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 ُٖٕ ....... د رٞبو ا تعأب ا٤بأموف الذم يقوؿ ٖبلق القرآف"؟الشبهة الثالثة:  "٤باذا ٓب يكفر اإلماـ أٞب

 َُٖ ................................................ الشبهة الرابعة: عمل يوسف عند ملك مصر
 ُٕٖ ....................... الشبهة ا٣بامسة: أفَّ النجاشي ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ ا كمع ذلك كاف مسلمان 

 َُٗ ..... الشبهة السادسة:  أنظمة اليـو ال تكفر ألهٌنا ٓب تقم بالتشريع كإ٭ٌبا كرثت قوانينها عٌمن سبقها
 ُُٗ ........................................................................... شبهات أخرل

 ُُٗ ......... ا استحٌلوا ا٢بكم بغّبهشبهة أٌف ىؤالء ا٢بٌكاـ ال يكفركف إالٌ إذا جحدكا حكم ا أك إذ
 ُِٗ ............................ شبهة أٌف القوانْب ا٤بعموؿ ّٔا فيها بعض أحكاـ الشريعة اإلسبلمٌية

 ُِٗ ....................... شبهة أٌف فتاكل العلماء ُب التتار ال ٯبوز تطبيقها على ا٢بٌكاـ ا٤بعاصرين
 ُّٗ ..... شبهة أٌف دساتّب ىؤالء ا٢بٌكاـ تنٌص على أٌف الشريعة اإلسبلمٌية ىي ا٤بصدر الرئيسي للتشريع

فيجػوز ذلػك ألٌمتػو مػن بعػده -بػالتوراة-شبهة أٌف النيٌب صلى اػ عليػو كسػلم حكػم بغػّب شػريعة اإلسػبلـ 
 ....................................................................................... ُّٗ 

 ُٓٗ ................................................. الشبهة الثانية: التكفّب بالتحاكم إٔب ىيئة األمم
 ُِٕ ............. الشبهة الثالثة:  إف ىؤالء ا٢بكاـ قد كفركا إلعانتهم الكفار على ا٤بسلمْب ُب عدة كقائع



 جمع وإعداد: أبي المنذر الحربي عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل التكفير والتفجير"

 (ٖ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

 ِّٔ ............................................................. هادالشبهة الرابعة: إلغاء شرعية ا١ب
 ُِّ ................................. الشبهة ا٣بامسة: ٧باربة الدين بسجن الدعاة كآّاىدين كىذا كفر
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 الشيخ أبي محمد المقدسي مقدمة
 

 ا٢بمد  كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا كعلى آلو كصحبو كمن كااله
ٍنًس كىا١بًٍنّْ ييوًحي بػىٍعضيهيٍم ًإٔبى بػىٍعضو زيٍخريؼى يقوؿ ا تعأب : ) كىكىذىًلكى جىعىٍلنىا ًلكيلّْ نىيبٍّ عىديكِّا شى  يىاًطْبى اإٍلً

ةي الًَّذينى  ٍرىيٍم كىمىا يػىٍفتػىريكفى * كىلًتىٍصغىى إًلىٍيًو أىٍفًئدى يػيٍؤًمنيوفى بًاٍْلًخرىًة  الى  اٍلقىٍوًؿ غيريكرنا كىلىٍو شىاءى رىبُّكى مىا فػىعىليوهي فىذى
ًفيو  ًفيوفى (كىلًيػىٍر ىٍوهي كىلًيػىٍقَبى  ا مىا ىيٍم ميٍقَبى

 كبعد   ..
فبل تزاؿ رحى ا٢برب دائرة بْب عساكر التوحيد كعساكر التنديد ُب كل زماف ، كب زائها حرب أخرل بْب 
أنصار ىؤالء كأنصار ىؤالء من عساكر السنة كخصومهم من عساكر التجهم كاإلرجاء ،  يرفع أىل السنة ُب 

ٯباىدكف دكهنا بألسنتهم كأنفسهم كدمائهم ، كيبذلوف ٥با مهجهم ىذه ا٢برب راية التوحيد كا١بهاد ك 
كأركاحهم كأعمارىم ، فيما ينصر أعداؤىم رايات التنديد كٯبادلوف عن رايات التجهم كاإلرجاء ، يبذلوف ٥با 
أكقاهتم كأموا٥بم بل كدينهم  ، كتشهد ىذه ا٢برب ساحات الوغى الٍب يضم ثراىا ىامات آّاىدين كأشبلء 

بطاؿ .. كما تشهدىا ساحات تعذيب الدعاة الصادقْب كحباؿ ا٤بشانق كزنازف السجوف الٍب يزج فيها األ
 بالعلماء الربانيْب..

كُب غمار ىذه ا٢برب ٯبتهد أىل البدع كيتسابقوف ُب ترقيع بدعهم كا١بداؿ عن باطلهم كيسعوف دكما ُب 
 ..ه كليقَبفوا ما ىم مقَبفوفليغركا بو من تصغى أفئدهتم إليو كلّب و زخرفتو كتلميعو 

فيسٌخر ا لرد شبهاهتم كدحر باطلهم ككشف زيوفهم ؛ من يصطفيو سبحانو كتعأب كيستعملو ُب ذلك ، 
 فينفوف عن ا٢بق  ٙبريف ارفْب، كانتحاؿ ا٤ببطلْب كتأكيل ا١باىلْب..

لذين ٯباىدكف ٙبت رايات التجهم كما عبد العزيز الريس إال نسخة من ىؤالء ا٤ببطلْب ارفْب ا١باىلْب ، ا
كاإلرجاء كينا لوف ُب الَبقيع لطواغيت الشرؾ كحكومات التنديد ، كىو نسخة مستنسخة متزندقة عن 

 ا٢بليب األفاؾ عندنا، كحبيبو الذم يثِب عليو كيعزك إٔب كتاباتو كسخافاتو ..
 )الساقط يوإب من يشاء ( !كصدؽ عطاء بن أيب رباح ُب قولو :  

زمنة تعطيل الشريعة كعزؿ أحكاـ ا كٙبكيم أحكاـ الطواغيت ٘بد ُب كل بلد ، حلبيٌا كرٌيسا ، كما كُب أ
 ٘بد بفضل ا ُب كل بلد من جند ا٢بق من يتصدل لباطل ىؤالء كيدحر شبهاهتم ..
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 كاػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ينصػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو بنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػره

 كاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٱبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿ ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الطغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  

   
ا٢بليب كأ رأّم  قد غالوا ُب التجهم كاإلرجاء ، كبالغوا ُب النضاؿ لرفع كا٢بقيقة إف عبد العزيز الريس كعلي 

رايتو ؛ حٌب تكشفت عوراهتم كظهر باطلهم كٓب يعد ٱبفى حٌب على كثّب من أدعياء السلفية كمرجئة العصر 
ئك ، فكتب بعض ىؤالء ٩با ٘بده مبثوثا ُب منتدياهتم  ُب الرد على بعض أباطيل القـو ، ٕبسب مبلغ أكل

الرٌادين من العلم كالفهم، كٕبسب ما ٘برأت عليو نفوسهم  ، كتركوا عظائم األمور كخطّبىا الذم  ييغضب 
 التصدم لو طواغيتى الكفر ؛ تركوىا ٤بن يسابق ُب مر اة ربو كال يبإب ب سخاط السبلطْب ..

الذين تصدكا لباطل ىذا  الريس كأخونا الفا ل أيب ا٤بنذر ا٢بريب  كما ٫بسبو كا حسيبو من ىؤالء األبطاؿ 
 كزخرفو ، فدحر شبهاتو كفٌندىا ككشف زيوفها كٓب تأخذه ُب ا لومة الئم ..

مستحضرا حديم عبادة بن الصامت ر ي ا عنو ) بايعنا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم على السمع ك 
ؿ ا٢بقَّ  ال ٬باؼي ُب ا لومة الئمو ( متفق الطاعة ُب العسر كالييسر كا٤بنشط كا٤بكره ....إٔب قولو .. كأف نقو 

 عليو.
قاؿ ىشاـ بن عٌمار : )) قولوا ا٢بقَّ  يينػزلكم ا٢بقُّ منازؿ أىل ا٢بًق، يـو ال ييقضى إال با٢بقّْ  ((  

 السّب للذىيب[ . ِْٗ\ُُ]
٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة كلقد أطاؿ أخونا ا٤بؤلف نػىفىسىو ُب الرد على ا٤بذكور كقدـ ٗبقدمات مفيدة ؛ كجادلو با

، كأحسبو أالف كتلٌطف ُب القوؿ ُب بعض ا٤بوا ع ٗبا ال يستحقو أمثاؿ الريس ، كال يعاب ذلك عليو 
ف ٱبتار األسلوب الذم يراه مناسبا للمقاـ ،  كإف كنت أرل أف أمثاؿ الريس أحوج لو أفلمناظر أىل البدع 

علق فيها من صداع األباطيل كالَبىات .. فبعض الصداع  إٔب درة عمرية تقرع رأسهم كٙبلقها لتزيل منها ما
 ال يزاؿ إال ىكذا .. كما قاؿ األكؿ ..

 كسيفي كاف ُب ا٥بيجا طبيبا    *    يداكم رأس من يشكو الصداعا
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كبعضو ال ييزاؿ إال بطريقة اقَبحها أحد أحبتنا رٞبو ا كتقبلو ُب عداد الشهداء كىو الشيخ أبو عبد الرٞبن 
حْب كاف حا را ّٓلس نقاش جرل قبل سنوات ُب مدينة السلط ُخريسات ٦باىد ا٤برتدين كأىل البدع رائد 

بيننا كبْب رأس من رؤكس التجهم عندنا كأخ ٞبيم للرٌيس  كىو  مراد شكرم ؛ حضره طائفة من إخواننا ٗبن 
 الئقة ا٤بعركفة عنو لبعض فيهم الشيخ أيب مصعب الزرقاكم رٞبو ا  ، حيم كجو مراد بعض عباراتو  الغّب

االخوة ا٤بشاركْب ُب النقاش ، فقلت لو : يامراد ٫بن ُب ٦بلس علمي ؛ كىذه عبارات ال تليق ! كحينها 
قاطعِب أخونا رائد قائبل  : ) يا شيخنا أنت تتكلم كتناقش ىؤالء بأسلوب علمي ، كىذا الرجل كأمثالو ال 

مراد : كماذا يصلح معنا ؟ فقاؿ لو أخونا رٞبو ا : ) أنتم  يصلح معهم مثل ىذا األسلوب العلمي ( فقاؿ
 ال يصلح معكم إال الضرب بالنعاؿ على أـ رؤكسكم ( اىػ .

فهؤالء الناس يتواقحوف مع ا٤بخالفْب كيقٌلوف أدّٔم ُب الردكد ،كال يتوٌرعوف من الكذب على ا٣بصـو ، ك٥بذا 
 ل ىذه العبلجات ..شأفة كقاحتهم ٗبثاستئصاؿ  ٱبتار بعض إخواننا 

كالريس كاحد ٩بن يتلذذ بتلك الوقاحة مع من ٱبالفهم من أىل ا٢بق ؛ فهو ال يفتأ يطيل لسانو بالكذب 
 كالبهتاف كالتهم كاألباطيل كاالفَباءات ، كٰبارب آّاىدين حربا شعواء ..

ب ىادئة نظيفة فيدحر كمع ذلك فقد اختار أخونا ا٢بريب حفظو ا أف يقابل حرب الريس القذرة ىذه ٕبر 
افَباءاتو على الشرع ، كيرد أكاذيبو عن أنصار الدين بغّب األدكات القذرة الٍب يستعملها الرٌيس ُب حربو ، 

كال يستحلوف ٌٕب أعناؽ ِفأىل ا٢بق ال يستجيزكف الكذب كاالفَباء على ا٣بصـو كما يستجيز الرٌيس 
                                      

 

 

 
الاذي   قتل رحمو اهلل في معركة مع تحالف الشمال الكردي في شمال العراق ولو ترجمة  في منبر التوحيد والجهااد فاي ق ام  ) حتاى س  ن اى إاوا ناا  ٔ

 سبقو ا على درب الجهاد (
ل ع  الطواغيت و بترويج أكاذيب م  س يثق بهم ىو  ف و وم  أراد أن يطالع شيئا م  أكاذيبو فلينظر إلى تبديده الذي لم يبدد فيو إس دينو ؛ بالجدا  ٕ

لادفا  عا  ، ولكنها الخصومة العمياء التي توثق المجاىيل بل والكذابي  لقبول كالمهم في الخصاوم !! واخااالح حتاى النخاا  فاي الترقياع للطواغيات وا
ََ َماْ  ما عالج أكاذيبو ورد أباطيلو يكاون بأمثاال ىاذه الاردود العلمياة ، )دول التنديد ، و ح  س  قابل أكاذيبو بأكاذيب وس  دحر باطلو بباطل ، وإ  لِيَاْهِلا

َنٍة َوِإنَّ اللََّو َلَ ِميٌع َعِليٌم ( ، )فََأمَّا الزََّبُد فَاَيْذَىبُ  َنٍة َوَيْحَيى َمْ  َحيَّ َعْ  بَاياِّ ََ َعْ  بَاياِّ ُُ فِ َىَل َفُع النَّاَس فَاَيْمُك  .  ي اْْلَْرِض ( ُجَفاًء َوَأمَّا َما يَاناْ

= 
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أمثالو ، كإ٭با أدكات عساكر التوحيد كأسلحتهم ُب حرّٔم النصوص كاالفَباء على الشريعة كما يفعل الريس ك 
مع أنصار التنديد ىي نصوص الوحيْب الكتاب كالسنة ؛ كا٢بق يقاؿ أف أخانا مصنف ىذا الرد رغم  ىدكء 
حربو مع الريس إال أنو ٓب يقٌصر ُب تفنيد شبهاتو كدحر أباطيلو ككشف زخرفو برزانة كىدكء  كأسلوب علمي 

 رصْب ..
 ألخينا ا٢بريب صدر ىذا البيت كللريس عجزه  ..فكأف 

زل لعمر ا نبَّاحي  شى  كىي صامتة  **  كالكلبي ٱبي  أىمىا تػىرىل األيٍسدى ٚبي
فجزا ا أخانا ا٢بريب خّب ا١بزاء ، كتقبل منا كمنو ما بذؿ ُب نصرة التوحيد كا١بهاد ، اللذاف تصدل كتصدر 

هما كصد الناس عنهما ، كتطٌوعوا ، أك آجركا أنفسهم ٤بن يدفع الريس كا٢بليب كربيع كأ رأّم لتشويه
كيستأًجر للدفاع عن دكؿ الردة كالتنديد ، كالَبقيع ٣بصـو التوحيد ، كا١بداؿ عن أعداء ا١بهاد من الطواغيت 

 كأنصارىم ..
بْب كتابات أنصار كا٤بتأمل ٤با خطو أخونا ا٢بريب حفظو ا كنصر بو الدين يرل الفرؽ الشاسع كالبوف الواسع 

التوحيد كا١بهاد كبْب كتابات أعدائهم كخصومهم .. ف خواننا ك ا٢بمد مرجعيتهم ُب ا٣بصومة كُب 
االستدالؿ كُب ا٢بكم  ىو الدليل )الكتاب كالسنة( ، كحلتهم اإلنصاؼ كالعدؿ ، ال يستحلوف الكذب 

العلماء نصرة للمذىب ، كما ىو ديدف كبلـ  على ا٣بصـو كال ٯبٌوزكف  ٙبريف الكلم عن موا عو أك ٕبٌ 
 لصوص النصوص كا٤بردكد عليو ُب ىذا الكتاب كأشباىو ، كا٤بتأمل ٤بسٌوداتو يعاين ما نقوؿ ..

كألجل فساد منهج ىؤالء القـو كا٫برافهم عن ا٢بق ٓب نتفرد ٫بن ُب الرد عليهم ؛ بل قد رد عليهم كأباف 
ن مشايخ ا١بزيرة ا٤بشاىّب   .. فرد على ا٢بليب كمراد شكرم باطلهم كتربء من زكرىم أقرب الناس إليهم م

نصيحة من  مشايخ اللجنة الدائمة ُب ا١بزيرة كأبانوا أهنم من غبلة ا٤برجئة .. كما قرأت مؤخرا
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الشيخعبدالرٞبن بن ناصر الرباؾ كجهها إٔب عبدالعزيز ريس الريس انتقده فيها على منهجو الفاسد كاعتقاده 
ٲباف كاستنكر أشد اإلستنكار أكراؽ الريس الٍب ٠باىا  : "مهمات كمسائل متفرقات، ا٤بنحرؼ ُب اإل

كتنبيهات متممات تتعلق بالتكفّب" . كالٍب حكم فيها  باإلٲباف ٤بن ٙبملو األطماع الدنيوية على مصانعة 
أمر معركؼ أىل الشرؾ ك٦باملتهم، بالسجود معهم بْب يدم أصنامهم من غّب خوؼو أك إكراهو !!  ، كىذا 

شرٌع مع ا ما  نعنو ، كقد أشرنا ُب غّب ىذا ا٤بو ع إٔب عدـ تكفّبه ٤بن ذبح لبوذا ك٤بن سجد لؤلصناـ ك٤ب
 ٓب يأذف بو ا ، إال بشركط ابتدعها ال تكاد ٘بد كفقا ٥با  كافرا بْب ىذه األصناؼ  ُب ىذا الزماف ..

ؤالء الناس بقدر إيبلـ ما يكتبو مشايخ ا١بزيرة الر٠بيْب عنهم كأنا أعلم أف ردكدنا العلمية ا٤بفصلة ، ال تؤٓب ى
كلو على كجو االختصار ؛ ألف ا٢بق كالعلم ليس من أكلوياهتم كال من ٮبومهم؛ كألف ُب ردكد أكلئك ا٤بشايخ 

للوجاىة أكتعطيبل لنشر كتاباهتم كإعاقة لسيل ا٤بساعدات كاألمواؿ الٍب يتدفق عليهم باسم الدعوة  نزعان 
 سلفية !!ال

كلذلك أحب أف أكرد ُب ىذه ا٤بقدمة رسالة الشيخ الرباؾ ٕبركفها ليعلم حاؿ الرجل ا٤بردكد عليو من أقرب 
 الناس إليو ، كىذا نصها :

/ عبدالعزيز بن ريس الريس.  "إٔب األخ ا٤بكـر
 السبلـ عليكم كرٞبة ا كبركاتو ، كبعد:

الرجل لو قصد كتعمد السجود بْب يدم الصنم طمعان ُب  فقد ذكر ٕب األخ بندر الشويقي، أنك تقوؿ : إف
دنيا، كصرح بلسانو أنو يقصد عبادتو ، ف نو ٰبكم بكفره ، لكن اليقطع بكفر باطنو ، الحتماؿ كذبو ُب 
إخباره عن نفسو ، فمثلو كمن يقوؿ: أنا أعتقد أف ا ثالم ثبلثةو، فهذا يكفر لكن ال يقطع بكفره الباطن 

 ُب إخباره عن نفسو.الحتماؿ كذبو 
كىذا ػ إف صح عنك ػ فأنت  اؿه ُب فهمك  بلالن بعيدان ، كقد قلت إفكان عظيمان ، ف ف مقتضى ىذا : أنا 
النقطع بكفر ا١باحدين لنبوة الرسوؿ ػ صلى ا عليو كسلم ػ مع تصديقهم لو ُب الباطن ، كما قاؿ تعأب : 

 ( ٯبحدكفف هنم اليكذبونك ، كلكن الظا٤بْب بآيات ا)
ككذلك ال يقطع بكفر كل النصارل ، لقو٥بم: ا٤بسيح ابن ا ، أك قو٥بم بالتثليم ، الحتماؿ أهنم قالوا ذلك 

 ٦باملةن أك تعصبان ألقوامهم ، الاعتقادان ٢بقيقة قو٥بم.
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وؿ ػ كأف ا٤بسلم لو أظهر موافقتهم على ذلك لغرضو من األغراض من غّب إكراهو ، أك أظهر ٥بم تكذيب الرس
صلى ا عليو كسلم ػ ، ٓب يكن مرتدان إال ظاىران ، كأما ُب الباطن فهو ُب عداد ا٤بؤمنْب ، كمقتضى ىذا انو 

 لو مات على تلك ا٢باؿ ، لكاف من أىل ا١بنة ب ٲبانو الذم كتمو من غّب ا طرارو كال إكراهو.
، بسؤاؿ ا٥بداية ، فيما اختلف فيو من  لذلك أكصيك بالَبيم ، كترؾ االندفاع ، كما أكصيك باللجأ إٔب ا

 ا٢بق ب ذنو ، إنو ػ تعأب ػ يهدم من يشاء إٔب صراطو مستقيم.
أسأؿ ا أف يلهمك الصواب ، كأف يرينا كإياؾ ا٢بق حقان ، كيرزقنا اتباعو ، كيرينا الباطل باطبلن ، كيرزقنا 

 اجتنابو ، كأف الٯبعلو ملتبسان علينا فنتبع ا٥بول" اىػ .
 لو : عبدالرٞبن بن ناصر الرباؾ.قا

كمن الضبلالت الوا حة الٍب أنكرىا عليو مشايخ بلده أيضا كجهلوه ّٔا قولو ُب رده على تركي ا٢بمد حْب 
قاؿ :  ) ا كالشيطاف كجهاف لعملة كاحدة( تعأب ا عما يقولوف علوا كبّبا ؛ حيم قاؿ الريس : أف ىذه  

 تعأب كبالتإب ال يستطيع أف يكفره ّٔا !!! كلمة سوء كلكنها ليست سبان 
كإف ٓب يكن ىذا سبا ، فبل أعلم ما ىو السب عنده ؟! كإذ ٓب يكن ىذا كفرا ُب عقيدتو فما عساه يكوف 

 الكفر عنده ؟!
فتأمل ما ٱبرج من رأس ىذا الرجل كما ينتجو ٘بهمو كإرجاؤه !! فمجرد تأمل أقاكيلو كتدبر فسادىا ؛ يكفي 

 قيدتو كيغِب عن الرد عليها ..الفتضاح ع
كقد بلغِب عن بعض طلبة العلم ُب ا١بزيرة كقرأتو منشورا ُب النت أيضا أف صاّب الفوزاف الذم ٦ٌبد الريس 

قاؿ : ) من قاؿ  -دكف أف يذكر السائل ا٠بو -كقدـ لكتابو ا٤ببدَّد ؛ ٤با سئل عن مقالة الريس الشنيعة ىذه 
  اإلٲباف كالكفر(!!ىذا فهو جاىل ال يعرؼ الفرؽ بْب

أقوؿ : ا٢بمد  الذم أشهد عليو شاىدا من أىلو ؛ كإذا كاف األمر كذلك فكيف ٯبوز أف يتكلم ُب ىذه 
ا٤بسائل كيتصدر للتصنيف فيها كالرد ؛ من ال يفرؽ بْب اإلٲباف كالكفر ؟! بل كيقدـ لكتاباتو ا٤بنحرفة كردكده 

ذه األكصاؼ عندما ٓب يسٌم لو ؛ أـ أف التأليف إذا كاف دفاعا ا٤بتهافتة أمثاؿ ىذا الشيخ ، الذم كصفو ّٔ
عن الدكلة كحٌكامها ييبارؾ ، كيينحر على عتباتو الصدؽ كالتقول كالعدؿ كاإلنصاؼ ؟! قربانا لوالة األمور 

 كا٣بمور ..
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 كيعمل فيو ٗبا عابو النيب صلى ا عليو كسلم على من ) إذا سرؽ فيهم الشريف تركوه(
كما قاؿ عنو بعض العارفْب بو من أىل بلده ؛ ) ال يدرم ما ٱبرج من رأسو كقد جاء ُب ا٣برب عن   فالرجل

 ال تكتب إال عن رجل يعرؼ ما ٱبرج من رأسو "بعض السلف "
كمن يتتبع مقاالتو ، يبلحظ ىذا ٔببلء ؛ فهو يظن أف ٦برد اإلكثار من النقل من كبلـ ا٤بشايخ كالعلماء  

، دكف تنقيح ٤بناط مرادىم كٙبقيق ٤بعُب كبلمهم ؛ يظن أف ذلك يكفي للوصوؿ إٔب كيفما كانت النقوؿ 
كإف كانت ال ٥با عبلقة با٤بسألة الٍب يستدؿ ٥با   النقوالت من يتكثر تراه بل ،ا٢بكم الصحيح على ا٤بسائل  

.. كال علم فيو كال  ، فبل تعدكا كثّبا من كتاباتو عن كوهنا من حشو الكبلـ ، الذم ال ٙبقيق فيو كال تدقيق
 فهم ..

كىذا رأم العارفْب لو من أىل بلده قرأتو عن أكثر من شيخ من مشايخ ا١بزيرة ، كجاء موافقا لبلنطباع الذم 
 أخذتو عن كتاباتو ألكؿ كىلة نظرت ُب بعضها ..

كسيعٌرؼ  ككتاب أخينا ا٢بريب حفظو ا تعأب كأعظم لو األجر كالثواب سيزيد ُب كشف حاؿ ىذا الرجل ،
ٗبستواه العلمي ا٥بابط ، كيبٌْب عقيدتو اإلرجائية ا٤بتهافتة ، كيظهر تبلعبو بأدلة الشرع كلٌيو لكبلـ ا٤بشايخ 

 كالعلماء ..
﴾ ، فا٢بق أبلج كصاحبو منصور بىٍل نػىٍقًذؼي بًا٢بٍىقّْ عىلىى اٍلبىاًطًل فػىيىٍدمىغيوي فىً ذىا ىيوى زىاًىقه كقد قاؿ ا تعأب : ﴿

اف ُب ا٤بغارب أكا٤بشارؽ ، كتقٌر عينو للتضحية ُب سبيلو بالنفائس كالعبلئق ، كيتلذذ باألذل من حيم ك
أجلو كيسعد كلو علق على أعواد ا٤بشانق .. كالباطل ١بلج كصاحبو مهاف كإف صٌدر ُب آّالس كالنمارؽ ، 

 كباطلو مفضوح كإف كثر ا٤بصفق لو كالناعق .
كأكلياءه كأف يعلي راية التوحيد ، كيذؿ الشرؾ كالتنديد  كيكبت أنصاره  أسأؿ ا تعأب أف ينصر دينو

 ا ٧بمد كعلى آلو كأصحابو أٝبعْب كآّادلْب عنو .. كصلى ا كسلم على نبين
 

 ككتب / أبو ٧بمد ا٤بقدسي
 هٖٓٗٔرمضان  
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 مقدمة المؤلف
 

بلـ على من أعلى منار اإلسبلـ ا٢بمد  معز اإلسبلـ بنصره، كمذؿ الكافرين بقهره، كالصبلة كالس
 أما بعد،،،،،،. بسيفو كعلى آلو كصحبو

٤بؤلفو عبد [ الربىاف ا٤بنّب ُب دحض شبهات أىل التكفّب كالتفجّب] على كتاب ان ردٌ كتاب ٝبعتو فهذا  
 كلكن رٌده فيو أخطاء كثّبة كا٫براؼ، كقد عرض ا٤بؤلف ُب كتابو إحدل عشرة شبهة كرٌد عليها ،العزيز الريس

بعد الرد على كتابو شبهات أخرل ٓب  عن منهج السلف كمن تبعهم من علماء األمة ا٤بخلصْب، كقد ذكرتي 
 ، كذلك أكردتي ُب هناية الكتاب رٌدان يذكرىا كىي شبهات مهمة ٛبس الواقع الذم نعيشو كيىكثير السؤاؿ عنها

 . أخطاء الرٌيس على بعض يرٌد فيو -فك ا أسره- ألٌفو الشيخ أٞبد بن ٞبود ا٣بالدم
 س ألمور:الريٌ  كاخَبتي كتاب

 . ألنو رجل اغَب بو كثّب من الشباب -ُ
ألنو ٝبع ُب كتابو ما استطاع من األدلة الٍب ٰبسب أهنا تنصر ماذىب إليو، كبالتإب يكوف الرد عليو  -ِ

 . باألدلة أقول حجة كأكثر ك وحان 
لسلف كُب ذلك تشويو ٤با كاف عليو السلف، كالرد ألنو يزعم ُب كتابو أٌف ما ذىب إليو ىو مذىب ا -ّ

 . عليو فيو ذبّّ عن السلف، كدفاع عن عقيدة أىل السنة كا١بماعة
كقد قرأتي عددان غّب قليل من ا٤بؤلفات الٍب أٌلفها من يرد على آّاىدين كيٌتهمهم، فوجد كتاب  -ْ

 . ليو رد على تلك ا٤بؤلفاتالريس قد ٝبع أكثر ما ُب تلك الكتب كزاد عليها، فيكوف الرد ع
الشبهات الٍب ذكرىا الريس ليس رٌدان على الريس كحده بل ىو رٌد على كل من ٫بى ٫بوه  كالرد على

كٛبسك بتلك الشبهات، سواء كانوا ٩بن يٌدعي السلفية أك من غّبىم من ا٤بشايخ كالدعاة كا٤بفكرين الذين 
، كفيو أيضاح ك٘بلية ، فهذا الكتاب فيو ردّّ على شبهاهتماجتمعوا على ٘برٙب آّاىدين كتضليلهم كتسفيههم

 . لعقيدة آّاىدين ككجهة نظرىم كفقههم للواقع
ال يكفي من أراد التوسع ُب معرفة ما عليو آّاىدكف كخاصة تنظيم القاعدة، فمن أراد التوسع  كىذا الرد

ية كا٤برئية ُب الشبكة العنكبوتية، كسعى ُب معرفة آّاىدين كعقيدهتم فليبحم عن كتبهم كإصداراهتم الصوت
 . ُب معرفة ا٣بّب فلن ييعدـ ا٣بّب كالتوفيق ب ذف ا

 . أصبنا فيو فمن ا كحده، كما أخطأنا فيو فمن أنفسنا كمن الشيطاف ىذا كما
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د ا سوؼ أذكر ما ذكره صاحب الكتاب حرفيان ٍبٌ أرد عليو ٗبا فتح ا كيسره مستعينان بع كُب ىذا الرد
 . بفهم علماء األمة

 . [ ف ٭با أقصد عبد العزيز الريسقاؿ ا٤بؤلف]:كأم مو ع أقوؿ فيو
أحب قبل البدء ُب الرد أف أقدـ ٗبقدمة أرل أهنا من األٮبية ٗبكاف، كاى سبحانو أسأؿ أف يوفقنا للحق ك 

 . كالصواب كيهدينا إليو إنو ٠بيع قريب ٦بيب
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 تابمقدمة الك
، ا٢بمد  الذم لو ُب كل شيء آية تدؿ على كحدانيتو كعظمتو ا٢بمد  الذم بنعمتو تتم الصا٢بات

كجبللو كحكمتو، ا٢بمد  الذم أرسل الرسل إلرشاد العباد كتعليمهم الطريق ا٤بوصلة إٔب رّٔم، ا٢بمد  
ّب، الضحوؾ القتاؿ، خّب العباد كأفضل الورل، ٞبدان ال ينفد، كالصبلة كالسبلـ على البشّب النذير، السراج ا٤بن

 . كعلى آلو كأصحابو كمن تبعهم ب حساف إٔب يـو الديننبينا ٧بمد 
 أما بعد،،،،،،،، 

ّٔا كعمـو إخوا٘ب  ا٤بسلمْب أىدم ىذا الكتاب كىذه الكلمات، كأسأؿ ا أف ينفعِب ف ٔب ٝبيع
 . ا٤بسلمْب

ٍبٌ  ،يم عنها كأٛبُب ٩بن يقرؤىا أف يتجٌرد للحق كينصف كاتبها٥با ًعٌدة ٧باكر أحب ا٢بد كىذه ا٤بقدمة
ككلنا رادّّ كمردكده عليو إال نبينا ٧بمد صلى ا عليو  ،إف كجد حقان قبلو كإف كجد باطبلن رٌده فكلنا ٬بطئ

 . كسلم، كال ينسى كاتبها من دعوة صادقة أف ا يهديو للحق كالعمل بو
  ..ال تقلد دينك الرجاؿ ..
منهج  هنم بدؤكا يبحثوف عن ا٢بق كٰبرصوف على اتباعبو على كثّب من أبناء ا٤بسلمْب أ ٌف ٩با أنعم اإ
كنبذكا التقليد األعمى كراء ظهورىم كٙبرركا ٩با كاف عليو آباؤىم من البدع كا٣برافات كأقبلوا ينهلوف  السلف

ر التوحيد، كسىرىت ُب دمائهم عقيدة الوالء من ا٤بعْب الصاُب معْب الكتاب كالسنة، فأشرقت ُب قلؤّم أنوا
 ...كلكن .....كلكن ...كالرباء، حٌب بات العدك قىًلقان منزعجان ٩با يراه من صحوة عامة، كرجوع صادؽ

تصٌدعت أركاهنا كٙبٌطمت  كالنزاعات كالتصادمات بْب أفراد تلك الصحوة حٌبدٌبت الفرقة  ..كلؤلسف
 العٌلة؟ أين يكمن ا٤برض؟؟، فيا تيرل ما السبب؟ ما جدراهنا

لٍب شٌتتت مشلنا تعاؿ نبحر أنا كأنت يدم بيدؾ لكي نتعرؼ على بعض تلك األسباب ا أخي ا٢ببيب/
ي أعرب لك ما ُب نفسي عن بعض تلك األسباب كسوؼ كى ٕب آّاؿ توا عان منك لً  كفرٌقت ٝبعنا، كاترؾ

 . لشيطاف فلنرٌده ب ذف ا خاسئان مدحوران أسلك معك طريق ا٤بصارحة فأنت أخي كالذم فٌرؽ بيننا ىو ا
لقد حرص ىذا ا١بيل من الصحوة على أف يسّب على منهج السلف لكي يكوف من / يا أخي لمي عٍ تػى 

الفرقة الناجية يـو القيامة، كقادى ىذا ا١بيل عدد من القادة، كسار مع كل قائد طائفة من ىذا ا١بيل، ٌٍب كما 
دث ىو من شأف البشر اختلفت اْلرا ء ُب بعض ا٤بسائل، فوجد الشيطاف بينها مسلكان ليزرع الفرقة كٰبي
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الفجوة كا١بفوة بْب القلوب، فحصلت االنتقادات كا٫بازت كل طائفة مع قائدىا تنصره كتؤيده، كرشقت كل 
 . ئفة أختها بنباؿ التهمة كالتجريحطا

 عليو كسلم، ك٫بتكم إليهما كننصاع أف نرٌد النّْػزاع إٔب كتاب ا كسنة كرسولو صلى ا ككاف الواجب
 . كننقاد للحق الذم فيهما

كاالجتهادات البٌد أف تتفق ك٘بتمع، كبل ف ف الفهم كاالجتهاد البٌد أف ٱبتلف،  كىذا ال يعِب أٌف اْلراء
كلكن الواجب علينا أف نتحقق من سبلمة األصوؿ بدءان بالعقيدة الصحيحة كاألصوؿ العامة لئلسبلـ 

 . ، كالثوابت الٍب ال ٯبوز ا٢بياد عنها كال هتميشهالركائز الٍب يقـو عليها الدينكاألسس كا
كاالجتهادات ُب بعض ا٤بسائل الٍب فيها سعة، كقابلة لبلجتهاد كالنظر، كجب   إف اختلفت اْلراءٍبٌ 

ختبلؼ علينا أف ال نيضخم من حجمها كنعطيها فوؽ ما تستحقُّو، ٕبيم تكوف سببان للفرقة كالتنازع كاال
 . كالتهاجر

على كجو  يقوؿ بعض الناس: ٪بتمع فيما اتفقنا فيو كيعذر بعضنا بعضٌا فيما اختلفنا فيو كال نقوؿ كما
 . اإلطبلؽ

كما يقوؿ بعض الناس: ال ٲبكن أف ٪بتمع حٌب نكوف كلنا على عقيدة كاحدة كهنج   كذلك ال نقوؿ
 . كاحد على اإلطبلؽ

 . أالقولْب فيو حق كخط ًكبل  بل إفٌ 
 . أف ٪بتمع مع الرافضة كالقبوريْب كغّبىم ٩بن ابتدع بدعة مكٌفرة ٨برجة من ا٤بٌلة فنقوؿ: ال ٲبكن

كإف اختلفت مذاىبهم كبعض اجتهاداهتم ُب األمور الٍب فيها ٦باؿ  ك٪بتمع مع أىل السنة كا١بماعة
 . لبلجتهاد

باقيان فيهم، ف ف ىؤالء ٚبتلف  أىل البدع غّب ا٤بكٌفرة ككاف اسم اإلسبلـ ككصفو أما من كاف من
 . معاملتهم ٕبسب الو ع كا٢بالة الٍب ٛبر ّٔا األمة

كندفع عنهم عادية معهم لبقاء كالية اإلسبلـ قتاؿ كجهاد للكفار ف ننا ٪بتمع  ف ف كانت ا٢باؿ حاؿ
من البدعة،  ، كنَبؾ ا٣بوض فيما اختلفنا فيو، ألٌف الو ع يستلـز ذلك، فنحن نواجو الكفر كىو أشدٌ الكفار

فبلبٌد من االجتماع لدفعو، كماداـ االختبلؼ الذم بيننا ال ٱبرجنا من دائرة اإلسبلـ، ف نو حينئذو ٯبب درأ 
 . ا٤بفسدة الكربل باحتماؿ ا٤بفسدة الصغرل
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"أما إذا ىجم العدك فبل يبقى للخبلؼ كجو ف ف دفع  (:ْ/َٕٔيقوؿ ابن تيمية ُب الفتاكل الكربل )
 . كالنفس كا٢برمة كاجب إٝباعا فبل حاجة إلذف أمّب ا٤بؤمنْب "  ررىم عن الدين

، ف هنم كانوا ٱبرجوف للجهاد مع سار عليو خيار ىذه األمة من السلف الصاّب كىذا ىو األمر الذم
 . كجود ا٤ببتدعة كالفسقة، ككانوا ٯباىدكف مع األئمة أبراران كانوا أك فجاران 

 . "ك٘بوز اإلستعانة بالفساؽ على الكفار إٝباعا " (:ْْ/ٖيقوؿ الشوكا٘ب ُب نيل األكطار )
قاؿ أبو عبد ا]أٞبد بن . : )كيغزل مع كل بر كفاجر( يعِب مع كل إماـقاؿ ابن قدامة ُب ا٤بغِب ك

 ،سبحاف ا :فقاؿ ،إ٭با يوفر الفيء عليهم ،أنا ال أغزك كيأخذه كلد العباس :عن الرجل يقوؿ ،حنبل[ كسئل
من كاف  ،أرأيتم لو أف الناس كلهم قعدكا كما قعدًب :فيقاؿ ،مثبطوف جهاؿ ،ىؤالء القىعىدىة ،ىؤالء قـو سوء

قاؿ ابن قدامة: كألف ترؾ ا١بهاد مع  ......؟ما كانت تصنع الرـك ؟أليس كاف قد ذىب اإلسبلـ ؟يغزك
كفيو فساد  ،كفركظهور كلمة ال ،كظهور الكفار على ا٤بسلمْب كاستئصا٥بم ،الفاجر يفضي إٔب قطع ا١بهاد

 . )انتهى( ..عظيم
كمع  -قرآفكٮبا من فتنا الناس ُب فتنة القوؿ ٖبلق ال-مع ا٤بأموف كا٤بعتصم  قد كاف األئمة ٯباىدكفك 

غّبٮبا من الوالة الذين كانت عندىم بدع أك ظلم كفسق، كٓب يدعوا القتاؿ معهم بسبب البدعة أك الفسق، 
  ة فما بالك ٔبهاد الدفع الذم ىو فرض عْب كجهاد  ركرة؟!كىذا ُب جهاد الطلب الذم ىو فرض كفاي

األمر للمسلمْب فحينئذو نتناقش فيما اختلفنا فيو با٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة، مع  كلكن إذا استتبَّ  
 . مراعاة أخوة اإلسبلـ
اطل، مع بقاء إسبلمو ف نو يوأب بقدر ما عنده من ا٢بق كييبغض بقدر ما عنده من الب كمن خالف ا٢بق

مع بقاء الوالية العظمى كىي كالية اإلسبلـ، فبل ٬بذ٥بم كال ٫بتقرىم كال نظلمهم كال نيسلمهم ألعداء 
 . اإلسبلـ

ا٤بسلم أخو ا٤بسلم ال يظلمو كال ٱبذلو كال ٰبقره كال ييسلمو، ٕبسب امرلءو : )قاؿ صلى ا عليو كسلم
 . حراـ دمو كمالو كعر و( ركاه مسلممن الشر أف ٰبقر أخاه ا٤بسلم، كل ا٤بسلم على ا٤بسلم 

 . أك للمذاىب أمره مذمـو قد حٌذر منو السلف الصاّبأك لؤلفكار  فالتعٌصب لؤلشخاص
على ا١بيل أف يتجرد للحق كال يقلد دينو الرجاؿ كيأخذ با٢بق كإف جاءه ٩بن يبغضو، كيَبؾ  كالواجب

كاف عليو السلف فيتبعو كإف خالفو ٝبيع من ُب   الباطل كإف قاؿ بو من ٰببو، كينظر إٔب القوؿ ا٤بوافق ٤با
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 . األرض، كقد قاؿ بعض السلف: اقتدكا ٗبن قد مات ف ف ا٢بٌي ال تؤمن عليو الفتنة
 . للحارث األعور: إٌف ا٢بق ال يعرؼ بالرجاؿ، ًاعرؼ ا٢بق تعرؼ أىلو كقاؿ علي ر ي ا عنو

 ف نو ال أسوة كفر كفر آمن آمن كإف جبل إفدينو ر  ال يقلدف أحدكم :ر ي ا عنو كقاؿ ابن مسعود
 . ُب الشر

كسلم ٓب  ا عليو رسوؿ ا صلى لو سنة عن استبانت على أف من أٝبع الناس :رٞبو ا كقاؿ الشافعي
 . الناس أحد من لو أف يدعها لقوؿ يكن

مثل أف  ،د من دكف اإف من مكائد الشيطاف أف يقيم أكثانا ُب ا٤بعُب تيعب" قاؿ ابن ىبّبة رٞبو ا:
 . (َُْ" )العقد الياقوتيو يدا ٤بعظم عنده قد قدمو على ا٢بقتقل ،يتبْب لو ا٢بق فيقوؿ: ليس ىذا مذىبنا

كا لن ينفعِب غدان ترؾ ا٢بق من أجل فبلف، أك قبوؿ الباطل من أجل ك  ا٢بق فوؽ كل أحد،/ فيا أخي
، كال تغَب بقلة أك كثرة فأنت ا١بماعة إف كنت على ا٢بق كإف  اءف، فا اى ُب دينك ال ٘بعلو مطية لؤلىو فبل

 . كنت كحدؾ، كما قاؿ عبد ا بن مسعود ر ي ا عنو
فا٢بذر ا٢بذر أيها الرجل من أف تكره شيئا ٩با : كتأمل قوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا حيم قاؿ

انتصارا ٤بذىبك أك لشيخك أك ألجل اشتغالك  أكسلم أك ترده ألجل ىواؾ ك  جاء بو الرسوؿ صلى ا عليو
األخذ ٗبا جاء بو ٕبيم لو ك  بالشهوات أك بالدنيا ف ف ا ٓب يوجب على أحد طاعة أحد إال طاعة رسولو

اتبع الرسوؿ ما سألو ا عن ٨بالفة أحد ف ف من يطيع أك يطاع إ٭با يطاع تبعا ك  خالف العبد ٝبيع ا٣بلق
]٦بموع . إال لو أمر ٖببلؼ ما أمر بو الرسوؿ ما أطيع فاعلم ذلكك  كسلمللرسوؿ صلى ا عليو 

 . [ِٖٓ،صُٔالفتاكل،ج
كينزؿ  كل ما يقولو قبوؿ ٯبوز ٗبعصـو فبل كال بد إذ ليس العآب قد يزؿ إف: ا القيم رٞبو كقاؿ ابن

 . ُّٕا٤بوقعْب  عبلـإ اىػ. أىلو كذموا األرض كحرموه عآب على كجو الذم ذمو كل ا٤بعصـو فهذا منزلة
. للخطأ على عمد ف نو اتباع ا٤بسلمْب يتبعو باتفاؽ ٯبز لو أف ٓب العآب زؿ إذا عرؼ أف :كقاؿ رٞبو ا

 .ػُّٕصػ ا٤بوقعْب اىػ إعبلـ
 يصيبهم أك تصيبهم فتنة أمره أف ٱبالفوف عن فليحذر الذين: ]عند قولو تعأب كقاؿ ابن تيمية رٞبو ا

 قوؿ الرسوؿ ه كعدؿ عنخطأ على اتبعو بو الرسوؿ ٍب فيما جاء أخطأ من علم أف ىذا قاؿ: عذاب أليم{
 كاليد مع علمو باللساف كنصره ُب ذلك ىواه اتبع ال سيما إف الذم ذمو ا من ىذا الشرؾ فهذا لو نصيب
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 َٕ، ُٕ/ٕ اىػ الفتاكل. العقوبة عليو صاحبو شرؾ يستحق للرسوؿ فهذا بأنو ٨بالف
نصيب كامل  أك غّبه لو حنيفو أك مالك أمره لقوؿ أيب كخالف ا كرسولو إف من رد قوؿ :كقاؿ أيضان 

 -ْٖٖا٢بميد ص العزيز تيسّب)اْلية كافر من ىذه كحظ
بذلك أف ينفرد كل كاحد بآرائو دكف رجوع إٔب أىل العلم، كبل، فنحن ال نستغِب عن العلماء،  كال أعِب

 . الذم ٙبب فبل ترٌدهكلكن إف جاءؾ ا٢بق من غّب العآب 
يتعْب على من نصح نفسو، كعلم أنو مسؤكؿ عٌما قاؿ  قاؿ الشيخ عبد الرٞبن أبا بطْب رٞبو ا:

كفعل، ك٧باسب على اعتقاده، كقولو كفعلو، أف يعٌد لذلك جوابا، كٱبلع ثويب ا١بهل كالتعصب، كٱبلص 
ةو أىٍف تػىقيوميوا لًلًَّو مىثٍػُبى كىفػيرىادىل ٍبيَّ تػىتػىفىكَّريكا{ القصد ُب طلب ا٢بق، قاؿ ا تعأب: }قيٍل ًإ٭بَّىا أىًعظي  كيٍم ًبوىاًحدى

كليعلم أنو ال ٱبلصو إال اتباع كتاب ا، كسنة نبيو صلى ا عليو كسلم، قاؿ ا . [ْٔ]سورة سبأ آية: 
[، ٍّن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى قىًليبلن مىا تىذىكَّريكفى{ ]سورة األعراؼ آية: تعأب: }اتًَّبعيوا مىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكيٍم ًمٍن رىبّْكيٍم كىال تػىتًَّبعيوا مً 

بػَّريكا آيىاتًًو كىلًيىتىذىكَّرى أيكليو اأٍلىٍلبىاًب{ ]سورة ص آي  . [ِٗة: كقاؿ تعأب: }ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىاهي إًلىٍيكى ميبىارىؾه لًيىدَّ
تبلؼ بْب األمة، أمرىم كأكجب عليهم عند التنازع، سبق ُب علم ا كقضائو أنو سيقع االخ ك٤با كاف قد

 ًإٍف  الرد إٔب كتابو كسنة نبيو صلى ا عليو كسلم، قاؿ تعأب: }فىً ٍف تػىنىازىٍعتيٍم ُب شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإٔبى اللًَّو كىالرَّسيوؿً 
يػٍره كىأىٍحسىني تى  [؛ قاؿ العلماء: الرٌد إٔب ٍٗٓأًكيبلن{ ]سورة النساء آية: كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اْلًخًر ذىًلكى خى

 . ا: الرد إٔب كتابو، كالرد إٔب رسولو: الرد إليو ُب حياتو، كالرد إٔب سنتو بعد كفاتو
كدلت اْليات على أف من ٓب يرد عند التنازع، إٔب كتاب ا كسنة نبيو، فليس ٗبؤمن، لقولو تعأب: }ًإٍف  

[؛ فهذا شرط ينتفي ا٤بشركط بانتفائو، ك٧باؿ أف ٗٓنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اْلًخًر{ ]سورة النساء آية: كيٍنتيٍم تػيٍؤمً 
يأمر ا الناس بالرد إٔب ما ال يفصل الٌنزاع، ال سيما ُب أصوؿ الدين، الٍب ال ٯبوز فيها التقليد عند عامة 

 . العلماء
ديكا ُب أىنٍػفيًسًهٍم حىرىجان كقاؿ ا تعأب: }فىبل كىرىبّْكى ال يػيؤٍ  نػىهيٍم ٍبيَّ ال ٯبًى ًمنيوفى حىٌبَّ ٰبيىكّْميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ

 . [٩ٔٓبَّا قىضىٍيتى كىييسىلّْميوا تىٍسًليمان{ ]سورة النساء آية: 
ؼ النيب صلى ا عليو كسلم بوقوع االختبلؼ الكثّب بعده بْب أمتو، أمرىم عند كجود االختبل ك٤با أخرب

بالتمسك بسنتو، كسنة ا٣بلفاء الراشدين ا٤بهديْب من بعده، فقاؿ صلى ا عليو كسلم: "إنو من يعش منكم 
فسّبل اختبلفا كثّبا؛ فعليكم بسنٍب كسنة ا٣بلفاء الراشدين ا٤بهديْب من بعدم، ٛبسكوا ّٔا كعضوا عليها 
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 .  بللة" كإياكم ك٧بدثات األمور! ف ف كل ٧بدثة بدعة، ككل بدعة. بالنواجذ
ا كال رسولو بالرد عند التنازع كاالختبلؼ إٔب ما عليو أكثر الناس، كٓب يقل ا كال رسولو:  كٓب يأمرنا

لينظر كل أىل زماف إٔب ما عليو أكثرىم، أم: ُب زماهنم فيتبعوهنم، كال إٔب أىل مصر معْب، أك إقليم ؛ كإ٭با 
نبيو صلى ا عليو كسلم كسنة ا٣بلفاء الراشدين ا٤بهديْب، كما  الواجب على الناس: الرد إٔب كتاب ا، كسنة

 . مضى عليو الصحابة ر واف ا عليهم، كالتابعوف ٥بم ب حساف
على اإلنساف االلتفات إٔب كتاب ا، كسنة نبيو، كطريقة أصحابو كالتابعْب، كأئمة اإلسبلـ، كال  فيجب

 من العبد الصدؽ ُب طلب ا٢بق، كترؾ التعصب، كرغب إٔب ا يعبأ بكثرة ا٤بخالفْب بعدىم ؛ ف ذا علم ا
ُب سؤاؿ ىدايتو الصراط ا٤بستقيم، فهو جدير بالتوفيق ؛ ف ف على ا٢بق نورا، ال سيما التوحيد الذم ىو أصل 
األصوؿ، الذم دعت إليو الرسل من أك٥بم إٔب آخرىم، كىو توحيد اإل٥بية؛ ف ف أدلتو كبراىينو ُب القرآف 

 . ة، كعامتو إ٭با ىو ُب تقرير ىذا األصل العظيمظاىر 
اإلنساف لقلة ا٤بوافقْب، ككثرة ا٤بخالفْب، ف ف أىل ا٢بق أقل الناس فيما مضى، كىم أقل  كال يستوحش

 . الناس فيما بقي، ال سيما ُب ىذه األزمنة ا٤بتأخرة، الٍب صار اإلسبلـ فيها غريبا
ن أيب طالب ر ي ا عنو ٤بن قاؿ لو: أترل أنا نرل الزبّب ال ييعرؼ بالرجاؿ، كما قاؿ علي ابكا٢بق 

فقاؿ لو علي: "كٰبك يا فبلف! إف ا٢بق ال يعرؼ بالرجاؿ، اعرؼ ا٢بق  ؟كطلحة ٨بطئْب، كأنت ا٤بصيب
 . تعرؼ أىلو" كأيضا قاؿ: "ا٢بق  الة ا٤بؤمن"

بػىقيونىا إًلىٍيًو{ ]سورة األحقاؼ آية: العاقل من شبهة الذين قاؿ ا عنهم: }لىٍو كىافى خىٍّبان مىا  كليحذر سى
كقد قاؿ بعض السلف: "ما ترؾ أحد . [ّٓ[، }أىىىؤيالًء مىنَّ اللَّوي عىلىٍيًهٍم ًمٍن بػىٍيًننىا{ ]سورة األنعاـ آية: ُُ

حقا إال لكرب ُب نفسو" كمصداؽ ذلك قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم حْب قاؿ: "ال يدخل ا١بنة من ُب 
أم: احتقارىم كازدراؤىم  ٍب فسر الكرب: بأنو "بطر ا٢بق" أم: رده، "كغمط الناس" ،ذرة من كرب"قلبو مثقاؿ 

 ؛ كلقد أحسن القائل:
 كتىعٌر ًمن ثوبْب مىن يلبسهما
 ثوب من ا١بهل ا٤بركب فوقو
 كٙبل باإلنصاؼ أفخر حلة
 كاجعل شعارؾ خشية الرٞبن مع

 يلق الردل ٗبذمة كىواف 
 افثوب التعصب بئست الثوب

 زينت ّٔا األعطاؼ كالكتفاف
 نصح الرسوؿ فحب ذا األمراف
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كما أحسن ما قاؿ ا٢بافظ أبو ٧بمد عبد الرٞبن ا٤بعركؼ بأيب شامة، ُب كتاب  قاؿ ابن القيم رٞبو ا تعأب:
اف "الباعم على إنكار البدع كا٢بوادث" حيم جاء األمر بلزـك ا١بماعة، فا٤براد بو: لزـك ا٢بق كاتباعو، كإف ك

ا٤بتمسك بو قليبل، كا٤بخالف لو كثّبا، أال إف ا٢بق ىو الذم كانت عليو ا١بماعة األكٔب، من عهد النيب صلى 
 . ا عليو كسلم كأصحابو، كال تنظر إٔب كثرة أىل الباطل بعدىم

ٍب صحبت من . ، فما فارقتو حٌب كاريتو ُب الَباب بالشاـ"صحبت معاذان : قاؿ عمرك بن ميموف األكدم
عده أفقو الناس: عبد ا بن مسعود ر ي ا عنو، فسمعتو يقوؿ: عليكم با١بماعة، ف ف يد ا على ب

 . ا١بماعة
كىو يقوؿ: سيكوف عليكم كالة يؤخركف الصبلة عن مواقيتها، فصلوا الصبلة ، ٍب ٠بعتو يوما من األياـ

! ؟ا أصحاب ٧بمد، ما أدرم ما ٙبدثوف٤بيقاهتا فهي الفريضة، كصلوا معهم، ف هنا لكم نافلة، قاؿ: قلت ي
ضة، كصل مع قلت: تأمر٘ب با١بماعة، كٙبضِب عليها، ٍب تقوؿ: صل الصبلة كحدؾ كىي الفري ؟قاؿ: كماذا

قد كنت أظن أنك من أفقو أىل ىذه القرية، أتدرم ما : قاؿ يا عمرك بن ميموفف ا١بماعة كىي لك نافلة!
ا١بماعة ما كافق ا٢بق، كإف كنت . اعة الذين فارقوا ا١بماعةقلت: ال ؛ قاؿ: إف ٝبهور ا١بم ؟ا١بماعة
كُب طريق آخر: فضرب على فخذم، كقاؿ: كٰبك! إف ٝبهور الناس فارقوا ا١بماعة، كإف ا١بماعة . كحدؾ

 . ما كافق طاعة ا عز كجل"
ف كنت "إذا فسدت ا١بماعة، فعليك ٗبا كانت عليو ا١بماعة قبل أف يفسدكا، كإ: قاؿ نعيم بن ٞباد

 [َُٓ،صُِ]الدرر السنية،جاىػ. كحدؾ، ف نك أنت ا١بماعة حينئذ" ذكره البيهقي كغّبه

  ..ال ٚبترب الناس ٗبن ٙبب أك تبغض ..
بأناس معينْب لكي يوإب أك يعادم، ف ذا أراد أف من ىذه ا١بماعة أك تلك ٱبترب الناس  ٪بد بعض األفراد

أيك ُب الشيخ فبلف، ف ف أجابو ٗبا يوافق رأيو قربو كأدناه، كإف يصاحب أحدان سألو: ما تقوؿ ُب فبلف، كما ر 
 . أجابو ٖببلؼ رأيو أبعده كأقصاه

 . إف رأل من أخيو خطأ أف ينبهو عليو كيتلطف معو كيصرب على ذلك كالواجب عليو
ألشخاص ىم الذين ٯبمعوف بعد أف كاف الدين ىو الذم يفرؽ كٯبمع، أصبح ا فيا شباب اإلسبلـ

 أصبح كالؤنا كعداؤنا لؤلشخاص؟!كرسولو صلى ا عليو كسلم، ؟ كبعد أف كاف كالؤنا كعداؤنا  كيفرقوف
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 إنِب أحب فبلنان أك أبغض فبلنان فهل يعِب ىذا أنِب مقلد لو ُب كل صغّبة ككبّبة؟؟: لو قلتي لك
 ٝبيعان ٫بب األئمة األربعة كغّبىم كمع ذلك نأخذ بقوؿ ىذا كندع قوؿ ىذا؟ ألسنا
 ه كعقيدتو؟قراءٌب لكتب فبلف يعِب أنِب متأثر بكل فكرً  ىل ك

شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كتلميذه ابن القيم ينقلوف أحيانان ُب كتبهم قوالن للز٨بشرم كىو من رؤكس  أليس
 ا٤بعتزلة فهل يعِب ذلك أف شيخ اإلسبلـ كتلميذه من ا٤بعتزلة؟

 . ميزانان يقيس بو دين الناس، كخنجران يطعن بو أخاهال ٯبعٍل كل كاحد منا من ٰببو كيعظمو  يا إخوا٘ب
العآب الفبل٘ب أك الداعية عنده أخطاء ُب مسائل معينة كعنده صواب ُب مسائل معينة ف ذا أحببتو ٤با  قد يكوف

أك آخذ برأيو ا٤بخالف للحق، كال ٲبكن أف ٘بد أحدان من  واب فبل يعِب ذلك أنِب أقوؿ ٔبميع قولوعنده من الص
لماء أك الدعاة معصومان من ا٣بطأ سواء ُب األصوؿ أك الفركع، كلكن على ا١بيل أف يأخذ ما صفى كيَبؾ ما  الع
 . كدر

 الًكربك  ًاحذر ا٥بول
الٍب تصدُّ عن قبوؿ ا٢بق كاالنقياد لو ا٥بول كالكرب، كقد ذكر ا سبحانو لنا ُب كتابو الكرٙب  إٌف من األمور

}أفرأيت من اٚبذ  إف يتبعوف إال الظٌن كما هتول األنفس{، كقاؿ:: ]ا٥بول ىذين األمرين، فقاؿ سبحانو ُب
 كقاؿ: {كعلوان }كجحدكا ّٔا كاستيقنتها أنفسهم ظلمان  ، كقاؿ ُب الكرب:{...إ٥بو ىواه كأ لو ا على علم

 .}كإذ قلنا للمبلئكة اسجدكا ْلدـ فسجدكا إال إبليس أىب كاستكرب ككاف من الكافرين{
 . لكرب من األسباب الٍب تصٌد العبد عن قبوؿ ا٢بق، كتيزين لو الباطلكا فا٥بول

يتبْب ألحدنا ا٢بق فيقوؿ ُب نفسو ىل  فمثبلن: كالكرب صور كثّبة قد ٚبفى على الواحد منٌا، للهول ك
فبلف أعلم من شيخي فبلف فيَبؾ ا٢بق لذلك، أك يقوؿ ُب نفسو فبلف تكفّبم مبتدع ال ٯبوز أف أ٠بع منو 

ل خذ عنو فّبد ا٢بق الذم تبْب لو ألجل ذلك، أك يكوف ُب مكانة بْب أقرانو كزمبلئو كيعلم أنو إف قبأك آ
، أك يكوف قد تسٌمى بالسلفي أك األثرم كيعلم أنو إف قبل ا٢بق ذلك ا٢بق أنو سوؼ يسقط من أعينهم

لتحضّب لشهادة معينة كيعلم فسوؼ يلمزكنو بالتكفّبم أك ا٣بارجي، أك يكوف ميٍقًدمان على دراسة معينة أك ا
أنو إف قبل ا٢بق فلن يظفر بتلك الدراسة أك تلك الشهادة، أك يقوؿ بعدما يتبْب لو ا٢بق أترؾ قوؿ ىؤالء 
العلماء الكبار كآخذ بقوؿ أناس مغمورين غّب معركفْب، مع أنو لو تفكر قليبلن كم ىناؾ من العلماء ا١بهابذة 
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لى قدر كبّب من العلم كالفهم منع من شهرهتم القمع كتكميم األفواه، الذين ال يعرفهم أكثر الناس كىم ع
فهؤالء العلماء الذين اشتهركا كاف من أعظم أسباب شهرهتم أهنم أيعطوا آّاؿ للتدريس كاإلفتاء كنقلت 
دركسهم عرب كسائل اإلعبلـ ك٠بٌتهم الدكلة كبار العلماء، كحصرت الفتول فيهم ُب النوازؿ فلهذا كغّبه 

شتهركا، إذان فبل يعِب ىذا أٌف غّبىم ٩بن ٓب تتوفر لديهم أسباب الشهرة أهنم أقل مرتبة ُب العلم كالفهم، بل ا
 . ٩بن ٙبت تلك ا٤بؤسسات الدينية ا٢بكومية ان كثّب   ُب علمو ككرعو كٙبقيقوإف من بينهم من يفوؽ 

 الربانيوف اءػن ىم العػلممىػ
كالذكد عن حيا و، كالغّبة عليو ين ييعرفوف ٗبواقفهم ُب نصرة ا٢بق الصادقْب ىم الذ إف العلماء الربانيْب

هتميش قضايا األمة، ُب الوقت الذم يعيشوف الَبؼ كالبذخ كالرفاىية مع  ليس العلماء الربانيوف ىم الذين
كعقيدة كأعراض ا٤بسلمات العفيفات تينتهك، ، تتمٌزؽ، كدماؤىا ُب كل مكاف تسفكيركف فيو أمة اإلسبلـ 

مى كٙبرس، والء كالرباء ٙبارب، كشريعة ا تطرح كتنبذ، كحكم الطاغوت يعلو كيي ال قٌدـ، كالقبور كاأل رحة ٙبي
 . كىو مع ذلك ال ٰبٌرؾ ساكنان 

يقودكف أمة اإلسبلـ للحق كالًعز هم دينهم كالعلم الذم ُب صدكرىم فىم الذين ٰبرك إف العلماء الربانيْب
كما فعل العآب الربا٘ب اإلماـ أٞبد بن حنبل كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية حْب كينصحوف ٥با  ب ذف ا كالنصر 

نصر ا٢بق كدعا إٔب الكتاب كالسنة على فهم السلف كحٌرض ا٤بسلمْب على قتاؿ التتار كقاد جيش الشاـ 
شرؾ بنفسو، ككما فعل اإلماـ آّدد ٧بمد بن عبد الوىاب حْب خرج على الدكلة العثمانية الٍب فشى فيها ال

 . كالوثنية كا٢بكم بالقوانْب الو عية
العلماء الربانيْب من ال يتكلم إال إذا أمره السلطاف، كيسكت إذا أمره السلطاف، كيلتمس  ليس ًمن

للحكاـ األعذار كالتربيرات فيما يقوموف بو من عمالة للكفار كخيانة لدينهم كأمتهم، بينما يطلقوف أللسنتهم 
كاإلنكار على الصادقْب من ىذه األمة ألٌف ذلك يوافق أىواء السبلطْب، إٌف أمثاؿ  العناف ُب الطعن كالتجريح

ىؤالء ال ٰبركهم دينهم كعقيدهتم، كإ٭با ٰبركهم السبلطْب، لذلك جاء ُب السنة التحذير من إتياف 
 . السبلطْب، كحذر السلف من إتياهنم بل كاف بعضهم ال يركم ا٢بديم عمن يغشى أبواب السبلطْب

من أتى أبواب السلطاف افتًب، كما ازداد عبد من السلطاف دينٌوان ) :صلى ا عليو كسلمرسوؿ ا  قاؿ
 . إال ازداد من ا بعدان( ركاه أبو داكد كالَبمذم كأٞبد ُب مسنده كاللفظ لو
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األمراء نفرٌج عن إٌف فجار القرٌاء اٚبذكا سيٌلمان إٔب الدنيا فقالوا: ندخل على  قاؿ سفياف الثورم رٞبو ا:
 . مكركب كنيكٌلم ُب ٧ببوس

بعض العلماء على باب أحد السبلطْب فقاؿ: أقرحتم جباىكم كفرطحتم ب مٌر ا٢بسن البصرم رٞبو ا
نعالكم كجئتم بالعلم ٙبملونو على رقابكم إٔب أبوأّم أما إنكم لو جلستم ُب بيوتكم لكاف خّبان لكم، تفرٌقوا 

  .فٌرؽ ا بْب أعضائكم
أخرج البيهقي عن الزىرم أنو قاؿ ٥بشاـ بن عبد ا٤بلك أال تيرسل إٔب أيب حاـز كتسألو ماذا يقوؿ ُب 

 العلماء؟ فأرسل إليو فجاء فقاؿ لو: يا أبا حاـز ما قلتى ُب العلماء؟
 كما عسيتي أف أقوؿ ُب العلماء إال خّبان، إ٘ب أدركت العلماء كقد استغنوا بعلمهم عن أىل الدنيا: قاؿ

، فلما رأل ذلك ىذا كأصحابو كتعلموا العلم فلم يستغنوا بو، عن علمهمبدنياىم كٓب يستغًن أىل الدنيا 
كاستغُب أىل الدنيا بدنياىم عن علمهم، فلما رأكا ذلك قذفوا بعلمهم إٔب أىل الدنيا كٓب يينلهم أىل الدنيا 

 . من دنياىم شيئان، إٌف ىذا كأصحابو ليسوا علماء إ٭با ىم ركاة
اإلماـ سفياف الثورم مشٌردان كاإلماـ أٞبد فَبة من حياتو ىاربان من السلطاف كمات اإلماـ أبو  كقد عاش
كاف ىذا حا٥بم مع ا٢بكاـ الذين كانوا ٰبكموف بشرع ا ال بالقوانْب الو عية، ككانوا قائمْب حنيفة مسجونان  

ر ا٤بوالْب ألعداء ا ااربْب ألكليائو ٔبهاد الكفار كأخذ ا١بزية منهم، ليس كحاؿ طواغيت ىذا العص
 . كا٤بعطلْب لفريضة ا١بهاد ا٤ببٌددين ألمواؿ األمة

شٌدة السلف على من أتى أبواب ا٢بكاـ ُب عصرىم فكيف يكوف األمر لو رأكا من ينتظم  ف ذا كانت
يتقا ى ك ب النعمة ٙبت مظلتهم كال يتكلم ُب قضايا األمة ا٤بصّبية إال بأمرىم كىو مع ذلك يرفل ُب ثيا

 أعلى الركاتب كيسكن القصور كيركب السيارات الفارىة كينعم ب عطياهتم بْب ا٢بْب كاْلخر؟
  كصدؽ من قاؿ:

 كعْب الر ا عن كٌل عيب كليلة!
ليت شعرم من الذم يدخل : ُب التحذير من الدخوؿ على ا٢بكاـ -رٞبو ا-قاؿ اإلماـ ا٣بطايب 

كمن الذم يتكلم بالعدؿ إذا شهد ٦بالسهم كمن الذم ينصح كمن الذم عليهم فبل يصدقهم على كذّٔم 
 . ؟ينتصح منهم
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(: )كأم دينو، كأم خّبو، فيمن يرل ٧باـر ا ُُِ/ُِب )إعبلـ ا٤بوقعْب  قاؿ ابن القيم رٞبو ا
لب، تنتهك، كحدكده تضاع، كدينو يَبؾ، كسنة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يرغب عنها، كىو بارد الق

ساكت اللساف، شيطاف أخرس، كما أف ا٤بتكلم بالباطل شيطاف ناطق؟!، كىل بلية الدين إال من ىؤالء 
الذين إذا سلمت ٥بم مآكلهم كرياساهتم فبل مباالة ٗبا جرل على الدين؟، كخيارىم ا٤بتحزف ا٤بتلمظ، كلو 

د، كاستعمل مراتب اإلنكار نوزع ُب بعض ما فيو غضا ة عليو ُب جاىو أك مالو بذؿ كتبذؿ، كجد كاجته
قد بيلوا ُب الدنيا بأعظم بلية تكوف  -قوطهم من عْب ا كمقت ا ٥بممع س-الثبلثة ٕبسب كسعو، كىؤالء 

القلب كلما كانت حياتو أًب كاف غضبو  كرسولو أقول، كانتصاره  يشعركف، كىو موت القلب ؛ ف فكىم ال 
 . للدين أكمل(اىػ

ُب سّب أعبلـ النببلء ُب ترٝبة اإلماـ األكزاعي رٞبو ا أف عبد ا بن علي  ٞبو اذكر اإلماـ الذىيب ر 
 عٌم السفاح استدعاه يومان فجاء فسألو: ما تقوؿ ُب أمواؿ بِب أمية؟

 . : إف كانت ٥بم حبلالن فهي عليكم حراـ، كإف كانت عليهم حرامان فهي عليكم أحـرفقاؿ األكزاعي
قد كاف عبد ا بن علي ملكان جباران سٌفاكان للدماء صعب ا٤بًراس، كمع ىذا فاإلماـ : قاؿ الذىيب معلقان 

ٌسنوف لؤلمراء ما يقتحموف بو من  األكزاعي يصدعو ٗبيٌر ا٢بق كما ترل، ال كخلقو من علماء السوء الذين ٰبي
 اىػ. بياف ا٢بقأك يسكتوف مع القدرة على  -قاتلهم ا-الظلم كالعسف كيقلبوف ٥بم الباطل حٌقان 

أٌف مثل ىذا الكبلـ قد يؤثر ُب قلب بعض إخوا٘ب، كلكنها كا ا٢بقيقة ا٤برٌة الٍب البد أف  إنِب أعلم
 . نعرفها، كأرجو ٩بن ٓب يعجبو ىذا الكبلـ أف يَبيم كال يتعجل كأف يينصف أخاه

 نقف مع بعض ا٢بقائق: ٍبٌ تعاؿ
يهدأ ٥بم باؿ حْب يركف الشرؾ با ُب العبادة كالشرؾ بو ال ال يقر ٥بم قرار ك الصادقْب  إف علماء األمة

 ُب مثل ىذهُب ا٢بكم كالتشريع، كحْب يركف أمة اإلسبلـ تيقتل كأعراض العفيفات الطاىرات تيغتصب، 
 . األحداث يتحرؾ العلماء الصادقوف، كبصدعوف با٢بق كيزيلوف الشبهات الٍب التبست با٢بق

السكوت كالتنٌصل من ا٤بسؤكلية العظيمة الٍب  كثّب من العلماء كالدعاةرأينا من   كلكن كلؤلسف لقد
أنيطت ّٔم ُب مواقف كثّبة ٛبٌس بعقيدة التوحيد كباإلٲباف كبالوالء كالرباء، فالشرؾ عند قرب النيب صلى ا 

ضة أف عليو كسلم كانوا ينكركنو على الناس كىذا ىو الواجب، كلكن ُب الوقت نفسو تسمح ا٢بكومة للراف
٘بتمع ُب ساحات ا٤بسجد النبوم بأعداد عظيمة يقيموف مناحاهتم الشركية كيتفٌننوف ُب سب زكجات رسوؿ 
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العلماء اإلنكار عليهم كالتحذير منهم على ا٤بنابر  و كسلم كأصحابو، كال ٪بد من كثّب منا صلى ا علي
 . كشركهمكإقامة اا رات ُب بياف خطر الرافضة 

والء كالرباء ُب ٛبييع كتطبيع كٚبضيع فهو ػوزراء كعقيدة الػة الػعبد ا بن عبد العزيز رئاس منذ أف تؤبك 
و ػة ا٢بب ُب ا كالبغض ُب ا ففي لقاء ٝبعػاربػوالء كالرباء ك٧بػدة الػإٔب ٛبييع عقي ػورات لكي يدعػيعقد ا٤بؤٛب

إف  كال أقوؿ ة كالنصرانيةػيبلـ كاليهودػاإلسواف ػا إخي]قاؿ:  ودمػوف السعػر و التلفزيػكع ،ارلػباليهود كالنص
ٍب شبك بْب -وراة كاإل٪بيل كالقرآف ػن األدياف ما فيها خّب كلها فيها خّب لئلنسانية، كلكن التػغّبىا م

 اىػ.[ما معُب تفكك األسرة واف تفكك األسرة كاسألوا ىؤالء النسوةيا إخ -أصابعو كقاؿ
يقوؿ ٥بم يا إخواف، فقد جعل أعداء ا الذين أمر ا ٗبعاداهتم كبغضهم أكالن  فهو تأمل ىذا الكبلـ

بأف ٝبيع األدياف فيها خّب لئلنسانية، كىذا معناه أف دين اإلسبلـ ليس ىو الدين  :يقوؿ إخوانان لو، ٍب
عبادة الشيطاف  بل ك حٌب البوذية كا٥بندكسية كعبادة البقر الوحيد الذم فيو خّب لئلنسانية بل إف ٝبيع األدياف 

 . فيها خّب لئلنسانيةكلها عند عبد ا بن عبد العزيز 
مثل  ا٤بسلمْب كاليهود كالنصارل أسرة كاحدة، كأف كجود العداكة كالبغضاء بينهم يفككهم ٌٍب يقوؿ بأف

رة كبالتإب ال ينبغي أف يكوف بينهم عداكة كال بغضاء لكي ال يتفككوا كما أف األس ،تفكك األسرة الواحدة
 !ينها عداكة كبغضاء لكي ال تتفككال ينبغي أف يكوف ب
اىا ُب مؤٛبر مدريد ٢بوار األدياف الذم حضره  ا٤بصادـ لصريح القرآف ُب كلمتو الٍب ألق ميراده كقد أك ح

 : قاؿحيم ، كبار ٩بثلي الديانات كاليهودية كالنصرانية كالبوذية كغّبىا
 ]أيها االصدقاء:

سلمْب من ببلد ا٢برمْب الشريفْب، حامبلن معي رسالة من األمة اإلسبلمية جئتكم من مهول قلوب ا٤ب
٩بثلة ُب علمائها كمفكريها الذين اجتمعوا مؤخران ُب رحاب بيت ا ا٢براـ، رسالة تعلن أف اإلسبلـ ىو دين 

اإلنسانية بفتح رسالة تبشر االعتداؿ كالوسطية كالتسامح، رسالة تدعو إٔب ا٢بوار البناء بْب اتباع األدياف، 
 . ٧بل الصراع -ب ذف ا  -صفحة جديدة ٰبل فيها الوئاـ 

لذلك علينا أف نعلن للعآب أف االختبلؼ ال ينبغي أف يؤدم إٔب النزاع كالصراع، كلنقوؿ إف ا٤بآسي  ...
 الٍب مرت ُب تاريخ البشر ٓب تكن بسبب األدياف كلكن بسبب التطرؼ الذم ابتلي بو بعض اتباع كل دين

 . ٠باكم، ككل عقيدة سياسية
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فأصحاب كل دين مقتنعوف بعقيدهتم ال يقبلوف عنها بديبل كإذا كنا نريد ٥بذا اللقاء التارٱبي أف  ....
كىي اإلٲباف العميق با كا٤ببادئ النبيلة  فبل بد أف نتوجو أب القواسم ا٤بشَبكة الٍب ٘بمع بيننا،ينجح 

 . لدياناتكاألخبلؽ العالية الٍب ٛبثل جوىر ا
، كالتعصب بالتسامح كأف ٯبعل على أف يهـز الكراىية بابة -بعوف ا  -إف ىذا االنساف قادر  ..

 اىػ. [. لبِب آدـ أٝبعْب -جل شأنو  -ٝبيع البشر يتمتعوف بالكرامة الٍب ىي تكرٙب من الرب 
 
ىو بن عبد العزيز عبد ا  على من يزعم أف ا٤بقصود من ا٢بوار الذم يدعو إليو ىذا الكبلـ يردُّ  ك

كىو طمس عقيدة الوالء كالرباء، كٛبييع ا٢بب  ،ألجل دعوة غّب ا٤بسلمْب إٔب اإلسبلـ، فقد أنطقو ا ٗبراده
 . واالة ا٤بؤمنْب كمعاداة الكافرين، كإلغاء شعّبة جهاد الطلبُب ا كالبغض ُب ا، كإلغاء م

 . ء بل كينقضها من أصلهايصادـ عقيدة الوالء كالربا هذا الكبلـف
قد كانت لكم أسوة حسنة ُب إبراىيم كالذين معو إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم } :أٓب يقل ا تعأب

 . {..ك٩با تعبدكف من دكف ا كفرنا بكم كبدا بيننا كبينكم العداكة كالبغضاء أبدان حٌب تؤمنوا با كحده
ف با كال باليـو اْلخر كال ٰبرموف ما حـر ا كرسولو كال يدينوف }قاتلوا الذين ال يؤمنو  :كقاؿ تعأب

 . دين ا٢بق من الذين أكتوا الكتاب حٌب ييعطوا ا١بزية عن يدو كىم صاغركف{
يا أيها الذين ءامنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء بعضهم أكلياء بعض كمن يتو٥بم } :كقاؿ تعأب

 . يهدم القـو الظا٤بْب{ منكم ف نو منهم إف ا ال
بعثت بالسيف بْب يدم الساعة حٌب ييعبد ا كحده، كجيعل رزقي ٙبت : )كقاؿ صلى ا عليو كسلم

 . ظٌل ر٧بي كجيعل الٌذلة كالصغار على من خالف أمرم(
 ال تبدؤكا اليهود كالنصارل بالسبلـ كإذا لقيتموىم ُب طريق فا طركىم إٔب: )كقاؿ صلى ا عليو كسلم

 . أ يقو( ركاه مسلم
أمرت أف أقاتل الناس حٌب يشهدكا أال إلو إال ا كأ٘ب رسوؿ ا ف ذا فعلوا : )كقاؿ صلى ا عليو كسلم

 . ذلك عصموا مِب دماءىم كأموا٥بم إال ٕبق اإلسبلـ كحسأّم على ا( متفق عليو
أف الذم  زماهنا قد انتهى؟! أـ ىل غابت عنهم أـ أفكالدعاة  العلماء كغّبىا من أين ىذه النصوص
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 موافق لتلك النصوص؟!يصدر من عبد ا بن عبد العزيز 
أك أهنم أنكركا عليو فلم يستجب إف العلماء ال يستطيعوف أف ينكركا على ا٢باكم : قد يقوؿ بعض الناس

 . ٥بم
سلف ٲبتنعوف من مدح ؟ لقد كاف الكُب اافل : إذا كاف األمر كذلك فلماذا ٲبدحونو على ا٤بنابرفنقوؿ

يغرركف  للحاكمٌٍب إهنم ٗبدحهم  من ىو خّب من ملء األرض من ىذا أفبل يسعهم ما كسع السلف؟
 . أف ما يقـو بو ىو ما يدعو إليو دين اإلسبلـ با٤بسلمْب فيظنوف
ما ُب قولو إف ا تعأب أذف لنا ُب برّْ من ٓب يقاتلنا من الكفار كٓب ٱبرجنا من ديارنا ك: كقد يقوؿ قائل

ال ينهاكم ا عن الذين ٓب يقاتلوكم ُب الدين كٓب ٱبرجوكم من دياركم أف تربٌكىم كتقسطوا إليهم إف : ]تعأب
 . ا ٰبب ا٤بقسطْب{

 :ما أحسن قوؿ الشاعر :فا١بواب
 ٯبد ميرٌان بو ا٤باء الزالال**  رٍّ مريضو كمن يىكي ذا فمو مي 

 كقوؿ الشاعر:
 حٌب يرل حسنان ما ليس با٢بسنً **  ياـ ٧بنتوييقضى على ا٤برء ُب أ

 أٓب يقاتلونا ُب فلسطْب كٱبرجونا من ديارنا؟اليهود : ٍبٌ نقوؿ
عظم دكؿ أكركبا كالصرب كالكركات كالركس أٓب يقاتلونا ُب أفغانستاف كالعراؽ األمريكاف كمكالنصارل 

 كالبوسنة ككوسوفا كالشيشاف كداغستاف كٱبرجونا من ديارنا؟
 ُب ا٥بند ككشمّب أٓب يقاتلونا كٱبرجونا من ديارنا؟ كسكا٥بند

كل مسلم ىو دمنا كأعرا هم أعرا نا كديارىم ديارنا؟ فالذم يقاتلهم يقاتلنا كالذم يقتلهم  أليس دماء
مثل ا٤بؤمنْب ُب توادىم كتراٞبهم كتعاطفهم مثل ا١بسد الواحد إذا اشتكى : )يقتلنا قاؿ صلى ا عليو كسلم

 . اعى لو سائر ا١بسد بالسهر كا٢بمى(منو عضو تد
قطعة من ا١بسد فكذلك إخواننا ىم قطعة منا، ككما أف الذم يؤذم العضو يؤذم  فكما أف العضو

 . سائر ا١بسد فكذلك الذم يؤذم ا٤بسلم يؤذم سائر ا٤بسلمْب
 . إف كل دكلة ٥با حدكدىا كنظامها كىي مستقلة عن غّبىا: ليف ف ق
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كٲبنعوىم من  الٍب كي عت بْب الدكؿ ر٠بها األعداء ليفرقوا كلمة ا٤بسلمْبإف ىذه ا٢بدكد : فنقوؿ
 . التناصر فيما بينهم، فبل عربة ٥با كال قيمة

 . اإلٲبانية كالنصرة بْب ا٤بسلمْب ال تسقطها ىذه ا٢بدكد ا٤بصطنعة ٍبٌ إف الوالية
 

ٲبنع ا٤بسلمْب الذين خارج حدكد  يفقو ما يقوؿ فيلزمو إذا غزت أمريكا أر و أف ٌٍب إف كاف ىذا القائل
 . دكلتو من نصرتو كٰبـر عليهم ذلك

كقلنا بأف كل دكلة ٥با حكم مستقل كما ٰبصل ٥با ال ٰبصل لنا، ف ف بوش أعلنها أكثر من  ٌٍب لو تنػزٌلنا
مرٌة بأهنا حرب دينية صليبية كدخلت معظم دكؿ أكركبا معو، ف ذا كانت ا٢برب دينية صليبية  د اإلسبلـ 
فهل ا٤بسلموف ىم أىل تلك الدكلة الٍب غزهتا دكؿ الكفر دكف غّبىم أـ أننا ٫بن أيضان مسلموف كأف ا٢برب 

  ىي حرب  دنا؟ د اإلسبلـ 
بعد ىذا كلو كقلنا بأف الذم يقتل ا٤بسلمْب ُب غّب أر نا ال يعترب قاتبلن لنا، ف هنم قد  لنازٌ ػٌٍب لو أننا تن

سن إٔب من يهْب كسب دينو، فهل نرب ك٫بي  رآف كسب النيب صلى ا عليو كسلمآذكا ٝبيع ا٤بسلمْب ب ىانة الق
 القرآف كيسب النيب صلى ا عليو كسلم كيسب دينو؟

الشريعة الرب كذلك ال يستلـز ٧ببة الكافر كمؤاخاتو،  ومرٌة بعد مرٌة، ف ف الذم أًذنت في ٌٍب لو تنػزٌلنا
 . مكاف البغضاء كاإلخاء مكاف العداء، كىذا ال ٯبوز أبدان أف تسود ابة  فيو كخطاب عبدا يريد

 . !؟عن ىذه األمور العظاـ كعن ىذا الضبلؿ ا٤ببْبكالدعاة علماء ال أين ىم :كا٤بقصود
األحداث كا٤بؤامرات الٍب هتدؼ إٔب مسخ عقيدة األمة كطمس ىويتها تعظم مسؤكلية إٌف ُب مثل ىذه 

 . قيتو من البدع كالضبلالت كاألفهاـ ا٤بنحرفةالعلماء كالدعاة ُب بياف ا٢بق كتن
من كثّب من للمسلمْب من ٦بازر كحشية يقشعر ا١بلد من ٠باعها ٌٍب ال ٪بد  كم ٰبصلكذلك انظر  

لمة حق كنصرة إلخواهنم ا٤بضطهدين، إال أف تكوف كلمة ىزيلة  عيفة ال تساكم ُب مضموهنا ك العلماء
 . اء الصليبيْبدمحرمة كأسلؤّا كشٌدهتا كبلمهم على 

الٍب حصلت ُب السوداف  كآّازر مثبلن آّازر الٍب حصلت ُب الصوماؿ على أيدم األمريكاف،أنظركا 
 كارقة الٍب حصلت ُب إندكنيسيا كجزر ا٤بلوؾ على أيدم الصليبيْب، كآّازر على أيدم النصارل ا٤بتمردين،

 كما ٰبصلإلخواننا ا٤بسلمْب ُب أفغانستاف،  ما ٰبصلك  الٍب حصلت إلخواننا ا٤بسلمْب ُب كجرات ُب ا٥بند،
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إلخواننا الشرفاء ُب هنر  كما حصل اليـو ُب أرض الرافدين من اجتماع الصليبيْب كالرافضة على أىل السنة،
منها ٝبيعان ما يعيشو الشعب الفلسطيِب منذ ما يزيد على ٟبسة عقود من القتل  كأعظم البارد ُب لبناف،
فمن الذم ٲبنع ا٤بسلمْب من ا٣بركج  ،ككل العآب رأل خيانة ا٢بكاـ كعمالتهم ،ر كا٤بؤامراتكالتشريد كاألس

فما كاف دكر العلماء  ،إٔب فلسطْب أك مٌد إخواهنم بالسبلح أليس ىم خونة العرب من الدكؿ آّاكرة كغّبىا
 . من تلك ا٤بآسي كا١براح؟!

لى ا٤بنابر كيأمركف األمة بالرجوع إليهم كييعلقوف آماؿ األمة ع ا٢بكاـكمازالوا ٲبدحوف  كانواكثّبان منهم   إفٌ 
 . م كحاؿ من ييسلم الضحٌية للجبلد كالشاة للذئبحا٥بي  ،ا١برٰبة ٗبؤٛبراهتم االهنزامية

كعلت أصواهتم على ا٤بنابر حصلت أحداث ا٢بادم عشر من سبتمرب خرجوا ُب الفضائيات  كعندما
الفاعل، كبكوا على دماء النصارل كٓب يبكوا على دماء ا٤بسلمْب، بل منكرين كمنددين قبل أف يعرفوا من 

، بل أفٌب أحدىم ٔبواز التربع ٥بم العدك األكؿ لئلسبلـ كا٤بسلمْب كصل األمر ببعضهم أنو أجاز تعزية أمريكا
بالدـ، ٌٍب ٤با حصلت أحداث لندف خرجوا كتكلموا أيضان، ٌٍب بعد ذلك كقعت ا٢برب الصليبية على 

مئات اْلالؼ من  نستاف ٌٍب العراؽ كاستخدمت قول الكفر األسلحة ا٤بمنوعة دكليان كحصدكا أركاحأفغا
ت جوفاء ال تسمن كال تغِب يلوذكف بالصمت الرىيب، أك ينكركف بكلما ا٤بسلمْب، ككثّب من العلماء كالدعاة

 . من جوع
٪بد منهم تأييدان، بل ما إف قامت  ُب الصوماؿ كبدأت بتحكيم الشريعة فلم ٌٍب قامت ااكم اإلسبلمية

ااكم اإلسبلمية حٌب أرسلت ا٢بكومة السعودية إٔب آّمع الدكٕب تقوؿ: أدركوا الصوماؿ لكي ال تصبح 
طالباف ثانية تؤكم اإلرىابيْب، فما كاف من أمريكا إال أف تدخلت كأغرت ّٔم ا١بيش ا٢ببشي النصرا٘ب، فلم 

 . رة كتأييد أك مواساةلماء كلمة نصنسمع من أكلئك الع
ُب باكستاف على خيار أىلها طبلب ا٤بسجد األٞبر كطالبات جامعة حفصة  ٌٍب حصلت آّزرة الرىيبة

كٓب يبكوا على بيوت ا كال على دماء الصادقْب كىيٌدمت سبعة مساجد كٓب نسمع منهم استنكاران كتنديدان، 
 . من األمة كما بكوا على الصليبيْب

كما أدراؾ ما العراؽ اجتمعت زحوؼ الصليبيْب مع زحوؼ الركافض  ٌد إخواننا أىل  راؽكاْلف ُب الع
عراض، فما كاف موقف لؤلالسنة ككقعت آّازر الٍب لن ينساىا التاريخ من حرؽ كتقطيع كتشويو كانتهاؾ 

 أكلئك العلماء؟!
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 قم من إيراف أف يقتلوا كليتلقَّوف الفتاكل من علمائهم ُب النجف ككرببلء كأسيادىم ُب  إف الرافضة
دكد من إيراف بل لقد دخل قرابة ا٤بليوف إيرا٘ب داخل العراؽ كأصبح  ا كىايب كل سِب كيأتيهم الدعم غّب

اؽ، كاستؤب الرافضة على أكثر من مائٍب كهنة إيراف ىم الذين ييديركف تعذيب أىل السنة ُب حسينيات العر 
حسينيات، كأكلئك العلماء صامتْب ال يتكلموف، كاألشد من  من مساجد أىل السنة كحٌولوىا إٔب مسجد

إهنا فتنة إهنا حرب طائفية، نعم ىي حرب طائفية أفبل ٯبب علينا نصرة أىل السنة على  ذلك أف يقولوا
 الرافضة ا٤بشركْب؟؟

 على أرض العراؽ قرابة ا٤بليار كيلو من ا٤بتفجرات فما كاف دكر أكلئك العلماء؟ لقد كقع
 مليوف يتيم، كثبلثة مبليْب أرملة كثكلى، كٟبسة مبليْب مشٌرد، فما كاف دكر العلماء؟من  أكثر

أفٌب عدد من العلماء بأف الذم ٰبصل ُب العراؽ من مقاكمة للمحتل أنو ليس ٔبهاد كحر وا  بل لقد
أف ال  ا٤بسلمْب على عدـ بذؿ أموا٥بم ُب تلك األماكن ك٠بوىا باألماكن ا٤بضطربة، كنصحوا شباب األمة

 تلك األماكن ألهنا أماكن مضطربة، أىكذا يكوف العلماء الربانيوف؟! ٱبرجوا لنصرة إخواهنم ُب
كقعت التفجّبات ُب السعودية على آّمعات الصليبية الٍب تدير حرب العراؽ كأفغانستاف حصل  كعندما

ٮبة مركز للشرطة كقتل من فيو ٓب من أكلئك العلماء االستنكار، بينما عندما قاـ اإل٠باعيليوف ُب ٪براف ٗبدا
 . يتكلموا، ألف السلطاف شاء أف يتكلموا ُب تلك كٓب يشأ أف يتكلموا ُب ىذه

، ك٤با خرجت  كالَبيم ُب إصدار األحكاـ نسمع من الكثّب منهم األمر بالتثٌبت ُب األخبار ككم كنا
بل كحكموا  التاـ ذلك ا٣برب بالتسليمكذبة ا٤بطلوبْب التسعة عشر ما كاف من أكلئك العلماء إال أف قابلوا 

عنهم كعدـ جواز التسَب عليهم كٓب يتثبتوا ُب ا٣برب الذم ظهر  ْب باإلعداـ ككجوب اإلخبارعلى ا٤بطلوب
للقريب كالبعيد كذبو كٓب يسألوا أك يتثبتوا من ا٤بطلوبْب عن حقيقة ما نيسبى إليهم، بل حكموا عليهم مع 

 . ق ا٤بسلم الورًع من اإلقداـ على ما ىو دكهنا من األحكاـغيأّم أشد األحكاـ الٍب ييشف
الذين جعلوا من أنفسهم مشرعْب مع ا، ككالوا أعداء  منهم ٲبدح ا٢بكاـ ٘بد الكثّبُب الوقت الذم ك 

ا، كنشركا الفساد، كخانوا األمة فأسلموا أرا ي ا٤بسلمْب للكفرة، كٓب يعدُّكا شباب األمة للدفاع عن دينهم 
خطأ كيلمزكهنم  يسرييشنّْعوف على آّاىدين ُب أ ٪بدىم بل شغلوىم بالرذائل عن الفضائل، ر هم،كأ

يركف الشعرة ُب أعْب آّاىدين كيرموهنم بالعظائم كال يلتمسوف ٥بم من األعذار عشر ما يلتمسونو ٢بكامهم، 
موا٥بم كأىليهم لنصرة دين ا مع أف آّاىدين خرجوا من ديارىم كأكال يركف ا١بذع ُب أعْب الطواغيت، 
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وف بو من أعماؿ كأف ال ينسب ػذر كحسن الظن فيما يقومػق بالتماس العػكا٤بستضعفْب من ا٤بسلمْب، فهم أح
دين من قتلو لؤلبرياء كاستهداؼ األماكن العامة ىي  ػ، ف ٌف كثّبان ٩با يينسب إٔب آّاىإليهم فعل قبل التثبت

 . كذب عليهم، كىم منها براء
، فهل بعد ىذه ا٤بواقف تريدكف مٌنا أف كثّب من علماء ا٤بسلمْب كدعاهتم كلؤلسف  ذا حاؿػلقد أصبح ى

 نرجع إليهم كتستفتيهم ُب قضايا األمة ا٤بصّبية، كىل ٯبُب من الشوؾ العنب؟!
ىذا الوصف ال يعجبكم، فنريد منكم أف تصفوا ىذه ا٤بواقف كتصفوا لنا أىلها، ىل يصح لنا  كإف كاف

 نسمي أصحاب ىذه ا٤بواقف بالعلماء الربانيْب؟! أف
)قاؿ ٕب راىب: يا سعيد ُب الفتنة يتبْب لك من يعبد ا ٩بن يعبد : رٞبو ا قاؿ سعيد بن جبّب

 . [ٗٗٓ/ِالطاغوت( ]اإلبانة البن بطة 
إف ٓب نغضب اليـو من أجل ديننا فسوؼ نغضب غدان كلكن من أجل أنفسنا، إف كقعت  يا إخوا٘ب

٢برب بببلد أحدنا كقػيٌتل أبناؤه، كانتهك عر و، كدمّْر بيتو، سوؼ يقوؿ ُب ذلك الوقت: أين العلماء؟ ٤باذا ا
ما من امرئ ٱبذؿ مسلما : )ال يقفوف معنا؟ ٤باذا ال ينصركننا؟ فيأتيو ا١بواب من النيب صلى ا عليو كسلم

 ُب موطن ٰبب فيو نصرتو( ركاه الطربا٘ب ُب موطن ينتقص فيو من عر و كينتهك فيو من حرمتو إال خذلو ا
 . ُب ا٤بعجم الكبّب كاألكسط كالبيهقي ُب الشعب

العظيمة الٍب تعصف بأمة اإلسبلـ ال زاؿ ىناؾ من أىل العلم كمن الدعاة من  كلكن كمع ىذه ا٤بًحن
بياف ا٢بق كعدـ  قاؿ كلمة ا٢بق كصدع ّٔا، كأٌدل الواجب الذم أخذ ا عليو ا٤بيثاؽ من أىل العلم من 

 ، قد  حوا بسبلمتهم كعافيتهم من أجل إببلغ األمة ا٢بق،ًتلى كإما أنو ُب السجوفقي  إماكتمانو، ككثّب منهم 
 . فللو دٌرىم من علماء ييقتدل ّٔم

  ..ال تتهمنا ٗبا ليس فينا ..
ب ذلك ما يدكر ُب بعضنا بعضان بأشياء قد يكوف ا٤بتػَّهىم بريئان منها، كمن أعظم أسبا غالبان ما يتهم

٦بالسنا من التُّهم للطائفة األخرل، فنسمع من الشيخ أك من بعض األقراف أف الطائفة الفبلنية تعتقد كذا، 
كٌفر بكذا، فنأخذ بذلك كنردده ٤بوافقتو ىول ُب النفس، كقد يكوف ذلك االهتاـ باطبلن من كتقوؿ كذا، كتي 

 . بهم كأشرطتهمفبلبٌد من التثبت من كت ،أصلو أك مبالغان فيو
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ىذا القوؿ الذم قرأه أك ٠بعو شاذان أغلب الطائفة على خبلفو، فبلبٌد من الَبيم كالتثبت  كقد يكوف
 . بقراءة أكثر من كتاب ك٠باع أكثر من شريط لقادة تلك الطائفة

 ..أنصفونا ..
ب كل ة منهجها، كال طائفة أف تقرأ الطائفة األخرل كتبها كتستمع ألشرطتها حٌب تتعرؼ على حقيق ٙبي

تتهمها ٗبا ليس فيها، كلكن الذم الحظناه من عدد غّب قليل من إخواننا طلبة العلم كا٤بشايخ أهنم ٰببوف أف 
نقرأ كتبهم كنستمع إٔب أشرطتهم بينما ىو ال يريد أف يقبل كتابان كاحدان لكي يقرأه، كليس ىذا من 

ى حق، فكذلك ٫بن ٫بب أف تقرأ كتبنا ألننا نعتقد اإلنصاؼ، فكما ٙبب أف نقرأ كتبكم ألنك تعتقد أهنا عل
أهنا على حق، كإف قلتى أنا ال أثق ُب علمائكم قلنا لك كذلك، ف ذان ليكن ا٢بكم بيننا ىو الدليل كأقواؿ 

 . سلف األمة كمن سار على هنجهم
م منها براء، كطلبة العلم ٓب ينصفوا إخواهنم آّاىدين، فنجدىم يتهموهنم بأشياء ى ككثّب من ا٤بشايخ

كييقٌولوهنم أقواالن ٓب يقولوىا، كينسبوهنم إٔب مذاىب ىم من أبعد الناس عنها، كرٗبا يكوف مستند كثّب منهم 
 أفعاؿ فردية حصلت من أناس ينتموف إٔب ذلك ا٤بنهج!

مّْل الطائفة كا٤بنهج أخطاء بعض أفرادىا، كإال ف نو ال ٚبلوا أم ٝباعة من كجود كاإلنصاؼ  أف ال ٫بي
كم علينا بتصرفات بعض األفراد فكذلك ال  أفراد غبلة أك شاذين بْب صفوفها، فكما أننا ال نر ى أف ٰبي

 . يصح أف ٫بكم على غّبنا بتصرفات بعض أفرادىم
 . كال ٯبرمٌنكم شنئاف قـو على أال تعدلوا اعدلوا ىو أقرب للتقول{: ]قاؿ تعأب

  

  ..لنحذر الغركر ..
الغركر كآّازفة ُب هتمة الناس كالتماس ا٣بطأ السلفية  أدعياءمن وؼ كثّب إٌف الذم نبلحظو ُب صف

كالزلل ُب قوؿ أك فعل من ٱبرج كيتٌصدر من الدعاة كا٤بشايخ لكي يكوف مشاٱبهم ىم فقط الذين يعتلوف 
ف كلكن عرش الدعوة السلفية، إٌف الذم ينبغي أف نعلمو أٌف ا سبحانو ال ينظر فقط إٔب ما يعتقده اإلنسا

ينظر أيضان إٔب العمل، فبل يغَب اإلنساف ٗبا علمو من ا٤بعتقد الصحيح ف نو مطالبه أف يعمل كيبذؿ ٥بذا 
الدين كيتحمل األذل ُب ذلك، ال أف ٯبلس ُب بيتو أك مع زمبلئو لكي يلمزكا فبلنان كيطعنوا ُب ا١بماعة 
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 . الفبلنية
يدة كأف يكوف أشعريان أك ماتريديان أك غّبىا ٩با بعض الناس عندىم خلل ُب بعض مسائل العق قد يكوف

ال ٚبرجو من اإلسبلـ كلكنهم مع ذلك أثبتوا بأفعا٥بم حب الدين كبذلوا ُب سبيل نصرتو األنفس كا٤بهج ف ف 
ىؤالء قد يكونوف أقرب كأحب إٔب ا من الذين اٌتكلوا على ما علموه من ا٢بق دكف أف يبذلوا لدينهم شيئان 

إف ا ال ينظر إٔب صوركم كال : )قاؿ صلى ا عليو كسلم دنيا فضبلن عن بذؿ األنفس كا٤بهج،من لعاعة ال
 . إٔب أجسامكم كلكن ينظر إٔب قلوبكم كأعمالكم( ركاه مسلم

قوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا حْب قاؿ: أما الطائفة بالشاـ كمصر ك٫بوٮبا فهم ُب ىذا  كتأمل
دين اإلسبلـ كىم من أحق الناس دخوال ُب الطائفة ا٤بنصورة الٍب ذكرىا النيب بقولو ُب الوقت ا٤بقاتلوف عن 

األحاديم الصحيحة ا٤بستفيضة عنو ال تزاؿ طائفة من أمٍب ظاىرين على ا٢بق ال يضرىم من خالفهم كال 
 . [ُّٓ،صِٖاىػ ]٦بموع الفتاكل،ج. من خذ٥بم حٌب تقـو الساعة

اعترب العمل كالبذؿ للدين من أعظم صفات الطائفة ا٤بنصورة، مع أٌف  كيف أٌف شيخ اإلسبلـ  فانظر
كثّبان من أىل الشاـ ُب ذلك الوقت كاف أشعريان، كلكن ٤بٌا جاىدكا ُب سبيل ا كقٌدموا أنفسهم لنصرة دين 

 . ا كانوا من أحق الناس دخوالن ُب كصف الطائفة ا٤بنصورة
ذين كقفوا أماـ الزحف الصلييب كالصهيو٘ب كالشيوعي، كنصبوا : إٌف إخواننا آّاىدين الكىنا أقوؿ

صدكرىم دركعان للمسلمْب كما زالوا إٔب اْلف يقاتلوف أعداء اإلسبلـ ىم من أحق الناس دخوالن ُب الطائفة 
ا٤بنصورة، فهم ٱبافوف حْب يأمن الناس، كٯبوعوف حْب يشبع الناس، كيقاسوف ألواف الشٌدة كالببلء من 

وع كالعطش كا١براح كاألسر كالتعذيب، كلُّ ذلك من أجل نصرة دين ا كإخراج العدك الصائل ا٣بوؼ كا١ب
عن ديار ا٤بسلمْب كٙبكيم شريعة ا كالدفاع عن دين ا٤بسلمْب كأنفسهم كأعرا هم كأموا٥بم، فما أحسن ما 

 . قدموه لدينهم كأمتهم، كما أسوأ ما قوبلوا بو لقاء جهادىم

  ..ٮبا طائفتاف ..
 إننا لو نظرنا إٔب الصحوة لوجدنا أهنم ينقسموف من حيم ا١بملة إٔب طائفتْب:

تقف مع ا٢بكاـ كتأمر بطاعتهم كترل أف الذم ٰبصل ُب العراؽ كأفغانستاف كالشيشاف كا١بزائر  طائفة -
 . ك٫بوىا ليس ٔبهاد، كتشَبط اإلماـ ُب ا١بهاد، كتقوؿ إف زماننا ليس زماف جهاد



 : أبي المنذر الحربيجمع وإعداد  كفير والتفجير"عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل الت

 (ٖٗ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

ر ا٢بكاـ الذين ٰبكموف بغّب الشرع، كيوالوف األعداء على ا٤بسلمْب، كىذه الطائفة ترل تكفٌ  كطائفة -
 . فر ية ا١بهاد ُب ىذا الزماف كيأمركف شباب األمة با٣بركج للجهاد

نقاش بْب تلك الطائفتْب، ليتبٌصر كله مو ع قدميو، كيتبْب لو ا٢بق من الباطل، كىذا  كُب ىذا الكتاب
قة ردّّ على ما كتبو عبد العزيز الريس رٌدان على آّاىدين، كلكنو كلؤلسف ككما ىو حاؿ الكتاب ىو ُب ا٢بقي

أىل ا٥بول ٓب يذكر ٝبيع حجج كأدلة ٨بالفيو بل اجتزأ منها بأشياء كترؾ أشياء، كُب ىذا الرد سوؼ أكرد  
شبهة بعد إيرادىا كاملة، كسأرد على كل   كتابو كامبلن غّب منقوص، كأرٌد عليو ٗبا سطٌره أىل العلم كالفضل،

 . حسبنا كنعم الوكيل كا كٕب التوفيق، كىو
اللهم رب جربائيل كميكائيل كإسرافيل فاطر السموات كاألرض عآب الغيب كالشهادة أنت ٙبكم بْب 

 . فيو من ا٢بق ب ذنك إنك هتدم من تشاء إٔب صراط مستقيم فى لً ػي عبادؾ فيما كانوا فيو ٱبتلفوف اىدنا ٤با اخت

*  *  * 
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 بسم ا الرٞبن الرحيم

 كبو أستعْب
 عبد العزيز الريس  -الرد على مقدمة المؤلف

 
 أما بعد،،، ...............:]السبلـ عليكم كرٞبة ا كبركاتوقاؿ ا٤بؤلف

مواقع ُب الشبكات ك  ف ف للتكفّبيْب كالتفجّبيْب كا٤بتأثرين بأفكارىم شبهات يرددكهنا ُب كتب يؤلفوهنا
 نكبوتية يبثوهنا[الع

قان ميوقعان لو ُب موقعو، كقد يكوف مبطبلن : أقوؿ إف التكفّب ُب ديننا ىو حكم شرعي قد يكوف ميطًلقيو ٧بًي
عان لو ُب غّب موقعو، ف ذا كاف األمر كذلك فبل ٯبوز شرعان كال عقبلن نسبة قـو أك ٝباعة من الناس إٔب موقً 

ف حكم الكفر قد يكوف حقان فحينئذو يكوف ذمهم ّٔذا األمر أل ؛لفظة التكفّبيْب على كجو الذـ كالطعن
الشرعي الذم قد أصابوا فيو إ٭با ىو طعن ُب ا٢بكم نفسو، كإف كانوا ٓب يصيبوا ا٢بق فيو ٓب ٯبز كذلك 

 نسبتهم إليو ألمور:
قان أك مبطبلن، فبل ينسب إليو أحد على كجو ا ألف - لذـ التكفّب لفظ شرعي ٰبتمل أف يكوف مطلقو ٧بي

 . ب طبلؽ، كال على كجو ا٤بدح ب طبلؽ
نسبتهم إٔب التكفّب على كجو الذـ يينًشىء طرفان مقاببلن يغلو ُب اإلرجاء كال يتجرأ على تكفّب من  ألف -

 . ثبت كفره بالنصوص
ىذا ف ف إطبلؽ ىذه اللفظة ّٔذا اإلطبلؽ ال ٯبوز، ف ٌف التكفّب كالتبديع كالتفسيق ىي من باب  إذا تبْب

٠باء كاألحكاـ كىي ألفاظ شرعية ٥با مدلوالهتا كال يينسب إليها أحده أك طائفة على كجو الذـٌ ب طبلؽ كال األ
على كجو ا٤بدح ب طبلؽ، كىذا كأف ييسٌمى إنساف أك طائفة بالتبديعيْب لكوهنم ييبٌدعوف أناسان أك بالتفسيقيْب 

تاج إٔب بينة كبرىاف، فمن كٌفر اـ ٙبحكأكالتفسيق  التكفّب كالتبديع كىذا خطأ ألفٌ لكوهنم ييفٌسقوف أناسان 
إنسانان أك بٌدعو أك فٌسقو ال ننكر عليو مباشرة كإ٭با نطالبو بالبينة كالربىاف على ما قاؿ ف ف أصاب فهو 
مأجور كإف أخطأ فقولو كحكمو مردكد عليو، كإ٭با يقاؿ ٤بن كفَّر الناس بغّب بينة كال برىاف ىو من أىل الغلو 

كفّب، كالغلو جاء ُب الشرع ذمو كالتحذير منو، كال أعِب بذلك أف آّاىدين كعلماءىم غبلة ُب التكفّب ُب الت
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حاشا ككبل، بل ٫بسب أهنم على حق كىدل، كلكن ال يعِب ذلك عدـ كجود من ىو من الغبلة ف نو ال 
م على ا١بماعات إ٭با ىو ٚبلوا ٝباعة أك حزب من كجود الغبلة كالشاذين ُب صفوفها، كلكن العربة ُب ا٢بك

، كإال فلو خرج إلينا أحد  بالغالب كالسواد األعظم ابتداءن من علمائهم كمشاٱبهم، كىذا أمر كا ح كمعلـو
أدعياء السلفية كقاؿ قوالن خالف فيو مشاٱبو كغالبى أىل منهجو ىل يصح لنا أف ننسب قولو إٔب عمـو أىل 

 ذلك ا٤بنهج؟!
كثّب من طلبة العلم كرعان ٩بسوخان حٌب أصبح كثّب منهم يتورع عن   دت عنقد كٌلد إٌف مثل ىذه األلفاظ

، حٌب أصبحت أحكاـ الكفر كالٌرٌدة تكفّب دعاة الشرؾ كالوثنية، كعن تكفّب ا٤بستهزئْب با ككتابو كرسولو
بْب ليس ٥با على أرض الواقع أم كجود، فهي ال تعدكا أف تيدٌرس كتيشرح ٍب تػيغىٌيب ُب الصدكر كتطول 

ت أعناؽ العلمانيْب كالزنادقة كا٤برتدين، ك٘بٌرؤكا على السطور كتو ع على أرفف ا٤بكتبات، كبذلك اشرأبٌ 
كحا٥بم، كإذا ما خرج أحده كصرٌح بكفرىم فسرعاف كأىل العلم كطبلبو يتجادلوف ُب حكمهم  ،تركيج كفرىم

 . كإٔب ا ا٤بشتكىميسخ كرعهم  ما تَباكم عليو التُّهم كاالنتقادات ليس من أكلئك الكفرة بل ٩بن
ُب إطبلقو لفظ التفجّب، ف ف التفجّب ىو سبلح من أسلحة ىذا العصر قد يستخدـ ُب  ككذلك األمر

ا٢بق كقد يستخدـ ُب الظلم كاإلجراـ، كالذم ينسب قومان إٔب لفظ التفجّب على كجو الذـ مطلقان ٨بطيء، 
فعل ٧بتمل، كىذا مثل أف ينسب قومان إٔب السيف فيقوؿ: ككذلك لو نسبها على كجو ا٤بدح مطلقان؛ ألنو 

 . سيلبتالسيفيْب أك إٔب البندقية فيقوؿ: البندقيْب كىكذا، كىذا أمر ُب غاية ا٣بلط كال
اإلطبلقات كاإلٝباالت ُب ا٤بواطن الٍب ٙبتاج إٔب تفصيل كتو يح من باب تلبيس  هّٔذ كإتياف ا٤بؤلف

أف ىذا اإلطبلؽ من ]:قد حكم على نفسو، فقد قاؿ ُب الشبهة ا٣بامسة ا٢بق بالباطل كّٔذا يكوف ا٤بؤلف
 جنس إطبلؽ اللفظ آّمل ليتم لبس ا٢بق بالباطل، كما ىو صنيع أىل البدع ُب كل زماف كحْب[

 . : إف التفجّب حرؽ بالنار كقد كرد ُب السنة النهي عن التعذيب بالنار-كقد قيل-ال يقوؿ قائل ك
: ـ آّاىدين للتفجّب كا٤بتفجرات ىو من باب عقوبة الظآب با٤بثل كا تعأب يقوؿأف استخدا فا١بواب 
كإف عاقبتم فعاقبوا ٗبثل ما عوقبتم بو(، ٌٍب إف ا٤بتفجرات ىي من أسلحة ىذا الزماف كال ييعقل أف يقاتلنا )

  مطاردهتم كقتا٥بمو بالسيوؼ كالرماح، ٌٍب ما الذم يستخدمو جنود ا٢بكومات ُبالعدك بالصواريخ كنقاتل
 لشباب اإلسبلـ أليس القنابل كا٤بتفجرات؟! أفيجوز ذلك ٢بكامكم كال ٯبوز لغّبىم؟

الحظناه من ىؤالء كأمثا٥بم أهنم يطلقوف عبارات جاء ّٔا الكفار دكف أم ٙبقيق أك نظر كإ٭با  كالذم



 جمع وإعداد: أبي المنذر الحربي عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل التكفير والتفجير"

 (ٖٚ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

 . يدندنوف ٗبا يدندف بو أعداء اإلسبلـ
األلفاظ من أٮبها نشر مذىب اإلرجاء؛ ف ف اإلرجاء دين ٰببو مقاصد من اختيار ىذه  كالكفار ٥بم

ا٤بلوؾ كما قاؿ ذلك بعض السلف، كبالتإب لن يتدخل ا٤برجئة ُب أمر السياسة كا٢بكم كبذلك يفعل ا٢بكاـ 
 . العمبلء ما ٱبططو األعداء دكف أم كلفة أك معار ة

قد فتحوا مواقع ٥بم على  -السلفية{ }أعِب أدعياء-إٔب لفظة اإلرىاب ٘بد أف القـو  كانظر مثبلن 
)ال لئلرىاب،، خطر اإلرىاب،، التحذير من اإلرىاب ك٫بوىا من العبارات السائبة( كلو  اإلنَبنت باسم

تأملنا أدٗب تأمل ُب العبارة كمن أين أتت كما مقاصدىا عرفنا أف القـو ينعقوف ٗبا ال يعقلوف، فأنت تعلم أف 
كأعدكا ٥بم ما استطعتم : )كاختيارىم ٥با ألهنا كردت ُب القرآف ُب قولو تعأب ىذه العبارة جاءت من الكفار،
بو عدك ا كعدككم( فهم يػينىفركف الناس من اإلسبلـ بزعم أنو يأمر  ترىبوفمن قوة كمن رباط ا٣ببل 

؟ ىل يأمرنا القرآف بال عنف كسفك باإلرىاب، ٍبٌ ىل اإلرىاب مذمـو ب طبلؽ؟ كىل يأمرنا القرآف بأمر مذمـو
الدماء؟ إف اإلرىاب مأخوذ من الرىبة كىي ا٣بوؼ، فاإلعداد لقتاؿ الكفار ك٘بييش ا١بيوش يرىب الكفار 
؟ إف اإلرىاب منو ما ىو ٩بدكح بل مأمور بو كىو إرىاب الكفار ااربْب أٓب يقل النيب صلى  فهل ىذا مذمـو

ناؾ إرىاب مذمـو كىو قتل األنفس ا٤بعصومة نصرتي بالرعب مسّبة شهر( متفق عليو، كى: )ا عليو كسلم
 . كٚبويف األنفس الربيئة

يف اْلمنْب كيقتل األنفس الربيئة؟ اإلرىايب آّـر ا٤بعتدممن ىو : كىنا أقوؿ  الذم ٱبي
يدافع عن نفسو كدينو كعر و كأر و كيرد كيد األعداء؟ أـ الذم يقتل الشيوخ كالنساء  ىل ىو الذم

 أفغانستاف كالعراؽ كالصوماؿ كفلسطْب كغّبىا؟كاألطفاؿ ُب الشيشاف ك 
تلك ا٤بواقع كا٤بنتديات كاا رات كالندكات حْب كاف ا٤بسلموف يذٕبوف ُب فلسطْب  كأين كانت

كالشيشاف ككوسوفا كالبوسنة ككشمّب كإندكنيسيا كجزر ا٤بلوؾ كالسوداف كالصوماؿ كإريَبيا كالفلبْب كتركستاف 
 الشرقية؟
 

تلك ا٤بواقع كتقاـ تلك اا رات كالندكات ألجل التنديد كاالستنكار على اليهود  ك٤باذا ٓب تينشأ
 كالصليبيْب، كٙبريض األمة على جهادىم كقتا٥بم؟

  ما تقـو بو أمريكا كاليهود كالشيوعيوف كالصرب ُب حق ا٤بسلمْب من اإلرىاب؟ أليس
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سفك دماء ا٤بسلمْب كتركيعهم ف ٌف دماء دكف كا٤بستنكركف لئلرىاب إ٭با استنكركا ذلك لا٤بندّْ  إف كاف
ا٤بسلمْب تسفك منذ زمن كىم يركَّعوف منذ عقود، فكم مضى على الشعب الفلسطيِب ا١بريح كىو يقتل 
كيركٌع، ككذلك كشمّب، كإخواننا ا٤بسلمْب ُب الفلبْب كإندكنيسيا كتركستاف الشرقية، فلماذا ٓب يستنكركا ُب 

لك ا١برائم، ٤باذا فتحت تلك ا٤بنتديات كتراكمت تلك ا٣بطب كالندكات ذلك ا٢بْب ك٤باذا ٓب ينددكا بت
كاا رات بعد أحداث ا٢بادم عشر ا٤بباركة الٍب قصمت ظهر ىبل العصر كمٌرغت أنف أمريكا ُب الَباب 
كالوحل، ٤باذا علت أصوات ا٤بخٌذلْب كارتفعت صرخات ا٤بستنكرين عندما قامت األمة ا٤بظلومة ا١برٰبة 

ببعض ثأرىا كتقاتل عدكىا الذم تفٌنن ُب قتلها كتركيعها كٛبزيقها، ىل كٌل ىذا خوفان على األنفس لتأخذ 
  الربيئة، كالدماء ا٤بعصومة؟

 ىذا ألىٌف دماء الصهاينة كالصليبيْب أغلى كأطهر كأعظم حرمة من دماء ا٤بسلمْب؟؟ أـ أفٌ 
 . ألصحاب تلك ا٤بواقع كا٤بنتديات كاا رات نَبؾ ا١بواب
ر ا٤بسلمْب كا٤بؤلف الذم تعنيو أمريكا كعمبلؤىا إ٭با ىو ا١بهاد كدفع العدك الصائل عن ديا إف اإلرىاب

 . دندنوفكأمثالو حوؿ ما تيدىندف أمريكا ي
صادقْب ُب احَباـ الدماء ا٤بعصومة  إف كنتمكنقوؿ ٤بن مؤل الساحة  جيجان حوؿ حرمة الدماء: 

ألمريكا كالصهاينة اليهود كركسيا الشيوعية إنكم أنتم اإلرىابيوف آّرموف كاألنفس الربيئة فلماذا ال تقولوف 
 الذين تقتلوف ا٤بسلمْب كٙبتلوف ديارىم؟ كأٌف ما أصابكم ىو ٗبا جنتو أيديكم اْلٜبة الظا٤بة؟

سهامكم ككشرًب عن أنيابكم على شباب األمة آّاىدين كرميتموىم بكل نقيصة كأخلصتم  ٤باذا كجهتم
 داء ك٠بيتموىم إرىابيْب؟ ىل لَب وا ربكم أـ لَب وا حكامكم كأسيادىم؟٥بم الع

 من أمريكا كعمبلئها من الطواغيت كال ٚبافوف من رب العا٤بْب؟! أٚبافوف
 :]فأدخلوا ُب نفوس كثّب من ذكم ا٢بماسة الدينية ا٤بفرطة شكان كريبان[قاؿ ا٤بؤلف

ىل قتاؿ العدك الصائل من الريب؟ ىل نصرة  الريب الذم أدخلوه ُب نفوس كثّب من الناس؟ ما ىو
 ا٤بسلمْب ا٤بستضعفْب من الريب؟ ىل مواالة ا٤بسلمْب كمعاداة الكافرين من الريب؟

أك ح من ىذا يا شيخ ف ف الشمس ال تيغطى بغرباؿ، إف الذم زاد شباب األمة شكان كريبان  إف ا٢بقيقة
ككت ا٤بسلمْب ُب أخوة اإلٲباف كنصرة ا٤بسلمْب، إ٭با ىم أنتم بفتاكاكم الٍب خالفت الشرع كالعقل كش

كأمرٛبوىم ٖبذالف ا٤بسلمْب باسم الدين لذلك انتكس كثّب من الشباب الذين التحقوا بأدعياء السلفية عندما 
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رأكا ما عندىم من التخبط كالتخذيل كهتميش قضايا ا٤بسلمْب كاالشتغاؿ بالطعن كالسب ُب كل ٨بالف 
 بشهادة بعض من ينتسبوف إٔب السلفية فتنبو!٤بنهجهم كطريقتهم كىذا 

:]فأحببت الزلفى إٔب ا بكشف أشهر شبهاهتم األحد عشر ٗبا يسر سبحانو من أدلة قاؿ ا٤بؤلف
-شرعية كنقوؿ علمية عن أىل العلم من أرباب الدعوة السلفية علمان أ٘ب سأخص دكلة التوحيد )السعودية(

رمْب ػد كالسنة كألهنا أرض ا٢بػة التوحيػع رايػا ٛبيزت من بْب دكؿ العآب برفػاع كنفاح ألهنػٗبزيد دف -حرسها ا
 [كمهبط الوحي

إف شاء ا سأزيد البياف كالتو يح ُب حقيقة ا٢بكومة السعودية كنفاقها كا٤بكفرات  كُب ىذا الرد
لماءىا ٰبذركف الناس من الوا حة الصرٰبة الٍب ارتكبتها ألف كثّبان من الناس ٓب يعرفوا حقيقتها كذلك ألف ع

، ككأف ديننا ليس لو التدخل كاالنشغاؿ بأمور السياسة ليفعل طواغيتها ما يشاؤكف دكف رقيب كال حسيب
 !عبلقة بالسياسة
: ]ك٩با ٯبدر التنبيو إليو أف ا٤بذمـو ىو التكفّب بغّب حق، أما التكفّب ٕبق على أصوؿ أىل قاؿ ا٤بؤلف

 السنة السلفيْب فليس مذمومان[
 من ىم أىل السنة السلفيوف الذين يأخذ بأصو٥بم؟ يا ليت شعرم

 ىل ىم مشاٱبو ا٤بعاصركف؟ أـ ىم علماء أىل السنة كا١بماعة على مر العصور؟
يقصد مشاٱبو ا٤بعاصرين ف نا ٕبمد ا لسنا ٕباجة إٔب أصو٥بم كا سبحانو ٓب يَبؾ األمة على  ف ف كاف

لنا األصوؿ الصحيحة، ف ٌف ُب كبلـ السلف الصاّب كمن سار على  باطل حٌب جاء مشايخ ىذا ليبينوا
 . هنجهم من العلماء اققْب ما فيو الغنية كالكافية عن أصوؿ مشاٱبو

يقصد بأىل السنة السلفيْب علماء األمة اققْب من السلف كمن سار على هنجهم ف ننا ب ذف  كإف كاف
 . ا سوؼ ننقض ردكده بأقوا٥بم

كحذار أف يظن ظاف أف من منهج أىل السنة السلفيْب عدـ تكفّب ا٤بعينْب كما رأيت بعضهم ]ٍب قاؿ:
حذركف من التعجل كالغلو ُب التكفّب، لكن من توافرت  -عليهم رٞبة ا كر وانو-فاه ّٔذه الفرية، بل ىم 

 كفركه ألنو ّٔذا يكوف مكفران باألدلة الشرعية[ ُب حقو الشركط كانتفت عنو ا٤بوانع
بالتكفّبيْب ٓب ٱبرجوا عن ىذا األمر، فهم ٕبمد ا ال يكفركف إال من توفرت ُب حقو  كالذين تسميهم

 . الشركط كانتفت عنو ا٤بوانع كىو ما سَباه بعوف ا أمامك
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 . أف أذكر ٦بمل شركط كموانع التكفّب كُب ثنايا الرد سوؼ ٘بد تفصيبلن أطوؿ كأحب ىنا
أال إلو إال ا كأف ٧بمدان رسوؿ ا، األصل ُب حقو أنو مسلم لو ما  ا٤بسلم الذم يشهد اعلم أف
كعليو ما على ا٤بسلمْب، ما ٓب يظهر لنا منو ما يناقض إسبلمو، ف ف ظهر لنا ما يناقض إسبلمو  للمسلمْب

 . كجب علينا قبل ا٢بكم عليو أف نتبٌْب كنتأكد من توفر شركط ا٢بكم عليو ٗبا ظهر منو كانتفاء موانعو
 بكفر ا٤بسلم كخركجو من الدين شركط كموانع ٪بملها فيما يلي:كللحكم 
اللهم أنت : ]كىو انتفاء القصد، كمن سبق لسانو بقوؿ كفر كٓب يقصده كقوؿ ذلك الرجل: ا٣بطأ -
، كقد أخرب النيب صلى ا عليو كسلم أٌف ا سبحانو قاؿ عندما دم كأنا ربك أخطأ من شدة الفرح{عب

، كقاؿ تعأبر : ]نزلت ليس عليكم جناح : ]بنا ال تؤاخذنا إف نسينا أك أخطأنا{ قاؿ جل كعبل: قد فعلتي
 . فيما أخطأًب بو كلكن ما تعٌمدت قلوبكم{

أيضان أف يتكلم اإلنساف بكبلـ أك ينطق لفظان ال يعرؼ معناه ف نو ال يؤاخذ بذلك حٌب يعرؼ  كمن ذلك
 . فيتكلم بو قاصدان معناه بعد قياـ ا٢بجة

فصل فيمن أطلق لفظان ال يعرؼ معناه ٓب )للعز بن عبد السبلـ  (ففي )قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ
ف ذا نطق األعجمي بكلمة كفر أك إٲباف أك طبلؽ أك إعتاؽ أك بيع أك شراء ) :قاؿ رٞبو ا (يؤاخذ ٗبقتضاه

ككذلك إذا نطق العريب ٗبا  ، يقصد إليوألنو ٓب يلتـز مقتضاه كٓب ،أك صلح أك إبراء ٓب يؤاخذ بشيء من ذلك
ألنو ٓب ييرده ف ف اإلرادة  ،ف نو ال يؤاخذ بشيء من ذلك ،يدؿ على ىذه ا٤بعا٘ب بلفظ أعجمي ال يعرؼ معناه

 . اىػ. ال تتوجو إال إٔب معلـو أك مظنوف
 . شرط القصد كالعمد، ف ف قاؿ أك فعل قاصدان متعمدان ف نو مؤاخذ كيقابل ىذا ا٤بانع

ال يشَبط ُب ا٢بكم على مىن فىعل ا٤بكفّْر قاصدان عا٤بان أف يقصد بفعلو الكفر أك ا٣بركج من الدين، : بيونت
 . بل ىو إف فعل ا٤بكفّْر قاصدان عا٤بان ترتب ا٢بكم عليو

 ،كبا١بملة فمن قاؿ كفعل ما ىو كفر) :ُٖٕ-ُُٕٕب الصاـر ا٤بسلوؿ صقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
 . أىػ (إذا ال يقصد الكفر أحدان إال ما شاء ا ،ٓب يقصد أف يكوف كافران كإف  ،كفر بذلك

فكذلك تتجرد عن قصد  ،كالغرض ىنا أنو كما أف الردة تتجرد عن السب) :(َّٕفيو ص) كقاؿ أيضان 
كإف كاف عدـ ىذا  ؛كما ٘برد كفر إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية  ،تبديل الدين كإرادة التكذيب بالرسالة

 . أىػ (كما ال ينفع من قاؿ الكفر أف ال يقصد الكفر  ،لقصد ال ينفعوا
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كفيو أف )(:  ..( )باب من ترؾ قتاؿ ا٣بوارج ..كتاب استتابة ا٤برتدين)ُب فتح البارم  كقاؿ ابن حجر
 . أىػ (كمن غّب أف ٱبتار دينان على اإلسبلـ ،من ا٤بسلمْب من ٱبرج من الدين من غّب أف يقصد ا٣بركج منو

أك شبهة تنشأ عن عدـ فهم  ،كا٤براد بو ىنا ك ع الدليل الشرعي ُب غّب مو عو باجتهاد: التأكيل -
كاالستدالؿ ٕبديم  عيف ظنو   ،أك ظن غّب الدليل دليبل ،أك فهمو فهما خاطئا ظنو حقا ،داللة النص
كيكوف ا٣بطأ ُب  (،)شرط العمد ؛فينتفي بذلك ،فيقدـ ا٤بكلف على فعل الكفر كىو ال يراه كفرا ،صحيحا

 . ف ذا أقيمت ا٢بجة عليو كبْب خطؤه فأصر على فعلو كفر حينئذ ،التأكيل مانعان من التكفّب
إٝباع الصحابة على اعتبار ىذا النوع من التأكيل من باب ا٣بطأ الذم غفره ا تعأب باألدلة  كدليل ىذا

ليس على ): )ٝباعو مستدالن بقولو تعأبكذلك ُب حادثة قدامة بن مظعوف حيم شرب ا٣بمر مع  -ا٤بتقدمة 
الذين أمنوا كعملوا الصا٢بات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا كآمنوا كعملوا الصا٢بات ٍب اتقوا كآمنوا ٍب اتقوا 

ككاف قدامة قد … كما ركل ذلك عبد الرزاؽ ُب مصنفو   ،ا٤بائدة ّٗ( (كأحسنوا كا ٰبب اسنْب
فلما شهد عليو أبو ىريرة كغّبه كشهدت معهم امرأة قدامة أيضان أنو شرب  ،استعملو عمر على البحرين
أخطأت )أخطأت التأكيل  :ك٤با أراد أف ٰبده استدؿ باْلية ا٤بذكورة فقاؿ عمر ،ا٣بمر أحضره عمر كعزلو

 ،حٌب أٝبع رأم عمر كأىل الشورل أف يستتاب ىو كأصحابو) :قاؿ ابن تيمية ُب الصاـر… (استك ا٢بفرة
أما إنك ) :ٍب إف عمر بْب لو غلطو كقاؿ لو ...َّٓأىػ ص (أقركا بالتحرٙب جلدكا كإف ٓب يقركا بو كفركاف ف 

بل اكتفى ب قامة حد  ،كٓب يكفره بذلك ،( فرجع ..كٓب تشرب ا٣بمر ،لو اتقيت الجتنبت ما حـر عليك
 . كٓب ٱبالفو أحد من الصحابة بذلك ،ا٣بمر عليو

كأما من ٓب تقم عليو ا٢بجة مثل أف يكوف حديم عهد باإلسبلـ أك ) :ابن تيميةكُب ىذا يقوؿ شيخ اإلسبلـ 
أك غلط فظن أف الذين آمنوا كعملوا الصا٢بات  ،نشأ ببادية بعيدة ٓب تبلغو فيها شرائع اإلسبلـ ك٫بو ذلك

اـ ا٢بجة ف هنم يستتابوف كتق، يستثنوف من ٙبرٙب ا٣بمر، كما غلط ُب ذلك الذين استتأّم عمر كأمثاؿ ذلك
كال ٰبكم بكفرىم قبل ذلك كما ٓب ٰبكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعوف  ،عليهم ف ف أصركا كفركا حينئذ

  (َُٔ-َٗٔ/ٕ) الفتاكل٦بموع . أ ىػ (كأصحابو ٤با غلطوا فيما غلطوا فيو من التأكيل
عل ا لكل شيء بل قد ج ،فا٤بتأكؿ كا١باىل ا٤بعذكر ليس حكمو حكم ا٤بعاند كالفاجر) :كيقوؿ أيضان 

 . (َُٖ/ّ) الفتاكلأىػ ٦بموع  (قدران 
( يؤيد أف (دران كلكن من شرح بالكفر ص)قولو تعأب ُب ىذه اْلية الكرٲبة )): رٞبو ا كيقوؿ ابن الوزير
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إيثار ا٢بق على . (اىػان، أك ٘بويزان أك احتماالن ، ألف صدكرىم ٓب تنشرح بالكفر قطعا أك ظنكفارا٤بتأكلْب غّب  
 . (ّْٕلق ص )ا٣ب

فهو  ،كفرىم الصريح من سفسطة كٛبويو كتبلعب بالدين  يدفع بو بعض الزنادقة كا٤ببلحدةكأما ما  :تنبيو
 ..كذلك لصراحة كفرىم كك وحو ،نو مردكد كغّب مستساغ كال مقبوؿإال أ ..٠باه بعض ا١بهلة تأكيبلن كإف 

فكم من باطل زخرفو  ..عب ّٔا كثّب من أىل األىواءال لؤل٠باء كاأللفاظ الٍب يتبل ،كالعربة للمعا٘ب كا٢بقائق
 . أصحابو ليعارض بو الشرع

أىػ  (إدعاء التأكيل ُب لفظ صراح ال يقبل): ُب الشفا قوؿ العلماء كلذلك نقل القا ي عياض
(ِ/ُِٕ)  

 ( ُِٕٓب الصاـر ا٤بسلوؿ ص ) كنص عليو شيخ اإلسبلـ
أك كاف يتعاطى من أسباب الكفر ما ىو صريح  ،زندقتو كتبلعبو بأدلة الشرع فمن عرفت كاشتهرت
 ..ٓب تقبل منو دعول التأكيل فليس ٍب اجتهاد كتأكيل يسوغ تعاطي الكفر الصريح ،ككا ح كال ٰبتمل التأكيل

  ..ف نو ال ٚبلو حجة كافر من الكافرين من تأكيبلت فاسدة يرقع ّٔا كفره
كىو مسلم  ،من طريق ثابتة ،لى ا عليو كسلمكمن بلغو األمر عن رسوؿ ا ص): كلذا قاؿ ابن حـز
كُب األخذ ٗبا  ،فلم تقم عليو ا٢بجة ُب خطئو ُب ترؾ ما ترؾ ،أك رٗبا بلغو بنص آخر ،فتأكؿ ُب خبلفو إياه

فبل تأكيل بعد  ،كإف قامت عليو ا٢بجة ُب ذلك فعاند ،كجهلو بو ،لقصده إٔب ا٢بق ،أخذ فهو مأجور معذكر
  (ُْْ)رةأىػ الد (قياـ ا٢بجة
أك  ،ا٤بلل أك سائر ،كأما من كاف من غّب أىل اإلسبلـ من نصرا٘ب أك يهودم أك ٦بوسي): قاؿ رٞبو اك 

فبل  ،بعد الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ،أك بنبوة أحد من الناس ،إنساف من الناس ب ٥بيةالباطنية القائلْب 
 . (ُْْػ الدرة فيما ٯبب اعتقاده ص )أى (بل ىم كفار مشركوف على كل حاؿ ،يعذركف بتأكيل أصبلن 

كال ىو  ،دكف استناد إٔب دليل شرعي ،فما كاف من التأكيل ناشئان عن ٧بض الرأم كا٥بول كعلى ىذا
بل ىو من التأكيل الباطل ا٤بردكد الذم ال يعذر  ،ف نو ليس من االجتهاد ُب شيء ،ٗبستساغ ُب لغة العرب

ال خبلؼ : )كلذا قاؿ ابن الوزير عرب عنو ٗبسمى التأكيل، ،لدينكٙبريف ل ،إذ ىو تبلعب بالنصوص ،صاحبو
كا٤ببلحدة ُب   ،كتسَب باسم التأكيل فيما ال ٲبكن تأكيلو ،بالضركرة للجميع ؛ُب كفر من جحد ذلك ا٤بعلـو
أىػ  (بل ٝبيع القرآف كالشرائع كا٤بعاد األخركم من البعم كالقيامة كا١بنة كالنار ،تأكيل ٝبيع األ٠باء ا٢بسُب
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 . (ُْٓإيثار ا٢بق على ا٣بلق ص)
فنقض ىذا  ،الذم يتضمن ٘بريد العبادة  كحده بكافة أنواع العبادة ،قطعان أصل التوحيد كمن ذلك

الذم بعثت  اذ األنداد معو من أك ح الباطلاألصل بدعول التأكيل الذم يسوغ اإلشراؾ با تعأب كاٚب
 . الرسل كافة ب بطالو كإنكاره

ا١بهل يعترب مانعان من موانع التكفّب كلكن ليس على اإلطبلؽ بل ا١بهل الذم عٌده العلماء  :ا١بهل -
مانعان من موانع التكفّب ىو ا١بهل الذم ٱبرج عن قدرة ا٤بكلف ٕبيم يكوف حديم عهدو باإلسبلـ كٓب تبلغو 

 . الشرائع أك يكوف ٗبكاف ال يستطيع فيو رفع ا١بهل عن نفسو مع حرصو كنصحو
أنظر الفركؽ  (ال يكوف حجة للجاىل ،إف كل جهل ٲبكن ا٤بكلف دفعو) :ىػ(ْٖٔ) القراُبقاؿ 

 . (ُُٓ-ُْٗ/ِ( كأيضان )ِْٔ/ْ)
جاىل ا٢بكم إ٭با يعذر إذا ٓب يقصر أك يفرط ُب تعلم ا٢بكم،أما إذا قصر أك فرط : )كيقوؿ ابن اللحاـ

 . (ٖٓأىػ القواعد كالفوائد األصولية ص ) (فبل يعذر جزمان 
: كل من جهل ٙبرٙب شيء ٩با يشَبؾ فيو غالب الناس ٓب يقبل، إال أف قاؿ اإلماـ السيوطي رٞبو اك 

 . [ّٕٓ،صُاىػ]األشباه كالنظائر،ج. يكوف قريب عهد باإلسبلـ، أك نشأ ببادية بعيدة ٱبفى فيها مثل ذلك
 

برسلو قامت بالتمكن من  حجة ا: )ُب الرد على ا٤بنطقيْب كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا
ك٥بذا ٓب يكن إعراض الكفار عن استماع القرآف كتدبره  ،فليس من شرط حجة ا علم ا٤بدعوين ّٔا ،العلم

ككذلك إعرا هم عن ا٤بنقوؿ عن األنبياء كقراءة اْلثار ا٤بأثورة عنهم ال ٲبنع  ،مانع من قياـ حجة ا عليهم
 . (ا٢بجة إذ ا٤بكنة حاصلة

كإذا أخرب بوقوع األمر با٤بعركؼ كالنهي عن : )ُب رسالتو األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر اكقاؿ رٞبو 
إذ ليس  ،ا٤بنكر منها ٓب يكن من شرط ذلك أف يصل أمر اْلمر كهني الناىي منها إٔب كل مكلف ُب العآب

مكن ا٤بكلفوف من كصوؿ بل الشرط أف يت ؟ىذا من شرط تبليغ الرسالة: فكيف يشَبط فيما ىو من توابعهما
 اىػ. فلم يسعوا ُب كصولو إليهم مع قياـ فاعلو ٗبا ٯبب عليو كاف التفريط منهم ال منو ذلك إليهم ٍب إذا فرطوا

ُب ا٤بقلد الذم ٛبكن من العلم كمعرفة ا٢بق فأعرض: فا٤بتمكن ا٤بعرض مفٌرط  كقاؿ ابن القيم رٞبو ا
 اىػ .تارؾ للواجب عليو ال عذر لو عند ا
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إف الذم ٓب تقم عليو ا٢بجة ىو الذم حديم عهد  :كقاؿ الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبو ا
فبل يكفر حٌب يعرؼ،  باإلسبلـ كالذم نشأ ببادية، أك يكوف ذلك ُب مسألة خفية مثل الصرؼ كالعطف
]٦بموع . بلغتو ا٢بجة كأما أصوؿ الدين الٍب أك حها ا ُب كتابو ف ف حجة ا ىي القرآف، فمن بلغو فقد

 . مؤلفات الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب[
ال خبلؼ بْب أىل العلم ُب كفر ) (:كمن ترؾ الصبلة :)مسألة ()كتاب ا٤برتد كقاؿ ابن قدامة ُب ا٤بغُب

ف ف كاف ٩بن ال يعرؼ الوجوب كحديم العهد  ،من تركها جاحدان لوجؤّا إذا كاف ٩بن ال ٯبهل مثلو ذلك
 ،كعٌرؼ ذلك ،ٓب ٰبكم بكفره ،اشئ بغّب دار اإلسبلـ أك بادية بعيدة عن األمصار كأىل العلمباإلسبلـ كالن
كأما إذا كاف ا١باحد ٥با ناشئان ُب األمصار بْب أىل العلم  ،كجؤّا ف ف جحدىا بعد ذلك كفر كتثبت لو أدلة

 . أىػ…( ككذلك ا٢بكم ُب مبا٘ب اإلسبلـ كلها  ،ف نو يكفر ٗبجرد جحدىا
ما بْب إفراط  ،كقد صنف فيو أىل عصرنا ا٤بصنفات ،أف مانع ا١بهل فيو تفصيل يطوؿ اعلمىذا ك 
  ..ككٌفركا من ٓب يكفره ا كرسولو صلى ا عليو كسلم ،فأخطأكا ،كقد نفاه أقواـ بالكلية ،كتفريط
 ،عن دين ا كالكفرة ا٤بعر ْب ،حٌب عذركا ا٤برتدين ا٤بعاندين ،آخركف فتعدكا حدكد ا فيوعو ككسٌ 

فَباىم أعلم الناس  ..كاستحبأّم ا٢بياة الدنيا كزخرفها ،أكلئك الذين جهلوا دين ا بكسبهم كإعرا هم عنو
بينما ال يرفعوف رأسان بتعلم أىم كأكؿ ما افَبض ا على ابن آدـ  ،دؽ كجل من أمورىا كقشورىا ُب كل ما
فهم ٩بن قاؿ ا تعأب عنهم  -كما قلنا-بْب أيديهم  نةكالكتاب كالس ،ىذا مع توفر مظنة العلم ،تعلمو
 . ((يعلموف ظاىران من ا٢بياة الدنيا كىم عن اْلخرة ىم غافلوف))

يعترب اإلكراه مانعان من موانع التكفّب لكوف صاحبو ٦برب على القوؿ أك الفعل فاقد لبلختيار، : اإلكراه -
 . ((إٲبانو إال من أكره كقلبو مطمئن باإلٲباف من كفر با من بعد)) :كيدؿ عليو قولو تعأب

 :كقد ذكر العلماء شركطان لصحة ٙبقق مانع اإلكراه منها
 . كا٤بكرىه عاجزان عن الدفع كلو بالفرار،قادران على إيقاع ما يهدد بو (يكوف ا٤بكرًه )بكسر الراء أف -
 . انو إذا امتنع أكقع بو ما يهدد بو ،يغلب على ظن ا٤بكرىه أف -
بأف يعمل أك يتكلم زيادة على ما ٲبكن أف يزكؿ بو عنو  ،ال يظهر على ا٤بكرىه ما يدؿ على ٛباديو أف -

 . الببلء
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كمثلوا باإليبلمات  ،أف يكوف ٩با ال طاقة للمرء بو ،فيما يهدد بو ُب اإلكراه على كلمة الكفر كاشَبطوا -
كذلك ألف الذم نزلت بسببو آيات  ،ذلك كالتحريق بالنار كالقتل كأمثاؿ ،الشديدة كتقطيع األعضاء
كعذب ُب ا عذابان  ،ٓب يقل ما قاؿ إال بعد أف قتل كالديو ككسرت  لوعو ،إعذار ا٤بكره كىو عمار

 . شديدان 
التكفّب الٍب  فهذه ىي موانع. كسيأٌب تفصيل أطوؿ عن مسألة اإلكراه ُب ثنايا الرد على الشبهة األكٔب

 . كعكسها ىي الشركط ذكرىا العلماء رٞبهم ا
:]كمن أك ح األدلة على ىذا تكفّب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم الذم استحل فرج امرأة قاؿ ا٤بؤلف

كالصحابة للممتنعْب عن  -ر ي ا عنو-، كتكفّب أيب بكر الصديق -كسيأٌب-أبيو فتزكجها بأف ٟبس مالو 
ذين استحلوا شرب ا٣بمر متأكلْب بأهنم إف ٓب يرجعوا  كهتديد عمر بن ا٣بطاب ال ،دفع الزكاة ك٠بوىم مرتدين

 . كفركا، ككاف منهم قدامة بن مظغوف البدرم
 . " الربىاف ا٤بنّب ُب دحض شبهات أىل التكفّب كالتفجّب "كقد ٠بيت ىذا الكتاب: 

أسأؿ ا أف يكفي ا٤بسلمْب شر اإلفراط كالتفريط ُب الدين كأف ٰبمينا كإياىم من شركر ىؤالء 
 كالسبلـ عليكم كرٞبة ا كبركاتو[.. تكفّبيْب كا٤بفجرين إنو باإلجابة جديرال

 : الشبهة اْلولى
 كفر الحكام ْل هم س يحكمون بما أ زل اهلل

 
 . ا١بواب على ىذه الشبهة ٔبوابْب ٦بمل كمفصل] قاؿ ا٤بؤلف

فقد ذىب  ،ل ا٤بختلف فيهاأف التكفّب ٗبسألة ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا من ا٤بسائ :أما ا١بواب آّمل
 إٔب أنو كفر أصغر ال أكرب[ -رٞبهما ا-اإلماماف ابن باز كاأللبا٘ب 

بأف ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا كفر أصغر مطلقان ىكذا قوؿ باطل ال يصح ٍب إٌف الكبلـ ا٤بذكور القوؿ 
 . بعده ٱبالفو فبل يصح مثل ىذا اإلطبلؽ

 . ا٤بسألة ٍب أرد عليو بشيء من التفصيلكامبلن حوؿ ىذه   كسأكرد كبلـ ا٤بؤلف
لسماحة ا٤بفٍب عبد  (ىػُُْٔ/ٓ/ُِبتاريخ ) (ُٔٓٔ]فنشرت جريدة الشرؽ األكسط ُب عددىا )

" اطلعت على ا١بواب ا٤بفيد القيم الذم تفضل بو صاحب الفضيلة الشيخ ٧بمد :العزيز بن باز مقاالن قاؿ فيو
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ُب جريدة الشرؽ األكسط كصحيفة ا٤بسلموف الذم أجاب بو  ا٤بنشور -كفقو ا-ناصر الدين األلبا٘ب 
فضيلتو من سألو عن تكفّب من حكم بغّب ما أنزؿ ا من غّب تفصيل، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيها 

أنو ال ٯبوز ألحد من الناس أف يكفر من حكم بغّب  -كفقو ا -ا٢بق،كسلك فيها سبيل ا٤بؤمنْب، كأك ح 
-جرد الفعل من دكف أف يعلم أنو استحل ذلك بقلبو، كاحتج ٗبا جاء ُب ذلك عن ابن عباس ما أنزؿ ا ٗب

كىمىٍن ٓبٍى }كال شك أف ما ذكره ُب جوابو ُب تفسّب قولو تعأب . كغّبه من سلف األمة -ر ي ا عنهما 
اًفريكفى  كىمىٍن ٓبٍى }، {ٰبىٍكيٍم ٗبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى كىمىٍن ٓبٍى } ،{ٰبىٍكيٍم ٗبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى
أف الكفر كفراف أكرب  -كفقو ا -ىو الصواب، كقد أك ح  {ٰبىٍكيٍم ٗبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى 

ستحل ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا أك كأصغر،كما أف الظلم ظلماف، كىكذا الفسق فسقاف أكرب كأصغر، فمن ا
الزنا أك الربا أك غّبٮبا من ارمات آّمع على ٙبرٲبها فقد كفر كفران أكرب، كمن فعلها بدكف استحبلؿ كاف  

 ىػ[. كفره كفران أصغر كظلمو ظلمان أصغر، كىكذا فسقو ا
ُب فتول رقم  فقد أجابت ،بازكىذا ما عليو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء برئاسة الشيخ ابن 

  :( على سؤاؿ،أكرد إليك نصو كجوابوُْٕٓ)
 ؟س: من ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ ا ىل ىو مسلم أـ كافر كفران أكرب كتقبل منو أعمالو

اًفريكفى }ج: قاؿ تعأب  ٰبىٍكيٍم ٗبىا أىنٍػزىؿى  كىمىٍن ٓبىٍ : }كقاؿ تعأب {كىمىٍن ٓبٍى ٰبىٍكيٍم ٗبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى
لكن إف استحل {كىمىٍن ٓبٍى ٰبىٍكيٍم ٗبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى }كقاؿ تعأب {اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى 

ذلك كاعتقده جائزان فهو كفر أكرب، كظلم أكرب، كفسق أكرب ٱبرج من ا٤بلة، أما إف فعل ذلك من أجل 
من  ٱبرجف نو آٍب يعترب كافران كفران أصغر، كفاسقان فسقان أصغر ال  ؛لرشوة أك مقصد آخر كىو يعتقد ٙبرٙب ذلكا

  . كما أك ح ذلك أىل العلم ُب تفسّب اْليات ا٤بذكورة؛ا٤بٌلة
 : من حكم بغّب ما أنزؿ ا فبل ٱبرج عن أربعة أمور:-رٞبو ا-كقاؿ ٠باحة شيخنا عبدالعزيز بن باز 

ألنو أفضل من الشريعة اإلسبلمية فهو كافر كفران  -يعِب القانوف الو عي  -من قاؿ: أنا أحكم ّٔذا  -ُ
 . أكرب

كمن قاؿ: أنا أحكم ّٔذا؛ ألنو مثل الشريعة اإلسبلمية، فا٢بكم ّٔذا جائز كبالشريعة جائز، فهو كافر   -ِ
 . كفران أكرب
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اإلسبلمية أفضل، لكن ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا جائز، كمن قاؿ: أنا أحكم ّٔذا، كا٢بكم بالشريعة  -ّ
 . فهو كافر كفران أكرب

كمن قاؿ: أنا أحكم ّٔذا، كىو يعتقد أف ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا ال ٯبوز، كيقوؿ: ا٢بكم بالشريعة  -ْ
أفضل، كال ٯبوز ا٢بكم بغّبىا، كلكنو متساىل، أك يفعل ىذا ألمر صادر من حكامو فهو كافر كفران 

  ُىػ. ا. أصغر ال ٱبرج من ا٤بلة، كيعترب من أكرب الكبائر
بْب أىل السنة  ف ذا تقرر أهنا مسألة اجتهادية ف ف التكفّب لؤلعياف ال يكوف ُب ا٤بسائل ا٤بتنازع فيها

 . كإف ا٣ببلؼ مانع من تكفّب ا٤بعينْب ،أنفسهم
ادتاف، ٍب األركاف األربعة، فاألربعة إذا : أركاف اإلسبلـ ٟبسة، أك٥با الشهقاؿ اإلماـ ٧بمد بن عبدالوىاب

أقر ّٔا كتركها هتاكنان، فنحن كإف قاتلناه على فعلها، فبل نكفره بَبكها، كالعلماء: اختلفوا ُب كفر التارؾ ٥با  
 ِىػ . كسبلن من غّب جحود، كال نكفر إال ما أٝبع عليو العلماء كلهم، كىو الشهادتاف ا

 . أم ظاىران ال ٰبتمل تأكيبلن  (بواحان )ُب تفسّب  "صا٢بْبكقاؿ النوكم ُب كتابو "رياض ال
ألف للمكفر أف يأخذ قوؿ العلماء اْلخرين ٗبا أف ا٣ببلؼ سائغ  ؛كتنازعي أىل العلم تأكيله ٲبنع التكفّب

 . بْب أىل السنة كىم من أىل السنة
 العثيمْب ُب موا ع التكفّب ال يكوف ُب ا٤بتنازع فيو الشيخ ٧بمد بن صاّب على أف -أيضان -كقد نص 
٩بن ينتسبوف إٔب  -اليـو -ُب " شرح القواعد ا٤بثلى": ككثّب من الناس -رٞبو ا-قاؿ ك  بل. من اللقاء ا٤بفتوح

مع -بل ،كرسولو -عز كجل- ٘بدىم يكٌفركف من ٓب يكٌفره ا -عز كجل- الدين كإٔب الغّبة ُب دين ا
الة أمورىم، كٰباكلوف أف يطلقوا عليهم الكفر، ّٓرد أهنم فعلوا إف بعض الناس صاركا يناقشوف ُب ك  -األسف

                                      

 

 

 
 ّٕ - ِٕقضية التكفّب بْب أىل السنة كفرؽ الضبلؿ ص ُ
 (. َُِ/ُالدرر السنية ) ِ
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شيئا يعتقد ىؤالء أنو حراـ، كقد يكوف من ا٤بسائل ا٣ببلفية، كقد يكوف ىذا ا٢باكم معذكران ٔبهلو، ألف 
ا٢باكم ٯبالسو صاحب ا٣بّب كصاحب الشر، كلكل حاكم بطانتاف، إما بطانة خّب، كإما بطانة شر، فبعض 

بعض أىل ا٣بّب كيقولوف: ىذا حراـ، كال ٯبوز أف تفعلو، كيأتيو آخركف، كيقولوف: ىذا  يأتيو -مثبل -ا٢بكاـ
 -حبلؿ كلك أف تفعلو! كلنضرب مثبل ُب البنوؾ، اْلف ٫بن ال نشك بأف البنوؾ كاقعة ُب الربا الذم لعن النيب

ها كاستبداؿ ىذه ا٤بعامبلت آكلو، كموكلو، كشاىديو، ككاتبو، كأنو ٯبب إغبلق -صلى ا عليو كسلم
فالتعجيل ُب تكفّب ا٢بكاـ ا٤بسلمْب ُب  ...-ثانيان  -ديننا ٍب اقتصادنا -أكالن  -با٤بعامبلت ا٢ببلؿ، حٌب يقـو
 فقد ٲبكن أف يكوف ا٢باكم معذكرا!  كال بد أف نصرب مثل ىذه األمور خطأ عظيم،

لربا حراـ، لكن أرل أنو ال يصلح ىذه ف ذا قامت عليو ا٢بجة كقاؿ: نعم ىذا ىو الشرع، كأف ىذا ا
حينئذ يكوف كافران ألنو اعتقد أف دين ا ُب ىذا الوقت غّب صاّب  !األمة ُب الوقت ا٢با ر إال ىذا الربا
!! فهذا قد -كذا  -يعُب: الفقهاء قالوا كذا! كألف ا قاؿ -ىذا حبلؿ  -للعصر، أما أف يشٌبو عليو كيقاؿ:

أك كثّبان من األحكاـ الشرعية  -ان من ا٢بكاـ ا٤بسلمْب اْلف ٯبهلوف األحكاـ الشرعيةيكوف معذكران، ألف كثّب 
فأنا  ربت ىذا ا٤بثل حٌب يتبْب أف األمر خطّب،كأف التكفّب ٯبب أف يعرؼ اإلنساف شركطو قبل كل  -

 ىػ . شيء ا
با ُب األصناؼ األربعة كمثلو التفسيق ال يكوف فيما تنازع فيو علماء السنة، فمن رأل أف علة جرياف الر 

ىي الطعم مع الكيل أك الوزف، فليس لو أف يفسق العامي ا٤بقلد لعآب معترب يرل أف علة الربا ُب األصناؼ 
 . إذا تبادؿ على كجو الزيادة فيما ليس ٩با يدخر األربعة ىي االدخار زيادة على الطعم مع الكيل أك الوزف

، فالتكفّب من باب أكٔب يدرأ عن ا٤بعْب بشبهة ا٣ببلؼ، كا ك٩با يؤكد ىذا أف ا٢بدكد تدرأ بالشبهات
 . أعلم

 أما ا١بواب ا٤بفصل:
إف ترؾ ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا على شناعتو كسوئو ليس كفران أكرب، كإ٭با ىو أصغر كما صرح بذلك سادات 

نو لو ٓب يكن من ، ككونو أصغر ال أكرب ليس معناه التساىل بو؛ أل-كما سيأٌب   -األمة من علماء السنة 
قبحو إال كصف الشريعة لو بأنو كفر لكفى، ف ليك األدلة كأقواؿ علماء األمة كمنهم اإلماماف عبدالعزيز ابن 

 . ُب تقرير كونو كفران أصغر ال أكرب -رٞبهما ا  -باز ك٧بمد ناصر الدين األلبا٘ب 
 - ان من ا٤بلة كأف يكوف جحودان أك استحبلالن اتفق العلماء على أف ًمٍن ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا كفران ٨برج
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كمنو ما ليس كفران كأف يظلم األبي أحدى ابنيو كال يعدؿ بينهما ف نو ّٔذا يكوف قد  -على ما سيأٌب تفصيلو 
حكم بينهما بغّب ما أنزؿ ا إذ ا٢بكم بْب األبناء من ٝبلة ا٢بكم ف ف كاف عدالن فهو ٗبا أنزؿ ا كإف كاف 

 . بغّب ما أنزؿ ا ظلمان فهو
"ككل من حكم بْب اثنْب فهو قاضو سواءن كاف صاحب حربو أك متوٕب ديواف أك منتصبان  :قاؿ ابن تيمية

لبلحتساب باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر حٌب الذم ٰبكم بْب الصبياف ُب ا٣بطوط ف ف الصحابة كانوا 
  ُىػ. ا… يعدُّكنو من ا٢بكاـ 

، لكن ىناؾ حالةه كثير الكبلـ فيها كىي إذا حكم ا٢باكم بغّب ما أنزؿ كا٢بكم بغّب ما أنز  ؿ ا حاالته
ا ىولن كشهوةن بأف يضع قوانْب من نفسو أك يتبُب قوانْب كي عت قىبلو كىو مع ىذه ا٢بالة معَبؼه بالعصياف 

  ؟فهل مثلي ىذا ييعد كفران ٨برجان من ا٤بلَّة أـ ال كا٣بطيئة
 :كىو يتلخص فيما يلي طائفة أحرّْر ٧بل النزاع كقبل ذكر أدلة كل

أف ٯبحد ا٢باكمي حكمى ا سبحانو كتعأب كمعُب ا١بحود أنو يكذّْب كينكر أف ىذا حكم ا عز  -ُ
كقاؿ سبحانو  {…كىجىحىديكا ًّٔىا كىاٍستػىيػٍقىنىتػٍهىا أىنٍػفيسيهيٍم ظيٍلمان كىعيليٌوان }كجل كىذا كفره باالتفاؽ قاؿ تعأب 

بيونىكى كىلىًكنَّ الظَّاًلًمْبى بًآيىاًت اللًَّو ٯبىٍحىديكفى فى } ّّ ككفره   :ككفري ا١بحود نوعاف {…ً نػَّهيٍم ال ييكىذّْ كفره مطلقه عا
 ِىػ . ا… أف ٯبحد فر ان من فركض اإلسبلـ أك ٙبرٙب ٧بـر من ٧برماتو  :كا٣باص ا٤بقيَّد. مقيَّده خاص

 :كالفرؽ بْب التكذيب كا١بحود من كجهْب
 . أ/ أف كفر ا١بحود تكذيب اللساف مع علم القلب

                                      

 

 

 
 (. َُٕ/٦ُٖبموع الفتاكل ) ُ
 (. ّٕٔ/ُأفاده ابن القيم ُب ا٤بدارج ) ِ
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 ُ. ب / أف كفر ا١بحود مصحوب بالعناد
كىذا ىو االستحبلؿ كىو كفره باالتفاؽ،  -:أف ٯبوّْز ا٢باكم ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا سبحانو كتعأب -ِ

عليو أك بدؿ الشرع آّمع عليو   آّمع عليو أك حرَـّ ا٢ببلؿ آّمع - كاإلنساف مٌب حلَّل ا٢براـ :قاؿ ابن تيمية
كىمىٍن ٓبٍى ٰبىٍكيٍم ٗبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي }كاف كافران مرتدان باتفاؽ الفقهاء كُب مثل ىذا نزؿ قولو تعأب على أحد القولْب 

اًفريكفى    ِىػ . ا. أم ىو ا٤بستحلُّ للحكم بغّب ما أنزؿ ا {فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى
فعل ااـر مستحبلن ٥با فهو كافره باالتفاؽ ف نو ما آمن بالقرآف مىٍن استحلَّ كقاؿ: كبياف ىذا أف من 

 . ّىػ.ا-٧بارمو 
كال ريب أف من ٓب يعتقد كجوب ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا على رسولو فهو كافره فمن استحل أف ٰبكم  :كقاؿ

  ْىػ. ا… بْب الناس ٗبا يراه عدالن من غّب اتباع ٤با أنزؿ ا فهو كافره 
 ك٩با يدؿ على أف االستحبلؿ كفره أيضان ما يلي: 

لُّونىوي عىامان كىٰبيىرّْميونىوي عىامان لًيػيوى }قولو تعأب  -أ اًطئيوا ًعدَّةى ًإ٭بَّىا النًَّسيءي زًيىادىةه ُب اٍلكيٍفًر ييضىلُّ بًًو الًَّذينى كىفىريكا ٰبًي
كٕبكم اللغة الٍب نزؿ ّٔا القرآف أف الزيادة ُب الشيء ال  :قاؿ ابن حـز {…مىا حىرَّـى اللَّوي فػىييًحلُّوا مىا حىرَّـى اللَّوي 

تكوف البتة إال منو ال من غّبه فصحَّ أف النسيء كفره كىو عمل من األعماؿ كىو ٙبليل ما حـر ا تعأب 
 . ٓىػ .ا… فمن أحٌل ما حـر ا تعأب كىو عآبه بأف ا تعأب حرمو فهو كافره بذلك الفعل نفًسًو 

اًدليوكيٍم كىًإٍف أىطىٍعتيميوىيٍم ًإنَّكيٍم لىميٍشرًكيوفى }قولو تعأب  -ب قاؿ  {كىًإفَّ الشَّيىاًطْبى لىييوحيوفى ًإٔبى أىٍكلًيىاًئًهٍم لًييجى

                                      

 

 

 
 (. َٔ/ِ( كنوا قض اإلٲباف اإلعتقادية )ّٔٔ/ُراجع ا٤بدارج ) ُ
 (. ِٕٔ/٦ّبموع الفتاكل ) ِ
 (. ُٕٗ/٤ِبسلوؿ )الصاـر ا ّ
 (. َُّ/ٓمنهاج السنة ) ْ
 (. َِْ/ّالًفصىل ) ٓ
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كيف حكم على أف من أطاع أكلياء الشيطاف ُب ٙبليل ما   :الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرٞبن بن حسن
 . ُىػ. ا… ػد ذلك ب ٌف ا٤بؤكدة حـر ا أنو مشرؾ كأك

إهنم ال  :قاؿ ابن كثّب {…أىـٍ ٥بىيٍم شيرىكىاءي شىرىعيوا ٥بىيٍم ًمنى الدّْيًن مىا ٓبٍى يىٍأذىٍف بًًو اللَّوي }قولو تعأب  -ج
يتبعوف ما شرع ا لك من الدين القوٙب، بل يتبعوف ما شرع ٥بم شياطينهم من ا١بن كاإلنس من ٙبرٙب ما 

إٔب قولو: من التحليل …ليهم من البحّبة كالسائبة كالوصيلة كا٢باـ كٙبليل ا٤بيتة كالدـ كالقمارحرموا ع
  ِىػ. كالتحرٙب كالعبادات الباطلة كاألقواؿ الفاسدة ا

كقاؿ ابن جرير: يقوؿ تعأب ذكره أـ ٥بؤالء ا٤بشركْب با شركاء ُب شركهم ك بللتهم شرعوا ٥بم من 
لذا درج ٝباعةه من  ّىػ. ا.  يقوؿ ابتدعوا ٥بم من الدين ما ٓب ييبًح ا ٥بم ابتداعوالدين ما ٓب يأذف بو ا

الٍب ىي تشريع أمور جديدة يزعم صاحبها أهنا من  -على ذكر اْلية من األدلة على ٙبرٙب البدع ْالعلماء 
ع أحكامان غّب حكم ا كمن ىذا يتبْب خطأ ا٤بستدلْب باْلية على تكفّب من شر  -الدين لييتعبد ا ّٔا 

ككجو خطأ استدال٥بم أف اْلية كفرت من ٝبع بْب كصف التشريع كالزعم أنو من الدين كىذا ىو ا٤بسمى 
 . فتنبوأما التشريع كحده دكف زعم أنو من الدين فلم ٙبًك اْلية كفره  -كما سيأٌب  -بالتبديل 
فىبل } ىذا كفره ٨برجه من ا٤بٌلة كما قاؿ تعأبك  :أف يسوّْم ا٢باكم حكم غّب ا ٕبكم ا جل جبللو -ّ

ًمٍثًلًو شىٍيء ه }كقاؿ {تىٍضرًبيوا لًلًَّو اأٍلىٍمثىاؿى  ٌيان }كقاؿ {لىٍيسى كى ادان }كقاؿ {ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ٠بًى  . {فىبل ٘بىٍعىليوا لًلًَّو أىٍندى
إذ ىو أكٔب من  من ا٤بلَّة كىذا كفره ٨برجه  :أف يفضّْل حكم غّب ا على حكم ا سبحانو كتعأب -ْ

كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اللًَّو حيٍكمان لًقىٍوـو }الذم قبلو فهو تكذيبه لكتاب ا سبحانو كتعأب قاؿ ا تعأب 

                                      

 

 

 
 (. ِّٗ/ّ(. كبنحو ىذا فسَّره ابن كثّب ُب تفسّبه )ْٔ/ّالرسائل كا٤بسائل النجدية ) ُ
 (. ُٖٗ/ٕتفسّب )ال ِ
 (. ُْ/ِٓتفسّب )ال ّ
 (. ِٖٓ/ِ) ( كاالقتضاءٓ/ُكما فعلو ابن تيمية ُب موا ع منها ُب أكائل كتاب االستقامة ) ْ 
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 . {ييوًقنيوفى 
أىـٍ ٥بىيٍم شيرىكىاءي }أف ٰبكم بغّب ما أنزؿ ا على أنو حكم ، كىذا كفر أكرب باإلٝباع قاؿ تعأب  -ٓ
يًن مىا ٓبٍى يىٍأذىٍف بًًو اللَّوي شىرىعي   . فجمعوا بْب التشريع كزعمو من الدين فهذا يسمى تبديبلن  {وا ٥بىيٍم ًمنى الدّْ

كبعد ٙبرير ما أظنُّو مورد النػزاع انتقل إٔب ما كثير فيو ا٣ببلؼ كىو إذا حكم ا٢باكم بغّب ما أنزؿ ا ىولن 
قوانْب ك عت قبلو مع اعَبافو بالعصياف ك٨بالفة أمر الرٞبن كشهوةن بأف يضع قوانْب من نفسو أك يتبُبَّ 

سأكرد ا٤بسألة على كجو ا٤بناظرة ليسهل تصورىا  ؟سبحانو فهل مثل ىذا ا٢باكم يصّب كافران مرتدان عن الدين
 . (با٤بكفّْر)كمن يكفّْر أصفو  (با٤بفسّْق)من حيم الدليل كمن ال يكفر ُب ىذه ا٤بسألة أصفو 

إف األصل ُب ا٤بعاصي كالذنوب عدـ الكفر إال بدليل شرعي خاص، ف ف ذكرت دليبلن يدؿ  :قاؿ ا٤بفسّْق
على التكفّب كٓب أستطع اإلجابة عليو، فليس ٕب إال ا٤بصّب إٔب قولك كيكفيك ُب إثبات الكفر دليله كاحده 

ف نو يلزمك  ،لةكإف ٓب تصح أدلتك إما من جهة الثبوت أك من جهة الدال ،صحيحه من جهة الثبوت كالداللة
الرجوع إٔب األصل كىو عدـ التكفّب مع اتفاقنا أنو كاقعه ُب ذنبو خطّب؛ حسب ىذا الذنب خطورة تسمية 

 . الشريعة صاحبو كافران تنازع الناس ُب إخراجو من ا٤بلة
كرب كلكن عندم أدلةه كثّبة متنوعةه من الكتاب كالسنة كاإلٝباع كالعقل دالةه على أف الكفر أ :قاؿ ا٤بكفّْر

ف ف سلَّمتى بصحة داللة دليلو كاحدو من حيم الثبوت  ،لتكن طريقتنا ُب ا٤بباحثة دراسة كلّْ دليلو كحده
 . كقد ذكرتى أف دليبلن كاحدان يكفي إلثبات ما أريد. كالداللة فليتوقف البحم ألف ا٤بقصود قد حصل

 . ىات األدلة مستعينان با :قاؿ ا٤بفسّْق
اًفريكفى }دليل األكؿ قولو تعأب ال قاؿ ا٤بكفّْر:  {كىمىٍن ٓبٍى ٰبىٍكيٍم ٗبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى

 كجو الداللة: أف ا حكم على الذم ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ ا بأنو الكافر فرتَّب كصفو بالكافر على ٦برد 



 جمع وإعداد: أبي المنذر الحربي عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل التكفير والتفجير"

 (ٖ٘)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

ىذا ا٢بكم كونو ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ فحسب  ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا دكف نظرو العتقاد فدؿَّ على أف علَّة
كال يصحُّ لك أف ٙبمل كصف الكافر ىنا على الكفر األصغر ألف ا٢بافظ اإلماـ ابن تيمية حكى بعد 

، ٍب ذكر ىو كغّبه أف األصل ُب ُاالستقراء لنصوص الشريعة أف الكفر ا٤بعرَّؼ ال ينصرؼ إال إٔب األكرب
الكتاب كالسنة انصرؼ إٔب  ال بدليل إذ األصل ُب اللفظ إذا أيطلق ُبالكفر إذا أطلق انصرؼ إٔب األكرب إ
 . ِمسماه ا٤بطلق كحقيقتو ا٤بطلقة ككمالو 

 :لقد ذكرت ُب ثنايا كبلمك حججان ثبلثان  :قاؿ ا٤بفسّْق
 . أف الشارع علَّق ا٢بكم ٗبجرد التحكيم دكف النظر لبلعتقاد

 . كمالو إال بدليلأف اللفظ إذا أيطلق ُب الشريعة انصرؼ إٔب   -ِ
 . أف ابن تيمية استقرأ لفظ الكفر ُب الشريعة كتبْب لو أهنا ال تنصرؼ إال إٔب األكرب دكف األصغر -ّ

 :كا١بواب على ا٢بجة األكٔب يكوف ٗبا يلي
على ٦برد التحكيم بغّب ما أنزؿ ا لكنِب أقوؿ  (الكافر)ال أخالفك أف الشارع عٌلق ا٢بكم بوصف -أ

 نا أصغر ال أكرب لؤلدلة التالية: بأف الكفر ى
أف األخذ بعمـو اْلية يلـز منو تكفّب ا٤بسلمْب ُب أم حادثةو ٓب يعدلوا فيها بْب اثنْب حٌب األب مع  -ُ

ككجو  ّألف كاقعو أنو ٤با عصى ربو ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ ا ُب نفسو ؛أبنائو بل كالرجل ُب نفسو إذا عصى ربو

                                      

 

 

 
 (. ِٖ( كشرح العمدة قسم الصبلة )ُُِ/ُانظر االقتضاء ) ُ
 . ِٖ( كشرح العمدة قسم الصبلة البن تيمية ص ٕ/ّ( كالرسائل كا٤بسائل النجدية )ٖٔٔ/ٕانظر ٦بموع الفتاكل ) ِ
الكػافركف، كمػن ٓب ٰبكػم ٗبػا أنػز اػ فأكلئػك ىػم الفاسػقوف،  (: فػ ف اػ عػز كجػل قػاؿ: كمػن ٓب ٰبكػم ٗبػا أنػزؿ اػ فأكلئػك ىػمِّْ/ ّقاؿ ابن حـز ُب الفصل ) ّ

 ىػ عصية فلم ٰبكم ٗبا أنزؿ ا ا.الظا٤بوف. فليلـز ا٤بعتزلة أف يصرحوا بكفر كل عاص كظآب كفاسق ألف كل عامل با٤بىم كمن ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ ا فأكلئك 
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عامة تشمل كل ما ليس بعآب كمن ٓب يعدؿ بْب بنيو  (كما) ُعامةه تشمل كل عآب (مىنٍ )ىذا البلـز أف لفظة 
 . ما()داخله ُب عمـو )من( كمسألتو الٍب ٓب يعدؿ فيها داخلةه ُب عمـو 

ألجل  فالنصوص الدالة على عدـ كفر مثل ىذا ككل عاصو تكوف صارفةن لآلية من األكرب إٔب األصغر
خذ بعمـو ىذه اْلية، إذ ا٣بوارج ىم ا٤بتمسكوف بعمومها ُب تكفّب أىل ىذا أٝبع العلماء على عدـ األ

 . ا٤بعاصي كالذنوب كٓب يلتفتوا إٔب الصوارؼ من األدلة األخرل
كقد  لَّت ٝباعة من أىل البدع من ا٣بوارج كا٤بعتزلة ُب ىذا الباب فاحتجوا بآيات  :قاؿ ابن عبد الرب

اًفريكفى }و تعأب من كتاب ا ليست على ظاىرىا مثل قول ىػ ا. {كىمىٍن ٓبٍى ٰبىٍكيٍم ٗبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى
ِ . 

  ّىػ. ا…كقاؿ: أٝبع العلماء على أف ا١بور ُب ا٢بكم من الكبائر ٤بن تعمَّد ذلك عا٤بان بو
ل ٓب يقل بو أحده ب. " أما ظاىر اْلية ٓب يقل بو أحده من أئمة الفقو ا٤بشهورين:كقاؿ ٧بمد رشيد ر ا

متمسكْب بظاىر اْلية لكوهنم ال يكفّْركف بالصغائر كظاىر اْلية  فلعلَّو ال يرل ا٣بوارج أيضان  ْىػ. قط " ا
 . تشمل حٌب الصغائر

مي كىمىٍن ٓبٍى ٰبىٍكيٍم ٗبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىي }كقاؿ اْلجرم: ك٩با يتبع ا٢بركرية من ا٤بتشابو قوؿ ا عز كجل 
اًفريكفى  ٍم يػىٍعًدليوفى }كيقرءكف معها  {اٍلكى ف ذا رأكا اإلماـ ا٢باكم ٰبكم بغّب ا٢بق قالوا: قد   {ٍبيَّ الًَّذينى كىفىريكا ًبرىًّّْٔ

                                      

 

 

 
يوصػف بػالعلم كػال يوصػف بالعقػل. قػاؿ ا٣بطػايب ُب   ، فاػأطلقػت علػى اػ مىػٍن()لكػن عػآب أدؽ ألف  )عػآب( درج كثّب من العلمػاء أف يعػرب بكلمػة )عاقػل( بػدؿ ُ

 :كُب أ٠بائو العليم كمن صفتو العلم، فبل ٯبوز قياسان عليو أف يسمى عارفان ٤با تقتضيو ا٤بعرفة من تقدٙب األسػباب الػٍب ّٔػا يتوصػل إػٔبُُّكتاب شأف الدعاء ص
 وصف بالعاقل.. ا. ىػ. علم الشيء ككذلك ال ي

 (. ُٔ/ُٕالتمهيد ) ِ
 (. ٕٓ-ْٕ/ٓالتمهيد ) ّ
 (. َْٔ/ٔتفسّب ا٤بنار ) ْ
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ألهنم يتأكلوف  ؛فيخرجوف فيفعلوف ما رأيت ،كمن كفر عدؿ بربو فقد أشرؾ، فهؤالء األئمة مشركوف ،كفر
 . ُىػ. ىذه اْلية ا

. كقد تأكلت ا٣بوارج ىذه اْلية على تكفّب من ترؾ ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا من غّب جحود ":كقاؿ ا١بصاص
  ِىػا

" كاحتجت ا٣بوارج ّٔذه اْلية على أف كل من عصى ا تعأب فهو كافره كقالوا ىي نص :كقاؿ أبو حياف
  ّىػ. ُب كل من حكم بغّب ما أنزؿ ا فهو كافر ا

فكن ، مات علماء األمة ُب ذـ األخذ بعمـو اْلية كأنو مذىب ا٣بوارجتوارد كل -يا رعاؾ ا  -انظر 
 . حذران 
  أنو ثبت عن ترٝباف القرآف تفسّب اْلية بالكفر األصغر دكف األكرب كليس لنا أف ٬بالفو -ِ

 . ال أسلّْم لك صحة االستدالؿ بأثر ابن عباس ال من حيم السند كال ا٤بًب :قاؿ ا٤بكفّْر
ند ف ف ما جاء عن ابن عباس صرٰبان ُب إرادة الكفر األصغر ال يثبت كقولو " كفره ال أما من حيم السَّ  

من طريق عبد الرزاؽ عن سفياف عن رجلو عن طاككس عن  ْينقل عن ا٤بلة " ف ف ىذا األثر ركاه ابن نصر
ت ،ابن عباس بو ر ي  -ككقولو  جي ّٔاكُب إسناده رجل ميبهمه فهو من أنواع آّهوؿ كركاية آّهوؿ  عيفةه ال ٰبي
من طريق ابن عيينة عن ىشاـ بن حجّب  ٓليس بالكفر الذم تذىبوف إليو " فقد ركاه ابن نصر"-ا عنهما 

فعلى ىذا يكوف . عن طاككس عن ابن عباسو بو كىشاـ بن حجّب قد  عفو ٰبٓب القطاف كابن معْب كغّبٮبا

                                      

 

 

 
 . ِٕالشريعة ص ُ
 (.  ّْٓ/ِأحكاـ القرآف ) ِ
 (. ّْٗ/ّالبحر ايط ) ّ
 (. ّٕٓتعظيم قدر الصبلة رقم ) ْ
 (. ٗٔٓرقم ) ٓ
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" فقد أخرجو ا٢باكم من طريق ابن عيينة عن كفرو "كفره دكف   -ر ي ا عنهما  -األثر  عيفان ككقولو 
 . ىشاـ بن حجّب عن طاككس عن ابن عباس بو كىذا األثر  عيفه لضعف ىشاـ بن حجّب
كأما ما ثبت عن ابن عباس ُب تفسّب اْلية كقولو " ىي بو كفره " كما ركاه عبد الرزاؽ
عن معمر عن  ُ

مل على األكرب كمثل ىذا ما  ، األصغرابن طاككس عن أبيو عن ابن عباس بو فليس صرٰبان ُب إذ قد ٰبي
أخرجو الطربم ُب تفسّبه من طريق سفياف عن معمر بن راشد عن ابن طاككس عن أبيو عن ابن عباس قولو 

 . " ىي بو كفره كليس كفران با كمبلئكتو ككتبو كرسلو "
عتمادم على ىذه اْلثار الضعيفة ُب ما ذكرتو من البحم اإلسنادم أنا مسلّْمه بو كٓب يكن ا :قاؿ ا٤بفسّْق

أف ىذين األثرين الصحيحْب عن ابن عباس ٧بتمبلف  :تثبيت ىذا القوؿ عن ابن عباس كإ٭با ميعتىمدم ما يلي
 فرجحت احتماؿ إرادة األصغر لثبلثة أمور:  ،للكفر األصغر أك األكرب

نقل عن ا٤بلة ب سناد صحيح ركاه أف أصحاب ابن عباس كطاككس صرَّحوا بأف ا٤براد باْلية كفر ال ي -أ 
فهذا يغلّْب جانب احتماؿ إرادة الكفر األصغر فيصّب من باب الظن . كابن جرير ُب تفسّبه ِابن نصر

الغالب كىو كاؼو لبلستدالؿ ف ف أقواؿ أصحاب الرجل تو ّْح قولو بل قد ييعلُّ كييضعَّف قوؿ الرجل إذا كاف 
 . ّن سعيد ُب تضعيف قوؿو البن مسعود ألف أصحابو على خبلفوأصحابو على خبلؼ قولو كما فعل ٰبٓب ب

أنِب ال أعرؼ أحدان من العلماء ا٤با ْب جعل قوال آخر البن عباس بناءن على ىذه الركاية كإ٭با من  -ب 
جعل منهم البن عباس قوال آخر اعتمد على ما ركم عنو من أنو فسر اْلية با١بحود كإسناده  عيفه ٍب 

م عدـ إرادة ابن عباس الكفر األكرب أف فتنة ا٣بوارج ُب زمانو ككانوا متمسكْب ّٔذه اْلية ُب أيضان ٩با يقوّْ 
 . التكفّب ككانت لو معهم مناظراته فتفسّب اْلية بالكفر األكرب ال فائدة منو ُب الرد عليهم فتنبو ىيديت الرُّشد

                                      

 

 

 
 (.  ُّٕ( رقم )ُٖٔ/ُالتفسّب ) ُ
 (. ْٕٓم )كتاب تعظيم قدر الصبلة رق ِ
 . ِِانظر اإلٲباف أليب عبيد القاسم بن سبلـ ص  ّ
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ف نو قد كثق بعض  ،س  عفها شديدان أف الركاية الضعيفة الٍب فيها التصريح بأنو كفر دكف كفر لي -ج
  ُ. أىل العلم ىشاـ بن حجّب فيعتضد ّٔا ُب بياف معُب اْلثار الصحيحة كأف ا٤براد ّٔا كفر أصغر

  ؟لقد أجبت على ا٢بجة األكٔب فما جوابك على ا٢بجة الثانية :قاؿ ا٤بكفّْر
كقد ذكرتي لك الدليل  ،عن ذلك إنك ٘بعل األصل ُب الكفر أنو لؤلكرب إال بدليل يصرفو :قاؿ ا٤بفسّْق

 . الصارؼ من األكرب إٔب األصغر كىو فهم الصحايب أكالن 
كثانيان كل دليل يدؿ على عدـ كفر من ظلم بْب اثنْب كٓب يعدؿ بل كمن ظلم مطلقان غّبه كأيضان ما ذكر 

 . بابن عبد الرب من اإلٝباع على أف ا١بور ُب ا٢بكم ليس كفران بل كبّبةن من كبائر الذنو 
  ؟ما جوابك على ا٢بجة الثالثة :قاؿ ا٤بكفّْر
  :ا١بواب من كجهْب :قاؿ ا٤بفسّْق

                                      

 

 

 
ُب تعليقو على كبلـ الشيخ األلبا٘ب: احتج األلبا٘ب ّٔذا األثر عن ابن عباس ر ي ا عنهما ككذلك غّبه من العلماء الذين  -رٞبو ا  -قاؿ الشيخ ابن عثيمْب  ُ

قػد قػاؿ النػيب صػلى اػ عليػو كسػلم:" سػباب ا٤بسػلم فسػوؽ كقتالػو كفػر " كمػع ذلػك فػ ف قتالػو ال ٱبػرج تلقػوه بػالقبوؿ لصػدؽ حقيقتػو علػى كثػّب مػن النصػوص، ف
نػىهيمىا{اإلنساف من ا٤بلة لقولو تعأب  ذا ال ير ػي ىؤػالء ا٤بفتػونْب لكن ٤با كاف ى }ًإ٭بَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه{إٔب أف قاؿ }كىًإٍف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى اقٍػتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ

با٢بػػديم  بػالتكفّب صػاركا يقولػوف: ىػذا اػػألثر غػّب مقبػوؿ، كػال يصػػح عػن ابػن عبػاس، فيقػػاؿ ٥بػم: كيػف ال يصػح؟ كقػػد تلقػاه مػن ىػو أكػػرب مػنكم كأفضػل كأعلػم
 كتقولوف ال يقبل؟! 

قبوؿ، كيتكلمػوف بػو كينقلونػو، فاػألثر صػحيح، ٍب ىػب أف اػألمر كمػا قلػتم أنػو ال فيكفينا أف علماء كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية كابن القيم كغّبٮبا كغّبٮبػا تلقػوه بػال
لػو صػلى اػ عليػو يصح عن ابن عباس فلدينا نصوص أخرل تدؿ على أف الكفر قد يطلق كػال يػراد بػو الكفػر ا٤بخػرج عػن ا٤بلػة كمػا ُب اْليػة ا٤بػذكورة، ككمػا ُب قو 

 -كفقػو اػ  -ُب النسب، كالنياحة على ا٤بيت " كىذه ال ٚبرج عن ا٤بلة ببل إشكاؿ، لكن كما قاؿ الشيخ األلبػا٘ب كسلم:" اثنتاف ُب الناس ٮبا ّٔم كفر: الطعن 
اػإلرادة الػٍب  ُبػ أكؿ كبلمػو: قلػة البضػاعة مػن العلػم، كقلػة فهػم القواعػد الشػرعية العامػة ىػي الػٍب توجػب ىػذا الضػبلؿ، ٍب شػيء آخػر نضػيفو إػٔب ذلػك كىػو سػوء

نػد لفهػم؛ ألف اإلنسػاف إذا كػاف يريػد شػيئان لػـز مػن ذلػك أف ينتقػل فهمػو إػٔب مػا يريػده ٍب ٰبػرؼ النصػوص علػى ذلػك، ككػاف مػن القواعػد ا٤بعركفػة عتسػتلـز سػوء ا
 العلماء أهنم يقولوف: استدؿ ٍب اعتقد، كال تعتقد ٍب تستدؿ فتضل، فا٤بهم أف األسباب ثبلثة:

 األكٔب: قلة البضاعة من العلم الشرعي. 
 انية: قلة الفقو ُب القواعد الشرعية العامة. الث

 . ِٓ - ِْالثالثة: سوء الفهم ا٤ببِب على سوء اإلرادة ا. ىػ انظر تعليق الشيخ ابن عثيمْب ُب كتاب " فتنة التكفّب للشيخ األلبا٘ب " ص
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كىي مصدره كالذم كرد ُب اْلية ليس مصدران كإ٭با  (الكفر)أف استقراء ابن تيمية كاف على لفظة  -أ 
لفاعل اسم فاعل كفرؽ بينهما إذ ا٤بصدر يدؿ على ا٢بدث كحده أما اسم الفاعل فهو يدؿ على ا٢بدث كا

مة ٧بمد بن صاّب العثيمْب   . ُأفاده ٗبعناه العبلَّ
ك٩با يدؿ على أف استقراءه راجع إٔب ا٤بصدر دكف اسم الفاعل أنو ىو نفسو جعل اْلية من الكفر  

فكذلك ُب  ،إف اإلنساف يكوف فيو إٲباف كنفاؽ::" كإذا كاف من قوؿ السلف-رٞبو ا  -األصغر قاؿ 
كما قاؿ ابن عباس كأصحابو ُب قولو   ،ليس ىو الكفر الذم ينقل عن ا٤بٌلة ،اف ككفرإنو يكوف فيو إٲب :قو٥بم
اًفريكفى }تعأب كقد أتبعهم على  ،كفركا كفران ال ينقل عن ا٤بلة  :قالوا {كىمىٍن ٓبٍى ٰبىٍكيٍم ٗبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى

 . ِىػ. ذلك أٞبد بن حنبل كغّبه من أئمة السنة ا
على فرض أف استقراء ابن تيمية يشمل اسم الفاعل فسييقاؿ إف استقراء ابن تيمية قاصر ناقص  -ب 

 . ليس تامان لكوف ىذه اْلية جاءت معرَّفةن كأريدى ّٔا الكفر األصغر دكف األكرب ٤با سبق من األدلة
يا  -ت نظرؾ كبعد اإلجابة على حججك الثبلث كإثبات أف اْلية ٧بمولةه على الكفر األصغر ألف

إٔب أف اْلية قد ييراد ّٔا الكفر األكرب كذلك ُب حق من بدؿ حكم ا ٕبكم غّبه كبعض الناس  -صاحيب 
كلمة بدَّؿ ُب كبلـ أىل العلم ىو أف ك  ال يعرؼ معُب كلمة بدؿ فيظنها تشمل كل من حكم بغّب حكم ا
كمان غّب حكم ا كٓب يزعم أنو حكم ا يضع حكمان غّب حكم ا زاعمان انو حكم ا أما من ك ع ح

 . فليس مبدالن 
… " كىذا ٱبتلف: إف حكم ٗبا عنده على أنو من عند ا فهو تبديل لو يوجب الكفر :قاؿ ابن العريب

                                      

 

 

 
)اؿ( كبْب " كفر " منكران، فأما الوصف فيصلح أف نقوؿ فيو " ىؤػالء  بْب الكفر ا٤بعرفة ب  -رٞبو ا  -قاؿ: كأما القوؿ الصحيح عن شيخ اإلسبلـ فهو تفريقو  ُ

. ىػػ )فتػاكل األئمػة كافركف " أك ىؤالء الكافركف "، بناء على ما اتصفوا بو من الكفر الذم ال ٱبرج من ا٤بلة، ففرؽ بْب أف يوصف الفعل، كأف يوصف الفاعػل ا
 . ُِِٕب النوازؿ ا٤بد٥بمة ص

 (ُِٔ/ ُ( كانظر فتح البارم البن رجب )ُِّ/٦ٕبموع الفتاكل ) ِ
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  ُىػ. ا
كإليو أشار اإلماـ ابن تيمية فقاؿ: كلفظ الشرع يقاؿ ُب عرؼ الناس على ثبلثة  ِكٗبثلو قاؿ القرطيب 

كمن خالفو كجبت  ،كىذا ٯبب اتباعو ،لشرع ا٤بنزؿ " كىو ما جاء بو الرسوؿ صلى ا عليو كسلممعاف: " ا
فهذا يسوغ اتباعو كال . كالثا٘ب " الشرع ا٤بؤكؿ" كىو آراء العلماء آّتهدين فيها كمذىب مالك ك٫بوه. عقوبتو

كالثالم " الشرع ا٤ببدؿ " كىو . منو كال ٲبنع عمـو الناس ،كليس ألحد أف يلـز عمـو الناس بو ،ٯبب كال ٰبـر
كالظلم البْب فمن قاؿ إف ىذا من شرع ا  ،الكذب على ا كرسولو أك على الناس بشهادات الزكر ك٫بوىا

  ّىػ. ك٫بو ذلك ا -كلو قاؿ ىذا مذىيب-إف الدـ كا٤بيتة حبلؿ  :كمن قاؿ. فقد كفر ببل نزاع
 .  بزعم أنو من شرع ا ال تغيّب ا٢بكم مطلقان فبلحظ أنو جعل الشرع ا٤ببدؿ الكذب على ا

كما ركاه مسلم سببان لنزكؿ ىذه اْلية من حديم الرباء بن عازب ىو تبديله إذ زعم اليهود أهنم ٯبدكف 
حد الزٗب ُب كتأّم التحميم كالواقع أف حد الزٗب ُب كتأّم الرجم لكنهم غّبكه إٔب التحميم مدعْب أف 

 . ٤بنزؿ فاْلية إما أف ٙبمل على األصغر كما سبق أك على األكرب ُب حق ا٤ببدؿالتحميم حكم ا ا
" كاإلنساف مٌب حلل ا٢براـ آّمع عليو أك حـر ا٢ببلؿ آّمع عليو، أك بٌدؿ الشرع آّمع :قاؿ ابن تيمية

ٓبٍى ٰبىٍكيٍم ٗبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي  كىمىنٍ }كُب مثل ىذا نزؿ قولو على أحد القولْب  ،عليو كاف كافران مرتدان باتفاؽ الفقهاء
اًفريكفى   . ْىػ. أم ىو ا٤بستحل للحكم بغّب ما أنزؿ ا ا {فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى

أف من ٓب يلتـز  -رٞبو ا  -كثّبان ما يذكر أىل العلم ُب كبلمهم ال سيما اإلماـ أٞبد بن تيمية   /فائدة
كيسموف ىذا  ،مة على ترؾ الواجب أك ا٤بداكمة على فعل ا٢براـفظن بعضهم أنو يريد ا٤بداك . ىذا فهو كافر

                                      

 

 

 
 (.  ِْٔ/ِأحكاـ القرآف ) ُ
 . (ُُٗ/ٔالتفسّب ) ِ
ّ (ّ/ِٖٔ) 
 . (ُٕ-َٕ/ٕكانظر )( ِٕٔ/ ٦ّبموع الفتاكل ) ْ
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، كىذا الظن خاطئ  ،كخطوة من خطوات الشيطاف ليجعلهم على فكر ا٣بوارج ُب مرتكب الكبّبة ،غّب ملتـز
 كرد ىذا الظن من أكجو:

كأنو ال  ،- رٞبو ا -من كبلـ أىل العلم ال سيما اإلماـ أٞبد بن تيمية  (عدـ االلتزاـ)/ بياف معُب ُ
: كتكفّب تارؾ الصبلة ىو ا٤بشهور ا٤بأثور عن -رٞبو ا  -يرادؼ الَبؾ ا٤بستمر كما يتصوره بعضهم قاؿ 

  ُىػ. كمورد النزاع ىو فيمن أقر بوجؤّا كالتـز فعلها كٓب يفعلها ا. ٝبهور السلف من الصحابة كالتابعْب
ُب االلتزاـ غّب معُب ا٤بداكمة على الفعل فقد يكوف الحظ قولو " التـز فعلها كٓب يفعلها " يفيد أف مع

لذا ٤با أراد  ؛فااللتزاـ الذم ينبِب على تركو الكفر أمر عقدم قليب ال فعلي ،الرجل ملتزمان ٥با لكنو ال يفعلها
-ٍب ٓب ٯبعلو مكفران لذاتو بل ألمر آخر عقدم فقاؿ  (ابن تيميو التعبّب بااللتزاـ الفعلي قيده بوصف )الفعلي

 ،لكنو ٩بتنع من التزاـ فعلها كربان أك حسدان أك بغضان  كرسولو ،: أف ال ٯبحد كجؤّا-بعد النقل ا٤بتقدـ
كلكنو ٩بتنع عن التزاـ الفعل  ،كالرسوؿ صادؽ ُب تبليغ القرآف ،فيقوؿ: اعلم أف ا أكجبها على ا٤بسلمْب

ف ف  ،فهذا أيضان كفر باالتفاؽ ،ا جاء بو الرسوؿأك بغضان ٤ب ،أك عصبية لدينو ،استكباران أك حسدان للرسوؿ
كإ٭با أىب كاستكرب  ،ف ف ا تعأب باشره با٣بطاب ،إبليس ٤با ترؾ السجود ا٤بأمور بو ٓب يكن جاحدان لئلٯباب

 ىػ . ككاف من الكافرين ا
الكرب كا٢بسد  بل ٤با احتف بو اعتقاد كفرم، كىو ،فبلحظ أنو ٓب ٯبعل ترؾ االلتزاـ الفعلي مكفران لذاتو

 . أك بغض ا كرسولو
ف ف قيل: ما  ،لبلعتقاد فبهذا يتبْب ٔببلء أف ترؾ االلتزاـ ليس تركان للفعل كلو على كجو اإلصرار بل ترؾ

 (؟عدـ االلتزاـ)معُب 
مع اعتقاد كجوبو على نفسو  ...معناه ترؾ ا٤بأمور لدافع عقدم كفرم كاإلباء كاالستكبار كىكذا :فيقاؿ

                                      

 

 

 
 (. ٕٗ/َِالفتاكل ) ُ
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لكنو ٩بتنع من التزاـ فعلها كربان أك حسدان أك بغضان  :-قريبان  -سلمْب كما ُب كبلـ ابن تيمية ا٤بتقدـ كعلى ا٤ب
 ٍُب ذكر إبليس مثاالن لغّب ا٤بلتـز كىو موجب طاعة ا على نفسو لكنو ترؾ إباء كاستكباران .  كرسولو
لى ا٤بعصية تركان لواجب أك فعبلن ـر / يلـز على قو٥بم أف من ا٤بكفرات عند أىل السنة اإلصرار عِ

بل إف كبلمهم ا٤بسطور ُب كتب ا٤بعتقد أنو ال يكفر أحد من أىل القبلة بذنب ما ٓب  ؟فأين ىو من كبلمهم
 . ، كذلك رد على ا٣بوارج ا٤بكفرين بارتكاب الكبائرِيستحلو 
كىذا ٨بالف ٤با ثبت عن . كافر/ يلـز على قو٥بم أف ا٤بصر على ا٤بعصية بفعل اـر أك ترؾ الواجب  ّ

أخرجو ابن أيب حاًب كابن جرير ُب . ابن عباس أنو قاؿ: ال صغّبة مع اإلصرار كال كبّبة مع االستغفار
 كيدخل ُب كبلمو ترؾ ا٤بأمور كفعل اضور. تفسّبٮبا لسورة النساء

لتكفّب حق  كرسولو / أنو ال دليل من الكتاب كالسنة على التكفّب ٗبجرد اإلصرار على الذنب، كاْ

                                      

 

 

 
ُ
دثنا سػويد بػن حػ اؿ:قػ (ّْٖرٞبو ا ُب كتابو السػنة ) إذا عرفت معُب االلتزاـ ٗبا تقدـ بيانو عرفت معُب كبلـ اإلماـ سفياف بن عيينة فقد ركل عبد ا بن أٞبد 

قولػوف اإلٲبػاف قػوؿ، ك٫بػن نقػوؿ اإلٲبػاف قػوؿ كعمػل كا٤برجئػة أكجبػوا ا١بنػة ٤بػن شػهد أف ال إلػو إػال اػ مصػران ي سعيد قاؿ سألن سفياف بن عيينة عن األرجاء فقاؿ:
اػارب كلػيس بسػواء ألف ركػوب اػاـر مػن غػّب اسػتحبلؿ معصػية كتػرؾ الفػرائض متعمػدان مػن غػّب  بقلبػو علػى تػرؾ الفػرائض ك٠بػوا تػرؾ الفػرائض ذنبػان ٗبنزلػة ركػوب

عليػو فأكػل منهػا جهل كال عذر ىو كفر، كبياف ذلك ُب أمر آدـ صلوات ا عليو كإبليس كعلماء اليهود أما آدـ فنهػاه اػ عػز كجػل عػن أكػل الشػجرة كحرمهػا 
 متعمدان فسمي كافران  ا٣بالدين فسمي عاصيان من غّب كفر كأما إبليس لعنو ا ف نو فرض عليو سجدة كاحدة فجحدىا متعمدان ليكوف ملكان أك يكوف من

  .اىم ا عز كجل كفاران أما علماء اليهود فعرفوا نعت النيب صلى ا عليو كسلم كأنو نيب رسوؿ كما يعرفوف أبناءىم كأقركا بو باللساف كٓب يتبعوا شريعتو فسمك 
أما ترؾ الفرائض جحودان فهو كفر مثل كفػر إبلػيس لعنػو اػ كتركهػا علػى معرفػة مػن غػّب جحػود فهػو  ك  ركوب ااـر مثل ذنب آدـ عليو السبلـ كغّبه من األنبياءف

 كفر مثل كفر علماء اليهود.
كيؤكػد ذلػك أنػو ىػو كفػر إبلػيس كمػا أخربنػا اػ ُب كتابػو كاسػتعماؿ  فمعُب ا١بحػود ُب كبلمػو ىػو عػدـ اػاللتزاـ كىػو تػرؾ ا٤بػأمور لػدافع كفػرم كاإلبػاء كاالسػتكبار

ػال  كجؤّػػا ٯبحػػدمػػن  إػػال يكفػػرال  أنػػو الفقهػػاء مػػن اطلػػق كمػػن (:ٖٗ/َِا١بحػػود عنػػد العلمػػاء ّٔػػذا ا٤بعػػُب معػػركؼ قػػاؿ ابػػن تيميػػة) فيكػػوف ا١بحػػد عنػػده متناكػ
 قاؿ تعأب  عن االقرار كااللتزاـ كما لبلمتناعللتكذيب باالٯباب كمتناكال 

فمٌب ٓب  كاال ّٔا كاستيقنتها أنفسهم ظلما كعلوا فانظر كيف كاف عاقبة ا٤بفسدين( كجحدكا)كقاؿ تعأب  ال يكذبونك كلكن الظا٤بْب بآيات ا ٯبحدكف( ف هنم)
قطعان كإال ٤با نقلو أئمة السنة ُب كتػب االعتقػاد مػن  يقر كيلتـز فعلها قتل ككفر باالتفاؽ ا. ىػ كأثر اإلماـ سفياف كإف كاف ُب إسناده  عف إال أف معناه صحيح

 غّب نكّب 
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بل النصوص دلت على عدـ تكفّب ا٤بصر   ،صلى ا عليو كسلم ال مدخل للعواطف كال للحماسات فيو
 . كحديم صاحب البطاقة كغّبه

 . لذا ا٤برجو التنبو ٣بطوة الشيطاف ىذه كأال ينساؽ كراءىا
 -ر ي ا عنو  - بن مسعود قاؿ ا٤بكفر: إف ىناؾ أثران ثابتان عن علقمة كمسركؽ أهنما سأال عبدا 

كىمىٍن ٓبٍى ٰبىٍكيٍم }ٍب تبل ىذه اْلية . قاؿ: فقاال: أُب ا٢بكم؟ قاؿ: ذاؾ الكفر. فقاؿ: من السحت ،عن الرشوة
اًفريكفى   فهذا يفيد التكفّب ٗبجرد ا٢بكم بغّب ما أنزؿ. أخرجو الطربم ُب تفسّبه {ٗبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى

 . ا
قاؿ ا٤بفسق: إنك لو تأملت أثر ابن مسعود كلو قليبلن لعلمت أنو ال يدؿ على ما تريد كال ٩بسك لك 

 كذلك لوجهْب: ،بو
أف األخذ بظاىره على ما تظن يقتضي الكفر األكرب ٤بن أخذ الرشوة ليحكم بغّب ما أنزؿ ا ُب مسألة 

لئلٝباعات الٍب سبق نقلها عن ابن عبدالرب كغّبه من أف  كقطعان غّب مراد ،كىذا الظاىر ال تقوؿ بو. كاحدة
 . ىذا قوؿ ا٣بوارج دكف غّبىم

أما أثر ابن عباس فصريح ُب إرادة األصغر . األكرب أك األصغر :أف ابن مسعود ٓب يبْب أم الكفر ا٤براد
 . تو بينهمف ف األصل عدـ خبلفهم لقل ،دكف األكرب فبل يصح جعل ا٣ببلؼ بْب الصحابة ٗبا ىو مظنوف

أكردت كبلـ العلماء من الصحابة كمن بعدىم على أٌف ىذا كفر أصغر  -يا أخي  -إٌنك  :قاؿ ا٤بكفّْر
كىؤالء العلماء يتكلموف ُب كاقع غّب كاقعنا إذ تنحية شرع ا كلية ٓب يوجد إال مؤخران فبل يصح تنزيل  

 . كبلمهم على كاقعنا فتنبو
ال ترل االستدالؿ باْلية ككبلـ السلف على مسألتنا ا٤بطركحة  -يا أخي  -إذا كنت  :قاؿ ا٤بفسق
اًفريكف}فكذلك ال يصح ٛبسكك باْلية  ،لكوهنا حادثة دليبلن  {كىمىٍن ٓبٍى ٰبىٍكيٍم ٗبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى

نوف ك عي كىو الذم نبحثو على تكفّب من كقع ُب ىذه األزماف ا٤بتأخرة من ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا ٔبعل قا
٧بمولة على من خالف ُب بعض الوقائع  ألف ىذه اْلية بفهم الصحابة كالتابعْب حٌب على قولك ،فكن يقظان 

 . فهي ال ٚبرج عن الكفر األصغر
 فىبل كىرىبّْكى ال يػيٍؤًمنيوفى حىٌبَّ ٰبيىكّْميوؾى ًفيمىا شىجىرى } عندم دليل ثافو كىو قولو تعأب :قاؿ ا٤بكفّْر

نػىهيمٍ   {…بػىيػٍ
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كجو الداللة / أف األصل ُب النفي ىنا أف ينصرؼ إٔب أصل اإلٲباف فمن ٍب يكوف ا٢باكم بغّب ما أنزؿ 
إال أف يكوف ىناؾ دليل يدؿ على أف ا٤بنفي  . ا ٗبجرد ٙبكيمو كافران كفران أكرب ألف اإلٲباف قد نفي عنو

كسلم " ال يؤمن أحدكم حٌب أكوف أحب إليو من  كماؿ اإلٲباف الواجب كقوؿ رسوؿ ا صلى ا عليو
كلده ككالده كالناس أٝبعْب " متفق عليو من حديم أنس كاللفظ ٤بسلم كأنا ال أعلم دليبلن يصرفو إٔب كمالو 

 . الواجب
جزاؾ ا خّبان على ىذا التأصيل القوٙب كعندم أكثر من دليل يدؿ على أف اإلٲباف ا٤بنفي  :قاؿ ا٤بفسّْق

 -:لو الواجب ال أصلو من ذلكىنا كما
/ سبب نزكؿ اْلية كىو ما ركاه الشيخاف عن عبد ا بن الزبّب أف رجبلن من األنصار خاصم الزبّب ُ

كفيو أف األنصارم ٓب يرض ٕبكم رسوؿ ا  ،إْب… عند رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب شراج ا٢برة 
كا إ٘ب ألحسب ىذه  :فقاؿ ابن الزبّب، إْب… تك كاف ابن عم صلى ا عليو كسلم فغضب ٍب قاؿ إف

 {...فىبل كىرىبّْكى ال يػيٍؤًمنيوفى }اْلية ما نزلت إال ُب ذلك 
كمع ذلك  كٓب يسلم تسليمان ٢بكم رسوؿ ا  ُب نفس األنصارم البدرم حرج كجو الداللة / أنو كجد

ذنؤّم كما ُب حديم علي ُب قصة حاطب كيؤكد عدـ كفره أف الرجل بدرم كالبدريوف مغفورة ٥بم  ٓب يكفر
اعملوا ما شئتم فقد :" كما يدريك أف ا اطلع على أىل بدر فقاؿ:٤با قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

نص  ،فدؿ ىذا على أف البدريْب معصوموف من أف يكونوا كفاران  ،كالكفر األكرب ال يغفر ُغفرت لكم " 
 .  صلى ا عليو كسلم ٓب يطالبو باإلسبلـٍب إف رسوؿ ا. ِعليو ابن تيمية 

ما ركاه الشيخاف من حديم أيب سعيد ا٣بدرم قاؿ بعم على بن أيب طالب كىو باليمن إٔب النيب  /ِ
                                      

 

 

 
كىذه القصػة ٩بػا اتفػق أىػل العلػم علػى صػحتها،كىي متػواترة عنػدىم، معركفػة عنػد علمػاء التفسػّب،  (:ُّّ/ ْركاه الستة إال ابن ماجو قاؿ ابن تيمية ُب ا٤بنهاج ) ُ

 لماء الفقو كغّب ىؤالء ا. ىػ. كعلماء ا٢بديم، كعلماء ا٤بغازم كالسّب كالتواريخ،كع
 (. َْٗ/ ٦ٕبموع الفتاكل ) ِ
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" كيلك ألست أحق  صلى ا عليو كسلم بذىيبة فقسمها بْب أربعة فقاؿ رجل يا رسوؿ ا: اتق ا فقاؿ
الرجل فقاؿ خالد بن الوليد يا رسوؿ ا أال أ رب عنقو؟ قاؿ رسوؿ ا  أىل األرض أف يتقي ا ٍب كٔب

 ،" ال لعلَّو أف يكوف يصلي "، قاؿ خالد: ككم من مصلو يقوؿ بلسانو ما ليس ُب قلبو:صلى ا عليو كسلم
 . يمفقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:" إ٘ب ٓب أؤمر أف أنقب عن قلوب الناس كال أشق بطوهنم "ا٢بد

 ،كجو الداللة: أف ىذا الرجل اعَبض على حكم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كٓب يرض بو كيسلّْم
كامتنع عن قتلو خشية أف يكوف مصليان كلو   ،ككجد ُب نفسو حىرىجان كٓب يكفّْره الرسوؿ صلى ا عليو كسلم

فبل تنفع الصبلة  ،ين ٰببطاف األعماؿكاف كاقعان ُب أمرو كفرمٍّ ٓب تنفعو صبلتو ألف الشرؾ كالكفر األكرب 
 . معهما

كأيضان ٩با يدؿ على أف الرجل ٓب يقع ُب أمر كفرم عند رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أف خالدان أراد 
أف ٰبيلو على أمر كفرم خفي ُب القلب فلم يرتض ىذا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كلو كاف قولو كفران 

 ..إ٘ب ٓب أؤمر أف أنقب عن قلوب الناس :يد ك٤با قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلملتمسك بو خالد بن الول
ك٩با يو ح أف ىذه الكلمة ليست كفران أنو ثبت ُب  ،قد ظهر منو -ا٤بدعى أنو مكفر -" ألف ىذا القوؿ 

كٓب يكن  ،فةالصحيحْب عن عائشة أف أزكاج النيب صلى ا عليو كسلم جئنو يناشدنو العدؿ ُب بنت أيب قحا
 . ىذا منهن كفران 

ما ركل الشيخاف عن أنس بن مالك أف ناسان من األنصار قالوا يـو حنْب حْب أفاء ا على رسولو  /ّ
من أمواؿ ىوازف ما أفاء فطفق رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يعطي رجاالن من قريش ا٤بائة من اإلبل فقالوا 

يوفنا تقطر من دمائهم " كُب ركاية ٤با فيتحت مكة قسم الغنائم ُب قريش يغفر ا لرسوؿ ا يعطي قريشان كس
 جب إف سيوفنا تقطر من دمائهم ..."فقالت األنصار إف ىذا ٥بو الع

كجو الداللة / أف ىؤالء استنكركا فعل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ككجدكا ُب أنفسهم حرجان كٓب 
 . يكفّْرىم صلى ا عليو كسلم

ؿ ابن تيمية: كا٤بقصود ىنا أف كل ما نفاه ا كرسولو من مسمى أ٠باء األمور الواجبة كاسم لذا قا
اإلٲباف كاإلسبلـ كالدين كالصبلة كالصياـ كالطهارة كا٢بج كغّب ذلك ف ٭با يكوف لَبؾ كاجبو من ذلك ا٤بسمى 

ديكا ُب أىنٍػفيًسًهٍم حىرىجان ٩بَّا فىبل كىرىبّْكى ال يػيٍؤًمنيوفى حىٌبَّ ٰبيىكّْميوؾى }كمن ىذا قولو تعأب  نػىهيٍم ٍبيَّ ال ٯبًى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
فلما نفى اإلٲباف حٌب توجد ىذه الغاية دؿ على أف ىذه الغاية فرض على الناس،  {قىضىٍيتى كىييسىلّْميوا تىٍسًليمان 
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 . ُىػ . ا… فمن تركها كاف من أىل الوعيد 
 ،م ا كرسولو فيما شجر بينهم فقد أقسم ا بنفسو أنو ال يؤمنفمن ٓب يلتـز ٙبكي :كقاؿ ابن تيمية

. فهذا ٗبنزلة أمثالو من العصاة ،لكن عصى كاتبع ىواه ،كأما من كاف ملتزمان ٢بكم ا كرسولو باطنان كظاىران 
ين ال ٰبكموف ٗبا أنزؿ ٩با ٰبتج ّٔا ا٣بوارج على تكفّب كالة األمر الذ {...فىبل كىرىبّْكى ال يػيٍؤًمنيوفى }كىذه اْلية 

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

أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى الًَّذينى }دع عنك االستدالؿ ّٔذا الدليل ف ف عندم دليبلن ثالثان أال كىو قولو تعأب  :قاؿ ا٤بكفّْر
قىٍد أيًمريكا أىٍف يىٍكفيريكا وفى أىنػَّهيٍم آمىنيوا ٗبىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكى كىمىا أيٍنزًؿى ًمٍن قػىٍبًلكى ييرًيديكفى أىٍف يػىتىحىاكىميوا ًإٔبى الطَّاغيوًت كى يػىٍزعيمي 

 {بىًعيدان  ًبًو كىييرًيدي الشٍَّيطىافي أىٍف ييًضلَّهيٍم  ىبلالن 
 . م يريدكف التَّحاكم إٔب الطاغوت كجعل إٲباهنم مزعومان كجو الداللة: أهنم صاركا منافقْب لكوهن

 . ّىػ . ا. " كالزَّعم كالزُّعم لغتاف كأكثر ما ييستعمل ُب قوؿ ما ال تتحقق صحتو:قاؿ ابن ا١بوزم
  :إف ىذه اْلية عاريةي الداللة عن تكفّب الواقًع ُب ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا، كذلك يتضح من أكجو :قاؿ ا٤بفسّْق

  :أف اْلية ٧بتملةه ألمرين: وجو األكؿال
 . أف إٲباهنم صار مزعومان لكوهنم أرادكا ا٢بكم بالطاغوت كىذا ما ٛبسكت بو -ُ
كوهنم يريدكف التحاكم للطاغوت كمشأّة ا٤بنافقْب   -ا٤بنافقْب-أف من صفات أىل اإلٲباف ا٤بزعـو -ِ

 ما أنزؿ ا فقد شابو ا٤بنافقْب ُب صفةو من فعلى ىذا من حكم بغّب ،ُْب صفةو من صفاهتم ال توجب الكفر
                                      

 

 

 
 . ُٔ( كالقواعد النورانية صَّٓ/ ِِكانظر )( ّٕ/٦ٕبموع الفتاكل ) ُ
 (. ُُّ/ٓا٤بنهاج ) ِ
 (. َُِ/ِزاد ا٤بسّب ) ّ
 (. ٗٗ/ٓانظر جامع البياف ُب تفسّب القرآف ) ْ
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صفاهتم كىذا ال يوجب الكفر إال بدليل آخر كمن شابو ا٤بنافقْب ُب الكذب ٓب يكن كافران فمن ٍبَّ إذا توارد 
االحتماؿ ُب أمرو بْب كونو مكفّْران أك غّب مكفّْر ٓب يكفر ّٔذا األمر لكوف األصل ىو اإلسبلـ فالنػتيجة أنو ال 

 . ٛبسكك باْلية ُب التكفّب لكوهنا من اتمل يصح
أف ىؤالء يريدكف ا٢بكم بالطاغوت كليست إرادهتم ىذه إرادةن مطلقةن بل ىي إرادةه تناُب  :الوجو الثا٘ب
كمن ٓب يعتقد كجوب الكفر بالطاغوت فبل شك ُب كفره الكفر األكرب قاؿ  ،االعتقادم الكفر بو الكفر

 {الطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن بًاللًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىىفىمىٍن يىٍكفيٍر بً }تعأب 
أف يتحاكموا ُب خصومتهم إٔب الطاغوت يعِب إٔب من يعظمونو كيصدركف عن  " يريدكف:قاؿ ابن جرير

ىم بو قولو كير وف ٕبكمو من دكف حكم ا كقد أمركا أف يكفركا بو يقوؿ كقد أمرىم أف يكذبوا ٗبا جاء
  ُىػ. الطاغوت الذم يتحاكموف إليو فَبكوا أمر ا كاتبعوا أمر الشيطاف" ا

ف ف أبيت إال أف ٙبملها على مطلق اإلرادة فييقاؿ إف اإلرادة ىنا ٧بتملةه ٤با قلتى كقلتي كالكفر ال يكوف 
 -كما سبق-ُب األمور اتملة 
 {أىطىٍعتيميوىيٍم ًإنَّكيٍم لىميٍشرًكيوفى  كىًإفٍ } إليك الدليل الرابع قاؿ تعأب :قاؿ ا٤بكفّْر

 . كجو الداللة: أف طاعة غّب ا ُب األحكاـ الو عية شرؾ
قد سبق بياف أف ىذه اْلية راجعةه إٔب التحليل كالتحرٙب ٍب  ؟نسيت -يا أخي-٤باذا أراؾ  :قاؿ ا٤بفسّْق

يًن مىا ٓبٍى يىٍأذىٍف ًبًو اللَّوي(أىـٍ ٥بىيٍم شيرى }إياؾ أف تنسى مرةن ثانيةن فتستدؿَّ بقولو تعأب  فقد  {كىاءي شىرىعيوا ٥بىيٍم ًمنى الدّْ
سبق الكبلـ عنها كأف ا٤براد ّٔا من ٝبع بْب التشريع كزعم أف ىذا من الدين الذم مؤداه إٔب التحليل 

 . كالتحرٙب كىو ا٤بسمى بالتبديل
 {حيٍكًمًو أىحىدان  كىال ييٍشرًؾي ُب }الدليل ا٣بامس قولو تعأب  :قاؿ ا٤بكفّْر

                                      

 

 

 
ُ (ٓ/ٗٔ  .) 



 جمع وإعداد: أبي المنذر الحربي عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل التكفير والتفجير"

 (ٚٙ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

ىل ىؤالء الذين ٰبكموف بغّب ما أنزؿ ا يقولوف ىذا حكم ا حٌب  -يا أخي-انتظر  :قاؿ ا٤بفسّْق
إف كانوا كذلك فقد سبق أف ىذا كفره ال شك فيو كإف  ؟يكونوا مشاركْب لو ُب ك ع حكمو سبحانو كتعأب
 ل! فتأم. ٓب يكونوا كذلك فبل يصح االستدالؿ عليهم باْلية

قاؿ الشيخ عبد الرٞبن السعدم:" ىذا يشمل ا٢بكم الكو٘ب القدرم كا٢بكم الشرعي الديِب ف نو ا٢باكم 
 . ُىػ . ا…ُب خلقو قضاءن كقدران كخلقان كتدبّبان كا٢باكم فيهم بأمره كهنيو كثوابو كعقابو 

ال  الكونية كىذا ببل شك فحكم ا الكو٘ب كاقع سواءن كاف ا سبحانو ٧ببان لو أك غّب ٧ببو كاإلرادة
أحد يشاركو فيو كمن اعتقد أف أحدان يشارؾ ا ُب ىذا فقد كقع ُب الشرؾ األكرب إذ إنو سول غّب ا با 

ف ف أريد بو التحليل كالتحرٙب فهذا الشك كفره   ،الربوبيَّة أما ا٢بكم الشرعي ُب أمرو خاصو با كىو شرؾ ُب
ر ا مع االعَباؼ با٣بطأ فهذا الشك أنو ليس كفران كما ىو ا٢باؿ ُب باقي كإف أريد ٨بالفة أم ،كما سبق
ال يصح لك االستدالؿ ّٔذه  -يا صاحيب  -كإال كنا كا٣بوراج مكفرين بالذنوب فؤلجل ىذا  ،الذنوب
 . اْلية

كجو الداللة: أف  {بيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي ًإًف ا٢بٍيٍكمي ًإالَّ لًلًَّو أىمىرى أىالَّ تػىعٍ }الدليل السادس قولو تعأب  :قاؿ ا٤بكفّْر
 . ىؤالء الذين ك عوا أحكامان ك عية نازعوا ا ُب أمر خاصو بو سبحانو فيكوف شركان أكرب

القوؿ ُب ىذا الدليل ىو القوؿ نفسو ُب الدليل الذم قبلو إذ ا٢بكم ىنا يشمل الكو٘ب  :قاؿ ا٤بفسّْق
مثل ما ُب قولو تعأب  -أم الكو٘ب كالشرعي  -كقد ٯبمع ا٢بكمْب " :القدرم كالشرعي الديِب قاؿ ابن تيمية

  ِىػ. ا {ًإًف ا٢بٍيٍكمي ًإالَّ لًلَّوً }
" كٲبكن أف يكوف من خفيّْ ىذا الباب مذىب ا٣بوارج ُب زعمهم أف ال ٙبكيم استدالالن :كقاؿ الشاطيب

                                      

 

 

 
 . كتاب تيسّب الكرٙب الرٞبن ُ
 (. ُّْ/ِالفتاكل )٦بموع  ِ



 : أبي المنذر الحربيجمع وإعداد  كفير والتفجير"عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل الت

 (ٛٙ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

لفظ كرد بصيغة العمـو فبل يلحقو ٚبصيصه فلذلك ف نو مبِبّّ على أف ال{ًإًف ا٢بٍيٍكمي ًإالَّ لًلَّوً }بقولو تعأب 
 {…ٰبىٍكيمي ًبًو ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيمٍ } كقولو {فىابٍػعىثيوا حىكىمان ًمٍن أىٍىًلًو كىحىكىمان ًمٍن أىٍىًلهىا}أعر وا عن قولو تعأب 

 :كلقالوا ُب أنفسهم كإال فلو علموا ٙبقيقان قاعدة العرب ُب أف العمـو ييراد بو ا٣بصوص ٓب يسرعوا إٔب اإلنكار
 . ُىػ . العلَّ ىذا العاـ ٨بصوصه فيتأكلوف..

 {اٚبَّىذيكا أىٍحبىارىىيٍم كىريٍىبىانػىهيٍم أىٍربىابان ًمٍن ديكًف اللَّوً }الدليل السابع قولو تعأب  قاؿ ا٤بكفّْر:
أربابان من دكف أف أىل الكتاب ٤با أطاعوا علماءىم كعبَّادىم كصفهم ا بأهنم اٚبذكىم  :كجو الداللة

 . ا
 أف طاعة ىؤالء ال ٚبرج عن حالتْب: :قاؿ ا٤بفسّْق

طاعتهم ُب معصية ا بدكف ٙبليل كال ٙبرٙب كىذا ليس كفران قطعان كإال للـز منو تكفّب أىل  :األكٔب 
 . الذنوب كا٤بعاصي ألهنم أطاعوا ىواىم ُب معصية ا سبحانو كتعأب

كالتحرٙب كىذا الشك أنو كفر ٨برجه من ا٤بلة كما سبق ذكره ُب ٙبرير ٧بل  طاعتهم ُب التحليل :الثانية
 . ِالنزاع

 {كىمىا اٍختػىلىٍفتيٍم ًفيًو ًمٍن شىٍيءو فىحيٍكميوي ًإٔبى اللَّوً } الدليل الثامن قولو تعأب :قاؿ ا٤بكفّْر
 . جل كعبل بو كجو الداللة: أف ىؤالء ٙباكموا لغّب ا سبحانو كتعأب فخالفوا ما أمر ا

لست أختلف معك كلو بقيد أ٭بلة أف ىؤالء ا٢باكمْب بغّب ما أنزؿ ا آٜبوف ككاقعوف ُب  :قاؿ ا٤بفسّْق
ألف  ؛ذنبو عظيمو كأهنم من أسباب ىزٲبة أمتنا ك عفها لكن ليس ٕب أف أحكم عليهم بكفرو إال بدليلو 

ىذا الدليل أنو ٯبب عليهم الرجوع إٔب كتاب ا  كغاية ما ُب -كما ىو متقرّْره   -التكفّب حقه  سبحانو 

                                      

 

 

 
 (. َّّ/ُاالعتصاـ ) ُ
 . ( ٦بموع الفتاكلَٕ/ٕىذا ملخص ما قرره أبو العباس ابن تيمية ) ِ
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 . كليس فيو ا٢بكم بكفرىم مطلقان عند ترؾ ذلك كسنة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم
 . أف البحم انتهى فبل زالت عندم أدلةه من السنة كاإلٝباع كالعقل -يا أخي-ال تظن  قاؿ ا٤بكفّْر:

قاؿ الشعيب:   {تػىرى ًإٔبى الًَّذينى يػىٍزعيميوفى أىنػَّهيٍم آمىنيوا ٗبىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكى  أىٓبىٍ }الدليل التاسع: سبب نزكؿ قولو تعأب
صلى ا عليو  -كاف بْب رجل من ا٤بنافقْب كرجل من اليهود خصومة فقاؿ اليهودم نتحاكم إٔب ٧بمد 

فاتفقا أف ، يأخذكف الرشوة هنمألنو عرؼ أنو ال يأخذ الرشوة كقاؿ ا٤بنافق نتحاكم إٔب اليهود لعلَّمو أ -كسلم 
أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى الًَّذينى يػىٍزعيميوفى أىنػَّهيٍم آمىنيوا ٗبىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكى كىمىا أيٍنزًؿى }يأتيا كاىنان ُب جهينة فيتحاكما إليو فنزلت اْلية 

 . ُ{…ًمٍن قػىٍبًلكى 
اد كال ا٤بًب كلعلَّي أكتفي ببياف إف ىذا األثر ال يصح االستدالؿ بو ال من جهة اإلسن :قاؿ ا٤بفسّْق

 .  عف السند كىو كا حه ف ف الشعيب تابعي فمن ٍب يكوف األثر منقطعان كىو من أنواع الضعيف
ىناؾ سبب نزكؿ آخر كىو أف رجلْب اختصما فقاؿ أحدٮبا: نَبافع إٔب النيب صلى ا عليو  :قاؿ ا٤بكفّْر

ا إٔب عمر فذكر لو أحدٮبا القصة فقاؿ للذم ٓب يرض كسلم كقاؿ اْلخر إٔب كعب بن األشرؼ ٍب ترافع
 برسوؿ ا صلى ا عليو كسلَّم أكذلك قاؿ نعم فضربو بالسيف فقتلو "

إف ىذا األثر ال يصح أيضان بل ىو أشد  عفان من الذم قبلو إذ ىو من طريق الكليب عن  :قاؿ ا٤بفسّْق
 . بْب كذاب كمَبكؾ كانقطاع فقد ٝبع ىذا السند ِأيب صاّب باذاـ عن ابن عباس بو

عن ابن عباس قاؿ كاف أبو بردة األسلمي كاىنان يقضي بْب اليهود فيما  ّىناؾ سبب نزكؿ :قاؿ ا٤بكفّْر
 . اْلية{أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى الًَّذينى يػىٍزعيميوفى }يتنافركف إليو فتنافر إليو أناسه من ا٤بسلمْب فأنزؿ ا تعأب 

                                      

 

 

 
 (. ٕٗ/ٓأخرجو الطربم ) ُ
 (. ِِْ/ِكالبغوم ُب معآب التنػزيل ) ،َُٖ - َُٕكما علقو الواحدم ُب أسباب النزكؿ ص  ِ
 . َُٕ -َُٔأسباب النزكؿ ص( كالواحدم ُب ٓ/ُِْركاه الطربا٘ب ُب الكبّب ) ّ



 : أبي المنذر الحربيجمع وإعداد  كفير والتفجير"عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل الت

 (ٓٚ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

 . ُالصحيحقاؿ ا٥بيثمي: رجالو رجاؿ  
 . ِإسناده جيد :كقاؿ ا٢بافظ

: شيخ الطربا٘ب ما كجدت ترٝبتو لكنو قد تابعو إبراىيم بن سعيد ا١بوىرم ّكقاؿ الشيخ مقبل الوادعي
  ىػ. ا عند الواحدم

  ؟فبهذا يتبْب صحة إسناده فما قولك فيو 
 فيو كذلك ٤با يلي:  قد سلمت بصحة ىذا األثر لكن ٓب أسلّْم بداللتو على ما ٫بن :قاؿ ا٤بفسّْق

/ أف ىؤالء الذين أتوا أبا بردة منافقوف كما يدؿ عليو سياؽ اْليات فمن ٍب تكوف اْلية ذاكرة صفة ُ
من صفاهتم كليس ٙباكمهم ىو السَّبب ُب كوهنم يزعموف بل ىم يزعموف اإلٲباف من قبل التحاكم فعليو من 

  ؟أف ىذه الصفة مكفرةه بنص خارجيٍّ آخر فأين ىو شابو ا٤بنافقْب ُب صفةو ٓب يكن منافقان إال ب ثبات
أف ىؤالء النفر يريدكف التحاكم إٔب غّب ما أنزؿ ا كإرادهتم ىذه ليست مطلقةن بل إرادةه تناُب الكفر  /ِ

كال شك أف من ٓب يػىرى كجوب الكفر بالطاغوت فهو   ،بالطاغوت الذم يعد الكفر بو ركنان من أركاف اإلٲباف
 . -بقكما س  -كافر 
/ أف استداللك ّٔذا األثر يلـز منو الزـه ال تقوؿ بو أنت كىو أف تكفّْر من ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ ا كلو ّ

 . ُب مسالةو كاحدةو 
الدليل العاشر: ما ركاه ا٣بمسة كغّبىم عن الرباء بن عازب كلفظو عند أيب داكد كالنسائي  :قاؿ ا٤بكفر
فقلت لو أين تريد؟ قاؿ: بعثِب رسوؿ ا صلى ا  ،كمعو رايةعمي  -كعند النسائي أصبت  -قاؿ:" لقيت 

                                      

 

 

 
 (. ٔ/٦ٕبمع الزكائد ) ُ

 . (ُٖ/ٕاإلصابة ) ِٕ
 . ٗٔبعد أف أكرده ُب الصحيح من أسباب النزكؿ ص  ّ
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عليو كسلم إٔب رجل نكح امرأة أبيو فأمر٘ب أف أ رب عنقو كآخذ مالو " كعند الَبمذم كابن ماجو كركاية 
" ففي ن قرة عن أبيو كفيو "كأصفى مالوكأخرجو النسائي كالطحاكم من حديم معاكية ب ،""خالو للنسائي أنو
ديم ما يفيد صراحة بأف الرجل قتل كافران ألنو أخذ مالو كىذا ٗبجرد عمل عملو، فكيف ٗبن ٰبكم ىذا ا٢ب

  ...كىكذا ؟أك ٗبن يضع الربا كٰبميو ؟كيلـز الناس بالرجوع إليها ،كيضع لو ٧باكم ،بغّب ما أنزؿ ا
ححو اإلماـ ٰبٓب بن ص ،إف ىذا ا٢بديم من ركاية معاكية بن قرة عن أبيو عن جده صحيح :قاؿ ا٤بفسق

 -أيضان -لكن ثبوت ا٢بديم ال يكفي لثبوت الدعول بل البد من ثبوت الداللة  -ككفى بو من إماـ-ُمعْب
كذلك أف ا٢بديم ُب حق من استحل  ،ال يدؿ عليها ا٢بديم ألبتو -يا أخي  -كالدعول الٍب ادعيتها 

كفرؽ بْب الزٗب بامرأة األب كتزكجها،  ،بعقد الزكاج ف ف ىذا الرجل ا٤بتزكج بامرأة أبيو قد استحل فرجها ،٧برمان 
ألف الزكاج معناه جعل  ؛ف ف الزٗب ّٔا حراـ كليس كفران أما التزكج ّٔا فهو كفر من جهة استحبلؿ فرج ٧بـر

 . فرجها حبلالن كىذا ٖببلؼ الزٗب
ا كانوا يفعلوف على االستحبلؿ، كم ،فعل ما فعل ذلك ،قاؿ أبو جعفر الطحاكم: كىو أف ذلك ا٤بتزكج

 ِىػ. فأمر رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أف يفعل بو ما يفعل با٤برتد ا ،فصار بذلك مرتدان  ،ُب ا١باىلية
 الدليل ا٢بادم عشر: ىو إٝباع العلماء على كفر من حكم بغّب ما أنزؿ ا كجعلو قانونان  :قاؿ ا٤بكفّْر

ك كلو ٨بالفةه لشرائع ا ا٤بنػزلة على عباده األنبياء كقد حكى اإلٝباع ا٢بافظ ابن كثّب فقاؿ: كُب ذل
عليهم الصبلة كالسبلـ فمن ترؾ الشرع اكم ا٤بنزؿ على ٧بمد بن عبد ا خاًب األنبياء كٙباكم إٔب غّبه من 

 ّىػ. من فعل ذلك كفر ب ٝباع ا٤بسلمْب ا ؟الشرائع ا٤بنسوخة كفر فكيف ٗبن ٙباكم إٔب الياسق كقدمها عليو

                                      

 

 

 
 (. ّْٔ/ِ( كصححو ابن القيم ُب اإلعبلـ )ّْٕ/ُ( كاحتج با٢بديم اإلماـ أٞبد كما نقلو ابن القيم ُب رك ة ابْب )ُٓ/ٓزاد ا٤بعاد ) ُ
 . َّٔ( كانظر االختيارات الفقهية صُْٗ/ّثار )شرح معا٘ب اْل ِ
 (. ُِٖ/ُّكتاب البداية كالنهاية ) ّ



 : أبي المنذر الحربيجمع وإعداد  كفير والتفجير"عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل الت

 (ٕٚ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

إف معرفتنا ٕباؿ التَب ككاقع الياسق معْب على فهم ىذا اإلٝباع اكي كذلك أهنم كقعوا ُب  :اؿ ا٤بفسّْقق
 التبديل الذم ىو التحليل كالتحرٙب 

إهنم ٯبعلوف دين اإلسبلـ كدين اليهود كالنصارل كأف ىذه كلها طرؽ إٔب ا ٗبنزلة  :قاؿ ابن تيمية
 منهم من يرجح دين اليهود أك دين النصارل كمنهم من يرجح دين ا٤بذاىب األربعة عند ا٤بسلمْب ٍب

  ُىػ. ا٤بسلمْب ا
" :-ٍب قاؿ  -كقد بْب ابن تيمية كيف أهنم يعظموف جنكز خاف كيقرنونو بالرسوؿ صلى ا عليو كسلم 

سبلـ اتباع غّب دين اإل (كمعلـو باال طرار من دين اإلسبلـ باتفاؽ ٝبيع ا٤بسلمْب أف من سوغ )أم جوز
 ىػ . فهو كافر كىو ككفر من آمن ببعض الكتاب ككفر ببعض الكتاب ا

ينكر  :ك٩با يدؿ على أف اإلٝباع الذم حكاه ابن كثّب راجعه إٔب التحليل كالتحرٙب ما قالو ابن كثّب نفسو
راء تعأب على من خرج عن حكم ا ا٤بشتمل على كل خّب، الناىي عن كل شر كعىدىؿى إٔب ما سواه من اْل

كاألىواء كاالصطبلحات الٍب ك عها الرجاؿ ببل مستند من شريعة ا كما كاف أىل ا١باىلية ٰبكموف بو من 
الضبلالت كا١بهاالت ٩با يضعوهنا بآرائهم كأىوائهم ككما ٰبكم بو التتار من السياسات ا٤بلكية ا٤بأخوذة عن 

كتاب ٦بموع من أحكاـ قد اقتبسها من شرائع مىًلًكًهٍم جنكيز خاف الذم ك ع ٥بم الياسق كىو عبارةه عن  
شٌب من اليهودية كالنصرانية كا٤بلة اإلسبلمية كغّبىا كفيو كثّب من األحكاـ أخذه من ٦برد نظره كىواه فصارت 
ُب بنيو شرعان متبعان يقدمونو على ا٢بكم فمن فعل ذلك منهم فهو كافر ٯبب قتالو حٌب يرجع إٔب حكم ا 

  ِىػ. ا. واه ُب قليل كال كثّبكرسولو فبل ٰبكم س
ٍب الذم كاف عليو جنكيز خاف ُب التدين كجرل عليو أعقابو  :كقاؿ أٞبد بن علي الفزارم القلقشندم

                                      

 

 

 
 (.  ِٕٓ -َِٓ/  ِٖ(. كانظر ما يو ح حا٥بم لك أكثر )ِّٓ/٦ِٖبموع الفتاكل ) ُ
 (. ُُّ/ّالتفسّب ) ِ
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رتب فيها أحكامان  ،كىي قوانْب  منها من عقلو كقررىا من ذىنو ،بعده ا١برم على منهاج ياسقو الٍب قررىا
. ا. …الشريعة امدية كأكثره ٨بالف لذلك ٠باىا الياسة الكربل كحدد فيها حدكدان رٗبا كافق القليل منها 

 . ُىػ
أف اإلٝباع اكيَّ فيمن كقع ُب التحليل  فمن كبلـ ابن كثّب كشيخو أيب العباس ابن تيمية كغّبٮبا يتضح

طركحة كالتحرٙب أم ٘بويز حكم غّب حكم ا إذ جعلوا الياسق كدين اإلسبلـ موصبلن إٔب ا كمسألتنا ا٤ب
فيمن حكم بغّب ما أنزؿ ا مع االعَباؼ بالعصياف ال مع القوؿ بأنو جائز ال ٧بظور فيو أك بأنو طريق 

 . للر واف
ىؤالء  ،ىػ. فكيف ٗبن ٙباكم إٔب الياسق كقدمها عليو ا :إٔب قوؿ ابن كثّب -أيها القارئ  -ٍب تنبو 

فليس ذنبهم ٦برد التحكيم الذم ىو عمل بل قارنو  ٝبعوا بْب التحاكم إٔب الياسق كتقدٲبو على شرع ا،
 . االعتقاد كىو التقدٙب

أىفىحيٍكمى ا١بٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى }قد تذكرت دليبلن من كتاب ا كىو قولو تعأب  :قاؿ ا٤بكفّْر
 . {اللًَّو حيٍكمان لًقىٍوـو ييوًقنيوفى 

ا١باىلية أك كصفو بو ال يدؿ على الكفر فمن ٍب ال يكوف كفران إال بدليلو إ افةي الشيء إٔب  :قاؿ ا٤بفسّْق
خارجي داؿو على الكفر كيو ح ذلك قوؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلَّم أليب ذر " إنك امرؤه فيك جاىلية 

… هنن كقاؿ ُب حديم أيب مالك األشعرم عند مسلم " أربع ُب أمٍب من أمر ا١باىلية ال يَبكو  " متفق عليو
 " 

تأكيلو عند أىل التفسّب أف  {أىفىحيٍكمى ا١بٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى } قاؿ أبو عبيد القاسم بن سبلـ " أال تسمع قولو

                                      

 

 

 
ف أنػو كصػفو بأنػو ديػن عنػدىم كمػا كػاف كػذلك فهػو خػارج ٧بػل كيػ  -أيهػا القػارئ -كىذا القلقشندم من أعياف القرف الثامن. كتنبو  (،ُُّ- َُّ/ ْا٣بطط ) ُ

 النزاع ألف مثل ىذا كفر باإلٝباع كىو التبديل. 
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كإ٭با ىو أف أىل ا١باىلية   ،من حكم بغّب ما أنزؿ ا كىو على ملة اإلسبلـ كاف بذلك ا٢بكم كأىل ا١باىلية
 . ُىػ. كذلك كانوا ٰبكموف ا

سلَّمت لك ٗبا ذكرتى كلكن ٕبكم العقل ىذا الرجل الذم ينحّْي الشرع كٰبكم بأحكاـ  :رقاؿ ا٤بكفّْ 
اإلفرنج أال يكوف كافران لكونو كقع ُب كفر اإلعراض كفعلو ىذا يدؿ على استحبللو؟ كإال ٤باذا يَبؾ أحكاـ 

  ؟رب األرباب
كأرجو قبل كصفك فعلو . إعراض إنك تريد تكفّب ىذا ا٤بسلم لكونك تصف فعلو بأنو كفري  :قاؿ ا٤بفسّْق

بأنو كفر إعراض أف تكوف مستحضران لضابط كفر اإلعراض الذم ىو اإلعراض بالكلية عن أصل الدين أك 
 . ِترؾ جنس العمل

كعلى ىذا من ترؾ ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا ٓب يقع ُب كفر اإلعراض ألنو ٓب يَبؾ جنس العمل أما إلزامك ٤بن 
ـه غّب صحيح كإف كاف ٧بتمبلن كال يدفع الدين اليقيِب ترؾ ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا ب أنو مستحله لذلك فهذا إلزا

ٍب ىذا يفتح بابان ُب تكفّب أىل  ؟بالكفر اتمل ألف من دخل الدين بيقْب ٓب ٱبرج إال بيقْبو مثلو فأين ىو
إذ فعل ىذه  فكل من يستعظم معصية ٰبكم على صاحبها بأنو كافر ألنو مستحل ٥بذه ا٤بعصية. ا٤بعاصي

 . ا٤بعصية عظيم ال تكوف عند ق إال من مستحل ٥با
أال ترل أف صحابة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كفركا العرب الذين امتنعوا عن الزكاة بعد  :قاؿ ا٤بكفر

كفاة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كجعلوىم مرتدين كذلك لكوهنم ٝباعة امتنعوا عن شريعة من شرائع 
                                      

 

 

 
 .  ْٓاإلٲباف ص  ُ
. ككػػوف تػػرؾ جػنس العمػػل كفػػران قػػد حكػػى ٓٔ-ْٔ( كمنهػػاج أىػػل ا٢بػػق البن سػػحماف صّٔٔ/ُ( كمػدارج السػػالكْب )ْٕٔ/ ِراجػع التسػػعينية البن تيميػػة ) ِ

( كا٢بميػدم كالشػافعي كمػا ُُٔ/ِٟبسة من علماء الدين، كالكتػاب كالسػنة داػالف علػى ذلػك، كىؤػالء ا٣بمسػة ىػم: اػْلجرم ُب كتػاب الشػريعة )اإلٝباع عليو 
ظػر  كان( َُِ/ ُْكابن تيمية نفسو ُب ٦بموع الفتاكل ) ُٗ-ُٖ( كأبو عبيد القاسم بن سبلـ ُب كتاب اإلٲباف صَِٗ/ٕهما ُب الفتاكل )ننقلو ابن تيمية ع

 كتايب اإلماـ األلبا٘ب كموقفو على اإلرجاء. 
 (ُٔٔ /ٕفائدة/ قد صرح بلفظة جنس العمل اإلماـ ابن تيمية)
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 . مثل ىذا يقاؿ ُب ا١بماعة التاركْب للحكم بشريعة ا سبحانوالدين ك 
قد اختلف العلماء ُب حكم ىؤالء ىل ىم كفار أـ غّب كفار على قولْب ٮبا ركايتاف عن  :قاؿ ا٤بفسق

كىذا ترجيح ابن تيمية لكن ليس كفرىم ألجل كوهنم  ،كإف كنت أكافقك أهنم كفار ،-رٞبو ا -أٞبد 
ٝباعة كقع من ا٣بوارج كٓب يكفركا باتفاؽ الصحابة، ككقع من خيار األمة ُب الفًب كٓب يكفركا  ٝباعة إذ القتاؿ
نػىهيمىا}كا يقوؿ  . فأثبت اإلٲباف مع كجود القتاؿ ٝباعة {كىًإٍف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى اقػٍتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ

سوؿ ا صلى ا عليو كسلم ٓب يكفر أبا ٝبيل الذم ٓب كليس الكفر أيضان من أجل الَبؾ آّرد ألف ر 
يدفعها ٖببلن كإ٭با الكفر ألجل عدـ التزاـ ىذا ا٢بكم الذم سببو عدـ اإلقرار بوجوبو، إذ من ا٤بمتنع أف يقر 
أحد بوجوب حكم ٍب يَبكو كيصر على تركو حٌب ٙبت التهديد بالقتل فمثل ىذا ال يكوف إال من غّب مقر 

ال أنو  فبهذا يكوف القتل دليبلن على عدـ إقراره ّٔذا ا٢بكم -كما سيأٌب من كبلـ ابن تيمية   -بوجؤّا 
 . فتأمل السبب ُب تكفّبه

كال يتصور ُب العادة أف رجبلن يكوف مؤمنان  :قاؿ ابن تيمية. كتنبو أف ىذا مطرد ُب كل حكم شرعي
يأمره كٕب  ،النيب صلى ا عليو كسلم كما جاء بو مقران بأف ا أكجب عليو الصبلة، ملتزمان لشريعة ،بقلبو

حٌب يقتل، كيكوف مع ذلك مؤمنان ُب الباطن قط ال يكوف إال كافران، كلو قاؿ أنا مقر  ،األمر بالصبلة فيمتنع
  ُىػ . بوجؤّا غّب أ٘ب ال أفعلها كاف ىذا القوؿ مع ىذه ا٢باؿ كذبان منو ا

الصبلة ُب الباطن، معتقدان لوجؤّا ٲبتنع أف يصر على تركها حٌب ف ف كاف مقران ب :-رٞبو ا  -كقاؿ 
كال يعرؼ أف أحدان  ،يقتل كال يصلي، ىذا ال يعرؼ من بِب آدـ كعادهتم ك٥بذا ٓب يقع ىذا قط ُب اإلسبلـ

 فهذا ٓب يقع قط ُب ،إف ٓب تصل كإال قتلناؾ كىو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب :يعتقد كجؤّا كيقاؿ لو
كال ملتزمان بفعلها،  ،كمٌب امتنع الرجل من الصبلة حٌب يقتل: إف ٓب يكن ُب الباطن مقران بوجؤّا. اإلسبلـ

                                      

 

 

 
 (. ُٓٔ/ ٦ٕبموع الفتاكل ) ُ
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 . ُىػ . ا فهذا كافر باتفاؽ ا٤بسلمْب
ف ذا تبْب أف هتديد ا٤بصر على ترؾ الطاعة بالقتل كإصراره بعد ذلك على عدـ فعل الطاعة دليل على 

دان قوتل على فعل طاعة كٓب يفعلها ال ألجل ذات الطاعة كإ٭با من أجل خوفو فيقاؿ: لو أف أح ،عدـ إقراره
٩بن ىو أقول منو فهذا ال يكفر ألف القتاؿ ىنا ليس دليبلن على عدـ إقراره بوجؤّا إذ ىو مقر لكنو خائف 
من غّبه الذم ىو أقول منو كىذا مغاير ٤بن ترؾ لذات الطاعة نفسها كليس ىناؾ سبب آخر إذ ىذا 

كمثل ىذا يقاؿ فيمن ترؾ ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا كقوتل على . لصنف كافر ألنو دليل على عدـ إقراره بوجؤّاا
 ذلك فهم صنفاف:

كال  -األكؿ/ تارؾ لذات ا٢بكم كىو مصر على الَبؾ مع مقاتلتو على ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا فهذا كافر 
 . ألنو دليل على عدـ إقراره بوجؤّا -كرامة 

ارؾ ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا خوفان من غّبه إذ ىو كإف كاف حاكمان إال أنو ٧بكـو من جهة من ىو الثا٘ب / ت
 . كا أعلم. أقول منو فمثل ىذا ال يدؿ قتالو على أنو غّب مقر بالوجوب

بل كقرأت لبعضهم كسفر ا٢بوإب ُب كتابو ظاىرة ، قد ٠بعت غّب كاحد -يا أخي -لكن  :قاؿ ا٤بكفر
 . ؿ بأف من قاؿ بأف ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا كفر أصغر ال أكرب إال إذا استحل فهو مرجئيقو  ،ِاإلرجاء

                                      

 

 

 
 . ّٔ(. كانظر كتاب الصبلة البن القيم صْٖ/ ٦ِِبموع الفتاكل ) ُ
ال ٰبكم بكتػاب اػ كسػنة رسػولو صػلى اػ عليػو كسػلم كػال يقػيم مػن شػريعة اػ إػال (. كنص كبلمو: جاء ا٤برجئة ا٤بعاصركف فقالوا: إف من كاف ٔٗٔ-ٓٗٔ/ ِ) ِ

  -ٍب قػاؿ  -كما ٓب نطلػع علػى ذلػك فكػل أعمالػو ىػي علػى سػبيل ا٤بعصػية  -ٍب قاؿ  -جزءان قد يقل أك يكثر، ال يقيمو ألنو من أمر ا كامتثاالن لو كإٲبانان بدينو 
مػا ٓب نطلػع علػى مػا ُب قلبػو فػنعلم أنػو يفضػل شػرعان كحكمػان غػّب شػرع اػ كحكمػو علػى شػرع اػ كحكمػو، أك يصػرح  كػل ذلػك معػاص ال ٚبرجػو مػن اإلسػبلـ

أحكػاـ الكفػر ال بلسانو أنو يقصػد الكفػر كيعتقػده، كأنػو مسػتحل للحكػم بغػّب مػا أنػزؿ اػ!! فمرجئػة عصػرنا أكثػر غلػوان مػن جهػة أهنػم ٓب ٰبكمػوا لػو بشػيء مػن 
أشد غلوان من ا٤برجئة األكائل، كإف ُب ىذا الكتاب عدة  -رٞبهما ا  -نان... ا. ىػ فبلحظ جعلهم أشد غلوان من ا٤برجئة األكائل فابن باز كاأللبا٘ب ظاىران كال باط

 شنائع عقدية أذكر بعضها تنبيهان على غّبىا:
ديق القلب، كػٓب ٱبػالف ُب ذلػك إػال جهػم بػن صػفواف، كمػن شػذ مػن أىػل البػدع، أ/ أٝبع أىل السنة السلفيوف على أف اإلٲباف يزكؿ بزكاؿ عمل القلب كلو بقي تص

(: فليس ٦برد التصديق بالباطن ىو اإلٲباف عند عامة ا٤بسلمْب إال مػن شػذ مػن اتبػاع جهػم كالصػا٢بي، كػُب قػو٥بم مػن السفسػطة العقليػة َٓٓ/ٕقاؿ ابن تيمية )
= 
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إف التنابز باأللقاب ككصف اْلخرين بأكصاؼ أىل البدع سهل يستطيعو كل أحد كإ٭با  :قاؿ ا٤بفسق
اْلية  األمر العسر كىو الذم عليو ا٤بعوؿ إبانة الربىاف على ىذه الدعاكل إذ كيف يقاؿ ذلك كقد فسر

ٍب ٩با يزيدؾ يقينان على كىاء ىذا الوصف ا٣باطئ   ؟بالكفر األصغر ابن عباس كأصحابو كاألئمة كأٞبد كغّبه
  ُأف أكرب إمامْب من أئمة أىل السنة ُب ىذا العصر على ىذا القوؿ كما تقدـ نقلو عنهما

 ، ا٢بق كأنا راجع عن قوٕب السابقجزاؾ ا خّبان فقد اتضح ٕب -سابقان كا٤بفسّْق حا ران  - قاؿ ا٤بكفّْر:
 {كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىال ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى اللَّوي كىرىسيوليوي أىٍمران أىٍف يىكيوفى ٥بىيمي ا٣ٍبًيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىمٍ }فقد قاؿ ا تعأب 

لةن أسأؿ ا أف يقرَّ كبعد ىذه ا٤بناظرة الٍب أردت منها بياف حكم ا٤بسألة بالدليل الصحيح ثبوتان كدال
كىأىلًَّو اٍستػىقىاميوا }أعيننا برجوع حكاـ ا٤بسلمْب إٔب الشرع ا٤بطهَّر اكم ف ف بو عزىم دنيا كأخرل قاؿ تعأب 

قان  نىاىيٍم مىاءن غىدى ىٍسقىيػٍ  [{عىلىى الطَّرًيقىًة ألى
                                                                                                                             

 

 

 
كػراـ إػال مػن شػذ مػن أتبػاع ابػن كػراـ، ككػذلك تصػديق القلػب الػذم لػيس معػو حػب  كػال تعظػيم، بػل فيػو كا٤بخالفػة ُب األحكػاـ الدينيػة أعظػم ٩بػا ُب قػوؿ ابػن  

فأىػػل السػػنة ٦بمعػػوف علػػى زكاؿ اإلٲبػػاف، كأنػػو ال ينفػػع : ْٓكتػػاب الصػػبلة ص بغػػض كعػػداكة  كرسػػلو لػػيس إٲبانػػان باتفػػاؽ ا٤بسػػلمْب ا. ىػػػ قػػاؿ ابػػن القػػيم ُب  
(: ِٕٓ/ِ، كمػع كػوف ىػذا ٦بمعػان عليػو عنػد أىػل السػنة السػلفيْب إػال أف سػفران ا٢بػوإب خػالف فيػو كقػاؿ )ب ك٧ببتػو كانقيػاده ا. ىػػالتصديق، مػع انتفػاء عمػل القلػ

، فمػن ىنػا فمن ارتكب ىػذه الفاحشػة ٔبوارحػو فػ ف عمػل قلبػو مفقػود بػبل شػك، خاصػة حػْب الفعػل؛ ألف اػإلرادة ا١بازمػة علػى الػَبؾ يسػتحيل معهػا كقػوع الفعػل
ا. ىػػ فػّبل أف  لشارع عنو اإلٲباف تلك اللحظة " ال يز٘ب الزا٘ب حْب يز٘ب كىو مؤمن "، لكن كجود قوؿ القلب عنده منع من ا٢بكم ٖبركجو مػن اإلٲبػاف كلػونفى ا

ا٤برجئػة. فسػبحاف اػ ا٤بنػتقم الزا٘ب ليس عنده شيء من أعماؿ القلوب، كمع ذلك ال يزاؿ مسلمان، فهو ّٔذا يوافق ا١بهم بن صفواف كالصا٢بي ك٫بوٮبا من غػبلة 
 ألكليائو كابن باز كاأللبا٘ب، فأظهر اإلرجاء الغإب فيمن رماىم زكران باإلرجاء!!

(: ك٤با احتيج لبلستدالؿ على كفرىم إٔب قياس كال غّبه، إ٭با جحػدكا اػاللتزاـ ّٔػا، أم ِّٔ/ِب/ جعل اإلصرار على عدـ الفعل)أم على الَبؾ( جحودان لبللتزاـ )
كىذه لوثة خارجية ألنو كفر بكبّبة اإلصرار على عدـ الفعل، كجعلو جحودان كردة، كتقدـ رد ىذا كبياف  كا على أال يدفعوىا، مع اإلقرار بأهنا من الدين ا. ىػأصر 

لئػة بػنقض اإلمػاـ العبلمػة ٧بمػد بػن ناصػر معُب االلتزاـ فلّباجع. كإف ّٔذا الكتػاب عػدة أخطػاء كشػنائع بػْب ٝبلػة منهػا اإلمػاـ األلبػا٘ب كمػا ُب كتػاب "الػدرر ا٤بتؤل
 الدين األلبا٘ب فرية موافقة ا٤برجئة".

ُ
)أحػد أعضػاء ١بنػة اإلفتػاء ُب -كفقػو اػ-طالعت ٤بعإب الشيخ العبلمة ٧بمد بن حسػن آؿ الشػيخ -بعد ا٤براجعة النهائية-كقبيل إرساؿ الكتاب إٔب الدار لطباعتو  

كقػد كنصػرا٤بؤلف ُب الكتػاب مػا  -كفقػو اػ-مقدمة على كتاب )ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا(ألخينا الشيخ بندر بن نايف العتيػيبالسعودية كأحد كبار العلماء فيها( 
مػدعمان ككاف ٩با كتب ُب ا٤بقدمة:كقد أجاد فيو كأفاد كبْب موقػف أىػل السػنة كا١بماعػة ٩بػن حكػم بغػّب مػا أنػزؿ اػ  -رٞبهما ا-قرره اإلماماف ابن باز كاأللبا٘ب

 ما ذكره باألدلة الشرعية من الكتاب كالسنة كأقواؿ كقتاكل األئمة ا٤بعتربيْب من علماء ىذه األمة..... ا. ىػ
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 الرد

 ::مقدمة مهمة:: 
 قدمة موجزة حوؿ ا٢بكم على األنظمة كا٢بكوماتا٤بهم أف أ ع بْب يدم القارئ الكرٙب م أرل أٌف من

ف ف أكثر من  خاصة ا٢بكومة السعودية ف نو رغم كثرة ا١بدؿ حوؿ تقوٙب النظاـ السعودم من الناحية الشرعية
يتكلم حولو ال ٱبرج عن إيراد بعض النصوص الواردة ُب طاعة كالة األمر دكف النظر الفاحص ا٤بؤٌصل عن 

 . النظاـ ُب ميزاف الشرعحكم تلك ا٢بكومة كذلك 
معظم ا٤بتصدين لنقاش ىذه القضية إٔب اختزا٥با ُب حديم أك حديثْب، كيتعلقوف بظواىر بعض كٯبنح 

النصوص الشرعية دكف اعتبار دالالهتا كدكف اعتبار غّبىا من النصوص الشرعية كال تصور مقاصد الشريعة ُب 
ها كبْب الواقع الذم يعيشو النظاـ، كىذا األسلوب ُب تناكؿ قضية اإلمامة كا٢بكم ُب اإلسبلـ، كال مقارنة بين

 . قضية شرعية حساسة كمتشعبة خطأ كبّب، كينبِب عليو استنتاجات خاطئة مثلو
من ىذا النقاش دار داخل ٦باؿ نفوذ ا٢بكم السعودم ٩با يعِب استحالة حيادية النقاش،  ٍب إف كثّبا 

اج، ألف ا٤بشكلة ليست ٦برد إرىاب ا٢بكم، بل بسبب كجود كتبعا لذلك لن تكوف ىناؾ دقة ُب االستنت
مؤسسة دينية تتبُب طريقة معينة ُب شرعية ا٢بكم السعودم، كيصعب بل يكاد يستحيل معار ة ىذه 
ا٤بؤسسة ألف التبعات كا٤بضاعفات على معار ة تلك ا٤بؤسسة ستأٌب منها قبل أف تأٌب من ا٢بكم السعودم 

 . نفسو
حثو الشرعية السياسية ىو تركيزىم على شرعية فرد ا٢باكم دكف اعتبار نظاـ ا٢بكم فيو با كالذم يقع 

رجوف أنفسهم ٖبيارين، إما تزكية ا٢باكم أك تكفّبه، كىذا من االختزاؿ ا٤برفوض لقضية  نفسو، كمن ٍب ٰبي
 . كاإلمامةالشرعية كإرىاب فكرم  مِب، بل ىو ٗبثابة ٙبجيم للشريعة كمقاصدىا العظيمة ُب قضايا ا٢بكم 

ربط قضية الشرعية ربطا عضويا بقضية ا٣بركج ا٤بسلح على ا٢باكم، كاعتبار رفع  كيشبو ىذا اإلشكاؿ 
 . السبلح إلزاما فوريا ٤بن يرل عدـ الشرعية

قضية شرعية التكفّب برفع السبلح إٔب ٚبوؼ الكثّب من طرؽ ىذا ا٤بو وع أك االكتفاء  كقد أدل ربط 
لتداعيات، كما يَبتب على ذلك من غياب العدؿ كا٤بنهجية ُب االستدالؿ بطرقو ٙبت إسقاط ىذه ا

 . كاالستنتاج



 جمع وإعداد: أبي المنذر الحربي عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل التكفير والتفجير"

 (ٜٚ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

 ال بفهمْب:قضية ال ٲبكن معرفتو إ ُب أم مسألة أك نازلة أك إف ا٢بكم الشرعي 
 : معرفة الواقع ألكؿا 

 . معرفة حكم ا تعأب فيو: كالثا٘ب
ا٤بفٍب كال ا٢باكم من الفتول كا٢بكم با٢بق إال بنوعْب )كال يتمكن : كما قاؿ ابن القيم رٞبو ا تعأب 

من الفهم: أحدٮبا فهم الواقع فيو، كاستنباط علم حقيقة ما كقع بالقرائن كاإلمارات كالعبلمات حٌب ٰبيط بو 
علمان، كالنوع الثا٘ب: فهم الواجب ُب الواقع، كىو فهم حكم ا الذم حكم بو ُب كتابو أك على لساف 

أك كما قاؿ ابن تيمية عندما سئل عن حكم التتار فبٌْب  ،واقع، ٍب يطبق أحدٮبا على اْلخر(ذا الرسولو ُب ى
 اىػ. أف ا٢بكم الشرعي مبِب على أصلْب: أحدٮبا ا٤بعرفة ٕبا٥بم، كالثا٘ب معرفة حكم ا ُب أمثا٥بم

اـ السعودم أف إحجاـ طلبة العلم كأىلو عن إصدار ا٢بكم الشرعي ُب حق النظ كلقد كاف الظن 
كاألنظمة عامة ىو لعدـ معرفتهم بالشق األكؿ )فهم الواقع(، كذلك بسبب تلبيس النظاـ عليهم بتزكير 
حقيقتو كطمسها ٗبجموعة من اٌسنات الظاىرة، فكاف كشف ىذه ا٤بمارسات كالسياسات الٍب ٯبهلها 

ْب كا٤ببتدعْب، كقد سئل اإلماـ طلبة العلم ىو الدكر األىم، كقد أٝبع العلماء على كجوب كشف ا٤بنافق
أٞبد: الرجل يصـو كيصلي كيعتكف أحب إليك أك يتكلم ُب أىل البدع؟، فقاؿ: )إذا قاـ كصلى كاعتكف 

 . ف ٭با ىو لنفسو، كإذا تكلم ُب أىل البدع ف ٭با ىو للمسلمْب ىذا أفضل(
كطلبو أبعدىم عن معرفة الواقع ا٢برمْب قد كثر فيها طلبة العلم إال أف انشغا٥بم بالعلم  كمع أف ببلد 

كحقيقتو، كىذا قد يقع من طلبة العلم كأىلو كما نٌبو ٝباعة من السلف على ذلك، كمنهم شيخ اإلسبلـ ابن 
 . تيمية رٞبو ا تعأب حيم ٙبدث عن ذلك ُب مواطن كثّبة من الفتاكل

 تعأب على ىذا الواقع، كثّبان من أىل العلم كطلبتو قد أحجموا عن تنزيل حكم ا كلقد تبْب أف 
كأسباب ىذا اإلحجاـ متفاكتة، فهناؾ ٦بموعة منهم ر يت لنفسها مقاـ )التقليد(، حيم تنتظر من غّبىا 
ىذا التنزيل لتكوف التالية ال السابقة ُب ىذه الفضيلة، كىناؾ من ٱباؼ األثر ا٤بَبتب على ىذا التنزيل، كيزعم 

نتائجها، ككأف ىذا الصنف ظن أف معرفة حكم  يؤدم إٔب فتنة ال تيعلمُب النظاـ سأف قوؿ حكم ا تعأب 
أب: )إ٭با ىلكت بنو ا تعأب شر البٌد من سَبه كتغييبو، كُب ىؤالء يقوؿ ٧بمد بن ك اح رٞبو ا تع

و كحكم ا تعأب في ،األمة على أيدم قرائها كفقهائها(ل على أيدم قرائهم كفقهائهم، كستهلك ىذه إسرائي
 . النجاة كالسعادة حقيقة
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فبلبد من إيضاح حكم ا ُب ىذه األنظمة على  وء الكتاب كالسنة ألٌف مسألة ىذا  كعلى  وء 
ٙبققت ا٢بكم كالنظاـ مرتبطة ب قامة شرع ا كحقيقة التمسك ّٔوية اإلسبلـ، ف ٌف النظاـ إذا قاـ بشرع ا 

دت خالف النظاـ شرع ا كأقاـ مقامها شريعة الطاغوت فس بذلك عبادة ا ُب ٝبيع مناحي ا٢بياة، كإذا
أمور الناس ُب معاشهم كمعادىم، ككشف حاؿ النظاـ كمدل قربو أك بعده من الشرع ىو من باب تو يح 
ا٢بق كإثباتو ككشف الباطل كإبطالو، كا٢باكم ٗبا عنده من قوة كنفوذ كإمكانيات يستطيع أف ييضلل أفهاـ 

أفكارىم كييلٌبس أموران من الدين، كك ع النظاـ ٙبت ميزاف الشريعة ييبْب للناس ا٢بق كيصقل ا٤بسلمْب كييغٌّب 
 . ا٤بفاىيم كيرٌد الباطل كيدحضو

ُب ىذه األمور، البٌد من ٙبديد بعض الثوابت كا٤بقدمات النظرية حٌب ال يلتبس ا٢باؿ أك  كقبل الشركع 
 تفهم األمور على غّب ٧بلها، كىذه ا٤بقدمات ىي:

يقبل حكم كال اعتقاد إال بدليل شرعي، كالدليل الشرعي ىو الكتاب كالسنة كفهم قواعد  : أنو الأكالن  
الصحابة كمن تبعهم من خّب القركف ا٤بشهود ٥با، كما عداه فليس ٕبجة ُب ذاتو، بل ىو ٧بتاج بنفسو إٔب 

يصيب، كيؤخذ منو كيرد عليو دليل، ككل ما ىو خارج الكتاب كالسنة كاإلٝباع فهو رأم، كالرأم ٱبطئ ك 
الدليل الشرعي  كمن ٍب ف ف البحم ُب مسألة شرعية النظاـ كغّبىا من ا٤بسائل ٯبب أف يكوف مبنيان على

 . كفهم الواقع بدقة
كعلى الرغم من أف ىذا الكبلـ يبدك أمران ال جداؿ حولو، إال أنو ُب ا٢بقيقة ُب عداد ا٤بهجور رغم  

كل ما ىو خارج النص كاإلٝباع فهو رأم كالرأم ليس " م، كترل بعضهم يرفع شعارترداد العلماء لو بألسنته
ٍب ٘بدىم عند التطبيق يتعاملوف مع آراء أىل الفتول كالقضاء ككأهنا دين ٯبب التزامو، كيعتربكف "، ٗبلـز

تدلوف ا٣بركج على ىذه اْلراء معصية بل معصية كبّبة، بل تراىم يضربوف بأدلة الشرع عرض ا٢بائط كيس
ٕبجج كاىية ىي أشبو بكبلـ العواـ كقو٥بم: "٫بن أحسن من غّبنا"، أك كقو٥بم: "ال تعكركا علينا األمن 

 . كاألماف كرغد العيش"
د األقواؿ الساقطة الشاذة الٍب ال ٛبت إٔب الدليل الشرعي بصلة، لتربير أفعاؿ إٔب تصيُّ  كىذا يلجئهم 

 . ُب طلب العلم فضبلن عن العلماء، تيقبل من مبتدئو النظاـ كإسباغ الشرعية عليو بطريقة ال 
أفراده كرجالو، كلكنو حكم على النظاـ كلو بوصفو ٝبيع أف ا٢بكم على النظاـ ليس حكمان على  ثانيان: 

كلكن ىذا ال  ،نظاـ حكم، كذلك بغض النظر عن كل فرد فيو بعينو، كقد يعود ا٢بكم العاـ على بعض أفراده
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كلكن  يع أفراده حسب األحواؿ كالشركط ا٤بعتربة، كىذا أمر معركؼ لدل طلبة العلم،يلـز أف يعود على ٝب
كقد يتوجو ا٢بكم على بعض أفراد النظاـ دكف بعض، اإلسبلـ،  البحم ينصرؼ إٔب حكم النظاـ كموقعو من

 . بوجود بعض أىل االستقامة فيو فبل يعَبض ميعَبضه على ىذا
ل ُب دين ا تعأب معاملة عامة ٕبسب ما اجتمعت عليو بغض أف الطوائف ا٢باكمة تعام كمعلـو 

 . النظر عن أفرادىا
حكم ا تعأب ُب نازلة من النوازؿ ال يؤخذ من دليل كاحد كقد كجد غّبه، فبل بٌد من إعماؿ  ثالثان: 

 . األدلة الواردة ُب ا٤بسألة ٝبيعها
كأغلب أىل البدع أخذكا بعض النصوص  ببعض النصوص دكف غّبىا ىم أىل البدع، كالذين يأخذكف 

كردكا الباقي، كما ىو شأف القدرية كا١بربية كا٣بوارج مقلدين ُب ذلك كمتشبهْب باليهود الذم قاؿ ا فيهم: 
)أفتؤمنوف ببعض الكتاب كتكفركف ببعض(، كأما أىل السنة فهم أىل ا٥بدل، كسبيلهم إعماؿ النصوص 

 . ك بعد ثبوت صحتهاٝبيعان دكف إٮباؿ لواحد منها، كذل
دين ا تعأب، دين شامل، ال ٱبرج عن ىيمنتو شيء من شؤكف الدنيا كاْلخرة، فرسوؿ ا صلى : رابعان  

بل يعقل أف يَبؾ للناس ما ىو من فا عليو كسلم الذم علمنا كيفية األكل كالشرب، بل ما ىو أدؽ منهما، 
أك ٙبت دعول  ا ا٢بكاـ ٙبت دعول الضركرة السياسية،عظائم األمور كشؤكف السياسة كا٢بكم ليتبلعب ّٔ

لذلك فمن اعتقد أف للحاكم ا٢بق ُب إصدار التشريعات كالقوانْب الٍب ٚبالف دين ا ا٤بصلحة ا٤بوىومة، 
 . شك كافر زنديق كما قرر أىل العلم تعأب، ٍب أكجب على الناس التزامها فهو ببل

)إف ىؤالء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم كجوب : ا تعأب قاؿ اإلماـ ٧بمد بن عبدالوىاب رٞبو 
الطاعة من دكف ا كلهم كفار مرتدكف عن اإلسبلـ، كيف ال؟ كىم ٰبلوف ما حـر ا، كٰبرموف ما أحل 
ا، كيسعوف ُب األرض فسادان بقو٥بم كفعلهم كتأييدىم، كمن جادؿ عنهم أك أنكر على من كٌفرىم، أك زعم 

ألنو ال يصح دين  لهم ىذا لو كاف باطبلن فبل ٱبرجهم إٔب الكفر، فأقل أحواؿ ىذا آّادؿ أنو فاسق،أف فع
 . إال بالرباءة من ىؤالء كتكفّبىم(اإلسبلـ 
عرض كل شؤكف ا٢بكم كالقضاء كأنظمة االقتصاد كالعبلقات ا٣بارجية كالشؤكف الداخلية  كلذلك ٯبب 

منها كمن ادعى أف شيئان من ذلك بيد ا٢باكم كال سلطاف للشرع عليو  على الشرع، كال ٱبرج عن الشرع شيء
 . فهو كافر خارج من ا٤بٌلة
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ىو أمر كاجب، ٤با يَبتب عليو من قضايا ىي من صميم  حكم ا تعأب ُب النظاـ إف معرفة خامسان: 
كاإلعداد كاستكماؿ اإلٲباف كالتوحيد، أما ما يَبتب على ذلك من أحكاـ فهذا باب آخر، يتعلق بالقدرة 

عرؼ ا٢بق الشركط كانتفاء ا٤بوانع، لكن يلـز كجوب بياف حقائق اإلسبلـ ٝبيعها، كأركاف التوحيد كلها، حٌب يي 
لتبينٌنو للناس كال }من الباطل كاإلٲباف من الكفر كال تشتبو ا٤بفاىيم كالرايات، فالبياف ىو عهد ا إلينا، "

كتم ا٢بق فيما يتعلق بأىم مسائل الدين ٙبت أم دعول مسألة   (، ك٧باكلةُٕٖ")آؿ عمراف {تكتمونو
مرفو ة، كمحاكلة اإلرىاب الفكرم الذم ٲبارسو بعض الشيوخ كالعلماء بقو٥بم: إف كشف حقائق ا٢بكاـ 

كتلبيسو على الناس ىي كتم ا٢بق كتزكيره  يؤدم إٔب ا٣بركج كالفتنة، فهذا أمر مرفوض، ألف الفتنة العظمى
 . كال يلـز من معرفة حكم النظاـ ا٣بركج ا٤بباشر عليو ف ف ىذا منوط بالقدرة كاالستطاعةكليس بيانو، 

إف معرفة حكم ا تعأب ُب ا٢بكم كالنظاـ مناطها كمرجعها إٔب معرفة قياـ ا٢بكم بالواجبات  سادسان: 
 . كمهمة الٍب فر ها ا عليو، فاإلمامة إ٭با شرعت ُب اإلسبلـ لتحقيق مقاصد شرعية  ركرية

الشريعة ال تتحقق كلها على الوجو ا٤بطلوب إال بتطبيق األحكاـ الشرعية، كرأس األحكاـ  إف مقاصد 
الشرعية ىو إقامة ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا كنبذ ما سواه، ٍب قياـ النظاـ باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كإقامة 

ظاىرة كرعايتها، كالتعامل مع رعيتو كغّبىم على أساس العدؿ ُب األحكاـ كالقضاء، كإقامة شعائر اإلسبلـ ال
كحفظ ا٤باؿ العاـ، كٞبل الدعوة اإلسبلمية إٔب العآب أٝبع كحفظ الثغور كإعداد األمة، ا٢بكم الشرعي، 

 . كغّبىا ٩با ىو مذكور ُب كتب السياسة الشرعية
ؼ كالنهي عن ا٤بنكر ىو أمر موكوؿ أف أمر مراقبة ا٢بكاـ، كتطبيق األمر الشرعي باألمر با٤بعرك  :سابعان  

إٔب األمة ٝبيعها، ألف أمره صلى ا عليو كسلم بتغيّب ا٤بنكر ٗبراتبو الشرعية ا٤بعركفة ىو أمر ١بميع األمة 
من رأل منكم منكران فليغّبه بيده ف ف ٓب يستطع “ا عليو كسلم: كلكل من رأل ىذا ا٤بنكر، بقولو صلى 

كىذا من صيغ العمـو ألنو نكرة ُب سياؽ  ،ركاه مسلم ”لبو كذلك أ عف اإلٲباففبلسانو ف ف ٓب يستطع فبق
الشرط، كٓب يأت ما ٱبصصو، كأما أمره صلى ا عليو كسلم بالصرب على ا٢بكاـ الظلمة فهو بعدـ ا٣بركج 

قاـ إٔب سيد الشهداء ٞبزة كرجل : ]َبؾ مراقبتهم كأمرىم كهنيهم فقد قاؿ صلى ا عليو كسلمعليهم كليس ب
 . من باب إعماؿ ٝبيع النصوص كعدـ إٮباؿ بعضها كال تعارض بينهما سلطاف جائر فأمره كهناه فقتلو{كىذا

شرعية، كذلك ألف كثّبان ٩بن ٯبادؿ ُب ذه ا٤بقدمات عند طرح قضيةو ٗبكاف استحضار ى كمن الضركرة 
طلقات مائعة ال تعد مرجعان شرعيان مات الشرعية كيناقش من منالقضية، ينسى ا٤بسلَّ  ىذهقضية شائكة مثل 
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يعتد بو، فمثبلن رغم أف كثّبان ٩بن يلج ىذا ا٤بيداف يدعي االلتزاـ بطريقة أىل السنة كا١بماعة ف نك ٘بده يصبح 
أشد من ا٤بعتزلة ُب تعطيل النصوص كاالعتماد على التقدير العقلي ُب الدفاع عن ا٢بكاـ، كأشد من الصوفية 

لذلك كاف البد من ٙبديد ىذه الثوابت الشرعية كالعودة إليها عند االختبلؼ كإال ُب التسليم للحكاـ، ك 
 .  اعت القضية كتبعثر األمر

 *****ػػػػػػػػػػػػػػ*****
أحب أف أنبو على أمرو كىو: أٌف إقامة خليفة للمسلمْب ٰبكم ٗبا على ا٤بسألة األكٔب  قبل أف أبدأ الردك 

 من أكجب الواجبات، كطاعتو فيما ليس ٗبعصية  من أعظم القربات، أنزؿ ا كيسوس رعيتو ٗبا أمر ا
ر ا٢بكم إال با١بتماع كالسمع س بغّب حاكم يقـو فيهم بأمر ا، كال يستقيم أمألنو ال تستقيم أمور النا

 . طاعةكال
الذم أمر ا٢بكم كالوالية على ا٤بسلمْب ٗبا يفسد أمر دينهم كدنياىم، فبل يصح للحاكم  كلكن ال يصح

 . كي ع من أجلو، كنيصّْبى إلقامتو ا بتنصيبو على ا٤بسلمْب أف ٰبكم ا٤بسلمْب بغّب ما
ليقيم أمور ا٤بسلمْب؛ لذلك ٠بيّْي كٕبَّ أمر ا٤بسلمْب، كمن أعظم أمور ا٤بسلمْب إقامة  فا٢باكم إ٭با ك ع 

ٛبليو عليو نفسو، أك بقوانْب مأخوذة من  شرع ا فيهم، بل ٓب يو ع ا٢باكم إال لذلك، ف ذا خالفو كحكم ٗبا
 . البشر، فبل فائدة من ك عو بل  رر بقائو ُب ا٢بكم من أعظم الضرر على ا٤بسلمْب

عندما أمر بطاعة كالة األمور قٌيد ذلك بقيامهم بكتاب ا كا٢بكم بو فعن  كالنيب صلى ا عليو كسلم 
وؿ: حججت مع رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم حجة ٰبٓب بن حصْب عن جدتو أـ ا٢بصْب قاؿ ٠بعتها تق

الوداع فرأيتو حْب رمى ٝبرة العقبة كانصرؼ كىو على راحلتو كمعو ببلؿ كأسامة أحدٮبا يقود بو راحلتو 
كاْلخر رافع ثوبو على رأس رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم من الشمس قالت فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو 

أسود يقودكم بكتاب ا تعأب  (حسبتها قالت)ر عليكم عبد ٦بدع إف أيمٌ : )٠بعتو يقوؿكسلم قوال كثّبا ٍب 
 . ركاه مسلم. (فا٠بعوا لو كأطيعوا

 ركاه مسلم. ا فا٠بعوا لو كأطيعوا( يقودكم بكتابلو استعمل عليكم عبد : )كُب لفظ 
ما أقاـ فيم كتاب ا ٠بعوا لو دع فار عليكم عبد حبشي ٦بكُب ركاية الطربا٘ب ُب ا٤بعجم الكبّب: )إف أمٌ 

 . (تعأب
، إٌف ىذا األمر ُب قريش، ال يعاديهم أحد إال كٌبو ا ُب النار على كجهو: )كقاؿ صلى ا عليو كسلم
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 . ركاه البخارم (ما أقاموا الدين
ا الدين، األحاديم بيٌنت أف طاعة ا٢باكم ال تكوف إال بشرط أف يقودنا بكتاب ا كيقيم فين فهذه

 . ٠بع ٥بم كال طاعةاموا فينا غّبه ف نو ال كمفهومها أهنم لو ٫ٌبوا كتاب ا كأق
كاألصل ُب مبايعة اإلماـ أف يبايعو على أف يعمل با٢بق كيقيم ا٢بدكد كيأمر : ”قاؿ ابن حجر رٞبو ا
 [َِّ/ُّ]فتح البارم: . با٤بعركؼ كينهي عن ا٤بنكر

ف ا٢بكم بالقوانْب الو عية بدالن عن حكم ا كفر أكرب، كا٢باكم لك فيما سيأٌب أ كسوؼ يتبْب 
ا٤بسلم لو طرأ عليو الكفر كجب القياـ عليو كخلعو باتفاؽ ا٤بسلمْب، ف ذا ٓب يقدركا ف هنم يعدكف العٌدة 

 . لذلك
ا فيكم ال ما أقامو : )إف النيب صلى ا عليو كسلم عندما سئل عن القياـ على أئمة ا١بور قاؿ: ف ف قيل

 . الصبلة(، فدٌؿ على أف ا٢باكم لو أقاـ الصبلة فبل ٯبوز القياـ عليو
ال إال أف تركا كفران : ): ُب ىذا ا٢بديم دليل على أف ترؾ الصبلة كفر إذا ٝبعناه مع حديمفا١بواب

كلو كاف بواحان عندكم فيو من ا برىاف(، فيكوف ا٢بديم دليبلن على عدـ جواز القياـ على ا٢باكم ا٤بسلم 
الصبلة كفر بواح، كال  الكفر ف نو ٱبلع، كأٌف ترؾ فاسقان، كا٢بديم اْلخر يدؿ على أف ا٢باكم لو طرأ عليو

يعِب ىذا أنو لو أقاـ الصبلة ككفر من جهة أخرل أنو ال يقاـ عليو، بل غاية ما ُب ا٢بديم أنو بْب أف ترؾ 
كفر بَبؾ الصبلة نؤمر بالقياـ عليو إذا كفر بغّب ترؾ   الصبلة من الكفر البواح، ككما نؤمر بالقياـ عليو إذا

الصبلة إذ أٌف مناط ا٢بكم ىو الكفر، فمٌب كقع منو الكفر البواح كتوفرت فيو الشركط كانتفت ا٤بوانع كجب 
 . القياـ عليو كخلعو
الك ىو فاعلم أف ا٢بكم كالتشريع ىو من أخص خصوصيات الربوبية إذ أف ا٣بالق ا٤بدبر ا٤ب إذا تبْب ىذا

القادر كحده على إصبلح كإقامة أمور خلقو ُب ٝبيع شؤكهنم، كمسألة ا٢باكمية ٥با تعلق كثيق ككبّب بتوحيد 
 . األلوىية كالربوبية كاأل٠باء كالصفات

بتوحيد األلوىية ف ف ا سبحانو تعٌبدنا بالتحاكم إٔب شريعتو الٍب أنز٥با على ٧بمد صلى  أما تعلقها -
 ،، ك٫بن عندما نتحاكم إٔب شريعتو نكوف بذلك متعبدكف لو متقربوف إليو بالرجوع إٔب شريعتوا عليو كسلم

مرنا ّٔا؛ فكما أننا نتعٌبد  بفعل ما أمره من الصلوات كالصياـ  ًِ كّٔذا تعلم أف التحاكم إٔب شريعتو عبادة أي
وع إٔب حكمو كا٣بضوع لشرعو كا٢بج ك٫بوىا ف ننا كذلك نتعٌبد لو سبحانو بالتحاكم إٔب شريعتو كالرج
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: لذلك ٪بد أف ا سبحانو قرف بْب توحيد األلوىية كتوحيده ُب ا٢بكم ُب كتابو ُب قولو تعأبكاالنقياد ألمره 
 . َْإف ا٢بكم إال  أمر أال تعبدكا إال إياه{ يوسف/]

ٌرطنا ُب الكتاب من ما ف: ]جاء شامبلن ١بميع مناحي ا٢بياة كفيو حكم كل شيء كما قاؿ تعأب كالدين
ف ف تنازعتم ُب شيء فردكه إٔب : ]كما اختلفتم فيو من شيء فحكمو إٔب ا{ كقاؿ: ]شيء{ كقاؿ سبحانو

ا كالرسوؿ إف كنتم تؤمنوف با كاليـو اْلخر{ فانظر كيف جعل ا اإلٲباف بو كباليـو اْلخر مشركطان برد 
 . عليو كسلمو كإٔب رسولو صلى ا ع فيو إليا٤بتنازى 
التحاكم إٔب شرع ا الذم ىو عْب ا٢بكمة كا٤بصلحة كالعدؿ كيذىب ليتحاكم إٔب  فالذم يَبؾ 

  :ىذا بْب أمرين منسوخة أك من ك ع البشر ف فٌ  أحكاـ أخرل
 . يس بعدؿ أك ليس فيو ٛباـ ا٤بصلحةإما أف يعتقد أف حكم ا ل -
 . أف يتحاكم إليوحو كلكن ال ير ى كإما أف يعتقد عدلو كصبل -
فبل كربك ال يؤمنوف حٌب ٰبكموؾ فيما شجر بينهم ٍب ال ٯبدكا ُب : ]كما قاؿ تعأب  ككبلٮبا كفر 

كإذا دعوا إٔب ا كرسولو ليحكم بينهم إذا : ]كما قاؿ تعأبأنفسهم حرجان ٩با قضيت كيسلموا تسليما{ ك 
* أُب قلؤّم مرض أـ ارتابوا أـ ٱبافوف أف ٰبيف فريق منهم معر وف* كإف يكن ٥بم ا٢بق يأتوا إليو مذعنْب 

أٓب تر إٔب الذين يزعموف أهنم ءامنوا ٗبا أنزؿ : ]قاؿ سبحانوك  ا عليهم كرسولو بل أكلئك ىم الظا٤بوف{
إليك كما أنزؿ من قبلك يريدكف أف يتحاكموا إٔب الطاغوت كقد أمركا أف يكفركا بو{ فالتحاكم إٔب 

و، كا سبحانو أمرنا باإلٲباف بو كبالكفر بالطاغوت، كالتوحيد ا٣بالص إ٭با يكوف الطاغوت يناُب الكفر ب
فمن يكفر بالطاغوت كيؤمن با فقد استمسك بالعركة : ]باإلٲباف با كالكفر بالطاغوت كما قاؿ تعأب

ة التوحيد مركبةن الوثقى{ فتوحيد األلوىية إ٭با يكوف ب خبلص العبادة  كالكفر بالطاغوت لذلك جاءت كلم
 . من النفي كاإلثبات فػ)ال إلو( نفي لكل ما ييعبد من دكف ا، ك)إال ا( إثبات العبادة  كحده

أٓب : ]حاؿ الطواغيت ا٢باكمْب ٕبكم الطاغوت كحاؿ أكلئك ا٤بنافقْب الذين ذكرىم ا ُب قولو كتأمل
أنزؿ من قبلك يريدكف أف يتحاكموا إٔب الطاغوت كقد تر إٔب الذين يزعموف أهنم ءامنوا ٗبا أنزؿ إليك كما 

أمركا أف يكفركا بو كيريد الشيطاف أف يضلهم  بلالن بعيدان * كإذا قيل ٥بم تعالوا إٔب ما أنزؿ ا كإٔب الرسوؿ 
رأيت ا٤بنافقْب يصدكف عنك صدكدان * فكيف إذا أصابتهم مصيبة ٗبا قدمت أيديهم ٍب جاؤكؾ ٰبلفوف با 

الطواغيت الذين ٰبكموف بالقوانْب الو عية  كمنكرو على أكلئك نا إال إحسانان كتوفيقا{ فكم من ناصحو إف أرد
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كلكنهم يصدكف بكل ًكرب كصلف عن دعاة ا٢بق كالتوحيد، كيرٛبوف ُب أحضاف أئمة الكفر من الشرقيْب 
لكفرية الٍب يسخركف فيها من كيستمدكف منهم ا٢بكم كالقوانْب كمن ٦بالسهم التشريعية الشركية ا ،كالغربيْب

ظهركا ألسيادىم صدؽ الوالء كحقيقة العمالة كالعبودية، ا كأحكامو كٯبعلوف التشريع حقان ٥بم كللشعب، ليي 
 . حٌب يقرىم األسياد على كراسي ا٢بكم كال يستبدلوىم بغّبىم

كحده  ه شقيق عبادة ادكف كل ما سوا كٙبكيم شرع ا كحده: قاؿ الشيخ ٧بمد بن إبراىيم رٞبو ا
، كأف يكوف رسوؿ ا صلى ا ىو ا٤بعبود كحده ال شريك لودكف ما سواه إذ مضموف الشهادتْب أف يكوف 

حٌكم ما جاء بو فقط ،ا عليو كسلم
ي
، كالقياـ بو جردت سيوؼ ا١بهاد إال من أجل ذلككال  ،ىو ا٤بٌتبع ا٤ب

 . [ُِٓ/ُِ]فتاكل الشيخ ٧بمد بن إبراىيم )رسالة ٙبكيم القوانْب( اىػ. كٙبكيمان عند النزاع ،كتركان  ،فعبلن 
"اإلشراؾ با ُب حكمو، كاإلشراؾ بو ُب عبادتو كلها ٗبعُب كاحد، ال : رٞبو ا كقاؿ اإلماـ الشنقيطي

جد فرؽ بينهما البتة، فالذم يتبع نظامان غّب نظاـ ا، كتشريعان غّب تشريع ا، كالذم يعبد الصنم كيس
ا٢باكمية ُب تفسّب أ واء ]. للوثن، كال فرؽ بينهما البتة بوجو من الوجوه، فهما كاحد، ككبلٮبا مشرؾ با

 . [ُِٔ/ٕكانظر أ واء البياف للشنقيطي  ،= باختصار ّٓ ،ِٓالبياف لعبدالرٞبن السديس ص 
 . بغّب ما أنزؿ ا ىو من الطواغيت الٍب أيمرنا أف نكفر ّٔا كالذم ٰبكم

كالطاغوت كل ما ٘باكز بو العبد حده من معبود أك متبوع أك مطاع، فطاغوت  : قاؿ ابن القيم رٞبو ا 
كل قوـو من يتحاكموف إليو غّب ا كرسولو صلى ا عليو كسلم، أك يعبدكنو من دكف ا، أك يتبعونو على 

طواغيت العآب إذا تأٌملتها كتأملت أحواؿ  غّب بصّبة من ا، أك يطيعونو فيما ال يعلموف أنو طاعة ، فهذه
كعن التحاكم إٔب ا كإٔب الرسوؿ الناس معها رأيت أكثرىم أعرض عن عبادة ا إٔب عبادة الطاغوت، 

، كعن طاعتو كمتابعة رسولو صلى ا عليو كسلم إٔب طاعة صلى ا عليو كسلم إٔب التحاكم إٔب الطاغوت
 . [َٓ،صُـ ا٤بوقعْب،جاىػ]إعبل. الطاغوت كمتابعتو

 ...كالطواغيت كثّبة كرؤكسهم ٟبسة: األكؿ: الشيطاف: كقاؿ اإلماـ ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبو ا
الرابع: الذم يٌدعي علم  ...كالثالم: الذم ٰبكم بغّب ما أنزؿ ا ...كالثا٘ب: ا٢باكم ا١بائر ا٤بغّب ألحكاـ ا

 اىػ. عبد من دكف ا كىو راضو بالعبادةا٣بامس: الذم يي  ...الغيب من دكف ا
كالقهر كا٤بلك كانقيادىم للحكم فيو معُب الذؿ العلو صفة فاعلم أف ا٢بكم بْب الناس فيو  إذا تبْب ىذا

معُب العبودية ف ف العبادة مأخوذة من التعبد كىي التذلل كا٣بضوع، ييقاؿ ىو ىذا ك  ،كا٣بضوع كاالستسبلـ
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العلو على ا٣بلق إال ، كًمن علوه القهر ىذا فبل ٯبوز كال يصح أف يكوف  طريق معٌبد أم مذلل، كعلى
سبحانو على خلقو ا٢بكمي كالفصل بينهم، كال ٯبوز أف يكوف ا٣بضوع كالذؿ كاالستسبلـ من ا٤بخلوقْب إال 

 . ا٣بضوع لو سبحانو الذؿ كا٣بضوع ٢بكمو كشرعوك  ٣بالقهم سبحانو، كمن الذؿ
با٢بكم ّٔا كالتحاكم إليها كألـز الناس أف ٱبضعوا ٥با  خالفة لشرع ا كأمرى القوانْب ا٤ب فمن ك ع

ربوبيتو كعبادتو كتشريعو كىو بذلك طاغوت جعل من ا ٥با ف نو ينازع ا ُب علوه كملكو كقهره ك كيستسلمو 
 . نٌدان ، كالذم ٱبضع كيذؿ كيستسلم كير ى ٕبكمو عابده لو من دكف ا نفسو
"فاإلسبلـ يتضمن االستسبلـ  كحده، فمن استسلم لو كلغّبه كاف مشركان، : يمية رٞبو اقاؿ ابن ت 

كمن ٓب يستسلم لو كاف مستكربان عن عبادتو، كا٤بشرؾ بو كا٤بستكرب عن عبادتو كافر، كاالستسبلـ لو كحده 
 . [ُٗ/ّ]٦بموع الفتاكل . يتضمن عبادتو كحده، كطاعتو كحده

من ٙباكم أك حاكم إٔب غّب ما جاء عن الرسوؿ فقد حكم بالطاغوت كٙباكم : ا كقاؿ ابن القيم رٞبو
إليو، كقد أمرنا سبحانو باجتناب الطاغوت قاؿ سبحانو: "كالذين اجتنبوا الطاغوت أف يعبدكىا" فاالحتكاـ 

 . [ْٗ/٤ُبوقعْب، اىػ ]إعبلـ ا. إٔب شريعة الطاغوت ىو نوع من أنواع العبادة الٍب أمر ا ّٔجرىا كاجتنأّا
م خضوعه كر وخه  :كقاؿ الشيخ ٧بمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رٞبو ا كخيضوع الناس كر وخهم ٢بكم رّّْٔ

٢ًبيكم مىٍن خلقهم تعأب ليعبدكه فكما ال يسجدي ا٣بلقي إاٌل ً، كال يعبدكفى إاٌل إياه كال يعبدكف ا٤بخلوؽ، 
 اىػ. ادكا إالٌ ٢بيكم ا٢بكيم العليم ا٢بميد، الرءكؼ الرحيمفكذلك ٯبب أف ال ير خوا كال ٱبضعوا أك ينق

"لو قاؿ من حٌكم القانوف أنا أعتقد أنو باطل فهذا ال أثر لو، بل ىو عزؿه للشرع، كما  كقاؿ رٞبو ا: 
 . [ٔ/ُٖٗ]فتاكل الشيخ ٧بمد بن إبراىيم،. لو قاؿ أحد: أنا أعبد األكثاف كأعتقد أهنا باطلة

 . ا٢باكمية بتوحيد األلوىية تعلق ىذا من جهة
أعلم مالكهم كىم عبيده كىو بتوحيد الربوبية ف ف ا سبحانو ىو الذم خلق ا٣بلق كىو  أما تعلقها -

سبحانو ٗبا ييصلح أمورىم كييقيم حياهتم، كالرب ىو السيد كا٤بالك كا٤بصلح كا٤بدبر كا٤بريب، فالسيد ىو الذم 
الذم ييدير أمور ٩بلوكيو كيفصل بينهم، كا٤بصلح ىو الذم يصلح شؤكف  ٰبكم ُب عبيده، كا٤بالك كا٤بدبر ىو

كمن أعظم نعمو أف يتؤب الفصل بينهم  ،خلقو كييقيمها على أكمل كجو، كا٤بريب ىو الذم يريب خلقو بنعمو
 . كا٢بكم بينهم ٗبا تستقيم بو أمور معاشهم كمعادىم

مالك يـو الدين(: ا٤بالك: ىو من : )ه لقولو تعأبُب تفسّب  قاؿ الشيخ عبد الرٞبن السعدم رٞبو ا 
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اتصف بصفة ا٤بلك الٍب من آثارىا أنو يأمر كينهى، كيثيب كيعاقب، كيتصرؼ ٗبماليكو ٔبميع أنواع 
 اىػ. التصرفات

شريعتو من أعظم ما ييظهر خضوع خلقو لو كاستقامتهم على دينو كرجوعهم إليو ُب ٝبيع  كالتحاكم إٔب
ف ف تنازعتم ُب شيء فردكه : ]م إٔب شريعتو دليل صدؽ اإلٲباف بو كاالنقياد لو كما قاؿ تعأبأمورىم، كالتحاك

 كىرىسيولًوً  اللَّوً  ًإٔبى  ديعيوا ًإذىا اٍلميٍؤًمًنْبى  قػىٍوؿى  كىافى  ًإ٭بَّىا: ]إٔب ا كالرسوؿ إف كنتم تؤمنوف با كاليـو اْلخر{، كقاؿ
نػىهيٍم أىف لًيىٍحكيمى  ٍعنىا وايػىقيولي  بػىيػٍ  . اٍلميٍفًلحيوفى{ ىيمي  كىأيٍكلىًئكى  كىأىطىٍعنىا ٠بًى

)الرب( يستلـز أف يشرع ٣بلقو من األحكاـ ما تقـو بو مصاّب حياهتم، كال يَبؾ األمر إٔب  ككونو سبحانو
د عقو٥بم القاصرة كأفهامهم ا٤بختلفة ا٤بتفاكتة فيقع التنازع كالشقاؽ كتعم الفو ى ُب آّتمع ا٤بسلم، كتعو 
ا١باىلية كشريعة الغاب ىي الٍب ٙبكم بْب الناس، كال ٱبفى على ا٤بطلع على أحواؿ العآب الفو ى كالتسلط 
كالتفرؽ الذم ساد أكثر بلداف العآب، كما ذلك إال ببعدىم عن الوحي كٙبكيم الشريعة كرجوعهم إٔب عقو٥بم 

 . الكاسدة القاصرة ُب سياسة الشعوب كاألمم
ف نو كينقادكف ٥با الو عية كجعلها ىي ا٢بكم بْب الناس يرجعوف إليها كيصدركف عنها  القوانْب فمن شرٌع

قد نازع ا ُب ربوبيتو كما قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم لعدم حينما ٠بع النيب صلى ا عليو كسلم يقرأ 
ؿ عدم: إنا لسنا نعبدىم، قا {..اٚبذكا أحبارىم كرىباهنم أربابان من دكف ا كا٤بسيح ابن مرٙب: ]و تعأبػقول

ونو؟( ػرموف عليكم ا٢ببلؿ فتحرمػأليس ٰبلوف لكم ا٢براـ فتحلونو كٰب: )النيب صلى ا عليو كسلم فقاؿ لو
 . فتلك عبادهتم(: )قاؿ. قاؿ: بلى

د أحلوا ا٢براـ كحرموا ا٢ببلؿ قد جعلوا أنفسهم أربابان يشرعوف مع ا، كالذين أطاعوىم ق فأكلئك الذين
 . اٚبذكىم أربابان من دكف ا حْب أطاعوىم كخضعوا ٢بكمهم ُب شيء ىو من خصوصيات الرب سبحانو

يعبدكىم من دكف ا ما  ، كلو أمركىم أفا٤بتقدـ: أما إهنم ٓب يصلوا ٥بم ُب حديم عدم َبمقاؿ أبو البح
 . فكانت تلك الربوبيةفأطاعوىم  ،ن أمركىم فجعلوا حبلؿ ا حرامو، كحرامو حبللو، كلكأطاعوىم

: ٤با كاف التشريع كٝبيع األحكاـ، شرعية كانت أك كونية قدرية، من خصائص يقوؿ الشنقيطي رٞبو ا
أ واء البياف ]اىػ. ع ربان، كأشركو مع اكاف كل من اتبع تشريعان غّب تشريع ا قد اٚبذ ذلك ا٤بشرٌ  ...الربوبية
ٕ/ُٔٗ] . 

أك "ىو إسناد ا٣بلق كالتدبّب إٔب غّب ا تعأب :اف معُب الشرؾ ُب الربوبيةُب بي كيقوؿ ٧بمد رشيد ر ا
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معو، أك أف تؤخذ أحكاـ الدين ُب عبادة ا تعأب كالتحليل كالتحرٙب عن غّبه، أم غّب كتابو ككحيو الذم 
 . [ٓٓ/ِتفسّب ا٤بنار ]. غو عنو رسلوبلٌ 

الختصاصو بنعم اإلنشاء كاإلبقاء كالتغذية كاإلصبلح  " كتفرد اإللو بالطاعة: كيقوؿ العز بن عبدالسبلـ
]قواعد . ككذلك ال حكم إال لو ...ر إال ىو سالبوجالبو، كما من  ي الديِب كالدنيوم، فما من خّب إال ىو 

 . [ُّٓ،ُّْ/ِاألحكاـ 
٢بكم ا٢باكمية بتوحيد األ٠باء كالصفات ف ف من أ٠باء ا تعأب كصفاتو أنو ا٢بكيم كا كأما تعلق -

كالعدؿ كذلك يستلـز أف يشرع لعباده األحكاـ الٍب تيقيم حياهتم على الوجو الصحيح، كيفصل بينهم فيما 
 . تنازعوا فيو

 . [ُُْحىكىمنا{ ]األنعاـ، آية  الٌلًو أىبٍػتىًغي }أىفػىغىيػٍرى  -قاؿ تعأب: 
نػىنىا الٌلوي  ٰبىٍكيمى  حىٌبَّ  }فىاٍصربيكاٍ  -كقاؿ سبحانو:   . [ٕٖا٢بٍىاًكًمْبى{ ]األعراؼ، آية  يػٍري خى  كىىيوى  بػىيػٍ
 . [ٖا٢بٍىاًكًمْبى{ ]التْب، آية  بًأىٍحكىمً  اللَّوي  }أىلىٍيسى  -كقاؿ عز كجل:

 ُب  ييٍشرًؾي  }كىالأب: كإف اإلٲباف ّٔذا االسم يوجب التحاكم إٔب شرع ا كحده ال شريك لو، كما قاؿ تع
آية اللًَّو{]الشورل، فىحيٍكميوي ًإٔبى  شىٍيءو  ًمن ًفيوً  اٍختػىلىٍفتيمٍ  كىمىا: ]نواؿ سبحا[، كقِٔ أىحىدنا{ ]الكهف، حيٍكًموً 
َُ] . 

 . "]أخرجو أبو داككد كصححو األلبا٘ب[. " إف ا ىو ا٢بكم كإليو ا٢بكم -قاؿ صلى ا عليو كسلم:
تضمنة لسعادهتم سبحانو الرٞبن الرحيم كذلك يستلـز أف يرحم عباده فيشرع ٥بم األحكاـ ا٤ب كمن أ٠بائو

 . ُب الدارين، كحكمو كتشريعو لعباده من آثار رٞبتو بعباده
سبحانو كصفاتو أنو ا٤بالك ا٣بالق ا٤بدبر كذلك يستلـز أال يَبؾ ٩بلوكيو كخلقو ببل شريعة  كمن أ٠بائو

 . ٙبكمهم كتفصل بينهم كتنشر العدؿ ُب أكساطهم
الٍب أك ح ّٔا تعأب صفات من لو ا٢بكم كالتشريع، قولو :" فمن اْليات القرآنية قاؿ الشنقيطي رٞبو ا

 اللَّوي  }ذىًلكيمي  -اللًَّو{ ٍب قاؿ مبينان صفات من لو ا٢بكم: فىحيٍكميوي ًإٔبى  شىٍيءو  ًمن ًفيوً  اٍختػىلىٍفتيمٍ  }كىمىا -تعأب: 
ـً  أىٍزكىاجنا كىًمنى  أىنفيًسكيمٍ  مّْنٍ  لىكيم جىعىلى  ضً كىاألىرٍ  السَّمىاكىاتً  فىاًطري {10} أينًيبي  كىإًلىٍيوً  تػىوىكٍَّلتي  عىلىٍيوً  رىيبّْ   األىنٍػعىا

ا ًمٍثًلوً  لىٍيسى  ًفيوً  يىٍذرىؤيكيمٍ  أىٍزكىاجن  الرٍّْزؽى  كىاألىٍرًض يػىٍبسيطي  السَّمىاكىاتً  مىقىالًيدي  لىوي  {11} البىًصّبي  السًَّميعي  شىٍيءه كىىيوى  كى
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 . [ُِ-َُعىًليمه{ ]الشورل، آيات  ءو شىيٍ  ًبكيلّْ  ًإنَّوي  كىيػىٍقًدري  يىشىاء ًلمىن
عْب للنظم الشيطانية، من يستحق أف يوصف بأنو الرب الذم تفوض إليو فهل ُب الكفرة الفجرة ا٤بشرٌ 

عليو، كأنو فاطر السموات كاألرض أم خالقهما ك٨بَبعهما، على غّب مثاؿ سابق، كأنو ىو  توكلي األمور، كيي 
 ؟ ...الذم خلق للبشر أزكاجان 

، كال تقبلوا تشريعان من كافر شرٌ م أيها ا٤بسلموف أف تتفهموا صفات من يستحق أف يي فعليك ع كٰبلل كٰبـر
 [ُٖٔ - ُّٔ/ٕأ واء البياف ]. خسيس حقّب جاىل
لو أف أحدان من العلماء جعل توحيد ا٢باكمية قسمان من أقساـ التوحيد ف ف لو كجهان : كبعد ىذا أقوؿ

اجتهادية مبنية على استقراء األدلة، فبل كجو لئلنكار عليو كقد رأيتى تعلقها كال ييثٌرب عليو، ألف ا٤بسألة 
ٔبميع أنواع التوحيد، كىكذا األمر ُب أقساـ التوحيد األخرل ف ف ٥با تعلقان ببعضها فمثبلن كوف ا ىو الرب 

ركف فبل يصح أف نعبد من يلـز ذلك أف نفرده بالعبادة ألف الرب ىو ا٤بالك ا٣بالق ا٤بدبر ك٫بن ا٤بملوكوف ا٤بدبَّ 
ىو ٩بلوؾ مثلنا كمدبٌر مثلنا أك نشركو ُب العبادة، ككذلك كوف ا ىو الغِب القدير يلـز أف ٬بلص لو العبادة 
ألنو صاحب الغُب ا٤بطلق كالقدير على كل شيء فبل يصح أف نعبد الفقّب، كال العاجز الذم قدرتو قاصرة 

 . كٙبت قدرة ا، كىكذا
كتوحيد القصد  ..توحيد ا٤بعرفة كاإلثبات:قسمْبرٞبو ا ٪بده أحيانان يقسم التوحيد إٔب  مكابن القي

فيقصد بتوحيد ا٤بعرفة كاإلثبات توحيد الربوبية كتوحيد األ٠باء كالصفات، كبتوحيد القصد كالطلب  ..كالطلب
 . اجتهادم مبِب على استقراء األدلةتوحيد األلوىية، فاألمر 

عنو كثّب من طلبة العلم ىو أف من أنكر ىذا القسم أعِب توحيد ا٢باكمية يقصدكف  غفل كلكن الذم 
كىو أف يربركا للطواغيت تركهم للحكم ٗبا أنزؿ ا  ،كراء ذلك أموران أخرل عيرًفت من كبلمهم كمناقشاهتم

تشار الفساد ُب كيهوّْنوا ُب نفوس ا٤بسلمْب ا٢بكم بشريعة الطاغوت، كما علموا أف ذلك من أعظم أسباب ان
ببلد ا٤بسلمْب، فبلده يٌدعي اإلسبلـ كحكومة تٌدعي اإلسبلـ ال ييرل أثر اإلسبلـ ُب ببلدىم إال با٤بساجد 

ككأف اإلسبلـ صار رىبانية ال ييعرؼ إال ُب  ،كأصوات األذاف بينما شؤكف ا٢بياة يسودىا حكم الطاغوت
صارل، كىذه ىي العىلمانية الٍب ينادم ّٔا كيدعوا إليها ا٤بساجد كدكر العبادة كما ىو األمر عند اليهود كالن

الغرب الكافر كىي حصر الدين ُب ا٤بساجد كأماكن العبادة كترؾ شؤكف السياسة كا٢بكم ألىلها من ا٢بكاـ 
ا٤بتسلطْب على الشعوب، ف ف العلمانية أكؿ ما قامت ُب فرنسا حْب كاف الساسة مرتبطوف ارتباطان كثيقان 
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كقامت الثورة كبعدىا فيًصل أمر  ،ة فثار الشعب كقاؿ: أشنقوا آخر حاكم بأمعاء آخر قسيسبرجاؿ الكنيس
السياسة عن الكنيسة مع ارتباط معها فيما يتعلق بنشر النصرانية كالدعوة إليها، كىكذا يريد حكاـ معظم 

هنم عليو بعض من الدكؿ اإلسبلمية أف يفصلوا أمور السياسة عن الدين كقد فعلوا، كساندىم ُب ذلك كأعا
 . ، بقصد أك بغّب قصدينتسب إٔب العلم

 . من السياسة ترؾ السياسة: ككما يردد بعضهم
 . بعض ا٤بتفقهة تبلميذىم بعدـ التدخل ُب أمور السياسة ككما يأمر
كلكن لو نظرت إٔب دعوتو لرأيت أهنا تشابو دعوة  ،ألحدىم إنك علما٘ب لغضب كأنكر كلو قيل

مانيوف يريدكف فصل الدين عن الدكلة، كىؤالء عندما ينصحوف غّبىم بعدـ التدخل ُب أمور العلمانيْب، فالعل
السياسة إ٭با ٲبهدكف الطريق للعلمانيْب، ألٌف أمور السياسة البٌد أف تكوف خا عة ٢بكم الشرع ف ٌف الشرع 

التعبديٌة كمنها ما ىو  ها ما ىو داخل  من األموركالسياسة من ،تشمل أحكامو أمور العبادة كأمور ا٤بعاملة
، كالشريعة ىي ا٢بكىم على ٝبيع زكبلٮبا ٯبب أف يكوف ٙبت سلطاف الشرع كحكمو من باب ا٤بعامبلت

 . التصرفات سواء ُب العبادة أك ا٤بعاملة
بعدـ التدخل ُب السياسة يتسٌُب للحكاـ أف ٱبرجوا عن  الناسى بعض العلماء أك الدعاة فعندما يأمر 
وسوا بلداف ا٤بسلمْب باألحكاـ ا٤بخالفة لدين ا كىذه ىي العلمانية الٍب يطالب ّٔا أحكاـ الشرع كيس

كىؤالء يريدكف إقامتها بَبؾ  ،الغرب الكافر، كإ٭با اختلفت طريقة القياـ ّٔا فالغرب أقاـ العلمانية بالثورة
 . التدخل ُب شؤكف السياسة، كالثمرة كاحدة كىي فصل الدين عن الدكلة

 . حاؿ الشريعة كحاؿ من ينادم بتطبيقها كحاؿ األيتاـ ُب موائد اللئاـ حكىكذا أصب
االستطراد الذم لو عبلقة ٗبو وع ا٢باكمية أقوؿ: ال ييفهم من جعل ا٢باكمية من أقساـ  كبعد ىذا

 أكربينقسم إٔب شرؾ ال ُب ا٤بسألة تفصيبلن، كما أف التوحيد كفري كل من ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ ا مطلقان ف ف
، أصغر كقد يكوف كفران أكرب أكرب، فكذلك ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا قد يكوف كفران ك  أصغر إٔب كفرالكأصغر، ك 

 . كسيأٌب مزيد من التفصيل ُب ىذا األمر أف شاء ا
 الشركع ُب ا٤بو وع فأقوؿ مستعينان با: كآف أكاف
لة كيكوف كفران أصغر غّب ٨برج من ا٤بلة ك٫بن بغّب ما أنزؿ ا يكوف كفراي أكرب ٨برجان من ا٤ب إف ا٢بكم

 نتفق مع ا٤بؤلف ُب الصور الٍب ذكر أهنا من الكفر األكرب فهو قد ذكر ٟبس صور:
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 . أف ٯبحد حكم ا/ األكٔب
 . أف ٯبٌوز ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا/ لثانيةا

 . أف يسوم حكم غّب ا ٕبكم ا/ الثالثة
 .  على حكم اأف يفضل حكم غّب ا/ الرابعة
 . أف ٰبكم بغّب ما أنزؿ ا على أنو حكم ا/ ا٣بامسة

 . أف يعتقد أف حكم ا ال يناسب ىذا العصر/ كأزيد السادسة
أف يستبدؿ حكم ا ٕبكم غّبه بأف يينحّْي حكم ا كييقيم حكم غّبه مقامو، سواء كاف / كالسابعة

ه، كىذه ا٤بسألة ىي الٍب ٱبالفنا فيها ا٤بؤلف، كسأكردىا بشيء من ذلك ا٢بكم من عند نفسو أك من عند غّب 
 . التفصيل

 أبدأ ُب ٧بل النزاع فأقوؿ: كلكي ال أطيل
 :ا٢باكم بغّب ما أنزؿ ا ال ٱبلو من أحواؿ

مع التزامو  ذلك وىا بدافع الرشوة أك ا٥بول أك غّبأف ٰبكم بغّب ما أنزؿ ا ُب قضيةو ك٫ب/ ا٢بالة األكٔب
 . ٕبكم ا ُب األصل
 . ّٔا ٨بتاران  يأٌب بقوانْب من نفسو كٰبكمأف / ا٢بالة الثانية
 . ّٔا ٨بتاران  وانْب من دساتّب أخرل كٰبكمأف يقتبس الق/ ا٢بالة الثالثة
 . أف ٰبكم بقوانْب ا٢باكم الذم سبقو ٨بتاران / ا٢بالة الرابعة
 . مكرىان ا  بالقوانْب ا٤بخالفة لشرعأف ٰبكم / ا٢بالة ا٣بامسة
 . جاىبلن بالقوانْب ا٤بخالفة لشرع ا أف ٰبكم / ا٢بالة السادسة

مع علمو كإقراره بوجوب ا٢بكم ٗبا أنزؿ  ا٢بالة األكٔب: فمن حكم بغّب ما أنزؿ ا ُب قضية ك٫بوىا -
عل ا٢بكم ا كلكن بدافع الرشوة أك ا٥بول عدؿ عن حكم الشرع مع اعَبافو ُب نفسو أنو ٨بطيء كٓب ٯب

ا٤بخالف للشرع بديبلن عن حكم الشرع فهذا كفره كفر أصغر ال ٱبرج من ا٤بلة كعليو ٰبمل قوؿ ابن عباس 
 ٰبكموف بالشرع كلكن كاف يقع من بعضهم ر ي ا عنهما؛ ف نو قاؿ ذلك ُب عهد بِب أمية كىم كانوا
عرؼ ا٢بكم لم يي ا كيلزموا الناس ّٔا، فعن حكم ظلم ُب ا٢بكم، كٓب يضعوا أحكامان ٨بالفة ٢بكم ا بدالن 
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بالقوانْب الو عية إال ُب عهد التتار، كلكن ا٣بوارج أرادكا تكفّبىم بذلك على أصلهم الفاسد ُب التكفّب 
بالكبّبة، كعلى ذلك فبل يرًد علينا ما ذكره ا٤بؤلف من إلزامنا بتكفّب كل من ٓب يعدؿ ُب ا٢بكم كتكفّب 

ؾ فرقان عظيمان بْب الظلم ُب ا٢بكم دكف تشريع كإلزاـ، كبْب تشريع األحكاـ أصحاب ا٤بعاصي ف ف ىنا
٧بمد ابن إبراىيم  ا٤بضاٌدة لشرع ا كإلزاـ الناس ّٔا، كىذا الذم أشار إليو ٝبلة من العلماء كالشيخ العبلمة

كىو الذم ال ، أما القسم الثا٘ب من قسمي كفر ا٢باكم بغّب ما أنزؿ اك  حيم قاؿ: آؿ الشيخ رٞبو ا
جل: "كمن ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ ا ؿ ا عز ك ٱبرج من ا٤بلة فقد تقدـ أف تفسّب ابن عباس ر ي ا عنهما لقو 

كقولو  ،" كفر دكف كفر" :كذلك ُب قولو ر ي ا عنو ُب اْلية ،القسم فأكلئك ىم الكافركف" قد مشل ذلك
بغّب ما أنزؿ  القضيةٙبملو شهوتو كىواه على ا٢بكم ُب "ليس بالكفر الذم تذىبوف إليو"كذلك أف  :أيضا

اىػ]الدرر . ا،مع اعتقاده أف حكم ا كرسولو ىو ا٢بق،كاعَبافو على نفسو با٣بطأ ك٦بانبة ا٥بدل
 . [ُِٖ،صُٔالسنية،ج

م إذا حاكم إٔب غّب ا مع اعتقاد أنو عاص كأف حك ،كأما الذم قيل فيو كفر دكف كفر: كقاؿ رٞبو ا
، كإف قالوا فرا، أما الذم جعل قوانْب بَبتيب كٚبضيع فهو كا٤برة ك٫بوىافهذا الذم يصدر منو  ،ا ىو ا٢بق

 . [َِٖ/ُِأىػ ]فتاكل ٧بمد بن إبراىيم . أخطأنا كحكم الشرع أعدؿ
سب حالة إف ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا يتناكؿ الكفرين األكرب كاألصغر، ٕب: كقاؿ اإلماـ بن القيم رٞبو ا

اىػ]مدارج . كأنو مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر ُب الواقعةا٢باكم، ف نو إف اعتقد كجوب ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا 
 [ّّٔ،صُالسالكْب،ج
 . ا٤برٌة ك٫بوىا، كقولو: ُب القضية:قوؿ الشيخ ابن إبراىيم الحظ

 . ُب الواقعة: كقوؿ ابن القيم
ان ف نو ال يدخل ُب ىذا القسم مستقران الزمخالف ٢بكم ا ا٤بيدؿ على أنو إف جعل ا٢بكم  ىذا ف فٌ  
 . الكفر األصغر، بل يدخل ُب أنواع الكفر األكرب كما سأبينو الحقان إف شاء ا أعِب

بْب ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا ُب بعض القضايا مع عدـ التشريع كاإللزاـ، كبْب ا٢بكم بغّب ما أنزؿ  كالفرؽ
 الستبداؿ كاإللزاـ:ا مع التشريع أك ا

 . داخل ُب باب الظلم كا٤بعصية ماداـ معَبفان ٖبطئو غّب مستبدؿو حكم الشرع بغّبه أف األكؿ 
 . داخل ُب منازعة ا ُب ا٢بكم كالتشريع كالتحليل كالتحرٙب كالثا٘ب 
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 لديك ا٤بسألة أذكر لك مثاالن ك ا٤بثل األعلى: كلكي تتضح 
كأنظمة لشعبو كأمرىم بالتقٌيد ّٔا كعدـ ا٣بركج عنها، فجاء أحد أفراد حاكمان ك ع قوانْب  لو أف 

ف للشعب فيما هنى عنو ا٢باكم، كمنعهم ٩با أمرىم بو ا٢باكم، كألزمهم بذلك، كعاقب من ٱبرج الشعب كأذً 
 عن طاعتو، فما ىو موقف ا٢باكم منو؟

 يىعترب ىذا منازعة لو ُب شيء من خصوصياتو؟ أليس 
 ر بو قد جعل نفسو نٌدان لو؟ا أمى ذا الذم ٰبلل ما حرمو كٲبنع ٩بأف ى أال يرل 
 عليو كاالستهانة ٕبكمو؟ أف ىذا من ا١برأة أليس يرل 
 ىذا من باب ٙبريض الشعب على التمرد على أكامره كنواىيو؟ أليس يرل 
 ىذا من أسباب فساد الشعب كتدىور أك اع الببلد؟ أليس يرل 
، كمتمٌرد على نظامو كاالستسبلـ ٢بكمو جه عن طاعتو كا٣بضوع لوأف ذلك الرجل خار  أليس يرل 

 كحكمو؟
 . لىػل األعػػك ا٤بث 
للناس بفعل الفواحش كا قد هنى عنها، كيأذف ٥بم ُب الربا كقد هنى ا عنو، كٲبنعهم من  فالذم يأذف 

منازع  ُب شيء من  س ىذاألي، ا١بهاد كقد أمر ا بو، كٲبنعهم من إنكار ا٤بنكر كقد أمر ا بو
 . خصوصياتو؟ حيم يأمر ا كىذا ينهى، كٰبرـٌ ا كىذا يسمح كيأذف

 ىذا ا٤بخالف قد جعل نفسو نٌدان  ييٌشرع معو كيضاٌده ُب حكمو؟ أال يكوف - 
 من باب ٙبريض الناس على التمرد على أكامر ا كنواىيو ك٘بريئهم على ٨بالفة حكمو؟ أليس ىذا - 
كيأمر من باب دفع حكم ا كرٌده؟ فالذم يأٌب إٔب حكم ا فيخالفو كٯبعل غّبه مكانو  أليس ىذا - 

  أليس قد دفع حكم ا كرٌده؟باالنقياد لو 
 أٝبع ا٤بسلموف على أف من سب رسولو ا صلى ا عليو: رٞبو ا قاؿ اإلماـ إسحاؽ بن راىويو 
إف كاف مقرا ك  أنو كافر بذلك :جلك  أك قتل نبيا من أنبياء ا عز جلك   عزأك دفع شيئا ٩با أنزؿ اسلم ك 

 . [ٗ/صُاىػ]الصاـر ا٤بسلوؿ على شاًب الرسوؿ/ج. بكل ما أنزؿ ا
من باب االستهانة با كبأحكامو؟ فالذم يعلم أف حكم ا ُب السرقة القطع فيأٌب  أليس ىذا - 
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لم أف حكم ا جواز التعدد فيأٌب كٲبنع من الزكاج بأخرل مع اإلذف كٯبعل مكانو السجن أك الغرامة، كيع
بأف يتخذ الزكج أخدانان كصوٰببات يز٘ب ّٔن كما ُب تونس كبعض الدكؿ العربية، أليس من يفعل ىذا 
مستهْب با حيم جعل نفسو مشرعان مع ا؟ كمستهْب ٕبكمو حيم ألغى حكم ا كجعل حكمو أك 

 عنو؟حكم غّبه بدالن 
يغِب ىذا الذم نازع ا ُب حكمو كتشريعو كاستهاف بو كٕبكمو كاستبدؿ حكمو ٕبكم غّبه، ىل  فهل

 !يغنيو أف يقوؿ أنا أعلم بأف حكم ا أفضل ككاجب كلكن فعلت ىذا ٥بولن أك رشوة؟
 فوارؽ كبّبة بْب ا٤بثلْب منها: مع كجود

 . وؿ إال ا٢بق كال ٰبكم إال بالعدؿا٢باكم بشر يصيب كٱبطيء، كا سبحانو ال يق أف -
 . من رعيتو ٨بلوؽ مثلو، كا سبحانو ىو ا٣بالق ككل الناس عبيدها٢باكم ٨بلوؽ كالذم يعار و  أف -
 . ا٢باكم قد يصدر منو الظلم، كا سبحانو ال يظلم أحدان  أف -
 كالتمرد على أحكامو ٨بالفة ا٢باكم كالتمرد عليو قد يكوف ٕبق كقد يكوف بباطل، ك٨بالفة ا أف -

 . كمنازعتو ُب التشريع كفر
كلكن لو أف أحد رعايا ا٢باكم عصاه ُب أمرو معْب فحكم ٖببلؼ ما أمر دكف أف يستبدؿ حكمو  

بآخر كيلـز الناس بو مع اعَبافو با٣بطأ فهذا ال يعترب منازعان لو ُب شيء من خصوصياتو كلكنو ٨بطيء 
بغّب ما أنزؿ ا ُب قضية ك٫بوىا لشهوة أك ىول كٓب يستبدؿ حكم ا كمستحق للعقوبة، ككذلك من حكم 

 . بغّبه مع اعَبافو با٣بطأ ف نو يدخل ُب باب ا٤بعصية كالظلم كال يدخل ُب باب ا٤بنازعة كالتشريع
فا٢بكم بالقوانْب الو عية ليست مسألة معصية كظلم فحسب بل ىي قبل ذلك شرؾ مع ا ُب  إذان 

بوبية، كتعبيد الناس كإخضاعهم لغّب حكم ا كشرعو، كردّّ ٢بكم ا، كاستهانة با كٕبكمو التشريع كالر 
 . كتقدٙب حكم غّبه على حكمو

حكمها الكفر األكرب ا٤بخرج من ا٤بلة  ّٔا ٨بتاران[ يأٌب بقوانْب من نفسو كٰبكمكىي]أف  كا٢بالة الثانية -
مو ٕبكم ا كلكنو مع ذلك غٌّب كبٌدؿ كألـز الناس ّٔا ف نو كذلك ألنو إف أتى بالقوانْب من نفسو مع عل

و كىذا من تكمنزّْؿ عقلو كرأيو الفاسد القاصر منزلة علم ا كحكم وحكمرّْع مع ا كمنازع  ُب ربوبيتو ك مش
 . و إال ا كأف ٧بمدان رسوؿ اأعظم ا٤بناقضة لشهادة أال إل

لشرع أك يٌدعي أف ا٢بكم الذم أتى بو ىو حكم ا، ألف إتيانو يىنًسب ذلك إٔب ا كال ييشَبط أف 
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شاء ذلك أـ أىب، كىو إف أتى باألحكاـ ا٤بخالفة ٢بكم ا كنصبها مع ا بالقوانْب ا٤بخالفة إ٭با ىو تشريع 
، للحكم بْب الناس ف نو بذلك يكوف ٧بلبلن ك٧برمان شاء ذلك أـ أىب؛ ألف التحليل ُب األصل معناه اإلذف
كالتحرٙب معناه ا٤بنع، فمن أذف ُب فعل ا٢براـ الذم هنى ا عنو، كمنع من فعل ا٢ببلؿ الذم أحلو ا كجعل 

، كبياف ذلك أف ٰبكم كيشرٌ  قد جعل من نفسو نٌدان ذلك قانونان ُب بلده ف نو يكوف بذلك  ع كٰبلل كٰبـر
م كرىباهنم أربابان من دكف ا ألهنم أطاعوىم ُب ا سبحانو حكم على اليهود كالنصارل أهنم اٚبذكا أحبارى

ٙبرٙب ا٢ببلؿ كٙبليل ا٢براـ كما بْب النيب صلى ا عليو كسلم ذلك لعدم بن حاًب حينما ٠بعو عدم يقرأ 
أليس ٰبلوف لكم ما حـر : )ىذه اْلية فقاؿ لو عدم: إنا لسنا نعبدىم، فقاؿ لو النيب صلى ا عليو كسلم

فتلك عبادهتم( كُب ىذا ا٢بديم من )ٰبرموف عليكم ما أحل ا فتحرمونو؟( قاؿ بلى قاؿا فتحلونو ك 
 الفوائد:
ا٢بكم كالتحليل كالتحرٙب من خصائص الرب سبحانو كمن فعلو من الناس ف نو منازع  ُب  أف -
 . ربوبيتو
 . بابان من دكف االناس إف أطاعوا من بٌدؿ أحكاـ ا ف هنم يكونوف بذلك قد اٚبذكىم أر أف  -

كمن اٚبذ  من أطاعهم ُب ٙبليل ما حـر ا كٙبرٙب ما أحل ا قد اٚبذىم أربابان من دكف ا كإذا كاف
، فكيف ا٢باؿ بأكلئك اللْب كارمْب الذين جعلوا أنفسهم أندادان  ينازعونو ُب من دكف ا ربان فقد كفر

 ربوبيتو كحكمو؟ 
بلف ما ذكره ا٤بؤلف من أنو إف أتى بالقوانْب كفر ها على الناس ٥بول أك شهوة أنو ال تعلم بط كبالتإب

يكفر ما داـ أنو ٓب ينسب فعلو إٔب الشرع؛ ٤با سبق بيانو من أف إتيانو بالقوانْب ا٤بخالفة تشريع مع ا 
إٔب الشرع أك ٓب ينسبو،  وي كمنازعة  ُب ا٢بكم كاستخفاؼ ٕبكم ا كإعراض عن حكم ا شاء أـ أىب، نسبى 

حيم قاؿ: كاإلنساف مٌب حلَّل ا٢براـ آّمع عليو كحرَـّ ا٢ببلؿ  قوؿ اإلماـ ابن تيمية رٞبو ا كيو ح ذلك
 . [ِٕٔ،صّاىػ]٦بموع الفتاكل،ج. آّمعي عليو أك بدَّؿ الشرع آّمعي عليو كاف كافران مرتدان باتٌفاؽ الفقهاء

  ل كالتحرٙب كتبديل الشرع إٔب ا فتنبو!أف ينسب التحلي كٓب يشَبط
كمىن أصدر تشريعان عامان ميلزمان للناس يتعارض مع حكم ا : كقاؿ الشيخ عبد ا بن ٞبيد رٞبو ا

رج من ا٤بلة ]كيكوف[ كافران   اىػ. فهذا ٱبى
ا الكفر األكرب حكمه ّٔا ٨بتاران[ وانْب من دساتّب أخرل كٰبكمكىي ]أف يقتبس الق كا٢بالة الثالثة -
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أيضان؛ كذلك ألنو إف اقتبس القوانْب من شرائع منسوخة أك من دساتّب أخرل ٨بالفة ٢بكم ا فهو مستهْب 
كىذا أمر بديهي ُب غاية الو وح، مستبدؿه أحكاـ الشرع بغّبىا، ٕبكم ا مقدـ ٢بكم غّبه على حكمو 

كشرعها بعلمو كحكمتو كأمر بالتحاكم إليها كالرجوع  مواحكأفبل يصح عقبلن كال شرعان أف يعلم أف ا أنزؿ 
ٍب يَبكها كيذىب ليقتبس أحكامان نسجتها كأصلحها للبشرية، كأٌف حكمو أحسن األحكاـ كأعد٥با إليها، 

كينصّْبها للحكم بْب الناس كالفصل بينهم، كيلزمهم بالتحاكم أك من شرائع منسوخة، عقوؿ بشرية قاصرة 
، ف ف ىذا ال يستقيم أبدان، ف ف ملتـز ٕبكم ا معٌظم لو منقاد لوأنا  بعد ذلك يقوؿ إليها كالر وخ ٥با ٍبٌ 

االستهانة كاالستحبلؿ ال يشَبط التلفظ بو بل يعرؼ بالقرائن، بل إف من األفعاؿ ما ىو أبلغ ُب الداللة على 
ن أعلن نكاحو بامرأة أبيو االستهانة كاالستحبلؿ من األقواؿ، كإذا حكم النيب صلى ا عليو كسلم على م

لها ُب بالردة كأمر بقتلو كأخذ مالو ألف فعلو يدؿ على االستحبلؿ، فكيف ٗبن أتى باألحكاـ ا٤بخالفة كجع
كحارب من يدعوا إٔب التحاكم بُب ٥با ااكم كألـز الناس ّٔا كعاقب من خرج عنها دستوره كأمر با٢بكم ّٔا ك 

ال شٌك مستهْب ٕبكم ا معانده ألمر ا ف ٌف ىذا سامهم سوء العذاب، إٔب شرع ا كزٌج ّٔم ُب السجوف ك 
 . كىذا أمر ُب غاية الو وحمعارض لشرع ا 

كال فرؽ كدافع ٢بكم ا كمقٌدـه ٢بكم غّبه على حكمو، مستبدؿه أحكاـ ا بأحكاـ غّبه  كىو ّٔذا
يأخذىا من دساتّب أخرل فكلها تشَبؾ ُب أهنا  بْب أف يأٌب ّٔا من عنده أك يأخذىا من الكتب ا٤بنسوخة أك

 . جيعلت بدالن عن حكم ا كأيقيمت مقامو ُب ا٢بكم كالفصل بْب العباد
حكمها الكفر األكرب كذلك ألف  كىي ]أف ٰبكم بقوانْب ا٢باكم الذم سبقو ٨بتاران[ كا٢بالة الرابعة -

 ىذا ال ٱبلوا من حالتْب:
بلو أتى ّٔذه القوانْب من عند نفسو ٌٍب جاء ىذا بعده كحكم ّٔا كألـز أف يكوف ا٢باكم الذم ق: األكٔب

الناس بالر وخ كا٣بضوع ٥با كحينئذو حكمو حكم من شرعها ألنو فعل ذلك ٨بتاران كذلك دليل على ر اه 
 . كاستحسانو لتلك األحكاـ كالر ى بالكفر كفر

دساتّب أخرل ٨بالفة للشرع ٌٍب جاء ىذا أف يكوف ا٢باكم الذم قبلو اقتبس تلك األحكاـ من : الثانية
ّٔا كأٌخر حكم ا ٨بتاران كذلك عبلمة  مى كحكمها كألـز الناس ّٔا فيكوف حكمو حكم من اقتبسها ألنو حكى 

 . ر ىن كقبوؿ
ـٌ اليهود ُب عهد النيب صلى ا عليو  كالدليل على أف الرا ي بالفعل كالفاعل أٌف ا سبحانو عاتب كذ
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كإذ قلتم يا موسى لن نؤمن : ]فعلها آباؤىم كأسبلفهم كذلك ألهنم ر وا ّٔا كما ُب قولو تعأب كسلم بأفعاؿ
كإذا قتلتم نفسان : ]كإذ قلتم يا موسى لن نصرب على طعاـو كاحد{ كقولو: ]لك حٌب نرل ا جهرة{ كقولو

عل حكم قعودىم كسكوهتم كحكم فاٌدارأًب فيها{ كا سبحانو هنى ا٤بؤمنْب من ٦بالسة ا٤بستهزئْب بآياتو كج
كقد نٌزؿ عليكم ُب الكتاب : ]ا٤بستهزئْب ألف بقاءىم ُب مو ع ا٤بنكر كسكوهتم دليل على ر اىم قاؿ تعأب

أف إذا ٠بعتم آيات ا ييكفري ّٔا كييستهزأي ّٔا فبل تقعدكا معهم حٌب ٱبو وا ُب حديم غّبه إنكم إذان 
 . مثلهم{
ُب تفسّب قولو تعأب }فبل تقعدكا معهم حٌب ٱبو وا ُب حديمو غّبه  ا تعأبقاؿ اإلماـ القرطيب رٞبو  

إذا ظهر منهم  فدٌؿ ّٔذا على كجوب اجتناب أصحاب ا٤بعاصي[: »َُْإنكم إذان مثلهم{ ]النساء: 
 اىػ. « ...منكر، ألٌف من ٓب ٯبتنبهم فقد ر ي فعلهم، كالر ا بالكفر كفر

ا ُب كتابو سبيل النجاة كالفكاؾ من مواالة ا٤برتٌدين كأىل اإلشراؾ: كقاؿ الشيخ ٞبد بن عتيق رٞبو  
 . إنكم إذان مثلهم{: ]كُب أجوبة آؿ الشيخ رٞبهم ا ٤با سئلوا عن ىذه اْلية

قالوا: ا١بواب: أف معُب اْلية على ظاىرىا، كىو: أف الرجل إذا ٠بع آيات ا ييكفري ّٔا كييستهزأ ّٔا  
ن ا٤بستهزئْب بآيات ا من غّب إكراه كال إنكار كال قياـ عنهم حٌب ٱبو وا ُب حديم فجلس عند الكافري

]سبيل . غّبه فهو كافر مثلهم كإف ٓب يفعل ًفعلهم؛ ألٌف ذلك يتضمن الر ا بالكفر، كالر ا بالكفر كفر
 . [ٔٗالنجاة/ص
فكيف ٗبن ر ي الفعل  كاف العلماء قد أٝبعوا على كفر من ٓب يكفر الكافر أك شٌك ُب كفره كإذا 

 الكفرم؟ 
أيٌد الفعل الكفرم كبذؿ قصارل جهده ُب تثبيت دعائمو كإلزاـ الناس بو؟ ىذا يكفر من  بل كيف ٗبن 

 . باب أكٔب
 مٌب يكوف ْبّْ ػبى كقبل ا٢بكم أي  مكرىان[ بالقوانْب ا٤بخالفة اشرع اأف ٰبكم }كىي  ا٢بالة ا٣بامسة - 

 . كفّب كمٌب ال يكوف، أك بعبارة أخرل مٌب يكوف اإلكراه معتربان كمٌب ال يكوف معتربان اإلكراه عذران مانعان من الت
من كفر با من بعد إٲبانو ]اإلكراه من حيم األصل مانع من موانع التكفّب لقولو تعأب: ال شٌك أف 

 . إال من أكره كقلبو مطمئن باإلٲباف كلكن من شرح بالكفر صدران{
 عترب مانعان؟كل إكراه ي كلكن ىل 
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 وابط اعتبار اإلكراه مانعان أف يكوف القلب ٨بالفان للفعل أك القوؿ ا٤بكره عليو، فمن أيكره على   من إفٌ  
عذب جاز لو أف يقوؿ يقتل أك يكلمة الكفر أك فعل الكفر كتيقن أك غلب على ظنو أنو إف ٓب يقل أك يفعل 

كمفسدةن من أقصى عقوبات اإلكراه   رران  ف فعلو أعظمأك يفعل مع اطمئناف قلبو باإلٲباف، بشرط أف ال يكو 
 . كىي القتل، أك مساكيان لو

 
 كتو يح ذلك باألمثلة:

ه اإلنساف على قتل نفس مساكية لو ُب ا٢برمة كالعصمة كإال قيًتل ٓب ٯبز لو أف يقتل تلك كرً أي  إذا - 
 . اءإلبقاء نفسو لتساكيهما ُب ا٢برمة كالعصمة كىذا ب ٝباع العلم النفس
إذا أيكرًهى إنساف على أف ييكره غّبه على الكفر ٓب ٯبز لو ذلك ألف الدين أعظم حرمة من  كذلك - 

 . النفس، كالكفر أشد من القتل، كحفظ الدين مقدـ على حفظ النفس
 من كجوه:عند اإلكراه جواز النطق بكلمة الكفر أك فعل الكفر  بْب ىذه الصورة كبْب كالفرؽ 
ف األكٔب قاصرة على الشخص نفسو كجاءت فيها الرخصة من ا تعأب، كأما الثانية أ الوجو األكؿ/ 

، كالقاعدة عند العلماء أٌف الرخص ال ييتجاكز ّٔا ٧با٥با، ف هنا متعدية إٔب الغّب، كالبلـز أقل  رران من ا٤بتعدم
 . كالضركرة نقٌدر بقدرىا

ُب كىو كاره لو، كلكن فيفعل ذلك فعلو النطق بالكفر أك على  و ُب الصورة األكٔب ييكرىهي أن /الوجو الثا٘ب 
الثانية إذا أكره غّبه على قوؿ الكفر أك فعلو فقد يقوؿ أك يفعل را يان بذلك كيقع ُب الكفر الذم ىو أعظم 

 . مفسدة من القتل
ف ييكره أف الشرع رخص ٤بن أيكرًه على كلمة الكفر أك فعلو ُب نفسو ىو، كٓب يرخص لو أ الوجو الثالم/ 
 . غّبه
 ف ف ا٢باكم بغّب الشريعة إف ادعى أنو مكره فبل اعتبار لقولو ألمور: إذا تبْب ىذا 
أنو ليس ملزمان أف يكوف حاكمان على ا٤بسلمْب بل عليو أف يعتزؿ ا٢بكم، ف ف زعم أنو ملـز ف نو / األكؿ 

، حكمو بْب الناس بغّب الشرعألف مفسدة قتلو أقل  رران من ا٤بتعٌدم يقدـ القتل على ارتكاب الكفر 
 . ، فقتلو مفسدة خاصة كا٢بكم بغّب الشرع مفسدة عامةكإخضاعهم ٢بكم الطاغوت

فلو اقتتلت البادية كا٢با رة حٌب يذىبوا لكاف أىوف من أف : قاؿ الشيخ سليماف بن سحماف رٞبو ا 
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 اىػ. ا رسولو صلى ا عليو كسلمينصبوا طاغوتان ُب األرض ٰبكم ٖببلؼ شريعة اإلسبلـ الٍب بعم ا ّٔ
 . أنو فاقد لبلختيار ُب فعلو فبل يصح أف ٰبكم غّبه كىو ٓب ٰبكم نفسو /الثا٘ب 
أف حكمو بغّب الشرع ذريعة إليقاع الناس ُب الكفر، كذلك بأف ير ى الناس بتحكيم غّب  /الثالم 

 . أشد من القتل، كالفتنة ُب الدين فيقعوف ُب الكفر الشرع كالتحاكم إٔب الطاغوت
أف تعطيل ا٢بكم بالشرع كا٢بكم بغّبه سبب ُب انتشار الفساد ُب آّتمع ا٤بسلم كاالستهانة  /الرابع 

باألحكاـ كا٢بدكد، كا٢باكم ما كيً ع إال ليسوس أمور ا٤بسلمْب كيصلحها، كال تصلح شؤكهنم إال با٢بكم 
و مفسدة خاصة كالفساد ا٢باصل بَبؾ ا٢بكم بالشرع، كقتلو أقل مفسدة من حكمو بغّب الشرع؛ ألٌف قتل

 . بالشرع فساد عاـ، فػىتيحتمل ا٤بفسدة ا٣باصة درءان للمفسدة العامة
الناس على عبادة كييلـز ا٢بكم بالشرع عبادة كالتحاكم إٔب الشرع عبادة، كال ٯبوز أف ييكره أف  /ا٣بامس 

 . موغّب ا كا٣بضوع كاالستسبلـ لغّب حك
 قتلو، غّبه على دعاء غّب ا، أك الذبح لغّب ا كإف أٌدل ذلك إٔب لو أف ييكرًه وزفكما أنو ال ٯب 

 . التحاكم إٔب غّب شرع اك با٢بكم الناس كيلزمهم  فكذلك ال ٯبوز لو أف ييكرًهى 
مو حكم ما غّب معترب فبل يكوف عذران كبالتإب يكوف حكبالقوانْب الو عية إذان فاإلكراه على ا٢بكم  
 . و كىو الكفر األكربقبل

زؿ ا ُب كالواقعة ك٫بوىا استبدؿ أحكاـ الشرع بغّبىا، أما من أيكره على ا٢بكم بغّب ما أن ىذا فيمن 
 . ف نو يعذر باإلكراهكٯبعلها مكاف ا٢بكم الشرعي القوانْب ا٤بخالفة ا٢بكم الشرعي بؿ دكف أف يستبد

ع، فييكرىه على ا٢بكم ُب قضية ك٫بوىا بغّب الشرع مثاؿ ذلك: أف يكوف ا٢باكم ملتزمان ا٢بكم بالشر  
 . فيفعل ذلك كارىان لو فهذا ال يكفر

على أف يستبدؿ حكمان شرعيان بغّبه كيلتـز با٢بكم بو مطلقان كييلـز الناس با٢بكم بو  أما لو أيكره 
و بغّبه، كتعبيد الناس الذم يعترب إكراىو غّب معترب؛ ألنو تأخّب ٢بكم ا كاستبداؿه ل كالتحاكم إليو فهذا

 . كإخضاعهم لغّب ا، كا٢بكم بشرع ا كالتحاكم إليو عبادة، كمن صرؼ العبادة لغّب ا كفر
با٢بكم بغّب شرع ا كالتحاكم على غّب شرع ا كالذم يأمر الناس بالسجود لغّب  كالذم ييلـز الناس 

 . ا أك الذبح لغّب ا
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عندما سيًئل عمن أكرىو بنو عبيد على الدخوؿ ُب دعوهتم  لكربا٘ب رٞبو ا تعأبقاؿ اإلماـ أبو ٧بمد ا 
كال ييعذر أحد با٣بوؼ بعد إقامتو ألف ا٤بقاـ ُب مو ع  ...ٱبتار القتل، كال ييعذر أحد ّٔذا»أك ييقتل فقاؿ: 

 . ييطلب من أىلو تعطيل الشرائع ال ٯبوز
ىؤالء الطواغيت غّب معتربة ألٌف اإلكراه إ٭با يكوف على من إٌف دعول اإلكراه من : كبعد ىذا كلو نقوؿ 

ىو ٙبت سطوة العدك كبْب يديو، أما من بينو كبْب األعداء آالؼ األمياؿ كلكنو من شٌدة تعظيمو ٥بم كخوفو 
من سطوهتم يفعل ما ير وف بو عنو كيقربو منهم كلو ذىب ُب سبيل ذلك دينو كذىبت ُب ذلك مصلحة 

 تكوف إال با٢بكم بينهم ٗبا أنزؿ ا كإقامة شرع ا فيهم، فهذا دعواه لئلكراه غّب معتربة، ا٤بسلمْب الٍب ال
 . بل ىو خائف كا٣بوؼ ال يربر لو فعل ا٤بعصية فضبلن عن فعل الكفر

 كسأنقل لك من كبلـ العلماء ما يبْب  ابط اإلكراه كيبْب عدـ العذر با٣بوؼ: 
 ففيما يتعلق باإلكراه: 
كال يستثُب من ذلك إال ا٤بكره، كىو الذم يستوٕب عليو : يخ سليماف آؿ الشيخ رٞبو اقاؿ الش 

ا٤بشركوف فيقولوف لو اكفر، أك أفعل كذا كإال فعلنا بك كقتلناؾ، أك يأخذكنو فيعذبونو حٌب يوافقهم، فيجوز 
 [ُِِ،صٖاىػ]الدرر السنية،ج. لو ا٤بوافقة باللساف مع طمأنينة القلب باإلٲباف

ُب حكم موافقة ا٤بشركْب كإظهار الطاعة ٥بم: ا٢بالة الثالثة: أف  قاؿ الشيخ ٞبد بن عتيق رٞبو اك  
 يوافقهم ُب الظاىر مع ٨بالفتو ٥بم ُب الباطن، كىو على كجهْب:

أف يفعل ذلك لكونو ُب سلطاهنم مع  رّٔم كتقييدىم لو، كيهددكنو بالقتل، فيقولوف لو: إما : أحدٮبا 
كتظهر االنقياد لنا، كإال قتلناؾ، ف نو كا٢بالة ىذه ٯبوز لو موافقتهم ُب الظاىر مع كوف قلبو مطمئنان أف توافقنا 

ًئنّّ بًاأٍلًٲبىاًف( ككما قاؿ تعأب )ًإالَّ   أىٍف باإلٲباف، كما جرل لعمار حْب أنزؿ ا تعأب )ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمى
 . فاْليتاف دلتا على ا٢بكم كما نبو عن ذلك ابن كثّب ُب تفسّب آية آلو عمراف تػىتػَّقيوا ًمنػٍهيٍم تػيقىاةن(

أف يوافقهم ُب الظاىر مع ٨بالفتو ٥بم ُب الباطن، كىو ليس ُب سلطاهنم، كإ٭با ٞبلو على : الوجو الثا٘ب 
ذه ا٢باؿ ، ف نو ُب ىإما طمع ُب رياسة أك ماؿ أك مشحة بوطن أك عياؿ، أك خوؼ ٩با ٰبدث ُب ا٤بآؿذلك 

نٍػيىا عىلى  بُّوا ا٢بٍىيىاةى الدُّ ى يكوف مرتدان كال تنفعو كراىتو ٥بم ُب الباطن، كىو ٩بن قاؿ ا فيهم )ذىًلكى بًأىنػَّهيمي اٍستىحى
اًفرًينى( فأخربىم أنو ٓب ٰبملهم على الكفر ا١بهل أك بغضو، كال ٧ببة  اٍْلًخرىًة كىأىفَّ اللَّوى ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلكى

 . سبيل النجاة كالفكاؾ[]اىػ. “لباطل، كإ٭با ىو أف ٥بم حظان من حظوظ الدنيا فآثركه على الدينا
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 كفيما يتعلق با٣بوؼ: 
ُب كشف الشبهات: اْلية الثانية قولو تعأب: )ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى  قاؿ الشيخ اإلماـ ٧بمد بن عبد الوىاب 

ًئنّّ بًاإًلٲبىاًف( فلم يعذر ا تعأب من ىؤالء إال من أكره مع كوف قلبو مطمئنان باإلٲباف كأما غّب ىذا  كىقػىٍلبيوي ميٍطمى
سواء فعلو خوفان أك مداراة أك مشحة بوطنو أك أىلو أك عشّبتو أك مالو أك فعلو على كجو فقد كفر بعد إٲبانو، 

 اىػ. ا٤بزاح أك لغّب ذلك من األغراض إال ا٤بكره
إٔب آخر اْلية  (من بعد إٲبانو إال من أكره كقلبو مطمئن باإلٲباف من كفر با(قولو تعأب: كقاؿ عند

أهنا نزلت ُب الصحابة ٤با  :ف ذا كاف العلماء ذكركا( )ذلك بأهنم استحبوا ا٢بياة الدنيا على اْلخرة :كفيها
فان أف الصحايب إذا تكلم بكبلـ الشرؾ بلسانو مع بغضو لذلك كعداكة أىلو لكن خو  :كذكركافتنهم أىل مكة 

منهم أنو كافر بعد إٲبانو فكيف با٤بوحد ُب زماننا إذا تكلم ُب البصرة أك األحساء أك مكة أك غّب ذلك خوفان 
 . [ٖ/ َُالدرر السنية ]. " منهم لكن قبل اإلكراه

ُب رسالتو حكم مواالة  كقاؿ الشيخ سليماف بن عبد ا بن ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبهم ا تعأب 
فما جعل ا ا٣بوؼ عذران ُب اتباع ما يسخطو قاؿ: ف ف قالوا ًخفنا قيل ٥بم كذبتم كأيضان أىل اإلشراؾ 

كاجتناب ما ير يو، ككثّب من أىل الباطل إ٭با يَبكوف ا٢بق خوفان من زكاؿ دنياىم، كإال فهم يعرفوف ا٢بق 
 . كيعتقدكنو كٓب يكونوا بذلك مسلمْب

)يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم  الدليل الثامن قولو تعأب:: كقاؿ أيضان  
حانو ا٤بؤمنْب عن اٚباذ أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىمىٍن يػىتػىوى٥بَّيٍم ًمٍنكيٍم فىً نَّوي ًمنػٍهيٍم ًإفَّ اللَّوى ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمْبى( فنهى سب

كىكذا حكم من تؤب الكفار من ارل أكلياء كأخرب أف من توالىم من ا٤بؤمنْب فهو منهم، اليهود كالنص
كٓب يفرؽ تعأب بْب ا٣بائف كغّبه بل أخرب تعأب أف الذين  -إٔب أف قاؿ  - آّوس كعباد األكثاف فهو منهم

الدكائر فزاؿ ما ُب ُب قلؤّم مرض يفعلوف ذلك خوفان من الدكائر كىكذا حاؿ ىؤالء ا٤برتدين خافوا من 
قلؤّم من اإلٲباف بوعد ا الصادؽ بالنصر ألىل التوحيد فبادركا كسارعوا إٔب أىل الشرؾ خوفان من أف 

ًسًهٍم في قاؿ ا تعأب: )فػىعىسىى اللَّوي أىٍف يىٍأٌبى بًاٍلفىٍتًح أىٍك أىٍمرو ًمٍن ًعٍنًدًه فػىييٍصًبحيوا عىلىى مىا أىسىرُّكا ُب أىن تصيبهم دائرة
( أ ىػ من كتاب الدالئل ُب حكم مواالة أىل اإلشراؾ  اىػ. نىاًدًمْبى

الطواغيت ا٢باكمْب بالقوانْب الو عية ليست داخلة ُب اإلكراه قطعان، كإ٭با ىي بْب ثبلثة  كحاؿ ىؤالء 
 أحواؿ:
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 . أف يدع ا٢بكم بالشرع استخفافان ٕبكم ا كرٌدان لو كربان كغركران كعنادان  إما - 
 . أف يعتقد كجوبو كلكنو يعتقد أنو ال يناسب عصر ا٢بضارة كالتقدـ كالدٲبقراطية كإما - 
أف يفعل ذلك خوفان أف يغضب عليو طواغيت الكفر، كقد تبْب لك من كبلـ األئمة أف ا٣بوؼ  كإما - 

 . ال يكوف عذران ُب ارتكاب اـر فضبلن عن الكفر
 . ٤بتقدمة ف نو يكفر بذلكفأيان كاف حالو من الثبلثة ا كبالتإب 
ٓب نسمع من أكلئك الطواغيت ا٤بشٌرعْب مع ا ا٤بستخٌفْب با كبأحكامو أهنم مكرىوف  كالعجيب أننا 

على ذلك بل ٪بدىم يفخركف بالدٲبقراطية كالعلمانية كيتباىوف بآّالس التشريعية الشركية كٯبعلوهنا رمز 
اكل كالتزييف كالتربير ا٤بستميت ألكلئك الطواغيت ٩بن نذركا أنفسهم العدالة كا٢بضارة، كإ٭با نسمع تلك الدع

خذلوا ا٢بق كخذلوا شرع ا كنصركا الطواغيت كأنظمتهم للدفاع عنهم ٩بن ينتسبوف إٔب العلم الشرعي ٩بن 
 . الشركية ككقفوا معهم ُب خندقهم كٙبت رايتهم ليحاربوا أىل التوحيد الصادقْب

كقبل ا٢بكم ال بٌد أف تعلم أف  .جاىبلن[ ا بالقوانْب ا٤بخالفة لشرعي ]أف ٰبكم كى :ا٢بالة السادسة - 
ا١بهل مانع من موانع التكفّب، كلكن ليس ب طبلؽ، فا١بهل يكوف صاحبو معذكران إذا ٓب يستطع رفعو عن 

م ما كقع نفسو كأف ينشأ ُب بادية بعيدة عن العلم كالعلماء، أك يكوف حديم عهد باإلسبلـ كٓب يعلم حك
 . فيو من الكفر، أما إف كاف يستطيع رفع ا١بهل عن نفسو ٍبٌ قٌصر ُب ذلك ف نو ال يكوف معذكران 

 ىذه ا٤بسألة يكوف على ثبلثة أكجو: كا١بهل ُب 
 . أف ٯبهل حكم ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا/ الوجو األكؿ 
 . أف ٯبهل حكم ا/ الوجو الثا٘ب 
 . م بغّب ما أنزؿ اأف ٯبهل حكم من حك/ الوجو الثالم 
كىو أف ٯبهل حكم ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا، كذلك كأف يقوؿ: أنا ال أعلم أف ا٢بكم ٗبا : فأما الوجو األكؿ 

أنزؿ ا كاجب كفرض، فهذا إف كاف يفهم العربية أك يستطيع أف يتحصل على ترٝبة ٤بعا٘ب القرآف أك 
ف نو ٌٍب ييقٌصر أك ييعرض يرفع جهلو بأم كسيلة ٩بكنة يستطيع أف يسأؿ أىل العلم عن ذلك، أك يستطيع أف 

 . ال ييعذر ٔبهلو لتمكنو من معرفة ا٢بق بالسؤاؿ عنو كالبحم عنو، كتفريطو ال ٲبنع مؤاخذتو
كىو أف ٯبهل أحكاـ ا، ف ف بلغو القرآف كالسنة، أك استطاع معرفة : كذلك األمر ُب الوجو الثا٘ب 

 . قٌصر ُب ذلك أك فٌرط ف نو ال ييعذر كىو مؤاخذ ا٢بق بسؤاؿ أىل العلم كلكنو
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القاعدة الشرعية دلت على أف كل جهل ٲبكن ا٤بكلف دفعو، ال يكوف : قاؿ اإلماـ القراُب رٞبو ا 
حجة للجاىل، ف ف ا تعأب بعم رسلو إٔب خلقو برسائلو، كأكجب عليهم كافة أف يعلموىا، ٍب يعملوا ّٔا، 

  اىػ. اجباف، فمن ترؾ التعلم كالعمل، كبقي جاىبلن، فقد عصى معصيتْب لَبكو كاجبْبا ك مفالعلم كالعمل ّٔ
جاىل ا٢بكم إ٭با يعذر إذا ٓب يقصر كيفرط ُب تعلم ا٢بكم، أما إذا قصر أك : كقاؿ بن اللحاـ رٞبو ا

 اىػ. فرط فبل يعذر جزمان 
ؾ فيو غالب الناس ٓب يقبل، إال أف كل من جهل ٙبرٙب شيء ٩با يشَب : كقاؿ اإلماـ السيوطي رٞبو ا

 [ّٕٓ،صُاىػ]األشباه كالنظائر،ج. يكوف قريب عهد باإلسبلـ، أك نشأ ببادية بعيدة ٱبفى فيها مثل ذلك
أثناء كبلمو عن تارؾ الصبلة " ف ف كاف جاحدان لوجؤّا )أم الصبلة(  كقاؿ اإلماـ ابن قدامة رٞبو ا
م لٌ ؼ كجؤّا كعي رٌ ن ٯبهل ذلك كا٢بديم اإلسبلـ، كالناشئ ببادية، عي نظر فيو، ف ف كاف جاىبلن بو، كىو ٩ب

ذلك، كٓب ٰبكم بكفره ألنو معذكر، ف ف ٓب يكن ٩بن ٯبهل ذلك كالناشىء من ا٤بسلمْب ُب األمصار كالقرل، 
ٓب يعذر كٓب يقبل منو إدعاء ا١بهل، كحكم بكفره؛ ألف أدلة الوجوب ظاىرة ُب الكتاب كالسنة،ك ا٤بسلمْب 
يفعلوهنا على الدكاـ، فبل ٱبفى كجؤّا على من ىذا حالو، كال ٯبحدىا إال تكذيبان  تعأب، كرسولو كإٝباع 

 . [ِٕٗ، صِ]ا٤بغِب،ج. األمة، كىو يصّب مرتدان عن اإلسبلـ، كال أعلم ُب ىذا خبلفان 
قامت بالتمكن من  حجة ا برسلو) :ُب الرد على ا٤بنطقيْب كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا

ك٥بذا ٓب يكن إعراض الكفار عن استماع القرآف كتدبره  ،فليس من شرط حجة ا علم ا٤بدعوين ّٔا ،العلم
ككذلك إعرا هم عن ا٤بنقوؿ عن األنبياء كقراءة اْلثار ا٤بأثورة عنهم ال ٲبنع  ،مانع من قياـ حجة ا عليهم

 [ُُّ-ُُِ/٦ُبموع الفتاكل]. (ا٢بجة إذ ا٤بكنة حاصلة
كإذا أخرب بوقوع األمر با٤بعركؼ كالنهي عن : )ُب رسالتو األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كقاؿ رٞبو ا

إذ ليس  ،ا٤بنكر منها ٓب يكن من شرط ذلك أف يصل أمر اْلمر كهني الناىي منها إٔب كل مكلف ُب العآب
من كصوؿ  بل الشرط أف يتمكن ا٤بكلفوف ؟ماىذا من شرط تبليغ الرسالة: فكيف يشَبط فيما ىو من توابعه

 اىػ. فلم يسعوا ُب كصولو إليهم مع قياـ فاعلو ٗبا ٯبب عليو كاف التفريط منهم ال منو ذلك إليهم ٍب إذا فرطوا
ُب ا٤بقلد الذم ٛبكن من العلم كمعرفة ا٢بق فأعرض: فا٤بتمكن ا٤بعرض مفٌرط  كقاؿ ابن القيم رٞبو ا

 اىػ.  عذر لو عند اتارؾ للواجب عليو ال
إف الذم ٓب تقم عليو ا٢بجة ىو الذم حديم عهد  :كقاؿ الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبو ا
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فبل يكفر حٌب يعرؼ،  باإلسبلـ كالذم نشأ ببادية، أك يكوف ذلك ُب مسألة خفية مثل الصرؼ كالعطف
]٦بموع . قرآف، فمن بلغو فقد بلغتو ا٢بجةكأما أصوؿ الدين الٍب أك حها ا ُب كتابو ف ف حجة ا ىي ال

 مؤلفات الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب[
ف ف ىذا الزماف انتشر فيو العلم انتشاران ٓب يسبق لو مثيل فكثرت كسائل تلقي العلم من  إذا تبْب ىذا

و بلد إسبلمي القنوات كاإلذاعات كاإلنَبنت، كانتشرت الكتب ا٤بَبٝبة بأكثر لغات العآب، كأيضان ال يكاد ٱبل
من كجود علماء صادقْب يبينوف حكم ا٢بكم بالشريعة كالتحاكم إليها، كا٢بكم بالشريعة من األمور الظاىرة 
الوا حة ُب كتاب ا، بل ىي من ا٤بعلـو من الدين بالضركرة؛ ف ف األمر با٢بكم ٗبا أنزؿ ا كالنهي عن 

اكمْب إٔب الطاغوت أكثر ُب القرآف من آيات ٙبرٙب الربا كالزنا ا٢بكم بغّبه كذـ ا٢باكم بغّب ما أنزؿ ا كا٤بتح
 . كشرب ا٣بمر

كلكنو ال يعلم حكم من ٗبا أنزؿ ا كحرمة ا٢بكم بغّبه  كىو أف يعلم بوجوب ا٢بكم: كأما الوجو الثالم
 . قوانْب الو عيةحكم بال

ط ُب ٢بوؽ حكم الكفر على فعلو ال ٲبنع من ٢بوؽ ا٢بكم بو، كال يشَب  ٗبا يَبتب على فهذا جهلو
 . فاعلو أف يعلم أف فعلو كفر إ٭با يكفي أف يعلم أف ا هنى عنو

اإلنساف أف ا حـر أمران ما كٓب يعلم أنو كفر ف نو يكفر بفعلو كلو ٓب يعلم أف فعلو كفر كاألدلة  ف ذا علم
 على ذلك كثّبة منها:

ٓب يكونوا يعلموف أنو كفر كمع ذلك حكم فعلهم ك يعلموف حرمة الذين استهزؤكا بالصحابة كانوا  أف -
كلئن سألتهم ليقولن إ٭با كنا ٬بوض كنلعب قل أبا كآياتو كرسولو كنتم : ]ا بكفرىم كما قاؿ تعأب

 . تستهزؤكف ال تعتذركا قد كفرًب بعد إٲبانكم{
كلكنو ٓب يكن  سلمة بن صخر البيا ي ر ي ا عنو كاف يعلم حرمة ا١بماع ُب هنار رمضاف أف -
، فلما كقع على امرأتو جاء إٔب النيب صلى ا عليو كسلم كأخربه فألزمو أٌف فعل ا٤بنهي يَبتب عليو كفارةيعلم 

 . ، كٓب يسقطها لعدـ علمو بذلكرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم بالكفارة
ة بل ٓب يكن نزؿ ا٢بكم أكس بن أكس ر ي ا عنو كاف يعلم حرمة الظهار كٓب يكن يعلم بالكفار  أف -

فظاىر من امرأتو فجاءت تشكوا إٔب النيب صلى ا عليو كسلم فأنزؿ ا حينها األمر بالكفارة  ،بالكفارة بعدي 
 . ّٔا ان كألـز رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أكس
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ها حد، من شرب ا٣بمر مع علمو ٕبرمتها ف نو يقاـ عليو ا٢بد كال يعذر لكونو ٓب يعلم أف في ككذلك
مشركان كال ٲبنع من تكفّبه جهلو بأٌف فعلو كفر،  كمن دعا غّب ا مع علمو أف ا هنى عن ذلك يكفر كيعدٌ 

كمن استهزأ بالدين مع علمو ٕبرمة ذلك يكفر كلو جهل كوف ذلك كفر كىذا أمر كا ح، كعلى ذلك ف ذا 
زؿ ا ٍب أصر على ٙبكيم القوانْب الو عية علم ا٢باكم كجوب ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا كحرمة ا٢بكم بغّب ما أن

 . ف نو يكفر
ىل يشَبط ُب قياـ ا٢بجة أف يفهمها فهمان تامان موجبان لبلىتداء، أـ يكفي أف يفهم مراد ا بأف  مسألة/

 يعرؼ معُب كبلـ ا؟
فهم أف معُب ال العلماء أف قياـ ا٢بجة يكوف بفهم ا٤بعُب الظاىر من األمر كالنهي، مثالو: أف ي لقد ذكر

 . تفعل األمر بالَبؾ، كمعُب افعل األمر بالفعل، ف ذا فهم ذلك فقد قامت ا٢بجة عليو
إف الذين توقفوا ُب تكفّب ا٤بعْب، ُب األشياء الٍب قد : قاؿ الشيخ ٧بمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رٞبو ا

كالداللة، ف ذا أك حت لو ا٢بجة  ٱبفى دليلها، فبل يكفر حٌب تقـو عليو ا٢بجة الرسالية من حيم الثبوت
بالبياف الكاُب كفر سواء فهم، أك قاؿ: ما فهمت، أك فهم كأنكر، ليس كفر الكفار كلو عن عناد، كأما ما 
علم بالضركرة أف رسوؿ ا جاء بو كخالفو، فهذا يكفر ٗبجرد ذلك، كال ٰبتاج إٔب تعريف سواء ُب األصوؿ 

 [ْٕ/ُفتاكل الشيخ ٧بمد بن إبراىيم ]اىػ. سبلـأك الفركع ما ٓب يكن حديم عهد باإل
كأصل اإلشكاؿ أنكم ٓب تفرقوا بْب قياـ ا٢بجة كفهم : كقاؿ الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبو ا

 أىفَّ  ٙبىٍسىبي  ا٢بجة، ف ف أكثر الكفار كا٤بنافقْب ٓب يفهموا حجة ا مع قيامها عليهم، كما قاؿ تعأب }أىـٍ 
ـً  ىيمٍ  ًإفٍ  يػىٍعًقليوفى  أىكٍ  مىعيوفى يىسٍ  أىٍكثػىرىىيمٍ   . [ْْسىًبيبلن{]الفرقاف، آية  أى ىلُّ  ىيمٍ  بىلٍ  ًإالَّ كىاألىنٍػعىا

كقياـ ا٢بجة كبلوغها نوع، كفهمهم إياىا نوع آخر، ككفرىم ببلوغها إياىم كإف ٓب يفهموىا نوع آخر، 
: " أينما لقيتموىم فاقتلوىم " مع  ف ف أشكل عليكم ذلك، فانظركا قوؿ صلى ا عليو كسلم ُب ا٣بوارج

. كوهنم ُب عصر الصحابة، كٰبقر اإلنساف عمل الصحابة معهم كقد بلغتهم ا٢بجة، كلكن ٓب يفهموىا
 [ِْْ،صُاىػ]رسائل الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب،ج

 ي " من ا٤بعلـو أف قياـ ا٢بجة ليس معناه أف يفهم كبلـ ا كرسولو مثل فهم أيب بكر ر : كقاؿ أيضان 
ا عنو، بل إذا بلغو كبلـ ا كرسولو، كخبل من شيء يعذر بو فهو كافر، كما كاف الكفار كلهم تقـو 

[كقولو: ْٔيػىٍفقىهيوهي{ ]اإلسراء، آية  أىف أىًكنَّةن  عىلىى قػيليؤًًّمٍ  }كىجىعىٍلنىا -عليهم ا٢بجة بالقرآف، مع قوؿ تعأب: 
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اىػ]رسائل الشيخ ٧بمد بن عبد . يػىٍعًقليوفى{ الى  اٍلبيٍكمي الًَّذينى  الصُّمُّ  الٌلوً  ًعندى  الدَّكىابَّ  شىرَّ  }ًإفَّ  -
 [َِِ،صُالوىاب،ج

 -ىا ىنا  -كمقصود الشيخ اإلماـ من فهم ا٢بجة  :قاؿ الشيخ عبد العزيز آؿ عبد اللطيف حفظو ا
ي ا عنو، كأما قياـ أم الفهم الذم يقتضي االنتفاع كالتوفيق كاالىتداء، كما مثل لو بفهم الصديق ر 

 ٜبىيودي  ا٢بجة فتقضي اإلدراؾ كفهم الداللة، كاإلرشاد، كإف ٓب يتحقق توفيق أك انتفاع، كما قاؿ ا تعأب }كىأىمَّا
يٍػنىاىيمٍ  بُّوا فػىهىدى  . [ُٕعىلىى ا٥ٍبيدىل{]فصلت، آية  اٍلعىمىى فىاٍستىحى

حيم قاؿ: كليس ا٤براد بقياـ  رٞبو االشيخ ٞبد بن ناصر بن معمر  كيو ح ىذا ما ذكره تلميذه
ا٢بجة أف يفهمها اإلنساف فهمان جليان كما يفهمها من ىداه ا ككفقو، كانقاد ألمره، ف ف الكفار قد قامت 

 . [ّٕ،صُُاىػ]الدرر السنية؛ج. عليو حجة ا مع إخباره بأنو جعل على قلؤّم أكنة أف يفقهوه
 كم ا٢باكم بالقوانْب الو عية:كبعد ىذا أذكر كبلـ العلماء ُب ح

ُب تفسّب قولو تعأب }كما أرسلنا من رسوؿ إاٌل لييطاع ب ذف  قاؿ اإلماـ البيضاكم رٞبو ا تعأب - 
كاف كافران   -كإف أظهر اإلسبلـ-ككأنٌو احتٌج بذلك على أٌف الذم ٓب يرضى ٕبكمو [: »ْٔا{ ]النساء: 

سوؿ ٤بٌا ٓب يكن إاٌل ليطاع، كاف من ٓب يطعو كٓب يرض ٕبكمو، ٓب يقبل مستوجب القتل، كتقريره أٌف إرساؿ الر 
 . «رسالتىو، كمن كاف كذلك كاف كافران مستوجب القتل

فأٲٌبا طائفة امتنعت من بعض الصلوات ا٤بفرك ات، أك  ...»: كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا
، أك الصياـ، أك ا٢بج، أك عن التزاـ ٙبرٙب الدماء، كاألم واؿ، كا٣بمر، كالزنا، كا٤بيسر، أك عن نكاح ذكات ااـر

عن التزاـ جهاد الكفار، أك  رب ا١بزية على أىل الكتاب، كغّب ذلك من كاجبات الدين ك٧برماتو الٍب ال 
عذر ألحد ُب جحودىا كتركها الٍب يكفر ا١باحد لوجؤّا، ف ف الطائفة ا٤بمتنعة تقاتل عليها كإف كانت مقرٌة 

، كىذا ٩با ال أعلم فيو خبلفان بْب العلماء، كإ٭با اختلف الفقهاء ُب الطائفة ا٤بمتنعة إذا أصرت على ترؾ ّٔا
بعض السينن كركعٍب الفجر ]أم سنة الفجر[ كاألذاف كاإلقامة، عند من ال يقوؿ بوجؤّا ك٫بو ذلك من 

بات كارمات ا٤بذكورة ك٫بوىا فبل خبلؼ ُب الشعائر، ىل تيقاتل الطائفة ا٤بمتنعة على تركها أـ ال؟ فأٌما الواج
اىػ]٦بموع . بل ىم خارجوف عن اإلسبلـ ...القتاؿ عليها، كىؤالء عند اققْب من العلماء ليسوا ٗبنزلة البغاة

 . [َّٓ،صِٖالفتاكل،ج
: رب بل إف االمتناع عن ا٢بكم بالشريعة، يعت كمن أعظم شعائر اإلسبلـ الظاىرة: ا٢بكم بالشريعة، قلتي
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 . امتناعان عن معظم شرائع اإلسبلـ
ٕبيم يكوف  ،كالتسليم ا٤بطلق إليو ،فيتضمن كماؿ االنقياد لو :" كأما الر ا بنبيو رسوالن  :قاؿ ابن القيم 

كال ير ى ، كال ٰبكم عليو غّبه ،كال ٰباكم إال إليو ،فبل يتلقى ا٥بدل إال من مواقع كلماتو ،أكٔب بو من نفسو
من أذكاؽ حقائق اإلٲباف  كال ُب شيء، ال ُب شيء من أ٠باء الرب كصفاتو كأفعالو ،ٕبكم غّبه ألبتة

بل  ،كال ير ى إال ٕبكمو ،كال ير ى ُب ذلك ٕبكم غّبه ،كباطنو ،كال ُب شيء من أحكاـ ظاىره ،كمقاماتو
  [ُِٕ،صِ]مدارج السالكْب،ج ..ىو معُب شهادة أف ٧بمدان رسوؿ ا -تعأب  -إف ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا 

 ،طاعتو فيما أمر ،" كمعُب شهادة أف ٧بمدان رسوؿ ا :قاؿ الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب ككما 
 . كأف ال يعبد ا إال ٗبا شرع ،كاجتناب ما هنى عنو كزجر ،كتصديقو فيما أخرب

ا٢بق كما ذا بعد  ،فهو ا٢بق ،كشهد لو بالصحة ،فما حكم بو كتاب ا كسنة رسولو) :قاؿ ابن كثّب 
أم ريدُّكا ا٣بصومات كا١بهاالت إٔب  ًإٍف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اٍْلًخًر() :-تعأب  -ك٥بذا قاؿ  ؟إال الضبلؿ

على أف من ٓب يتحاكم ُب ٧بل النزاع إٔب  فدؿٌ  ،فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم ،كتاب ا كسنة رسولو
 . كال باليـو اْلخر ،فليس مؤمنان با ،ما ُب ذلككال يرجع إليه ،الكتاب كالسنة

ُب تفسّب قولو تعأب }أفحكم ا١باىلية يبغوف كمن أحسن من ا حكمان لقوـو  كقاؿ رٞبو ا تعأب 
ينكر تعأب على من خرج عن حكم ا اكم ا٤بشتمل على كل خّب الناىي عن  [: »َٓيوقنوف{ ]ا٤بائدة: 

سواه من اْلراء كاألىواء كاالصطبلحات الٍب ك عها الرجاؿ ببل مستند من شريعة ا   كل شر كعىدىؿى إٔب ما
كما كاف أىل ا١باىلية ٰبكموف بو من الضبلالت كا١بهاالت ٩با يضعوهنا بآرائهم كأىوائهم، ككما ٰبكم بو 

عبارة عن  التتار من السياسات ا٤بلكية ا٤بأخوذة عن ملكهم ]جنكيز خاف[ الذم ك ع ٥بم الياسق كىو 
كتاب ٦بموع من أحكاـ قد اقتبسها عن شرائع شٌب من اليهودية كالنصرانية كا٤بلة اإلسبلمية كغّبىا، كفيها  
كثّب من األحكاـ أخذىا من ٦برد نظره كىواه، فصارت ُب بنيو شرعان متبعان يقدموهنا على ا٢بكم بكتاب ا 

كافر ٯبب قتالو حٌب يرجع إٔب حكم ا كرسولو فمن فعل ذلك فهو   كسنة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم
ٌكم سواه ُب قليلو كال كثّب  . «صلى ا عليو كسلم فبل ٰبي

فمن ترؾ الشرع اكم ا٤بنزؿ على ٧بمد بن عبدا خاًب األنبياء كٙباكم إٔب غّبه من »: كقاؿ رٞبو ا
. «يو؟ من فعل ذلك كفر ب ٝباع ا٤بسلمْبالشرائع ا٤بنسوخة كفر، فكيف ٗبن ٙباكم إٔب الياسق كقٌدمها عل

 [ُُٗ،صُّ]البداية كالنهاية،ج
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فهذا اإلماـ بن كثّب ينقل اإلٝباع على كفر من ٰبكم بالقوانْب ا٤بخالفة للشرع حٌب لو كانت من شرائع 
 . ٠باكية منسوخة

إلٝباع اكيَّ فمن كبلـ ابن كثّب كشيخو أيب العباس ابن تيمية كغّبٮبا يتضح أف ا]كأما قوؿ ا٤بؤلف  
فيمن كقع ُب التحليل كالتحرٙب أم ٘بويز حكم غّب حكم ا إذ جعلوا الياسق كدين اإلسبلـ موصبلن إٔب ا 
كمسألتنا ا٤بطركحة فيمن حكم بغّب ما أنزؿ ا مع االعَباؼ بالعصياف ال مع القوؿ بأنو جائز ال ٧بظور فيو 

 . أك بأنو طريق للر واف
ىػ ىؤالء ٝبعوا . فكيف ٗبن ٙباكم إٔب الياسق كقدمها عليو ا :إٔب قوؿ ابن كثّب -لقارئ أيها ا -ٍب تنبو 

بْب التحاكم إٔب الياسق كتقدٲبو على شرع ا، فليس ذنبهم ٦برد التحكيم الذم ىو عمل بل قارنو االعتقاد 
 . [كىو التقدٙب

 :ىذا كبلـ باطل من كجوه
أف الطائفة ا٤بمتنعة عن إقامة بعض شرائع اإلسبلـ الظاىرة تكوف أف شيخ اإلسبلـ رٞبو ا بٌْب : األكؿ

خارجة عن اإلسبلـ كإف كانت مقرة ّٔا، كمن أعظم شعائر الدين الظاىرة إقامة أحكاـ الشرع، فكيف إذا  
كاف األمر ليس باالمتناع فقط بل زاد عليو باإلتياف بأحكاـ أخرل ٨بالفة كإلزاـ الناس ّٔا، فهذا خركجو من 

سبلـ من باب أكٔب، بل قد أفٌب بعض العلماء كالشيخ ٧بمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رٞبو ا: بأف الدكلة اإل
كم فيها بالشرع ال تعترب دار إسبلـ حيم قاؿ رٞبو ا: إف البلد الٍب ٰبي  يس بلد القانوف لبكم فيها الٍب ال ٰبي

 "إسبلـ فيجب ا٥بجرة منها
 . [ِٖٗ/  ُِ: ٧بمد بن إبراىيمفتاكل الشيخ ]

ٌيت  دار إسبلـ لظهور شعائر اإلسبلـ عليها كالرجوع إٔب أحكاـ اإلسبلـ ُب ٝبيع شؤكهنا،  ألهنا إ٭با ٠بي
ف ذا فقدت ىذا األمر كصار الذم ييدير شؤكهنا كينظم سياستها أحكاـ بشرية طاغوتية مضاىية ألحكاـ 

 ال اإلسبلـ؟ الشرع، فكيف تكوف دار إسبلـ كا٢بكم الذم يسوسها حكم الطاغوت
ذلك كفر ا٤بسلمْب الذين ُب تلك الببلد، بل يكوف حكمها كما حكم شيخ اإلسبلـ ابن  كليس معُب

تيمية على مدينة ماردين حيم كاف ٰبكمها الكفار كأغلب شعبها من ا٤بسلمْب، فقاؿ: ٥با حكم الدارين، 
 . فباعتبار السلطة ىي دار كفر كباعتبار الشعب ىي دار إسبلـ

إٔب الدين أك ٓب  نسب تلك القوانْبأف ا٢باكم بغّب الشرع مشرٌع مع ا منازع  ُب ربوبيتو سواء  :الثا٘ب
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 . كىذا كفر كال ينفعو إقراره با٣بطأ لناس لغّب ا ُب التحاكمىو ٕبكمو بغّب شرع ا ييعٌبد ا، ك اينسبه
ـه حكمو على حكم ا شاء أ: الثالم ـ أىب، فمن ٫ٌبى شرع ا كحكم بغّبه أف ا٢باكم بغّب الشرع مقدّْ

 . فهو مؤخر ٢بكم ا مقدـ ٢بكم غّبه
كأما قوؿ ا٤بؤلف ]ىؤالء ٝبعوا بْب التحاكم إٔب الياسق كتقدٲبو على شرع ا، فليس ذنبهم ٦برد  

 التحكيم الذم ىو عمل بل قارنو االعتقاد كىو التقدٙب[ 
للقوانْب الو عية للحكم بْب  وي صبى لمو إال ا، كلكٌن نى ألف االعتقاد أمر قليب ال يع ليس بصحيحىذا 

شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا يتبْب  كتأمل قوؿ الناس بدالن عن حكم ا يعترب تقدٲبان لو على حكم ا،
ُب قاؿ رٞبو ا  لك أٌف من ترؾ حكم ا كحكم بغّبه ف نو يعترب مقٌدمان ٢بكم غّب ا على حكم ا حيم

: )كمن حكم ٗبا ٱبالف شرع ا كرسولو كىو يعلم ذلك فهو من جنس التتار الذين َْٔص ّٓج الفتاكل
 . يقدموف حكم الياسق على حكم ا كرسولو(

الف حكم ا كرسولو مع علمو أف ٱب من ٰبكم ٗباأف  ا كيف أف شيخ اإلسبلـ بٌْب رٞبك فانظر 
رسولو صلى ا عليو كسلم، كجعل حكم غّب ا على حكم ا ك  مقٌدمان  يعترب حكمو ٨بالف ٢بكم ا

كىذه لوثة إرجائية كما أكثرىا  ،لك ىو حقيقة فعلو كٓب يشَبط أف يعتقد ذلك بقلبو كما ذىب إليو ا٤بؤلفذ
 . عند ا٤بؤلف كستعرؼ ُب هناية ىذا الكتاب شيئان منها إف شاء ا

ل قارنو االعتقاد كىو التقدٙب[، ف ف كاف ا٤بقصود أهنم اعتقدكا ما ا٤بقصود من قوؿ ا٤بؤلف: ]ب كال أدرم
أنو أفضل من حكم ا أك أنو أحق بالتقدٙب من حكم ا ف هنم يكفركف بذلك كلو ٓب ٰبكموا بو، فهذا 

 . مناط آخر ُب ا٢بكم
ن عبدا خاًب يرد عليو، ف نو قاؿ قبل ذلك: فمن ترؾ الشرع اكم ا٤بنزؿ على ٧بمد ب ككبلـ ابن كثّب 

األنبياء كٙباكم إٔب غّبه من الشرائع ا٤بنسوخة كفر، فكيف ٗبن ٙباكم إٔب الياسق كقٌدمها عليو؟ من فعل 
 اىػ. ذلك كفر ب ٝباع ا٤بسلمْب

كٙباكم إٔب غّبه من الشرائع ا٤بنسوخة كفر، فلم يذكر التقدٙب ُب التحاكم إٔب الشرائع : قولو فبلحظ
ند ا فكيف بالياسق الذم ىو من ك ع الكفار؟ ىذا كا ح، كبالتإب تعلم أف ا٤بنسوخة مع كوهنا من ع

 . قولو كقدمها عليو من لواـز جعلها ا٢بىكىمى بْب الناس ف هنا بذلك مقدمة كحكم ا مؤخر
: من ٫ٌبى حكم ا كك ع حكمان آخر مكانو، أليس قد أٌخر حكم ا كقٌدـ حكم ٍب نقوؿ للمؤلف
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 غّبه عليو؟
أف ابن كثّب رٞبو ا قاؿ بعد ذلك: فمن فعل ذلك فهو كافر ٯبب قتالو حٌب يرجع إٔب حكم : رابعال

ٌكم سواه ُب قليلو كال كثّب  . ا كرسولو صلى ا عليو كسلم فبل ٰبي
حٌب يرجع إٔب حكم ا كرسولو كيرجع عن التقدٙب عليهما، بل قاؿ حٌب يرجع إٔب حكم ا  فلم يقل
ى ا عليو كسلم فبل ٰبكم سواه ُب قليل كال كثّب، كّٔذا تعلم أف لفظة التقدٙب إ٭با ىي من لواـز كرسولو صل

ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا، فمن حكم بالقوانْب كالو عية بدالن عن حكم ا فهو مقٌدـ للقوانْب كمؤخر ٢بكم 
 . ا شاء أـ أىب

قٌيدت الطاعة بقيامهم بكتاب ا، كبينت األحاديم ُب طاعة كالة األمر ك  كتأمل األحاديم الٍب جاءت
أنو ال ٯبوز القياـ على كٕب األمر إال إذا أتى بكفرو بواح عندنا فيو من ا برىاف، كذلك منعت من القياـ 

 . عليهم ما أقاموا الصبلة
عوا لو أسود يقودكم بكتاب ا تعأب فا٠بإف أيٌمر عليكم عبد ٦بدع : )قاؿ صلى ا عليو كسلم

 . ركاه مسلم. (كأطيعوا
 ركاه مسلم. ا فا٠بعوا لو كأطيعوا( يقودكم بكتابلو استعمل عليكم عبد : )كُب لفظ 

ما أقاـ فيم كتاب ا كُب ركاية الطربا٘ب ُب ا٤بعجم الكبّب: )إف أٌمر عليكم عبد حبشي ٦بدع فا٠بعوا لو 
 . (تعأب

، ُب قريش، ال يعاديهم أحد إال كٌبو ا ُب النار على كجهو إٌف ىذا األمر: )كقاؿ صلى ا عليو كسلم
 . ركاه البخارم (ما أقاموا الدين
 . ال ما أقاموا فيكم الصبلة(: )صلى ا عليو كسلم عن القياـ عليهم قاؿ ك٤با سئل

 . )ال إال أف تركا كفران بواحان عنكم فيو من ا برىاف( كقاؿ ُب ا٢بديم اْلخر
تعلم أف تنحية حكم ا كا٢بكم بغّبه كفر بواح، كذلك ألف  ما كرد ُب ىذا الباب موع٦ب تأملك ُبعند 

النيب صلى ا عليو كسلم هنى عن ا٣بركج على كالة األمر ما داموا مسلمْب، أما إذا خرجوا من اإلسبلـ 
من ا٢باالت الٍب ييشرع بكفر بواح ف نو ٯبب القياـ عليهم كخلعهم، كبٌْب النيب صلى ا عليو كسلم حالتْب 

فيها القياـ على ا٢باكم، كذلك دليل على أف كبل ا٢بالتْب يكوف ا٢باكم فيها قد ارتكب كفران بواحان؛ إذا ال 
يصح أف يأمر النيب صلى ا عليو كسلم بطاعتهم مآب يرتكبوا كفران بواحان ٌٍب يأمر با٣بركج عليهم كىم ٓب 
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الت الٍب بٌْب النيب صلى ا عليو كسلم فيها مشركعية ا٣بركج اأف ا٢بى عليرتكبوا كفران بواحان، فدؿ ذلك 
، كا٢بالتاف الٍب بٌْب النيب صلى على ا٢باكم ىي من ا٢ببلت الٍب يكوف ا٢باكم فيها قد ارتكب الكفر البواح

 ا عليو كسلم فيها مشركعية ا٣بركج على ا٢باكم ىي:
اـ عليهم عند تركهم إقامة الصبلة دليل على كفرىم بذلك، عية القيك : ترؾ إقامة الصبلة، فمشر األكٔب

 . كلو ٓب يكن كفران ٤با جاز ا٣بركج عليهم ألهنم حينئذو ٓب يرتكبوا كفران بواحان 
عدـ إقامتهم فينا كتاب ا، ككجو الداللة على أف ذلك كفر بواح، أف ا٢بكم ال ٲبكن أف  الثانية:

النيب صلى ا عليو كسلم الطاعة ب قامتهم كتاب ا فينا، دٌؿ ذلك  يستقيم إال بالسمع كالطاعة، ك٤با قيد
 . كتاب ا فبل ٠بع ٥بم كال طاعة  على أهنم إف ٓب ييقيموا فينا

بغّب ٠بع كطاعة، كإقامة خليفة للمسلمْب من أعظم كاجبات  كال حقيقة كال معُب من بقاء ا٢باكم 
 حقيقة لوجوده كال قيمة، فدٌؿ ذلك على كجوب القياـ عليو ، كال ٲبكن أف ييقر الشرع بقاء حاكم الالدين

ألنو إذا ٓب ييًقم فينا كتاب ا فسوؼ يقيم فينا غّبه كٯبعلو بدالن كخلعو كتنصيب حاكم يقودنا بكتاب ا، 
  فدؿ ذلك على أف عدـ إقامة كتاب اعن شرع ا كىذا ىو عْب ااٌدة  كرسولو صلى ا عليو كسلم، 

 . كفر بواح، ييشرع فيو القياـ على ا٢باكم كخلعو
 قوؿ ا٤بؤلف: ]أف اإلٝباع اكيَّ فيمن كقع ُب التحليل كالتحرٙب أم ٘بويز حكم غّب حكم ا[ ككذلك
 داخل ُب اإلٝباعإف ىذا القوؿ أعِب أنو إف كقع ُب التحليل كالتحرٙب من غّب ٘بويز لذلك أنو غّب : أقوؿ

 قوؿ عجيب! 
 ؟ٰبلل كٰبـرلو ا٢بق أف الذم من : سأؿ ا٤بؤلفك٫بن ن

 ُب ربوبيتو كملكو كحكمو فييحل ما حرـٌ ا، كٰبـر ما أحل ا؟ كما حكم من ينازع ا
ل ما حـر ا كٰبرـٌ ما أحل ا قد جعل نفسو نٌدان ؟ أليس من  ٰبي
 من جعل نفسو نٌدان ؟ كما حكم

 ريعان؟كالتحرٙب ييعترب تش أليس التحليل
 لو حق التشريع؟ فمن الذم
 من ييشرٌع ما ٱبالف حكم ا كييضاٌده؟ كما حكم
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 ر الدكلة ال بأس بفتح بنوؾ الرباعن الزنا كالربا كشرب ا٣بمر فيأٌب ذلك كيقنن ُب دستو  ينهى ا
يز٘ب فيها كمسموح للناس أف يتعاملوا بالربا، كال بأس بفتح بيوت الدعارة كا٣بٌمارات كال عقوبة على من 

 . كيشرب ا٣بمر، كال يعترب فاعلها ُب النظاـ ٦برمان 
 من يفعل ىذا؟ ما حكم
 حكمو الكفر فما ىو كجو اشَباط التجويز؟ إف كاف
 ٰبلل كٰبرـٌ كلكنو جٌوز ذلك فما حكمو؟ كإف ٓب
يل ال يكفر بالتحليل كالتحرٙب إال إذا جٌوز ذلك، فما ىو مناط الكفر ىاىنا؟ ىل ىو التحل كإف كاف

 كالتحرٙب، أـ التجويز، أـ منهما ٦بتمعْب؟
يكفر ٗبجرد التحليل كالتحرٙب فبل فائدة كال عربة باشَباط التجويز، كإف كاف يكفر بالتجويز فبل  ف ف كاف

 . ألنو إف جٌوز ذلك كفر كلو كاف جالسان ُب بيتوحاجة لوجود التحليل كالتحرٙب، 
ف ٛبتنع من تكفّبه عند انفراد التحليل كالتحرٙب، أك انفراد ال يكفر إال باجتماعهما فيلزمك أ كإف كاف 
 . التجويز

 . يكفر بالتجويز، كيكفر باجتماعهما، كال يكفر بانفراد التحليل كالتحرٙب كإف قلت
لوجود مناط الكفر  جود مناط الكفر ُب كلٍّ منهما؟ أـعندما كٌفرتو باجتماعهما ىل ذلك لو : فنقوؿ لك

 . ُب أحدٮبا
لوجود مناط الكفر ُب كلٍّ منهما لزمك أف تقوؿ بكفر من انفرد بأحدٮبا لكوف كل صورة ٥با : ف ف قلت

 . مناط مستقلّّ ُب ا٢بكم
إف مناط الكفر ُب أحدٮبا كىو التجويز، فبل فرؽ حينئذ بْب اجتماعهما كافَباقهما إذ أٌف : كإف قلت

اجتمعا كاف مناط الكفر ىو التجويز، كُب كٌل  مناط الكفر ىو التجويز، ف ف انفردا حكمت بكفر آٌّوز كإف
 . األحواؿ التحليل كالتحرٙب ليس ىو مناط الكفر

نكتفي ُب الرد على ىذه الشبهة باإلٝباع الذم نقلو شيخ اإلسبلـ رٞبو ا حيم قاؿ:  كحينئذو  
آّمعي عليو كاف كافران مرتدان كاإلنساف مٌب حلَّل ا٢براـ آّمع عليو كحرَـّ ا٢ببلؿ آّمعي عليو أك بدَّؿ الشرع 

 . «باتٌفاؽ الفقهاء
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ـ آّمع عليو أك حـر ا٢ببلؿ آّمع عليو أف ٯبٌوز ذلك ار ط شيخ اإلسبلـ ُب كفر من حلل ا٢بيشَب  فلم 
 . بل ذكر اإلٝباع على كفره كقرنو با٤ببٌدؿ لشرع ا

ٌف من سٌب ا تعأب، أك سٌب الرسوؿ قد أٝبع ا٤بسلموف أ»: كقاؿ اإلماـ ابن راىويو رٞبو ا تعأب 
صلى ا عليو كسلم، أك دفع شيئان ٩بٌا أنزؿ ا، أك قتل نبيٌان من أنبياء ا، أنٌو كافره بذلك، كإف كاف مقرٌان ٗبا 

 . «أنزؿ ا
 بل زاد على أليس الل كاـر دافعان ٤با أنزؿ ا؟ بل إٌف الل كاـر ٓب يقتصر على دفع ما أنزؿ ا 
بعبادتو من دكف ا كذلك ـ الناس أف جعل نفسو نٌدان  ييشرٌع األحكاـ الٍب ٚبالف حكم ا، كيلز ذلك 

 . الٍب جعلها بدالن عن حكم اتلك القوانْب با٣بضوع كاالستسبلـ كاالنقياد ل
، فكذلك الرجوع إٔب حكم إٔب حكم ا كا٣بضوع كاالستسبلـ كاالنقياد ٥با عبادة  فكما أٌف الرجوع 

 . ا٤بشرٌع مع ا كا٣بضوع كاالستسبلـ كاالنقياد لو كألحكامو عبدة لو من دكف ا
"فاإلسبلـ يتضمن االستسبلـ  كحده، فمن استسلم لو كلغّبه كاف مشركان، : قاؿ ابن تيمية رٞبو ا

تكرب عن عبادتو كافر، كاالستسبلـ لو كحده كمن ٓب يستسلم لو كاف مستكربان عن عبادتو، كا٤بشرؾ بو كا٤بس
 . [ُٗ/ّ]٦بموع الفتاكل . يتضمن عبادتو كحده، كطاعتو كحده

من ٙباكم أك حاكم إٔب غّب ما جاء عن الرسوؿ فقد حكم بالطاغوت كٙباكم : كقاؿ ابن القيم رٞبو ا
طاغوت أف يعبدكىا" فاالحتكاـ إليو، كقد أمرنا سبحانو باجتناب الطاغوت قاؿ سبحانو: "كالذين اجتنبوا ال
 . [ْٗ/ُاىػ ]إعبلـ ا٤بوقعْب، . إٔب شريعة الطاغوت ىو نوع من أنواع العبادة الٍب أمر ا ّٔجرىا كاجتنأّا

م خضوعه كر وخه  :كقاؿ الشيخ ٧بمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رٞبو ا كخيضوع الناس كر وخهم ٢بكم رّّْٔ
فكما ال يسجدي ا٣بلقي إاٌل ً، كال يعبدكفى إاٌل إياه كال يعبدكف ا٤بخلوؽ، ٢ًبيكم مىٍن خلقهم تعأب ليعبدكه 

 اىػ. فكذلك ٯبب أف ال ير خوا كال ٱبضعوا أك ينقادكا إالٌ ٢بيكم ا٢بكيم العليم ا٢بميد، الرءكؼ الرحيم
للشرع، كما  "لو قاؿ من حٌكم القانوف أنا أعتقد أنو باطل فهذا ال أثر لو، بل ىو عزؿه  كقاؿ رٞبو ا: 

 . [ٔ/ُٖٗ]فتاكل الشيخ ٧بمد بن إبراىيم،. لو قاؿ أحد: أنا أعبد األكثاف كأعتقد أهنا باطلة
 أعود لذكر أقواؿ العلماء: .......
فمن خالف ما أمر ا بو كرسولو  ...»: قاؿ الشيخ عبد الرٞبن بن حسن آؿ الشيخ رٞبو ا تعأب - 

الناس بغّب ما أنزؿ ا، أك طلب ذلك اتباعان ٤با يهواه كيريده فقد خلع صلى ا عليو كسلم بأف حكم بْب 
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ربقة اإلسبلـ كاإلٲباف من عنقو كإف زعم أنو مؤمن، ف ف ا تعأب أنكر على من أراد ذلك، كأكذّٔم ُب 
ٌدعى زعمهم اإلٲباف ٤با ُب  من قولو }يزعموف{ من نفي إٲباهنم، ف ٌف }يزعموف{ إ٭با يقاؿ غالبان ٤بن ا

دعول ىو فيها كاذب ٤بخالفتو ًلميوجبها كعملو ٗبا يينافيها، ٰبٌقق ىذا قولو تعأب }كقد أمركا أف يكفركا بو{ 
ألف الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، كما ُب آية البقرة، ف ذا ٓب ٰبصل ىذا الركن ٓب يكن موحدان، كالتوحيد ىو 

ًمو، كما أٌف ذلك بْبّْه ُب قولو تعأب }فمن يكفر أساس اإلٲباف الذم تصلح بو ٝبيع األعماؿ كتفسيد ب عدى
[ كذلك أف التَّحاكم إٔب الطاغوت إٲبافه ِٔٓبالطاغوت كيؤمن با فقد استمسك بالعركة الوثقى{ ]البقرة: 

 . [ّٕٗ،صُ]فتح آّيد،ج. «بو
عندما  أبكقاؿ الشيخ عبداللطيف بن عبدالرٞبن بن حسن بن ٧بمد بن عبدالوىاب رٞبهم ا تع - 

سيئل عما ٰبكم بو أىل السوالف من البوادم كغّبىم من عادات اْلباء كاألجداد ىل ييطلق عليهم بذلك 
مىن ٙباكىم إٔب غّب كتاب ا تعأب كسنة رسولو صلى ا عليو كسلم بعد »الكفر بعد التعريف؟ فأجاب: 

 . « فأيلئك ىيمي الكافركف{التعريف فهو كافر، قاؿ ا تعأب }كمن ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ ا
إف فصل الدين عن الدكلة ىي صورة للتحاكم إٔب الكتاب »: قاؿ أبو أيٌسيد السورم رٞبو ا تعأب 

كالسنة ُب عبلقة اإلنساف بربو من صبلة كصياـ كحج كغّبىا من الشعائر ٍب التحاكم إٔب غّب الكتاب كالسنة 
من غّب الكتاب كالسنة فهو ببل شك كافر، ككذلك من  ُب غّب ذلك، فمن أخذ صبلتو كصيامو كشعائره

أخذ منهج حياتو من مصدر آخر غّب الكتاب كالسنة فهو كافر أيضان ألنو ٙباكم إٔب غّب كتاب ا كسنة 
 . «نبيو صلى ا عليو كسلم

ا أنزؿ ا{ قاؿ الشيخ ٧بمد رشيد ر ا رٞبو ا تعأب ُب تفسّب قولو تعأب }كإذا قيل ٥بم تعالوا إٔب م 
اْلية ناطقة بأف من صٌد كأعرض عن حكم ا كرسولو صلى ا عليو كسلم عمدان كال سيما بعد »أف: 

 . «دعوتو إليو كتذكّبه بو، ف نو يكوف منافقان ال ييعتدُّ ٗبا يزعمو من اإلٲباف، كما يدعيو من اإلسبلـ
٢بافظ ابن كثّب عند تفسّبه لقولو تعأب معلقان على كبلـ ا قاؿ الشيخ أٞبد شاكر رٞبو ا تعأب 

كم ا٤بسلموف ُب ببلدىم بتشريع مقتبس »:}أفحكم ا١باىلية يبغوف{ أقوؿ: أىفػىيىجيوز ُب شرع ا تعأب أف ٰبي
عن تشريعات أكربا الوثنية ا٤بلحدة؟ بل بتشريع تدخلو األىواء كاْلراء الباطلة، يغٌّبكنو كيبدلونو كما يشاؤكف، 

إالٌ  -فيما نعلم من تارٱبهم-و أىكىافق ًشرعة اإلسبلـ أـ خالفها؟ إف ا٤بسلمْب ٓب ييبلوا ّٔذا قط ال يبإب كا ع
ُب ذلك العهد عهد التتار، ككاف من أسوأ عهود الظلم كالظبلـ، كمع ىذا ف هنم ٓب ٱبضعوا لو، بل غلب 
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سلمْب على دينهم كشريعتهم، كٗبا اإلسبلـ التتار، ٍب مزجهم فأدخلهم ُب ًشرعتو، كزاؿ أثر ما صنعوا بثبات ا٤ب
أف ا٢بكم السيئ ا١بائر كاف مصدره الفريق ا٢باكم إذ ذاؾ، ٓب يندمج فيو أحد من أفراد األمم اإلسبلمية 
اكومة، كٓب يتعٌلموه كٓب يعٌلموه أبناءىم، فما أسرع ما زاؿ أثره، أفرأيتم ىذا الوصف القوم من ا٢بافظ ابن  

ا٥بجرم[ لذاؾ القانوف الو عي، الذم صنعو عدك اإلسبلـ جنكيز خاف؟ ألستم ] -ُب القرف الثامن-كثّب 
تركنو يصف حاؿ ا٤بسلمْب ُب ىذا العصر، ُب القرف الرابع عشر ا٥بجرم؟ إاٌل ُب فرؽ كاحد أشرنا إليو آنفان: 

أثر ما  أف ذلك كاف ُب طبقة خاصة من ا٢بكاـ أتى عليها الزمن سريعان فاند٦بت ُب األمة اإلسبلمية كزاؿ
صنعت، ٍب كاف ا٤بسلموف اْلف أسوأ حاالن، كأشد ظلمان كظبلمان منهم، ألف أكثر األمم اإلسبلمية اْلف تكاد 
تندمج ُب ىذه القوانْب ا٤بخالفة للشريعة، كالٍب ىي أشبو شيء بذاؾ "الياسق" الذم اصطنعو رجله كافره 

سبلـ، ٍب يتعٌلمها أبناء ا٤بسلمْب كيفخركف بذلك ظاىري الكفر، ىذه القوانْب الٍب يصطنعها ناس ينتسبوف لئل
آباءن كأبناء، ٍب ٯبعلوف مرٌد أمرىم إٔب معتنقي ىذا "الياسق العصرم" كٰبيىقّْركف من ٱبالفهم ُب ذلك، كيسموف 

"جامدان" إٔب مثل ذلك من األلفاظ البذيئة، بل إهنم ك من يدعوىم إٔب االستمساؾ بدينهم كشريعتهم "رجعيان"
أيديهم فيما بقي ُب ا٢بكم من التشريع اإلسبلمي، يريدكف ٙبويلو إٔب "ياسقهم" ا١بديد با٥بوينا كاللْب أدخلوا 

تارة، كبا٤بكر كا٣بديعة تارة، كٗبا ملكت أيديهم من السلطات تارات، كيصٌرحوف كال يستحيوف بأهنم يعملوف 
أف يعتنق ىذا الدين ا١بديد، أعِب ألحد من ا٤بسلمْب  -مع ىذا-على فصل الدكلة من الدين! أفيجوز إذف 

وز لرجل مسلم أف يليى القضاء ُب ظل ىذا "الياسق العصرم" كأف يعمل بو كييعًرض  التشريع ا١بديد؟ أىكى ٯبى
عن شريعتو البٌينة؟ ما أظٌن أف رجبلن مسلمان يعرؼ دينو كييؤمن بو ٝبلة كتفصيبل كيؤمن بأف ىذا القرآف أنزلو 

كمان ال يأتيو الباطل من بْب يديو، كال من خلفو، كبأف ا تعأب على رسولو صل ى ا عليو كسلم كتابان ٧بي
طاعتو كطاعة الرسوؿ صلى ا عليو كسلم الذم جاء بو كاجبة قطعية الوجوب ُب كل حاؿ، ما أظنو 

ان، ال يلحقو يستطيع إاٌل أف ٯبـز غّب مَبدد كال متأكؿ، بأف كالية القضاء ُب ىذه ا٢باؿ باطلة بطبلنان أصلي
التصحيح كال اإلجازة، إف األمر ُب ىذه القوانْب الو عية كا ح ك وح الشمس، ىي كيفره بواح، ال خفاء 

ُب العمل ّٔا، أك ا٣بضوع ٥با أك  -كائنان من كاف-فيو كال مداكرة، كال عيذر ألحد ٩بن ينتسب لئلسبلـ 
 . «إقرارىا، فليحذر امرؤه لنفسو، ككل امرئو حسيبي نفسو

كمن حكم بغّب ما أنزؿ ): ُْٕٕٕب تعليقو كٙبقيقو ٤بسند اإلماـ أٞبد عند ا٢بديم رقم  كقاؿ رٞبو ا 
كمن ر ي عن ذلك كأقره فهو كافر، سواء أحكم ٗبا يسميو شريعة أىل الكتاب . ا عامدا عارفا فهو كافر
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 . ذلك(فكلو كفر كخركج من ا٤بلة، أعاذنا ا من . أـ ٗبا يسميو تشريعا ك عيا
اللهم إ٘ب ابرأ إليك من الضبللة كبعد: ف ف أىل الريب »: كقاؿ الشيخ ٧بمود شاكر رٞبو ا تعأب 

كالفًب ٩بن تصٌدركا الكبلـ ُب زماننا ىذا قد تلمس ا٤بعذرة ألىل السلطاف ُب ترؾ ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا تعأب 
تعأب الٍب أنز٥با ُب كتابو كُب اٚباذىم قانوف أىل كُب القضاء ُب األمواؿ كاألعراض كالدماء بغّب شريعة ا 

فهذا الفعل إعراض عن حكم ا تعأب كرغبة عن دينو، كإيثاره ألحكاـ  ...الكفر شريعة ُب ببلد اإلسبلـ
ُب  -على اختبلفهم-أىل الكفر على حكمو سبحانو كتعأب، فهذا كفره ال يشكُّ فيو أحد من أىل القبلة 

لداعي إليو، كالذم ٫بن فيو اليـو ىو ىجر ألحكاـ ا تعأب عاٌمة ببل استثناء، كإيثاري تكفّب القائل بو كا
أحكاـو غّبي حكمو ُب كتابو كسنة نبيو صلى ا عليو كسلم كتعطيله لكل ما ُب شريعة ا تعأب، بل بلغ 

فمن احتٌج ّٔذين  ...مبلغ االحتجاج على تفضيل أحكاـ القانوف ا٤بو وع على أحكاـ ا تعأب ا٤بنزلة
كغّبٮبا ُب غّب بأّا كصرفها إٔب غّب معناىا، رغبة ُب نصرة سلطاف أك احتياالن على تسويغ ا٢بكم بغّب  األثرين

 . «ما أنزؿ ا تعأب كر ي بتبديل األحكاـ، فحكم الكافر ا٤بصٌر على كفره معركؼ ألىل ىذا الدين
ُب تفسّب قولو تعأب }أٓب تر إٔب الذين يزعموف أهنم  عأبقاؿ الشيخ عبد الرٞبن السعدم رٞبو ا ت 

آمنوا ٗبا أنزؿ إليك{ أف: )الرد إٔب الكتاب كالسنة شرط ُب اإلٲباف، فدؿ ذلك على أف من ٓب يرد إليهما 
لشرع ا كٙبكيمو،  االنقيادف ف اإلٲباف يقتضي  ...مسائلى النزاع فليس ٗبؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت

 . أمر من األمور، فمن زعم أنو مؤمن، كاختار حكم الطاغوت على حكم ا فهو كاذب ُب ذلك(ُب كل 
فصل الدين عن السياسة ىدـ »: قاؿ شيخ جامع األزىر الشيخ ٧بمد ا٣بضر حسْب رٞبو ا تعأب 

 . «٤بعظم حقائق الدين كال يقدـ عليو ا٤بسلموف إالٌ بعد أف يكونوا غّب مسلمْب
فا٢بكم بالقوانْب الو عية ا٤بخالفة للشريعة اإلسبلمية إ٢باد  ...»: اّب بن إبراىيم البليهيقاؿ الشيخ ص 

ككفر كفساد كظلم للعباد، فبل يسود األمن كال ٙبفظ ا٢بقوؽ الشرعية إالٌ بالعمل بشريعة اإلسبلـ كلها عقيدة 
حكم بعمل ٨بلوؽ ٤بخلوؽ مثلو، ىو  كعبادة كأحكامان كأخبلقا كسلوكان كنظامان، فا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا ىو

كال فرؽ بْب األحواؿ الشخصية كالعامة كا٣باصة، فمن فٌرؽ بينها ُب ا٢بكم فهو  ...حكم بأحكاـ طاغوتية
 . «ملحده زنديقه كافره با العظيم

 : ُب أقساـ ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا الكفرية ا٤بخرجة من ا٤بلة قاؿ الشيخ ٧بمد بن إبراىيم رٞبو ا 
كىو أعظمها كأمشلها كأظهرىا معاندة للشرع، كمكابرة ألحكامو، كمشاقة  تعأب كلرسولو : ا٣بامس
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صلى ا عليو كسلم كمضاىاة بااكم الشرعية، إعدادان كإمدادان كإرصادان كتأصيبلن كتفريعان كتشكيبلن كتنويعان 
ـ مهٌيأة مكملة، مفتوحةي األبواب، كالناسي إليها فهذه ااكم ُب كثّب من أمصار اإلسبل ...كحكمان كإلزامان 

أسرابه إثر أسراب، ٰبكم حٌكامها بينهم ٗبا ٱبالف حيكم السنة كالكتاب، من أحكاـ ذلك القانوف، 
تّْميوي عليهم، فأمُّ كيفرو فوؽ ىذا الكفر، كأم مناقضة للشهادة بأف ٧بمدان رسوؿي  كتلزمهم بو كتقٌرىم عليو، كٙبي

 [ُِٔ،صُٔ]الدرر السنية،ج. ا٤بناقضةا بعد ىذه 
ف نو ال ٯبتمع  ،تكذيب ٥بم فيما اٌدعوه من اإلٲباف( يػىٍزعيميوفى )-تعأب  -: إف قولو رٞبو ا كقاؿ 

بل أحدٮبا يناُب  ،اإلٲباف ُب قلب عبد أصبلن  مع -صلى ا عليو كسلم-التحاكم إٔب غّب ما جاء بو النيب 
صلى ا -فكل من حكم بغّب ما جاء بو الرسوؿ  ،ياف كىو ٦باكزة ا٢بدكالطاغوت مشتق من الطغ ،اْلخر

 . [َِٗ،صُٔ]الدرر السنية،ج. فقد حكم بالطاغوت كحاكم إليو -عليو كسلم
كّٔذه النصوص السماكية الٍب ذكرنا  ...»: قاؿ الشيخ اإلماـ ٧بمد أمْب الشنقيطي رٞبو ا تعأب 

القوانْب الو عية الٍب شرعها الشيطاف على لساف أكليائو ٨بالفة ٤با شرعو يظهر غاية الظهور أف الذين يٌتبعوف 
ا جل كعبل على ألسنة رسلو ]عليهم الصبلة كالسبلـ[ أنو ال يشك ُب كفرىم كشركهم إاٌل من طمس ا 

عقو٥بم فتحكيم ىذا النظاـ ُب أنفس آّتمع كأموا٥بم كأعرا هم كأنسأّم ك  ...بصّبتو كأعماه عن نور الوحي
كأدياهنم، كفر ٖبالق السموات كاألرض كٛبٌرد على نظاـ السماء الذم ك عو من خلق ا٣ببلئق كلها كىو أعلم 

 [ِٗٓ،صّ]أ واء البياف،ج. ٗبصا٢بها سبحانو كتعأب عن أف يكوف معو مشرعه آخر علوان كبّبا
ال فرؽ بينهما  ،ا ٗبعُب كاحدكله  ،كاإلشراؾ بو ُب عبادتو ،" اإلشراؾ با ُب حكمو: رٞبو اكقاؿ  
ال فرؽ  ،كيسجد للوثن،كالذم يعبد الصنم  ،كتشريعان غّب تشريع ا ،فالذم يتبع نظامان غّب نظاـ ا ،ألبتة

اف لعبدالرٞبن ا٢باكمية ُب تفسّب أ واء البي]. ككبلٮبا مشرؾ با ،فهما كاحد ،بينهما ألبتة بوجو من الوجوه
 . [ُِٔ/ٕكانظر أ واء البياف للشنقيطي  ،باختصار ّٓ ،ِٓالسديس ص 

إٌف رفع أحكاـ شرعية من أحكاـ اإلسبلـ معركؼ »: قاؿ الشيخ عبدا بن قعود رٞبو ا تعأبك  
حكمها من دين اإلسبلـ بالضركرة كإحبلؿ قوانْب ك عية من صنيع البشر ٨بالفة ٥با بدالن منها كا٢بكم ّٔا 

 . يها أٌف ذلك شرؾ با ُب حكموبْب الناس كٞبلهم على التحاكم إل
الذم ييستخلص من  »كىو يعٌرؼ معُب الطاغوت أف:  قاؿ الشيخ ٧بمد حامد الفقي رٞبو ا تعأب 

كل ما صرؼ العبد كصٌده عن عبادة ا تعأب كإخبلص   :ىوأف الطاغوت كبلـ السلف ر ي ا عنهم 
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كيدخل ُب ذلك ببل شك: ا٢بكم بالقوانْب األجنبية عن  ...الدين كالطاعة  كلرسولو صلى ا عليو كسلم
اإلسبلـ كشرائعو كغّبىا من كل ما ك عو اإلنساف ليحكم بو ُب الدماء كالفركج كاألمواؿ، كليبطل ّٔا شرائع 
ا تعأب، من إقامة ا٢بدكد كٙبرٙب الربا كالزنا كا٣بمر ك٫بو ذلك ٩با أخذت ىذه القوانْب ٙبللها كٙبميها 

  « ...كمنفٌذيها، كالقوانْب نفسها طواغيت، ككا عوىا كمركجوىا طواغيت بنفوذىا
كمثل ىذا كشرّّ منو مىًن اٌٚبذ من  »كىو يعلق على قوؿ ابن كثّب رٞبو ا تعأب ُب التتار:  كقاؿ أيضان  

و من كتاب ا كبلـ الفر٪بة قوانْب يتحاكم إليها ُب الدماء كالفركج كاألمواؿ، كيقٌدمها على ما عىًلم كتبْب ل
كسنة رسولو صلى ا عليو كسلم فهو ببل شك كافر مرتد إذا أصر عليها كٓب يرجع إٔب ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا كال 

 . ينفعو أم اسم تسٌمى بو، كال أٌم عمل من ظواىر أعماؿ الصبلة كالصياـ ك٫بوىا
وأىا عاقبة ما ابتلي بو كثّبكف من كىو من أعظمها شران كأس»: قاؿ الشيخ ٞبود التوٯبرم رٞبو ا تعأب 
راح األحكاـ الشرعية كاالعتياض عنها ٕبكم الطاغوت من القوانْب كالنظامات اإلفر٪بية أك الشبيهة اطٌ 

كقد ا٫برؼ عن الدين »ٌٍب أكرد بعض اْليات القرآنٌية كتابع: « باإلفر٪بية ا٤بخالف كله منها للشريعة امدية
الناس، فمستقل من اال٫براؼ كمستكثر، كآؿ األمر بكثّب منهم إٔب الردة  بسبب ىذه ا٤بشأّة فئاته من

كالتحاكم إٔب غّب الشريعة امدية . كا٣بركج من دين اإلسبلـ بالكلية كال حوؿ كال قوة إاٌل با العلي العظيم
من  ...أىل زمانناكما أكثري ا٤بعر ْب عن أحكاـ الشريعة امدية من  ...من الضبلؿ البعيد كالنفاؽ األكرب

 . [ِِٔ،صُٔ]الدرر السنية،ج. الطواغيت الذين ينتسبوف إٔب اإلسبلـ كىم عنو ٗبعزؿ
 كبعد ىذه النقوؿ الوا حة الصرٰبة ُب ا٤بسألة أعود إٔب ما ذكره ا٤بؤلف من الشبهات: 
بْب  ٤بتنازع فيها يكوف ُب ا٤بسائل اف ذا تقرر أهنا مسألة اجتهادية ف ف التكفّب لؤلعياف ال]:قاؿ ا٤بؤلف 

 . كإف ا٣ببلؼ مانع من تكفّب ا٤بعينْب[ ،أىل السنة أنفسهم
القوؿ بأف كل مسألة اجتهادية ال يصح فيها التكفّب لؤلعياف ال يصح، فتارؾ الصبلة بالكلية : أقوؿ 

 لو نكٌفره كلو كاف ُب ا٤بسألة خبلؼ، فمن أخذ بقوؿ ٝبهور الصحابة كالتابعْب ُب كفر تارؾ الصبلة كتبْب
أٌف فبلنان من الناس ال يصلي ال ُب ا٤بسجد كال ُب بيتو ف ٌف لو أف ٰبكم بكفره كيعاملو معاملة الكفار، كلو  
كاف ُب ا٤بسألة خبلؼ ماداـ أنو اعتقد أٌف حكمو ىو الصواب كأنو ا٤بوافق للكتاب كالسنة، ىذا فيما كاف 

، كأما إف كانت ا٤بسألة كا حة كحكمها كا ح ا٣ببلؼ فيو سائغان لو حظّّ من النظر كٙبتملو بعض األدلة
كلكن خفي ذلك على بعض أىل السنة لعدـ تصوره حقيقة ا٤بسألة أك لكونو أخطأ ُب تنزيل ا٢بكم البلئق 
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أخطأ ُب تصورىا على حقيقتها كليست األدلة  اعتبار لو لكوف من خالف فيها ّٔا ف ٌف ىذا ا٣ببلؼ ال
ٙبكيم القوانْب الو عية من ىذا النوع ف ٌف أكثر من أفٌب بعدـ كفر متضاربة فيها أك متعار ة، كمسألة 

٤بسألة من ٝبيع جوانبها لذلك لة تصوران صحيحان أك ٓب ٰبط باا٢باكم بالقوانْب الو عية ٓب يتصور ا٤بسأ
 قاسوىا على جور بعض ا٢بكاـ ُب الدكلة األموية كالعباسية كأنزلوىا منزلتها ُب الصورة كا٢بكم، كىذا خطأ
فادح ف ٌف االختبلؼ بْب الصورتْب أك ح من الشمس ُب رابعة النهار فاألمويوف كغّبىم من الوالة الذين  
 كاف يقع منهم ا١بور ُب ا٢بكم ك٫بو ذلك ٓب يضعوا القوانْب الو عية ا٤بخالفة للشرع بدالن عن أحكاـ الشرع

صل بالشرع كىو الدستور الوحيد ُب لزموا الناس با٢بكم ّٔا كالتحاكم إليها كإ٭با كاف حكمهم ُب األكي
ا٢بكم، ٖببلؼ الطواغيت الذين استبدلوا أحكاـ الشرع بأحكاـ أخرل ف ٌف ىؤالء ك عوا حكمان ٨بالفان 

بدالن عنو، كالذم ييسوّْم بْب الصورتْب ٯبمع بْب ا٤بتضادين كييسوّْم بْب  اللحكم الذم جاء بو الشرع كجعلوى
 . النقيضْب
 . أم ظاىران ال ٰبتمل تأكيبلن  (بواحان )النوكم ُب كتابو " رياض الصا٢بْب "ُب تفسّب كقاؿ ]:قاؿ ا٤بؤلف 

ألف للمكفر أف يأخذ قوؿ العلماء اْلخرين ٗبا أف ا٣ببلؼ سائغ  ؛كتنازعي أىل العلم تأكيله ٲبنع التكفّب
 . بْب أىل السنة كىم من أىل السنة[

ليس كل تأكيل معتربه ُب الشريعة، بل البٌد أف يكوف ىذا ليس كل تأكيل يعترب مانعان من التكفّب، ك : أقوؿ
كٙبتملو األدلة، كإال ف نو ما من مبتدع بل كال مشرؾ إال ك٘بد عنده بعض أك اللغة التأكيل لو كجو ُب الشرع 

التأكيبلت الٍب سٌوغت لو ما يفعل، بل حٌب كفار قريش كانت عندىم بعض التأكيبلت الٍب استندكا إليها 
ما نعبدىم إال : ]عليها ُب تربير شركهم كما حكاه ا عنهم ُب آياتو من كتابو مثل قولو تعأب كاعتمدكا

كيعبدكف من دكف ا ما ال يضرىم كال ينفعهم كيقولوف ىؤالء شفعاؤنا عند : ]ليقربونا إٔب ا زلفى{ كقولو
 . {..ا

األدلة ىذا أف نَبؾ ا٢بكم الذم عرفناه من  ِبفػىقىٌل أف ٘بد مسألة إال كفيها خبلؼ فهل يع إذا تبْب ىذا 
 الصحيحة لوجود خبلؼ ُب ا٤بسألة كلو كاف ا٣ببلؼ ليس لو كجو صحيح ُب الشرع؟

ا٢بكم بالقوانْب الو عية سواء ك عها ا٢باكم من عنده أك أخذىا من غّبه ليست مسألة ظلم  كمسألة
كٙبرٙب، فبل يصٌح أف نقيسها على مسألة  كمعصية فحسب بل ىي مسألة توحيد، كعبادة، كتشريع، كٙبليل

الظلم ُب ا٢بكم مع التزاـ ا٢بكم بالشريعة كعدـ التبديل، كالذين ٱبالفوننا ُب حكم ا٢باكمْب بغّب ما أنزؿ ا 
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الذين ٫ٌبوا شرع ا كحكموا بغّبه أك استبدلوا بعض األحكاـ الشرعية بأحكاـ أخرل ٨بالفة ٓب يعطوا ا٤بسألة 
ظر الصحيح، كٓب ينزلوىا منزلتها الصحيحة قبل ا٢بكم فيها، كمن ىنا دخل عليهم ا٣بلل فهم حقها من الن

حل ا جعلوىا معصية من قبيل الظلم، كغفلوا عن كوهنا منازعة  ُب ربوبيتو كٙبليل ٤با حـر ا كٙبرٙب ٤با أ
 . لناس لغّب ا ُب التحاكمكتشريع مع ا كتعبيد ا

ال أخالفك أف الشارع عٌلق ا٢بكم -:أب على ا٢بجة األكٔب يكوف ٗبا يليوا:]كا١بقاؿ ا٤بؤلف 
 على ٦برد التحكيم بغّب ما أنزؿ ا لكنِب أقوؿ بأف الكفر ىنا أصغر ال أكرب لؤلدلة التالية:  (الكافر)بوصف
حٌب األب مع  أف األخذ بعمـو اْلية يلـز منو تكفّب ا٤بسلمْب ُب أم حادثةو ٓب يعدلوا فيها بْب اثنْب -ُ

ككجو  ُألف كاقعو أنو ٤با عصى ربو ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ ا ُب نفسو ؛أبنائو بل كالرجل ُب نفسو إذا عصى ربو
عامة تشمل كل ما ليس بعآب كمن ٓب يعدؿ بْب بنيو  (كما) ِعامةه تشمل كل عآب (مىنٍ )ىذا البلـز أف لفظة 

 . ما()داخلةه ُب عمـو  داخله ُب عمـو )من( كمسألتو الٍب ٓب يعدؿ فيها
ألجل  فالنصوص الدالة على عدـ كفر مثل ىذا ككل عاصو تكوف صارفةن لآلية من األكرب إٔب األصغر

ىذا أٝبع العلماء على عدـ األخذ بعمـو ىذه اْلية، إذ ا٣بوارج ىم ا٤بتمسكوف بعمومها ُب تكفّب أىل 
 . خرلا٤بعاصي كالذنوب كٓب يلتفتوا إٔب الصوارؼ من األدلة األ

كقد  لَّت ٝباعة من أىل البدع من ا٣بوارج كا٤بعتزلة ُب ىذا الباب فاحتجوا بآيات  :قاؿ ابن عبد الرب 
اًفريكفى }من كتاب ا ليست على ظاىرىا مثل قولو تعأب  ىػ ا. {كىمىٍن ٓبٍى ٰبىٍكيٍم ٗبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلكى

                                      

 

 

 
(: ف ف ا عز كجل قاؿ: كمن ٓب ٰبكم ٗبػا أنػزؿ اػ فأكلئػك ىػم الكػافركف، كمػن ٓب ٰبكػم ٗبػا أنػزؿ اػ فأكلئػك ىػم الفاسػقوف، ِّْ/ ّقاؿ ابن حـز ُب الفصل ) ُ

 الظا٤بوف. فليلـز ا٤بعتزلة أف يصرحوا بكفر كل عاص كظآب كفاسق ألف كل عامل با٤بعصية فلم ٰبكم ٗبا أنزؿ ا ا. ىػ ىم كمن ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ ا فأكلئك 
لم كػال يوصػف بالعقػل. قػاؿ ا٣بطػايب ُب  يوصػف بػالع ، فاػأطلقػت علػى اػ مىػٍن()لكػن عػآب أدؽ ألف  )عػآب( درج كثّب من العلمػاء أف يعػرب بكلمػة )عاقػل( بػدؿ ِ

 :كُب أ٠بائو العليم كمن صفتو العلم، فبل ٯبوز قياسان عليو أف يسمى عارفان ٤با تقتضيو ا٤بعرفة من تقدٙب األسػباب الػٍب ّٔػا يتوصػل إػٔبُُّكتاب شأف الدعاء ص
 علم الشيء ككذلك ال يوصف بالعاقل.. ا. ىػ. 
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ُ . 
  ِىػ. ا…أف ا١بور ُب ا٢بكم من الكبائر ٤بن تعمَّد ذلك عا٤بان بوكقاؿ: أٝبع العلماء على 
بل ٓب يقل بو أحده . " أما ظاىر اْلية ٓب يقل بو أحده من أئمة الفقو ا٤بشهورين:كقاؿ ٧بمد رشيد ر ا

 فلعلَّو ال يرل ا٣بوارج أيضان متمسكْب بظاىر اْلية لكوهنم ال يكفّْركف بالصغائر كظاىر اْلية ّىػ. قط " ا
 . تشمل حٌب الصغائر

كىمىٍن ٓبٍى ٰبىٍكيٍم ٗبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلىًئكى ىيمي }كقاؿ اْلجرم: ك٩با يتبع ا٢بركرية من ا٤بتشابو قوؿ ا عز كجل 
اًفريكفى  ٍم يػىٍعًدليوفى }كيقرءكف معها  {اٍلكى ٢بق قالوا: قد  ف ذا رأكا اإلماـ ا٢باكم ٰبكم بغّب ا {ٍبيَّ الًَّذينى كىفىريكا ًبرىًّّْٔ
ألهنم يتأكلوف  ؛فيخرجوف فيفعلوف ما رأيت ،كمن كفر عدؿ بربو فقد أشرؾ، فهؤالء األئمة مشركوف ،كفر

 . ْىػ. ىذه اْلية ا
. " كقد تأكلت ا٣بوارج ىذه اْلية على تكفّب من ترؾ ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا من غّب جحود:كقاؿ ا١بصاص

  ٓا ىػ
ّٔذه اْلية على أف كل من عصى ا تعأب فهو كافره كقالوا ىي نص " كاحتجت ا٣بوارج :كقاؿ أبو حياف

  ٔىػ. ُب كل من حكم بغّب ما أنزؿ ا فهو كافر ا
فكن ، توارد كلمات علماء األمة ُب ذـ األخذ بعمـو اْلية كأنو مذىب ا٣بوارج -يا رعاؾ ا  -انظر 

                                      

 

 

 
 (. ُٔ/ُٕالتمهيد ) ُ
 (. ٕٓ-ْٕ/ٓالتمهيد ) ِ
 (. َْٔ/ٔتفسّب ا٤بنار ) ّ
 . ِٕالشريعة ص ْ
 (.  ّْٓ/ِأحكاـ القرآف ) ٓ
 (. ّْٗ/ّالبحر ايط ) ٔ
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 [. حذران 
ا فأكلئك ىم الكافركف{ يشمل الكفر األكرب كالكفر  : إٌف قولو تعأب: }كمن ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿأقوؿ 

األصغر على التفصيل الذم مٌر ُب الصفحات ا٤با ية، ك٫بن ال نقوؿ بقوؿ ا٣بوارج ا٤بارقْب بل قولنا خبلؼ 
 قو٥بم كاستداللنا باْلية خبلؼ استدال٥بم كىذا يتبْب لك من كجوه:

على  بغّب ما أنزؿ ا مطلقان، ك٫بن نفصل ُب ا٤بسألةأف ا٣بوارج استدلوا ّٔا على كفر من حكم / األكؿ 
 . ما تقدـ ذكره فانتبو

أف أحد العلماء الذين يدعوف إٔب ا١بهاد ٞبلها على اإلطبلؽ ف ف قولو شاذ كليس ىو قوؿ  كلو حصل 
هم أف ٝبيع كال غالب مشايخ آّاىدين، كبالتإب فبل يعترب رأيو رأيان للمنهج، بل لكل جواد كبوة، كمن ا٤ب

تعلم أنو لو قاؿ أحد بذلك كٓب يكن قولو مبِب على أصوؿ ا٣بوارج ف نو ال يعترب خارجيان، بل ٦بتهدان ٨بطئان 
مادامت أصولو أصوؿ أىل السنة كا١بماعة، كىذا أمر ينبغي التنبو لو، ف ف بعض العلماء يكوف على أصوؿ 

رج من مذىب أىل السنة كا١بماعة كخطؤه أىل السنة كا١بماعة كلكن يشذ ُب مسألة ٦بتهدان ف نو ال ٱب
 . مردكد
أف ا٣بوارج بنوا ذلك على أصلهم الضاؿ ُب تكفّب مرتكب الكبّبة، ك٫بن ال نكفر صاحب / الثا٘ب 

الكبّبة، بل نقوؿ: إف صاحب الكبّبة إف مات كٓب يتب ف نو ٙبت مشيئة ا إف شاء عفا عنو كإف شاء 
 . عذبو
 تػيقىوّْلنا ما ٓب نقل، كإذا ظهر لك أٌف ىذا قوؿ بعض مشايخ آّاىدين فبل ال: كعلى ىذا فنقوؿ للمؤلف 

تنسبو إٔب منهجهم على كجو اإلطبلؽ حٌب تقرأ كتب غّبه من العلماء، كأكثر مشايخ آّاىدين يفٌصلوف ُب 
 . ا٤بسألة على ٫بو ما ذكرتو لك من التفصيل
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 األصغر لثبلثة أمور: كقاؿ: ]فرجحت احتماؿ إرادة
أف أصحاب ابن عباس كطاككس صرَّحوا بأف ا٤براد باْلية كفر ال ينقل عن ا٤بلة ب سناد صحيح ركاه  - أ

فهذا يغلّْب جانب احتماؿ إرادة الكفر األصغر فيصّب من باب الظن . كابن جرير ُب تفسّبه ُابن نصر
كييضعَّف قوؿ الرجل إذا كاف الغالب كىو كاؼو لبلستدالؿ ف ف أقواؿ أصحاب الرجل تو ّْح قولو بل قد ييعلُّ 

 . ِأصحابو على خبلؼ قولو كما فعل ٰبٓب بن سعيد ُب تضعيف قوؿو البن مسعود ألف أصحابو على خبلفو
أنِب ال أعرؼ أحدان من العلماء ا٤با ْب جعل قوال آخر البن عباس بناءن على ىذه الركاية كإ٭با من  -ب 

كم عنو من أنو فسر اْلية با١بحود كإسناده  عيفه ٍب جعل منهم البن عباس قوال آخر اعتمد على ما ر 
أيضان ٩با يقوّْم عدـ إرادة ابن عباس الكفر األكرب أف فتنة ا٣بوارج ُب زمانو ككانوا متمسكْب ّٔذه اْلية ُب 
 . التكفّب ككانت لو معهم مناظراته فتفسّب اْلية بالكفر األكرب ال فائدة منو ُب الرد عليهم فتنبو ىيديت الرُّشد

ف نو قد كثق بعض  ،أف الركاية الضعيفة الٍب فيها التصريح بأنو كفر دكف كفر ليس  عفها شديدان  -ج
 . [أىل العلم ىشاـ بن حجّب فيعتضد ّٔا ُب بياف معُب اْلثار الصحيحة كأف ا٤براد ّٔا كفر أصغر

؛ ألف ابن: أقوؿ  عباس قاؿ ذلك ُب  إٌف قوؿ بن عباس ر ي ا عنهما ال يصح ٞبلو على حكاـ اليـو
عهد األمويْب، كمن ا٤بعلـو أف الدكلة األموية كانت ٙبكم بشرع ا كلكن كاف ٰبصل من بعض األمراء جور 
ُب ا٢بكم على طوائف من الناس، كلكنهم ٓب يؤخركا أحكاـ الشرع كيستبدلوىا بغّبىا، ىذا ٓب ٰبصل منهم 

لو عية ٓب ٰبصل إال ُب عهد التتار بعد موت ابن على اإلطبلؽ، ف ف استبداؿ أحكاـ الشرع بالقوانْب ا
عباس بقركف، كأما حكاـ اليـو فقد ٫بىَّوا شرع ا كأتوا بالقوانْب ا٤بخالفة كنصبوىا للحكم بْب الناس، كألزموا 
الناس ّٔا، كبْب ا٤بسألتْب فرؽ كبّب، فا١بور ُب ا٢بكم ُب بعض القضايا مع التزاـ ا٢بكم بالشريعة ليس  

                                      

 

 

 
 (. ْٕٓكتاب تعظيم قدر الصبلة رقم ) ُ
 . ِِانظر اإلٲباف أليب عبيد القاسم بن سبلـ ص  ِ



 جمع وإعداد: أبي المنذر الحربي عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل التكفير والتفجير"

 (ٕ٘ٔ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

ها تو يحان ُب التفصيل السابق فبل ٫بتاج إٔب التكرار، أحكاـ الشريعة بغّبىا، كىذه ا٤بسألة أشبعتي  كاستبداؿ
 كلكن أحب أف أكرد ما قالو الشيخاف الفا بلف أٞبد ك٧بمود شاكر ُب ىذه ا٤بسألة:

ىذه » ُب "عمدة التفسّب" تعليقان على أثر ابن عباس ا٤بشار إليو أف: قاؿ الشيخ العبلمة أٞبد شاكر 
اْلثار عن ابن عباس كغّبه ٩با يلعب ّٔا ا٤بضللوف ُب عصرنا ىذا من ا٤بنتسبْب للعلم كمن غّبىم من ا١برءاء 
على الدين ٯبعلوهنا عذران أك إباحة للقوانْب الوثنية ا٤بو وعة الٍب  يربت على ببلد اإلسبلـ، كىناؾ أثره عن 

يصنع بعض األمراء من ا١بور فيحكموف ُب بعض قضائهم  أيب ٦بلز ُب جداؿ اإلبا ية ا٣بوارج إياه فيما كاف
ٗبا ٱبالف الشريعة عمدان إٔب ا٥بول أك جهبلن با٢بكم، كا٣بوارج من مذىبهم أف مرتكب الكبّبة كافر، فهم 
ٯبادلوف يريدكف من أيب ٦بلز أف يوافقهم على ما يركف من كفر ىؤالء األمراء ليكوف ذلك عيذران ٥بم فيما يركف 

ككتب « َُِِٔ»ك« َُِِٓ»ج عليهم بالسيف، كىذاف األثراف ركاٮبا الطربم ]ٙبت رقم[ من ا٣برك 
فكتب أخي ٧بمود ٧بمد »ٍب قاؿ: «  ...عليهما أخي ٧بمود ٧بمد شاكر تعليقان نفيسان جدان قويان صرٰبان 

كالفًب ٩بن  اللهم إ٘ب أبرأ إليك من الضبللة، كبعد ف ف أىل الريب»شاكر ٗبناسبة ىذين األثرين ما نٌصو: 
تصٌدركا الكبلـ ُب زماننا ىذا قد تلمس ا٤بعذرة ألىل السلطاف ُب ترؾ ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا، كُب القضاء ُب 
األمواؿ كاألعراض كالدماء بغّب شريعة ا الٍب أنز٥با ُب كتابو كُب اٚباذىم قانوف أىل الكفر شريعة ُب ببلد 

ذٮبا رأيان يرل صواب القضاء ُب األمواؿ كاألعراض كالدماء بغّب اإلسبلـ، فلٌما كقف على ىذين األثرين، اٚب
كمن البٌْب أف  ...ما أنزؿ ا، كأف ٨بالفة شريعة ا ُب القضاء العاـ ال تكفر الرا ي عنها كالعامل عليها

السلطاف،  الذين سألوا أبا ٦بلز من اإلبا ية إ٭با كانوا يريدكف أف ييلزموه ا٢بجة ُب األمراء ألهنم ُب معسكر
ف ف « َُِِٓ»كألهنم رٗبا عصوا كارتكبوا بعض ما هناىم ا عن ارتكابو، كلذلك قاؿ ٥بم ُب ا٣برب األكؿ 

إهنم يىعملوف ٗبا يىعلموف « »َُِِٔ»ىم تركوا شيئان منو عرفوا أهنم قد أصابوا ذنبان، كقاؿ ٥بم ُب ا٣برب الثا٘ب 
تدعة زماننا من القضاء ُب األمواؿ أك الدماء كاألعراض كإذف فلم يكن سؤا٥بم عما احتج بو مب« أنو ذنب

بقانوفو ٨بالف لشريعة ا، كال ُب إصدار قانوفو ملـز ألىل اإلسبلـ، باالحتكاـ إٔب غّب حكم ا ُب كتابو 
كعلى لساف نبيو صلى ا عليو كسلم فهذا الفعل إعراضه عن حكم ا كرغبة عن دينو، كإيثاره ألحكاـ أىل 

ر على حكمو سبحانو كتعأب، كىذا كفره ال يشكُّ فيو أحده من أىل القبلة على اختبلفهم ُب تكفّب الكف
 اىػ. القائل بو كالداعي إليو
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فهذا الكبلـ من الشيخ أٞبد شاكر كإقراره »ُب التعقيب على ىذا الكبلـ  قاؿ أبو إسراء األسيوطي 
ؿ الٍب قصدىا ابن عباس كأبو ٦بلز كا٢باؿ الٍب ٫بن فيها لكبلـ أخيو كا حه ك وح الشمس ُب التفرقة بْب ا٢با

اْلف كأف كبلمهما كارد ُب أمراء ا١بور الذين ٰبكموف ُب قضية أك قضايا بغّب ما أنزؿ ا مع كوف الشريعة 
الٍب ٰبتكموف إليها ىي شريعة اإلسبلـ، كليس كاردان ُب من سن للناس قانونان ٨بالفان لشرع ا كألزمهم 

 اىػ. «اكم إليوبالتح
إٌف الذم يواجهو  ...»ُب التعقيب على كبلـ الشيخ ٧بمود شاكر  كقاؿ الشيخ الدكتور صبلح الصاكم 

العمل اإلسبلمي ُب كاقعنا ا٤بعاصر ليس خلبلن عار ان أك ا٫برافان جزئيان ُب قضية من القضايا حاد فيها القا ي 
ظل آّتمعات اإلسبلمية، كلكنو خىلله ُب أصل قاعدة عن ا٢بق ٥بولن أك رشوة كما ىو حاؿ اال٫برافات ُب 

فالقانوف الواجب اإلتباع ُب حياة األمة، ىل ىو  التحاكم ُب الدين الذم ٯبب أف تيرٌد إليو األمور عند النزاع،
الكتاب كالسنة أـ القوانْب الو عية الٍب تصدر عن الرب٤باف كالسلطة التشريعية؟ إنو يتعلق باإلجابة على ىذا 

لسؤاؿ: ٤بن ا٢بكم ُب دار اإلسبلـ؟ لشريعة ا أـ لقوانْب أكركبا؟ ىل تقـو الدكلة على ٙبكيم الشريعة ا
 . «اإلسبلمية؟ أـ على ٙبكيم القوانْب الو عية؟

: ]كثانيان كل دليل يدؿ على عدـ كفر من ظلم بْب اثنْب كٓب يعدؿ بل كمن ظلم مطلقان غّبه قاؿ ا٤بؤلف 
 . [بد الرب من اإلٝباع على أف ا١بور ُب ا٢بكم ليس كفران بل كبّبةن من كبائر الذنوبكأيضان ما ذكر ابن ع

تو ربوبيتو كألوىيإٌف مسألتنا ليست ا١بور ُب ا٢بكم، كلكنها التشريع مع ا كمنازعة ا ُب : أقوؿ 
الناس لغّب ا ُب  ، كتعبيدما أحل ا ٙبرٙبما حـر ا ك ٙبليل ك  ،ُب ا٢بكم كأ٠بائو كصفاتو، كمنازعتو

 التحاكم، كاستبداؿ أحكاـ ا بأحكاـ البشر، إف بْب ا٤بسألتْب فرقان أيها ا٤بؤلف فانتبو!
: ]كبعد اإلجابة على حججك الثبلث كإثبات أف اْلية ٧بمولةه على الكفر األصغر ألفت قاؿ ا٤بؤلف 
ُب حق من بدؿ حكم ا ٕبكم غّبه  إٔب أف اْلية قد ييراد ّٔا الكفر األكرب كذلك -يا صاحيب  -نظرؾ 

كلمة بدَّؿ ُب كبلـ أىل ك  كبعض الناس ال يعرؼ معُب كلمة بدؿ فيظنها تشمل كل من حكم بغّب حكم ا
العلم ىو أف يضع حكمان غّب حكم ا زاعمان انو حكم ا أما من ك ع حكمان غّب حكم ا كٓب يزعم أنو 

 . [حكم ا فليس مبدالن 
ٌف زعم ا٤بؤلف أف الذم يضع حكمان غّب حكم ا ال يعترب مبدالن إال إذا زعم أنو حكم ا إ أقوؿ: 

 باطل من كجوه:
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حكم ا كيقيم حكم  عند غّبه ٨بالفة ٢بكم ا كيينحّْي أف الذم يضع قوانْب من عنده أك من األكؿ/ 
ىو أف ٯبعل شيئان بدالن عن شيء، كالذم ييزيح غّبه مقامو يعترب مبٌدالن ٢بكم ا شرعان كعقبلن، ألف التبديل 

، جعل حكم غّب ا بدالن عن حكم ا، كىذا أمر ُب  حكم ا كٯبعل مكانو حكم غّبه ال شٌك أنو مبدؿه
 . غاية الو وح

مثالو: حيكم ا ُب السارؽ القطع، فيأٌب ا٤ببٌدؿ كٯبعل حكم السارؽ السجن بضعة أياـ، أليس ىذا قد  
 بديبلن عن حكم ا؟ جعل حكمو

 حكم ا كأقاـ غّبه مقامو؟  ىذا قد ٫بىَّى أليس 
أٌف اخَباع القوانْب ا٤بخالفة ٢بكم ا منازعةه  ُب شيء من خصوصياتو سبحانو كىو ا٢بكم  الثا٘ب/ 

أٌف كل  ، كيو ح ذلككال ٱبتص با٢بكم كالتشريع كىذا كفر ُب حدّْ ذاتو، كالكذب على ا كفر ُب حدّْ ذاتو
فعلو ٨بالف لصريح الشرع لو زعم فاعلو أنو حكم ا يكفر، كليس األمر ٨بتصان با٢بكم فقط، كيو حو  

]كالثالم " الشرع ا٤ببدؿ " كىو الكذب على ا كرسولو أك على الناس  كبلـ ابن تيمية الذم ذكره ا٤بؤلف
 [ فقد كفر ببل نزاعكالظلم البْب فمن قاؿ إف ىذا من شرع ا ،بشهادات الزكر ك٫بوىا

قولو ُب الشرع ا٤ببٌدؿ: ]ىو الكذب على ا كرسولو[ ف نو يدؿ على أف الكاذب على ا  فبلحظ 
ُب نسبة الفعل ا٤بخالف للشرع إٔب ا كرسولو كافر كىذا غّب ٨بتص ٗبسألة صلى ا عليو كسلم كرسولو 

ع داخل ُب  من صور ا٤بسألة، فمن زعم أف شرب ا٢بكم بالقوانْب فقط كإف كاف نسبة القوانْب إٔب الشر 
ا٣بمر جائز ُب الشرع، أك أف األمر با٤بعركؼ ٧بـر ُب الشرع فهو قد كذب على ا كرسولو كىو كافر بذلك، 
إذان فليس األمر ٨بتصان فيمن زعم أف حكمو بغّب الشرع ىو حكم ا، كلكن ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا لو مناط 

 . كىو منازعة ا ُب التشريع، كتعبيد الناس لغّب ا ُب التحاكم، كىذا كفر ُب حد ذاتومستقل ُب ا٢بكم 
أم لو زعم أف ما يفعلو من الكذب :]أك الكذب على الناس بشهادات الزكر ك٫بوىا[ ٌٍب قاؿ ابن تيمية 

 . ف شرعو إليوكمن شهادة الزكر أنو موافق لشرع ا ف نو يكفر ألنو كذب على ا ُب نسبة ما ٱبال
 . أم كمن زعم أف الظلم الوا ح موافق لشرع ا ف نو يكفر ألنو كذب على ا:]كالظلم البْب[ ٍبٌ قاؿ 
أم من زعم أف الكذب على ا كرسولو :]فمن قاؿ إف ىذا من شرع ا فقد كفر ببل نزاع[ ٌٍب قاؿ 

 . وافق لشرع ا ف نو يكفرأك الظلم، أنو م ،صلى ا عليو كسلم، أك الكذب على الناس
أٌف الكذب على ا كفر ُب حٌد ذاتو سواء كاف ُب ا٢بكم بالقوانْب أك ُب ارمات  كّٔذا تعلم 
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، فمناط الكفر ىنا الكذب على ا، كأما ا٢بكم بالقوانْب الو عية فلها مناط مستقل كىو التشريع الوا حة
، كتأخّب حكمو كتقدٙب حكم غّبه على حكمو، كأ٠بائو كصفاتو كألوىيتو مع ا، كمنازعة ا ُب ربوبيتو

 . كتعبيد الناس لغّب ا ُب التحاكم، كإخضاع الناس ٢بكم الطاغوت كإلزامهم بو
شيخ اإلسبلـ بٌْب أف من حلل ا٢براـ آّمع عليو أك حـر ا٢ببلؿ آّمع عليو أك بٌدؿ الشرع آّمع  ٍبٌ إفٌ  

 . إٔب الشرع أك التبديل نسب التحليل أك التحرٙبعليو كفر، كٓب يشَبط أف ي
كاإلنساف مٌب حلَّل ا٢براـ آّمع عليو كحرَـّ ا٢ببلؿ آّمعي عليو : قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا 

 . «أك بدَّؿ الشرع آّمعي عليو كاف كافران مرتدان باتٌفاؽ الفقهاء
رؾ الشرع اكم ا٤بنزؿ على ٧بمد صلى ا عليو كسلم ]من ت: كتأمل قوؿ ا٢بافظ بن كثّب رٞبو ا 

 . كحكم بغّبه من الشرائع ا٤بنسوخة كفر[
ا٢بكم بالشرع ا٤بنسوخ كفر مع أنو منزؿ من عند ا، فكيف بأحكاـ ك عها بشره كجعلوا من  ف ذا كاف 

 أنفسهم ندان  ينازعونو ُب خصوصياتو سبحانو؟!
  ،كاإلشراؾ بو ُب عبادتو ،اإلشراؾ با ُب حكمو:  الشنقيطي رٞبو اكتأمل قوؿ اإلماـ ٧بمد األمْب 

كالذم يعبد   ،كتشريعان غّب تشريع ا ،فالذم يتبع نظامان غّب نظاـ ا ،ال فرؽ بينهما ألبتة ،كلها ٗبعُب كاحد
 اىػ. ككبلٮبا مشرؾ با ،فهما كاحد ،ال فرؽ بينهما ألبتة بوجو من الوجوه ،كيسجد للوثن،الصنم
ا٤بسألة مسألة نسبة إٔب الشرع بل ىي أعظم من ذلك إهنا التشريع مع ا، كدفع حكم ا،  فليست 

 . كاستبداؿ أحكاـ ا بأحكاـ البشر، كتعبيد الناس لغّب ا ُب التحاكم
استبدؿ حكم ا ٕبكم غّبه كجعلو ىو ا٢بكم بْب الناس ف نو يكفر حٌب لو كاف ىذا  فكل من 
 و٫بوىاستبداؿ ُب حكم شرعي كاحد من األحكاـ الظاىرة ا١بلية، كأحكاـ ا٢بدكد من السرقة كالزنا كالقتلاال
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 .سواء كاف ذلك ُب الدماء أك األمواؿ أك األعراض أك نظاـ الدكلة أك غّبىا
 ،-ا رٞبو  -من كبلـ أىل العلم ال سيما اإلماـ أٞبد بن تيمية  (عدـ االلتزاـ)]بياف معُب قاؿ ا٤بؤلف

: كتكفّب تارؾ الصبلة ىو ا٤بشهور ا٤بأثور -رٞبو ا  -كأنو ال يرادؼ الَبؾ ا٤بستمر كما يتصوره بعضهم قاؿ 
  ُىػ. كمورد النزاع ىو فيمن أقر بوجؤّا كالتـز فعلها كٓب يفعلها ا. عن ٝبهور السلف من الصحابة كالتابعْب

معُب االلتزاـ غّب معُب ا٤بداكمة على الفعل فقد يكوف  الحظ قولو " التـز فعلها كٓب يفعلها " يفيد أف
لذا ٤با أراد  ؛فااللتزاـ الذم ينبِب على تركو الكفر أمر عقدم قليب ال فعلي ،الرجل ملتزمان ٥با لكنو ال يفعلها

 -اؿ ٍب ٓب ٯبعلو مكفران لذاتو بل ألمر آخر عقدم فق (ابن تيميو التعبّب بااللتزاـ الفعلي قيده بوصف )الفعلي
 ،لكنو ٩بتنع من التزاـ فعلها كربان أك حسدان أك بغضان  كرسولو ،: أف ال ٯبحد كجؤّا-بعد النقل ا٤بتقدـ 

كلكنو ٩بتنع عن التزاـ الفعل  ،كالرسوؿ صادؽ ُب تبليغ القرآف ،فيقوؿ: اعلم أف ا أكجبها على ا٤بسلمْب
ف ف  ،فهذا أيضان كفر باالتفاؽ ،ان ٤با جاء بو الرسوؿأك بغض ،أك عصبية لدينو ،استكباران أك حسدان للرسوؿ

كإ٭با أىب كاستكرب  ،ف ف ا تعأب باشره با٣بطاب ،إبليس ٤با ترؾ السجود ا٤بأمور بو ٓب يكن جاحدان لئلٯباب
 ىػ . ككاف من الكافرين ا

، كىو الكرب كا٢بسد بل ٤با احتف بو اعتقاد كفرم ،فبلحظ أنو ٓب ٯبعل ترؾ االلتزاـ الفعلي مكفران لذاتو
 . أك بغض ا كرسولو

ف ف قيل: ما  ،لبلعتقاد فبهذا يتبْب ٔببلء أف ترؾ االلتزاـ ليس تركان للفعل كلو على كجو اإلصرار بل ترؾ
 (؟عدـ االلتزاـ)معُب 

مع اعتقاد كجوبو على نفسو  ...معناه ترؾ ا٤بأمور لدافع عقدم كفرم كاإلباء كاالستكبار كىكذا :فيقاؿ
لكنو ٩بتنع من التزاـ فعلها كربان أك حسدان أك بغضان  :-قريبان  -لى ا٤بسلمْب كما ُب كبلـ ابن تيمية ا٤بتقدـ كع

                                      

 

 

 
 (. ٕٗ/َِالفتاكل ) ُ
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 [ٍُب ذكر إبليس مثاالن لغّب ا٤بلتـز كىو موجب طاعة ا على نفسو لكنو ترؾ إباء كاستكباران .  كرسولو
 خلط كتلبيس أبينو من كجوه: ُب ىذا الكبلـ 
مع ترؾ العمل بو بالكلٌٌية  -أم اإلقرار بوجوبو، كالعـز على فعلو -أنو جعل التزاـ الفعل  /كؿالوجو األ 

ال يكوف مكفران إال إذا اقَبف بأمر قليب كا١بحود أك االستكبار أك البغض، كىذا ال يصح ّٔذا اإلطبلؽ بل 
 ىو ٨بالف ٤بنهج أىل السنة كا١بماعة، كا٤بسألة فيها تفصيل:

العمل ران باإلسبلـ كادعى التزامو بو كمع ذلك ترؾ جنس العمل ف نو يكوف كافران بَبكو إف كاف مق - 
؛ ف ٌف اإلٲباف عند أىل السنة كا١بماعة قوؿه كاعتقاد كعمل، فمن ترؾ العمل الذم ىو شرط صحة ُب اإلٲباف

 . بالكلية ترؾ ركنان من أركاف اإلٲباف الٍب ال يصح اإلٲباف إال ّٔا
بالصبلة كالزكاة كالصـو كا٢بج كٓب يفعل من ذلك  أف قوما يقولوف إف من أقر تي خربً كأي  :قاؿ ا٢بميدم 

شيئا حٌب ٲبوت أك يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حٌب ٲبوت فهو مؤمن ما ٓب يكن جاحدا إذا علم أف 
بلؼ كتاب ا تركو ذلك ُب إٲبانو إذا كاف يقر الفركض كاستقباؿ القبلة فقلت ىذا الكفر با الصراح كخ

 اىػ. كسنة رسولو كفعل ا٤بسلمْب
بأف ا فرض  ل مؤمنان إٲبانان ثابتان ُب قلبومن ا٤بمتنع أف يكوف الرج:كقاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية رٞبو ا 

                                      

 

 

 
ُ
دثنا سػويد بػن حػ اؿ:قػ ((348ـ اإلماـ سفياف بن عيينة فقد ركل عبػد اػ بػن أٞبػد رٞبػو اػ ُب كتابػو السػنةإذا عرفت معُب االلتزاـ ٗبا تقدـ بيانو عرفت معُب كبل 

قولػوف اإلٲبػاف قػوؿ، ك٫بػن نقػوؿ اإلٲبػاف قػوؿ كعمػل كا٤برجئػة أكجبػوا ا١بنػة ٤بػن شػهد أف ال إلػو إػال اػ مصػران ي سعيد قاؿ سألن سفياف بن عيينة عن األرجاء فقاؿ:
مػن غػّب  تػرؾ الفػرائض ك٠بػوا تػرؾ الفػرائض ذنبػان ٗبنزلػة ركػوب اػارب كلػيس بسػواء ألف ركػوب اػاـر مػن غػّب اسػتحبلؿ معصػية كتػرؾ الفػرائض متعمػدان بقلبػو علػى 

ا عليػو فأكػل منهػا جهل كال عذر ىو كفر، كبياف ذلك ُب أمر آدـ صلوات ا عليو كإبليس كعلماء اليهود أما آدـ فنهػاه اػ عػز كجػل عػن أكػل الشػجرة كحرمهػ
 متعمدان فسمي كافران  متعمدان ليكوف ملكان أك يكوف من ا٣بالدين فسمي عاصيان من غّب كفر كأما إبليس لعنو ا ف نو فرض عليو سجدة كاحدة فجحدىا

 . اف كٓب يتبعوا شريعتو فسماىم ا عز كجل كفاران أما علماء اليهود فعرفوا نعت النيب صلى ا عليو كسلم كأنو نيب رسوؿ كما يعرفوف أبناءىم كأقركا بو باللسك 
أما ترؾ الفرائض جحودان فهو كفر مثل كفر إبليس لعنو ا كتركها على معرفػة مػن غػّب جحػود فهػو كفػر ك  ركوب ااـر مثل ذنب آدـ عليو السبلـ كغّبه من األنبياءف

 مثل كفر علماء اليهود(
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عليو الصبلة كالزكاة، كالصياـ، كا٢بج، كيعيش دىره ال يسجد  سجدة، كال يصـو من رمضاف، كال يؤدم 
. ٰبج إٔب بيتو، فهذا ٩بتنع، كال يصدر ىذا إال مع نفاؽ ُب القلب كزندقة ال مع إٲباف صحيح  زكاة، كال

 . [ُٕٖ،صٕ]٦بموع الفتاكل ج
 ليس من ))ميز أىل البدع العمل من اإلٲباف، كقالوا: إف فرائض ا :كقاؿ الفضيل بن عياض رٞبو ا 

. ف جاحدان للفرائض رادان على ا عز كجل أمرهفقد أعظم الفرية، أخاؼ أف يكو  اإلٲباف، كمن قاؿ ذلك
 . [ّٕٔ،صِ]السنة لئلماـ عبد ا بن أٞبد بن حنبل،ج

لو ادعى التزامو بالصبلة كمع ذلك تركها بالكلية أك كاف تركو ٥با ىو األغلب ف ننا ٫بكم عليو  كذلك -
لسنا مكلفْب بأخذ الناس ٗبا ُب  بالكفر لوجود مناط ا٢بكم كىو الَبؾ، كال نلتفت إٔب ما ُب قلبو؛ ألننا

قلؤّم كإ٭با الواجب علينا أف نأخذىم بالظاىر ك٫بكم عليهم بالظاىر كا يتؤب السرائر؛ كتارؾ الصبلة 
العهد الذم بيننا : )كردت نصوص خاصة تفيد كفره كعلقت ا٢بكم بالَبؾ كما ُب قولو صلى ا عليو كسلم

أك بْب الرجل كبْب الشرؾ : )ركاه أىل السنن كقولو صلى ا عليو كسلمكبينهم الصبلة فمن تركها فقد كفر( 
 . كعلى ىذا ٝبهور الصحابة كالتابعْبالكفر ترؾ الصبلة( ركاه مسلم، 

ما كاف أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يركف شيئان : رٞبو ا قاؿ شقيق بن عبد ا العقيلي 
 . ركاه الَبمذم. من األعماؿ تركو كفر غّب الصبلة

مع ذلك أصٌر على ك  ـر الوا ح مع أمره كهتديدهن فعل الواجب الصريح أك ترؾ الو امتنع م كذلك  -
الَبؾ أك امتنع من الفعل ف نو يكفر بذلك ألنو ال ٲبكن أف يعلم أٌف ا أمره بالفعل كأنٌو يؤجر على االمتثاؿ 

ىذا ال  ٌٍب ىو بعد ذلك ٲبتنع مع أمره كهتديده ف فٌ  كأخراه كيعاقب على الَبؾ كأٌف امتثالو خّب لو ُب دنياه
 . يكوف قط من مسلم

كال يتصور ُب العادة أف رجبل يكوف مؤمنا بقلبو مقران بأف ا : قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا
الصبلة فيمتنع حٌب أكجب عليو الصبلة ملتزما لشريعة النيب صلى ا عليو كسلم كما جاء بو يأمره كٕب األمر ب

يقتل كيكوف مع ذلك مؤمنا ُب الباطن قط ال يكوف إال كافرا كلو قاؿ أنا مقر بوجؤّا غّب أٗب ال أفعلها كاف 
منو كما لو أخذ يلقي ا٤بصحف ُب ا٢بش كيقوؿ أشهد أف ما فيو كبلـ ا أك  اكذبىذا القوؿ مع ىذه ا٢باؿ  

رسوؿ ا ك٫بو ذلك من األفعاؿ الٍب تناُب إٲباف القلب ف ذا قاؿ  جعل يقتل نبيا من األنبياء كيقوؿ أشهد أنو
 . أنا مؤمن بقليب مع ىذه ا٢باؿ كاف كاذبا فيما أظهره من القوؿ
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فأما غّب ا٤بمتنعْب من أىل ديار اإلسبلـ ك٫بوىم فيجب إلزامهم بالواجبات : كقاؿ ابن تيمية رٞبو ا
فمن كاف ذلك، أداء األمانات كالوفاء بالعهود ُب ا٤بعامبلت كغّب الٍب ىي مبا٘ب اإلسبلـ ا٣بمس كغّبىا من 

ال يصلى من ٝبيع الناس من رجا٥بم كنسائهم ف نو يؤمر بالصبلة فاف امتنع عوقب حٌب يصلى ب ٝباع العلماء 
 ٍب إٌف أكثرىم يوجبوف قتلو إذا ٓب يصل فيستتاب ف ف تاب كإال قتل كىل يقتل كافرا أك مرتدا أك فاسقا على
قولْب مشهورين ُب مذىب أٞبد كغّبه كا٤بنقوؿ عن أكثر السلف يقتضى كفره كىذا مع اإلقرار بالوجوب، 

 [ّٔٓص ٦ِٖبموع الفتاكل ج]. فأما من جحد الوجوب فهو كافر باالتفاؽ
فأٲٌبا طائفة امتنعت من بعض الصلوات ا٤بفرك ات، أك الصياـ، أك ا٢بج، أك عن التزاـ : كقاؿ رٞبو ا

، أك عن التزاـ جهاد الكفار، أك  ٙبرٙب الدماء، كاألمواؿ، كا٣بمر، كالزنا، كا٤بيسر، أك عن نكاح ذكات ااـر
 رب ا١بزية على أىل الكتاب، كغّب ذلك من كاجبات الدين ك٧برماتو الٍب ال عذر ألحد ُب جحودىا 

كانت مقرٌة ّٔا، كىذا ٩با ال أعلم فيو كتركها الٍب يكفر ا١باحد لوجؤّا، ف ف الطائفة ا٤بمتنعة تقاتل عليها كإف  
خبلفان بْب العلماء، كإ٭با اختلف الفقهاء ُب الطائفة ا٤بمتنعة إذا أصرت على ترؾ بعض السينن كركعٍب الفجر 
]أم سنة الفجر[ كاألذاف كاإلقامة، عند من ال يقوؿ بوجؤّا ك٫بو ذلك من الشعائر، ىل تيقاتل الطائفة 

؟ فأٌما الواجبات كارمات ا٤بذكورة ك٫بوىا فبل خبلؼ ُب القتاؿ عليها، كىؤالء عند ا٤بمتنعة على تركها أـ ال
اىػ]٦بموع . بل ىم خارجوف عن اإلسبلـ ...اققْب من العلماء ليسوا ٗبنزلة البغاة

 . [َّٓ،صِٖالفتاكل،ج
 كا٤بؤلف يوافقنا ُب تكفّب ا٤بمتنع كلكنو يقسمو إٔب قسمْب: 
تارؾ لذات ا٢بكم كىو مصر على الَبؾ مع مقاتلتو على ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا فهذا  األكؿ/ ]:قاؿ ا٤بؤلف 
 . ألنو دليل على عدـ إقراره بوجؤّا -كال كرامة -كافر 

الثا٘ب / تارؾ ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا خوفان من غّبه إذ ىو كإف كاف حاكمان إال أنو ٧بكـو من جهة من ىو 
 . [. كا أعلم. ى أنو غّب مقر بالوجوبأقول منو فمثل ىذا ال يدؿ قتالو عل

إٌف القسم الثا٘ب الذم ذكره ا٤بؤلف كىو كونو يَبؾ ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا كٰبكم بغّبه خوفان ٩بن ىو : أقوؿ 
كذلك ألٌف ا٣بوؼ ال يكوف عذران ُب فعل ارمات فضبلن  ؛أقول منو أنو ال يكفر بذلك تقسيم غّب صحيح

شريعة كا٢بكم بالقوانْب الو عية الٍب ىي من ا٤بكفرات، ٌٍب إٌف كثّبان من ا٤بشركْب عن االمتناع عن ٙبكيم ال
ترب ذلك أيضان األصليْب أك القبوريْب الذين يٌدعوف اإلسبلـ ٲبتنعوف عن قبوؿ ا٢بق خوفان من أسيادىم فهل يع
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 . مانعان من تكفّبىم
يقوؿ الضعفاء للذين استكربكا إف كنا لكم تبعان كإذ يتحاجوف ُب النار ف: ]ا٤بؤلف قوؿ ا تعأب أٓب يقرأ 

 . فهل انتم مغنوف عنا نصيبان من النار * قاؿ الذين استكربكا إنا كل فيها إف ا قد حكم بْب العباد{
كلو ترل إذ الظا٤بوف موقوفوف عند رّٔم يرجع بعضهم إٔب بعض القوؿ يقوؿ الذين : ]كقوؿ ا سبحانو 

كا لوال أنتم لكنا مؤمنْب * قاؿ الذين استكربكا للذين استضعفوا أ٫بن صددناكم عن استضعفوا للذين استكرب 
ا٥بدل بعد إذ جاءكم بل كنتم ٦برمْب * كقاؿ الذين استضعفوا للذين استكربكا بل مكر الليل كالنهار إذ 

ؿ ُب أعناؽ الذين كفركا كأسركا الندامة ٤با رأكا العذاب كجعلنا األغبل ،تأمركننا أف نكفر با ك٪بعل لو أندادا
 . ىل ٯبزكف إال ما كانوا يعملوف{

 خوفهم من أسيادىم مانعان من كفرىم كمؤاخذهتم؟ فهل كاف 
ىو اإلكراه ف ف اإلكراه أف يكوف ٙبت سطوهتم كٙبت أيديهم كُب قبضتهم كأما ا٣بوؼ  كا٣بوؼ ليس 

 . فهو أف ٱباؼ بطشهم كىو ليس ٙبت قبضتهم
من كفر با من : ):" الدليل الرابع عشر قولو تعأبعبدا آؿ الشيخ رٞبو اقاؿ الشيخ سليماف بن  

سواءن كاف لو  ،فحكم تعأب حكمان ال يبدؿ أف من رجع من دينو إٔب الكفر فهو كافر…اْلية  (بعد إٲبانو
أك أىلو أـ ال كسواءن كفر بباطنو أـ بظاىره دكف باطنو كسواءن  كفر بفعالو أك   عذر خوفان على نفسو أك ماؿ و

فهو كافر على كل حاؿ  ،ال كسواءن كاف طامعان ُب دنيا ينا٥با من ا٤بشركْب أـ ،مقالو أك بأحدٮبا دكف اْلخر
أك  ،إال ا٤بكره كىو ُب لغتنا ا٤بغصوب ف ذا أكره اإلنساف على الكفر كقيل لو اكفر كإال قتلناؾ أك  ربناؾ

ٗبوافقتهم جاز لو موافقتهم ُب الظاىر بشرط أف يكوف قلبو أخذه ا٤بشركوف فضربوه كٓب ٲبكنو التخلص إال 
]حكم مواالة أىل . مطمئنان باإلٲباف أم ثابتا معتقدا لو كأما إف كافقهم بقلبو فهو كافر كلو كاف مكرىا "

 . اإلشراؾ[
، أك كال يستثُب من ذلك إال ا٤بكره، كىو الذم يستوٕب عليو ا٤بشركوف فيقولوف لو اكفر: كقاؿ رٞبو ا 

أفعل كذا كإال فعلنا بك كقتلناؾ، أك يأخذكنو فيعذبونو حٌب يوافقهم، فيجوز لو ا٤بوافقة باللساف مع طمأنينة 
 [ُِِ،صٖاىػ]الدرر السنية،ج. القلب باإلٲباف

ُب كشف الشبهات: اْلية الثانية قولو تعأب: )ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى  قاؿ الشيخ اإلماـ ٧بمد بن عبد الوىابك  
ًئنّّ بًاإًلٲبىاًف( فلم يعذر ا تعأب من ىؤالء إال من أكره مع كوف قلبو مطمئنان باإلٲباف كأما غّب ىذا كىقػىلٍ  بيوي ميٍطمى
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سواء فعلو خوفان أك مداراة أك مشحة بوطنو أك أىلو أك عشّبتو أك مالو أك فعلو على كجو فقد كفر بعد إٲبانو، 
 اىػ. ها٤بزاح أك لغّب ذلك من األغراض إال ا٤بكر 

إٔب آخر اْلية  (من كفر با من بعد إٲبانو إال من أكره كقلبو مطمئن باإلٲباف(قولو تعأب: كقاؿ عند
أهنا نزلت ُب الصحابة ٤با  :ف ذا كاف العلماء ذكركا( )ذلك بأهنم استحبوا ا٢بياة الدنيا على اْلخرة :كفيها

ؾ بلسانو مع بغضو لذلك كعداكة أىلو لكن خوفان أف الصحايب إذا تكلم بكبلـ الشر  :كذكركافتنهم أىل مكة 
منهم أنو كافر بعد إٲبانو فكيف با٤بوحد ُب زماننا إذا تكلم ُب البصرة أك األحساء أك مكة أك غّب ذلك خوفان 

 . [ٖ/ َُالدرر السنية ]. " منهم لكن قبل اإلكراه
ُب رسالتو حكم مواالة  تعأب كقاؿ الشيخ سليماف بن عبد ا بن ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبهم ا 

فما جعل ا ا٣بوؼ عذران ُب اتباع ما يسخطو أىل اإلشراؾ قاؿ: ف ف قالوا ًخفنا قيل ٥بم كذبتم كأيضان 
كاجتناب ما ير يو، ككثّب من أىل الباطل إ٭با يَبكوف ا٢بق خوفان من زكاؿ دنياىم، كإال فهم يعرفوف ا٢بق 

  .كيعتقدكنو كٓب يكونوا بذلك مسلمْب
: الدليل الثامن قولو تعأب: )يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم كقاؿ أيضان  

( فن هى سبحانو ا٤بؤمنْب عن اٚباذ أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىمىٍن يػىتػىوى٥بَّيٍم ًمٍنكيٍم فىً نَّوي ًمنػٍهيٍم ًإفَّ اللَّوى ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمْبى
كىكذا حكم من تؤب الكفار من اليهود كالنصارل أكلياء كأخرب أف من توالىم من ا٤بؤمنْب فهو منهم، 

كٓب يفرؽ تعأب بْب ا٣بائف كغّبه بل أخرب تعأب أف الذين  -إٔب أف قاؿ  - آّوس كعباد األكثاف فهو منهم
دكائر كىكذا حاؿ ىؤالء ا٤برتدين خافوا من الدكائر فزاؿ ما ُب ُب قلؤّم مرض يفعلوف ذلك خوفان من ال

قلؤّم من اإلٲباف بوعد ا الصادؽ بالنصر ألىل التوحيد فبادركا كسارعوا إٔب أىل الشرؾ خوفان من أف 
ييٍصًبحيوا عىلىى مىا أىسىرُّكا ُب أىنفيًسًهٍم قاؿ ا تعأب: )فػىعىسىى اللَّوي أىٍف يىٍأٌبى بًاٍلفىٍتًح أىٍك أىٍمرو ًمٍن ًعٍنًدًه فػى  تصيبهم دائرة

( أ ىػ من كتاب الدالئل ُب حكم مواالة أىل اإلشراؾ  اىػ. نىاًدًمْبى
لو قاؿ قوالن مكفران أك فعل فعبلن مكٌفران ٨بتاران قاصدان، كأف يسب ا أك يسب النيب صلى ا  كذلك -

للصنم ف ننا ٫بكم عليو بالكفر كال ٯبب علينا أف عليو كسلم أك يلقي ا٤بصحف ُب القاذكرات أك يسجد 
 . نتوقف ُب تكفّبه حٌب نعلم ما ُب قلبو

دليل على تكذيبو أك جحوده ال نلتفت إليو ُب األقواؿ كاألفعاؿ ا٤بكفرة بل ٫بكم عليو ّٔا  ككوف فعلو
 . ماداـ أنو فعل ذلك متعمدان عا٤بان غّب مكره
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فيما ليس ٗبكفرو ُب  لى ذلك على كجو ا١بحود أك االستحبلؿكونو فػىعى   إٔب القرائن كاألدلة على كإ٭با ننظر
 . األصل كإ٭با ىو معصية ما ٓب يقَبف بو ا١بحود أك االستكبار أك االستحبلؿ

من سب ا كرسولو طوعا بغّب كره بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غّب : قاؿ ابن تيمية رٞبو ا 
 [ٕٓٓ،صٕاىػ]٦بموع الفتاكل،ج. كرسولو فهو كافر باطنا كظاىرامكره كمن إستهزأ با كآياتو 

أف شيخ اإلسبلـ بْب أف سب ا أك سب الرسوؿ صلى ا عليو كسلم أك االستهزاء بالدين   الحظ 
كفر كٓب يشَبط تعلقو بالقلب، بل حكم بكفره ظاىران كباطنان، ألنو أتى بقوؿو أك فعلو مكٌفر ُب حٌد ذاتو،  

 . بوجوب الصبلة ٍبٌ ىو يصر على تركها يكفر ألٌف الشرع عٌلق ا٢بكم بالظاىر كىو الَبؾ كذلك من أقرٌ 
فمن قاؿ كلمة الكفر من غّب حاجة عامدا ن ٥با عا٤با ن بأهنا كلمة كفر ف نو يكفر بذلك : كقاؿ رٞبو ا 

كال ٪بيٌوز أف يقاؿ اؿ ذلك فقد مرؽ من اإلسبلـ إنو ُب الباطن ٯبوز أف يكوف مؤمنا ن كمن ق :ظاىرا ن كباطنا ن
)من كفر با من بعد إٲبانو إال من أكره كقلبو مطمئنه باإلٲباف كلكن من شرح بالكفر  :قاؿ سبحانو كتعأب

ألف ذلك  ،رد ىنا بالكفر اعتقاد القلب فقطمعلـو أنو ٓب يي  ،صدرا فعليهم غضبه من ا ك٥بم عذابه عظيم(
ألنو استثُب ا٤بكره كىو ال يكره على  ، من أكره كٓب يرد من قاؿ كاعتقدكىو قد استثُب ،ال يكره الرجل عليو

ن ا كلو فػىعيًلم أنو أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليو غضبه م ،كإ٭با يكره على القوؿ فقط ،ؿالعقد كالقو 
كلكن من شرح بالكفر صدرا ن من  ،بذلك إال من أكره كىو مطمئن ه باإلٲباف عذاب عظيم كإنو كافر

، فصار من تكلم بالكفر كافرا ن إال من أكره فقاؿ بلسانو كلمة الكفر كقلبو مطمئنه  ا٤بكرىْب ف نو كافر أيضا ن
 . [ََٓ :الصاـر]. باإلٲباف"
بْب اشَباط عمل القلب كبْب االستدالؿ بالفعل على ما ُب القلب: أف الذين اشَبطوا عمل  كالفرؽ 

لقليب ىو السبب ُب ترؾ الفعل أك اإلقداـ عليو، كالذين استدلوا القلب ٓب يكفركا حٌب يعلموا أف العمل ا
بالفعل كإف استدلوا بالفعل على ما ُب القلب لكن ليس ذلك شرطان إلنزاؿ بالفعل على ما ُب القلب كفركا 

، ىذا فيما عٌلق الشرع ا٢بكم فيو على ٦برد الفعل أك الَبؾ ككاف ا٢بكم فيو الكفر ا٢بكم على الفاعل
أك سب الدين، أك االستهزاء بو، أك مواالة الكفار على ا٤بسلمْب على ما سيأٌب تفصيلو كَبؾ الصبلة،،األكرب

 . ُب شبهة ا٤بواالة
أف نأخذ الناس بالظاىر كنًكلى سرائرىم إٔب ا قاؿ عمر ر ي ا عنو: إٌف أناسان كانوا  ك٫بن مأموركف 

كسلم كإف الوحي قد انقطع كإ٭با نأخذكم اْلف ٗبا ظهر يؤخذكف بالوحي على عهد رسوؿ ا صلى ا عليو 
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 ركاه البخارم. لنا من أعمالكم
إف العلم ٗبا ُب البواطن ٓب نيكلف ٗبعرفتو كليس لنا إٔب ذلك سبيل، بل مرد ذلك إٔب ا، كإذا ٓب  ٍبٌ  

طنو خبلؼ ٫بكم على الناس بالظاىر فلن نستطيع أف ٫بكم على أحد، فكل أحد يستطيع أف يدعي أف با
 . ظاىره
كم بكفر فاعلها إال إذا صرٌح بالتكذيب أك االستحبلؿ أك دلت ال ٰبي ف نو الٍب ليست كفران  أما ا٤بعاصي 

 . القرائن على ذلك
من أصٌر على ترؾ كاجب غّب الصبلة أك أصٌر على فعل ٧برـٌ كالزنا كشرب ا٣بمر ك٫بوٮبا مع  أما - 

و ُب ىذه ا٢بالة ال يكفر كىو عند أىل السنة مؤمن ب ٲبانو فاسق إقراره بأنو عاصو كمستحق للعقاب ف ن
 . بكبّبتو
على بعض الناس الفرؽ بْب االمتناع من أداء الواجب أك ترؾ اـر كبْب اإلصرار على فعل  كقد يشكل 

 اـر أك ترؾ الواجب، كلتو يح الفرؽ نقوؿ:
من ا٤بعاصي ما ٓب يقَبف  يعترب ُب األصل -كفرغّب ا٤ب -، أك فعل اـر على ترؾ الواجب إٌف اإلصرار 

 . ٔبحود أك استحبلؿ
ف نو يكوف بعد األمر كالتهديد ٕبيم  -الوا ح الصريح -من فعل الواجب أك ترؾ اـر أما االمتناع 

كىذا ما فهمو كعمل بو الصحابة المتناعو من التسليم ألمر ا ٙبصل منو ٩بانعة كمدافعة ف ٌف ىذا يكفر 
 . ا عنهم ُب قتا٥بم ٤بانعي الزكاة كحكمهم عليهم بالرٌدة حْب امتنعوا من دفع الزكاة كقاتلوا على ذلكر ي 

داللة  {....فبل كربك ال يؤمنوف حٌب ٰبكموؾ: ]كُب ىذه اْلية”)أحكاـ القرآف(:  يقوؿ ا١بصاص ُب
كسلم فهو خارج من اإلسبلـ سواء على أف من رد شيئان من أكامر ا تعأب أك أكامر رسولو صلى ا عليو 

كذلك يوجب صحة ما ذىب إليو الصحابة ُب  ..أك ترؾ القبوؿ كاالمتناع من التسليم ..رده من جهة الشك
 حكمهم بارتداد

من امتنع عن أداء الزكاة كقتلهم كسيب ذراريهم، ألف ا تعأب حكم بأف من ٓب يسلم للنيب صلى ا  
 . اىػ“ ٲبافعليو كسلم فليس من أىل اإل

كال يتصور ُب العادة أف رجبل يكوف مؤمنا بقلبو مقران بأف ا : قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا 
أكجب عليو الصبلة ملتزما لشريعة النيب صلى ا عليو كسلم كما جاء بو يأمره كٕب األمر بالصبلة فيمتنع حٌب 
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إال كافرا كلو قاؿ أنا مقر بوجؤّا غّب أٗب ال أفعلها كاف  يقتل كيكوف مع ذلك مؤمنا ُب الباطن قط ال يكوف
ىذا القوؿ مع ىذه ا٢باؿ كذبا منو كما لو أخذ يلقي ا٤بصحف ُب ا٢بش كيقوؿ أشهد أف ما فيو كبلـ ا أك 
 جعل يقتل نبيا من األنبياء كيقوؿ أشهد أنو رسوؿ ا ك٫بو ذلك من األفعاؿ الٍب تناُب إٲباف القلب ف ذا قاؿ

 . أنا مؤمن بقليب مع ىذه ا٢باؿ كاف كاذبا فيما أظهره من القوؿ
أٌف شيخ اإلسبلـ بٌْب أف ٝبهور الصحابة كالتابعْب على كفر تارؾ الصبلة، كىذا ٗبجرد  /الوجو الثا٘ب

الَبؾ دكف اشَباط ما ُب القلب، ٌٍب ذكر أٌف مورد النزاع عند من خالف ا١بمهور ُب حكم تارؾ الصبلة ىو 
أقٌر بوجؤّا كالتـز فعلها كٓب يفعلها، كا٢بق فيما ذىب إليو ٝبهور الصحابة ألٌف النيب صلى ا عليو فيمن 

العهد الذم بيننا : )كسلم عٌلق ا٢بكم بالَبؾ كٓب يشَبط ا١بحود أك االستكبار ُب قولو صلى ا عليو كسلم
ارؾ الصبلة لكونو ملتزمان فعلها مع عدـ كبينهم الصبلة فمن تركها فقد كفر(، كّٔذا تعلم أٌف عدـ تكفّب ت

أدائها إ٭با ىو قوؿ بعض العلماء، كٝبهور الصحابة كالتابعْب على خبلفو، قاؿ شقيق بن عبد ا العقيلي: ما  
 . ركاه الَبمذم. كاف أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يركف شيئان من األعماؿ تركو كفر غّب الصبلة

ما أٌصلو ا٤بؤلف من كبلـ شيخ اإلسبلـ ا٤بتقدـ، ف ٌف ا٤بؤلف استخرج أصبلن من تعلم بطبلف  كبالتإب
القوؿ ا٤بخالف لفهم ٝبهور الصحابة كالتابعْب، كإذا كاف األصل ال يؤخذ من حكم ٨بتلفو فيو، فكيف 

 بقوؿو ٨بالف ٤با عليو أغلب الصحابة كالتابعْب؟
علها " يفيد أف معُب االلتزاـ غّب معُب ا٤بداكمة على الحظ قولو " التـز فعلها كٓب يف]كأما قوؿ ا٤بؤلف:

فااللتزاـ الذم ينبِب على تركو الكفر أمر عقدم قليب ال  ،الفعل فقد يكوف الرجل ملتزمان ٥با لكنو ال يفعلها
مر ٍب ٓب ٯبعلو مكفران لذاتو بل أل (لذا ٤با أراد ابن تيميو التعبّب بااللتزاـ الفعلي قيده بوصف )الفعلي ؛فعلي

لكنو ٩بتنع من التزاـ فعلها كربان أك حسدان أك  ،: أف ال ٯبحد كجؤّا-بعد النقل ا٤بتقدـ  -آخر عقدم فقاؿ 
كلكنو ٩بتنع  ،كالرسوؿ صادؽ ُب تبليغ القرآف ،فيقوؿ: اعلم أف ا أكجبها على ا٤بسلمْب ،بغضان  كرسولو

فهذا أيضان كفر  ،أك بغضان ٤با جاء بو الرسوؿ ،لدينو أك عصبية ،عن التزاـ الفعل استكباران أك حسدان للرسوؿ
 ،ف ف ا تعأب باشره با٣بطاب ،ف ف إبليس ٤با ترؾ السجود ا٤بأمور بو ٓب يكن جاحدان لئلٯباب ،باالتفاؽ

 . ىػ[. كإ٭با أىب كاستكرب ككاف من الكافرين ا
هور الصحابة كالتابعْب ُب كفر تارؾ كىو ييشعر القارئ أٌف شيخ اإلسبلـ ال يقوؿ بقوؿ ٝب ىذا فيو تلبيس

الصبلة ٗبجرد الَبؾ كلو ٓب يقَبف با١بحود أك االستكبار، كأنو يقوؿ بقوؿ من يشَبط العمل القليب ُب تكفّب 
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تارؾ الصبلة، كشيخ اإلسبلـ إ٭با استطرد ُب بياف القوؿ الثا٘ب كىو قوؿ من خالف ٝبهور الصحابة كالتابعْب 
 . الثا٘ب من باب تصحيحو أك ترجيحو كإ٭با من باب إيضاح حجة ا٤بخالفكليس نقلو كبيانو للقوؿ 

ٍب ٓب ٯبعلو مكفران لذاتو  (لذا ٤با أراد ابن تيميو التعبّب بااللتزاـ الفعلي قيده بوصف )الفعلي]فقوؿ ا٤بؤلف:
 . بل ألمر آخر عقدم[

ـ ىو قوؿ ٝبهور الصحابة االفَباء على شيخ اإلسبلـ كتقويلو ما ٓب يقلو بل قوؿ شيخ اإلسبل ىذا من
كالتابعْب كىو كفر تارؾ الصبلة كلو كاف مقرٌان بوجؤّا، كملتزمان فعلها كمع ذلك يَبكها، كإ٭با قٌوؿ ا٤بؤلفي شيخى 
اإلسبلـ ما ٓب يقلو لعدـ فهمو ٤با نقلو من كبلـ شيخ اإلسبلـ أك للتلبيس على من يقرأ كتابو، كما ذىب إليو 

النزاع من اشَباط ا١بحود أك االستكبار أك العناد ك٫بوه ىو بسبب  بللو ُب باب ا٤بؤلف كأٌصلو من مورد 
 . كقولو ىذا موافق لقوؿ مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل من مسمى اإلٲباف ،األ٠باء كاألحكاـ

ة ما ييبْب خطأ ا٤بؤلف كافَباءه على ابن تيمية نصرةن للحق كتربئة لساح كسأكرد من كبلـ شيخ اإلسبلـ
 . اإلماـ ابن تيمية من ٨بالفة ٝبهور الصحابة كالتابعْب

العهد الذم بيننا كبينهم الصبلة فمن : )فقد ثبت عن النيب أنو قاؿ:قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا
أيضا ف ف شعار ا٤بسلمْب الصبلة ك  تركها فقد كفر( كَب ا٤بسند )من ترؾ الصبلة متعمدا فقد برئت منو الذمة(

ا يعرب عنهم ّٔا فيقاؿ اختلف أىل الصبلة كاختلف أىل القبلة، كا٤بصنفوف ٤بقاالت ا٤بسلمْب يقولوف ك٥بذ
مقاالت اإلسبلميْب كاختبلؼ ا٤بصلْب، كَب الصحيح )من صلى صبلتنا كاستقبل قبلتنا كأكل ذبيحتنا فذلك 

 . سنةا٤بسلم لو ما لنا كعليو ما علينا( كأمثاؿ ىذه النصوص كثّبة ُب الكتاب كال
كأما الذين ٓب يكفركا بَبؾ الصبلة ك٫بوىا فليست ٥بم حجة إال كىي متناكلة للجاحد كتناك٥با للتارؾ فما   

كاف جوأّم عن ا١باحد كاف جوابا ٥بم عن التارؾ مع أف النصوص علقت الكفر بالتوٕب كما تقدـ كىذا مثل 
ال إلو إال ا كأف ٧بمدا رسوؿ ا كأف عيسى  استدال٥بم بالعمومات الٍب ٰبتج ّٔا ا٤برجئة كقولو من شهد أف

 .عبد ا كرسولو ككلمتو ألقاىا إٔب مرٙب كركح منو أدخلو ا ا١بنة ك٫بو ذلك من النصوص
كأجود ما اعتمدكا عليو قولو )ٟبس صلوات كتبهن ا على العباد ُب اليـو كالليلة فمن حافظ عليهن  

ة كمن ٓب ٰبافظ عليهن ٓب يكن لو عند ا عهد إف شاء عذبو كإف شاء كاف لو عند ا عهد أف يدخلو ا١بن
أدخلو ا١بنة( قالوا فقد جعل غّب اافظ ٙبت ا٤بشيئة كالكافر ال يكوف ٙبت ا٤بشيئة، كال داللة ُب ىذا ف ف 

كالصبلة  الوعد باافظة عليها، كاافظة فعلها ُب أكقاهتا كما أمر كما قاؿ تعأب }حافظوا على الصلوات
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الوسطى{ كعدـ اافظة يكوف مع فعلها بعد الوقت كما أٌخر النيب صلى ا عليو كسلم صبلة العصر يـو 
  .ا٣بندؽ فأنزؿ ا آية األمر باافظة عليها كعلى غّبىا من الصلوات

 كقد قاؿ تعأب }فخلف من بعدىم خلف أ اعوا الصبلة كاتبعوا الشهوات فسوؼ يلقوف غيا{ فقيل 
فقالوا: ما كنا نظن ذلك إال تركها فقاؿ: لو . البن مسعود كغّبه ما إ اعتها؟ فقاؿ: تأخّبىا عن كقتها

  .تركوىا لكانوا كفارا
ككذلك قولو }فويل للمصلْب الذين ىم عن صبلهتم ساىوف{ ذمهم مع أهنم يصلوف ألهنم سهوا عن  

ك ة كما ثبت ُب صحيح مسلم عن النيب أنو قاؿ حقوقها الواجبة من فعلها ُب الوقت كإٛباـ أفعا٥با ا٤بفر 
)تلك صبلة ا٤بنافق تلك صبلة ا٤بنافق تلك صبلة ا٤بنافق يرقب الشمس حٌب إذا كانت بْب قر٘ب شيطاف قاـ 

 فنقر أربعا ال يذكر ا فيها إال قليبل( فجعل ىذه صبلة ا٤بنافقْب لكونو أخرىا عن الوقت كنقرىا
أنو ذكر األمراء بعده الذين يفعلوف ما ينكر كقالوا يا رسوؿ ا أفبل كقد ثبت ُب الصحيح عن النيب 

نقاتلهم قاؿ )ال ما صلوا( كثبت عنو أنو قاؿ )سيكوف أمراء يؤخركف الصبلة عن كقتها فصلوا الصبلة لوقتها 
ا قوتلوا ٍب اجعلوا صبلتكم معهم نافلة( فنهى عن قتا٥بم إذا صلوا ككاف ُب ذلك داللة على أهنم إذا ٓب يصلو 

  .كبْب أهنم يؤخركف الصبلة عن كقتها كذلك ترؾ اافظة عليها ال تركها
كإذا عرؼ الفرؽ بْب األمرين فالنيب إ٭با أدخل ٙبت ا٤بشيئة من ٓب ٰبافظ عليها ال من ترؾ، كنفس  

ا كفارا مرتدين اافظة يقتضي أهنم صلوا كٓب ٰبافظوا عليها كال يتناكؿ من ٓب ٰبافظ ف نو لو تناكؿ ذلك قتلو 
كال يتصور ُب العادة أف رجبل يكوف مؤمنا بقلبو مقران بأف ا أكجب عليو الصبلة ملتزما لشريعة النيب ببل ريب 

صلى ا عليو كسلم كما جاء بو يأمره كٕب األمر بالصبلة فيمتنع حٌب يقتل كيكوف مع ذلك مؤمنا ُب الباطن 
بوجؤّا غّب أٗب ال أفعلها كاف ىذا القوؿ مع ىذه ا٢باؿ كذبا منو كما قط ال يكوف إال كافرا كلو قاؿ أنا مقر 

لو أخذ يلقي ا٤بصحف ُب ا٢بش كيقوؿ أشهد أف ما فيو كبلـ ا أك جعل يقتل نبيا من األنبياء كيقوؿ 
ؿ  أشهد أنو رسوؿ ا ك٫بو ذلك من األفعاؿ الٍب تناُب إٲباف القلب ف ذا قاؿ أنا مؤمن بقليب مع ىذه ا٢با

  .كاف كاذبا فيما أظهره من القوؿ
فهذا ا٤بو ع ينبغي تدبره فمن عرؼ ارتباط الظاىر بالباطن زالت عنو الشبهة ُب ىذا الباب كعلم أف  

إسبلمو ف نو دخلت عليو من قاؿ من الفقهاء أنو إذا أقر بالوجوب كامتنع عن الفعل ال يقتل أك يقتل مع 
ية كالٍب دخلت على من جعل اإلرادة ا١بازمة مع القدرة التامة ال الشبهة الٍب دخلت على ا٤برجئة كا١بهم
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يكوف ّٔا شيء من الفعل ك٥بذا كاف ا٤بمتنعوف من قتل ىذا من الفقهاء بنوه على قو٥بم ُب مسألة اإلٲباف كأف 
 األعماؿ ليست من اإلٲباف كقد تقدـ أف جنس األعماؿ من لواـز إٲباف القلب كأف إٲباف القلب التاـ بدكف

]٦بموع . شيء من األعماؿ الظاىرة ٩بتنع سواء جعل الظاىر من لواـز اإلٲباف أك جزء من اإلٲباف
  .[ُّٔ،صٕالفتاكل،ج

ٍب ٓب ٯبعلو مكفران لذاتو  (لذا ٤با أراد ابن تيميو التعبّب بااللتزاـ الفعلي قيده بوصف )الفعلي]فقوؿ ا٤بؤلف:
  .بل ألمر آخر عقدم[

كأما الذين ٓب يكفركا بَبؾ الصبلة ك٫بوىا فليست ٥بم حجة إال كىي  :ـيرد عليو قوؿ شيخ اإلسبل 
متناكلة للجاحد كتناك٥با للتارؾ فما كاف جوأّم عن ا١باحد كاف جوابا ٥بم عن التارؾ مع أف النصوص 

 اىػ. علقت الكفر بالتوٕب
ًت دليل ُب كفر تارؾ بٌْب ىنا أٌف النصوص علقت الكفر بالتوٕب كىو الَبؾ كٓب يأ ف ٌف شيخ اإلسبلـ 

الصبلة يشَبط أمران قلبيان كا١بحود أك االستكبار، كلو كاف الكفر بَبؾ الصبلة البٌد فيو من األمر القليب لبينو 
النيب صلى ا عليو كسلم، ٌٍب إف ا١باحد أك ا٤بستكرب يكفر ُب أم كاجبو تركو على سبيل ا١بحود أك 

ما فائدة ٚبصيصها با٢بكم إذا كاف ا٢بكم ال ينطبق إال باشَباط االستكبار فأمي خصوصيةو إذان للصبلة؟ ك 
  األمر القليب الذم يشَبط ُب كفر تارؾ غّبىا من الواجبات؟

أٌف قوؿ ا٤بؤلف كتأصيلو السابق إ٭با ىو لتلوثو با٤بذىب اإلرجائي، ٥بذا قٌوؿ شيخى اإلسبلـ ما  كّٔذا تعلم 
ان ُب ٝبيع الواجبات على أصوؿ ا٤برجئة استنباطان من قوؿ مىن خالف ٓب يقل كأٌصل معُب االلتزاـ كجعلو مطَّرًد

  .ٝبهور الصحابة كالتابعْب
كذىبت ٝباعة من الصحابة كالتابعْب إٔب أف من ترؾ صبلة كاحدة متعمدا حٌب : قاؿ القرطيب ُب تفسّبه

و حبلالف كال يرثو كرثتو من ٱبرج كقتها لغّب عذر كأىب من أدائها كقضائها كقاؿ ال أصلي ف نو كافر كدمو كمال
ككذلك   :ا٤بسلمْب كيستتاب ف ف تاب كإال قتل كحكم مالو كحكم ماؿ ا٤برتد كىو قوؿ إسحاؽ قاؿ إسحاؽ

 اىػ. كاف رأم أىل العلم من لدف النيب صلى ا عليو كسلم إٔب زماننا ىذا
 . ستكبارحكم الصحابة كالتابعْب تعلق بالَبؾ كٓب يعٌلقوه با١بحود أك اال فبلحظ أف

من ترؾ الصبلة متعمدا من غّب علة حٌب أدخل كقتا ُب كقت فهو  : كقاؿ عبدا بن ا٤ببارؾ رٞبو ا
 . كافر
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معُب ىذا أٌف من ترؾ صبلة كاحدة متعمدان يكوف كافران عندكم؛ ألف النيب صلى ا عليو : ف ف قيل 
 . كسلم عٌلق ا٢بكم بالَبؾ

ذا ٛبسكان بظاىر ا٢بديم كما مٌر قوؿ ابن ا٤ببارؾ رٞبو ا، لقد قاؿ بعض السلف ّٔ: ا١بوابف 
م أف ا٣ببلؼ ليس ُب كبعضهم ٞبلو على االستمرار كٓب يشَبط أحد منهم ا١بحود أك االستكبار، كّٔذا تعل

 . ، كلكن ا٣ببلؼ ُب ا٤براد بالَبؾ ىل ىو ا٤برة الواحدة أك االستمرارا٢بكم بالكفر
ا ف نو ال تنفعو ىذه   كحكم بغّبه كزعم أنو ملتـز بتحكيم شرعٗبا أنزؿ اأٌف من ترؾ ا٢بكم  كا٤بقصود

ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا كىو يلـز الناس با٢بكم كالتحاكم بالدعول ألنو قوؿ يكذبو الفعل، ككيف يكوف ملتزمان 
 . إٔب غّب شرع ا من األنظمة كالقوانْب البشرية كيعاقب من خالفها أك سعى ُب إبطا٥با

ىذا مثل الذم يقوؿ: أنا أشهد أال إلو إال ا كأف ٧بمدان رسوؿ ا كألتـز التوحيد ٍبٌ ىو يشرؾ  إ٭با مثل 
با، فهل ينفعو دعول االلتزاـ مع فعلو ما يناقض ذلك؟ كذلك الذم يقوؿ: أنا ملتزـه حكم ا ٍبٌ ىو يؤخر 

 . حكم ا كٰبكم بأحكاـ البشر، ف نو يناقض قولو
األمر غّب مقتصر على االلتزاـ ف نو قبل ذلك منازعة  ُب التشريع كا٢بكم، كتأخّب ٢بكم ا  إفٌ ٌٍب  

كدفع لو كاستبدالو بأحكاـ ٨بالفة، كتعبيد الناس لغّب ا ُب التحاكم، كفصله للدين عن السياسة، كتسيّب 
 . نظاـ الدكلة على شريعة الطاغوت

ع فيمن ٰبكم بالشرع ُب األصل كٓب ٯبعل أحكامان أخرل بدالن عن حكم ييتصور االلتزاـ ٕبكم الشر  كإ٭با 
الشرع كلكن ُب قضية ك٫بوىا ٞبلو ا٥بول أك الرشوة أك القرابة ألف ٰبكم بغّب ما أنزؿ ا مع اعَبافو با٣بطأ 

 . كالتزامو ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا ُب األصل
إذا حاكم إٔب غّب ا مع  ،ل فيو كفر دكف كفركأما الذم قي: قاؿ الشيخ ٧بمد بن إبراىيم رٞبو ا 

، أما الذم جعل قوانْب بَبتيب ا٤برة ك٫بوىافهذا الذم يصدر منو  ،اعتقاد أنو عاص كأف حكم ا ىو ا٢بق
 [َِٖ/ُِأىػ ]فتاكل ٧بمد بن إبراىيم . كإف قالوا أخطأنا كحكم الشرع أعدؿ ،كٚبضيع فهو كفر

إف ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا يتناكؿ الكفرين األكرب كاألصغر، ٕبسب حالة : كقاؿ اإلماـ بن القيم رٞبو ا
اىػ]مدارج . كأنو مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر ُب الواقعةا٢باكم، ف نو إف اعتقد كجوب ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا 

 [ّّٔ،صُالسالكْب،ج
أعتقد أنو باطل فهذا ال أثر لو، "لو قاؿ من حٌكم القانوف أنا  كقاؿ الشيخ ٧بمد بن إبراىيم رٞبو ا:



 : أبي المنذر الحربيجمع وإعداد  كفير والتفجير"عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل الت

 (ٕٗٔ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

]فتاكل الشيخ ٧بمد بن . بل ىو عزؿه للشرع، كما لو قاؿ أحد: أنا أعبد األكثاف كأعتقد أهنا باطلة
 . [ٔ/ُٖٗإبراىيم،

م خضوعه كر وخه  :كقاؿ الشيخ ٧بمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رٞبو ا كخيضوع الناس كر وخهم ٢بكم رّّْٔ
ليعبدكه فكما ال يسجدي ا٣بلقي إاٌل ً، كال يعبدكفى إاٌل إياه كال يعبدكف ا٤بخلوؽ، ٢ًبيكم مىٍن خلقهم تعأب 

 اىػ. فكذلك ٯبب أف ال ير خوا كال ٱبضعوا أك ينقادكا إالٌ ٢بيكم ا٢بكيم العليم ا٢بميد، الرءكؼ الرحيم
 كاحد، ال فرؽ "اإلشراؾ با ُب حكمو، كاإلشراؾ بو ُب عبادتو كلها ٗبعُب: كقاؿ اإلماـ الشنقيطي

بينهما البتة، فالذم يتبع نظامان غّب نظاـ ا، كتشريعان غّب تشريع ا، كالذم يعبد الصنم كيسجد للوثن، 
ا٢باكمية ُب تفسّب أ واء البياف ]. كال فرؽ بينهما البتة بوجو من الوجوه، فهما كاحد، ككبلٮبا مشرؾ با

 . [ُِٔ/ٕانظر أ واء البياف للشنقيطي ك  ،= باختصار ّٓ ،ِٓلعبدالرٞبن السديس ص 
:]يلـز على قو٥بم أف من ا٤بكفرات عند أىل السنة اإلصرار على ا٤بعصية تركان لواجب أك قاؿ ا٤بؤلف 

بل إف كبلمهم ا٤بسطور ُب كتب ا٤بعتقد أنو ال يكفر أحد من أىل القبلة  ؟فعبلن ـر فأين ىو من كبلمهم
 . ى ا٣بوارج ا٤بكفرين بارتكاب الكبائر، كذلك رد علُبذنب ما ٓب يستحلو 

كىذا ٨بالف ٤با ثبت عن ابن . كيلـز على قو٥بم أف ا٤بصر على ا٤بعصية بفعل اـر أك ترؾ الواجب كافر
أخرجو ابن أيب حاًب كابن جرير ُب تفسّبٮبا . عباس أنو قاؿ: ال صغّبة مع اإلصرار كال كبّبة مع االستغفار

 . مو ترؾ ا٤بأمور كفعل اظوركيدخل ُب كبل. لسورة النساء
                                      

 

 

 
ـ كىػو تػرؾ ا٤بػأمور لػدافع كفػرم كاإلبػاء كاالسػتكبار كيؤكػد ذلػك أنػو ىػو كفػر إبلػيس كمػا أخربنػا اػ ُب كتابػو كاسػتعماؿ فمعُب ا١بحػود ُب كبلمػو ىػو عػدـ اػاللتزا

ػال  كجؤّػػا ٯبحػػدمػػن  إػػال يكفػػرال  أنػػو الفقهػػاء مػػن اطلػػق كمػػن (:ٖٗ/َِا١بحػػود عنػػد العلمػػاء ّٔػػذا ا٤بعػػُب معػػركؼ قػػاؿ ابػػن تيميػػة) فيكػػوف ا١بحػػد عنػػده متناكػ
 عن االقرار كااللتزاـ كما قاؿ تعأب  لبلمتناعٯباب كمتناكال للتكذيب باال

فمٌب ٓب  كاال ّٔا كاستيقنتها أنفسهم ظلما كعلوا فانظر كيف كاف عاقبة ا٤بفسدين( كجحدكا)كقاؿ تعأب  ال يكذبونك كلكن الظا٤بْب بآيات ا ٯبحدكف( ف هنم)
ـ سفياف كإف كاف ُب إسناده  عف إال أف معناه صحيح قطعان كإال ٤با نقلو أئمة السنة ُب كتػب االعتقػاد مػن يقر كيلتـز فعلها قتل ككفر باالتفاؽ ا. ىػ كأثر اإلما

 غّب نكّب 
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أنو ال دليل من الكتاب كالسنة على التكفّب ٗبجرد اإلصرار على الذنب، كالتكفّب حق  كرسولو صلى  
بل النصوص دلت على عدـ تكفّب ا٤بصر كحديم  ،ا عليو كسلم ال مدخل للعواطف كال للحماسات فيو

 . [صاحب البطاقة كغّبه
ر على ا٤بعصية كفر مطلقان بل نفٌرؽ ٕبمد ا بْب ا٤بعاصي الٍب ليست بكفر كبْب إف اإلصرا ٫بن ٓب نقل

ا٤بعاصي الٍب ىي كفر، فمن أصر على ترؾ الصبلة يكفر كإف زعم أنو مقر بوجؤّا كحجتنا قوؿ ا٤بعصـو 
ن صلى ا عليو كسلم، كلكن من أصر على معصية من فعل أك ترؾ ٓب يرد الشرع بكفر فاعلو ف نو مؤم

ب ٲبانو فاسق بكبّبتو، كال ٫بكم عليو بالكفر ما ٓب يستحل، كىناؾ أحاديم جاء فيها كصف الفعل بأنو كفر 
سباب ا٤بؤمن : )كلكن مع ٝبع األدلة تبْب أف ا٤بقصود بو الكفر األصغر، مثل قولو صلى ا عليو كسلم

كإف طائفتاف من : ]اف كما ُب قولو تعأبفسوؽ كقتالو كفر( ف ف القرآف ٠بى كبل الطائفتْب ا٤بتقاتلتْب باإلٲب
 . إ٭با ا٤بؤمنوف إخوة فأصلحوا بْب أخويكم{، إٔب غّب ذلك من اْلثار: ]إٔب أف قاؿ {...اقتتلوا ا٤بؤمنْب

ٓب يقصدكا ّٔا  -)ال نكفر أحدان بذنب ما ٓب يستحلو(-عندما أطلقوا ىذه العبارة كالسلف رٞبهم ا
ردان على ا٣بوارج الذين يكفركف بالكبّبة، كبالتإب ف ف مقصودىم بالذنب ىنا العمـو ا٤بطلق بل ىم قالوىا 

الكبّبة كليس عمـو الذنب، ف ف سب ا ذنب كاالستهزاء بالدين ذنب كإىانة ا٤بصحف ذنب ككلهم 
 . ٦بمعوف على كفر فاعلها كلو ٓب يستحل

ـي أٞبدي  ، قاؿ  كىقىد أنكر اإلما ا٣ببٌلؿ: أنبأنا ٧بمد بن ىاركف أفَّ إسحاؽ بن إطبلؽ عبارة: ال نيكفّْر بذنبو
إبراىيم حدثهم قاؿ: حضرتي رجبلن سأؿ أبا عبد ا فقاؿ: يا أبا عبد ا اجتماع ا٤بسلمْب على اإلٲباف 
بالقدر خّبه كشرٌه؟ قاؿ أبو عبد ا: نعم، قاؿ: كال نيكٌفر أحدان بذنب؟ فقاؿ أبو عبد ا: اسكت من ترؾ 

 . ر كمن قاؿ القرآف ٨بلوؽ فهو كافرالصبلة فقد كف
ا نيريد  [:َِّ/ٕقاؿ شيخ اإلسبلـ ] )ك٫بني إذا قيلنا أىل السُّنَّة مٌتفقوف على أنو ال يكفر بالذنب؛ ف ٭بَّ

 . بو ا٤بعاصي كالزنا، كالشرب(
[ حاكينا مذىب أىل ا٢بديم: )كال ييكفّْركف أحدنا من ّْٕ/ُُب ا٤بقاالت ] كقاؿ أبو ا٢بسن األشعرم

، كنحو الزّْنا كالسَّرقة، كما أٍشبىوى ذلك من الكبائًر(  . أىل القبلة بذنبو
ال يشَبط أف يكوف باللساف بل إٌف من األفعاؿ ما ىو أبلغ ُب الداللة من األقواؿ،  االستحبلؿٍب إف  

كدليل فمن فعل معصية كاقَبف بفعلو عبلمات االستحبلؿ ف نو ٰبكم بكفره كلو ٓب يقل بلسانو إنو مستحل، 
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ذلك حديم الرباء بن عازب ر ي ا عنو أف النيب صلى ا عليو كسلم أرسل خالو أبا بردة إٔب رجل تزكج 
ركاه أصحاب السنن كىو . كُب ركاية قاؿ: فما سألوه كال كلموه. امرأة أبيو أف يضرب عنقو كيأخذ مالو

 . صحيح
م على الفاعل بالردة ألنو قتلو كأخذ مالو دليل على أف النيب صلى ا عليو كسلم حك ُب ىذا ا٢بديم

 . كلو كاف مسلمان لكاف مالو لورثتو
إٌف ىذا الرجل ٤با أعلن نكاحو بامرأة أبيو مع علمو ٕبرمة ذلك دٌؿ على أنو مستحل لذلك  :قاؿ العلماء

 . مسخفه ٕبكم الشرع ٧بادّّ  كرسولو كّٔذا يكوف كافران مرتدان 
ّب كليس بكفر، كلكن ٤با أحاطت بالفاعل القرائن الٍب تدؿ على أنو مستحل األب ذنب كب كالزنا بامرأة

، كالذم يدؿ على أنو مستحل  حيكم عليو بالردة استنادان إٔب القرائن، كالقرينة ىنا ىي إعبلف ىذا النكاح اـر
 . للفرج ا٢براـ
كونو كفران ٕبد ذاتو ألنو منازعة  ىذا ف ف ترؾ ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا كا٢بكم بالقوانْب الو عية مع   إذا تبْب

كشرؾ معو ُب التشريع، ىو كفر أيضان ألنو دليل على االستحبلؿ كاالستخفاؼ ٕبكم ا، كالقرائن ايطة بو 
أعظم كأكثر ك وحان من القرائن ُب ا٢بديم السابق، فكونو يعلم بوجوب ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا كحرمة ا٢بكم 

م ا٢باكمْب كحكمو أحسن كأعدؿ األحكاـ، ٌٍب مع ذلك يشرٌع األحكاـ ا٤بخالفة بغّبه، كيعلم أف ا أحك
كٯبعل نفسو أك غّبه ندان ، كيؤخر حكم ا، كٰبكم ٗبا خالفو، كيلـز الناس بذلك، ال شك أف ىذا أبلغ 

 . ُب الداللة على االستحبلؿ كاالستخفاؼ ٕبكم ا
 . لنهار إٔب دليلإذا احتاج ا كليس يصحُّ ُب األذىاف شيءه  

 الباطلة ىي نتيجة ٣بلطو الكبّب ُب مسألة ا٢بكم كأ٣بصها ُب أمور: كإلزامات ا٤بؤلف
ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا ُب القضية ك٫بوىا مع االعَباؼ با٣بطأ كعدـ استبداؿ حكم ا بغّبه،  أف -

 ُب التشريع كمنازعة  ُب ليس كتشريع األحكاـ ا٤بخالفة، ف ف األكؿ معصية كظلم، كالثا٘ب شرؾ مع ا
 . خاصية ا٢بكم، كىذا كفر أكرب

ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا ُب القضية ك٫بوىا مع االعَباؼ با٣بطأ كعدـ استبداؿ حكم ا بغّبه،  أف -
 كتقدٙبه كدفعه لو ليس كَبؾ حكم ا كاستبدالو ٕبكم غّبه، ف ف األكؿ معصية كظلم، كالثا٘ب تأخّب ٢بكم ا 

 . كم غّبه على حكمو، كىذا كفر أكرب٢ب
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ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا ُب القضية ك٫بوىا مع االعَباؼ با٣بطأ كعدـ استبداؿ حكم ا بغّبه،  أف -
، ف ف األكؿ معصية كظلم، كالثا٘ب إٔب حكم الطاغوت كالر وخ كاإلذعاف لو لزاـ الناس بالتحاكم كليس  

غّب شرعو كالفصل بينهم بغّب حكمو، كا٣بضوع كالر وخ ٢بكم غّبه كىذا   تعبيد للناس لغّب ا بالتحاكم إٔب
 . كفر أكرب

 :كأعيد بعض أقواؿ العلماء لتو يح الفرؽ
م خضوعه كر وخه  :قاؿ الشيخ ٧بمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رٞبو ا كخيضوع الناس كر وخهم ٢بكم رّّْٔ
قي إاٌل ً، كال يعبدكفى إاٌل إياه كال يعبدكف ا٤بخلوؽ، ٢ًبيكم مىٍن خلقهم تعأب ليعبدكه فكما ال يسجدي ا٣بل

 اىػ. فكذلك ٯبب أف ال ير خوا كال ٱبضعوا أك ينقادكا إالٌ ٢بيكم ا٢بكيم العليم ا٢بميد، الرءكؼ الرحيم
"لو قاؿ من حٌكم القانوف أنا أعتقد أنو باطل فهذا ال أثر لو، بل ىو عزؿه للشرع، كما  ك قاؿ رٞبو ا:

 . [ٔ/ُٖٗ]فتاكل الشيخ ٧بمد بن إبراىيم،. ؿ أحد: أنا أعبد األكثاف كأعتقد أهنا باطلةلو قا
كلها   ،كاإلشراؾ بو ُب عبادتو ،" اإلشراؾ با ُب حكمو كقاؿ اإلماـ ٧بمد األمْب الشنقيطي رٞبو ا:

كالذم يعبد   ،تشريع ا كتشريعان غّب ،فالذم يتبع نظامان غّب نظاـ ا ،ال فرؽ بينهما ألبتة ،ٗبعُب كاحد
 . ككبلٮبا مشرؾ با ،فهما كاحد ،ال فرؽ بينهما ألبتة بوجو من الوجوه ،كيسجد للوثن،الصنم

: كمىن أصدر تشريعان عامان ميلزمان للناس يتعارض مع حكم ا كقاؿ الشيخ عبد ا بن ٞبيد رٞبو ا
رج من ا٤بلة ]كيكوف[ كافران   اىػ. فهذا ٱبى

ُب تفسّب قولو تعأب }كما أرسلنا من رسوؿ إاٌل لييطاع ب ذف ا{  ـ البيضاكم رٞبو ا تعأبقاؿ اإلما
كاف كافران   -كإف أظهر اإلسبلـ-ككأنٌو احتٌج بذلك على أٌف الذم ٓب يرضى ٕبكمو [: »ْٔ]النساء: 

و كٓب يرض ٕبكمو، ٓب يقبل مستوجب القتل، كتقريره أٌف إرساؿ الرسوؿ ٤بٌا ٓب يكن إاٌل ليطاع، كاف من ٓب يطع
 . «رسالتىو، كمن كاف كذلك كاف كافران مستوجب القتل

ٕبيم يكوف  ،كالتسليم ا٤بطلق إليو ،فيتضمن كماؿ االنقياد لو :" كأما الر ا بنبيو رسوالن  :قاؿ ابن القيم
كال ير ى ، عليو غّبهكال ٰبكم  ،كال ٰباكم إال إليو ،فبل يتلقى ا٥بدل إال من مواقع كلماتو ،أكٔب بو من نفسو
من أذكاؽ حقائق اإلٲباف  كال ُب شيء، ال ُب شيء من أ٠باء الرب كصفاتو كأفعالو ،ٕبكم غّبه ألبتة

بل  ،كال ير ى إال ٕبكمو ،كال ير ى ُب ذلك ٕبكم غّبه ،كباطنو ،كال ُب شيء من أحكاـ ظاىره ،كمقاماتو
 [ُِٕ/صِاىػ]مدارج السالكْب/ج. ٧بمدان رسوؿ اىو معُب شهادة أف  -تعأب  -إف ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا 
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كّٔذا تعلم أف ا٢بكم بغّب شرع النيب صلى ا عليو كسلم مناقض لشهادة أف ٧بمدان رسوؿ ا  :أقوؿ
 أعظم ا٤بناقضة، كىذا ما أيده الشيخ ٧بمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رٞبو ا حيم قاؿ:

دة للشرع، كمكابرة ألحكامو، كمشاقة  تعأب كلرسولو كىو أعظمها كأمشلها كأظهرىا معان ا٣بامس:
صلى ا عليو كسلم كمضاىاة بااكم الشرعية، إعدادان كإمدادان كإرصادان كتأصيبلن كتفريعان كتشكيبلن كتنويعان 

ليها فهذه ااكم ُب كثّب من أمصار اإلسبلـ مهٌيأة مكملة، مفتوحةي األبواب، كالناسي إ ...كحكمان كإلزامان 
أسرابه إثر أسراب، ٰبكم حٌكامها بينهم ٗبا ٱبالف حيكم السنة كالكتاب، من أحكاـ ذلك القانوف، 
تّْميوي عليهم، فأمُّ كيفرو فوؽ ىذا الكفر، كأم مناقضة للشهادة بأف ٧بمدان رسوؿي  كتلزمهم بو كتقٌرىم عليو، كٙبي

 . ا بعد ىذه ا٤بناقضة
}فبل كربك ال يؤمنوف حٌب -يدؿ على أف اإلٲباف ا٤بنفي ىنا عندم أكثر من دليل ]. قاؿ ا٤بؤلف

 -:كمالو الواجب ال أصلو من ذلك-{...ٰبكموؾ فيما شجر بينهم
/ سبب نزكؿ اْلية كىو ما ركاه الشيخاف عن عبد ا بن الزبّب أف رجبلن من األنصار خاصم الزبّب ُ

كفيو أف األنصارم ٓب يرض ٕبكم رسوؿ ا  ،إْب… عند رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب شراج ا٢برة 
كا إ٘ب ألحسب ىذه  :فقاؿ ابن الزبّب، إْب… كاف ابن عمتك  صلى ا عليو كسلم فغضب ٍب قاؿ إف

 {...فىبل كىرىبّْكى ال يػيٍؤًمنيوفى }اْلية ما نزلت إال ُب ذلك 
كمع ذلك  ٢بكم رسوؿ ا  كٓب يسلم تسليمان  ُب نفس األنصارم البدرم حرج كجو الداللة / أنو كجد

كيؤكد عدـ كفره أف الرجل بدرم كالبدريوف مغفورة ٥بم ذنؤّم كما ُب حديم علي ُب قصة حاطب  ٓب يكفر
اعملوا ما شئتم فقد :" كما يدريك أف ا اطلع على أىل بدر فقاؿ:٤با قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم
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نص  ،ىذا على أف البدريْب معصوموف من أف يكونوا كفاران  فدؿ ،كالكفر األكرب ال يغفر ُغفرت لكم " 
 . ٍب إف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ٓب يطالبو باإلسبلـ. ِعليو ابن تيمية 

ما ركاه الشيخاف من حديم أيب سعيد ا٣بدرم قاؿ بعم على بن أيب طالب كىو باليمن إٔب النيب  /ِ
" كيلك ألست أحق  ة فقاؿ رجل يا رسوؿ ا: اتق ا فقاؿصلى ا عليو كسلم بذىيبة فقسمها بْب أربع

أىل األرض أف يتقي ا ٍب كٔب الرجل فقاؿ خالد بن الوليد يا رسوؿ ا أال أ رب عنقو؟ قاؿ رسوؿ ا 
 ،" ال لعلَّو أف يكوف يصلي "، قاؿ خالد: ككم من مصلو يقوؿ بلسانو ما ليس ُب قلبو:صلى ا عليو كسلم

 . سوؿ ا صلى ا عليو كسلم:" إ٘ب ٓب أؤمر أف أنقب عن قلوب الناس كال أشق بطوهنم "ا٢بديمفقاؿ ر 
 ،كجو الداللة: أف ىذا الرجل اعَبض على حكم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كٓب يرض بو كيسلّْم

ة أف يكوف مصليان كلو  كامتنع عن قتلو خشي ،ككجد ُب نفسو حىرىجان كٓب يكفّْره الرسوؿ صلى ا عليو كسلم
فبل تنفع الصبلة  ،كاف كاقعان ُب أمرو كفرمٍّ ٓب تنفعو صبلتو ألف الشرؾ كالكفر األكربين ٰببطاف األعماؿ

 . معهما
كأيضان ٩با يدؿ على أف الرجل ٓب يقع ُب أمر كفرم عند رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أف خالدان أراد 

ب فلم يرتض ىذا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كلو كاف قولو كفران أف ٰبيلو على أمر كفرم خفي ُب القل
 ..إ٘ب ٓب أؤمر أف أنقب عن قلوب الناس :لتمسك بو خالد بن الوليد ك٤با قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

ك٩با يو ح أف ىذه الكلمة ليست كفران أنو ثبت ُب  ،قد ظهر منو -ا٤بدعى أنو مكفر -" ألف ىذا القوؿ 
كٓب يكن  ،لصحيحْب عن عائشة أف أزكاج النيب صلى ا عليو كسلم جئنو يناشدنو العدؿ ُب بنت أيب قحافةا

 . ىذا منهن كفران 
                                      

 

 

 
كىذه القصػة ٩بػا اتفػق أىػل العلػم علػى صػحتها،كىي متػواترة عنػدىم، معركفػة عنػد علمػاء التفسػّب،  (:ُّّ/ ْركاه الستة إال ابن ماجو قاؿ ابن تيمية ُب ا٤بنهاج ) ُ

 لماء ا٢بديم، كعلماء ا٤بغازم كالسّب كالتواريخ،كعلماء الفقو كغّب ىؤالء ا. ىػ. كع
 (. َْٗ/ ٦ٕبموع الفتاكل ) ِ
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ما ركل الشيخاف عن أنس بن مالك أف ناسان من األنصار قالوا يـو حنْب حْب أفاء ا على رسولو  /ّ
كسلم يعطي رجاالن من قريش ا٤بائة من اإلبل فقالوا  من أمواؿ ىوازف ما أفاء فطفق رسوؿ ا صلى ا عليو

يغفر ا لرسوؿ ا يعطي قريشان كسيوفنا تقطر من دمائهم " كُب ركاية ٤با فيتحت مكة قسم الغنائم ُب قريش 
 … " فقالت األنصار إف ىذا ٥بو العجب إف سيوفنا تقطر من دمائهم 

 صلى ا عليو كسلم ككجدكا ُب أنفسهم حرجان كٓب كجو الداللة / أف ىؤالء استنكركا فعل رسوؿ ا
 . يكفّْرىم صلى ا عليو كسلم

لذا قاؿ ابن تيمية: كا٤بقصود ىنا أف كل ما نفاه ا كرسولو من مسمى أ٠باء األمور الواجبة كاسم 
من ذلك ا٤بسمى اإلٲباف كاإلسبلـ كالدين كالصبلة كالصياـ كالطهارة كا٢بج كغّب ذلك ف ٭با يكوف لَبؾ كاجبو 

ديكا ُب أىنٍػفيًسًهٍم حىرىجان ٩بَّا }كمن ىذا قولو تعأب  نػىهيٍم ٍبيَّ ال ٯبًى فىبل كىرىبّْكى ال يػيٍؤًمنيوفى حىٌبَّ ٰبيىكّْميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
على الناس، فلما نفى اإلٲباف حٌب توجد ىذه الغاية دؿ على أف ىذه الغاية فرض  {قىضىٍيتى كىييسىلّْميوا تىٍسًليمان 

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

. فهذا ٗبنزلة أمثالو من العصاة ،لكن عصى كاتبع ىواه ،كأما من كاف ملتزمان ٢بكم ا كرسولو باطنان كظاىران 
٩با ٰبتج ّٔا ا٣بوارج على تكفّب كالة األمر الذين ال ٰبكموف ٗبا أنزؿ  {...فىبل كىرىبّْكى ال يػيٍؤًمنيوفى }ة كىذه اْلي

كما ذكرتو يدؿ عليو سياؽ  ،كقد تكلم الناس ٗبا يطوؿ ذكره ىنا. ٍب يزعموف أف اعتقادىم ىو حكم ا ،ا
 . ىػ[. ا. اْلية

 اْلية ىو كمالو الواجب ال أصلو يرد عليو:أٌف اإلٲباف ا٤بنفي ُب  إٌف زعم ا٤بؤلف
فهذا ىو النص الذم ال ٰبتمل ”( عن ىذه اْلية: ِّٗ/ّرٞبو ا تعأب ُب الفصل ) قوؿ ابن حـز

 . اىػ“ تأكيبلن كال جاء نص ٱبرجو عن ظاىره أصبلن، كال جاء برىاف بتخصيصو ُب بعض كجوه اإلٲباف
ْلية بعد أف ذكر بعض معا٘ب ا٢برج كمنها الضيق أك )أحكاـ القرآف( عن ىذه ا كيقوؿ ا١بصاص ُب

كُب ىذه اْلية داللة على أف من رد شيئان من أكامر ا تعأب أك أكامر رسولو صلى ا عليو كسلم ”الشك: 
  ..أك ترؾ القبوؿ كاالمتناع من التسليم ..فهو خارج من اإلسبلـ سواء رده من جهة الشك

صحابة ُب حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة كقتلهم كسيب كذلك يوجب صحة ما ذىب إليو ال
 . اىػ“ ذراريهم، ألف ا تعأب حكم بأف من ٓب يسلم للنيب صلى ا عليو كسلم فليس من أىل اإلٲباف
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فنص تعأب كأقسم بنفسو أنو ال يكوف مؤمنان (: ”ِّٓ/ّ)الًفصىل( عن اْلية ذاهتا ) كيقوؿ ابن حـز ُب
فصح  ان ٩با قضى،م النيب صلى ا عليو كسلم ُب كل ما عىٌن، ٍب يسلم بقلبو كال ٯبد ُب نفسو حرجإال بتحكي

 . اىػ“ أف التحكيم شيء غّب التسليم بالقلب، كأنو ىو اإلٲباف الذم ال إٲباف ٤بن ٓب يأت بو
نافقْب " أف من تؤب عن طاعة الرسوؿ كأعرض عن حكمو فهو من ا٤ب:كقاؿ شيخ اإلسبلـ رٞبو ا

( ف ذا كاف النفاؽ يثبت كيزكؿ اإلٲباف ٗبجرد (٠بعنا كأطعنا)) :كليس ٗبؤمن كأف ا٤بؤمن ىو الذم يقوؿ
. اإلعراض عن حكم الرسوؿ كإرادة التحاكم إٔب غّبه مع أف ىذا ترؾه ٧بض كقد يكوف سببو قوة الشهوة "

 . [ٗٔ :الصاـر]
 . الو الواجبمن األدلة على أف ا٤براد بالنفي كم كأما ما ذكره 

إف من ا٤بقرر شرعان أف ما ثبت حكمو باألدلة الصحيحة الصرٰبة، ٌٍب جاءت حادثة ٧بتملة : فأقوؿ
ة عْب، كىي ال تغّب األصل كال أك قضي ،ٚبالف األصل، ف هنا ال تغّب ا٢بكم، كيسميها العلماء ٕبادثة عْب

 . صَّلي عليها حكميتأ
 ك٥با أمثلة من الشرع منها:

ن مسلمة ر ي ا عنو أذف لو النيب صلى ا عليو كسلم ُب النيل منو كالكبلـ عليو حٌب ٧بمد ب أف -
يصل إٔب الطاغية كعب بن األشرؼ كيقتلو، كمعلـو أف سب النيب صلى ا عليو كسلم كالنيل منو كفر، 

اليهودم الذم   كلكن النيب صلى ا عليو كسلم أذف مد بن مسلمة كتنازؿ عن حقو ُب ىذه القضية لقتل
كاف يؤذم النيب صلى ا عليو كسلم، فبل يصح أف يأٌب أحد بعد ىذا كيسب النيب صلى ا عليو كسلم 
ليصل إٔب قتل كافر، ألف األكؿ أذف لو النيب صلى ا عليو كسلم كٓب يأذف لغّبه، كليس ألحد أف يتنازؿ عن 

ؤخذ منها أصل ألهنا حادثة عْب ٥با حكم خاص، حق النيب صلى ا عليو كسلم، فبل يقاس عليها كال ي
 . ك٫بن نتمسك باألصل كىو أف سب النيب صلى ا عليو كسلم من غّب إكراه كفر

 كاألمثلة الٍب ذكرىا ا٤بؤلف ىي من حوادث األعياف كتو يح ذلك:
، فقاؿ قصة األنصارم البدرم الذم حكم النيب صلى ا عليو كسلم بينو كبْب الزبّب ا٤بثاؿ األكؿ/

 . األنصارم: أف كاف ابن عمتك
ألٌف ذلك من ا٤بعلـو عندنا أٌف الذم يتهم النيب صلى ا عليو كسلم ُب حكمو بااباة كغّبىا يكفر، 

فلو جاء أحد اْلف كقاؿ إف النيب صلى ا عليو كسلم قد حاىب ابن عمتو الزبّب بن طعن ُب صدقو كأمانتو، 
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بكفره ألنو اهتم النيب صلى ا عليو كسلم ُب حكمو كىذا كفر، كلكن ٤با حصل العواـ ُب ا٢بكم ف نا ٫بكم 
ىذا مع النيب صلى ا عليو كسلم كعلمى النيب صلى ا عليو كسلم بالوحي كالقرائن صحة إٲباف األنصارم 

تنازؿ عن كأهنا كانت فلتة من لسانو ككاف ا٣بطأ بالطعن ُب حكمو متعلق ٕبق النيب صلى ا عليو كسلم 
حقو صلى ا عليو كسلم كيف ال كىو الذم أكصى باألنصار خّبان أف ييقبل من ٧بسنهم كيعفى عن 

، لم ليس ألحد أف يتنازؿ عن حقو عليو الصبلة كالسبلـالنيب صلى ا عليو كسموت مسيئهم، كلكن بعد 
 . كمثل ىذا ييقاؿ ُب قصة األنصار ُب غزكة حنْب حْب صدر منهم ما صدر

كليس ىذا األنصارم ٗبنافق كال شاؾ ُب الرسوؿ ف هنم كصفوه باألنصارم كىو : ؿ ُب التحرير كالتنويرقا
 . ٣بّبة من ا٤بؤمنْب كما كصفوه با٤بنافق كلكنو جهل كغفل فعفا عنو رسوؿ ا كٓب يستتبو كصفه 

لكن األنصارم ُب ا٢بكم فهو كافر،  rكل من اهتم رسوؿ ا : ِٕٔ/ٓقاؿ ابن العريب ُب األحكاـ 
. rكأقاؿ عثرتو لعلمو بصحة يقينو، كأهنا كانت فلتة، كليست ألحدو بعد النيب  rزؿ زلة فأعرض عنو النيب 

 اىػ
كقاؿ:يا رسوؿ  ،كىي قصة الذم اعَبض على حكم النيب صلى ا عليو كسلم ُب ا٢بكم ا٤بثاؿ الثا٘ب/

 . ا اتق ا، كُب ركاية قاؿ: يا ٧بمد اعدؿ
على حكم النيب صلى ا عليو كسلم ُب األصل كفر أكرب، كلكن ٤با كاف حقان لو عليو  عَباضفهذا اال

األصل ىو كفر من اهتم النيب صلى ا عليو كسلم ُب الصبلة كالسبلـ عفا عنو كلو أف يعفو عن حقو، كلكن 
لى ا عليو كسلم كاهتمو لو قاؿ ىذا أحد بعد موت رسوؿ ا صحكمو كما مٌر قوؿ ابن العريب رٞبو ا، ك 

بعدـ العدؿ ف نو يكفر ب ٝباع أىل السنة، كبالتإب فبل يؤخذ من مثل ىذه القضايا أصل شرعي ألهنا قضايا 
 . أعياف، كالواجب الرجوع إٔب األصل كىو كفر من سب النيب صلى ا عليو كسلم أك اهتمو ُب حكمو

عَبض على حكم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كٓب أف ىذا الرجل ا كأما قوؿ ا٤بؤلف]كجو الداللة: 
كامتنع عن قتلو خشية أف  ،ككجد ُب نفسو حىرىجان كٓب يكفّْره الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ،يرض بو كيسلّْم

فبل  ،رو كفرمٍّ ٓب تنفعو صبلتو ألف الشرؾ كالكفر األكربين ٰببطاف األعماؿػيكوف مصليان كلو كاف كاقعان ُب أم
 [صبلة معهماتنفع ال

بل كقع ا٤بعَبض ُب أمر كفرم صريح كلكن ٤با كاف الكفر الذم كقع فيو متعلق ٕبق ، ىذا قوؿ باطل
 . النيب صلى ا عليو كسلم ٘باكز عليو الصبلة كالسبلـ عن حقو
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االستدالؿ على عدـ كفره لكونو يصلي فبل يصح؛ ألف النيب صلى ا عليو كسلم امتنع عن قتلو  كأما
لسمعة الدعوة كليس لكونو ٓب يكفر، ف نو ٤با كاف يصلي كاف يظهر اإلسبلـ كلو قتلو النيب صلى ا  ٞباية

عليو كسلم لتحدث الناس أف ٧بمدان يقتل أصحابو ككاف النيب صلى ا عليو كسلم أحرص ما يكوف على 
عندما قاؿ رأس  تأليف القلوب كٙببيب الدعوة للناس كالذم يدؿ على ذلك ما ركاه البخارم كمسلم

 . ا٤بنافقْب: لئن رجعنا إٔب ا٤بدينة ليخرجن األعز منها األذؿ
دعو ال يتحدث : )قاؿ عمر دعِب يا رسوؿ ا أ رب عنق ىذا ا٤بنافق، فقاؿ لو عليو الصبلة كالسبلـ

 عليو الناس أف ٧بمدان يقتل أصحابو(، فهذا قد قاؿ كلمة الكفر كظهر نفاقو كمع ذلك امتنع النيب صلى ا
 . كسلم عن قتلو ٞباية لسمعة الدعوة

يو ح أف النيب صلى ا عليو كسلم امتنع عن قتل من علم كفره كنفاقو لكونو يؤدم الصبلة  كأيضان ٩با
ال لكونو ٓب يكفر ما ركاه اإلماـ مالك ُب ا٤بوطأ كالشافعي ُب مسنده عن عبيد ا بن عبد ا بن ا٣بيار أف 

ا٢بمراء حدثو أف رجبلن من األنصار جاء إٔب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كىو ُب  عبد ا بن عدم بن
أليس يشهد أال : )٦بلس ييسىارُّه يستأذنو ُب قتل رجل من ا٤بنافقْب، فقاؿ لو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

ا؟( قاؿ األنصارم:  أليس يشهد أف ٧بمدان رسوؿ: )قاؿ. بلى كال شهادة لو :إلو إال ا؟( قاؿ األنصارم
: فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ. أليس يصلي؟( قاؿ األنصارم: بلى كال صبلة لو: )قاؿ. بلى كال شهادة لو

 . أكلئك الذين هنا٘ب ا عن قتلهم()
ا٢بديم: ف ف النيب صلى ا عليو كسلم مقرّّ بأنو منافق كذلك بسكوتو عند قوؿ األنصارم:  تأمل ىذا
 . بلى كال صبلة لو ،ة لوبلى كال شهاد

معلومان يستأذنو ُب قتل رجل من ا٤بنافقْب، فدؿ على أف نفاقو كاف :قوؿ الراكم ُب صدر ا٢بديم كأيضان  
 . لدل الصحابة
ذلك ٓب يقتلو مع إقراره بكفره كنفاقو، ألنو مظهر لئلسبلـ كقتلو ليس ُب صاّب الدعوة، فَبؾ  كلكن مع

 . ؤلنصارم: صبلتو ٛبنع من تكفّبهقتلو مع علمو بكفره، كٓب يقل ل
تعلم بطبلف قوؿ ا٤بؤلف]كامتنع عن قتلو خشية أف يكوف مصليان كلو كاف كاقعان ُب أمرو كفرمٍّ ٓب  كبالتإب

 . [فبل تنفع الصبلة معهما ،تنفعو صبلتو ألف الشرؾ كالكفر األكربين ٰببطاف األعماؿ
كسلم كامتناع النيب صلى ا عليو كسلم عن قتلو ليس  ا٤بنافق قد طعن ُب النيب صلى ا عليو ف ف ىذا 
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لكونو ٓب يكفر كلكن ٤با كاف يصلي خشي النيب صلى ا عليو كسلم على ٠بعة الدعوة فَبؾ قتلو كلو كاف 
إتيانو بالصبلة مانعان من تكفّبه ٓب ييعلل النيب صلى ا عليو كسلم ترؾ قتلو لئبل يتحٌدث الناس أٌف ٧بمدان 

صحابو ألنو لو كاف مسلمان لبْب ذلك النيب صلى ا عليو كسلم كلبْب أٌف إسبلمو ىو الذم منع من يقتل أ
كلو كاف إتيانو  ،قتلو، خاصة كأٌف العلة الٍب ذكرىا النيب صلى ا عليو كسلم تزكؿ بظهور اإلسبلـ كانتشاره

ارم قولو: كال شهادة لو كال صبلة لو؛ بالصبلة مانعان من تكفّبه لرد النيب صلى ا عليو كسلم على األنص
التكفّب، فلما امتنع النيب صلى ا عليو كسلم عن قتلو مع إقراره بكفره دٌؿ على أف دالة على ف ف ىذه ألفاظ 

 . األمر ليس لكونو ٓب يكفر كلكن لكونو يظهر اإلسبلـ كا٤بصلحة ُب عدـ قتلو
يقع ُب أمر كفرم عند رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  كأما قوؿ ا٤بؤلف]كأيضان ٩با يدؿ على أف الرجل ٓب

أف خالدان أراد أف ٰبيلو على أمر كفرم خفي ُب القلب فلم يرتض ىذا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كلو  
إ٘ب ٓب أؤمر أف أنقب عن  :كاف قولو كفران لتمسك بو خالد بن الوليد ك٤با قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

ك٩با يو ح أف ىذه الكلمة ليست كفران  ،قد ظهر منو -ا٤بدعى أنو مكفر -" ألف ىذا القوؿ  ..سقلوب النا
أنو ثبت ُب الصحيحْب عن عائشة أف أزكاج النيب صلى ا عليو كسلم جئنو يناشدنو العدؿ ُب بنت أيب 

 [.كٓب يكن ىذا منهن كفران  ،قحافة
 قوؿ باطل من كجوه:

ا عليو كسلم ُب حكمو يكفر ىذا ىو األصل، كلكن ٤با كاف كفره ُب  أف من اهتم النيب صلى األكؿ/
أمر يتعلق ٕبق للنيب صلى ا عليو كسلم عفا النيب صلى ا عليو كسلم عن حقو كٓب يكفره، كلكن بعد موتو 

 . ليس ألحد أف يعفو عن حق النيب صلى ا عليو كسلم
ُب ا٢بكم فهو كافر، لكن األنصارم  rم رسوؿ ا كل من اهت: ِٕٔ/ٓقاؿ ابن العريب ُب األحكاـ 

. rكأقاؿ عثرتو لعلمو بصحة يقينو، كأهنا كانت فلتة، كليست ألحدو بعد النيب  rزؿ زلة فأعرض عنو النيب 
 اىػ

 . ن قتلو ٞباية لسمعة الدعوة، كما مٌر ُب الرد السابقالنيب صلى ا عليو كسلم امتنع عأف الثا٘ب/
 صلى ا عليو كسلم ٓب يتهم خالدان بالتسرع ُب التكفّب، كٓب يقل ٣بالد إنو ٓب يىكفير، أف النيب الثالم/

كلكنو بْب ٣بالد أنو مأمور أف يأخذ الناس بالظاىر، كلو كاف الرجل ٓب يكفر لبْب ذلك النيب صلى ا عليو 
ا بْب ُب قصة حاطب حْب إنو ٰبب ا كرسولو( ككم: )كسلم ٣بالد كما بْب ذلك ُب شارب ا٣بمر حْب قاؿ
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 . صدقكم فاتركوه(: )قاؿ
ك٩با يو ح أف ىذه الكلمة ليست كفران أنو ثبت ُب الصحيحْب عن عائشة أف أزكاج ]كأما قوؿ ا٤بؤلف:

 [. كٓب يكن ىذا منهن كفران  ،النيب صلى ا عليو كسلم جئنو يناشدنو العدؿ ُب بنت أيب قحافة
صلى ا عليو كسلم ٓب تكن مناشدهتن العدؿ من النيب صلى ا  أعظم ا٣بلط، ف ف نساء النيب ىذا من

عليو كسلم ُب عائشة من الطعن ُب عدلو، ف هنن ببل شك يعلمن عدلو بينهن ُب القسمة كا٤ببيت، كلكن كٌن 
ر ي ا عنهن يغرف من شدة حب النيب صلى ا عليو كسلم لعائشة، كسألنو أف يعدؿ بينهن ُب ابة كىذا 

ال يطاؽ ألنو أمر جبلي فطرم قليب، كالذم كاف ٰبصل ُب بيوت النيب صلى ا عليو كسلم من زكجاتو  أمره 
ر ي ا عنهٌن من الغّبة كا٤براجعة كغّب ذلك ىو أمر ال ٚبلو منو بيوت الزكجية، كإف كاف النيب صلى ا 

كجاتو إياه العدؿ ٓب يكن هتمةن ُب عليو كسلم معصومان ف ف زكجاتو لسنى معصومات، كا٢باصل أٌف مناشدة ز 
عدلو كلكن كاف سببو الغّبة على ابة القلبية كىذا أمره ال يؤاخذ عليو اإلنساف بل ال يقدر أف يعدؿ فيو كما 

 {..كلن تستطيعوا أف تعدلوا بْب النساء كلو حرصتم: ]قاؿ تعأب
ليو كسلم ف نو حقه لو عليو الصبلة جدالن إنو كاف ٨بالفان لؤلدب مع رسوؿ ا صلى ا ع كلو قلنا

 . كالسبلـ كلو أف يعفو عنو
 ما سأكرده من كبلـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كتلميذه ابن القيم تتضح لك ا٤بسألة: كتأمل أخي ا٤بوحد

سلم كاف لو أف يعفو ك  أف النيب صلى ا عليو :ا١بواب الرابعقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا: 
ليس لؤلمة أف تعفوا عن ذلك، يو ح ذلك أنو ال خبلؼ أف من سب النيب ك  سبو ُب حياتوك  عمن شتمو

 سلم أك عابو بعد موتو من ا٤بسلمْب كاف كافرا حبلؿ الدـ، ككذلك من سب نبيا من األنبياءك  صلى ا عليو
 {ا ٩با قالوا يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذكا موسى فربأه} :مع ىذا فقد قاؿ ا تعأبك 
  [ٗٔ :األحزاب]

 [ٓالصف: ] {قد تعلموف أ٘ب رسوؿ ا إليكمك  ك إذ قاؿ موسى لقومو:يا قـو ٓب تؤذكنِب: ]كقاؿ تعأب
ٓب يقتلهم موسى ك  فكاف بنو إسرائيل يؤذكف موسى ُب حياتو ٗبا لو قالو اليـو أحد من ا٤بسلمْب كجب قتلو

سلم يقتدم بو ُب ذلك فرٗبا ٠بع أذاه أك بلغو فبل يعاقب ا٤بؤذم على ك  وكاف نبينا صلى ا عليك  عليو السبلـ
ك } :قاؿ تعأب[ ك ُٔ :التوبة]اْلية  {يقولوف ىو أذفك  ك منهم الذين يؤذكف النيب} :ذلك قاؿ ا تعأب

 [ٖٓ :التوبة] {إف ٓب يعطوا منها إذا ىم يسخطوفك  منهم من يلمزؾ ُب الصدقات ف ف أعطوا منها ر وا
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سلم يقسم إذ جاء عبد ا ك  بينا النيب صلى ا عليو :عن الزىرم عن أيب سلمة عن أيب سعيد قاؿك 
قاؿ عمر بن  ؟[يلك من يعدؿ إذا ٓب أعدؿ]ك  :أعدؿ يا رسوؿ ا قاؿ :بن ذم ا٣بويصرة التميمي فقاؿ

مع صيامهم ٲبرقوف صيامو ك  دعو ف ف لو أصحابا ٰبقر صبلتو مع صبلهتم] :دعِب أ رب عنقو قاؿ :ا٣بطاب
 :التوبة] {ك منهم من يلمزؾ ُب الصدقات}فيو نزلت ك  ذكر ا٢بديم[ ك من الدين كما ٲبرؽ السهم من الرمية

ٖٓ]  
أخرجاه ُب الصحيحْب من كجوه أخرل عن ك  غّبه من حديم معمر عن الزىرمك  ىكذا ركاه البخارم
 سلمك  ا ٫بن جلوس عند النيب صلى ا عليوبين :الضحاؾ ا٥بمدا٘ب عن أيب سعيد قاؿك  الزىرم عن أيب سلمة

يا رسوؿ ا أعدؿ فقاؿ رسوؿ ا صلى  :فقاؿ  -ىو رجل من ٛبيمك -ىو يقسم قسما أتاه ذك ا٣بويصرة ك 
 :فقاؿ عمر بن ا٣بطاب [خسرت إف ٓب أعدؿك  قد خبت ؟من يعدؿ إذا ٓب أعدؿ !كيلك] :سلمك  ا عليو

دعو ف ف لو أصحابا ٰبقر أحدكم صبلتو ] :سلمك   صلى ا عليوائذف ٕب فيو فأ رب عنقو فقاؿ رسوؿ ا
  .ٓب يذكر نزكؿ اْليةك  ذكر حديم ا٣بوارج ا٤بشهور[ ك صيامو مع صيامهمك  مع صبلهتم

 بعم علي ر ي ا عنو :ك ُب الصحيحْب أيضا من حديم عبد الرٞبن بن أيب نعم عن أيب سعيد قاؿ
 فغضبت قريش :فيوك  سلم بذىيبة ُب تربتها فقسمها بْب أربعة نفرك  وىو باليمن إٔب النيب صلى ا عليك 
إ٭با أتألفهم فأقبل رجل غائر العينْب ناتئ ا١ببْب كم  :يدعنا فقاؿك  يعطي صناديد أىل ٪بد :قالواك  األنصارك 

 على أفيأمنِب ؟فمن يطع ا إذا عصيتو] :يا ٧بمد اتق ا قاؿ :اللحية مشرؼ الوجنتْب ٧بلوؽ الرأس فقاؿ
إف من ] :فسأؿ رجل من القـو قتلو أراه خالد بن الوليد فمنعو فلما كٔب قاؿ [ال تأمنو٘بك  أىل األرض

يقتلوف أىل ]ُب آخره ك  ذكر ا٢بديم ُب صفة ا٣بوارج[ ك  ئضئ ىذا قوما يقرؤكف القرآف ال ٯباكز حناجرىم
 [يدعوف أىل األكثاف لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عادك  اإلسبلـ

 :فيها فقاؿ[ ك مساءك  أف أمْب من ُب السماء يأتيِب خرب السماء صباحاك  أال تأمنو٘ب] :كاية ٤بسلمك ُب ر 
 ؟[أك ليست أحق أىل األرض أف يتقي ا !كيلك] :سلمك  يا رسوؿ ا اتق ا فقاؿ النيب صلى ا عليو

قاؿ  [ال لعلو أف يكوف يصلي] :ؿيا رسوؿ ا أال أ رب عنقو فقا :ٍب كٔب الرجل فقاؿ خالد بن الوليد :قاؿ
إ٘ب ٓب ] :فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ؟كم من مصل يقوؿ بلسانو ما ليس ُب قلبو: ك خالد بن الوليد

  ال أشق بطوهنم[ك  أكمر أف أنقب عن قلوب الناس
 [ال] :قاؿ ؟يا رسوؿ ا أال أ رب عنقو :فقاـ إليو عمر بن ا٣بطاب فقاؿ :ك ُب ركاية ُب الصحيح
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فهذا الرجل الذم قد نص القرآف  [ال] :قاؿ ؟يا رسوؿ ا أال أ رب عنقو :فقاـ إليو خالد سيف ا فقاؿ
قولو ك  يطعن عليكك  أم يعيبك [ٖٓ :التوبة] {ك منهم من يلمزؾ ُب الصدقات} :أنو من ا٤بنافقْب بقولو
 ئك األربعة نسب النيب صلى ا عليواتق ا بعد ما خص با٤باؿ أكلك  اعدؿ :سلمك  للنيب صلى ا عليو

أك لست أحق أىل األرض أف يتقي ] :سلمك  ٥بذا قاؿ النيب صلى ا عليوك  ٓب يتق اك  سلم إٔب أنو جارك 
 [؟أنا أمْب من ُب السماءك  أال تأمنِب ؟ا

سلم ك  ا عليوإ٭با ٓب يقتلو النيب صلى ك  ك مثل ىذا الكبلـ ال ريب أنو يوجب القتل لو قالو اليـو أحد،
إ٭با كاف نفاقو ٗبا ٱبص النيب صلى ا ك  ىو الصبلة الٍب يقاتل الناس حٌب يفعلوىاك  ألنو كاف يظهر اإلسبلـ

كاف يعفو عنهم تأليفا للقلوب لئبل يتحدث الناس أف ٧بمدا ك  كاف لو أف يعفو عنوك  سلم من األذلك  عليو
 .ُب مثلهاقد جاء ذلك مفسرا ُب ىذه القصة أك ك  يقتل أصحابو

أتى رجل با١بعرانة منصرفة من  :فركل مسلم ُب صحيحو عن أيب الزبّب عن جابر ر ي ا عنو قاؿ 
يا  :فقاؿ -يعطي منها الناسك  سلم يقبض منهاك  رسوؿ ا صلى ا عليوك  ُب ثوب ببلؿ فضةك - حنْب

فقاؿ عمر بن  [أعدؿ خسرت إف ٓب أكنك  لقد خبت ؟من يعدؿ إذا ٓب أعدؿ! ك كٰبك] :٧بمد اعدؿ فقاؿ
معاذ ا أف يتحدث الناس أ٘ب ] :سلمك  دعِب يا رسوؿ ا فأقتل ىذا ا٤بنافق فقاؿ صلى ا عليو :ا٣بطاب

[ ف القرآف ال ٯباكز حناجرىم ٲبرقوف منو كما ٲبرؽ السهم من الرميةك أصحابو يقرؤ ك  أقتل أصحايب إف ىذا
سلم يقسم غنيمة ك  بينما رسوؿ ا صلى ا عليو :عنهماركل البخارم مثلو عن عمرك عن جابر ر ي ا ك 

 [لقد شقيت إف ٓب أعدؿ] :اعدؿ فقاؿ :با١بعرانة إذا قاؿ لو رجل
سلم ما ىو أغلظ من ىذا قاؿ ابن إسحاؽ ُب ركاية ابن ك  ك جاء من كبلمو لرسوؿ ا صلى ا عليو

قسم أيب القاسم مؤب عبد ا بن ا٢بارث حدثِب أبو عبيدة بن ٧بمد بن عمار بن ياسر عن م :بكّب عنو
تليد بن كبلب الليثي فلقينا عبد ا بن عمرك بن العاص يطوؼ بالكعبة معلقا نعليو ُب ك  خرجت أنا :قاؿ

نعم ٍب  :قاؿ ؟عنده ذك ا٣بويصرة التميمي يكلموك  سلمك  ىل حضرت رسوؿ ا صلى ا عليو :يديو فقلنا لو
يا  :ىو يقسم ا٤بغاٖب ٕبنْب فقاؿك  سلمك  صرة التميمي رسوؿ ا صلى ا عليوأتى ذك ا٣بوي :حدثنا فقاؿ

 ٓب أرؾ عدلت فغضب رسوؿ ا صلى ا عليو :فقاؿ ؟[فكيف رأيت] :٧بمد قد رأيت ما صنعت قاؿ
يا رسوؿ ا أال أقـو إليو فأ رب عنقو  :فقاؿ عمر ؟[إذا ٓب يكن العدؿ عندم فعند من يكوف] :قاؿك  سلمك 

دعو ف نو سيكوف لو شيعة يتعمقوف ُب الدين حٌب ٲبرقوف منو كما ] :سلمك  فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو
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  .ذكر ٛباـ ا٢بديم[ ك ٲبرؽ السهم من الرمية
٤با كاف يـو حنْب آثر رسوؿ  :من ىذا الباب ما خرجاه ُب الصحيحْب عن أيب كائل عن عبد ا قاؿك  

أعطى عيينة بن حصن ك  ُب القسمة فأعطى األقرع بن حابس مائة من اإلبل فسلم ناسا ك  ا صلى ا عليو
ا إف ىذه لقسمة ما عدؿ : ك آثرىم يومئذ ُب القسمة فقاؿ رجلك  أعطى ناسا من أشراؼ العربك  مثل ذلك

و ٗبا فأتيتو فأخربت :سلم قاؿك  ا ألخربف رسوؿ ا صلى ا عليوك  فقلت :ما أريد ّٔا كجو ا قاؿك  فيها
ٍب  ؟رسولوك  فمن يعدؿ إذا ٓب يعدؿ ا] :سلم حٌب كاف كالصوؼ ٍب قاؿك  قاؿ فتغّب كجهو صلى ا عليو

 فقلت ال جـر ال أرفع بعدىا حديثا :قاؿ [يرحم ا موسى قد أكذم بأكثر من ىذا فصرب :قاؿ
م أف ا٤بتكلم ّٔذا كاف ذكر الواقدك  ما أراد ّٔا كجو ا :ُب ركاية البخارم قاؿ رجل من األنصارك  
فهذا الكبلـ ٩با يوجب القتل باالتفاؽ ألنو جعل النيب صلى ا ،ىو معدكد من ا٤بنافقْب[ ك معتب بن قشّب]

سلم بأف ىذا من أذل ا٤برسلْب ٍب اقتدل ُب العفو عن ك  قد صرح النيب صلى ا عليوك  سلم ظا٤با مرائياك  عليو
  .ال تكلم ُب ذلك بشيءك  القوؿ ٓب يثبت ف نو ٓب يراجع القائل ٓب يستتب ألفك  ذلك ٗبوسى عليو السبلـ

اسق يا ] :سلمك  من ذلك قوؿ األنصارم الذم حاكم الزبّب ُب شراج ا٢برة ٤با قاؿ لو صلى ا عليوك  
 ؟أف كاف ابن عمتك :فقاؿ [زبّب ٍب سرح إٔب جارؾ

ن حكيم عن أبيو عن جده أف أخاه ٥بذا نظائر ُب ا٢بديم إذا تتبعت مثل ا٢بديم ا٤بعركؼ عن ّٔز بك  
 :سلم فقاؿك  جّبا٘ب على ماذا أخذكا فأعرض عنو النيب صلى ا عليو :سلم فقاؿك  أتى النيب صلى ا عليو

ما ىو عليهم ك  لئن كنت أفعل ذلك إنو لعلي] :تستخلي بو فقاؿك  إف الناس يزعموف أنك تنهى عن الغي
 حيحركاه أبو داكد ب سناد ص [خلوا لو جّبانو

ٓب ٰبكو على كجو ك  إيذاءه بذلكك  إف كاف قد حكى ىذا القذؼ عن غّبه ف ٭با قصد بو انتقاصوك  فهذا 
  .ىذا من أنواع السبك  الرد على من قالو

سلم ك  ابتاع رسوؿ ا صلى ا عليو :مثل حديم ابن إسحاؽ عن ىشاـ عن أبيو عن عائشة قاؿك  
فخرج إٔب  :اء بو إٔب منزلة فالتمس التمر فلم ٯبده ُب البيت قاؿجزكرا من أعرايب بوسق من ٛبر الذخّبة فج

 [٫بن نرل أنو عندنا فلم ٪بدهك  يا عبد ا إنا ابتعنا منك جزكرؾ ىذا بوسق من ٛبر الذخّبة] :األعرايب فقاؿ
اؿ رسوؿ فق ؟سلم تقوؿ ىذاك  لرسوؿ ا صلى ا عليو :قالواك  اعذراه فوكزه الناسك  اعذراه: ك فقاؿ األعرايب

 ابن حباف ُب الدالئلك  ركاه ابن أيب عاصم [دعوه] :سلمك  ا صلى ا عليو



 جمع وإعداد: أبي المنذر الحربي عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل التكفير والتفجير"

 (ٚ٘ٔ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

غّبه ك  سلمك  يكوف بو الرجل كافرا حبلؿ الدـ كاف النيب صلى ا عليوك  فهذا الباب كلو ٩با يوجب القتل
 {رض عن ا١باىلْبأعك  أمر بالعرؼك  خذ العفو} :من األنبياء يعفوف كيصفحوف عمن قالو امتثاال لقولو تعأب

ك ال تستوم } :قولو تعأب[ ك ٔٗ :ا٤بؤمنْب] {ادفع بالٍب ىي أحسن} :كقولو تعأب[ ك ُٗٗ :األعراؼ]
ما يلقاىا إال الذين ك  بينو عداكة كأنو كٕب ٞبيمك  ال السيئة ادفع بالٍب ىي أحسن ف ذا الذم بينكك  ا٢بسنة
ك لو كنت فظا غليظ القلب ال نفضوا } :تعأبكقولو [ ك ّٓ :فصلت] {ما يلقاىا إال ذك حظ عظيمك  صربكا

ك ال تطع } :كقولو تعأب[ ك ُٗٓ :آؿ عمراف] {شاكرىم ُب األمرك  استغفر ٥بمك  من حولك فاعف عنهم
 [ْٖ :األحزاب] {دع أذاىمك  ا٤بنافقْبك  الكافرين

ة يبلغ اْلخر ك  العفو عن الظلم أفضل أخبلؽ أىل الدنياك  الصرب على األذلك  ك ذلك ألف درجة ا٢بلم
ا ٰبب ك  العافْب عن الناسك  ك الكاظمْب الغيظ} :القياـ قاؿ تعأبك  الرجل ّٔا ما ال يبلغو بالصياـ

 {أصلح فأجره على اك  ك جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا} :قاؿ تعأب[ ك ُّْ :آؿ عمراف] {اسنْب
 :النساء] {وء ف ف ا كاف عفوا قديراإف تبدكا خّبا أك ٚبفوه أك تعفوا عن س} :قاؿ تعأب[ ك َْ :الشورل]

  [ُِٔ :النحل] {لئن صربًب ٥بو خّب للصابرينك  ك إف عاقبتم فعاقبوا ٗبثل ما عوقبتم بو} :كقاؿ تعأب [ُْٗ
أحوج الناس ك  كاألحاديم ُب ىذا الباب كثّبة مشهورة ٍب إف األنبياء أحق الناس ّٔذه الدرجة لفضلهم

ىو أمر ٓب يأت بو أحد إال ك  تغيّب ما كانوا عليو من العاداتك  معا١بتهمك  الناسإليها ٤با ابتلوا بو من دعوة 
مرتدا أك منافقا إف كاف ٩بن ك  فالكبلـ الذم يؤذيهم يكفر بو الرجل فيصّب بو ٧باربا إف كاف ذا عهدعودم 

ل ٤بستحق ككسع عليهم ذلك ٤با فيو من حق اْلدمي تغليبا ٢بق اْلدمي على حق ا كما جع،يظهر اإلسبلـ
٫بوىم من ا٤بصاّب ك  ىم أكٔب ٤با ُب جواز عفو األنبياءك  القاذؼك  القود كحد القذؼ أف يعفو عن القاتل

ما  رب رسوؿ ا صلى ا ] :ىذا معُب قوؿ عائشة ر ي ا عنهاك  بالدينك  باألمةك  العظيمة ا٤بتعلقة بالنيب
ُب [ ك ال انتقم لنفسو قطك  إال أف ٯباىد ُب سبيل ا ال شيئا قطك  ال دابةك  ال امرأةك  سلم بيده خادماك  عليو
ما نيل منو شيء فانتقمو من صاحبو إال أف تنتهك ٧باـر ا ف ذا انتهكت ٧باـر ا ٓب يقم لغضبو ] :لفظ

 . شيء حٌب ينتقم
االنتقاـ  معلـو أف النيل منو أعظم من انتهاؾ ااـر لكن ٤با دخل فيها حقو كاف األمر إليو ُب العفو أكك  

رٗبا أمر بالقتل إذا رأل ا٤بصلحة ُب ذلك ٖببلؼ ما ال حق لو فيو من زنا أك سرقة أك ظلم ك  فكاف ٱبتار العفو
 ٯبب عليو القياـ بو لغّبه ف نو
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 قد كاف أصحابو إذا رأكا من يؤذيو أرادكا قتلو لعلمهم بأنو يستحق القتل فيعفو ىو عنو صلى ا عليوك  
 لو قتلو قاتل قبل عفو النيب صلى ا عليوك  فوه أصلح مع إقراره ٥بم على جواز قتلوبْب ٥بم أف عك  سلمك 
يثِب عليو  ك  رسولو بل ٰبمده على ذلكك  سلم لعلمو بأنو قد انتصر ك  سلم ٓب يعرض لو النيب صلى ا عليوك 

اليهودية السابة آخر ك  كما قتل رجل بنت مركافك  كما قتل عمر ر ي ا عنو الرجل الذم ٓب يرض ٕبكمو
للمؤمنْب ٓب يعف عنو مستحقو ك  لرسولوك  سلم بقي حقا ٧بضا ك  ف ذا تعذر عفوه ٗبوتو صلى ا عليو

حدثِب أيب عن عكرمة عن أيب ىريرة ر ي ا  :، كيبْب ذلك ما ركل إبراىيم بن ا٢بكم بن أباففيجب إقامتو
قاؿ  ؟أحسنت إليك :تعينو ُب شيء فأعطاه شيئا ٍب قاؿسلم يسك  عنو أف أعرابيا جاء إٔب النيب صلى ا عليو

قاموا إليو فأشار إليهم أف كفوا ٍب قاـ فدخل منزلو ٍب أرسل ك  فغضب ا٤بسلموف :ال أٝبلت قاؿك  ال :األعرايب
ُب ك  إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناؾ فقلت ما قلت :إٔب األعرايب فدعاه إٔب البيت يعِب فأعطاه فر ي فقاؿ

 شيء من ذلك ف ف أحببت فقل بْب أيديهم ما قلت بْب يدم يذىب من صدكرىم ما فيها أنفس ا٤بسلمْب
إف صاحبكم جاء  :سلمك  نعم فلما كاف الغد أك العشي جاء قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو :عليك قاؿ

نعم  :ايبقاؿ األعر  ؟إنا دعوناه إٔب البيت فأعطيناه فزعم أنو قد ر ي أكذلكك  فسألنا فأعطيناه فقاؿ ما قاؿ
مثل ىذا األعرايب كمثل رجل  ك  أال إف مثلي]سلم ك  عشّبة خّبا فقاؿ النيب صلى ا عليوك  فجزاؾ ا من أىل

بْب ناقٍب ك  خلوا بيِب :كانت لو ناقة فشردت عليو فاتبعها الناس فلم يزيدىا إال نفورا فناداىم صاحب الناقة
فأخذ ٥با من قماـ األرض فجاءت فاستناخت فشد عليها فأنا أرفق ّٔا فتوجو ٥با صاحب الناقة بْب يديها 

  .إ٘ب لو تركتكم حْب قاؿ الرجل ما قاؿ فقتلتموه دخل النارك  استول عليهاك  رحلها
أنو صار كافرا بتلك ك  ّٔذا يبْب لك أف قتل ذلك الرجل ألجل قولو ما قاؿ كاف جائزا قبل االستتابة 
قتل على ٦برد تلك الكلمة بل كاف يدخل ا١بنة ألنو مظلـو  لو ال ذلك ٤با كاف يدخل النار إذاك  الكلمة
سلم يبْب أف قتلو ٓب ٰبل ك  لكاف النيب صلى ا عليوك  كاف قاتلو دخل النار ألنو قتل مؤمنا متعمداك  شهيد

 ٥بذا قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليوك  ىذا األعرايب كاف مسلماك  ألف سفك الدـ بغّب حق من أكرب الكبائر
 لو كاف كافرا ٧باربا ٤با جاء يستعينو ُب شيءك  ٥بذا جاءه األعرايب يستعينو[ ك صاحبكم]حقو لفظ سلم ُب ك 
سلم أعطاه ليسلم لذكر ُب ا٢بديم أنو أسلم فلما ٓب ٯبر لئلسبلـ ذكر دؿ ك  لو كاف النيب صلى ا عليوك 

 ف ف أعطوا منها ر وا} :٩بن دخل ُب قولو تعأبك  فيو جفاء األعرابك  على أنو كاف ٩بن دخل ُب اإلسبلـ
  [ٖٓ :التوبة] {إف ٓب يعطوا منها إذا ىم يسخطوفك 
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سلم كاف يعفو عن ا٤بنافقْب الذين ال يشك ُب نفاقهم ك  ٩با يو ح ذلك أف رسوؿ ا صلى ا عليوك  
 ٥بماالستغفار ك  حٌب هناه ا عن الصبلة عليهم [لو أعلم أ٘ب لو زدت على السبعْب غفر لو لزدت]حٌب قاؿ 

 العفوك  ما يعاملهم من الصفحك  أمره باإلغبلظ عليهم فكثّب ٩با كاف ٰبتملو من ا٤بنافقْب من الكبلـك 
 [ْٖ :األحزاب] {ا٤بنافقْب كدع أذاىمك  ك ال تطع الكافرين} :االستغفار كاف قبل نزكؿ براءة ٤با قيل لوك 

سلم ك  قد صرح صلى ا عليوك  ان منهمخشية نفور العرب عنو إذا قتل أحدك  الحتياجو إذ ذاؾ إٔب استعطافهم
٤با قاؿ ذك ا٣بويصرة [ ك ٖ :ا٤بنافقْب] {لئن رجعنا إٔب ا٤بدينة ليخرجن األعز منها األذؿ} :٤با قاؿ ابن أيب

 [إ٭با ٓب يقتلهم لئبل يتحدث الناس أف ٧بمدا يقتل أصحابو] :عند غّب ىذه القصة[ ك اعدؿ ف نك ٓب تعدؿ]
األمر فّبكف كاحدا من أصحابو قد قتل فيظن الظاف أنو يقتل بعض أصحابو  ف ف الناس ينظركف إٔب ظاىر

إذا كاف من شريعتو أف يتألف الناس ك  على غرض أك حقد أك ٫بو ذلك فينفر الناس عن الدخوؿ ُب اإلسبلـ
  .أحرلك  تعلو كلمتو فؤلف يتألفهم بالعفو أكٔبك  على اإلسبلـ باألمواؿ العظيمة ليقـو دين ا

 أمره أف ٯباىد الكفارك  القياـ على قبورىمك  هناه عن الصبلة على ا٤بنافقْبك  زؿ ا تعأب براءةفلما أن
يغلظ عليهم نسخ ٝبيع ما كاف ا٤بنافقوف يعاملوف بو من العفو كما نسخ ما كاف الكفار يعاملوف ك  ا٤بنافقْبك 

أىػ ]الصاـر . ق كل إنسافإعبلء كلمة ا ُب حك  ٓب يبق إال إقامة ا٢بدكدك  بو من الكف عمن سآب
 [ ِّْ،صُا٤بسلوؿ،ج

فالنيب صلى ا عليو كسلم ٓب يقتل عبد ا بن أيب كقد قاؿ  :ف ف قيل: كقاؿ اإلماـ بن القيم رٞبو ا 
اعدؿ ف نك ٓب  :لئن رجعنا إٔب ا٤بدينة ليخرجن األعز منها األذؿ كٓب يقتل ذا ا٣بويصرة التميمي كقد قاؿ لو

إف ىذه القسمة ما  :إنك تنهى عن الغي كتستخلي بو كٓب يقتل القائل لو :يقولوف :من قاؿ لوتعدؿ كٓب يقتل 
أف كاف ابن عمتك كغّب ىؤالء ٩بن   :أريد ّٔا كجو ا كٓب يقتل من قاؿ لو ٤با حكم للزبّب بتقدٲبو ُب السقي

  .كاف يبلغو عنهم أذل لو كتنقص
سقطو كليس ٤بن بعده أف يسقط حقو كما أف الرب تعأب لو ا٢بق كاف لو فلو أف يستوفيو كلو أف ي :قيل 

أف يستوُب حقو كلو أف يسقط كليس ألحد أف يسقط حقو تعأب بعد كجوبو كيف كقد كاف ُب ترؾ قتل من 
ذيكر كغّبىم مصاّب عظيمة ُب حياتو زالت بعد موتو من تأليف الناس كعدـ تنفّبىم عنو ف نو لو بلغهم أنو 

ال يبلغ الناس : )ذا بعينو كقاؿ لعمر ٤با أشار عليو بقتل عبد ا بن أيبػار إٔب ىػا كقد أشيقتل أصحابو لنفرك 
  (أف ٧بمدا يقتل أصحابو
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كال ريب أف مصلحة ىذا التأليف كٝبع القلوب عليو كانت أعظم عنده كأحب إليو من ا٤بصلحة 
قتل الساب كما فعل بكعب بن  ا٢باصلة بقتل من سبو كآذاه ك٥بذا ٤با ظهرت مصلحة القتل كترجحت جدا

األشرؼ ف نو جاىر بالعداكة كالسب فكاف قتلو أرجح من إبقائو ككذلك قتل ابن خطل كمقيس كا١باريتْب كأـ 
كلد األعمى فقتل للمصلحة الراجحة ككف للمصلحة الراجحة ف ذا صار األمر إٔب نوابو كخلفائو ٓب يكن ٥بم 

  .[ّٖٓ،صّاىػ]زاد ا٤بعاد،ج. أف يسقطوا حقو
ا٤بؤلف من قوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية فهو حجة عليو، كأذكر أكالن قوؿ شيخ اإلسبلـ  كأما ما ذكره 

كأما من   ،فمن ٓب يلتـز ٙبكيم ا كرسولو فيما شجر بينهم فقد أقسم ا بنفسو أنو ال يؤمن]قاؿ رٞبو ا:
كىذه اْلية . فهذا ٗبنزلة أمثالو من العصاة ،ىواه لكن عصى كاتبع ،كاف ملتزمان ٢بكم ا كرسولو باطنان كظاىران 

ٍب  ،٩با ٰبتج ّٔا ا٣بوارج على تكفّب كالة األمر الذين ال ٰبكموف ٗبا أنزؿ ا {...فىبل كىرىبّْكى ال يػيٍؤًمنيوفى }
  .كما ذكرتو يدؿ عليو سياؽ اْلية[ ،كقد تكلم الناس ٗبا يطوؿ ذكره ىنا. يزعموف أف اعتقادىم ىو حكم ا

ا  كمحكم ا ملتـز ٢باكم إٔب غّب يؤخر حكم ا كيقدـ حكم غّبه كيلـز الناس بالتح ىل من 
 كرسولو ظاىران كباطنان؟؟

كأف ا٢بكم ّٔا كاجب يعلم أف ا أحكم ا٢باكمْب كأف أحكامو أحسن األحكاـ كأعد٥با  ىل من 
 ، كم ا  عن أحكاـ ا ىل ىذا ملتزـه ٢بٯبعلها بدالن ٍب يأٌب بعد ذلك بالقوانْب الو عية ك كا٢بكم بغّبىا ٧بـر

 لو ظاىران كباطنان؟؟كرسو 
أحلو ا ٯبعل نفسو ًندان  فينازعو ُب ربوبيتو كحكمو كتشريعو، فيحلل ما حرمو ا كٰبـر ما  ىل من 

 كم ا ظاىران كباطنان؟ىل ىذا يعترب ملتزمان ٢ب
كباطنان كىو قد بٌدلو كاستعاض عنو بغّبه، ىل يصح ىذا شرعان أك كم ا ظاىران ملتزمان ٕب كيف يكوف 
 عقبلن؟!
 . لماء ما ىو حجة عليو دكف أف يشعرينقل من كبلـ الع إف ا٤بؤلف 
ا٢بكم بالشريعة ظاىران كباطنان كلكن ُب بعض القضايا يظلم ُب ا٢بكم اتباعان ٥بواه دكف أف  إف الذم يلتـز 

 . الذم يعترب ملتزمان ٢بكم ا مع اعَبافو با٣بطأ ىوبد٥با بغّبىا أك يستيشرع األحكاـ من عنده 
با٢بكم يشرٌع األحكاـ ا٤بخالفة ٢بكم ا أك يأٌب بأحكاـ أنتجتها عقوؿ البشر كيلـز الناس  أما الذم 

ف األٲباف ف نو غّب ملتـز ٙبكيم الشرع ال ظاىران كال باطنان كإف حل ّٔا كالتحاكم إليها كالر وخ كاالنقياد ٥با
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 . ا٤بغلظة
ييرًيديكفى ]إف ىذه اْلية}أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى الًَّذينى يػىٍزعيميوفى أىنػَّهيٍم آمىنيوا ٗبىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكى كىمىا أيٍنزًؿى ًمٍن قػىٍبًلكى قاؿ ا٤بؤلف 

ٍيطىافي أىٍف ييًضلَّهيٍم  ىبلالن بىًعيدان{ عاريةي الداللة أىٍف يػىتىحىاكىميوا ًإٔبى الطَّاغيوًت كىقىٍد أيًمريكا أىٍف يىٍكفيريكا ًبًو كىييرًيدي الشَّ 
  :عن تكفّب الواقًع ُب ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا، كذلك يتضح من أكجو

  :أف اْلية ٧بتملةه ألمرين: الوجو األكؿ
 . أف إٲباهنم صار مزعومان لكوهنم أرادكا ا٢بكم بالطاغوت كىذا ما ٛبسكت بو -ُ
كوهنم يريدكف التحاكم للطاغوت كمشأّة ا٤بنافقْب   -ا٤بنافقْب  -ٲباف ا٤بزعـو أف من صفات أىل اإل-ِ

فعلى ىذا من حكم بغّب ما أنزؿ ا فقد شابو ا٤بنافقْب ُب  ،ُُب صفةو من صفاهتم ال توجب الكفر
صفةو من صفاهتم كىذا ال يوجب الكفر إال بدليل آخر كمن شابو ا٤بنافقْب ُب الكذب ٓب يكن كافران 

ن ٍبَّ إذا توارد االحتماؿ ُب أمرو بْب كونو مكفّْران أك غّب مكفّْر ٓب يكفر ّٔذا األمر لكوف األصل ىو فم
 . اإلسبلـ فالنػتيجة أنو ال يصح ٛبسكك باْلية ُب التكفّب لكوهنا من اتمل

رادةه تناُب أف ىؤالء يريدكف ا٢بكم بالطاغوت كليست إرادهتم ىذه إرادةن مطلقةن بل ىي إ :الوجو الثا٘ب
كمن ٓب يعتقد كجوب الكفر بالطاغوت فبل شك ُب كفره الكفر األكرب قاؿ  ،االعتقادم الكفر بو الكفر

 {فىمىٍن يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن بًاللًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى}تعأب 
لطاغوت يعِب إٔب من يعظمونو كيصدركف عن أف يتحاكموا ُب خصومتهم إٔب ا " يريدكف:قاؿ ابن جرير

قولو كير وف ٕبكمو من دكف حكم ا كقد أمركا أف يكفركا بو يقوؿ كقد أمرىم أف يكذبوا ٗبا جاءىم بو 
  ِىػ. الطاغوت الذم يتحاكموف إليو فَبكوا أمر ا كاتبعوا أمر الشيطاف" ا

                                      

 

 

 
 (. ٗٗ/ٓانظر جامع البياف ُب تفسّب القرآف ) ُ
ِ (ٓ/ٗٔ  .) 
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إلرادة ىنا ٧بتملةه ٤با قلتى كقلتي كالكفر ال يكوف ف ف أبيت إال أف ٙبملها على مطلق اإلرادة فييقاؿ إف ا
 . ُب األمور اتملة[

 . إف ُب ىذا الكبلـ خلط عجيب كإيراد احتماالت باطلة :أقوؿ 
أف اْلية ٧بتملةه ألمرين[ ليس بصحيح بل إف اْلية كا حة ك وح الشمس ُب رابعة النهار كىو ]:فقولو 

ف اإلٲباف تبْب أف زعمهم ُب ذلك باطل عندما عرفوا حكم ا كعلموا أف الذين كانوا يظهركف اإلسبلـ كيٌدعو 
أف ا ال يظلم أحدان كأنو أحكم ا٢باكمْب ٍبٌ مع ذلك تركوا حكمو كأرادكا التحاكم إٔب غّبه من البشر ف هنم 
اف، بذلك غّب را ْب ٕبكم ا، مقدمْب حكم غّبه على حكمو، كمن يفعل ذلك ف نو كاذب ُب دعواه اإلٲب

ألف الذم يتحاكم إٔب الطاغوت كقد أمر أف يكفر بو ٓب يكفر بالطاغوت بل آمن بو، كمن يَبؾ حكم ا 
فمن : )كقد أمر أف يتحاكم إليو، ٌٍب ىو يتحاكم إٔب حكم غّبه ف نو ليس مؤمنان با بل كافر بو، قاؿ تعأب

 يكفر بالطاغوت فقد انتقص ركنان من يكفر بالطاغوت كيؤمن با فقد استمسك بالعركة الوثقى( فمن ٓب
كلقد بعثنا ُب كل أمة رسوالن أف اعبدكا ا كاجتنبوا : )أركاف التوحيد كىو الكفر بالطاغوت، كقاؿ تعأب

الطاغوت( فمن ٓب ٯبتنب الطاغوت ٓب ٰبقق عبادة ا، ألف عبادة ا مستلزمة للكفر بالطاغوت، كمن 
 . أنزؿ اأعظم الطواغيت ا٢باكم بغّب ما 

كوهنم يريدكف التحاكم للطاغوت   -ا٤بنافقْب  -أف من صفات أىل اإلٲباف ا٤بزعـو ]كأما قوؿ ا٤بؤلف: 
فعلى ىذا من حكم بغّب ما أنزؿ ا فقد شابو  ،ُكمشأّة ا٤بنافقْب ُب صفةو من صفاهتم ال توجب الكفر

آخر كمن شابو ا٤بنافقْب ُب الكذب ٓب يكن  ا٤بنافقْب ُب صفةو من صفاهتم كىذا ال يوجب الكفر إال بدليل 
كافران فمن ٍبَّ إذا توارد االحتماؿ ُب أمرو بْب كونو مكفّْران أك غّب مكفّْر ٓب يكفر ّٔذا األمر لكوف األصل ىو 

 . [اإلسبلـ فالنػتيجة أنو ال يصح ٛبسكك باْلية ُب التكفّب لكوهنا من اتمل

                                      

 

 

 
 (. ٗٗ/ٓانظر جامع البياف ُب تفسّب القرآف ) ُ
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ؤلف ك٫بن نقوؿ لو: إٌف اْلية ٓب ترد لذكر صفة من صفات عجيب غّب أف ال عجيب من ا٤ب فهذا قوؿ 
ا٤بنافقْب فحسب بل كردت لبلستنكار كالتكذيب لدعول اإلٲباف الذم يزعمو من ترؾ حكم ا كر ي 
بالتحاكم إٔب الطاغوت، كحٌب لو قلنا جدالن إف اْلية كردت لذكر صفة من صفات ا٤بنافقْب، ف ف صفات 

، فًمن صفات ا٤بنافقْب إظهار اإلٲباف كإبطاف الكفر ر أكرب كمنها ما ىو دكف ذلكا ما ىو كفا٤بنافقْب منه
كىذا نفاؽ أكرب ٨برج من ا٤بلة، ككذلك من صفات ا٤بنافقْب بغض النيب صلى ا عليو كسلم كىذا نفاؽ 
ر أكرب، كمن صفاهتم بغض ما جاء بو الرسوؿ صلى ا عليو كسلم كىذا نفاؽ أكرب، فلماذا عندما ذك

ٓب يصٌنفها  من النفاؽ األكرب فها  من صفة الكذب كخلف الوعد ك ا٤بؤلف أهنا من صفات ا٤بنافقْب صنٌ 
كىي بو ألصق كإليها أقرب؛ ف ف اإلعراض عن حكم ا كرسولو كالتحاكم إٔب الطواغيت دليله على عدـ 

الوعد أـ أنو من  الر ى ٕبكم ا كرسولو، كالر ى ٕبكم الطاغوت، فهل ىذا من جنس الكذب كخلف
 جنس بغض ما جاء بو النيب صلى ا عليو كسلم؟

ىي إرادةه  أف ىؤالء يريدكف ا٢بكم بالطاغوت كليست إرادهتم ىذه إرادةن مطلقةن بل]أما قوؿ ا٤بؤلف: 
كمن ٓب يعتقد كجوب الكفر بالطاغوت فبل شك ُب كفره الكفر األكرب  ،االعتقادم تناُب الكفر بو الكفر

 [{فىمىٍن يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن بًاللًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى} قاؿ تعأب
 فأين ُب اْلية أف اإلرادة إرادة مقيدة منافية للكفر بالطاغوت؟: ىذا قوؿ باطل 
ف ٌف اشَباط  لطاف بسبب تأثره الشديد ٗبذىب ا٤برجئةيأٌب بشركط ما أنزؿ ا ّٔا من س كا٤بؤلف إ٭با 

مثل ىذه الشركط الٍب ال يدؿ عليها الكتاب كال السنة كال أقواؿ أئمة السلف إ٭با ىو من مذىب ا٤برجئة 
أٌف األصل : أٌف القاعدة عند العلماء الضبلؿ، كا سبحانو رٌتب ا٢بكم ُب اْلية على إرادة التحاكم كمعلـو

 . اىراألخذ بالظاىر ما ٓب يرد دليل يصرؼ عن األخذ بالظ
أين الدليل على القيد الذم ذكرتو؟ كدكف ذلك خرط القتاد، كإ٭با ىو ا٥بول : كىنا نقوؿ للمؤلف 
 . كالبدعة
فأين الدليل على أٌف ا٤بقصود من اْلية اإلرادة . عند العلماء: أف األصل عدـ اإل مار كذلك القاعدة 

 ا٤بنافية للكفر بالطاغوت؟
الطاغوت ف نو يكفر كىو جالس ُب بيتو كلو ٓب يتحاكم إٔب لو ٓب يعتقد كجوب الكفر ب ٌٍب إنو 

 . الطاغوت
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بالطاغوت ركن من أركاف التوحيد، كمن ٓب يكفر بالطاغوت فليس ٗبؤمن كليس ٗبوحد، كحينئذو  فالكفر 
نقوؿ للمؤلف: اإلٲباف ا٤بنفي ُب اْلية ىل ىو منفي عمن ٓب يكفر بالطاغوت أـ عمن أراد التحاكم إٔب 

 ما ىو صريح اْلية؟الطاغوت ك
 . إنو منفي عمن ٓب يكفر بالطاغوت: ف ف قاؿ 
فبل حاجة إذان إٔب مسألة التحاكم ألنو لو ٓب يكفر بالطاغوت فهو كافر حٌب لو ٙباكم إٔب ا : فنقوؿ 

 . كرسولو صلى ا عليو كسلم
لذم انتفى كاف بسبب منفيان عمن أراد التحاكم إٔب الطاغوت فذلك دليل على أٌف اإلٲباف ا كإف كاف 

 . إرادة التحاكم إٔب الطاغوت كأٌف التحاكم إٔب الطاغوت ُب حٌد ذاتو مناؼو لئلٲباف
ا سبحانو نفى اإلٲباف عمن أراد كعـز على التحاكم إٔب الطاغوت ف ٌف ُب ذلك تنبيهان  كإذا كاف 

 . باألدٗب على األعلى كىو كفر من ٙباكم حقيقة إٔب الطاغوت
رادة إف أراد التحاكم إٔب الطاغوت إرادة مطلقة ال يكفر عندؾ، كلكن إف أراد إ: للمؤلفٌٍب نقوؿ  

كاْلية كما بعدىا ترٌد عليك حيم إٌف القرآف يفٌسر بعضو بعضان قاؿ ا تعأب منافية للكفر بالطاغوت يكفر، 
 . اْلية {....فبل كربك ال يؤمنوف حٌب ٰبكموؾ فيما شجر بينهم: ]بعد ذلك بآيات

ذكرت التحاكم كٓب تذكر اإلرادة كّٔذا تعلم صٌحة ما ذكرتو لك من أٌف اْلية ذكرت اإلرادة من  فاْلية 
باب التنبيو باألدٗب على األعلى ف ذا كانت اإلرادة ا١بازمة على التحاكم إٔب الطاغوت منافية لئلٲباف فمن 

 . باب أكٔب التحاكم حقيقة إٔب الطاغوت
أٌف من أراد التحاكم إٔب الطاغوت أنو بذلك ٓب يكفر بالطاغوت ألٌف التحاكم  صرٰبة ُب ٌٍب إٌف اْلية 

إليو مناؼو للكفر بو، فمن أين لك تقسيم اإلرادة كما ىو دليلك، كىل من يريد التحاكم إٔب الطاغوت 
 ينقسموف عندؾ إٔب قسمْب: 

 . كافر بالطاغوت قسم - 
 بالطاغوت؟ٓب يكفر  كقسم - 
 ىو دليلك على ىذا التقسيم؟كذلك فما  ف ف كاف 
مكن أف يكوف مؤمنان با كافران عرض عن حكم ا ٨بتاران من ا٤بيتحاكم إٔب الطاغوت كيي  كىل من 
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  بالطاغوت؟
الٍب يكوف فيها ا٤بتحاكم إٔب الطاغوت مؤمنان با كافران بالطاغوت؟ كما ىو الدليل على  كما ىي الصورة 

 فيما زعمت؟ذلك؟ كمن ىم سلفك من العلماء 
ف من تؤب عن طاعة الرسوؿ كأعرض عن حكمو فهو من ا٤بنافقْب " إ:قاؿ شيخ اإلسبلـ رٞبو ا 

( ف ذا كاف النفاؽ يثبت كيزكؿ اإلٲباف ٗبجرد (٠بعنا كأطعنا)) :كليس ٗبؤمن كأف ا٤بؤمن ىو الذم يقوؿ
. كقد يكوف سببو قوة الشهوة "اإلعراض عن حكم الرسوؿ كإرادة التحاكم إٔب غّبه مع أف ىذا ترؾه ٧بض 

 . [ٗٔ :الصاـر]
: بْب سبحانو أف من ديعي إٔب التحاكم إٔب كتاب ا كإٔب رسولو فصد عن رسولو كاف كقاؿ رٞبو ا 

فالنفاؽ يثبت كيزكؿ اإلٲباف ٗبجرد اإلعراض عن حكم الرسوؿ كإرادة التحاكم إٔب  ...منافقان، كليس ٗبؤمن
 . [ُُٗ/ْن كتاب ٦بموعة من التفاسّب( تفسّب النسفي ) م]. غّبه
فجعل اإلعراض عما جاء بو الرسوؿ، كااللتفات إٔب غّبه ىو حقيقة النفاؽ،  :كقاؿ ابن القيم رٞبو ا 

كما أف حقيقة اإلٲباف ىو ٙبكيمو كارتفاع ا٢برج عن الصدكر ٕبكمو، كالتسليم ٤با حكم ر ىن كاختياران 
 . [ّّٓ/٨ِبتصر الصواعق ا٤برسلة ]. اإلعراض حقيقة النفاؽك٧ببة، فهذا حقيقة اإلٲباف، كذلك 

فطاغوت كل قوـو كالطاغوت كل ما ٘باكز بو العبد حده من معبود أك متبوع أك مطاع، : كقاؿ رٞبو ا 
أك يعبدكنو من دكف ا أك يتبعونو على غّب بصّبة  من يتحاكموف إليو غّب ا كرسولو صلى ا عليو كسلم

ك يطيعونو فيما ال يعلموف أنو طاعة ، فهذه ]ىي[ طواغيت العآب إذا تأٌملتها كتأملت أحواؿ من ا أ
الناس معها رأيت أكثرىم أعرض عن عبادة ا إٔب عبادة الطاغوت، كعن التحاكم إٔب ا كإٔب الرسوؿ 

 عليو كسلم إٔب صلى ا عليو كسلم إٔب التحاكم إٔب الطاغوت، كعن طاعتو كمتابعة رسولو صلى ا
 . [َٓ،صُاىػ]إعبلـ ا٤بوقعْب،ج. الطاغوت كمتابعتو

فىً ٍف تػىنىازىٍعتيٍم ُب شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإٔبى اللًَّو كىالرَّسيوًؿ ًإٍف كيٍنتيٍم تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو }عند قولو تعأب:  :كقاؿ رٞبو ا 
يػٍره كىأىٍحسىني تىٍأكً  كىذا دليل قاطع على أنو ٯبب رد ]( قاؿ: ٗٓ)النساء: من اْلية {يبلن كىاٍليػىٍوـً اٍْلًخًر ذىًلكى خى

ال إٔب أحد غّب . موارد النزاع ُب كل ما تنازع فيو الناس، من الدين كلو، إٔب ا كرسولو صلى ا عليو كسلم
النزاع إٔب كمن دعا عند  ،ا كرسولو صلى ا عليو كسلم، فمن أحاؿ الرد إٔب غّبٮبا، فقد  اد أمر ا

حكم غّب ا كرسولو، فقد دعا بدعول ا١باىلية، فبل يدخل العبد ُب اإلٲباف حٌب يرد كل ما تنازع فيو 
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كىذا ٩با ذكر آنفا، أنو  {إف كنتم تؤمنوف با كاليـو اْلخر}ا٤بتنازعوف إٔب ا كرسولو، ك٥بذا قاؿ تعأب: 
غّب ا كرسولو ُب موارد النزاع كاف خارجا عن مقتضى شرط ينفي ا٤بشركط بانتفائو، فدؿ على أف من حٌكم 

كحسبك ّٔذه اْلية العاصمة القاصمة بيانا كشفاء ف هنا قاصمة لظهور ا٤بخالفْب . اإلٲباف با كاليـو اْلخر
 . ٥با، عاصمة للمستمسكْب ّٔا، ا٤بتمثلْب ما أمرت بو[ )الرسالة التبوكية(

شىٍيءو{ نكرة ُب سياؽ الشرط تعم كل ما تنازع فيو ا٤بؤمنوف  ُب  نىازىٍعتيمٍ تػى  إف قولو }فىً ف كقاؿ رٞبو ا: 
من مسائل الدين دقة كجلو، جليو كخفيو، كلو ٓب يكن ُب كتاب ا كرسولو بياف حكم ما تنازعوا فيو، كٓب 

وجد عنده فصل النزاع يكن كافيان ٓب يأمر بالرد إليو، إذ من ا٤بمتنع أف يأمر تعأب بالرد عند النزاع إٔب من ال ي
كمنها أنو جعل ىذا الرد من موجبات اإلٲباف كلوازمو، ف ف انتفى ىذا الرد انتفى اإلٲباف،  ركرة انتفاء ا٤بلزـك 
النتفاء الزمو، كال سيما التبلـز بْب ىذين األمرين ف نو من الطرفْب، ككل منهما ينتفي بانتفاء اْلخر، ٍب 

 . [َٓ ،ْٗ/ُ]أعبلـ ا٤بوقعْب . عاقبتو أحسن عاقبة أخربىم أف ىذا الرد خّب ٥بم، كأف
رٞبو ا:"فما حكم بو كتاب ا كسنة رسولو، كشهػد لو بالصحة فهو ا٢بق، كماذا بعد  كقاؿ ابن كثّب 

الت اْلًخًر{ أم ردكا ا٣بصومات كا١بها كىاٍليػىٍوـً  بًالٌلوً  كينتيٍم تػيٍؤًمنيوفى  }ًإف -ا٢بق إال الضبلؿ، ك٥بذا قاؿ تعأب:
إٔب كتاب ا كسنة رسولو فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم، فدؿ على أف من ٓب يتحاكم ُب ٧بل النزاع إٔب 

 . [َِٗ/ّ]تفسّب ابن كثّب . الكتاب كالسنة كال يرجع إليهما ُب ذلك، فليس مؤمنان با كال باليـو اْلخر
جل كعبل ُب سورة النساء بْب أف من يريدكف كمن أصرح األدلة ُب ىذا أف ا : كقاؿ اإلماـ الشنقيطي 

أف يتحاكموا إٔب غّب ما شرعو ا، يتعجب من زعمهم أهنم مؤمنوف، كما ذلك إال ألف دعواىم اإلٲباف مع 
 ًإٔبى  تػىرى  }أىٓبىٍ  -إرادة التحاكم إٔب الطاغوت بالغة من الكذب ما ٰبصل منو العجب، كذلك ُب قولو تعأب: 

. اْلية {...الطَّاغيوتً  ًإٔبى  يػىتىحىاكىميواٍ  أىف ييرًيديكفى  قػىٍبًلكى  ًمن أينزًؿى  إًلىٍيكى كىمىا أينزًؿى  ٗبىا آمىنيواٍ  أىنػَّهيمٍ  فى يػىٍزعيميو  الًَّذينى 
 [ّٖ/ْأ واء البياف ]

 ...كالطواغيت كثّبة كرؤكسهم ٟبسة: األكؿ: الشيطاف: كقاؿ اإلماـ ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبو ا 
الرابع: الذم يٌدعي علم  ...كالثالم: الذم ٰبكم بغّب ما أنزؿ ا ...م ا١بائر ا٤بغّب ألحكاـ اكالثا٘ب: ا٢باك

 اىػ. ا٣بامس: الذم ييعبد من دكف ا كىو راضو بالعبادة ...الغيب من دكف ا
من أف  فلو اقتتلت البادية كا٢با رة حٌب يذىبوا لكاف أىوف: الشيخ سليماف بن سحماف رٞبو ا كقاؿ 

 اىػ. ينصبوا طاغوتان ُب األرض ٰبكم ٖببلؼ شريعة اإلسبلـ الٍب بعم ا ّٔا رسولو صلى ا عليو كسلم
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فمن خالف ما أمر ا بو كرسولو  ...»قاؿ الشيخ عبد الرٞبن بن حسن آؿ الشيخ رٞبو ا تعأب:  
ب ذلك اتباعان ٤با يهواه كيريده فقد خلع صلى ا عليو كسلم بأف حكم بْب الناس بغّب ما أنزؿ ا، أك طل

ربقة اإلسبلـ كاإلٲباف من عنقو كإف زعم أنو مؤمن، ف ف ا تعأب أنكر على من أراد ذلك، كأكذّٔم ُب 
زعمهم اإلٲباف ٤با ُب  من قولو }يزعموف{ من نفي إٲباهنم، ف ٌف }يزعموف{ إ٭با يقاؿ غالبان ٤بن اٌدعى 

و ًلميوجبها كعملو ٗبا يينافيها، ٰبٌقق ىذا قولو تعأب }كقد أمركا أف يكفركا بو{ دعول ىو فيها كاذب ٤بخالفت
ألف الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، كما ُب آية البقرة، ف ذا ٓب ٰبصل ىذا الركن ٓب يكن موحدان، كالتوحيد ىو 

ًمو، كما أٌف ذلك بْبّْه ُب  قولو تعأب }فمن يكفر أساس اإلٲباف الذم تصلح بو ٝبيع األعماؿ كتفسيد بعدى
[ كذلك أف التَّحاكم إٔب الطاغوت إٲبافه ِٔٓبالطاغوت كيؤمن با فقد استمسك بالعركة الوثقى{ ]البقرة: 

 . [ّٕٗ،صُاىػ]فتح آّيد،ج. «بو
ُب تفسّب قولو تعأب }أٓب تر إٔب الذين يزعموف أهنم  قاؿ الشيخ عبد الرٞبن السعدم رٞبو ا تعأب 

أنزؿ إليك{ أف: )الرد إٔب الكتاب كالسنة شرط ُب اإلٲباف، فدؿ ذلك على أف من ٓب يرد إليهما آمنوا ٗبا 
ف ف اإلٲباف يقتضي االنقياد لشرع ا كٙبكيمو،  ...مسائلى النزاع فليس ٗبؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت

. فهو كاذب ُب ذلك(ُب كل أمر من األمور، فمن زعم أنو مؤمن، كاختار حكم الطاغوت على حكم ا 
 اىػ

تكذيب ٥بم فيما اٌدعوه ( يػىٍزعيميوفى )-تعأب  -: إف قولو كقاؿ الشيخ ٧بمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رٞبو ا 
اإلٲباف ُب قلب عبد  مع -صلى ا عليو كسلم-ف نو ال ٯبتمع التحاكم إٔب غّب ما جاء بو النيب  ،من اإلٲباف

فكل من حكم بغّب ما جاء  ،لطاغوت مشتق من الطغياف كىو ٦باكزة ا٢بدكا ،بل أحدٮبا يناُب اْلخر ،أصبلن 
 اىػ. فقد حكم بالطاغوت كحاكم إليو -صلى ا عليو كسلم-بو الرسوؿ 

 -اْلية:  {..الٌلوي  أىنزىؿى  مىا ًإٔبى  تػىعىالىٍواٍ  ٥بىيمٍ  ًقيلى  عند تفسّبه لقولو تعأب: }كىًإذىا كيقوؿ ٧بمد رشيد ر ا 
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بأف من صد كأعرض عن حكم ا كرسولو عمدان كال سيمػا بعد دعوتو إليو كتذكّبه بو، ف نو  "كاْلية ناطقة
 ( "ّ). يكوف منافقػان ال يعتد ٗبا يزعمو من اإلٲباف، كما يدعيو من اإلسبلـ

  ىل ُب ىذه األقواؿ من العلماء الراسخْب من قاؿ بالقيد الذم ذكرتو ُب تقسيم اإلرادة؟: أيها ا٤بؤلف 
إذا كاف ا سبحانو بٌْب أف أراد كعـز أف يتحاكم إٔب الطاغوت أٌف إٲبانو ٦برد زعم  : د ىذا نقوؿكبع 

 كاذب، فكيف ٗبن ٙباكم إٔب الطاغوت حقيقة، ككيف ٗبن ٰبكم ٕبكم الطاغوت، كيلـز الناس بو؟؟
 ؟بالطاغوت الذم ييشرٌع األحكاـ كييقنن القوانْب ا٤بخالفة كا٤بضاٌدة ٢بكم ا بل كيف 
 . ال شٌك أٌف ىؤالء أحق كأكٔب بالكفر كانتفاء اإلٲباف 
 {كىًإٍف أىطىٍعتيميوىيٍم ًإنَّكيٍم لىميٍشرًكيوفى } إليك الدليل الرابع قاؿ تعأب :قاؿ ا٤بكفّْر]قاؿ ا٤بؤلف 

 . كجو الداللة: أف طاعة غّب ا ُب األحكاـ الو عية شرؾ
قد سبق بياف أف ىذه اْلية راجعةه إٔب التحليل كالتحرٙب ٍب  ؟نسيت -يا أخي  -٤باذا أراؾ  :قاؿ ا٤بفسّْق

يًن مىا ٓبٍى يىٍأذىٍف ًبًو اللَّوي(}إياؾ أف تنسى مرةن ثانيةن فتستدؿَّ بقولو تعأب  فقد  {أىـٍ ٥بىيٍم شيرىكىاءي شىرىعيوا ٥بىيٍم ًمنى الدّْ
من الدين الذم مؤداه إٔب التحليل سبق الكبلـ عنها كأف ا٤براد ّٔا من ٝبع بْب التشريع كزعم أف ىذا 

 . [كالتحرٙب كىو ا٤بسمى بالتبديل
: قد سبق كأف بينت أف اإلذف ٗبا حـر ا كا٤بنع ٩با أحل ا كتعميم ذلك كتقنينو ىو من التحليل أقوؿ 

 . كالتحرٙب سواء نسبو إٔب الشرع أك ٓب ينسبو، كذكرتي كجو ذلك كأقواؿ العلماء ُب ذلك فلَباجع
ا٤بؤلف ]كأف ا٤براد ّٔا من ٝبع بْب التشريع كزعم أف ىذا من الدين الذم مؤداه إٔب التحليل كقوؿ 

 . [كالتحرٙب كىو ا٤بسمى بالتبديل

                                      

 

 

 
 . ِِٕ/ٓتفسّب ا٤بنار  (ّ)
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 ٨بالف للشرع كالعقل كاللغة كالفطرة، ك٫بن نسأؿ ا٤بؤلف: ما معُب االستبداؿ؟ ىذا قوؿ باطل
ان آخر مكانو أال ييعترب قد استبدؿ فمن أخرج شيئان كك ع شيئشيء بدالن عن شيء،  أليس ىو جعل

 القدٙب با١بديد؟
الزا٘ب اصن الرجم، فمن ٫ٌبى ىذا ا٢بكم كجعل مكانو اإلذف بالزٗب، أك جعل مكانو  حكم ا ُب

 . السجن، أليس ىذا قد جعل حكمو بدالن عن حكم ا
جتمع معو الزعم بأف ىذا التشريع من إال إذا ا عترب فعلو تشريعان أٌف ا٤بشرٌع مع ا ال يي  كأما زعم ا٤بؤلف

الدين كأنو ىو حكم ا، فهذا قوؿ باطل، يو حو االسئلة التالية: لو قاؿ لك قائل: التشريع  كحده، فما 
 معُب قولو؟

لل كٰبـر كٰبكم ىو ا، كأف ذلك من خصوصياتو؟  أليس معناه  أف الذم ٰبي
لل ما حـر ا أك ٰبـر ما أحل إذان فالذم  ؟اا أال يعترب فعلو تشريع ٰبي

، أال يعترب مشٌرعان مع ا، قد جعل نفسو نٌدان أحكاـ ا كك ع ما ٱبالفها كأمر با٢بكم ّٔا فمن أتى إٔب
  ييضاٌده كيعار و ُب حكمو؟

 من اشَباط ا١بمع بْب التشريع كالزعم أٌف ذلك من الدين؟ فما الفائدة إذان 
كم ا كألـز الناس با٢بكم ّٔا كالتحاكم إليها، أال ييعترب مستبدالن ا٤بخالفة ٢ب فمن ك ع األحكاـ

 ألحكاـ ا بغّبىا؟ أال يعترب مشٌرعان مع ا؟ كحٌب لو ٓب يزعم أف ذلك من الدين!
األحكاـ ا٤بخالفة ٢بكم ا كا٢بكم ّٔا بدالن عن حكم ا ال يعترب تشريعان مع ا كال  ف ف كاف تشريع

 بلن ٢بكم ا، فماذا يعترب؟؟ كماذا نيسمي ىذا الفعل؟يعترب تبدي
على الناس فينسب إٔب دين ا ما ىو برمء منو مع علمو ف نو يكفر بذلك سواء كاف ُب  إٌف من يكذب

ا٢بكم أك ُب غّبىا، كمناط الكفر ىنا ىو الكذب على ا، كىذا ليس ٨بتصان ٗبسألة ا٢بكم بغّب ما أنزؿ 
 . ا

حٌل ما حرمو ا أك حرمة ما أحلو ا يكفر بكذبو على ا، كلكن الذم ييشرٌع  عمكذلك من يز 
ليس الكذب على ا، كإ٭با مناط كفره ىو التشريع مع ا،  ظمة ا٤بخالفة لشرع ا مناط كفرهاألحكاـ كاألن

أف تشريعو ىو شرع ا، كإف  كمنازعة ا ُب ربوبيتو كألوىيتو كأ٠بائو كصفاتو كحكمو، كىذا يكفر إف ٓب يزعم
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 . زعم أنو شرع ا اجتمع فيو مكٌفراف، التشريع مع ا، كالكذب على ا
 . من اإلشكاالت تو يح الوا حات :صدؽ من قاؿ

ىذا يكفي ُب الرد على ىذه الشبهة ٤بن تبصر ا٤بسألة كعقلها، ف ف ا٤بؤلف زعم ُب بداية رده  أظٌن أف
ثبت دليل كاحد من حيم الثبوت كالداللة على كفر ا٢باكم بالقوانْب الو عية أنو على ىذه الشبهة أنو لو 

يصّب إليو كأظن أنِب ُب ىذا الرد ذكرت أدلة كثّبة ككبلمان ألىل العلم يو ح ا٤بسألة كحكمها، كىي كافية 
لو عية كفار ال بأذف ا ٤بن ٘بٌرد للحق، كّٔذا تعلم أف ا٢بكاـ الذين ٰبكموف ا٤بسلمْب بتلك القوانْب ا

تصح كاليتهم كال ٯبوز للمسلمْب تركهم على كراسي ا٢بكم، كٯبب عليهم إزالتهم ف ف عجزكا أعدكا العدة 
 . لذلك
 داخل ُب ىذا ا٢بكم ألنو كقع ُب ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا من ا١بهتْب: كا٢باكم السعودم 

وانْب ا٤بخالفة للشريعة ُب التعامل بو، كالقوانْب التشريع مع ا، كما ُب اإلذف ُب الربا كتقنْب الق األكٔب/
الٍب شٌرعوىا ُب ااكم التجارية كالعيٌمالية، كالقوانْب الو عية الٍب ك عوىا ُب ااكم العسكرية، كإحالة 

 . ا٢بكم ُب الكفر كالزندقة الٍب ُب الصحف كالقنوات إٔب كزارة الثقافة كاإلعبلـ ال إٔب شريعة ا٤بلك العبلـ
ا٢بكم بالقوانْب الو عية ا٤بأخوذة من الدكؿ الكافرة كما ُب ااكم العسكرية كااكم التجارية  ثانية/ال

ك٧باكم العمل كالعيٌماؿ كغّبىا، فاألحكاـ الٍب فيها منها ما ىو من ك ع الطواغيت، كمنها ما ىو مأخوذ 
 . عن الكفار
 بْب القسمْب: كالفرؽ
 . مشرعْب مع ا كجعلوا من أنفسهم نٌدان  ُب التشريع ُب األكٔب نصبوا أنفسهم أهنم -
الثانية ٓب يشٌرعوا من عند أنفسهم كلكن أتوا بتشريعات الكفار كنصبوىا للحكم بْب الناس ٧بادة  كُب -

 .  كشرعو
 . كفر ُب حٌد ذاتو كما سبق تفصيلو ُب صور ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا ككبل الصورتْب

ألمثلة من حكمهم بغّب ما أنزؿ ا كىي غيض من فيض فمن يتأمل القوانْب كالشرائع ىنا بعض ا كأذكر
كاألنظمة ا٤بعموؿ ّٔا ُب النظاـ السعودم ذات العبلقة بالنظاـ التجارم كا١بمركي، كأنظمة  ريبة الدخل، 

ظاـ كالشرائع ا٤بتعلقة كنظاـ البنوؾ كمراقبتها، كنظاـ ا٤بطبوعات كالنشر، كنظاـ ا١بيش كا٣بدمة العسكرية، كالن
شرائع ٯبد أف  ..سعوديةبعلىم ا٤بملكة كأعبلـ الدكؿ األخرل، كنظاـ التأمْب، كنظاـ أحكاـ ا١بنسية العربية ال
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 !اإلسبلـ ُب كادو كشرائع كقوانْب آؿ سعود كنظامهم ُب كادو آخر
األكراؽ التجارية كنظاـ ا٢بدكد كالعقوبات الشرعية ف ف نظاـ ا١بيش العريب السعودم كنظاـ  أما من جهة

 . ـ بصلةلئلسبل تٌ العقوبات ال ٛبى مكافحة الرشوة، كغّبىا كثّب، فيها عدد كبّب من 
وم ا ٙبف هن اا٤بسائل ا٤بدنية كالتجارية كنظاـ األكراؽ التجارية كنظاـ الشركات كغّبى أما من جهة 

صيبلن، كنظاـ مراقبة البنوؾ يبيح ببل ٙبفظ أشكاالن من فض ا٤بنازعات كأ٭باط الصلح ا٤بخالفة للشريعة ٝبلة كتف
 . ٝبيع األنشطة الربوية الٍب حرمت بالدليل القاطع من الكتاب كالسنة، كيعتربىا ٧بمية من قبل الدكلة

فقد شكلت الدكلة ٧باكم   -هتربان كتلبيسان -التشريعات كالقوانْب ا٤بسماة أنظمة  كسعيان إلمضاء ىذه 
ىيئات كدكاكين ك٦بالس، كيشَبط ُب أعضاء ىذه ااكم أف يكونوا متقنْب ٤با كرد غّب شرعية، أ٠بتها ١بانان ك 

ُب تلك األنظمة كالقوانْب ال أف يكونوا شرعيْب، كقد تقٌصى أحد الباحثْب ىذه ااكم فوجدىا أكثر من 
فض ا٤بنازعات  ثبلثْب ١بنة أك ىيئة كلها ٛبارس دكران قضائيان مناىضان للشرع، منها على سبيل ا٤بثاؿ ىيئة

 . ا٤بصرفية، كااكم التجارية كديواف ااكم العسكرية، كغّبىا كثّب
فهي ٧بصورة عمليان ُب شؤكف ٧بدكدة، كمع ذلك فهي نفسها ال تسلم من ىيمنة  أما ااكم الشرعية 

كاإلمارات  تعميمات ٦بلس الوزراء كالوزارات ا٤بختصةبالقوانْب غّب الشرعية، فالقضاة الشرعيوف ملزموف 
كالبلديات، حٌب لو خالفت تلك التعليمات الشرع، كأحكاـ القضاة ا٤بخالفة لتلك التعليمات أك لؤلنظمة 
ا٤بذكورة أعبله غّب نافذة أبدان، بل إف القا ي نفسو ال ٲبكن أف ينظر ُب كثّب من القضايا إال "حسب 

حدكد معينة، كإطبلؽ يد القانوف الو عي النظاـ"، كالنظاـ ىو تصنيف القضايا ٗبا يضمن حصار الشرع ُب 
 . ُب مساحات كبّبة!

السيادة ليست للشرع، كا٥بيمنة ليست لئلسبلـ، كالقوانْب كالتشريعات غّب ! فهذا ىو الواقع إذان 
اإلسبلمية كا٤بخالفة للشرع قد سرت ُب معظم أنظمة الدكلة، كالقضاة الشرعيوف ٧باصركف ُب دكائر صغّبة ال 

كيف ك  زىا؟ فكيف ٲبكن أف يدعي مدع أف ىذه الدكلة تطبق الشريعة أك ٙبكم باإلسبلـ؟يستطيعوف ٘باك 
 . يشك طالب حق أف االحتكاـ إٔب تلك التشريعات احتكاـ إٔب الطاغوت؟

على ا٢بكاـ ببل شك كال جدؿ، فلقد كقف العلماء من أمثاؿ الشيخ بن عتيق كالشيخ  كا٢بجة قد قامت
يخ ٧بمد بن إبراىيم رٞبهم ا ٝبيعان ُب كجو تلك التشريعات بشكل صريح، بن سعدم كا٤بفٍب السابق الش

ٌكنت مراسبلت الشيخ ٧بمد بن إبراىيم ُب إنكار تلك القوانْب كاألنظمة كالتحذير منها كاحدان كاحدان، كدي 
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ها" كبأمر كبدالن من أف يرتدع آؿ سعود، كيعملوا بنصيحة الشيخ ٧بمد بن إبراىيم فقد منعوا "بالقوانْب نفس
 . ملكي طبع كتوزيع ٦بموع فتاكل الشيخ ٧بمد بن إبراىيم حٌب ال يفتضح ىذا الكفر كالنفاؽ

" ال ٯبوز للصحف نشر  ":ِّانظر ماذا يقولوف ُب قانوف العقوبات، كما ُب ا٤بادة " فعلى سبيل ا٤بثاؿ 
" ِّل من ٱبالف ا٤بادة "":" كِٓكعقوبة ذلك كما ُب ا٤بادة" . التخريف كاإل٢باد " مقاالت تدعو إٔب

لاير  ييعاقب مرتكب ا٤بخالفة با٢ببس من أسبوع إٔب شهر، أك بغرامة نقدية مقدارىا ٟبسمائة إٔب ألف
  سعودم "!

عقوبتو ال تتعدل   -ما ُب قوانْب النظاـ السعودم -مقاالت تدعو إٔب الكفر كاإل٢باد  فالذم ينشر 
بينما حكمو ُب شرع ا  .." لاير سعودم ََٓة مقدارىا " أكثر من حبس أسبوع إٔب شهر، أك غرامة مالي

ُب ا٢بديم الصحيح:" من بٌدؿ دينو  rىو حكم الشرع ُب ا٤برتد؛ االستتابة ف ف تاب كإال قيتل، كما قاؿ 
 . فاقتلوه "
-من ييهْب أم شعار أك علم ألم دكلة من دكؿ الكفر ااربة لئلسبلـ كا٤بسلمْب ُب األرض  ُب ا٤بقابل 

عقوبتو كما ُب القانوف السعودم:" حبس ٤بدة ال تتجاكز سنة،  -كا٤بصنفة كدكؿ صديقة للنظاـ السعودم
  كبغرامة ال تزيد عن ثبلثة آالؼ لاير، أك ب حدل ىاتْب العقوبتْب "!

كيدعو إٔب الكفر كا١بحود كاإل٢باد  ..ض لو كلدينو باإلىانةكيتعرٌ  ..عز كجلعلى ا٣بالق  الذم يعتدم 
حبس ال يتعدل أكثر من أسبوع إٔب شهر،  -كما ُب القانوف السعودم-عقوبتو  ..الناس عن دينهم ليفًب

عقوبتو أغلظ  ..بينما من يتعرض باإلىانة لشعارات الكفر .." لاير سعودم ََٓأك غرامة مالية مقدارىا " 
ل ىاتْب العقوبتْب "، كأشد " حبس ٤بدة ال تتجاكز سنة، كبغرامة ال تزيد عن ثبلثة آالؼ لاير، أك ب حد

 Iأف ٘بعلوا للكفر كشعاراتو حرمة كقدسية تعلو حرمة ا٣بالق  ..يكوف ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا -يا قـو -أىكذا 
 كحرمة دينو؟!!

العقوبة شخصية، كال ": "ِّكما ُب ا٤بادة "  (النظاـ األساسي للحكم)قالوا ُب الدستور السعودم  
كال عقاب إال على األعماؿ البلحقة للعمل رعي أك نص نظامي، جرٲبة كال عقوبة إال بناء على نص ش

 بالنص النظامي "!
ينص النظاـ على العقوبة عليو ف نو ال عقوبة فيو، فمن يسخر بآيات القرآف كيغِب ّٔا فبل عقوبة  فما ٓب 
يستهزئ ىل ٠بعتم يومان أف السعودية أقامت حد الردة على من  كمن يَبؾ الصبلة فبل عقاب عليو، عليو،
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  ؟الصحفيْبك  ا٤بغنْب كا٤بمثلْب كاإلعبلميْب بآيات ا من
الذم ييعترب النظاـ السعودم من مؤسسيو، كمن الدعاة إليو، كمن -جامعة الدكؿ العربية  ينص ميثاؽ 

":" ٙبَـب كل دكلة من  ٖٙبت ا٤بادة "  -أبرز األعضاء األكائل الذين عملوا على إنشاء جامعة الدكؿ العربية
، نظاـ ا٢بكم القائم ُب دكؿ ا١بامعة األخرل، كتعتربه حقان من حقوؽ تلك الدكؿدكؿ ا٤بشَبكة ُب ا١بامعة ال

 ىػ -كتتعهد بأف ال تقـو بعمل يرمي إٔب تغيّب ذلك النظاـ فيها "ا
 . من الكفر الصراح البواح؛ فاحَباـ األنظمة الكافرة ا٤برتٌدة احَباـ للكفر كىذا كا 
 القائمة ُب الدكؿ العربية؟ مةكما ىي األنظ 
ٞباية األ رحة كالقبور، اإلباحية كنشر الرذيلة، إباحة الربا كٞبايتو، إباحة ا٣بمور كٞبايتها، مواالة  

 . الكفار كٞباية مشاريعهم، ٧باربة ا٢بجاب، ٧باربة أىل الصبلح كاالستقامة، ٧باربة ا١بهاد كأىلو
، كٯبعل البشر من أنفسهم ًنٌدان  با كبأحكاموتهزأ فيها ٙبَـب آّالس التشريعية الٍب ييس كذلك 

 . يشٌرعوف األحكاـ ا٤بخالفة ٢بكم ا
من ذلك أهنا تعترب ذلك حقان من حقوؽ تلك الدكؿ، فيا سبحاف ا أين حق ا ُب ا٢بكم  كاألدىى 

 بْب عباده؟
 ا ُب إقامة التوحيد ك٧باربة الشرؾ؟ أين حق 
 ؟ُب إقامة دينو كا٢بكم بْب الناس بشرعوا  أين حق 
 النيب صلى ا عليو كسلم باتباع ىديو كالرجوع إٔب سنتو؟ أين حق 
 ا٤بسلمْب ب قامة دين ا فيهم كا٢بكم بشرع ا بينهم؟ أين حق 
، كالتشريع مع ا ألهنا أنظمة قائمة على الشرؾ كالكفرٰبَـب ىذه األنظمة كافر با العظيم،  فالذم 

 . كال يشك ُب كفره إال مطموس البصّبةك٧بَبمها ٧بَـب للشرؾ كالكفر، 
 كقاؿ الشيخ عبد ا بن ٞبيد رٞبو ا ُب مبلحظاتو:

 بسم ا الرٞبن الرحيم
 بياف ما ُب نظاـ العمل كالعماؿ من األخطاء كالتناقض كالضبلؿ
من حوالك الظلم، كخصنا ٗبحمد الذم أكٌب ا٢بمد  الذم جعلنا من خّب األمم، ك٪بانا بنور الوحيْب 
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جوامع الكلم، صلى ا عليو كعلى آلو كصحبو الذين حازكا ٗبتابعتو العز ُب الدنيا كُب اْلخرة، كسلم 
/ ِٓأما بعد: فقد قرئ علي بعض من نظاـ العمل كالعماؿ، الذم صدر األمر كالعمل بو بتاريخ . تسليما
ك٤با ٠بعت بعض مواده كفقراتو، طاؿ تعجيب . و مستمرا إٔب ىذا الوقت؟، كالذم ٓب يزؿ العمل بُّٔٔ/ ُُ

من كجود مثل ىذه األنظمة ٰبكم ّٔا بْب ظهرا٘ب ا٤بسلمْب، كتقررىا كتنفذىا دكلة إسبلمية، ٙبكم القرآف 
كتفخر بو، كٰبق الفخر ٤بن ٛبسك بو، كعمل بأحكامو، ككنت قبل اطبلعي عليو أ٠بع شيئا ٩با يتناقلو الناس 

ك٤با اطلعت عليو كجدتو فوؽ ما أ٠بع، كأفظع ٩با يقاؿ . عنو، غّب أ٘ب ال أصدؽ كال أكذب بكل ما أ٠بع عنو
 . [ِّٕ،صُٔ[]الدرر السنية، جٍبٌ ذكر بعض تلك األنظمة كبْب كجو ٨بالفتها للشريعة]. فيو

******************** 
 

 شبهات تتعلق با٤بسألة كالرد عليها
 

سألة ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا يتمسك ّٔا بعض أنصار الطواغيت ُب ىذا العصر كىناؾ بعض الشبو ُب م
 . نذكرىا كنذكر الرد عليها بشيء من اإلٯباز كإف كاف ما سبق فيو غنية ٤بن أراد ا ىدايتو كٌ٘برد للحق

 : فك ا أسره  ل عبد العزيز بن صهيب ا٤بالكيقاؿ الشيخ الفا 
 :من تلك الشبو

 ى: كفٌر دون كفرالشبهة اْلول
 

الشبهة األكٔب ىي التفسّب ا٣باطئ لقوؿ ابن عٌباس ر ي ا عنو، حيم قاؿ أف الكفر الوارد باْلية 
 . }كمن ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ ا فأكلئك ىم الكافركف{ ىو "كفره دكف كفر"

ا٤ببطلوف  دىرىجى »يقوؿ الدكتور صبلح الصاكم حفظو ا تعأب ُب معرض رده على ىذه الشبهة أنو:  
ُب ىذا العصر على أف يشغبوا ]كىو هتييج الشر[ على ما سبق تقريره ٩با دؿَّ عليو الكتاب كالسنة كانعقد 
عليو إٝباع األمة من كفر من بٌدؿ شرائع ا تعأب، أك ردَّ أحكاـ ا تعأب، بالقوؿ بأف ىذا األمر من جنس 

م ُب ذلك أنو ال يكفر أحد من أىل القبلة بذنب إاٌل إذا الذنوب كا٤بعاصي الٍب ال ٚبرج من ا٤بلة؟ كحجته
[ من أىل العلم ذكر ُب تفسّب قولو تعأب: }كمن ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ  استحٌلو، كأف كثّبان ]كالصواب ىو بعضه
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[ قوؿ ابن عباس كطاككس ك٦باىد كغّبىم أف ىذا كفره دكف كفر، ْْا فأكلئك ىم الكافركف{ ]ا٤بائدة: 
ن كفر با تعأب كمبلئكتو، كيقولوف إف التَّكفّب بذلك ىو منهج ا٣بوارج الذين كانوا يكفركف كأنو ليس كم

٨بالفيهم من أىل القبلة معتمدين على مثل ىذه النصوص كعلى مثل قولو تعأب: }إف ا٢بكم إاٌل { 
اكمة التيار كالعجيب أف ىذه الشبو دخلت إٔب أركقة ااكم الو عية الٍب انتصبت . [َْ]يوسف: 

اإلسبلمي، فتجد ٩بثٌلي االدعاء العاـ يبدءكف كيعيدكف ُب تكرار ىذه ا٤بقولة متهمْب أبناء ا٢بركة اإلسبلمية 
بأهنم يرددكف مقوالت ا٣بوارج؟ كأف ٦بتمعاتنا ا٤بعاصرة ٓب تنكر  حكمان كٓب ترٌد لو أمران فبل يصدؽ عليها 

حقها إٍبه كذلك، نظران للظركؼ الدقيقة الٍب ٛبٌر ّٔا األمة اإلسبلمية ُب كصف الكفر الوارد ُب اْلية، بل كال يل
 . «كاقعنا ا٤بعاصر

كقد قاـ بالرٌد على ىذه الشبهة ٝبعه من العلماء األفا ل، كلكن خشية اإلطالة ، ىذه ىي ٝبلة أقوا٥بم 
يخ العبلمة أٞبد شاكر ُب أقتصر على رٌد الشيخ أٞبد شاكر كأخوه ٧بمود شاكر رٞبهما ا تعأب، قاؿ الش

ىذه اْلثار عن ابن عباس كغّبه ٩با يلعب ّٔا »"عمدة التفسّب" تعليقان على أثر ابن عباس ا٤بشار إليو أف: 
ا٤بضللوف ُب عصرنا ىذا من ا٤بنتسبْب للعلم كمن غّبىم من ا١براء على الدين ٯبعلوهنا عذران أك إباحة للقوانْب 

لى ببلد اإلسبلـ، كىناؾ أثره عن أيب ٦بلز ُب جداؿ اإلبا ية ا٣بوارج إياه فيما  الوثنية ا٤بو وعة الٍب  يربت ع
كاف يصنع بعض األمراء من ا١بور فيحكموف ُب بعض قضائهم ٗبا ٱبالف الشريعة عمدان إٔب ا٥بول أك جهبلن 

افقهم على با٢بكم، كا٣بوارج من مذىبهم أف مرتكب الكبّبة كافر، فهم ٯبادلوف يريدكف من أيب ٦بلز أف يو 
ما يركف من كفر ىؤالء األمراء ليكوف ذلك عيذران ٥بم فيما يركف من ا٣بركج عليهم بالسيف، كىذاف األثراف 

ككتب عليهما أخي ٧بمود ٧بمد شاكر تعليقان نفيسان « َُِِٔ»ك« َُِِٓ»ركاٮبا الطربم ]ٙبت رقم[ 
اللهم إ٘ب »اسبة ىذين األثرين ما نٌصو: فكتب أخي ٧بمود ٧بمد شاكر ٗبن»ٍب قاؿ: «  ...جدان قويان صرٰبان 

أبرأ إليك من الضبللة، كبعد ف ف أىل الريب كالفًب ٩بن تصٌدركا الكبلـ ُب زماننا ىذا قد تلمس ا٤بعذرة ألىل 
السلطاف ُب ترؾ ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا، كُب القضاء ُب األمواؿ كاألعراض كالدماء بغّب شريعة ا الٍب أنز٥با ُب  

اٚباذىم قانوف أىل الكفر شريعة ُب ببلد اإلسبلـ، فلٌما كقف على ىذين األثرين، اٚبذٮبا رأيان يرل كتابو كُب 
صواب القضاء ُب األمواؿ كاألعراض كالدماء بغّب ما أنزؿ ا، كأف ٨بالفة شريعة ا ُب القضاء العاـ ال تكفر 

٦بلز من اإلبا ية إ٭با كانوا يريدكف أف ييلزموه  كمن البٌْب أف الذين سألوا أبا ...الرا ي عنها كالعامل عليها
ا٢بجة ُب األمراء ألهنم ُب معسكر السلطاف، كألهنم رٗبا عصوا كارتكبوا بعض ما هناىم ا عن ارتكابو، 
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ف ف ىم تركوا شيئان منو عرفوا أهنم قد أصابوا ذنبان، كقاؿ ٥بم ُب « َُِِٓ»كلذلك قاؿ ٥بم ُب ا٣برب األكؿ 
كإذف فلم يكن سؤا٥بم عما احتج بو مبتدعة « إهنم يىعملوف ٗبا يىعلموف أنو ذنب« »َُِِٔ» ا٣برب الثا٘ب

زماننا من القضاء ُب األمواؿ أك الدماء كاألعراض بقانوفو ٨بالف لشريعة ا، كال ُب إصدار قانوفو ملـز ألىل 
فعل إعراضه عن حكم ا كرغبة فهذا ال rاإلسبلـ، باالحتكاـ إٔب غّب حكم ا ُب كتابو كعلى لساف نبيو 

عن دينو، كإيثاره ألحكاـ أىل الكفر على حكمو سبحانو كتعأب، كىذا كفره ال يشكُّ فيو أحده من أىل 
كإيثاري  ،القبلة على اختبلفهم ُب تكفّب القائل بو كالداعي إليو، كالذم ٫بن فيو اليـو ىو ىجره ألحكاـ ا

يو صلى ا عليو كسلم كتعطيله لكل ما ُب شريعة ا، بل بلغ مبلغ أحكاـو غّب حكمو ُب كتابو كسنة نب
االحتجاج على تفضيل أحكاـ القانوف ا٤بو وع على أحكاـ ا ا٤بنزلة، كاٌدعاء اتجْب لذلك بأف أحكاـ 
ا الشريعة إ٭با أنزلت لزماف غّب زماننا كلعلل كأسباب انقضت فسقطت األحكاـ كلها بانقضائها، فأين ىذا ٩ب
بٌينا ُب حديم أيب ٦بلز كالنفر من اإلبا ية من بِب عمر بن سدكس؟ كلو كاف األمر على ما ظنوا ُب خرب 
ابن ٦بلز أهنم أرادكا ٨بالفة السلطاف ُب حكم من أحكاـ الشريعة ف نو ٓب يكن ٰبدث ُب تاريخ اإلسبلـ أف 

خرل أف ا٢باكم الذم حكم ُب قضية سٌن حاكمه حكمان كجعلو شريعة ملزمة للقضاء ّٔا، كىذه كاحدة، كاأل
بعينها بغّب حكم ا فيها ف نو إٌما يكوف حكم ّٔا كىو جاىل، فهذا أمره أمر ا١باىل بالشريعة، كإما أف 
يكوف حكم ّٔا ىولن كمعصية، فهذا ذنبه تنالو التوبة، كتلحقو ا٤بغفرة، كإما أف يكوف حكم ّٔا متأكالن حكمان 

ا حكمو حكم كل متأٌكؿو يستمد تأكيلو من اإلقرار ببعض الكتاب كسنن خالف بو سائر العلماء، فهذ
الرسوؿ صلى ا عليو كسلم، كأما أف يكوف ُب زماف أيب ٦بلز أك قبلو أك بعده، حاكمه حكمى ُب أمرو جاحدان 
ٕبكمو من أحكاـ الشريعة، أك مؤثران ألىل الكفر على أحكاـ أىل اإلسبلـ، فذلك ٓب يكن قط، فبل ٲبكن 
صرؼ كبلـ أيب ٦بلز كاإلبا ية إليو، فمن احتج ّٔذين األثرين كغّبٮبا ُب غّب بأّا كصرفها إٔب غّب معناىا، 
رغبةن ُب نيصرًة سلطاف أك احتياالن على تسويغ ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا كفرض على عباده، فحيٍكميو ُب الشريعة 

كجحد حكم ا كر ٌي بتبديل األحكاـ، فحكم  كا١باحد ٢بكم من أحكاـ ا أف يستتاب ف ف أصر ككابرى 
 . «الكافًر ا٤بصر على كفره معركؼه ألىل ىذا الدين"

فهذا الكبلـ من الشيخ أٞبد شاكر كإقراره »األسيوطي ُب التعقيب على ىذا الكبلـ  قاؿ أبو إسراء 
لز كا٢باؿ الٍب ٫بن فيها لكبلـ أخيو كا حه ك وح الشمس ُب التفرقة بْب ا٢باؿ الٍب قصدىا ابن عباس كأبو ٦ب

اْلف كأف كبلمهما كارد ُب أمراء ا١بور الذين ٰبكموف ُب قضية أك قضايا بغّب ما أنزؿ ا مع كوف الشريعة 
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الٍب ٰبتكموف إليها ىي شريعة اإلسبلـ، كليس كاردان ُب من سن للناس قانونان ٨بالفان لشرع ا كألزمهم 
 . «بالتحاكم إليو

إٌف الذم يواجهو  ...»تور صبلح الصاكم ُب التعقيب على كبلـ الشيخ ٧بمود شاكر الدك كقاؿ الشيخ 
العمل اإلسبلمي ُب كاقعنا ا٤بعاصر ليس خلبلن عار ان أك ا٫برافان جزئيان ُب قضية من القضايا حاد فيها القا ي 

لله ُب أصل قاعدة عن ا٢بق ٥بولن أك رشوة كما ىو حاؿ اال٫برافات ُب ظل آّتمعات اإلسبلمية، كلكنو خى 
التحاكم ُب الدين الذم ٯبب أف تيرٌد إليو األمور عند النزاع ُب القانوف الواجب اإلتباع ُب حياة األمة، ىل ىو 
الكتاب كالسنة أـ القوانْب الو عية الٍب تصدر عن الرب٤باف كالسلطة التشريعية؟ إنو يتعلق باإلجابة على ىذا 

ـ؟ لشريعة ا أـ لقوانْب أكركبا؟ ىل تقـو الدكلة على ٙبكيم الشريعة السؤاؿ: ٤بن ا٢بكم ُب دار اإلسبل
 . «اإلسبلمية؟ أـ على ٙبكيم القوانْب الو عية؟
 س ُيكّفر أحد بذ ب إس إذا استحّلو الشبهة الثا ية:

 
ء أىل كقد رد على ىذه الشبهة علما. الشبهة الثانية: ىي قو٥بم "ال ييكفَّر أحده بذنبو إاٌل إذا استحلو"

السنة قدٲبان كحديثان، منهم على سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر اإلماـ ابن أيب العز ا٢بنفي، قاؿ رٞبو ا تعأب أنو قد: 
امتنع كثّبه من األئمة عن إطبلؽ القوؿ: بأنٌا ال نكفر أحدان بذنب، بل يقاؿ: ال نكفرىم بكل ذنب كما »

ـ، كالواجب إ٭با ىو نفي العمـو مناقضةن لقوؿ ا٣بوارج الذين تفعلو ا٣بوارج، كفرؽ بْب النفي العاـ كنفي العمو 
 . «يكفركف بكل ذنب

كىذا بٌْب كا ح، ف ٌف ٦برد »الفلسطيِب حفظو ا تعأب معقبان على ىذا القوؿ:  قاؿ الشيخ أبو قتادة 
من ا٤بلة، كىو أحد االستحبلؿ ىو كفر كردة، ألف فيو الرد على ا تعأب، فاالستحبلؿ بذاتو ميكفّْره ك٨برجه 

أنواع الكفر، كلكن الكفر أنواعه أخرل معركفةه لطلبة العلم، منها االستهزاء، كا١بحود، كاإلعراض، كالعناد، 
كمن  ...كاإلباء، كالكفر يكوف باللساف كيكوف بالقلب كيكوف بالعمل كما ىو قوؿ السلف كعامة الفقهاء

السنة يكفركنو سواءه استحل أك ٓب يستحلو، سواءه كاف  ، ف ف أىلrاألمثلة الوا حة ُب ذلك ساب الرسوؿ 
ىذا كقد تبٌْب أف تبديل الشريعة  ...مصدقان لنبوتو أـ مكذبان ٥با، إذ ٦برد السب ىو كفره أكرب ٨برجه من ا٤بلة

ٙبرٙب كسن القوانْب كالتشريعات ا٤بخالفة ا٤بعاندة ٢بكم ا تعأب إما بوصفها أك بأصلها، ك باحة ا٣بمر كالزنا ك 
ا١بهاد كتعدد الزكجات ىذه بأصلها، أك بوصف بعض ا٢بدكد كذلك بتقليل العقوبات أك بزيادهتا، فهذا كفره 
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أكرب سواء استحٌل ىذا الفعل أك ٓب يستحلو، بل إٌف ما فعلو ىو عْب ٙبليل ا٢براـ آّمع عليو ]أم آّمع 
تيمية أف التبديل كفره كردةه باتفاؽ كا٢بمد  رب على كفر فاعلو[ كىو تبديله لدين ا تعأب، كقد قاؿ ابن 

 . «العا٤بْب
 

  الثالثة: الشبهة
 "لماذا لم يكفر اخمام أحمد رحمو اهلل تعالى المأمون الذي يقول بخلق القرآن"؟

 
حفظو ا تعأب، « أيب قىتادة الفلسطيِب»توٌجهت ّٔذا السؤاؿ إٔب الشيخ عمر بن ٧بمود أبو عمر  

ًمٍن شيبىو بعضهم ُب عدـ تكفّب ا٢بكاـ ا٤ببدلْب لشريعة الرٞبن ككجوب ا٣بركج »ران ٗبا يلي: فأجاب مشكو 
عليهم كعدـ جواز عقد البيعة ٥بم قو٥بم: أف األئمة كعلى رأسهم اإلماـ أٞبد بن حنبل ٓب يكٌفركا ا٤بأموف مع 

يق: إف ىذه الشبهة ال تنطلي إالٌ على نقوؿ كبا التوف. قولو ٖبلق القرآف كنفي صفات البارم كٓب ٱبرجوا عليو
ا١بهلة كغمار الناس، كقائلها إما أنو جاىل أك أنو متبلعب بدين ا تعأب، أٌما من كاف عارفان ٕبالنا، عا٤بان 
، كىو عآبه كذلك ٗبذىب أئمة السلف مع ا٤بتأكلْب علم أنو ال ٯبوز ا٤بقارنة ٕباؿو  بأم شيء كفر حكاـ اليـو

ىناؾ فرؽه كبّبه بْب من أعرض عن الشريعة كنبذىا عن قصد كنية، كبْب ا٤بتأكؿ الذم قصد  من األحواؿ، إذ
ن كاف على طريقتهم من ا١بهمية كىم الذين ينفوف ا٢بق كأخطأه، فا٤بأموف ٍب ا٤بعتصم لقو٥بم ٖبلق القرآف، كمى 

كحكم ىو كاإلٝباع عند  صفات ا تعأب ىؤالء متأكلوف، كللمتأكلْب ُب ديننا كُب مذىب أىل السنة قوؿ
 .األكائل كإف حصل فيو ا٣ببلؼ عند ا٤بتأخرين

التأكيل: ىو اعتقاد غّب الدليل دليبلن، كصورتو: أف يقوؿ ا٤برء قوالن أك يعتقد أمران أك يفعل فعبلن كىو يظن 
 حقيقة أف ىذا القوؿ كىذا الفعل كىذا االعتقاد ىو ا٢بق الذم جاء بو الرسوؿ صلى ا عليو كسلم كىو ُب

األمر كُب نفس األمر ليس كذلك، فهو رجل يريد ا٢بق كال ييدركو، كىذا حاؿ أىل البدع ُب أٌمتنا فً هنم 
كقد تكوف ُب العمًليات، « كالبدع االعتقادية»يريدكف ا٢بق كلكنهم أخطأكه، كالبدع قد تكوف ُب العٍلميات 
أف قصدىم يعذرىم ُب نفس األمر، ك٥بذا هنى كىؤالء مع قو٥بم كفعلهم كاعتقادىم ا٤بخالف للشريعة إاٌل 

األئمة عن تكفّب ا٤بتأٌكلْب، كقد كتب ابن حـز كتابان ُب ىذا ذكره ُب كتابو "إحكاـ األحكاـ"، كىذا مذىب 
أىل السنة خبلفان للخوارج كا٤بعتزلة ف هنم ييكٌفركف ا٤بخالفْب، أما أىل السنة فمع اعتقادىم أف بعض أقواؿ 
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بعينها كلكن ٲبتنعوف عن تكفّب كل قائل ٥با، إذ ىناؾ فرؽ بْب التكفّب بالنوع كبْب تكفّب  ا٤بخالفْب ىي كفره 
 . العْب، كىذا يعرفو صغار طلبة العلم

"األقواؿ الٍب يكفر قائلها، قد يكوف الرجل ٓب تبلغو النصوص ا٤بوجبة : قاؿ ابن تيمية رٞبو ا تعأب 
عنده، أك ٓب يتمكن من فهمها، كقد يكوف قد عر ت لو شبهات ٤بعرفة ا٢بق، كقد تكوف عنده، كٓب تثبت 

يعذره ا ّٔا، فمن كاف من ا٤بؤمنْب ٦بتهدان ُب طلب ا٢بق كأخطأ، ف ف ا يغفري لوي خطاياه كائنان من كاف، 
ة سواءن كاف ُب ا٤بسائل النظرية، أك العملية، ىذا الذم عليو أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم كٝباىّب أئم

ييكفٌر ا١بهمية ا٤بنكرين أل٠باء ا كصفاتو، ألف  -رٞبو ا تعأب-اإلسبلـ" إٔب أف قاؿ: "كاف اإلماـ أٞبد 
لكن ما كاف ييكٌفري أعياهنم، ف ف الذم  ...مناقضة أقوا٥بم ٤با جاء بو الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ظاىرةه بينة

كمع ىذا  ...اقب ٨بالفو أعظمي من الذم يدعو فقطيدعو إٔب القوؿ أعظم من الذم يقوؿ بو، كالذم ييع
فالذين كانوا من كالة األمور يقولوف بقوؿ ا١بهمية، كيدعوف الناس إٔب ذلك كييعاقبوهنم، كييكفركف من ٓب 

بهم، كمع ىذا فاإلماـ أٞبد  ي ٥بم أهنم  -رٞبو ا تعأب-ٯبي ترحٌم عليهم، كاستغفرى ٥بم، لعلمو بأهنم ٓب يػيبػىْبَّ
ف للرسوؿ صلى ا عليو كسلم كال جاحدكف ٤با جاء بو، كلكن تأكٌلوا فأخطئوا، كقٌلدكا من قاؿ ٥بم مكذبو 
 . " ...ذلك
 rمع ا٤بتأكلْب، فقصد ا٤بتأكلْب إصابة ا٢بق، كعدـ قصدىم تكذيب الرسوؿ  فهذا ىو شأف األئمة 

عٌْب منهم مع قو٥بم ب
ي
 . أقواؿو ميكٌفرةكعدـ جحدىم ما جاء بو، مانع من موانع تكفّب ا٤ب

زماننا فقد تبٌْب لكل ذم بصّبة كنظر أهنم قصدكا ٨بالفة الشريعة، بل أعلنوا ُب دساتّبىم  أما حكاـ 
كقوانينهم: أف السيادة للشعب، كالسيادة ىي سلطةه عليا مطلقة ٥با ا٢بق ُب تقييم األشياء كاألفعاؿ، كىذا 

ىو عْب الكفر، كعْب مضاىاة حكم ا، كعْب يعدؿ ُب ديننا اسم الرب: السيد كالصمد كا٢بكم، ك 
اإلعراض كاإلباء، فكيف ساكل ىؤالء العيمياف كا١بهلة بْب رجله أعلن أف ا ىو صاحبي األمر كالنهي، 
كلكنو أخطأ ُب فهم األمر كالنهي، كبْب رجل رفض أف يكوف األمري كالنهي  تعأب، بل جعلو لنفسو؟ فهل 

 . نعوذ با من ا٣بذالفىذا كهذا يا عباد ا؟ 
أٝبع عليو علماؤنا أف التشريع كفر كما قاؿ اإلماـ الشاطيب رٞبو ا تعأب ُب كتابو  كلذلك ٩با 

كال شٌك أف ٙبليل ا٢براـ ]قاؿ: "كأٝبعوا كذلك أف تبديل الدين شرؾه ككفر" ُٔاالعتصاـ ا١بزء األكؿ صػ 
   الدين أك ٓب ينسبو[كٙبرٙب ا٢ببلؿ تبديله للدين، سواء نسب فعلو إٔب
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"كاإلنساف مٌب حلل ا٢براـ آّمع عليو، أك حرـٌ ا٢ببلؿ آّمع عليو،  -رٞبو ا تعأب- كقاؿ ابن تيمية 
 . أك بدؿ الشرع آّمع عليو، كاف كافران مرتدان باتفاؽ الفقهاء"

بيقو، أـ أهنم ابتداءن قصدكا ما فعلو ىؤالء ا٢بكاـ أهنم أرادكا تطبيق حكم ا تعأب فأخطئوا ُب تط فهل 
 نبذ القرآف كالسنة كاألخذ بقوؿ اإلفرنج ُب التحليل كالتحرٙب؟

زعم أف ىؤالء ا٢بكاـ ا٤ببدلْب قد أرادكا ا٣بّب كتطبيق الشريعة كلكنهم أخطئوا الطريق فهو كاذبه  إف من 
، إذ ٨بالفة ىؤالء ا٢بكاـ للشريعة عليهم أكالن ٌٍب ىو يكذبي على نفسو، كالواقع بكل ما فيو يرد عليو كييكذبيو

ال بسبب خطأ ُب فهمها كلكن بقصد ٨بالفتها كمضاىاهتا كمضادهتا، كىذا كا حه بٌْب، بل ىم ييصرحوف أف 
فليتق . الشريعة ال دخل ٥با ُب سياساهتم كال ُب قوانينهم كإ٭با الدين ىو بْب العبد كربو فقط فيما يىزعيموف

 . «الناس دينهمىؤالء رّٔم كال ييزكركا على 
انتهى كبلـ الشيخ حفظو ا تعأب، كنسألو تعأب أف ينفع بو كبعلمو اإلسبلـ كا٤بسلمْب كأف ٯبزيو عنا  

 . مػُٕٗٗ/ٓ/ُِىػ، ا٤بوافق ٧ُُْٖبـر  ُْكقد كتب الشيخ ىذا ا١بواب بتاريخ . خّبى ا١بزاء
 

 عمل يوسف عند ملَ مصر الشبهة الرابعة:
  ...عٌلق ّٔا أىل األىواء العاركف من األدلةاعلم أٌف ىذه الشبهة ت»
فقالوا: أٓب يتوٌؿ يوسف عليو السبلـ منصب الوزارة عند ملك كافر ال ٰبكم ٗبا أنزؿ ا تعأب؟ إذف  

  ..ٯبوز ا٤بشاركة با٢بكومات الكافرة بل كالولوج ُب الرب٤بانات ك٦بالس األمة ك٫بوىا
االحتجاج ّٔذه الشبهة على الولوغ ُب الرب٤بانات التشريعية كتسويغها  إفَّ  :أكالن :فنقوؿ كبا تعأب التوفيق 

باطل كفاسد، ألف ىذه الرب٤بانات الشركية قائمة على دين غّب دين ا تعأب أال كىو دين الدٲبقراطية الذم 
  ..تكوف ألوىية التشريع كالتحليل كالتحرٙب فيو للشعب ال  كحده

غّب اإلسبلـ دينان فلن ييقبل منو كىو ُب اْلخرة من ا٣باسرين{ ]آؿ عمراف:  كقد قاؿ تعأب: }كمن يبتغً 
فهل ٯبرؤ زاعمه أف يزعم بأفَّ يوسف عليو السبلـ اتبع دينان غّب دين اإلسبلـ أك مٌلة غّب مٌلة آبائو . [ٖٓ

 . ؟؟ ..بتلك الرب٤بانات ؟؟ كما ىو حاؿ ا٤بفتونْب ..؟؟ أك شرَّع ًكفقان ٥با ..أك أقسم على احَبامها ..ا٤بوحّْدين
يعلنها ٗبلء فيو ُب كقت االستضعاؼ فيقوؿ: }إ٘ب تركتي مٌلة قوـو ال ييؤمنوف با كىم  كيف كىو 
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كاتبعتي مٌلة ءابائي إبراىيم كإسحق كيعقوب ما كاف لنا أف نشرؾ با من شيء{ . باْلخرة ىم كافركف
 . [ّٖ-ّٕ]يوسف: 

ما تعبدكف من دكنو إال أ٠باءن . مُّتفرقوف خّبه أـً ا الواحد القهار كيقوؿ: }يا صاحيبى الٌسجن ءأربابه 
٠بَّيتموىا أنتم كءاباؤيكم ما أنزؿ ا ّٔا من سلطاف إًف ا٢بكمي إال  أمر أالَّ تعبدكا إال إياه ذلك الدين القيم 

 . [َْ-ّٗكلكنَّ أكثر الناس ال يعلموف{ ]يوسف: 
فيها أك ينقضها بعد التمكْب ..يها كىو مستضعفكيصدع ّٔا كيدعو إل أفييعلنها   . ؟؟!! ..ٍب ٱبي
 !! ..أجيبونا يا أصحاب االستصبلحات 
كبْب ىذه كىذه  ..تعلموف يا دىاقْب السياسة أف الوزارة سلطة تنفيذية كالرب٤باف سلطة تشريعية ٍب أال 

الستدالؿ بقصة يوسف عليو السبلـ كمنو تعلم أف ا ...فركؽ كفركؽ، فالقياس ىاىنا ال يصح عند القائلْب بو
على تسويغ الرب٤بانات ال يصح أبدان، كال مانع أف نيواصل إبطاؿ استدال٥بم ّٔا على الوزارة الشَباؾ ا٤بنصبْب 

  ..ُب زماننا بالكفر
ارب إفَّ ميقايسة توٕب كثّب من ا٤بفتونْب للوزارة ُب ظلّْ ىذه الدكؿ الطاغوتية الٍب تشرع مع ا كٙب: ثانيان  

 أكلياء ا كتوإب أعداءه على ًفعل يوسف عليو السبلـ قياس فاسد كباطل من كجوه:
ُب ظلّْ ىذه ا٢بكومات الٍب ٙبكم بغّب ما أنزؿ ا تعأب البد كأف ٰبَـب دستورىم  أفَّ متوٕب الوزارة -ُ 

و }ييريدكف أف يتحاكموا الو عي كيدين بالوالء كاإلخبلص للطاغوت الذم أمره ا أكؿ ما أمره أف يكفر ب
بل البد عندىم من القسم على ىذا الكفر قبل توٕب . [َٔإٔب الطاغوت كقد أًمركا أف يكفركا بو{ ]النساء: 

كمن يزعم أف يوسف الصدّْيق الكرٙب ابن الكرٙب . ا٤بنصب مباشرة ٛبامان كما ىو ا٢باؿ بالنسبة لعضو الرب٤باف
كقاؿ عنو: }كذلك لنصرؼ عنو السوء كالفحشاء إنو من عبادنا  ابن الكرٙب كاف كذلك مع أف ا زكاه

 . فهو من أكفر ا٣بلق كأنتنهم، قد برئ من ا٤بٌلة كمرؽ من الدين. [ِْا٤بخلصْب{ ]يوسف: 
البد لو أف يدين  -أقسم اليمْب الدستورية أـ ٓب يقسم-الوزارة ُب ظلّْ ىذه ا٢بكومات  إفَّ متوٕب -ِ 

كأف ال ٱبرج عنو أك ٱبالفو، فما ىو إال عبده ٨بلصه لو كخادـه مطيعه ٤بن ك عوه ُب بالقانوف الكفرم الو عي 
  ..ا٢بقّْ كالباطل كالفسق كالظلم كالكفر

؟؟ إفَّ  ..يوسف الصدّْيق كذلك، حٌب يصلح االحتجاج بفعلو لتسويغ مناصب القـو الكفرية فهل كاف 
ليل ا بشيءو من ىذا ال نشكي ُب كفره كزندقتو كمركقو من مىن يرمي نيب ا ابن نيب ا ابن نيب ا ابن خ
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ألف ا تعأب يقوؿ: }كلقد بعثنا ُب كلّْ أمةو رسوالن أًف اعبدكا ا كاجتنبوا الطاغوت{ ]النحل:  ..اإلسبلـ
  ..فهذا أصل األصوؿ كأعظم مصلحة ُب الوجود عند يوسف عليو السبلـ كسائر رسل ا. [ّٔ
يدعو النَّاس إليو ُب السراء كالضراء كُب االستضعاؼ كالتمكْب ٍب ىو يناقضو فيكوف من أف  فهل يعقل 

ا٤بشركْب؟؟ كيف كا قد كصفو بأنو من عباد ا ا٤بخلصْب؟؟ كلقد ذكر بعض أىل التفسّب أفَّ قولو تعأب: 
بلـ ٓب يكن ميطبقان دليل على أفَّ يوسف عليو الس. [ٕٔ]يوسف:  {...}ما كاف ليأخذ أخاه ُب دين ا٤بلك

  ..لنظاـ ا٤بلك كقانونو كال مينقادان لو كال ميلزمان باألخذ بو
كزارات الطواغيت أك بر٤باناهتم اليـو مثل ىذا؟؟ أم أف يكوف حاؿ الوزير فيها كما يقاؿ  فهل يوجد ُب 
  ..؟؟ ف ف ٓب يوجد فبل كجو للقياس ىا ىنا ..«دكلة داخل دكلة»

بلـ تؤب تلك الوزارة بتمكْب من ا عز كجل، قاؿ تعأب: }ككذلك مٌكنٌا عليو الس إفَّ يوسف -ّ 
فهو إذان ٛبكْب من ا، فليس للملك كال لغّبه أف يضره أك يعزلو من . [ٔٓليوسف ُب األرض{ ]يوسف: 

  ...منصبو ذاؾ، حٌب كإف خالف أمر ا٤بلك أك حكمو كقضاءه
اليـو نصيبه من ىذا ُب مناصبهم ا٤بهَبئة الٍب ىي ُب ا٢بقيقة  األرذاؿ ا٤بتولْب عند الطواغيت فهل ٥بؤالء 

 . لعبة بيد الطاغوت، حٌب يصح مقايستها على كالية يوسف عليو السبلـ تلك كٛبكينو ذاؾ؟
حقيقية كاملة من ا٤بلك، قاؿ سبحانو كتعأب: }فلما  « ٕبصانة»عليو السبلـ تؤب الوزارة  إفَّ يوسف-ْ 

فأطلقت لو حرية التصرؼ كاملة غّب منقوصة ُب . [ْٓلدينا مكْب أمْب{ ]يوسف: كلَّمو قاؿ إنك اليـو 
فبل معَبض عليو كال . [ٔٓكزارتو }ككذلك مٌكنا ليوسف ُب األرض يتبوأ منها حيم يشاء{ ]يوسف: 

فهل مثل ىذا موجود ُب كزارات الطواغيت اليـو أـ أهنا  ..٧باسب لو كال رقيب على تصرفاتو مهما كانت
تيزاؿ كتسحب سريعان إذا لعب الوزير بذيلو، أك ظهر عليو شيء من ا٤بخالفة أك  ...ت كاذبة زائفةحصانا

  ا٣بركج عن خط األمّب أك دين ا٤بلك؟؟
عندىم إال خادمان لسياسات األمّب أك ا٤بلك يأٛبر بأمره كينتػهي عن هنيو، كليس لو ا٢بق بأف  فما الوزير 

الف أمران من أكامر ا٤بلك أك ا   ...لدستور الو عي كلو كاف مضادان ألمر ا تعأب كدينوٱبي
 . كمن زعم أف شيئان من ىذا يشبو حاؿ يوسف عليو السبلـ ُب كاليتو فقد أعظم الفرية

أف حالو عليو السبلـ كك عو ذاؾ غّب موجود اليـو ُب كزارات الطواغيت، فبل ٦باؿ للقياس ىا  ف ف علم 
  ..م ا٥بذر كا٥بذياف ُب ىذا البابىنا، إذان فليَبؾ البطالوف عنه
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من الردكد ا٤ببطلة ٥بذه الشبهة، ما ذكر بعض أىل التفسّب من أف ا٤بلك قد أسلم، كىو مركم عن  :ثالثان  
  ...٦باىد تلميذ ابن عباس ر ي ا عنهما، كىذا القوؿ يدفع االستشهاد ّٔذه القصة من أصلو

اىر آية ُب كتاب ا تعأب أكٔب من كبلـ كتفسّبات ك٫بن ندين ا كنعتقد بأف اتباع عمـو أك ظ
فمما يدؿ على ىذا القوؿ؛ قولو تبارؾ  ...كشقشقات كاستنباطات ا٣بلق كٌلهم العارية من األدلة كالرباىْب

 . [ُِكتعأب عن يوسف عليو السبلـ: }ككذلك مٌكٌنا ليوسف ُب األرض{ ]يوسف: 
خر من كتابو فوصف حاؿ من ٲبيىكّْنى ٥بم ُب األرض من ا٤بؤمنْب كىذا ٦بمل قد بٌينو ا تعأب ُب مو ع أ

بقولو: }الذين إف مٌكناىم ُب األرض أقاموا الصبلة كءاتوا الزكاة كأمركا با٤بعركؼ كهنوا عن ا٤بنكر ك عاقبة 
 . [ُْاألمور{ ]ا٢بٌج: 

أمركا با٤بعركؼ كهنوا  يوسف عليو السبلـ من ىؤالء بل من ساداهتم، الذين إف مكنهم ا كالشك أف 
كالشك كال ريب عند من عرؼ دين اإلسبلـ أف أعظم معركؼ فيو ىو التوحيد الذم كاف أصل  ..عن ا٤بنكر

كأعظم منكر ىو الشرؾ الذم كاف ٰبذر منو يوسف كٲبقت  ...األصوؿ ُب دعوة يوسف كآبائو عليهم السبلـ
أف يوسف بعد أف مىكَّنى ا لو كاف صادعان ٗبلة كفيو داللة كا حة كقاطعة على  ..كيبغض كييعادم أربابو

فبل ىو حكم بغّب ما أنزؿ  ...آبائو يعقوب كإسحاؽ كإبراىيم، آمران ّٔا ناىيان ٧باربان لكلّْ ما خالفها كناقضها
 ا، كال ىو أعاف على ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا، كال أعاف األرباب ا٤بشرّْعْب كالطواغيت ا٤بعبودين من دكف ا

  ..كال ظاىرىم أك توالىم كما يفعل ا٤بفتونوف ُب مناصبهم اليـو
ييشاركهم ُب تشريعاهتم كما يفعل اليـو ا٤بفتونوف ُب الرب٤بانات بل ييقاؿ جزمان إنو قد أنكر  فضبلن أف 

بنص  كذلك  ...حا٥بم كغّبَّ مينكرىم كحكم بالتوحيد كدعا إليو كنابذ كأبعد من خالفو كناقضو كائنان من كاف
كال يصف الصدّْيقى الكرٙب ابن األكرمْب بغّب ىذا إال كافره خبيمه قد برلء من مٌلتو  ...كبلـ ا تعأب
  ...الطاىرة الزكية

بياف كتفسّب ٦بمل قولو تعأب: }كقاؿ ا٤بلك ائتو٘ب بو  ..ك٩با يدؿ على ىذا أيضان داللة كا حة كيؤكده
فما تيرل الكبلـ الذم كٌلم . [ْٓدينا مكْب أمْب{ ]يوسف:استخلصو لنفسي فلما كلمو قاؿ إنك اليـو ل

أتيراه انشغل بذكر قصة امرأة العزيز كقد انتهت كظهر . يوسف ا٤بلك بو ىنا، حٌب أعًجب بو كمٌكنو كأمنو؟؟
 . أـ ماذا؟؟؟ ...ك ..أـ تيراه كلَّمو عن الوحدة الوطنية!! كا٤بشكلة االقتصادية!! ك ...ا٢بق فيها
لكن ا٤ببْبّْ ا٤بفسر  ..يرجم بالغيب كيقوؿ ىا ىنا بغّب برىاف، ف ٍف فعلى فهو من الكاذبْب أف ليس ألحد 
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لقولو تعأب: }فلما كلَّمو{ كا حه صريحه ُب قولو تعأب: }كلقد بعثنا ُب كلّْ أمةو رسوالن أًف اعبدكا ا كاجتنبوا 
 . [ّٔالطاغوت{ ]النحل: 

يحبطن عملك كلتكونن من الذين من قبلك لئن أشركتى لكقولو تعأب: }كلقد أيكحي إليك كإٔب  
 . ا٣باسرين{

كقولو تعأب ُب كصف أىم ا٤بهمات ُب دعوة يوسف عليو الصبلة السبلـ: }إ٘ب تركتي ملَّة قوـو ال  
كاتبعت مٌلة ءابائي إبراىيم كإسحق كيعقوب ما كاف لنا أف نشرؾ با . يؤمنوف با كىم باْلخرة ىم كافركف

 . [ّٖ-ّٕ]يوسف: {..ءمن شي
ما تعبدكف من دكنو إال أ٠باءن . ءأربابه متفرقوف خّبه أـ ا الواحد القهار ...كقولو تعأب عنو: } 

٠بيتموىا أنتم كءاباؤكم ما أنزؿ ا ّٔا من سلطاف إًف ا٢بكم إال  أمر أال تعبدكا إال إياه ذلك الدين القيّْم 
 . [َْ-ّٗسف:كلكن أكثر الٌناس ال يعلموف{ ]يو 

أفَّ ىذا أعظم كبلـ عند يوسف عليو السبلـ فهو الدين القيّْم عنده كأصلي أصوًؿ دعوتو كملَّتو  شك ال 
كإف هنى عن منكر فليس ٗبنكر عنده أنكر ٩با  ...ف ذا أمر ٗبعركؼ فهذا أعظم معركؼ يعرفو ..كملَّة آبائو

ابي ا٤بلك لو: }إنك اليـو لدينا مكْبه أمْب{ ككاف جو  ..ف ذا تقرر ىذا ..ييناقض ىذا األصل كييعار و
فهو دليله كا حه على أفَّ ا٤بلك قد تابعو ككافقو عليو كأنو قد ترؾ ملَّة الكفر كاتبع ملَّة إبراىيم . [ْٓ]يوسف:

  ...كإسحاؽ كيعقوب كيوسف عليهم السبلـ
طلق لو حرية الكبلـ كالدعوة إليها على أقلّْ األحواؿ أقرٌه على توحيده كملَّة آبائو، كأ: أك قيل إٍف شئتى  

كحسبك ّٔذا فرقان  ...كتسفيو ما خالفها كٓب يعَبض عليو ُب شيءو من ذلك كال كلفو ٗبا ييناقضو أك ٱبالفو
كبْب حاؿ ا٤بفتونْب من أنصار الطواغيت كأعواهنم ُب كزارات اليـو أك  ..عظيمان بْب حالو عليو السبلـ ىذه

  ..بر٤باناهتما٤بشاركْب ٥بم بالتشريع ُب 
إذا عرفت ما سبق كلَّو كٙبقق لديك يقينان بأفَّ توٕب يوسف عليو السبلـ للوزارة ٓب يكن ٨بالفان : رابعان  

  ..للتوحيد كال ميناقضان ٤بلَّة إبراىيم كما ىو حاؿ توليها ُب ىذا الزماف
سألةن من مسائل الفركع فتكوف مسألةي توٕب يوسف ىذه الوالية م ..أف ا٤بلك بقي على كفره فعلى فرضً  

ال إشكاؿ فيها ُب أصل الدين ٤با تقرر من قبل بأف يوسف ٓب يقع منو كفره أك شرؾه أك توٕب للكفار أك تشريعه 
كقد قاؿ ا تعأب ُب باب فركعي األحكاـ: }لكلٍّ جعلنا  ..مع ا بل كاف آمران بالتوحيد ناىيان عن ذلك كلّْو
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فشرائعي األنبياء قد تتنوع ُب فركع األحكاـ لكنّْها ُب باب التوحيد . [ْٖئدة: منكم ًشرعةن كمنهاجان{ ]ا٤با
يعِب: إخوةه من . ]ركاه البخارم[« ٫بن معاشرى األنبياء إخوةه لعبلت ديننا كاحد: »rكاحدة، قاؿ رسوؿ ا 

فقد  ...عة كأحكامهاإشارةه إٔب االتفاؽ ُب أصل التوحيد كالتنوع ُب فركع الشري ..أمهات ٨بتلفة كاألب كاحد
يكوف الشيءي ُب باب األحكاـ ُب شريعة من قبلنا حرامان ٍب ٰبل لنا كالغنائم، كقد ٰبصل العكس، أك شديدان 

خصوصان إذا عار و  ..كلذا فليس كلُّ شرعو ُب شرع من قبلنا شرعه لنا ..على من قبلنا فيخفف عنا كىكذا
  ..من شرعنا دليل

 ..ى معار ة ىذا الذم كاف مشركعان ليوسف عليو السبلـ، كٙبرٲبو عليناالدليل ُب شرعنا عل كقد صح 
ليأتْب عليكم أيمراء »فركل ابن حباف ُب صحيحو كأبو يعلى كالطربا٘ب أفَّ النيٌب صلى ا عليو كسلم قاؿ: 

كال سفهاء يقربوف شرار الٌناس، كييؤخركف الصبلة عن مواقيتها، فمن أدرؾ ذلك منكم فبل يكونن عريفنا، 
 . «خازنان  شرطيان، كال جابيان، كال

أفَّ ىؤالء األمراء ليسوا كفاران بل فيجاران سفهاء، ألف اذّْر عادةن إذا حذر ف ٭با يذكر أعظم  كالراجحي  
ا٤بفاسد كا٤بساكئ، فلو كانوا كفاران لبينو صلى ا عليو كسلم، لكن أعظمى جرائمهم الٍب ذكرىا النيب صلى ا 

كمع ىذا فقد هنى الرسوؿ صلى ا  ..ىنا؛ ىي تقريب ًشرار النٌاس كتأخّبي الصبلة عن مواقيتهاعليو كسلم 
ف ذا كاف توٕب كظيفة ا٣بازف عند أيمراء ا١بور  ..عليو كسلم ىا ىنا هنيان صرٰبان عن أف يكوف ا٤برءي ٥بم خازنان 

}قاؿ اجعلِب على . الكفر كأيمراء الشرؾ؟ فكيف بتوٕب كزارة ا٣بزانة عند ملوؾ ..منهيان عنو ُب شرعنا ك٧برمان 
فهذا دليله صحيحه كبرىافه صريحه على أفَّ ىذا كاف من . [ٓٓخزائن األرض إ٘ب حفيظه عليم{ ]يوسف: 

  ..كا تعأب أعلم ...كأنو منسوخه ُب شرعنا ،شرع من قبلنا
و كأقاكيل الرجاؿ على األدلة لكن من ييقدّْـ استحسانو كاستصبلح ..الكفاية ٤بن أراد ا٥بداية كُب ىذا 

 {..}كمن يرد ا فتنتو فلن ٛبلك لو من ا شيئان  ..كالرباىْب، فلو انتطحت ا١بباؿ بْب يديو ٤با ظفر با٥بدل
 . [ُْ]ا٤بائدة: 

رؾ كالكفر ػذه الشبهة أينبّْو إٔب أفَّ بعض ا٤بفتونْب الذين يسوّْغوف الشػبلـ على ىػل أف أختم الكػكأخّبان كقب
ركية ٱبلطوف ُب حججهم كشبههم  ػوغى ُب الوزارات الكفرية كالرب٤بانات الشػبلحهم الولػستحساهنم كاستصبا

كىذا ُب ا٢بقيقة  ...وؿ توٕب يوسف عليو السبلـ الوزارةػح -رٞبو ا تعأب-بلـ ابن تيمية ػكبلمان لشيخ اإلس
إذ ىو رٞبو ا تعأب ٓب ٰبتج  ..ما ٓب يقلوًمن لىبس ا٢بق بالباطل كمن االفَباء على شيخ اإلسبلـ كتقويلو 
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معاذ ا ف ننا نينزه شيخ اإلسبلـ  ...بالقصة لتسويغ ا٤بشاركة ُب التشريع كالكفر أك ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا
كدينىو بل نينزه عقلو عن مثل ىذا القوؿ الشنيع الذم ٓب ٯبرؤ على القوؿ بو إال ىؤالء األرذاؿ ُب ىذه األزمنة 

حٌب كلو ٓب نقرأ كبلمو ُب ىذا الباب، ألف مثل ىذا الكبلـ ال يقولو عاقل، فضبلن عن  ..أخرة، نقوؿ ىذاا٤بت
 ..فكيف ككبلميو ُب ىذا الباب كا حه كجليّّ  ...-أف يصدر من عآب ربا٘ب كشيخ اإلسبلـ رٞبو ا تعأب

كقد  ..ا٤بصلحتْب عند التعارضحيم كاف كلُّو مينصبان على قاعدة درء أعظم ا٤بفسدتْب كٙبصيًل أعلى 
 ..علمتى أفَّ أعظم ا٤بصاّب ُب الوجود ىي مصلحةي التوحيد كأفَّ أعظم ا٤بفاسد ىي مفسدة الشرؾ كالتنديد

حيم يقوؿ  ن العدؿ كاإلحساف، كما ُب ا٢بسبةكقد ذىكر أفَّ يوسف عليو السبلـ كاف قائمان ٗبا قدر عليو م
 . «٣بّب ما قدر عليو كدعاىم إٔب اإلٲباف ٕبسب اإلمكافكفىعلى من العدؿ كا»ُب كصف كاليتو: 

 . «لكٍن فىعلى ا٤بمكنى من العدؿ كاإلحساف»كيقوؿ:  
ميطلقان أفَّ يوسف عليو السبلـ شرٌع مع ا تعأب أك شارؾ با٢بكم بغّب ما أنزؿ ا أك اتبع  كٓب يذكر 

ىو حاؿي ىؤالء ا٤بفتونْب الذين ٱبلطوف كبلمو رٞبو  الدٲبقراطية أك غّبىا من األدياف ا٤بناقضة لدين ا، كما
  ...ا تعأب ٕبججهم الساقطة كشبهاهتم ا٤بتهافتة ليضلوا الطىغاـ، كليلبسوا ا٢بق بالباطل كالنور بالظبلـ

وحي ال غّب كبلـ ا ككبلـ ػد التنازع ىو الػع إليو عنػقائدنا كدليلنا الذم نرج ...ٍب ٫بن يا أخا التوحيد
 ولو كيرد ػذ من قػوؿ ا صلى ا عليو كسلم فيؤخػدو بعد رسػككلُّ أح ..سوؿ صلى ا عليو كسلمالر 

ىا قبلناه منو كال ٩بن ىو أعظمي منو من  -فلو أفَّ مثل ما يزعموف صدر عن شيخ اإلسبلـ كحاشاه-
٤ب

[، }قٍل ىاتوا برىانكم ْٓألنبياء: }قل إ٭با أينًذركم بالوحي{ ]ا. يأتينا عليو بالربىاف من الوحيالعلماء، حٌب 
 . [ُُُإف كنتم صادقْب{ ]البقرة: 

ار الشرؾ ػافات أنصػذ، كال تغَب أك تكَبث بتلبيسات كإرجػدؾ بالنواجػعلى توحي ضٌ ػفتنبو لذلك كعى 
ًل الطائفة القائمة بدين ا الذين كصفهم رسوؿ ا ػأك تتضٌرر ٗبخالفتهم ككن من أى ...كخصـو التوحيد

]فتح . «ال يضٌرىم من خالفهم كال من خذ٥بم حٌب يأٌبى أمري ا كىم كذلك»بقولو:  ى ا عليو كسلمصل
 . [«ٓٗصػ ُّالبارم، جػ
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 أنَّ النجاشي لم يحكم بما أ زل اهلل ومع ذلَ كان م لماً  الشبهة الخام ة:
 

سواءى كانوا حكامان أك نٌوابان ُب  كاحتج أىلي األىواء أيضان بقصة النجاشي للَبقيع لطواغيتهم ا٤بشرّْعْب»
  ...الرب٤باف أك غّبىم

فقالوا: إفَّ النجاشي ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ ا تعأب بعد أف أسلم كبقي على ذلك إٔب أف مات كمع ىذا  
 . فقد ٠باه النيٌب صلى ا عليو كسلم عبدان صا٢بان كصلى عليو كأمر أصحابو بالصبلة عليو

 -لتوفيق:فنقوؿ كبا تعأب ا 
يلـز اتج ّٔذه الشبهة ا٤بتهافتة قبل كلّْ شيءو أف يثبت لنا بنصو صحيحو صريحو قطعي الداللة أفَّ  أكالن: 

فما كجدتي ُب  ..فقد تتبعتي أقاكيلهم من أك٥با إٔب أخرىا ..النجاشي ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ ا بعد إسبلمو
، كقد قاؿ تعأب: }قل ىاتوا جعبتهم إال استنباطات كمزاعم جوفاء ال يدعميها دل يله صحيحه كال برىافه صادؽه

ف ذا ٓب يأتوا بالربىاف على ذلك فليسوا من الصادقْب بل ىم . [ُُُبيرىانكم إف كنتم صادقْب{ ]البقرة: 
  ..من الكاذبْب

و مات قطعان فه ..إفَّ ًمن ا٤بسىلَّم بو بيننا كبْب خصومنا أفَّ النجاشي قد مات قبل اكتماؿ التشريع ثانيان: 
 {...قبل نزكؿ قولو تعأب: }اليـو أكملتي لكم دينكم كأٛبمتي عليكم نعمٍب كر يتي لكمي اإلسبلـ دينان 

بكثّب كما ذكر ا٢بافظ ابن   إذ نزلت ىذه اْلية ُب حىجة الوداع، كالنجاشي مات قبل الفتح. [ّ]ا٤بائدة: 
  ..كغّبه كثّب رٞبو ا

ُب حقو آنذاؾ؛ أف ٰبكم كيتبع كيعمل ٗبا بلغو من الدين، ألف النذارة ُب مثل  فا٢بكمي ٗبا أنزؿ ا تعأب 
 {..ىذه األبواب البد فيها من بلوغ القرآف قاؿ تعأب: }كأيكًحيى إٕبَّ ىذا القرآف ألينذركم بو كمن بلغ

بعض  كٓب تكن كسائل النقل كاالتصاؿ ُب ذلك الزماف كحا٥با ُب ىذا الزماف إذ كانت. [ُٗ]األنعاـ: 
 ...الشرائع ال تصل للمرء إال بعد سنْب كرٗبا ال يعلم ّٔا إال إذا شدَّ إٔب النيب صلى ا عليو كسلم الرحاؿ

ما ركاه  ..كيدؿ على ذلك داللةن كا حة ...فالديني ما زاؿ حديثان كالقرآفي ال زاؿ يتنزؿ كالتشريعي ٓب يكتمل
كنا نيسلّْم على النيٌب صلى ا عليو كسلم ُب الصبلة فّبد » البخارمُّ كغّبه عن عبد ا بن مسعود أنو قاؿ:

ف ذا كاف  ..«علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلَّمنا عليو، فلم يرد علينا، كقاؿ: إفَّ ُب الصبلة شغبلن 
صلى ا  الصحابة الذين كانوا عند النجاشي با٢ببشة مع العلم أهنم كانوا يعرفوف العربية كيتتبعوف أخبار النيبٌ 
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عليو كسلم ٓب يبلغهم نسخ الكبلـ كالسبلـ ُب الصبلة مع أفَّ الصبلة أمرىا ظاىر ألفَّ النيٌب صلى ا عليو 
فكيف بسائر العبادات كالتشريعات كا٢بدكد الٍب ال  ...كسلم كاف ييصلي بالنٌاس ٟبسى مراتو ُب اليـو كالليلة

 . تتكرر كتكرر الصبلة؟؟
ىؤالء الذين يدينوف بشرؾ الدٲبقراطية اليـو أف يزعم أنو ٓب يبلغو القرآف كاإلسبلـ أحده من  فهل يستطيع 

 ؟؟؟ ...أك الدين حٌب يىقيس باطلو ٕباؿ النجاشي قبل اكتماؿ التشريع
إذا تقرر ىذا فيجب أف ييعلم أفَّ النجاشي قد حكم ٗبا بلغو ٩با أنزؿ ا تعأب، كمىٍن زعم خبلؼى  ثالثان: 

 ..[ُُُيل إٔب تصديقو كقبوؿ قولو إال بربىاف }قل ىاتوا برىانكم إف كنتم صادقْب{ ]البقرة: ىذا، فبل سب
  ...ككلُّ ما يذكره ا٤بستدلوف بقصتو يدؿي على أنَّو كاف حاكمان ٗبا بلغو ٩با أنزلو ا تعأب آنذاؾ

اف بنبوة ٧بمد صلى ا ٙبقيق التوحيد كاإلٲب»كاف ٯببي عليو آنذاؾ من اتباع ما أنزؿ ا:  فمما -ُ 
رسالتو الٍب بعثها  ..انظر ذلك فيما يستدؿ بو القـو. كقد فعل ...«عليو كسلم كبأفَّ عيسى عبدي ا كرسولو

حكم ا٤بشاركة ُب الوزارة كآّالس »ذكرىا عمر سليماف األشقر ُب كيتٌيبو:  ..إٔب النيٌب صلى ا عليو كسلم
 . «النيابية
أنو »نيٌب صلى ا عليو كسلم كا٥بجرة، ففي الرسالة ا٤بشار إليها آنفان يذكر النجاشي: بيعتىو لل ككذا -ِ 

قد بايع رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كبايع ابنه لو جعفر كأصحابو كأسلم على يديو  ربّْ العا٤بْب، كفيها 
فعلتي يا رسوؿ ا ف نِب أشهدي أفَّ  أنو بعمى إليو بابنو أرٰبا بن األصحم ابن أٔبر، كقولو: إٍف شئتى أف آتيك

 ...فلعلَّو مات بعد ذلك مباشرة، أك لعلَّ النيٌب صلى ا عليو كسلم ٓب ييرًٍد منو ذلك آنذاؾ. «ما تقوؿي حق
كلُّ ىذه أمور غّب ظاىرة كال بينة ُب القصة فبل ٰبل ا١بـز بشيء منها كاالستدالؿ بو، فضبلن عن أف ييناطح 

 . ؿي الدين!!!بو التوحيد كأصو 
نصرةي النيٌب صلى ا عليو كسلم كدينو كأتباعو، فقد نصر النجاشي ا٤بهاجرين إليو كآكاىم  ككذا -ّ 

كحٌقق ٥بم األمن كا٢بماية، كٓب ٱبذ٥بم أك ييسلمهم لقريش، كال ترؾ نصارل ا٢ببشة يتعر وف ٥بم بسوء رغم 
بل كرد ُب الرسالة األخرل الٍب بعثها إٔب النيٌب  ...ـأهنم كانوا قد أظهركا معتقدىم ا٢بق ُب عيسى عليو السبل

( أنو بعم بابنو كمعو ستْب رجبلن ّٕصلى ا عليو كسلم )كقد أكردىا عمر األشقر ُب كتابو ا٤بذكور صفحة 
  ..ككلُّ ذلك نصرةه لو كاتباعه كتأييد ...من أىل ا٢ببشة إٔب النيب صلى ا عليو كسلم

( أفَّ النجاشي ٓب ٰبكم بشريعة ا ّٕاألشقر فجـز ُب كتابو ا٤بذكور )ص فقد هتٌور عمر كمع ىذا 
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بل ا٢بق أف ييقاؿ إنو حكم ٗبا بلغو ٩با أنزؿ ا آنذاؾ،  ..كىذا كما عرفتى كذبه كافَباءه على ذلك ا٤بوحّْد
توا برىانكم إف  كمن زعم خبلفو فبل ييصدؽ إال بربىافو صحيحو قطعٌي الداللة، كإال كاف من الكاذبْب }قل ىا

كىو ٓب يأًت على دعواه ىذه بدليلو صحيحو صريح، لكن تتٌبع كاحتطب من كتب التاريخ . كنتم صادقْب{
  ...كالتواريخ معركؼه حا٥با ..بليلو أموران ظنها أدلة

 -ُب نونيتو: -رٞبو ا تعأب-يقوؿ القحطا٘ب األندلسي 
 خػط كػلَّ بنافً ٝبع الركاة ك * * *  وارخ كلماال تقبلن من التػػ

 سيما ذكم األحبلـ كاألسنافً * * *  ارًك ا٢بديم ا٤بنتقى عن أىلػو
  ..«أثبتوا العرش ٍب انقشوا»: فيقاؿ لو ك٤بن تابػىعىو 

إفَّ الصورة ُب قصة النجاشي ٢باكم كاف كافران ٍب أسلم حديثان كىو ُب منصبو، فأظهر صدؽ  رابعان: 
 صلى ا عليو كسلم بأٍف ييرسل إليو ابنو كبرجاؿ من قومو كيبعمي إسبلمو باالستسبلـ الكامل ألمر النيبٌ 

معهم إليو يستأذنو با٥بجرة إليو كيظهري نصرتىو كنصرةى دينو كأتباعو، بل كيظهري الرباءة ٩با ييناقضو من معتقده 
اكؿ أف يطلب ا٢بق كيتعلم الدين كأف ييسدد كييقارب إٔب أف يلقى ...كمعتقد قومو كآبائو ا على ىذه  كٰبي

ىذه ىي الصورة ا٢بقيقية الواردة ُب األحاديم كاْلثار  ...ا٢باؿ كذلك قبل اكتماؿ التشريع كبلوغو إليو كامبلن 
لكن بدليل صريحو صحيحو أما التواريخ  ..ك٫بن نتحدل ٨بالفينا ُب أف يثبتوا غّبىا ..الصحيحة الثابتة ُب شأنو

  ...إسنادفبل تيسمن كال تيغِب من جوع كحدىا دكف 
ا٤بستدٌؿ ٥با كا٤بقيسة عليو فهي صورةه خبيثةه ٨بتلفةه كلَّ االختبلؼ، إذ ىي صورةي ًفئاـو من  أما الصورة 

النَّاس ينتسبوف إٔب اإلسبلـ دكف أف يتربؤكا ٩با ييناقضو، بل ينتسبوف إليو كإٔب ما ييناقضو ُب الوقت نفسو 
بل ما فًتئيوا  ..ة كما برًئ النجاشي من دين النصرانية، كبلكيفتخركف بذلك، فما تربؤكا من دين الدٲبقراطي

كٯبعلوف من أنفسهم أربابان  ..ٲبدحوهنا كييثنوف عليها كيسٌوغوهنا للنَّاس كيدعوهنم إٔب الدخوؿ ُب دينها الفاسد
م الذم يتمي بل كييشاركوف معهم ُب ىذا التشريع الكفر  ..كآ٥بةن ييشرّْعوف للنَّاس من الدين ما ٓب يأذف بو ا

ًكفقان لبنود الدستور الو عي كمن يتواطأ معهم على دينهم الكفرم من نواب أك كزراء أك غّبىم من 
كييًصرُّكف على ىذا الشرؾ كيتشبثوف بو بل كيذموف من حاربو أك عار و أك طعن فيو كسعى  ...الشعوب
  ..ة كاْلثاركىذا كلُّو بعد اكتماؿ الدين، كبلوغهم القرآف بل كالسنَّ  ...٥بدمو
، أيصحي أٍف تيقاس ىذه الصورةي ا٣ببيثةي ا٤بنتنةي ا٤بظلمةي مع ما ٝبعىٍتوي  فبا عليك  يا مينصف كائنان من كينتى
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بصورًة رجلو حديم عهد باإلسبلـ يطلب ا٢بق كيتحرل نيصرتو قبل اكتماؿ التشريع  ..من الفوارؽ ا٤بتشٌعبة
  ...صورتْب كا٢بالْبشتاف شتاف بْب ال ..كبيلوغو إليو كامبلن 

 حٌب تشيبى مفارؽي الغربافً * * *  كا ما اجتمعا كلن يتبلقيا
بل ُب ميزاف ا٤بطففْب ٩بن طمس ا على  ..كيستوياف لكن ليس ُب ميزاف ا٢بق نعم قد ٯبتمعاف 

 . أبصارىم فدانوا بدين الدٲبقراطية ا٤بناقًض للتوحيد كاإلسبلـ
سركف. الوا على النَّاس يستوفوفالذين إذا اكت. }كيله للمطففْب أال يظن . كإذا كالوىم أك كزنوىم ٱبي
 . [«ٓ-ُليوـو عظيم{ ]ا٤بطٌففْب: . أيكلئك أهنم مبعوثوف

 
  الشبهة ال ادسة:

 بالتشريع وإ ّما ورثت قوا ينها عّم  سبقها أ ظمة اليوم س تكفر ْل ّها لم تقم
 

 تبتدئ رٌد األحكاـ كتبديل شرائع اإلسبلـ، كإ٭ٌبا قد يرد على بعض الناس القوؿ بأٌف ىذه النظم ٓب»
 . توارثت ذلك عن نظم سابقة، كىي تسعى جاىدة إٔب التغيّب

كال شٌك أٌف ىذه الشبهة تعٌد من أبرز الشبهات الٍب يعتمد عليها فريق كبّب من الناس، سواء منهم من 
 . بوف أهٌنم يعلموفيتعٌمدكف التلبيس كالكذب كىم يعلموف، أك من فتنوا ّٔم كىم ٰبس

 كا١بواب على ذلك ُب مسألتْب:
: أنٌو قد علم بالضركرة من دين اإلسبلـ، بل من دين الرسل ٝبيعان، أنٌو ال فرؽ ُب ا٤بسألة األكٔب - 

 . ا٢بكم العاـ بْب من يكفر با٢بٌق ابتداءن، كبْب من يتوارث ذلك عن غّبه مع الر ا كا٤بتابعة
التوراة كاإل٪بيل، كبْب من توارث ذلك من اليهود كالنصارل من بعد، ما داموا بْب ابتداء ٙبريف  فبل فرؽ 

 . مقرٌين كمتابعْب
 . بْب من ابتدع عبادة األصناـ، كبْب من تعٌبد ٥با بعد ذلك تقليدان كمتابعةن  كال فرؽ 
جاز كدعا كىو أٌكؿ من غٌّب دين إبراىيم فأدخل األصناـ إٔب ا٢ب-بْب عمرك بن ٢بي ا٣بزاعي  كال فرؽ 

 . كبْب من تابعو على ذلك من العرب من بعد -إٔب عبادهتا من دكف ا كشرع من الدين ما ٓب يأذف بو ا
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القرآف الكرٙب أىل الكتاب ٗبا ارتكبو آباؤىم من قبل، كما ذلك إاٌل إلقرارىم لو كر اىم  كلقد خاطب 
نؤمن ٗبا أينزًؿ علينا كيكفركف ٗبا كراءه كىو ا٢بٌق مصٌدقان  بو، فقاؿ تعأب: }كإذا قيل ٥بم آمنوا ٗبا أنزؿ ا قالوا

 . [٤ُٗبا معهم قل فلمى تقتلوف أنبياء ا من قبل إف كنتم مؤمنْب{ ]البقرة: 
إف كنتم صادقْب ُب دعول اإلٲباف ٗبا أينزًؿى عليكم، فًلمى قتلتيم األنبياء الذين جاؤككم بتصديق : يقوؿ ٥بم 

يكم كقد أيًمرًب باتٌباعهم كتصديقهم، كىذا خطاب لليهود الذين كانوا ُب زمن النيٌب صلى التوراة الٍب بْب أيد
ا عليو كسلم، كمعلـو أٌف أحدان من ىؤالء ٓب يرتكب شيئان من ذلك، كإ٭ٌبا ىو أمره جناه آباؤىم من قبل، 

 . كمثل ذلك كثّب ُب القرآف. فخوطبوا بو لر اىم بو كإقرارىم لو
إٌف القوؿ بأٌف ىذه النظم تسعى جاىدة إٔب التغيّب، كأٌف ذلك ينفي شبهة الر ا : ثانيةا٤بسألة ال - 

 . كا٤بتابعة، أمره ٰبتاج إٔب تفصيل
ُب صٌحة ا٤ببدأ ُب ذاتو، فمن جاء على مّباث سابق من الكفر، كلكن أعلن  ذلك أنٌو ال منازعة 

ه ٫بو تغيّبه كإزالتو، فبل شٌك أنٌو ال ينسحب عليو ا٬ببلعو عنو، ككفره بو، كبراءتو منو، ٌٍب توٌجو بكٌل جهد
 . ُب عداد آّاىدين -إف صدؽ-حكم من سبقو، كال يسأؿ عن جرٲبة جناىا غّبه، بل يسلك 

كاف يركغ كيدكر، فيزعم اإلٲباف، كيٌدعي التوٌجو إٔب التغيّب، كيقٌدـ بْب يدم ذلك أعماالن ىزيلة  أٌما إذا 
د ذلك ٫بو الباطل الذم توارثو تدعيمان لو كتثبيتان ألركانو، كمدافعة عنو، ك٦بادلة مدخولة، ٌٍب تٌتجو خطاه بع

دكنو، بل كيوإب كيعادم على ذلك، فمن ر ي بشرعو كمنهاجو قرٌبو ككالٌه، كمن ظٌن بو سول ذلك أبعده 
و، فبل ٯبوز كعاداه، بل ٱبنق كٌل صوت يدعو إٔب ا٢بٌق، ككٌل دعوة تعمل على إقامة الدين كالتزاـ شرائع

حينئذو أف يعوؿ على قوؿو تبٌْب زكره، كال على دعول تبٌْب بطبلهنا، كال على زعم ٙبٌقق كذبو، بل األقرب أف 
 «يلحق ىؤالء بالزنادقة الذين ال تيقبىل ٥بم توبة ُب رأم فريق كبّب من العلماء!!

 شبهات أارى
  أو إذا استحّلوا الحكم بييرهجحدوا حكم اهلل شبهة أّن ىؤسء الحّكام س يكفرون إسّ إذا

 كالرٌد عليها من ثبلثة أكجو:»
كاالستحبلؿ مناطات مكٌفرة، كلكٌنها ليست ىي مناطات التكفّب الواردة ُب اْليات  ٌف ا١بحدأ - 

الدالٌة على كفر ا٢بٌكاـ كمناط ترؾ حكم ا كا٢بكم بغّبه ُب قولو تعأب }كمن ٓب ٰبكم{ اْلية، ككمناط 
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ريع ا٤بخالف ُب قولو تعأب }اٌٚبذكا أحبارىم كرىباهنم أربابان{ كقولو }كإف أطعتموىم إٌنكم اتٌباع التش
 . ٤بشركوف{
 ،كدفع ٢بكمو ،كاستهانة با ،أف ا٢بكم بالقوانْب الو عية منازعة  ُب ربوبيتو كتشريعو كقد بينا 

م ا، فا٤بسألة مسألة شرؾ كتنديد يد الناس كإخضاعهم لغّب حككتأخّبه لو كتقدٙب حكم غّبه عليو، كتعب
 . مناقضة للتوحيد

ا٤بكٌفرة بذاهتا كا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا ال ييشَبط للتكفّب ّٔا جحد أك استحبلؿ، بل من  ف الذنوبأ - 
  ...اشَبط ىذا فقد قاؿ بقوؿ غبلة ا٤برجئة الذين كفرىم السلف

 أك جحد كجوب ا٢بكم ٗبا أنزؿ ا، أنو يكفر قدمنا أنو إف استحٌل ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا كقد - 
 . بذلك حٌب لو ٓب ٰبكم بالقوانْب، بل إف استحٌل أك جحد ف نو يكفر حٌب لو حكم ٗبا أنزؿ ا

ٌفر ُب ا٢بكم بالقوانْب الو عٌي ٗبا ٰبتف ّٔا من القرائن الدالة على أٌف االستحبلؿ ا٤بكٌفر متو  كما  - 
 . االستحبلؿ أك االستهانة

 فيها بعض أحكام الشريعة اخسالمّية بهة أّن القوا ي  المعمول بهاش
٤با سبق بيانو من أٌف تشريع حكم ٨بالف ٢بكم ا يعترب منازعة لو ُب كىذا ال يدرأ عنهم الكفر، » 

 ربوبيتو كحكمو كتعبيد الناس لغّب ا ُب التحاكم إٔب ذلك ا٢بكم ا٤بضاد ٢بكم ا، كأٌف ا٤بشرٌع للقوانْب
 . ا٤بخالفة جعل نفسو نٌدان ، كىذا ينطبق فيمن بٌدؿ حكم ا الصريح بغّبه

بفتول ابن كثّب ُب تكفّب التتار مع أٌف قانوهنم الو عٌي )الياسق( كاف مشتمبلن  كيضاؼ إٔب ىذا ما كرد 
كما يؤمن كقاؿ تعأب: }. على بعض أحكاـ الشريعة اإلسبلمٌية، فالصورة ىي الصورة، كا٢بكم ىو ا٢بكم

 . [«َُٔ إالٌ كىم مشركوف{ ]يوسف: أكثرىم با
 س يجوز تطبيقها على الحّكام المعاصري  شبهة أّن فتاوى العلماء في التتار

 كالرٌد من ثبلثة أكجو:»
  ...أٌف ا٢بٌجة ُب تكفّب ىؤالء ا٢بٌكاـ ىي النصوص الشرعٌية -ُ
  ...من جهة ٙبٌقق مناط التكفّب فيهمأٌف حاؿ ا٢بٌكاـ ا٤بعاصرين أشٌد من حاؿ التتار  -ِ
كبالتإب ٯبوز تقليد فتاكل العلماء بشأهنم ٤با ذكرتو من قبل من جواز تقليد ا٤بٌيت، فكيف ك٫بن  -ّ
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لسنا ٕباجة إٔب تقليدىم مع كجود األدلٌة من النٌص كاإلٝباع؟ ككيف كفتاكاىم ليست ٦بٌرد رأم كإ٭ٌبا نقلوا 
 . «العمل بفتاكيهم عمل باإلٝباع كليس تقليدان ٧بضان ٦بٌردان من الدليلفيها اإلٝباع على ما قالوا؟ ف

 الشريعة اخسالمّية ىي المصدر الرئي ي للتشريع شبهة أّن دساتير ىؤسء الحّكام تنّص على أنّ 
 كالرٌد من ثبلثة أكجو:» 
ىناؾ مصادر أخرل  كىو أٌف الدستور نٌص على أٌف الشريعة ا٤بصدر الرئيسي ال الوحيد، ٗبا يعِب أفٌ  -ُ

للتشريع، أٌم أٌف ىناؾ أربابان أخرل ُب التشريع مع ا، كقد سبق بياف أٌف ىذا النٌص الدستورم قد أفصح عن  
قاؿ تعأب }اٌٚبذكا أحبارىم كرىباهنم أربابان . كفرىم غاية اإلفصاح، ف نٌو نٌص صراحة على اٌٚباذ أرباب مع ا

[، كقد كانت ىذه الربوبٌية ُب التشريع ا٤بخالف ُّعٌما يشركوف{ ]التوبة: سبحانو  -إٔب قولو-من دكف ا 
 . فبٌْب ا أٌف متابعتهم ُب ىذا شرؾ با

أٌف الدستور ٓب ينٌص على أٌف أحكاـ الشريعة ا٤بصدر الرئيسي، كإ٭ٌبا نٌص على أٌف مبادئ الشريعة  -ِ
كىي األحكاـ التفصيلٌية ُب كٌل مسألة، كأٌما ا٤ببادئ ا٤بصدر الرئيسي، كبينهما فرؽ: أٌما األحكاـ فمعركفة 

فهي القواعد العاٌمة كتحقيق العدؿ كأٌف األصل براءة الذٌمة ك٫بو ذلك ٩بٌا يٌدعي سدنة القوانْب الو عٌية أهٌنا 
ـ كّٔذا تعلم أٌف ىذا النٌص الدستورم ال يَبٌتب عليو أٌم إلزاـ للحكومات با٢بكم بأحكا. ٙبٌقق ىذه ا٤ببادئ

 . الشريعة
أنٌو لو افَب نا أٌف ىذا النٌص الكفرم يَبٌتب عليو التزاـ ا٢بكم بالشريعة، ف ٌف ىناؾ نٌصان دستوريٌان  -ّ

 . آخر يناقضو ٛبامان، كيعرٌب عن الواقع القائم، كىو النٌص على أٌف )ا٢بكم ُب ااكم بالقانوف(
الشريعة ا٤بصدر الرئيسي للتشريع( يدرأ الكفر أٌف من ظٌن أٌف ىذا النٌص الدستورم )مبادئ : كا٢باصل 

عن ىؤالء ا٢بٌكاـ فقد أخطأ، بل إٌف ىذا النٌص ٩بٌا يدينهم كيدمغهم بالكفر ألنٌو نٌص  منيٌان على اٌٚباذ 
 . «مصادر للتشريع غّب شريعة ا

 ّمتو م  بعدهفيجوز ذلَ ْل -بالتوراة-اخسالم  شبهة أّن النبّي صلى اهلل عليو وسلم حكم بيير شريعة
كقد قاؿ ابن حـز . كىذه من الشبهات الٍب يكفر قائلها، ٤با فيها من غمز النيٌب صلى ا عليو كسلم» 

رٞبو ا إٌف من قاؿ إٌف النيٌب صلى ا عليو كسلم حكم بْب اليهوديْب اللذين زنيا ٕبكم التوراة ا٤بنسوخة فهو 
 . مرتدٌ 
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قوؿ للنصوص الدالٌة على أٌف النيٌب صلى ا عليو كسلم ٓب ٰبكم إالٌ كسبب الرٌدة ىنا: ىو ٨بالفة ىذا ال
بشريعة اإلسبلـ، كأٌف القرآف ناسخ ٤با قبلو من الشرائع كقولو تعأب }كأنزلنا إليك الكتاب با٢بٌق مصٌدقان ٤با 

 عليو كسلم: كقاؿ صلى ا. [ْٖبْب يديو من الكتاب كمهيمنان عليو فاحكم بينهم ٗبا أنزؿ ا{ ]ا٤بائدة: 
]ا٢بديم ركاه أٞبد كالدارمٌي[، فكيف يٌتبع النيٌب صلى ا عليو « لو كاف موسى حٌيان ما كسعو إاٌل اتٌباعي»

كسلم كتاب موسى مع ىذا؟ كمصداؽ ىذا ا٢بديم من كتاب ا قولو تعأب }كإذ أخذ ا ميثاؽ النبيْب ٤با 
٤با معكم لتؤمنيٌن بو كلتنصرنٌو قاؿ أىأقرىٍرًب كأخذًب على  آتيتكم من كتاب كحكمة ٌٍب جاءكم رسوؿ مصٌدؽ

فجميع النبيْب أقٌركا أنٌو . [ُٖذلك إصرم قالوا أقررنا قاؿ فاشهدكا كأنا معكم من الشاىدين{ ]آؿ عمراف: 
إذا بعم ٧بٌمد صلى ا عليو كسلم ُب حياهتم ليتٌبعونو، فكيف يٌتبع ٧بٌمد شريعة موسى عليهما الصبلة 

 سبلـ؟كال
كسبب ىذه الشبهة ما كرد ُب إحدل ركايات حديم رجم اليهوديْب اللذين زنيا، كفيها قاؿ رسوؿ ا 

]ا٢بديم ركاه أٞبد كأبو داكد[، كالرٌد « ف ٌ٘ب أحكم ٗبا ُب التوراة، فأمر ّٔما فريًٝبىا» :صلى ا عليو كسلم
 على ىذا من كجهتْب:

 . تٌج ّٔا، فقد ذكر ابن حجر أٌف ُب سندىا رجل مبهمأٌف ىذه الركاية ليست ٩بٌا ٰبي : األكٔب 
أهٌنا إذا صٌحت ىذه الركاية ف نٌو ينبغي فهمها على أساس ما ذكرنا من أٌف النيٌب صلى ا عليو : الثانية 

ف ٌ٘ب أحكم ٗبا ُب »كسلم ٓب ٰبكم إاٌل باإلسبلـ، كينبغي ُب رٌد ا٤بتشابو إٔب ىذا اكم، فيكوف معُب قولو 
أم ٗبثل ما كرد فيها ُب حكم ىذه ا٤بسألة، كال يكوف ىذا متابعة منو للتوراة بل تصويبان ٤با كرد فيها « توراةال

 . «ُب ذلك، كأٌف ىذا ٩بٌا أنزلو ا فيها ليس ٩بٌا بٌدلوه
كفيما ذكرناه ُب ىذه الشبهة كفاية ٤بن ٘برد للحق، كننتقل اْلف إٔب الشبهة الٍب تليها كا يهدم من 

 . يشاء إٔب صراط مستقيم
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 بالتحاكم إلى ىيئة اْلمم التكفير :الشبهة الثا ية
 

 ]الرد على ىذه الشبهة من أكجو:  قاؿ ا٤بؤلف
أ/ تصور حاؿ ىيئة األمم ا٤بتحدة، ف ف ا٢بكم على الشيء فرع عن تصوره: فهي ىيئة ذات أنظمة 

، كقد -حرسها ا كرعاىا  -الدكلة السعودية  انضمت إليها أكثر دكؿ العآب، كمنها كقرارات كعهود كمواثيق
نشأت إباف ا٢برب العا٤بية الثانية، كا٥بدؼ الرئيس من إنشائها تقريب كجهات النظر بْب األمم، كتضييق 
الثغرات الٍب قد تنشأ بْب الدكؿ، كالٍب من شأهنا إف استمرت أف تشكل خطران على السلم كاألمن الدكليْب 

 . ـ، كمنع اللجوء إٔب استخداـ القوة كحل للمشكبلت العا٤بية[إٔب جانب ٙبقيق السبل
إف العهود ا٤بواثيق مع الكفار إذا كانت موافقة للشرع ال بأس ّٔا ف ف النيب صلى ا عليو كسلم : أقوؿ

(، كالنيب صلى ا عليو كسلم عاىد : )ذكر حلف الفضوؿ فمدحو كقاؿ لو ديعيت إليو ُب اإلسبلـ ألجبتي
ليهود، كىذا أمر نقرٌه كال ننكره، كلكن مدح النيب صلى ا عليو كسلم حلف الفضوؿ ألنو  اىد اقريش، كع

كاف حلفان لنصرة ا٤بظلـو كذلك أمر يقرٌه الشرع بل يأمر بو، كذلك العهود الٍب عاىد ّٔا رسوؿ ا صلى ا 
يبية الذم ظهر لبعض الصحابة أف عليو كسلم اليهود كغّبىم كانت عهودان موافقة لشرع ا، حٌب صلح ا٢بد

فيو  يمان كتنازالن كاف بأمر ا، كلكن فيو أمور ال يصح لغّب النيب صلى ا عليو كسلم أف يفعلها كما جاء 
ُب صلح ا٢بديبية أف من جاءكم منا رددٛبوه إلينا كمن جاءنا منكم ٓب نرٌده إليكم، ىذا خاص بو صلى ا 

 . نو سيجعل للمؤمنْب فرجان ك٨برجان عليو كسلم ألف ا أخربه أ
فأما عقده على أف يرد من أسلم إليهم فبل ٯبوز (: ”ُٖٕٗ/ْرٞبو ا )أحكاـ القرآف  قاؿ ابن العريب

ألحد بعد النيب صلى ا عليو كسلم، كإ٭با جوزه ا لو ٤با علم ُب ذلك من ا٢بكمة، كقضى فيو من 
اقبة، كٞبيد األثر ُب اإلسبلـ ما ٞبل الكفار على الر ا ا٤بصلحة، كأظهر فيو بعد ذلك من حسن الع

 اىػ. “ب سقاطو، كالشفاعة ُب حطو
العهود كا٤بواثيق الٍب يعقدىا ا٤بسلموف مع الكفار البٌد موافقة للشرع إما من جهة الصحة  كا٤بقصود أف

مصلحة ا٤بسلمْب ال  كألجل ،كإما من جهة تقدير ا٤بصاّب كا٤بفاسد على مراد الشرع ال على مراد العمبلء
ألجل مصلحة ا٢بكاـ، كأف نعاىدىم على أمر فيو درء للمفسدة الكربل باحتماؿ ا٤بفسدة الصغرل، ف ف 
الشرع جاء لتحصيل ا٤بصاّب كتكميلها كتعطيل كا٤بفاسد كتقليلها، كليست العربة ٗبن عرؼ ا٣بّب كالشر، 
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 . كلكن ٗبن عرؼ خّب ا٣بّبين كشر الشرٌين
 . ت العرش ٍبٌ انقشأثب: نقوؿ ٍبٌ  

أٌف ىذه ا٤بواثيق موافقة للشرع ليس فيها ما ٱبالف الشرع، أك أف مصلحة الدخوؿ فيها كا٤بوافقة  أثبت
 . عليها مع كجود بعض ا٣بلل أعظم من مصلحة تركها كعدـ الدخوؿ فيها

 الحتبلؿ ببلد ىذه ا٥بيئة كمواثيقها لعرفنا أهنا داخلة  من ا٤بخطط الصلييب الصهيو٘ب إننا لو تأملنا
رركف كينفذكف ٨بططهم الصلييب، كتو يح ذلك  اإلسبلـ كاستعمارىا، كلكنها جيعلت غطاءن على سطحها ٲبي

 بأمور:
أهنم ك عوىا لكي تكوف غطاءن ينشركف ٙبتو النصرانية كاإلباحية ٗبسمى تقارب كجهات النظر،  األكؿ/

 . أك تقارب ا٢بضارات
 . لزموا الدكؿ اإلسبلمية ّٔا، كال يلتزموا ىم ّٔاهود كا٤بواثيق لكي يي أهنم ك عوا بنود ىذه الع الثا٘ب/
أهنم ك عوىا لكي يبقى العآب اإلسبلمي متخلفان بعيدان عن الصناعات النافعة خاصة صناعة الثالم/
 . األسلحة

عآب أهنم ك عوىا لكي ٛبتلك الدكؿ الكافرة السبلح النوكم كأسلحة الدمار الشامل، كيبقى ال الرابع/
 . اإلسبلمي باألسلحة البدائية القدٲبة

أهنم ك عوىا لكي يستخدموا ما شاؤكا من األسلحة ُب قتا٥بم للمسلمْب، كيفر وا على الدكؿ  ا٣بامس/
 . اإلسبلمية حظر استخداـ األسلحة الثقيلة

و كقوفهم / أهنم ك عوىا لكي تكوف تلك العهود كا٤بواثيق غطاءن لعمبلئهم من ا٢بكاـ يربركف بالسادس
 . مع الكفار كخذالهنم للمسلمْب

أهنم ك عوىا لكي يفرقوا كلمة ا٤بسلمْب كيقطعوا الوالية كالنصرة بينهم با٢بدكد ا٤بصطنعة الٍب  السابع /
ر٠بوىا لعمبلئهم ا٢بكاـ؛ حٌب تنػزكم كل دكلة بشعبها على نفسها، كذلك لكي يتسُب ٥بم احتبلؿ دكؿ 

 . اإلسبلـ دكلة إثر دكلة
ا٢بقيقة ٓب تو ع لنشر العدؿ كالسبلـ كلكن لتربير الظلم كالطغياف، كٞبل ا٢بكاـ ا٣بونة على  ُبفهي 

كمنع اللجوء إٔب استخداـ القوة كحل للمشكبلت ]كتأمل ىذا فيما ذكره ا٤بؤلف حْب قاؿ: ،٧باربة ا١بهاد
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 . العا٤بية[
بعض مشكبلهتا ليست العا٤بية امتنعت األمم ا٤بلحدة من استخداـ القوة كالسبلح ٢بل  فهل يا أخي

 كلكن الظا٤بة ا٤بتسلطة مع ا٤بسلمْب؟
عندما قامت أمريكا باستخداـ القوة ٢بل مشكلتها الظا٤بة مع أفغانستاف كالعراؽ ماذا  : ٍب نقوؿ للمؤلف

 كاف موقف ا٢بكومة السعودية؟
القوة كالعنف ُب حٌل ألمريكا إنك خرقت العهود ك٘باكزًت ا٢بدكد كنقضًت ا٤بواثيق باٚباذؾ  ىل قالت

 مشكبلتك مع أفغانستاف كالعراؽ؟! 
ُب كسائل إعبلمها كقوفها التاـ مع أمريكا ُب حرّٔا على أفغانستاف، ككذلك أعانت  أـ أهنا أعلنت

 . أمريكا على  رب العراؽ
من أجل أف تستخدـ القوة بل ٘بعل ك عت العهود كا٤بواثيق كما قلت لك يا أخي، إهنا  كلكن األمر

قوة ىو أكؿ عبلج لقضاياىا الظا٤بة مع ا٤بسلمْب، كلكي ٛبنع من أراد مقابلة العدكاف ٗبثلو بتلك العهود ال
 . كا٤بواثيق، كلكي تكوف تلك العهود غطاءن لعمبلئها ُب خذالهنم للمسلمْب ك٧باربتهم للمجاىدين

 . ةمنذ أف كقَّعت تلك األمم ا٤بلحدة على تلك ا٤بواثيق ٓب تلتـز ّٔا قيد أ٭بل
 العهود كإخواننا ُب فلسطْب يقتلوف منذ أكثر من ٟبسْب سنة؟ أين تلك 
 العهود حْب أعانوا الصرب على تقتيل كهتجّب إخواننا ُب البوسنة كا٥برسك؟ أين تلك 

 العهود حْب أعانوا الصليبيْب على قتل إخواننا ُب كوسوفا؟ أين تلك
 ننا ُب الشيشاف؟ا٤بواثيق حْب أعانوا الركس على قتل إخوا أين تلك
 العهود حْب حاصركا العراؽ عشر سنْب؟ أين تلك
 العهود حْب قتلوا إخواننا ُب الصوماؿ؟أين تلك 
 العهود حْب أعانوا النصارل على تقتيل كهتجّب إخواننا ُب الفلبْب؟ أين تلك
 لمْب؟ُب إندكنيسيا كجزر ا٤بلوؾ على قتل إخواننا ا٤بس الصليبيْب العهود حْب أعانوا أين تلك
 العهود حْب دمركا لبناف من أجل علجْب يهوديْب؟  أين تلك
  ا٤بواثيق حْب سكتوا عن حرؽ إخواننا ا٤بسلمْب ُب ا٥بند؟ أين تلك
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م كركنوا إٔب الكفار الذين خانوا ا كرسولو صلى ا عليو كسل قوؿ ٤بن يدافع عن الطواغيتأ ٌٍب إ٘ب
ج لنصرة دين ا كال يلتمس ٥بم من العذر عشر ما يلتمسو بينما ال ٪بده يدافع عمن خر  كخضعوا ٥بم،

 للخونة ا٤بوالْب ألعداء ا:
 عن مآسي ا٤بسلمْب؟ أين أنتم 

 من التنصّب الذم انتشر ُب كثّب من ببلد ا٤بسلمْب؟ أين موقفكم
 عن األعراض ا٤بنتهكة كاألرا ي ا٤بسلوبة كالدماء ا٤بسفوحة؟العالية  أين أصواتكم
الفصيحة ككلماتكم البليغة عن نصرة كمواساة مبليْب اليتامى كمبليْب األرامل كالثكأب  أين خطبكم

 كمبليْب ا٤بشردين كعشرات اْلالؼ من ا٤بأسورين؟ 
تباكيكم على دماء النصارل ُب أمريكا كبريطانيا، كٓب نسمع منكم كلمة نصرة أك مواساة  كم ٠بعنا

ارف ُب شٌدتو كٞباستو بكبلمكم عن إف تكلمتم فبكبلـ ىزيل ال يقك  صادقة ٘باه إخواننا ا٤بسلمْب ا٤بنكوبْب،
 . دماء الصليبيْب

ا٤بسلم أخو ا٤بسلم ال يظلمو كال ٰبقره كال ييسلمو( فمن الذم : )النيب صلى ا عليو كسلم أٓب يقل 
م كأىليهم أسلم ا٤بسلمْب إٔب عدكىم يسوموهنم سوء العذاب؟ ىل ىم آّاىدكف الذم تركوا ديارىم كأموا٥ب

أـ الذين ركنوا إٔب الدنيا كزينتها كسٌخركا علمهم ٤بصلحة الطواغيت كجلسوا ُب القصور  من أجل نصرهتم؟
كالبيوت الواسعة الفارىة يكيلوف اللـو كالتجريح ٢بماة الدين كاألرض كالعرض، حيم ٓب ٯبدكا شيئان ييربركف بو 

 . ُب الصادقْب حٌب ال يتهمهم الناس بالعمالة كا٣بيانة ما ىم عليو من الذلة كا٣بذالف كا٣بيانة إال الطعن
ا٤بؤمن للمؤمن كالبنياف يشٌد بعضو كبعضان( أٓب يقل النيب صلى ا : )النيب صلى ا عليو كسلم أٓب يقل
 ا٤بسلموف تتكافأ دماىم كيسعى بذمتهم أدناىم كىم يده على من سواىم(؟ : )عليو كسلم

كنصرًب ا٤بسلمْب ككقفتم معهم يدان بيدو حٌب ٱبرج آخر علج كافر من  عملتم ّٔذا ا٢بديم فهل أنتم
منكم  نما ٓب ٰبصل العدك الكافر ا٤بعتدم الظآببي ،أرا يهم أـ أنكم رشقتم آّاىدين بنباؿ التهمة كالتجريح

 . ما حصل عليو آّاىدكف الصامدكف شرعي 
جحش ر ي ا عنو كمن معو ٗبقاتلة كتاب ا أسوة حسنة حْب قاـ عبد ا بن  أما لكم ُب 

ا٤بشركْب ُب آخر يـو من الشهر ا٢براـ ككجد ا٤بشركوف ُب ذلك مطعنان ُب النيب صلى ا عليو كسلم كقالوا: 
إٌف ٧بمدان يأمرنا بتعظيم األشهر ا٢بـر ٌٍب ىو يقاتل فيها، حٌب شٌق ذلك على النيب صلى ا عليو كسلم كشٌق 



 جمع وإعداد: أبي المنذر الحربي عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل التكفير والتفجير"

 (ٜٜٔ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

النيب صلى ا عليو كسلم الغنائم الٍب جاء ّٔا عبد ا بن جحش كمن معو حٌب أنزؿ على أصحابو كٓب يقبل 
يسألونك عن الشهر ا٢براـ قتاؿو فيو قل قتاؿه فيو كبّب كصدّّ عن سبيل ا ككفره بو كا٤بسجد : ]ا تعأب قولو

انو ُب ىذه اْلية يدافع عن ا٤بؤمنْب فا سبح {..ا٢براـ كإخراج أىلو منو أكرب عند ا كالفتنة أكرب من القتل
كيرد على الكافرين كيبْب ٥بم أنو كإف كاف القتاؿ ُب الشهر ا٢براـ كبّبان ف ٌف كفر ا٤بشركْب كصٌدىم عن سبيل 

 . كا١بـرة من ديارىم أكرب كأعظم ُب اإلٍب ا كصٌدىم عن ا٤بسجد ا٢براـ كإخراج أىل مك
كىم بشر يصيبوف كٱبطئوف بل قد  -دين أخطأكا ُب بعض أفعا٥بم بكم كإف رأيتم أف آّاى فكاف األكٔب

كاف   -كقع ا٣بطأ ٩بن ىو أعظم منهم فقد كقع ا٣بطأ من بعض أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم 
األكٔب أف تقولوا ألمريكا كبريطانيا كدكؿ الكفر ا٤بعتدية إنو كإف كاف ما فعلو آّاىدكف خطأن ف ف كفركم 

لئلسبلـ كتقتيلكم للمسلمْب كسجنهم كتعذيبهم كانتهاؾ أعرا هم أعظم جرمان كأشنع ظلمان كأكثر ك٧باربتكم 
فسادان، كأف تقولوا ٥بم إٌف ما كقع ُب أرا يهم إ٭با ىو بسبب سياستهم الظا٤بة ٘باه اإلسبلـ كا٤بسلمْب، كالذم 

 . أصأّم ال يساكم عشر معشار ما فعلوه ىم با٤بسلمْب
سوا حقيقة اإلسبلـ كعزتو ك٠بو خذالنو للمسلمْب لبسة شرعية: اتقوا ا كال تدنٌ  ٤بن ألبس كأقوؿ 

تركوا الدعاكل ا١بوفاء من دعول ا٢بكمة كبيعد النظر ف هنا كاكم الباطلة كآرائكم ا٣باطئة، كاتشريعاتو بفتا
رب بداركم لتغّبت كلو كانت الدائرة عليكم كنار ا٢ب دعاكل فارغة غٌلفتم ّٔا باطلكم لَبكجوه على العامة

، كصونوا ألسنتكم عن اهتاـ آّاىدين أشراؼ األمة بالتهور كا٢بماسة ا٤بفرطة كا١بهل، ف ننا سربنا  فتاكاكم
كبلمكم كفتاكاكم كمواقفكم ُب قضايا ا٤بسلمْب فظهر لنا مدل  ياع األخوة اإلٲبانية ُب قلوبكم كشدة 

 . ا٢بدكد الٍب ر٠بها لكم الكفاركشٌدة ٛبسككم ب ة،كالعنصرية ا٤بقيتٛبسككم بالوطنيات كا١بنسيات 
ك٘بادلوف عن كل طاغوت كافر، كتتهموف كتذموف كل ٦باىد صادؽ، إهنا لغة مفضوحة مهما  تنافحوف

: قاؿ تعأبحاكلتم نشرىا كتركٯبها ف هنا ستنهار كتسقط، كستنكشف بعد ذلك حقائقكم كتظهر سوءاتكم 
 ف ذا ىو زاىق كلكم الويل ٩با تصفوف{بل نقذؼ با٢بق على الباطل فيدمغو ]

 إٌف الذم حصل ليس ُب ببلدنا ك٫بن بيننا كبْب أمريكا كأكركبا عهود البٌد أف نوُب ّٔا،: ف ف قاؿ قائل
 . يكوف عهدىم قد انتقض ف ذا حصل اعتداء على ببلدنا فحينئذو 

 إف ُب ا٤بسألة أموران البٌد من تو يحها:: أقوؿ
م أنو عاىد الكفار فبلبد للعلماء أف يسألوا عن صفة العهد كبنوده ف ف ا٢باكم أف ا٢باكم إذا زع األكؿ/
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كمن دكنو ٙبت سلطاف الشرع ليس ٥بم أف ٱبرجوا عنو، إذان فبلبٌد أف تيعرض تلك العهود كا٤بواثيق على ميزاف 
٨بالفة هولة كال ٦بالشرع كيكوف سلطاف ا٢بكم عليها للشرع، كال ٯبوز أف يلـز العلماء األمة بالتزاـ عهود 

، ف ف ا٢باكم إ٭با ك ع ليسوس أمور ا٤بسلمْب بالشرع، ال أف يسوسهم ٗبا ٛبليو عليو ميضرٌة با٤بسلمْب للشرع
 . نفسو أك ٗبا يضمن بو بقاءه على كرسي ا٢بكم،ف ف ا٤بصلحة العامة مقدمة على ا٤بصلحة ا٣باصة

ا٢بدكد الٍب ر٠بها العدك لعمبلئو من ا٢بكاـ أف أرا ي ا٤بسلمْب ٗبنزلة األرض الواحدة، كىذه  /الثا٘ب
 ليست معتربة ُب الشرع ألمور:

 . األمة اإلسبلمية كٛبزقها، كالشريعة جاءت ١بمع ا٤بسلمْب كتوحيد صفهم أهنا تشتت -
العنصرية الوطنية كالَبابية كالعرقية ُب نفوس ا٤بسلمْب، فيصبح ىٌم ا٤بسلمْب ُب كل دكلة ما  أهنا تزرع -

ة أخوة إسبلمية كلكن أخوة كبالتإب تصبح القضية ليست قضيل دكلتهم ك٧بيطهم،داخ ٰبصل
 . كىذا أمر ٨بالف للشرعكطنية،

على األعداء احتبلؿ أرا ي ا٤بسلمْب، كىذا من أعظم مقاصد الكفار حْب ك عوا ىذه  سهلأهنا تي  -
سبلـ دكلة إثر دكلة، فهي كل دكلة ٕبدكدىا ٲبٌكن الكفار من استعمار دكؿ اإل  كى ا٢بدكد، ف ٌف ٛبسُّ 

تداىم أر ان من أرا ي ا٤بسلمْب كتقوؿ ٤بن حو٥با إننا ال نريدكم إ٭با نريد ىذه الدكلة فقط، كىكذا 
 . األخرل كالٍب تليها

كسيلة ٤بنع ا٤بسلمْب من نصرة بعضهم، ف ذا غزا الكفار أر ان إسبلمية كأراد أىل األرض  أهنا جيعلت -
 . م، منعهم ا٢بكاـ العمبلء ٕبجة أف بيننا كبينهم عهود كمواثيقآّاكرة أف ينفركا لنصرهت

ىذا ف ف أم اعتداء على أم أرض مسلمة ىو اعتداء على ا٤بسلمْب ٝبيعان كىذا موجب أخوة  إذا تبْب
إذ أرا ي ا٤بسلمْب ٗبنػزلة األرض اإلٲباف كرابطة العقيدة، كأم اعتداء على أرض إسبلمية يعترب ناقضان للعهد 

حدة، كتعدد ا٢بكاـ كتقسيم ا٢بدكد مع كونو ٨بالف ٤بقاصد الشريعة ىو أيضان ال ٲبنع الوالية اإلٲبانية الوا
كىذا مع كونو األصل شرعان ىو أيضان ا٤بوقف الصحيح لنقض خطط األعداء كخلط أكراقهم كالنصرة الدينية، 
 . كتدمّب مشركعهم
ُب الدين فعليكم النصر إال على قـو بينكم كبينهم  كإف استنصرككم: ]إف ا تعأب يقوؿ: ف ف قاؿ قائل

ميثاؽ{، كىذا يدؿ على أنو إذا كاف بيننا كبْب األعداء مواثيق كاستنصرنا إخواننا ا٤بسلموف عليهم ٓب ٯبز لنا 
 . نصرهتم بنص اْلية
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كجاىدكا بأموا٥بم إف الذين ءامنوا كىاجركا : ]أكالن/ قراءة اْلية من أك٥با يو ح ا٤بعُب، قاؿ تعأب: فا١بواب
كأنفسهم ُب سبيل ا كالذين ءاككا كنصركا أكلئك بعضهم أكلياء بعض كالذين ءامنوا كٓب يهاجركا مالكم من 
كاليتهم من شيء حٌب يهاجركا كإف استنصرككم ُب الدين فعليكم النصر إال على قـو بينكم كبينهم ميثاؽ 

 . كا ٗبا تعملوف بصّب{
د أهنا أسقطت الوالية عمن ٓب يهاجر كبقي ُب ديار الكفار، كمع ذلك إف الكرٲبة ٘ب تأمل اْلية

استنصركنا على الكفار كجب علينا نصرهتم، إال أف يكوف بيننا كبْب الكفار الذين يقيم ىؤالء ُب أر هم 
كفار ُب كأين ىذا من كاقع ا٤بسلمْب اليـو ف ف ا٤بسلمْب ٓب يقاتلوا ال ،عهود كمواثيق، فحينئذو ال ٘بب نصرهتم

 ،داٮبوا أرا ي ا٤بسلمْب كقاتلوىم كانتهكوا حرماهتمىم الذين أرض الكفار كيطلبوا منا النصرة، إ٭با الكفار 
 . عن أرا ي ا٤بسلمْب من أكجب الواجبات ْب كا ح ال خفاء فيو، ككجوب دفع الكفاركالفرؽ بْب الصورت

و أشد أنواع دفع الصائل عن ا٢برمة كالدين كأما قتاؿ الدفع فه: قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا
فواجب إٝباعا فالعدك الصائل الذم يفسد الدين كالدنيا ال شيء أكجب بعد اإلٲباف من دفعو فبل يشَبط لو 

 اىػ. شرط
إذ ببلد اإلسبلـ  كإذا دخل العدك ببلد اإلسبلـ فبل ريب أنو ٯبب دفعو على األقرب فاألقرب : كقاؿ أيضان 

 اىػ. كأنو ٯبب النفّب إليو ببل إذف كالد كال غرٙب كنصوص أٞبد صرٰبة ّٔذا لدة الواحدةكلها ٗبنزلة الب
تأملت اْلية لعرفت أهنا ُب باب االستنصار كليس االستغاثة، كفرؽ بْب االستنصار الذم ىو طلب  ٍبٌ لو

ة يستقيم إذا كاف بيننا النصرة، كبْب االستغاثة الٍب ىي طلب الغوث كا٢بماية كدفع العدكاف، كاالستدالؿ باْلي
كبْب أمريكا عهود صحيحة موافقة للشرع ٌٍب قامت فئة من ا٤بسلمْب ُب أمريكا ٗبحاربة ا٢بكومة كطلبوا منا 

ا أف يداىم العدك أرض نصرهتم فحينئذو نقوؿ ٥بم إف بيننا كبْب أمريكا عهود كال ٲبكننا نصرتكم عليها، أمٌ 
ر قعودنا كتقاعسنا عن نصرة ا٤بسلمْب فهذا ال يستقيم بل ىو من ا٤بسلمْب ٌٍب نستدؿ ّٔذه اْلية لكي نرب 

 . باب ٕب أعناؽ النصوص الذم ىو من شأف ا٤ببتدعة
كٙبجيم أخٌوهتم اإلٲبانية كمسخها إٔب أخوة كطنية ف ف العهود الٍب تتضمن ٛبزيق ا٤بسلمْب  إذا تبْب ىذا
عهود ىي من التناصر فيما بينهم  ن منع ا٤بسلمْبكتتضم -با٢بدكد الٍب ر٠بها الكفار -كثنية قومية ترابية 

 . ٩بهدة الحتبلؿ أرا ي ا٤بسلمْبقاطعة ألخوة اإلسبلـ، مانعة من كالية ا٤بؤمنْب،  ،باطلة ألهنا ٨بالفة للشرع
ا٤بسلمْب يعترب ناقضان للعهد ألف أرا ي ا٤بسلمْب ٗبنزلة األرض الواحدة كأم  اعتداء على أرا ي أمٌ ف 
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 . فرؽ بْب أرا ي ا٤بسلمْب ىو عهد باطل من أصلوعهد أراد أف ي
ككاف ىديو صلى ا عليو كسلم إذا صاّب أك عاىد قوما فنقضوا : قاؿ ابن القيم رٞبو ا ُب زاد ا٤بعاد 

أك نقض بعضهم كأقره الباقوف كر وا بو غزا ا١بميع، كجعلهم كلهم ناقضْب كما فعل ُب بِب قريظة كبِب 
 . ككما فعل ُب أىل مكة، فهذه سنتو ُب الناقضْب الناكثْبالنظّب كبِب قينقاع، 

كقد أفٌب ابن تيمية بغزك نصارل ا٤بشرؽ ٤با أعانوا عدك ا٤بسلمْب على قتا٥بم فأمدكىم با٤باؿ : كقاؿ أيضا 
، كما نقضت قريش عهد النيب صلى كإف كانوا ٓب يغزكنا كٓب ٰباربونا كرآىم بذلك ناقضْب للعهدكالسبلح، 
 اىػ. و كسلم ب عانتهم بِب بكر بن كائل على حرب حلفائوا علي

فأما إذا أرادكا ا٥بجـو على ا٤بسلمْب ف نو يصّب دفعو كاجبا على : كقاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية رٞبو ا
كإف استنصرككم ُب الدين فعليكم النصر } :ا٤بقصودين كلهم كعلى غّب ا٤بقصودين إلعانتهم كما ا تعأب

 اىػ. ككما أمر النيب صلى ا عليو كسلم بنصر ا٤بسلم {ـ بينكم كبينهم ميثاؽإال على قو 
أف ٙباكم ىؤالء الطواغيت إٔب ىيئة األمم ىو من التحاكم إٔب الطاغوت الذم أيمرنا أف نكفر  كا٤بقصود

كقد  بو، كديننا كامل فيو حكم كل شيء سواء ُب العبادات أك ُب ا٤بعامبلت مع ا٤بسلمْب أك مع الكفار،
القتاؿ من أجل  ٛبنعك  ،تبْب لؤلعمى كالبصّب كالذكي كالبليد أٌف ىيئة األمم ا٤بلحدة ٙبكم بشريعة الطاغوت

رـٌ على الدكؿ اإلسبلمية صٌد العدكاف ،الدين كال ٙبَـب العهود  ،كتيعْب كل معتدو على اإلسبلـ كأىلو ،كٙبي
ا العدكانية، كتىبٌْب أف تلك العهود كا٤بواثيق ما كي عت كا٤بواثيق كال تلتفت إليها إذا عار ت رغباهتا كمشاريعه

ًضع الدكؿ اإلسبلمية كتيذ٥با، فالذم يَبؾ التحاكم إٔب  ا شريعة لكي يعمل ّٔا الكفار كإ٭با ك عت لكي ٚبي
كيتحاكم إٔب الطاغوت ٓب يوحد ا ألف التوحيد مبِب من اإلٲباف با كالكفر بالطاغوت، كىيئة األمم 

ٰبكم بغّب ما أنزؿ ا، كما ذكره ا٤بؤلف ليس ىو كل بنود ىيئة األمم بل ذكر طرفان من ذلك كفيما  طاغوت
ذكره ما يدؿ على أهنا ٙبكم ٕبكم الطاغوت، فمنعها منع استخداـ السبلح كحل للمشكبلت العا٤بية 

من كافق على ىذا يتضمن منع جهاد الطلب بالكلية، كٲبنع كذلك من جهاد الدفع، كبالتإب سوؼ ٲبتنع 
األمر من جهاد الطلب، كٲبنع ا٤بسلمْب من جهاد الدفع كما ىو الواقع، كالذم ٲبنع ا٤بسلمْب من جهاد 
الدفع يكفر ألنو منع ا٤بسلمْب من فعل ما فر و ا عليهم، كال فرؽ بينو كبْب من ٲبنعهم من الصبلة، فكما 

ر، فكذلك إذا منع من ا١بهاد ا٤بتعْب يكفر، كألنو ٗبنعو أٌف ا٢باكم إذا منع الناس من الصبلة ا٤بفرك ة يكف
يتسلط الكفار على ا٤بسلمْب، كٰبتل الكفار أرض ا٤بسلمْب كيعلو الصليب، كقد بٌْب شيخ اإلسبلـ أٌف 
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الطائفة ا٤بمتنعة عن التزاـ جهاد الكفار تكوف خارجة عن اإلسبلـ، كإذا كاف ىذا ُب جهاد الطلب فكيف 
كاف امتناعها سبب ٣بركجها من اإلسبلـ فكيف إذا ٓب يقتصر األمر على االمتناع بل زاد   ٔبهاد الدفع، كإذا

 . إٔب ا٤بنع كاالعتقاؿ كالضرب ٤بن أراد ا٣بركج إٔب جهاد الدفع
فأٲٌبا طائفة امتنعت من بعض الصلوات ا٤بفرك ات، أك الصياـ، أك ا٢بج، أك عن التزاـ : قاؿ رٞبو ا

، أك عن التزاـ جهاد الكفار، أك ٙبرٙب الدماء، كاألموا ؿ، كا٣بمر، كالزنا، كا٤بيسر، أك عن نكاح ذكات ااـر
 رب ا١بزية على أىل الكتاب، كغّب ذلك من كاجبات الدين ك٧برماتو الٍب ال عذر ألحد ُب جحودىا 

كىذا ٩با ال أعلم فيو كتركها الٍب يكفر ا١باحد لوجؤّا، ف ف الطائفة ا٤بمتنعة تقاتل عليها كإف كانت مقرٌة ّٔا، 
خبلفان بْب العلماء، كإ٭با اختلف الفقهاء ُب الطائفة ا٤بمتنعة إذا أصرت على ترؾ بعض السينن كركعٍب الفجر 
]أم سنة الفجر[ كاألذاف كاإلقامة، عند من ال يقوؿ بوجؤّا ك٫بو ذلك من الشعائر، ىل تيقاتل الطائفة 

ت كارمات ا٤بذكورة ك٫بوىا فبل خبلؼ ُب القتاؿ عليها، كىؤالء عند ا٤بمتنعة على تركها أـ ال؟ فأٌما الواجبا
اىػ]٦بموع . بل ىم خارجوف عن اإلسبلـ ...اققْب من العلماء ليسوا ٗبنزلة البغاة

 . [َّٓ،صِٖالفتاكل،ج
ة ، ٙبت عنواف " السياسة ا٣بارجية للمملكة العربية السعوديََِْ/ُِ/ٗبياهنم ا٤بنشور بتاريخ  كرد ُب 

كتعتز ا٤بملكة العربية "، كالذم حددكا فيو معآب كأىداؼ السياسة ا٣بارجية السعودية، حيم قالوا:" 
ـ، انطبلقان من إٲباف ا٤بملكة ُْٓٗالسعودية بكوهنا أحد األعضاء ا٤بؤسسْب ٥بيئة األمم ا٤بتحدة ُب عاـ 

انان من ا٤بملكة العربية السعودية بأٮبية كإٲب ..العميق بأف السبلـ العا٤بي ىدفان من أىداؼ السياسة ا٣بارجية
الدكر الذم تلعبو ىيئة األمم ا٤بتحدة كككاالهتا ا٤بتخصصة، كا٤بنظمات الدكلية عمومان ُب سبيل رقي كازدىار 
آّتمع الدكٕب ُب كافة آّاالت كُب مقدمتها األمن كالسلم الدكليْب، فقد انضمت ا٤بملكة إٔب كل ىذه 

دعم ىذه ا٤بنظومة الدكلية بكل الوسائل كالسبل ا٤بادية كا٤بعنوية، كا٤بشاركة الفاعلة ا٤بنظمات كحرصت على 
كٲبيكن القوؿ أف السياسة ا٣بارجية السعودية ُب آّاؿ الدكٕب تستند على أسس كمبادئ  ..ُب أنشطتها

يثاؽ األمم حرص ا٤بملكة على التفاعل مع آّتمع الدكٕب من خبلؿ التزامها ٗب مستقرة ككا حة، كمنها:
ا٤بتحدة، كا٤بعاىدات كاالتفاقيات الدكلية ا٤بنضمة إليها، كقواعد القانوف الدكٕب الٍب ٙبدد إطار السلوؾ العاـ 

 . ىػ -"ا للدكؿ كآّتمعات ا٤بتحضرة
 ا٤بنقوؿ عن النظاـ السعودم أعبله أموران عدة: يعِب ىذا الكبلـ 
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كمو لقوانْب الكفر كالشرؾ ا٤بمثلة ُب ميثاؽ األمم أف النظاـ السعودم يقر كبكل ك وح بتحا  منها: 
كال يشك عاقل ُب أٌف األمم ا٤بلحدة ٙبكم بغّب الشرع كأف  ..ا٤بتحدة، كغّبىا من قوانْب ا٤بنظمات الدكلية
 . الذم يتحاكم إليها يتحاكم إٔب الطاغوت

األمم ا٤بتحدة كقوانْب  أف النظاـ السعودم ليس فقط راضو بالكفر كالشرؾ ػ ا٤بمثل ُب ميثاؽ كمنها: 
ا٤بنظمات الدكلية ا٤بتفرعة عنها كالٍب تصب ُب خدمة قول الكفر كالظلم كاالستكبار العا٤بي كالصهيو٘ب ػ 

بل ىو تعدل ذلك ألف يكوف من ا٤بؤسسْب لو، ا٤بلتزمْب بو، كالداعمْب لو ٔبميع  ..كالر ى بالكفر كفر
 بل كيعتز بو! ..فقط يقر الكفر كير ى بوكىو ليس  ..الوسائل كالسبل ا٤بادية كا٤بعنوية

فرة ىي الٍب إقرار النظاـ السعودم ػ كبكل كقاحة كك وح ػ أف مواثيق األمم ا٤بتحدة كقوانينها الكا: كمنها 
كىذا معناه أف اإلسبلـ بشرائعو الربانية ال يصلح للمجتمعات  ..كتناسب آّتمعات كالدكؿ ا٤بتحضرة تصلح

 ٲبيكن أف ٰبدد إطار السلوؾ العاـ للدكؿ كآّتمعات ا٤بتحضرة!! كال ..كالدكؿ ا٤بتحضرة
 !؟أتريدكف كفران يعلو ىذا الكفر 

ىي من ا٤بؤسسْب ٥بذه ا٥بيئة كىي كذلك تفتخر باالنضماـ إليها كالتحاكم إليها  كا٢بكومة السعودية
تلك ا٥بيئة ا٢باكمة  فهي جزء من ىذه ا٥بيئة الٍب ٙبكم ٕبكم الطاغوت، كىي كذلك من ا٤بتحاكمْب إٔب

ٕبكم الطاغوت، كٓب تكتًف ّٔذا الكفر بل زادت عليو باالعتزاز كاالفتخار على ذلك، ظلمات بعضها فوؽ 
 . بعض

آّادلْب عن الطواغيت الذين يزعموف أف الدكلة دخلت إٔب ىيئة األمم مكرىة، فا٤بكره ال  كىذا يردُّ على
 . ن ٗبا أكرًه عليويكوف من ا٤بؤسسْب، كال يكوف من ا٤بتفاخري

 :]كقد جاء نص مقاصد ىيئة األمم ا٤بتحدة ُب ا٤بيثاؽ، كذلك على النحو اْلٌب:قاؿ ا٤بؤلف 
فقد بدأت الفقرة األكٔب من . حفظ السلم كاألمن الدكٕب: كرد ىذا ا٥بدؼ ُب أجزاء متفرقة من ا٤بيثاؽ 

نقذ األجياؿ ا٤بقبلة من كيبلت ا٢بركب الٍب أف ن :الديباجة " ٫بن شعوب األمم ا٤بتحدة كقد آلينا على أنفسنا
كذكرت الديباجة " كأف نضم  ُب خبلؿ جيل كاحد جلبت على اإلنسانية مرتْب أحزانان يعجز عنها الوصف "

 قوانا كي ٫بافظ على السلم كاألمن الدكليْب "
" حفظ السلم كُب ا٤بيثاؽ نصت الفقرة األكٔب من ا٤بادة األكٔب على ىذا ا٥بدؼ، إذ نصت على اْلٌب 

كاألمن الدكليْب، كٙبقيقان ٥بذه الغاية تتخذ ا٥بيئة التدابّب ا٤بشَبكة الفعالة ٤بنع األسباب الٍب هتدد السلم كالعمل 
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على إزالتها، كتقمع أعماؿ العدكاف كغّبىا من كجوه اإلخبلؿ بالسلم، كتتذرع بالوسائل السلمية كفقان ٤ببادئ 
  [ُىػ. زعات الدكلية الٍب قد تؤدم إٔب اإلخبلؿ بالسلم كتسويتها االعدؿ كالقانوف الدكٕب ٢بل ا٤بنا

 ىل التزمت أمريكا ّٔذه العهود؟: أقوؿ للمؤلف
 بريطانيا كركسيا كىولندا كالد٭برؾ كفرنسا ّٔذه العهود؟ ىل التزمت
 ىذه الدكؿ على إزالة الظلم كالعدكاف عن ا٤بسلمْب؟ ىل عملت

 عتدو على اإلسبلـ كا٤بسلمْب؟كاعتدت كعاكنت كل م أـ أهنا ظلمت
 ، أتستدؿ ٗبا ىو حجة عليك، ىل عىًميى بصرؾ عما يفعلو الكفار با٤بسلمْب؟أتنقل ما ال تفقهو

 كأعراض ا٤بسلمْب ال قيمة ٥با فبل يعترب سفكها كانتهاكها من نقض العهد؟ أـ أٌف دماء
ىا ُب ىيئة األمم ا٤بتحدة على ىذا ُب كلمتو الٍب ألقا -رٞبو ا  -]كقد نص ا٤بلك فيصل  قاؿ ا٤بؤلف

ا٥بدؼ فكاف ٩با قاؿ: اليـو يتجو مؤٛبرنا التارٱبي ىذا الذم اشَبكت فيو دكؿ عديدة ٫بو تأسيس كدعم 
لقد شهد ىذا اليـو إكماؿ ما ٲبكن أف يسمى ٗبيثاؽ العدؿ كالسبلـ بعد عمل شاؽ . السبلـ العا٤بي

مة ذات فعالية قصول للمحافظة على السبلـ كالعدؿ ُب ا٥بدؼ ىو خلق منظ. كمناقشات طويلة كمداكالت
ىذا ا٤بيثاؽ ال ٲبثل الكماؿ الذم تتوؽ إليو الدكؿ الصغرل، لكنو ببل شك أفضل ما ٲبكن أف . عآب ا٤بستقبل

 ِىػ . تتفق عليو ٟبسوف دكلة ا
                                      

 

 

 
 ، تأليف طبلؿ ٧بمد نور عطار. ْْ-ّْذ النشأة حٌب اليـو صكتاب ىيئة األمم ا٤بتحدة من ُ
ىػػػ السػػنة التاسػػعة ككػػاف ٩بػػا قػػاؿ: إف ا٢بكومػػة العربيػػة السػػعودية تنضػػم إػػٔب اػػألمم ا٤بتحػػدة ُب تصػػرٰبها القائػػل بػػأف َُْٔ( ربيػػع اػػْلخر ٦َُٔبلػػة الفيصػػل العػػدد ) ِ

العبلقػات الدكليػة ٯبػب أف تقػـو علػى ىػذه ا٤ببػادئ كإف مػن دكاعػي اغتبػاطي العظػيم، أف أقػوؿ: إف مبادئ السلم كالعدالة كا٢بق ٯبب أف تسػود أ٫بػاء العػآب، كأف 
مليوف مسلم ُب العآب، كىي التعاليم الٍب اٚبذت ا٢بكومة السعودية منها دستوران تسّب علػى ىديػو  ََْىذه ا٤ببادئ تطابق تعاليم الدين اإلسبلمي الذم يعتنقو 

نعمػل  -أيهػا اػألخوة ا٤بواطنػوف  -: ك٫بن -كفقو ا ٥بداه  -( كقاؿ ا٤بلك فهد ّْ-ِْبية السعودية كالسعودية كا٤بنظمات الدكلية صا. ىػ )كتاب ا٤بملكة العر 
قليص قوة  عافها كتُب ايط الدكٕب الشامل داخل دائرة ىيئة األمم ا٤بتحدة كفركعها كمنظماهتا نلتـز ٗبيثاقها كندعم جهودىا ك٫بارب أم تصرؼ شاذ يسعى إل

النتمػػاء إػػٔب القػػانوف الػػدكٕب لتحػػل ٧بلػػو قػػوة السػػبلح كلغػػة اإلرىػػاب ا. ىػػػ كأ ػػاؼ خػػادـ ا٢بػػرمْب الشػػريفْب: كلقػػد كانػػت تصػػرفاتنا كسػػتبقى تعكػػس إحساسػػنا با
= 
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 - ٥بداه كفقو ا -صاحب السمو ا٤بلكي األمّب سلطاف بن عبدالعزيز  -أيضان  -كقد نص على ىذا 
ُب كلمة ألقاىا ُب ا١بمعية العامة لؤلمم ا٤بتحدة ٗبناسبة مركر أربعْب عامان على تأسيس األمم ا٤بتحدة فقاؿ: 
ف ف ا٤بملكة العربية السعودية كىي تدين بالدين اإلسبلمي تضطلع بدكر دكٕب متميز ألف سياستها ا٣بارجية 

عليها ىذه ا٤بنظمة كاألىداؼ النبيلة الٍب من أجلها ك ع تسّب على أساس أف ا٤ببادئ األساسية الٍب ارتكزت 
إذا كاف ا٥بدؼ  -ٍب قاؿ  -. تقرره الشريعة اإلسبلمية من تنظيم للعبلقات بْب الدكؿ ميثاقها فيها تأكيد ٤با

. الرئيسي لؤلمم ا٤بتحدة كالذم قامت فلسفة ا٤بيثاؽ على أساس ٙبقيقو ىو إقرار السبلـ كاألمن الدكليْب ا
  .ُىػ

فلذا عار ت السعودية بعض  ؛كٗبا أف الغلبة ُب ىذه ا٥بيئة للكفار ف ف ّٔا أنظمة ال توافق الشرع
 . األنظمة، كٓب توافق على كل ما فيها

 :-حرسها ا  -كإليك ٝبلة من العهود كا٤بواثيق الٍب ٓب تقبلها الدكلة السعودية  
ة الٍب تنص على القضاء على ٝبيع أشكاؿ التميز ٓب توافق ا٤بملكة العربية السعودية على االتفاقي -ُ

قاؿ طبلؿ ٧بمد نور عطا: ٙبفظت ا٤بملكة العربية السعودية على ىذه االتفاقية، كال تلـز نفسها .  د ا٤برأة
  [ِىػ. ٗبا يتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ا

الذم بو عز الدنيا ا١بهاد  شباب ا١بزيرة من النفّب إٔبالتزمت ٗبا ىو أعظم من ذلك كىو منع  كلكنها
 . كبو ينكٌف أذل الكفار عن ا٤بسلمْب كتندفع شركرىمكالدين 

 ،كمطاردهتم كسجنهم كالتضييق على موارد آّاىدين ا٤بالية كالبشرية٧باربة آّاىدين كذلك  كالتزمت
                                                                                                                             

 

 

 
ف اػألمن الػدكٕب، كاالسػتقرار السياسػػي آّموعػة الدكليػة كأسػرة كاحػػدة مهمػا اختلفػت مصػا٢بها، كتصػػور إٲباننػا ٗببػادئ السػبلـ ا٤ببػػِب علػى ا٢بػق كالعػدؿ، كنعتقػػد أ

 . ْٖمرتبطاف بالعدالة االقتصادية كمنبعثاف منها ا. ىػ ا٤بملكة العربية السعودية كا٤بنظمات الدكلية ص
 ا٤برجع السابق.  ُ
 . ُُٖحاشية كتابو ا٤بملكة العربية السعودية كا٤بنظمات الدكلية ص ِ
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 و!فتنبٌ 
إلنساف القائلة " للرجل ٓب توافق ا٤بملكة العربية السعودية على ا٤بادة السادسة عشرة ُب حقوؽ ا -ِ]

كا٤برأة مٌب بلغا سن الزكاج ا٢بق بالتزكج بدكف قيد بسبب الدين " فقالت دكلة التوحيد ُب مذكرة أرسلتها إٔب 
إف زكاج ا٤بسلم من امرأة كثنية كغّب مؤمنة بوجود ا أمر حرمو اإلسبلـ، كأيضان زكاج ا٤بسلم  :األمم ا٤بتحدة

 ُ. أباحو اإلسبلـ، أما زكاج غّب ا٤بسلم ٗبسلمة فغّب مباحمن كتابية يهودية أـ مسيحية 
ٓب توافق دكلة التوحيد على ا٤بادة العاشرة من اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف الٍب أعطت كل  -ّ

 ِ. شخص حرية تغيّب دينو
القتصادية أف ا٤بملكة العربية السعودية ٓب تنظم إٔب ا٤بعاىدتْب الدكليتْب: األكٔب ا٣باصة با٢بقوؽ ا -ْ

كالثانية ا٤بتعلقة با٢بقوؽ السياسية كا٤بدنية، بسبب احتواء كل من ىاتْب ا٤بعاىدتْب . كاالجتماعية كالثقافية
  ّ. على مواد ال تساير تعاليم الشريعة اإلسبلمية السمحة

لف ف ذا كانت ىذه حاؿ الدكلة السعودية مع ىيئة األمم ا٤بتحدة، من أهنا ال تقبل األنظمة الٍب ٚبا
، كبتطبيقهم ٥با عمليان، كذلك بأف -كفقهم ا ٤با فيو ىداه  -الشريعة اإلسبلمية باعَباؼ قادات ىذه الدكلة 

يتحفظوا على األنظمة كالقرارات ا٤بخالفة للشريعة اإلسبلمية، إذا كاف ىكذا حاؿ الدكلة مع ىيئة األمم 
من حقها أف تشكر بدؿ أف تكفر، من أجل  ! أليس؟ييشنع عليها كتيكفر -يا منصفوف  -ا٤بتحدة فلماذا 

أليس من حقها أف تؤازر كتساند على اعتزازىا كحدىا من بْب ٝبيع  ؟امتناعها عن القرارات ا٤بخالفة للشريعة
 الدكؿ اإلسبلمية بشريعة اإلسبلـ كٙبفظها على كل ما ٱبالفو؟[

                                      

 

 

 
٤بتحػدة حػػوؿ تطبيػػق حقػوؽ اإلنسػػاف ُب ا٤بملكػػة عمػػبلن بالشػريعة اإلسػػبلمية. نشػػر ُب العػػدد اػألكؿ مػػن آّلػػة العربيػػة مػذكرة ا٢بكومػػة السػػعودية إػٔب منظمػػة اػػألمم ا ُ

 . ٖٗ، كانظر كتاب موقف ا٤بملكة العربية السعودية من القضايا العا٤بية ُب ىيئة األمم ا٤بتحدة صُِٖص
 ا٤برجع السابق.  ِ
 . ٖٗايا العا٤بية ُب ىيئة األمم ا٤بتحدة صموقف ا٤بملكة العربية السعودية من القض ّ
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ركج إٔب ا١بهاد من أعظم ما أ ر إف ٧باربتها للجهاد كآّاىدين كمنعها شباب ا١بزيرة من ا٣ب أقوؿ:
باألمة اإلسبلمية، فا٢بكاـ ا٣بونة الذين غّبكا كبٌدلوا كحاربوا العفة كنشركا الرذيلة كٞبوا الشرؾ، ىم من أعظم 

د دعاة الشرؾ كاإل٢باد األبواب مفتحة ٥بم ما ابتلي بو ا٤بسلموف فَبكوا عقيدهتم كشاعت الفواحش بينهم ككجى 
ا ا٤بسلمْب، كآّاىدكف ٕبمد ا ينشركف التوحيد كٰباربوف الشرؾ كيناصركف ا٤بسلمْب لينشركا باطلهم كيضلو 

فالقائد آّاىد الشهيد ]خطٌاب منهم ُب الشيشاف كالعراؽ كغّبىا،  كٰبرركف ديار ا٤بسلمْب، كىذا ما حصل
ُب الشيشاف تدرس رٞبو ا، كالشيخ آّاىد الشهيد أبو عمر السيف رٞبو ا[ كانا قد أٌسسا مدرسة 

التوحيد كا٤بواد الشرعية على عقيدة السلف، كٚبرج من تلك ا٤بدرسة ا٤بئات من الشباب على عقيدة السلف 
 . ُب الشيشافينصركف دين ا 
كٝباعة أنصار اإلسبلـ كجيش أيب بكر  ُب العراؽ خاصة ُب ٦باىدم دكلة العراؽ اإلسبلمية كىكذا األمر

ٕبمد ا على العقيدة الصحيحة كيقيموف الدكرات لتعليم الناس عقيدة  الصديق السلفي كغّبىم ىم
 . السلف

فبعد ا٢برب مع الركس زرعت أمريكا كعمبلؤىا ُب ا٤بنطقة الشقاؽ كالفرقة بْب صفوؼ  كأما أفغانستاف
ة تنظيم آّاىدين لكي ال ٚبرج األمة بعد جهادىا ٗبا يهدد مصاّب الغرب، كاْلف الذم يقود آّاىدين كخاص

القاعدة ُب أفغانستاف كالشيشاف كالعراؽ كالشاـ كا١بزائر كا١بزيرة ىم ٕبمد ا من أىل التوحيد كالعقيدة 
 كيأتيك باألخبار من ٓب تزكّْد  .......كستبدم لك األياـ ما كنت جاىبلن  الصحيحة،

ف ا٤بسلمْب دينيان كدنيويان، ٗبنعهم شباب ا١بزيرة من ا٣بركج إٔب ا١بهاد تسببوا ُب خذال كىؤالء الطواغيت
 . كمنعوا جحافل التوحيد الصادقة أف تصل إٔب ديار ا٤بسلمْب لنصرهتم كتعليمهم أمور دينهم

]ب/ أف ا٤بصلحة تقتضي انضماـ الدكلة السعودية ٥بذه ا٥بيئة ٞباية لنفسها من أعدائها  قاؿ ا٤بؤلف
في، ف هنم يَببصوف بدكلة التوحيد الدكائر لدكافع الكفار، بل كبعض الدكؿ اإلسبلمية ا٤بخالفة للمعتقد السل

 . متعددة معلومة، كمن أك ح الرباىْب حرب ا٣بليج األكٔب، فدكلة هتجم كأخرل عن أنيأّا تكشر
كمن ا٤بتقرر شرعان أف للضعف أحكامان مغايرة ٢بالة القوة، كبنود صلح ا٢بديبية خّب شاىد كدليل على 

 [. ىذا
ا٤بملكة إٔب ىيئة األمم لن ٰبميها من أعدائها كلن ٰبميها من أمريكا نفسها،  : إف انضماـأقوؿ للمؤلف

ف ف ا١بزيرة ىي أكرب منبع للنفط كلن تتخلى أمريكا عن النفط، فهي كا٤بستجّب من الرمضاء بالنار، كأما 
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 نزكؿ ا١بنود األمريكاف ُب حرب ا٣بليج ٓب يكن ٢بماية الناس ُب ا١بزيرة، كلكنها كانت ألمرين:
، كاالستعداد كسرقتو / إلقامة قواعد أمريكية ُب ا٤بملكة ألجل مقاصد كثّبة من أٮبها ٞباية النفطاألكؿ

 . للمخطط الذم يستهدؼ إٔب استعمار دكؿ ا١بوار
 . ٢بماية ا٢بكومة السعودية من ا٤بد ا١بهادم الذم يقصد تطهّب دكؿ اإلسبلـ من العمبلء الثا٘ب/

كا٢بماية ٩بن ذكر ا لنا شدة عداكهتم لئلسبلـ  ،د العزة من الكفارأف يطلب آؿ سعو  كمن الٌسفو 
كا٤بسلمْب، كلكن ىذا ليس بغريب فقد فعلو أشباىهم ُب عهد النيب صلى ا عليو كسلم كما كصفهم ا 

 بشر ا٤بنافقْب: ]فَبل الذين ُب قلؤّم مرض يسارعوف فيهم يقولوف ٬بشى أف تصيبنا دائرة{ كبقولو: ]بقولو
بأف ٥بم عذابان أليما، الذين يتخذكف الكافرين أكلياء من دكف ا٤بؤمنْب أيبتغوف عندىم العزٌة ف ف العزة  

 ٝبيعا{
]كقد ذكر الشيخ ا٤بؤرخ إبراىيم بن عبيد آؿ عبداسن ُب كتابو التارٱبي" تذكرة أكٕب النهى قاؿ ا٤بؤلف

يتعهد  :ع بريطانيا ظاىرىا الر ا بالضيم فقاؿ: سادسان كالعرفاف بأياـ ا الواحد الدياف " كتب معاىدات م
ابن سعود كما تعهد آباؤه من قبل أف يتحاشى االعتداء على أقطار الكويت كالبحرين كمشائخ قطر 
كسواحل عماف الٍب ىي ٙبت ٞباية ا٢بكومة الربيطانية، ك٥با صبلت عهدية مع ا٢بكومة ا٤بذكورة، كأف ال 

صفر من ىذه السنة  ُٖكجرل توقيعها ُب . قطار ا٣باصة ّٔؤالء ستعْب فيما بعديتدخل ُب شؤكهنا كٚبـو األ
كقد انتقدىا الكتاب فقاؿ عنها الضليع  ...، كال ريب أف ىذه االتفاقية جائرةُُٓٗديسمرب  ِٔا٤بوافق 

ة الفكر كقاؿ عنها ا٤باىر الذكي حافظ كىبة ا٤بشهور ٕبري. فؤاد ٞبزة ٤با أشرؼ عليها إهٌنا معاىدة جائرة
كرجاحة العقل كاستقبلؿ الرأم ما نصو: ٘بلى قصر نظر مستشارم ابن سعود ٗبا ٯبرم ُب العآب كاالستفادة 

ك٤با خلى ابن سعود . من الفرص كلكن يقاؿ عنها إٌف الظركؼ كاألحواؿ ذلك الوقت دعت إٔب توقيعها
ياسة كأساليب االستعمار كال يصدقوف كصحبو الذين فيهم الشرؼ كالدين كالقوة غّب أهنم ال يعرفوف لغة الس

بالظفر لغّب الصاـر البتار كاستشارىم كعادتو أجابوه بأننا ُب حاؿ  عف كخصمنا قوم جبار، فنراىا تنفعنا 
ب ذف ا ُب ا٢باؿ كال تضرنا إذا كنا ُب حالة منعة كقوة، كٲبكن تعديلها فيما بعد، فالعربة بالقوة ُب كل كقت 

ا ككقعها، كما أنو أدرؾ بأنو ال يبيع كال يتخلى كال يرىن من نيتو حسن ا١بوار،  كحاؿ، فقم كتوكل على
فما أحسن نتائج ىذه اْلراء كاألفكار، كلنا أسوة ُب صلح ا٢بديبية، أ ف إٔب ذلك . كتسهيل طرؽ ا٢بجاج

نيا باالستقبلؿ ألغيت بعد سبع سنوات كعدلت فيما بعد ذلك ٤با فتح ا لو ا٢بجاز كاعَبفت لو بريطا أهنا
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  ُىػ. ا. التاـ يفعل ما يشاء كٰبكم ما يريد
ج/ أنو لو قدر جدالن أف االنضماـ إٔب ىيئة األمم ا٤بتحدة من ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا ٤با كفرت الدكلة 

ألنو تقدـ بياف أف ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا على شناعتو ككونو سببان للضعف كتسلط  ؛السعودية بفعلها
  -رٞبهما ا  -، إال أنو ال ٱبرج من ا٤بلة، كّٔذا كاف يفٍب شيخنا عبدالعزيز بن باز كالشيخ األلبا٘ب األعداء

 [. كما تقدـ
الرد على الشبهة السابقة األدلة كأقواؿ العلماء أف ا٢بكم بالقوانْب الو عية كفر أكرب كأشبعنا  لقد بينا ُب

ا كبْب التحاكم  ا٤بؤلف ٓب يفرؽ بْب ا٢بكم بغّب ما أنزؿا٤بسألة شرحان كتو يحان فلَباجع، كلكن من خلط 
غّب ما أنزؿ ا، ف ف من عرؼ حكم ا ٌٍب أعرض عنو كذىب ليتحاكم إٔب طاغوت ٰبكم بغّب ما أنزؿ إٔب 

ا ف نو يكفر، ألف فعلو دليل على استهانتو ٕبكم ا كعدـ الر ى بو، كر اه ٕبكم الطاغوت كبذلك 
التوحيد، ألف التوحيد إٲباف با ككفر بالطاغوت البد من اإلتياف ّٔما لتحقيق التوحيد، فمن  يكوف قد نقض

فمن يكفر : ]آمن با كٓب يكفر بالطاغوت فليس ٗبوحد حٌب يؤمن با كيكفر بالطاغوت، قاؿ ا تعأب
 . ت مؤمن بوبالطاغوت كيؤمن با فقد استمسك بالعركة الوثقى{ كالذم يتحاكم إٔب الطاغو 

 ...كالطواغيت كثّبة كرؤكسهم ٟبسة: األكؿ: الشيطاف: كقاؿ اإلماـ ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبو ا 
الرابع: الذم يٌدعي علم  ...كالثالم: الذم ٰبكم بغّب ما أنزؿ ا ...كالثا٘ب: ا٢باكم ا١بائر ا٤بغّب ألحكاـ ا

 اىػ. ف ا كىو راضو بالعبادةا٣بامس: الذم ييعبد من دك  ...الغيب من دكف ا
فلو اقتتلت البادية كا٢با رة حٌب يذىبوا لكاف أىوف من أف : الشيخ سليماف بن سحماف رٞبو ا كقاؿ 

 اىػ. ينصبوا طاغوتان ُب األرض ٰبكم ٖببلؼ شريعة اإلسبلـ الٍب بعم ا ّٔا رسولو صلى ا عليو كسلم
فمن خالف ما أمر ا بو كرسولو  ...»: شيخ رٞبو ا تعأبقاؿ الشيخ عبد الرٞبن بن حسن آؿ الك  

                                      

 

 

 
ُ (ِ/ُٖٗ  .) 
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صلى ا عليو كسلم بأف حكم بْب الناس بغّب ما أنزؿ ا، أك طلب ذلك اتباعان ٤با يهواه كيريده فقد خلع 
ربقة اإلسبلـ كاإلٲباف من عنقو كإف زعم أنو مؤمن، ف ف ا تعأب أنكر على من أراد ذلك، كأكذّٔم ُب 

هم اإلٲباف ٤با ُب  من قولو }يزعموف{ من نفي إٲباهنم، ف ٌف }يزعموف{ إ٭با يقاؿ غالبان ٤بن اٌدعى زعم
دعول ىو فيها كاذب ٤بخالفتو ًلميوجبها كعملو ٗبا يينافيها، ٰبٌقق ىذا قولو تعأب }كقد أمركا أف يكفركا بو{ 

صل ىذا الركن ٓب يكن موحدان، كالتوحيد ىو ألف الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، كما ُب آية البقرة، ف ذا ٓب ٰب
ًمو، كما أٌف ذلك بْبّْه ُب قولو تعأب }فمن يكفر  أساس اإلٲباف الذم تصلح بو ٝبيع األعماؿ كتفسيد بعدى

[ كذلك أف التَّحاكم إٔب الطاغوت إٲبافه ِٔٓبالطاغوت كيؤمن با فقد استمسك بالعركة الوثقى{ ]البقرة: 
 اىػ. «بو

ُب تفسّب قولو تعأب }أٓب تر إٔب الذين يزعموف أهنم  يخ عبد الرٞبن السعدم رٞبو ا تعأبقاؿ الشك  
آمنوا ٗبا أنزؿ إليك{ أف: )الرد إٔب الكتاب كالسنة شرط ُب اإلٲباف، فدؿ ذلك على أف من ٓب يرد إليهما 

نقياد لشرع ا كٙبكيمو، ف ف اإلٲباف يقتضي اال ...مسائلى النزاع فليس ٗبؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت
. ُب كل أمر من األمور، فمن زعم أنو مؤمن، كاختار حكم الطاغوت على حكم ا فهو كاذب ُب ذلك(

 اىػ
تكذيب ٥بم فيما اٌدعوه ( يػىٍزعيميوفى )-تعأب  -إف قولو : كقاؿ الشيخ ٧بمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رٞبو ا 

اإلٲباف ُب قلب عبد  مع -صلى ا عليو كسلم- غّب ما جاء بو النيب ف نو ال ٯبتمع التحاكم إٔب ،من اإلٲباف
فكل من حكم بغّب ما جاء  ،كالطاغوت مشتق من الطغياف كىو ٦باكزة ا٢بد ،بل أحدٮبا يناُب اْلخر ،أصبلن 

 اىػ. فقد حكم بالطاغوت كحاكم إليو -صلى ا عليو كسلم-بو الرسوؿ 
اـ إٔب ىيئة األمم ا٤بتحدة من ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا لرأيت علماءنا  ]تنبيو/ لو كاف االنضمقاؿ ا٤بؤلف 

رٞبهم  -كالشيخ ٧بمد بن إبراىيم كالشيخ سعد ابن عتيق كالشيخ عبدالعزيز ابن باز كالشيخ ٧بمد العثيمْب 



 : أبي المنذر الحربيجمع وإعداد  كفير والتفجير"عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل الت

 (ٕٕٔ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

أنكركه كبينوا حرمتو، بل نص على جوازه بعضهم فقد سئل الشيخ ٧بمد بن صاّب بن عثيمْب: بعض  -ا 
  ؟الناس يقوؿ إف االنضماـ إٔب األمم ا٤بتحدة ٙباكم أيضان إٔب غّب ا سبحانو كتعأب، فهل ىذا صحيح

فأجاب: ىذا ليس بصحيح، فكل ٰبكم ُب بلده ٗبا يقتضيو النظاـ عنده، فأىل اإلسبلـ ٰبتكموف إٔب  
م بغّب ما ٰبكم بو ُب ببلده، الكتاب كالسنة، كغّبىم إٔب قوانينهم، كال ٘برب األمم ا٤بتحدة أحدان أف ٰبك

، بل كاستمر ىؤالء ُىػ. كليس االنضماـ إليها إال من باب ا٤بعاىدات الٍب تقع بْب ا٤بسلمْب كالكفار ا
 [. ٙبكم ٗبا أنزؿ ا، كزكوىا ّٔذا -حرسها ا  -العلماء األجبلء يرددكف أف الدكلة السعودية 

أك أف الذم ذيكر ٥بم خبلؼ  ،هم ما علموا بنود ىذه العهود٥بؤالء العلماء العذر، كنقوؿ لعل ٫بن نلتمس
ا٢بقيقة كليس ىذا بغريب على حكومة آؿ سعود، كسأذكر إف شاء ا صوران من كذّٔم على العلماء كعلى 

 . آّاىدين ُب هناية ىذا الرد
ف يتبع، كالعلماء ا٢بكومة على ذلك ف ٌف الدليل أكٔب أ -رٞبهم ا-ٓب ييكٌفر أكلئك العلماء  كحٌب لو

يصيبوف كٱبطئوف كالعصمة للكتاب كالسنة، كا٢بق ال يعرؼ بالرجاؿ كما قاؿ علي ر ي ا عنو: إف ا٢بق ال 
 . ا٢بق تعرؼ أىلو اعرؼيعرؼ بالرجاؿ 

من أناس يٌدعوف التمسك بالكتاب كالسنة كنبذ التعصُّب كالتقليد، كيذموف مقلّْدة  كإنِب أتعجب
٪بدىم من أشٌد الناس تعصبان ٤بشاٱبهم كتقليدان ٥بم، يقوؿ أحدىم أخطأ اإلماـ الشافعي  ا٤بذاىب األربعة، ٍبٌ 

ُب تلك ا٤بسألة، كخالف اإلماـ أبو حنيفة الصواب ُب ىذه ا٤بسألة، كأخطأ النوكم كا٢بافظ بن حجر ُب  
سألة الفبلنية لرأيتو قد كذا، ٌٍب إذا قيل لو أخطأ الشيخ بن باز أك الشيخ بن عثيمْب أك الشيخ األلبا٘ب ُب ا٤ب

كقف شعر رأسو كاٞبرت عيناه كانتفخت أكداجو، كيف تقوؿ الشيخ ابن باز أخطأ كيف ككيف، ككا إف 
الذم يتعٌصب ٤بذاىب األئمة األربعة أىوف من الذم يتعٌصب ٤بن ىو دكهنم، كإف كاف التعصب ُب كبل 

                                      

 

 

 
 ـ. ُٕٗٗسبتمرب  ُُ -ىػ ُُْٖٝبادل األكٔب  َُ - َُٖٔالعدد  -٦بلة الدعوة  ُ
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قوؿ قد يكوف الصواب معو كجدهتم يقولوف: ما ىي  ا٢بالتْب مذمومان، كإذا جاء عآب أك طالب علم برأم أك
شهادتو، من زكاه من ا٤بشايخ كيقصدكف مشاٱبهم، كال ٘بد كثّبان منهم يرحب أك يسمع من ىذا العآب أك 

ع كجعل ُب منهجهم فبل ٲبكن أف يكوف ا٢بق فيما خالفو  . طالب العلم ككأف ا٢بق ٝبي
من ا٤بتعصبْب كا٤بقلدين، ككل من اتصف ّٔذه الصفة ا١بماعات اإلسبلمية كلها ال ٚبلو  كإف كانت

، كلكن ٤با كا لو كاف االنضماـ إٔب ىيئة األمم ا٤بتحدة من ]قاؿ: ف ا٤بؤلف منهم ذكرت ىذا ف نومذمـو
ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا لرأيت علماءنا كالشيخ ٧بمد بن إبراىيم كالشيخ سعد ابن عتيق كالشيخ عبدالعزيز 

 أنكركه كبينوا حرمتو[  -رٞبهم ا  -د العثيمْب ابن باز كالشيخ ٧بم
: أنو ماداـ أف ىؤالء العلماء ٓب ينكركا كٓب يقولوا بأف االنضماـ إٔب ىيئة األمم من ا٢بكم كمفهـو كبلمو

بغّب ما أنزؿ ا ف نو ليس كذلك، كىذا من ا١بهل كا٥بول ف نو ال يشك عاقل أٌف ىيئة األمم ال ٙبكم بشرع 
 . من يتحاكم إليها ال يتحاكم إٔب شرع ا بل يتحاكم إٔب الطاغوت ا، كأفٌ 
 التحاكم إٔب شرع ا؟ ما حكمكنقوؿ للمؤلف: 
 إٔب الشرع عبادة أـ ليس عبادة؟ كالتحاكم 
 األمم ٗباذا ٙبكم؟ كىيئة 

 يتحاكم إٔب ىيئة األمم يتعٌبد ٤بن؟ كالذم
 ، إٔب شرع ا أـ إٔب الطاغوت؟يتحاكم إٔب ىيئة األمم إٔب ماذا يتحاكم كالذم 
من ٙباكم أك حاكم إٔب غّب ما جاء عن الرسوؿ فقد حكم بالطاغوت كٙباكم  قاؿ ابن القيم رٞبو ا: 

إليو، كقد أمرنا سبحانو باجتناب الطاغوت قاؿ سبحانو: "كالذين اجتنبوا الطاغوت أف يعبدكىا" فاالحتكاـ 
 [ْٗ/ُإعبلـ ا٤بوقعْب/]. عبادة الٍب أمر ا ّٔجرىا كاجتنأّاإٔب شريعة الطاغوت ىو نوع من أنواع ال

كذكر ا٤بقاـ  -ىذه كلمات ُب بياف الطاغوت ككجوب اجتنابو " :قاؿ سليماف بن سحماف رٞبو ا 
فقد ذكر ا ُب كتابو أف الكفر أكرب من  ،أف التحاكم إٔب الطاغوت كفرأف يقاؿ إذا عرفت  :الثا٘ب فقاؿ
فلو اقتتلت البادية  ،ىي الكفر :كالفتنة (كقاؿ: )كالفتنة أشٌد من القتل ،كالفتنة أكرب من القتل(: )القتل قاؿ

الٍب بعم  ،كا٢با رة حٌب يذىبوا لكاف أىوف من أف ينصبوا ُب األرض طاغوتان ٰبكم ٖببلؼ شريعة اإلسبلـ
 . ا ّٔا رسولو صلى ا عليو كسلم

كالنزاع إ٭با يكوف ألجل الدنيا فكيف ٯبوز لك أف  ،ىذا التحاكم كفران إذا كاف  :أف تقوؿ :ا٤بقاـ الثالم 
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كحٌب يكوف الرسوؿ  ،ف نو ال يؤمن اإلنساف حٌب يكوف ا كرسولو أحب إليو ٩با سواٮبا ؟تكفر ألجل ذلك
ا فلو ذىبت دنياؾ كلها ٤با جاز لك ااكمة إٔب الطاغوت ألجله. أحب إليو من كلده ككالده كالناس أٝبعْب

كٓب ٯبز لك  ،أك تبذؿ دنياؾ لوجب عليك البذؿ ،كلو ا طرؾ مضطر كخّبؾ بْب أف تتحاكم إٔب الطاغوت
 . [َِٓ/ َُالدرر السنية: ]. كا أعلم ". ااكمة إٔب الطاغوت

ما أكرده ا٤بؤلف من قوؿ الشيخ بن عثيمْب رٞبو ا حْب قاؿ: ]فكل ٰبكم ُب بلده ٗبا يقتضيو ٌٍب  
ه، فأىل اإلسبلـ ٰبتكموف إٔب الكتاب كالسنة، كغّبىم إٔب قوانينهم، كال ٘برب األمم ا٤بتحدة أحدان النظاـ عند

بصحيح فعندما قامت دكلة طالباف كبدأت ٙبكم بالشريعة  ىذا ليس. أف ٰبكم بغّب ما ٰبكم بو ُب ببلده[
األغا٘ب كبدأت ٕبكم كأمرت با٢بجاب كمنعت من حلق اللحى كمن فتح ا٣بمارات كبيع األفبلـ كأشرطة 

، كأحرقت جزءان كبّبان من حقوؿ ا٤بخدرات، كغّبىا من ا٢بدكد القطع ُب السارؽ كالرجم للزا٘ب اصن
تدخلت أمريكا كحاصرهتا ٤بدة ثبلث سنوات حٌب تَبؾ ٙبكيم الشريعة كتسمح بقياـ حكومة موسعة تضم 

ما أبت ا٢بكومة اإلسبلمية أف ٚبضع لضغوط ٝبيع األحزاب األفغانية من الرافضة كاالشَباكية كغّبىا فل
األمم ا٤بلحدة حاصرهتا ككقف معها ٝبيع الدكؿ ما عدا ثبلث دكؿ كلها كافرة، أما بقية الدكؿ ف هنا كافقت 

 . على حصار حكومة طالباف كمن بينها السعودية ككل ىذا قبل أحداث ا٢بادم عشر من سبتمرب
الصوماؿ كبدأت بتحكيم الشريعة تدخلت األمم ا٤بلحدة  عندما قامت ااكم اإلسبلمية ُب كذلك 

كأغرت ّٔم جارهتم الصليبية ا٢ببشة فدخلت القوات الصليبية ككقفت مع ا٢بكومة ا٤بعادية للمحاكم 
اإلسبلمية كُب بداية قياـ ااكم اإلسبلمية أرسلت السعودية إٔب آّمع الدكٕب تقوؿ: أدركوا الصوماؿ قبل أف 

 . كما ذكرت ذلك بعض الصحف السعودية  انية تؤكم اإلرىابيْب،تصبح طالباف ث
ل ُب شؤكف الدكؿ ػو ا ُب أف األمم ا٤بلحدة ال تتدخػرٌد كبلـ الشيخ ابن عثيمْب رٞبػي فهذا كغّبه 

 . الداخلية
الدكؿ العميلة كعلى رأسها السعودية مستعٌدة أف تعادم كل من ٱبرج عن أنظمة األمم ا٤بلحدة  كىذه 
 :إب من دخل ُب سلكها كدار ُب فلكها كتأمل ما نقلو ا٤بؤلف من كبلـ فهد بن عبد العزيز حيم قاؿكتو 

نعمل ُب ايط الدكٕب الشامل  -أيها األخوة ا٤بواطنوف  -ك٫بن  :-كفقو ا ٥بداه  -]كقاؿ ا٤بلك فهد 
جهودىا ك٫بارب أم تصرؼ شاذ داخل دائرة ىيئة األمم ا٤بتحدة كفركعها كمنظماهتا نلتـز ٗبيثاقها كندعم 

 ىػ . يسعى إل عافها كتقليص قوة القانوف الدكٕب لتحل ٧بلو قوة السبلح كلغة اإلرىاب[ ا
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ك٫بارب أم تصرؼ شاذ يسعى إل عافها كتقليص قوة القانوف الدكٕب لتحل ٧بلو قوة ]:كال تغَب بقولو 
لعقوؿ، فهل حاربت الدكلة السعودية ف ٌف ىذا من باب التلبيس كاالستخفاؼ باالسبلح كلغة اإلرىاب[ 

رؤكس اإلرىاب كاإلجراـ ُب العآب كعلى رأسها أمريكا كبريطانيا كاليهود كالصرب كالصليبيْب ُب الفلبْب كجزر 
 ُب ا٥بند؟ لوؾ كإندكنيسيا، كا٥بندكسا٤ب

 من كقف ُب كجو اإلرىاب األمريكي كالربيطا٘ب كالشيوعي؟ حاربت أـ أهنا 
سعودية كحاربت مىن عندما أعانت الشيوعيْب ُب اليمن عندما أكشكوا على السقوط ال فمع مىن كقفت 

 كاالهنيار؟
 كحاربت مىن عندما أعانت ا٤بتمٌرد النصرا٘ب كحزبو ُب جنوب السوداف؟ كمع مىن كقفت 
كحاربت مىن عندما أعانت ا٢بكومة اللبنانية النصرانية على إخواننا أىل السنة ُب هنر  كمع مىن كقفت 
 البارد؟
من عندما انطلقت الطائرات ا٢بربية كمن أر ها لتقصف أفغانستاف كٍبٌ العراؽ  كحاربت كمع من كقفت 

 ُب ا٢برب الصليبية ا١بديدة؟
فهل مستعٌدة أف ٙبارب كل تصرؼ يسعى إل عاؼ قوة القانوف الدكٕب تزعم أهنا أهنا  كالعجيب 

ربت بقرارات ىيئة األمم عػرض ا٢بائػط ُب حػرّٔا على حاربت أمريكا عندما داست على األعراؼ الدكلية ك 
الدكلية كشٌنت على أفغانستاف حربان كا٤بواثيق أفغانستاف كالعراؽ حيم إف أمريكا خالفت القوانْب كاألعراؼ 

شعواء كاستخدمت األسلحة ارمة دكليان كقتلت األبرياء كذلك كلو قبل أف يثبت لديها دليل كاحد على إدانة 
  ؟تاف كتنظيم القاعدةأفغانس
ٌٍب زعمت أف العراؽ ٲبتلك أسلحة الدمار الشامل كغزت أرض الرافدين كاستخدمت القنابل الفسفورية  

كأف العراؽ كغّبىا من األسلحة الفتاكة كارمة دكليان ٍب اعَبفت أف تقارير ا٤بخابرات األمريكية كانت خاطئة 
٢بكومة السعودية أمريكا بسبب خركجها عن النظاـ الدكٕب ال ٲبتلك أسلحة الدمار الشامل فهل حاربت ا

 كاألعراؼ كا٤بواثيق الدكلية؟؟ أـ أهنا كقفت معها كفتحت ٥با أجواءىا كأمدهتا بالنفط كا٤بعونات اللوجستية؟؟
 . أهنا مستعٌدة ٢برب من ٱبرج عن ا٥بيمنة األمريكية كالسيطرة األمريكية فا٢بقيقة 
جو: إٌف حكومتك مستعٌدة أف ٙبارب من ٱبرج عن أنظمة الكفر، مستعٌدة كنقوؿ للمؤلف كمن على هن 

عل التشريع حقان الٍب ٘ب وانْبقالارب أف ٙبىي غّب مستعٌدة ينما أف ٙبارب من يتمرد على حكم الطاغوت، ب
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 . من دكف ا تعأب للشعوب
 . الدكؿ الٍب شيدت صركح الشرؾ كٞبتها ٙباربأف  كال 
 . ؿ الٍب أحلت ا٤بنكرات كالفواحشالدك  ٙباربأف  كال 

تؤيد تلك ا٢بكومات ما دامت ٧بَبمة خا عة للقانوف الدكٕب، كتسٌميها بالدكؿ الشقيقة،  بل ىي
كتسٌمي الدكؿ الكافرة الٍب تقتل ا٤بسلمْب كتنتهك أعرا هم كتفتنهم ُب دينهم كتستهزمء بدينهم كأمريكا 

 . كركسيا كا٥بند تسميهم بالدكؿ الصديقة
ف السعودية تتحاكم إٔب ىيئة األمم كٚبضع ٥با كتوإب ك وح من غّب تلبيس كال مداكرة: أ بكل قيقةفا٢ب

من أجلها كتعادم من أجلها كتصدر عن حكمها كٙبارب من خرج عن نظامها كلو كاف ا٢بق مع من 
ضع كتذؿ كتأٛبر ، إال أف يكوف ا٤بخالف ٥بيئة األمم كا٣بارج عن نظامها ىي أمريكا ف هنا حينئذو ٚبخالفها

 . بأمر أمريكا كتدكر ُب فلكها
لنا أف انضماـ ا٤بملكة إٔب ىيئة األمم كفر ألنو ٙباكم إٔب الطاغوت، كنصرة لو كخضوع  كبعد ىذا يتبْب

 . كأقواؿ العلماء ُب ذلك ان لو كذكرنا كجو كونو كفر 
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 : الشبهة الثالثة
  لمي  في عدة وقائعإن ىؤسء الحكام قد كفروا خعا تهم الكفار على الم

 
 ]كا١بواب على ىذا من أكجو:قاؿ ا٤بؤلف 
/ أف التكفّب ليس أمران ىينان، كال تقبل فيو اإلشاعات الٍب ال زماـ ٥با كال خطاـ السيما ككالة األمر خاصة ُ

ُب ىذا البلد ينفوف عن أنفسهم إعانة الكفار على ا٤بسلمْب، بل كصرحت بذلك بعض الصحف الغربية 
 . كا٢بق ما شهدت بو األعداء[ الكافرة،
: إف مواالة السعودية للكفار أك ح من الشمس ُب رابعة النهار، فالسعودية ٙبوز قدـ السبق ُب مواالهتا أقوؿ

 ألعداء اإلسبلـ ُب مواطن كثّبة منها:
كقد ذكر ىذا العلماء ُب  ،ُب اليمن عندما اهنارت كأكشكت على السقوط أعانت الشيوعية ػ السعودية

 . سالتهم إٔب الشيخ بن باز عندما سكت كٓب يتكلم مع علمو بذلكر 
 :ُب تلك الرسالةفمما جاء 

]ك٤با قاـ النظاـ السعودم ا٢باكم ٗبساعدة كدعم رؤكس الردة االشَباكية الشيوعية ُب اليمن  د الشعب 
ب يعاز  -أصدرًب  ،شيوعيْبٍب ٤با دارت الدائرة على ىؤالء ال ،اليمِب ا٤بسلم ُب ا٢برب األخّبة التزمتم الصمت

! موٮبة الناس أف !!( تدعو ا١بميع إٔب التصاّب كالتصافح باعتبارىم مسلمْب!نصيحة) -من ىذا النظاـ 
ألستم أنتم الذين أفتيتم سابقا  ؟فمٌب كاف الشيوعيوف مسلمْب ،الشيوعيْب مسلموف ٯبب حقن دمائهم

ا بْب الشيوعيْب اليمنيْب كالشيوعيْب األفغاف؟ فهل بردهتم ككجوب قتا٥بم ُب أفغانستاف؟ أـ أف ىناؾ فرق
٩بن كقعوا على ىذه الرسالة: الشيخ .  اعت مفاىيم العقيدة ك وابط التوحيد كاختلطت إٔب ىذا ا٢بد؟[

 . ٞبود الشعييب، كالشيخ عبد ا بن ٞبود التوٯبرم، كالشيخ عبد ا ا١ببلٕب كغّبىم
 . رد النصرا٘ب كحزبو ُب جنوب السوداف على ا٤بسلمْب( ا٤بتمقرنأعانت )جوف ق ػ كالسعودية

كالكويت كغّبٮبا أيدير حصار العراؽ الذم استمٌر عشر سنوات، مات بسببو أكثر من مليوف  ػ كمن السعودية
طفل، كتلوثت مياه العراؽ، كتضاعف مرض السرطاف، كأصيب أكثر من سبعْب ُب ا٤بائة من نساء العراؽ 

 . باألمينيا ا٤بنجلية
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أعانت ا٢بكومة اللبنانية النصرانية النصّبية الرافضية على إخواننا أىل السنة الشرفاء ُب هنر البارد،  ػ كالسعودية
كصٌرحت ا٢بكومة السعودية بأف السيادة ُب لبناف ىو للحكومة اللبنانية النصرانية، كنقلت القناة السعودية ُب 

ٲبان كإشادةن للموقف السعودم ُب حرّٔا مع أىل السنة ُب هنر األخبار احتفاالن أقامتو ا٢بكومة اللبنانية تكر 
 . البارد

الصليبية ا١بديدة فحٌدث كال حرج، ف ف ا٤بواالة ٓب ٛبارس ُب ا٣بفاء، بل صرحت كسائل اإلعبلـ  ػ كأما ا٢برب
رىاب، السعودية ا٤برئية كا٤بسموعة كا٤بقركءة كقوؼ ا٢بكومة السعودية التاـ مع أمريكا ُب حرّٔا  د اإل

ككعدت أمريكا بفتح أر ها ٥با بران كجوان كٕبران، فكانت الطائرات األمريكية تنطلق من حفر الباطن كعرعر 
كا٣برج كتقصف إخواننا ُب الفلوجة كغّبىا، كىذا بشهادة العواـ من أىل حفر الباطن، ككانت الشاحنات 

ألمريكية، بل كأيدير جزء كبّب من ا٢برب من قاعدة اٌملة با٤بؤف الغذائية ٚبرج من ا٤بملكة لتصل إٔب القواعد ا
األمّب سلطاف ُب ا٣برج، ىذا على الرغم من إعبلف بوش بأف ا٢برب صليبية، كاإلرىاب الذم تقصده أمريكا 
ال ٱبفى على أحد، إهنا تقصد ا١بهاد كالدفاع عن أرا ي ا٤بسلمْب كأعرا هم كدمائهم، فكل من كقف ُب 

١بديد فهو إرىايب، فأمريكا جعلت ىذه الدعول غطاءن ٛبرّْري عليها مشركعها الصلييب كجو ا٤بشركع األمريكي ا
الحتبلؿ أرا ي ا٤بسلمْب، كاإلرىايب ُب القاموس األمريكي ىو كل مسلم شريف عزيز النفس ال يعطي الدنية 

الن ُب إندكنيسيا ُب دينو كال ير ى باحتبلؿ أر و، كأما الذم يقتل ا٤بسلمْب رجاالن كنساءن كشيوخان كأطفا
 كجزر ا٤بلوؾ كأفغانستاف كالعراؽ كالشيشاف كالصوماؿ فهو رجل سبلـ يستحق ا٤بعونة كالتأييد من أمريكا،
ككا الذم ال إلو غّبه إٌف كل من كقف مع أمريكا ُب حرّٔا على العراؽ أك أفغانستاف أك الصوماؿ فهو 

ر أرا ي ا٤بسلمْب كحكمو حكم أمريكا كىو الكفر، شريك ٥با ُب ٧باربة اإلسبلـ كمعْب ٥با على استعما
 . كسأك ح ذلك باألدلة كأقواؿ العلماء بعد أف أذكر كبلـ ا٤بؤلف

وا آذاهنم عن األخبار ا٤بتواترة ُب ح كصمُّ ػواقع الوا ػالذين أغمضوا أعينهم عن ال كمن العجيب أف بعض
رىا كتصريح ػمع كثرهتا كتوات ػذه ا٢بقيقة يقبلوف ىة كمظاىرهتا للكفار على ا٤بسلمْب الػرة السعوديػحقيقة مناص

ت ُب السعودية على بعضها كتصرٰبهم بوقػوفهم التاـ مع أمريكا ُب ٧باربة اإلرىاب، كفتح أرا ي الطواغي
بأهنا حرب صليبية، فقد  ٥با ُب بداية ا٢برب الصليبية ا١بديدة كالٍب صرٌح ّٔا بوش ُب أكثر من ٧بفل السعودية

عقب  ُب كسائل إعبلمهم ا٤برئية كا٤بسموعة كا٤بقركءةمع أمريكا  بوقوفهم التاـ ت السعوديةصرٌح طواغي
أحداث ا٢بادم عشر من سبتمرب، كذلك أعانوا ا٢بكومة اللبنانية النصرانية النصّبية الرافضية على إخواننا 
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اللبنانية كأف السيادة وقوفهم مع ا٢بكومة بأىل التوحيد ُب ٨بيم هنر البارد كصرحوا ُب كسائل إعبلمهم 
للحكومة اللبنانية كنقلت كسائل اإلعبلـ السعودية احتفاالن أقامتو ا٢بكومة اللبنانية شكران كإشادة ٗبوقف 
ا٢بكومة السعودية ُب ٧باربة أىل التوحيد ُب هنر البارد، كلعلك ٓب تعلم بسبب التكتم اإلعبلمي مقدار الدمار 

د ُب خبلؿ أربعة أشهر، فقد استخدمت ا٢بكومة اللبنانية ٗبعاكنة ا٢بكومة كا٣براب الذم حٌل ٗبخيم هنر البار 
األمريكية كا٢بكومة السعودية أسلحة ٧برمة دكليان، ككانت تقصف ا٤بخيم يوميان بألف كمائٍب صاركخ ُب عشر 

ر كقيدٌ مائة كعشرين صاركخ ُب الساعة، كخبلؿ األربعة أشهر دٌمرت ا٤بخيم بالكامل ساعات متواصلة ٗبعٌدؿ 
 . حجم الدمار ٗبا يقارب ثبلثة عشر مليار دكالر

م أك نقلت بالتواتر ال يقبلها من أعمى ػق ّٔا أسيادىػّٔا الطواغيت أنفسهم أك نطفهذه األخبار الٍب نطق 
ر الوا ح الصريح كٰبكم بو، ك٘بده ػذ ّٔذا األمػو يزيد على ذلك باهتاـ ك٘بريح من يأخػواقع بل ىػبصره عن ال

دين كيتهمهم ػده ٰبكم على آّاىػذا األمر الوا ح كيطلب األدلة على ذلك كيأمر بالتثبت بينما ٘بػىينكر 
راد ا٤بخالفْب للمجاىدين، ػبلـ العميلة أك من بعض األفػن كسائل اإلعػكيرميهم بكل نقيصة عندما يأتيو خرب م

أف  آّاىدين كيلقي اللـو عليهم قبل كهم بذلتَّ ػبانفجار أك قتل للمدنيْب إال كي يسمعده ال يكاد ػبل ٘ب
بلـ ا٤بعادية للمجاىدين ػيتثبت، مع أٌف التثبت فيما ٰبصل كيينسب إٔب آّاىدين ال يكوف عرب كسائل اإلع

رىم كبياناهتم ٤بعرفة ا٢بقيقة، كمن ٓب يكن مستعٌدان ػرجع ُب ذلك إٔب إصداراهتم كتقاريػبل يي كالعميلة لليهود 
ن ذلك فليتق ا كال ٱبىيض ُب أعراض ػّٓاىدين كتصرٰباهتم كٓب ييكٌلف نفسو البحم عللبحم عن بيانات ا

 . آّاىدين
كا٢بق ما بل كصرحت بذلك بعض الصحف الغربية الكافرة، ]:ا٤بؤلف الٍب ذكرىا ُب قولو كعلى قاعدة

 . شهدت بو األعداء[
 القادة الغربيْب: بعض الصحف الغربية ك  ىاؾ شهادة 

[: يقوؿ بوب  كىو يتحدث عن لقاء األمّب بندر بن سلطاف بالرئيس ككد كارد ُب كتابو الشهّب]خطة ا٥بجـو
سٌلم بندر بن سلطاف الرئيس بوش رسالة خاصة ]ََِِاألمريكي بوش ُب ا٣بامس عشر من نوفمرب لعاـ 

 . من كٕب العهد السعودم األمّب عبد ا ٖبط اليد بالعربية كمرفق ّٔا ترٝبة إ٪بليزية
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ك٫بن على اتصاؿ مستمر معكم على أعلى ا٤بستويات فيما يتعلق ٗبا  ُْٗٗ قاؿ بندر لبوش: منذ عاـ ٍبٌ 
يٌة من جانبكم كاف ٯبب أف  يتطلب عملو ٘باه العراؽ كالنظاـ العراقي، كخبلؿ تلك الفَبة كنا نتطلع إٔب جدّْ

 . تتمثل ُب العمل سويان على صياغة خطة مشَبكة للتخلص من صداـ
اقَبح ا٤بلك فهد على الرئيس كلنتوف عملية خاصة سرٌية مشَبكة سعودية أمريكية لئلطاحة  ُْٗٗـ ففي عا

على بوش إنفاؽ ما يصل إٔب مليار دكالر ُب عمليات مشَبكة  ََِِبصداـ، كما اقَبح كٕب العهد ُب أبريل 
 . )السي أم إيو(مع ا٤بخابرات ا٤بركزية

بأف الواليات ا٤بتحدة تسألنا عن رأينا فيما ٲبكن عملو ٘باه صٌداـ أ اؼ بندر: كُب كل مرٌة نلتقي نيفاجأ 
 . حسْب

 . إف تلك األسئلة ٘بعلنا نبدأ بالشك ُب جٌدية أمريكا ٘باه مسألة تغيّب النظاـ ُب العراؽ
يأ أنفسنا   كاْلف يا سيادة الرئيس نريد أف نسمع منك مباشرة عن نٌيتك ا١باٌدة بشأف ىذا ا٤بو وع حٌب هني
 . سق ٗبا ٯبعلنا ننفذ القرار السليم القائم على صداقتنا كمصا٢بناكنن
كلذلك حٌب ٫بمي مصا٢بنا ا٤بشَبكة نريد منك ُب ىذا الو ع الصعب أف تشارؾ ٔبٌدية ُب حل مشكلة  

  ....الشرؽ األكسط
 . عظيمان فرٌد عليو بوش شاكران آراء كٕب العهد السعودم كمعتربهي صديقان كحليفان  
 . القوة العسكرية ُب العراؽ فسيعِب ذلك هناية النظاـ الراىنأنو إذا استخدـ ككعده ب 
كقبيل ا٢برب اجتمع بندر بن سلطاف بػ)تشيِب( ُب مكتبو كمعو مايرز كرامسفيلد،  ٍََِّب ُب يناير لسنة  

ف عمليات ككاف من أغراض اللقاء إقناع بندر بأف يتم إرساؿ القوات األمريكية عرب األرا ي السعودية، كأ
اإلسناد كالدعم ُب ٦باالت اإلنقاذ كإعادة التزٌكد بالوقود لن تكوف كافية من البلداف ا٣بمسة األخرل ا٤بتاٟبة 

ميل سوؼ تكوف حا٠بة، إذ بدكهنا ََٓللحدكد العراقية، كبالتإب ف ف ا٢بدكد السعودية العراقية ا٤بمتٌدة 
 . ستكوف فجوة عمبلقة ُب الوسط

سرم  (noforn)سان على حافة الطاكلة كأخرج من حقيبتو خارطة كبّبة مكتوب عليهاككاف )مايرز( جال 
 . للغاية، كتعِب )نوفورف( مادة سرية ال ٯبوز ألم مواطن أجنيب االطبلع عليها، كقد ًب إطبلع بندر عليها
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أستطيع نقلو إٔب  فيما كاف بندر يهم با٤بغادرة إلتفت إٔب تشيِب كقاؿ: أصبحتي اْلف مقتنعان بأف ىناؾ شيئان  
األمّب عبد ا، كأعتقد أنِب أستطيع إقناعو غّب أنِب ال أستطيع أف أذىب كأقوؿ لو أف تشيِب كمايرز 

 . كرامسفيلد قالوا، إف علٌي أف أنقل رسالة من الرئيس
 . كُب اليـو التإب اتصلت )رايس( ببندر تدعوه إٔب لقاء مع الرئيس 
ائح كتقارير تؤكد أنو مرشح ُب حاؿ كقوع ا٢برب إٔب التصارع مع ردكد قاؿ لو بوش: إنو كاف يتلقى نص 

أفعاؿ عربية كإسبلمية ىائلة قد تيعٌرض ا٤بصاّب األمريكية للخطر، كلكٌن بندر ىٌوف عليو األمر ككعده بأنو لن 
 . ٰبصل ذلك

أغبلؽ مطار كية عرب كيرل الكاتب: أف بندر كاف يعلم أف بلده قادر على توفّب غطاء لوصوؿ القوات األمري 
ان حٌوامات سعودية ليبلن كهناران بوصفها دكريات حدكد ركتينية ٤بٌدة  ا١بوؼ ا٤بد٘ب ُب الصحراء الشمالية، ميطّبّْ
أسبوع ٍب االنسحاب بعد ذلك، فتستطيع القوات ا٣باصة األمريكية إنشاء قواعد ٥با غّب الفتة لكثّب من 

 . [. األنظار
سرية ُب  أما السعودية فقد قامت بفتح قاعدة عسكرية]:ٲبز األمريكية ما يليجاء ُب صحيفة نيويورؾ تا 

ككانت السلطات . داخل العراؽ عرعر، للقوات األمريكية ا٣باصة دلتا فورس كتسهيل مهامها للقياـ بعمليات
  .منع تدفق البلجئْب العراقيْب ألرا يها السعودية قد أغلقت ا٤بنطقة ُب كجو ا٤بسافرين ٙبت ذريعة

أ٤بانيا متعاكنة كليست حليفة ُب ا٢برب  د صداـ، إال أف السعودية  كمع أف الواليات ا٤بتحدة اعتربت 
 متعاكنتْب كلكنهما خشيتا من الكشف عن دكرٮبا، ك٥بذا كصفتهما أمريكا بػ"ا٢بليفْب كمصر كانتا
 [. الصامتْب"

ف ٌف يكية كانطبلؽ الطائرات األمريكية عن القواعد األمر كحفر الباطن كتبوؾ كاسألوا أىل ا١بوؼ كعرعر  
 . عندىم ا٣برب اليقْب

  : ا٢بق ما شهدت بو األعداء!كعلى قاعدة ا٤بؤلف نقوؿ 
ألف لئلكراه مساغان ال سيما كالغلبة للدكؿ  ؛/ أنو لو قدر حصولو فبل يتعجل ُب التكفّب بوِ]:قاؿ ا٤بؤلف

ًئنّّ بًاأٍلًٲبىافً }تعأب الكافرة، فاإلكراه يكوف مانعان من التكفّب كما قاؿ  ف ف قلت: إف  {ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمى
فيقاؿ: ىذا صحيح، لكن غاية ما ُب ىذا  ؟اإلكراه ال يقبل باإلٝباع ُب إزىاؽ أنفس اْلخرين الستبقاء نفسو

حبو آٍب، لكن ليس اإلٝباع إثبات أف اإلكراه إلبقاء النفس مقابل إزىاؽ أنفس اْلخرين غّب معترب، كأف صا
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ليس  -ُب ىذا  -الكفر بو، ففرؽ بْب التأثيم كالتكفّب، فاإلكراه  إ٢باؽمعُب ىذا أنو ال يكوف عذران ُب منع 
 . مانعان من التأثيم لكنو مانع من التكفّب

 . -كما سبق بيانو   -/ إف التكفّب ٗبطلق اإلعانة ال يسلم بو ألنو مسألة نزاعية ّ
أف التكفّب باإلعانة ليس كفران لذات اإلعانة، كإليك تأصيل  -فيما يظهر  -العلم / إف أصح أقواؿ أىل ْ

 :ا٤بسألة كٕبثها
 :بل على درجات ثبلث إف التعامل مع الكفار ليس كفران مطلقان 

: صح أف قاؿ اب {كىمىٍن يػىتػىوى٥بَّيٍم ًمٍنكيٍم فىً نَّوي ًمنػٍهيمٍ }قاؿ تعأب  :معاملة كفرية كىي توليهم :الدرجة األكٔب ن حـز
إ٭با ىو على ظاىره بأنو كافر من ٝبلة الكفار، كىذا حق ال  {كىمىٍن يػىتػىوى٥بَّيٍم ًمٍنكيٍم فىً نَّوي ًمنػٍهيمٍ } قولو تعأب

  ُىػ. ٱبتلف فيو اثناف من ا٤بسلمْب ا
صرة ٧ببة الكفار ألجل دينهم أك نصرهتم ألجلو كالر ا بو، ف ف كجدت ن (:التوٕب)ك ابط الوالء الكفرم 

 . بدكف ىذا الدافع كإ٭با ٢بظ دنيوم فهو ٧بـر كليس كفران 
كالدليل على ىذا الضابط ما ركاه الستة إال ابن ماجو من حديم على بن أيب طالبو ر ي ا عنو ُب قصة 

" يا حاطب فقاؿ لو رسوؿ ا  حاطب بن أيب بلتعة إذ أرسل الرسالة إٔب قريش ٱبربىم بقدـك رسوؿ ا 
" قاؿ ال تعجل عليّْ إ٘ب كنت امرأن ملصقان ُب قريش كٓب أكن من أنفسهم ككاف من معك من  ما ىذا

ا٤بهاجرين ٥بم قرابات ٰبموف أىليهم ٗبكة فأحببت إذ فاتِب ذلك من النسب فيهم أف اٚبذ فيهم يدان ٰبموف 
" إنو  ـ فقاؿ رسوؿ ا ّٔا قرابٍب كما فعلت ذلك كفران كال ارتدادان عن دينو كال ر ان بالكفر بعد اإلسبل

ُب أف ٦برَّد فعل حاطب ليس كفران لذا قاؿ ٓب أفعلو   صريح صدقكم " فكبلـ حاطب مع إقرار رسوؿ ا 

                                      

 

 

 
 (  ُّٖ/ُُالى ) ُ
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كفران كال ردةن عن الدين كلو كاف ٦برد فعل حاطب كفران ٤با احتاج إٔب قولو ٓب أفعلو كفران ألف ٦برد الفعل كفره  
 . ف يقوؿ ٓب أقلو كفران ألف ٦برد االستهزاء كفره كما أنو ال يصح ٤بستهزئ با أ

فدخل حاطب ُب ا٤بخاطبة باسم اإلٲباف ككصفو بو،  :كقاؿ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرٞبن بن حسن
كتناكلو النهي بعمومو كلو خصوص السبب الداؿ على إرادتو مع أف ُب اْلية الكرٲبة ما يشعر أف فعل حاطب 

هم با٤بودة، ف ف فاعل ذلك قد  ل سواء السبيل لكن قولو " صدقكم خلوا سبيلو " نوع مواالة كأنو أبلغ إلي
ظاىر ُب أنو ال يكفر بذلك إذا كاف مؤمنان با كرسولو غّب شاؾ كال مرتاب، كإ٭با فعل ذلك لغرض دنيوم 

 اطلع على كلو كفر ٤با قيل " خلوا سبيلو " ال يقاؿ قولو صلى ا عليو كسلم لعمر " كما يدريك لعل ا
أىل بدر فقاؿ: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " ىو ا٤بانع من تكفّبه ألنا نقوؿ لو كفر ٤با بقي من 

كىمىٍن يىٍكفيٍر بًاأٍلًٲبىاًف فػىقىٍد }حسناتو ما ٲبنعو من ٢باؽ الكفر كأحكامو، ف ف الكفر يهدـ ما قبلو لقولو تعأب 
انيوا يػىٍعمىليوفى كىلىٍو أىشٍ } كقولو تعأب {حىًبطى عىمىليوي  كالكفر ٧ببط للحسنات كاإلٲباف  {رىكيوا ٢بىىًبطى عىنػٍهيٍم مىا كى

دي قػىٍومان يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً }كقولو  {كىمىٍن يػىتػىوى٥بَّيٍم ًمٍنكيٍم فىً نَّوي ًمنػٍهيمٍ }باإلٝباع فبل يظن ىذا، كأما قولو  ال ٘بًى
يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال تػىتًَّخذيكا الًَّذينى اٚبَّىذيكا ًدينىكيٍم ىيزيكان }كقولو تعأب  ...{للَّوى كىرىسيولىوي اٍْلًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حىادَّ ا

فسَّرتو السنَّة كقيَّدتو  فقد {ًنْبى كىلىًعبان ًمنى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم كىاٍلكيفَّارى أىٍكلًيىاءى كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإٍف كيٍنتيٍم ميٍؤمً 
كخصتو با٤بواالة ا٤بطلقة العامة، كأصل ا٤بواالة ىو ا٢ببُّ كالنُّصرة كالصداقة كدكف ذلك مراتب متعددةه كلكل 
ذنبو حظو كقسطو من الوعيد كالذـ، كىذا عند السلف الراسخْب ُب العلم من الصحابة كالتابعْب معركؼه ُب 

 .ُىػ. ا…ىذا الباب كغّبه 
 ."اإلسبلـكال ر ان بالكفر بعد ة إبانةه للضابط الكفرم إذ قاؿ "كبلـ حاطب بن أيب بلتعٍب ُب  

 . ف ف قيل: حكى بعض العلماء اإلٝباع على أف مطلق اإلعانة كفر

                                      

 

 

 
 . (ْْٕ/ُ(. كانظر الدرر السنية )َُ-ٗ/ّالرسائل كا٤بسائل النجدية ) ُ
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 (ٕٕٗ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

 :حالتْب فيقاؿ: ىذا اإلٝباع اكي ما بْب
كىمىٍن يػىتػىوى٥بَّيٍم  (}تعأب  صح أف قولو :-ُب الى  -األكٔب / أف يكوف خارج ٧بل النزاع مثل قوؿ ابن حـز 

إ٭با ىو على ظاىره بأنو كافر من ٝبلة الكفار، كىذا حق ال ٱبتلف فيو اثناف من ا٤بسلمْب  {ًمٍنكيٍم فىً نَّوي ًمنػٍهيمٍ 
ىذا ٧بل البحم كفيو التنازع، ككبلـ  ؟كمن ا٤بتوٕب ؟ىػ، كذلك أننا ال ٬بتلف ُب كفر ا٤بتوٕب لكن ما التوٕب. ا

يفيد شيئان ُب بياف معُب التوٕب، كإ٭با أفاد كفر فاعلو، كىذا كا ح ال إشكاؿ فيو كال نزاع، ٍب على  ابن حـز ال
 . افَباض أف ابن حـز حكى إٝباعان ف نو يقاؿ فيو ما يقاؿ ُب ا٢بالة الثانية اْلتية

، كىذا اإلٝباع ٨برـك الثانية / أف الذين حكوا إٝباعان جعلوا ا٤بظاىرة الكفرية كل إعانة للكفار حٌب القولية
 . بيقْب كال يعوؿ عليو منصفه عآب ٖبرمو
 كبرىاف خـر اإلٝباع اكي ما يلي: 

صرح بأف حاطبان ٓب يكفر مع أف فعلو إعانة قوية للكفار أماـ جيش  -رٞبو ا  -( أف اإلماـ الشافعي ُ
 اإلسبلـ الذم يتقدمو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم 

أيت ا٤بسلم يكتب إٔب ا٤بشركْب من أىل ا٢برب بأف ا٤بسلمْب يريدكف غزكىم أك بالعورة من قيل للشافعي: أر 
 عوراهتم ىل ٰبل ذلك دمو كيكوف ُب ذلك داللة على ٩باألة ا٤بشركْب؟ 

ال ٰبل دـ من ثبتت لو حرمة اإلسبلـ إال أف يقتل أك يز٘ب بعد إحصاف أك  :-رٞبو ا تعأب -قاؿ الشافعي 
بينان بعد إٲباف ٍب يثبت على الكفر كليس الداللة على عورة مسلم كال تأييد كافر بأف ٰبذر أف يكفر كفران 

أقلت ىذا خربان  :ا٤بسلمْب يريدكف منو غرة ليحذرىا أك يتقدـ ُب نكاية ا٤بسلمْب بكفر بْب، فقلت للشافعي
صوصة بعد االستدالؿ بالكتاب قلتو ٗبا ال يسع مسلمان علمو عندم أف ٱبالفو بالسنة ا٤بن :قاؿ ؟أـ قياسان 

  -ٍب ساؽ خرب حاطب ٍب قاؿ  -فقيل للشافعي فاذكر السنة فيو 
ُب ىذا ا٢بديم مع ما كصفنا لك طرح ا٢بكم باستعماؿ الظنوف ألنو ٤با كاف  :قاؿ الشافعي رٞبو ا تعأب

كأنو فعلو ليمنع أىلو، الكتاب ٰبتمل أف يكوف ما قاؿ حاطب كما قاؿ من أنو ٓب يفعلو شاكان ُب اإلسبلـ، 
كٰبتمل أف يكوف زلة ال رغبة عن اإلسبلـ، كاحتمل ا٤بعُب األقبح، كاف القوؿ قولو فيما احتمل فعلو، كحكم 
رسوؿ ا فيو بأف ٓب يقتلو كٓب يستعمل عليو األغلب كال أحد أتى ُب مثل ىذا أعظم ُب الظاىر من ىذا ألف 

ن ُب عظمتو ١بميع اْلدميْب بعده ف ذا كاف من خابر ا٤بشركْب بأمر أمر رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم مباي
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 (ٕٕ٘)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يريد غرهتم فصدقو ما عاب عليو األغلب ٩با 
 . يقع ُب النفوس فيكوف لذلك مقبوالن كاف من بعده ُب أقل من حالو كأكٔب أف يقبل منو مثل ما قبل منو

أفرأيت إف قاؿ قائل إف رسوؿ ا صلى ا عليو قاؿ قد صدؽ إ٭با تركو ٤بعرفتو بصدقو ال بأف  :قيل للشافعي
فعلو كاف ٰبتمل الصدؽ كغّبه فيقاؿ لو قد علم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أف ا٤بنافقْب كاذبوف كحقن 

ب بالعلم بصدقو كاف حكمو على دماءىم بالظاىر فلو كاف حكم النيب صلى ا عليو كسلم ُب حاط
ا٤بنافقْب القتل بالعلم بكذّٔم كلكنو إ٭با حكم ُب كل بالظاىر كتؤب ا عز كجل منهم السرائر كلئبل يكوف 
٢باكم بعده أف يدع حكمان لو مثل ما كصفت من علل أىل ا١باىلية ككل ما حكم بو رسوؿ ا صلى ا 

ة على أنو أراد بو خاصان أك عن ٝباعة ا٤بسلمْب الذين ال ٲبكن فيهم عليو كسلم فهو عاـ حٌب يأٌب عنو دالل
بأف أم إعانة  :فكيف يقاؿ بعد ذلك ُىػ. أف ٯبهلوا لو سنة أك يكوف ذلك موجودان ُب كتاب ا عز كجل ا

 توٕب كىي كفر باإلٝباع؟ 
 . بصراحة كك وح -رٞبو ا  -كىذا الشافعي ينقض اإلٝباع 

طيب صرح بو وح أف من كثر إطبلعو الكفار على عورات ا٤بسلمْب ال يكفر إذا كاف ( أف اإلماـ القر ِ
من كثر تطلعو على  :-رٞبو ا -اعتقاده سليمان كدافعو أمران دنيويان مع أف ىذه إعانة قوية للكفار قاؿ 

ض دنيوم عورات ا٤بسلمْب كينبو عليهم كيعرؼ عدكىم بأخبارىم ٓب يكن بذلك كافران: إذا كاف فعلو لغر 
  ِىػ. كما فعل حاطب حْب قصد بذلك اٚباذ اليد كٓب ينو الردة عن الدين ا  ؛كاعتقاده على ذلك سليم

 . أفليس ىذا صرٰبان ُب خـر اإلٝباع الذم ينص على أف أدٗب إعانة قولية أك فعلية توؿو كفرم؟

                                      

 

 

 
 .  (َِٓ-ِْٗ/ْكتاب األـ ) ُ 
 . (ِٓ/ُٖتفسّب )ال ِ
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 (ٕٕٙ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

من يتو٥بم ُب الدين،  :أحدٮبا :فيو قوالف {ًمنػٍهيمٍ  كىمىٍن يػىتػىوى٥بَّيٍم ًمٍنكيٍم فىً نَّوي }قولو تعأب  :( قاؿ ابن ا١بوزمّ
  ُىػ. من يتو٥بم ُب العهد ف نو منهم ُب ٨بالفة العهد ا :كالثا٘ب. ف نو منهم ُب الكفر

أف ابن ا١بوزم بقولو ىذا ٓب ٱبـر اإلٝباع ا٤بزعـو فحسب بل ٓب ٰبك القوؿ  -أيها القارئ الكرٙب  -فبلحظ 
ٓب ٰبكو ابن ا١بوزم من  -أف التوٕب الكفرم يكوف بأدٗب اإلعانة كلو قولية  :كىو الذم يدعي عليو اإلٝباع

 :استقصاء أقواؿ ا٤بفسرين ُب تفسّبه -ا٤بعركؼ بسعة االطبلع  - األقواؿ ُب ا٤بسألة، مع ٧باكلة ابن ا١بوزم
 حاجة إٔب شيء من كما ترؾ ا٤بغِب، كزاد ا٤بسّب :)زاد ا٤بسّب(، كما كتب البنو ناصحان كمبينان لو عظم تفسّبه

 . ِىػ. التفاسّب ا
كافر مثلهم حقيقة، كحكي   {كىمىٍن يػىتػىوى٥بَّيٍم ًمٍنكيٍم فىً نَّوي ًمنػٍهيمٍ }ا٤براد  :( قاؿ أبو الفضل ٧بمود األلوسي: كقيلْ

. ا ..كلعل ذلك إذا كاف توليهم من حيم كوهنم يهودان أك نصارل -ر ي ا تعأب عنهما  -عن ابن عباس 
 ّىػ
ال يركف كفر ا١باسوس الذم  -رٞبهم ا  -أف أئمة ا٤بذاىب األربعة أبا حنيفة كمالكان كالشافعي كأٞبد  (ٓ

كسيأٌب نقل مهم عنو ُب آخر البحم يتعلق  -يفشي سر ا٤بسلمْب إٔب الكفار، كىذا ما اختاره ابن تيمية 
 كابن القيم  -بآية التوٕب 

طب بن أيب بلتعة ٤با جس عليو، سألو عمر ر ي ا عنو  رب ثبت أف حا :-رٞبو ا  -قاؿ ابن القيم 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " كقد  :" ما يدريك لعل ا اطلع على أىل بدر فقاؿ:عنقو فلم ٲبكنو كقاؿ

إذا كاتب ا٤بسلم أىل ا٢برب قتل كٓب  :كاختلف الفقهاء ُب ذلك، فقاؿ سحنوف. تقدـ حكم ا٤بسألة مستوَب
ٯبلد جلدان كجيعان كيطاؿ حبسو كينفى من  :و لورثتو كقاؿ غّبه من أصحاب مالك رٞبو ايستتب كمال

                                      

 

 

 
 . (ّٖٕ/ِزاد ا٤بسّب ) ُ
 . ٔٔرسالة لفتة الكبد ص ِ
 . (ُٕٓ/ّركح ا٤بعا٘ب ) ّ
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 (ٕٕٚ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

كقاؿ الشافعي كأبو . يقتل كال يعرؼ ٥بذا توبة كىو كالزنديق :كقاؿ ابن القاسم. مو ع يقرب من الكفار
جاجهم ككافق ال يقتل، كالفريقاف احتجوا بقصة حاطب كقد تقدـ ذكر كجو احت :حنيفة كأٞبد رٞبهم ا

 ُىػ. ا ابن عقيل من أصحاب أٞبد مالكان كأصحابو
حيم  {كىمىٍن يػىتػىوى٥بَّيٍم ًمٍنكيٍم فىً نَّوي ًمنػٍهيمٍ }( الشيخ اقق عبد الرٞبن السعدم، ُب تفسّبه سورة ا٤بائدة آية ٔ
تدرج شيئان فشيئان حٌب ألف التوٕب التاـ يوجب االنتقاؿ إٔب دينهم، كالتوٕب القليل يدعو إٔب الكثّب ٍب ي :قاؿ

ىػ، فهذا صريح ُب أف الكفر ال يكوف إال بالتوٕب التاـ كما عداه ليس كفران، كالتوٕب التاـ . يكوف العبد منهم ا
 . راجع لؤلدياف كىي أمور اعتقادية

 كىمىنٍ } :( العبلمة األصوٕب كا٤بفسر الشيخ ٧بمد األمْب الشنقيطي حيم قاؿ ُب تفسّبه، عند قولو سبحانوٕ
كيفهم من ظواىر اْليات أف من تؤب الكفار عامدان اختياران، رغبة فيهم أنو   :قاؿ {يػىتػىوى٥بَّيٍم ًمٍنكيٍم فىً نَّوي ًمنػٍهيمٍ 

أف يتؤب  :التكفّب مطلقان، بل قرنو بأمر قليب أك اعتقادم كىو -رٞبو ا  -، فلم ٯبعل ِىػ. ا. كافر مثلهم
 . الكفار رغبة فيهم

كىمىٍن يػىتػىوى٥بَّيٍم ًمٍنكيٍم فىً نَّوي }ُب تفسّبه سورة ا٤بائدة آية  -رٞبو ا  -ق ٧بمد بن صاّب العثيمْب ( الشيخ اقٖ
ذكر أف نصرهتم من كبائر الذنوب كقوؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم "من غشنا فليس منا " ٍب  {ًمنػٍهيمٍ 
ٍب هنى ا عنها ىي مواالهتم با٤بناصرة كا٤بعاكنة ٩با ا٤بهم على كل حاؿ من ىنا تعرؼ أف كلمة ا٤بواالة ال :قاؿ

إال إذا عاكهنم كناصرىم على من ىو أشد إيذاء للمسلمْب  :يعود عليهم بالنفع فهذا حراـ لكن قلت لكم
 . على النصرة بأهنا كفر -رٞبو ا  -، فلم ٰبكم ّىػ . منهم فهذا ال بأس بو ا

                                      

 

 

 
 (. ِّٕ/ِ( كالصاـر ا٤بسلوؿ )ُْٗ -ّٗٗ/ ْ( كالبدائع )ِْْ-ِِْ/ّ(. كانظر زاد ا٤بعاد )ْٔ/ٓزاد ا٤بعاد ) ُ
 . (ُُُ/ِ)أ واء البياف  ِ
 (الوجو الثا٘ب(. ُٓا٤بائدة )شريط رقم ) ّ
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 (ٕٕٛ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

مان بأف ىؤالء األئمة الكبار ٓب يكفركا ا١باسوس الذم يفشي سر ىذا اإلٝباع ٨برك  أيها القراء / أليس
 . ا٤بسلمْب إٔب الكافرين الذم قد يكوف مؤداه قتل عشرات بل مئات من ا٤بسلمْب

 . ٖبرمو فبهذا يظهر لك جليان أف اإلٝباع ا٤بزعـو ٨برـك ال يصح التعويل عليو عند أىل اإلنصاؼ العا٤بْب 
 :١باسوس مسألة خاصة ال ٱبـر ّٔا اإلٝباع ٧باكلة فاشلة لوجوهك٧باكلة بعضهم جعل مسألة ا

أف الذين حكوا اإلٝباع أكدكا كل صورة حٌب الصور القولية كٓب يستثن أحد منهم كلو مرة صورة ا١باسوس، 
 . ألبانوىا كما تركوىا، كيؤكد ىذا الوجو الذم يليو -عندىم  -كلو كانت ىذه مستثناة 

 . اإلٝباع أنو قطعي الداللة فليس ىو من األدلة آّملة حٌب ٰبتاج إٔب بيافأف ٩با يتمايز بو دليل  
أف الذين نقلوا اإلٝباع علماء متأخركف، كلو كاف ُب ا٤بسألة إٝباعه ٤با أغفلو األكلوف من ا٤بفسرين كالفقهاء  

 . مع كثرهتم كدقتهم
ال على العمل، فهؤالء إذا  -كما سبق   -اد أف ُب كبلـ العلماء األكائل كا٤بتأخرين من علق التكفّب باالعتق 

 ُ. ال ٚبصيصان ألهنم ال يكفركف ٗبجرد العمل -قطعان  -ذكركا مسألة ا١باسوس ذكركىا ٛبثيبلن 
 : يردد بعضهم شبهة كىي أف حاطبان كاف متأكالن كلواله لكفر، كتفنيد ىذه الشبهة من أكجو

عن عذره، ٓب يعتذر حاطب بأنو تأكؿ دليبلن شرعيان بل  أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ٤با سأؿ حاطبان 
 . ذكر أنو فعل ما فعل ٢بظ دنيوم

أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ٓب يفهم أف حاطبان كاف متأكالن لذلك ٓب يكشف شبهة كاف حاطب  
 . متمسكان ّٔا، كدكاء الشبو كشفها

 . نو مغفور لو لكونو من أىل بدر ال ألجل التأكيلأف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أقر بأنو عاص، لك -ج

                                      

 

 

 
 . -جزاه ا خّبان  -)الوقفات على شيء ٩با ُب كتاب التبياف من ا٤بغالطات( الرد األكؿ كالثا٘ب ٤بؤلفو أيب عبد ا اليمِب  قد استفدت من رسالة ُ
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 (ٜٕٕ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

تغفر ّٔا سيئاهتم،  -بدر  كحضور  -بياف ذلك أف ا٤بتأكلْب غّب آٜبْب، كعليو فهم غّب ٧بتاجْب إٔب حسنات 
/ ِ)(، كانظر كبلـ ابن تيميو ُب االستقامة َِٕ/ ّالفصل ))كقد حكى ابن حـز اإلٝباع على ذلك 

 (ِّٗ، ِٗٓ( كالرد على البكرم ص)َُٖ/ُِ) (ِْٖ/ّ()ُُّ/ُ( ٦بموع الفتاكل )ُّْ
 . (ُْٓ -ُْْكاألصفهانية )

إال أف ٝبيعهم يعادم كيبغض  -كما تقدـ   -كىذا ٱبتلف باختبلؼ أصناؼ الكفار  :الثانية / ا٤بواالة ارمة
لعلم خبلفان بغضان دينيان، كيعتقد بطبلف دينهم كأف مصّبىم النار، كىناؾ مسائل فقهية اختلف فيها أىل ا

معتربان كحكم تعزية الكافر كحدكد جزيرة العرب، فمثل ىذه ا٤بسائل من اعتقد حرمتها فبل يفعلها، لكن ال 
يشنع بو على ا٤بخالف، كإف كاف لو حق أف يبْب قولو كيدعو إليو ألف قولو أيضان ُب حيز ا٤بسائل الٍب يسوغ 

 . تب ككبلـ أىل العلما٤بخالفة فيها، ك٥بذا  وابط مذكورة ُب مظاهنا من ك
ال يػىنػٍهىاكيمي اللَّوي عىًن }كىي ا٤بعاملة ا٢بسنة لغّب ا٢بربيْب كاألصل ُب ىذا الباب، قولو تعأب  :الثالثة / جائزة

يًن كىٓبٍى ٱبيٍرًجيوكيٍم ًمٍن ًديىارًكيٍم أىٍف تػىبػىرُّكىيٍم كىتػيٍقًسطيوا إًلىٍيًهٍم  بُّ اٍلميٍقًسًطْب ى الًَّذينى ٓبٍى يػيقىاتًليوكيٍم ُب الدّْ  ،{ًإفَّ اللَّوى ٰبًي
كمنو الزكاج من الكتابيات دكف العكس، كأكل ذبائح أىل الكتاب، كمنو كىو أمر مستحب إف ٓب ٯبب 

  ...دعوهتم إٔب اإلسبلـ كترؾ ما ىم عليو من دين منسوخ ٧برؼ كىكذا
لة القوة ٥با أحكاـ مغايرة ٢بالة تنبيو / إف كثّبان من األحكاـ ُب ىذا الباب ٚبتلف ٕبسب ا٤بصلحة، فحا

 [. الضعف، كما تقدـ ذكر ىذا
ما أحسن ما قالو ابن عقيل رٞبو ا: إذا أردت أف تعلم ٧بل اإلسبلـ من أىل الزماف، فبل تنظر إٔب : أقوؿ 

. زحامهػم ُب أبواب ا١بوامع، كال  جيجهم ُب ا٤بوقف بلبيك، كإ٭با انظر إٔب مواطأهتم أعداء الشريعة
 . [ِٖٔ/ُداب الشرعية البن مفلح اْل]
 منتظمان ُب دين ا ا٢بق مىن ييعْب كيناصر الكفار الذين يريدكف إبطاؿ دين ا كإطفاء نوره؟! ككيف يكوف 
 . ٍبٌ نقوؿ: إف مناصرة الكفار كمعاكنتهم على ا٤بسلمْب كفر أكرب، كلو كاف كارىان لدينهم معتقدان كفرىم 
رٞبو ا ُب نواقض اإلسبلـ: الثامن/ مظاىرة ا٤بشركْب كمعاكنتهم  عبد الوىاب قاؿ شيخ اإلسبلـ ٧بمد بن 

يا أيها الذين ءامنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء بعضهم أكلياء : ]على ا٤بسلمْب كالدليل قولو تعأب
 . {..بعض كمن يتو٥بم منكم ف نو منهم
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اْلية با٤بعاكنة كا٤بظاىرة كٓب يشَبط عمل القلب، بل كال يلـز  أف شيخ اإلسبلـ فٌسر ا٤بواالة الواردة ُب فبلحظ 
للحكم بكفره أف ينصرىم ٧ببة لدينهم، ف ف لكل صورة مناط مستقل ُب ا٢بكم، فلو أحب انتصارىم على 
ا٤بسلمْب ف نو يكفر كلو كاف جالسان ُب بيتو فهذا مناط مستقل ُب ا٢بكم، كمناصرة ا٤بشركْب على ا٤بسلمْب 

قل ُب ا٢بكم، فا٤بظاىرة كفر عملي أكرب، ك٧ببة انتصارىم نفاؽ أكرب كىو قليب، كيزيد ذلك مناط مست
ك وحان أف العلماء رٞبهم ا عٌدكا مظاىرة ا٤بشركْب كمعاكنتهم على ا٤بسلمْب ناقضٌا من نواقض اإلسبلـ، 

منهما كفر أكرب بذاتو مستقله  كبػىٌينوا أٌف الفرح بانتصار الكفار على ا٤بسلمْب من أنواع النفاؽ األكرب، فكله 
ٕبكمو عن اْلخر، كقد بيٌنا أف الكفر العملي عند أىل السنة منو ما ىو أكرب كمنو ما ىو أصغر، كا٤بظاىرة  

 . كفر عملي أكرب
كعلو يد الكفار على  ،ٗبظاىرتو للكافرين يكوف قد سعى ُب علو كظهور الكفر على اإلسبلـ ٍبيٌ إنو 

ف ٌف من لواـز ، يظهر دينهم على دين ا٤بسلمْبقصد ٗبعاكنٍب ٥بم أف يقوؿ إنِب ٓب أ ا٤بسلمْب كال ينفعو أف
ا٤بقاصد مرٌدىا إٔب ا كىو أعلم ّٔا كلسنا مكلفْب انتصارىم أف يظهر دينهم كتعلوى رايتهم كيثبتى سلطاهنم، ك 

نو ما ليس ُب قلبو لذلك شرعان أف نتعٌرؼ على ا٤بقاصد كال سبيل لنا إٔب ذلك ككلّّ يستطيع أف يقوؿ بلسا
 . كجب األخذ بالظاىر

كالصواب من القوؿ : )ُب تفسّب قولو " ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء " :قاؿ ابن جرير الطربم رٞبو ا 
ُب ذلك عندنا أف يقاؿ: إف ا تعأب ذكره هنى ا٤بؤمنْب ٝبيعا أف يتخذكا اليهود كالنصارل أنصارا كحلفاء 

ٲباف با كرسولو كأخرب أنو من اٚبذىم نصّبا كحليفا ككليا من دكف ا كرسولو كا٤بؤمنْب ف نو على أىل اإل
 . منهم ُب التحزب على ا كعلى رسولو كا٤بؤمنْب كأف ا كرسولو منو بريئاف(

ًمنػٍهيٍم{ بْب أف  }فىً نَّوي أم يعضدىم على ا٤بسلمْب  مّْنكيٍم{ يػىتػىوى٥بَّيم قولو تعأب: }كىمىن: كقاؿ القرطيب رٞبو ا 
حكمو حكمهم، كىو ٲبنع إثبات ا٤بّباث للمسلم من ا٤برتد، ككاف الذم توالىم ابن أيب، ٍب ىذا ا٢بكم باؽ 

 . [ُِٕ/ٔتفسّب القرطيب ]. إٔب يـو القيامة ُب قطع ا٤بواالة
ا أيها الذين آمنوا ال بعد ذكر قولو تعأب " ي ،ََّ/ُُٖب ٦بموع الفتاكل  كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

)فا٤بخاطبوف  :…"تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء " إٔب قولو " يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينو 
كمعلـو أف ىذا يتناكؿ ٝبيع قركف األمة، كىو ٤با  ،بالنهى عن مواالة اليهود كالنصارل ىم ا٤بخاطبوف بآية الردة

ن توالىم من ا٤بخاطبْب ف نو منهم، بْب أف من توالىم كارتد عن دين هنى عن مواالة الكفار كبْب أف م
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اإلسبلـ ال يضر اإلسبلـ شيئا، بل سيأٌب ا بقـو ٰببهم كٰببونو فيتولوف ا٤بؤمنْب دكف الكفار كٯباىدكف ُب 
ليسوا ّٔا  كما قاؿ ُب أكؿ األمر "ف ف يكفر ّٔا ىؤالء فقد ككلنا ّٔا قوما   ،سبيل ا ال ٱبافوف لومة الئم

فهؤالء الذين ٓب يدخلوا ُب اإلسبلـ كأكلئك الذين خرجوا منو بعد الدخوؿ فيو ال يضركف اإلسبلـ  ،كافرين"
 اىػ. شيئا بل يقيم ا من يؤمن ٗبا جاء بو رسولو كينصر دينو إٔب قياـ الساعة(

فذـ من يتؤب  …فصل ُب الوالية كالعداكة ) ُّٗ-ُِٗ/ُِٖب ٦بموع الفتاكل  كقاؿ شيخ اإلسبلـ 
كبْب أف ذلك يناُب اإلٲباف " بشر ا٤بنافقْب بأف ٥بم عذابا أليما الذين يتخذكف  ،الكفار من أىل الكتاب قبلنا

كقاؿ "إف الذين ارتدكا على أدبارىم من بعد ما تبْب ٥بم ا٥بدل "… الكافرين أكلياء من دكف ا٤بؤمنْب 
ين كرىوا ما نزؿ ا سنطيعكم َب بعض األمر كا يعلم الشيطاف سوؿ ٥بم كأملى ٥بم ذلك بأهنم قالوا للذ

ك٥بذا ذكر ُب سورة ا٤بائدة أئمة . كتبْب أف مواالة الكفار كانت سبب ارتدادىم على أدبارىم. إسرارىم"
 اىػ. ا٤برتدين عقب النهى عن مواالة الكفار ُب قولو "كمن يتو٥بم منكم ف نو منهم"(

نقلو الشيخ  (كحل مالو كدمو ،: )من قفز إٔب معسكر التَب، ك٢بق ّٔم ارتدُب اختياراتو كقاؿ شيخ اإلسبلـ 
 . ّٓ/٦ّبموعة الرسائل النجدية  ،ّّٖ/ٖالدرر السنية  ،عبد اللطيف بن عبد الرٞبن بن حسن آؿ الشيخ

 ،)ككذا كل من ٢بق بالكفار ااربْب للمسلمْب كأعاهنم عليهم :ُب ا٢باشية بقولو كعلق الشيخ رشيد ر ا 
 . كىو صريح قولو تعأب " كمن يتو٥بم منكم ف نو منهم"(

كقاؿ ابن تيمية رٞبو ا: كإذا كاف السلف قد ٠بوا مانعي الزكاة مرتدين مع كوهنم يصوموف كيصلوف كٓب  
)٦بموع . يكونوا يقاتلوف ٝباعة ا٤بسلمْب فكيف ٗبن صار مع أعداء ا كرسولو قاتبل للمسلمْب؟

 (َّٓج/صِٖالفتاكل/
: فمن قفز عنهم إٔب التتار كاف أحق بالقتاؿ من كثّب من التتار ف ف التتار فيهم ا٤بكره كغّب ا٤بكره كقد كقاؿ 

 . (ّْٓ/صِٖ)٦بموع الفتاكل/ج. من عقوبة الكافر األصلي بأف عقوبة ا٤برتد أعظماستقرت السنة 
انعي الزكاة كيأخذ ما٥بم كذريتهم كقتاؿ التتار كلو كانوا مسلمْب ىو قتاؿ الصديق ر ي ا عنو م: كقاؿ 

 (ِٖٓ/ٓ)الفتاكل الكربل/ج. كلو ادعى إكراىاككذا ا٤بقفز إليهم 
صار مع ا٤بشركْب إف األدلة على كفر ا٤بسلم إذا أشرؾ با أك : )كقاؿ الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبو ا 

. (رسولو ككبلـ أىل العلم ا٤بعتمدين أكثر من أف ٙبصر من كبلـ ا ككبلـ على ا٤بسلمْب ػ كلو ٓب يشرؾ ػ
 . ِِٕالرسائل الشخصية ص 
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أك صار مع  ،إذا أشرؾ با :"كاعلموا أف األدلة على تكفّب ا٤بسلم الصاّب:(ٖ/  َُ)الدرر  كقاؿ رٞبو ا 
م  ككبلـ أىل العل ،ككبلـ رسولو ،من كبلـ ا ،أكثر من أف ٙبصر -كلو ٓب يشرؾ  -ا٤بشركْب على ا٤بوحدين 

 كلهم "
قولو تعأب " كلو كانوا يؤمنوف با كالنيب كما أنزؿ إليو ما اٚبذكىم أكلياء ُب  كقاؿ الشيخ سليماف آؿ الشيخ 

[ فذكر تعأب أف مواالة الكفار منافية لئلٲباف با كالنيب كما أنزؿ ُٖ:كلكن كثّبا منهم فاسقوف " ]ا٤بائدة
كٓب يفرؽ بْب من خاؼ الدائرة كمن ٓب ٱبف، كىكذا  ،فاسقْب ٍب أخرب أف سبب ذلك كوف كثّب منهم ،إليو

إٔب مواالة الكفار كالردة عن اإلسبلـ فجٌر ذلك  ،كثّب منهم فاسقوف  ،حاؿ كثّب من ىؤالء ا٤برتدين قبل ردهتم
 . َِْ ،٦َِّبموعة التوحيد  ،ُِٗ-ُِٕ/ٖالدرر السنية . (. نعوذ با من ذلك

ين ارتٌدكا على أدبارىم من بعد ما تبْب ٥بم ا٥بدل الشيطاف سٌوؿ ٥بم كأملى إف الذ: ]ُب قولو تعأب كقاؿ 
ف ذا كاف من " بعض األمر كا يعلم إسرارىم{٥بم، ذلك بأهنم قالوا للذين كرىوا ما نٌزؿ ا سنطيعكم ُب

فكيف ٗبن  ،وكإف ٓب يفعل ما كعدىم ب ،كعد ا٤بشركْب الكارىْب ٤با أنزؿ ا طاعتهم ُب بعض األمر كافران 
 . (ُّٔ/ٖ")الدرر:؟كافق ا٤بشركْب الكارىْب ٤با أنزؿ ا

عن الفرؽ  :(ِِْ/ٖكما ُب )الدرر السنية( ) كسئل الشيخ عبد ا بن عبد اللطيف آؿ الشيخ رٞبو ا 
لبدف كإعانتهم با٤باؿ كا ،كالذب عنهمكىو   ،كفر ٱبرج من ا٤بلة  :"التوٕب :فأجاب؟ بْب مواالة الكفار كتوليهم

 . أك التبشبش ٥بم أك رفع السوط ٥بم" ،أك برم القلم ،كبّبة من كبائر الذنوب كبٌل الدكاة  :كا٤بواالة ،كالرأم
"كمن جرىم كأعاهنم على ا٤بسلمْب بأم إعانة :(ِْٗ/َُعن إعانة ا٤بشركْب على ا٤بسلمْب ) كقاؿ أيضان  

 فهي ردة صرٰبة"
مظاىرة  :"األمر الثالم ٩با يوجب ا١بهاد ٤بن اتصف بو:(ِِٗ/  ٗكما ُب الدرر) كقاؿ بعض أئمة الدعوة 

فمن  ،فهذا كفر ٨برج عن اإلسبلـ ،أك ٗباؿو  ،أك بقلبو  ،أك بلسافو  ،بيدو  ،ا٤بشركْب كإعانتهم على ا٤بسلمْب
كأمد ا٤بشركْب من مالو ٗبا يستعينوف بو على حرب ا٤بسلمْب اختياران منو فقد   ،أعاف ا٤بشركْب على ا٤بسلمْب

 . "كفر
كأكرب ذنب كأصلو كأعظمو منافاة ألصل  :كقاؿ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرٞبن بن حسن آؿ الشيخ

اإلسبلـ نصرة أعداء ا كمعاكنتهم، كالسعي فيما يظهر بو دينهم، كما ىم عليو من التعطيل كالشرؾ 
 . [ٕٓ/٦ّبموعة الرسائل كا٤بسائل النجدية ]. كا٤بوبقات العظاـ
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فمن أعظمها أمور  :دػض كمبطبلت تناُب ذلك التوحيػواقػكلو ن: )بد الرٞبن بن حسن رٞبو اكقاؿ الشيخ ع 
  :ثبلثة
كما قاؿ تعأب " فبل   ،مواالة ا٤بشرؾ كالركوف إليو كنصرتو كإعانتو باليد أك اللساف أك ا٤باؿ :األمر الثالم 

م يتولوف الذين كفركا لبئس ما قدمت كقاؿ تعأب" ترل كثّبا منه[ … ٖٔالقصص:]تكونن ظهّبا للكافرين "
كلو كانوا يؤمنوف با كالنيب كما أنزؿ إليو ما . ٥بم أنفسهم أف سخط ا عليهم كُب العذاب ىو خالدكف

 . [ُٖ،َٖ:اٚبذكىم أكلياء كلكن كثّبا منهم فاسقوف" ]ا٤بائدة
ا٣بلود ُب عذابو كسلب اإلٲباف فتأمل ما ُب ىذه اْليات كما رتب ا سبحانو على ىذا العمل من سخطو ك  

كقاؿ شيخ اإلسبلـ ُب معُب قولو تعأب "كلو كانوا يؤمنوف با كالنيب كما أنزؿ إليو ما اٚبذكىم . كغّب ذلك
٦بموعة الرسائل كا٤بسائل  ،َّْ-ََّ/ُُالدرر السنية ]. أكلياء" فثبوت كاليتهم يوجب عدـ اإلٲباف(

 [ُِٗ/ْالنجدية 
كذكر أف من توالىم  ،فنهى سبحانو كتعأب ا٤بؤمنْب أف يوالوا اليهود كالنصارل: )عتيقكقاؿ الشيخ ٞبد بن  

كمن تؤب النصارل فهو نصرا٘ب، كقد ركل ابن أيب حاًب عن  ،من تؤب اليهود فهو يهودم :أم ،فهو منهم
 :قاؿ.  يشعرليتق أحدكم أف يكوف يهوديا أك نصرانيا كىو ال :قاؿ عبد ا بن عتبة :٧بمد بن سّبين قاؿ

 ،اْلية كلياء " إٔب قولو " ف نو منهم "فظنناه يريد ىذه اْلية " يا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أ
رؽ بْب من تؤب أىل الكتابْب أك ػبل فػف ،اجم فهو عجميػؾ فهو تركي، كمن تؤب األعؤب الَبُّ ػن تػككذلك مى 

 . َِِة التوحيد ص ػك٦بموع ،د الفرياف"ػ)ت: الوليّٓلفكاؾ ص اة كاػسبيل النج. غّبىم من الكفار(
 (:ْٕٓ/ٖرٞبو ا )الدرر  كقاؿ الشيخ ٧بمد بن عبد اللطيف آؿ الشيخ 

فبل شك أف حكمو حكمهم ُب  ،أك أعاهنم ببدنو كمالو ،"كأما إف خرج معهم لقتاؿ ا٤بسلمْب طوعان كاختياران 
 . الكفر"

 ،"إف مظاىرة ا٤بشركْب:ُّ)الدفاع عن أىل السنة كاالتباع( ص  ا كقاؿ الشيخ ٞبد بن عتيق رٞبو 
فمن  ،كل ىذه مكفرات  ،أك ر ي ٗبا ىم عليو ،أك الذب عنهم بلساف ،كداللتهم على عورات ا٤بسلمْب

 . كإف كاف مع ذلك يبغض الكفار كٰبب ا٤بسلمْب " ،فهو مرتد -من غّب اإلكراه ا٤بذكور  -صدرت منو 
 :( على قولو تعأب )كمن يتو٥بم منكم ف نو منهم(َِْ/ُٔب )تفسّبه  اؿ الدين القا٠بيكقاؿ الشيخ ٝب 

 . كإف زعم أنو ٨بالف ٥بم ُب الدين" ،كحكمو حكمهم ،أم من ٝبلتهم (:")ف نو منهم
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ىيوا مىا نػىزَّؿى اللَّوي ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم قىاليوا لًلًَّذينى كىرً : ]عند قولو تعأب كقاؿ الشيخ ٧بمد األمْب الشنقيطي رٞبو ا 
سىنيًطيعيكيٍم ُب بػىٍعًض اأٍلىٍمًر{ كظاىر اْلية يدؿ على أف بعض األمر الذم قالوا ٥بم سنطيعكم فيو ٩با نزؿ ا 

 . ككرىو أكلئك ا٤بطاعوف
لى ذلك ره ما نزؿ ا ُب معاكنتو لو على كراىتو كمؤازرتو لو عػن أطاع من كػدؿ على أف كل مى ػكاْلية الكرٲبة ت 

ولو تعأب فيمن كاف كذلك: }فىكىٍيفى ًإذىا تػىوىفػَّتػٍهيمي اٍلمىبلًئكىةي يىٍضرًبيوفى كيجيوىىهيٍم ػالباطل، أنو كافر با بدليل ق
 ،ٕالبياف،ج ]أ واء. رًىيوا ًرٍ وىانىوي فىأىٍحبىطى أىٍعمىا٥بىيٍم{ػكىأىٍدبىارىىيٍم، ذىًلكى بًأىنػَّهيمي اتػَّبػىعيوا مىا أىٍسخىطى اللَّوى كىكى 

 . [ُّٖص
"كقد أٝبع علماء اإلسبلـ على أف من ظاىر  :(ِْٕ/ُُب )فتاكاه( ) كقاؿ الشيخ عبد العزيز بن باز رٞبو ا

يىا أىيػُّهىا )كما قاؿ ا سبحانو   ،الكفار على ا٤بسلمْب كساعدىم بأم نوع من ا٤بساعدة فهو كافر مثلهم
 ودى كىالنَّصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىمىٍن يػىتػىوى٥بَّيٍم ًمٍنكيٍم فىً نَّوي ًمنػٍهيٍم ًإفَّ اللَّوى الالًَّذينى آمىنيوا ال تػىتًَّخذيكا اٍليػىهي 

 . ( "ُٓيػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمْبى( )ا٤بائدة:
ـ أٞبد كغّبه كحارب ا٤بسلمْب كىو بأرض ا٤بشركْب فأفٌب اإلما (خرج )بابك ا٣برمي:َُُِب بداية سنة 

أم شيء  ،خرج إلينا ٰباربنا كىو مقيم بأرض الشرؾ :فقد ركل ا٤بيمو٘ب أف اإلماـ أٞبد قاؿ عنو ،بارتداده
 . (ُّٔ/ٔ)الفركع:. إف كاف ىكذا فحكمو حكم االرتداد ؟حكمو

 من اإلماـ أٞبد الٍب حكم فيها برٌدة بابك ا٣برمي ٧بتملة أحد كجهْب: كىذه الفتول
 . ا٤بشركوف خرجوا لقتاؿ ا٤بسلمْب فخرج بابك معهم لنصرهتمأف يكوف  ػ إما
أف يكوف خرج بابك ا٣برمي لقتاؿ ا٤بسلمْب كاستعاف با٤بشركْب على قتاؿ ا٤بسلمْب ك٤با كاف بأر هم   ػ كإما

 . كانت يدىم ىي الغالبة كاف ُب حقيقة األمر كمن أعاف الكفار على ا٤بسلمْب
لى بابك ا٣برمي بالرٌدة مع كونو ُب أرض ا٤بشركْب كذلك مظٌنة اإلكراه، اإلماـ أٞبد رٞبو ا ع ف ذا حكم

 فكيف ا٢بكم ٗبن ظاىرىم كأعاهنم على ا٤بسلمْب كىو ليس ُب سلطاهنم كال ٙبت أيديهم؟
كىو من ملوؾ الطوائف ُب )األندلس( باالستعانة  -حاكم أشبيلية  -قاـ ا٤بعتمد بن عباد :َْٖبعد عاـ 

 . (ٕٓ/ِ)االستقصاء:. فأفٌب علماء ا٤بالكية ُب ذلك الوقت بارتداده عن اإلسبلـ ،ْبباإلفرنج  د ا٤بسلم
استعاف )٧بمد بن عبد ا السعدم( أحد ملوؾ )مراكش( ٗبلك )الربتغاؿ(  د عمو )أيب  :َٖٗكُب عاـ 

 . َٕ/ ِ)االستقصاء( . فأفٌب علماء ا٤بالكية بارتداده ،مركاف ا٤بعتصم با(
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كأعاهنم  ،:ىجمت بعض ا١بيوش على أرا ي ٪بد للقضاء على دعوة التوحيدُِّّ-ُِِٔكبْب عامي 
كألف الشيخ سليماف بن عبد ا آؿ الشيخ   ،فأفٌب علماء ٪بد بردة من أعاهنم ،بعض ا٤بنتسبْب لئلسبلـ

 . كذكر كاحدان كعشرين دليبلن على ذلك ،كتاب )الدالئل( ُب إثبات كفر ىؤالء
فأفٌب فقيو ا٤بغرب أبو  ،أعانت بعض قبائل ا١بزائر الفرنسيْب  د ا٤بسلمْب :عشر كُب أكائل القرف الرابع
 . َُِ)أجوبة التسوٕب على مسائل األمّب عبد القادر ا١بزائرم( ص . ا٢بسن التسوٕب بكفرىم

فأفٌب الشيخ  ،اعتدل الفرنسيوف كالربيطانيوف على ا٤بسلمْب ُب مصر كغّبىا :كُب منتصف القرف الرابع عشر 
ػ ٙبت ُّٕ -ُِٔأٞبد شاكر بكفر من أعاف ىؤالء بأم إعانة، فقاؿ رٞبو ا ُب كتابو كلمة ا٢بق صػ

أما التعاكف مع اإل٪بليز، بأم نوع ”عنواف )بياف إٔب األمة ا٤بصرية خاصة كإٔب األمة العربية كاإلسبلمية عامة( 
راح، ال يقبل فيو اعتذار، كال ينفع معو تأكؿ، كال من أنواع التعاكف، قٌل أك كثر، فهو الرٌدة ا١با٧بة، كالكفر الصٌ 

ينجي من حكمو عصبية ٞبقاء، كال سياسة خرقاء، كال ٦باملة ىي النفاؽ، سواء أكاف ذلك من أفراد أك 
كلهم ُب الكفر كالردة سواء، إال من جهل كأخطأ، ٍب استدرؾ أمره فتاب كاخذ سبيل . حكومات أك زعماء

 . أف يتوب عليهم، إف أخلصوا ، ال للسياسة كال للناس ا٤بؤمنْب، فأكلئك عسى ا
كأظنِب قد استطعت اإلبانة عن حكم قتاؿ اإل٪بليز كعن حكم التعاكف معهم بأم لوف من ألواف التعاكف أك  

ا٤بعاملة، حٌب يستطيع أف يفقهو كل مسلم يقرأ العربية، من أم طبقات الناس كاف، كُب أم بقعة من األرض 
 . يكوف
ظن أف كل قارئ ال يشك اْلف، ُب أنو من البديهي الذم ال ٰبتاج إٔب بياف أك دليل: أف شأف الفرنسيْب كأ 

ُب ىذا ا٤بعُب شأف اإل٪بليز، بالنسبة لكل مسلم على كجو األرض، ف ف عداء الفرنسيْب للمسلمْب، 
اإل٪بليز كعدائهم، بل كعصبيتهم ا١با٧بة ُب العمل على ٧بو اإلسبلـ، كعلى حرب اإلسبلـ، أ عاؼ عصبية 

ىم ٞبقى ُب العصبية كالعداء، كىم يقتلوف إخواننا ا٤بسلمْب ُب كل بلد إسبلمي ٥بم فيو حكم أك نفوذ، 
كيرتكبوف من ا١برائم كالفظائع ما تصغر معو جرائم اإل٪بليز ككحشيتهم كتتضاءؿ، فهم كاإل٪بليز ُب ا٢بكم 

وز ٤بسلم ُب أم بقعة من بقاع األرض أف يتعاكف معهم سواء، دماؤىم كأموا٥بم حبلؿ ُب كل مكاف، كال ٯب
بأم نوع من أنواع التعاكف، كإف التعاكف معهم حكمو حكم التعاكف مع اإل٪بليز: الردة كا٣بركج من اإلسبلـ 

 . ٝبلة، أيا كاف لوف ا٤بتعاكف معهم أك نوعو أك جنسو
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د اإلسبلمية ستستجيب ٢بكم اإلسبلـ، كما كنت يوما باألٞبق كال بالغر، فأظن أف ا٢بكومات ُب الببل 
 . فتقطع العبلقات السياسية أك الثقافية أك االقتصادية مع اإل٪بليز أك مع الفرنسيْب

كلكِب أرا٘ب أبصر ا٤بسلمْب ٗبواقع أقدامهم، كٗبا أمرىم ا بو، كٗبا أعٌد ٥بم من ذؿ ُب الدنيا كعذاب ُب 
 . اء ااْلخرة إذا أعطوا مقاد أنفسهم كعقو٥بم ألعد

كأريد أف أعرفهم حكم ا ُب ىذا التعاكف مع أعدائهم، الذين استذلوا كحاربوىم ُب دينهم كُب ببلدىم،  
 . كأريد أف أعرفهم عواقب ىذه الردة الٍب يتمرغ ُب ٞبأهتا كل من أصر على التعاكف مع األعداء

أعداء اإلسبلـ مستعبدم ا٤بسلمْب، من أال فليعلم كل مسلم ُب أم بقعة من بقاع األرض أنو إذ تعاكف مع  
اإل٪بليز كالفرنسيْب كأحبلفهم كأشباىهم، بأم نوع من أنواع التعاكف، أك سا٤بهم فلم ٰبارّٔم ٗبا استطاع، 
فضبل عن أف ينصرىم بالقوؿ أك العمل على إخواهنم ُب الدين، إنو إف فعل شيئا من ذلك ٍب صلى فصبلتو 

ك تيمم فطهوره باطل، أك صاـ فر ا أك نفبل فصومو باطل، أك حج فحجو باطلة، أك تطهر بو وء أك غسل أ
باطل، أك أدل زكاة مفرك ة، أك أخرج صدقة تطوعا، فزكاتو باطلة مردكدة عليو، أك تعبد لربو بأم عبادة 

 . فعبادتو باطلة مردكدة عليو، ليس لو ُب شيء من ذلك أجر بل عليو فيو اإلٍب كالوزر
: أنو إذا ركب ىذا ا٤بركب الد٘بء حبط عملو، من كل عبادة تعبد ّٔا لربو قبل أف أال فليعلم كل مسلم 

يرتكس ُب ٞبأة ىذه الردة الٍب ر ي لنفسو، كمعاذ ا أف ير ى ّٔا مسلم حقيق ّٔذا الوصف العظيم يؤمن 
 . با كبرسولو

من الدين بالضركرة، ال ٱبالف ذلك بأف اإلٲباف شرط ُب صحة كل عبادة، كُب قبو٥با، كما ىو بديهي معلـو  
 . فيو أحد من ا٤بسلمْب

ك بأف كذلك بأف ا سبحانو يقوؿ )كىمىٍن يىٍكفيٍر بًاأٍلًٲبىاًف فػىقىٍد حىًبطى عىمىليوي كىىيوى ُب اٍْلًخرىًة ًمنى ا٣ٍبىاًسرًينى( كذل 
ًديًنكيٍم ًإًف اٍستىطىاعيوا كىمىٍن يػىٍرتىًدٍد ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنًو  ا سبحانو يقوؿ )كىال يػىزىاليوفى يػيقىاتًليونىكيٍم حىٌبَّ يػىريدُّككيٍم عىنٍ 

نٍػيىا كىاٍْلًخرىًة كىأيكلىًئكى أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم فً  اًفره فىأيكلىًئكى حىًبطىٍت أىٍعمىا٥بييٍم ُب الدُّ اًلديكفى( كذلك فػىيىميٍت كىىيوى كى يهىا خى
ينى آمىنيوا ال تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىمىٍن يػىتػىوى٥بَّيٍم بأف ا تعأب يقوؿ )يىا أىيػُّهىا الَّذً 

قيوليوفى ٬بىٍشىى عيوفى ًفيًهٍم يػى ًمٍنكيٍم فىً نَّوي ًمنػٍهيٍم ًإفَّ اللَّوى ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمْبى فػىتػىرىل الًَّذينى ُب قػيليؤًًٍّم مىرىضه ييسىارً 
ا ُب أىنٍػفيًسًهٍم نىاًدًمْبى أىٍف تيًصيبػىنىا دىائًرىةه فػىعىسىى اللَّوي أىٍف يىٍأٌبى بًاٍلفىٍتًح أىٍك أىٍمرو ًمٍن ًعٍنًدًه فػىييٍصًبحيوا عىلىى مىا أىسىرُّك 

اهًنًٍم ًإنػَّهيٍم لىمىعىكيٍم حىًبطىٍت أىٍعمىا٥بييٍم فىأىٍصبىحيوا خىاًسرًينى( كىيػىقيوؿي الًَّذينى آمىنيوا أىىىؤيالًء الًَّذينى أىٍقسىميوا بًاللًَّو جىٍهدى أىٲٍبى 
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ى ٥بىيمي ا٥ٍبيدىل الشٍَّيطى  افي سىوَّؿى ٥بىيٍم كذلك بأف ا سبحانو يقوؿ )ًإفَّ الًَّذينى اٍرتىدُّكا عىلىى أىٍدبىارًًىٍم ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىْبَّ
ًإذىا قىاليوا لًلًَّذينى كىرًىيوا مىا نػىزَّؿى اللَّوي سىنيًطيعيكيٍم ُب بػىٍعًض اأٍلىٍمًر كىاللَّوي يػىٍعلىمي ًإٍسرىارىىيٍم فىكىٍيفى  كىأىٍملىى ٥بىيٍم ذىًلكى بًأىنػَّهيمٍ 

ىيوا ًرٍ وىانىوي فىأىٍحبىطى أىٍعمىا٥بىيٍم تػىوىفػَّتػٍهيمي اٍلمىبلًئكىةي يىٍضرًبيوفى كيجيوىىهيٍم كىأىٍدبىارىىيٍم ذىًلكى بًأىنػَّهيمي اتػَّبػىعيوا مىا أىٍسخىطى اللَّوى كىكىرً 
ىرىيٍػنىاكىهيٍم فػىلىعى  رىفػٍتػىهيٍم ًبًسيمىاىيٍم أىـٍ حىًسبى الًَّذينى ُب قػيليؤًًٍّم مىرىضه أىٍف لىٍن ٱبيٍرًجى اللَّوي أىٍ غىانػىهيٍم كىلىٍو نىشىاءي ألى

ًن اٍلقىٍوًؿ كىاللَّوي يػىٍعلىمي أىعٍ  اًىًدينى ًمٍنكيٍم كىالصَّاًبرًينى كىنػىبػٍليوى كىلىتػىٍعرًفػىنػَّهيٍم ُب ٢بٍى ليوىنَّكيٍم حىٌبَّ نػىٍعلىمى اٍلميجى مىالىكيٍم كىلىنىبػٍ
ى ٥بىيمي  ًبيًل اللًَّو كىشىاقُّوا الرَّسيوؿى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىْبَّ ٍيئان ا٥ٍبيدىل لىٍن يىضيرُّكا اللَّوى شى أىٍخبىارىكيٍم ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا كىصىدُّكا عىٍن سى
الىكي  ا الًَّذينى آمىنيوا أىًطيعيوا اللَّوى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىال تػيٍبًطليوا أىٍعمى ٍم ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا كىصىدُّكا كىسىييٍحًبطي أىٍعمىا٥بىيٍم يىا أىيػُّهى

ًبيًل اللًَّو ٍبيَّ مىاتيوا كىىيٍم كيفَّاره فػىلىٍن يػىٍغًفرى اللَّوي ٥بىيٍم فىبل ًنيوا كىتىٍدعيوا ًإٔبى السٍَّلًم كىأىنٍػتيمي اأٍلىٍعلىٍوفى كىاللَّوي مىعىكيٍم كىلىٍن عىٍن سى  هتى
 . يىَبىكيٍم أىٍعمىالىكيٍم(

أال فليعلم كل مسلم ككل مسلمة أف ىؤالء الذين ٱبرجوف على دينهم كيناصركف أعداءىم، من تزكج منهم  
 يَبتب عليو أم أثر من آثار النكاح، من ثبوت نسب فزكاجو باطل بطبلنان أصليان، ال يلحقو تصحيح، كال

كمّباث كغّب ذلك، كأف من كاف منهم متزكجان بطل زكاجو كذلك كأف من تاب منهم كرجع إٔب ربو كإٔب 
دينو، كحارب عدكه كنصر أمتو، ٓب تكن ا٤برأة الٍب تزكجها حاؿ الردة كٓب تكن ا٤برأة الٍب ارتدت كىي ُب عقد 

ال ىي ُب عصمتو، كأنو ٯبب عليو بعد التوبة أف يستأنف زكاجو ّٔا فيعقد عليها عقدان نكاحو زكجان لو، ك 
 . صحيحان شرعيان، كما ىو بديهي كا ح

أال فليحتط النساء ا٤بسلمات، ُب أم بقعة من بقاع األرض ليتوثقن قبل الزكاج من أف الذين يتقدموف  
دين، حيطةن ألنفسهن كألعرا هن، أف يعاشرف رجاالن لنكاحهن ليسوا من ىذه الفئة ا٤بنبوذة ا٣بارجة عن ال

يظنوهنن أزكاجان كليسوا بأزكاج، بأف زكاجهم باطل ُب دين ا، أال فليعلم النساء ا٤بسلمات، البلئي ابتبلىن 
ا بأزكاج ارتكسوا ُب ٞبأة ىذه الردة، أنو قد بطل نكاحهن، كصرف ٧برمات على ىؤالء الرجاؿ ليسوا ٥بن 

 . ٌب يتوبوا توبة صحيحة عملية ٍب يتزكجوىن زكاجان جديدان صحيحان بأزكاج، ح
أال فليعلم النساء ا٤بسلمات، أف من ر يت منهن بالزكج من رجل ىذه حالة كىي تعلم حالو، أك ر يت  

 . بالبقاء مع زكج تعرؼ فيو ىذه الردة ف ف حكمها كحكمو ُب الردة سواء
 . نفسهن كألعرا هن كألنساب أكالدىن كلدينهن شيئان من ىذاكمعاذ ا أف تر ى النساء ا٤بسلمات أل 
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داء، فما أكثر ا٢بيل ػة ا٤بتعاكنْب مع األعػو قانوف يصدر بعقوبػزؿ، كما يغِب فيػليس با٥ب دّّ ػر جً ػأال إف األم 
 . جةرمْب، بالشبهة ا٤بصطنعة، كباللحن ُب ا٢بػرؽ لتربئة آّػوص القوانْب، كما أكثر الطػركج من نصػللخ
كلكن األمة مسؤكلة عن إقامة دينها، كالعمل على نصرتو ُب كل كقت كحْب، كاألفراد مسؤكلوف بْب يدم  

 . ا يـو القيامة عما ٘بَبحو أيديهم، كعما تنطوم عليو قلؤّم
ر ككل مسلم إ٭با ىو على ثغ. فلينظر كل امرئ لنفسو، كليكن سياجان لدينو من عبم العابثْب كخيانة ا٣بائنْب

أىػ  “ كإ٭با النصر من عند ا، كلينصرف ا من ينصره. من ثغور اإلسبلـ، فليحذر أف يؤتى اإلسبلـ من قبلو
 . كبلمو رٞبو ا

فأفتت  ،كأعاهنم بعض ا٤بنتسبْب لئلسبلـ ،استؤب اليهود على فلسطْب :كُب منتصف القرف الرابع عشر أيضان 
 . بكفر من أعاهنم ُّّٔٔٓيد سليم عاـ ١بنة الفتول باألزىر برئاسة الشيخ عبد ا

رٞبهم ا بينوا أف مظاىرة الكفار على ا٤بسلمْب كفر كردة، كبينوا أف مظاىرة الكفار  فهؤالء األئمة كالعلماء
ب  كمعاكنتهم على ا٤بسلمْب من ا٤بواالة ا٤بكفرة، كٓب يشَبطوا ُب ا٤بعاكنة أف تكوف ألجل دينهم، أك أف ٰبي

ى ا٤بسلمْب، بل ىو ٗبعاكنتو للكافرين على ا٤بسلمْب يكوف قد نصر الكفر على اإلسبلـ انتصار الكفار عل
 . ككاف الكافر على ربو ظهّبا{: ]أكلياءه على ا كأكليائو كما قاؿ تعأبك  كظاىر الشيطاف

ذكرتي ما أف بينتي أننا مأموركف أف نأخذ الناس ك٫بكم عليهم بظواىرىم كنكلى سرائرىم إٔب ا، ك  كقد سبق 
ركاه البخارم رٞبو ا عن عمر ر ي ا عنو أنو قاؿ: إف أناسان كانوا يؤخذكف بالوحي على عهد رسوؿ ا 

 . صلى ا عليو كسلم كإف الوحي قد انقطع كإ٭با نأخذكم اْلف ٗبا ظهر لنا من أعمالكم
 ،اح كطليحةػمسيلمة كسجـو ػردة مع قػركب الػابة ر ي ا عنهم على ذلك ُب حػالصح كمضت سّبة 

وف بعضهم ٨بالفان ٥بم ُب معتقدىم كإ٭با ػق بينهم مع احتماؿ كػوىم ُب قتا٥بم كلهم دكف تفريػكمانعي الزكاة ك٫ب
ذ أموا٥بم كذراريهم كا٢بكم ػدة، كىي قتا٥بم ٝبيعان كأخػكمع ذلك كانت سّبهتم فيهم كاح ،ةػٌ شاركهم ٞبي

 . كأف من ظاىر كناصر الكٌفار فهو كافر مثلهم ،ا األصل عندىمعليهم بالكفر، ٩با يدؿ على تقٌرر ىذ
ف ف خالدان ر ي ا  ،قصة خالد بن الوليد ك٦باعة بن مرارة ُب كتب السّبة ُب حركب الردة كمن ذلك أيضان  

 -يقصد مسيلمة  -إ٘ب كا ما اتبعتو  :فقاؿ ٦باعة ٣بالد ،)٦باعة( عنو أخذ جنديهي بعضى بِب حنيفة كمعهم
 . أك تكلمت ٗبثل ما تكلم بو ٜبامة بن أثاؿ ،فهبل خرجت إٕبٌ  :فقاؿ لو خالد. كإ٘ب ٤بسلم

 :كالقياس أيضان يدؿ على أف ا٤بعاكنة كا٤بظاىرة كفر أكرب من كجهْب 
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فجعل القاعد إذا جٌهز  ،قاؿ )من جهز غازيان فقد غزل( / أنو قد ثبت ُب الصحيح أف النيب الوجو األكؿ 
صانعو ٰبتسب  :الواحد ثبلثة نفر ا١بنة كمن ىذا أيضان قولو )إف ا ليدخل بالسهم ،ان ُب الغزكآّاىد مشارك
أف من جٌهز كأعاف الكافر ُب قتالو فقد  -بقياس العكس  -كىذا يدؿ . كمنبلو( ،كالرامي بو ،ُب صنعو ا٣بّب

بيل ا كالذين كفركا يقاتلوف ُب الذين ءامنوا يقاتلوف ُب س: ]، قاؿ تعلىشاركو ُب قتالو ُب سبيل الطاغوت
 . سبيل الطاغوت فقاتلوا أكلياء الشيطاف إف كيد الشيطاف كاف  عيفا{

وت كدين ػالطاغ كمً بلء كلمة الطاغوت كحي ػوت كسعى ُب إعػوت فقد نصر الطاغػسبيل الطاغ كمن قاتل ُب 
 . لى ربو ظهّبا{ككاف الكافر ع: ]و من أكلياء الشيطاف كأنصاره، كصدؽ اػكى وتػالطاغ

ألف ا٤بباشر إ٭با يتمكن من عملو  ،أف الردء كا٤بباشر حكمهم كاحد ُب الشرع على الصحيح/الوجو الثا٘ب
 . ٗبعونة الردء لو

 ،فالواحد منهم باشر القتل بنفسو ،ةػرامية ٝباعػكإذا كاف ااربوف ا٢ب :كما قاؿ شيخ اإلسبلـ رٞبو ا 
كلو كانوا مائة  ،كا١بمهور على أف ا١بميع يقتلوف ،إنو يقتل ا٤بباشر فقط :فقد قيل ،واف كردء لوػكالباقوف لو أع

ي ا عنو قتل ف ف عمر بن ا٣بطاب ر . و ا٤بأثور عن ا٣بلفاء الراشدينػكىذا ى ،ر سواءػردء كا٤بباشػكأف ال
يء كألف ا٤بباشر إ٭با منو ٥بم من ٯب ينظر ،كالربيئة ىو الناظر الذم ٯبلس على مكاف عاؿ -ربيئة ااربْب 

وف ُب ػكالطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حٌب صاركا ٩بتنعْب فهم مشَبك -كن من قتلو بقوة الردء كمعونتو ٲب
ا٤بسلموف تتكافأ دماؤىم كيسعى بذمتهم أدناىم كىم يد ) :قاؿ الثواب كالعقاب كآّاىدين ؛ ف ف النيب 

 ،أف جيش ا٤بسلمْب إذا تسرت منو سرية فغنمت ماالن  :عِبي. (على من سواىم كيرد متسريهم على قاعدهتم
كاف ينفل السرية   ف ف النيب  ،ف ف ا١بيش يشاركها فيما غنمت ألهنا بظهره كقوتو ٛبكنت لكن تنفل عنو نفبلن 

ككذلك لو غنم ا١بيش غنيمة شاركتو السرية ؛ ألهنا ُب مصلحة  ،إذا كانوا ُب بدايتهم الربع بعد ا٣بمس
فأعواف الطائفة  ،لطلحة كالزبّب يـو بدر ؛ ألنو كاف قد بعثهما ُب مصلحة ا١بيش قسم النيب  كما  ،ا١بيش

مثل ا٤بقتتلْب على  ،ال تأكيل فيو -كىكذا ا٤بقتتلوف على باطل  -فيما ٥بم كعليهم  ،ا٤بمتنعة كأنصارىا منها
إذا التقى ) :ى ا عليو كسلمكما قاؿ النيب صل. ٮبا ظا٤بتاف ،كدعول جاىلية كقيس كٲبن ك٫بوٮبا ،عصبية

إنو أراد قاؿ: ؟القاتل فما باؿ ا٤بقتوؿ ىذا :يا رسوؿ ا :قيل ،كا٤بقتوؿ ُب النار ا٤بسلماف بسيفيهما فالقاتل
 . أخرجاه ُب الصحيحْب (قتل صاحبو



 : أبي المنذر الحربيجمع وإعداد  كفير والتفجير"عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل الت

 (ٕٓٗ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

 كإف ٓب يعرؼ عْب القاتل ؛ ألف الطائفة الواحدة ،كتضمن كل طائفة ما أتلفتو األخرل من نفس كماؿ 
 . ا٤بتمنع بعضها ببعض كالشخص الواحد "اىػ

كدكؿ الكفر على حرب اإلسبلـ كا٤بسلمْب ف نو يكفر سواء أعاهنم بالبدف أك بالسبلح  فالذم أعاف أمريكا 
أك بالرأم أك فتح ٥بم أجواء ببلده ليقيموا فيها قواعدىم العسكرية كينطلقوا منها أك ٞبى ظهورىم ٗبنع 

 . رةا٥بم فبل فرؽ بْب ذلك كلو كىو من ا٤بواالة ا٤بكفٌ آّاىدين من ا٣بركج لقت
كىي بقصة حاطب ر ي ا عنو، فا٢بقيقة أف قصة حاطب فيها احتماالت كثّبة  ػ كأما االستدالؿ** 

 . قضية عْب ال يقاس عليها
 . إذا كرد االحتماؿ بطل االستدالؿ: كالقاعدة عند العلماء 
دلة الوا حة الصرٰبة ٌٍب كردت قضية ٧بتملة ٓب تأخذ ذلك ا٢بكم ككذلك القاعدة: أف ما ثبت حكمو باأل 

ف ف ا٢بكم الصريح ال يتغّب، كتسمى القضية الواردة قضية عْب ال يقاس عليها، كىي ما يعرب عنها بعض 
مثل بيع العرايا كبيع السلم خرجا عن األصل ا٤بقرر . األصوليْب بقولو: ما خرج على األصل ال يقاس عليو

ٙب بيع آّهوؿ كبيع الغرر، كلكن ٤با جاء الشرع باستثناء ىذين النوعْب من البيوع كأحلهما خرجا عن كىو ٙبر 
ذلك األصل بدليل مستقل ليس بناسخ ألصل ا٢بكم، فبل يصح ٤بن باع نوعان آخر من البيوع ككاف فيها 

 . ا١بهالة أك الغرر أف يستدؿ على جواز فعلو ّٔذه األدلة ا٤بخصوصة
ٌف منهج أىل السنة كا١بماعة ىو األخذ باكم كرد ا٤بتشابو إٔب اكم، كقصة حاطب ر ي ا أ كمعلـو 

 . عنو من ا٤بتشابو الذم فيو احتماالت كثّبة، فبل ييَبؾي ا٢بكم الصريح الوا ح كال يينتقل عنو بدليل ٧بتمل
فران أكرب ٨برجان من ا٤بلة إال استخرج من قصة حاطب أف مظاىرة الكفار على ا٤بسلمْب ال يكوف ك كا٤بؤلف 

 بشرط عمل القلب كىو مناصرهتم لدينهم، كىذا باطل كتو يحو من كجوه:
 . كقضايا األعياف خارجة عن األصل كال يقاس عليهاأف قصة حاطب قضية عْب  /األكؿ
 . ٧بتملة كإذا كرد االحتماؿ بطل االستدالؿأهنا  الثا٘ب/
صدقكم( كىذا أمر أطلعو ا : )م يوحى إليو كقد قاؿ ُب شأف حاطبأف النيب صلى ا عليو كسل /الثالم

عليو، كأما بعد موتو عليو الصبلة كالسبلـ ليس ألحد أف ٯبـز بصدؽ من كأب الكفار، كبالتإب علينا أف 
 . نأخذ بالظاىر ك٫بكم بو
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إ٭با صفح عنو ٤با أطلعو ا : كقد أشار إٔب ذلك اإلماـ أبو جعفر الطربم: بأنو قاؿ ا٢بافظ بن حجر رٞبو ا
 . عليو من صدقو ُب اعتذاره، فبليكوف غّبه كذلك

بعد أف قاؿ  :كُب ركاية ،فقد كفر :كُب ركاية ،أ رب ىذا ا٤بنافق دعِب :قوؿ عمر ُب ىذا ا٢بديم /الرابع
 . بلى كلكنو نكم كظاىر أعداءؾ عليك :قاؿ عمر. ؟أكليس قد شهد بدران  :الرسوؿ 

أف ا٤بتقرر عند عمر ر ي ا عنو كالصحابة أف مظاىرة الكفار كإعانتهم كفر كردة عن فهذا يدؿ على 
كٓب يقل ىذا الكبلـ إال ٤با رأل أمران ظاىره الكفر، كلو ٓب يكن ا٤بتقرر عند الصحابة كفر ا٤بظاىر ٤با  ،اإلسبلـ

يقوؿ ٓب أفعلو كفران كال  احتاج حاطب أف ينفيو عن نفسو، كما لو شرب ا٣بمر فسئل عن سبب شرّٔا ف نو ال
رٌدةن، فلما نفى الكفر كالرٌدة عن نفسو تبْب أٌف ا٤بقرر عنده كفر كرٌد من ظاىر الكفار على ا٤بسلمْب، كلكنو 

 . ظٌن أف فعلو ليس داخبلن ُب باب ا٤بواالة كا٤بظاىرة كما سيأٌب تو يحو ُب الوجو ا٣بامس
كٓب يقل لو إٌف  ،كر عليو ا٢بكم بالكفر على ظاىر الفعلكٓب ين ،٤با فهمو عمر إقرار الرسوؿ  /ا٣بامس 

مظاىرة الكفار ليست كفران، أك أٌف ا٤بظاىرة ا٤بكٌفرة ىي ما قارهنا عمل القلب، كتأخّب البياف عن كقت 
 . ا٢باجة ال ٯبوز، كإ٭با بْب النيب صلى ا عليو كسلم صدؽ حاطب فيما قاؿ

الفاعل فالنيب صلى ا عليو كسلم ٓب ينكر على عمر ا٢بكم على  بْب ا٢بكم على الفعل كا٢بكم على كفرؽه  
أصل الفعل كإ٭با أنكر عليو إنزاؿ ا٢بكم على حاطب كقد تبْب أنو فعل ذلك متأكالن أف ال  رر فيو، 
كتصديق النيب صلى ا عليو كسلم لو فيما قاؿ ال يكوف ألحدو بعد النيب صلى ا عليو كسلم ألنو مؤيد 

 . ليس ذلك لغّبهبالوحي ك 
، كأف ا ناصر دينو تأكالن أف كتابو لن يضر ا٤بسلمْبأف حاطبان ر ي ا عنو إ٭با فعل ذلك م /السادس 

كقد جاء ُب بعض ألفاظ ا٢بديم أف حاطبان قاؿ معتذران )قد  ،كنبيو حٌب كإف علم ا٤بشركوف ٗبخرجو إليهم
 . علمت أف ا مظهر رسولو كمتم لو أمره(

)باب ما  ج البخارم رٞبو ا قصة حاطب ُب كتاب )استتابة ا٤برتدين كا٤بعاندين كقتا٥بم( ُبكقد أخر 
 . جاء ُب ا٤بتأكلْب(

 . ف نو صنع ذلك متأكالن أالٌ  رر فيو"( ،"كعذر حاطب ما ذكره :(ّْٔ/  ُٖب )الفتح  قاؿ ا٢بافظك 



 : أبي المنذر الحربيجمع وإعداد  كفير والتفجير"عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل الت

 (ٕٕٗ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

قاؿ: الثامن/  ،كر نواقض اإلسبلـ العشرةكىو مهم ينبغي التفطن لو، كىو أٌف شيخ اإلسبلـ عندما ذ  /السابع
يشَبط  فذكر ا٤بظاىرة كا٤بعاكنة الٍب ىي من باب األفعاؿ كٓب. مظاىرة ا٤بشركْب كمعاكنتهم على ا٤بسلمْب

 . العمل القليب
اشَباط العمل القليب للـز ذكر مناط لو ٓب تكن ا٤بظاىرة كا٤بعاكنة ناقضةن ٗبجردىا كإ٭با بأنو  :تو يح ذلك 

ألف الشيخ يتكلم عن نواقض اإلسبلـ فكيف يذكر صورة ال تكوف ناقضان ٗبجردىا  كىو العمل القليب؛ الكفر
 الذم ىو مناط الكفر؟الشرط كال يذكر ذلك  العمل القليبكإ٭با باشَباط 

اـ، مظاىرة ا٤بشركْب كمعاكنتهم، كٓب يقل مواالة ا٤بشركْب، ألٌف ا٤بواالة يندرج ٙبتها أقس: ٌٍب الحظ أنٌو قاؿ
كلكن ٤با قاؿ: مظاىرة كمعاكنة، ذكر نوعان من أنواع ا٤بواالة كىي الفعلية، فدٌؿ على أٌف ا٤بقصود الكفر 

 . العملي، كأٌف ا٤بظاىرة كا٤بعاكنة للمشركْب على ا٤بسلمْب كفر ُب حد ذاتو كناقض من نواقض اإلٲباف
شَباط العمل القليب ف ٌف معُب ذلك أٌف ا٤بظاىرة لو كانت ا٤بظاىرة كا٤بعاكنة غّب مكفرة بذاهتا كإ٭با با /الثامن

كا٤بعاكنة آّردة عن العمل القليب إ٭با ىي كبّبة من كبائر الذنوب، كعلى ىذا فما الفائدة من ذكرىا ُب 
النواقض، ألننا على ىذا التفصيل نستطيع أف نقوؿ مثبلن: الربا من نواقض اإلسبلـ، ٍبيٌ نفصل فنقوؿ: إف 

غّب جحود كال استحبلؿ كىو ا٤بتعلق بالقلب ف نو حينئذ مرتكبه كبّبة، كإف تعامل بو  تعامل بالربا من
جاحدان أك مستحبلن ف نو يكوف ناقضان إلٲبانو، كا٣بمر مثل ذلك كعلى ىذا نستطيع أف نقوؿ: إف ٝبيع 

ة، كىذا ال يقولو ارمات الوا حة ُب الدين من نواقض اإلسبلـ ٍبٌ نفصل فيها على التفصيل ُب مسألة ا٤بواال
 . أحد يفقو ما يقوؿ

تعلم أٌف العلماء عندما عدُّكا مظاىرة ا٤بشركْب كمعاكنتهم على ا٤بسلمْب من النواقض دٌؿ ذلك على  كبالتإب
ه كلو ٓب ٰبصل معو أنو ناقض ٗبجرده، كأٌف العمل القليب كىو ٧ببة انتصار الكفار على ا٤بسلمْب كفر ٗبجرد

 . مظاىرة
ُب قصة حاطب تسقط االستدالؿ بو، فبل نَبؾ ا٢بكم ا٤بتقرر بدليل ٧بتمل ف ٌف ذلك  الواردةكاالحتماالت 

 . من اتباع ا٤بتشابو، كأىل ا٢بق يردكف ا٤بتشابو إٔب اكم، كأىل الباطل يردُّكف اكم با٤بتشابو
ـٌ الكتاب كأيخى : ]قاؿ ا تعأب ري متشأّات فأما ىو الذم أنزؿ عليك الكتاب منو آيات ٧بكمات ىٌن أ

 . {....الذين ُب قلؤّم زيغ فيٌتبعوف ما تشابو منو ابتغاء الفتنة كابتغاء تأكيلو كما يعلم تأكيلو إال ا
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زٌلنا بعد ىذا كلو كقلنا بالقياس على فعل حاطب فبل بد حينئذو من اٙباد الصورتْب ٕبيم ػكلو تن/ التاسع
ببلئو ُب ا٢بق ٌٍب سعى ُب إطبلع الكفار على مسّب  ٰبصل ىذا الفعل ٩بن عرؼ ٕبسن إسبلمو كصدؽ

ا٤بسلمْب إليهم خوفان على قرابتو، مع كقوفو ُب صف آّاىدين  د أكلئك الكفار، كىذا القوؿ لو نظائر ُب 
كجاءت قصة سآب  الشريعة كما ُب مسألة الر اع بعد ا٢بولْب ٤با كاف األصل عدـ اعتبار الر اع بعد ا٢بولْب

الرخصة ُب إر اعو مع كرب سنو ذىب ٝبهور العلماء إٔب األخذ باألصل كىو عدـ العربة يفة بمؤب أيب حذ
بالر اع بعد ا٢بولْب كقالوا: إٌف قصة سآب قضية عْب ال يقاس عليها، كقاؿ ٝبع من العلماء ٝبعان بْب األدلة 

 انت حالو مثل حاؿ سآب مؤبلكن من كالواردة ُب ا٤بسألة: إف األصل أٌف الر اع بعد ا٢بولْب غّب معترب ك 
خصوصة فيقاس عليها ما كاف مثلها، ككذلك ا٢بكم أيب حذيفة جاز لو ذلك لوركد الرخصة ُب تلك ا٢بالة ا٤ب

أف قضية حاطب قضية عْب ال يقاس  كإف كاف ا٢بق ىولو تنػىزٌلنا كقلنا بصحة القياس ىذا ُب ىذه ا٤بسألة 
 . عليها
ظاىركا ا٤بشركْب ال ينطبق على ىذه الصفة بتاتان، فهم أباحوا جزيرة العرب من ىؤالء ا٢بكاـ الذين  كالواقع 

كغّبىا من بلداف ا٤بسلمْب للصليبيْب فأقاموا فيها قواعدىم كفتحوا ٥بم أرا يهم جوان كبران كٕبران لينطلقوا منها 
علماء الذين ٰبر وف كٞبوا ظهورىم فمنعوا أبناء ا٤بسلمْب من قتا٥بم كمن ا٣بركج لنصرة إخواهنم كسجنوا ال
الفا حة، كا٣بيانة  ،األمة على جهادىم، فهل يصح من عاقل منصف أف يقيس ىذه العمالة الوا حة

 على زلة حاطب ر ي ا عنو؟! كا٤بظاىرة السافرة
يردد بعضهم شبهة كىي أف حاطبان كاف متأكالن كلواله لكفر، كتفنيد ىذه الشبهة من ]كأما قوؿ ا٤بؤلف: 

رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ٤با سأؿ حاطبان عن عذره، ٓب يعتذر حاطب بأنو تأكؿ دليبلن  أف -أ: أكجو
 . شرعيان بل ذكر أنو فعل ما فعل ٢بظ دنيوم

أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ٓب يفهم أف حاطبان كاف متأكالن لذلك ٓب يكشف شبهة كاف حاطب  -ب 
 . متمسكان ّٔا، كدكاء الشبو كشفها

أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أقر بأنو عاص، لكنو مغفور لو لكونو من أىل بدر ال ألجل  -ج 
 [. التأكيل

قد بينت إحدل ركايات ا٢بديم نوع تأكيل حاطب ر ي ا عنو كىي قولو: قد علمت أف ا : أقوؿ 
 . مظهر رسولو كمتم لو أمره
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ل كاف يعلم أف إرساؿ الرسالة ٨بالفة ألمر ا كرسولو فحاطب ٓب يتأكؿ دليبلن شرعيان على جواز فعلو، ب 
كيعلم أنو بفعلو ىذا عاصو مرتكبه ما هنى عنو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، صلى ا عليو كسلم، 

النيب صلى ا عليو كسلم أخربىم بفتحها  مع ثقتو بنصر ا لنبيو، ف فٌ  -ة كلكنو ظٌن أف إرسالو للرسال
ا أخربىم بو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ككونو سيجاىد مع النيب صلى ا عليو كتيقن ٙبقق م

ليس داخبلن ُب ا٤بواالة، كتأكؿ أف إرسالو للرسالة لن يضر ا٤بسلمْب، كلن ينفع ظٌن أف ذلك  -كسلم
إليو ا٤بشركْب، كأف ا٤بشركْب سواء علموا بذلك أك ٓب يعلموا ف هنم مغلوبوف ٨بذكلوف، كىذا ما أشار 

فقد أخرج البخارم رٞبو ا قصة البخارم رٞبو ا ُب التبويب للحديم كأك حو ا٢بافظ بن حجر، 
 . )باب ما جاء ُب ا٤بتأكلْب( حاطب ُب كتاب )استتابة ا٤برتدين كا٤بعاندين كقتا٥بم( ُب

ى ا٤بسلمْب، ٌٍب بوب البخارم رٞبو ا يظهر لك أٌف ا٤بتقرر عنده كفر كرٌدة من ظاىر الكفار عل ففي تبويب
لقصة حاطب ما جاء ُب ا٤بتأكلْب تنبيهان منو على ما جاء ُب عدد من الركايات أف حاطبان فعل ذلك متأكالن 

 . أف ال  رر فيو على ا٤بسلمْب، كأف ال منفعة فيو للمشركْب
 . فيو(ف نو صنع ذلك متأكالن أالٌ  رر  ،"كعذر حاطب ما ذكره :(ّْٔ/  ُٖب )الفتح  كقاؿ ا٢بافظ

بلع قريش على بعض أمر رسػوؿ ا صلى ا عليو كسلم ػ: كإ٭با تأكؿ فيما فعل أٌف إطكقاؿ القرطيب رٞبو ا
كى أنو كاف ُب الكتاب تفخيم أمر جيش رسوؿ  ٌوؼ قريشان، كٰبي ال يضٌر رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كٱبي

]ا٤بفهم، . ٌوفهم بذلك ليخرجوا عن مكة كيفركا منهاا صلى ا عليو كسلم، كأهنم ال طاقة ٥بم بو، كٱب
ٔ/َْْ] . 

قوؿ ا٤بؤلف: ]أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أقر بأنو عاص، لكنو مغفور لو لكونو من  فا١بواب على
 أىل بدر ال ألجل التأكيل[

 . نع من تكفّبهشهود بدرو، كتأكيلو م رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم معصية ييكفرىا أٌف ٨بالفتو ألمر
ىذه الوجوه يتبْب لك أف االستدالؿ بقصة حاطب ىو من االستدالؿ با٤بتشابو إلبطاؿ اكم،  كبعد ذكر

 . ك٫بن مأموركف أف نرجع إٔب اكم ك٫بكم بو كنرد ا٤بتشابو إليو
ا٤بستدؿ بقصة حاطب أف ٰبكم بعدـ كفر كل من أعاف الكفار على ا٤بسلمْب مهما بلغت تلك  كيلـز

 . ا٤بعاكنة ما داـ أٌف ا٤بظاًىر يزعم أنو ٓب يفعل ذلك من أجل دينهم، كبطبلف ىذا القوؿ معلـو بالضركرة
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لو أٌف أمريكا منحت بعض ا٤بسلمْب الذين ُب جيشها القيادة ُب حرّٔا : كمن على رأيو ك٫بن نقوؿ للمؤلف
ماء ا٤بعصومة كىتك األعراض ا٤بصونة على دكلة إسبلمية فقاـ ذلك ا٤بسلم بغزك الببلد اإلسبلمية كسفك الد

علت راية أمريكا على ربوع تلك الببلد كقويت شوكة أعداء ا كصارت كمن فيها حٌب كدٌمر بيوت ا 
، ٌٍب زعم ذلك القائد أنو فعل ذلك للدنيا ٤ببلغ من مالسيادة كا٢بكم ٥بم، كأذلوا أكلياء ا كفتنوىم عن دينه

لوزارة األمريكية، كىو مع ذلك كاره للكفار ٧بب للمسلمْب، كٓب يفعل ذلك ر ان ا٤باؿ أك ٤بنصب مرموؽ ُب ا
 . بالكفر بعد اإلسبلـ

من حكاـ ا٤بسلمْب علم ب رادة الكفار كعزمهم على غزك أرض من أرا ي ا٤بسلمْب فعرض  كلو أٌف حاكمان 
ح كالنفط ككل ما ٰبتاجوف من على تلك الدكلة الكافرة أف تقيم قواعدىا العسكرية ُب أر و كٲبٌدىم بالسبل

مسكن كغذاء كدكاء مقابل أف ييقٌركه على كرسي ا٢بكم كٰبموه ٩بن يريد إزالتو، فأقاـ الكفار قواعدىم على 
أر و كانطلقوا منها ٗبعونتو فدكوا أرض ا٤بسلمْب بوابل من القنابل الٍب ال تفرؽ بْب صغّب ككبّب، كال بْب 

 ،كدخلت جيوشهم أرض ا٤بسلمْب كدٌنست ا٤بساجد كا٤بصاحف ،رجل كامرأة، كال بْب مسجد كمرقص
كأزالوا ا٢بكومة ا٤بسلمة كك عوا حكومة كافرة ٙبكم ٕبكم الطاغوت، ٌٍب قاؿ كتبات اإلسبلمية، كدٌمرت ا٤ب

ذلك ا٢باكم لشعبو كعلمائو إنِب ٓب أفعل ذلك ٧ببة لدينهم كال ر ان ٗبا ىم عليو من الكفر، كلكن أردت أف 
 . ىم يدان ٰبموف ّٔا عرشي كسلطٍبأٌٚبذ عند

من ٘بار ا٤بسلمْب قاـ بدعم ا١بيش الكافر الذم غزا أرض ا٤بسلمْب باألمواؿ الطائلة كا٤بعونات،  كلو أٌف تاجران 
كقاؿ إنِب ٓب أفعل ذلك ٧ببة كاستأجر ٥بم ا٤برتزقة لكي يقاتلوا ُب صفهم، كاشَبل ٥بم الدبابات كالصواريخ، 

 . ٭با فعلت ذلك معهم لكي يسمحوا ٕب ب قامة شركاٌب كمؤسساٌب ُب ببلدىمفيهم كال ُب دينهم كإ
ل الطرؽ لغزك ببلد ػة للكفار ُب أفضػكقائدان عسكريان من ا٤بسلمْب قاـ بتقدٙب ٕبم كدراس كلو أٌف خبّبان سياسيان 
منها ٥بزٲبة وؿ ػدكلة اإلسبلمية كالثغرات الٍب ٲبكنهم الدخػا كنقاط الضعف ُب الػا٤بسلمْب كاستعمارى

أفعل  ا٤بسلمْب، فقاـ ذلك ا١بيش بتطبيق ٨بططو كاستولوا على أرض ا٤بسلمْب، فقاؿ ذلك ا٣بائن إنِب ٓب
لكي أشتهر بْب الناس كيصبح ٕب  كإ٭با فعلت ذلك ،رايتهم على راية التوحيد ذلك لنصرة دينهم أك لًتعلوى 

 . كمكانة ُب العآب ته ًصي
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دكلة إسبلمية كقالت الدكلة الكافرة: إٌف من يتعاكف معنا على إسقاط الدكلة أرادت غزك  كلو أٌف دكلة كافرة
ش الكفار كقاتلوا معهم ػاـ بعض ا٤بسلمْب باالنضماـ إٔب جيػاإلسبلمية سوؼ نعطيو جوائز مالية كبّبة، فق

 . كنصركىم، كقالوا إ٭با فعلنا ذلك من أجل ا٤باؿ كليس ر ان بدينهم
 ّٔها نقوؿ للمؤلف ما ىو حكمك على ىذه الصور؟ىذه األحواؿ كما شا ُب كلٌ 

 ا٤بؤلف على ىذه الصور كما شأّها عن أربعة أكجو: حكم كلن ٱبرج
أقواؿ العلماء األدلة ك كيضرب بعلى ٝبيع تلك الصور بأهنا كبّبة كليست كفران،  الوجو األكؿ/ إما أف ٰبكم
مظاىرة ا٤بشركْب كمعاكنتهم على ا٤بسلمْب كحينئذو نقوؿ لو يلزمك أف تقوؿ: إٌف السابقة عرض ا٢بائط، 

ليست ناقضان من نواقض اإلسبلـ كإدخا٥با ُب النواقض خطأ ألهنا حينئذو تكوف كبّبة من كبائر الذنوب كالربا 
كال يصح أف نيًعٌدىا من نواقض اإلسبلـ كشرب ا٣بمر كالزٗب ك٫بوىا، كلها ُب األصل كبائر من كبائر الذنوب 

مكفّْر قليب كاالستحبلؿ أك ا١بحود أك الر ى بالكفر أك النصرة للكافرين من أجل دينهم؛ إال إذا اقَبف ّٔا 
ألننا إف كنا ٧بتاجْب قبل تكفّب مرتكب الكبّبة إٔب تصرٰبو باالستحبلؿ أك ا١بحود كإال فاألصل عدـ كفره، 

ك ر ان ٗبا ىم عليو من فكذلك ٫بن ٧بتاجوف قبل تكفّب ا٤بظاىر إٔب تصرٰبو بأنو فعل ذلك من أجل دينهم، أ
 . الكفر كإال فاألصل عدـ كفره

م، أك ر ان بالكفر، فهل تيكٌفره دينه ٧ببة ُب انتصار ا٤بظاًىر صرٌح أنو ظاىرىم لو أفٍب نقوؿ للمؤلف: 
 ٤بظاىرة أـ للعمل القليب؟با

 قلبو فبل ٙبتاج إٔب من أجل ا٤بظاىرة فبل ٙبتاج إٔب معرفة ما ُب قلبو، كإف كٌفرتو من أجل ما ُب ف ف كٌفرتو
 . الكفار على ا٤بسلمْب كفر ٗبجرده ظهور دينالر ا بالكفر كفر، ك٧ببة  كجود ا٤بظاىرة ألفٌ 

أكٌفره ٗبجموع األمرين لزمك أف ال تكفره بانفراد أحدٮبا فبل تكٌفره با٤بظاىرة كحدىا، كال تكٌفره  :كإف قلت 
األمرين فائدة، ألنو حينئذو يكوف ا٢بكم عليو ٗبا قاـ بقلبو بالر ا بالكفر كحده، كإال ٤با كاف للحكم باجتماع 

كا٤بظاىرة أمره زائد ال ٲبنع من ٢بوؽ ا٢بكم بو، كتكوف ا٤بسألة حينئذو كمرتكب الكبّبة إف ارتكبها دكف 
استحبلؿ أك جحود فهو مسلم فاسق، كإف استحلها أك جحد حرمتها كفر كلو ٓب يرتكبها، كإف ارتكبها 

 . حدان كاف ا٢بكم عليو ٗبا قاـ ُب قلبو كليس بفعل ا٤بعصيةمستحبلن أك جا
مثل الربا كالزنا كشرب ا٣بمر،  وب،كبّبة من كبائر الذن  عند ا٤بؤلفمظاىرة الكفار على ا٤بسلمْب  كبالتإب ف فٌ 

 . كال يصح إدراجها ُب نواقض اإلسبلـ
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كنة من يريدكف إظهار الكفر امعك مظاىرة أمُّ إسبلـ يبقى عند يبذؿ قصارل جهده ُب  يا سبحاف ا،
 كالشرؾ كطمس اإلسبلـ كإطفاء نوره كإخراج أىلو منو؟!

: إذا أردت أف تعلم ٧بل اإلسبلـ من أىل الزماف، فبل تنظر إٔب كما أحسن ما قالو ابن عقيل رٞبو ا
. ء الشريعةزحامهػم ُب أبواب ا١بوامع، كال  جيجهم ُب ا٤بوقف بلبيك، كإ٭با انظر إٔب مواطأهتم أعدا

 . [ِٖٔ/ُاْلداب الشرعية البن مفلح ]
كإما أف ٰبكم على ٝبيع تلك الصور بأهنا مكٌفرة فحينئذو يسقط استداللو بقصة حاطب  الوجو الثا٘ب/

 . كيسقط الشرط الذم شىرىطو لفقد ٝبيع الصور ا٤بذكورة ذلك الشرط، كحينئذو ٰبصل االتفاؽ كيزكؿ ا٣ببلؼ
لى فحينئذو نطالبو بالدليل ع ،ييفٌرؽ ُب ا٢بكم بْب تلك الصور كبْب قصة حاطبكإما أف  الوجو الثالم/ 

الر ا بالكفر، أك مظاىرهتم ]فاقدة للشرط الذم اشَبطو كىو العمل القليب التفريق مع أٌف كيٌل الصور ا٤بذكورة
 . من أجل دينهم[

حاطب، كبالتإب يتفق  ف مثل قضيةص منها ما كاكإما أف يقوؿ بكفر ا٤بظاىر ُب األصل كٱبص الوجو الرابع/ 
 نوع مظاىرهتم كصفتها ليست مثل قضيةمعنا ُب كفر كردة ا٢بكاـ الذين ظاىركا الكفار على ا٤بسلمْب ألف 

 . حاطب ر ي ا عنو
أف السعودية أعانت أمريكا ُب حرّٔا الصليبية على اإلسبلـ كا٤بسلمْب بكل ما : كليعلم ا٤بؤلف كمن على رأيو

كقاعدة فيصل ُب تبوؾ كعرعر كا١بوؼ ىيأت ٥بم أرا يها فأقاموا فيها قواعدىم كما ُب ا٣برج تطيق، فقد 
، كأمدكىم بالنفط بكل سخاء، كأمدكىم با٤بعونات ٥بم بعض ا٤بطارات لينطلقوا منها كغّبىا، كىيئوا

راد قتاؿ األمريكاف اللوجستية، كٞبوا ظهورىم ٗبنع ا٤بسلمْب من ا٣بركج لقتا٥بم، بل كحاربوا كسجنوا كل من أ
أعظم ما كجهادىم، كسجنوا العلماء الذين كقفوا ُب كجو ا٢بملة الصليبية كبينوا ٨بططات األعداء، كىذا من 

ة حاطب من على زلٌ  س ىذه العمالة كا٣بيانة كا٤بظاىرةلكفار على ا٤بسلمْب، كقيايكوف من مواالة كمظاىرة ا
 . الفرية كالظلم

 . انت الكفار على ا٤بسلمْب مكرىة على ذلكإف الدكؿ الٍب أع: ف ف قيل
أف ىذه الدعول ال تصح ألف اإلكراه إ٭با يكوف ٤بن ىو ٙبت سلطاف ا٤بكرًه كٙبت قبضتو كال :فا١بواب

 . يستطيع الفرار منهم
  :ّٖٓ ص ُِفتح البارم شرح صحيح البخارم، ُب باب اإلكراه، ج ُب قاؿ ا٢بافظ بن حجر رٞبو ا
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  كشركط اإلكراه أربعة:. اـ الغّب ٗبا ال يريدهاإلكراه: ىو إلز ]
 . كا٤بأمور عاجزا عن الدفع كلو بالفرار. أف يكوف فاعلو قادرا على إيقاع ما يهدد بو: األكؿ
 . أف يغلب على ظنو أنو إذا امتنع أكقع بو ذلك: الثا٘ب
كيستثُب ما . ال يعد مكرىاأف يكوف ما ىدده بو فوريا، فلو قاؿ لو: إف ٓب تفعل كذا  ربتك غدا، : الثالم

 . إذا ذكر زمنا قريبا جدا، أك جرت العادة بأنو ال ٱبلف
 ،كيقوؿ: أنزلت ،كمن أكره على الزنا فأكِب كأمكنو أف ينزع. : أال يظهر من ا٤بأمور ما يدؿ على اختيارهالرابع

 . [ أىػ. فيتمادل حٌب ينزؿ
من ذلك إال ا٤بكره، كىو الذم يستوٕب عليو ا٤بشركوف كال يستثُب : قاؿ الشيخ سليماف آؿ الشيخ رٞبو ا 

فيقولوف لو اكفر، أك أفعل كذا كإال فعلنا بك كقتلناؾ، أك يأخذكنو فيعذبونو حٌب يوافقهم، فيجوز لو ا٤بوافقة 
 [ُِِ،صٖاىػ]الدرر السنية،ج. باللساف مع طمأنينة القلب باإلٲباف

افقة ا٤بشركْب كإظهار الطاعة ٥بم: ا٢بالة الثالثة: أف يوافقهم ُب حكم مو  كقاؿ الشيخ ٞبد بن عتيق رٞبو ا 
 ُب الظاىر مع ٨بالفتو ٥بم ُب الباطن، كىو على كجهْب:

أف يفعل ذلك لكونو ُب سلطاهنم مع  رّٔم كتقييدىم لو، كيهددكنو بالقتل، فيقولوف لو: إما أف : أحدٮبا 
الة ىذه ٯبوز لو موافقتهم ُب الظاىر مع كوف قلبو مطمئنان توافقنا كتظهر االنقياد لنا، كإال قتلناؾ، ف نو كا٢ب

ًئنّّ بًاأٍلًٲبىاًف( ككما قاؿ تعأب )ًإالَّ   أىٍف باإلٲباف، كما جرل لعمار حْب أنزؿ ا تعأب )ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمى
 . بن كثّب ُب تفسّب آية آلو عمرافتػىتػَّقيوا ًمنػٍهيٍم تػيقىاةن( فاْليتاف دلتا على ا٢بكم كما نبو عن ذلك ا

أف يوافقهم ُب الظاىر مع ٨بالفتو ٥بم ُب الباطن، كىو ليس ُب سلطاهنم، كإ٭با ٞبلو على ذلك : الوجو الثا٘ب 
، ف نو ُب ىذه ا٢باؿ يكوف إما طمع ُب رياسة أك ماؿ أك مشحة بوطن أك عياؿ، أك خوؼ ٩با ٰبدث ُب ا٤بآؿ

نٍػيىا عىلىى اٍْلًخرىًة  مرتدان كال تنفعو كراىتو ٥بم بُّوا ا٢بٍىيىاةى الدُّ ُب الباطن، كىو ٩بن قاؿ ا فيهم )ذىًلكى بًأىنػَّهيمي اٍستىحى
اًفرًينى( فأخربىم أنو ٓب ٰبملهم على الكفر ا١بهل أك بغضو، كال ٧ببة الباطل، كإ٭با  كىأىفَّ اللَّوى ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلكى

 اىػ. “ا فآثركه على الدينىو أف ٥بم حظان من حظوظ الدني
 . اليـو ىو ما ذكره الشيخ ٞبد بن عتيق ُب الوجو الثا٘ب ببل شك كحاؿ ا٢بكاـ 
معُب اإلكراه، كا٢بكاـ ليسوا داخلْب ُب معُب اإلكراه قطعان، ألهنم ليسوا ٙبت قبضة  فها أنت قد عرفت 

هنم يبذلوف كل كسعهم ُب طاعة الكفار العدك مباشرة، كألهنم يستجيبوف ألكامر الكفار ٞباية لكراسيهم، كأل
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هم با٤بكرىْب ال يستقيم شرعان كال عقبلن، زيادة على ما أمركىم بو لييظهركا ٥بم كماؿ العبودية كالطاعة، فوصفي 
 كلكنهم بْب حالْب:

 . عميل خائن ينفذ ٨بطط الكفار باختياره كر اه ػ إما 
 . ا٣بوؼ إٔب مواالهتم كنصرهتمخائف من زكاؿ حكمو كذىاب سلطانو، فيدفعو  ػ كإما 
بْب ا٣بوؼ اإلكراه، كإف كاف غلب على ظنهم قدرة العدك عليهم ف ٌف ىذا ليس ب كراه كإ٭با ىو  كفرؽه  

 . ٓب يكن عذران للكفار الذين استضعفوا ككفركا خوفان من أسيادىم خوؼ، كا٣بوؼ
يا أيها : ]نهي عن مواالة الكفار، قاؿ تعأبا٢بكاـ كحاؿ ا٤بنافقْب الذين ذكرىم ا ُب آيات ال كحاؿ ىؤالء 

الذين ءامنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء بعضهم أكلياء بعض كمن يتو٥بم منكم ف نو منهم إف ا ال 
 . اْلية {...فَبل الذين ُب قلؤّم مرض ييسارعوف فيهم يقولوف ٬بشى أف تصيبنا دائرةيهدم القـو الظا٤بْب* 

مواالة الكفار مع كوهنم إ٭با فعلوا ذلك ٣بوفهم الدكائر، كٓب ٯبعل سبحانو  ٤بسارعتهم ُب عأبهم ا تفذمٌ  
خوفهم عذران ٥بم، بل بْب سبحانو ُب اْلية الٍب بعدىا بأف أعما٥بم حبطت كأصبحوا خاسرين، ٌٍب ُب اْلية 

: كا٤بقصودكف بآية الردة ىم الٍب تليها ذكر سبحانو ا٤برتدين، لذلك قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا
 . ا٤بقصودكف بالنهي عن مواالة اليهود كالنصارل

فهؤالء ا٢بكاـ ليسوا مكرىْب لعدـ كجود صفة اإلكراه ا٤بعتربة، كلكن خائفوف، كا٣بوؼ عند  كعلى ىذا 
 . العلماء ليس مربران الرتكاب ارـٌ فضبلن عن ارتكاب الكفر

ُب كشف الشبهات: اْلية الثانية قولو تعأب: )ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي  وىابقاؿ الشيخ اإلماـ ٧بمد بن عبد ال
ميٍطمىًئنّّ بًاإًلٲبىاًف( فلم يعذر ا تعأب من ىؤالء إال من أكره مع كوف قلبو مطمئنان باإلٲباف كأما غّب ىذا فقد  

أك عشّبتو أك مالو أك فعلو على كجو  سواء فعلو خوفان أك مداراة أك مشحة بوطنو أك أىلوكفر بعد إٲبانو، 
 اىػ. ا٤بزاح أك لغّب ذلك من األغراض إال ا٤بكره

 :إٔب آخر اْلية كفيها (من كفر با من بعد إٲبانو إال من أكره كقلبو مطمئن باإلٲباف(قولو تعأب: كقاؿ عند
ا نزلت ُب الصحابة ٤با فتنهم أىل أهن :ف ذا كاف العلماء ذكركا( )ذلك بأهنم استحبوا ا٢بياة الدنيا على اْلخرة

أف الصحايب إذا تكلم بكبلـ الشرؾ بلسانو مع بغضو لذلك كعداكة أىلو لكن خوفان منهم أنو   :كذكركامكة 
كافر بعد إٲبانو فكيف با٤بوحد ُب زماننا إذا تكلم ُب البصرة أك األحساء أك مكة أك غّب ذلك خوفان منهم 

 . [ٖ/ َُة الدرر السني]. " لكن قبل اإلكراه
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ُب رسالتو حكم مواالة أىل  كقاؿ الشيخ سليماف بن عبد ا بن ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبهم ا تعأب 
فما جعل ا ا٣بوؼ عذران ُب اتباع ما يسخطو كاجتناب اإلشراؾ قاؿ: ف ف قالوا ًخفنا قيل ٥بم كذبتم كأيضان 
فان من زكاؿ دنياىم، كإال فهم يعرفوف ا٢بق كيعتقدكنو كٓب ما ير يو، ككثّب من أىل الباطل إ٭با يَبكوف ا٢بق خو 

 . يكونوا بذلك مسلمْب
لًيىاءي الدليل الثامن قولو تعأب: )يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم أىكٍ : كقاؿ أيضان 

فىً نَّوي ًمنػٍهيٍم ًإفَّ اللَّوى ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمْبى( فنهى سبحانو ا٤بؤمنْب عن اٚباذ اليهود  بػىٍعضو كىمىٍن يػىتػىوى٥بَّيٍم ًمٍنكيمٍ 
كىكذا حكم من تؤب الكفار من آّوس كعباد كالنصارل أكلياء كأخرب أف من توالىم من ا٤بؤمنْب فهو منهم، 

ا٣بائف كغّبه بل أخرب تعأب أف الذين ُب قلؤّم  كٓب يفرؽ تعأب بْب -إٔب أف قاؿ  - األكثاف فهو منهم
مرض يفعلوف ذلك خوفان من الدكائر كىكذا حاؿ ىؤالء ا٤برتدين خافوا من الدكائر فزاؿ ما ُب قلؤّم من 
 اإلٲباف بوعد ا الصادؽ بالنصر ألىل التوحيد فبادركا كسارعوا إٔب أىل الشرؾ خوفان من أف تصيبهم دائرة

( أ ىػ : )فػىعىسىى اللَّوي أىٍف يىٍأٌبى بًاٍلفىٍتًح أىٍك أىٍمرو ًمٍن ًعٍنًدًه فػىييٍصًبحيوا عىلىى مىا أىسىرُّكا ُب أىنفيًسًهٍم نىادً قاؿ ا تعأب ًمْبى
 اىػ. من كتاب الدالئل ُب حكم مواالة أىل اإلشراؾ

 ألمور منها:جدالن أهنم مكرىوف ف ف اإلكراه الذم يدعيو الطواغيت غّب معترب  كلو سلَّمنا
ل رياساهتم كمناصبهم ككراسيهم كىذا اإلكراه غّب ػؤالء من اإلكراه إ٭با ىو من أجػو ىػأف ما يعتذر ب /األكؿ

و حب ػركج كثّب من ا٤بسلمْب إٔب الكفر ىػر، كخػمعترب، بل إف من أسباب بقاء كثّب من الناس على الكف
ككما . ذلك بأهنم استحبوا الدنيا على اْلخرة{: ]راه قاؿػاإلك ةػركوف إليها، كما ذكر ا لنا بعد آيػدنيا كالػال

أخربنا النيب صلى ا عليو كسلم أف الرجل ُب آخر الزماف يصبح مؤمنان كٲبسي كافران أك ٲبسي مؤمنان كيصبح  
 . كافران يبيع دينو بعرض من الدنيا

ه غّب معترب، فبل ٯبوز أف يقتل مثلو ليستبقي أف اإلكراه على قتل النفس ا٤بعصومة ا٤بساكية لنفس ا٤بكرى  الثا٘ب/
 . نفسو، كىذا أمر ٦بمع عليو

أٌف نصرة الكفار على ا٤بسلمْب نصرة للكفر على اإلسبلـ، كإعبلء سلطاف الباطل على سلطاف  الثالم/
ا٢بق، كا٢باكم ٗبعاكنتو للكفار ال ييقدـ على ما فيو إزىاؽه ألنفس ا٤بسلمْب فحسب بل ىو بذلك يعينهم 
على احتبلؿ أرض ا٤بسلمْب كذىاب سلطاف اإلسبلـ عن تلك األرض كزكاؿ حكم الشريعة عن أىل تلك 
األرض كقياـ سلطاف الكفر كالشرؾ على ربوع أرض ا٤بسلمْب، كقد أنطق ا رؤكس الصليبيْب ٕبقيقة حرّٔم 
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هم من ىؤالء ا٢بكاـ كمن كقف مع -كىي كذلك كإف ٓب ينطقوا-حْب أعلنوا أٌف حرّٔم صليبية دينية عقدية
 فقد كقف ٙبت راية الصليب كلنصرة الصليبيْب فهل بعد ىذا يقبل منهم دعول اإلكراه؟

ذم رأيناه منهم ىو ػرىوف بل الػالطواغيت ٓب نسمع منهم ُب القنوات أك ُب ٧بافلهم أهنم مك ٌٍب إٌف ىؤالء
الوا ح بوقوفهم مع األمم ا٤بلحدة ُب ا٤ببادرة السريعة العاجلة ُب الوقوؼ ُب خندؽ الصليبيْب كالتصريح 

ن الدين كالنفس كا٤باؿ كالعرض كاألرض ػذا اإلرىاب الذم أصبح يطلق على الدفاع عػحرّٔا  ٌد اإلرىاب، ى
 . كا٤بقدسات
اإلكراه ٠بعناىا من آّادلْب عن ىؤالء الطواغيت الذين ٰباكلوف قدر طاقتهم كجهدىم ترقيع ما  كلكٌن دعول

الطواغيت حٌب أ حكوا الثكلى من جدا٥بم ا٤بستميت ُب الدفاع عن طواغيتهم كىؤالء يفعلو أسيادىم 
ىا أنتم ىؤالء جادلتم عنهم ُب ا٢بياة الدنيا فمن ٯبادؿ ا : ]كأمثا٥بم نقوؿ ٥بم ما قاؿ ا سبحانو كتعأب
 . عنهم يـو القيامة أٌمن يكوف عليهم ككيبل؟{

اعتبار اإلكراه ف ف ادّْعاء ىؤالء ا٢بكاـ لئلكراه ال يستقيم؛ ألف ا٤بتقرر عند العلماء أنو لو سلَّمنا تنػىزُّالن ب الرابع/
أف الضركرة تقٌدر بقدرىا، فمن ا طر أف يتكلم بكلمة ال يصح أف يتكلم بعشر، كمن أكره على بذؿ ماؿ 

ار على ال يصح منو أف يبذؿ معو السبلح كالرأم، كىؤالء ا٢بكاـ يبذلوف قصارل جهدىم لنصرة الكف
 . ا٤بسلمْب بكل الوسائل ا٤بمكنة ٥بم

أٌف ىؤالء الطواغيت الذين يٌدعي آّادلوف عنهم أهنم مكرىوف ال يقتصركف على أنفسهم بل يأمركف  ا٣بامس/
جنودىم ك٨بابراهتم ٕبرب اإلسبلـ كا٤بسلمْب كمطاردة آّاىدين كالتجسس عليهم لصاّب األعداء، كإ٭با يعذر 

ر ُب نفسو، ف ف أيكرًه على أف ٰبمل غّبه كيأمر غّبه بالكفر ف نو حينئذو ال ٯبوز لو أف باإلكراه على الكف
يقدـ على ذلك كال ييعذر بدعول اإلكراه ألٌف ٞبل غّبه على الكفر أعظم من قتلو ف ف حفظ الدين مقدـ 

 . على حفظ النفس، فهل يصٌح بعد ىذا دعول اإلكراه كالعذر بو
راه ال يعترب إذا كاف ما أيًكره عليو مساكو أك أعظم ُب الضرر، كىذا الذم يفعلو بينا أف اإلك كقد سبق أف

  الطواغيت  رره متعدٍّ من جهتْب:
لكونو ٰبمل ا١بنود كا٤بخابرات ك٫بوىم على معاكنة الكفار على ا٤بسلمْب كذلك رٌدةه  ػ  رر متعدٍّ ُب الدين

 . ككفر، ما ٓب يكن الفرد منهم مكرىان إكراىان معتربان 
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كذلك أٌف ا٢باكم ا٤بٌدعي لئلكراه عندما يأمر جنوده ك٨بابراتو ٗبعاكنة الكفار ٰبصل  ػ ك رر متعدٍّ ُب الكم
 . بذلك من الضرر على ا٤بسلمْب أعظم ٩با ٰبصل بفعل رجلو كاحد

لو أٌف أحدان من ا٤بسلمْب أك ٝباعة منهم أكرىو الكفار على ا٣بركج معهم كىو ٙبت قبضتهم ال  كلكن
ف نو ال يكفر إف خرج معهم مكرىان كلكن ال ٯبوز لو أف يقاتل معهم بل ٯبب عليو أف منهم تطيع الفرار يس

 . يكٌف يده عن ا٤بسلمْب كلو قتلو ا٤بسلموف
"ا٤بقصود أنو إذا كاف ا٤بكره على القتاؿ :(ّٗٓ/  ِٖرٞبو ا )٦بموع الفتاكل  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

فكيف با٤بكره على قتاؿ  ،كأف يصرب حٌب يقتل مظلومان  ،بل عليو إفساد سبلحو ،قاتلُب الفتنة ليس لو أف ي
فبل ريب أف ىذا ٯبب . ؟ك٫بوىم ،كا٤برتدين ،كمانعي الزكاة  :ا٤بسلمْب مع الطائفة ا٣بارجة عن شرائع اإلسبلـ

حضور صفهم ليقاتل عليو إذا أكره على ا٢بضور أف ال يقاتل كإف قتلو ا٤بسلموف، كما لو أكرىو الكفار على 
كإف أكرىو  ،ككما لو أكره رجل رجبلن على قتل مسلم معصـو ف نو ال ٯبوز لو قتلو باتفاؽ ا٤بسلمْب ،ا٤بسلمْب

لئبل يقتل  ،فليس لو أف يظلم غّبه فيقتلو ،بالقتل ف نو ليس حفظ نفسو بقتل ذلك ا٤بعصـو أكٔب من العكس
 اىػ. ىو"

 ف ٗبن ىو ليس ٗبكره بل خائف على ملكو كرياستو؟ٙبت قبضتهم، فكي ىذا إذا كاف مكرىان 
لذلك أعانت السعودية  ،إف بْب السعودية كبْب الطالباف عداكة ككذلك األمر بالنسبة للعراؽ: ف ف قيل 

 . أمريكا كدكؿ الغرب على ىذه الدكؿ
باف كبايعت حقيقة العبلقة بْب السعودية كطالباف، عندما قامت دكلة طال: الشق األكؿ:فا١بواب من شقْب

أكثر ا٤بدف كالقرل كالقبائل ا٤ببل ٧بمد عمر كانت السعودية كباكستاف كاإلمارات من أكائل الدكؿ الٍب 
اعَبفت ٕبكومة طالباف كفتحت ٥با سفارات ُب أرا يها، ٌٍب إٌف السعودية استضافت كفدان من كبار حكومة 

كرة تسليم أسامة بن الدف ألمريكا، فكاف طالباف ُب موسم ا٢بج كطلبت منهم إببلغ ا٤ببل ٧بمد عمر بضر 
موقف ا٤ببل ٧بمد عمر موقفان رجوليان عجز عنو حكاـ العرب أشباه الرجاؿ، رفض ذلك الطلب رفضان باتان 

كانت لو قدـ صدؽ ُب نصرة مسلمان  ما قاؿ: لو ١بأ إلينا خنزير ما أسلمناه فكيف نسلم رجبلن  عمى كقاؿ كنً 
 . آّاىدين كا٤بستضعفْب

العقوبة فنحن ٫بكم عليو بشريعة ربنا كلسنا ٕباجة أف ٰبكم  لو ارتكب الشيخ أسامة ما يستحق عليو: ؿكقا
 . عليو أرباب القوانْب الو عية، فما كانت شريعة ربنا ناقصة أك عاجزة ُب يـو من األياـ
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أف تعادم كٙبارب  كقد تعهدت السعودية ،الطالباف رفضوا تدخل األمم ا٤بلحدة ُب سياستها الداخلية ٌٍب إف
من خرج عن قانوف األمم ا٤بلحدة كلو كاف ا٢بق معو كما ُب دكلة طالباف، فقد طلبت منهم ىيئة األمم 
التخلي عن أمور كثّبة منها إقامة ا٢بدكد كالرجم للزا٘ب اصن كقطع يد السارؽ كطلبت منهم إقامة حكومة 

ية ا٤بلحدة، فلما رفضت طالباف تلك ا٤بطالب سارعت موسعة تشمل ٝبيع الطوائف األفغانية ٗبا فيها الشيوع
سفارة طالباف كطردت السفّب كبعدىا بأياـ سافر عبد ا بن عبد العزيز إٔب أسياده ُب السعودية ب غبلؽ 

أمريكا ليثبت ٥بم كماؿ الطاعة كصدؽ العمالة، كىذا كلو قبل أحداث ا٢بادم عشر من سبتمرب، كبعد 
شيخ أسامة كالطالباف بدكف بينة كأعلنت عزمها على  رب أفغانستاف فوقفت األحداث اهتمت أمريكا ال

كأظهركا كالءىم ٥با بل كتربعوا ألمريكا باألمواؿ الطائلة  ا٣بليج كمصر كغّبىا من الدكؿ مع أمريكادكؿ 
ك خت السعودية كالكويت نفطها إٔب أمريكا بكل سخاء، كأكدكا ُب كسائل إعبلمهم كقوفهم التاـ مع 

يكا ُب ٧باربة اإلرىاب، كل ذلك قبل أف يتبينوا من الفاعل كقبل أف يصرح الشيخ أسامة بتخطيطو أمر 
لؤلحداث، كأريقت الدماء الطاىرة كالربيئة على أرض أفغانستاف كاستخدمت قول الكفر األسلحة ارمة 

 . دين بأهنم إرىابيوفدكليان كتلك ا٢بكومات ا٣بائنة العميلة ظٌلت كال تزاؿ تطلق على آّاىدين الصام
 . فالعداكة ُب األصل إ٭با ىي من أجل إر اء أسيادىم من الصليبيْب إذان 
رب ػالناظر إٔب حقيقة حرب ا٣بليج، ك ػداكة بسبب حػكانت ىناؾ عفقد  راؽ ػة كالعػالسعودي العبلقة بْبأما ك 

ت غطاء ػء على منابع النفط ٙبزيرة كاالستيبلػد ُب ا١بػرب أججتها أمريكا بقصد التواجػيعرؼ أهنا حا٣بليج 
ة بل كاف قاصدان الكويت فلماذا استقدمت ػداـ ٓب يكن قاصدان السعوديػ، كصرير الكويتػكٙب ٞباية السعودية

 رب؟ػذه ا٢بػودة ّٔػة األمريكاف ك٤باذا ٓب تستقدمهم كتستعْب ّٔم الكويت كىي ا٤بقصػالسعودي
 يس ٙبرير السعودية؟تلك ا٢برب تسٌمى ٕبرب ٙبرير الكويت، كل أليست

من صداـ حْب أطلق بعض الصواريخ إٔب السعودية كانت منو رٌدة فعل كٓب تكن حربان با٤بعُب  كما حصل
ا٤بعترب فما أطلقو صداـ من الصواريخ على السعودية ال يساكم عشر معشار ما استخدمو ُب  رب 

 . الكويت
 . باألمريكاف ىي السعوديةالذم استعاف على السعودية كمع ذلك فا٢برب ٓب تكن إذان 
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 يرب ا٢بصار على العراؽ ٤بٌدة عشر سنوات فمن كاف ا٤بتضرر بذلك ا٢بصار ىل ا٢بكومة أـ  كبعد ا٢برب
 حيم مات بسبب ا٢بصار أكثر من نصف مليوف طفل، كانتشر مرض السرطاف بسبب تلوث ا٤بياه ؟الشعب

 . ا٤بنجلية ألمينيااكأصيب أكثر نساء العراؽ ب
 . أتوا باألمريكاف لتحرير الكويت كحفظ السعودية: ف ف قيل

ا كتغتصب أرا يها فلماذا ٓب يستعينوا بالكفار لتحرير فلسطْب، بل ػمنذ مٌب كفلسطْب يذبح أبناؤى: فنقوؿ 
٤باذا يتواطأ ا٢بكاـ ا٣بونة على منع كصوؿ األسلحة إٔب آّاىدين ُب فلسطْب، كمنع دخوؿ ا٤بسلمْب إليها 

 لنصرة أىلها؟
الصلح أمر اليهود بُب إخراج صداـ بقوة السبلح كلغة ا٢برب كا١بيوش ا١برارة، بينما يسعوف ُب  اذا سعوا٤ب

 ؟كا٥بدنة كالتطبيع
 كظلم كاعتداء اليهود أقل درجة كخطورة من جيش صداـ؟! ىل جيـر
سة أـ أفراد الشعب من أعانوا الصليبيْب على أفغانستاف كالعراؽ ىل الذين قيتلوا ىم أفراد ا٢بكم كالرياكعندما 
 ا٤بسلمْب؟
 . إف حكومة صداـ بعثية كافرة: ف ف قيل

 فنقوؿ: ىل الشعب كلهم بعثيوف ككفار؟ 
البعثية ٓب تقف أماـ جيش االحتبلؿ أكثر من ثبلثة أسابيع حٌب اهنزمت كانسحبت ٍبٌ قاـ بعد  ٍبٌ إف ا٢بكومة

رة كا٤بعاكنة مازالت مستمرة  د آّاىدين كا٤بظاى ،ذلك ا٤بسلموف الصادقوف ٔبهاد الكفار جهاد دفع
 الصادقْب فهل آّاىدكف كفار؟ 

 الكفار عليهم؟  كىل ٯبوز مظاىرة
دفع الصليبيْب، كالصليبيوف يقاتلوف ُب سبيل الطاغوت كالحتبلؿ ٯباىدكف إلعبلء كلمة ا ك  كآّاىدكف

 ٛبهيد الطريق ٤بخطط مىٍن؟ أرض ا٤بسلمْب فمن يقف معهم كيظاىرىم يسعى إلعبلء كلمة مىٍن؟ ك 
 . إف طالباف مبتدعة: كإف قيل

فنقوؿ: ىل ىم مسلموف أـ كفار ف ف كانوا مع بدعتهم مسلمْب كجبت نصرهتم إلسبلمهم كمظاىرة  
 . ا٤بشركْب عليهم داخلة ُب مظاىرة ا٤بشركْب على ا٤بسلمْب

 . إهنم كفار: كإف قيل
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 كل شعب أفغانستاف كفار؟  فهل 
 ف الصليبيْب على تلك ا٢بكومات من أكثر من يقتل كٯبرح؟يظاىرك  كعندما
 رفع راية التوحيد أـ راية الصليب؟تي  راية كأمُّ 
 على حكم ا٤بسلمْب أـ على حكم الكفار؟ا٤بسلم  زؿ الشعبػحكم من سينكعلى  
  ٕبكم ا أـ ٕبكم الطاغوت؟ مىن سيحكمهم الكفار كٕبكم 

اذا أعانت ا٤بتمرد النصرا٘ب ]جوف بيْب على ا٤بسلمْب بسبب العداكة، فلمإف السعودية أعانت الصلي ٌٍب لو قلنا
 ُب جنوب السوداف على ا٤بسلمْب؟ ق[رنق

ا٢بكومة اللبنانية النصرانية النصّبية الرافضية على أىل السنة الفلسطينيْب البلجئْب ُب ٨بيم هنر  ك٤باذا أعانت
 ؟النصرانية نانيةالبارد؟ كأعلنت أف السيادة ُب لبناف للحكومة اللب

ااكم اإلسبلمية ُب الصوماؿ باإلرىابيْب كأرسلت إٔب آّمع الدكٕب تطلب منو التدخل السريع  ك٤باذا ٠ٌبت
 لكي ال تصبح الصوماؿ طالباف ثانية تؤكم اإلرىابيْب؟

 اإلٲبانية؟ الواليةىل كجود العداكة يقطع  الشق الثا٘ب/
كا٤بؤمن عليو أف (: ”َِٗ، َِٖ/ِٖكما ُب )٦بموع الفتاكل( )  رٞبو ا قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

يعادم ُب ا كيوإب ُب ا، ف ف كاف ىناؾ مؤمن فعليو أف يواليو كإف ظلمو، ف ف الظلم ال يقطع ا٤بواالة 
نػىهيمىا  فىً ٍف بػىغىٍت ًإٍحدىاٮبيىا عىلىى اأٍليٍخرىل اإلٲبانية، قاؿ تعأب )كىًإٍف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى اقػٍتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ

ا بًاٍلعىٍدًؿ كىأىٍقًسطي  نػىهيمى بُّ فػىقىاتًليوا الًٍَّب تػىٍبًغي حىٌبَّ تىًفيءى ًإٔبى أىٍمًر اللًَّو فىً ٍف فىاءىٍت فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ وا ًإفَّ اللَّوى ٰبًي
، ًإ٭بَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه فىأىٍصًلحيوا ( فجعلهم إخوة مع كجود القتاؿ َُ، ٗبػىٍْبى أىخىوىٍيكيٍم( )ا٢بجرات:  اٍلميٍقًسًطْبى

 اىػ. “كالبغي كأمر باإلصبلح بينهم
ال تقطع كالية اإلٲباف كأخوة اإلسبلـ، ككاف الواجب على ا٤بسلم أف ينصر أخاه ا٤بسلم  ف ذا كانت العداكة

ذلو أك ييسلمو إٔب الكافر حٌب ك  لو كانت بينو كبْب ذلك ا٤بسلم عداكة، فكيف على الكافر كال ٯبوز لو أف ٱبى
 األمر ٗبظاىرة الكافر كمعاكنتو على أخيو ا٤بسلم؟! 

العداكة يعترب ُب الشرع مربران ٤بظاىرة الكفار على ا٤بسلمْب، أك مانعان من ٢بوؽ حكم ا٤بظاىرة  كىل كجود 
 با٤بظاًىر؟
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لرياسة أك تضارب ا٤بصاّب بْب الدكلتْب ال عربة بو ٪بد أٌف كجود العداكة أك ا٤بنافسة على ا عند تنقيح ا٤بناط
على ا٤بسلمْب لوجود العداكة كظاىرىم كال تعلق لو بأصل حكم ا٤بظاىرة، فمن نصر أعداء ا كأعداء دينو 

ا كعلى دين ا كعلى أخوة  ر اف ٌف ذلك دليل على أٌف ٙبصيل ما ُب نفسو كشفاء صدره مقٌدـ على 
ذلك قتل للمسلمْب كعلو راية الكفر ك٧باربة دين ا كفتنة ا٤بسلمْب عن دينهم، كال الدين، كلو كاف ُب 

ينفعو أف يزعم أنو ٓب يرد ذلك ٗبظاىرهتم ف ف ذلك من لواـز ظهورىم، كعلى كلٍّ فبل عربة حينئذو لتلك 
ظاىرة، كّٔذا حكم العداكة كال يتعلق ّٔا مناط ا٢بكم ُب مظاىرة الكفار على ا٤بسلمْب، فيجرم عليو حكم ا٤ب

 . علماء اإلسبلـ فيمن أعاف الكفار على ا٤بسلمْب بسبب العداكة أك بسبب ا٢بصوؿ على ا٤بلك
كحارب ا٤بسلمْب كىو بأرض ا٤بشركْب فأفٌب اإلماـ أٞبد كغّبه  (خرج )بابك ا٣برمي:َُُِب بداية سنة 

أم شيء  ،اربنا كىو مقيم بأرض الشرؾخرج إلينا ٰب :فقد ركل ا٤بيمو٘ب أف اإلماـ أٞبد قاؿ عنو ،بارتداده
 . (ُّٔ/ٔ)الفركع:. إف كاف ىكذا فحكمو حكم االرتداد ؟حكمو

 من اإلماـ أٞبد الٍب حكم فيها برٌدة بابك ا٣برمي ٧بتملة أحد كجهْب: كىذه الفتول
 . يكوف ا٤بشركوف خرجوا لقتاؿ ا٤بسلمْب فخرج بابك معهم لنصرهتم ػ إما أف
بك ا٣برمي لقتاؿ ا٤بسلمْب كاستعاف با٤بشركْب على قتاؿ ا٤بسلمْب ك٤با كاف بأر هم يكوف خرج با ػ كإما أف

 . كانت يدىم ىي الغالبة كاف ُب حقيقة األمر كمن أعاف الكفار على ا٤بسلمْبك 
اإلماـ أٞبد رٞبو ا على بابك ا٣برمي بالرٌدة مع كونو ُب أرض ا٤بشركْب كذلك مظٌنة اإلكراه،  ف ذا حكم
 كم ٗبن ظاىرىم كأعاهنم على ا٤بسلمْب كىو ليس ُب سلطاهنم كال ٙبت أيديهم؟فكيف ا٢ب
كىو من ملوؾ الطوائف ُب )األندلس( باالستعانة  -حاكم أشبيلية  -قاـ ا٤بعتمد بن عباد :َْٖكبعد عاـ 

 . (ٕٓ/ِ)االستقصاء:. فأفٌب علماء ا٤بالكية ُب ذلك الوقت بارتداده عن اإلسبلـ ،باإلفرنج  د ا٤بسلمْب
استعاف )٧بمد بن عبد ا السعدم( أحد ملوؾ )مراكش( ٗبلك )الربتغاؿ(  د عمو )أيب  :َٖٗكُب عاـ 

 . َٕ/ ِ)االستقصاء( . فأفٌب علماء ا٤بالكية بارتداده ،مركاف ا٤بعتصم با(
ْب الذين العلماء بكفر من استعاف بالكفار على ا٤بسلمْب لكوف يد الكفار غالبة على يد ا٤بسلم ف ذا أفٌب

 . استعانوا ّٔم، فكيف ٗبن أعاف الكفار على ا٤بسلمْب؟ ال شٌك أنو أكٔب بالكفر كالٌرٌدة
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أٌف ا٢بكاـ الذين أعانوا الكفار على ا٤بسلمْب ىم مرتدُّكف ٤با سبق بيانو من األدلة كأقواؿ العلماء كا٣بػػبلصػػة 
لكوهنا ليست كاقعةن أصبلن، كلكوهنا ٓب  اإلكراه حُّ دعولُب كفر كرٌدة من ظاىر الكفار على ا٤بسلمْب، كال تص

 . تتوفر فيها الشركط ا٤بعتربة ُب صحة اإلكراه
قيل للشافعي: أرأيت ا٤بسلم يكتب إٔب ا٤بشركْب من أىل ا٢برب بأف ا٤بسلمْب يريدكف غزكىم أك ]:قاؿ ا٤بؤلف

رٞبو ا  -قاؿ الشافعي فركْب؟ بالعورة من عوراهتم ىل ٰبل ذلك دمو كيكوف ُب ذلك داللة على ٩باألة ا٤بش
ال ٰبل دـ من ثبتت لو حرمة اإلسبلـ إال أف يقتل أك يز٘ب بعد إحصاف أك يكفر كفران بينان بعد إٲباف  :-تعأب

ٍب يثبت على الكفر كليس الداللة على عورة مسلم كال تأييد كافر بأف ٰبذر أف ا٤بسلمْب يريدكف منو غرة 
قلتو ٗبا ال :قاؿ ؟قلت ىذا خربان أـ قياسان أ٤بسلمْب بكفر بْب، فقلت للشافعي:اليحذرىا أك يتقدـ ُب نكاية 

ب فقيل للشافعي فاذكر السنة يسع مسلمان علمو عندم أف ٱبالفو بالسنة ا٤بنصوصة بعد االستدالؿ بالكتا
 . ٍب ساؽ خرب حاطب[ فيو،

 :ا١بواب على كبلـ اإلماـ الشافعي رٞبو ا من كجوه
رٞبو ا استدٌؿ بقصة حاطب على أٌف الذم يتجسس ٤بصلحة الكفار الشافعي ٌف اإلماـ أ: الوجو األكؿ 

 . على ا٤بسلمْب أٌف فعلو ليس بكفر بٌْب، كقد سبق الرد على االستدال بقصة حاطب فيما سبق
 . الشافعي رٞبو ا فيو نظر قوؿ اإلماـ: قتل ا١باسوس: فالثا٘ب الوجو

من كثر تطلعو على عورات ا٤بسلمْب كينبو عليهم  :-رٞبو ا -م قاؿ اإلماـ القرطيب حي كذلك كبلـ
كما   ؛كيعرؼ عدكىم بأخبارىم ٓب يكن بذلك كافران: إذا كاف فعلو لغرض دنيوم كاعتقاده على ذلك سليم

 ىػ، فيو نظر أيضان:. فعل حاطب حْب قصد بذلك اٚباذ اليد كٓب ينو الردة عن الدين ا
كمعلـو أنو لو قيتل لكاف ذلك ، التأكيل الذم منع من تكفّبهعنو إ٭با منع من قتلو ر ي ا  ألٌف حاطبان  

بسبب الرٌدة، كلكنو ٤با كاف متأكالن ٓب يكفر، كإذا كاف التأكيل مانعان من تكفّبه، فمن باب أكٔب يكوف مانعان 
 . من قتلو

ها، ككذلك القصة فيها بٌينا أف قصة حاطب قضية عْب، كقضايا األعياف ال يقاس علي كقد سبق أف
احتماالت كإذا كرد االحتماؿ بطل االستدالؿ، فكما أنو ال يصح أف نستدؿ ّٔا ُب حكم ا٤بظاىرة فكذلك 

 . ال يصح أف نستدٌؿ ّٔا على عدـ قتل ا١باسوس
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عمر رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب قتل حاطب ٓب يقل لو النيب صلى ا عليو  عندما استأذف ف نٌو 
إف ا١باسوس ال يقتل، كٓب يقل لو النيب صلى ا عليو كسلم إنو ال يستحق القتل، كإ٭با بْب لعمر  كسلم

لو كذلك ٲبنع من ٢بوؽ حكم الكفر بو ككذلك ٲبنع قتلو، كبٌْب عليو الصبلة كالسبلـ صدؽ حاطب ُب تأكٌ 
منو خطأ فبل ييتسرٌع ُب ٯبب اعتبارىا فيما لو حصل أنو شهد بدران كأف شهوده بدران حسنة عظيمة لعمر 

يتهم على نستبْب منو، خاصة كأف ا قد غفر ٥بم كذلك يدٌؿ على أٌف اأف ا٢بكم عليو قبل   سبحانو ٲبي
اإلسبلـ كإف كقع منهم خطأ يوفقهم للتوبة منو قبل موهتم كما أشار إٔب ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو 

 . ا٢بكم قبل سؤا٥بم فقد يكوف لديهم مانع ييعذركف بو ، كذلك يستلـز أف ال نتعٌجل عليهم ُبا
 ألمور: ال يصح أف نقيس فعل من عيًرؼ بالتجسس على فعل حاطبو ٍب إنٌ 

 . ايا األعياف ال ييقاس عليهاضأف فعل حاطب قضية عْب، كق األكؿ/
ُب سبيل ا، كىذه  أٌف حاطبان كاف صحابيان صادقان ٦باىدان من ا٤بهاجرين الذين صربكا على األذل الثا٘ب/

 . حسنة لو ٯبب اعتبارىا عند صدكر ا٣بطأ من مثلو
فبل يقاس عليو من عيرؼ بالتجسس و ُب األصل ليس ٔباسوس ػكى ،دـػة قػأٌف فعل حاطب كاف زلٌ  /الثالم
 . ر منوثي ككى 

ال يصح  ركىذه خصوصية ألىل بدذكر ُب حاطب حسنة شهوده بدران أٌف النيب صلى ا عليو كسلم / الرابع
 . أٌف نيلحق فيها غّبىم، كإال ٤با كاف لذكر ىذه ا٢بسنة أم فائدة

قد صدقكم كال تقولوا لو إال خّبا( : )أٌف النيب صلى ا عليو كسٌلم صٌدقو فيما قاؿ كما ُب قولو /ا٣بامس
باطن كىذا خاصه بو عليو الصبلة كالسبلـ حيم أخرب بأمر غييب ال نستطيع االطبلع عليو كىو صدؽ ال

 . كليس ألحد بعد النيب صلى ا عليو كسلم أف ٯبـز بصدؽ من أقدـ على مثل فعل حاطب
 بعد ىذا أف ييقاس ا٣بائن على الصادؽ؟ كا١باسوس على ا٤بؤمن الذم زلت قدمو مرٌة؟ فهل يصح

ًل من على ًفعٍ  ،أف يقاس ًفٍعلي من ركن إٔب طواغيت الكفر كخضع ٥بم كأعاهنم بكل ما يستطيع كىل يصح 
 عادل ا٤بشركْب كقاتلهم كنصر ا كرسولو كجاىد ُب سبيل ا كأبلى ُب اإلسبلـ ببلءن حسنان؟

 ،إف مظاىرة ا٤بشركْب :ُُّب )الدفاع عن أىل السنة كاالتباع( ص  قاؿ الشيخ ٞبد بن عتيق رٞبو ا
فمن  ،ل ىذه مكفراتك  ،أك ر ي ٗبا ىم عليو ،أك الذب عنهم بلساف ،كداللتهم على عورات ا٤بسلمْب

 . كإف كاف مع ذلك يبغض الكفار كٰبب ا٤بسلمْب " ،فهو مرتد -من غّب اإلكراه ا٤بذكور  -صدرت منو 
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أفرأيت إف قاؿ قائل إف رسوؿ ا صلى ا عليو قاؿ  :الشافعي:]قيل للشافعياإلماـ كأما ما أكرده من قوؿ 
ٰبتمل الصدؽ كغّبه فيقاؿ لو قد علم رسوؿ ا صلى ا قد صدؽ إ٭با تركو ٤بعرفتو بصدقو ال بأف فعلو كاف 

عليو كسلم أف ا٤بنافقْب كاذبوف كحقن دماءىم بالظاىر فلو كاف حكم النيب صلى ا عليو كسلم ُب حاطب 
بالعلم بصدقو كاف حكمو على ا٤بنافقْب القتل بالعلم بكذّٔم كلكنو إ٭با حكم ُب كل بالظاىر كتؤب ا عز 

 . السرائر[كجل منهم 
صدقكم( ألف : )بالظاىر ٤با احتاج أف يقوؿ ف ٌف النيب صلى ا عليو كسلم لو كاف أخذ حاطبان  ىذا فيو نظر 

حاطبان ذكر عذره كادعى أنو ٓب يفعل ذلك ارتدادان عن الدين، كلو كاف النيب صلى ا عليو كسلم تركو ألجل 
الذين علم نفاقهم كتركهم لظاىرىم كٓب يصدقهم، كلكن ٤با ظاىره لَبكو كٓب يصٌدقو، كما فعل مع ا٤بنافقْب 

 . دؿ على أنو صادؽ ُب باطنو كظاىرهصٌدقو النيب صلى ا عليو كسلم فيما قاؿ 
النيب صلى ا عليو كسلم دماء ا٤بنافقْب مع علمو بكذّٔم ليس ألف حكمهم ىو عدـ القتل كال  كأما حقن 

ٞباية لسمعة الدعوة كما بْب ُب أكثر من حادثة أنو امتنع عن قتلهم لوجوب أخذىم بالظاىر مطلقان كإ٭با 
لئبل يتحٌدث الناس أٌف ٧بمدان يقتل أصحابو، كلو كاف الواجب أخذىم بالظاىر مطلقان مع ظهور نفاقهم ٤با 

ظاىر اعتذر عن قتلهم ّٔذا ألٌف ىذا ا٤بانع يزكؿ عندما ينتشر اإلسبلـ كيقول، كلىبػىٌْب أف الواجب أخذىم بال
كأنو ال ٯبوز قتلهم، كالنيب صلى ا عليو كسلم عندما ٓب يقتلهم مع ظهور نفاقهم ٓب يقل إهنم صادقوف كما 

 . قاؿ ذلك ُب حق حاطب كإ٭با ترؾ قتلهم ٤بصلحة الدعوة
النيب صلى كا٤بتواترة عند   ف ٌف نفاؽ عبد ا بن أيب كأقوالو ُب النفاؽ كانت كثّبة جدان : قاؿ ابن القيم رٞبو ا

كقد كاجهو بعض ا٣بوارج ُب  ،إ٭با كنا ٬بوض كنلعب :كبعضهم أقر بلسانو كقاؿ ،ا عليو كسلم كأصحابو
ٓب يقل ما قامت عليهم بينة  ؟أال تقتلهم :إنك ٓب تعدؿ كالنيب صلى ا عليو كسلم ٤با قيل لو :كجهو بقولو
اب الصحيح إذف أنو كاف ُب ترؾ قتلهم ُب حياة فا١بو (، ال يتحدث الناس أف ٧بمدا يقتل أصحابو: )بل قاؿ

النيب صلى ا عليو كسلم مصلحة تتضمن تأليف القلوب على رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كٝبع كلمة 
كاإلسبلـ بعدي ُب غربة كرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أحرص شيء على  ،الناس عليو ككاف ُب قتلهم تنفّب

كىذا أمر كاف ٱبتص ٕباؿ حياتو صلى ا عليو  ،ا ينفرىم عن الدخوؿ ُب طاعتوتأليف الناس كأترؾ شيء ٤ب
كُب  ،ككذلك ترؾ قتل من طعن عليو ُب حكمو بقولو ُب قصة الزبّب كخصمو: أف كاف ابن عمتك ،كسلم

 ف ف ىذا ٧بض حقو لو أف ،إنك ٓب تعدؿ :إف ىذه لقسمة ما أريد ّٔا كجو ا كقوؿ اْلخر لو :قسمو بقولو
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يستوفيو كلو أف يَبكو كليس لؤلمة بعده ترؾ استيفاء حقو بل يتعْب عليهم استيفاؤه كال بد كلتقرير ىذه 
 [ْٔٗص  ّزاد ا٤بعادج]. ا٤بسائل مو ع آخر كالغرض التنبيو كاإلشارة

دعِب يا رسوؿ  :ُب الصحيحْب عن علي ُب قصة حاطب بن أيب بلتعة فقاؿ عمر: كقاؿ ابن تيمية رٞبو ا
ما يدريك لعل ا اطلع ك  إنو قد شهد بدرا] :سلمك   أ رب عنق ىذا ا٤بنافق فقاؿ النيب صلى ا عليوا

فدؿ على أف  رب عنق ا٤بنافق من غّب استتابة  [اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم :على أىل بدر فقاؿ
لكن أجاب بأف ىذا ك  قسلم على عمر استحبلؿ  رب عنق ا٤بنافك  مشركع إذ ٓب ينكر النيب صلى ا عليو

]الصاـر . لكنو من أىل بدر ا٤بغفور ٥بم ف ذا أظهر النفاؽ الذم ال ريب أنو نفاؽ فهو مباح الدـك  ليس ٗبنافق
 [ّٖٓص ُا٤بسلوؿ ج

قد ثاب معو ناس ك  كُب الصحيحْب عن عمرك عن جابر بن عبد ا قاؿ: غزكنا مع رسوؿ ا :كقاؿ رٞبو ا
كاف من ا٤بهاجرين رجل لعاب فكسع انصاريا فغضب األنصارم غضبا شديدا حٌب ك  امن ا٤بهاجرين حٌب كثرك 

ما  :سلم فقاؿك  يا للمهاجرين فخرج النيب صلى ا عليو :قاؿ ا٤بهاجرمك  يا لؤلنصار :قاؿ األنصارمك  تداعوا
 عليو الصبلةفقاؿ النيب  :فأخربىم بكسعة ا٤بهاجرم األنصارم قاؿ ؟ما شأهنم :ٍب قاؿ ؟باؿ دعول ا١باىلية

لئن رجعنا إٔب ا٤بدينة ليحرجن  ؟أقد تداعوا علينا :قاؿ عبد ا بن أيب ابن سلوؿك  دعوىا ف هنا خبيثة :السبلـك 
ال ]السبلـ ك  أال نقتل يا نيب ا ىذا ا٣ببيم لعبد ا فقاؿ النيب عليو الصبلة :األعز منها األذؿ قاؿ عمر

أصحاب السّب أف ىذه القصة كانت ُب غزكة ك  ر أىل التفسّبكذك[يتحدث الناس أف ٧بمدا يقتل أصحابو
عنده رىط من ك  رجل من األنصار حٌب غضب عبد ا ابن أيبك  اختصم رجل من ا٤بهاجرين] :بِب ا٤بصطلق

ا ك  كاثركنا ُب ببلدناك  قد نافركنا ؟أفعلوىا :قاؿ عبد ا ابن أيبك  قومو فيهم زيد بن أرقم غبلـ حديم السن
ا لئن رجعنا إٔب ا٤بدينة ليخرجن األعز منها ك  ٠بن كلبك يأكلك أما :مثلهم إال كما قاؿ القائلك  اما مثلن

 :السبلـ ٍب أقبل على من حضره من قومو فقاؿك  باألذؿ رسوؿ ا عليو الصبلةك  األذؿ يعِب باألعز نفسو
لئن أمسكتم عنهم فضل الطعاـ ٓب ا ك  قا٠بتموىم أموالكم أماك  ىذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموىم ببلدكم

مواليهم فبل تنفقوا عليهم حٌب ينفضوا ك  يلحقوا بعشائرىمك  ألكشكوا أف يتحولوا عن ببلدكمك  يركبوا رقابكم
مودة ك  ٧بمد ُب عز من الرٞبنك  ا الذليل القليل ا٤ببغض ُب قومكك  أنت :من حوؿ ٧بمد فقاؿ زيد بن أرقم

اسكت ف ٭با كنت ألعب فمشى زيد بن أرقم ّٔا  :بلمك ىذا فقاؿ عبد اا ال أحبك بعد كك  من ا٤بسلمْب
دعِب أ رب عنقو  :عنده عمر بن ا٣بطاب فقاؿك  ذلك بعد فراغو من الغزكةك  السبلـك  إٔب النيب عليو الصبلة
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من ف ف كرىت يا رسوؿ ا أف يقتلو رجل  :فقاؿ عمر [إذان ترعد لو آنف كثّبة بيثرب] :يا رسوؿ ا فقاؿ
 ا٤بهاجرين فمر سعد بن معاذ أك ٧بمد بن مسلمة أك عباد بن بشر فليقتلوه فقاؿ رسوؿ ا عليو الصبلة

ذلك ُب ساعة [ ك لكن أذف بالرحيلك  إذا يتحدث الناس أف ٧بمدا يقتل أصحابو ال ؟فكيف يا عمر]السبلـ ك 
سلم إٔب عبد ا بن أيب ك   عليوالسبلـ يرٙبل فيها كأرسل النيب صلى اك  ٓب يكن رسوؿ ا عليو الصبلة

الذم أنزؿ عليك الكتاب با٢بق ما قلت من ىذا : ك فقاؿ عبد ا ؟أنت صاحب ىذا الكبلـ :فأتاه فقاؿ
كبّبنا ال تصدؽ عليو كبلـ غبلـ ك  يا رسوؿ ا شيخنا :إف زيدا لكاذب فقاؿ من حضر من األنصارك  شيئا

ٓب ٰبفظ ما قاؿ فغدره رسوؿ ا صلى ا ك  ىم ُب حديثوك  بلـمن غلماف األنصار عسى أف يكونوف ىذا الغ
كاف من فضبلء ك  بلغ عبد ا بن عبد ا بن أيب: ك كذبوه قالواك  فشت ا٤ببلمة ُب األنصار لزيدك  سلمك  عليو

تل يا رسوؿ ا بلغِب أنك تريد ق :سلم فقاؿك  الصحابة ػ ما كاف من أمر أبيو فأتى رسوؿ ا صلى ا عليو
عبد ا بن أيب ٤با بلغك عنو ف ف كنت فاعبل فمر٘ب فأنا أٞبل إليك رأسو فو ا لقد علمت ا٣بزرج ما كاف 

إ٘ب أخشى أف تأمر بو غّبم فيقتلو فبل تدعِب نفسي أنظر إٔب قاتل عبد ا بن أيب ك  ّٔا رجل أبر بوالديو مِب
 بل نرفق بو] :السبلـك  فقاؿ لو النيب عليو الصبلةٲبشي ُب الناس فأقتلو فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار 

لكن بر ك  ال يتحدث الناس أنو يقتل أصحابو] :سلمك  قاؿ النيب صلى ا عليو[ ك ٫بسن صحبتو ما بقي معناك 
 . ُب ذلك نزلت سورة ا٤بنافقْب: ك ذكركا القصة قالوا[ ك أحسن صحبتوك  أباؾ

السبلـ ك  جائزا إذ لوال ذلك ألنكر النيب عليو الصبلة ففي ىذه األحاديم داللة على أف قتل ا٤بنافق كاف
أف يتحدث الناس أف ك  ٓب يعلل ذلك بكراىية غضب عشائر ا٤بنافقْب ٥بمك  كلبْب أف الدـ معصـو باإلسبلـ

ذا ػدـ إذا كاف معصوما كاف ىػو أقبل يقتلهم، ألف الػ٤با ظفر بأصحاب :كأف يقوؿ القائل ،وػ٧بمدا يقتل أصحاب
ر لو كيَبؾ تعليلو بالوصف ػوز تعليل ا٢بكم بوصف ال أثػال ٯبك  ،ـوػالتأثّب ُب عصمة دـ ا٤بعصالوصف عدٙب 

. ل من غّب استتابةو على ما ال ٱبفىػو دليله على القتػو دليله على القتل فهػو مناط ا٢بكم، ككما أنػالذم ى
/ج  . [ُّٔ/صُ]الصاـر

حكومة كقفت مع الكفار ُب حرّٔا على اإلسبلـ ا٢بكم على ا٢بكومة السعودية ككل  ظهر لكىذا يعد كب 
 . كا٤بسلمْب ىو الكفر األكرب ا٤بخرج من ا٤بلة ٤با تقدـ ذكره من األدلة، كبا التوفيق
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 إلياء شرعية الجهاد: الشبهة الرابعة
 

د ]كمن تأكيد األسس كتثبيتها أف جهاد الدفع أك الطلب أمراف مشركعاف من أنكر شرعيتهما ارتقاؿ ا٤بؤلف
لكن من ا٤بهم أف  ،ألنو أنكر شيئان مقرران ُب كتاب ا كسنة رسولو صلى ا عليو كسلم ،كخرج من ا٤بلة

 :أنبو على ىذه التمهيدات فيما يلي ،يعرؼ أف ٥بذا ا١بهاد كقتان كشركطان كمقاصد من أجلها شرع
  ،تو، كىو إقامة دين ا ُب األرضأف جهاد األعداء كقتا٥بم ُب الشريعة مشركع لغّبه ال لذا :التمهيد األكؿ
  {كىقىاتًليوىيٍم حىٌبَّ ال تىكيوفى ًفتػٍنىةه كىيىكيوفى الدّْيني لًلَّوً }كما قاؿ تعأب

فّبتفع الببلء عن  ،كال يعبد إال ا كحده ال شريك لو ،قاؿ ابن جرير الطربم: فقاتلوىم حٌب ال يكوف شرؾ
دين كلو ، يقوؿ: كحٌب تكوف الطاعة كالعبادة كلها  خالصة عباد ا من األرض كىو الفتنة، كيكوف ال
ٍب ساقو ب سناده عن ابن عباس، كا٢بسن،  ،ذكر من قاؿ ذلك. دكف غّبه، كبنحو الذم قلنا قاؿ أىل التأكيل

  ُىػ. ا -رٞبهم ا  -كغّبىم  كقتادة، كالسدم، كابن جريج،
حىٌبَّ ال تىكيوفى }يم على أف سبب القتاؿ ىو الكفر؛ ألنو قاؿكقاؿ أبو عبد ا القرطيب: فدلت اْلية كا٢بد

نىةه    ِىػ. أم كفر، فجعل الغاية عدـ الكفر كىذا ظاىر ا {ًفتػٍ
كقاؿ ابن دقيق العيد: ألف ا١بهاد كسيلة إٔب إعبلف الدين كنشره كإٟباد الكفر كدحضو ففضيلتو ٕبسب 

  ّىػ. فضيلة ذلك ا
 تفسّبه: ٍب ذكر تعأب ا٤بقصود من القتاؿ ُب سبيلو، كأنو ليس ا٤بقصود كقاؿ الشيخ عبد الرٞبن السعدم ُب

بو سفك دماء الكفار كأخذ أموا٥بم، كلكن ا٤بقصود بو أف يكوف الدين  تعأب فيظهر دين ا تعأب، على 
                                      

 

 

 
 (. ُِٔ/ ٗالتفسّب ) ُ
 (. ّْٓ/ِالتفسّب) ِ
 فتح البارم )كتاب ا١بهاد باب فضل ا١بهاد(.  ّ
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فبل قتل  سائر األدياف، كيدفع كل ما يعار و من الشرؾ كغّبه، كىو ا٤براد بالفتنة، ف ذا حصل ىذا ا٤بقصود
  ىػ. كال قتاؿ ا

ىي العليا فهو ُب سبيل ا" متفق  " من قاتل لتكوف كلمة ا:rكُب حديم أيب موسى قاؿ رسوؿ ا 
  ُىػ. قاؿ ابن تيمية: فالعقوبة على ترؾ الواجبات كفعل ارمات ىي مقصود ا١بهاد ُب سبيل ا ا. عليو

كلو كاف ا١بهاد مقصودان لذاتو ٤با . ِىػ. دت سيوؼ ا١بهاد اجر  -أم التوحيد -كقاؿ ابن القيم: كألجلها 
قىاتًليوا الًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىال بًاٍليػىٍوـً اٍْلًخًر كىال ٰبيىرّْميوفى مىا حىرَّـى اللَّوي }سقط بأخذ ا١بزية كما قاؿ تعأب

كُب حديم  {تيوا اٍلًكتىابى حىٌبَّ يػيٍعطيوا ا١ٍبًٍزيىةى عىٍن يىدو كىىيٍم صىاًغريكفى كىرىسيوليوي كىال يىًدينيوفى ًدينى ا٢بٍىقّْ ًمنى الًَّذينى أيك 
إذا أمر أمّبان على جيش أك سرية أكصاه ُب خاصتو بتقول ا  rبريدة ُب صحيح مسلم: كاف رسوؿ ا 

، اغزكا كال تغلوا كال كمن معو من ا٤بسلمْب خّبان ٍب قاؿ:" اغزكا باسم ا ُب سبيل ا، قاتلوا من كفر با
تغدركا كال ٛبثلوا كال تقتلوا كليدان، كإذا لقيت عدكؾ من ا٤بشركْب فادعهم إٔب ثبلث خصاؿ أك خبلؿ فذكر 

 . اإلسبلـ، ف ف ٓب يستجيبوا فا١بزية، ف ف ٓب يعطوا فالقتاؿ "
 

رض فقبل الدعوة إليو ال بد من إذا تبْب أف ا١بهاد مشركع لغّبه، كىو إقامة دين ا ُب األ :التمهيد الثا٘ب
الفقو الشرعي الدقيق كالنظر ا٤بتعمق الطويل ىل الدعوة ّٔذه الوسيلة ٙبقق الغاية ا٤بقصودة كىي إقامة دين 

 ا أـ ال؟ 

                                      

 

 

 
 (. َّٖ/ ٦ِٖبموع الفتاكل ) ُ
 (. ْ/ ُا٤بوقعْب ) ( كأعبلـّْ/ُزاد ا٤بعاد) ِ
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كمن األمور ا٤بعينة على إدراؾ كاقع ا٤بسلمْب أهنم إذا كانوا ُب  عف من جهة العدة كالعتاد بالنسبة لعدكىم 
 rف يسلكوا مسلك جهاد العدك كقتالو لكوهنم  عفاء، كيو ح ذلك أف ا ٓب يأمر رسولو فبل يصح ٥بم أ

 . كالصحابة بقتاؿ الكفار ٤با كانوا ُب مكة، لضعفهم من جهة العدة كالعتاد بالنسبة لعدكىم
دينة قاؿ ابن تيمية: ككاف مأموران بالكف عن قتا٥بم لعجزه كعجز ا٤بسلمْب عن ذلك، ٍب ٤با ىاجر إٔب ا٤ب

كصار لو ّٔا أعواف أذف لو ُب ا١بهاد، ٍب ٤با قوكا كتب عليهم القتاؿ كٓب يكتب عليهم قتاؿ من سا٤بهم؛ ألهنم 
فلما فتح ا مكة كانقطع قتاؿ قريش كملوؾ العرب، ككفدت إليو كفود . ٓب يكونوا يطيقوف قتاؿ ٝبيع الكفار

هم إال من كاف لو عهد مؤقت، كأمره بنبذ العهود بقتاؿ الكفار كل -تعأب  -العرب باإلسبلـ أمره ا 
  ُىػ. ا٤بطلقة، فكاف الذم رفعو كنسخو ترؾ القتاؿ ا

كقاؿ: كسبب ذلك أف ا٤بخالفة ٥بم ال تكوف إال مع ظهور الدين كعلوه كا١بهاد، كإلزامهم با١بزية كالصغار، 
. كمل الدين كظهر كعبل، شرع ذلك افلما كاف ا٤بسلموف ُب أكؿ األمر  عفاء ٓب تشرع ا٤بخالفة ٥بم، فلما  

  ِىػ
كقاؿ: فكاف ذلك عاقبة الصرب كالتقول اللذين أمر ا ّٔما ُب أكؿ األمر، ككاف إذ ذاؾ ال يؤخذ من أحد 
من اليهود الذين با٤بدينة كال غّبىم جزية، كصارت تلك اْليات ُب حق كل مؤمن مستضعف ال ٲبكنو نصر 

ينتصر ٗبا يقدر عليو من القلب ك٫بوه، كصارت آية الصغار على ا٤بعاىدين ُب ا كرسولو بيده كال بلسانو، ف
حق كل مؤمن قوم يقدر على نصر ا كرسولو بيده أك لسانو، كّٔذه اْلية ك٫بوىا كاف ا٤بسلموف يعملوف 

ذه كعلى عهد خلفائو الراشدين، ككذلك ىو إٔب قياـ الساعة، ال تزاؿ طائفة من ى rآخر عيمير رسوؿ ا 
األمة قائمْب على ا٢بق ينصركف ا كرسولو النصر التاـ، فمن كاف من ا٤بؤمنْب بأرض ىو فيها مستضعف أك 
ُب كقت ىو فيو مستضعف فليعمل بآية الصرب كالصفح عمن يؤذم ا كرسولو من الذين أكتوا الكتاب 

                                      

 

 

 
 (. ِّٕ/ ُا١بواب الصحيح ) ُ
 (. َِْ/ ُاقتضاء الصراط ا٤بستقيم ) ِ



 جمع وإعداد: أبي المنذر الحربي عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل التكفير والتفجير"

 (ٕ٘ٙ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

طعنوف ُب الدين، كبآية قتاؿ الذين أكتوا كا٤بشركْب، كأما أىل القوة ف ٭با يعملوف بآية قتاؿ أئمة الكفر الذين ي
  ُىػ. الكتاب حٌب يعطوا ا١بزية عن يد كىم صاغركف ا

كقاؿ الشيخ عبد الرٞبن السعدم: ىذه اْليات تتضمن األمر بالقتاؿ ُب سبيل ا، كىذا كاف بعد ا٥بجرة إٔب 
  ِىػ. كف أيديهم اا٤بدينة، ٤با قوم ا٤بسلموف للقتاؿ أمرىم ا بو، بعدما كانوا مأمورين ب

ألدل  -مع قلة عددىم كعددىم، ككثرة أعدائهم -: كمنها: أنو لو فرض عليهم القتاؿ -رٞبو ا  -كقاؿ
ككاف . ذلك إٔب ا محبلؿ اإلسبلـ، فركعي جانب ا٤بصلحة العظمى على ما دكهنا، كلغّب ذلك من ا٢بكم

غّب البلئق فيها ذلك، كإ٭با البلئق فيها القياـ بعض ا٤بؤمنْب يودكف أف لو فرض عليهم القتاؿ ُب تلك ا٢باؿ 
كىلىٍو أىنػَّهيٍم فػىعىليوا مىا }ٗبا أمركا بو ُب ذلك الوقت من التوحيد كالصبلة كالزكاة ك٫بو ذلك، كما قاؿ تعأب

عليهم القتاؿ ُب كقتو  كتب  ،كقوم اإلسبلـ ،فلما ىاجركا إٔب ا٤بدينة {ييوعىظيوفى ًبًو لىكىافى خىٍّبان ٥بىيٍم كىأىشىدَّ تػىٍثًبيتان 
  ّىػ. ا٤بناسب لذلك ا

" البد فيو من شرط كىو أف يكوف عند ا٤بسلمْب قدرة كقوة يستطيعوف :العثيمْب كقاؿ الشيخ ٧بمد بن صاّب
ك٥بذا ٓب  ،ّٔا القتاؿ، ف ف ٓب يكن لديهم قدرة ف ف إقحاـ أنفسهم ُب القتاؿ إلقاء بأنفسهم إٔب التهلكة

ألهنم عاجزكف  عفاء فلما ىاجركا إٔب ا٤بدينة  ،ٔب على ا٤بسلمْب القتاؿ كىم ُب مكةيوجب ا سبحانو كتعا
كإال سقط عنهم   ،ككونوا الدكلة اإلسبلمية كصار ٥بم شوكة أمركا بالقتاؿ، كعلى ىذا فبلبد من ىذا الشرط

ال } كقولو: {مىا اٍستىطىٍعتيمٍ  فىاتػَّقيوا اللَّوى }: كسائر الواجبات ألف ٝبيع الواجبات يشَبط فيها القدرة لقولو تعأب
  ْىػ. ا {ييكىلّْفي اللَّوي نػىٍفسان ًإالَّ كيٍسعىهىا

                                      

 

 

 
 (. ُّْ/ ِالصاـر ا٤بسلوؿ ) ُ
 . ٖٗالتفسّب ص  ِ
 . ُٖٖالتفسّب ص  ّ
 ( ٗ/ٖالشرح ا٤بمتع ) ْ



 : أبي المنذر الحربيجمع وإعداد  كفير والتفجير"عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل الت

 (ٕٙٙ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

فضل  -رٞبو ا  -كقاؿ ردان على سؤاؿ يتعلق ٕباجة آّتمع اإلسبلمي للجهاد ُب سبيل ا بعد بيانو 
لقتاؿ أك ٯبوز مع عدـ ا١بهاد كمنزلتو العظيمة ُب الشرع اإلسبلمي ليكوف الدين كلو ، كأ اؼ ىل ٯبب ا

االستعداد لو؟، فا١بواب: ال ٯبب كال ٯبوز ك٫بن غّب مستعدين لو، كا ٓب يفرض على نبيو كىو ُب مكة أف 
كأف ا أذف لنبيو ُب صلح ا٢بديبية أف يعاىد ا٤بشركْب ذلك العهد الذم إذا تبله اإلنساف  ،يقاتل ا٤بشركْب

م يعرؼ كيف كاف صلح ا٢بديبية حٌب قاؿ عمر بن ا٣بطاب: يا كثّب منك. ظن أف فيو خذالنان للمسلمْب
، فظن أف ىذا ؟قاؿ: فلم نعطي الدنية ُب ديننا. قاؿ: بلى. ؟رسوؿ ا ألسنا على ا٢بق كعدكنا على الباطل

خذالف، كلكن الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ما ُب شك أنو أفقو من عمر، كأف ا تعأب أذف لو ُب ذلك 
كىذا يدلنا  ،كإف كاف ظاىر الصلح خذالنان للمسلمْب… سوؿ ا كلست عاصيو كىو ناصرم كقاؿ: إ٘ب ر 

ا٤بهم أنو ٯبب على ا٤بسلمْب ا١بهاد حٌب تكوف كلمة  ..يا إخوا٘ب على مسألة مهمة كىو قوة ثقة ا٤بؤمن بربو
و جهاد الكفار حٌب كلو ا ىي العليا كيكوف الدين كلو ، لكن اْلف ليس بأيدم ا٤بسلمْب ما يستطيعوف ب

ٍب  ،جهاد مدافعة كجهاد ا٤بهاٝبة ما ُب شك اْلف غّب ٩بكن حٌب يأٌب ا بأمة كاعية تستعد إٲبانيان كنفسيان 
 . ُىػ. أما ٫بن على ىذا الو ع فبل ٲبكن أف ٪باىد ا ،عسكريان 

جوب أف يكوف الرجل ا٤بسلم ك٩با يزيد أف القوة شرط إلقامة جهاد الطلب ابتداء أف ا اشَبط ُب العدد للو 
اٍْلفى خىفَّفى اللَّوي عىٍنكيٍم كىعىًلمى أىفَّ ًفيكيٍم  ىٍعفان فىً ٍف يىكيٍن ًمٍنكيٍم ًمائىةه صىاًبرىةه يػىٍغًلبيوا }مقابل اثنْب، كما قاؿ تعأب

فلو كاف الكفار ثبلثة أ عاؼ  {مىعى الصَّاًبرًينى  ًمائػىتػىٍْبً كىًإٍف يىكيٍن ًمٍنكيٍم أىٍلفه يػىٍغًلبيوا أىٍلفىٍْبً بًً ٍذًف اللًَّو كىاللَّوي 
فهذا يؤكد أف القوة شرط، . ا٤بسلمْب ٤با كجب عليهم القتاؿ، كلصح ٥بم الفرار، كما فعل الصحابة ُب مؤتة

ما أخرج مسلم عن النواس بن ٠بعاف ُب قصة قتل عيسى عليو السبلـ للدجاؿ قاؿ:  -أيضان  -كمن ىذا 
نما ىو كذلك، إذ أكحى ا إٔب عيسى: إ٘ب قد أخرجت عبادان ٕب ال يداف )أم ال فبي :rقاؿ رسوؿ ا 

                                      

 

 

 
 ىػ. ُُْْلقاء ا٣بميس الثالم كالثبلثْب ُب شهر صفر /  ُ



 جمع وإعداد: أبي المنذر الحربي عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل التكفير والتفجير"

 (ٕٚٙ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

… كيبعم ا يأجوج كمأجوج  (قدرة( ألحد بقتا٥بم، فحرز عبادم إٔب الطور )أم  مهم إٔب جبل الطور
 " 

الطور أم  لعجزه عن دفعو، كمعُب حرزىم إٔب -ٍب قاؿ  -قاؿ النوكم: قاؿ العلماء معناه ال قدرة كال طاقة 
  ُىػ.  مهم كاجعل ٥بم حرزان ا

ففي ىذا ا٢بديم أنو ٤با كانت قوة عيسى عليو السبلـ  عيفة بالنسبة ليأجوج كمأجوج أمره ا أال يقاتلهم 
 . كٯباىدىم، فدؿ ىذا على أف القدرة شرط

 
ند ا٤بسلمْب، كإال ف ذا  : باإل افة إٔب قوة العدة كالعتاد، فبلبد من قوة اإلٲباف كاإلسبلـ عالتمهيد الثالم

كانت ذنوب ا٤بسلمْب ظاىرة شاىرة متكاثرة، ككاف قيامهم بالدين  عيفان ال سيما ُب أمر التوحيد كالسنة 
بأف يكوف الشرؾ كالبدع كعمـو ا٤بعاصي شائعان عند ا٤بسلمْب مألوفان، كيكوف أىلها غالبْب، ف ذا كاف حاؿ 

أىكىلىمَّا أىصىابػىٍتكيٍم }قاؿ تعأب . ف إال أف يشاء ا بفضلو كرٞبتوا٤بسلمْب كذلك، ف هنم عن نصر ا ٧بجوبو 
ا قيٍل ىيوى ًمٍن ًعٍنًد أىنٍػفيًسكيمٍ    {ميًصيبىةه قىٍد أىصىٍبتيٍم ًمثٍػلىيػٍهىا قػيٍلتيٍم أىٗبَّ ىىذى

من أم كجو ىذا كمن  {((أىٗبَّ ىىذىا} يعِب قلتم ٤با أصابتكم مصيبتكم بأحد {قػيٍلتيٍم أىٗبَّ ىىذىا}قاؿ ابن جرير: 
يأتيو الوحي من السماء كعدكنا  rأين أصابنا ىذا الذم أصابنا ك٫بن مسلموف كىم مشركوف كفينا نيب ا 

يقوؿ: قل ٥بم:  {ىيوى ًمٍن ًعٍنًد أىنٍػفيًسكيمٍ }أىل كفر با كشرؾ قل يا ٧بمد للمؤمنْب بك من أصحابك 
أمرم كترككم طاعٍب ال من عند غّبكم كال من قبل  أصابكم ىذا الذم أصابكم من عند أنفسكم ٖببلفكم

  ِىػ. أحد سواكم ا

                                      

 

 

 
 (. ٖٔ/ ُٖشرح مسلم ) ُ
 (. َُٖ/ ُْب تفسّب القرآف )جامع البياف  ِ



 : أبي المنذر الحربيجمع وإعداد  كفير والتفجير"عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل الت

 (ٕٛٙ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

إ٭با تقاتلوف بأعمالكم :كقاؿ أبو الدرداء. كعكرمة كا٢بسن كابن جريج كالسدم  كنقلو عن ٝباعة من السلف
ُ . 

كقاؿ الشيخ عبد الرٞبن السعدم: قلتم أٗب ىذا أم من أين أصابنا ما أصابنا كىزمنا؟ قل ىو من عند 
فسكم حْب تنازعتم كعصيتم من بعد ما أراكم ما ٙببوف، فعودكا على أنفسكم باللـو كاحذركا من األسباب أن

  ِىػ ا. ا٤بردية
كقاؿ ابن تيمية: كحيم ظهر الكفار، ف ٭با ذاؾ لذنوب ا٤بسلمْب الٍب أكجبت نقص إٲباهنم، ٍب إذا تابوا 

 {نيوا كىال ٙبىٍزىنيوا كىأىنٍػتيمي اأٍلىٍعلىٍوفى ًإٍف كيٍنتيٍم ميٍؤًمًنْبى كىال هتىً }-تعأب  -بتكميل إٲباهنم نصرىم ا، كما قاؿ 
ا قيٍل ىيوى ًمٍن ًعٍنًد أىنٍػفيًسكيمٍ }كقاؿ ا قػيٍلتيٍم أىٗبَّ ىىذى   ّىػ. ا {أىكىلىمَّا أىصىابػىٍتكيٍم ميًصيبىةه قىٍد أىصىٍبتيٍم ًمثٍػلىيػٍهى

رين على ا٤بؤمنْب تارة، كما يديل ا٤بؤمنْب على الكافرين، كما  كقاؿ: كأما الغلبة ف ف ا تعأب قد يديل الكاف
ًإنَّا لىنػىٍنصيري ريسيلىنىا كىالًَّذينى آمىنيوا }مع عدكىم، لكن العاقبة للمتقْب ف ف ا يقوؿ rكاف يكوف ألصحاب النيب 

نٍػيىا كىيػىٍوـى يػىقيوـي اأٍلىٍشهىادي  ككاف عدكىم مستظهران عليهم كاف ذلك  ،كإذا كاف ُب ا٤بسلمْب  عفه  {ُب ا٢بٍىيىاًة الدُّ
بسبب ذنؤّم كخطاياىم؛ إما لتفريطهم ُب أداء الواجبات باطنان كظاىران، كإما لعدكاهنم بتعدم ا٢بدكد باطنان 

 {ٍيطىافي بًبػىٍعًض مىا كىسىبيواًإفَّ الًَّذينى تػىوىلٍَّوا ًمٍنكيٍم يػىٍوـى اٍلتػىقىى ا١بٍىٍمعىاًف ًإ٭بَّىا اٍستػىزى٥بَّيمي الشَّ }كظاىران، قاؿ ا تعأب
ا قيٍل ىيوى ًمٍن ًعٍنًد أىنٍػفيًسكيمٍ } كقاؿ تعأب ا قػيٍلتيٍم أىٗبَّ ىىذى كقاؿ  {أىكىلىمَّا أىصىابػىٍتكيٍم ميًصيبىةه قىٍد أىصىٍبتيٍم ًمثٍػلىيػٍهى

نى ًإٍف مىكَّنَّاىيٍم ُب اأٍلىٍرًض أىقىاميوا الصَّبلةى كىآتػىويا الزَّكىاةى الًَّذي. كىلىيػىٍنصيرىفَّ اللَّوي مىٍن يػىٍنصيريهي ًإفَّ اللَّوى لىقىًومّّ عىزًيزه }تعأب
ٍوا عىًن اٍلميٍنكىًر كىلًلًَّو عىاًقبىةي اأٍليميورً    ْىػ. ا {كىأىمىريكا بًاٍلمىٍعريكًؼ كىنػىهى

                                      

 

 

 
 علقو البخارم )كتاب ا١بهاد، باب عمل صاّب قبل القتاؿ(.  ُ
 . ُٔٓالتفسّب ص  ِ
 (. َْٓ/ ٔا١بواب الصحيح ) ّ
 .  (ِْْ/ ُْ( )ِّٗ/ ٖ( كانظر )ْٓٔ/ ٦ُُبموع الفتاكل ) ْ



 جمع وإعداد: أبي المنذر الحربي عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل التكفير والتفجير"

 (ٜٕٙ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

من خصومة فلو رجع العبد إٔب السبب كا٤بوجب لكاف اشتغالو بدفعو أجدل عليو، كأنفع لو  :كقاؿ ابن القيم
أىكىلىمَّا }قاؿ ا تعأب. فهو الذم سلطو على نفسو بظلمو -كإف كاف ظا٤بان  -ف نو  ،من جرل على يديو

ا قيٍل ىيوى ًمٍن ًعٍنًد أىنٍػفيًسكيمٍ  ا قػيٍلتيٍم أىٗبَّ ىىذى فأخرب أف أذل عدكىم ٥بم،  {أىصىابػىٍتكيٍم ميًصيبىةه قىٍد أىصىٍبتيٍم ًمثٍػلىيػٍهى
كىمىا أىصىابىكيٍم ًمٍن ميًصيبىةو فىًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيو }كقاؿ ا تعأب. ا ىو بسبب ظلمهمكغلبتهم ٥بم: إ٭ب

  ُىػ. ا {عىٍن كىًثّبو 
ًإنَّا لىنػىٍنصيري ريسيلىنىا كىالًَّذينى آمىنيوا }كقاؿ: ككذلك النصر كالتأييد الكامل، إ٭با ىو ألىل اإلٲباف الكامل، قاؿ تعأب

نٍػيىا كىيػىٍوـى يػىقيوـي اأٍلىٍشهىادي ُب ا٢بٍى  فمن نقص  {فىأىيٍَّدنىا الًَّذينى آمىنيوا عىلىى عىديكًّْىٍم فىأىٍصبىحيوا ظىاًىرًينى }كقاؿ {يىاًة الدُّ
إٲبانو نقص نصيبو من النصر، كالتأييد، ك٥بذا إذا أصيب العبد ٗبصيبة ُب نفسو أك مالو، أك ب دالة عدكه عليو، 

 . كىو من نقص إٲبانو. إما بَبؾ كاجب، أك فعل ٧بـر ف ٭با ىي بذنوبو،
ٍؤًمًنْبى }كّٔذا يزكؿ اإلشكاؿ الذم يورده كثّب من الناس على قولو تعأب اًفرًينى عىلىى اٍلمي كىلىٍن ٯبىٍعىلى اللَّوي لًٍلكى

لن ٯبعل ٥بم كٯبيب عنو كثّب منهم بأنو لن ٯبعل ٥بم عليهم سبيبلن ُب اْلخرة، كٯبيب آخركف بأنو  {سىًبيبلن 
 . عليهم سبيبلن ُب ا٢بجة

كالتحقيق: أهنا مثل ىذه اْليات، كأف انتفاء السبيل عن أىل اإلٲباف الكامل، ف ذا  عف اإلٲباف صار 
لعدكىم عليهم من السبيل ٕبسب ما نقص من إٲباهنم، فهم جعلوا ٥بم عليهم السبيل ٗبا تركوا من طاعة ا 

منصور، مكفي، مدفوع عنو بالذات أينما كاف، كلو اجتمع عليو من فا٤بؤمن عزيز غالب مؤيد . تعأب
نيوا كىال ٙبىٍزىنيوا كىأىنٍػتيمي }كقد قاؿ تعأب للمؤمنْب . بأقطارىا، إذا قاـ ٕبقيقة اإلٲباف ككاجباتو، ظاىران كباطنان  كىال هتى

ًنيوا كىتىٍدعي }كقاؿ تعأب {اأٍلىٍعلىٍوفى ًإٍف كيٍنتيٍم ميٍؤًمًنْبى  وا ًإٔبى السٍَّلًم كىأىنٍػتيمي اأٍلىٍعلىٍوفى كىاللَّوي مىعىكيٍم كىلىٍن يىَبىكيٍم فىبل هتى

                                      

 

 

 
 (. َِْ/ ِمدارج السالكْب ) ُ
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فهذا الضماف إ٭با ىو ب ٲباهنم كأعما٥بم، الٍب ىي جند من جنود ا، ٰبفظهم ّٔا، كال يفردىا  {أىٍعمىالىكيمٍ 
 . ُىػ. ه، كٓب تكن موافقة ألمره اعنهم كيقتطعها عنهم، كما يىَبي الكافرين كا٤بنافقْب أعما٥بم، إذ كانت لغّب 

كإف ا٤بسلمْب إذا رجعوا إٔب دينهم ا٢بق القائم على الكتاب كالسنة بفهم سلف األمة، ف ف ا ينصرىم، 
ُب  كىعىدى اللَّوي الًَّذينى آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىعىًمليوا الصَّا٢بًىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػَّهيمٍ }كٯبعل ٥بم العزة كالتمكْب كما قاؿ تعأب 

لى  ٍوًفًهٍم أىٍمنان اأٍلىٍرًض كىمىا اٍستىٍخلىفى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىلىييمىكّْنىنَّ ٥بىيٍم ًدينػىهيمي الًَّذم اٍرتىضىى ٥بىيٍم كىلىييبىدّْ نػَّهيٍم ًمٍن بػىٍعًد خى
الصادقة، الٍب شوىد تأكيلها قاؿ الشيخ عبد الرٞبن السعدم: ىذا من أكعاده  {يػىٍعبيديكنىًِب ال ييٍشرًكيوفى يب شىٍيئان 

ك٨بربىا، ف نو كعد من قاـ باإلٲباف كالعمل الصاّب من ىذه األمة، أف يستخلفهم ُب األرض، يكونوف ىم 
ا٣بلفاء فيها، ا٤بتصرفْب ُب تدبّبىا، كأنو ٲبكن ٥بم دينهم الذم ارتضى ٥بم، كىو دين اإلسبلـ، الذم فاؽ 

ها كشرفها كنعمتو عليها، بأف يتمكنوا من إقامتو، كإقامة شرائعو األدياف كلها، ارتضاه ٥بذه األمة، لفضل
الظاىرة كالباطنة، ُب أنفسهم كُب غّبىم، لكوف غّبىم من أىل األدياف كسائر الكفار مغلوبْب ذليلْب، كأنو 
يبد٥بم من بعد خوفهم الذم كاف الواحد منهم ال يتمكن من إظهار دينو، كما ىو عليو إال بأذل كثّب من 

كفار، ككوف ٝباعة ا٤بسلمْب قليلْب جدان بالنسبة إٔب غّبىم، كقد رماىم أىل األرض عن قوس كاحدة، ال
فوعدىم ا ىذه األمور كقت نزكؿ اْلية، كىي ٓب تشاىد االستخبلؼ ُب األرض . كبغوا ٥بم الغوائل

ا كال يشركوف بو شيئان، كالتمكْب فيها، كالتمكْب من إقامة الدين اإلسبلمي، كاألمن التاـ، ٕبيم يعبدكف 
كال ٱبافوف أحدان إال ا، فقاـ صدر ىذه األمة، من اإلٲباف كالعمل الصاّب ٗبا يفوقوف على غّبىم، فمكنهم 
من الببلد كالعباد، كفتحت مشارؽ األرض كمغارّٔا، كحصل األمن التاـ كالتمكْب التاـ، فهذا من آيات ا 

إٔب قياـ الساعة، مهما قاموا باإلٲباف كالعمل الصاّب، فبل بد أف يوجد ما  العجيبة الباىرة، كال يزاؿ األمر

                                      

 

 

 
 (. ُِٖ/ ِإغاثة اللهفاف ) ُ



 جمع وإعداد: أبي المنذر الحربي عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل التكفير والتفجير"

 (ٕٔٚ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

كعدىم ا، كإ٭با يسلط عليهم الكفار كا٤بنافقْب، كيديلهم ُب بعض األحياف، بسبب إخبلؿ ا٤بسلمْب 
 . ىػ. باإلٲباف كالعمل الصاّب ا

كا٤بسلمْب، كٛبكينو ُب األرض، فاسلكوه أيها ا٤بسلموف الصادقوف كا٤بؤمنوف ا٤بوقنوف ىذا سبيل عز اإلسبلـ 
كاجتهدكا ُب تكثّب سالكيو، كال يغرنكم الشيطاف، كٱبذلنكم بأف ىذا الطريق بعيد منتهاه تفُب األعمار دكنو،  

كالسّب على الطريق النبوم، كٓب  rكما لبس على كثّبين؛ ألننا ٓب نؤمر من ربنا إال ب ببلغ ما ٰببو ا كرسولو
كلنكن على علم أف ا لو أراد ىداية  {ًإٍف عىلىٍيكى ًإالَّ اٍلبىبلغي }، كقطف الثمار قاؿ تعأبنطالب بالنتائج

بػيرى عىلىٍيكى ًإٍعرىا يهيٍم فىً ًف اٍستىطىٍعتى أىٍف }ا٤بدعوين، كعز اإلسبلـ كا٤بسلمْب لفعل كما قاؿ تعأب كىًإٍف كىافى كى
اًء فػىتىٍأتًيػىهيٍم بًآيىةو كىلىٍو شىاءى اللَّوي ١بىىمىعىهيٍم عىلىى ا٥ٍبيدىل فىبل تىكيونىنَّ ًمنى  تػىٍبتىًغيى نػىفىقان ُب اأٍلىٍرًض أىٍك سيلَّمان  ُب السَّمى

 . ككن على ذكر من أف من تعجل شيئان قبل أكانو عوقب ٕبرمانو ،{ا١بٍىاًىًلْبى 
أمينان لّبل أف ما يقـو بو بعضهم تنبيو / إف من لديو معرفة كلو قليلة ٕباؿ األمة اإلسبلمية اليـو ككاف ناصحان 

كإٔب ا  -من دعوة األمة ١بهاد الكفار جهاد الطلب ىو من إىبلكها كالَبدم ّٔا ُب ا٥باكية ألف أمتنا 
تفقد ُب ىذه األزماف قوهتا الدينية، فرايات الشرؾ من دعاء األكلياء كالتقرب إليهم مرفوعة،  -ا٤بشتكى 

اىيك عن اإل٢باد كالتحريف أل٠باء ا كصفاتو من جهة األشاعرة كأطناب التصوؼ كالبدع مضركبة، ن
 . كا٤بعتزلة كا١بهمية، فهو الشيء ا٤بقرر ُب أكثر جامعاهتا كمعاىدىا ا٤بسماة إسبلمية

أما ُب الدعوة إٔب ا فتحزب كٝباعات جاىلية توإب كتعادم على ا٢بزب، ٲبيلوف مع األىواء حيم مالت: 
حسب فسعت لتكثّب الناس كلو على غّب الدين باسم ا٤بصلحة؛ ليقفوا معها لنيل ٝباعة ىدفها ا٢بكم ف

ا٥بدؼ ا٤بنشود كجماعة اإلخواف ا٤بسلمْب، كٝباعة ىدفها ىداية ا٤بدعوين كلو على غّب السبيل كالطريق 
 ال علم ٥بم  ا٤بستقيم؛ لذا تراىم ال يتورعوف عن الوقوع ُب ا٢براـ ٥بداية غّبىم فَبل كثّبان من أتباعها جهاالن 

كمن عجيب أمر ىاتْب ا١بماعتْب أهنما ال يدعواف إٔب التوحيد كنبذ الشرؾ كي ال يفرقوا . كجماعة التبليغ
 . الناس عنهم

أما الفساد األخبلقي كالتتبع لسنن الغرب الكافر فهو ىدم الكثّب السيما الشباب كالشابات، ف ذا كانت 
كىكىذىًلكى } ظا٤بة ال يؤب عليها إال أمثا٥با من الظلمة كما قاؿ تعأبفهي أمة  -اليـو  -ىذه حاؿ أكثر أمتنا 

انيوا يىٍكًسبيوفى  فكما تكونوا يؤب عليكم، بل كىم عن نصر ا بعيدكف؛  {نػيوىٕبّْ بػىٍعضى الظَّاًلًمْبى بػىٍعضان ٗبىا كى
 . إال أف يتفضل ا بفضلو كرٞبتو الواسعة {ًإٍف تػىٍنصيريكا اللَّوى يػىٍنصيرٍكيمٍ }ألهنم ٓب ينصركا ا كما قاؿ تعأب



 : أبي المنذر الحربيجمع وإعداد  كفير والتفجير"عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل الت

 (ٕٕٚ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

 عفاء بالنسبة لعدكنا الكافر فهو ا٤بصنع لؤلسلحة  -كما ال ٱبفى   -ٍب من جهة العدة كالعتاد فنحن 
كاتكر، ك٫بن ا٤بستهلكوف لردمء ما صنع؛ لذا الوسيلة الناجعة الناجحة لعز األمة كٛبكينها الرجوع إٔب ا 

كىمىٍن يػىتًَّق اللَّوى ٯبىٍعىٍل لىوي }دان ركيدان، ف ف أغلق باب كِب الداعية من باب آخر كىكذا كالدعوة بالكلمة ركي
 . {٨بىٍرىجان 

 . ١بهاد العدك الكافر ىم ُب ا٢بقيقة يسعوف ٥ببلكها من حيم ال يدركف -اْلف  -كالذين يدعوف األمة 
اْلف ٤باذا ال ٫بارب أمريكا كركسيا  :قائلقاؿ الشيخ العبلمة ٧بمد بن صاّب العثيمْب ك٥بذا لو قاؿ لنا  

؟!!!! ٤باذا؟؟ لعدـ القدرة األسلحة الٍب قد ذىب عصرىا عندىم ىي الٍب ُب أيدينا كىي عند ؟كفرنسا كا٪بلَبا
ك٥بذا أقوؿ: إنو  ؟أسلحتهم ٗبنزلة سكاكْب ا٤بوقد عند الصواريخ ما تفيد شيئان فكيف ٲبكن أف نقاتل ىؤالء

أنو ٯبب علينا أف نقاتل أمريكا كفرنسا كا٪بلَبا كركسيا كيف نقاتل ىذا تأباه حكمة :ائلمن ا٢بمق أف يقوؿ ق
أىًعدُّكا ٥بىيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن }ى ا عز كجل كيأباه شرعو لكن الواجب علينا أف نفعل ما أمر ا بو عز كجل

 . ُىػ. ا…قوة نعدىا ىو اإلٲباف كالتقول  ىذا الواجب علينا أف نعد ٥بم ما استطعنا من قوة، كأىم ،{قػيوَّةو 
كاف يَبتب عليو مفاسد   إذابل حٌب إحياء ركح ا١بهاد ُب أرض مسلمْب ٛبكنت منها الكفار ال يصح 

 . أعظم من إىبلؾ ا٤بسلمْب كزيادة تسليط للكافرين كما نراه من حولنا
عيش حالة  عف ٗبا ركل ألننا ن -اْلف -فائدة/ اعَبض بعضهم على القوؿ بعدـ مشركعية ا١بهاد

قاؿ:" كال تزاؿ عصابة من ا٤بسلمْب يقاتلوف على ا٢بق  rالشيخاف عن معاكية بن أيب سفياف أف رسوؿ ا
ظاىرين على من ناكأىم إٔب يـو القيامة" كُب صحيح مسلم قاؿ عبد ا بن عمرك بن العاص: "ال تقـو 

فبينما ىم على . ، ال يدعوف ا بشيء إال رده عليهمالساعة إال على شرار ا٣بلق، ىم شر من أىل ا١باىلية
ذلك أقبل عقبة بن عامر فقاؿ لو مسلمة: يا عقبة! ا٠بع ما يقوؿ عبد ا، فقاؿ عقبة: ىو أعلم كأما أنا 

                                      

 

 

 
 كتاب ا١بهاد الشريط األكؿ الوجو )أ(.   شرح بلوغ ا٤براـ من ُ
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يقوؿ:" ال تزاؿ عصابة من أمٍب يقاتلوف على أمر ا، قاىرين لعدكىم، ال يضرىم من  rفسمعت رسوؿ ا
تيهم الساعة، كىم على ذلك" فقاؿ عبد ا: أجل ٍب يبعم ا رٰبان كريح ا٤بسك مسها خالفهم، حٌب تأ

مس ا٢برير، فبل تَبؾ نفسان ُب قلبو مثقاؿ حبة من اإلٲباف إال قبضتو، ٍب يبقى شرار الناس عليهم تقـو 
ل زماف، كأف ا٤بسلمْب الساعة"، فقاؿ ا٤بعَبض: ُب ىذين ا٢بديثْب كما ُب معناٮبا تأكيد استمرار ا١بهاد ُب ك

 . ال ينقطعوف عنو إٔب أف هتب ىذه الريح الطيبة
 كما فهمو ىذا ا٤بعارض من استمرار ا١بهاد مردكد من ثبلثة أكجو:

بل كاف  ،العملية أكرب شاىد، كأظهر دليل على أف قتالو ٓب يكن دائمان مستمران  r/ أف سنة رسوؿ اُ
 . ح على ا٤بستدلْب بظاىر ىذه النصوصكىذا رد كا  ،ينقطع ما بْب غزكة كأخرل

/ "أف عيسى عليو السبلـ إذا نزؿ فسيقاتل اليهود كغّبىم، ف ذا أخرج ا يأجوج كمأجوج أكحى إليو ِ
-أال تقاتلهم كخذ من معك إٔب جبل الطور؛ ألنو ال قوة لك عليهم" أخرجو مسلم عن النواس بن ٠بعاف 

 . يستمر مقاتبلن إٔب أف يبعم ا الريح الطيبة فها ىو عيسى عليو السبلـ ال -كقد تقدـ 
كيبِب عليو دكف  r/ أف السنة يفسر بعضها بعضان فبل يصح ألحد أف يأخذ بعضان من كبلـ رسوؿ اّ

، فقد تقدـ من الدالئل على أف جهاد الطلب ال يصح ُب حالة الضعف، النظر ُب كبلمو اْلخر الذم يفسره
 . العدككجهاد الدفع يسقط بعد ٛبكن 

 ف ف قيل: فما معُب ىذين ا٢بديثْب؟
فيقاؿ: معناٮبا أنو ال تزاؿ عصابة قائمة بأمر ا كمنو ا١بهاد إذا جاء كقتو كىو كجود القوة اإلٲبانية 

 . كالعسكرية ككانت مصلحة اإلسبلـ كا٤بسلمْب ُب إقامتو
 . كاعَبض بعضهم ٔبهاد ا٤بسلمْب للتتار كانتصارىم عليهم

 د على ىذا من أكجو كأكتفي بوجهْب:فيقاؿ: الر  
 . أكالن/ إف جهاد ا٤بسلمْب للتتار من جنس جهاد الدفع ال الطلب

ثانيان / ىذا حدث تارٱبي كاقعي منقوؿ، فعلى فرض التعارض فاألدلة الشرعية ال ترد باألحداث 
 . التارٱبية

ؾ الطاعة الواجبة إٍب كال يلـز إذا تقررت ىذه التمهيدات كاتضحت ف ف من ا٤بعلـو عند أىل السنة أف تر 
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الـز الَبؾ  ال كافران ألنو ليس منو إنكار شرعيتو، فمن ترؾ صلة األرحاـ أك بر الوالدين كغّبىا ف نو يكوف آٜبان 
كقد تقدمت اإلشارة إٔب ىذه ا٤بسألة عند الكبلـ على . إنكار الشرعية إال عند ا٣بوارج كا٤بعتزلة كا٤بتأثرين ّٔم

 . نزؿ اترؾ ا٢بكم ٗبا أ
ىذا كلو إذا كاف الَبؾ مع القدرة على ا١بهاد كا٤بصلحة ترٌجح القياـ بو، فكيف كأنو ال قدرة على ا١بهاد 

 [. كا٤بصلحة تدعو إٔب تركو ُب مثل ىذه ا٢بالة كما تقدـ بيانو
ياف  يطابق الواقع، كبإف ا٤بؤلف سلك ُب ىذه الشبهة مسلك التلبيس، كأطاؿ ُب ا٤بو وع ٗبا ال: أقوؿ

 :وهذلك من كج
أنو ٓب يتطٌرؽ للمسألة ا٤براد مناقشتها كىو إلغاء شرعية ا١بهاد، كإ٭با هتٌرب منها با٣بوض ُب   األكؿ/الوجو 

ك٫بن نقطع  ،ذه ا٤براكغة ُب طرح ا٤بوا يع الشائكة قد اعتدناىا من ا٤بؤلف كأمثالوػكبلـ ٦بمل عن ا١بهاد، كى
شٌرعْب مع اعليو الطريق كنقوؿ: لقد ثبت ٗبا ال يد 

ي
 ،ع ٦باالن للشك أف الطواغيت ا٤بوالْب ألعداء ا، ا٤ب

بأف جعلوا بل زادكا على ذلك ، بن عبد العزيز ٓب يقتصركا على إلغاء شعّبة ا١بهاد كعلى رأسهم عبد ا
فقد ألغوه كحاربوه كمسخوه كجعلوا مكانو االستسبلـ  الدين برمء من جهاد الطلب، كأما جهاد الدفع

كجعلوا ذلك ىو الطريقة ، االهنزاميةكا٤بفاك ات ٣بضوع للمحتلْب كالسعي إٔب إخراجهم با٤بؤٛبرات السلمية كا
 . الصحيحة كا٤بثلى كا٢بضارية إلقناع ا٤بغتصبْب من ا٣بركج من أرا ي ا٤بسلمْب

ؿ: ]يا إخػواف قاؿ عبد ا بن عبد العزيز ُب مؤٛبر ٝبعو باليهود كالنصارل كعر و التلفزيوف السعودم: قا
، كلكن كلها فيها خّب لئلنسانيةاإلسػبلـ كاليهوديػة كالنصرانية كال أقوؿ إف غّبىا مػن األدياف ما فيها خّب  

يا إخواف تفكك األسرة كاسألوا ىؤالء النسوة ما معُب  -ٍب شبك بْب أصابعو كقاؿ-التػوراة كاإل٪بيل كالقرآف 
 اىػ. تفكك األسرة[

أكالن يقوؿ ٥بم يا إخواف، فقد جعل أعداء ا الذين أمر ا ٗبعاداهتم كبغضهم  فهو تأمل ىذا الكبلـ 
ذا معناه أف دين اإلسبلـ ليس ىو الدين ػإخوانان لو، ٍب يقوؿ: بأف ٝبيع األدياف فيها خّب لئلنسانية، كى

البقر بل كعبادة  ة كا٥بندكسية كعبادةػاف حٌب البوذيػة بل إف ٝبيع األديػالوحيد الذم فيو خّب لئلنساني
 . الشيطاف كلها عند عبد ا بن عبد العزيز فيها خّب لئلنسانية

مثل  ا٤بسلمْب كاليهود كالنصارل أسرة كاحدة، كأف كجود العداكة كالبغضاء بينهم يفككهم ٌٍب يقوؿ بأف 
كما أف األسرة   تفكك األسرة الواحدة، كبالتإب ال ينبغي أف يكوف بينهم عداكة كال بغضاء لكي ال يتفككوا
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 ال ينبغي أف يكوف بينها عداكة كبغضاء لكي ال تتفكك!
 ؟هادا١بيقوؿ ىذا يؤمن ٗبشركعية  ىل من
 من جعل ا٤بسلمْب كاليهود كالنصارل أسرة كاحدة؟! ٗبشركعية ا١بهاد ىل يؤمن

 ا:انات ٗبختلف أشكا٥بُب مؤٛبر مديد ٢بوار األدياف الذم ٝبع فيو كبار أتباع الدي كذلك قولو
 يها االصدقاء:أ] 
سبلمية ألمة اإلجئتكم من مهول قلوب ا٤بسلمْب من ببلد ا٢برمْب الشريفْب، حامبلن معي رسالة من ا 

سبلـ ىو دين اب بيت ا ا٢براـ، رسالة تعلن أف اإل٩بثلة ُب علمائها كمفكريها الذين اجتمعوا مؤخران ُب رح
نسانية بفتح رسالة تبشر اإلْب اتباع األدياف، ٢بوار البناء بٔب اكالوسطية كالتسامح، رسالة تدعو إ االعتداؿ

 . ٧بل الصراع -ب ذف ا  -صفحة جديدة ٰبل فيها الوئاـ 
ف ا٤بآسي ، كلنقوؿ إٔب النزاع كالصراعلذلك علينا أف نعلن للعآب أف االختبلؼ ال ينبغي أف يؤدم إ ...
بسبب التطرؼ الذم ابتلي بو بعض اتباع كل دين  دياف كلكنت ُب تاريخ البشر ٓب تكن بسبب األالٍب مر 

 . ٠باكم، ككل عقيدة سياسية
فأصحاب كل دين مقتنعوف بعقيدهتم ال يقبلوف عنها بديبل كإذا كنا نريد ٥بذا اللقاء التارٱبي أف  ....
ئ النبيلة كىي اإلٲباف العميق با كا٤بباد فبل بد أف نتوجو أب القواسم ا٤بشَبكة الٍب ٘بمع بيننا،ينجح 

 . كاألخبلؽ العالية الٍب ٛبثل جوىر الديانات
، كالتعصب بالتسامح كأف ٯبعل على أف يهـز الكراىية بابة -بعوف ا  -إف ىذا االنساف قادر  ..

 . [. لبِب آدـ أٝبعْب -جل شأنو  -ٝبيع البشر يتمتعوف بالكرامة الٍب ىي تكرٙب من الرب 
 ؟ة ا١بهادقوؿ ىذا يؤمن ٗبشركعيي ىل من
، ليس منكران ٤بشركعية كبْب الكفار ابة مكاف الكراىية، كالوئاـ مكاف الصراع بيننا من يريد أف تسودإٌف 
اٌده كيعار و ُب أمره كشرعو كحكمو، فا تعأب يأمرنا  ا١بهاد فحسب، بل ىو قد جعل نفسو نٌدان  ٰبي

ال تتخذكا عدكم كعدككم أكلياء تلقوف إليم با٤بودة كقد  كما ُب قولو تعأب: }يا أيها الذين  ببغض الكافرين
 . {...كفركا ٗبا جاءكم من ا٢بق

 وا الكفر على اإلٲبافػذكا آباءكم كإخوانكم أكلياء إف استحبػذين ءامنوا ال تتخػيا أيها ال: ]كقاؿ تعأب



 : أبي المنذر الحربيجمع وإعداد  كفير والتفجير"عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل الت

 (ٕٙٚ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

 . {...كمن يتو٥بم منكم فأؤلئك ىم الظا٤بوف
ا كاليـو اْلخر يواٌدكف من حاٌد ا كسولو كلو كانوا آباءىم أك ال ٘بد قومان يؤمنوف ب: ]كقاؿ تعأب

 . {...أبناءىم أك إخواهنم أك عشّبهتم
، كعبد ا بن عبد العزيز يدعوا إٔب ٧ببة بغض الكافرين كعدـ ٧ببتهم كمواٌدهتميأمرنا ب فا سبحانو
 . الكافرين كمؤاخاهتم
 تكوف فتنة كيكوف الدين كلو ، كعبد ا بن عبد العزيز يدعوا يأمرنا ٔبهاد الكفار حٌب ال كا سبحانو

 . إٔب التعايش السلمي مع الكفار ٔبميع طوائفهم كدياناهتم
كلنقوؿ إف ا٤بآسي الٍب مرت ُب تاريخ البشر ٓب ]بل األدىى من ذلك كىي كا قاصمة الظهر قولو: 
. بعض اتباع كل دين ٠باكم، ككل عقيدة سياسيةتكن بسبب األدياف كلكن بسبب التطرؼ الذم ابتلي بو 

] . 
 . يقشعٌر منو جلد كل مسلم من كبلـ ما أقبحو

و كما ػدين كٓب يعملوا بػمعناه أف النيب صلى ا عليو كسلم كأصحابو ما علموا حقيقة ال إٌف ىذا الكبلـ 
كالٍب سببها الصراع الديِب ببل -رية ٌرت بالبشػأمر ا، ألف عبد ا بن عبد العزيز يزعم أٌف ا٤بآسي الٍب م

ٓب تكن بسبب األدياف، كلكن بسبب ما ابتلي بو بعض أتباع الديانات من التطرؼ، كىذا يعِب أٌف  -شك
 ف ف كأٌف عقيدهتم كانت سياسية؛ا أمر بالتطرؼ، كأف النيب صلى ا عليو كسلم كأصحابو كانوا متطرفْب، 

ٯبد أف البعثات كالسرايا كالغزكات قد طغى ذكرىا ُب تلك  -اإلذف بالقتاؿ  بعد -الذم يقرأ السّبة النبوية 
 ،الفَبة على ذكر غّبىا من األمور الٍب حصلت للمسلمْب، فلقد شيرع ا١بهاد بعد ستة أشهر من ا٥بجرة

بعثة كسرية ُب تلك  َٔكأرسل  ،غزكة لقي ُب تسعة منها قتاؿ ِٔكاشَبؾ النيب صلى ا عليو كسلم ُب 
أم ٗبعدؿ غزكة كل  ،لسنوات، أم أف النيب صلى ا عليو كسلم شارؾ بنفسو ُب أكثر من غزكتْب ُب السنةا

كلو استثنينا األشهر ا٢بيـر )أربعة أشهر ُب السنة( لكاف معدؿ الغزكات النبوية غزكة كل ثبلثة  ،ٟبسة أشهر
 ،النبوم ىو غزكة أك سرية كل شهرين أشهر كنصف ُب السنة، كمعدؿ الغزكات كالسرايا اإلسبلمية ُب العهد

يومان  َِإٔب  ُٓكإذا قلنا بأف كقت الغزكة يَباكح بْب  ،كلو استثنينا األشهرا٢بيـر يكوف ا٤بعدؿ غزكة كل شهر
فيكوف الصحابة قد قضوا ثبلثة أرباع حياهتم مع النيب صلى ا عليو كسلم ُب  ،ُب الشهر )ذىابان كإيابان(

 . ا١بهاد



 جمع وإعداد: أبي المنذر الحربي عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل التكفير والتفجير"

 (ٕٚٚ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

كلنقوؿ إف ا٤بآسي الٍب مرت ُب تاريخ البشر ٓب تكن ]أعِب قوؿ عبد ا بن عبد العزيز:  كىذا الكبلـ
 . [. بسبب األدياف كلكن بسبب التطرؼ الذم ابتلي بو بعض اتباع كل دين ٠باكم، ككل عقيدة سياسية

 :ْبكجهكفر من 
، رسولو صلى ا عليو كسلمكذب على ا ك زعم أف األدياف ٓب تأمر بالصراع كالقتاؿ كىذا   األكؿ/ أنو

ف ف ا تعأب أمرنا بقتاؿ الكفار كا٤بشركْب حٌب ال تكوف فتنة كيكوف ، كتكذيب لصريح القرآف كصريح السنة
الذين بلغتهم الدعوة -الكفار شركْب ابتداءن، كحكمالدين كلو ، كالنيب صلى ا عليو كسلم جاىد ا٤ب

يعصم دمهم ذٌمة أك عهد أك أماف، كإال فاألصل أهنم حربيوف ٙبل دماؤىم ُب ديننا أهنم حربيوف مآب  -العامة
 . كأموا٥بم

 . طعن ُب ا سبحانو الذم أمرنا بقتاؿ الكفار حٌب ال تكوف فتنة كيكوف الدين كلو  أنوالثا٘ب/ 
من أىل  ُب القرأف الكرٙب الذم فيو األمر بقتاؿ الكفار سواء ا٤بشركْب الوثنيْب أك الكفار طعنك  - 
 . الكتاب
كسىب ٌؽ مقاتليهم، َب كاسُب النيب صلى ا عليو كسلم الذم جاىد الكفار جهاد الطلب  طعنك  - 

ببغض الكافرين كجهادىم، كبٌْب أف الٌذلٌة كالصغار على من خالف نساءىم كذراريهم ٕبكم ا، كالذم أمر 
 . أمره
ىدكا بعد موتو  صلى ا عليو كسلم، كجاسوؿ اُب الصحابة الكراـ الذين جاىدكا مع ر  طعنك  - 

 . كتغلبوا على الرـك كالفرس
 كىاؾ بعض اْليات كاألحاديم: 
تػيليوا اٍلميٍشرًًكْبى حىٍيمي كىجىٍدٛبييوىيٍم كىخيذيكىيٍم كىاٍحصيريكىيٍم كىاقػٍعيدي : ]قاؿ تعأب  كا فىً ذىا اٍنسىلىخى اأٍلىٍشهيري ا٢بٍيريـي فىاقػٍ

ًبيلىهيٍم ًإفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه ٥بىيٍم كيلَّ مىٍرصى  ةى كىءىاتػىويا الزَّكىاةى فىخىلُّوا سى  . (ٓ :)التوبة {دو فىً ٍف تىابيوا كىأىقىاميوا الصَّبلى
ُب تفسّب اْلية: "قاؿ الضحاؾ بن مزاحم: أهنا نسخت كل عهد بْب النيب صلى  قاؿ ا٢بافظ بن كثّب 

 . ككل عقد كمدة "ا عليو كسلم كبْب أحد من ا٤بشركْب 
عن ابن عباس ُب ىذه اْلية "ٓب يبق ألحد من ا٤بشركْب عهد كال ذمة منذ نزلت براءة"  كقاؿ العوُب 
 . رٞبو ا( انتهى كبلـ ابن كثّب)
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قاتلوا الذين ال يؤمنوف با كال باليـو اْلخر كال ٰبرموف ما حـر ا كرسولو كال يدينوف : ]قاؿ ا نعأبك 
 . من الذين أكتوا الكتاب حٌب ييعطوا ا١بزية عن يد كىم صاغركف{دين ا٢بق 

ف ذا لقيتم الذين كفركا فضرب الرقاب حٌب إذا أثخنتموىم فشٌدكا الوثاؽ ف ما منٌان بعد كإما : ]كقاؿ تعأب
 . {..فداءن حٌب تضع ا٢برب أكزارىا

تلوف ُب سبيل الطاغوت فقاتلوا إكلياء الذين ءامنوا يقاتلوف ُب سبيل ا كالذين كفركا يقا: ]كقاؿ تعأب
 . الشيطاف إف كيد الشيطاف كاف  عيفا{

 . {..: }يا أيها الذين ءامنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار كليجدكا فيكم غلظةكقاؿ تعأب
فقاتل ُب سبيل ا ال تيكٌلف إال نفسك كحٌرض ا٤بؤمنْب عسى ا أف يكف بأس الذين  : ]كقاؿ تعأب

 . كا أشٌد بأسان كأشٌد تنكيبل{ كفركا
 . كقاتلوىم حٌب ال تكوف فتنة كيكوف الدين كلو {: ]كقاؿ تعأب
 . {..يا أيها النيب جاىد الكفار كا٤بنافقْب كاغلظ عليهم: ]كقاؿ تعأب
زىم كينصركم عليهم كيشف صدكر قـو مؤمنْب كيذىب : ]كقاؿ تعأب قاتلوىم يعذّٔم ا بأيديكم كٱبي

 . {..قلؤّم كيتوب ا على من يشاء غيظ
ًة أى٘بّْ مىعىكيٍم فػىثىبّْتيوا الًَّذينى ءىامىنيوا سىأيٍلًقي ُب قػيليوًب الًَّذينى كىفى  :كقاؿ تعأب  ًئكى ريكا }ًإٍذ ييوًحي رىبُّكى ًإٔبى اٍلمىبلى

 . {الرٍُّعبى فىاٍ رًبيوا فػىٍوؽى اأٍلىٍعنىاًؽ كىاٍ رًبيوا ًمنػٍهيٍم كيلَّ بػىنىافو 
أمرتي أف أقاتل الناس حٌب يشهدكا أال إلو إال ا كأف ٧بمدان رسوؿ ا : )كقاؿ صلى ا عليو كسلم

كيقيموا الصبلة كيؤتوا الزكاة ف ذا فعلوا ذلك عصموا مِب دماءىم كأموا٥بم إال ٕبق اإلسبلـ كحسأّم على 
 . ا(

ٌدث: )كقاؿ صلى ا عليو كسلم  . نفسو بالغزك مات على شعبة من النفاؽ( من مات كٓب يغز أك ٰبي
 . جاىدكا ا٤بشركْب بأموالكم كأنفسكم كألسنتكم(: )كقاؿ صلى ا عليو كسلم
بعثت بالسيف بْب يدم الساعة حٌب ييعبد ا كحده، كجعل رزقي ٙبت : )كقاؿ صلى ا عليو كسلم

 . ظل ر٧بي كجعل الذلة كالصغار على من خالف أمرم(
ال تبدؤكا اليهود كالنصارل بالسبلـ كإذا لقيتموىم ُب طريق فا طٌركىم إٔب : ) عليو كسلمكقاؿ صلى ا
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 . أ يقو(
بو كأمر بو رسولو صلى ا عليو كسلم، فقارف أيها ا٤بوحد بْب ىذا كبْب ما يدعوا إليو  ىذا ما أمر ا

 . عبد ا بن عبد العزيز يظهر لك ا٢بكم ٔببلء
د صحيح أف الصحابة ر ي ا عنهم كانوا يقوموف ُب شهر رمضاف فكاف الناس ب سنا ركل ابن خزٲبة

يقوموف أكلو، ككانوا يلعنوف الكفرة ُب النصف: "اللهم قاتل الكفرة الذين يصدكف عن سبيلك، كيكذبوف 
رسلك، كال يؤمنوف بوعدؾ، كخالف بْب كلمتهم، كألًق ُب قلؤّم الرعب، كألق عليهم رجزؾ كعذابك إلو 

 . (ََُُصحيح ابن خزٲبة:  :ق" ا٢بديم" )اسناده صحيحا٢ب
"كمن كاف من أىل الكتاب من ا٤بشركْب ااربْب قيوتلوا  قاؿ اإلماـ الشافعي رٞبو ا ُب كتابو )األـ(:

ال بًاٍليػىٍوـً قاؿ تعأب "قىاتًليوا الًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كى  ..حٌب ييسلموا أك ييعطوا ا١بزية عن يد كىم صاغركف"
ٌبَّ يػيٍعطيوا ا١ٍبًٍزيىةى عىٍن يىدو اٍْلًخًر كىال ٰبيىرّْميوفى مىا حىرَّـى اللَّوي كىرىسيوليوي كىال يىًدينيوفى ًدينى ا٢بٍىقّْ ًمنى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى حى 

 كىىيٍم صىاًغريكفى"
  ..ا١بزية" أك يعطوا ،"أصل الفرض قتاؿ ا٤بشركْب حٌب يؤمنوا :كقاؿ ُب األـ 
  ..: "كحكم دار ا٢برب أهنا: دار إباحة فيما بْب الكفار كا٤بسلمْب"كقاؿ الصنعا٘ب رٞبو ا تعأب 
"فكل من بلغو دعوة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم إٔب دين ا الذم بعثو بو فلم  كقاؿ ابن تيمية 

و " )السياسة الشرعية ُب إصبلح الراعي يستجب لو، ف نو ٯبب قتالو "حٌب ال تكوف فتنة كيكوف الدين كل
 . كالرعية(

كمن أقراف شيخ اإلسبلـ ابن  ،)شيخ ابن القيم كالذىيب كابن كثّب كقاؿ اإلماـ بدر الدين بن ٝبىىاعىة
 ، تيمية(

كسواء كاف  ،"ٯبوز للمسلم أف يقتل من ظفر بو من الكفار ااربْب سواء كاف مقاتبلن أك غّب مقاتل
تػيليوٍا اٍلميٍشرًًكْبى حىٍيمي كىجىدٛبُّيوىيٍم كىخيذيكىيٍم كىاٍحصيريكىيٍم كىاقػٍعيديكٍا ٥بىيٍم كيلَّ مىٍرصىدو  ،مدبران مقببلن أك  " لقولو تعأب "فىاقػٍ
 . [ُِٖ]ٙبرير األحكاـ ُب تدبّب أىل اإلسبلـ ص  ..(ٓ :)التوبة

 . علينا كإف ٓب يبدءكنا " )أليب بكر العبادم(: كقتاؿ الكفار كاجبكقاؿ ُب "ا١بوىرة النّبة
 . : كيبعم اإلماـ ُب كل سنة جيشان ييغّبكف على العدك ُب ببلدىمكُب شرح منتهى اإلرادات للبهوٌب
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 . " فالغلظة كالشدة على أعداء ا ٩با يقرب العبد إٔب ا يقوؿ العبلمة "السعدم" رٞبو ا ُب تفسّبه:
كُب ىذه اْليات الكرٲبات كاألحاديم الصحيحة الداللة  :كقاؿ الشيخ عبد العزيز بن باز رٞبو ا

الظاىرة على كجوب جهاد الكفار كا٤بشركْب كقتا٥بم بعد الببلغ كالدعوة إٔب اإلسبلـ، كإصرارىم على الكفر 
حٌب يعبدكا ا كحده كيؤمنوا برسولو ٧بمد صلى ا عليو كسلم كيتبعوا ما جاء بو، كأنو ال ٙبـر دماؤىم 

إال بذلك كىي تعم جهاد الطلب، كجهاد الدفاع، كال يستثُب من ذلك إال من التـز با١بزية بشركطها كأموا٥بم 
وفى مىا حىرَّـى إذا كاف من أىلها عمبل بقوؿ ا عز كجل: قىاتًليوا الًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىال بًاٍليػىٍوـً اٍْلًخًر كىال ٰبيىرّْمي 

يىًدينيوفى ًدينى ا٢بٍىقّْ ًمنى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى حىٌبَّ يػيٍعطيوا ا١ٍبًٍزيىةى عىٍن يىدو كىىيٍم صىاًغريكفى"]من كتاب اللَّوي كىرىسيوليوي كىال 
 . فضل ا١بهاد كآّاىدين[

٠باحة اإلسبلـ، كلكن ٯبب أف نعرؼ ما ىي ٠باحة اإلسبلـ، لقد أصبح كثّب من  ك٫بن ال ننكر
الصحف يعتقدكف أف ٠باحة اإلسبلـ ىي االنبطاح كالذلٌة كإيثار الدنيا على الدين، ا٤بتكلمْب على ا٤بنابر ك 

 . كخذالف ا٤بسلمْب كاستجداء الكفار ااربْب، كا٣بضوع ٥بم كالركوف إليهم
 . ه ال شرع كال عقل كال فطرة سليمةال يقرٌ  إٌف ىذا أمر

، العطرة  عليو كسلم، كانظر إٔب سّبتوطٌبق ٠باحة اإلسبلـ كعمل ّٔا ىو رسوؿ ا صلى ا كأعظم من 
 ىل فٌسر النيب صلى ا عليو كسلم ٠باحة اإلسبلـ ٖبذالف ا٤بسلمْب ا٤بستضعفْب؟

 بالركوف إٔب الكافرين كا٣بضوع ٥بم؟ لى ا عليو كسلم ٠باحة اإلسبلـصىل فٌسر 
ييع عقيدة التوحيد كالوالء ة كالسبلـ ٠باحة اإلسبلـ بالتنازؿ عن ثوابت الدين كٛبعليو الصبل ىل فسر

 كالرباء؟
ال ينهاكم ا عن الػذين ٓب يقاتلوكم ُب الدين كٓب ٱبرجوكم من دياركم أف : ]تأمل قوؿ ا تعأب

كىم كتقسطوا إليهم إف ا ٰبب ا٤بقسطْب، إ٭با ينهاكم ا عن الذين قاتلوكم ُب الدين كأخرجوكم من  ِي تبػىرَّ
 . م أف تولوىم كمن يتو٥بم فأكلئك ىم الظا٤بوف{دياركم كظاىركا على إخراجك
قتلوىم ببل رٞبة كال شفقة أكثر دكؿ أكركبا النصرانية، قد قاتلوا ا٤بسلمْب ك ك  فاألمريكاف النصارل

، كظاىركا كانتهكوا أعراض ا٤بسلمات بكل كحشية، ُب أفغانستاف كالعراؽ كالصوماؿ كالبوسنة ككوسوفا كألبانيا
على احتبلؿ اليهود  ر ا٤بلوؾ كالفلبْب على قتل ا٤بسلمْب كإحراقهم كتشويههم، كظاىركانصارل إندكنيسيا كجز 

عليهم مناز٥بم ُب  ا٥بندكس ُب ا٥بند قد قتلوا آالؼ ا٤بسلمْب كحرقواكذلك فلسطْب كتقتيل أىلها كهتجّبىم، ك 
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 . كغّبىا كجرات كُب كشمّب
أف ٬بضع للكافرين  -يب ٥با الولدافالٍب يش-٘باه ىذه ا٤بصائب كالببليا  ىل ٠باحة اإلسبلـ

 ؟نيقيم مراسيم االحتفاؿ تعظيمان ٥بمكنستجديهم كنتودد إليهم كنستقبلهم باألحضاف ك 
 الذم علينا أف نتكلم بو ُب مثل ىذه النوازؿ الٍب هتٌدد مصّب أمة اإلسبلـ كدينها؟  ما ىو الواجبك 

ٌدر أمة اإلسبلـ كندفػ٠باح نػىل نتكلم ع عها إٔب الركوف إٔب الدنيا، كنربر ٥با خذالهنا ة اإلسبلـ ك٬بي
 . للمستضعفْب

أف نتكلم عن قوة اإلسبلـ كعزٌتو، كعن أخوة اإلٲباف ككجوب نصرة ا٤بستضعفْب كالدفاع  أـ الواجب
 عنهم؟!

ُب عهده لكي للمسلمْب كانظر مواقفو صلى ا عليو كسلم ُب النوازؿ الٍب حصلت  اقرأ السّبة النبوية
 :٘باه ىذه ا٤بصائب ا٤بوقف الصحيحسبلـ كما ىو ىي ٠باحة اإلتعرؼ ما 
يهود بِب قينقاع على امرأة مسلمة فكشفوا سوأهتا كقتلوا أحد الصحابة، ماذا فعل ّٔم  عندما اعتدل -

النيب صلى ا عليو كسلم؟ ٓب يعقد مؤٛبران ٢بوار األدياف كٓب يذىب إليهم لكي يطلب منهم العفو، بل جٌهز 
 . أٌذالء صاغرين من ا٤بدينة اصرىم حٌب أخرجهم من بيوهتم كحصوهنم ٍبٌ أخرجهمكحجيشو 
عندما أراد بعض رؤساء بِب النضّب قتل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم برمي رحى عليو رجع كذلك -

 . رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كجهز جيشو كحاصرىم كحٌرؽ ٬بيلهم، ٍب أخرجهم من ا٤بدينة
قريظة عندما نقضوا العهد كتواطؤكا مع األحزاب، حاصرىم صلى ا عليو كسلم حٌب نزلوا  كذلك بنو  -

تل النيب صلى ا على حكم سعد بن معاذ ر ي ا عنو فحكم بقتل رجا٥بم كسيب نسائهم كذراريهم، فق
 . عليو كسلم كل بالغو منهم ككانوا سبعمائة فقتلوا ُب غداة كاحدة

األحزاب غزا النيب صلى ا عليو كسلم القبائل الٍب أعانت قريش كقتل من أدركو معركة  كبعد انتهاء -
 . منهم كشٌردىم ُب األرض

صلى ا عليو كسلم أف بِب ا٤بصطلق ٯبمعوف ٢بربو غزاىم كقتل رجا٥بم كسىب نساءىم  عندما ٠بع -
 . كذراريهم
كأعاهنم أناس  -ا عليو كسلم كىم حلفاء النيب صلى -أغارت بنو بكر على خزاعة كذلك عندما  -
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 . من قريش اعترب النيب صلى ا عليو كسلم ذلك نقضان للعهد فجٌهز جيشو كغزا مكة كفتحها
، كىذه ىي ٠باحة صلى ا عليو كسلم على دين ا كعلى دماء ا٤بسلمْب كأعرا هم ىكذا كانت غّبتو

ىي ٠باحة اإلسبلـ هم كأعرا هم كأموا٥بم كديارىم ف ف ٞباية دين ا٤بسلمْب كالدفاع عن دمائ اإلسبلـ ٕبق؛
بأ٠بى مراتبها كغاياهتا، فأىل اإلسبلـ ىم أكٔب الناس بسماحتو كرٞبتو، كال ييعقل أف نَبؾ أىل اإلسبلـ 
ييفتنوف ُب دينهم كييظلموف ُب حقوقهم من ًقبىًل الكفار الظا٤بْب، ٍب ٪بعل ٠باحػة اإلسػبلـ ىي التودد إٔب 

وف إليهم بالتنازؿ عن ثوابتنا كعن حقوقنا كدمائنا، ىذا فهم منكوس لسماحة اإلسبلـ، كال ٲبكن الكفار كالرك
 . أف يكوف نصيب الكفار من ٠باحة اإلسبلـ أعظم من نصيب ا٤بسلمْب

صٌموا آذاننا بالكبلـ عن ٠باحة اإلسبلـ: إف كنتم صادقْب ُب األخذ بسماحة  كعلى ىذا نقوؿ للذين
على أرض الواقع فأكؿ ما ٯبب عليكم أف تذكدكا عن دين اإلسبلـ الذم جاء ّٔذه  ااإلسبلـ كتطبيقه

، كتكٌفوا عدكاف السماحة، كتذكدكا عن دماء ا٤بسلمْب كأعرا هم كديارىم فهم أكٔب بسماحة اإلسبلـ
 . ا٤بعتدين كظلم الظا٤بْب فذلك من ٠باحة اإلسبلـ با٤بسلمْب كالكافرين

ين اعتدكا على ا٤بسلمْب كظلموىم ُب مشارؽ األرض كمغارّٔا؟ إذان ما ىو الذ أليس الكفار ىمٍب نقوؿ: 
 ؟ ُب الوقت الذم يظلمنا فيو الكفار الداعي لطرح مثل ىذا ا٤بو وع ّٔذه الكثافة كالكثرة

من الكفار على أيدم ا٤بسلمْب ال يساككف عشر معشار من قيًتل من ا٤بسلمْب على أيدم كمن قيًتل 
َبض أف يكوف ا٢بديم عن جرائم الكفار كاعتدائهم على كتاب ا كعلى رسولو صلى ا الكفار، ٍب إف ا٤بف

عليو كسلم كعلى ا٤بسلمْب، كيكوف حديثنا مع الكفار ُب تو يح أف ما حصل ٥بم ُب ا٢بادم عشر من 
ة ف نو سبتمرب ىو بسبب سياساهتم الظا٤بة ٘باه اإلسبلـ كأىلو، كأهنم ما داموا مستمرين على تلك السياس

سيحصل ٥بم مثل ذلك كأكثر فكل جرٲبة منهم ستورث حقدان عليهم كتولد ُب نفوس ا٤بظلومْب العـز على 
 . كمن عاقب با٤بثل فما ظلم ،األخذ بالثأر
قتل األمريكاف قد شٌوه صورة اإلسبلـ عند الغرب، لذلك ٫بن نكثر ا٢بديم عن ٠باحة : إف ف ف قيل

ٌسن صورتو ُب أع  . ينهماإلسبلـ لكي ٫بي
، إف كاف جهاد الدفع كاألخذ بالثأر يشٌوه صورة اإلسبلـ فهل معُب ذلك أف نَبؾ جهاد الدفعفا١بواب: 

 ؟كنَبؾ ببلدنا كأعرا نا كأموالنا ٥بم؛ حٌب ير وا عن اإلسبلـ
ُب العراؽ كأفغانستاف قد شٌوه صورة اإلسبلـ عند الغرب فهل نَبؾ ببلد  قتاؿ الكفار ا٤بعتدين ٍب إفٌ 
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 لمْب ٰبتلها الكفار كال نقاتلهم ألٌف ذلك يشٌوه صورة اإلسبلـ؟ا٤بس
م يركف الٍب على القبور كمنع الشركيات كالبدع يشٌوه صورة اإلسبلـ عند الغرب ألهن كذلك ىدـ القباب

، فهل نَبؾ الشرؾ كالبدع كأىلها لكي ير ى الغرب عن ذلك تدخبلن ُب حريات التدين، كحريات الناس
 اإلسبلـ؟

يشٌوه صورة اإلسبلـ عند الغرب فهل  ،كفصل الرجاؿ عن النساء ُب التعليم ،ا٤برأة با٢بجاب إلزاـكذلك 
 نَبؾ ىذا األمر لكىي ير ى الغرب عن اإلسبلـ؟

يشٌوه صورة اإلسبلـ عند الغرب فهل نَبؾ ذلك لكي ير ى  الفواحش كا٣بمور كمنعها رٙبكذلك ٙب
  الغرب عن اإلسبلـ؟
سّْ  إف الذم يريد ن صورة اإلسبلـ بالتنازؿ عن ثوابت الدين كٙبريفها لن يصل إٔب ر اىم مهما أف ٰبي

كلن تر ى عنك اليهود كال النصارل : ]قدـ من التنازالت حٌب يتبع دينهم كينسلخ من اإلسبلـ، قاؿ تعأب
 . حٌب تتبع مٌلتهم{
يس من الدين ف ف الدين برمء أف ا١بهاد، كالوالء كالرباء، كا٢بب ُب ا كالبغض ُب ا، ل كالذم يزعم

 . منو كىو على دين أمريكا كليس على دين اإلسبلـ
ٰبٌسن صورة اإلسبلـ ىو قتاؿ ا٤بعتدين، كالذكد عن حياض الدين، كالدفاع عن ا٤بسلمْب،  بل إف الذم
فليس تبلٞبهم، ك هتم كتكاتفهم كتعا دىم كتناصرىم وٌ خي كأي ب كالشرؽ عزة اإلسبلـ كعزة أىلو حٌب يعلم الغر 

 . سبلـ دين مهانة كذلة كخذالف، بل ىو دين عزة كسؤدد كتبلحم كتراحماإل
يدعوف اليـو إٔب حوار اإلدياف ليس مقصودىم دعوة غّب ا٤بسلمْب إٔب اإلسبلـ، كإ٭با  كا٢بقيقة أف الذين
لدين ُب حصر ايريدكف ، ك الكافرين كا٢بب كالبغض ألجل الدين كالرباء منللمؤمنْب مقصودىم ٛبييع الوالء 

القائمة على ا٤بصاّب ا٤بادية  أماكن العبادة، كإذابة الشخصية اإلسبلمية كصهرىا ُب بوتقة العلمانية الغربية
 . اضة

كيدخل ُب ىذه الدعوة سوؼ ينسلخ من دينو كيتنازؿ عن ثوابتو كيدخل الكفر من  ككل من يذكب
كيصبح عبدان كا٢بب ُب ا كالبغض ُب ا، ء، أكسع أبوابو، كتتبلشى عنده عقيدة التوحيد كالوالء كالربا

 ، لدنياه، كعبدان للماٌدة، فكل طريق يوصلو إٔب ا٢بصوؿ على ا٤باٌدة يسلكو كلو كاف من أعظم الظلم كا١بـر
كىذه ىي حقيقة العلمانية القائمة ُب دكؿ الغرب، كانظر إٔب ا٢بركب الٍب خا ها الغرب الكافر للحصوؿ 
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لما الحت ٥بم مصاّب ف فسهم كالتزموا ّٔا اختياران،م خالفوا القوانْب الٍب ك عوىا ىم بأنعلى ا٤باٌدة، ٘بد أهن
، كدٌمركا كاألعراض ، كاستباحوا الدماءا ٝبيع األعراؼ الدكليةمادية داسوا على تلك القوانْب بأقدامهم كخالفو 

 . كالسيطرة عليها دكالن بكاملها سعيان كراء ا٢بصوؿ على ا٤باٌدة
وعية كاالشَباكية كاإل٢باد الذم يتلك العلمانية ا٤بادية الٍب عٌبدت البشر للماٌدة فولدت الش تٍب تطور 

 . جل كعبل ارتكز على إنكار ا٣بالق
الٍب يدعو إليها عبد ا بن عبد العزيز كمن معو، ىي ُب ا٢بقيقة نواة اإل٢باد كبذرة  كىكذا ىذه الدعوة

ٍب سيكوف من أكؿ ٜبراهتا ذكباف ، كالالدين ُب التعامل مع بِب البشر العلمانية ا٤بادية القائمة على إقصاء
الشخصية اإلسبلمية كا٫ببل٥با ُب براثن العلمانية الغربية، كاالستسبلـ كالر ى بالتعددية الدينية، كا٢برية 

، كال يستنكر العقدية، كا٢برية الشخصية، فبل يستنكر الرٌدة عن الدين كال يستنكر العقائد الكفرية كاإل٢بادية
الفواحش كالرذيلة باسم ا٢برية الشخصية، كىكذا يصبح من دخل ُب بوتقة ىذه الدعوة اإل٢بادية ا٤بقٌنعة 

 . ٩بسوخان منكوس الفطرة ديوثان مهينان، نسأؿ ا السبلمة كالعافية
ذلك ٪بد ما يدعو إليو عبد ا بن عبد العزيز كمن خلفو من حكاـ كعلماء كمفكرين، ل ىذا ىو حقيقة

أٌف ىذه الدعوة القت ترحيبان كبّبان من الغرب الكافر ٔبميع طوائفو الدينية كالعلمانية كغّبىا، نسأؿ ا العظيم 
رجنا من ىذه الفتنة بسبلمة الدين كالعقل كالفطرة  . أف ٰبفظ لنا كللمسلمْب دين اإلسبلـ، كأف ٱبي

ففي الوقت الذم ٯبرم فيو صريف األقبلـ ] :( ..ُب كتابو )اإلبطاؿ قاؿ الشيخ بكر أبو زيد رٞبو ا
ا١بهادية من علماء ا٤بسلمْب ُب شٌب فجاج ارض ا، بالدعوة إٔب ا، كالتبصّب ُب الدين، كمواجهة موجات 

،  ..ا٢بداثة ..العلمنة ..ا٤باركسية ...البعثية ..اإل٢باد كالزندقة، كرد دعاكل ا١باىلية القدٲبة كا٤بعاصرة: القومية
صد عاديات التغريب كاال٫براؼ، كالغزك كا٤بعنوم ٔبميع أنواعو ك ركبو، كأشكالو، بىدىت ٧بنة أخرل ُب ك 

عنيفا بوقاحة، كفراىة؛ كيدان  ظاىرة ىي أبشع الظواىر ا٤بعادية لئلسبلـ كا٤بسلمْب؛ إذ نزعت ُب ا٤بواجهة نزعان 
تدين باإلسبلـ، كالدخوؿ فيو، كتذكيب شخصيتو للمسلمْب، كطعنان ُب الدين، كليٌان بألسنتهم؛ إلفساد نزعة ال

 .[ُب معَبؾ الديانات، كمطاردة التيار اإلسبلمي، ككبت طبلئعو ا٤بؤمنة، كسحب أىلو عنو إٔب ردةو شاملة
، كال معهم ُب قالب كاحد فبل كالء، كال براء، كال تقسيم للمؤل إٔب مسلم ككافر أبدان  كصهر ا٤بسلمْب ...

كنصبوا لذلك ٦بموعة من الشعارات كصاغوا لو كوكبة من الدعايات، . حق كباطللتعبدات ا٣ببلئق إٔب 
كعقدكا لو ا٤بؤٛبرات، كالندكات، كا١بمعيات، كا١بماعات، إٔب آخر ما ىنالك من ٨بططات ك غط، 
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كمباحثات ظاىرة، أك خفية، معلنة، أك سرية، كما يتبع ذلك من خطوات نشيطة، ظهر أمرىا كانتشر كشاع 
 . كاشتهر
كالتلويح   ،كلفت األنظار إليها كااللتفاؼ حو٥با ،من أساليب بارعة لبلستدراج ،كما يتبع ذلك ...

كىذه . كالرب كاإلحساف ،كا٤بساكاة ،كا٢برية ،كاإلخاء ،كنشداف الطمأنينة كالسعادة لئلنسانية ،بالسبلـ العا٤بي
 ،كا٤بساكاة " أك: " السبلـ، كالرٞبة ،، كاإلخػاء" ا٢بػرية:نظّبة كسائل الَبغيب الثبلثة الٍب تنتحلها ا٤باسػونية

 كاإلنسانية"
كمشاركة ا٤بسلمْب ٥بم ُب  ،بنثر شعاراهتم بْب ا٤بسلمْب ،كالتنصّب ،ينتشر عقد التهويد كىكذا ...
ككسر حاجز النفرة منهم  ،كتتبع خطواهتم كتقليدىم ،كا٢بفاكة ّٔم ،كإعبلف صداقتهم ،كأعيادىم ،أفراحهم
 . يع العبلقات معهمكبتطب ،بذلك

كىي  ،مع دين اإلسبلـُب ٦باؿ نظرية توحيد ديانتهم  ،كالنصارل ،ما جهرت بو اليهود ىذه خبلصة ...
، كالنصارل ٥با على مستول الكنائس ،ّٔذا الوصف، من مستجدات عصرنا، باخَباع شعاراهتا، كتبِب اليهود

كا١بمعيات،  ،لتتابع ا٢بثيم بعقد ا٤بؤٛبراتكا ،ا ساحة السياسة على ألسنة ا٢بكاـكإدخا٥ب ،كا٤بعابد
" كتلصصهم ديار ا٤بسلمْب ٥با، من منظور:. بلن ، كإدخا٥با ا٢بياة العملية فعكا١بماعات، كالندكات؛ لبلورهتا

 . إٯباد ردة شاملة عند ا٤بسلمْب عن اإلسبلـ ،النظاـ الدكٕب ا١بديد " مستهدفْب قبل ىيمنة ديانتهم
" ا٢بوار بْب أىل  :ُب الدعوة إٔب ،د مبادرات نشطة جدان من اليهود كالنصارل، كجو كال يعزب عن الباؿ

 . " بناء حضارة إنسانية موحدة "ك دياف " كباسم " تبادؿ ا٢بضارات كالثقافات "األ
كال  ،االستجابة ٥با ،كٗبحمد صلى ا عليو كسلم رسوالن  ،كباإلسبلـ دينان  ،يؤمن با ربان  فبل ٯبوز ٤بسلم

 ،كمنابذهتا ،بل ٯبب نبذىا ،كال االنتماء إٔب ٧بافلها ،كٝبعياهتا ،كاجتماعاهتا ،كندكاهتا ،ؿ ُب مؤٛبراهتاالدخو 
كطردىا عن  ،كإظهار الرفض ٥با ،كالتنفّب منها ،كاحتساب الطعن فيها ،كالتحذير من عواقبها ،كا٢بذر منها
كحجرىا ُب  ،كتغريبها إٔب غرّٔا ،نفيهاك  ،كمشاعرىم كالقضاء عليها ،كعز٥با عن شعورىم ،ديار ا٤بسلمْب
 ،كانتفاء موانعها ،بعد كجود أسبأّا ،كٯبب على الوإب ا٤بسلم إقامة حد الردة على أصحأّا ،صدر قائلها
 . كإقامة للشرع ا٤بطهر -صلى ا عليو كسلم  -كلرسولو  ،كطاعة  ،كردعان للعابثْب ،ٞباية للدين

إ٢بادية الغاية، تربز ُب  ،سياسية النشأة ،زعةػَّ أهنا فلسفية الن :الدعوة عن حقيقة ىذه كليعلم كل مسلم
 فهي تستهدؼ اإلسبلـ كا٤بسلمْب ُب:  ،كملكان  ،كأر ان  ،عقيدة :لباس جديد ألخذ ثأرىم من ا٤بسلمْب
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إٯباد مرحلة التشويش على اإلسبلـ، كالبلبلة ُب ا٤بسلمْب، كشحنهم بسيل من الشبهات،  -ُ
 . كنفس حا رة ،عيش ا٤بسلم بْب نفس نافرةكالشهوات؛ لي

 . ، كاحتوائوقصد ا٤بد اإلسبلمي -ِ
 ،ككىن ا٤بسلمْب ،مستهدفة إبراـ القضاء على اإلسبلـ كاندراسو ،تأٌب على اإلسبلـ من القواعد -ّ

 . كىكىأًده ،كنزع اإلٲباف من قلؤّم
" أخوة  :حبلؿ األخوة البلدية اللعينةإل ؛حل الرابطة اإلسبلمية بْب العآب اإلسبلمي ُب شٌب بقاعو -ْ

 . اليهود كالنصارل "
ككفرىم رسولو  ،٩بن كفرىم ا ،كألسنتهم عن تكفّب اليهود كالنصارل كغّبىم ،كف أقبلـ ا٤بسلمْب  -ٓ

 . كيَبكوا ما سواه من األدياف ،إف ٓب يؤمنوا ّٔذا اإلسبلـ -صلى ا عليو كسلم 
ـ ا٤بفرك ة على ا٤بسلمْب أماـ الكافرين من اليهود كالنصارل كتستهدؼ إبطاؿ أحكاـ اإلسبل -ٔ

 . كيَبؾ ما سواه من األدياف ،كغّبىم من أمم الكفر ٩بن ٓب يؤمن ّٔذا اإلسبلـ
كتستهدؼ كف ا٤بسلمْب عن ذركة سناـ اإلسبلـ: ا١بهاد ُب سبيل ا، كمنو: جهاد الكتابيْب،  -ٕ

 . هم إف ٓب يسلمواكفرض ا١بزية علي ،كمقاتلتهم على اإلسبلـ
فَبمي ىذه  ،"ا٢بب كالبغض ُب ا"ك "ء كالرباء"الوال :كأصلو ،كتستهدؼ ىدـ قاعدة اإلسبلـ -ٖ

 ،كالتدين ب عبلف بغضهم كعداكهتم ،كمفاصلتهم ،النظرية ا٤باكرة إٔب كسر حاجز براءة ا٤بسلمْب من الكافرين
 . كصداقتهم ،كموادهتم ،كتوليهم ،كالبعد عن مواالهتم

ٔبعل دين اإلسبلـ اكم افوظ  ،كظهوره كٛبيزه ،كاستعبلئو ،كتستهدؼ إسقاط جوىر اإلسبلـ -ٗ
 . بل مع العقائد الوثنية األخرل ،ُب مرتبة متساكية مع غّبه من كل دين ٧برؼ منسوخ ،من التحريف كالتبديل

 ،٢بواجز لدل ا٤بسلمْب" للتبشّب بالتنصّب " كالتقدٙب لذلك بكسر ا :كترمي إٔب ٛبهيد السبيل -َُ
 . كالتبلد ،لسبق تعبئتهم باالسَبخاء ؛كإٟباد توقعات ا٤بقاكمة من ا٤بسلمْب

كلفيف  ،أف يستقبل نزر من ا٤بسلمْب ،كإف من شدة االبتبلء ،ىذه النظّبة اْلٜبة ىذا بعض ما تستهدفو
كتعلو  ،ك٫بوىا ،ا من مؤٛبراتمن ا٤بنتسبْب إٔب اإلسبلـ ىذه " النظرية " كيركضوا كراءىا إٔب ما ييعقد ٥ب

حٌب فاه بعض ا٤بنتسبْب إٔب  ،كخطتهم ا٤باكرة ،مسابقْب ىؤالء الكفرة إٔب دعوهتم الفاجرة ،أصواهتم ّٔا
 . اإلسبلـ بفكرتو اْلٜبة
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أنو ال لقاء بْب أىل اإلسبلـ كالكتابيْب كغّبىم من أمم الكفر إال كفق األصوؿ الٍب  ،كليعلم كل مسلم
قل يا أىل الكتاب تعالوا إٔب كلمة سواء بيننا كبينكم أال نعبد إال ا كال نشرؾ } :ية الكرٲبةنصبت عليها اْل

آؿ عمراف / ] {بو شيئان كال يتخذ بعضنا بعضان أربابان من دكف ا ف ف تولوا فقولوا اشهدكا بأنا مسلموف
ع كاتباع خاًب األنبياء كا٤برسلْب ٧بمد كىي توحيد ا تعأب كنبذ اإلشراؾ بو كطاعتو ُب ا٢بكم كالتشري. [ْٔ
 . الذم بشرت بو التوراة كاإل٪بيل -صلى ا عليو كسلم  -

 ،كتوظيف القدرات بصد العاديات ،موقف رفع راية ا١بهاد :ال بد لو من موقفْب -كأٙب ا  -كىذا 
 . كموقف للبناء كٙبصْب ا٤بسلمْب ب سبلمهم على كجهو الصحيح

كال إٔب  ،سلم إٔب غلط الغالطْب، كال إٔب من خدعتهم دعوة إخواف الشياطْبأيها ا٤ب كال تلتفت
 ،كالَبكيج ٥بذه النظرية ،للمناصرة ،كال إٔب أفراد من الفرؽ الضالة من ا٤بنتسبْب إٔب اإلسبلـ ،ا٤بأجورين

}كإف منهم فريقان فيتسنموف الفتيا كما ىم بفقهاء،كال بصّبة ٥بم ُب الدين، كإ٭با حا٥بم كما قاؿ ا تعأب: 
يلوكف ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب كما ىو من الكتاب كيقولوف ىو من عند ا كما ىو من عند 

ة ا٣بلط بْب اإلسبلـ كغّبه من ]من كتاب إبطاؿ نظري. [[{ا كيقولوف على ا الكذب كىم يعلموف
 . دياف، للشيخ بكر أبو زيد رٞبو ا[األ

على  الت الوا حة كالفا حة ٓب ٪بد ا٤بؤلف كأمثالوالضبل كأماـ ىذه الذين ملؤكا الساحة ردكدا ن
عة، بل ما ٪بد منهم إال ا٤بدح كالثناء اإل٢بادية ا٤بقنَّ العلمانية ذه الدعوة ٥ب الفيهم، ٓب ٪بد منهم التصدم٨ب

  ة على ا٢بق؟، سبحاف ا أين الغّبة على الدين؟ أين الغّب كالتبجيل للحكومة السعودية كحاكمها
  الغّبة مقيدة ٗبا ال ٱبالف ىول ا٢بكاـ؟ أـ أفٌ 

لو مدح بعض ا٤بشايخ أك الدعاة شيخان أك عا٤بان قد صنفهم ا٤بؤلف كأمثالو من ا٤ببتدعة،  كالعجيب أنو
٘بدىم يستنكركف عليو مدحو لذلك الشيخ ألنو مبتدع، بينما ٪بدىم ُب نفس الوقت ٲبدحوف كيثنوف على 

 رباء!الكفر كالعلمانية كٛبييع الوالء كال من يدعوا إٔب
تٌم علينا أف ٪بتمع كنَبؾ ا٣ببلؼ ألننا ُب حالة حرب مع  كإذا قاؿ بعض العلماء إٌف كاقع ا٤بسلمْب ٰبي

الكفار ٘بد ا٤بؤلف كأمثالو يصيحوف مستنكرين كيف ٪بتمع مع ا١بماعة الفبلنية كىي ٝباعة مبتدعة، بينما 
فبل بد أف نتوجو أب القواسم كإذا كنا نريد ٥بذا اللقاء التارٱبي أف ينجح :]د العزيزعندما قاؿ عبد ا بن عب
خرست تلك األلسن الٍب استنكرت االجتماع مع ا٤بسلمْب فلم نتكر الدعوة إٔب ا٤بشَبكة الٍب ٘بمع بيننا[، 
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 . ، كاألعداء ا٢بقيقيْباالجتماع مع الكفار األصليْب
إٔب االجتماع مع ا٤ببتدعة مطلقان، أك من ٲبدح ا٤ببتدعة، كإ٭با  دعوبكبلمي تأييد من ي كلستي أقصد

 . أردت ّٔذا أف تعرؼ التناقض الذم عليو ا٤بؤلف كأمثالو
 . : يركف الشعرة عي عْب عدكىم كال يركف ا١بذع ُب أعينهمصدؽ من قاؿك 

ٌف الكفر كالشرؾ أ -الدينٲبسخوف أصل -كمن خلفو من علماء  ٌٍب أٓب يعلم عبد ا بن عبد العزيز
، كالقوؿ بأف ا فقّب، كالقوؿ بأف أف ا٤بسيح ابن ا كأف عزيران ابن ا، كالقوؿ بأف ا ثالم ثبلثةكالقوؿ ب

 يد ا مغلولة، أٓب يعلموا أٌف ىذا أشد من القتل؟!
 . كالفتنة أشد من القتل{: ]قاؿ تعأب

يو، قل قتاؿ فيو كبّب، كصدّّ عن سبيل ا ككفره بو يسألونك عن الشهر ا٢براـ قتاؿو ف: ]كقاؿ سبحانو
كال يزالوف يقاتلونكم حٌب يردككم عن  كالفتنة أكرب من القتلكا٤بسجد ا٢براـ كإخراج أىلو منو أكرب عند ا 

 . {...دينكم إف استطاعوا
منو كتنشق األرض كقالوا اٚبذ الرٞبن كلدا، لقد حئتم شيئان إٌدا، تكاد السماكات يتفطٌرف : ]قاؿ تعأب

 . كٚبر ا١بباؿ ىٌدا{
بحو، كعبد ا بن تكاد تتفطر كتنشق كتنهٌد من بشاعػة قػوؿ ا٤بشركْب كقي  فالسماكات كاألرض كا١بباؿ

ب أكلئك الذين يسبوف ا عبد العزيز ككل من كافقو من حكاـ كعلماء كدعاة كمفكرين، يريدكف منٌا أف ٫ب
 . الولد ك٫بَبمهم كنتعايش معهم بسبلـ كأماف كإكراـكيشركوف بو كيٌدعوف لو الزكجة ك 

ا٤بشركوف يسٌبوف عبد ا بن عبد العزيز أك يسٌبوف أباه كأمو ألعلن ا٢برب  دىم، كما  كلو كاف أكلئك
حادثة قطر عنٌا ببعيد، حْب عر ت قناة ا١بزيرة طبلؿ بن عبد العزيز كاعَبؼ أف أباه كاف يتقا ى راتبان من 

شعل حربان  د قطر حٌب تأىب ا١بيش السعودم للحرب، من أجل أٌف ذلك ت السعودية أف تي بريطانيا، كاد
 . يطعن ُب أبيهم

سبلـ كأماف ب أف ٫ببهم كنكرمهم كنتعايش معهمكيسٌبو كيشرؾ بو، يريدكف منٌا فالذم يطعن ُب ا 
٘بدىم  -كااربْب لدين ا ا٤بشرعْب مع ا، كا٤بوالْب ألعداء ا، -ككئاـ، بينما الذم يسٌب ا٢بكاـ 

 . ٰباربونو كيزجوف بو ُب غياىب السجوف حٌب ييصبح نسيان منسيان 
من أعداء ا كرسولو كا٤بؤمنْب، كيف موقفهم  ،علمائهمكاـ ا٣بائنْب لدينهم كأمتهم كإٔب ا٢ب انظر إٔب
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كيفتنوف ، رائر العفيفاتالذين سفكوا كال يزالوف يسفكوف دماء اْلالؼ من ا٤بسلمْب كينتهكوف أعراض ا٢ب
 . بكل ما يستطيعوف ٘بدىم يتوددكف ٥بم كيتقربوف إليهما٤بسلمْب عن دينهم، 

وف أنفسهم كأموا٥بم لنصرة دين ا ػرين الذين يبذلػدين الصامدين الصابػمن آّاى كانظر إٔب موقفهم 
 . وهنم بكل نقيصة كيتربؤكف منهمػوهنم كيرمػدىم ٰباربػرا هم كأر هم، ٘بػن دماء ا٤بسلمْب كأعػكالدفاع ع

٧بمده رسوؿ ا : ]ُب قولو تعأب صلى ا عليو كسلم كأصحابو كصف ا نبيو كيف  تأمل أيها ا٤بوحد
 . {..كالذين معو أشٌداء على الكفار رٞباء بينهم

شداء على ، كبْب ما عليو ىؤالء ا٢بكاـ كعلماؤىم ٘بدىم عكس اْلية ٛبامان، فهم أقارف بْب ىذا الوصف
 . آّاىدين، رٞباء بالكافرين ااربْب لدين ا

، ٘بد أف لعلم ا٤بملكة كأعبلـ الدكؿ األخر بما ينص عليو الدستور السعودم فيما ٱبتص  كذلك انظر
من عقوبة من يهْب علمان من أعبلـ الدكؿ الشقيقة أك الصديقة أقل كأىوف عقوبة من ينشر التخريف كاإل٢باد 

 . ّبىم، كقد سبق عرض نص الدستور ُب الرد على الشبهة األكٔبعلى حٌد تعب
، ال وف ألجل كفرىم" ٍب ا٤بعركؼ أف ا٤بشركْب يقاتل :آؿ الشيخ رٞبو اا قاؿ الشيخ ٧بمد بن إبراىيم

ألجل عدكاهنم، من أدلتو حديم " أيمرت أف أقاتل الناس حٌب يشهدكا أف ال إلو إال ا، كأف ٧بمد رسوؿ 
 !!كال من ٬بشى شرٌه ،نقاتل من قاتلنا :كٓب يقل ،تفق عليو()م. ا

 . "الذين ال يؤمنوف" ىذا ىو العٌلة :فدؿ على أف قتا٥بم بالوصف"قاتلوا الذين ال يؤمنوف با"  
ف ف اإلسم إذا كاف بصيغة  ،يفيد أهنم ييقاتىلوف ألجل شركهم "فاقتلوا ا٤بشركْب حيم كجدٛبوىم" 

 . أعط الفقّب درٮبان  :الوصف كقولك الوصف دؿ على اعتبار
"قاتلوا من كفر با " )أٞبد كمسلم كالَبمذم كصححو( ىذا من الربىاف على أف الكفرة ييقاتىلوف  

 . ألجل كفرىم
إف  :فلو كانوا ال ييقاتىلوف إال ألجل دفع شٌرىم لقاؿ ،كالرسوؿ )صلى ا عليو كسلم( أفهم ا٣بلق 
 (ُٖٗ/ٔمد بن إبراىيم )فتاكل الشيخ ٧ب. قاتػىليوكم

ُب السبلـ مع سعيهم ا٢بثيم  -كأعِب ىنا جهاد الدفع- يدلك على إلغائهم لشرعية ا١بهاد كذلك ٩با
فلسطْب، كتنفيذ قرار إحبلؿ الدكلتْب ا٤بستقلتْب، مع أٌف شرعنا أمرنا ٔبهاد العدك الصائل ل اتلْب اليهود

 . جهاد الدفع
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 . دك با٤بصا٢بة: إهنم يريدكف إخراج العف ف قيل
: أف الفرض ُب العدك الذم دىم أرض ا٤بسلمْب ىو جهاد الدفع، كلكن ٯبوز لوٕب أمر فا١بواب

ا٤بسلمْب أف يوقف القتاؿ كيسعى ُب مصا٢بتهم على ا٣بركج منها إذا غلب على ظنو أهنم يستجيبوف، ف ف 
نو ىو ا٤بفركض ُب األصل، ك٤با ُب علم أك غلب على ظنو أهنم ال يستجيبوف فبل ٯبوز لو أف يوقف ا١بهاد أل

 . إيقافو من مفاسد
ييعتذر عن الطواغيت ٗبثل ىذا كىم يعلموف أٌف اليهود ال يلتزموف بالعهود كا٤بؤٛبرات  كعلى ىذا فكيف

 . تيعقد منذ أكثر من ٟبسْب سنةكا٤بفاك ات العقيمة الٍب كانت كال تزاؿ اإلهنزامية 
، دليل كنقض العهود مع كل تلك ا٣بيانات كالغدر٤بفاك ات مع اليهود كا٤بواثيق كا كاستمرارىم ُب العهود

أهنم لوكانوا يركف أيضان على أهنم يركف أٌف ىذا ىو ا٢بل الوحيد كأف جهاد الدفع ليس حبلن، كيدٌؿ على ذلك 
 . أف ا١بهاد ىو ا٢بل ألعدكا لو عيٌدتو

أىل العلم فيما ٱبتص ٔبهاد الطلب كىذا أنو أكثر النقوالت عن  /من بياف تلبيس ا٤بؤلف الثا٘بالوجو 
 . ف ٌف كل عاقل يعلم أف جهاد األمة اليـو إ٭با ىو جهاد دفع ال جهاد طلب ،من تلبيس الواقع

ا٤بؤلف ُب أف من شركط جهاد الطلب القدرة، كمراعاة ا٤بصلحة، كلكن ىل ا٢بكاـ الذين  ٫بن ال ٬بالف
 كىا؟يدافع عنهم سعوا ُب إٯباد القدرة، عندما فقد

 شباب اإلسبلـ للجهاد، بتدريبهم كتعليمهم فنوف القتاؿ كاستخداـ األسلحة؟ ىل أعدكا
 إٲبانيان ٗبحاربة أسباب الفساد، كنشر ا٣بّب؟ ىل أعدكىم

 أشغلوا شعؤّم بكرة القدـ، كا٤بسلسبلت؟ أـ أهنم
وقت الذم يدؽ فيو دكا شباب األمة ُب الالذين يستميت ا٤بؤلف ُب الدفاع عنهم ىل جنٌ  حكاـ ا١بزيرة
 ناقوس ا٣بطر؟
 السلف كاألئمة أٌف من أعظم ما أنيط با٢باكم ٞباية ثغور ا٤بسلمْب؟ أٓب يذكر
حكاـ ا١بزيرة الثغور؟ كىل أعدكا شباب األمة ٢بماية أعظم ثغر على كجو األرض؟ أـ أهنم أتوا  فهل ٞبى

 ببغايا أمريكا كشٌذاذىا لكي ٰبموا ثغور ا٤بسلمْب؟!
أف يعلمو ا٤بؤلف كمن على هنجو أف حكاـ ا١بزيرة ٓب يعدكا الشباب للجهاد؛ ألٌف أسيادىم  إف ٩با ٯبب
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األمريكاف أرادكا أف تبقى شعوب ا١بزيرة ُب قمة الَبؼ حٌب إذا جاء ا٣بوؼ استنجدكا باألمريكاف ٢بمايتهم، 
 . لكي تبقى ا١بزيرة ٙبت االحتبلؿ األمريكي، كيبقى النفط ٙبت سيطرهتم

هاد الطلب لعدـ القدرة ال يعِب أف تغرؽ األمة ُب الَبؼ كاللهو، كلكن إذا سقط لعدـ ج إف سقوط
 . القدرة كجب إعداد القدرة إلقامتو، ف ف األمة ٯبب أف ال ٚبلوا من جهاد أك إعداد

إلقامة  ان كمعُبن َبكو لضعفو يسعى جاىدان إلعداد األمة حسٌ يٗبشركعية ا١بهاد كلكنو  ف الذم يؤمنإ
كالواقع من ىؤالء ا٢بكاـ ىو خبلؼ ىذا، فقد نشركا أسباب فساد األمة ك ياعها ك٥بوىا، أشغلوا  ا١بهاد،

الشعوب اإلسبلمية بالغناء كالعفن الفِب كاألفبلـ ككرة القدـ، كأغرقوا شعؤّم ُب الَبؼ كىو من أعظم 
ف إليها، كتركوا ثغور األمة ا٤بثبطات عن ا١بهاد، ف ف النعيم كالَبؼ ٯبعل الناس ٱبلدكف إٔب الدنيا كيركنو 

ٰبميها اللصوص من ا١بنود األمريكاف كالربيطانيْب كغّبىم، كمن العجيب أف ا٤بؤلف يدافع عمن ىو من 
أعظم أسباب  عف ا٤بسلمْب كتفرقهم، كىم ا٢بكاـ؛ ف ف ا إ٭با أمر بو ع حاكم للمسلمْب ليقيم حياهتم 

السلف: إف ا ليزع بالسلطاف ما ال يزع بالقرآف، كلكن  على ا٢بق، كٰبارب الفساد كأىلو، كما قاؿ بعض
ألًق نظرة على العآب اإلسبلمي كانظر ما الذم شغل ا٢بكاـ، ٘بد أهنم انشغلوا ٕبماية كراسيهم كالعمالة 
للكفار، فقبور الشرؾ تشٌيد كتعبد ُب أكثر ببلد ا٤بسلمْب، كا٣بمارات كبيوت الدعارة مفتحة األبواب، كُب 

٧ببلت الغناء كالفيديو كالدشوش مفتوحة، ك٧ببلت ا٤ببلبس تبيع ا٤ببلبس الفا حة كا٣بليعة، كبنوؾ  ا١بزيرة
موف با٢برس عند قرب النيب صلى ا عليو كسلم كىم يشركوف  الربا ٙبارب ا كرسولو جهاران، كالرافضة ٰبي

 كرسولو كدينو يسرحوف كٲبرحوف ُب كيسبوف الصحابة الكراـ ر ي ا عنهم، كا٤برتدكف الذين يستهزؤكف با
الببلد ٕبماية الدكلة، فكيف تعود األمة ّٓدىا كعزىا كيقول إٲباهنا كىؤالء ا٣بونة ا٤بفسدكف ٲبسكوف بزماـ 

 األمور؟
من ىذا أننا نكٌفر ا٢باكم الذم يَبؾ الفساد مثل الزنا كا٣بمور كالربا ٗبجرد الَبؾ، ف ف ىذا من  كال ييفهم
ٍب خائن فاسق، كلكن األمر عند ىؤالء ا٢بكاـ ليس مقتصران على الَبؾ بل ىو من باب التحرٙب الكبائر كىو آ

ببيع ا٣بمور كشرّٔا، كاإلذف بفتح ٧ببلت بيع كالتحليل كاالستحبلؿ، فالذم يقنن ُب دستور الدكلة اإلذف 
ا، كإسقاط حكم الشرع ُب ذلك كفتح البنوؾ الربوية كاإلذف بالتعامل بالرب ،أشرطة الغناء كالفيديوىات ا٥بابطة

يعترب مشرّْعان منازعان  ُب خاصية التحرٙب كالتحليل مستهينان با كحكمو، كىذا ال يشك ُب كفره من شٌم 
 . رائحة التوحيد
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أف من أعظم أسباب انتشار الشرؾ، كا٤بعاصي، كالضعف ا٢بسي كا٤بعنوم ُب ببلد ا٤بسلمْب : كا٢باصل
 . ىم ا٢بكاـ

اقتصر ُب ذكر أسباب مشركعية ا١بهاد على مقصد كاحد كىو دعوة الناس إٔب ا  أنو لم/الوجو الثا
كإعبلء كلمة ا، نعم ىذا ىو أعظم مقصد من مقاصد ا١بهاد، كلكن ا١بهاد شرع ٤بقاصد أخرل أيضان، 

 منها:
ٍعضىهيٍم بًبػىٍعضو ٥بىيدّْمىٍت صىوىاًمعي كىبًيىعه كىلىٍوالى دىٍفعي اللًَّو النَّاسى بػى  ...قاؿ تعأب " ،٢بماية الدين فا١بهاد يكوف -

ًثّبنا كىلىيىنصيرىفَّ اللَّوي مىٍن يىنصيريهي ًإفَّ اللَّوى لىقىًومّّ   ا٢بج( َْعىزًيزه " )كىصىلىوىاته كىمىسىاًجدي ييٍذكىري ًفيهىا اٍسمي اللًَّو كى
مىا لىكيٍم الى  ،الظلم عن ا٤بستىضعىفْب كيكوف لرفع - ًبيًل اللًَّو كىاٍلميٍستىٍضعىًفْبى ًمٍن قاؿ تعأب "ى  تػيقىاتًليوفى ُب سى

ا ًذًه اٍلقىٍريىًة الظَّآبًً أىٍىليهى اًف الًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا أىٍخرًٍجنىا ًمٍن ىى كىاٍجعىل لىنىا ًمٍن لىديٍنكى  الرّْجىاًؿ كىالنّْسىاًء كىاٍلوًٍلدى
 النساء( ًٕٓصّبنا)كىلًيِّا كىاٍجعىل لىنىا ًمٍن لىديٍنكى نى 

دىٍفعي اللًَّو النَّاسى بػىٍعضىهيٍم بًبػىٍعضو لىفىسىدىٍت اأٍلىٍرضي كىلىًكنَّ  كىلىٍوالى  ...فساد عن ٝبيع األرض "ال كيكوف لدفع -
( "  البقرة( ُِٓاللَّوى ذيك فىٍضلو عىلىى اٍلعىالىًمْبى

نىةه كىيىكيوفى الدّْيني لًلًَّو" قاؿ تعأب "كىقىاتًليوىي  ،اإلسبلـ ُب األرض كلها كيكوف لتمكْب - ٍم حىٌبَّ ال تىكيوفى ًفتػٍ
 كالفتنة ىنا ىي الكفر كما قاؿ ابن عباس )انظر تفسّب القرطيب( ..(ُّٗ :)البقرة،

رّْميوفى قاؿ تعأب "قىاتًليوا الًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىال بًاٍليػىٍوـً اٍْلًخًر كىال ٰبيى  ،الكفار كا٤بشركْب كيكوف إلذالؿ -
عىٍن يىدو كىىيٍم مىا حىرَّـى اللَّوي كىرىسيوليوي كىال يىًدينيوفى ًدينى ا٢بٍىقّْ ًمنى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى حىٌبَّ يػيٍعطيوا ا١ٍبًٍزيىةى 

 . (ِٗ :صىاًغريكفى " )التوبة
زىم كينصركم قاتلوىم يعذّٔم ا بأيد: ]كشفاء صدكر ا٤بؤمنْب،قاؿ تعأب كيكوف ألخذ الثأر - يكم كٱبي

 . {..عليهم كيشف صدكر قـو مؤمنْب، كيذىب غيظ قلؤّم
من  ،كا٤بؤمنْب ،كرسولو ،أعداء ا ،ككم ُب ٦باىدة الكافرين :قاؿ الشيخ بكر أبو زيد رٞبو ا

كيشف ا بو صدكر  ،كيذؿ بو أعداؤه ،فينتصر بو اإلسبلـ ،كإدخاؿ للرعب ُب قلؤّم ،" ٥بم"إرىاب
 من كتاب إبطاؿ نظرية ا٣بلط بْب اإلسبلـ كغّبه من االدياف[]. ؤمنْبقـو م

للدعوة اإلسبلمية عن طريق التمكن من الببلد حٌب يعيش الكفار ٙبت سلطة  كيكوف للتمكْب -
أمرت أف أقاتل الناس حٌب يشهدكا أف ال إلو إال ا كأف  :ا٤بسلمْب "قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم
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كيقيموا الصبلة كيؤتوا الزكاة ف ذا فعلوا ذلك عصموا مِب دماءىم كأموا٥بم إال ٕبق  ٧بمدا رسوؿ ا
 . من حديم ابن عمر ر ي ا عنهما( ،اإلسبلـ كحسأّم على ا عز كجل" )متفق عليو

، تطرؽ ٤بو وع جهاد الدفع مع أنو ىو الواقع الذم ٯبب أف ٬بوض ُب ا٢بديم عنوٓب ي/ الرابعالوجو 
 . كأنزلو ُب كاقع األمة الٍب ٚبوض جهاد الدفع كبلـ بعض العلماء ُب جهاد الطلبب س الواقع فأتىكلكنو لبٌ 
 . كالتحالف الصلييب ُب أفغانستاف ىو جهاد دفع فجهاد األمريكاف 
 . الصليبيْب كا٤برتدين من الرافضة كمن دخل صفهم ُب العراؽ جهاد دفع كجهاد 
 . جهاد دفع الركس كمن معهم ُب الشيشاف كجهاد 
 . األحباش النصارل كمن معهم ُب الصوماؿ جهاد دفع كجهاد 
 . اليهود ُب فلسطْب جهاد دفع كجهاد 
 . ا٢بكاـ ا٤برتدين ُب ا١بزائر كمصر كغّبىا ىو من جهاد الدفع بل كجهاد 
لطائرات نا فيو ىو من جهاد الدفع ف ننا ُب زماف اُب عقر دارىا ُب الوقت الذم ٙبارب حٌب غزك أمريكا 

بل إف  ،رة ف ف  رّٔا كقتا٥با ال يقتصر على أر ناػة كافػزتنا أم دكلػرة للقارات، كإذا غػالنفاثة كالصواريخ العاب
و من جهاد الدفع أيضان، كاستهداؼ ػىم من أجل كف عدكاهنم كانسحأّم من أر نا ػجهادىم ُب عقر دارى

بو ٘بيىٌيش ا١بيوش، ك رب كزارة الدفاع الذم فيو  آّاىدين أمريكا ُب عقر دارىا ك رب اقتصادىا الذم
ٚبطط كتقرر ا٢برب على اإلسبلـ كا٤بسلمْب ىو من جهاد الدفع أيضان، ككٌل استهداؼ لدكؿ الكفر الذين 
 ،غزك أرض ا٤بسلمْب كاعتدكا عليها يعترب من جهاد الدفع حٌب كلو كانت  ربات آّاىدين ُب عقر دارىم

 . سلمْبحٌب ٱبرجوا عن ديار ا٤ب
ما ىي الفائدة من اإلسهاب كاإلطالة ُب مسألة جهاد الطلب ُب الوقت الذم ٚبوض فيو  فبل أدرم 

 األمة جهاد دفع العدك الصائل؟!
 مثل ىذا من ا٤بؤلف ٰبتمل أحد أمرين: إٌف صيدكر 

 . أف يكوف من أجل التلبيس كالتدليس إما -
ككاقع الصراع القائم ُب ببلد ا٤بسلمْب، كعليو فبل  ،أف يكوف بسبب عدـ معرفتو بواقع ا٤بسلمْب كإما -

بل  ٰبق لو الكبلـ ُب كاقع ٓب ٰبط بو كٓب يعرفو على حقيقتو، لذلك جاءت الفتول ناقصة قاصرة
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الفتول، فالفتول ال تستقيم إال ٗبعرفة الواقع كمعرفة حكم الشرع ُب  خاطئة مغلوطة لفقدىا أحد ركِب
 . معرفة الواقع لذلك جاءت خاطئة تذلك الواقع، كىذه الفتول فقد

 كأريد ىنا أف أناقش ا٤بؤلف ُبجهاد الطلب كجهاد الدفع، كقد تبْب قيما سبق كجو إلغائهم لشرعية 
 . مسألة جهاد الدفع الذم يقـو بو اْلف ثلة من خيار األمة، ٍبٌ يتبْب حكم من منع منو

 : أقوؿ كبا التوفيق
إذا دىم العدك أرض : )واطن، كذكركا منهاػأف ا١بهاد يتعْب ُب ثبلثة م نصوا علىرٞبهم ا  إف العلماء

 . ا٤بسلمْب(
 أنبو عليهما: كىنا أمراف 

أف جهاد الدفع غالبان ال يكوف إال كالعدك أكثر عددان كعدة كاستعدادان؛ ألف العدك ال يتجرأ على  األكؿ/
دان؛ لذلك ف ف اعتبار تكافؤ قوة ا٤بسلمْب بقوة غزك أرض من أرا ي ا٤بسلمْب إال إذا رأل أنو أقول كأكثر عد

الكافرين ُب جهاد الدفع ال اعتبار لو، كمن اشَبط ذلك ف نو ٓب يعلم حكم الشرع كٓب يتأمل سّبة النيب صلى 
ا عليو كسلم، ف ف غزكة أحد كغزكة األحزاب كانتا من جهاد الدفع، ككاف العدك ُب كبل ا٤بعركتْب أكثر 

قد كاف عدد الكفار ُب غزكة أحد ثبلثة آالؼ، كعدد ا٤بسلمْب سبعمائة، أم أف الكفار كانوا عددان كعٌدةن، ف
أكثر من ثبلثة أ عاؼ ا٤بسلمْب، كُب غزكة األحزاب كاف عدد الكفار عشرة آالؼ كعدد ا٤بسلمْب ال 

ك كأ عف فبل يتجاكز ثبلثة آالؼ، كمع ذلك قاتلهم النيب صلى ا عليو كسلم كٓب يقل إننا أقل من العد
 . نقاتلهم

أف ترؾ الكفار ٰبتلوف أرا ي ا٤بسلمْب مفسدة للدين كالدنيا، كقتا٥بم سبب للقتل، كالقتل مقدـ  الثا٘ب/
 ىنا ألمور:

القتل  كالفتنة أكرب من القتل{، فييقدـ: ]عأبمفسدة الدين أعظم من مفسدة القتل، كما قاؿ ت أف -أ
 . الستبقاء الدين

 . كيقتل شهيد كالشهادة شرؼ كمطلب يسعى لتحصيلو ا٤بؤمن الذم يقاتلهم أف -ب
ا١بهاد مظنة للقتل، كالقاعدة: أف ا٤بفسدة الٍب ثبت ا٢بكم مع كجودىا الغية، فالقتل مفسدة  أف -ج

كإذا كاف ألهنا شعّبة مبناىا على تلف األنفس، مع كجودىا فبل اعتبار ٥با،  -كىو ا١بهاد-ثبت ا٢بكم 
 . في جهاد الدفع أكٔب كأحرلىذا ُب جهاد الطلب ف
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و جهاد دفع صحيح كحر وا ا٤بسلمْب على ا١بهاد ػا١بهاد األفغا٘ب السابق اتفق العلماء على أن ٌٍب إف  -
وة على كجو األرض من حيم ػعترب أعظم قوقت كانت تي ػكنصرة ا٤بسلمْب، مع أف ركسيا ُب ذلك ال

وة السبلح ػركس من قػتكن تساكم عشر ما عند ال دين ٓبػدد، كإمكانيات آّاىػاألسلحة كمن حيم العى 
دة فبل ػول من ا٤بسلمْب ُب العدد كالعي ػولوا: إف العدك أقػٗبشركعيتو، كٓب يق رح العلماءكالعدد، كمع ذلك ص

 . ٯبوز قتا٥بم
كاف ُب صفوؼ آّاىدين القبوريوف كالصوفية كا٤برتزقة، كمع ذلك ٓب يقولوا: ال يصح ا١بهاد حٌب  كذلك  -

يكوف ٝبيع آّاىدين سلفيْب، كما يريد ا٤بؤلف كمن على هنجو، إف أعظم جيش مشى على ظهر ىذه 
األرض كىو جيش النيب صلى ا عليو كسلم ٓب يسلم من كجود بعض ا٤بنافقْب، ٌٍب إف ا٤بسلمْب كلو  

 . كانوا مبتدعة ٯبب نصرهتم على الكفار، كال يقوؿ خبلؼ ىذا إال جاىل
 األئمة ُب جهاد الدفع: كأنقل ىنا كبلـ 

ُب الفتاكل الكربل: فأما إذا ىجم العدك فبل يبقى للخبلؼ كجو ف ف دفع  قاؿ ابن تيمية رٞبو ا 
 اىػ.  ررىم عن الدين كالنفس كا٢برمة كاجب إٝباعا

كأما قتاؿ الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن ا٢برمة كالدين فواجب إٝباعا فالعدك : كقاؿ أيضان  
بل يدفع ٕبسب  فبل يشَبط لو شرطئل الذم يفسد الدين كالدنيا ال شيء أكجب بعد اإلٲباف من دفعو الصا

 اىػ. اإلمكاف
إذ ببلد كإذا دخل العدك ببلد اإلسبلـ فبل ريب أنو ٯبب دفعو على األقرب فاألقرب : كقاؿ أيضان  

 اىػ. الد كال غرٙب كنصوص أٞبد صرٰبة ّٔذاكأنو ٯبب النفّب إليو ببل إذف ك  اإلسبلـ كلها ٗبنزلة البلدة الواحدة
كقتاؿ الدفع مثل أف يكوف العدك كثّبا ال طاقة للمسلمْب بو لكن ٱباؼ إف انصرفوا عن : كقاؿ أيضان  

عدكىم عطف العدك على من ٱبلفوف من ا٤بسلمْب فهنا قد صرح أصحابنا بأنو ٯبب أف يبذلوا مهجهم 
ا كنظّبىا أف يهجم العدك على ببلد ا٤بسلمْب كتكوف ا٤بقاتلة كمهج من ٱباؼ عليهم ُب الدفع حٌب يسلمو 

فهذا كأمثالو قتاؿ دفع ال قتاؿ طلب ال ٯبوز االنصراؼ فيو أقل من النصف ف ف انصرفوا استولوا على ا٢برٙب 
 اىػ. ٕباؿ ككقعة أحد من ىذا الباب

يصّب دفعو كاجبا على ا٤بقصودين   فأما إذا أراد العدك ا٥بجـو على ا٤بسلمْب فانو:كقاؿ ُب ٦بموع الفتاكل 
كإف استنصرككم ُب الدين فعليكم النصر إال على : ]كلهم كعلى غّب ا٤بقصودين إلعانتهم كما قاؿ ا تعأب
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قـو بينكم كبينهم ميثاؽ{ ككما أمر النيب صلى ا عليو كسلم بنصر ا٤بسلم كسواء كاف الرجل من ا٤برتزقة 
ب اإلمكاف على كل أحد بنفسو كمالو مع القلة كالكثرة كا٤بشي كالركوب  للقتاؿ أك ٓب يكن كىذا ٯبب ٕبس

 اىػ . كما كاف ا٤بسلموف ٤با قصدىم العدك عاـ ا٣بندؽ ٓب يأذف ا ُب تركو ألحد
فمن ترؾ القتاؿ الذم أمر ا بو لئبل تكوف فتنة فهو ُب الفتنة ساقط؛ ٗبا كقع فيو من  :كقاؿ رٞبو ا 

  .[ُّٔ/ُْ]٦بموعة الفتاكل . اده كتركو ما أمر ا بو من ا١بهادريب قلبو كمرض فؤ 
(: "أما إذا ىجم العدك فبل يبقى للخبلؼ كجو ف ف دفع ْ/َُٕٔب الفتاكل الكربل ) كقاؿ رٞبو ا 

  . ررىم عن الدين كالنفس كا٢برمة كاجب إٝباعا فبل حاجة إلذف أمّب ا٤بؤمنْب
الفركسية: فقتاؿ الدفع أكسع من قتاؿ الطلب كأعم كجوبا ك٥بذا يتعْب  ُب كتاب قاؿ ابن القيم رٞبو ا 

على كل أحد أف يقـو كٯباىد فيو، العبد ب ذف سيده كبدكف إذنو كالولد بدكف إذف أبويو كالغرٙب بغّب إذف 
كا٣بندؽ كال يشَبط ُب ىذا النوع من ا١بهاد أف يكوف العدك  عفي غرٲبو كىذا كجهاد ا٤بسلمْب يـو أحد 

ا٤بسلمْب فما دكف ف هنم كانوا يـو أحد كا٣بندؽ أ عاؼ ا٤بسلمْب فكاف ا١بهاد كاجبا عليهم ألنو حينئذ 
 اىػ. جهاد  ركرة كدفع ال جهاد اختيار ك٥بذا تباح فيو صبلة ا٣بوؼ ٕبسب ا٢باؿ

 اىػ. فجهاد الدفع يقصده كل أحد كال يرغب عنو إال ا١بباف ا٤بذمـو شرعا كعقبل: كقاؿ أيضان  
ككفى بالعبد عمىن كخذالنان أف يرل عساكر اإلٲباف كجنود السنة كالقرآف كقد لبسوا  :قاؿ رٞبو اك  

للحرب ألمتو كأعدكا لو عدتو كأخذكا مصافهم ككقفوا مواقفهم كٞبي الوطيس كدارت رحى ا٢برب كاشتد 
فحقيقه ٗبن لنفسو عنده  ..ا٣بوالفالقتاؿ كتنادت األقراف النزاؿ النزاؿ، كىو ُب ا٤بلجأ كا٤بغارات كا٤بدَّخل مع 

قدر كقيمة أف ال يبيعها بأٖبس األٜباف كأف ال يعر ها غدان بْب يدم ا ٤بواقف ا٣بزم كا٥بواف( ]من مقدمة 
 . قصيدتو النونية ا٤بعركفة بالكافية الشافية[

لبدع كالزناة رٞبو ا بٌْب أٌف تارؾ ا١بهاد الواجب ٯبب ىجره كقرنو بأىل ا بل إٌف شيخ اإلسبلـ 
 . كاللوطية
كٝباع ا٥بجرة ىي ىجرة السيئات كأىلها ككذلك ىجراف الدعاة إٔب البدع كىجراف :فقاؿ رٞبو ا 

الفساؽ كىجراف من ٱبالط ىؤالء كلهم أك يعاكهنم ككذلك من يَبؾ ا١بهاد الذم ال مصلحة ٥بم بدكنو ف نو 
الزناة كاللوطية كتارؾ ا١بهاد كأىل البدع كشربة ا٣بمر يعاقب ّٔجرىم لو ٤با ٓب يعاكهنم على الرب كالتقول ف

]٦بموع . ىؤالء كلهم ٨بالطتهم مضرة على دين اإلسبلـ كليس فيهم معاكنة ال على بر كال على تقول
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 [ُِّ،صُٓالفتاكل،ج
إذا تعْب ا١بهاد بغلبة العدك على قطر من األقطار أك ٕبلولو بالعقر ف ذا كاف : قاؿ القرطيب ُب تفسّبه 

ذلك كجب على ٝبيع أىل تلك الدار أف ينفركا كٱبرجوا إليو خفافا كثقاال شبابا كشيوخا كل على قدر طاقتو 
من كاف لو أب بغّب إذنو كمن ال أب لو كال يتخلف أحد يقدر على ا٣بركج من ميقل أك مكثر ف ف عجز أىل 

لى حسب ما لـز أىل تلك البلدة تلك البلدة عن القياـ بعدكىم كاف على من قارّٔم كجاكرىم أف ٱبرجوا ع
حٌب يعلموا أف فيهم طاقة على القياـ ّٔم كمدافعتهم ككذلك كل من علم بضعفهم عن عدكىم كعلم أنو 
يدركهم كٲبكنو غياثهم لزمو أيضا ا٣بركج إليهم فا٤بسلموف كلهم يد على من سواىم حٌب إذا قاـ بدفع العدك 

ّٔا سقط الفرض عن اْلخرين كلو قارب العدك دار اإلسبلـ كٓب أىل الناحية الٍب نزؿ العدك عليها كاحتل 
كال خبلؼ ُب يدخلوىا لزمهم أيضا ا٣بركج إليو حٌب يظهر دين ا كٙبمى البيضة كٙبفظ ا٢بوزة كٱبزل العدك 

 اىػ. ىذا
كٓب  : كمعلـو ُب اعتقاد ٝبيع ا٤بسلمْب أنو إذا خاؼ أىل الثغور من العدكقاؿ اإلماـ ا١بصاص رٞبو ا 

كذراريهم، أف الفرض على كافة األمة أف ينفر إليهم  ،كأنفسهم ،تكن فيهم مقاكمة ٥بم فخافوا على ببلدىم
كىذا ال خبلؼ فيو بْب األمة؛ إذ ليس من قوؿ أحد من ا٤بسلمْب إباحة  ،من يكف عاديتهم عن ا٤بسلمْب

 . (ُُْ/ّرآف للجصاص أحكاـ الق)القعود عنهم حٌب يستبيحوا دماء ا٤بسلمْب كسيب ذراريهم" 
 . (ُٕٓ)اإلقناع ص/“ ما ٓب يتعْبفرض ا١بهاد على الكفاية يتواله اإلماـ ” كقاؿ ا٤باكردم: 
: كفرض عْب إف ىجم العدك على ثغر من ثغور اإلسبلـ قاؿ ابن عابدين كىو من فقهاء األحناؼ 

كفاية إذا ٓب ٰبتج إليهم، فيصّب فرض عْب على من قرب منو، فأما من كراءىم بعيد من العدك فهو فرض  
ف ف احتيج إليهم بأف عجز من كاف بقرب العدك عن ا٤بقاكمة مع العدك أك ٓب يعجزكا عنها كلكنهم تكاسلوا 
كٓب ٯباىدكا ف نو يفَبض على من يليهم فرض عْب كالصبلة كالصـو ال يسعهم تركو، كٍب كٍب إٔب أف يفَبض 

 التدريج" على ٝبيع أىل اإلسبلـ شرقا كغربا على ىذا 
كبدائع  ،(ِّٖ/ّحاشية ابن عابدين ) :انظر ..كابن ا٥بماـ ،كابن ٪بيم ،]كٗبثل ىذا أفٌب الكاسا٘ب

 . (ُُٗ/ٓكفتح القدير البن ا٥بماـ ) ،(ُُٗ/ٓكالبحر الرائق البن ٪بيم ) ،(ِٕ/ٕالصنائع )
اؿ الدسوقي: )أم : "كيتعْب ا١بهاد بفجء العدك، قجاء ُب حاشية الدسوقي كىو من فقهاء ا٤بالكية 

توجو الدفع بفجئ )مفاجأة( على كل أحد كإف امرأة أك عبدا أك صبيا، كٱبرجوف كلو منعهم الوٕب كالزكج 
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 (ٜٕٛ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

 . ([ُْٕ/ِكرب الدين" ]حاشية الدسوقي )
 ان ع كوهنم أكثر عددػر اعَباض من يعَبض بقتاؿ ا٤بسلمْب للتتار مػوؿ ا٤بؤلف حْب ذكػق كمن العجيب 
 . سلمْب للتتار من جنس جهاد الدفع ال الطلب[إف جهاد ا٤ب]كعٌدة:
 ك٫بن نقوؿ لو: جهاد ا٤بسلمْب ُب أفغانستاف من جنس جهاد الدفع أـ جهاد الطلب؟؟ 
 ا٤بسلمْب ُب العراؽ من جنس جهاد الدفع أـ الطلب؟؟ كجهاد 
 ا٤بسلمْب ُب الشيشاف من جنس جهاد الدفع أـ الطلب؟؟ كجهاد 
ركح ا١بهاد ُب أرض مسلمْب ٛبكنت منها الكفار ال يصح إذا كاف يَبتب بل حٌب إحياء ]كأما قولو: 

 [. عليو مفاسد أعظم من إىبلؾ ا٤بسلمْب كزيادة تسليط للكافرين كما نراه من حولنا
إف ا٤بفسدة العظمى كالكربل ىي علو الكفر كالصليب على ال إلو إال ا، كعلو أحكاـ الكفر  فنقوؿ: 

 . على أحكاـ اإلسبلـ
 . الكربل ىي قياـ الكفر كالشرؾ مقاـ التوحيد، كعلو يد الكفار على يد ا٤بسلمْب ف ا٤بفسدةإ 
ٌ أٓب   يعلم ا٤بؤلف أف الكفر كالشرؾ أشد من القتل كذىاب النفس؟ ٍبي
 أٌف ذىاب الدين أعظم من ذىاب الدنيا؟ أٓب يعلم 
ا كال يعترب ذلك مفسدة بل  ف ف األنفس تتلف ُب سبيلالكربل ليست ذىاب األنفس،  إٌف ا٤بفسدة 

كلكن ا٤بفسدة الكربل أف يتحاكم الناس إٔب شرائع البشر، كٱبضعوف كير خوف كيذلوف ىو شرؼ كفضل، 
 . ٢بكم البشر، كتيقاـ شؤكف حياهتم على شريعة الطاغوت

من أف  فلو اقتتلت البادية كا٢با رة حٌب يذىبوا لكاف أىوف: يقوؿ الشيخ سليماف بن سحماف رٞبو ا 
 اىػ. ينصبوا طاغوتان ُب األرض ٰبكم ٖببلؼ شريعة اإلسبلـ الٍب بعم ا ّٔا رسولو صلى ا عليو كسلم

 إذا تركنا ا١بهاد فًلمىن سيكوف ا٢بكم كالسلطة؟: كنقوؿ للمؤلف 
مالذم سوؼ ينشركنو ُب ببلدنا؟ كسوؼ ك  كالسلطة للكفار، فبماذا سيحكموف بيننا؟ كإذا كانت الغلبة 

 تعٌبد ٤بن ُب التحاكم كنذؿ ٤بن، كتسوس حياتنا شريعة مىن؟ن
ا١بهاد فلن يقتصر األمر على العراؽ كأفغانستاف بل سوؼ يستمر الزحف الصهيوصلييب إٔب  كإذا تركنا 

 . الببلد آّاكرة
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 (ٜٜٕ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

 كىزمت جيشها ُب أسابيعا٤بؤلف بقولو فيما لو غزت أمريكا السعودية كأزالت كٕب أمره  ٍب ىل يلتـز 
 جهاد أمريكا ألهنا سيطرت على ا٢بكم؟جواز معدكدة كتربعت على كرسي ا٢بكم، ىل سيفٍب ا٤بؤلف بعدـ 

جُّو الفطر ا٤بستقيمة أف نقوؿ: إذا كاف النيب الذم تنفر منو الطباع السليمة كٛبىي  كالرٌد على كبلمو السابق 
بواح مع أنٌو متمكن كمسيطر على الببلد،  صلى ا عليو كسلم شرع لنا ا٣بركج على ا٢باكم إذا طرأ عليو كفر

 كافر الذم استباح العباد كالببلد؟!أفبل ييشرع لنا دفع ال
ٌر ها على القياـ بو؟كإخراج العدك الصائل مشركعان فكيف نوقظ األمة  كإذا كاف جهاد الدفع   ك٫بي
 ركح ا١بهاد ُب نفوس األمة؟ أليس ب حياء 
 فار عن زحفهم كاحتبل٥بم؟ا١بهاد فهل سيتوقف الك كإذا تركنا 
حٌب  ، ليس فحسب بل تَبؾ إحياءه ُب نفوس األمة،َبؾ ا١بهادت أمة اإلسبلـ أفمن ا٤بؤلف يريد إف  

ألف العدك أقول مٌنا كأكثر عددان كعٌدة ك٫بن  عفاء  ،يستوٕب العدك على ٝبيع ببلد ا٤بسلمْب كيسيطر عليها
سا٤بْب  مكجنودى ىب ٝبيع دكؿ اإلسبلـ كليدخلها أئمة الكفرذكقتالنا لو مضرٌة علينا كعلى غّبنا، إذان فلت

ألهنم أقول كال ٯبوز ألحدو من ا٤بسلمْب أف يدفعهم ألنو ليس ىناؾ جهاد دكف أم جهاد أك مقاكمة؛ آمنْب 
كأئمة الكفر باحتبلؿ يساعدىم كمن قاتلهم كدفعهم عن أرا ي ا٤بسلمْب ف نو خارجي، كليهنأ بوش كشاركف 

ٌهد ٥بم طريقى  مباشرو  باستعمارو كا عينان رٌ قى كليػى االهنزاـ،  فقهاءعليو  كليدخلوا ، االنبطاح كاالستسبلـ علماء وي ٲبي
كإذا قاـ أحده بقتا٥بم  ،أرا ي ا٤بسلمْب كيقيموا فيها ا٤براقص كا٣بمارات كالكنائس كالقواعد العسكرية

 . ٌدعوا كل من قاتل الصليبيْبفلييخرجوا علماء االهنزاـ كاالستسبلـ ُب قنواهتم لييجٌرموا كيب
كا إٌف من ينسب ىذا التخاذؿ كالتخٌنم إٔب دين ا كشرعو ليطعن ُب اإلسبلـ كتشريعاتو طعنان  

عظيمان، كيينٌفر كل ذم فطرة سليمة ك٬بوة كرجولة من ىذا الدين، ف ف ما يدعو إليو ا٤بؤلف من االهنزاـ 
 . كٚبٌنثت رجولتو، كخبيم طبعوكعًميى قلبو، نتكست فطرتو، كاالنبطاح ال يقبلو إال من ىانت نفسو، كا

بفعل األسباب كا سبحانو علق ُب ىذه الدنيا األسباب با٤بسببات، كلسنا مأموركف  ك٫بن مأموركف 
بالنتائج، فقيامنا با١بهاد ىو قياـ ٗبا فر و ا علينا، ك٫بن إف قمنا با١بهاد قمنا بواجب شرعي كالنصر إ٭با 

ن عند ا، كليس معُب ذلك أننا ال نسعى لتحصيل أسباب النصر، بل نسعى لتحصيل األسباب يكوف م
كمن أسباب النصر ا١بهاد، فكما أف التوبة كالرجوع إٔب ا كتوحيده من أسباب النصر، فكذلك ا١بهاد ىو 

رؾ ا١بهاد كما من أسباب النصر، كالنيب صلى ا عليو كسلم بْب أف من أسباب ذؿ ا٤بسلمْب ك عفهم ت
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 (ٖٓٓ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

إذا تبايعتم بالعينة كأخذًب أذناب البقر كر يتم بالزرع كتركتم ا١بهاد سلط ا : )قاؿ صلى ا عليو كسلم
عليكم ذالن ال ينزعو حٌب ترجعوا إٔب دينكم( ركاه أبو داككد، ففي ىذا ا٢بديم بْب النيب صلى ا عليو كسلم 

 و سببْب ٮبا:أسبابان للذؿ كا٥بواف ك٦بملها يدؿ على أن
 . إٔب الدنيا، كىو ما يشّب إليو التبايع بالعينة كاالشتغاؿ با٢براثة كالزراعة الركوف - 
 . ا١بهاد ترؾ - 

يوشك األمم أف تداعى عليكم كما تداعى األكلة إٔب قصعتها " فقاؿ قائل: كمن قلة : )حديم كمثلو 
السيل كلينزعن ا من صدكر عدككم ا٤بهابة منكم  قاؿ " بل أنتم يومئذ كثّب كلكنكم غثاء كغثاء ؟٫بن يومئذ

قاؿ " حب الدنيا ككراىية ا٤بوت( ركاه  ؟كليقذفن ا ُب قلوبكم الوىن " فقاؿ قائل: يا رسوؿ ا كما الوىن
  .أبو داككد كصححو األلبا٘ب

  .القتل كالركوف إليها ٯبعل اإلنساف يكره ا٤بوت فبل يقدـ على ا١بهاد ألنو مظنة الدنيا فحبٌ  
  .عمر ر ي ا عنو: ما ترؾ قوـه ا١بهاد إال ذٌلوا ككما قاؿ 

حديم أسلم بن يزيد قاؿ: كنٌا بالقسطنطينية فخرج صفّّ عظيم من الرـك فحمل رجل من  كمثل ذلك 
ا٤بسلمْب على صف الرـك حٌب دخل فيهم ٌٍب رجع مقببلن فصاح الناس: سبحاف ا ألقى بنفسو إٔب التهلكة 

أبو أيوب األنصارم ر ي ا عنو: يا أيها الناس إنكم تؤكلوف ىذه اْلية على ىذا التأكيل كإ٭با نزلت فقاؿ 
فينا معشر األنصار، إنا ٤با أعز ا دينو ككثر ناصركه قلنا بيننا ًسرٌان: إف أموالنا قد  اعت فلو أننا أقمنا فيها 

  .ركاه أبو داككد كالَبمذم. لتهلكة اإلقامة الٍب أردنافأصلحنا ما  اع منها، فأنزؿ ا ىذه اْلية، فكانت ا
  .أٌف القياـ با١بهاد سبب العلو كالعزة كالسيادة كالنجاة: كمفهـو تلك األحاديم 
كال تلقوا بأيديكم إٔب التهلكة{ قاؿ : ]قاؿ ابن عباس ر ي ا عنو ُب قولو تعأب كُب صحيح البخارم 

  .ىي ترؾ النفقة ُب سبيل ا
يسمع ىذا أكلئك الذين ركنوا إٔب الدنيا كأٝبعوا على خذالف اإلسبلـ كا٤بسلمْب كاستندكا إٔب ىذه ل 
ركا قعودىم كٚباذ٥بم كركوهنم إٔب الدنيا، كجعلوا الذم ٱبرج ١بهاد الكفار داخبلن ُب حكم اْلية رٌ بػى يي اْلية لً 

ٔب التهلكة ليعرفوا من ىم الذين ألقوا كالسلف ٤بعُب اإللقاء بالنفس إلّبجعوا إٔب تفسّب الكتاب كالسنة 
بأيديهم إٔب التهلكة، ىل ىم الذين خرجوا لنصرة دين ا كإعبلء كلمتو أـ الذين ركنوا إٔب الدنيا كزينتها 

  .كركاتبها كمناصبها
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 (ٖٔٓ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

 . كلو يشاء ا النتصر منهم كلكن ليبلو بعضكم ببعض{: ]قاؿ تعأب 
م مع النيب صلى ا عليو كسلم؟ قاؿ أبو سفياف ا٢برب بيننا أبا سفياف كيف قتالك ك٤با سأؿ ىرقل 

 . سجاؿ، فقاؿ ىرقل: كذلك الرسل تبتلى ٍب تكوف ٥بم العاقبة
ا١بهاد ماضو إٔب قيامة الساعة مع الرب كالفاجر كما ذكر ذلك أئمة العلم ُب كتب العقائد  كإذا كاف 

 د الدفع الذم ىو فرض عْب كجهاد  ركرة؟كىذا جهاد الطلب الذم ىو فرض كفاية، فكيف األمر ٔبها
 كىل الرجوع إٔب ا١بهاد يكوف ب حيائو أـ ب ماتتو؟

)ك٤با رأل ا٤بنافقوف كمن ُب قلبو مرض قلة حزب ا ككثرة : عن معركة بدر قاؿ ابن القيم رٞبو ا 
فأخرب سبحانو أف النصر  ،[ْٗغرَّ ىؤالء دينهم{ ]األنفاؿ: أعدائو ظنوا أف الغلبة إ٭با ىي بالكثرة كقالوا }

بالتوكل عليو ال بالكثرة كال بالعدد، كا عزيز ال ييغالب، حكيم ينصر من يستحق النصر كإف كاف  عيفان، 
 . [ُِٔ/ّفعزتو كحكمتو أكجبت نصر الفئة ا٤بتوكلة عليو( ]زاد ا٤بعاد 

ىم، ٕبسب استطاعتهم، إذا قاـ ا٤بسلموف ٗبا أمرىم ا بو من جهاد عدك : جاء ُب الدرر السنٌية 
فليتوكلوا على ا، كال ينظركا إٔب قوهتم كأسبأّم، كال يركنوا إليها، ف ف ذلك من الشرؾ ا٣بفي، كمن أسباب 
إدالة العدك على ا٤بسلمْب ككىنهم عن لقاء العدك، ألف ا تبارؾ كتعأب أمر بفعل السبب، كأف ال يتوكل إال 

 . [ٔ/صٖية/ج]الدرر السن. اىػ. على ا كحده
ا٤بفسدة كييضاعف الببلء على ا٤بسلمْب ليس ىو إحياء ركح ا١بهاد، كلكنو إماتة ا١بهاد،  فالذم يزيد 

ف ٌف العدك إ٭با يتجرأ على قتاؿ ا٤بسلمْب إذا رأل نيكو٥بم عن ا١بهاد كسعيهم ٢بل قضاياىم با٤بؤٛبرات 
 . االهنزامية
يف الكفار كلمة ا١بهاد ألهنم إف أكثر  يدركوف معناىا، ك٥بذا كاف من عهودىم ُب ىيئة األمم  ما ٱبي

ألهنم يعلموف أف ا٤بسلمْب إذا قاتلوا من أجل دينهم ف هنم سوؼ ا٤بتحدة: أنو ال قتاؿ من أجل دين؛ 
ينتصركف، لذلك سعوا ُب ترسيخ القومية العربية ُب قلوب ا٤بسلمْب العرب، كترسيخ الوطنية كالَبابية كالعصبية 

 . فوؼ ا٤بسلمْب عامة لكي يكوف قتا٥بم من أجل الوطنية كالقومية ال من أجل الدينالعرقية ُب ص
ليس إحياء ركح ا١بهاد ىو الذم يزيد الببلء على األمة، ف نو لوال ا ٍبيٌ إخواننا آّاىدكف : أيها ا٤بؤلف 

 . ا٢برمْب كُب أعراض أىلهاُب ببلد غّبىا لكاف العدك اليـو يرتع الشيشاف ك ُب أفغانستاف كالعراؽ كالصوماؿ ك 
كحلفاؤىا دخلوا أرض أفغانستاف يصحبهم الكربياء كا١بربكت كالغركر فما أف دخلوىا حٌب  فهذه أمريكا 
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 . ودىم على أيدم أكليائو آّاىديناحتاركا ُب كيفية ا٣بركج منها حيم جعلها ا مقربة ١بن
ثوف دكلة جاؤكا ليحاربوا اإلسبلـ كأىلو فقلبها ا ُب العراؽ فقد دخلتها أمريكا كمعها ثبل ككذلك األمر 

 . يمان على أيدم أكليائو آّاىدينعليهم ناران كجح
العراؽ لذاهتا كإ٭با دخلت العراؽ كىي تنظر إٔب ما كراءىا من أرض ا١بزيرة كمنبع  تغزي  فأمريكا ٓب 

بضعة أشهر، كلكن مالذم أبقاىا إٔب  الرسالة، ككانت تىًعدي شعبها أهنا سوؼ ٙبرر العراؽ كتستوٕب عليو ُب
يومنا ىذا كىي تدخل ُب السنة السادسة من ا٢برب كال تستطيع ا٥بركب كالفكاؾ حٌب ٚبٌلت عنها أكثر 

ف زحفها وقٌ الدكؿ الٍب دخلت معها حْب رأكا ا٥بزٲبة النكراء الٍب حٌلت ّٔبل العصر، فمىن كراء ىزٲبتها كتى 
 ا٤بنطقة؟ ت أكراقها كٛبٌزؽ ٨بططها ُبكتشتٌ 
الذين باركوا احتبل٥با، كمنعوا من قتا٥با باسم الشرع، كاعتربكا األمريكاف كالرافضة كالة  ىل ىم أكلئك 

 أمور ٰبـر ا٣بركج عليهم؟
أك ح من أف ٪بيب عنو كليس أماـ ا٤بؤلف كمن على هنجو إال أف يقولوا مستسلمْب  إف ا١بواب 

 .  ىم آّاىدكف األبطاؿللحقيقة إٌف الذم كراء ىزٲبة أمريكا بعد ا
إف آّاىدين ٔبهادىم استجٌركا األعداء على األمة كما داـ أف القوة غّب متكافئة كجب عليهم : ف ف قيل 
 . الصرب
قبل أف يقـو آّاىدكف بأم عمل  دىا كعلى أف كثّبان من ببلد ا٤بسلمْب قد غزاىا الكفار : فا١بواب 

كمات بسبب  صرت من قبل أحداث ا٢بادم عشر بثبلث سنواترأسها فلسطْب، كذلك أفغانستاف حو 
كذلك العراؽ ٓب يكن دخو٥بم بسبب أحداث ا٢بادم عشر كإ٭با كاف   ا٢بصار أكثر من سبعْب ألف مسلم،

كلكٌن  ،سبب ذلك اهتاـ أمريكا النظاـ العراقي بامتبلؾ أسلحة دمار شامل ىذا ىو ا٤بعلن عنو ُب األخبار
٢بماية ربيبتهم إسرائيل اللقيطة، كإلقامة قواعد كربل لتنفيذ ٨بطط القرف  ؽ كافالصحيح أف غزكىم للعرا

 . األمريكي ا١بديد، كالذم يهدؼ إٔب استعمار كإخضاع ٝبيع دكؿ العآب بدءنا بالدكؿ اإلسبلمية
كمن  ،من أجل دفعهم كإخراجهم ا١بهادقاموا ُب ىذه األحداث ٗبا أمرىم ا بو كىو كآّاىدكف  
لـو أٌف الكفار إذا دخلوا أر ان كاحتلوىا دكف كجود مقاكمة ف هنم ال ٰبتاجوف إٔب مزيد من ا١بنود كالعتاد، ا٤بع

كلكن إذا كجدكا مقاكمة كجهادان احتاجوا إٔب مزيد من ا١بنود كالعتاد لضرب آّاىدين، كمعلـو أٌف الكفار إذا 
د دفعهم كجهادىم كلو كاف الكفار أ عاؼ داٮبوا أر ان من أرا ي ا٤بسلمْب كجب على أىل تلك الببل
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ف ف ٓب ٙبصل ّٔم الكفاية كجب على من حو٥بم من ا٤بسلمْب ا٤بسلمْب ألنو حينئذو جهاد دفع ك ركرة 
 . حٌب يندفع العدك عن أرض ا٤بسلمْبا٣بركج إليهم كإغاثتهم 

لمسلمْب بو لكن ٱباؼ كقتاؿ الدفع مثل أف يكوف العدك كثّبا ال طاقة ل قاؿ شيخ اإلسبلـ رٞبو ا: 
إف انصرفوا عن عدكىم عطف العدك على من ٱبلفوف من ا٤بسلمْب فهنا قد صرح أصحابنا بأنو ٯبب أف 
يبذلوا مهجهم كمهج من ٱباؼ عليهم ُب الدفع حٌب يسلموا كنظّبىا أف يهجم العدك على ببلد ا٤بسلمْب 

فهذا كأمثالو قتاؿ دفع ال قتاؿ طلب ال ٯبوز ٙب كتكوف ا٤بقاتلة أقل من النصف ف ف انصرفوا استولوا على ا٢بر 
 اىػ. االنصراؼ فيو ٕباؿ ككقعة أحد من ىذا الباب

فقتاؿ الدفع أكسع من قتاؿ الطلب كأعم كجوبا ك٥بذا يتعْب :كقاؿ ابن القيم رٞبو ا ُب كتاب الفركسية 
ف إذف أبويو كالغرٙب بغّب إذف على كل أحد أف يقـو كٯباىد فيو، العبد ب ذف سيده كبدكف إذنو كالولد بدك 

كا٣بندؽ كال يشَبط ُب ىذا النوع من ا١بهاد أف يكوف العدك  عفي غرٲبو كىذا كجهاد ا٤بسلمْب يـو أحد 
ا٤بسلمْب فما دكف ف هنم كانوا يـو أحد كا٣بندؽ أ عاؼ ا٤بسلمْب فكاف ا١بهاد كاجبا عليهم ألنو حينئذ 

 اىػ. باح فيو صبلة ا٣بوؼ ٕبسب ا٢باؿجهاد  ركرة كدفع ال جهاد اختيار ك٥بذا ت
ْب قاموا بالواجب الذم فرض عليهم، كذىاب الدين أعظم من ذىاب قاكموا اتل فآّاىدكف حْب 
فبل قيمة لئلنساف  ،كالفتنة أشد من القتل كإ٭با تيبذؿ الدنيا ٢بفظ الدين، كال ييبذؿ الدين ٢بفظ الدنيا ،الدنيا

 . يضره ما فاتو من الدنيا بلفبغّب الدين، كإف بقي دينو 
يضربوف األمة كيقتلوهنا ُب عدد كا األعداء على األمة ألف األعداء منذ عقود ٓب يستجرٌ  ٌف آّاىدينإ ٍبٌ  

كاستعمار أرا يها، كلكن آّاىدين بفضل ا كشفوا بكاملها ٱبططوف لضرب األمة من بقاع األرض ك 
حقيقة ما يدبٌر ٥بم ُب ا٣بفاء، فقد كاف ا٤بسلموف ييقتلوف  ا٤بسلموفاألقنعة عن تلك ا٤بؤامرة لكي يرل 

كٰباصركف ُب كثّب من بقاع األرض كأكثر األمة غافلة عما ٰبصل إلخواهنم، أك كاف الكفار بواسطة إعبلمهم 
ىمّّ إال قتل األبرياء،  ٭با ىم فئة متعطشة للدماء ليس ٥بمالعميل ييظهركف للناس أف آّاىدين إ كأاألصيل 

ما قاـ آّاىدكف بقصم ظهر أمريكا انكشف القناع عن كجهها القبيح ا٤بلطخ بالدماء كعرفت األمة فل
آّرموف ا٤بتعطشوف األبرياء كمن ىم قتلة تسعى ألجلو، فعرفت األمة من ىم حقيقتها كحقيقة ما تدعوا إليو ك 

 . للدماء، فكاف ذلك من بركات ا١بهاد كطيب ٜبراتو
داء على ا٤بسلمْب مع تفاكت القوة كعدـ ػذا استجركا األعػبأف آّاىدين بفعلهم ى تنػىٌزالن  ٌٍب لو قلنا 
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وة ا٤بسلمْب ػو قػوقت الذم كانت فيػتكافئها ف ٌف النيب صلى ا عليو كسلم ابتدأ الكفار بالقتاؿ كا١بهاد ُب ال
صلى ا عليو كسلم ُب غزكة غّب مكافئة لقوة الكفار ال من جهة العدد كال من جهة العٌدة، حٌب إٌف النيب 

األحزاب أراد أف يصاّب غطفاف على ثلم ٜبار ا٤بدينة لكي ينصرفوا كقاؿ لؤلنصار: إ٘ب رأيت العرب قد 
 . رمتكم عن قوس كاحدة

قد تسبب ُب تسلط الكفار  إٌف النيب صلى ا عليو كسلم بقتالو للمشركْب ُب غزكة بدر ىنافهل ييقاؿ  
 على ا٤بسلمْب؟!

صلى ا عليو كسلم للمشركْب ُب غزكة بدر كاف جهاد طلب ككاف مأذكنان فيو كٓب يكن  ٌف قتالومع أ 
 . نة كإ٭با خرج ٗبن كاف معو السبلحفر ان لذلك ٓب يستنفر النيب صلى ا عليو كسلم أىل ا٤بدي

 . آّاىدين اليـو فهو من جهاد الدفع كىو أكجب كآكد من جهاد الطلب كأما قتاؿ 
 . إٌف عمليات آّاىدين ىي السبب ُب بقاء أمريكا ُب العراؽ كأفغانستاف كلو تركوىم لرجعوا: قيلف ف  
واعد عسكرية، كبعد ػإال بعد أف تؤسس ٥با قأك أفغانستاف راؽ ػرج من العػإٌف أمريكا ٓب كلن ٚب: فا١بواب 

ا فيكوف ذلك العميل ٗبنزلة ا٢بمار ريق ٤بشركعهػينفذ ٨بططها كٲبهد الطبيد عميل ٥با، ا٢بكم فيهما أف ٘بعل 
 . وف ظهورىمػود الكفار يقاتلوف دكهنم كٰبمػوده درعان ١بنػو كجنػو إٔب مبتغاىم كيكوف ىػٲبتطيو الكفار ليصلوا ب

إ٭با يقاتلوهنا لكي ٚبرج، كلكن ال ٚبرج كما تريد ىي إ٭با ٚبرج ذليلة   الذين يقاتلوف أمريكا كآّاىدكف 
 . ا٢بكم بعد خركجها ألكلياء ا آّاىدين ال للعمبلء ا٤برتدين كسّبة مهزكمة كيكوف

للمؤلف أما علمتى أٌف جهاد الدفع جهاد  ركرة ال ٯبوز تركو كال التخلف عنو ٕباؿ،  كذلك نقوؿ 
 ف ذا كاف كذلك فكيف ال ٯبوز إحياؤه كالدعوة إليو كىو من أكجب الواجبات بعد اإلٲباف؟؟؟

كأما قتاؿ الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن ا٢برمة كالدين فواجب : اشيخ اإلسبلـ رٞبو قاؿ  
بل  فبل يشَبط لو شرط كالدنيا ال شيء أكجب بعد اإلٲباف من دفعوإٝباعا فالعدك الصائل الذم يفسد الدين 

 اىػ. يدفع ٕبسب اإلمكاف
 ـو شرعان ػغب عنو إال ا١بباف ا٤بذمد كال ير ػدفع يقصده كل أحػفجهاد ال: ابن القيم رٞبو ااإلماـ قاؿ  
 اىػ. كعقبل
ف ذا ترؾ الناس ا١بهاد ُب سبيل ا فقد يبتليهم بأف يوقع : كتأمل قوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا 

بينهم العداكة حٌب تقع بينهم الفتنة كما ىو الواقع ف ف الناس إذا اشتغلوا با١بهاد ُب سبيل ا ٝبع ا قلؤّم 
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بينهم كجعل بأسهم على عدك ا كعدكىم كإذا ٓب ينفركا ُب سبيل ا عذّٔم ا بأف يلبسهم شيعا  كألف
 . [ْْ،صُٓ]٦بموع الفتاكل ج. كيذيق بعضهم بأس بعض

 حيم قاؿ: -حفظو ا -فأنقل كبلمان نفيسان للشيخ سفياف الدارا٘ب  كأما ما يتعٌلق بالقدرة 
من منظورىا الشرعي “ ا٤بصلحة”البٌد من ا٢بديم عن مفهـو “ رةالقد”قبل أف أتكٌلم عن مفهـو  

كالٍب ىي ُب األصل ٧بور كٌل ا٢بوارات كألجلها اشَبط من اشَبط، كتوٌسع من توٌسع ُب معُب القدرة كٙبديد 
 . شركط ٙبقيقها ليتٌم بالتإب )ُب نظرىم( ٙبقيق ا٤بصلحة

للمكلف مشوبة با٤بضار عادة، كما أف ا٤بضار ٧بفوفة الشاطيب رٞبو ا: ا٤بنافع ا٢باصلة  قاؿ اإلماـ 
 . ببعض ا٤بنافع )االعتصاـ(

الٍب يتكلم عنها اإلماـ الشاطيب ىي مقاصد كمصاّب الشريعة ا٤ببنية على النظر األخركم كما  فا٤بقاصد 
يم تقاـ ا٢بياة قاؿ ُب عٌدة مواطن كمنها قولو: ا٤بصاّب ا٤بتجلية شرعا، كا٤بفاسد ا٤بستدفعة إ٭با تعترب من ح

 . الدنيا للحياة األخرل، ال من حيم أىواء النفوس ُب جلب مصا٢بها العادية أك درء مفاسدىا العادية
قولو: إف ا٤بصاّب ىي بنظر الشارع ال بنظر ا٤بكلف، أم أف حكم ا تعأب ُب ا١بزئي )الدليل  ككذلك

كمن قولو كذلك: ))إف . لنظر القاصرا٣باص( ىو الذم ٰبقق ا٤بصلحة، كإف فاتت بعض ا٤بصاّب لدل ا
أم أف ا٤بصلحة ال تلغي ا٢بكم ا٣باص با٤بسألة، كإف بدا للناظر التعارض، ألنو ما . الكلي ال يقدح با١بزئي((

عرؼ األشبو إال بالدليل النقلي ال من مسألة إال كيتجاذب فيها عدة قواعد، فالشارع يلحقها باألشبو، كال يي 
 اىػ. أف من مقاصد التشريع كمن مصلحة الشريعة ىو حصوؿ االبتبلءالعقلي، كيغلف ذلك كلو 

 اىػ. الشارع إ٭با قصد بو ع الشريعة إخراج ا٤بكٌلف عن اتباع ىواه حٌب يكوف عبدا : كيقوؿ رٞبو ا
ة فتأٌمل أخي ا٤بسلم ُب قوؿ اإلماـ الشاطيب رٞبو ا تعأب كقارف بينو كبْب قوؿ من جعلوا الشريعة ألعوب 

 . بيد الناس يستصلحوف منها ما يشاءكف، كيردكف منها ما يريدكف؟
ال يعِب رٌد القواعد كعدـ اعتبارىا عند الَبجيح كالنظر، كال إلغاء ا٤بصلحة الشرعية، كلكن  كبلمي ىذا 

القصد من ذلك ىو أنو البد من اعتماد األدلة الشرعية ُب االحتجاج كليس ٦برد التشهي كا٥بول، ففرؽ كبّب 
بْب من نظر إٔب مقاصد الشريعة من جهة أهنا تسعى لتحقيق اْلخرة كأف ا٤بقاصد األخركية ىي الغاية كبْب 

 . من نظر إٔب األحكاـ على اعتبار دنيوم فقط
بعض ا٤بفٌكرين ُب ٙبديد ىوية ىذا الدين ٧بصورة ُب أغلب األحياف ُب ا٤بصلحة الدنيوية  فمنطلقات 
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كاْلخرة كالذم ىو أكٔب من ٝبيع الضركرات كا٤بصاّب ب ٝباع األٌمة كما قاؿ كعدـ النظر إٔب مصلحة الدين 
الشاطيب رٞبو ا، فمصلحة الدين مقدمة على أم مصلحة، ك ركرة الدين أرجح من كل  ركرة، كلذلك ال 

 . )نفس ا٤برجع(. قيمة ٢بظ اإلنساف أماـ أحكاـ الشريعة
  وؿ:أٌما فيما ٱبص مفهـو القدرة فأق ىذا ب ٯباز 
كلمات ٥با معُب كاحد كىو: عدـ كجود مانع ٲبنع من أداء فريضة ما  القدرة أك االستطاعة أك التمٌكن 

 . من الفرائض
ليس سقوطا كلٌيا . كىو عكس القدرة يسقط التكليف سواء ُب ا١بهاد أك الصـو أك غّبٮبا فبالعجز 

رًيًض حىرىجه( كقولو ُب ا٢بج: )مىًن اٍستىطىاعى إًلىٍيًو كلكن إٔب حْب حصوؿ االستطاعة: قاؿ تعأب: )كىال عىلىى اٍلمى 
  ..فعٌلق الصـو لعارض ا٤برض كا٢بج لقٌلة اليد إٔب حْب ..سىًبيبلن(
كال تسقط عنو بعينو بْب شرط القدرة ُب التكاليف الفردية ا٤بكٌلف ّٔا كل مسلم  ان فرق كما أٌف ىناؾ 

القدرة ُب العبادات ا١بماعية أم الٍب ال يتحقق ّٔا ا٤بقصود  بأٌم حاؿ من األحواؿ إاٌل عند العجز كبْب شرط
 . إال بالعمل ا١بماعي

يبقى قائما كمطالبا بو ا٤بؤمن إٔب حْب ٛبٌكنو من ٙبقيق االستطاعة أٌما الشرط الثا٘ب  فالشرط األكؿ 
رة ُب ٝبيع فيسقط ٗبجرد كجود طائفة ما ترل ُب نفسها القدرة على التغيّب، كليس شرطا أف تتحقق القد

قاؿ اإلماـ النوكم: )قاؿ أصحابنا: . الطوائف بل إٌف ٚباذؿ بعض ىذه الطوائف ىو الذم يعيق ٙبقيق القدرة
ا١بهادي اليـو فرض كفاية إال أف ينػزؿ الكفار ببلد مسلم، فيتعٌْب عليهم ا١بهاد، ف ف ٓبى يكن ُب أىل ذلك 

 . (ّٔ/ٖرح النوكم البلد كفاية، كجب على مىن يليهم تتميم الكفاية( )ش
العجز ُب أمة أك شعب من الشعوب ال يكوف بأٌم حاؿ من األحواؿ كىو ىزٲبة نفسية كإٲبانية  فافَباض 

 . كليس عجزا حقيقيا يربٌر القعود
)شرح النوكم على مسلم، . كجب عليهم القياـ ٖبلع الكافر إف ٓب يقع ذلك إاٌل لطائفة:قاؿ السلف 

ُِ/ِِٗ) . 
كال ريب أف فرض ا١بهاد باؽ إٔب يـو القيامة، كا٤بخاطب بو : عبد الرٞبن بن حسنكقاؿ العبلٌمة  

ا٤بؤمنوف، ف ذا كاف ىناؾ طائفة ٦بتمعة ٥با منعة كجب عليها أف ٘باىد ُب سبيل ا ٗبا تقدر عليو ال يسقط 
 . (ٖٗ/ ٕ)الدرر السنية . عنها فر و ٕباؿ، كال عن ٝبيع الطوائف
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كاف   -أم األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر -ا كاف ا١بهاد من ٛباـ ذلك ك٤ب: كقاؿ شيخ اإلسبلـ 
ا١بهاد أيضا كذلك ف ذا ٓب يقم بو من يقـو بواجبو أىًٍب كل قادر ٕبسب قدرتو، إذ ىو كاجب على كل إنساف 

 . (ُِٔ/ِٖالفتاكل ). اىػ. ٕبسب قدرتو
 . قاـ بو فرد جاز لو ذلك )استحبابا( كسقوط جهاد الكٌفار للعجز ليس معناه عدـ مشركعيتو، بل إذا 
ًبيًل اللًَّو ال تيكىلَّفي ًإالَّ نػىٍفسىكى كىحىرًّْض اٍلميٍؤًمًنْبى( قاؿ القرطيب  قاؿ:  ..ُب تفسّب قولو تعأب: )فػىقىاًتٍل ُب سى

ساعده أحد ىي أمر للنيب صلى ا عليو كسلم باإلعراض عن ا٤بنافقْب كبا١بٌد ُب القتاؿ ُب سبيل ا كاف ٓب ي
 . على ذلك
( كىذا خطاب متوجو إٔب كل : كقاؿ ابن حػـز  ًبيًل اللًَّو ال تيكىلَّفي ًإالَّ نػىٍفسىكى قاؿ تعأب: )فػىقىاًتٍل ُب سى

 . (ُّٓ/ٕمسلم، فكل أحد مأمور با١بهاد كإف ٓب يكن معو أحد )الى 
اء العصر شركطا شبو تعجيزية ا١بهاد ىي أكثر الفرائض الٍب اشَبط ٥با بعض علم كٗبا أٌف فريضة 

كتوٌسعوا ٖبصوصها ُب مفهـو القدرة ف ننا سنقتصر ُب حديثنا على شرط القدرة ٗبفهومها الصحيح على ىذه 
 . الفريضة
تكافؤ العدد كالعٌدة، كبعضهم يشَبط توٌحد األٌمة، كالبعض اْلخر يشَبطوف قاعدة  فالبعض يشَبط 

 . رابع يشَبط شركطا قد تكوف مستحيلة كاسعة كشرٰبة كبّبة من الكوادر كفريق
 . كسنحاكؿ ُب ىذه العجالة أف نناقش ما اشَبطوه ُب القدرة السابق ذكرىا نقطة نقطة 
العدد كالعٌدة يدحضو قوؿ ا: )كىأىًعدُّكا ٥بىيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّةو( يقوؿ شيخ اإلسبلـ:  فشرط تكافؤ 

)فىاتػَّقيوا اللَّوى مىا اٍستىطىٍعتيٍم( ا٤بفٌسر لقولو: )اتػَّقيوا اللَّوى حىقَّ تػيقىاتًًو( كعلى قوؿ النيب مدار الشريعة على قولو تعأب: 
 . أخرجاه ُب الصحيحْب“ إذا أمرتكم فاتوا منو ما استطعتم”صلى ا عليو كسلم 

ة حزب ا ككثرة عن معركة بدر: )ك٤با رأل ا٤بنافقوف كمن ُب قلبو مرض قل كقاؿ ابن القيم رٞبو ا 
[،، فأخرب سبحانو أف النصر ْٗأعدائو ظنوا أف الغلبة إ٭با ىي بالكثرة كقالوا }غرَّ ىؤالء دينهم{ ]األنفاؿ: 

بالتوكل عليو ال بالكثرة كال بالعدد، كا عزيز ال ييغالب، حكيم ينصر من يستحق النصر كإف كاف  عيفان، 
 . [ُِٔ/ّعليو( ]زاد ا٤بعاد فعزتو كحكمتو أكجبت نصر الفئة ا٤بتوكلة 

إذا قاـ ا٤بسلموف ٗبا أمرىم ا بو من جهاد عدكىم، ٕبسب استطاعتهم، : جاء ُب الدرر السنٌية 
فليتوكلوا على ا، كال ينظركا إٔب قوهتم كأسبأّم، كال يركنوا إليها، ف ف ذلك من الشرؾ ا٣بفي، كمن أسباب 
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اء العدك، ألف ا تبارؾ كتعأب أمر بفعل السبب، كأف ال يتوكل إال إدالة العدك على ا٤بسلمْب ككىنهم عن لق
 [ٔ/صٖ]الدرر السنية/ج. على ا كحده

ال تغَبٌكا بأىل الكفر كما أعطوه من القٌوة كالعٌدة، ف نكم ال تقاتلوف إاٌل بأعمالكم، ف ف : كأيضا 
ية لو، أعانكم عليهم، كأذ٥ٌبم، ف هنم أصلحتموىا كصلحت، كعلم ا منكم الصدؽ ُب معاملتو، كإخبلص الن

 ( اىػَِ/صٖ)الدرر السنية/ج. عبيده كنواصيهم بيده، كىو الفٌعاؿ ٤با يريد
بل إٌف التعٌلق ّٔذه األسباب كإف كثرت كقويت كاشَباط كذا ككذا قد تكوف سببا من أسباب  قلت: 

افرين كا٤بنافقْب ُب جيٌل ا٤بعارؾ الٍب خا وىا ا٥بزٲبة، كالذم قرأ التاريخ يدرؾ أنٌو ٓب يتفٌوؽ ا٤بسلموف على الك
)كىٍم ًمٍن ًفئىةو قىًليلىةو غىلىبىٍت ًفئىةن كىًثّبىةن بًً ٍذًف  ..مع قول الشر كالطغياف ُب القول ا٤بادية، عتادا كانت أـ رجاال

بىٍتكيمٍ  ٍيئان(  اللًَّو( بل عندما اغٌَب ا٤بؤمنوف بكثرهتم ىيزميوا: )كىيػىٍوـى حينػىٍْبو ًإٍذ أىٍعجى ثٍػرىتيكيٍم فػىلىٍم تػيٍغًن عىٍنكيٍم شى  . كى
]كٓب تتكافأ قوة ا٤بسلمْب بقوة الكافرين ُب العدد كالعتاد ُب كثّب من جهاد الطلب كغزكة بدر كخيرب  

كمؤتة كغزكة تبوؾ ف ٌف الكفار كانوا أكثر عددان كعتادان، كمع ذلك غزاىم النيب صلى ا عليو كسلم، ككذلك 
ادان من ا٤بسلمْب قادسية كاف الكفار أكثر عددان كعتد ا٣بلفاء الراشدين فمعركة الّبموؾ كمعركة الاألمر ُب عه

كمع ذلك غزاىم ا٤بسلموف ُب عقر ديارىم، كإذا كاف ىذا ُب جهاد الطلب الذم ىو من باب الزيادة 
كة أحد كاألحزاب كالكماؿ، فكيف ٔبهاد الدفع الذم ىو من باب الضركرة كا٢بفاظ على رأس ا٤باؿ؟! فغز 

كقتاؿ ا٤بسلمْب للتتار كاف من جهاد الدفع ككاف عدد الكفار فيها أ عاؼ عدد ا٤بسلمْب كمع ذلك ٓب 
 يَبكوا قتا٥بم كٓب يتعٌذركا بعدـ التكافؤ كما يشَبطو بعض فقهاء آخر الزماف[

باؽ ُب األٌمة إٔب كىو نقيض التوٌحد “ االختبلؼ”توٌحد األٌمة فقد جاءت النصوص تبٌْب أٌف  أما شرط 
 . يـو الدين كمنها على سبيل ا٤بثاؿ قولو تعأب: )كىال يػىزىاليوفى ٨بيٍتىًلًفْبى(

ُب الصحيحْب أٌف النيب صلى ا عليو كسٌلم سأؿ ربٌو أف ال يهلك أٌمتو بسنة عامة فأعطاه  كثبت 
عل بأسهم بينهم فلم يعط ذلك، كسألو أف ال يسٌلط عليهم عدٌكا من غّبىم فأعطاه ذلك، كسألو أف ال ٯب

 . ككٌلها صحيحة “الفسطاط”كحديم “ كستنقسم أٌمٍب إٔب اثنٍب عشر فرقة”كحديم  ..ذلك
ال تزاؿ طائفة من أٌمٍب يقاتلوف ُب سبيل ا ال يضٌرىم من خالفهم أك خذ٥بم حٌٌب : ك٩بٌا جاء أيضا 

اؽ ال ٧بالة كأٌف من مقاصد ا١بهاد إحداث ىذا فدٌؿ على أٌف االختبلؼ ُب األٌمة ب. يأٌب أمر ا أك كما قاؿ
قاؿ تعأب: )كىلىنىبػٍليوىنَّكيٍم . االختبلؼ لتمحيص الصٌف كتنقيتو خصوصا ُب زماننا بعد أف كثر ا٣ببم كاألدعياء
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اًىًدينى ًمٍنكيٍم كىالصَّاًبرًينى كىنػىبػٍليوى أىٍخبىارىكيٍم(، كقاؿ ا٤بؤمنْب على ما أنتم عليو  ما كاف ا ليذر: )حىٌبَّ نػىٍعلىمى اٍلميجى
 ( ..حٌب ٲبيز ا٣ببيم من الطيب

ىل توٌحدت األٌمة منذ أف قتل عثماف ر ي ا عنو؟ ف ذا كاف خلفاء ا٤بسلمْب  ..كاقرؤكا التاريخ 
بل إٌف األٌمة ازدادت تشٌتتا ُب أحلك ظركفها كبالضبط . كأئٌمتهم ٓب يستطيعوا توحيد األٌمة فكيف بغّبىم؟

 : رٞبو ا تتار ببلد ا٤بسلمْب حٌٌب قاؿ شيخ اإلسبلـحْب غزا ال
. قد افَبؽ الناس فيها ثبلث فرؽ: الطائفة ا٤بنصورة، كىم آّاىدكف ٥بؤالء القـو ا٤بفسدين فهذه الفتنة 

كالطائفة ا٤بخذلة كىم . كالطائفة ا٤بخالفة، كىم ىؤالء القـو كمن ٙبيز إليهم من خبالة ا٤بنتسبْب إٔب اإلسبلـ
كإف كانوا صحيحي اإلسبلـ فلينظر الرجل أيكوف من الطائفة ا٤بنصورة أـ من ا٣باذلة . اعدكف عن جهادىمالق

 . ْٓٗ/ُْأـ من ا٤بخالفة فما بقي قسم رابع( الفتاكل 
فهو شرط غريب ٓب يقل بو ك  كك  كقوؿ قائلهم كم عندنا من األطباء كا٤بهندسْب“ الكوادر” أٌما شرط 

يػٍرى الزَّاًد التػٍَّقوىل( كقوؿ نبٌيو عليو الصبلة كالسبلـ: أال أحد من السلف، كا٢بٌق ى و قولو تعأب: )كىتػىزىكَّديكا فىً فَّ خى
 . إٌف القٌوة الرمي )صحيح(

 كقاؿ الصحايب ا١بليل كىو ٱبوض معركتو:
 غّب التقى كحب ا٤بعاد ا بغّب زاد إٔب ركضا
تمٌكن كإطاقة الفعل كالدليل قولو تعأب: )ال القدرة ٗبفهومها الشرعي الصحيح ىو ٦برد ال إف شرط 

ييكىلّْفي اللَّوي نػىٍفسان ًإالَّ كيٍسعىهىا( كقوؿ نبٌيو عليو الصبلة كالسبلـ: )إذا أمرتكم بأمر فاتوا منو ما استطعتم، كإذا 
. من غّب أف يدخل فيو تغليب الظن أك التيٌقن من ٙبصيل ا٤بقصود. هنيتكم عن أمر فاجتنبوه( )صحيح(

ك أٌف النتائج بيد ا كاألسباب كا٤بقٌدمات ليست ىي الٍب تنشىء اْلثار كالنتائج، كإ٭با ا سبحانو ىو ذل
الذم ينشىء اْلثار كالنتائج كما ينشىء األسباب كا٤بقٌدمات سواء، كا٤بؤمن يأخذ باألسباب ألنٌو مأمور 

 . باألخذ ّٔا كا ىو الذم يقٌدر آثارىا كنتائجها
ال نقاتل حٌٌب ٫بقق القدرة كال تتحقق القدرة إال عند التيٌقن من ٙبصيل ا٤بقصود فهو : يقوؿإف قوؿ من  

قوؿ مردكد شرعا كعقبل إذ )ال يػىٍعلىمي مىٍن ُب السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض اٍلغىٍيبى ًإالَّ اللَّوي( كالنتائج بيده كحده )لىٍيسى 
ـو من يوٌسع معُب القدرة حٌٌب يشَبط تيٌقن حصوؿ ا٤بقصود مضافا إليو لىكى ًمنى اأٍلىٍمًر شىٍيءه( كمن ا٤بفٌكرين الي

تيٌقن عدـ حصوؿ مفسدة أعظم كليت شعرم أٌم األمرين أعظم مفسدة؟؟ الشرؾ كالكفر ا٤بنتشر ُب الببلد 
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أـ ا١بهاد؟؟ قاؿ السلف: ال مصلحة تعلو كتوازم مصلحة التوحيد، كال مفسدة تعلو كتوازم مفسدة الشرؾ 
 . كالكفر
تمل ُب سبيل إزالة الفتنة  ..فكل الفًب تصغر كهتوف أماـ فتنة الشرؾ: كقاؿ شيخ اإلسبلـ  ككل فتنة ٙبي

إال أهنا   ..! فالقتاؿ كإف كانت تَبتب عليو بعض ا٤بشاؽ كاْلالـ كالفًب ..األكرب؛ أال كىي فتنة الشرؾ كالكفر
 . كلها هتوف ُب سبيل إزالة فتنة الكفر كالشرؾ

اتٌفق عليو أىل ا٤بٌلة أٌف النفوس ٧بَبمة ٧بفوظة كمطلوبة لئلحياء، ٕبيم إذا دار األمر بْب  ك٩بٌا: قلت 
إحيائها كإتبلؼ ا٤باؿ عليها، أك إتبلفها كإحياء ا٤باؿ كاف إحياؤىا أكٔب ف ف عارض إحياؤىا إماتة الدين، كاف 

 . لدارا٘بنتهى كبلـ الشيخ سفياف اا ...إحياء الدين أكٔب، كإف أدل إٔب إماتتها
 . كىي اشَباط بعض الناس إذف ا٢باكم للخركج إٔب ا١بهادا شبهة تيذكر:كىنػ  
 ما كتبو الشيخ الفا ل عبد العزيز العنزم فك ا أسره: كأكرد ُب ىذه الشبهة 
كُب ٝبيع مسائل االستئذاف بْب مسألٍب: كجوب ”: ييفٌرؽ ُب مسألة االستئذاف من كٕب األمر قاؿ 

، ككجوب االمتناع ٗبنعو، فاألكٔب كجودية ٘بعل إذف األمّب شرطنا، كالثانية عدميَّة ال ٘بعلو  استئذاف األمّب
ا ٘بعل منعو مانعنا، إالَّ أنَّا سنتجٌوز ُب التفريق بينهما كنعٌدٮبا صورة كاحدة  . كذلك كإ٭بَّ

٥بم منهم، كطاعتو كاجبةه ُب األمر ُب الشريعًة مكافه ال يينكر، كال يصلح أمر ا٤بسلمْب إالَّ بأمّبو  كلوٕب 
حدكًد كاليتو ما ٓب يأمر ٗبعصيةو، كا١بهاد من أمور األمَّة العامًَّة الٍب يسوسها كالةي األيمور كيرجع إليهم النظري 

 . فيها، كٯببي طاعتهم ُب شئوهنا ما ٓب يأميركا ٗبعصيةو 
سقط استئذاف األمّب عن الفرد ُب ٓب يكن ا١بهاد كاجبنا ف فَّ طاعة األمّب ُب شأنو كاجبةه، كي كحيمي  

فرض الكفايًة إذا تعٌْب عليًو بعدـ حصوؿ الكفايًة، أك باالحتياًج إليو ٖبصوًصو، كيسقط استئذانو عن األمًة 
ُب عموـً ا١بهاد إذا عطَّلو كٕب األمر سواء كاف فرض عْب أك فرض كفايةو، كإذا هنى عنو بعضى ا٤بسلمْب أك  

 . كلَّهم ككاف فرض عْبو 
إذا عطَّل األمّب ا١بهاد؛ ف فَّ تعطيلو معصيةه منو، كهنيو عنو أك منعو منو فرعه على معصيتو فبل ٯبوز  فأمَّا 

طاعتو فيو، بل ال ٯبوز إقراره على ترؾ ا١بهاد، كٯبب األخذ على يده كاإلنكار عليو، كٙبريضو كٙبريض 
 . لعلما٤بؤمنْب على ا١بهاد، كقد نصَّ على ىذه الصورة عدده من أىل ا

ا الطاعةي ”إذا تعْبَّ فرض ا١بهاد، فقد قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم:  كأمَّا  ال طاعة ُب معصية ا، إ٭بَّ
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، كقد نص على ىذا ا٢بكم ٝباعة من أىل العلم، منهم “ُب ا٤بعركؼ ، كمن معصية ا ترؾي الواجًب ا٤بتعْبّْ
ف غّب عدؿ ما ٓب يأمر ٗبعصية، كمن ا٤بعصية النهي عن طاعة اإلماـ الزمة كإف كا”ابن رشدو ا٢بفيد فقاؿ: 

 . “ا١بهاد ا٤بتعْب
كمنهم من زعم أفَّ االستئذاف ُب فركض األعياف كاجبه إف كانت الفريضةي ٩با تفعل ٝباعةن، ٖببلؼ ما  

كُب يفعلو ا٤بسلم كحده، كىذا باطله باالتفاؽ، ف فَّ من فركض األعياف الٍب تفعل ٝباعة: الصلوات ا٣بمس، 
 . األدلَّة اْلٌب ذكرىا ما ينقض ىذا القوؿ

، كليس ٥بما اختصاص  كالصورتاف  السابقتاف ٩با يتعْب فيو ا١بهاد ال ينبغي أف يكوف فيهما خبلؼه
با١بهاد فهما ُب كل من لو كالية: ال ييطاع إذا أمر ٗبعصية ا، كال ييطاع ُب تعطيل فرائض ا، كال يينزؿ إٔب 

 . متَّهمه فيو اجتهاده فيما ىو
ف فَّ استئذاف األمّب كاجبه ُب ا٣بركج إٔب ا١بهاد، كُب مفارقتو بعد ا٣بركج، ، كفيما عدا ىاتْب الصورتْب 

ف ذا منعو األمّب من ا١بهاد الذم ٓب يتعْبَّ عليو، كجب عليو االمتناع، كإذا خرج مع األمّب ُب جهاد كأراد أف 
اب ك٫بوه ٓب ٯبز لو أف يذىب حٌب يستأذنو لقولو تعأب: )كىًإذىا  يذىب أك ٱبرج ٢باجة كلو يسّبةو كاالحتط

انيوا مىعىوي عىلىى أىٍمرو جىاًمعو ٓبٍى يىٍذىىبيوا حىٌبَّ يىٍستىٍأًذنيوهي( ككذلك االستئذاف لَبؾ فرض الكفاية  . كى
: )ال لَبؾ فرض العْب فهو من أمارات النفاؽ، كىو على األرجح ا٤براد بقولو تعأب أما االستئذاف 

عىًليمه بًاٍلميتًَّقْبى * ًإ٭بَّىا يىٍستىٍأًذنيكى  يىٍستىٍأًذنيكى الًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اٍْلًخًر أىٍف ٯبيىاًىديكا بًأىٍموىا٥ًبًٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم كىاللَّوي 
وبػيهيٍم فػىهيٍم ُب رىيًٍبًهٍم يػىتػىرىدَّديكفى( فبل يكوف منسوخنا، كال تعارض الًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اٍْلًخًر كىاٍرتىابىٍت قػيلي 

﴿ال يىٍستىٍأًذنيكى الًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اٍْلًخًر﴾ أم ُب القعود كال ”بينو كبْب اْلية األخرل، قاؿ القرطيب: 
أف ا٤براد ّٔذه اْلية من يستأذف ببل عذر،  ، كصح عن ابن عباس“ُب ا٣بركج، بل إذا أمرت بشيءو ابتدركه

كمعلـو أف االستئذاف ببل عذر ال يكوف ذنبنا إالَّ عندما يكوف ا١بهاد فر نا، كفرض الكفاية ال يكوف فر نا 
على آحاد الناس فبل يكوف االستئذاف ببل عذر منهم ذنبنا، كفرض العْب ُب سبب النزكؿ كاف باستنفار اإلماـ 

فهذا دفع عن ”أهنا كانت من جهاد الطلب كما ذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية فقاؿ: ُب غزكة تبوؾ مع 
الدين كا٢برمة كاألنفس كىو قتاؿ ا طرار، كذلك قتاؿ اختيار للزيادة ُب الدين كإعبلئو، كإلرىاب العدك  

فاره كإف ٓب يكن ، كلئلماـ إذا استنفر العمـو أف يعذر من يرل لو عذرنا فيستثنيو من استن“ كغزاة تبوؾ ك٫بوىا
ا ىو استثناء من عمـو  من أصحاب األعذار الذين عذرىم ا عز كجل بالقرآف، كذلك أف عذره لو إ٭بَّ
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 . استنفاره للمسلمْب، فبل يكوف داخبلن ُب نداء النفّب الذم تعْبَّ بو ا١بهاد، كا أعلم
د إذا كاف فرض عْبو، على التفسّب لآلية فهي دليله على عدـ كجوب االستئذاف للجها كعلى ىذا 

التقديرين ُب اذكؼ قبل أف، ف ف قيدّْر اذكؼ: ال يستأذنك الذين يؤمنوف با كاليـو اْلخر ُب أف 
ٯباىدكا كاف ا٤بعُب استئذاف من يستأذف لييجاىد ٤با ُب ىذا من التثاقل عن ا١بهاد ك٤با فيو من نيتو ترؾ ا١بهاد 

ع ُب صورة سبب النزكؿ خاصَّة ألف النيب صلى ا عليو كسلم إف منع منو إف مينع منو كإف كاف ىذا ال يق
كجبت طاعتو ٖببلؼ األمراء، فيكوف الذـ ألجل ما فيو من التثاقل ُب زمن النيب صلى ا عليو كسلم، 

ل أفضل كلؤلمرين معنا ُب حقّْ من بعده، كيكوف من يستأذف ليَبؾ ا١بهاد أكٔب بالذـ كاإلٍب ألف ا٤بستأذف ليفع
٩بن يستأذف ليَبؾ، كإف قيدّْر اذكؼ: كراىة أف ٯباىدكا، أك بتقدير ال نافيةو بعد أف، فيجرم على مثل قولو 

ي اللَّوي لىكيٍم أىٍف تىًضلُّوا( كقولو: )أىٍف تػيٍبسىلى نػىٍفسه ٗبىا كىسىبىٍت( كقولو: )أىٍف تػىقيوليوا يػىٍوـى ا نَّا ٍلًقيىامىًة إًنَّا كي تعأب: )يػيبػىْبّْ
ٍنًب اللًَّو( كىو كجو معركؼ كثّب ُب ا غىاًفًلْبى( كقولو: )أىٍف تػىقيوؿى نػىٍفسه يىا حىٍسرىتىى عىلىى مىا فػىرٍَّطتي ُب جى  عىٍن ىىذى
القرآف كُب كبلـ العرب؛ فاْلية حينئذو نصّّ ُب ا٤بستأذف ليَبؾ ا١بهادى، كالتقدير الثا٘ب أرجح كأظهر كا أعلم، 

ثار ُب تفسّب اْلية، كمن سبب النزكؿ حيم نزلت ُب ا٤بنافقْب كىم يستأذنوف كراىة أف كىو الظاىر من اْل
اىدكا  . ٯبي
استئذاف من يستأذف ليَبؾ ا١بهاد بعد أف أيمر بو، كعلى التقدير األكؿ: : كا٤براد على التقدير الثا٘ب 

 . اد ا٤بتعْبّْ استئذاف من يستأذف ليذىب إٔب ا١بهاد، كيكوف عامِّا مرادنا بو خصوصي ا١به
، ألفَّ االستئذاف ُب   ككبل التقديرين يتضمَّن إبطاؿ قوؿ من يوجب استئذاف اإلماـ ُب ا١بهاد ا٤بتعْبّْ

حقيقتو يعِب طلب اإلذف، كىذا يتضمَّن تعليق الفعل على اإلذف، ف ف أذف اإلماـ ذىب كإالَّ فبل، فيكوف 
ست
ي
أًذف بعد أف علمنا أنَّو سيمتنع إف منعو األمّب، كيطيعو ُب ٦برَّد االستئذاف معصية بقطع النظر عن مراد ا٤ب

 . معصية ا كترؾ ما أكجب ا
كمن األدلَّة على سقوط إذف اإلماـ ُب ا١بهاد ا٤بتعْبّْ أفَّ من أعظم مقاصد اإلمامة كأكالىا ا١بهاد ُب  

ما كاف إمامنا إال إلقامتو كإقامة سبيل ا؛ فبل ٲبكن مع ىذا أف يسوغ لئلماـ إسقاط ا١بهاد ا٤بتعٌْب الذم 
ال بد للناس من ثبلثة أشياء: ال بد ٥بم أف تأمن ”بقية الشرائع كا٢بدكد، ك٥بذا قاؿ إياس بن معاكية ا٤بز٘ب: 

سبلهم، كٱبتار ٢بكمهم حٌب يعتدؿ ا٢بكم فيهم، كأف يقاـ ٥بم بأمر الثغور الٍب بينهم كبْب عدكىم، ف ف 
 . “سلطاف احتمل الناس ما كاف سول ذلك من أثرة السلطاف ككل ما يكرىوفىذه األشياء إذا قاـ ّٔا ال
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ما أخرج أٞبد كأبو داكد كغّبٮبا من حديم عقبة بن مالك الليثي ر ي ا عنو قاؿ: بعم  كمن ىذا 
النيب صلى ا عليو كسلم سرية، فسلحت رجبلن منهم سيفنا فلما رجع قاؿ: لو رأيت ما المنا رسوؿ ا 

أعجزًب إذ بعثت رجبلن منكم فلم ٲبض ألمرم أف ٘بعلوا مكانو من ٲبضي ” عليو كسلم؛ قاؿ: صلى ا
، فبلمهم على طاعتهم لؤلمّب الذم ٓب ٲبض ألمره صلى ا عليو كسلم ا٣باص، كعاتبهم أف ٓب “ألمرم؟

لبس فيو من دفع العدك يكونوا ٫بَّوه كجعلوا مكانو غّبه، كمثلو من ٓب ٲبًض للواجب الشرعي الظاىر الذم ال 
 . الصائل
ظاىر ُب ا٤بسألة، كإسناده جيد فقد ركاه ٞبيد بن ىبلؿ عن بشر بن عاصم الليثي عن  كىذا ا٢بديم 

عقبة بن مالك الليثي، كقد صرح بشر بن عاصم الليثي بسماعو من عقبة بن مالك ُب حديم آخر، كقاؿ 
لليثي ٠بع منو ٞبيد بن ىبلؿ، كقد كثق النسائي كابن البخارم ُب ترٝبة بشر بن عاصم: ٠بع عقبة بن مالك ا

حباف بشر بن عاصمو ىذا، كأما قوؿ ا٢بافظ ُب التهذيب: ٓب ينسبو النسائي إذ كثقو كزعم القطاف أف مراده 
بذلك الثقفي كأف الليثي ٦بهوؿ ا٢باؿ، فبل تصح دعول القطاف كالقطٌاف كثّب التجهيل للركاة ا٤بعركفْب، كأما 

ي ٓب ينسبو فقد نسبو النسائي بقولو: كىو أخو نصر بن عاصم كنصر بن عاصم ا٤بشهور ىو الليثي أف النسائ
يد بن ىبلؿ العدكم،  الذم قيل إنٌو أكؿ من ك ع علم العربية، كعن بشر بن عاصم كنصر بن عاصم ركل ٞبي

سائي ىو الليثي، فظاىر أف قولو أخو نصر بن عاصم ييراد بو نصر بن عاصم ىذا، فثبت أف الذم كثقو الن
كىو ا٤براد بقولو أخو نصر بن عاصم، أما الثقفي فقد نسبو البخارم فقاؿ: أخو عمرك، كتوثيق النسائي كابن 
حباف لبشر بن عاصم جارو على عادهتما من توثيق التابعي ا٤بقلّْ الذم يركم عنو ثقة كال يأٌب ٗبا يينكر، كىو 

 . ن ىذه صفتػيهيم، كا أعلممذىب صحيحه، كقد ركل الشيخاف عن ٝباعةو ٩ب
ُب معناه من كبلـ أىل العلم كلمة عبد الرٞبن بن حسن بن ٧بمد بن عبد الوىاب  ك٩با كقع التنازع 

كال يكوف اإلماـ إمامان إال با١بهاد، ال أنَّو ال يكوف جهاد إال ب ماـ، كا٢بق عكس ما ”رٞبو ا تعأب إذ قاؿ: 
ة ال بدَّ فيها من ا١بهاد ال العكس، كظاىر كبلمو أفَّ اإلماـ ال تصحُّ إمامتو ببل فبْبَّ أفَّ اإلمام“ قلتو يا رجل

جهاد، فكيف ييستأذف ُب ا١بهاد من لوال ا١بهاد ما كاف لو كالية؟! فاإلماـ مفتقره إٔب ا١بهاد ال العكس، 
ة ُب قولو: ال أنَّو ال كأقلُّ ما ٙبتملو عبارتو سقوط استئذانو ُب بعض صور ا١بهاد، كالشق الثا٘ب من العبار 

يكوف جهاد إال ب ماـ يردُّ بو على من يشَبط كجود اإلماـ للجهاد، كإذا ٓب ييشَبط كجوده ٓب ييشَبط إذنو، 
، كُب ىذا نظر من “ٓب ييشَبط كجوده فبل ييشَبط إذنو”كىذا ٯبرم على قوؿ الفقهاء ُب كثّب من ا٤بسائل 



 : أبي المنذر الحربيجمع وإعداد  كفير والتفجير"عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل الت

 (ٖٗٔ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

  كجهْب:
يكوف اإلذف مشَبطنا عند كجود اإلماـ غّب مشَبط عند عدمو ٤با ُب  أنو ال مانع من أف: الوجو األكؿ 

العمل ببل إذنو كقت كجوده من االفتئات، ك٥بذا ال يشَبط إذف اإلماـ ُب شيء من صور ا١بهاد إذا ٓب يوجد 
 . أك ٓب ٲبكن استئذانو، كييشَبط إذنو إف كجد ُب بعض الصور

إذف اإلماـ، فبل يدخل فيو ما إذا منع اإلماـ، كٮبا مسألتاف أفَّ ىذا مبِب على اشَباط : كالوجو الثا٘ب 
 . ميتغايرتاف كما قدَّمنا

بعض من ٓب ٰبقق ا٤بسألة ٗبثل عبارة ا٤بوفق ُب ا٤بغِب على القوؿ بوجوب استئذاف اإلماـ ُب  كاستدؿَّ  
، كنص عبارة ابن قدامة:  رض عْب فوجب على كألهنم إذا جاء العدك صار ا١بهاد عليهم ف”ا١بهاد ا٤بتعْبّْ
ف ذا ثبت ىذا ف هنم ال ٱبرجوف إال ب ذف األمّب ألف أمر ا٢برب موكوؿ   ا١بميع فلم ٯبز ألحد التخلف عنو،
كمكامن العدك ككيدىم فينبغي أف يرجع إٔب رأيو ألنو أحوط   ، إليو كىو أعلم بكثرة العدك كقلتهم

 . “للمسلمْب
، فهي ُب استئذانػذه ا٤بسألة غلطه فاحػستناد عليها ُب ىذه العبارة، كاالػمن الفقهاء مثل ى كلعدد  و ُب ػشه

، ػركج إٔب العػرؽه بْب مسألة ا٣بػتفاصيل ا١بهاد ا٤بتعْبّْ ال ُب أصلو، كف دك كتوقيت ذلك، كأصل قتاؿ العدكّْ
ل ببلد ػل دفع العدك كتركو يدخػل العلم أفَّ اإلماـ إف منعى من أصػوفق كال غّبه من أىػفليس ُب عبارة ا٤ب

ا٤بسلمْب يعيم فيها فسادنا أفَّ طاعتو ُب ترؾ ىذا الفرض كاجبةه، كأفَّ مقاتلة العدك دفعنا لو عن حرمات 
 . ا٤بسلمْب ٧برمة

يقوؿ إفَّ اإلماـ ال ييستأذف ُب ا١بهاد ا٤بتعْبّْ ال يعِب بقولو أفَّ اإلماـ ال إمارة لو ُب جهاد الدفع  كالذم 
ها كاجبة ما داـ ملتزمنا دفع العدك عن ا٤بسلمْب، ك٩با ٘بب طاعتو ُب جهاد الدفع بل إمارتو باقية كطاعتو في

فيما يدخلو االجتهاد كيرجع إٔب أمر ا٢برب كسياستها، فلو أف يأمر با٣بركج إٔب العدك، كأف يأمر بالبقاء ُب 
ا٤بدينة، كٲبهلهم حٌبَّ البلد كمقاتلتو كما أراد النيب صلى ا عليو كسلم أكؿ األمر أف ييقاتل قريشنا ُب 

يدخلوىا فييقاتلهم ا٤بسلموف فيها، فا٣بركج للعدك ليس مطابقنا لقتالو، بل ىو شأفه من شئوف القتاؿ يدخل 
اجتهاد اإلماـ ُب توقيتو كصفتو، كلئلماـ أف ٲبنع منو كيأمر بالقتاؿ ُب البلد، كلئلماـ أف ييصاّب العدكَّ كيسعى 

العدكّْ حٌبَّ يصطلح معو كذلك حْب يكوف العدك بظاىر البلد أك قريبنا منو  ُب ذلك فيمنع الناس من مقاتلة
 . ك٫بو ذلك
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كإ٭با ييستأذف أمّب ا٢برب ”الشهيد عبد ا عزاـ رٞبو ا ُب كتاب الدفاع عن أرا ي ا٤بسلمْب:  كلذا قاؿ 
ء الذم يهجم على العدك خطة كقائد ا٤بعركة ُب الغزك كا٥بجـو من أجل التنظيم كالتنسيق كحٌب ال ييفسد ا٤بر 

 . “ا٤بسلمْب
و ال ػة للقاعدة الشرعية ا٤بتفق عليها من أنػة كال كبلـ غّبه من الفقهاء ٨بالفػُب كبلـ ابن قدام فبل يكوف 
ة ٤بخلوؽ ُب معصية ا عز كجل، كأنَّو ال استئذاف ُب فركض األعياف، كليس فيها أفَّ األمّب ا٤بعطّْل ػطاع

رم معصيتو على ٝبيع الرعيَّة كاجبنا من ػع من ذلك ييطاع ك٘بػؾ للواجًب منو فضبلن عن ا٤بانللجهاد أك التار 
 . الواجبات الشرعية

كإذا خوطب با١بهاد فبل ”كيو ّْح ىذا ا٤بعُب كبلـ ابن قدامة نفسو ُب مسألة إذف الوالدين حيم قاؿ:  
 إذا كجب عليو ا١بهاد ٓب يعترب إذف كالديو؛ ألنَّو ككذلك كيلُّ الفرائض ال طاعة ٥بما ُب تركها يعِب  ، إذف ٥بما

كالصبلة ُب   صار فرض عْب كتركو معصية، كال طاعة ألحد ُب معصية ا، ككذلك كل ما كجب مثل ا٢بج،
ا١بماعة كا١بمع كالسفر للعلم الواجب، قاؿ األكزاعي: ال طاعة للوالدين ُب ترؾ الفرائض كا١بمع كا٢بج 

 . “فلم يعترب إذف األبوين فيها كالصبلة  ؛ ة تعينت عليو ألهنا عباد. كالقتاؿ
تعليلو إسقاط إذف الوالدين ُب ا١بهاد ا٤بتعْبّْ بأفَّ تركو معصية كال طاعة ألحد ُب معصية ا،  فتأمَّل 

 . كىذا يكوف ُب اإلماـ كما يكوف ُب الوالدين، كا٤بعصية ال ييطاع فيها اإلماـ كما ال ييطاع فيها الوالداف
ا عبادة تعٌينت عليو فلم ييعترب إذف األبوين فيها كالصبلة، فأك ح أفَّ سقوط  كانظر  قياسو ُب قولو: ألهنَّ

ا عبادةه متعٌينةه، ككذلك اإلماـ كما يسقط إذنو ُب الصبلة  إذف الوالدين ُب ا١بهاد كسقوطو ُب الصبلة ألهنَّ
 . من أظهر األحكاـ يسقط ُب ا١بهاد ٔبامًع كوًف كلٍّ منهما فرض عْبو، كىذا

نتهى  ا. “إذف اإلماـ ييقاؿ ُب ٝبيع من قيل باستئذاهنم من أصحاب ا٢بقوؽ ا٤بعتربة شرعنا كما ييقاؿ ُب
 . كبلمو
(: ييكره الغزك بغّب إذف اإلماـ أك نائبو، كال كراىة ُب حاالت: إذا َٔ/ٖقاؿ الرملي )ُب هناية اتاج  

أك غلب على ظنو عدـ اإلذف )كما ٕبم ذلك البلقيِب(  ،الغزك أك عطل اإلماـ،فوت اإلستئذاف ا٤بقصود
 . )انتهى(
، كىو يتكلم عن جهاد الطلب، ف ذا كاف استئذاف اإلماـ ييفٌوت ا٤بصلحة تأمل كبلـ الرملي رٞبو ا 

جاز ا١بهاد بدكف إذنو، كذلك إذا عٌطل ا١بهاد أك منع منو، كىذا ُب جهاد طلب الذم ىو زيادة كفضل، 
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 ٔبهاد الدفع الذم ىو  ركرة كدفاع عن الدين كالعرض كاألرض؟! فكيف 
(: "أما إذا ىجم العدك فبل يبقى للخبلؼ كجو ْ/َٕٔقاؿ ابن تيمية رٞبو ا ُب الفتاكل الكربل )ك  

 . ف ف دفع  ررىم عن الدين كالنفس كا٢برمة كاجب إٝباعا فبل حاجة إلذف أمّب ا٤بؤمنْب
كال ٯبوز ا١بهاد إال ب ذف األبوين إال أف ينزؿ العدك بقـو من ا٤بسلمْب ففرض "  قاؿ ابن حـز ُب الىك  

 ،إال أف يضيعا أك أحدٮبا بعده -على كل من ٲبكنو إعانتهم أف يقصدىم مغيثا ٥بم أذف األبواف أـ ٓب يأذنا 
 . ِِٗ/ٕ. فبل ٰبل لو ترؾ من يضيع منهما

فرض كفاية إال أف ينزؿ الكفار ببلد ا٤بسلمْب فيتعْب  ا١بهاد اليـو :قاؿ أصحابنا) كقاؿ اإلماـ النوكم 
شرحو على مسلم  (ف ف ٓب يكن ُب أىل ذلك البلد كفاية كجب على من يليهم تتميم الكفاية ،عليهم ا١بهاد

ٖ/ّٔ . 
 (ُٕٓ)اإلقناع ص/"فرض ا١بهاد على الكفاية يتواله اإلماـ ما ٓب يتعْب": كقاؿ ا٤باكردم 
بعد أف استدؿ بقصة أيب بصّب ر ي ا عنو ُب حربو  بن حسن رٞبو ا كقاؿ الشيخ عبد الرٞبن 

؟! ؟أخطأًب ُب قتاؿ قريش ألنكم لستم مع إماـ :قريشا مستقبل " فهل قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم
  ما أعظم مضرة ا١بهل على أىلو عياذا با من معار ة ا٢بق با١بهل كالباطل " !سبحاف ا

، كجب عليها أف ٘باىد ُب سبيل ا ٗبا تقدر عليو ال كانت ىناؾ طائفة ٦بتمعة ٥با منعةذا  " ف  كقاؿ 
ى أف ا١بهاد يسقط ُب كال عن ٝبيع الطوائف كليس ُب الكتاب كالسنة ما يدؿ عل ،يسقط عنها فر و ٕباؿ

لينصرف ا من ك : )قولو، كتأمل أحد إال ما استثُب ُب سورة براءة، أك ٯبب على أحد دكف حاؿ دكف حاؿ
الدرر السنية  ( ..ككل يفيد العمـو ببل ٚبصيص،اْلية " ..كقولو " كمن يتوؿ ا كرسولو كالذين آمنواينصره(، 
ٕ/ٕٗ 
"ككل من قاـ با١بهاد ُب سبيل ا فقد أطاع ا كأدل ما فر و ا كال يكوف اإلماـ إال : كقاؿ أيضان  

 (ٕٗ/ٕماـ" )الدرر السنية با١بهاد ال أنو ال يكوف جهاد إال باإل
ذه األزمنة من ػة ُب ى: كما هتذم بو بعض األلسنكقاؿ اإلماـ أبو عبدا سيدم العريب الفاسي رٞبو ا 

فقرىا ُب إذنو ٍب ألقاىا  ،فكلمة أكحاىا شيطاف ا١بن إٔب شيطاف اإلنس ،أنو ال ٯبوز ا١بهاد لفقد اإلماـ كإذنو
 اىػ. واء للعباد كتثبيطا عن ا١بهادإغ ،على لسانو ُب زخارؼ ىذيانو

ىذا كقد عيلم أنو ال طاعة ٤بخلوؽ ُب معصية ا٣بالق، كأف ا٢باكم  :قاؿ الشيخ حامد العلي حفظو ا 
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ال يطاع إف أمر با٤بعصية، فكيف إذا أمر ٗبا ىو من أشد ا٤بعاصي  ررا على ا٤بسلمْب، كإفسادا لدينهم، 
كمن العجب . تو ُب ذلك إال جاىل مطموس على بصّبتو عافانا اكىو ترؾ ا١بهاد، فبل يقوؿ بوجوب طاع

الذم يثّب األسى أف أحد ىؤالء ا٤بغفلْب القائلْب باشَباط إذف الدكلة للجهاد، سيئل عن حكم ا١بهاد ُب 
 !العراؽ، فقاؿ يشَبط لو إذف اإلماـ، فقيل لو إف اإلماـ ىو ا٢باكم الصلييب، قاؿ فليستأذنوا ٦بلس ا٢بكم

فقاؿ: سقط عن العراقيْب ا١بهاد إذان،  !ل لو: إهنم نوابو ٍب إف أكثرىم ركافض متحالفْب مع الصليبيْبفقي
!! كعش تر !فقيل لو: أليس ىذا مذىب القاديانية؟! قاؿ ا٤بفٍب للمعَبض: اسكت كإال بلغنا عنك كٕب األمر

 . !اىػ!ما ٓب تر
َباط إذف ا٢باكم ُب أصل جهاد الدفع غّب أف جهاد الدفع كاجب ال ٯبوز تركو، كأف اش إذا تبْب 

صحيح كغّب معترب، ف ف من ٲبنع من ا١بهاد يعترب خائنا ال يصلح أف ٰبكم ا٤بسلمْب، كإف منع من جهاد 
العدك الصائل كحارب آّاىدين ف نو يكفر ألنو منع من جهاد الدفع ا٤بتعْب كىو بفعلو ٲبٌكن العدك من أرض 

من ٲبنع من أداء الصبلة ا٤بفرك ة، كإذا كاف حكم الطائفة ا٤بمتنعة عن إلتزاـ  ا٤بسلمْب كال فرؽ بينو كبْب
جهاد الكفار جهاد الطلب خارجة عن اإلسبلـ كما حكى ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، فكيف ا٢بكم 

نصرة فيمن ٓب يقتصر على االمتناع بل جاكز ذلك إٔب ا٤بنع كمعاقبة كل من أراد أداء ما افَب و ا عليو من 
 إخوانو ا٤بسلمْب؟

 :كجوهأف ا٢باصل من ا٢بكاـ اليـو ُب ىذه ا٤بسألة كفر من  كا٤بقصود 
قرائن ، كحٌب لو ٓب يتكلموا بذلك ف ف إنكار مشركعية جهاد الطلب بدليل ما تكلموا بو /األكؿالوجو  
 . تدؿ على ذلك داللة كا حةا٢باؿ 
 على ذلك أمور:إلغاء مشركعية جهاد الدفع كيدؿ  الثا٘ب/الوجو  
: امتناعهم من إقامتو مع أنو فرض عْب كقد حكى شيخ اإلسبلـ اتفاؽ العلماء على كفر من األكؿ 

امتنع عن شيء من شرائع اإلسبلـ الظاىرة، كحجتهم ُب ذلك إٝباع الصحابة ر ي ا عنهم على كفر 
 . كرٌدة ا٤بمتنعْب من أداء الزكاة

فأٲٌبا طائفة امتنعت من بعض الصلوات ا٤بفرك ات، أك  ...»: قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا
، أك  الصياـ، أك ا٢بج، أك عن التزاـ ٙبرٙب الدماء، كاألمواؿ، كا٣بمر، كالزنا، كا٤بيسر، أك عن نكاح ذكات ااـر
ال  عن التزاـ جهاد الكفار، أك  رب ا١بزية على أىل الكتاب، كغّب ذلك من كاجبات الدين ك٧برماتو الٍب
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ف ف الطائفة ا٤بمتنعة تقاتل عليها كإف كانت مقرٌة عذر ألحد ُب جحودىا كتركها الٍب يكفر ا١باحد لوجؤّا، 
كىذا ٩با ال أعلم فيو خبلفان بْب العلماء، كإ٭با اختلف الفقهاء ُب الطائفة ا٤بمتنعة إذا أصرت على ترؾ  ّٔا،

إلقامة، عند من ال يقوؿ بوجؤّا ك٫بو ذلك من بعض السينن كركعٍب الفجر ]أم سنة الفجر[ كاألذاف كا
الشعائر، ىل تيقاتل الطائفة ا٤بمتنعة على تركها أـ ال؟ فأٌما الواجبات كارمات ا٤بذكورة ك٫بوىا فبل خبلؼ ُب 

اىػ]٦بموع . فهم خارجوف عن اإلسبلـ ...كىؤالء عند اققْب من العلماء ليسوا ٗبنزلة البغاةالقتاؿ عليها، 
 . [َّٓ،صِٖل،جالفتاك 
 . استمرارىم ُب ا٤بفاك ات مع أىل الغدر كا٣بيانة، كاعتبار ذلك ىو السبيل الوحيد إلخراجهم الثا٘ب: 
عن جهاد الطلب، كلو كانوا ملتزمْب  عدـ إعدادىم لؤلمة ال حٌسان كال معُب ١بهاد الدفع فضبلن  :الثالم 

إلعداد األمة للجهاد، كلكن الواقع منهم خبلؼ حقيقة با١بهاد كلكن تركوه لضعفهم لبذلوا قصارل جهدىم 
ىذا، كا٤بلتـز بالشيء حقيقة إف عجز عنو سعى ُب إٯباد القدرة على إقامتو، أما أف ٲبتنع من فعل ا٤بأمور 

 . كيعرض عن أسباب إقامتو ٍبٌ يقوؿ أنا ملتـز بو ف نو ييكٌذب نفسو بنفسو
 . لعملية السبلـ ا٤بزعـو : ٘برٙب آّاىدين كاعتبار جهادىم معيقان الرابع 
منعهم ا٤بسلمْب من أداء ما افَب و ا عليهم من إغاثة إخواهنم كإخراج العدك الصائل من  ا٣بامس: 
كمعلـو أٌف ا٤بسلمْب الذين غزاىم الكفار لو ٓب ٙبصل الكفاية ّٔم ُب إخراج العدك الصائل كجب  ديارىم،

كالذم ٲبنع ا٤بسلمْب من النفّب لنجدة   ٙبصل الكفاية،على من ٔبوارىم من ا٤بسلمْب النفّب إليهم حٌب
كبْب من ٲبنع ا٤بسلمْب من أداء الصبلة ا٤بفرك ة، فكلهم  إخواهنم ٲبنعهم ٩با فر و ا عليهم، كال فرؽ بينو

 . ٲبنع من أداء ما افَب و ا على عباده، كمن منع ا٤بسلمْب من أداء ما افَب و ا عليو فهو كافر
 من ا٤بواالة كا٤بظاىرة للكفار على  لجهاد داخله ا٣بركج للرعاياىم من  أف منع ا٢بكاـ /الثالمالوجو  

ا٤بسلمْب، فهم أعانوا الكفار على ا٤بسلمْب، كٞبوا ظهور الكفار ٗبنع آّاىدين من ا٣بركج لقتا٥بم، فهذا 
حكمها ُب الشبهة السابقة،  الٍب تقٌدـ ل ُب ا٢بقيقة ىو داخل  من صور إعانة الكفار على ا٤بسلمْبالفع

كقد سبق أف نقلتي كبلـ ابن تيمية رٞبو ا ُب الردء كأٌف حكمو حكم ا٤بباشرة، فالذم ٰبمي ظهور 
الصليبيْب الذين يقاتلوف ا٤بسلمْب كيكوف ردءان كدرعان ٥بم حكمو حكم الصليبيْب ا٤بقاتلْب، فالذم ٰبمي 

من اإلقداـ على القتاؿ كاالستمرار عليو إذا  من ٞباية  ا١بيش حكمو حكم ا١بيش ألٌف ا١بيش إ٭با يتمكن
موف ظهورىم، فحكمهم حكم أكلئك ر ٰبظهره، كىؤالء ا٢بكاـ حْب ٲبنعوف األمة من ا٣بركج لقتاؿ الكفا
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 . عتدينا٤ب
إٌف ا٢بكاـ إ٭با ٲبنعوف شعؤّم من ا٣بركج إٔب ا١بهاد لئبل يصل الضرر إٔب شعؤّم، كأهنم  ف ف قيل: 

 . ا يريدكف مصلحة شعؤّمبذلك إ٭ب
 ا١بواب من كجوه: 
 . أٌف إغاثة ا٤بسلمْب كاجبة، كا٤بصلحة ُب فعل ما أكجبو ا علينا األكؿ: 
أف خذالف ا٤بسلمْب ا٤بستضعفْب سبب ٣بذالف ا لنا، }كإف ٱبذلكم فمن ذا الذم ينصركم  الثا٘ب: 

 . من بعده{
ة ا٤بستضعفْب إ٭با ىو من أجل حكمهم ككراسيهم، كليس أٌف ا٢بقيقة ُب منع ا٢بكاـ من نصر  الثالم: 

 خوفان على سبلمة ا٤بسلمْب، كيدؿ على ذلك أمراف:
ىم الذين يعينوف الكفار على احتبلؿ أرا ي ا٤بسلمْب، فكيف ٱباؼ على سبلمة ا٤بسلمْب  أ/ أهنم 

حْب أخرب أنو ُب آخر ، كصدؽ صلى ا عليو كسلم من يعْب الكفار عليهم؟ كىل تنعم الشاة كسط الذئاب
 . الزماف)يؤٌمن ا٣بائن، كييصٌدؽ الكاذب(

لو خافوا على ا٤بسلمْب ألعدكىم كأخرجوىم لقتاؿ األعداء ألف اجتماع ا٤بسلمْب يزيد قوهتم  ب/ أهنم 
 . ؽ ا٤بسلمْب ٯبعلهم لقمة سائغة للكفاركيدحر عدٌكىم ب ذف ا، كتفرٌ 

سبب ُب تسلط الكفار على ببلد أخرل ككوف ا٤بأساة ُب بلد أك إٌف خركج ا٤بسلمْب للجهاد يت: ف ف قيل 
 بلدين أىوف من كوهنا ُب أكثر من ذلك!!

أيكلتي يـو أيًكل الثور األبيض( ف ف من ا٤بعلـو أف العدك : ): ما أجدر ىذا القوؿ با٤بثل القائلفأقوؿ 
ّبي بطريقة األكل من األطراؼ يقصد السيطرة على ٝبيع الببلد اإلسبلمية خاصة منها دكؿ النفط، كىو يس

حٌب الوصوؿ إٔب القلب كا٤بركز، كأىم شيء عنده ىو حصار ا٢برب ُب منطقة إثر منطقة حٌب يتسٌُب لو أكل 
ٝبيع الدكؿ لقمة لقمة، لذلك ر٠بت ىذه ا٢بدكد بْب الدكؿ لكي تنحصر كل دكلة ٗبحيطها، كتنشغل 

 . بشأهنا عن غّبىا
طط ىو حشد قوة األمة ُب أكؿ نقطة بدأ ّٔا العدك لدفعو كصده عن ٘باه ىذا ا٤بخ كالعمل الصحيح 

مواصلة سّبه، كتدمّب ٨بططو من أكؿ خطوة، كىذا مشاىد ٕبمد ا ُب العراؽ كأفغانستاف كالشيشاف كغّبىا 
ف ف تصدم آّاىدين للعدك ُب أكؿ طريقو كتكبيده ا٣بسائر الفادحة ُب األركاح كالعتاد كاف من أعظم 
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ب ُب توقف العدك عن زحفو كخلط أكراقو كفشل مشركعو، كىذا بقياـ ثلة قليلة من شباب األمة ّٔذا األسبا
العمل ا١بليل رغم ما يواجهوف من تضليل كٚبذيل كحصار كمطاردة فكيف إذا فتح الباب لشباب األمة 

 ليخو وا حرب اإلسبلـ مع ا٢بملة الصليبية الصهيونية؟
دفع  ع عنهم عدكىم بل سوؼ يأٌب الدكر عليهم بعد إخواهنم، كإ٭با يي للجهاد لن يدف كترؾ ا٤بسلمْب 

فقاتل ُب سبيل ا ال تكلف إال نفسك كحٌرض ا٤بؤمنْب : ]ا١بهاد كالقتاؿ، كما قاؿ تعأببكيد األعداء 
 . عسى ا أف يكٌف بأس الذين كفركا كا أشٌد بأسان كأشٌد تنكيبل{

ترابطهم كتناصرىم فيما بينهم، كرأل عـز ا٤بسلمْب على قتاؿ كل إذا رأل تكاتف ا٤بسلمْب ك  كالعدك 
 . من أراد االعتداء عليهم ف نو سوؼ ٱباؼ من االعتداء عليهم كاإلقداـ على حرّٔم

كحٌب لو كاف ا٣بركج للجهاد يسلط الكفار على دكؿ أخرل، ف ٌف تقٌطع قوة الكفار كتفرقها ُب أكثر  
ٖببلؼ تركهم ف ٌف كمن جهة اجتماع ا٤بسلمْب عليهم،  ،رقهمجهة تف منمن مكاف ييسهل القضاء عليهم، 

 . ، كترتيب أك اعهم، كتأسيس قواعدىم، كاألماف على ظهورىمذلك يساعدىم على استجماع قوهتم
ال أظنو ٱبرج ٩بن يذكؽ أٓب ا٢برب كذؿ  -كىو عدـ خركج الشباب للجهاد -ٍبي إف ىذا ا٤بنطق 

يد كىدـ ا٤بنازؿ كانتهاؾ األعراض، ف ٌف ما ٰبصل للمسلمْب ُب أم مكاف ىو التشر ك  االحتبلؿ كمآسي القتل
إف ]ُب ا٢بقيقة ٰبصل لنا ألننا ٗبنزلة ا١بسد الواحد ك٥بذا قاؿ من قاؿ من العلماء كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية

ة ىي أعرا نا أرا ي ا٤بسلمْب ٗبنزلة األرض الواحدة[، ف ذا كانت األرض اتلة ىي أر نا كاألعراض ا٤بنتهك
  كاألمواؿ ا٤بسلوبة ىي أموالنا فكيف نقوؿ إف ا٫بصار ا٤بأساة ُب مو ع أىوف من انتشاره ُب موا ع؟

ذكر العلماء أف العدك إذا داىم أرض ا٤بسلمْب كجب على أىل تلك البلد مدافعتهم على التعيْب  ػ كقد 
ييدفع العدك أك يعم الفرض ٝبيع ف ذا ٓب ٙبصل ّٔم الكفاية كجب على من يليهم من ا٤بسلمْب حٌب 

ا٤بسلمْب، كليس ُب ىذا تفريق بْب ببلد ا٤بسلمْب كإ٭با فيو ترتيب للوجوب كالفر ية فاألرض الٍب دٮبها 
 . العدك أىلها حا ركف كالواجب عليهم ُب دفعو آكد

كتسليطو علينا لو قاؿ حاكم كل دكلة: إٌف ترؾ العدك ُب البلد الٍب احتلها أىوف من ا٣بركج لدفعو  ػ ٍب 
لَبيًؾ جهاد الدفع كنصرة ا٤بظلومْب بالكلّْية، كلتمكن العدك من مواصلة زحفو نعوذ با من ا٣بنوع كا٥بواف، 
ك٥بذا ذىب ٝبهور العلماء إٔب عدـ جواز مبايعة أكثر من خليفة للمسلمْب ٤با ٰبصل بذلك من الفرقة 

قوؿ أف يتصور أف األرض الٍب غزاىا الكفار ىي األرض كاالختبلؼ كاال٫بياز، كأٛبُب ٤بن يقوؿ ٗبثل ىذا ال
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دـ ىو بيتو ٌٍب ىل ٯبرؤ على مثل ىذا القوؿ ػالٍب يقيم فيها كالعرض الذم انتهك ىو عر و كالبيت الذم ى
 وؿ ّٔذا القوؿ؟؟ػأك ىل سيقبل ٩بن يق
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 محاربة الدي  ب ج  الدعاة والمجاىدي  وىذا كفر: الشبهة الخام ة
 

 :لرد على ىذه الشبهة من أكجو]كاقاؿ ا٤بؤلف
/ أف أكثر الذين ذىبوا إٔب ا١بهاد كعادكا ٓب يسجنوا كٓب ٲبسوا بسوء، كخّب برىاف ىو الواقع ا٤بشاىد ُ

 . الذم نعايشو، كىو أك ح من أف ٲبثل عليو، فلو كاف ىذا ىو سبب السجن ٤با ترؾ ىؤالء
كانوا يدعوف كٰبثوف على   -رٞبهما ا  - / أف علماء السنة الكبار كاإلماـ ابن باز كابن عثيمْبِ

 . ا١بهاد األفغا٘ب األكؿ، كلو كاف السبب ما تزعم لكانوا أكٔب بالسجن ىم كطبلّٔم السائركف على طريقتهم
كقفت مع ا١بهاد األفغا٘ب األكؿ كقفة مشرفة كصدعت بالتأييد  -ٞباىا ا  -/ أف الدكلة السعودية ّ

 . حٌب ُب ىيئة األمم ا٤بتحدة
كإليك مقتطفات من كلمة صاحب السمو ا٤بلكي األمّب سلطاف بن عبدالعزيز ُب ىيئة األمم ا٤بتحدة 

ىػ ُب ا١بمعية العامة لؤلمم ا٤بتحدة: إننا َُْٔ/ُ/ُٕالٍب ألقاىا نيابة عن خادـ ا٢برمْب الشريفْب بتاريخ 
ية ا٤بؤيد للشعب األفغا٘ب ُب حقو ُب من على ىذا ا٤بنرب نعرب عن ارتياحنا ٤بوقف الواليات ا٤بتحدة األمريك

كما نعرب عن ارتياحنا ٤بوقف االٙباد السوفيٍب ا٤بؤيد للشعب الفلسطيِب ُب حقو ُب تقرير  ..تقرير مصّبه
مصّبه، إال أف مؤازرة االٙباد السوفيٍب للقضية العربية كتأييده للحق العريب ُب فلسطْب ال يربر إطبلؽ يده ُب 

كما أف معار ة الواليات ا٤بتحدة  ..عسكريان كسلب الشعب األفغا٘ب استقبللو ككرامتوأفغانستاف كاحتبل٥با 
لبلحتبلؿ السوفيٍب ألفغانستاف كمطالبتها ٗبنح حق تقرير ا٤بصّب للشعب األفغا٘ب ال يربر دعمها غّب ادكد 

إقامة دكلتو على كغّب ا٤بشركط إلسرائيل كعدـ تأييدىا ٢بق الشعب الفلسطيِب ُب تقرير مصّبه بنفسو ك 
 . أر و، كٯبب على الواليات ا٤بتحدة تأييد ا٢بق كالعدؿ كالشرعية الدكلية

إف مصداقية ىذه ا٤بنظمة معر ة لبلىتزاز إذا ىي استمرت باالكتفاء ب صدار القرارات  -ٍب قاؿ  -
لشاملة كالعادلة كالتوصيات، لقد حثت األمم ا٤بتحدة كأدانت ٗبا فيو الكفاية كمع ذلك ٓب تتحقق التسوية ا

، كنتساءؿ بعد ذلك ىل بقي أماـ األمم ا٤بتحدة سول دفع ىذا اإلٝباع من (قضية فلسطْب)٥بذه القضية 
إف ىذه ا٤بنظمة ٓب يعد أمامها من . مستول اإلدانة إٔب مستول اإلجراء ا٤بلموس للوصوؿ إٔب تلك التسوية

 . راهتا صفة ا١بدية كال جدية دكف تنفيذخيار سول اسَبجاع مصداقيتها كالتأكيد عليها ب عطاء قرا
إف ما حدث ُب أفغانستاف ٥بو مؤشر خطّب ٤با ٲبكن أف ٰبدث ُب العآب، كالعآب الثالم  -ٍب قاؿ  -
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فمن يدافع عن شعوب دكؿ العآب . بصفة خاصة، إذا استمر ىذا التوجو دكف كقفة حا٠بة من آّتمع الدكٕب
لقد دخل التواجد السوفيٍب ُب أفغانستاف . ا تعر ت لو الشقيقة أفغانستافالثالم إزاء احتبلؿ مباشر ٩باثل ٤ب

ِن  ارية دفاعان عن دينهم كببلدىم كحقوقهم كلقد . عامو السادس كما زاؿ آّاىدكف األفغاف ٱبو وف حرباى
ألفغا٘ب بذلت منظمة ا٤بؤٛبر اإلسبلمي جهودان مكثفة إلزالة مظاىر القهر كاالحتبلؿ الٍب تعرض ٥با الشعب ا

ليتمكن من ٙبرير إرادتو كتأمْب حقو ُب ا٢برية كاالستقبلؿ، كما بذلت منظمة األمم ا٤بتحدة جهودان مشكورة 
إف ا٤بملكة العربية السعودية إذ تؤيد تلك ا٤بساعي، ف هنا تلفت النظر إٔب أف أية . إلٯباد حل ٥بذه القضية

ار حقوؽ آّاىدين األفغاف كمطالبهم، كىي إذ ٙبيي جهود تبذؿ ُب ىذا اإلطار البد كأف تأخذ بعْب االعتب
أكلئك آّاىدين، ف هنا تؤيد تأييدان كامبلن مطالب الشعب األفغا٘ب با١ببلء عن أرا يو كإقامة حكم يرتضيو 

 ُىػ. لنفسو ٰبافظ بو على حياده كٰبفظ عقيدتو ا
آّاىدين، كألهنم ٦باىدكف  ىل يقاؿ ٤بن ىذا موقفهم إهنم يسجنوف -أىل اإلنصاؼ  -فبا عليكم 
بعض الدعاة كالقادمْب  -ٞباىا ا  - !؟ إذان بقي أف نتساءؿ: ٤باذا سجنت دكلة التوحيد!يقولوف: ربنا ا

 ؟ من ا١بهاد األفغا٘ب
السبب ىو أف كثّبان من الشباب ا٤بوحد ٤با جاء إٔب أرض أفغانستاف للجهاد كالدفاع عن أرض ا٤بسلمْب 

كفّبية مفسدة تسعى إٔب إفساد أفكارىم كالتلبيس عليهم ٘باه علمائهم ككالهتم، فتحاكؿ تلقفتهم أيدو ت
إقناعهم بفساد علمائهم ككفر حكامهم، كالبعض ٰباكؿ إقناعهم حٌب بكفر علمائهم، كليس ىذا تقوالن 

فجّب العليا عاـ كافَباء بل ىو ما دلت عليو الوقائع كأقر بو القائموف بالتفجّبات ُب ببلد التوحيد بدءان بت
 . ق مركران بتفجّب شرؽ الرياض ٍب ٦بمع ايإُُْ

إذا عرفت حاؿ بعض الشباب ا٤بشاركْب ُب ا١بهاد بعد ذىأّم إٔب أرض أفغانستاف عرفت سبب سجن 

                                      

 

 

 
 .  َِىػ صَُْٔ( ربيع اْلخر ٦َُٔبلة الفيصل العدد ) ُ
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 . ككما قيل: إذا عرؼ السبب بطل العجب. ببلد التوحيد ٥بم
ن كالدعاة كىي ُب الواقع إ٭با تسجن أصحاب كّٔذا تعرؼ أف اهتاـ ببلد ا٢برمْب بأهنا تسجن آّاىدي

األفكار الفاسدة الشاذة عرفت أف ىذا اإلطبلؽ من جنس إطبلؽ اللفظ آّمل ليتم لبس ا٢بق بالباطل، كما 
لذا إذا ٠بع ىذه ا٤بقولة من ال دراية لو استقر ُب نفسو أف ببلد  ؛ىو صنيع أىل البدع ُب كل زماف كحْب

 . -قاتل ا الظا٤بْب  -سلمْب ا٢برمْب عدكة لئلسبلـ كا٤ب
كالدركس ُب ا٤بساجد قائمة إال من حصل منو  :-رٞبو ا  -قاؿ شيخنا ٧بمد بن صاّب العثيمْب 

 [ُىػ. ٨بالفة، أك خشي منو فتنة، فهنا البد أف ٲبنع الشر أك ما ىو من أسباب الشر ا
كال أدرم كيف رمانا ا٤بؤلف ّٔذه  : إننا ال نكفر ا٢باكم الذم يظلم كيسجن العلماء كالدعاة،أقوؿ

التهمة، كلكن ا٢بقيقة الٍب خفيت على ا٤بؤلف أٌف سجن آّاىدين كالعلماء كالدعاة الذين يدعوف األمة إٔب 
جهاد العدك الصائل، كيبينوف لؤلمة ٨بططات العدك، إ٭با ىو  من ٞبلة ا٤بناصرة كا٤بعاكنة للكفار على 

لعدك بالنفط كا٤بعونات اللوجستية كفتحوا ٥بم أرا يهم لينطلقوا منها كٞبوا ا٤بسلمْب، فهؤالء ا٢بكاـ أمدكا ا
ظهور الكفار كمنعوا ا٤بسلمْب من جهادىم سواء بالسبلح أك بالكلمة كالفتول أك با٤باؿ، كىذا داخل  من 

اخلتاف ُب حكم ا٤بواالة كىي جزء من ا٤بواالة ا٢باصلة من ىؤالء ا٢بكاـ للكفار، فهذه الشبهة كالٍب قبلها د
حكم مواالة الكفار على ا٤بسلمْب الٍب بينا حكمها ُب الرد على الشبهة الثالثة؛ ألهنما صورتاف من صور 

 . ا٤بواالة ا٢باصلة اليـو
 من كبلـ سلطاف بن عبد العزيز ف نِب أقف معو عدة كقفات: كأما ما ذكره

ا٢برب األكٔب ُب أفغانستاف كالٍب   من ا٤بعلـو لدل كل عاقل مطٌلع على األحداث، أف/ الوقفة األكٔب
كانت بْب ا٤بسلمْب كالركس، كاف انتصار الركس على ا٤بسلمْب فيو  رر بالغ على أمريكا ألف الركس لو 

                                      

 

 

 
ُ
 
 (. َّْ/ٖشريط أىداؼ ا٢بمبلت اإلعبلمية  د حكاـ كعلماء ببلد ا٢برمْب. كانظر كبلمان مفيدان للشيخ عبد العزيز ابن باز ُب ٦بموع فتاكاه ) ُ
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غلبوا على تلك الببلد ف هنم كانوا سيواصلوف زحفهم ٫بو ا١بزيرة أكرب منبع للنفط ُب العآب كمعلـو أف النفط 
إٔب أمريكا، فوقفت أمريكا مع األفغاف كأمرت حلفاءىا بالوقوؼ مع األفغاف  ُب ا١بزيرة يذىب جزء كبّب منو

لصد العدكاف الركسي الذم لو تيرًؾ لرٗبا ىدد االقتصاد األمريكي بريٌمتو، فوقفت الدكؿ العميلة ألمريكا مع 
ا كٞباية آّاىدين ٤بصا٢بهم ا٣باصة، كىذا ال يينقص من قدر كجهاد ا٤بسلمْب الذين خرجوا لنصرة دين 

أرا ي ا٤بسلمْب كالدفاع عن دمائهم كأعرا هم، كلكن تقاطعت ا٤بصاّب ككله ٯبازل ٕبسب نيتو، كىذا 
 . الكبلـ ليس من التدخل ُب النوايا كلكن الواقع أظهره كأك حو كىذا ما سأبينو ُب الوقفة الثانية

النفط الذم يأتيها من أرض ا١بزيرة بعد انتهاء ا٢برب ُب أفغانستاف شعرت أمريكا بأف / الوقفة الثانية
معرض للخطر، كأرادت أف ٙبميو بنفسها فاصطنعت ا٢برب ا٣بليجية لتتواجد ُب ا٤بنطقة بطريقة ال يشعر 
معها ا٤بسلموف أهنا أتت من أجل مصا٢بها كإ٭با جاءت من أجل ٞباية أىل ا١بزيرة، فجاءت إٔب ا١بزيرة 

ا٤بنطقة ٙبت غطاء ٞباية ا١بزيرة، كساعدىم على ذلك ا٢بكاـ بطريقة ماكرة مدركسة كأقامت قواعدىا ُب 
ا٣بونة الذين أباحوا ببلد ا٢برمْب لعاىرات الرـك كشيٌذاذ النصارل، كىم إٔب يومنا ىذا ٓب ييعٌدكا جيشان ٢بماية 

 . أعظم ثغور اإلسبلـ، بل جعلوه ٙبت ٞباية أسيادىم األمريكاف
رة اإلسبلـ فلماذا ٓب يَبكوا ا٤بسلمْب ٱبرجوف ليجاىدكا ُب فلسطْب إف كانوا صادقْب ُب نص/ الوقفة الثالثة

 كيطردكا اتل الصهيو٘ب؟
ُب الفَبة األخّبة من األحداث ُب فلسطْب ٥بو أك ح شاىدو على عمالة ىؤالء ا٢بكاـ  كما حصل

 دكؿ ا٣بليج ألمريكا، فعندما فازت ٞباس ُب االنتخابات جاءت ز٪بية البيت األبيض)كوندا ليزا رايس( إٔب
كمنعتهم من أم دعم ٢بماس كحوصرت حكومة ٞباس حٌب ٓب يعد لديها ما تصرفو على كزرائها، كىذه 
الدكؿ تشاىد ذلك كال تتكلم ببنت شفة، كٓب يزد أكلئك ا٢بكاـ على أف يتفٌرجوا على ا٤بسلمْب ُب غزة كىم 

لعزة كاإلباء كىيدمت ا٤بنازؿ على أىلها كقتل ٍب كقعت ا٢برب ا١بائرة الظا٤بة على غزٌة ا ٲبوتوف بسبب ا٢بصار،
األطفاؿ كالنساء كالشيوخ كأكلئك ا٢بكاـ ا٣بونة يركف ا٤بسلمْب ييذٕبوف كاألطفاؿ كالنساء يستنجدكف فلم 

للمسلمْب بل منعوا شباب األمة األباة من دخوؿ غزٌة لنصرهتا كما ٰبركوا ساكنان كٓب يقتصركا على خذالهنم 
كمع  ذكؿ ا٤برذكؿ حْب أغلق معرب رفح حٌب منع النساء الضعيفات من دخوؿ مصر،فعل حاكم مصر ا٤بخ

 . ذلك يعتربه عبد ا بن عبد العزيز طاغوت ا١بزيرة الشقيق ا٤بقدـ كا٢باكم اَـب العاقل كا٤ببجل
 ٤باذا ىذا التخاذؿ؟ 
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 . ألنو ٰبصل بر ى أمريكا بل بتأييدىا ال شكٌ  
ركج إٔب أفغانستاف ٢برب أفغانستاف كدعموه كحر وا شباب األمة على ا٣ب على ا١بهاد ُب ٤باذا حٌر وا

أليست  ؟كمنعوا ا٤بسلمْب من ا٣بركج لقتاؿ أمريكا ُب أفغانستاف  د أمريكا ينداىحاربوا آّالركس، ٌٍب 
أليس كاف ا١بهاد السابق لدفع العدكاف كىذا ا١بهاد  أفغانستاف ىي أفغانستاف؟ أليس شعبها ىو شعبها؟ 

 !إذان فلماذا ىذه االزدكاجية ا٤بتضاربة كا٤بتناقضة؟كذلك لدفع العدكاف؟ 
كٗبا أهنا عدكة أمريكا  ا٢برب األكٔب كاف ا٤بعتدم ركسيا كىيمن أجل تغّب العدك، ففي  إهنا ببل شك 

 عدكة أمريكا فهي أيضان عدكة عمبلئها كحلفائها!
كاـ العمبلء كبالتإب سيقفوف معها ألف عدك كاف ا٤بعتدم أمريكا كىي سيدة ا٢ب كُب ا٢برب الثانية

أمريكا عدكىم، فلما كاف الركس أعداء أمريكا كقفوا مع آّاىدين نصرة ألمريكا، ك٤با كانت أمريكا عدكة 
 . آّاىدين كقفوا مع أمريكا  د آّاىدين نصرة ألمريكا، فهم أنصار أمريكا كعمبلؤىا

ما أكشكوا على السقوط فلماذا أعانوا الشيوعيْب ُب اليمن عندصادقْب ُب نصرة ا٤بسلمْب  إف كانواٌٍب 
 ؟كاالهنيار

 صادقْب ُب نصرة اإلسبلـ فلماذا أعانوا النصارل ا٤بتمردين ُب جنوب السوداف؟ إف كانوا
  ا٤برتدة  د إخواننا الصادقْب صادقْب ُب نصرة اإلسبلـ فلماذا كقفوا مع ا٢بكومات الكافرة إف كانوا

كومة اللبنانية النصرانية  د إخواننا الفلسطينيْب البلجئْب ُب ٨بيم هنر البارد، ككقوفهم مع كوقوفهم مع ا٢ب
ا٢بكومة الباكستانية ا٣بائنة  د إخواننا الشرفاء ُب ا٤بسجد األٞبر كأخواتنا ُب جامعة حفصة، ككقوفهم مع 

 ا٢بكومة الصومالية العميلة  د إخواننا ُب ااكم اإلسبلمية؟؟!
إف من البديهي كالوا ح لدل كل مطٌلع على األحداث أف سبب إعانتهم للمجاىدين ُب / لرابعةالوقفة ا

أفغانستاف ألف أمريكا كانت مؤيدة لضرب الركس، كلكن ٤با كاف اليهود ٰبتموف بأمريكا ٓب يتجرؤكا على 
ُب الشيشاف منع  رّٔم، كيدؿ على ذلك أيضان أف أمريكا ٤با أصبحت مؤيدة للركس على قتا٥بم للمجاىدين 

ىؤالء ا٢بكاـ الشباب من ا٣بركج إٔب الشيشاف، كأرضي أفغانستاف ىي نفس األرض الٍب دعموا فيها 
، ٍبٌ آّاىدين  د الركس، دعموا فيها أمريكا  د آّاىدين، كالعراؽ كذلك أعانوا صداـ ُب حربو مع إيراف

كبالتإب تعلم أف ىؤالء ا٢بكاـ يدكركف ُب فلك  العراؽ إهنا إزدكاجية عجيبة، أعانوا أمريكا على حرّٔا  د
أمريكا، ٲبيلوف معها حيم مالت، يوالوف من أجلها كيعادكف من أجلها، كا٢ببلؿ عندىم ما حللتو أمريكا 
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 . كا٢براـ ما حرمتو
لقد أخرج ا لؤلمة شبابان ىم أكرب كأعقل من أف تنطلي عليهم ىذه ا٣بيدع : كبعد ىذا نقوؿ للمؤلف

ىات، ف ف العناكين الكاذبة الرباقة الٍب يغٌلف ّٔا أىل الباطل باطلهم ال تغّبّْ من ا٢بقائق شيئان، }فأما كالَبَّ 
الزبد فيذىب جفاءن كأما ما ينفع الناس فيمكم ُب األرض{، كىذه األباطيل سوؼ تنكشف مع األحداث 

 . كلكن أكثر الناس ال يعلموف ا٤بتتابعة على األمة كسوؼ تتبْب للناس ا٢بقائق، كا غالب على أمره
ُب ىذه الشبهة: أٌف سجنهم للعلماء الصادقْب كالدعاة ا٤بخلصْب كآّاىدين داخله  كخبلصة األمر

 من مواالة الكفار كمظاىرهتم على ا٤بسلمْب ٕبماية ظهورىم كتكميم أفواه الصادقْب الٌداعْب إٔب جهاد 
كذلك ٗبنع -كم ا٤بباشرة، فهم ٕبمايتهم ظهور الصليبيْب الكفار اتلْب، كقد تبْب لك أف حكم الردء ح

يكونوف ردءان ٥بم كيكوف حكمهم حكم  -آّاىدين من قتا٥بم، كمنع العلماء من التحريض على قتا٥بم
 . الصليبيْب

 . كجزء منها اف ُب مسألة مظاىرة ا٤بشركْب على ا٤بسلمْبٮبا ُب ا٢بقيقة داخلت كىذه الشبهة كالٍب قبلها
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التكفير لهذه الدولة باستحالل الربا فإن تحريم الربا معلوم م  الدي  بالضرورة فم  : هة ال ادسةالشب
 استحلو فقد كفر

 
]كجواب ىذه الشبهة أف يقاؿ: الشك أف الربا حراـ كمن كبائر الذنوب، كسبب عظيم من قاؿ ا٤بؤلف

الًَّذينى يىٍأكيليوفى الرّْبا ال }ارج قاؿ تعأب أسباب تدىور االقتصاد كذىاب الربكة كتسلط األعداء من الداخل كا٣ب
ا يػىقيوـي الًَّذم يػىتىخىبَّطيوي الشٍَّيطىافي ًمنى اٍلمىسّْ ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم قىاليوا ًإ٭بَّىا اٍلبػىٍيعي   ًمٍثلي الرّْبا كىأىحىلَّ اللَّوي اٍلبػىٍيعى يػىقيوميوفى ًإالَّ كىمى

ظىةه ًمٍن رىبًّْو فىانٍػتػىهىى فػىلىوي مىا سىلىفى كىأىٍمريهي ًإٔبى اللًَّو كىمىٍن عىادى فىأيكلىًئكى أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم كىحىرَّـى الرّْبا فىمىٍن جىاءىهي مىٍوعً 
بُّ كيلَّ كىفَّارو أىثًيمو  قىاًت كىاللَّوي ال ٰبًي اًلديكفى، ٲبىٍحىقي اللَّوي الرّْبا كىيػيٍريب الصَّدى  . {ًفيهىا خى

من ا٤بلة ٗبجرد التعامل بو، كىذا ٩با ال ٱبالف فيو حٌب ىؤالء التكفّبيْب إال أهنم  كال يكوف كفران ٨برجان 
، كىذا تكفّب ٗبا ٓب يكفر ا بو كال رسولو صلى ا -كما سيأٌب   -جعلوه كفران إذا أذف كصرح لو كٞبي 

 يو كسلم أف ىذا كفر؟ حق ، فأين من كبلـ ا كرسولو صلى ا عل -كما تقدـ   -عليو كسلم، كالتكفّب 
لذا ٤با استعظم الفاركؽ  ؛كا٢بماسة كاالندفاع كالعويل كالتهويل ليست مربران شرعيان للتكفّب ٗبا ليس مكفران 

فعل حاطب ككفره بو ٓب يوافقو على ذلك النيب  -ر ي ا عنو كأر اه  -أبو حفص عمر بن ا٣بطاب 
، كإنو لو فتح الباب للحماسة كالعاطفة -حديم حاطب كما تقدـ ُب   -الكرٙب ٧بمد صلى ا عليو كسلم 

لكفرت خلقان كثّبان ٩بن ٓب يكفرىم ا كال رسولو صلى ا عليو كسلم، كلعلو لو ذكر ٤بتحمس عاطفي أف 
رجبلن ينفق على ا٤بباحات كا٢براـ من ا٣بمور كالزنا ا٤ببليْب، كلو طلبت منو صدقة لاير كاحد ٤با تصدؽ بو، 

  ...لو ذكر لو لكفره ٕبجة أف ىذا الرجل معاند مستكرب كىكذا لعل مثل ىذا
كالقوؿ بأف ٞباية اـر كفر مفتقر إٔب دليل، كىذه دكنكم مصنفات أىل العلم فأين الدليل على أف مثل 
ىذا كفر؟! بل دلت األدلة على أف ارمات ليست كفران إال إذا كانت على كجو كفرم كاإلباء كاالستكبار 

ض كا١بحود، كىذه ألفاظ شرعية بينتها الشريعة كك حها أىل العلم، كٓب ٯبعلوا للحماسات فيها كاإلعرا
مدخبلن، فا٤بكفر ألجل االستكبار أك اإلعراض آٍب إال إذا كاف عارفان ٗبدلوؿ ىذه األلفاظ شرعان على طريقة 

 . ٔبهل ال يضر إال نفسوأىل العلم الراسخْب، كإال صار متكلمان ُب العلم ٔبهل، كا٤بتكلم ُب العلم 
. كما أكثر ا٣بائضْب ُب ىذه ا٤بسائل ٔبهل، كمن أمثلة ذلك عبثهم ٗبدلوؿ لفظ )االلتزاـ( كما تقدـ بيانو
كلو سألت أحدىم عن رجل شراب للخمر كثّب الزنا قد جعل حرسان يدافعوف عنو إذا جاءه رجاؿ ا٢بسبة، 
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أٓب يقرؤكا ُب كتب االعتقاد السلفية ألئمة  ؟قائلوف ! فما ىم؟فهل مثل ىذا يكفر ألجل أنو ٞبى ا٢براـ
السلف ا٤با ْب أف أىل السنة ال يكفركف أحدان من أىل القبلة بذنب ما ٓب يستحلو، ردان منهم على ا٣بوارج 

  كا٤بتأثرين ّٔم؟
كلعلي فليتق ا ىؤالء من صنيعهم كاعتقادىم، كليعلموا أف ا٣بطأ ُب العفو خّب من ا٣بطأ ُب العقوبة،  

أشّب إشارة خفية يفهمها أكلو األلباب دكف غّبىم ُب مو وع الربا، كىي علة أصناؼ الربا الستة ُب حديم 
 . عبادة كغّبه

ىل كجود بعض ا٤بعاصي من الكبائر ُب ىذه الببلد   :-رٞبو ا  -سئل ٠باحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
 ؟طاعتهم كالبنوؾ الربوية ٯبوز ا٣بركج على كالة األمر كعدـ

فأجاب: كجود ا٤بعاصي ال ٯبوز ا٣بركج، كجود ا٤بعاصي من الوإب كمن الرعية ال ٯبوز ا٣بركج على كالة 
األمور، كلكن ٯبب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كعلى كالة األمور أف ٯبتهدكا ُب إزالة ا٤بنكر، كأف 

كعلى العلماء ا٤بناصحة كعلى أفراد الرعية تقول ا  يتقوا ا كأف ٯبتهدكا ُب إزالة ا٤بنكر بالطرؽ الشرعية،
كىاٍلميٍؤًمنيوفى }كاالستقامة كا٢بذر من ا٤بنكر كالتواصي بَبؾ ا٤بنكر، كالتواصي باألمر با٤بعركؼ كما قاؿ عز كجل 

، أما شق العصا أك ا٣بركج على كالة {ٍنكىرً كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو يىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمي 
 ُىػ . ا ..األمور بسبب ا٤بعصية الربا كغّبه، فهذا من دين ا٣بوارج من أعماؿ ا٣بوارج

ىناؾ من يدعو الشباب كٖباصة ُب  -كفقكم ا  -سئل فضيلة الشيخ صاّب الفوزاف: فضيلة الشيخ 
ب ذلك لوجود البنوؾ الربوية ككثرة ا٤بنكرات الظاىرة ُب االنَبنت إٔب خلع البيعة لوٕب أمر ىذه الببلد، كسب

 . فما توجيهكم حفظكم ا. ىذه الببلد
فأجاب: توجيهنا أف ىذا كبلـ باطل كال يقبل، كىذا يدعو إٔب الضبلؿ، كيدعو إٔب تفريق الكلمة، كىذا 

                                      

 

 

 
 كاـ كعلماء ببلد ا٢برمْب. شريط أىداؼ ا٢بمبلت اإلعبلمية  د ح ُ
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عو إٔب منكر كيدعو إٔب ٯبب اإلنكار عليو، كٯبب رفض كبلمو كعدـ االلتفات إليو ألنو يدعو إٔب باطل يد
 [ُىػ. ا. شر كفتنة
ال شك أف الربا من كبائر الذنوب، كأف ا٤برايب فاسق ٧بارب  كرسولو، كلكنو ال يكفر بارتكاب  أقوؿ:

ك٫بن  ،معصية الربا ما ٓب يستحل، كا٤بؤلف ذكر بعض الفتاكل الٍب ٙبرـٌ ا٣بركج على ا٢باكم إذا تعامل بالربا
قوؿ إف ا٢باكم ا٤بسلم لو تعامل بالربا مع إقراره ٕبرمتو ف نو ال يكفر بذلك كال ٯبوز ال ٬بالفو ُب ذلك، كن

ا٣بركج عليو من أجل ذلك، كلكن الواقع من ا٢بكاـ خبلؼ ىذه الصورة، ف ف الواقع من ا٢بكاـ ُب ىذه 
 ا٤بسألة ىو االستحبلؿ، كبياف ذلك بأمور:

  .قىػٌننوا ُب الدستور اإلذف بالتعامل بو: أكالن 
 . ٞبوا البنوؾ الربوية ثانيان:
 . أنعشوىا حْب أك شكت على اإلفبلس ثالثان:
 . ألزموا العميل بتسديد القركض الربوية رابعان:

 . نزعوا من ااكم الشرعية أحقية ا٢بكم ُب الربا كأحالوا ا٢بكم فيها إٔب ااكم التجارية خامسان:
 . بو كالدخوؿ فيوأعطوا الشعب كامل ا٢بق ُب التعامل : سادسان 
ٓب يعتربكا ا٤بتعامل بالربا ٦برمان بل اعتربكا فعلو موافق للنظاـ داخل ُب مظلتو كبالتإب ىو عندىم ٧بَـب  سابعان:

 . للنظاـ ٓب يفعل خطأن فضبل عن استحقاؽ العقوبة
أف يكوف نا سابقان أف االستحبلؿ ال يشَبط يظهر ا٢بكم كىو االستحبلؿ، ف نو كما بيٌ  كّٔذه القرائن

باللساف، بل قد يكوف االستحبلؿ بالفعل بدليل القرائن ايطة بو، كالدليل على ذلك ما ركاه أصحاب 
السنن عن الرباء بن عازب ر ي ا عنو قاؿ: رأيت خإب ٰبمل الراية، فقلت لو إٔب أين؟ فقاؿ: أرسلِب 

                                      

 

 

 
 ا٤برجع السابق.  ُ
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 . عنقو كآخذ مالو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم إٔب رجل تزكج امرأة أبيو أف أ رب
أعلن ىذا النكاح كاف ك أف الزٗب بزكجة األب كبّبة من الكبائر كليس بكفر كلكن ٤با نكحها  كمعلـو

ذلك دليبل على استحبللو، كعاملو النيب صلى ا عليو كسلم معاملة ا٤برتد، كيدؿ على ذلك أنو أمر بقتلو 
ورثتو، كلكن ٤با أمر بأخذ مالو تبْب أنو قتلو ردة، كلو كأخذ مالو، كلو كاف قتلو حدان كليس ردةن لكاف مالو ل

نظرنا إٔب القرائن الٍب أحاطت بالقضيتْب لتبْب لنا أف القرائن الٍب أحاطت بالتعامل بالربا أكثر كأك ح من 
 .القرائن الٍب أحاطت بذلك النكاح، ىذا ىو كجو من كٌفر ا٢بكومة من جهة الربا كىو االستحبلؿ

ُب شرح ىذا ا٢بديم: "إف ذلك ا٤بتزكج فعل ما فعل على االستحبلؿ،   اكم رٞبو اقاؿ اإلماـ الطح
فأمر رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أف يفعل بو ما يفعل  كما كانوا يفعلوف ُب ا١باىلية، فصار بذلك مرتدان،

 . [ُْٗ/ّشرح معا٘ب اْلثار ]. با٤برتد
 قطعياتوز لئلماـ أف يأمر بقتل من خالف قطعيا من كا٢بديم دليل على أنو ٯب:كقاؿ ُب ٙبفة األحوذم

كلكنو ال بد من ٞبل  (كال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)الشريعة كهذه ا٤بسألة ف ف ا تعأب يقوؿ 
ا٢بديم على أف ذلك الرجل الذم أمر صلى ا عليو كسلم بقتلو عآب بالتحرٙب كفعلو مستحبل كذلك من 

 [ْٖٗ،صْ]ٙبفة األحوذم،ج. د يقتلموجبات الكفر كا٤برت
كالثانية إتيانو فرجا ٧برما عليو كأعظم من ذلك إقدامو عليو ٗبشهد من ا٤بصطفى :كقاؿ ُب فيض القدير

صلى ا عليو كسلم كإعبلنو عقد النكاح على من حـر الشارع العقد عليها بكل حاؿ كنص عليو ُب كتابو 
بو عن الدين كجحود ا٢بكمة ُب تنزيلو ء على تكذيبو مد فيما جا نصا ال يقبل تأكيبل كال شبهة ففعلو دليل

]فيض . ف ف كاف قد أسلم فهو ردة كإف كاف لو عهد ف ظهاره لذلك نقض فمن ٍب أمر بقتلو بالسيف
 . [ََُ،صٔالقدير،ج

 الربا الذم كقعت فيو الدكلة السعودية كغّبىا أهنا داخلة  من ثبلث صور كفرية كا٢بقيقة ُب مسألة
 كىي:

 . التشريع مع ا/ األكٔب
 . ٙبرٙب ما حـر االتزاـ االمتناع من / الثانية
 . االستحبلؿ/ الثالثة

كىي التشريع مع ا: ف ٌف ا٢باكم كمستشاركه ك عوا دستوران لنظاـ الدكلة كك عوا فيو  ػ فالصورة األكٔب
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الٍب ك عوىا أنظمة البنوؾ كصور التعامل تشريعات كأنظمة على أساسها يسّب أمر الدكلة، كمن التشريعات 
كأذنت ك٠بحت بالتعامل بالربا فيها، فشٌرعت التعامبلت الربوية كك عت لو أنظمة تكفل طرؽ التعامل بو، 

ألنٌو عندما يأذف ُب ذلك ف ٌف ذلك  كٙبليل ٤با حرـٌ ا،كىذا تشريع ٨بالف ٢بكم ا تعأب بل مضادّّ لو، 
ية الكاملة ُب الدخوؿ ُب التعامبلت الربوية، كال يكوف الداخل ُب تلك ا٤بعامبلت يعِب أف الشعب لو ا٢بر 

٦برمان أك آٜبان ُب نظاـ الدكلة ألنو فعل شيئان مشركعان حسب النظاـ، كبالتإب ال يكوف ا٤برايب ُب نظاـ الدكلة 
فعل ما ىو مشركع لو  مستحقان للذـٌ فضبلن عن العقوبة، كال ٰبٌق للمحاكم الشرعية أف ٙبكم عليو ألنو

حسب النظاـ، بل إٌف آّـر ُب نظاـ الدكلة ىو الذم ال يدفع الزيادات الربوية الٍب تعاقد عليها مع البنك، 
 . لذلك يكوف مستحقان للعقوبة كالسجن حٌب يؤدم تلك الزيادات ا٤بتعاقد عليها

 . ل، فكبلٮبا ٙبليل ٤با حرـٌ امن ٰبلل الربا كبْب من ٰبلل الزنا كما ُب الدكؿ األخر  كال فرؽ بْب
كفق تلك التشريعات يكوف ُب ا٢بقيقة متعٌبد للحاكم كشريعتو ا٤بخالفة لشرع ا، ألٌف  فالذم يعمل

بل التحاكم فيو معُب الذؿ كا٣بضوع كاالستسبلـ فالذم يذؿ كٱبضع كيستسلم ٢بكم ا٢باكم ا٤بخالف 
 . التحاكم٢بكم ا يكوف متعبدان لغّب ا ُب ا٤بضاد 

م خضوعه كر وخه  :قاؿ الشيخ ٧بمد بن إبراىيم آؿ الشيخ رٞبو ا كخيضوع الناس كر وخهم ٢بكم رّّْٔ
٢ًبيكم مىٍن خلقهم تعأب ليعبدكه فكما ال يسجدي ا٣بلقي إاٌل ً، كال يعبدكفى إاٌل إياه كال يعبدكف ا٤بخلوؽ، 

 اىػ. ٢بيكم ا٢بكيم العليم ا٢بميد، الرءكؼ الرحيم فكذلك ٯبب أف ال ير خوا كال ٱبضعوا أك ينقادكا إالٌ 
كّٔذه النصوص السماكية الٍب ذكرنا يظهر  ...»: قاؿ الشيخ اإلماـ ٧بمد أمْب الشنقيطي رٞبو ا تعأب

غاية الظهور أف الذين يٌتبعوف القوانْب الو عية الٍب شرعها الشيطاف على لساف أكليائو ٨بالفة ٤با شرعو ا 
على ألسنة رسلو ]عليهم الصبلة كالسبلـ[ أنو ال يشك ُب كفرىم كشركهم إاٌل من طمس ا جل كعبل 

فتحكيم ىذا النظاـ ُب أنفس آّتمع كأموا٥بم كأعرا هم كأنسأّم كعقو٥بم  ...بصّبتو كأعماه عن نور الوحي
ا٣ببلئق كلها كىو أعلم كأدياهنم، كفر ٖبالق السموات كاألرض كٛبٌرد على نظاـ السماء الذم ك عو من خلق 

 . [ِٗٓ،صّ]أ واء البياف،ج. ٗبصا٢بها سبحانو كتعأب عن أف يكوف معو مشرعه آخر علوان كبّبا
ك٤با كاف التشريع كٝبيع األحكاـ، شرعية كانت أـ  (: ”ُٗٔص) ُٕب )أ واء البياف( جػ كقاؿ رٞبو ا 

غّب تشريع ا قد اٚبذ ذلك ا٤بشرع ربان،  كاف كل من اتبع تشريعان  ..كونية قدرية، من خصائص الربوبية
 . اىػ“ كأشركو مع ا
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كعلى كل حاؿ فبل شك أف كل من أطاع غّب ا ُب تشريع ٨بالف ٤با شرعو ا، (: ”ُّٕكقاؿ ص) 
 . “فقد أشرؾ بو مع ا

فالذم  ،ما ألبتةال فرؽ بينه ،كلها ٗبعُب كاحد  ،كاإلشراؾ بو ُب عبادتو ،" اإلشراؾ با ُب حكمو :كقاؿ 
ال فرؽ بينهما ألبتة  ،كيسجد للوثن،كالذم يعبد الصنم  ،كتشريعان غّب تشريع ا ،يتبع نظامان غّب نظاـ ا

 . ككبلٮبا مشرؾ با ،فهما كاحد ،بوجو من الوجوه
إٌف رفع أحكاـ شرعية من أحكاـ اإلسبلـ معركؼ »: قاؿ الشيخ عبدا بن قعود رٞبو ا تعأب 
مها من دين اإلسبلـ بالضركرة كإحبلؿ قوانْب ك عية من صنيع البشر ٨بالفة ٥با بدالن منها كا٢بكم ّٔا حك

 . بْب الناس كٞبلهم على التحاكم إليها أٌف ذلك شرؾ با ُب حكمو
 . إٌف الدكلة ال تلـز الناس بالتعامل بالربا: ف ف قيل
ف تيلـز ٝبيع الناس بالتعامل بالربا كلكن ا٤بقصود بو إلزاـ  إٌف ا٤بقصود ب لزاـ الناس ىنا ليس ىو أ فا١بواب:

 . كل من تعامل بالربا أف يتقيد باألنظمة ا٤بقررة ُب ذلك
 يكوف على مرتبتْب: كإلزاـ الناس بشريعةو ما

أف يكوف التشريع الزمان على كل أحد، كىذا كلزـك الصبلة ا٤بفرك ة ف هنا فرض عْب على كل  :األكٔب
 . مكلف
شرط أف يكوف التشريع ُب األصل ٨باطبه بو كل مكلف، كلكن ال يلـز إال من حصل عنده  :يةالثان

مكٌلف مأمور بأف يعتقد كجؤّا ككوهنا ركنان من أركاف اإلسبلـ، كلكن إخراج  الفعل، كىذا كالزكاة ف ٌف كل
 . الزكاة ال ٯبب إال على من ملك النصاب كحاؿ عليو ا٢بوؿ

 . ن كنظاـ للدكلة كلكن ال يلـز بالتقيد ّٔا إال من دخل فيها كباشرىاككذلك ىذه األنظمة تيقنَّ 
ن بعض شرائع اإلسبلـ الظاىرة، كُب ىذه ا٤بسألة االمتناع من التزاـ كىي االمتناع ع :ػ كالصورة الثانية

كلو ٓب  ٙبرٙب الربا، كال نعِب بذلك عدـ اإلقرار ٕبرمتو، ف ٌف ذلك معلـو من الدين بالضركرة كجاحده كافر
كيينصح كيؤمر ٗبنع الربا ٕبرية كال يسعى ا٢باكم ُب ا٤بنع منو، عاملوا بو تٲبتنع، كلكن ا٤بقصود باالمتناع ىنا أف ي

أٝبع عليو الصحابة ر ي ا عنهم ُب تكفّبىم ٤بانعي  كتكفّب ا٤بمتنع ىو حكمه فيمتنع من االستجابة، 
مع األمر  عصية كاإلصرار عليها كبْب االمتناع من تركهاالزكاة، كقد سبق كأف بينتي الفرؽ بْب ارتكاب ا٤ب

 . كالتهديد
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فأٲٌبا طائفة امتنعت من بعض الصلوات ا٤بفرك ات، أك  ...»: قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا 
،أك عن التزاـ ٙبرٙب الدماء، كاألمواؿ، كا٣بمر، كالزنا، كا٤بيسر، أك عن نكاح ذكات ااالصياـ، أك ا٢بج،  أك  ـر

عن التزاـ جهاد الكفار، أك  رب ا١بزية على أىل الكتاب، كغّب ذلك من كاجبات الدين ك٧برماتو الٍب ال 
ف ف الطائفة ا٤بمتنعة تقاتل عليها كإف كانت مقرٌة عذر ألحد ُب جحودىا كتركها الٍب يكفر ا١باحد لوجؤّا، 

تلف الفقهاء ُب الطائفة ا٤بمتنعة إذا أصرت على ترؾ كىذا ٩با ال أعلم فيو خبلفان بْب العلماء، كإ٭با اخ ّٔا،
بعض السينن كركعٍب الفجر ]أم سنة الفجر[ كاألذاف كاإلقامة، عند من ال يقوؿ بوجؤّا ك٫بو ذلك من 
الشعائر، ىل تيقاتل الطائفة ا٤بمتنعة على تركها أـ ال؟ فأٌما الواجبات كارمات ا٤بذكورة ك٫بوىا فبل خبلؼ ُب 

اىػ]٦بموع . فهم خارجوف عن اإلسبلـ ...كىؤالء عند اققْب من العلماء ليسوا ٗبنزلة البغاةيها، القتاؿ عل
 . [َّٓ،صِٖالفتاكل،ج

داللة  {....فبل كربك ال يؤمنوف حٌب ٰبكموؾ: ]كُب ىذه اْلية”)أحكاـ القرآف(:  كقاؿ ا١بصاص ُب
لى ا عليو كسلم فهو خارج من اإلسبلـ سواء على أف من رد شيئان من أكامر ا تعأب أك أكامر رسولو ص

كذلك يوجب صحة ما ذىب إليو الصحابة ُب  ..أك ترؾ القبوؿ كاالمتناع من التسليم ..رده من جهة الشك
حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة كقتلهم كسيب ذراريهم، ألف ا تعأب حكم بأف من ٓب يسلم للنيب 

 . اىػ“ س من أىل اإلٲبافصلى ا عليو كسلم فلي
، بل زادت على ذلك اإلذف بالتعامل بو تناع من التزاـ ٙبرٙب الرباالسعودية ٓب تقتصر على االم كا٢بكومة

 . كٞباية البنوؾ ا٤بتعاملة بالربا، كالكفر ّٔذا من باب أكٔب هكإقرار 
 . هارمتبياف حاإلنكار على ىذه ا٤بعصية ك ُب إهنا تسمح للعلماء كالدعاة : ف ف قيل
رجها من مسألة االمتناع ب فا١بواب: ، كذلك أٌف العلماء ل يزيدىا دخوالن ككلوجان ُب حكموأٌف ىذا ال ٱبي

 . يتو كتقنينو، كمع ذلك ىم مقركف بالتعامل بو ٩بتنعوف من ٧باربتو كمنعوكالدعاة أنكركا عليها إذهنا بالربا كٞبا
 . عت األنظمة الٍب تسمح كتأذف بوملتزمة بتحرٲبو ٤با أقرتو كٞبتو كشرٌ  كلو كانت

الٍب ٠بحت بالزنا كأقرتو ُب نظامها كمنعت من ٧باكمة مرتكبو بالشرع، تعترب ٩بتنعة من  كما أٌف الدكؿ
و ػو كامتنعت من ٙبرٲبػما داـ أهنا أذنت فيو كأقرت ،حٌب كلو ٠بحت للدعاة أف يبينوا حكم الزنا التزاـ ٙبرٲبو

 . كمنعو ك٧باربتو
 . كىي االستحبلؿ قد سبق التفصيل فيها الثالثة ػ كالصورة
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أما قوؿ ا٤بؤلف]كلعلو لو ذكر ٤بتحمس عاطفي أف رجبلن ينفق على ا٤بباحات كا٢براـ من ا٣بمور كالزنا 
ا٤ببليْب، كلو طلبت منو صدقة لاير كاحد ٤با تصدؽ بو، لعل مثل ىذا لو ذكر لو لكفره ٕبجة أف ىذا الرجل 

 معاند مستكرب[
كلو سألت أحدىم عن رجل شراب للخمر كثّب الزنا قد جعل حرسان يدافعوف عنو إذا جاءه كقولو:]

 رجاؿ ا٢بسبة، فهل مثل ىذا يكفر ألجل أنو ٞبى ا٢براـ[
إننا ٕبمد ا نفٌرؽ بْب الفجور كا٤بعاصي كبْب ا١بحود كاالستكبار، كالذم يرتكب ارمات غّب : أقوؿ

 . ٕبرمتها كاعَبافو ٖبطئو فاسق غّب كافرا٤بكفرة كيصٌر عليها مع اعتقاده 
يصرّْ كبْب ا٤بمتنع فرقان أيها ا٤بؤلف، فا٤بصر على  كال يقاس فعلو

على ا٤بمتنع ف ٌف ىذا من ا٣بلط، إٌف بْب ا٤ب
الكبّبة فاسق بكبّبتو مؤمن ب ٲبانو، كلكن ا٤بمتنع دافعه للحق ٩بتنع من التسليم لو كىو الذم ٙبصل منو 

فعة ٩با يدؿ على عدـ التزامو بتحرٙب الفعل، كليتك تأملت سّبة الصحابة ر ي ا عنهم ُب ا٤بمانعة كا٤بدا
ىذه ا٤بسألة لتبْب لك الفرؽ، فالصحابة ر ي ا عنهم ٓب يكفركا تارؾ الزكاة، كإ٭با كفركا ا٤بمتنع من التزامها، 

٤بقدكر عليهم تؤخذ منهم متنعة، فاألفراد اكفٌرؽ العلماء بْب الفرد أك األفراد ا٤بقدكر عليهم كبْب الطائفة ا٤ب
كييستتابوف من ترؾ ا٤بفركض كمن ارتكاب ارـٌ ألهنم ُب قبضتنا كٙبت أيدينا ف ف رجعوا عن ران، الزكاة قس

ألمر ا،  ذلك فهم مسلموف كإف امتنعوا مع األمر كالتهديد ف هنم يكفركف باالمتناع كعدـ ا٣بضوع كالتسليم
ف ف ك٥با شوكة كقوة ٛبنعها أك غّبىا من شرائع اإلسبلـ الظاىرة متنعة الٍب ٛبتنع من أداء الزكاة أما الطائفة ا٤بك 

كم بردهتمىؤالء  كال ٯبب  ييدعوف إٔب ا٢بق كتزاؿ شبهتهم ف ف أصركا على االمتناع ف هنم ييقاتلوف كٰبي
كال شٌك أف  ،عي الزكاةاستتابتهم لعدـ القدرة عليهم كىذا ىو حكم الصحابة ر ي ا عنهم على مان

ا٢باكم يعترب من الطائفة ا٤بمتنعة ٤با لو من القوة كالشوكة الٍب ٛبنعو، كال يقاس فعلو على فعل األفراد ا٤بقدكر 
 . عليهم
كارجع كتأمل كبلـ اختبلفان معتربان، فيها الوا حة من الدين ليس ُب األمور ا٤بختلف  ىذا ُب ا٤بسائل 

 . تتضح لك ا٤بسألة ككبلـ ا١بصاصشيخ اإلسبلـ 
من ا٤بؤلف أنو نقل فتول الشيخ ابن باز كفتول الشيخ الفوزاف ُب حكم ا٣بركج على ا٢باكم  كالعجيب

ككأننا نقوؿ بوجوب ا٣بركج على ا٢باكم إذا كيجدت بعض ا٤بنكرات غّب ا٤بكٌفرة بسبب كجود بعض ا٤بنكرات 
من أجل التلبيس على  و ٓب توافق حقيقة ا٤بسألةكصنيعو ىذا ال يعدكا كونو من باب االستكثار بالنقوؿ كل
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 . القرٌاء
ليست مسألة كجود بعض ا٤بنكرات، كإ٭با مسألة التشريع مع ا كٙبليل ما حرـٌ ا كاالمتناع  كمسألتنا

 . من التزاـ ٙبرٙب ما حرمو ا، كىذه ا٤بسائل ليست مسائل منكرات مفٌسقة كإ٭با ىي منكرات مكٌفرة
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  :بعةالشبهة ال ا
 أ و س عهد وس أمان لهؤسء الكفار

 
 :كذلك ألمرين]: قاؿ ا٤بؤلف

 . أف ىؤالء ا٢بكاـ كفار كال يعتد بأماهنم :األكؿ
 . الثا٘ب: أف الكفار قتلوا ا٤بسلمْب ُب عدة أماكن فيكونوف ّٔذا نقضوا العهد

 :كجواب األكؿ من أكجو
ىي أمور ٨بتلف -لو ثبت  -اية ما كفركىم بو أنو تقدـ عدـ صحة التكفّب ٢بكاـ ىذه الببلد، كأف غ
، فعليو يكوف التزاـ أماهنم كاجبان، -كما تقدـ   -ُب التكفّب ّٔا، كا٤بسائل ا٤بختلف فيها ال يكفر ّٔا األعياف 

" ذمة ا٤بسلمْب كاحدة يسعى ّٔا أدناىم فمن أخفر مسلمان فعليو لعنة ا :كقد أخرج البخارم عن علي
 . أٝبعْب ال يقبل منو صرؼ كال عدؿ "كا٤ببلئكة كالناس 

لو قدر أف األمر كفر ُب ذاتو ببل خبلؼ، ف ف تنزيلو على ا٤بعْب ٧بتاج إٔب توافر الشركط كانتفاء ا٤بوانع،  
قاؿ ابن تيمية: ك٥بذا كنت أقوؿ للجهمية من ا٢بلولية كالنفاة الذين نفوا أف ا تعأب فوؽ العرش ٤با كقعت 

قتكم كنت كافران أل٘ب أعلم أف قولكم كفر، كأنتم عندم ال تكفركف ألنكم جهاؿ، ككاف ٧بنتهم: أنا لو كاف
  ُىػ. ىذا خطابان لعلمائهم كقضاهتم كشيوخهم كأمرائهم ا

إ٘ب من أعظم الناس هنيان عن أف ينسب معْب إٔب  :كقاؿ: ىذا مع أ٘ب دائمان كمن جالسِب يعلم ذلك مِب
أنو قد قامت عليو ا٢بجة الرسالية الٍب من خالفها كاف كافران تارة كفاسقان  إال إذا علم ؛تكفّب كتفسيق كمعصية

كذلك يعم ا٣بطأ ُب ا٤بسائل ا٣بربية  :أخرل كعاصيان أخرل، كإ٘ب أقرر أف ا قد غفر ٥بذه األمة خطأىا
                                      

 

 

 
 . َِٔالرد على البكرم ص  ُ
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  ُىػ. ا القولية كا٤بسائل العملية
لصنم الذم على عبدالقادر، كالصنم كقاؿ الشيخ ٧بمد بن عبدالوىاب: كإذا كنا ال نكفر من عبد ا

! ؟ألجل جهلهم، كعدـ من ينبههم، فكيف نكفر من ٓب يشرؾ با ؛الذم على قرب أٞبد البدكم كأمثا٥بما
ا بػيٍهتىافه عىًظيمه }أك ٓب يكفر كيقاتل  ،إذا ٓب يهاجر إلينا  ِىػ. ا {سيٍبحىانىكى ىىذى

ركف غّب كٕب األمر كالعاملْب ُب ا١بوازات كغّبىم، أف الكافر إذا دخل ببلد ا٤بسلمْب سيعطيو األماف آخ
 . كأماف ىؤالء صحيح باإلٝباع

أف شبهة األماف كىو ظنهم األماف كاألماف ا٢بقيقي قاؿ ابن تيمية: كمعلـو أف شبهة األماف كحقيقتو ُب 
  ّىػ. حقن الدـ ا

و شبهة أماف، كمثل ذلك ال كقاؿ: ىذا الكبلـ الذم كلموه بو صار مستأمنان، كأدٗب أحوالو أف يكوف ل 
ٯبوز قتلو ٗبجرد الكفر، ف ف األماف يعصم دـ ا٢بريب كيصّب مستأمنان بأقل من ىذا كما ىو معركؼ ُب 

  ْىػ. موا عو ا
كقاؿ الشافعي ُب األـ ُب باب األماف: كإذا أمن من دكف البالغْب كا٤بعتوه قاتلوا أـ ٓب يقاتلوا ٓب ٪بز 

اتل أـ ٓب يقاتل ٓب ٪بز أمانو، كإف أمن كاحد من ىؤالء فخرجوا إلينا فعلينا أماهنم، ككذلك إف أمن ذمي ق
ردىم إٔب مأمنهم كال نعرض ٥بم ُب ماؿ كال نفس من قبل أهنم ليسوا يفرقوف بْب من ُب عسكرنا ٩بن ٯبوز 

  ٓىػ. أمانو كال ٯبوز كننبذ إليهم فنقاتلهم ا

                                      

 

 

 
 . (ِِٗ/٦ّبموع الفتاكل ) ُ
 (. َُْ/ُالدرر السنية ) ِ
 (. ِِٓ/ِالصاـر ا٤بسلوؿ ) ّ
 (. ُِٖ/ِالصاـر ا٤بسلوؿ ) ْ
 قزاز، ف نو مفيد كمنو استفدت فجزاه ا خّبان. كانظر للفائدة كتاب " كشف الشبهات ُب مسائل العهد كا١بهاد " ألخينا الشيخ فيصل بن  ٓ
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ع ا٤بسلمْب فأمن أحدان ف ف شاء اإلماـ أمضاه كإال إف غزا الذمي م :بل قاؿ األكزاعي ُب أىل الذمة 
    !!قارف ىذا بفعاؿ ىؤالء ا٤ببطلْب ُب االستهانة بالذمم كاألماف ُ. فلّبده إٔب مأمنو

أنو لو قدر أنو ال أماف ٥بم ف ف قتلهم ٯبر على اإلسبلـ كا٤بسلمْب األ رار ا١بسيمة من منع الدعوة إٔب 
ْب ُب ببلد الكفر، بل كيكوف سببان لتسلط الكفار األقوياء على ا٤بسلمْب الضعفاء، ا كإيذاء ا٤بسلمْب ا٤بتغرب

على إثر كجراء تفجّب الربجْب ُب نيويورؾ عنا  (كما خرب حرب دكلتْب من دكؿ اإلسبلـ )أفغانستاف كالعراؽ
 . ببعيد

 :كإليك بعض ا٤بسائل الشرعية ا٤بتعلقة باألماف ليدرل قدر تشديد الشرع فيو
 / أماف ا٤برأة:  ألة األكٔبا٤بس

بعد إٝباعهم على أماف الرجل العاقل البالغ، فقد ذكر خبلؼ ُب ا٤برأة، قاؿ ا٢بافظ: قاؿ ابن ا٤بنذر: 
ال  -يعِب ابن ا٤باجشوف صاحب مالك  -أٝبع أىل العلم على جواز أماف ا٤برأة، إال شيئان ذكره عبدا٤بلك 

اإلماـ، كتأكؿ ما كرد ٩با ٱبالف ذلك على قضايا خاصة، قاؿ  أحفظ ذلك عن غّبه قاؿ: إف أمر األماف إٔب
ابن ا٤بنذر: كُب قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم:" يسعى بذمتهم أدناىم " داللة على إغفاؿ ىذا القائل 

 ػ ِق. كجاء عن سحنوف مثل قوؿ ابن ا٤باجشوف فقاؿ: ىو إٔب اإلماـ، إف أجازه جاز كإف رده رد ا. انتهى
ٍب ركل حديم أـ ىانئ:" قد أجرنا من أجرت يا أـ ىانئ . باب أماف النساء كجوارىنٌ  :رمكبوب البخا

 " 
كقاؿ ابن عبدالرب: ككاف ابن ا٤باجشوف كسحنوف يقوالف: أماف ا٤برأة موقوؼ على إجازة اإلماـ لو، ف ف 

                                      

 

 

 
 (. ٕٕٔ/ٕنقلو ا٢بافظ ) ُ
 (ٕٕٓ/ٕالفتح ) ِ
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 . ُىػ. أجازه لو جاز، فهو قوؿ شاذ ال أعلم أحدا قاؿ بو غّبٮبا من أئمة الفتول ا
قالت عائشة: إف كانت ا٤برأة لتجّب على . اؿ ابن قدامة: كبا٤برأة، ف ف أماهنا يصح ُب قو٥بم ٝبيعان كق

كعن أـ ىانئ أهنا قالت: يا رسوؿ ا إ٘ب أجرت أٞبائي، كأغلقت عليهم، كإف ابن أمي . ا٤بسلمْب فيجوز
يا أـ ىانئ، إ٭با ٯبّب على  فقاؿ ٥با رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:" قد أجرنا من أجرت. أراد قتلهم

كأجارت زينب بنت رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أبا العاص بن الربيع . ا٤بسلمْب أدناىم " ركاٮبا سعيد
  ِىػ. فأمضاه رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ا
 . " ذمة ا٤بسلمْب كاحدة يسعى ّٔا أدناىم " ك٢بديم أـ ىانئ:كىذا ىو الصواب لعمـو حديم

 ة الثانية / أماف العبد:ا٤بسأل 
كاختلف العلماء أيضان ُب أماف العبد: فقاؿ مالك كالشافعي كأصحأّما كالثورم  :قاؿ ابن عبدالرب

كىو قوؿ ٧بمد بن . كاألكزاعي كالليم كأٞبد كإسحاؽ كأبو ثور كداكد بن علي: أمانو جائز قاتل أك ٓب يقاتل
  ّىػ. يقاتل، كىو قوؿ أيب يوسف، كركم عن عمر معناه ا كقاؿ أبو حنيفة: أمانو غّب جائز إال أف. ا٢بسن

كقاؿ . كاختلف على أيب يوسف ُب ذلك. كقاؿ: أما أماف العبد فكاف أبو حنيفة ال ٯبيزه إال أف يقاتل
كعن عمر . كىو قوؿ مالك كالثورم كاألكزاعي كالليم كالشافعي. ٧بمد بن ا٢بسن: ٯبوز أمانو كإف ٓب يقاتل

  ْىػ. أماف العبد، كال خبلؼ ُب ذلك بْب السلف إال ما خرج ٨برج الشذكذ امن طرؽ أنو أجاز 
كأما العبد فأجاز ا١بمهور أمانو قاتل أك ٓب يقاتل، كقاؿ أبو حنيفة: إف قاتل جاز أمانو  :كقاؿ ا٢بافظ

                                      

 

 

 
 (. َُْ/ٔ( كانظر االستذكار )ٖٖ/ُْاالستذكار ) ُ
 (. ٕٔ/ُّا٤بغِب ) ِ
 (. ُٖٖ/ُِالتمهيد ) ّ
 (. ٖٖ/ُْاالستذكار ) ْ
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  ُىػ. كقاؿ سحنوف: إذا أذف لو سيده ُب القتاؿ صح أمانو كإال فبل ا. كإال فبل
 . لعمـو حديم " يسعى ّٔا أدناىم " كالصواب صحة أمانو
 :/ الصيب ا٤بميزا٤بسألة الثالثة

كىو قوؿ أيب . قاؿ ابن قدامة: فأما الصيب ا٤بميز فقاؿ ابن حامد: فيو ركايتاف: إحداٮبا ال يصح أمانو
. أمانوكالركاية الثانية: يصح . حنيفة كالشافعي ألنو غّب مكلف، كال يلزمو بقولو حكم فبل يلـز غّبه كآّنوف

كٞبل ركاية ا٤بنع على غّب ا٤بميز، كاحتج بعمـو . كقاؿ أبو بكر: يصح أمانو ركاية كاحدة. كىو قوؿ مالك
قاؿ ا٢بافظ: كأما  ِىػ. ا٢بديم، كألنو مسلم ٩بيز فصح أمانو، كالبالغ كفارؽ آّنوف، ف نو ال قوؿ لو أصبلن ا

قلت: ككبلـ غّبه يشعر بالتفرقة بْب .  غّب جائزالصيب فقاؿ ابن ا٤بنذر: أٝبع أىل العلم أف أماف الصيب
يز كالصواب صحة أماف ا٤بم ّىػ. كا٣ببلؼ عن ا٤بالكية كا٢بنابلة ا. ا٤براىق كغّبه، ككبلـ ا٤بميز الذم يعقل

 . " ف ف الشريعة توسع باب األمافلعمـو حديم "يسعى ّٔا أدناىم
 ا٤بسألة الرابعة/ األسّب:
إذا عقده غّب مكره لدخولو ُب عمـو ا٣برب كألنو مسلم مكلف ٨بتار  ألسّبكيصح أماف ا :قاؿ ابن قدامة
كقاؿ الثورم: ال يصح . كّٔذا قاؿ الشافعي. ككذلك أماف األجّب كالتاجر ُب دار ا٢برب. فأشبو غّب األسّب
  ْىػ . كلنا عمـو ا٢بديم كالقياس على غّبىم ا. أماف أحد منهم

نذر عن الثورم أنو استثُب من الرجاؿ األحرار األسّب ُب أرض (: كحكى ابن ا٤بٕٕٔ/ٕكقاؿ ا٢بافظ )

                                      

 

 

 
 (. ٕٕٔ/ٕفتح البارم ) ُ
 (. ٕٕ/ُّا٤بغِب ) ِ
 (. ٕٕٔ/ٕالفتح ) ّ
 (. ٕٕ/ُّا٤بغِب ) ْ
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  ُىػ. ا٢برب فقاؿ: ال ينفذ أمانو، ككذلك األجّب ا
 . األماف كالصواب صحة أمانو لعمـو حديم علي كألف الشرع يوسع

 ا٤بسألة ا٣بامسة / آّنوف:
كال يصح .  يثبت بو حكمقاؿ ابن قدامة: كال يصح أماف ٦بنوف كال طفل ألنو كبلمو غّب معترب، كال

كال يصح . أماف زائل العقل بنـو أك سكر أك إغماء لذلك، كألنو ال يعرؼ ا٤بصلحة من غّبىا فأشبو آّنوف
قاؿ ا٢بافظ: كأما آّنوف فبل يصح أمانو  ِىػ. من مكره ألنو قوؿ أكره عليو بغّب حق، فلم يصح كاإلقرار ا

 ّىػ. ببل خبلؼ كالكافر ا
 سة/ الكافر:ا٤بسألة الساد

قاؿ ابن قدامة: كال يصح أماف كافر كإف كاف ذميان ألف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ:" ذمة ا٤بسلمْب 
كاحدة يسعى ّٔا أدناىم " فجعل الذمة للمسلمْب، فبل ٙبصل لغّبىم كألنو متهم على اإلسبلـ كأىلو، فأشبو 

 . ُب ا٤بسألة كتقدـ عن ا٢بافظ ابن حجر أنو نفى ا٣ببلؼ ْىػ. ا٢بريب ا
 :/ بأم شيء يكوف األمافا٤بسألة السابعة

قاؿ ابن عبدالرب: كال خبلؼ علمتو بْب العلماء ُب أف من أمن حربيان بأم كبلـ ٥بم بو األماف، فقد ًب لو 
 ٓىػ. كأكثرىم ٯبعلوف اإلشارة األماف إذا كانت مفهومة ٗبنزلة الكبلـ ا. األماف

 :(٤بسلمْب ُب عدة أماكن فيكونوف ّٔذا نقضوا العهدأف الكفار قتلوا ا)كجواب الثا٘ب 

                                      

 

 

 
 (. ٕٕٔ/ٕالفتح ) ُ
 (. ٕٕ/ُّا٤بغِب ) ِ
 (. ٕٕٔ/ٕالفتح ) ّ
 (. ٕٕ/ُّا٤بغِب ) ْ
 (. ٕٖ/ُْاالستذكار ) ٓ
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تقدـ ُب ىذا الكتاب بياف بالدليل الشرعي ال العاطفي ا٢بماسي أف كل دكلة ٥با حاكم ىي مستقلة 
 . ٕبكمها

أف ىناؾ فرقان بْب حاؿ القوة كالضعف ففي حاؿ الضعف يصرب على كثّب من الضيم دكف حاؿ القوة  
 . ديبيةكما تقدـ الكبلـ عن صلح ا٢ب

 . أف ُب نقض العهد بْب ا٤بسلمْب كالكفار مطلقان إ راران با٤بسلمْب ُب شرؽ األرض كغرّٔا
أف الذم ٰبدد نقض العهد كبقاءه كٕب األمر ال عامة الناس، كإال صار األمر فو ى، كالفو ى ٧برمة 

 [. كما ال يتم ترؾ اـر إال بو فهو كاجب
ال ٯبوز قتل ا٤بعاىد ما ٓب ينقض، كال ٯبوز قتل ا٤بستأمن ما ٓب ٱبن،  الذم ندين ا بو أنوإٌف : أقوؿ 

 . كلكن نقوؿ للمؤلف: أثبت العرش ٍبٌ انقش
ُب مناقشتو ُب مسألة العهد فأقوؿ: إذا اٌدعى حاكم أنو عاىد ا٤بشركْب فبلبد من النظر ُب  كأبدأ أكالن  
 :كا٤بصلحة،/ قض العهدكإثبات عدـ ن،/ كمدتو،/ كحكم العهد/ ،/حكم ا٢باكمأمور: 
 حكم ا٢باكم الذم عقد العهد مع الكفار، كذلك يكوف بالنظر إٔب جهتْب:/ األكؿ 
فالعهد الذم يربمو ا٢باكم الكافر ا٤بتسلط على ا٤بسلمْب ال اعتبار لو، كال يلـز ا٤بسلمْب ، اإلسبلـ -أ 

ليو كخلعو إف قدركا، كإف ٓب يقدركا العمل بو، ألنو بكفره ساقط الوالية، كالواجب على ا٤بسلمْب القياـ ع
كجب عليهم إعداد العدة للقياـ عليو، كبالتإب نقوؿ: إف ا٢باكم السعودم ثبتت ردتو ككفره من أكجو كثّبة 

 . من ا٢بكاـ من باب أكٔب، فبل يصح عهدىم ما سبق بيانو ُب ىذا الرد، كغّبهمنها 
سلمْب حريص على ما يصلحهم، كأما إذا كذلك بأف ييعرؼ عن ا٢باكم أنو ناصح للم، النصح -ب 

 ع ليصلح أمور عيلم أنو خائن عميل للكفار ف ف عهده باطل كال ٯبب العمل بو، ألف ا٢باكم إ٭با كي 
ا٤بسلمْب كينصح ٥بم، ف ذا خاف ف نو ال يصلح للحكم كذلك ألنو خالف أعظم مقاصد الوالية، كلو سلمنا 

م كذلك باطل ألهنم خانوا دينهم كأمتهم كأسلموا أرض جدالن بأف ىؤالء ا٢بكاـ مسلموف ف ف عهدى
 . ا٤بسلمْب للكفار، كقدموا مصلحة بقائهم على كرسي ا٢بكم على مصاّب األمة الدينية كالدنيوية

ما ىي بنود العهد الذم أبرمو ا٢باكم مع الكفار، كىذا أمر البد منو ف ف ا٢باكم ال ٯبوز لو أف / الثا٘ب 
ٗبا ٛبليو عليو نفسو، بل البد من مراعاة حكم الشرع ُب ذلك كالشرع ىو الذم أمر  يعقد العهود مع الكفار

بنصب ا٢باكم كىو الذم ٰبكم على ا٢باكم كعلى أفعالو، فا٢باكم ٙبت سلطاف الشرع كسلطانو مقيد 
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بسلطاف الشرع، ف ذا ادعى حاكم أنو عاىد الكفار فبل نأخذ بقولو حٌب يعرض علينا بنود العهد كننظر 
 . كم الشرع فيها ٍبٌ بعد ذلك يكوف ا٢بكم بصحة العهد أك بطبلنوح

البٌد من معرفة مدة العهد، ألف األصل ىو كجوب جهاد الكفار، كالعهد مسقط للجهاد، / الثالم 
فيعقد  مر إما لعدـ القدرة على مواجهتهفاكلكن ال يصح إسقاط ا١بهاد بالكلية، ألف العهد إ٭با يعقد مع الك

بذ ، أك لوجود مصلحة ُب ترؾ قتالو ُب فَبة معينة ف ذا ٙبققت ا٤بصلحة ني ماإلعداد ٤بواجهتهالعهد ليتم 
 . عهدىم إليهم، كال ٯبوز عقد عهد مؤبد ألنو كسيلة إلبطاؿ ا١بهاد بالكلية كىذا ال يصح

ضان البٌد من إثبات بقاء العهد كعدـ نقضو، كنقض العهد يكوف بأمور كثّبة منها ما يكوف نق/ الرابع 
من األفراد كىذا حكمو ُب األصل انتقاض عهد الفرد كحده، إال إذا علمنا إقرار قومو بفعلو فحينئذو ينتقض 

 . غزكة بِب النضّب كغزكة بِب قريظةالعهد بالكليو كما حصل ذلك ُب غزكة بِب قينقاع ك 
إذا عقد ا٢باكم البٌد أف تكوف مصلحة عقد العهد راجحة أك لدفع مفسدة أعظم، كبالتإب / ا٣بامس 

عهدان مع الكفار ككانت مفسدتو أعظم من مصلحتو ف نو غّب معترب كال يقر عليو ا٢باكم بل يلزمو النقض 
ف ف أىب ف نو يعترب خائنا كينبذ ا٤بسلموف إٔب الكفار عهدىم، كمن ا٤بفاسد ا٤بعتربة تفريق ا٤بسلمْب كمنع 

 . التناصر فيما بينهم
 . مور أك أحدىا ف ف العهد يكوف غّب معتربشيء ٱبالف ىذه األ فمٌب كيجد 
 . األحداث يعلم أف العهود ا٤بزعومة باطلة كا٤بطلع على 

ُب ىذه العهود لعرفنا أهنا داخلة  من ا٤بخطط الصلييب الصهيو٘ب الحتبلؿ ببلد اإلسبلـ  كلو تأملنا
رركف كينفذكف ٨بطط الصليبيْب، كتو يح  كاستعمارىا، كلكنها جيعلت غطاءن للحكاـ ا٣بونة على سطحها ٲبي

 ذلك بأمور:
أهنم ك عوىا لكي تكوف غطاءن ينشركف ٙبتو النصرانية كاإلباحية ٗبسمى تقارب كجهات النظر،  األكؿ/

 . أك تقارب ا٢بضارات
 . أهنم ك عوا بنود ىذه العهود كا٤بواثيق لكي يلزموا الدكؿ اإلسبلمية ّٔا، كال يلتزموا ىم ّٔا الثا٘ب/
ك عوىا لكي يبقى العآب اإلسبلمي متخلفان بعيدان عن الصناعات النافعة خاصة صناعة أهنم /الثالم
 . األسلحة

أهنم ك عوىا لكي ٛبتلك الدكؿ الكافرة السبلح النوكم كأسلحة الدمار الشامل، كيبقى العآب  الرابع/
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 . اإلسبلمي باألسلحة البدائية القدٲبة
ؤكا من األسلحة ُب قتا٥بم للمسلمْب، كيفر وا على الدكؿ أهنم ك عوىا لكي يستخدموا ما شا ا٣بامس/

 . اإلسبلمية حظر استخداـ األسلحة الثقيلة
أهنم ك عوىا لكي تكوف تلك العهود كا٤بواثيق غطاءن لعمبلئهم من ا٢بكاـ يربركف بو كقوفهم  السادس/

 . مع الكفار كخذالهنم للمسلمْب
كلكن لتربير الظلم كالطغياف، كٞبل ا٢بكاـ ا٣بونة على  فهي ُب ا٢بقيقة ٓب تو ع لنشر العدؿ كالسبلـ

 . ٧باربة ا١بهاد
قلت لك يا أخي، إهنا من أجل أف تستخدـ األمم ا٤بلحدة القوة بل ٘بعل القوة ىو أكؿ  ك األمر كما

لكي عبلج لقضاياىا الظا٤بة مع ا٤بسلمْب، كلكي ٛبنع من أراد مقابلة العدكاف ٗبثلو بتلك العهود كا٤بواثيق، ك 
 . تكوف تلك العهود غطاءن لعمبلئها ُب خذالهنم للمسلمْب ك٧باربتهم للمجاىدين
 . منذ أف كقَّعت تلك األمم ا٤بلحدة على تلك ا٤بواثيق ٓب تلتـز ّٔا قيد أ٭بلة

 أين تلك العهود كإخواننا ُب فلسطْب يقتلوف منذ أكثر من ٟبسْب سنة؟ 
 ل كهتجّب إخواننا ُب البوسنة كا٥برسك؟أين تلك العهود حْب أعانوا الصرب على تقتي

 أين تلك العهود حْب أعانوا الصليبيْب على قتل إخواننا ُب كوسوفا؟
 أين تلك ا٤بواثيق حْب أعانوا الركس على قتل إخواننا ُب الشيشاف؟

 أين تلك العهود حْب حاصركا العراؽ عشر سنْب؟
 أين تلك العهود حْب قتلوا إخواننا ُب الصوماؿ؟

 ك العهود حْب أعانوا النصارل على تقتيل كهتجّب إخواننا ُب الفلبْب؟أين تل
 على قتل إخواننا ا٤بسلمْب؟ النصارل ُب إندكنيسيا كجزر ا٤بلوؾ أين تلك العهود حْب أعانوا

 أين تلك العهود حْب دمركا لبناف من أجل علجْب يهوديْب؟ 
  ُب ا٥بند؟ؽ إخواننا ا٤بسلمْباحر إأين تلك ا٤بواثيق حْب سكتوا عن  
  :قاؿ ا٤بسألة أكرد ما كتبو الشيخ الفا ل عبد العزيز العنزم فك ا أسره حيم كلتو يح 
 ُب ا١بزيرة العربيَّة معاىدكف، البدَّ إلثبات ذلك من مقاماتو أربع:  للقوؿ بأفَّ األمريكاف 
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 . إثباتي العهًد، كتصحيحيوي ُب نفسو كصيغتو: ا٤بقاـ األكَّؿ 
 . إثباتي أىليًَّة من أعطى العهد، كلزـك عهده للمسلمْب: ا٘با٤بقاـ الثَّ  
 . إثباتي أفَّ العهدى ال ينتقضي ٗبحاربة مسلمْب ُب كالية أخرل: ا٤بقاـ الثالم 
 . إثباتي أفَّ العهدى ٓب ينتقٍض بأمرو كقعى ُب الوالية الٍب كانت فيها التفجّبات: ا٤بقاـ الرابع 
امات، كأثبتىها ا٤بنازع، فاألمريكاف ُب جزيرة العرب معاىدكفى، ٙبـر دماؤىم أدلَّة ىذه ا٤بق ف ذا أقيمت 

كصدّّ عن سبيل ا ككفر بو كقتل للمسلمْب ُب كل . كنقوؿ ُب اإلنكار على من قاتلهم: قتل ا٤بعاىد كبّب
القوانْب الو عيَّة، مكاف، كغدره ّٔم، كإخراجهم من ديارىم = أكرب عند ا، كما أفَّ توٕبّْ الكافرينى، كٙبكيم 

 . كاستحبلؿ ارَّمات، كعقد الوالء كالرباء على معاقد ا١باىليَّة أكرب عند ا، كالفتنة أكرب من القتل
كاحده من ىذه ا٤بقامات األربع باطبلن، فا٢بكم بأفَّ األمريكاف معاىدكف باطله كذلك، فلننظر  كإذا كاف 

ٰبتاجو القائل بصحة عهود األمريكاف ُب جزيرة العرب، ثابته نقيضيو ُب كلّْ كاحدو منها، لَبل أفَّ كل مقاـ 
 من كجوه عٌدة: 

ينبِب على حقائق العهود ا٤بوجودة ُب ىذا العصر، ف فَّ العهدى ثابته منذ أيسّْست األمم : ألكَّؿ٤بقاـ افا 
بة العلم آّيبْب على ا٤بتحدة أك قبلها، كال يكاد يعرؼ أحده من عامة الناس كعلمائهم، بل كال أحد من طل

 . ىذا السُّؤاؿ، بنود العهد على التَّفصيل، كالقدر الذم ييعرؼي من البنود، كاؼو ُب إبطاؿ تلك العهود
  كينبغي النَّظر إليها من جهة مٌدة العهد، كمشرّْع العهد، كالو ع الفقهي للعهد كلوازمو:

ف ا٤بشركْب بقدرىا ال يزيد، فقد اختلف الفقهاء ُب فأمَّا ا٤بدَّةي الٍب ٯبوز لئلماـ أف يهاد، ا٤بدَّة - 
ٙبديدىا، فحٌددىا األصحاب كبعض الفقهاء بعشر سنْب، ال تزيد، كاستدلُّوا بأفَّ األصل عمـو أدلة كجوب 
مقاتلة الكفَّار، كالعهد استثناء، كقد ثبت عن النيب صلى ا عليو كسلم أنو عاىد على عشر سنْب، فيقتصر 

، كما عداه باؽو على األصًل كىو التَّحرٙب ُب الرخصة على  . مو ع النصّْ
 . كرأل بعضهم توسيعو، كىو الصواب، فلئلماـ أف يزيد على عشرو مٌب رأل ا٤بصلحة ُب ذلك

ببل ٙبديد مدَّةو، فصورهتا: أف يهادهنم ببل أجل، على أفَّ لو فسخ العهًد بأف ينبذ إليهم  كأمَّا ا٤بهادنة 
، فيكوف للمسلمْب أف “أقرُّكم ما أقرَّكم ا”النيبّْ صلى ا عليو كسلم ليهود خيرب:  على سواء، كمنو قوؿ

يينهوا العهدى مٌب شاؤكا، على أف ينبذكا إليهم على سواءو، كييعلموىم ُب مدةو تكفي، كمن صور ا٥بدنة ببل 
دكم بعد أف أعلمكم بسنةو، أك ٙبديد أف ٰبٌدد مٌدة للعهد من انتهائو ال من ابتدائو، فيقوؿ: ٕب أف أفسخ عه
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دَّد ٗبٌدةو ميدَّتو أربعةي أشهرو لقولو تعأب: )فىًسيحيوا ُب اأٍلىٍرًض  ٫بو ذلك، كذىب بعضهم إٔب أفَّ كلَّ عهدو ٓب ٰبي
 . أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو( ألفَّ ا  ربو أجبلن لعهود ٝبيع الكيفَّار الذين أيهنيىت عهودىم ُب اْلية

لسابقتْب للمهادنة، غّب الٍب كقعت بْب ا٢بكومة السعودية كمثيبلهتا، كأمريكا كأخواهًتا، ا ككبل الصورتْب 
كىي ا٤بهادنة ا٤بؤبٌدةي، ا٤بشركطة إٔب أبًد أبد، كىذه الصُّورة من الضبلؿ ا٤ببْب، كالرّْدَّة عن الدين، كما قاؿ أبو 

ا بيننا كبْب الي”عبد ا أسامة:  هود فقد كفر ٗبا أنزؿ على ٧بمدو صلى ا عليو من زعم أف ىناؾ سبلمنا دائمن
، ككجوي ذلكى أنَّو من التَّعاىد على إبطاؿ حكمو  بالكلّْيَّة، كالتنصُّل منو، كسواءه من جهة إنكار “كسلم

ا٢بكم الشرعيّْ أك من جهة االلتزاـ كالتعهد بعدـ االمتثاؿ بو: من تعهَّد أك حلف أف ال يصـو رمضاف كال 
إف كاف ُب  -يت حٌب ٲبوت، كمن تعٌهد أف ال ييقاتل الكفَّار أك قومنا منهم حٌٌب ٲبوت، كا٤بخالف ٰبجَّ الب

إمَّا أف يزعم أفَّ القتاؿ كاجبه ٯبوز تركو لعهد مع الكفَّار كأنو ٯبوز  -ا٤بسلمْب من ٱبالف ُب ىذه الصورة 
، كما أفَّ ىذا  معاىدهتم على ىذا الَبؾ ألبدو فيسقط كجوبيو، كإمَّا أف ينكر كجوب قتاؿ الكفَّار، ككبلٮبا كفره

، كالتلفُّظ ٔبحودىا   العهد ترؾ اللتزاـ حكمو شرعيٍّ كاجبو من ا، كترؾ التزاـ أحكاـ ا كٌلها أك بعضها كفره
، كاعتبار شرعيّْتها تبعنا اللتزاـ شريعة ا٤بشرّْع الطَّاغوٌبّْ ٥بم )الشرعيَّة الدكليَّة( كفر ثالم، ككوف ذلك  كفره ثافو

 . طاعةن للكافرين كفره رابع، كما حكم ا بكفر الذين قالوا للكفار سنطيعكم ُب بعض األمر
يقولوف إف األمريكاف معاىدكف ينقلوف ُب تعريف العهد، ما يبطل تسميتهم  كالعجيب أف الذين 

عهد ىو عقد بْب ا٤بسلمْب كال”األمريكاف معاىدين، كينقضها ٗبا بػيْبّْ أعبله ُب شركط مٌدة العهد فقالوا: 
، كال أدرم ىل يفهموف معُب ما نقلوه كيظنُّوف أفَّ العهد الواقع “كأىل ا٢برب على ترؾ القتاؿ مٌدةن معلومةن 

، كال يفهموف أف ما نقلوه ٨بالفه ٥با؟  اليـو مشركطه ٗبدة معلومة؟ أـ يعلموفى حاؿ العهود اليـو
 . فهذا الكبلـ ُب مدة العهد 

وـه أف حكم ا ال ػوركف ٕبكم ا الشرعيّْ أف ييقاتلوا الكفَّار، كمعلػفا٤بسلموف مأم، رّْع العهدكأمَّا مش - 
رؾ القتاؿ الواجب شرعنا، إالَّ برخصةو شرعيَّةو، كحكمو من ا ػواهي، فليس للمسلمْب تػييعارىض ٕبكم غّبه كى

ا٤بسلموف بالعهد الذم جٌوزه ا ٥بم، كانوا مطيعْب الذم أمرىم بالقتاؿ، كا قد جوَّز ٥بم العهدى، فمٌب أخذ 
ا ٲبيضي عهوده على ىذا، كعليو   ٩بتثلْب أمره، كّٔذا الوجو ال غّبه يصحُّ العهدي، كمعلوـه أفَّ كلَّ مسلمو إ٭بَّ

م يٌتفقوف ُب عهودىم على شرعيَّة األمػٯبب ٞبلها، كلكنَّا كجدنا عهود ى م ؤالء على غّب ما ذيكر، ف هنَّ
ذم ال ييبُب ػو٥بم ٥بذه األمم ا٤بٌتحدة، كانتمائهم ٢بلفها الطاغوٌبّْ، الٌ ػرعه على دخػم كلها فػا٤بتحدة، كعهودى
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ـه من األمم ا٤بتحػن كل متعاىد، بل ىػعلى اختيار م ـي ػدة الٍب اصطلحوا على إعطائها قػو إلزا رّْ وةن تشريعيَّةن ٙبي
رّْـ، كتنهى كتأم ا الكفريَّة، كمن أىوهنا كفرنا ػوؿ فيها، كالتوقيع على بنودىػاتلة من أىب الدخر، كٰبقُّ ٥بم ميقػك٘بي
ٌدىا من ػدين بالضركرًة، بل كعػةو من الػور معلومػدـ التفريق بْب مسلم ككافر، كعلى إنكار أمػاتفاقهم على ع

سببو ديِبٍّ، كغّبه؛ فالعهد ا١برائم ا٤بتفق عليها بينهم، كاإلرىاب الذم ييدخلوف فيو قتاؿ ا٤بسلمْب للكيفَّار ل
يعاىىد من الكيفَّار، بل يهدر كربّْك دـ من عاىدى من ا٤بنتسبْب لئلسبلـ ا٤بعصومْب ٕبرمتو 

ـى ا٤ب ىذا، ال يعصم د
 . قبل دخوؿ العهد

قانونيِّا إٔب الطاغوت، كيستمدُّ شرعيَّتو من الطَّاغوت، كييتحاكم فيو عند النزاع إٔب  فالعهد يستند 
 . فمن يكفر بالطاغوت كيؤمن با فقد استمسك بالعركة الوثقىالطاغوت، 

، “كل شرط ليس ُب كتاب ا فهو باطله ”ىذا العهد، فقد قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم:  كأمَّا لواـز 
الفي الشَّرعى شرطه باطله،  كمنوي كالتحقيق ُب معُب ىذا ا٢بديم كا أعلم: أفَّ كلَّ شرطو استلـز بالو ًع ما ٱبي

 . التأجّب ا٤بنتهي بالتمليك بصورتو ا٤بوجودة كما قػيرّْر كحيرّْر ُب غّب ىذا ا٤بو ع
تأذفي فيما تأذف، كفيما سيطر ُب مٌلة األمم ا٤بٌتحدة: ب قامة الكنائس ُب ببلد ا٤بسلمْب، ، كىذه العهودي  

للكيفَّار أر نا من أرض ا٤بسلمْب،   رٙب إحداًثها ُب ببلد ا٤بسلمْب، ك٘بعل فيما ٘بعلي ػكمعلوـه اإلٝباع على ٙب
م، كا٤بناطق ػرم عليها غّب أحكاـ ببلدىػةن ٕبكم ا، ٘بعلها أر نا ال ٯبػو٥بم ٧بكومػكانت قبل دخ

ردي بتفصيلو أكسعى عند الكبلـ على ػؤالء األمريكاف، كا٢بديمي عنها يػدبلوماسيَّة، ككميجٌمعات إسكاف ىػال
 . مسألة الطائفة ا٤بمتنعة

يتعلَّق با٤بقاـ األكَّؿ: كىو صٌحة العهد ُب نفسو، كقد تبٌْب أنَّو باطله من جهة ا٤بٌدة، كمن جهة  فيما ىذا 
، ككلُّ كاحدةو من ىذه الثبلث تكفي لبطبلف العهد ُب ا٤بقاـ األكَّؿ، كبطبلنو ُب  ا٤بشرّْع، كمن جهة اللواـز

للمقامات الثَّبلث، لتتبْبَّ رعاؾ ا أفَّ تسمية األمريكاف القتلى ا٤بقاـ األكَّؿ كاؼو ُب إبطاًلو، إالَّ أنَّا سنتعرَّضي 
 . ُب تفجّبات الرياض معاىدين من أبطل الباطل، كأبعده عن أف يكوف حقِّا أك شبيهنا با٢بقّْ 

ديَّة ف فَّ العهد الذم يٌدعونو لؤلمريكاف، عقدتو ا٢بكومة السُّعوديَّةي، كا٢بكومة السعو : كأمَّا ا٤بقاـ الثَّا٘ب 
ا حكومةه مرتدَّةه ٯببي قتا٥بيا، فكيف تعصمي غّبىىا؟  ليس ٥با أىليَّةه ا٤بعاىدة عن ا٤بسلمْب ُب أر ها، ف هنَّ

، كقد فصَّلتيوي تفصيبلن كافينا ب ذف ا ُب غّب ىذا  كا٢بديم  عن ردَّة ا٢بكومة السعوديَّة حديم يطوؿي
 ا٤بو ًع، كألٝبلوي بأمورو: 
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كّْ : األكؿ  ا ٙبن ، ُب ااكم الو عيَّة: كمحكمة العمل كالعٌماؿ، كاكمة التجارية، أهنَّ مي الطاغوتى
كاكمة اإلعبلميَّة، كاللجاف ا٤بصرفيَّة كغّبىا، كما ٙبتكم إٔب طاغوت األمم ا٤بتحدة كغّبه، كتر اه، بل 

 . كتتعهد ٗبقاتلة من رٌد حكمى الطاغوًت، أك حىكىمى الطاغوتي بوجوب مقاتلتو
ا تتؤبَّ الكافرين، كتصرّْح ٥بم بأعلى درجات الوالية، كتناصرىم على ا٤بسلمْب، كتطيعهم ُب : ا٘بالث  أهنَّ

 . أمورىم، ك٘بعل ٥بم الوالية على ا٤بسلمْب داخل أر ها ُب أمور كثّبةو بالطاعة ا٤بطلقة ٥بم
ا تستهزئ با كآياتو ُب صحفها، كٙبارب الدين كأىلو، كٙبمي : الثالم  ا٤بستهزئْب بالشوكة أهنَّ

 . كالقوانْب
كقد بسطتي مسألة كفر ا٢بكومة السعوديَّة مع ا١بواب عن اإليرادات عليها، كا٢بديم عن الشركط 

 . كا٤بوانع، ُب كتابو 
، إف كاف ُب حقيقتو خيانةن للدين، كمواالة للكافرين، كلو تينٌزؿ بعدـ    على أفَّ العهدى كلو كاف من مسلمو

 . و باطله كمعصيةه، ال ٯبوز العمل بو كال إقراريهكفر ا٢باكم، ف نَّ 
كىو إثباتي أفَّ العهدى ال ينتقضي ٗبحاربة مسلمْب ُب كالية أخرل؛ فغايةي ما يستدلُّوف : كأمَّا ا٤بقاـ الثالم 

  بو لو أمراف:
يًن فػىعىلىٍيكيمي النٍَّصري : األكَّؿ منهما  نػىهيٍم  قولو تعأب: )كىًإًف اٍستػىٍنصىريككيٍم ُب الدّْ نىكيٍم كىبػىيػٍ ًإالَّ عىلىى قػىٍوـو بػىيػٍ
)  . ًميثىاؽه
ردُّ النَّيبّْ صلى ا عليو كسلم من آمن من قريش ٗبقتضى صلح ا٢بديبيَّة، كاستقبلؿ عهده : كالثَّا٘ب 

ارب من عاىدىم النيب صلى ا عليو كسلم  . كحربو عن أيب بصّبو الذم كاف ٰبي
ا بالنصّْ منها، كإليك ف نَّو بَبه ؛ فأمَّا األكَّؿ  لآلية، كانتزاعه ٥با من بْب ما يو ّْحها، كإطبلؽ ٤با جاء مقيَّدن

ًبيًل اللًَّو كىالًَّذينى آكىٍكا كىنىصىريكا أيكلىًئكى بػىٍعضيهيٍم  اْلية: )ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىىىاجىريكا كىجىاىىديكا بًأىٍموىا٥بًًٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم ُب سى
يىًتًهٍم ًمٍن شىٍيءو حىٌبَّ يػيهىاًجريكا كىًإًف اٍستػىٍنصىريككي أىٍكلًيىاءي بػى  يًن ٍعضو كىالًَّذينى آمىنيوا كىٓبٍى يػيهىاًجريكا مىا لىكيٍم ًمٍن كىالى ٍم ُب الدّْ

نػىهيٍم ًميثىاؽه كىاللَّوي ٗبىا تػىٍعمىليوفى بىًصّبه( نىكيٍم كىبػىيػٍ  . فػىعىلىٍيكيمي النٍَّصري ًإالَّ عىلىى قػىٍوـو بػىيػٍ
فجعلت سقوطى كاجب النُّصرة معٌلقنا ٖبطيئة ترؾ ا٥بجرة، فمن ٓب ييهاًجر سقطىت كاليتو للمسلمْب )مىا  

يىًتًهٍم ًمٍن شىٍيءو(، كالوالية مٌب كانت بفتح الواك كاف األغلب عليها معُب النُّصرة كحده، ف ف   لىكيٍم ًمٍن كىالى
قوط كاليتهم أهٌنم إف استنصركا ا٤بؤمنْب على قوـو بينهم كيسرت مشلت النُّصرة، كغّبىا، كقد فرَّع ا على س
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 . كبْب ا٤بؤمنْب ميثاؽ ٓب ينصركا، كجعل أمد ذلك أف يهاجركا
ّٔذه اْلية، أف ييقاؿ: إفَّ عهد الكفَّار ال ينتقض لو حاربوا مسلمْب مفٌرطْب ُب  فمقتضى االستدالؿ 

ر، كلكنَّ اْلية منسوخةه بنسخ كجوب ا٥بجرة على كل فريضة ا٥بجرة إٔب ببلد ا٤بسلمْب، مقيمْب ُب دكر الكف
أحد إٔب ا٤بدينة، إذ ال ىجرة بعد الفتح، كعادت كاجبة على من كاف ُب دار كفر، كال يستطيع إظهار شعائر 
دينو، من األركاف كالشعائر الظاىرة، كالرباءة ٩با يعبد من دكف ا، كإعبلف العداكة للكافرين، فبل تنقطع 

 . ىذه ا٢باؿ حٌب تنقطع التوبةا٥بجرة ُب 
مقيمنا ُب بلد إسبلـو أخرل، فلم ٘بب عليو ا٥بجرة، فضبلن عن ا٤بمنوع من دخوؿ ببلد  كأمَّا من كاف 

ا٢برمْب، كالٍب تعٌدكف حاكمها مسلمنا، فكيف يسقط كاجب نصرتو مع حرصو على ا٥بجرة كآّيء كعجزه 
 و ّٔا شرعنا؟عن ذلك، أك عدـ كجؤّا عليو أصبلن كال مطالبت

أكٔب من كل كاليةو با٢بفظ كا٢بياطة كااللتزاـ بلوازمها كالقياـ بواجباهتا، كأصحاب ىذا  ككالية اإلسبلـ 
 . القوؿ يٌدعوف أفَّ ا٤بسلم كالدكلة الكافرة ا٤بعاىدة لنا من كل كجو، فبل ٯبوز أف ننصر أحدٮبا على اْلخر

 أرض ا خارج ىذه الببلد فيمن يسقط كاجب نصرهتم كعلى التنزُّؿ ُب كلّْ ىذا، كإدخاؿ كل مسلم ُب
إذا قاتلوا معاىدين، ف فَّ اْلية ُب االستنصار على العدكّْ ال االستغاثة، كالفرؽ أف ا٤بستغيم ىو من دٮبو 

، أك غلبو على أر و كبلده، كأمَّا ا٤بستنصر فهو من ييقاتل العدكَّ إمَّا غازينا لو كإما على السواء، ٍبَّ  يعجز  العدكُّ
عن غلبتو، فيحتاج إٔب من ينصره، فا٤بستنصر طالب النصر على العدك، كا٤بستغيم طالب للغوث كالسبلمة 

 . من العدكّْ الصائل
، كيقاؿ فيو حينئذو: نصره من عدكّْه، ال نصره على عدكّْه،  كقد ييطلق  النَّصر، كييراد بو اإلغاثة من العدكّْ

كنصره عليو ٗبعُب أظهره عليو، كالنَّصر ُب اْلية ميعدِّل بعلى )فػىعىلىٍيكيمي النٍَّصري  فيكوف نصره منو ٗبعُب أ٪باه منو،
(، كىذا إف كانت على ُب اْلية متعٌلقةن بالٌنصر، أمَّا إذا تعٌلقت  نػىهيٍم ًميثىاؽه نىكيٍم كىبػىيػٍ ًإالَّ عىلىى قػىٍوـو بػىيػٍ

ا متعٌلقة بالنصرباالستنصار، ف فَّ التعدية بعلى ُب االستنصار تشمل ا٤بعنيى   . ْب، كاألصل كالظاىر أهنَّ
ا من ببلد ا٤بسلمْب، ف فَّ دفعو فرضي كفايةو على األمَّة، كىو فرض عْبو على أىل  إذا دخلك   العدك بلدن

البلد، ف ف ٓب يقوموا بو كجب على من حو٥بم، ٍبَّ يٌتسع الواجب حٌٌب يأٍب الكافَّة إف ٓب يقم بو من يكفي  
 . الواجب الكفائيّْ  ما ىو معركؼ ُبك

كنسخ نفي إٯباب  :ب النصرة مطلقان قاؿ ا١بصاصك٘ب إٔب أف اْلية منسوخة كقد ذىب بعض العلماء 
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كالذين كفركا بعضهم أكلياء }قولو تعأب  {كا٤بؤمنوف كا٤بؤمنات بعضهم أكلياء بعض}النصرة بقولو تعأب 
 . {بعض
٤بسلمْب نصرة بعضهم البعض كال ٯبوز خذالف : إذا كاف القتاؿ دفع ف نو ٯبب على اكقاؿ بعضهم 
 . إخواهنم
كالنصرة ٥بم كاجبة  ،إال أف يكونوا أسراء مستضعفْب ؛ ف ف الوالية معهم قائمة :قاؿ ابن العريب رٞبو ا 

أك نبذؿ ٝبيع أموالنا  ،بالبدف بأال يبقى منا عْب تطرؼ حٌب ٬برج إٔب استنقاذىم إف كاف عددنا ٰبتمل ذلك
ف نا  كإنا إليو راجعوف على ما حل  :حٌب ال يبقى ألحد درىم، قالو مالك كٝبيع العلماء ،اجهمُب استخر 

كالقوة  ،كبأيديهم خزائن األمواؿ كفضوؿ األحواؿ كالعدة كالعدد ،با٣بلق ُب تركهم إخواهنم ُب أسر العدك
 اىػ. كا١بلد
لواجبة ا٤بتعيٌنة على كل كاحدو من التعاىد مع عدكٍّ على إلغاء شيءو ىو من الفرائض ا فهل ٯبوز 

 . ا٤بسلمْب؟ بل كل عهد تضٌمن ىذا باطله ساقط، ككتاب ا أحقُّ، كشرط ا أكثقي 
أفَّ ىذا ا٤بتكلم ّٔذا الكبلـ، كجد امرأةن مسلمةن على قارعة الطريق ُب بلدو من ببلد الكفًر،  كما أدرم لو 

، كال يعنيو األمر؟يستكرىها أمريكيّّ على الزّْٗب، أيعتقد كجوب   نصرىا على من )بينو كبينو ميثاؽ( أـ ٲبرُّ
نصرىا، مع كوهنا غّب سعوديًَّة البطاقة، فهل ٯبب نصرىا لو أيريد قتلها؟ كىل ٯبب ٥با  ف ف كجب 

كحدىا أـ للشيوخ كاألطفاؿ كا٤بستضعفْب ُب ببلد اإلسبلـ؟ كىل ٯبب الدفاع عن أبداهنم فقط أـ عليو 
 عباد؟الدفاع عن أدياهنم من العدكّْ الصلييبّْ الذم يسعى لنشر الفساد كاإل٢باد ُب الببلد كال

عزمىت على غزك ببلد ا٢برمْب، كجٌيشت ا١بيوش لتحتلَّ مكَّة كا٤بدينة، فهل يلتـز الداعي  كلو أفَّ أمريكا 
إٔب ىذا ا٤بذىب الـز قولو، كيفٍب ٝبيع الدكؿ اإلسبلميَّة بتحرٙب مناصرة ا٤بسلمْب ُب ببلد ا٢برمْب، كٲبنعهم 

 دىم مع أمريكا؟من الدفاع عن مكَّة كا٤بدينة، كيأمرىم بالتزاـ عه
مكَّة كا٤بدينة بوجوب مناصرهتا كحفظ حرمتها دكف سائر حرمات ا٤بسلمْب، ٍبَّ ٲبنع مناصرة  أـ ٱبصُّ  

ا٤بسلمْب ُب ٪بد كسائر ا٢بجاز، كيوجب السكوت إذا احتػيلَّت الرّْياض، كسقطت الدكلة الٍب يسموهنا دكلة 
 اإلسبلـ؟

ا عليو كسلم من ا٤بسلمْب، فأكَّؿ ما فيو أنَّو يلزمهم منو البلـز ٗبن ردَّىم الٌنيبُّ صلى  كأمَّا استدال٥بم
 . الباطل أعبله
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٤بَّا استنكر الصحابة ىذا الشرط قاؿ ٥بم: إفَّ ا جاعله ٥بم فرجنا ك٨برجنا،  كالنيب صلى ا عليو كسلم 
 . ا٤بسلمْب ا٤بستضعفْب فهو أمره خاصّّ بو صلى ا عليو كسلم، بدليل عمـو النصوص ا٤بوجبة الدفاع عن

التنزُّؿ فهو خاصّّ ٗبن علمنا أفَّ ا جاعله لو ٨برجنا، على أنَّو كما ردَّ ىؤالء، نقض عهد قريشو  كعلى 
ب عانتها على حلفاء لو كانوا خارج ا٤بدينة، فهل ا٢بلف أدعى للنصرة، كأكجبي ٥با من اإلٲباف؟ أـ يدخل 

 . اإلسبلـ أقول، كرابطتو أكثق من ا٢بلف كجوب نصرة ا٤بسلم باألكلويَّة، ف فَّ 
فهو من “؛ ا٤بسلم أخو ا٤بسلم، ال ييسلمو كال يظلمو كال ٱبذلو”قاؿ الٌنيبُّ صلى ا عليو كسلم:  كقد 

 . مقتضيىاًت األيخوَّة الثَّابتة لكل مسلم
 .. سىًبيًل اللًَّو كىاٍلميٍستىٍضعىًفْبى حاؿ ا٤بستضعفْب موجبةن للجهاد، فقاؿ: )كىمىا لىكيٍم ال تػيقىاتًليوفى ُب  كا جعل 

( ُب غّب مو ع، كحرَّض ا ا٤بؤمنْب بتذكّبىم بػالذين )ال يىٍستىًطيعيوفى ًحيلىةن كىال يػىٍهتىديكفى سىًبيبلن(، ك)الًَّذينى 
ًذًه اٍلقىٍريىًة الظَّآبًً أىٍىليهىا كىاٍجعىٍل لىنىا مً  ٍن لىديٍنكى كىلًٌيان كىاٍجعىٍل لىنىا ًمٍن لىديٍنكى نىًصّبان(؛ فهو يػىقيوليوفى رىبػَّنىا أىٍخرًٍجنىا ًمٍن ىى

ُـّ، كاألصل الثَّابت، كالفعل ٰبتمل ا٣بصوصيَّة ٖببلؼ القوؿ  . ا٢بكم اكم العا
فأما عقده على أف يرد من أسلم إليهم فبل ٯبوز (: ”ُٖٕٗ/ْرٞبو ا )أحكاـ القرآف  قاؿ ابن العريب 

ا عليو كسلم، كإ٭با جوزه ا لو ٤با علم ُب ذلك من ا٢بكمة، كقضى فيو من ألحد بعد النيب صلى 
ا٤بصلحة، كأظهر فيو بعد ذلك من حسن العاقبة، كٞبيد األثر ُب اإلسبلـ ما ٞبل الكفار على الر ا 

 اىػ. “ب سقاطو، كالشفاعة ُب حطو
لكفر ببلد اإلسبلـ كاحتبل٥بم ٥با، أك ُب قوـو مستضعفْب ُب دار كفرو، كليس ُب دخوؿ أىل ا ٍبَّ ا٢بديمي  

 . اعتدائهم على مسلمْب خارج حكمهم، بل ىو ُب من أسلم منهم، كمن كاف ُب أيديهم من ا٤بسلمْب
على ا٤بسلمْب أك حلفائهم ٩بن ىو خارج أيديهم، فقد جعلو الٌنيب صلى ا عليو كسلم  كأمَّا اعتداؤىم 

ريشنا ٤بَّا أعاف بعضيهيم بعضى البكريّْْب على خزاعةى حلفىاًء الٌنيبّْ صلى ناقضنا لعهدىم كمبيحنا لدمائهم، كغزا ق
 . ا عليو كسلم

فيو بعد ىذا، كأيًخذ بقوؿ من يقوؿ بعمـو ا٢بكم كعدـ اختصاصو بالنيب كأيلغيى الفرؽي بْب دار  كإف تينزّْؿ 
لو، كىذا الفعل جاء ُب ٨بالفة اإلسبلـ كدار الكفر، فيجب أف ال يعدَّل مو عو؛ ألفَّ الفعل ال عمـو 

 . عمومات قوليَّة
م ال يفتىًتنيوف عن دينهم كغلب : فيكوف ٨بتصِّا  بأفراد من ا٤بسلمْب ال شوكةى ٥بم أك دكلة، عيلم فيًهم أهنَّ
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ار على الظَّنّْ أفَّ ا جاعله ٥بم ٨برجنا، ككانوا قبل العهد ُب دار الكفر كبأيدم الكيفَّار أك كانوا من الكيفَّ 
 . ا٤بعاىدين ٍبَّ أسلموا، فبل يلحق ّٔم األسرل الذين ٰبدث أسرىم بعد العهد

مرَّةن بعد مرَّةو، فقد جعلو ا للرّْجاؿ خاصَّة، كأمَّا النساء فقد أنزؿ ا فيهنَّ: )فىبل تػىٍرًجعيوىينَّ  كعلى التنزُّؿ 
يستدؿَّ ًبًو إف رأل صحَّة دالل

تو على ما يقوؿ: أف يستثِب نساء ا٤بسلمْب حيمي كينَّ من ًإٔبى اٍلكيفَّاًر( فيلزـي ا٤ب
 . الدُّخوؿ ُب ىذا ا٢بكم

 . إثبات أف العهد ٓب ينتقض بأمر كقع ُب ىذه الببلد نفسها: كأمَّا ا٤بقاـ الرابع 
ءن، رنا ُب ا٤بقاـ األكَّؿ ٩با ال يصحُّ العهد معو ابتداػور السابقة الٍب ذكػو العهد، بعض األمػفمما ينتقض ب

د ػم الكنائس كالكنيسة الٍب نا٥با التفجّب ُب أحػا استمرار ٤با ينقض العهد كيبطلو، فمنو بناؤىػفاستمرارى
. ل يفتحوهنا ألبناء ا٤بسلمْب، كبناهتمػر عليهم بػص كحانات ا٣بمر، الٍب ال تقتصػآّمعات، كدكر البغاء كا٤براق

 . نتهى كبلموا
سألة األخرل كىي األماف، ف ف الذم ندين ا بو أف ا٤بستأمن ال ٯبوز يتعلق بالعهد، كأما ا٤ب ىذا فيما 

االعتداء عليو ما ٓب يعتًد أك ٱبن ف ف األماف يكوف من الطرفْب ف ف خاف الكافر بأف ظهر لنا أنو جاسوس أك 
 . ا٢بكم أنو جاء لنصرة الكفار أك ٫بو ذلك ف نو حينئذو ينتقض أمانو كيهدر دمو، كشبهة األماف كاألماف ُب

 -دخوؿ الكافر لببلد اإلسبلـ عامَّة ”الشيخ الفا ل عبد العزيز العنزم فك ا أسره: كُب ىذا يقوؿ 
  ال ٱبرج عن األحواؿ التالية: ،-عدا جزيرة العرب 

 األمػػاف -أ 
 كلو صورتاف: 

ار كيعط: الصورة األكٔب  ى األماف حٌبَّ أف يستجّب ا٤بشرؾ حٌٌب يسمع كبلـ ا، فيجب كجوبنا أف ٯبي
 . يسمع كبلـ ا، كٯببي إببلغو مأمنو

كىذه الصُّورة كاجبة على ا٤بسلمْب، مٌب استجار الكافر ٥بذا الغرض )كىًإٍف أىحىده ًمنى اٍلميٍشرًًكْبى اٍستىجىارىؾى  
 . ـه ال يػىٍعلىميوفى(فىأىًجٍرهي حىٌبَّ يىٍسمىعى كىبلـى اللًَّو ٍبيَّ أىٍبًلٍغوي مىٍأمىنىوي ذىًلكى بًأىنػَّهيٍم قػىوٍ 

أف يطلب األماف، ليدخل ببلد ا٤بسلمْب، ٤بركرو أك ٘بارةو، أك غرضو يقضيو، فيدخل حٌب : الصورة الثانية 
 . تتم حاجتو
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كىذه الصورة، مأذكف فيها للمسلمْب، ٱبتار فيها كٕب األمر ا٤بصلحة، كأف يأذنوا للمسلمْب ُب دخوؿو   
 . عملو ٰبسنونو، أك ٫بو ذلك كدخو٥بم، أك ٰبتاجهم ا٤بسلموف ُب

 العهد -ب 
ف ف كاف من عهدو بْب ا٤بسلمْب كالكفار، أف يدخل كاحدىم لكذا ككذا، ف نَّو ٯبوز فيما ٯبوز فيو  

 . األماف السابق، كإ٭با ٱبتلف عنو ُب أف ا٤بعاىد ال ٰبتاج إٔب أماف ٖبصوصو، بل يكفيو عهد قومو
 الذّْمَّة -ج  
د الٍب يفتحها ا٤بسلموف، بأف ييعطوا ا١بزية عن يد كىم صاغركف، كيدخلوا ٙبت كيكوف ىذا ألىل الببل 

 . حكم اإلسبلـ فيهم
 العيٍدكىاف -د 
 ف ف دخل الكافر ببلد ا٤بسلمْب، بغّب شيءو ٩با سبقى، فلو حاالًف:  
 . الواحد ا٤بقدكر عليو منهم: فهذا مهدكر الدـ مباحيوي  أف يدخل - 
٥با شوكةه، فهي معتديىةه على ببلد ا٤بسلمْب ٯبب أف تيقاتل كتدفع، ككذا طائفةه منهم  أف تدخل - 

 . دخوؿ الواحد منهم إذا كاف بشوكًة قومو كمنعتهم
، القواعد الصليبية القائمة ُب جزيرة العرب، كأمرىا أبْب من أف ٱبفى، لوال اقتضاء كمن القسم األخّب

، فييقاؿ: يلبّْسْب أف ييبْبَّ
  شيبىًو ا٤ب
م دخلوا بقوةو معهم، كعتادو، كليس ىذا شأف من يدخل بأماف، أك عهد، أك ذمَّة، خا عنا أكالن   : إهنَّ

 . ٢بكم ا٤بسلمْب
إفَّ القوَّة الٍب دخلوا ّٔا، فوؽى ما لدل ا٤بسلمْب، لدفعها، فالقوة ٥بم، كالظهور كالغلبة لقوهتم،  كثانينا: 

 ي األماف؟!فهل مىن ىذا شأنو ييعطىى أماننا، أـ ىو مىن ييعطً 
م دخلوا غّب خا عْب ٢بكم مسلمو عليهم، بل ىم مستقلوف كل االستقبلؿ بأمرىم كثالثنا:   . إهنَّ
م يعلنوف كييظهركف، أف دخو٥بم ليس ب ذف من البلد الٍب دخلوىا، بل ٕبكم الشرعية الدكلية، كرابعنا  : إهنَّ

ما تقًضي بنزًع السّْيىادىًة ا٤بستقلَّة للمسلمْب،  كالشرعية الدكلية فوؽ كوهنا طاغوتنا ٯبب الكفر بو، تقضي أكؿى 
 . كتىٍدخيلي حاكمنا عليهم
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م يستعملوف ىذه القوة ُب ٙبصيل مصاّب ٥بم، كإلزاـ البلد الٍب دخلوىا بأشياء تضرُّه،  كخامسنا:  إهنَّ
متحكم كبأمور ىي من الكفر الذم يدعو إليو النظاـ العا٤بي ا١بديد، كمن كاف ىذا شأنو، فهو غالب 

 مسيطر، كما أدرم ما االحتبلؿ إف ٓب يكن ىذا منو؟!
ا كأماننا،   م ميقاتلوف للمسلمْب، ٧باربوف ٥بم ُب كل بلد من ببلد ا، فلو فرض أف ٥بم عهدن كسادسنا: إهنَّ

 . ف نٌو ينتقض ٗبا يفعلوف، فّبتفع حكم العهد كاألماف عنهم
ارب ا٤بسلمْب، كٚبرجي منها أك تعتمدي عليها جيوشه إف عْب القوة الٍب جعلوىا ُب ا١بزير  كسابعنا:  ة، ٙبي

ارب ا كرسولو، فلو ٓب يكن قتا٥بيم ا٤بسلمْب موًجبنا لقتا٥بم، ف ف حرّٔم ا٤بسلمْب من بلد اإلسبلـ، كاؼو  ٙبي
ب  فيما قلناه، كلو ٓب يكًف نفسي ًقتا٥ًبم للمسلمْب ُب مسألتنا، لكاف اٌٚباذىم ببلد ا٤بسلمْب قواعد للحر 

 انتهى كبلمو. كافينا
كّٔذا تعلم أف األماف ا٤بزعـو ٥بؤالء اتلْب غّب صحيح ٤با ذكره الشيخ من األمور ا٤بناقضة لدخو٥بم  
 . بأماف
 ٍبٌ يذكر الشيخ بعض التساؤالت كاإليرادات ُب ا٤بسألة كٯبيب عنها فيقوؿ:  

ظاىره ال نزاع فيو، كلكن ليس لغّب اإلماـ  كقد يقوؿي قائله منهم: إفَّ كقوع ما ينقض العهد من األمريكاف
 . نقض العهد
 فا١بواب: 
أفَّ ا٢باكم ا٤بعِبَّ مرتدّّ عن دينو، مارؽه من ا٤بلَّة، قد نكم عهد ا الذم عهده إليو، فكيف تيعٌلق  أكالن: 

 بو عهود ىؤالء فبل تنتقض إال بنقضو؟
م يعلموف يقيننا أفَّ ا٢باكم الذم إليو ثانينا:  اإلشارة خائنه لدينو، متوؿٍّ ٥بؤالء الكافرين، يستحيل أف  أهنَّ

كإف تػينػيزّْؿ بعدـ كفره  -ينقض عهودىم حٌٌب يينازع ُب شيءو من أمر ملكو، أمَّا الدّْين فأىوف ما يبذليو، كمثليوي 
و ُب كل لو كاف ُب يده شيءه من أمواؿ ا٤بسلمْب ما اؤٛبن عليها، فكيف ٗبعاىدة قوـو ٰباربوف ا كرسول -

 أرض؟
أفَّ عهود الكفَّار إذا فعلوا ما ينقضها تنتقض بنفسها كال تفتقر إٔب نقض إماـ، على الصَّحيح من  ثالثنا: 

 . قوٕب أىل العلم، كىو الذم تدؿُّ عليو الٌنصوص الصَّرٰبة
 ذا خالىفيوا شيئنا ٩با كعقد الذمة ليس ىو حقِّا لئلماـ بل ىو حقّّ  كلعامَّة ا٤بسًلمْبى ف” قاؿ ابن القيّْم: 
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شرط عليهم، فقد قيلى: ٯببي على اإلماـً أف يفسىخى العىٍقد كفسخيوي أف ييلًحقىو ٗبأمنو كٱبرجىو من دىار اإلٍسبلـً 
؛ ألفَّ الشُّركطى إذا كانت حقِّا  ال  يخالفة بل ٯببي فسخو، كىذا  عيفه

ظنِّا أف العقد ال ينفًسخ ٗبجرَّد ا٤ب
كىذه الشُّركطي على أىل الذّْمَّة حقّّ  ال ٯبوز للسُّلطاًف كال لغّبًًه . قدي بفواتو من غًّب فسخو للعاقد انفسخى الع

يقاـ ًبدار اإلسبلـ إالَّ إذا التػىزىميوىا كإالَّ كىجىب عليو قتا٥بيم بنصّْ القرآف 
“ أف يأخيذ منهم ا١بًزيةى كٲبكّْنهيم من ا٤ب

 . (ُّٓٓ/ّأحكاـ أىل الٌذمَّة )
ة القرآف صرٰبةه ُب ىذا، قاؿ تعأب: )كىٍيفى يىكيوفي لًٍلميٍشرًًكْبى عىٍهده ًعٍندى اللًَّو كىًعٍندى رىسيولًًو ًإالَّ الًَّذينى كأدلَّ  

ا اٍستػىقىاميوا لىكيٍم فىاٍستىًقيميوا ٥بىيٍم( ثُب، فأنكر ا عهود ا٤بشركْب، إالَّ ما است. عىاىىٍدًبيٍ ًعٍندى اٍلمىٍسًجًد ا٢بٍىرىاـً فىمى
ٍيئان كىٓبٍى ييظىاًىريكا عىلىٍيكيٍم أىحىدان   فىأىٛبُّوا إًلىٍيًهٍم عىٍهدىىيٍم ًإٔبى كقاؿ: )ًإالَّ الًَّذينى عىاىىٍدًبيٍ ًمنى اٍلميٍشرًًكْبى ٍبيَّ ٓبٍى يػىنػٍقيصيوكيٍم شى

بُّ اٍلميتًَّقْبى( فاستثُب ا من الرباءة من العهود م هًتًٍم ًإفَّ اللَّوى ٰبًي ن ٓب ينقصوا ا٤بسلمْب شيئنا كٓب ييظاىركا ميدَّ
ثيوا أىٲٍبىانػىهيٍم ًمٍن بػىٍعًد  ا منتقضه عهده، كقاؿ )كىًإٍف نىكى ا، فعلم أفَّ من نقص شيئنا أك ظاىرى أحدن عليهم أحدن

هيٍم يػىٍنتػىهيوفى( فحكم ا ُب أمثاؿ ىؤالء عىٍهًدًىٍم كىطىعىنيوا ُب ًديًنكيٍم فػىقىاتًليوا أىًئمَّةى اٍلكيٍفًر ًإنػَّهيٍم ال أىٲٍبىافى ٥بىيٍم لىعىلَّ 
 . بأف ال أٲباف ٥بم، كأمر بقتا٥بم، كا٢بكم باستمرار عهدىم يناُب األمر بقتا٥بم

يفرؽ بْب األمريكاف كبْب حكومتهم ُب ا٢بكم، أك يٌدعي أف دماء الكفار معصومة ُب  كبعض الناس 
 . هماألصل، أك أف بعض األمريكيْب معار ْب لسياسة حكومت

 كالرد عليهم من كجوه: 
م فرٌقوا بْب األمريكاف كحكومتهم ُب ا٢بكم، ك٠ٌبوىم معاىدين مع أفَّ العهد لدك٥بم، : الوجو األكؿ  أهنَّ

م قد ال يؤيٌدكف تصرٌفات دكلتهم، كىذا خلطه حيمي جعلوىم تابعْب ٥با حْب أرادكا إ٢باقهم  ككٌجهوا بأهنَّ
 . ا حْب أرادكا التفريق بينهم كبْب دك٥بم ُب انتقاض العهد نفسوبعهدىا، كأخرجوىم عن التبعيَّة ٥ب

كفيها انتقاض عهد ٝبيعهم بذلك، ردئهم ”ُب ذكر فوائد ىذه الغزكة:  -رٞبو ا تعأب- قاؿ ابن القيم 
  كمباشريهم إذا ر وا بذلك، كأقٌركا عليو كٓب ينكركه، ف ف الذين أعانوا بِب بكر من قريش بعضهم، ٓب يقاتلوا
كلهم معهم، كمع ىذا فغزاىم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كلهم، كىذا كما أهنم دخلوا ُب عقد الصلح 
تبعان، كٓب ينفرد كلُّ كاحدو منهم بصلح، إذ قد ر وا بو كأقركا عليو، فكذلك حكم نقضهم للعهد، ىذا ىدم 

ريافي ىذا ا٢بكًم على ناقضي العهد رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم الذم ال شك فيو كما ترل، كطردي ىذا ج
من أىل الذمة إذا ر ي ٝباعتهم بو، كإف ٓب يباشر كل كاحد منهم ما ينقض عهده، كما أجلى عمر يهود 
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خيرب ٤با عدا بعضهم على ابنو، كرموه من ظهر دار ففدعوا يده، بل قد قتل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم 
كل رجل منهم ىل نقض العهد أـ ال؟ ككذلك أجلى بِب النضّب  ٝبيع مقاتلة بِب قريظة، كٓب يسأؿ عن  

كلهم، كإ٭با كاف الذم ىمَّ بالقتل رجبلف، ككذلك فعل ببِب قينقاع حٌب استوىبهم منو عبد ا بن أيب، 
اىػ . “فهذه سّبتو كىديو الذم ال شك فيو، كقد أٝبع ا٤بسلموف على أف حكم الردء حكم ا٤بباشر ُب ا١بهاد

 . ُِْ -َِْ/ّعاد من زاد ا٤ب
وا أفَّ دماء الكفَّار ىنا معصومةه ُب األصل، فأرادكا بنفي تبعٌيتهم : الوجو الثَّا٘ب  م ظنُّوا كأكٮبوا أك توٮبَّ أهنَّ

 ، لدك٥بم أف يبقوىا على العصمة، مع أفَّ دماء الكفَّار مهدكرةه حٌب يعصمها عاصمه من عهد أك ذٌمة أك أمافو
 . يخى الفا٘بى ك٫بوىمإال ا٤برأة كالصيبَّ كالش

م قد يكونوف معار ْب لسياسة دك٥بم، كمعُب ىذا اشَباط : الوجو الثالم  أهٌنم عٌلقوا ٙبرٙب قتل ىؤالء بأهنَّ
معرفة كوهنم موافقْب سياسة دك٥بم ُب مقاتلة كل قوـو من الكيفَّار كاليهود ُب إسرائيل كغّبىم ألفَّ االحتماؿ 

ىم معار وف لسياسة دك٥بم، كىذا الشَّرطي ٩با ييعلم من السُّنَّة كالسّبة ا طرارنا قائمه فيهم، بل فيهم يقيننا من 
كمن بعده من الصحابة كالتابعْبى كأىل اإلسبلـ على اختبلؼ الطوائف ٓب  النَّيبَّ صلى ا عليو كسلم أفَّ 

 . تحقق من كجودهيكونوا يستبينونو، كال يستفصلوف عنو، مع أفَّ الشَّرط ال ٯبوز بدء القتاؿ قبل ال
قلنا فيما تقدَّـ: ليس لو عهده، ف ف دموي ال ٰبلُّ بذلك ٦بٌردنا، بل يبقى لو شبهةي عهدو، ككذا من  ككلَّ من 

أعطي أماننا باطبلن، كعلى من يريد مقاتلتهم إنذارىم، كشبهة العهد تزكؿ باإلنذار كحدهي، كال يشَبط أف 
، بل من ٯبوز لو أف ٯباىدىم  . ، ٯبب عليو قبل جهادىم أف يينذرىميكوف من إماـو

ا كالتزمىوي، كأردنا قتالو لعدـ صحَّة العهد،  ككلُّ من  قلنا ٯببي أف يينذريكا: فمحلُّ ذلك من توىَّم لو عهدن
أمَّا من لو عهده صحيحه، أك شيبهةي عهدو، ٍبَّ كاف النكمي منوي؛ فقد قاتل الٌنيبُّ صلى ا عليو كسلَّم ُب ىذه 

 . ُب فتح مٌكة أف ال يعلموا بقدكموببل إنذارو بل كاف حريصنا  الصُّورة
كُب ىذه القصَّة جواز مباغتة ا٤بعاىدين إذا نقضوا العهد كاإلغارة ”كذكر ابن القيم ُب فوائد فتح مكة:  

م على عليهم، كأال يعلمهم ٗبسّبه إليهم، كأمَّا ما داموا قائمْب بالوفاء بالعهد فبل ٯبوز ذلك حٌٌب ينبذ إليه
 . ، كمن ليس لو عهد صحيح بل غاية ما لو شبهة عهدو ٍب فعل ما ينقض العهدى أكٔب ّٔذا ا٢بكم“سواء
كقلنا كليس كاجبنا عليهم اإلنذار ألٌف الكفار قد نقضوا العهد لو تنزلنا  -آّاىدين أنذركا  على أفَّ  

تطيعوهنا ٝبيعنا، كبلغ الصليبيْب من األمريكاف مرارنا كثّبةن، كأعلنوا ُب كسائل اإلعبلـ الٍب يس -بوجوده كصحتو
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كإخواهنم اإلنذاري يقيننا، كليس أدؿَّ على ىذا من اٌٚباذ الصليبيّْْب األسوار ا٢بصينة الٍب ال ٘بد أمثا٥با إالَّ على 
 . القواعد العسكريَّة، بل إفَّ كلَّ عمليَّةو إنذاره ٤با بعدىا

  ىػ. من جواز القتل ابتداءن جوازه بالفعل ُب زمن أك مكاف معْب اإٔب قو٥بم: أنو ال يلـز  كبقي التنبيو 
إفَّ األصل أفَّ معُب جواز القتل كالقتاؿ جواز ابتدائو ُب كل بلدو كمكافو حٌب يؤتى  :كييقاؿ فيو 

باالستثناء، ف فَّ الكبلـ ُب جهاد الدفع، غّب الكبلـ ُب جهاد الطلًب، كالكبلـ ُب ابتداء ا١بهاد من 
ْب، غّب الكبلـ ُب حربو فير ت على ا٤بسلمْب كأجربكا على دخو٥با، كالكبلـ على إنشاء حرب ا٤بسلم

، غّب الكبلـ على فتح جبهةو من جبهات ا١بهاد معو  . لعدكٍّ
كالبٌد من قد فر ت على األمة ٗبداٮبة الكفار كصيا٥بم على عدد من ديار ا٤بسلمْب،  كىذه ا٢برب 

٤بقصود منها احتبلؿ ٝبيع أرا ي ا٤بسلمْب، كترؾ جهادىم ٲبهد ٥بم خو ها معهم ألهنا حرب شاملة ا
 . الطريق إٔب ٨بططهم

كقتاؿ الدفع مثل أف يكوف العدك كثّبا ال طاقة للمسلمْب بو : قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا 
بنا بأنو لكن ٱباؼ إف انصرفوا عن عدكىم عطف العدك على من ٱبلفوف من ا٤بسلمْب فهنا قد صرح أصحا

ٯبب أف يبذلوا مهجهم كمهج من ٱباؼ عليهم ُب الدفع حٌب يسلموا كنظّبىا أف يهجم العدك على ببلد 
ا٤بسلمْب كتكوف ا٤بقاتلة أقل من النصف ف ف انصرفوا استولوا على ا٢برٙب فهذا كأمثالو قتاؿ دفع ال قتاؿ طلب 

 اىػ. ال ٯبوز االنصراؼ فيو ٕباؿ ككقعة أحد من ىذا الباب
فقتاؿ الدفع أكسع من قتاؿ الطلب كأعم كجوبا ك٥بذا يتعْب : كقاؿ بن القيم رٞبو ا ُب كتاب الفركسية 

على كل أحد يقم كٯباىد فيو العبد ب ذف سيده كبدكف إذنو كالولد بدكف إذف أبويو كالغرٙب بغّب إذف غرٲبو 
ا١بهاد أف يكوف العدك  عفي كىذا كجهاد ا٤بسلمْب يـو أحد كا٣بندؽ كال يشَبط ُب ىذا النوع من 

ا٤بسلمْب فما دكف ف هنم كانوا يـو أحد كا٣بندؽ أ عاؼ ا٤بسلمْب فكاف ا١بهاد كاجبا عليهم ألنو حينئذ 
 اىػ. جهاد  ركرة كدفع ال جهاد اختيار ك٥بذا تباح فيو صبلة ا٣بوؼ ٕبسب ا٢باؿ

ْب بالقتاؿ ُب ببلد ا٢برمْب، كىل ىو من ا٤بسألة ٧بلّْ النّْزاع، كجواز ابتداء الصليبيّْ  كأمَّا ا٢بديم عن 
  الصُّور ا١بائزة أـ ال، فتقريره على مرتبتْب:

 . كجود موجب القتاؿ: ا٤برتبة األكٔب 
تػيليوا اٍلميٍشرًًكْبى حىٍيمي كىجىٍدٛبييوىيمٍ   (، فمن أٌكؿ موجبات القتاؿ، قولو تعأب: )فىً ذىا اٍنسىلىخى اأٍلىٍشهيري ا٢بٍيريـي فىاقػٍ
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 . ةي عامَّةه ُب ا٤بشركْب، كما نصَّت على العمـو ُب الببلًد، كقد كيجدكا ُب ا١بزيرةكاْلي
، ٯبب مقاكمتيو، ، ك٩با يوجب القتاؿ  ما تقٌدـ من أفَّ كجودىم ُب ببلد اإلسبلـ ىذه عدكافه كاحتبلؿه

 . فضبلن عن جرائمهم ُب حقّْ اإلسبلـ كسيفهم ا٤بصلت على ا٤بسلمْب ُب كلّْ بلد
فقتا٥بم مشركع إذ ىو األصل كال يوجد مانع شرعي  ،انتفاء مانع القتاؿ من عهد أك أماف: ة الثانيةا٤برتب 

 اىػ. من قتا٥بم ال عهد كال أماف
ا٤بصاّب كا٤بفاسد ُب قتاؿ الصليبيْب ُب جزيرة العرب، أكرد فيها ما كتبو الشيخ الفا ل  كبقيت مسألة 

 ُب البداية قواعد نافعة فيما يتعلق با٤بفاسد كا٤بصاّب فقاؿ: عبد العزيز العنزم فك ا أسره، كقد ذكر
 من القواعد ُب ا٤بفاسد كا٤بصاّب:  

( غّب معتربة: أكالن    . أفَّ ا٤بفسدة الٍب ثبت ا٢بكم مع كجودىا بدليلو )من نصٍّ أك تقريرو أك إٝباع أك قياسو
عتاد ُب مثًلو، الزائدة عن ا٤بفسدة البلزمة أفَّ ا٤بفسدة الٍب تيلًغي ا٢بكم، ىي ا٣بارجة عن ا٤ب: ثانػينا 
 . ألصلو
 . أفَّ ا٤بفسدة الٍب ييفضي اعتبارىا إٔب تعطيل شعّبةو من شعائر الدين الغيةه : ثالػثنا 
تمل لدفع الضرر العاـ: رابػعنا   . أفَّ الضرر ا٣باص ٰبي
 . ن ينالو ىذا األمر من ا٤بسلمْبأفَّ النَّاظر ُب ا٤بصاّب كا٤بفاسد ُب أمر يكوف نظره فيو لكل م: خامسنا 
 . أفَّ ترؾ أصوؿ الدّْين ككقوع الشّْرؾ أعظم ا٤بفاسد على اإلطبلؽ: سادسنا 
 . أفَّ تقدير ا٤بفسدة ُب أمرو، يكوف ألىل العلم الشَّرعيّْ كا٤بعرفة الدنيويّْة بو سابعنا: 
ـه على غّبه: أفَّ اجتهاد األمّب ُب تقدير ا٤بصاّب كا٤بفاسد ما ٓب يكثامػننا   . ن مفسدةن ٧بضةن، مقدَّ
اسب على ما كانت أماراتو ظاىرةن كقت نظره، ال على ما كقع  تاسعنا:  أفَّ النَّاظر ُب ا٤بصاّب كا٤بفاسد ٰبي

ُب نفًس األمًر، إذ ال يعلم الغيبى إالَّ ا، كقد قدَّر الٌنيب صلى ا عليو كسلم أمورنا من أمر ا١بهاد ككذا من 
 . ّٓاىدين، فوقعت على غّب ما ظنَّ كقدَّربعده من ا
 كنأٌب إٔب شرح مبسط لتلك القواعد فنقوؿ: 
( غّب معتربة: أكالن    . أفَّ ا٤بفسدة الٍب ثبت ا٢بكم مع كجودىا بدليلو )من نصٍّ أك تقريرو أك إٝباع أك قياسو
ع العلم بأفَّ ىذه ا٤بفسدة بعينها  فتيخرج إيرادى من ييورد كجود مفسدةو ُب ا١بهاد م :فأمَّا القاعدةي األكٔب 
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كانت موجودةن زمن الٌنيبّْ صلى ا عليو كسلم، ك يراد من ييورًدي ذىاب الطَّاقات الدعويَّة، ك٫بوه كيقوؿ: لو  
، ككذا  رج ُب ا١بهاد كلَّ أحدو دكف تفريقو كانوا عندنا ما ماتوا كما قتلوا، كقد كاف الٌنيبُّ صلى ا عليو كسلم ٱبي

ابة حٌٌب قيتل ُب حرب مسيلمة مئاته من القيرٌاء، كىذه ا٢بيجَّة باطلةه بوجود ا٤بفسدة ا٤بذكورة زمن الٌنيب الصَّح
قل فادرؤكا ”صلى ا عليو كسلم دكف أف ييعٌطل ا٢بكم ٥با، كبالٌنصّْ على بطبلهنا، كالرد عليها ُب اْليات: 

 . تب عليهم القتلي إٔب مضاجعهم(قل لو كنتم ُب بيوتكم لربز الذين ك”، “عن أنفسكم ا٤بوت
ًر   إيرادى من ييورد جرَّ العدكّْ إٔب ببلد ا٤بسلمْب، لوجود ذلك زمن الٌنيبّْ صلى ا عليو كسلم،  جكما ٚبي

 . حْب بادأ قريشنا بالقتاؿ، كجاؤكا للمدينة ُب غزكة بدرو، كأحدو، كاألحزاب
ًر   د، ف فَّ أبا بكرو الصّْدّْيق أخرج ا١بيوش، كقاؿ: كا لو من ييورد ذىاب األمًن، كزعزعة الببل: ج أيضناكٚبي

جٌرت الكبلب أرجل أزكاج النيب صلى ا عليو كسلم ما تركت إخراج ا١بيوش، أك كما قاؿ ر ي ا عنو، 
، ف فَّ قتاؿ ا٤برتدّْين ليسوا كذلك، مع علمو بأفَّ بعض  مع أنَّو إف كاف ملزمنا ب خراج جيش أسامة بالٌنصّْ

 . عراب حوؿ ا٤بدينًة كانوا يَبٌبصوفاأل
 . أفَّ ا٤بفسدة الٍب تيلًغي ا٢بكم، ىي ا٣بارجة عن ا٤بعتاد ُب مثًلو، الزائدة عن ا٤بفسدة البلزمة ألصلو: ثانينا 
فؤلفَّ من األحكاـ ما بيِب على نوًع  ررو، فا٤بوتي إف ترٌتب على كاجب األمر  :كأمَّا القاعدة الثانيَّة 

هي عن ا٤بنكر، كاف  ررنا يسقط بو الوجوب، أمَّا إف ترٌتب على القتاؿ فبل، ألفَّ القتاؿ مبناه ا٤بعركؼ كالن
 . على تلف األنفس كاألمواؿ

، كانتقامو، ك٧باكلة النيل من ا٤بسلمْب، كحصوؿ شيءو من مآربو ىذه  كما  أفَّ القتاؿ يلزـي منو ردُّ العدكّْ
ا ٓب ٚبرج  لو كال ٧بالة، كقد سىب ا٤بشركوف ُب أحدو  امرأة من ا٤بسلمْب، فهذه ا٤بفاسد ال ييعطَّل ا١بهاد ٥با، ألهنَّ

 . عن ا٤بعتاد ُب مثلو، كىي مبلزمةه لكل قتاؿ كجهادو 
ُب سائر األحكاـ، فالزَّكاة ييدفع فيها ا٤باؿ الكثّبي، كال تكوف كثرتيو مسقطةن ٥با، كلو أفَّ رجبلن  كىذا مطٌرده  

الصَّبلة، فلم ٰبصل لو إالَّ بأكثر من ٜبن ا٤بثل، ٓب ٯبب عليو أف يشَبيو كجاز لو  ثريِّا احتاج ا٤باء لطهارة
 . التيٌمم، كإف كاف يدفع ُب الزَّكاة أ عاؼ أ عاًؼ ٜبن ا٤باؿ، كىكذا

 . أفَّ ا٤بفسدة الٍب ييفضي اعتبارىا إٔب تعطيل شعّبةو من شعائر الدين الغيةه : ثالػثنا 
فَّ االستدالؿ با٤بفسدة على إلغاء حكمو من األحكاـ، إف أريد بو إلغاؤه ٤بدةو ف : كأمَّا القاعدة الثالثة 

، صحَّ، ٖببلؼ ما إذا أيريد بو تعطيل أصل ا٢بكم، كما يفعل من يريد تعطيل  قليلةو، أك ُب مكافو دكف مكافو
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 . الكلّْيَّةا١بهاد، فيستدؿُّ بشيءو من أدلٌتهم ا٤بعركفة، كالٍب لو طيردت ألغلق باب شعّبة ا١بهاد ب
 . أفَّ الضرر ا٣باص ٰبتمل لدفع الضرر العاـ: رابػعنا 
س مثبلن لدفع الضرر عن عمـو ا٤بسلمْب، كما تفيد : كالقاعدة الرابعةي   تفيد احتماؿ  رر قتل الَبُّ

احتماؿ كقوع شيءو من ا٣بوؼ كا١بوع كنقصو من األمواؿ كاألنفس كالثمراًت ُب شيءو من ببلد اإلسبلـ، 
 . لضرر عن عامَّة ببلد ا٤بسلمْبلدفع ا
 . أفَّ النَّاظر ُب ا٤بصاّب كا٤بفاسد ُب أمر يكوف نظره فيو لكل من ينالو ىذا األمر من ا٤بسلمْب: خامسنا 
تردُّ على من يقيس ا٤بصاّب كا٤بفاسد ُب بلدو من ببلد اإلسبلـ، كٯبـز بَبجيح : كالقاعدة ا٣بامسةي  

ٌقق ا٤بفسدًة، دكف أف يكوف ُب نظرًه  أصبلن، ما ٙبصَّلو من مصاّب ُب ببلد ا٤بسلمْب األخرل، فجهاد الكيفَّار ٰبي
مصلحة النكاية الٍب ىي السبيل إٔب دفعهم عن ببلد اإلسبلـ، ككلَّما كسّْع ميداف القتاؿ ازدادت النكاية 

ة توٌقعهم أ عافنا كثّبةن، من جهة ا٣بوؼ كالرعب، كمن جهة تكاليف األمن ا٤برىقة القتصادىم، كمن جه
 . للعمليَّات ُب كلّْ بلدو فيو مسلمه ٱبشونو، كمن جهة تعطُّل مصا٢بهم الٍب ىي حربه  كرسولو ُب كل بلد

مشركعه جهادمّّ عا٤بيّّ، ٧بصَّلو ّٓموع األمة، كىؤالء ينظركف للجبهة الداخليَّة كحدىا،  كمشركعي القاعدة 
 يلتفتوف إليها، كال يوردكف ذكرىا، كال ىم يسعوف ُب دفع كييغفلوف عند النظر ببلد ا٤بسلمْب األخرل، كال

 . العدكاف عنها ٗبا يندفع ٗبثلو، كال ٰبٌر وف على ذلك
 . أفَّ ترؾ أصوؿ الدّْين ككقوع الشّْرؾ أعظم ا٤بفاسد على اإلطبلؽ: سادسنا 
اعتذر ٤بن فعلو ٕبٌجة  مهمَّةه ُب الرَّدّْ على من كأب الكيفَّار، أك سوٌغ ذلك، أك: كالقاعدة السادسة 

م لن ٰبٌصلوا مصلحةن أعظم ٩با فٌوتوه من التوحيد، كلن يٌتقوا مفسدةن أعظم ٩با كقعوا فيو من  ا٤بصلحة، ف هنَّ
 . الشّْرؾ

كال ييورد على ىذا لزكـي قتاؿ كل كافرو على الفور، كا٣بركج على كلّْ حاكمو مرتدٍّ مهما كانت القٌوة 
ا٤بوازنة بْب فعل الرجل للشرؾ كركوبو ا٤بفسدة، كبْب حفظو للتوحيد كٙبصيلو كالقدرة، ف فَّ حديثنا عن 

 . ا٤بصلحة، ال عن تأخّب إزالة الشّْرؾ الذم يفعلو ا٤بشركوف
 . أفَّ تقدير ا٤بفسدة ُب أمرو، يكوف ألىل العلم الشَّرعيّْ كا٤بعرفة الدنيويّْة بو: سابعنا 
رؼ جنس ا٤بصاّب الواقعة ُب ا١بهاد، كال بصر لو بو من ٘بربةو أك تعلم أفَّ من ال يع كمن القاعدة السابعة 
ال ٲبكنو النظر ُب عْب ا٤بفسدة ىل ىي من ا٤بعتاد ُب ا١بهاد الذم ال يكوف  اسةو كمعرفةو تقـو مقاـ التجربة،در 
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 . جهاده بدكنو أـ ىي طارئة كخارجةه عن الطَّاقة، ك٫بو ذلك
ره صحيح، ال ٲبكنو كإف عرؼ ا٤بفسدة، أف ييوازف بْب ا٤بفاسد أفَّ من ليس لو علمه شرعيّّ كنظ كما 

رـٌ على جاىلو ا٢بديم  الدنيويَّة الٍب تقع كاأل رار الدينيَّة، ك٫بو ذلك، ككلّّ من ا١بانبْب لو من األٮبّْيَّة ما ٰبي
 . ُب ا٤بسألة
ـه على غّبهأفَّ اجتهاد األمّب ُب تقدير ا٤بصاّب كا٤بفاسد ما ٓب يكن مفسدةن ٧ب: ثامػننا   . ضةن، مقدَّ
، كتنظيم القاعدة: ييقدـ على عملو جهادمٍّ، ف فَّ آحاد ا١بيش قد ، كالقاعدة الثَّامنة  تكوف ُب كلّْ جيشو

الف الواحد منهم أمّبهي كقد فعل األمّب ما أمر بو، فنظر  ٱبتلف تقديرىم للمصاّب كا٤بفاسًد، كال ٲبكن أف ٱبي
 . تار ما أمرىم بونظرنا صحيحنا ُب ا٤بسألًة، كاخ

قاموا ّٔذا العمل ا٤ببارؾ، ائتمركا بأمر أمّبىم، سواء كاف أسامة، أك من أمَّره عليهم  كآّاىدكف الذين 
 . أسامة ُب ا١بزيرًة، كصدركا عنو، كليس ٥بم أف يَبكوا ا١بهاد لتقديرو ييقٌدره أحديىم

ا ىو متمٌحض ا٤بفسدًة ال مصلحة فيو، فنعم، إفَّ الٌتقدير للمصاّب أمر نسيبّّ، ف ف أرادكا م: ف ف قيل 
ا٤بٌدعاة فيو الغيةه غّب معتربةو، كتفجّبات الرّْياض فيما سَبل ب ذف ا، فهو  كأمَّا ما مصلحتو ظاىره كا٤بفاسد

كم  أمره نسيبّّ على التنزًُّؿ معهم، كإف ألغينا كونو نسبيِّا فؤلفَّ ا٤بصلحة فيو أظهري كا٤بفسدةى ا٤بعتربةى أقلُّ  من أف ٰبي
 . ٕبرمة العمل بناءن عليها

، فا١بواب عنو من ثبلثة أكجو:    كأمَّا من يقوؿ: ال يكاد يينازع أحده من أىل العلم ُب مفسدًة ما حدثى
أفَّ األمر با١بهاد موًجبه صحيحه، كسببه مستقلّّ للقياـ بالتَّفجّبات، كٓب يذكر ا٤بنازعوف مفسدةن  األكَّؿ: 

قاًكـ ىذا األمر كتدفعو، ككلُّ ما أكردكا سبق ا١بواب عنو كبياف فساد اعتباره شرعنا، كقد قاؿ ا معتربةن البٌتة تي 
تػيليوا اٍلميٍشرًًكْبى حىٍيمي كىجىٍدٛبييوىيٍم كىخيذيكىيٍم كىاٍحصيريكىيٍم  كىاقػٍعيديكا ٥بىيٍم كيلَّ تعأب: )فىً ذىا اٍنسىلىخى اأٍلىٍشهيري ا٢بٍيريـي فىاقػٍ

ا يػيقىاتًليونىكيٍم كىافَّةن(مىٍرصىدو(، )  . كىقىاتًليوا اٍلميٍشرًًكْبى كىافَّةن كىمى
أفَّ ىذه العمليَّة ليست بيضة ديك، بل ىي حلقةه ُب سلسلة، كغارةه ُب معركةو مستمرَّة، : الوجو الثا٘ب 

ا فرضه شرعيّّ على ا٤ب سلمْب، كا٤بصىاّب كلها كىذه ا٤بعركةي فير ت على ا٤بسلمْبى، كمصلحتها متيٌقنةه، لتيقُّن أهنَّ
ُب امتثاؿ أحكاـ الشرع، كا٢بديم عن مصلحة الغارة ا٤بعيَّنة ٯبب أف ال يفصل عن مصلحة ا٢برب ُب 

 . ٦بملها؛ فربَّ مصلحةو ُب رحم الغارة األكٔب، ال تيظهرىا إالَّ الغارة الثانية
 . عركة إليو كما ال ٰبسينفركع ا٢بديم عن ا٢برب، ا٢بديمي عن ميادينها كما ٰبسن نقل ا٤ب ٍبَّ من 
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 الوجو الثالم: أفَّ ُب التفجّبات من ا٤بصاّب العظيمًة كثّبنا ٩با ٓب يشاؤكا ا٢بديم عنو فمنها: 
عددو كبّبو من الصليبيْب، من ا١بزيرة العربية، كما ذكرت ٝبيع كسائل اإلعبلـ كقتها، بل ذكركا  خركج - ُ

اء، كتطهّب جزيرة العرب من ىؤالء األ٪باس، كالعمل بوصيَّة ٧بمدو أنَّو ٓب يبق إالَّ من ال بدَّ لو من البق
كإنفاذىا من أعظم ا٤بقاصد، كٚبليصها من ا٤بعتدين عليها من حيمي ىي بلد إسبلـو  كسلم صلى ا عليو

 . كىم حربيُّوف مصلحةه عظيمةه 
قلَّة: )كىأىًعدُّكا ٥بىيٍم مىا كاإلرىاب الذم كقع ُب قلوب الكفرًة، كىذا من مقاصد ا١بهاد ا٤بست الرعب - ِ

ال تػىٍعلىميونػىهيمي اللَّوي اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّةو كىًمٍن رًبىاًط ا٣ٍبىٍيًل تػيٍرًىبيوفى ًبًو عىديكَّ اللًَّو كىعىديكَّكيٍم كىآخىرًينى ًمٍن ديكهًنًٍم 
 . يػىٍعلىميهيٍم(

راسات ا٤بكثٌفة على مواطن سكُب حجم الوجود الصلييب ُب جزيرة العرب، حيمي دلَّت ا٢ب ظهور - ّ
األمريكاف، ف ذا ىم ُب كلّْ مكافو كما حٌدثنا الثّْقات من أىل الرياض كذكرت بعض ككاالت أنباء 

 . الصليبيْب أف عددىم أربعوف ألفنا ُب الرّْياض كحدىا
 . يتوٌقعوف فيو ىجمةن  دائرة ا٢برب مع الصليبيّْْب كإشغا٥بم عن كلّْ بلدو ٥بم فيو مصلحةه ببلدو آخر توسيع - ْ
ا الذين آمنوا كاٌٚباذه منهم شهداء، كالشهادة من مقاصد ا١بهاد، كما قاؿ النيب صلى ا  ٛبحيص - ٓ

من خّب معاش الناس ٥بم، كذكر: مؤمن على فرسو، كلما ٠بع ىيعةن طار إليها يطلب ”عليو كسلم: 
 . “ا٤بوت مظانَّو

غيظ قلؤّم )قاتلوىم يعٌذّٔم ا بأيديكم، كٱبزىم كينصركم عليهم صدكر قوـو مؤمنْب، كإذىاب  شفاء - ٔ
 . كيشف صدكر قوـو مؤمنْب(

سٌنة ا الكونيَّة، بتمييز ا٣ببيم من الطيب، كاستبانة الناس أفَّ حرص كثّبو من ا٤بنتسبْب إٔب  جرياف - ٕ
، أعظمي كأكرب من حرصهم على العلم ا٤بشتغلْب بالفيتيا على األمن ُب ببلدىم، كالرفاه كالعيش الرخيّْ 

دماء ا٤بسلمْب كأعرا هم، فلم ٰبصل منهم لشيء من مآسي ا٤بسلمْب ما حصل ُب تألُّمهم ٤با كقع 
لّْموا عن ٙبكيم الطواغيت كتوٕبّْ الكافرين، بالصليبيّْْب، ككذا أصوؿ الدين كالتوحيد، فهم إذا كي 

اطبوف كا٤بستهزئْب بالدين من الصحفيْب كالعلمانيْب كأمث ا٥بم اكتفوا بكلمات ال ٚبرج من آّلس الذم ٱبي
 . فيو، ك٤بَّا رغَّم ا أنف أمريكا كأكليائها اٞبرَّت منهم أنوؼه 
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(: )كأم دينو، كأم خّبو، فيمن يرل ُُِ/ِقاؿ ابن القيم رٞبو ا ُب )إعبلـ ا٤بوقعْب  كاألمر كما 
رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يرغب عنها، كىو  ٧باـر ا تنتهك، كحدكده تضاع، كدينو يَبؾ، كسنة

بارد القلب، ساكت اللساف، شيطاف أخرس، كما أف ا٤بتكلم بالباطل شيطاف ناطق؟!، كىل بلية الدين 
إال من ىؤالء الذين إذا سلمت ٥بم مآكلهم كرياساهتم فبل مباالة ٗبا جرل على الدين؟، كخيارىم 

ا فيو غضا ة عليو ُب جاىو أك مالو بذؿ كتبذؿ، كجد كاجتهد، ا٤بتحزف ا٤بتلمظ، كلو نوزع ُب بعض م
قد  -مع سقوطهم من عْب ا كمقت ا ٥بم  -كاستعمل مراتب اإلنكار الثبلثة ٕبسب كسعو، كىؤالء 

بيلوا ُب الدنيا بأعظم بلية تكوف كىم ال يشعركف، كىو موت القلوب ؛ ف نو القلب كلما كانت حياتو أًب  
 رسولو أقول، كانتصاره للدين أكمل(كاف غضبو  ك 

الناس حقيقة علماء السُّوء الذين يتكٌلموف ُب صغّب األمور ككبّبىا، ما علموا حقيقتو منها كما ٓب  معرفة - ٖ
يعلموه مٌب كافق ىذا ىول الوالة، كيسكتوف عن نظائرىا مٌب سكت الوالة، فلم ينكركا ما فعلو الباطنيَّة 

مي، ألفَّ الوالة شاؤكا السكوت عنو، كال ما فعلو الربيطانيوف من تفجّبو، كبادركا ُب ٪براف، كىو أكرب كأعظ
 . ب نكار تفجّب ٦بٌمعات الصليبيْب ُب الرّْياض

حقائق القيم كالثوابت الشَّرعيَّة عند ا٤بنتسبْب للعلم كالدين، فأسقط من كاف ينادم بالتثبت ىذا  ظهور - ٗ
ا ما جاءتو إال األصل، كصٌدؽ هتمةن تشهد على نفسه ا بالكذب، كتهمة التسعة عشر الساقطة، مع أهنَّ

ٖبرب فاسقو على أحسن أحوالو، كزاد فرٌتب األحكاـ على أناس غائبْب ما يدرم أُب األموات ىم أـ ُب 
 . األحياء، كٓب يسمع من ا٤بٌدعى عليو حرفنا كال اشَبط بيّْنة

أجلو، فلم يتحرَّؾ قطُّ الستنقاذ بلد مسلم، أك للدفاع حقيقة ا١بيش كالغرض اٌلذم أيعدَّ من  معرفة - َُ
ا ٙبرَّؾ حْب ٙبرَّؾ ُب خدمة مصاّب األمريكاف ، كإ٭بَّ  . عن عرضو

من ا٤بصاّب العظيمة، كأكثر منها ما ال تعلمونو كا يعلموي، ف فَّ سعادة الدارين، كمصلحة  كغّب ذلك 
ا ادُّخرت ُب األحكاـ الشَّ  رعيَّة، ككقفت عليها، كٝبعت فيها، كما أكتيتيم من العلم إالَّ الدنيا كاْلخرة، إ٭بَّ

 . انتهى كبلـ الشيخ عبد العزيز العنزم فك ا أسره. قليبلن 
تقدـ ُب ىذا الكتاب بياف بالدليل الشرعي ال العاطفي ا٢بماسي أف كل دكلة ٥با ]أما قوؿ ا٤بؤلف: 

 . حاكم ىي مستقلة ٕبكمها[
؛ ألف األخوة اإلسبلمية ككجوب النصرة بْب ا٤بسلمْب ال ٰبجبها أك ٲبنعها ب طبلؽ باطل ىذا القوؿ 
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تفرؽ الدكؿ كتعدد ا٢بكاـ، ف ٌف نصرة ا٤بسلمْب كالدفاع عن دينهم كعر هم كأر هم من أكجب الواجبات، 
كمٌب دىم العدك أر ان من أرا ي ا٤بسلمْب كجب على أىل تلك البلد أف يدفعوه ف ف عجزكا كجب على من 

كرىم من ا٤بسلمْب أف ينفركا إلغاثتهم كالدفاع عنهم كلو كاف حاكم أكلئك غّب حاكم ىؤالء، ألف كجوب جا
ال يزيلها تقسيم ا٢بدكد، كقد سبق أف بينتي أف اعتداء  يةاإلٲبان كالواليةالنصرة ال يسقطو تعدد ا٢بكاـ، 

 . ا٤بسلمْب ٗبنزلة األرض الواحدة الكفار على أم أرض من أرا ي ا٤بسلمْب يعترب ناقضان للعهد ألف أرا ي
فأما إذا أرادكا ا٥بجـو على ا٤بسلمْب ف نو يصّب دفعو كاجبا على : قاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية رٞبو ا 

كإف استنصرككم ُب الدين فعليكم النصر } :ا٤بقصودين كلهم كعلى غّب ا٤بقصودين إلعانتهم كما ا تعأب
 اىػ. ككما أمر النيب صلى ا عليو كسلم بنصر ا٤بسلم {ؽإال على قـو بينكم كبينهم ميثا

كإذا دخل العدك ببلد اإلسبلـ فبل ريب أنو ٯبب دفعو على األقرب فاألقرب إذ ببلد : كقاؿ أيضان  
 اىػ. اإلسبلـ كلها ٗبنزلة البلدة الواحدة كأنو ٯبب النفّب إليو ببل إذف كالد كال غرٙب كنصوص أٞبد صرٰبة ّٔذا

إذا تعْب ا١بهاد بغلبة العدك على قطر من األقطار أك ٕبلولو بالعقر ف ذا كاف : رطيب ُب تفسّبهقاؿ الق 
ذلك كجب على ٝبيع أىل تلك الدار أف ينفركا كٱبرجوا إليو خفافا كثقاال شبابا كشيوخا كل على قدر طاقتو 

قاتل أك مكثر ف ف عجز من كاف لو أب بغّب إذنو كمن ال أب لو كال يتخلف أحد يقدر على ا٣بركج من م
أىل تلك البلدة عن القياـ بعدكىم كاف على من قارّٔم كجاكرىم أف ٱبرجوا على حسب ما لـز أىل تلك 
البلدة حٌب يعلموا أف فيهم طاقة على القياـ ّٔم كمدافعتهم ككذلك كل من علم بضعفهم عن عدكىم كعلم 

سلموف كلهم يد على من سواىم حٌب إذا قاـ بدفع أنو يدركهم كٲبكنو غياثهم لزمو أيضا ا٣بركج إليهم فا٤ب
العدك أىل الناحية الٍب نزؿ العدك عليها كاحتل ّٔا سقط الفرض عن اْلخرين كلو قارب العدك دار اإلسبلـ 
كٓب يدخلوىا لزمهم أيضا ا٣بركج إليو حٌب يظهر دين ا كٙبمى البيضة كٙبفظ ا٢بوزة كٱبزل العدك كال 

 اىػ. خبلؼ ُب ىذا
شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كاإلماـ القرطيب قد أفتوا بوجوب ا٣بركج لنصرة ا٤بسلمْب مع أٌف الدكلة هذا ف 

 . اإلسبلمية ُب عهدىم كانت مقسمة كمتعددة ا٢بكاـ، كٓب يشَبطوا إذهنم
أف ُب نقض العهد بْب ا٤بسلمْب كالكفار مطلقان إ راران با٤بسلمْب ُب شرؽ األرض ]كقوؿ ا٤بؤلف: 
  .كغرّٔا[
ىم الكفار  -إف صحٌ -: إف ا٤بسلمْب ليسوا ىم الذين نقضوا العهد، كلكن الذين نقضوا العهدأقوؿ 
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أنفسهم كذلك بقاتلهم ا٤بسلمْب كاحتبل٥بم ديار ا٤بسلمْب، ككذلك نقضوا العهد ب ىانة القرآف الكرٙب، 
 . كالسخرية من النيب الكرٙب صلى ا عليو كسلم

 ا٤بسلمْب؟ذا يريد ا٤بؤلف من ما إذان  
نقضوه باؽو مستقر حٌب نلتـز أف منهم أف يلتزموا بالعهد الذم نقضو الكفار؟ كىل العهد بعد  ىل يريد 
 بو؟

، ادكف أف تلتـز ىي ّٔ آب يصطنع الكفار ىذه العهود إال ٥بذا ا٤بقصود: كىو أف تيلـز ا٤بسلمْب ّٔ كأصبلن  
فهو ليس نقضان للعهد، كما ٰبصل من ا٤بسلمْب ُب  فكل اعتداء ٰبصل من الكفار مهما كاف حجمو كمربراتو

مقابلة العدكاف يعترب نقضان للعهد، يا سبحاف ا ما ىذا الفقو العصرم ا١بديد الذم طرأ على أمة اإلسبلـ 
على ألسنة ا٤بخذلْب ا٤بَبفْب الذين ليس ٥بم ىمّّ إال رفاىية العيش كاألمن كلو ٙبت نظاـ الكفر، كقد قاؿ 

 . ا٤بغراكم قاؿ: ٰبكمنا يهودم أك نصرا٘ب ا٤بهم أف نعيش بأماف عياء السلفية ُب ا٤بغرب ا٤بدعوذلك كبّب أد
كبّبىم ُب األردف ا٤بدعو ٧بمد شقره: أرل أف مقولة: ]دع ما لقيصر لقيصر، كما  [ تصلح  كقاؿ 
 . لزماننا
بقي عهد للكفار بعد كل ما يتكلم عنو ا٤بؤلف الذم يعترب نقضو إ راره با٤بسلمْب، كىل  فأم عهد 
 . فعلوه
أف الذم ٰبدد نقض العهد كبقاءه كٕب األمر ال عامة الناس، كإال صار األمر فو ى، ]كقوؿ ا٤بؤلف: 

 . كالفو ى ٧برمة كما ال يتم ترؾ اـر إال بو فهو كاجب[
ييعلمهم  الصحيح أف الكفار مٌب فعلوا ما ينقض العهد ف نو ينتقض كال يلـز أفك   عيف ىذا قوؿ 

ا٢باكم، إ٭با ٯبب على ا٢باكم أف ينبذ إليهم عهدىم إذا خاؼ منهم النقض، أما إف كقع كحصل النقض فبل 
 . ٯبب على ا٢باكم أف يعلمهم

كعقد الذمة ليس ىو حقِّا لئلماـ بل ىو حقّّ  كلعامَّة ا٤بسًلمْبى ف ذا خالىفيوا شيئنا ٩با ”: قاؿ ابن القيّْم 
لى: ٯببي على اإلماـً أف يفسىخى العىٍقد كفسخيوي أف ييلًحقىو ٗبأمنو كٱبرجىو من دىار اإلٍسبلـً شرط عليهم، فقد قي

؛ ألفَّ الشُّركطى إذا كانت حقِّا  ال  يخالفة بل ٯببي فسخو، كىذا  عيفه
ظنِّا أف العقد ال ينفًسخ ٗبجرَّد ا٤ب

على أىل الذّْمَّة حقّّ  ال ٯبوز للسُّلطاًف كال لغّبًًه كىذه الشُّركطي . للعاقد انفسخى العقدي بفواتو من غًّب فسخو 
يقاـ ًبدار اإلسبلـ إالَّ إذا التػىزىميوىا كإالَّ كىجىب عليو قتا٥بيم بنصّْ القرآف 

“ أف يأخيذ منهم ا١بًزيةى كٲبكّْنهيم من ا٤ب
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 . (ُّٓٓ/ّأحكاـ أىل الٌذمَّة )
يٍ   فى يىكيوفي لًٍلميٍشرًًكْبى عىٍهده ًعٍندى اللًَّو كىًعٍندى رىسيولًًو ًإالَّ الًَّذينى كأدلَّة القرآف صرٰبةه ُب ىذا، قاؿ تعأب: )كى

ا اٍستػىقىاميوا لىكيٍم فىاٍستىًقيميوا ٥بىيٍم( فأنكر ا عهود ا٤بشركْب، إالَّ ما استثُب، . عىاىىٍدًبيٍ ًعٍندى اٍلمىٍسًجًد ا٢بٍىرىاـً فىمى
ٍيئان كىٓبٍى ييظىاًىريكا عىلىٍيكيٍم أىحىدان فىأىٛبُّوا إًلىٍيًهٍم عىٍهدىىيٍم  كقاؿ: )ًإالَّ الًَّذينى عىاىىٍدًبيٍ  ًإٔبى ًمنى اٍلميٍشرًًكْبى ٍبيَّ ٓبٍى يػىنػٍقيصيوكيٍم شى

بُّ اٍلميتًَّقْبى( فاستثُب ا من الرباءة من العهود من ٓب ينقصوا ا٤بسلمْب شيئنا كٓب ييظاىركا  هًتًٍم ًإفَّ اللَّوى ٰبًي ميدَّ
ثيوا أىٲٍبىانػىهيٍم ًمٍن بػىٍعًد  ا منتقضه عهده، كقاؿ )كىًإٍف نىكى ا، فعلم أفَّ من نقص شيئنا أك ظاىرى أحدن عليهم أحدن

الء كم ا ُب أمثاؿ ىؤ عىٍهًدًىٍم كىطىعىنيوا ُب ًديًنكيٍم فػىقىاتًليوا أىًئمَّةى اٍلكيٍفًر ًإنػَّهيٍم ال أىٲٍبىافى ٥بىيٍم لىعىلَّهيٍم يػىٍنتػىهيوفى( فح
 . بأف ال أٲباف ٥بم، كأمر بقتا٥بم، كا٢بكم باستمرار عهدىم يناُب األمر بقتا٥بم
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  :الشبهة الثامنة
 يجوز  قض العهد الذي التزمناه عند داول بالد الكفار حي  اتم الجواز

 
"  " ا٢برب خدعة:]بدليل أنو ركل جابر كأبو ىريرة أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿقاؿ ا٤بؤلف 

 متفق عليو
 :ا١بواب من كجهْب

أما الثا٘ب: جائز ُب . كا٣بدعة، فاألكؿ ٧بـر باإلٝباع (ا٣بيانة)فرؽ كبّب ُب الشرع بْب نقض العهد  -أ
ا٢برب باإلٝباع ف ف ا٣بدعة ليس فيها نقض للعهد، كإ٭با إبداء أمر كفعل خبلفو ٨بادعة للمحاربْب، كمن 

يعة بينها فقياسو فاسد لكونو خطأ من حيم األصل ك٤بخالفتو سول بينهما فقد سول بْب ما فرقت الشر 
كىأىٍكفيوا }الشرع من جهة أخرل، فاْليات القرآنية كاألحاديم النبوية متواترة ُب اإليفاء بالعهد قاؿ تعأب 

 ا٢برب بأدلة خاصة منها بل كجاء النهي عن الغدر ُب {أىٍكفيوا بًاٍلعيقيودً }كقاؿ  {بًاٍلعىٍهًد ًإفَّ اٍلعىٍهدى كىافى مىٍسؤيكالن 
ما خرج مسلم عن بريدة أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:" اغزكا باسم ا، قاتلوا من كفر با اغزكا كال 

 تغلوا كال تغدركا"، 
ما منعِب أف أشهد بدران إال أ٘ب  :كمن أبلغ ما ٫بن بصدده ا٢بديم الذم خرج مسلم عن حذيفة قاؿ 

فقلنا: ما نريده، ما نريد إال  ؟ؿ: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدكف ٧بمدان خرجت أنا كأيب حسيل قا
فأتينا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم . فأخذكا منا عهد ا كميثاقو لننصرفن إٔب ا٤بدينة كال نقاتل معو. ا٤بدينة

  فظ " تفيا ٥بم بعهدىم "فقاؿ:" انصرفا، نفي ٥بم بعهدىم كنستعْب ا عليهم " كُب ل. فأخربناه ا٣برب
أرأيتم كيف اإليفاء بالعهد عند رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كأصحابو، قارف كاقع ىؤالء ا٤ببطلْب ّٔذه 

 !!النصوص
٢بـر فعلو ٤با يَبتب عليو من ا٤بفاسد  -كىذا من ااؿ شرعان  -أف ىذه الفعاؿ لو جازت جدالن  -أ

 . قائم على جلب ا٤بصاّب كدرء ا٤بفاسد[ العظيمة كما تقدـ بيانو، كدين ا
ال شك أف الغدر ٧بـر ُب ديننا، كأٌف األصل فيمن دخل ديار الكفار بعهدو أك أماف أنو ال ٯبوز : أقوؿ 

 أف ٱبوهنم أك يغدر ّٔم، كلكن ىل الذم كقع من آّاىدين ىو من الغدر؟
 الغدر ألمور: كقع من آّاىدين ُب أمريكا كبريطانيا ال يعترب من إف الذم 
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أٌف شيخ آّاىدين الشيخ أسامة بن الدف حفظو ا قد نبذ إليهم عهدىم بعد أف عرض عليهم  األكؿ/ 
ا٥بدنة بشرط أف ينسحبوا من ٝبيع الدكؿ اإلسبلمية الٍب احتلوىا، كأمهلهم عٌدة أشهر، فلما استخفوا بعر و 

 . ح الكفر ىم من جنودهأعلن ا١بهاد عليهم كنبذ إليهم عهدىم، كالذين دكوا صرك 
أف ىذه الدكؿ الكافرة نقضت عهدىا مع من يعيشوف ُب أر ها من ا٤بسلمْب آّاىدين قبل  الثا٘ب/ 

األحداث، حْب داٮبت بيوهتم كاعتقلت العديد منهم قبل أف يصدر منهم أم عمل  د ىذه الدكؿ، 
يكوف من الطرفْب ف ذا خاف كبذلك تكوف قد نقضت عهدىا كعلى نفسها جنت، ف ف األماف البٌد أف 

 . أحدٮبا فقد زاؿ األماف
أف ىذه الدكؿ نقضت عهدىا مع ا٤بسلمْب عامة باإلساءة إٔب دين اإلسبلـ، كإىانة القرآف  الثالم/ 

 . الكرٙب، كاإلساءة إٔب النيب صلى ا عليو كسلم
كىو ما عرٌفو ا٤بؤلف  أف الذم حصل من آّاىدين ىو من باب ا٣بدعة كليس من باب الغدر، الرابع/ 

نفسو بقولو]كإ٭با إبداء أمر كفعل خبلفو ٨بادعة للمحاربْب[ كىذا ىو عْب ما كقع من أبطاؿ اإلسبلـ التسعة 
عشر الذين قصم ا ّٔم ظهر أمريكا، ف هنم كانوا ُب حالة حرب مع أمريكا، ألف أمريكا حاصرت 

ر أكثر من سبعْب ألف مسلم، فهي إذان ُب أفغانستاف قبل األحداث بثبلث سنوات كمات بسبب ا٢بصا
حالة حرب، فدخل ىؤالء األبطاؿ إٔب أمريكا مظهرين ٥بم ما يشعرىم باألماف ٌٍب انقلبوا عليها كدمركىا، 
كىذا ليس من الغدر بل ىو من ا٣بدعة ُب ا٢برب، كمن ا٤بعلـو أف من ا٤بواطن الٍب ٯبوز فيها الكذب)ا٢برب( 

تل كعب ابن األشرؼ، كقصة اغتياؿ األسود العنسي، كقصة اغتياؿ خالد كالذم يدؿ على ذلك قصة مق
 . ا٥بذٕب
قتل كعب بن األشرؼ ركاىا البخارم فقاؿ: حدثنا علي بن عبد ا حدثنا سفياف قاؿ عمرك ػ فقصة  

من لكعب بن »٠بعت جابر بن عبد ا ر ي ا تعأب عنهما يقوؿ قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: 
يا رسوؿ ا: أٙبب أف أقتلو؟!(، قاؿ: : )، فقاـ ٧بمد بن مسلمة فقاؿ«ألشرؼ ف نو قد آذل ا كرسولو؟!ا
، فأتاه ٧بمد بن مسلمة فقاؿ: )إف ىذا الرجل قد سألنا «قل!»، )فائذف ٕب أف أقوؿ شيئا!(، قاؿ: «نعم»

ملنو(، قاؿ: )إنا قد اتبعناه فبل ٫بب صدقة، كإنو قد عنانا، كإ٘ب قد أتيتك أستسلفك(، قاؿ: )كأيضا كا لت
أف ندعو حٌب ننظر إٔب أم شيء يصّب شأنو، كقد أردنا أف تسلفنا كسقا أك كسقْب(، كحدثنا عمرك غّب مرة 
فلم يذكر كسقا أك كسقْب أك فقلت لو فيو كسقا أك كسقْب فقاؿ أرل فيو كسقا أك كسقْب، فقاؿ: )نعم، 
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، قاؿ: )ارىنو٘ب نساءكم!(، قالوا: )كيف نرىنك نساءنا، كأنت أٝبل ارىنو٘ب!(، قالوا: )أم شيء تريد؟!(
كيف نرىنك أبناءنا؟! فيسب أحدىم، فيقاؿ: رىن بوسق أك : )العرب؟!(، قاؿ: )فارىنو٘ب أبناءكم!(، قالوا

كسقْب، ىذا عار علينا، كلكنا نرىنك الؤلمة(، )قاؿ سفياف: يعِب السبلح(، فواعده أف يأتيو فجاءه ليبل، 
عو أبو نائلة كىو أخو كعب من الر اعة، فدعاىم إٔب ا٢بصن، فنزؿ إليهم فقالت لو امرأتو: )أين ٚبرج كم

ىذه الساعة؟!(، فقاؿ: )إ٭با ىو ٧بمد بن مسلمة، كأخي أبو نائلة(، )كقاؿ غّب عمرك قالت: أ٠بع صوتا  
الكرٙب لو دعي إٔب طعنة بليل  كأنو يقطر منو الدـ، قاؿ إ٭با ىو أخي ٧بمد بن مسلمة كر يعي أبو نائلة، إف

ألجاب(، قاؿ: كيدخل ٧بمد بن مسلمة معو رجلْب، )قيل لسفياف ٠باىم عمرك قاؿ ٠بى بعضهم(، قاؿ 
عمرك: جاء معو برجلْب، )كقاؿ غّب عمرك: أبو عبس بن جرب، كا٢بارث بن أكس، كعباد بن بشر(، قاؿ 

شعره فأمشو، ف ذا رأيتمو٘ب استمكنت من رأسو، عمرك: جاء معو برجلْب، فقاؿ: )إذا ما جاء ف ٘ب قائل ب
فدكنكم فا ربوه(، كقاؿ مرة ٍب أمشكم، فنزؿ إليهم متوشحا، كىو ينفح من ريح الطيب، فقاؿ: )ما رأيت  
كاليـو رٰبا أم أطيب(، كقاؿ غّب عمرك قاؿ: عندم أعطر نساء العرب كأكمل العرب، قاؿ عمرك فقاؿ لو: 

اؿ: )نعم(، فشمو، ٍب أشم أصحابو، ٍب قاؿ: )أتأذف ٕب؟!(، قاؿ: )نعم(، )أتأذف ٕب أف أشم رأسك؟!(، ق
  اىػ. فلما استمكن منو قاؿ: )دكنكم!(، فقتلوه، ٍب أتوا النيب، صلى ا عليو كسلم، فأخربكه

يبلحظ أف ٧بمد بن مسلمة ر ي ا عنو كذب على كعب بن األشرؼ كأظهر لو ما  ففي ىذه القصة 
دعة منو لكي يتمكن من الوصوؿ إليو كقتلو كعندما شعر كعب بن األشرؼ باألماف أدخلو يشعره باألماف ٨با

ُب حصنو فلما ٛبكن منو ٧بمد بن مسلمة كمن معو اغتالوه كأجهزكا عليو، كىذا ىو ما حصل ُب أمريكا، ف ف 
لكي  مافالشباب آّاىدين دخلوىا كىم ٧باربوف ٥با كىي ٧باربة ٥بم كلكن خدعوىا ب ظهار قبوؿ األ

 . يستطيعوا الدخوؿ إليها كتدمّبىا ُب أعظم مفصل اقتصادم ٚبنق العآب بو
قتل العنسي فقد ركاىا بن كثّب ُب البداية كالنهاية كأصلها ب سنادىا عند ابن جرير الطربم،  ػ كأما قصة 

ألسود العنسي كما بعدىا( بعد ذكر تفاصيل تنبؤ ا َّٖص:  ٔ، )ج: «البداية كالنهاية»قاؿ ابن كثّب ُب 
الكذاب، كاستيبلئو على مقاليد األمور: ]كاشتد ملكو كاستغلظ أمره كارتد خلق من أىل اليمن كعاملو 
ا٤بسلموف الذين ىناؾ بالتقية ككاف خليفتو على مذحج عمرك بن معدم كرب كاسند أمر ا١بند إٔب قيس بن 

كىي ابنة عم فّبكز  باذافبامرأة شهر بن  عبد يغوث كأسند أمر األبناء إٔب فّبكز الديلمي كداذكيو كتزكج
قاؿ . الديلمي كا٠بها زاذ ككانت امرأة حسناء ٝبيلة كىي مع ذلك مؤمنة با كرسولو ٧بمد كمن الصا٢بات
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سيف بن عمر التميمي كبعم رسوؿ ا كتابو حْب بلغو خرب األسود العنسي مع رجل يقاؿ لو كبر بن ٰبنس 
ىناؾ ٗبقاتلة األسود العنسي كمصاكلتو كقاـ معاذ بن جبل ّٔذا الكتاب أًب  الديلمي يأمر ا٤بسلمْب الذين

القياـ ككاف قد تزكج امرأة من السكوف يقاؿ ٥با رملة فحزبت عليو السكوف لصربه فيهم كقاموا معو ُب ذلك 
أمّب كبلغوا ىذا الكتاب إٔب عماؿ النيب كمن قدركا عليو من الناس كاتفق اجتماعهم بقيس بن عبد يغوث 

ا١بند ككاف قد غضب عليو األسود كاستخف بو كىم بقتلو، ككذلك كاف أمر فّبكز الديلمي قد  عف عنده 
أيضا ككذا داكذيو فلما أعلم كبر بن ٫بيس قيس بن عبد يغوث كىو قيس بن مكشوح كاف كأ٭با نزلوا عليو 

ا عليو فلما أيقن ذلك ُب من السماء ككافقهم على الفتك باألسود كتوافق ا٤بسلموف على ذلك كتعاقدك 
الباطن اطلع شيطاف األسود لؤلسود على شيء من ذلك فدعا قيس بن مشكوح فقاؿ لو يا قيس ما يقوؿ 
ىذا قاؿ كما يقوؿ قاؿ يقوؿ عمدت إٔب قيس فأكرمتو حٌب إذا دخل منك كل مدخل كصار ُب العز مثلك 

د يا أسود يا سوآه يا سوآه فطف بو كخذ ماؿ ميل عدكؾ كحاكؿ ملكك كأ مر على الغدر إنو يقوؿ يا أسو 
من قيس أعبله كإال سلبك كقطف قلبك فقاؿ لو قيس كحلف لو فكذب كذم ا٣بمار ألنت أعظم ُب 
نفسي كأجل عندم من أف أحدث بك نفسي فقاؿ لو األسود ما إخالك تكذب ا٤بلك فقد صدؽ ا٤بلك 

يديو فجاء إٔب أصحابو فّبكز كداكذيو  كعرؼ اْلف أنك تائب عما اطلع عليو منك ٍب خرج قيس من بْب
إذ جاءىم رسولو  يتشاكركفكأخربىم ٗبا قاؿ لو كرد عليو فقالوا إنا كلنا على حذر فما الرأم فبينما ىم 

فأحضرىم بْب يديو فقاؿ أٓب أشرفكم على قومكم قالوا بلى قاؿ فماذا يبلغِب عنكم فقالوا أقلنا مرتنا ىذه 
م قاؿ فخرجنا من عنده كٓب نكد كىو ُب ارتياب من أمرنا ك٫بن على خطر فبينما فقاؿ ال يبلغِب عنكم فأقيلك

٫بن ُب ذلك إذ جاءتنا كتب من عامر بن شهر أمّب ٮبداف كذم ظليم كذم كبلع كغّبىم من أمراء اليمن 
يبذلوف لنا الطاعة كالنصر على ٨بالفة األسود كذلك حْب جاءىم كتاب رسوؿ ا ٰبثهم على مصاكلة 

سود العنسي فكتبنا إليهم أال ٰبدثوا شيئا حٌب نرـب األمر قاؿ قيس فدخلت على امرأتو زاذ فقلت يا ابنة األ
عمي قد عرفت ببلء ىذا الرجل عند قومك قتل زكجك كطأطأ ُب قومك القتل كفضح النساء فهل عندؾ 

كا ما خلق ا شخصا ٩باألة عليو قالت على أم أمر قلت إخراجو قالت أك قتلو قلت أك قتلة قالت نعم 
ىو أبغض إٕب منو فما يقـو  علي حق كال ينتهي لو عن حرمة ف ذا عزمتم أخربك٘ب أعلمكم ٗبا ُب ىذا 
األمر قاؿ فأخرج ف ذا فّبكز كداكذيو ينتظرا٘ب يريدكف أف يناىضوه فما استقر اجتماعو ّٔما حٌب بعم إليو 

ؾ با٢بق كٚبرب٘ب بالكذابة إنو يقاؿ يا سوأة يا سوأة إف ٓب األسود فدخل ُب عشرة من قومو فقاؿ أٓب أخرب 
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تقطع من قيس يده يقطع رقبتك العليا حٌب ظن قيس أنو قاتلو فقاؿ إنو ليس من ا٢بق أف أىلك كأنت 
رسوؿ ا فقتلي أحب إٕب من موتات أموهتا كل يـو فرؽ لو كأمره باالنصراؼ فخرج إٔب أصحابو فقاؿ 

ىم كقوؼ بالباب يشتوركف إذ خرج األسود عليهم كقد ٝبع لو مائة ما بْب بقرة كبعّب اعملوا عملكم فبينما 
فقاـ كخط كأقيمت من كرائو كقاـ دكهنا فنحرىا غّب ٧ببسة كال معلقة ما يقتحم ا٣بط منها شيء فجالت إٔب 

أحق ما بلغِب أف زىقت أركاحها قاؿ قيس فما رأيت أمرا كاف أفظع منو كال يوما أكحش منو ٍب قاؿ األسود 
عنك يا فّبكز لقد ٮبمت أف أ٫برؾ فأ٢بقك ّٔذه البهيمة كأبدل لو ا٢بربة فقاؿ لو فّبكز اخَبتنا لصهرؾ 
كفضلتنا على األبناء فلو ٓب تكن نبيا ما بعنا نصيبنا منك بشيء فكيف كقد اجتمع لنا بك أمر اْلخرة 

ي عنو كأمره بقسم ٢بـو تلك األنعاـ ففرقها فّبكز كالدنيا فبل تقبل علينا أمثاؿ ما يبلغك فأنا ٕبيم ٙبب فر 
ُب أىل صنعاء ٍب أسرع اللحاؽ بو ف ذا رجل ٰبر و على فّبكز كيسعى إليو فيو كاستمع لو فّبكز ف ذا األسود 
يقوؿ أنا قاتلو غدا كأصحابو فاغد علي بو ٍب التفت ف ذا فّبكز فقاؿ مو فأخربه فّبكز ٗبا صنع من قسم ذلك 

األسود داره كرجع فّبكز إٔب أصحابو فأعلمهم ٗبا ٠بع كٗبا قاؿ كقيل لو فاجتمع رأيهم على أف اللحم فدخل 
كز إليها فقالت إنو ليس من الدار بيت إال كا٢برس ٧بيطوف بو غّب فّب عاكدكا ا٤برأة ُب أمره فدخل أحدىم كىو 

عليو من دكف ا٢برس كليس من بوا لإٔب مكاف كذا ككذا من الطريق ف ذا أمسيتم فانق ظهرهىذا البيت ف ف 
دكف قتلو شيء كإ٘ب سأ ع ُب البيت سراجا كسبلحا فلما خرج من عندىا تلقاه األسود فقاؿ لو ما أدخلك 
على أىلي ككجأ رأسو ككاف األسود شديدا فصاحت ا٤برأة فأدىشتو عنو كلوال ذلك لقتلو كقالت ابن عمي 

خرج على أصحابو فقاؿ النجاء النجاء كأخربىم ا٣برب جاء٘ب زائرا فقاؿ اسكٍب ال أبالك قد كىبتو لك ف
فحاركا ماذا يصنعوف فبعثت ا٤برأة إليهم تقوؿ ٥بم ال تنثنوا عما كنتم عازمْب عليو فدخل عليها فّبكز الديلمي 
فاستثبت منها ا٣برب كدخلوا إٔب ذلك البيت فنقبوا داخلو بطائن ليهوف عليهم النقب من خارج ٍب جلس 

لزائر فدخل األسود فقاؿ كما ىذا فقالت إنو أخي من الر اعة كىو ابن عمي فنهره كأخرجو عندىا جهرة كا
فرجع إٔب أصحابو فلما كاف الليل نقبوا ذلك البيت فدخلوا فوجدكا فيو سراجا ٙبت جفنة فتقدـ إليو فّبكز 

ة جالسة عنده الديلمي كاألسود نائم على فراش من حرير قد غرؽ رأسو ُب جسده كىو سكراف يغط كا٤برأ
فلما قاـ فّبكز على الباب أجلسو شيطانو كتكلم على لسانو كىو مع ذلك يغط فقاؿ مإب كمالك يا فّبكز 
فخشي إف رجع يهلك كهتلك ا٤برأة فعاجلو كخالطو كىو مثل ا١بمل فأخذ رأسو فدؽ عنقو كك ع ركبتيو ُب 

ة بذيلو كقالت أين تذىب عن حرمتك ظهره حٌب قتلو ٍب قاـ ليخرج إٔب أصحابو ليخربىم فأخذت ا٤برأ
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فظنت أهنا ٓب تقتلو فقاؿ أخرج ألعلمهم بقتلو فدخلوا عليو ليحتزكا رأسو فحركو شيطانو فا طرب فلم 
يضبطوا أمره حٌب جلس اثناف على ظهره كأخذت ا٤برأة بشعره كجعل يرببر بلسانو فاحتز اْلخر رقبتو فخار  

ا٤بقصورة فقالوا ما ىذا ما ىذا فقالت ا٤برأة النيب يوحي إليو  كأشد خوار ثور ٠بع قط فابتدر ا٢برس إٔب
فرجعوا كجلس قيس داذكيو كفّبكز يأٛبركف كيف يعلموف أشياعهم فاتفقوا على أنو إذا كاف الصباح ينادكف 
بشعارىم الذم بينهم كبْب ا٤بسلمْب فلما كاف الصباح قاـ أحدىم كىو قيس على سور ا٢بصن فنادل 

ا٤بسلموف كالكافركف حوؿ ا٢بصن فنادل قيس كيقاؿ كبر بن ٰبنش األذاف اشهد أف ٧بمدا  بشعارىم فاجتمع
رسوؿ ا كأف عبهلة كذاب كألقى إليهم رأسو فاهنـز أصحابو كتبعهم الناس يأخذكهنم كيرصدكهنم ُب كل 

بلثة ُب األمارة ٍب طريق يأسركهنم كظهر اإلسبلـ كأىلو كتراجع نواب رسوؿ ا إٔب أعما٥بم كتنازع أكلئك الث
اتفقوا على معاذ ابن جبل يصلي بالناس ككتبوا با٣برب إٔب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كقد أطلعو ا على 
ا٣برب من ليلتو كما قاؿ سيف بن عمر التميمي عن أيب القاسم الشنوم عن العبلء بن زيد عن ابن عمر أتى 

ل فيها العنسي ليبشرنا فقاؿ قتل العنسي البارحة قتلو رجل مبارؾ من ا٣برب إٔب النيب من السماء الليلة الٍب قت
أىل بيت مباركْب قيل كمن قاؿ فّبكز كقد قيل إف مدة ملكو منذ ظهر إٔب أف قتل ثبلثة أشهر كيقاؿ أربعة 
أشهر فا أعلم كقاؿ سيف بن عمر عن ا٤بستنّب عن عركة عن الضحاؾ عن فّبكز قاؿ قتلنا األسود كعاد 

نا ُب صنعاء كما كاف إال أنا أرسلنا إٔب معاذ بن جبل فَبا ينا عليو فكاف يصلي بنا ُب صنعاء فوا ما أمر 
صلى بنا إال ثبلثة أياـ حٌب أتانا ا٣برب بوفاة رسوؿ ا فانتقضت األمور كأنكرنا كثّبا ٩با كنا نعرؼ كا طربت 

ربيع األكؿ بعد ما جهز جيش أسامة كقيل بل  األرض كقد قدمنا أف خرب العنسي جاء إٔب الصديق ُب أكاخر
 . جاءت البشارة إٔب ا٤بدينة صبيحة توُب رسوؿ ا كاألكؿ أشهر كا أعلم[

 الركاية على كجوىها ا٤بختلفة ف نك ستجد ُب جوىرىا أف فّبكزان كصحبو:  كمهما أدرت  
الدكلة، مثل قيادة ا١بيوش، قد تظاىركا بالوالء لؤلسود العنسي الكذاب، كعملوا عنده ُب مناصب  

كُب . كحكم ا٤بناطق، كغّب ذلك، أم أهنم أصبحوا من رجاالت الدكلة كا١بيش كأصبح ىو منهم ُب مأمن
أثناء ىذه العملية خادعوه كما ٱبادع العدك ا٢بريب، كتلفظوا عند اللزـك بألفاظ الكفر، فتظاىركا بالردة، 

ا٢برب »صيحتهم لو، كل ذلك تطبيق دقيق للحديم: كأقسموا لو على صدقهم، كإخبلصهم لو، كحسن ن
 . ، كٓب يعترب ذلك غدران «خدعة
صلى ا عليو كعلى آلو كسلم، بشَّر ٗبقتل العنسي قبيل كفاتو  النيبالركايات على أف  كتدؿ ٦بموع 
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أف كال شك . صلى ا عليو كعلى آلو كسلم، بساعات، كأثُب على منفذ العملية فوصفو بالصبلح كالربكة
أخبار العملية أصبحت حديم آّالس، كسارت ّٔا الركباف على عهد الصحابة، كىم ٦بمعوف على إقرارىا، 

ىذا إٝباع يقيِب . كالثناء العاطر على منفذيها، كٓب يسمع ُب تاريخ اإلسبلـ معَبض أك ناقد ٥با من أىل القبلة
العملية، بل على استحبأّا كالثناء على قاطع من الصحابة كمن جاء بعدىم من أىل اإلسبلـ على مشركعية 

 . فاعليها
  

 عبد ا بن أنيس فقد ركاىا أبو داكد كأٞبد كابن حباف كغّبىم:  ػ كأما قصة 
عن عبد ا بن أنيس ر ي ا عنو قاؿ: بعثِب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم إٔب خالد بن سفياف 

لو قاؿ فرأيتو كحضرت صبلة العصر فقلت إ٘ب ألخاؼ أف ا٥بذٕب ككاف ٫بو عرنة كعرفات فقاؿ اذىب فاقت
يكوف بيِب كبينو ما أف أؤخر الصبلة فانطلقت أمشي كأنا أصلي أكمئ إٲباء ٫بوه فلما دنوت منو قاؿ ٕب من 

قلت رجل من العرب بلغِب أنك ٘بمع ٥بذا الرجل فجئتك ُب ذاؾ قاؿ إ٘ب لفي ذاؾ فمشيت معو  ؟أنت
  .أخرجو أبو داكد كحسنو ا٢بافظ بن حجر. تو بسيفي حٌب بردساعة حٌب إذا أمكنِب علو 

أنو قد بلغِب أف  :عن عبد ا بن أنيس قاؿ: دعا٘ب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فقاؿ كركاية أٞبد 
خالد بن سفياف بن نبيح ٯبمع ٕب الناس ليغزك٘ب كىو بعرنة فأتو فاقتلو قاؿ قلت يا رسوؿ ا انعتو ٕب حٌب 

قاؿ إذا رأيتو كجدت لو اقشعريرة قاؿ فخرجت متوشحا بسيفي حٌب كقعت عليو كىو بعرنة مع ظعن أعرفو 
يرتاد ٥بن منزال ككاف كقت العصر فلما رأيتو كجدت ما كصف ٕب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم من 

أمشي ٫بوه  االقشعريرة فأقبلت ٫بوه كخشيت أف يكوف بيِب كبينو ٧باكلة تشغلِب عن الصبلة فصليت كأنا
أكمئ برأسي الركوع كالسجود فلما انتهيت إليو قاؿ من الرجل قلت رجل من العرب ٠بع بك كٔبمعك ٥بذا 
الرجل فجاءؾ ٥بذا قاؿ أجل أنا ُب ذلك قاؿ فمشيت معو شيئا حٌب إذا أمكنِب ٞبلت عليو السيف حٌب 

لى ا عليو كسلم فرآ٘ب فقاؿ قتلتو ٍب خرجت كتركت ظعائنو مكبات عليو فلما قدمت على رسوؿ ا ص
  .ركاه أٞبد ُب مسنده. أفلح الوجو قاؿ قلت قتلتو يا رسوؿ ا قاؿ صدقت

ىذه القصة أظهر عبد ا بن أنيس ٣بالد ا٤بوافقة على دينو كعلى قتاؿ النيب صلى ا عليو كسلم  ففي 
نو قتلو كٓب يعترب فعلو غدران بل ىو من ا١بهاد، كىذا أكثر من إظهار األماف ٍبٌ ٤با أمنو العدك كٛبكٌن عبد ا م

  .كا٢برب خدعة
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آّاىدين كعلى رأسهم شيخهم الشيخ أسامة حفظو ا قد أعذركا إٔب الكفار كعر وا  كمع ىذا ف ف 
عليهم ا٥بدنة كلكن أىب أىل الكفر إال أف يذكقوا بأس عباد ا آّاىدين، كاألمريكاف كمن على شاكلتهم 

اهنم مع من ُب ديارىم من ا٤بسلمْب باالعتداء عليهم، كمن االعتداء الصريح الذم يعترب ناقضان نقضوا أم
لعدىم كأماهنم مع كل مسلم ُب ببلدىم كغّب ببلدىم )إىانة كتاب ا( ك)الطعن ُب رسوؿ ا( ك)الطعن ُب 

  .دين اإلسبلـ(
  .ٱبونواأف آّاىدين ٕبمد ا كفضلو ٓب يغدركا كٓب  كّٔذا تعلم 
حذيفة ر ي ا عنو الذم ذكره ا٤بؤلف فقد ذىب بعض العلماء إٔب أف العهد الذم أيخذ  كأما حديم 

منهم غّب معترب ألنو أيخذ حاؿ اإلكراه، كلكن النيب صلى ا عليو كسلم ٞباية لسمعة الدعوة أمرىم أف 
يفة كأبيو ف ف الكفار استحلفوٮبا ال يقاتبلف كأما قضية حذ: قاؿ اإلماـ النوكم رٞبو ا يرجعوا كال يقاتلوا،

مع النيب صلى ا عليو كسلم ُب غزاة بدر فأمرٮبا النيب صلى ا عليو كسلم بالوفاء كىذا ليس لئلٯباب ف نو 
ال ٯبب الوفاء بَبؾ ا١بهاد مع اإلماـ كنائبو كلكن أراد النيب صلى ا عليو كسلم أف ال يشيع عن أصحابو 

)شرح النوكم على . إف كاف ال يلزمهم ذلك ألف ا٤بشيع عليهم ال يذكر تأكيبلنقض العهد ك 
  .(ُْْ/صُِمسلم/ج

  .إف الربجْب كاف فيهما نساء كأطفاؿ كرٗبا بعض ا٤بسلمْب، كىؤالء ال ٯبوز قتلهمف ف قيل: 
 فا١بواب من كجوه: 
 ، كاألماكن الٍب استهدفوىا ىي:أف آّاىدين استهدفوا ثبلثة أماكن ىي مفاصل القوة ُب أمريكا: األكؿ 

  .الٍب ٚبطط ١برائم أمريكا -كزارة الدفاع األمريكية- مبُب البنتاغوف -
  .مقر طواغيت أمريكا البيت األبيض -
قياـ اقتصادىا ك  الذين تغسل فيهما أمواؿ العآب كالذين ٥بما أثر كبّب ُب قياـ أمريكا الربجْب التجاريْب -

  .الذم خنقت بو العآب
استنكركا  رب الربجْب ٓب يتعر وا لضرب كزارة الدفاع ألهنم يعلموف أهنم إف  كالعجيب أف الذين

  .استنكركا ذلك فسوؼ تظهر حقائقهم للقريب كالبعيد فرٌكزكا استنكارىم على  رب الربجْب
عندما استهدفوا الربجْب ٓب يكن مقصودىم قتل النساء كاألطفاؿ ك٫بوىم كلكن كاف  كآّاىدكف 

  .مقصودىم  رب أعظم مفصل اقتصادم ألمريكا، كالذين قتلوا ُب الربجْب قتلوا تبعان ال قصدان 
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االقتصادم لو أصل ُب ديننا فالنيب صلى ا عليو كسلم خرج إٔب غزكة بدر كأصل قصده كا١بهاد  
  .ة قريش، ك رب قريش ُب اقتصادىالالتعرض لقاف

 صلى ا عليو كسلم للتعرض لقوافل ا٤بشركْب كما ُب قصة كذلك كانت كثّب من السرايا يبعثها النيب 
  .سرية عبد ا بن جحش ر ي ا عنو

ُب اقتصاده كما يكوف بضربو ُب مفاصلو االقتصادية، يكوف كذلك ٗبقاطعتو كحصاره  كجهاد العدك 
 كيدؿ على ذلك:

قضوا العهد حاصرىم الرسوؿ أهنم ٤با ن :٧باصرة يهود بِب النضّب كىي مذكورة ُب صحيح مسلم قصة -
صلى ا عليو كسلم كقطع ٬بيلهم كحرقو فأرسلوا إليو أهنم سوؼ ٱبرجوف فهزمهم با٢برب االقتصادية كفيها 

فكانت . (ما قطعتم من لينة أك تركتموىا قائمة على أصو٥با فب ذف ا كليخزل الفاسقْب)نزؿ قولو تعأب 
ىي عصب قوة اقتصادىم من أعظم كسائل الضغط عليهم كىزٲبتهم ااصرة كإتبلؼ مزارعهم ك٬بيلهم الٍب 

  .كإجبلئهم من ا٤بدينة
قصة حصار الطائف بعد فتح مكة كأصل قصتهم ذكرىا البخارم ُب ا٤بغازم كمسلم ُب ا١بهاد  -

فحاصرىم الرسوؿ صلى  :قاؿ ،ُٖٓ/ِكفٌصل قصتهم ابن القيم ُب زاد ا٤بعاد كذكرىا ابن سعد ُب الطبقات 
قاؿ ابن القيم ُب  ،عليو كسلم كأمر بقطع أعناب ثقيف كٙبريقها فوقع ا٤بسلموف فيها يقطعوف قطعا ذريعا ا

  .كفيو جواز قطع شجر الكفار إذا كاف ذلك يضعفهم كيغيظهم كىو أنكى فيهم :فوائد ذلك
 و ُب السّبكقد جاءت قصت ،ا٤بقاطعة االقتصادية للصحايب ٜبامة بن أثاؿ ا٢بنفي ر ي ا عنو قصة -

 ،ذكرىا ابن إسحاؽ ُب السّبة كابن القيم ُب زاد ا٤بعاد كالبخارم ُب ا٤بغازم كمسلم ُب ا١بهاد ،ا٤بغازمك 
 :كقصتو كانت قبل فتح مكة ٤با أسلم ٍب قدـ مكة معتمرا كبعد عمرتو أعلن ا٤بقاطعة االقتصادية لقريش قائبل

ُب ذلك رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم )ككانت اليمامة ال كا ال تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حٌب يأذف 
كقد أقره الرسوؿ  ،ٍب خرج إٔب اليمامة فمنع قومو أف ٰبملوا إٔب مكة شيئا حٌب جهدت قريش (ريف مكة

  .صلى ا عليو كسلم على ىذه ا٤بقاطعة االقتصادية كىي من مناقبو ر ي ا عنو
 لسعدم رٞبو ا ُب شأف ا٤بقاطعة:ما كتبو الشيخ عبد الرٞبن ا كأكرد ىنا 

 أركاف ا١بهاد بياف ُب فضل ا١بهاد ُب سبيل ا كاف ا٤بقاطعة اإلقتصاديو ركن من
 رٞبو ا: -لفضيلة الشيخ عبدالرٞبن بن ناصر بن سعدم  
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نو كأ ،فضل ا١بهاد ُب سبيل ا أخرب ا ُب كتابو أف ا١بهاد سبب الفبلح كطريق العز كالرفعة كالنجاح
كأخرب النيب صلى ا عليو كسلم أف  ..أفضل التجارات الرإبة، كأف أىلو أرفع ا٣بلق درجات ُب الدنيا كاْلخرة

كىو ذركة سناـ الدين كأحب األعماؿ إٔب رب العا٤بْب، كأف الركحة . با١بهاد تتم النعم الباطنة كالظاىرة
كأنو خّب من استيعاب الليل  ،من الدنيا كما عليهاكالغدكة كاليـو كالليلة ُب ا١بهاد كمصابرة األعداء خّب 

كأف آّاىد ا٤بصابر إذا مات كىجىبىٍت لو ا١بنة كأجرم لو عملو الذم كاف  ،كالنهار بالصياـ كالقياـ كأنواع التعبد
ا كأف ذنوبو صغارىا ككبارىا يغفرىا ا ما عد ،كأمن من فًب القرب كعذابو ،يعملو ُب الدنيا إٔب يـو القيامة

كأف ُب ا١بنة مائة درجة ما بْب كل درجتْب كما بْب السماء كاألرض أعدىا ا للمجاىدين ُب  ،ديوف العباد
كمن مات ٓب يغزي كٓب ٰبدث نفسو بالغزك مات على . كما اغربت قدما عبد ُب سبيل ا فتمسو النار ،سبيلو

  ..شعبة من النفاؽ
كفضائل . عند ا٢باجة إليو فقد كمل إٲبانو كبرئ من النفاؽأم كمن غزا ُب سبيل ا أك استعد للغزك  

كٜبراتو العاجلة كاْلجلة ال ٙبد كال تستقصى، ككيف ال يكوف ا١بهاد ُب سبيل ا  ،ا١بهاد ال تعد كال ٙبصى
ٰبتوم على ىذه الفضائل ا١بليلة كفيو عز الدنيا كسعادهتا كفيو سعادة اْلخرة ككرامتها ٩با ال عْب رأت كال 

كفيو إقامة  ،كيف ال يكوف ّٔذه ا٤بثابة كفيو عز اإلسبلـ كا٤بسلمْب. ف ٠بعت كال خطر على قلب بشرأذ
فآّاىد قد استعد كتصدل أف يكوف من أنصار ا  ..كفيو قمع الطاغْب كا٤بعتدين ،شعائر كشرائع الدين
قد شارؾ ا٤بصلْب ُب صبلهتم كآّاىد  ،كآّاىد قد سلك كل سبيل يوصلو إٔب ا ،الذابْب عن دين ا

كا٤بتعبدين ُب عباداهتم كالعاملْب ُب كل خّب ُب أعما٥بم ألنو ال سبيل لقياـ ىذه األمور إال با١بهاد كالذب 
كلوال دفع ا ّٔم لتصدع مشل الدين  ،فلوال آّاىدكف ٥بدمت موا ع العبادات ،عن األكطاف كاألدياف

كبو يتم قيامو كأمنو، كلوال دفع ا  ،فا١بهاد سور الدين كحصنو ..كاستولت األعداء من الكافرين الطاغْب
الناس بعضهم ببعض ٥بدمت صوامع كبيع كصلوات كمساجد يذكر فيها اسم ا كثّبا كلينصرف ا من ينصره 

  .إف ا لقوم عزيز
  .كيا ٞباة ا٤بسلمْب ..فيا أنصار الدين 
  ..كيا خّبة آّاىدين 
فقد أتوكم ُب  ،كىذه أمم الكفر كالطغياف قد ٘بمعت على حربكم كٙبزبت ،حضرت ىذه أيامكم قد 

فانفركا ١بهادىم خفافا كثقاال كجاىدكا بأموالكم  ،غر هم القضاء التاـ على دينكم كأقطاركم ..عقر داركم
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كم من }يا أيها الذين ىل أدلكم على ٘بارة تنجي ..كأنفسكم ُب سبيل ا ذلك خّب لكم إف كنتم تعلموف
عذاب أليم * تؤمنوف با كرسولو ك٘باىدكف ُب سبيل ا بأموالكم كأنفسكم ذلكم خّب لكم إف كنتم 
تعلموف * يغفر لكم ذنوبكم كيدخلكم جنات ٘برم من ٙبتها األهنار كمساكن طيبة ُب جنات عدف ذلك 

تركا كيف جعل ا ا١بهاد أربح  أٓب. {الفوز العظيم * كأخرل ٙببوهنا نصر من ا كفتح قريب كبشر ا٤بؤمنْب
كا تعأب ال  ،ككعدىم بالنصر منو كفتح قريب ،التجارات، كطريقا إٔب ا٤بساكن الطيبة ُب جنات النعيم

  {}يا أيها الذين آمنوا إف تنصركا ا ينصركم كيثبت أقدامكم. ٱبلف ا٤بيعاد
حافظوا  ..عليا ككلمة الذين كفركا السفلىقوموا با١بهاد ٨بلصْب  قاصدين أف تكوف كلمة ا ىي ال 

كلتكن كلمتكم كاحدة كأغرا كم متحدة  ..كا٢بماية العربية ،كاألخوة اإلٲبانية ،على الوحدة الدينية
كمٌب اجتمع ا٤بسلموف كاتفقوا  ،ف ف االجتماع أساس القوة ا٤بعنوية ،كمقاصدكم متفقة كسعيكم ٫بوىا كاحد

مٌب كانوا على  ..ادىم كٓب يتفرقوا كعملوا األسباب النافعة كاستعانوا برّٔمكصابركا أعداءىم كثبتوا على جه
  .ىذا الوصف فليبشركا بالعز كالرفعة كالكرامة

  .{}يا أيها الذين آمنوا اصربكا كصابركا كرابطوا كاتقوا ا لعلكم تفلحوف
تفلحوف * كال تنازعوا فتفشلوا كتذىب علكم ل}يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا كاذكركا ا كثّبا 

  .{رٰبكم إف ا مع الصابرين
 :إخوا٘ب 

ككل سعي ككل عمل فيو صبلح ا٤بسلمْب كفيو نفعهم كفيو  ،اعلموا أف ا١بهاد يتطور بتطور األحواؿ
ككل سعي كعمل فيو دفع لضرر على ا٤بسلمْب كإيقاع الضرر باألعداء الكافرين فهو  ،عزىم فهو من ا١بهاد

من جهز غازيا فقد غزل، كمن خلفو ُب أىلو  ..ن ا١بهاد، ككل مساعدة للمجاىدين ماليا ف هنا من ا١بهادم
كالذم يساعد بو  ،صانعو ٰبتسب فيو األجر :ٖبّب فقد غزل، كإف ا دخل بالسهم الواحد ثبلثة ا١بنة

  .كالذم يباشر بو ا١بهاد ،آّاىدين
يل اقتصاديات ا٤بسلمْب كالتوسعة عليهم ُب غذائياهتم الضركرية كمن أعظم ا١بهاد كأنفعو السعي ُب تسه

كما أف من أنفع ا١بهاد كأعظمو مقاطعة األعداء ،كتوسيع مكاسبهم ك٘باراهتم كأعما٥بم كعما٥بم ،كالكمالية
كال تفتح ٥با أسواؽ ا٤بسلمْب كال ٲبكنوف من جلبها  ،ُب الصادرات كالواردات فبل يسمح لوارداهتم ك٘باراهتم

بل يستغِب ا٤بسلموف ٗبا عندىم من منتوج ببلدىم، كيوردكف ما ٰبتاجونو من الببلد  ..على ببلد ا٤بسلمْب
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  :ككذلك ال تصدر ٥بم منتوجات ببلد ا٤بسلمْب كال بضائعهم كخصوصا ما فيو تقوية لؤلعداء. ا٤بسا٤بة
؟! ؟ ما بو يستعينوف على قتا٥بمككيف يصدر ٥بم من ببلد ا٤بسلمْب ..ف نو يتعْب منع تصديره إليهم ،كالبَبكؿ

  .كمنعو من أكرب ا١بهاد كنفعو عظيم ،ف ف تصديره إٔب ا٤بعتدين  رر كبّب
فجهاد األعداء با٤بقاطعة التامة ٥بم من أعظم ا١بهاد ُب ىذه األكقات، كقد نفع ا ّٔذه ا٤بقاطعة نفعا   
١بهة ٧بصورين مضطرين إٔب إعطاء كصاركا من ىذه ا ،كأ رت األعداء كأجحفت باقتصادياهتم ..كبّبا

كحفظ ا بذلك ما حفظ من عز ا٤بسلمْب  ،ا٤بسلمْب كثّبا من ا٢بقوؽ الٍب لوال ىذه ا٤بقاطعة ٤بنعوىا
  .ككرامتهم

كمن أعظم ا٣بيانات كأبلغ ا٤بعاداة للمسلمْب هتريب أكٕب ا١بشع كالطمع الذين ال يهمهم الدين كال عز  
! كىذا من أكرب  ..نقود الببلد أك بضائعها أك منتوجاهتا إٔب ببلد األعداء ا٤بسلمْب كال تقوية األعداء
  .كصاحب ىذا العمل ليس لو عند ا نصيب كال خبلؽ ،ا١بنايات كأفظع ا٣بيانات

ف هنم ساعدكا أعداء اإلسبلـ مساعدة  ،كالتنكيل ّٔم ،فواجب الوالة الضرب على أيدم ىؤالء ا٣بونة 
فهؤالء مفسدكف ُب األرض يستحقوف أف ينزؿ  ..ا٤بسلمْب كنفع أعدائهم الكافرينكسعوا ُب  رار  ،ظاىرة

  .ّٔم أعظم العقوبات
كا٤بقصود أف مقاطعة األعداء باالقتصاديات كالتجارات كاألعماؿ كغّبىا ركن عظيم من أركاف ا١بهاد كلو 

  .النفع األكرب كىو جهاد سلمي كجهاد حريب
 ،ع كلمتهم كألف بْب قلؤّم كجعلهم إخوانا متحابْب كمتناصرينكفق ا ا٤بسلمْب لكل خّب كٝب 

  ..كساعدىم ٗبدده كتسديده إنو جواد كرٙب رؤكؼ رحيم ،كأيدىم بعونو كتوفيقو
  .صلى ا على ٧بمد كعلى آلو كصحبو كسلمك  
 :قاؿ ذلك ككتبو 
  .رٞبو ا -عبدالرٞبن بن ناصر بن سعدم  
طفاؿ جاء تبعان ال قصدان كلو أراد آّاىدكف قتل الناس لكاف ذلك أسهل أف قتل النساء كاأل: الثا٘ب 

عليهم من  رب الربجْب كالبنتاغوف ف ف استهداؼ األماكن السكنية ا٤بأىولة بالناس أسهل من  رب 
  .األماكن اركسة كا٤براقبة



 : أبي المنذر الحربيجمع وإعداد  كفير والتفجير"عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل الت

 (ٖٓٛ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

ل نسائنا كأطفالنا ٯبوز لنا أف نستهدؼ نساءىم كأطفا٥بم معاقبة با٤بثل فكما يتقصدكف قت مع أنو 
  .فكذلك ٯبوز لنا أف نتقٌصد نساءىم كأطفا٥بم، كمن عاقب با٤بثل فما ظلم

كقد ذكر العلماء عٌدة مواطن ٯبوز فيها قتل نساء الكفار كأطفا٥بم كقد ٝبعها الشيخ الشهيد يوسف  
كمهم من غّب :ال شك ُب حرمة قتل النساء كالصبياف كالشيوخ كمن ُب ححيم قاؿ -تقبلو ا-العيّبم 

ا٤بقاتلة من الكفار، إال أف ىؤالء ا٤بعصومْب من الكفار ليست عصمتهم مطلقة، بل إف ىناؾ حاالت ٯبوز 
  .فيها قتلهم سواءن قصدان أك تبعان كسنذكر تلك ا٢باالت بالتفصيل

 : ا٢بالة األكٔب
لكفار بنفس ما عوقبوا بو من ا٢باالت الٍب ٯبوز فيها قتل أكلئك ا٤بعصومْب قصدان أف يعاقب ا٤بسلموف ا 

ف ذا كاف الكفار يستهدفوف النساء كاألطفاؿ كالشيوخ من ا٤بسلمْب بالقتل، ف نو ٯبوز ُب ىذه ا٢بالة أف يفعل 
معهم الشيء نفسو، لقوؿ ا تعأب )فىمىًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ٗبًٍثًل مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم( 

حى فىأىٍجريهي ولو )كىالًَّذينى ًإذىا أىصىابػىهيمي اٍلبػىٍغيي ىيٍم يػىٍنتىًصريكفى كىجىزىاءي سىيّْئىةو سىيّْئىةه ًمثٍػليهىا فىمىٍن عىفىا كىأىٍصلى ( كقُْٗ)البقرة:
بُّ الظَّاًلًمْبى كىلىمىًن انٍػتىصىرى بػىٍعدى ظيٍلًمًو فىأيكلىًئكى مىا عىلىٍيًهٍم ًمٍن سىبً  يلو ًإ٭بَّىا السًَّبيلي عىلىى الًَّذينى عىلىى اللًَّو ًإنَّوي ال ٰبًي

فَّ ذىًلكى لىًمٍن عىٍزـً يىٍظًلميوفى النَّاسى كىيػىبػٍغيوفى ُب اأٍلىٍرًض ًبغىٍّبً ا٢بٍىقّْ أيكلىًئكى ٥بىيٍم عىذىابه أىلًيمه كىلىمىٍن صىبػىرى كىغىفىرى إً 
يػٍره لًلصَّاًبرًينى، كىاٍصربٍ كىمىا صىبػٍريؾى ًإالَّ اأٍليميوًر( كقولو )كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ٗبًٍثًل مىا عي  وًقٍبتيٍم بًًو كىلىًئٍن صىبػىٍرًبيٍ ٥بىيوى خى

ىيٍم ٧بيًٍسنيوفى( كىذه اْليات  بًاللًَّو كىال ٙبىٍزىٍف عىلىٍيًهٍم كىال تىكي ُب  ىٍيقو ٩بَّا ٲبىٍكيريكفى ًإفَّ اللَّوى مىعى الًَّذينى اتػَّقىٍوا كىالًَّذينى 
ة ُب كل شيء، كأسباب نزك٥با ال ٱبصصها، ألف القاعدة الشرعية تقوؿ )العربة بعمـو اللفظ ال ٖبصوص عام

 . السبب(
( نزلت ُب ا٤بثلة، ركل الَبمذم ُب سننو بسند صحيح  ..فآية )كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ٗبًٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم بًوً  

ـ أحد أصيب من األنصار أربعة كستوف رجبلن، كمن ا٤بهاجرين عن أيب بن كعب ر ي ا عنو ٤با كاف يو 
ستة، منهم ٞبزة بن عبد ا٤بطلب ر ي ا عنو، فمثلوا ّٔم، فقالت األنصار، لئن أصبنا منهم يومان مثل ىذا 

وًقٍبتيٍم بًًو كىلىًئٍن صىبػىٍرًبيٍ لنربْب عليهم ُب التمثيل، فلما كاف يـو فتح مكة أنزؿ ا )كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ٗبًٍثًل مىا عي 
يػٍره لًلصَّاًبرًينى( فقاؿ رجل: ال قريش بعد اليـو فقاؿ النيب ر ي ا عنو كفوا عن القـو إال أربعة(  . ٥بىيوى خى

أم من التمثيل  -أف رسوؿ صلى ا عليو كسلم قاؿ حْب رأل ما رأل ”كركل ابن ىشاـ ُب السّبة 
)لوال أف ٙبزف صفية كيكوف سنة من بعدم لَبكتو حٌب يكوف ُب بطوف السباع  -بعمو ٞبزة ر ي ا عنو 
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كحواصل الطّب، كلئن أظهر٘ب ا على قريش، ُب موطن من ا٤بواطن ألمثلن بثبلثْب رجبلن منهم( فلما رأل 
رنا ا ا٤بسلموف حزف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كغيظو على من فعل بعمو ما فعل، قالوا كا لئن أظف

كحدثِب من ال أهتم عن  ..قاؿ ابن إسحاؽ ..ّٔم يومان من الدىر لنمثلن ّٔم مثلة ٓب ٲبثلها أحد من العرب
ابن عباس: أف ا عز كجل أنزؿ ُب ذلك من قوؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كقوؿ أصحابو )كىًإٍف 

يػٍره لًلصَّاًبرًينى، كىاٍصربٍ كىمىا صىبػٍريؾى ًإالَّ بًاللًَّو كىال ٙبىٍزىٍف عىلىٍيًهٍم عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ٗبًٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم بًًو كىلى  ًئٍن صىبػىٍرًبيٍ ٥بىيوى خى
 . “كىال تىكي ُب  ىٍيقو ٩بَّا ٲبىٍكيريكفى( فعفا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كهنى عن ا٤بثلة

ا٤بشركوف فرأل ا٤بسلموف ب خواهنم مثلة سيئة  قاؿ ٤با كاف يـو أحد كانصرؼ ّٔٔ/ٕركل بن أيب شيبة  
جعلوا يقطعوف آذاهنم كآنافهم كيشقوف بطوهنم فقاؿ أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم لئن أنالنا ا 

ره لًلصَّاًبرًينى( فقاؿ رسوؿ ا منهم لنفعلن فأنزؿ ا )كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ٗبًٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم ًبًو كىلىًئٍن صىبػىٍرًبيٍ ٥بىيوى خىيػٍ 
 . صلى ا عليو كسلم )بل نصرب(

فا٤بثلة منهي عنها ك٧برمة لقوؿ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم كما جاء عند البخارم عن عبد ا ين  
ل،  ا٤بثلة: تشويو خلقة القتي” َُِ/ٓيزيد ر ي ا عنو )أنو هنى عن النهىب كا٤بثلة( قاؿ ابن حجر ُب الفتح 

 . “كجدع أطرافو، كجب مذاكره ك٫بو ذلك
كُب صحيح مسلم من حديم بريدة أف النيب صلى ا عليو كسلم كاف يوصي قادة جيوشو كسراياه  

 . ( ..بقولو )اغزكا باسم ا، قاتلوا من كفر با، اغزكا، كال تغلوا كال تغدركا، كال ٛبثلوا، كال تقتلوا كليدان 
بقتلى ا٤بسلمْب جاز للمسلمْب أف ٲبثلوا بقتلى العدك كترتفع ا٢برمة ُب ىذه إال أف العدك إذا مثل  

ا٢بالة، كالصرب كترؾ ا٤بثلة أفضل للمسلمْب، أما الرسوؿ صلى ا عليو كسلم فالصرب كترؾ ا٤بثلة ُب حقو على 
بًاللًَّو( كقاؿ للمؤمنْب )كىلىًئٍن الوجوب ألف ا سبحانو كتعأب أمره بالصرب كقاؿ لو )كىاٍصربٍ كىمىا صىبػٍريؾى ًإالَّ 

صىبػىٍرًبيٍ( ندبان على الصرب، فالشاىد من اْلية أف ا٤بثلة ٧برمة كارتفعت ا٢برمة ُب حاؿ ا٤بعاقبة با٤بثل، كاْلية 
عامة فيجوز أف يعامل ا٤بسلموف عدكىم با٤بثل ُب كل شيء ارتكبوه  د ا٤بسلمْب، ف ذا قصد العدك النساء 

 .  ف للمسلمْب أف يعاقبوا با٤بثل كيقصدكا نساءىم كصبياهنم بالقتل، لعمـو اْليةكالصبياف بالقتل، ف
إف ا٤بثلة حق ٥بم، فلهم فعلها ”نقبلن عن شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ُِٖ/ُٔب الفركع  قاؿ ابن مفلح 

١بهاد، كال لبلستيفاء كأخذ الثأر، ك٥بم تركها، كالصرب أفضل، كىذا حيم ال يكوف ُب التمثيل ّٔم زيادة ُب ا
يكوف نكاال ٥بم عن نظّبىا، فأما إذا كاف ُب التمثيل الشائع دعاءن ٥بم إٔب اإلٲباف أك زجران ٥بم عن العدكاف، 
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 . ُِٓ/ٓكانظر االختيارات لشيخ اإلسبلـ “ ف نو ىنا من باب إقامة ا٢بدكد كا١بهاد ا٤بشركع
سلمْب أف ٲبثلوا بالكفار إذا مثلوا ّٔم كقد أباح ا تعأب للم” َُٖ/ُُِب حاشيتو  كقاؿ ابن القيم 

كإف كانت ا٤بثلة منهيا عنها فقاؿ تعأب )كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ٗبًٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم ًبًو( كىذا دليل على جدع األنف 
نهيا كقطع األذف كبقر البطن ك٫بو ذلك ىي عقوبة با٤بثل ليست بعدكاف كا٤بثل ىو العدؿ، كأما كوف ا٤بثلة م

عنها فلما ركل أٞبد ُب مسنده من حديم ٠برة بن جندب كعمراف بن حصْب قاؿ ما خطبنا رسوؿ ا 
 . خطبة )إال أمرنا بالصدقة كهنانا عن ا٤بثلة(

فلو ٓب ٲبت إذا فيعل بو نظّب ما فىعل فأنتم تقتلونو كذلك زيادة على ما فعل فأين ا٤بماثلة؟، قيل  ف ف قيل 
لسيف، ف نو لو  ربو ُب العنق كٓب يوجبو كاف لنا أف نضربو ثانية كثالثة حٌب يوجبو ىذا ينتقض بالقتل با

اتفاقا، كإف كاف األكؿ إذا  ربو حصوؿ كاحدة كاعتبار ا٤بماثلة لو طريقاف إحداٮبا اعتبار الشيء بنظّبه كمثلو 
١بمع فيو بْب األصل كالفرع كىو قياس العلة الذم يلحق فيو الشيء بنظّبه، كالثا٘ب قياس الداللة الذم يكوف ا

بدليل العلة كالزمها ف ف انضاؼ إٔب كاحد من ىذين عمـو لفظي كاف من أقول األدلة الجتماع العمومْب 
اللفظي كا٤بعنوم كتضافر الدليلْب السمعي كاالعتبارم فيكوف موجب الكتاب كا٤بيزاف كالقصاص ُب مسألتنا 

 اىػ. “ال خفاء بو ك ا٢بمد كا٤بنة ىو من ىذا الباب كما تقدـ تقريره كىذا كا ح
ابن القيم ا٤بتقدـ رد على من قاؿ: ككيف تقتلوف نساء كصبياف ا٤بقاتلة إذا فعلوا ىذا  ككبلـ العبلمة 

 . بنساء كصبياف ا٤بسلمْب؟ ككيف تأخذكف ثأركم من غّب الفاعل؟ كا يقوؿ )كىال تىزًري كىازًرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل(
ل كينتقض حٌب لو قلناه على ا٤بقاتلة فكيف يقاتل النيب صلى ا عليو كسلم مقاتلة باط كىذا اإليراد 

 . قريش كالذم نقض العهد ىم بِب بكر بن كائل أك قادة قريش
ككيف يقتل النيب صلى ا عليو كسلم رجاؿ كشيوخ كأجراء بِب قريظة كىم ٓب ينقضوا العهد بل نقضو   

 . ريرهتم سبعمائة نفس، كاسَبؽ من بقيكرباؤىم كأىل الرأم منهم فقتل ٔب
 . كيف ٯبيز العلماء ا٤بثلة مطلقان برجاؿ العدك كٓب يشَبطوا أف تكوف ا٤بثلة بالفاعل؟ كأيضان  
رجبلن قتل آخر فلماذا تتحمل عاقلتو الدية كيغرموف كالذم ارتكب ا١بناية فرد منهم كىم ٓب  كلو أف 

  يشاركوه كرغم ذلك ٙبملوا جريرتو؟
القسامة أيضان كيف ٯبيز الشرع ٣بمسْب رجبلن من أكلياء ا٤بقتوؿ الذين ٓب يشهدكا القتل،  سألةكُب م 

على أف يقسموا على رجل مشتبو بو بأنو قتل كليهم ٍب يدفع ٥بم برمتو ليقتلوه؟ كيف ييقتل ُب ىذه ا٢بالة 
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 كاإلدانة ىنا ٓب تكن مؤكدة بالطبع كما ىي ُب حالة اإلقرار أك الشهود؟
ء ُب الصحيحْب كذلك من حديم رافع بن خديج ر ي ا عنو قاؿ كنا مع النيب صلى ا عليو كجا 

كسلم بذم ا٢بليفة من هتامة فأصبنا غنما كإببل فعجل القـو فأغلوا ّٔا القدكر فجاء رسوؿ ا صلى ا عليو 
بلؼ اللحم كىو من الغنائم كسلم )فأمر ّٔا فأكفئت(، فكيف يعاقب الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ىؤالء ب ت

الٍب ٓب تقسم بعد كللجيش ٝبيعان حق فيو، كالذم اعتدل ىم الذين أغلوا ّٔا القدكر فقط، فلم تكوف العقوبة 
 . ٝباعية؟
كٞبل البخارم اإلكفاء على العقوبة با٤باؿ كإف كاف ذلك ا٤باؿ ال ٱبتص ”ُب الفتح  قاؿ ابن حجر 

 . “بو طمعهم، كانت النكاية حاصلة ٥بمبأكلئك الذين ذٕبوا، لكن ٤با تعلق 
َّ الًَّذينى ظىلىميوا ًمٍنكيٍم خىاصَّة  نىةن ال تيًصيَبى  ..كأيضان يرد على اإليراد ا٤بتقدـ بعمـو قوؿ ا تعأب )كىاتػَّقيوا ًفتػٍ

ا فػىفىسىقيوا ًفيهى  ا اٍلقىٍوؿي فىدىمٍَّرنىاىىا تىٍدًمّبان(اْلية( كقولو )كىًإذىا أىرىٍدنىا أىٍف نػيٍهًلكى قػىٍريىةن أىمىٍرنىا ميتػٍرىًفيهى  . ا فىحىقَّ عىلىيػٍهى
كالشريعة جاءت ٗبثل ىذه العقوبات ٤بثل تلك ا٢باالت من ا١برائم، ألف ىذه ا١برائم الٍب ٞبل الشارع  

عقوبتها غّب ا١بناة ىي معاص تعترب ٝباعية ب مكاف ا١بماعة إذا علموا أهنم سيعاقبوف ّٔا أف ٯبربكا ا١با٘ب 
ى أف يكف عن ذلك، لذا جاءت الشريعة بعقاب ا١بماعة من أجل الفرد، حثان للجماعة كٙبريضان ٥بم عل

 . على أف يأخذكا على يد ا١با٘ب قبل أف يفعل ذلك كا أعلم
  ..كراجع كبلـ ابن القيم ا٤بتقدـ ليتضح لك ا٤بعُب 
مة لكل عقوبة أك حد سواءن مع ال تقتصر على ا٤بماثلة ُب القصاص فقط بل ىي عا كاْليات ا٤بتقدمة 

ًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ٗبًٍثًل ” ّٕٓ/ِمسلم أك ذمي أك معاىد أك حريب قاؿ القرطيب  قولو تعأب )فىمى
عمـو ُب ٝبيع األشياء  مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم( كقولو تعأب )كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ٗبًٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم بًًو( قالوا كىذا 

كلها كعضدكا ىذا بأف النيب صلى ا عليو كسلم )حبس القصعة ا٤بكسورة ُب بيت الٍب كسرهتا كدفع 
ال خبلؼ بْب العلماء أف ىذه اْلية  ...الصحيحة كقاؿ إناء ب ناء كطعاـ بطعاـ( أخرجو أبو داكد، ٍب قاؿ

ا قتل بو كىو قوؿ ا١بمهور ما ٓب يقتلو بفسق  أصل ُب ا٤بماثلة ُب القصاص فمن قتل بشيء قتل ٗبثل م
كاللوطية كإسقاء ا٣بمر فيقتل بالسيف، كللشافعية قوؿ أنو يقتل بذلك فيتخذ عودان على تلك الصفة كيطعن 
بو ُب دبره حٌب ٲبوت كيسقى عن ا٣بمر ماءن حٌب ٲبوت، كقاؿ ابن ا٤باجشوف إف من قتل بالنار أك بالسم ال 

ى ا عليو كسلم )ال يعذب بالنار إال ا( كالسم نار باطنو كذىب ا١بمهور إٔب أنو يقتل بو لقوؿ النيب صل
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 . “يقتل بذلك لعمـو اْلية
عن رجل ” ِّٔ/ َّٗبقتضى عمـو اْلية ُب رد سؤاؿ كرد عليو فقاؿ ُب الفتاكل  كأفٌب شيخ اإلسبلـ 

ُب الدنيا كعلم أف ما عند ا خّب أخذ مالو ظلما بغّب حق كانتهك عر و أك نيل منو ُب بدنو فلم يقتص 
كأبقى فهل يكوف عفوه عن ظا٤بو مسقطا ٤با عند ا أـ نقصا لو أـ ال يكوف، أك يكوف أجره باقيا كامبل 
موفرا كأٲبا أكٔب مطالبة ىذا الظآب كاالنتقاـ منو يـو القيامة كتعذيب ا لو أك العفو عنو كقبوؿ ا٢بوالة على 

 . ا تعأب؟
ال يكوف العفو عن الظآب كال قليلو مسقطا ألجر ا٤بظلـو عند ا كال منقصا لو بل العفو عن  ب:فأجا 

الظآب يصّب أجره على ا تعأب ف نو إذا ٓب يعف كاف حقو على الظآب فلو أف يقتص منو بقدر مظلمتو كإذا 
 )كىجىزىاءي سىيّْئىةو سىيّْئىةه ًمثٍػليهىا فىمىٍن عىفىا عفا كأصلح فأجره على ا كأجره الذم ىو على ا خّب كأبقى قاؿ تعأب

بُّ الظَّاًلًمْبى( فقد أخرب أف جزاء السيئة سيئة مثلها ببل عدكاف كىذا ىو  كىأىٍصلىحى فىأىٍجريهي عىلىى اللًَّو ًإنَّوي ال ٰبًي
كقد  ..ٍب قاؿ ..أىٍجريهي عىلىى اللًَّو(القصاص ُب الدماء كاألمواؿ كاألعراض ك٫بو ذلك ٍب قاؿ )فىمىٍن عىفىا كىأىٍصلىحى فى 

يػٍره لًلصَّاًبرًينى( كأب اح ٥بم سبحانو كتعأب قاؿ تعأب )كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ٗبًٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم بًًو كىلىًئٍن صىبػىٍرًبيٍ ٥بىيوى خى
يػٍره لًلصَّاًبرًينى( فعلم أف الصرب عن إذا عاقبوا الظآب أف يعاقبوه ٗبثل ما عاقب بو ٍب قاؿ )ًبًو كىلىًئٍن صىبػى  ٍرًبيٍ ٥بىيوى خى

ِى “ عقوبتو با٤بثل خّب من عقوبتو فكيف يكوف مسقطا لؤلجر أك منقصا لو؟  . أىػ ٨بتصران
كإذا كانت ا٤بماثلة جائزة ُب حق ا٤بعتدم ا٤بسلم ُب القصاص فكيف ّٔا ُب حق ا٤بعتدم ا٢بريب؟، قاؿ  

ذا قتل بالسيف ٓب يقتص منو إال بالسيف لقولو تعأب )فىمىًن اٍعتىدىل فصل إ” ُٖٔ/ِالنوكم ُب ا٤بهذب 
عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ٗبًٍثًل مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم( كألف السيف أرجى اْلالت ف ذا قتل بو كاقتص بغّبه أخذ فوؽ 

رماه من شاىق أك  ربو حقو ألف حقو ُب القتل، كقد قتل كعذب ف ف أحرقو أك غرقو أك رماه ٕبجر أك 
ٖبشب أك حبسو كمنعو الطعاـ كالشراب فمات فللوٕب أف يقتص بذلك لقولو تعأب )كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ٗبًٍثًل 
مىا عيوًقٍبتيٍم بًًو( ك٤با ركل الرباء ر ي ا عنو أف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ )من حرؽ حرقناه كمن غرؽ 

اص مو وع على ا٤بماثلة كا٤بماثلة ٩بكنة ّٔذه األسباب فجاز أف يستوَب ّٔا القصاص كلو غرقناه( كألف القص
 . “أف يقتص منو بالسيف ألنو قد كجب لو القتل كالتعذيب ف ذا عدؿ إٔب السيف فقد ترؾ بعض حقو فجاز

هىا( كقولو تعأب )كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم قولو تعأب )كىجىزىاءي سىيّْئىةو سىيّْئىةه ًمثٍػلي ” ّٗ/ُٔب نيل األكطار  قاؿ الشوكا٘ب 
عىلىٍيكيٍم( كا٢باصل  فػىعىاًقبيوا ٗبًٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم ًبًو( كقولو تعأب )فىمىًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ٗبًٍثًل مىا اٍعتىدىل
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  أىػ ٨بتصران “ ياتأف األدلة القا ية بتحرٙب ماؿ اْلدمي كدمو كعر و عمومها ٨بصص ّٔذه الثبلث اْل
قولو )فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ٗبًٍثًل مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم( كقولو )كىجىزىاءي ” ِّٖ/ُقاؿ ابن القيم ُب إعبلـ ا٤بوقعْب  

العقوبة با٤بثل ُب  إم -سىيّْئىةو سىيّْئىةه ًمثٍػليهىا( كقولو )كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ٗبًٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم ًبًو( يقتضي جواز ذلك 
كقد صرح الفقهاء ٔبواز إحراؽ زركع الكفار كقطع أشجارىم إذا كانوا يفعلوف  -األنفس كاألعراض كاألمواؿ 

ذلك بنا كىذا عْب ا٤بسألة كقد أقر ا سبحانو الصحابة على قطع ٬بل اليهود ٤با فيو من خزيهم كىذا يدؿ 
و، كإذا جاز ٙبريق متاع الغاؿ بكونو تعدل على ا٤بسلمْب على أنو سبحانو ٰبب خزم ا١با٘ب الظآب كيشرع

ُب خيانتهم ُب شيء من الغنيمة فؤلف ٰبرقوا مالو إذا حرؽ ماؿ ا٤بسلم ا٤بعصـو أكٔب كأحرل، كإذا كانت 
ا٤بالية ُب حق ا الذم مسا٧بتو بو أكثر من استيفائو فؤلف تشرع ُب حق العبد الشحيح أكٔب كأحرل، كألف 

و شرع القصاص زجرا للنفوس عن العدكاف ككاف من ا٤بمكن أف يوجب الدية استدراكا لظبلمة ا سبحان
آِّب عليو با٤باؿ كلكن ما شرعو أكمل كأصلح للعباد كأشفى لغيظ آِّب عليو كأحفظ للنفوس كاألطراؼ، 

ا٢بكمة كالرٞبة كإال فمن كاف ُب نفسو من اْلخر من قتلو أك قطع طرفو قتلو أك قطع طرفو كأعطى ديتو ك 
 . “كا٤بصلحة تأىب ذلك كىذا بعينو موجود ُب العدكاف على ا٤باؿ

كبعد ىذه النصوص ا٤بنقولة عن أىل العلم كبياف أف العقوبة با٤بثل الواردة ُب اْليات ليست خاصة  
ساؽ با٤بثلة الٍب كانت سببان لنزكؿ أحدىا، بل ىي عامة ُب القصاص كا٢بدكد كا٤بعاملة مع الكفار كمع ف

ا٤بسلمْب الظلمة، ف ذا جاز االقتصاص من ا٤بسلم ٗبثل جرٲبتو، فؤلف ٯبوز معاملة الكافر ا٢بريب ٗبثل معاملتو 
 . للمسلمْب من باب أكٔب

أف الكفار اليـو ال سيما أمريكا تقتل أبناء ا٤بسلمْب كنساءىم كشيوخهم بغّب ذنب  دكمن ا٤بشاىى  
من الزماف كٓب يقتل إال الشعب ا٤بسلم، كُب قصفهم للعراؽ ٓب  اقَبفوه، فهاىم ٰباصركف العراؽ منذ عقد

يضركا ا٢بكومة العراقية بضرر بالغ بل أ ركا ا٤بسلمْب فقتلوا مئات اْلالؼ منهم، كلو أف ا٤بسلمْب عاملوا 
أمريكا با٤بثل ١باز ٥بم أف يقتلوا بضعة عشر مليوف مد٘ب، فبصاركخ كاحد قتلت أمريكا ما يربوا على ٟبسة 

ؼ مسلم ُب ملجأ العامرية ببغداد أثناء حرب ا٣بليج، لو كاف الفاعل لعمليات أمريكا مسلما لكانت آال
ىذه العمليات فقط رد دين مقابل حادثة ملجأ العامرية الٍب فجعت ا٤بسلمْب، ناىيك عن ا٢بصار الذم 

ان على األبرياء ُب العراؽ، أكدل ٕبياة أكثر من مليوف كمئٍب ألف مسلم، كأيضان فعدكاف أمريكا ال زاؿ مستمر 
ف ف آثار األسلحة الفتاكة الٍب أصابت أرض ا٤بسلمْب بالفساد كأصابت مئات اْلالؼ من األبرياء بأمراض 
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غريبة أشهرىا سرطاف الدـ ال زالت ظاىرة للعياف، بسبب اليورانيـو ا٤بنٌضب كقد بلغت كفيات األطفاؿ فقط 
  طفل )ثبلثة أرباع مليوف!(،ََََٕٓا٢بصار أكثر من  خبلؿ ىذه السنوات بسبب  ربات أمريكا مع

إٔب حصار أمريكا ألفغانستاف ف نك ترل العجب العجاب فضحايا ا٢بصار يصل إٔب  كإذا نظرت 
% ُب الشعب األفغا٘ب ا٤بسلم كل ٓٗسبعْب ألف مسلم، أما األكبئة كاألمراض كالفقر ف نو ارتفع إٔب نسبة 

ألكٔب، كقد أيمطرت أرض ا٤بسلمْب بسبعْب صاركخ فلم ٪بد من يستنكر ىذا ىذا تسببت بو أمريكا بالدرجة ا
 . اإلرىاب كال قتل األبرياء

إٔب فلسطْب لَبل منذ أكثر من ٟبسْب عامان حرب أمريكا للمسلمْب من خبلؿ اليهود،  كأدر طرفك 
ؽ، كال زاؿ ألف معو  ُُٔألف جريح ك ُٖٔألف شهيد ب ذف ا ك ِِٔنتج عنها ٟبسة مبليْب مشرد ك

ا٢بصار على إخواننا ُب فلسطْب بعوف أمريكا مشددان منذ أكثر من عشرة أشهر قتل خبللو من جراء ا٢برب 
 . الصهيوأمريكية على ا٤بسلمْب أكثر من ألف كمائٍب مسلم كجرح ما يزيد على كاحد كعشرين ألف مسلم

ثبلثة عشر ألف مسلم كحرقت تدخلت أمريكا ٕبجج إنسانية لتفسد ُب األرض فقتلت  كُب الصوماؿ 
أبناء ا٤بسلمْب، كفعل ا١بنود األمريكيوف بأبناء ا٤بسلمْب كبنسائهم الفواحش، كدفنوا نفياهتم النوكية ُب أرض 

 . الصوماؿ ا٤بسلمة، كال زالت أرض ا٤بسلمْب تعا٘ب من العدكاف األمريكي عليها
خ عازمة على قتل أىل ا٣برطـو ٝبيعان، ألهنا حاصرهتا أمريكا سنْب كال زالت ك ربتها بالصواري كالسوداف 

 ربت ما كانت تزعم أنو ٨بزكف أسلحة كيماكية كلو كاف توقعها صحيحان لتسربت تلك الغازات من جراء 
الضربات ا١بوية كلقتلت أىل ا٣برطـو ٝبيعان، كال زالت أمريكا تقف بشكل علِب كراء الصليبيْب ُب جنوب 

 .  حيتها أبناء ا٤بسلمْب كاقتصادىم السوداف كتسعر ا٢برب الٍب راح
قضايا ا٤بسلمْب الٍب دخلت أمريكا فيها بشكل علِب كمباشر لقتل األبرياء كاإلفساد ُب  ىذه بعض 

أرض ا٤بسلمْب، ناىيك عن القضايا الٍب تقف كراءىا أمريكا كما ىو ا٢باؿ ُب الفلبْب كإندكنيسيا ككشمّب 
سلم أف يقوؿ كل مصيبة ٙبصل للمسلمْب ف ف ألمريكا يد طؤب فيها كمقدكنيا كالبوسنة كغّبىا، كب مكاف ا٤ب

 . إما مباشرة أك غّب مباشرة
ال تأبو بشعب كال بشعوب ال إسبلمية كال غّب إسبلمية بل ال ٙبرص إال على مصا٢بها  فهذه أمريكا 

ٓب منذ نصف حٌب على حساب قتل البشرية ٝبيعان، فضحاياىا عشرات ا٤ببليْب منذ أف تسلطت على العا
قرف، فكيف تيوقف أمريكا عند حدىا ككيف تكف يدىا عن العدكاف  د ا٤بسلمْب؟، إف الشريعة اإلسبلمية 
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ٓب تكن ناقصة أبدان ففي الشريعة حكم بالقصاص من كل معتدو أثيم، فأمريكا تقتل ا٤بسلمْب بأسلوب بطيء 
دان بل تضرب عن بعد أك ٙباصر، فا٢بل األمثل كال ٲبكن للضعفاء من ا٤بسلمْب أف يعاقبوىا ألهنا ال تواجو أح

٥بؤالء الطغاة أف يعاقبوا ٗبثل ما عاقبوا ا٤بسلمْب كاعتدكا عليهم بو، فكيف تيطلق يد أمريكا لقتل نسائنا 
كصبياننا كتشريد ا٤بسلمْب ك رّٔم مٌب شاءت ككيف شاءت كأين شاءت؟ كٰبـر على ا٤بسلمْب أف يعاملوىا 

ّٔذا إما جاىل أك جائر ظآب للمسلمْب، يسعى ٢بماية أمريكا لتزيد من التقتيل إف الذم يقوؿ  با٤بثل؟
 . كالتشريد ُب ا٤بسلمْب

بسبب ذنب )ا٢بكومة األمريكية( كطريقتها ُب )معاقبة الشعوب( بسبب  كنقوؿ ٫بن معاملة با٤بثل: 
 . )األفراد(، سنطبق ىذا القانوف فنعاقب شعبها بسبب )ا٢بكومة(!

يغضب أمريكا كأذنأّا إذا عاقبنا با٤بثل فهذا ىو قانوهنا، أليست ىي الٍب تصدر ا٢بكم  ٍب ما الذم 
على من تشاء ٍب تضربو ٕبجة أنو إرىايب أك داعم لئلرىاب؟ كتقتل غّب الفاعل كهتلك األبرياء كال ترل ُب 

 . فعلها ىذا أدٗب حرج
رىابيوف كأمريكا تدعم اإلرىاب الصهيو٘ب بقانوهنا ىذا كسنتخذ مبدأىا غطاءن، اليهود إ نعم ٫بن سنعمل 

 . ُب فلسطْب، أليس من حقنا أف نصدر عليها حكمان بضرّٔا كفقان ٤ببدئها؟! ببل شك نعم من حقنا ذلك
ما الذم يغضبها كيغضب العآب؟! ف ف أردنا أف نعاملها با٤بثل جازت العمليات شرعان، كإف أردنا أف  إذان  

 . !!!ذا الفعل ُب نظامها العا٤بي ا١بديدنعاملها كفقان لقانوهنا جاز ى
 ا٢بالة الثانية

لقد قدمنا بأف معصومي الدـ من النساء كالصبياف كالشيوخ الكفار ال ٯبوز استهدافهم كقتلهم قصدان  
إال عقوبة با٤بثل، أما قتلهم تبعان من غّب قصد فهو جائز بشرط أف يكوف ُب استهداؼ ا٤بقاتلْب أك ا٢بصوف 

بب أهنم ٓب يتميزكا عن ا٤بقاتلة أك ا٢بصوف، فيجوز قتلهم كالدليل ما جاء ُب الصحيحْب عن قتبلن ٥بم بس
الصعب بن جثامة ر ي ا عنو قاؿ سئل النيب صلى ا عليو كسلم عن الذرارم من ا٤بشركْب يبيتوف 

تبعان ْلبائهم إذا فيصيبوف من نسائهم كذراريهم فقاؿ )ىم منهم(، كىذا يدؿ على جواز قتل النساء كالصبياف 
 . ٓب يتميزكا، كُب ركاية مسلم قاؿ )ىم من آبائهم(

كرأم ا١بمهور أف نساء الكفار كذراريهم ال يقتلوف قصدان كلكن إذا ٓب يتوصل إٔب قتل اْلباء إال ب صابة 
 . ىؤالء جاز ذلك
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أم: ُب ا٢بكم قولو )عن أىل الدار( أم ا٤بنزؿ، كقولو )ىم منهم( ” ُْٔ/ُٔب الفتح  يقوؿ ابن حجر 
ُب تلك ا٢بالة كليس ا٤براد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل ا٤براد إذا ٓب ٲبكن الوصوؿ إٔب اْلباء إال بوطء 

 . “الذرية، ف ذا أصيبوا الختبلطهم ّٔم جاز قتلهم
كىذا ا٢بديم الذم ذكرناه من جواز بياهتم، كقتل ” ِّٓ/ُٕب شرحو لصحيح مسلم  كيقوؿ النوكم 
ء كالصبياف ُب البيات: ىو مذىبنا كمذىب مالك كأيب حنيفة كا١بمهور، كمعُب البيات، كيبيتوف: أف النسا

كُب ىذا ا٢بديم دليل ١بواز البيات كجواز  ..ييغار عليهم بالليل ٕبيم ال يعرؼ الرجل من ا٤برأة كالصيب
 . “اإلغارة على من بلغتهم الدعوة من غّب إعبلمهم بذلك

يبيتوف: التبييت طيركؽ العدك ليبلن، على غفلة للغارة ” ّّٕ/ُِب جامع األصوؿ  كيقوؿ ابن األثّب 
 . “كالنهب، كقولو )ىم منهم( أم حكمهم كحكم أىلهم سواء، ككذلك قولو ُب ركاية )ىم من آبائهم(

كٯبوز قتل النساء كالصبياف ُب البيات )ا٥بجـو ليبل( كُب ” َّٓ/َُُب ا٤بغِب كالشرح  قاؿ ابن قدامة 
٤بطمورة إذا ٓب يتعمد قتلهم منفردين، كٯبوز قتل ّٔائمهم ليتوصل بو إٔب قتلهم كىزٲبتهم، كليس ُب ىذا ا

 . “خبلؼ
فصل كٯبوز تبييت الكفار كىو كبسهم ليبل كقتلهم كىم غاركف قاؿ أٞبد ال ” ُِّ/ٗ كقاؿ ُب ا٤بغِب 

ت العدك كقرأ عليو سفياف عن الزىرم عن بأس بالبيات كىل غزك الرـك إال البيات قاؿ كال نعلم أحدا كره بيا
عبد ا عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قاؿ ٠بعت رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يسأؿ عن الديار 
من ا٤بشركْب نبيتهم فنصيب من نسائهم كذراريهم فقاؿ ىم منهم فقاؿ إسناد جيد ف ف قيل فقد هنى النيب 

كالذرية قلنا ىذا ٧بموؿ على التعمد لقتلهم قاؿ أٞبد أما أف يتعمد صلى ا عليو كسلم عن قتل النساء 
قتلهم فبل، قاؿ كحديم الصعب بعد هنيو عن قتل النساء ألف هنيو عن قتل النساء حْب بعم إٔب ابن أيب 

 . “ا٢بقيق كعلى أف ا١بمع بينهما ٩بكن ٰبمل النهي على التعمد كاإلباحة على ما عداه
صلى ا عليو كسلم عندما سئل عن قتل الذرارم ُب حاؿ اإلغارة كالبيات ٓب كمعلـو ىنا أف النيب  

يستفصل عن مدل ا٢باجة الٍب ألزمت ا٤بقاتلة ّٔذه الغارة حٌب يبيح ٥بم قتل معصومي الدـ من الكفار كىم 
 ا٤بقاؿ( النساء كالصبياف، كالقاعدة الشرعية تقوؿ )ترؾ االستفصاؿ ُب مقاـ االحتماؿ ينزؿ منزلة العمـو ُب

فعمـو مقاؿ النيب صلى ا عليو كسلم )ىم منهم( ببل  وابط، ٯبيز للجيش اإلسبلمي إذا رأل أنو ٕباجة 
إٔب الغارة ف نو ٯبوز لو فعلها حٌب لو ذىب  حيتها النساء كالصبياف كالشيوخ كغّبىم، كلو من غّب  ركرة 
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 . ملحة للغارة
صبياف ُب حاؿ البيات ىي ا٢باجة إٔب إ عاؼ قوة العدك الٍب جاز من أجلها قتل النساء كال فالعلة 

ك رب قدرتو على ا٤بقاكمة، بقتل رجالو كىدـ حصونو حٌب لو ذىب غّب ا٤بقاتلة  حية لذلك، ف ذا كانت 
كما يتضح ذلك من ٦بموع النصوص   -العلة ا٤ببيحة لقتل النساء كالصبياف ىي إ عاؼ العدك عن ا٤بقاكمة، 

، ف ف قتل النساء كالصبياف بسبب استهداؼ مراكز قول العدك -كالصبياف كستأٌب ا٤ببيحة لقتل النساء 
اإلسَباتيجية ىو ٗبثابة الغارة ألف العلة الٍب جاز من أجلها قتل النساء كالصبياف من الكفار ُب الغارة ىي 

فمن أجاز قتل  متوفرة بشكل أكرب ُب ا٤بواقع اإلسَباتيجية للعدك ٗبا يزيد على مصلحة قتل ا٤بقاتلة فقط،
معصومي الدـ ألهنم ٓب يتميزكا عن ا٤بقاتلة ف نو ٯبيز قتلهم ألهنم ٓب يتميزكا عن ا٤بواقع اإلسَباتيجية الٍب ىي 

 . أىم من ا٤بقاتلة من باب أكٔب كفقان لؤلصوؿ
 ا٢بالة الثالثة

ُب حاؿ لو كٯبوز قتل من ٰبـر قتلو من النساء كالصبياف كالشيوخ كغّبىم من معصومي الدـ كذلك  
ٞبلوا السبلح على ا٤بسلمْب أك قاموا بأعماؿ تعْب على األعماؿ القتالية سواءن بالتجسس أك اإلمداد أك 
الرأم أك غّبىا كىذا كا ح بسبب تعليل الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ُب ا٢بديم الذم ركاه أٞبد كأبو داكد 

ا عليو كسلم ُب غزكة فرأل الناس ٦بتمعْب  عن رباح بن ربيع ر ي ا عنو قاؿ كنا مع رسوؿ ا صلى
انظر عبلـ اجتمع ىؤالء؟( فجاء فقاؿ على امرأة قتيل فقاؿ )ما كانت ىذه )على شيء فبعم رجبل فقاؿ 

 . لتقاتل( قاؿ كعلى ا٤بقدمة خالد بن الوليد فبعم رجبل فقاؿ )قل ٣بالد ال يقتلن امرأة كال عسيفان(
)ف ف مفهومو أهنا لو قاتلت لقتلت( كقاؿ النوكم ُب شرح صحيح  ُْٖ/ُٔب الفتح  قاؿ ابن حجر 
)أٝبع العلماء على العمل ّٔذا ا٢بديم كٙبرٙب قتل النساء كالصبياف إذا ٓب يقاتلوا، ف ف قاتلوا  ِّْ/ٕمسلم 

ك قاؿ ٝباىّب العلماء يقتلوف( كقاؿ )ككذلك كل من ٓب يكن من أىل القتاؿ ال ٰبل قتلو إال إذا قاتل حقيقة أ
معُب بالرأم كالطاعة كالتحريض كأشباه ذلك( كتأمل قولو )قاتل حقيقة أك معُب بالرأم كالطاعة كالتحريض 

 . كأشباه ذلك(
)كأما من ٓب يكن من أىل ا٤بمانعة كا٤بقاتلة   ُّّ-ُُِّب السياسة الشرعية  قاؿ شيخ اإلسبلـ 

وىم فبل ييقتل عند ٝبهور العلماء إال أف يقاتل كالنساء كالصبياف كالراىب، كالشيخ الكبّب كاألعمى الٌزًمن ك٫ب
بقولو أك فعلو، كإف كاف بعضهم يرل إباحة قتل ا١بميع ّٓرد الكفر كاألكؿ ىو الصواب( فتأمل أيضا قولو 
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 (ٜٖٓ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

)إال أف يقاتل بقولو أك فعلو( كىذا الكبلـ ككبلـ النوكم السابق، يدؿ على أف من ٰبـر قتلهم قصدان إذا 
 . ك أفعا٥بم اربة ا٤بسلمْب جاز استهدافهم بالقتلأعانوا بأقوا٥بم أ

ُب شرح قولو صلى ا عليو كسلم )انطلقوا باسم ا كبا كعلى ملة رسوؿ ا كال  قاؿ صاحب العوف 
تقتلوا شيخان فانيان كال طفبلن كال صغّبان كال امرأة كال تغلوا ك موا غنائمكم كأصلحوا كأحسنوا إف ا ٰبب 

(، قولو )ال تقتلوا شيخان فانيان( أم إال إذا كاف مقاتبلن أك ذا رأم، كقد صح أمره صلى ا عليو كسلم اسنْب
بقتل دريد بن الصمة، ككاف عمره مائة كعشرين عاما أك أكثر، كقد جيء بو ُب جيش ىوازف للرأم، قولو 

قتاؿ )كال امرأة(: أم إذا ٓب تكن مقاتلة أك )كال طفبلن كال صغّبان( كاستثُب منو ما إذا كاف ملكان أك مباشران لل
 . ملكة
ٔبواز قتل ا٤برأة إذا أعانت ا٤بقاتلة  د ا٤بسلمْب بأم نوع من اإلعانة ا٤بادية أك ا٤بعنوية  كقاؿ الفقهاء 

على القتاؿ، كاستدلوا ٗبا ركاه ابن ماجة بأف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم عندما حاصر الطائف صعدت 
ن ككشفت للمسلمْب عن قبلها فقاؿ النيب صلى ا عليو كسلم )ىا دكنكم فارموىا( فرموىا امرأة على ا٢بص

فقتلوىا كإف كاف ا٢بديم  عيفان إال أف الفقهاء استدلوا بو على جواز قتل ا٤برأة حٌب لو ٓب تقاتل إذا أعانت 
 . أىل ا٢برب بأم فعل أك قوؿ حل قصدىا بالقتل

فصل كلو كقفت امرأة ُب صف الكفار أك على حصنهم فشتمت ” ِِّ/ُٗب ا٤بغِب  قاؿ ابن قدامة 
ا٤بسلمْب أك تكشفت ٥بم جاز رميها قصدا ٤با ركل سعيد حدثنا ٞباد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قاؿ ٤با 
حاصر رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أىل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها فقاؿ )ىا دكنكم 

ا٤بسلمْب فما أخطأ ذلك منها كٯبوز النظر إٔب فرجها للحاجة إٔب رميها ألف ذلك  فارموىا( فرماىا رجل من
من  ركرة رميها ككذلك ٯبوز رميها إذا كانت تلتقط ٥بم السهاـ أك تسقيهم ا٤باء أك ٙبر هم على القتاؿ 

 . “ألهنا ُب حكم ا٤بقاتل كىكذا ا٢بكم فيها كسائر من منع من قتلو منهم
ٓب ٱبتلف العلماء فيمن قاتل من النساء كالشيوخ أنو مباح ” ْٕ/ُْ االستذكار ُب قاؿ ابن عبد الرب 

 . “قتلو، كمن قدر على القتاؿ من الصبياف كقاتل قتل
كأٝبعوا على أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قتل دريد ” ُِْ/ُُٔب التمهيد  كقاؿ ابن عبد الرب 

 . “ا٢برب، فمن كاف ىكذا من الشيوخ قتل عند ا١بميع بن الصمة يـو حنْب ألنو كاف ذا رأم كمكيدة ُب
أيضا ابن قدامة رٞبو ا ُب إباحة قتل النساء كالصبياف ككبار السن إذا أعانوا أقوامهم  كنقل اإلٝباع 
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 . على القتاؿ بأم نوع من اإلعانة
هم رأم على أف شيوخ الكفار إف كاف في”ُب شرح مسلم ُب كتاب ا١بهاد اإلٝباع  كنقل النوكم 
 . “قتلوا
كأٝبعوا على أف حكم الردء حكم ا٤بباشر ُب ا١بهاد، كنقل عن ابن ”ُب ا٢باشية، قاؿ  كنقل ابن قاسم 

تيمية رٞبو ا ىذا اإلٝباع، كنقل عن ابن تيمية أيضا أف أعواف الطائفة ا٤بمتنعة كأنصارىا منها فيما ٥بم 
 . “كعليهم
الدـ من النساء كالصبياف كالشيوخ كمن ُب حكمهم ٩بن  من أعاف على القتاؿ من معصومي ىذا حكم 

يسمى اليـو )مدنيان(، كالشعب األمريكي اليـو ىو شعب معْب على القتاؿ برأيو، حيم إف القرارات ُب 
أمريكا ال تتخذ من قبل الرئيس كحده بل ٚبرج من خبلؿ ٦بلس الشيوخ الذم ٲبثل أعضاءه الشعب 

ة كبّبة من الناس ىي الٍب قدمتو كانتخبتو إٔب ىذا ا٤بنصب، كب مكاف األمريكي فكل عضو فيو ٲبثل شرٰب
الشعب األمريكي أف ٲبنع تنفيذ أم قرار يصدره الرئيس كما ب مكانو أيضان أف يضغط إلصدار أم قرار يرل 
أنو ٧بتاج إليو، كما  غط الشعب األمريكي على ا٢بكومة كأجربىا على سحب قواهتا من الصوماؿ، 

مريكي أيضان ىو الذم انتخب الرئيس بالغالبية كىو على علم بتوجهات كخطط الرئيس من كالشعب األ
خبلؿ إعبلنو ٣بططو ا٤بستقبلية أثناء ا٢بملة االنتخابية، فانتخاب الشعب األمريكي للرئيس عن علم مسبق 

سأدع ملف ”لتو ٖبططو يعد مشاركة لو ّٔذه القرارات، كمن خطط بوش االنتخابية الٍب أعلنها أنو قاؿ ُب ٞب
كيقصد بالشرؽ األكسط “ البلقاف ألىل البلقاف كسأركز على الشرؽ األكسط كآسيا الوسطى بالردع العسكرم

العراؽ كإيراف، فالشعب األمريكي انتخب ا٢بزب ا١بمهورم، كىو يعلم أف ا٢بزب ا١بمهورم ىو بطل أمريكا 
طائرات كا٤بعدات ا٢بربية معظمها ٙبت العسكرم كىو الذم خاض ا٢بركب ألمريكا كمصانع السبلح كال

ملك أعضاء ا٢بزب ا١بمهورم ألنو حزب عسكرم كسياستو ىي إشعاؿ ا٢بركب لّببح كيتسلط، فانتخاب 
الشعب األمريكي ٥بذا ا٢بزب مع علمو بربنا٦بو كتارٱبو من غّب قيد أك شرط يوحي بر ى الشعب عن تلك 

د من أىل القرار كالرأم سواءن كاف الرأم عسكريان أك سياسيان، الربامج كالتاريخ األسود، فالشعب األمريكي يع
كاالستطبلعات الٍب تدرس اإلدارة األمريكية قراراهتا بناءن عليها تشّب إٔب أف الشعب األمريكي ىو الذم يقرر 
بصوتو مباشرة كبصوت نوابو ُب ٦بلس الشيوخ بطريقة غّب مباشرة، فتشّب االستطبلعات إٔب أنو صاحب 

 . ب األكرب ُب تقرير السياسة األمريكية ا٤بعادية لئلسبلـ ُب كل مكاف كزمافالنصي
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 (ٕٜٖ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

الشعب األمريكي ُب كل مكاف سواءن ٩بن يقاتل بيده أك يعْب على القتاؿ برأيو، أمر ٘بيزه  فاستهداؼ 
 . الشريعة، كىذا ىو الغالب ُب الشعب األمريكي كا٢بكم لؤلعم األغلب

 ا٢بالة الرابعة
واز قتل النساء كالصبياف كالشيوخ، إذا احتاج ا٤بسلموف إٔب حرؽ ا٢بصوف أك إغراقها أك كمن حاالت ج 

تسميمها أك تدخينها أك إرساؿ ا٢بيات كالعقارب كا٥بواـ عليها، لفتحها حٌب لو سقط ا٤بعصوموف  حية 
 . لذلك
يب صلى ا عليو )باب حرؽ الدكر كالنخيل( عن ابن عمر ر ي ا عنهما قاؿ )حٌرؽ الن قاؿ البخارم 

قولو: باب حرؽ الدكر كالنخيل: أم الٍب للمشركْب ” ُْٓ/ٔكسلم ٬بل بِب النضّب( قاؿ ا٢بافظ ُب الفتح 
كقد ذىب ا١بمهور إٔب جواز التحريق، كالتخريب ُب ببلد العدك ككرىو األكزاعي كالليم كأبو ثور، كاحتجوا 

، كأجاب الطربم: بأف النهي ٧بموؿ على القصد بوصية )أيب بكر( ١بيوشو أف ال يفعلوا شيئان من ذلك
لذلك، ٖببلؼ ما إذا أصابوا ذلك، ُب خبلؿ القتاؿ، كما كقع ُب نصب ا٤بنجنيق على الطائف، كىو ٫بو ما 
أجاب بو ُب النهي عن قتل النساء كالصبياف، كّٔذا قاؿ أكثر أىل العلم، ك٫بو ذلك القتل بالتغريق، كقاؿ 

يوشو عن ذلك ألنو علم أف تلك الببلد ستفتح، فأراد إبقاءىا على ا٤بسلمْب كا غّبه إ٭با هنى أبو بكر ج
 . مأعل

كال ٱبفى أف ما كقع من أيب بكر ال ”بعد كبلـ ابن حجر ىذا  ِٔٔ/ُٕب نيل األكطار  كيقوؿ الشوكا٘ب
أم حجية . “يصلح ٤بعار ة ما ثبت عن النيب صلى ا عليو كسلم ٤با تقرر من عدـ حجية قوؿ الصحايب

 . قوؿ الصحايب إذا عارض النص كما ىو مذىب الشوكا٘ب ُب أكؿ عمره
ُب سننو قاؿ )باب ُب ا٢برؽ ُب ببلد العدك( عن عركة قاؿ حدثِب أسامة ر ي ا عنو  كركل أبو داكد 

 . أف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم كاف عهد إليو فقاؿ )أغر على أيبُب صباحان كحٌرؽ(
أيبُب كييبُب: اسم مو ع بْب عسقبلف كالرملة من أرض ” ُٕٔ/ُِب جامع األصوؿ  قاؿ ابن األثّب 
 . “فلسطْب
ببلد العدك ىي من أساليب النيب صلى ا عليو كسلم ُب ا٢برب كمعلـو أف التحريق يوقع عددان  فتحريق 

ة تركو ألف من ا٤بعصومْب قتلى ككذلك يقتل ا٢بيوانات كالزركع، ككل ىذا مصلحة إبقاءه أقل من مصلح
 . مصلحة قتل العدك ا٤بمتنع بالقوة أعظم من مصلحة ترؾ غّبه
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كإذا حورب العدك ٓب ٰبرقوا بالنار أما العدك إذا قدر عليو فبل ٯبوز ” َِّ/ُٗب ا٤بغِب  قاؿ ابن قدامة 
ذلك  ٙبريقو بالنار بغّب خبلؼ نعلمو كقد كاف أبو بكر ر ي ا عنو يأمر بتحريق أىل الردة بالنار كفعل

خالد بن الوليد بأمره فأما اليـو فبل أعلم فيو بْب الناس خبلفا، كقد ركل ٞبزة األسلمي أف رسوؿ ا صلى 
ا عليو كسلم أٌمره على سرية قاؿ فخرجت فيها فقاؿ )إف أخذًب فبلنا فأحرقوه بالنار فوليت فنادا٘ب 

ب بالنار إال رب النار( ركاه أبو داكد كسعيد فرجعت فقاؿ إف أخذًب فبلنا فاقتلوه كال ٙبرقوه ف نو ال يعذ
كركل أحاديم سواه ُب ىذا ا٤بعُب كركل البخارم كغّبه عن أيب ىريرة ر ي ا عنو عن النيب صلى ا عليو 
كسلم ٫بو حديم ٞبزة، فأما رميهم قبل أخذىم بالنار ف ف أمكن أخذىم بدكهنا ٓب ٯبز رميهم ّٔا ألهنم ُب 

كأما عند العجز عنهم بغّبىا فجائز ُب قوؿ أكثر أىل العلم كبو قاؿ الثورم كاألكزاعي معُب ا٤بقدكر عليو 
كالشافعي كركل سعيد ب سناده عن صفواف بن عمرك كجرير بن عثماف أف جنادة بن أمية األزدم كعبد ا 

بالنار ٰبرقوهنم بن قيس الفزارم كغّبٮبا من كالة البحرين كمن بعدىم كانوا يرموف العدك من الرـك كغّبىم 
ككذلك ا٢بكم ُب ”كقاؿ “ ىؤالء ٥بؤالء كىؤالء ٥بؤالء قاؿ عبد ا بن قيس ٓب يزؿ أمر ا٤بسلمْب على ذلك

فتح البثوؽ عليهم ليغرقهم إف قدر عليهم بغّبه ٓب ٯبز إذا تضمن ذلك إتبلؼ النساء كالذرية الذين ٰبـر 
 . “وز البيات ا٤بتضمن لذلكإتبلفهم قصدا كإف ٓب يقدر عليهم إال بو جاز كما ٯب

ٯبوز حصار الكفار ُب الببلد كالًقبلع كإرساؿ ” ِٕ/ُٗب ا٤بنهاج كُب شرح مغِب اتاج  قاؿ النوكم 
كيقوؿ صاحب مغِب اتاج تعليقان على كبلـ اإلماـ “ ا٤باء عليهم، كرميهم بنار، كمنجنيق كتبييتهم ُب غفلة

ك من ىدـ بيوهتم، كقطع ا٤باء عنهم كإلقاء حيات، أك عقارب كما ُب معُب ذل”النوكم ُب نفس ا٤بصدر 
عليهم، كلو كاف فيهم نساء كصبياف، لقولو تعأب )كىخيذيكىيٍم كىاٍحصيريكىيٍم(، كُب الصحيحْب أنو صلى ا عليو 

 ..ؿٍب يقو  ..كسلم حاصر الطائف كركل البيهقي أنو نصب ا٤بنجنيق، كقيس بو ما ُب معناه ٩با يعيم ا٥ببلؾ بو
 . “كظاىر كبلمهم أنو ٯبوز إتبلفهم ٗبا ذيكر، كإف قدرنا عليهم بدكنو

)أف جنادة  ِْْ/ِالصحابة ىذه األساليب مع أعدائهم جاء ُب سنن سعيد بن منصور  كقد استخدـ 
 بن أيب أمّبة األزدم كعبد ا بن قيس الفزارم كغّبٮبا من كالة البحر من بعدىم كانوا يرموف العدك من الرـك
كغّبىم بالنار، كٰبرٌقوهنم ىؤالء ٥بؤالء، كىؤالء ٥بؤالء( كعن عبد ا بن قيس الفزارم )أنو كاف يغزك على 
الناس ُب البحر على عهد معاكية ككاف يرمي العدك بالنار كيرمونو، كٰبرقهم كٰبرقونو كقاؿ: ٓب يزؿ أمر 

 . ا٤بسلمْب على ذلك(
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دـ كالتسميم كالتدخْب كغّبىا من الوسائل الٍب ال تفرؽ بْب أف التحريق كالتغريق كا٥ب كرأم ا١بمهور 
، أنو جائز استخدامها مٌب كانت ا٢باجة إليها كال ٲبكن الظفر بالعدك كىزٲبتو إال ّٔا، ف ذا  مقاتل كمعصـو
 أمكن بغّبىا ٓب ٯبز استخدامها، كالشافعية ٯبيزكف ذلك مطلقان سواءن قدر عليهم ّٔذه الطريقة أك بغّبىا كا

 . أعلم
ىذا ٦بازؼ قائل ٗبا  ما تقدـ ف ف الذم أفٌب كقاؿ ال ٯبوز قتل األبرياء ٕباؿ حٌب األمريكيْب كبناءن على 

ال يعلم، كقتلهم بالتحريق كالتغريق كا٥بدـ من أجل فتح ا٢بصوف أك ٚبريبها أك إرىاب العدك أمر اتفق عليو 
لدفاع عن األمريكيْب عما صحت بو األخبار من ا١بمهور كعليو عمل الصحابة، فسبحاف ا كيف يعمي ا

 . الكتاب كالسنة؟
 ا٢بالة ا٣بامسة

كمن ا٢باالت الٍب ٯبوز فيها قتل ا٤بعصومْب من أىل ا٢برب ىي ما إذا احتاج ا٤بسلموف إٔب رميهم  
 . كمهاباألسلحة الثقيلة الٍب ال ٛبيز بْب ا٤بعصـو كغّبه، كا٤بدافع كالدبابات كقذائف الطائرات كما ُب ح

أف النيب صلى ا عليو كسلم نصب ا٤بنجنيق على أىل الطائف كرماىم بو قاؿ صاحب  كدليل ذلك 
ألنو صلى ا عليو كسلم نصب ا٤بنجنيق على أىل  -أٞبد  -كرميهم با٤بنجنيق نص عليو ” ُّٗ/ّا٤ببدع 

مي بو معتاد كالسهاـ كظاىره الطائف ركاه الَبمذم مرسبلن كنصبو عمرك بن العاص على اإلسكندرية كألف الر 
مع ا٢باجة كعدمها كُب ا٤بغِب ىو ظاىر كبلـ اإلماـ كقطع ا٤بياه عنهم ككذا السابلة كىدـ حصوهنم كُب ارر 

 . “كالوجيز كالفركع ىدـ عامرىم كىو أعم ألف القصد إ عافهم كإرىأّم ليجيبوا داعي ا
نجنيق عليهم كظاىر كبلـ أٞبد جوازه مع ا٢باجة كٯبوز نصب ا٤ب” ُِّ/ُٗب ا٤بغِب  قاؿ ابن قدامة 

كعدمها ألف النيب صلى ا عليو كسلم نصب ا٤بنجنيق على أىل الطائف ك٩بن رأل ذلك الثورم كاألكزاعي 
كالشافعي كأصحاب الرأم قاؿ ابن ا٤بنذر جاء ا٢بديم عن النيب صلى ا عليو كسلم أنو نصب ا٤بنجنيق 

ن العاص أنو نصب ا٤بنجنيق على أىل اإلسكندرية كألف القتاؿ بو معتاد على أىل الطائف كعن عمرك ب
 . “فأشبو الرمي بالسهاـ

فصل كال ٯبوز قتا٥بم بالنار كالرمي عن ا٤بنجنيق إال لضركرة ألنو ال ” ُِٗ/ُِب ا٤بهذب  قاؿ النوكم 
اتل كإف دعت إليو الضركرة ٯبوز أف يقتل إال من يقاتل كالقتل بالنار أك ا٤بنجنيق يعم من يقاتل كمن ال يق

 . “جاز كما ٯبوز أف يقتل من ال يقاتل إذا قصد قتلو للدفع
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أجاز العلماء قتل ا٤بعصومْب من النساء كالصبياف إذا دعت ا٢باجة إٔب رميهم با٤بنجنيق  كُب ىذه ا٢بالة 
علة بالنار، ف ما أف كىي آلة كانت تستخدـ ُب السابق ترمى ّٔا ا٢بجارة الكبار كأحيانان تكوف ا٢بجارة مشت

ٙبرؽ أك هتدـ البيوت كتقتل من فيها، كإجازهتم ٥بذا األسلوب إ٭با كاف من باب ا٤بصلحة الٍب ترجى من فتح 
ىذا ا٢بصن حٌب لو قتل النساء كالصبياف نتيجة لذلك، فا٤بصلحة الٍب توفرت ُب فتح حصن كاحد كذلك 

ّب مقر قوة أمريكا االقتصادية كالعسكرية كالسياسية بقصف أىلو با٤بنجنيق، أال توجد ىذه ا٤بصلحة ُب تدم
لتكف عن حصار ا٤بسلمْب كقتلهم حٌب لو ذىب  حية ذلك النساء كالصبياف؟ بلى إف ىذا أعظم 

 .مصلحة، كإف كاف مثل ىذا ال يناؿ إال ّٔذه الطريقة فقد تأكد
 ا٢بالة السادسة

م أم إذا تَبس الكفار بنسائهم كصبياهنم كٯبوز قتل معصـو الدـ من الكفار ُب حاؿ تَبس الكفار ّٔ 
 النساء كالصبياف جاز ذلك، بشرطْب:جاز رميهم كيقصد ا٤بقاتلة حٌب لو ىلك 
 . أحدٮبا: أف تدعو ا٢باجة إٔب ذلك

 . كالثا٘ب: أف يكوف القصد القليب للمسلمْب موجو إٔب ا٤بقاتلة ال إٔب ا٤بعصومْب 
ف تَبسوا ُب ا٢برب بنسائهم كصبياهنم جاز رميهم كيقصد فصل كإ” ِّّ/ُٗب ا٤بغِب  قاؿ ابن قدامة 

ا٤بقاتلة ألف النيب صلى ا عليو كسلم رماىم با٤بنجنيق كمعهم النساء كالصبياف كألف كف ا٤بسلمْب عنهم 
يفضي إٔب تعطيل ا١بهاد ألهنم مٌب علموا ذلك تَبسوا ّٔم عند خوفهم فينقطع ا١بهاد كسواء كانت ا٢برب 

 . “ألف النيب صلى ا عليو كسلم ٓب يكن يتحْب بالرمي حاؿ التحاـ ا٢برب ملتحمة أك ال،
كحـر إتبلؼ ٢بيواف ٧بَـب ٢برمتو كللنهي عن ذبح ا٢بيواف ” َُّ/ُِب فتح الوىاب  قاؿ األنصارم 

 لغّب مأكلو إال ٢باجة كخيل يقاتلوف عليها فيجوز إتبلفها لدفعهم أك للظفر ّٔم كما ٯبوز قتل الذرارم عند
 . “التَبس ّٔم بل أكٔب

ما ”بعدما ذكر جواز قتل ا٢بيواف الذم يعينهم كذكر منها  ِِٕ/ُْب مغِب اتاج  قاؿ الشربيِب 
يقاتلونا عليو أك خفنا أف يركبوه للغد كا٣بيل فيجوز إتبلفو لدفعهم أك للظفر ّٔم ألهنا كاْللة للقتاؿ كإذا جاز 

٣بيل أكٔب كقد كرد ذلك ُب السّب من فعل الصحابة ر ي ا تعأب قتل النساء كالصبياف عند التَبس ّٔم، فا
 . “عنهم
ألنا ٪بوز قتل أكالد الكفار عند التَبس ّٔم ” ِٖ/ُقواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ  قاؿ صاحب 
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 . “حيم ال ٯبوز مثل ذلك ُب أطفاؿ ا٤بسلمْب
ء على أف جيش الكفار إذا تَبسوا كقد اتفق العلما” ِٓ/َِ - ْٔٓ/ ُِٖب الفتاكل  قاؿ ابن تيمية 

ٗبن عندىم من أسرل ا٤بسلمْب كخيف على ا٤بسلمْب الضرر إذا ٓب يقاتلوا ف هنم يقاتلوف كإف أفضى ذلك إٔب 
 . “قتل ا٤بسلمْب الذين تَبسوا ّٔم

قاؿ ُب اإلنصاؼ: كإف تَبسوا ٗبسلم ٓب ٯبز رميهم إال أف ” ُِٕ/ُْب حاشية الركض  كقاؿ ابن قاسم 
 . “على ا٤بسلمْب فّبميهم كيقصد الكفار، كىذا ببل نزاع٬باؼ 
ا٢باالت الٍب أجاز الفقهاء فيها قتل ا٤بعصومْب من الكفار كالنساء كالصبياف كالشيوخ كمن  فهذه ىي 

 اىػ. ُب حكمهم ٩بن يسمى اليـو )مدنيان(
الثقيلة كلو كاف بينهم : ٯبوز تبييت الكفار كا٥بجـو عليهم على حْب غرٌة أك قصفهم باألسلحة الثالم  

  .بعض ا٤بسلمْب
)فا تعأب أىلك ا١بيش الذم أراد أف ينتهك حرماتو كفيهم : قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا 

مع قدرتو تعأب على التمييز بينهم مع أنو يبعثهم على نياهتم فكيف ٯبب على ا٤بؤمنْب  ،ا٤بكره كغّب ا٤بكره
بل لو ادعى مدع أنو خرج مكرىا ٓب ينفعو ذلك  ،٤بكره كغّبه كىم ال يعلموف ذلكآّاىدين أف ٲبيزكا بْب ا

ٗبجرد دعواه كما ركل أف العباس ابن عبد ا٤بطلب قاؿ للنيب صلى ا عليو كسلم ٤با أسره ا٤بسلموف يـو بدر 
كاف فيهم قـو   بل لو (أما ظاىرؾ فكاف علينا كأما سريرتك ف ٔب ا) :يا رسوؿ ا إ٘ب كنت مكرىا فقاؿ

ف ف األئمة متفقوف على أف الكفار لو  صا٢بوف من خيار الناس كٓب ٲبكن قتا٥بم إال بقتل ىؤالء لقتلوا أيضا،
يقاتلوا ف نو ٯبوز أف نرميهم كنقصد الكفار كلو ٓب ٬بف على  تَبسوا ٗبسلمْب كخيف على ا٤بسلمْب إذا ٓب

. (ّٖٓ،ّٗٓ،ّٕٓ/٦ِٖبموع الفتاكل )]ٕب العلماء(ا٤بسلمْب أيضا ُب أحد قو  ا٤بسلمْب جاز رمى أكلئك
] 

كال بأس )بقطع( أشجارىم ا٤بثمرة كغّب  )كال بأس باإلغارة كالبيات عليهم؛: قاؿ الكاسا٘ب رٞبو ا 
)ما قطعتم من لينة أك تركتموىا قائمة على أصو٥با فب ذف ا  ا٤بثمرة، كإفساد زركعهم لقولو تبارؾ كتعأب

سبحانو كتعأب )بقطع( النخيل ُب صدر اْلية الشريفة كنبو ُب آخرىا أف ذلك  ، أذفكليخزم الفاسقْب(
كإغراقها با٤باء  كغيظا للعدك بقولو تبارؾ كتعأب كليخزم الفاسقْب كال بأس ب حراؽ حصوهنم بالنار يكوف كبتا

يديهم كأيدم ا٤بؤمنْب(، ٱبربوف بيوهتم بأ)كٚبريبها كىدمها عليهم كنصب ا٤بنجنيق عليها لقولو تبارؾ كتعأب 
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العدك ككبتهم كغيظهم كألف حرمة األمواؿ ٢برمة أربأّا كال  كألف كل ذلك من باب القتاؿ ٤با فيو من قهر
كال بأس برميهم بالنباؿ كإف علموا أف فيهم مسلمْب من فكيف ألموا٥بم  حرمة ألنفسهم حٌب يقتلوف

بدائع الصنائع ]. (تاجر رة قلما ٚبلو من مسلم أسّب أك٤با فيو من الضركرة إذ حصوف الكف األسارل كالتجار
(ٕ/ََُ) .] 

تاجر، ألف ُب الرمي دفع  )كال بأس برميهم، كإف كاف فيهم مسلم أسّب أك: كقاؿ ا٤برغينا٘ب رٞبو ا 
خاص كألنو قلما ٱبلو حصن من مسلم فلو  الضرر العاـ بالذب عن بيضة اإلسبلـ كقتل األسّب كالتاجر  رر

ا٤بسلمْب أك باألسارل ٓب يكفوا عن رميهم ٤با بينا كيقصدكف  باعتباره النسد بابو كإف تَبسوا بصبيافامتنع 
 تعذر التمييز فعبل فلقد أمكن قصدا كالطاعة ٕبسب الطاقة كما أصابوه منهم ال دية بالرمي الكفار ألنو إف

 [. (ُّٕ/ِشرح البداية ) ا٥بداية]. ( ...عليهم كال كفارة ألف ا١بهاد فرض كالغرامات ال تقرف بالفركض،
رمي حصوف ا٤بشركْب كفيهم أطفاؿ ا٤بسلمْب  )باب:: كقاؿ ا١بصاص رٞبو ا ُب أحكاـ القرآف 
حنيفة كأبو يوسف كزفر ك٧بمد كالثورم ال بأس برمي حصوف ا٤بشركْب، كإف كاف فيها  قاؿ أبو. كأسراىم
الكفار  صوف كيقصدكا بو ا٤بشركْب ككذلك إف تَبسكأطفاؿ من ا٤بسلمْب كال بأس بأف ٰبرقوا ا٢ب أسارل

]أحكاـ القرآف اىػ. كال كفارة بأطفاؿ ا٤بسلمْب رمي ا٤بشركوف كإف أصابوا أحدا من ا٤بسلمْب ُب ذلك فبل دية
(ٓ/ِّٕ) .] 

٢بـر فعلو ٤با يَبتب عليو  -كىذا من ااؿ شرعان  -كأما قوؿ ا٤بؤلف]أف ىذه الفعاؿ لو جازت جدالن  
  .فاسد العظيمة كما تقدـ بيانو، كدين ا قائم على جلب ا٤بصاّب كدرء ا٤بفاسد[من ا٤ب
إف ا٤بسلمْب اليـو ُب حالة جهاد دفع كجهاد الدفع قد سبق أف ذكرت كبلـ شيخ اإلسبلـ أنو ال : أقوؿ 

دين يَبؾ بل ٯبب القياـ بو كلو ذىبت ُب ذلك األنفس كا٤بهج، كالذم حصل ُب أمريكا كاف من آّاى
العرب األفغاف الذين استقركا ُب أفغانستاف، كأفغانستاف قد حوصرت من أمريكا قبل األحداث بثبلث 
 سنوات، كبالتإب فهي ُب حالة حرب مع أمريكا كحلفائها، كالذم أصاب أمريكا ال يساكم عشر ما تفعلو

ما صرح بذلك أحد با٤بسلمْب، ككانت أمريكا قد قررت  رب أفغانستاف قبل األحداث ببضعة أشهر ك
الوزراء الباكستانيْب، إذان فاألمر ليس من أجل تلك األحداث كإف كانت أمريكا قد اٚبذت تلك األحداث  
كمربر ٥با على  رب ا٤بسلمْب، كالواجب على ا٤بسلمْب أف يقفوا مع ا٤بسلمْب ال أف يربركا ما يفعلو الكفار 

  .با٤بسلمْب
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 (ٜٖٛ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

وا كيستنكركا تلك األفعاؿ أف يبينوا ألمريكا أف ما حصل ٥با على ا٤بسلمْب بدؿ أف يشجب ػ كالواجب 
  .ىو بسبب سياستها الظا٤بة ٘باه ا٤بسلمْب، كأهنا ىي الٍب جنت على نفسها

ٯبوز أف نلـو آّاىدين، ألف األمة ٓب تقف معهم كىم ٧باصركف مظلوموف، بل خذلتهم  ػ ك٫بن ال 
: لكي ينتقموا ألنفسهم، صاح ا٤بنافقوف كمر ى القلوب كقالواكأسلمتهم إٔب عدكىم، فلما قاـ أكلئك األباة 

  .إنكم تسببتم ُب إ رار ا٤بسلمْب
ىل يستسلم ا٤بظلوموف للقتل كا٥ببلؾ حٌب ال يتضرر من ٓب يراًع فيهم أخوة اإلسبلـ، كٓب ينهضوا لرفع ٍب  

 الظلم عنهم؟
ع يقطتلعدك بضرب أحدىم كتعذيبو ك مع بقية األمة مثل عدد من األخوة قاـ ا إٌف مثىلى آّاىدين 
أك مساعدتو، فما كاف من  كإخوتو يركف ذلك كال ٰبركوف ساكنان كال يقوموف بالدفاع عن أخيهم ،أعضائو

إال أف قاـ ك رب الذم اعتدل عليو، فحينئذو قاـ إخوتو كأنكركا عليو كقالوا: ٤باذا  ربت العدك  ذلك ا٤بظلـو
إذان فأنتى معتدو ظآب تستحق العقوبة، فقاؿ ٥بم  ،يتسلط علينا كأنت  عيف ك٫بن مستضعفوف ٬باؼ أف

أخوىم: يا سبحاف ا، عندما كاف العدك يضربِب كيعذبِب ٓب تقفوا معي، كٓب تينكركا على العدك ظلمو ٕب 
 كعندما قمتي باألخذ ببعض ثأرم أنكرًب علٌي، إذان فماذا أفعل؟ ىل أتركو إٔب أف يقتلِب؟ ٌٍب ىل تظنوف أنو
إف قتلِب أنكم سوؼ تسلموف منو؟ ال ف نو إف قتلِب فسينتقل بعدم إٔب أحدكم كيقتلو كىكذا، إذان فلماذا ال 

 نتوحد كنتكاتف ك٪بتمع على قتالو؟
 كإذا افَبقن تكٌسرت آحادا تأىب الرماح إذا اجتمعن تكسُّران 

مات بسبب ا٢بصار أكثر  ُب ببلد األفغاف حوصركا من أمريكا مٌدة ثبلث سنوات إخواننا ا٤بسلموفك  
من سبعْب ألف كبلغت نسبة الفقر أكثر من ٟبسة كتسعْب ُب ا٤بائة، كا٤بسلموف حو٥بم ال يعبهوف ّٔم بل 

تشييد البنايات، قد خذلوا إخواهنم كأسلموىم إٔب عدكىم ك  ىم مشغولوف باألفبلـ كا٤بباريات كاألسهم
خذكا ببعض ثأرىم من أمريكا صاح ا٤بخذّْلوف ا٤بَبفوف يسومهم سوء العذاب، فلما قاـ عدد من آّاىدين ليأ

الراكنوف إٔب الدنيا ا٤بنشغلوف ٕبطامها كأعلنوا إنكارىم لتلك العمليات قبل أف يظهر ٥بم من نفذىا كبكوا 
  .على قتلى األمريكاف

ف الذين من ذلك أف يَبؾ ا٤بسلموف جهاد الدفع بالكلية لكي ال يتضرر ا٤بسلموف ا٤بَبفو  ٌٍب إنو يلـز 
خذلوا دينهم كأمتهم؛ ألف جهادىم الكفار جهاد الدفع سوؼ يسلط الكفار على أكلئك الذين ركنوا إٔب 
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 الدنيا كبذلك يفقدكف الكثّب من أسباب الَبؼ كرفاىية العيش!!
على ىذه الدكؿ الٍب خذلت ا٤بسلمْب، بدؿ أف تتهم آّاىدين، كاف يكفيها أف تقوؿ  ػ كالواجب 

  .البيت األبيض: إننا ٓب نيًعنهم على  ربك كٓب نرضى فعلهم، فلماذا تؤاخذينا ٗبا ٓب نفعلألسيادىا ُب 
 قد ظهرت مصاّب تلك األحداث ا٤بباركة لكل بصّب موفق، كمن تلك ا٤بصاّب: ػ كلكن مع ذلك كلو 
 العآب إٔب ثبلثة أقساـ، قسم الكفر كىي أمريكا ككل من دخل معها ُب حرب اإلسبلـػ انقساـ  

كا٤بسلمْب، كقسم اإلٲباف كىم آّاىدكف كمن كقف معهم، كقسم ا٤بخذلْب ا٣بائفْب الذين قٌل نصيبهم من 
  .التوكل كالثقة ٗبا عند ا

 كما قاؿ شيخ اإلسبلـ: فهذه الفتنة قد افَبؽ الناس فيها ثبلث فرؽ: كا٢باؿ 
  .كىم آّاىدكف ٥بؤالء القـو ا٤بفسدين :الطائفة ا٤بنصورة 
  .كىم ىؤالء القـو كمن ٙبيز إليهم من خبالة ا٤بنتسبْب إٔب اإلسبلـ :لطائفة ا٤بخالفةكا 
  .كإف كانوا صحيحي اإلسبلـ كىم القاعدكف عن جهادىم،: كالطائفة ا٤بخذلة 
فلينظر الرجل أيكوف من الطائفة ا٤بنصورة أـ من ا٣باذلة أـ من ا٤بخالفة فما بقي قسم رابع( الفتاكل  

ُْ/ْٗٓ.  
  .ا٢بكاـ، كانكشاؼ عمالتهم ألمريكا كالغرب ظهور خيانة ػ 
حقيقة علماء السوء الذين قاموا باستنكار تلك األحداث قبل أف يتبْب ٥بم الفاعل، مع  ػ ظهور 

  .سكوهتم عن مآسي ا٤بسلمْب الٍب تفوؽ تلك األحداث مئات ا٤برات
أماـ العآب، حيم استطاع فتية من شباب  الناس ٕبقيقة أمريكا كحقيقة قوهتا الٍب تفتخر ّٔا ػ معرفة 

  .اإلسبلـ دؾ أكرب صركحها ُب عقر دارىا، كأهنا ليست إال كالكرة ا٤بنتفخة مع أف باطنها أجوؼ
  .على لساف كلب الرـك بوش حقيقة حربو مع ا٤بسلمْب كأهنا حرب صليبية كما أنطقو ا ّٔا ػ أظهر ا 
م على أساسو قامت ىبل العصر، حيم أف اقتصادىا من تلك االقتصاد األمريكي الذ ػ استنػزاؼ 

األحداث إٔب يومنا ىذا ال يزاؿ ُب ىبوط كنزيف، كنذكر بعض ا٣بسائر الٍب حصلت ٥با بعد األحداث 
 مباشرة:
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 (ٓٓٗ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

 بداية مسلسل ا٣بسائر ..سبتمرب ُُ  
رب رموز ا٥بيمنة استهدفت الضربات الٍب كقعت ُب أماكن متفرقة من الواليات ا٤بتحدة األمريكية أك

  .األمريكية العسكرية )كزارة الدفاع(، كاالقتصادية )مركز التجارة العا٤بي(
 ،كلذلك ف ف آثار ىذا العمل غّب ا٤بسبوؽ من نوعو تتنوع بْب آثار سياسية كاقتصادية كاجتماعية كثقافية

كأخذت كما زالت  ،اركةا٤بب كنركز ىنا على اْلثار الٍب بدأت ُب الظهور مع بداية دكم ىذه التفجّبات
  .تتفاعل داخل ٨بتلف أركاف االقتصاد الغريب مع العدكاف على أفغانستاف ٍب العراؽ

 :آثار الغزكة اقتصاديان  أكالن:
جراء كقوع  ربات  ؛سواء ُب الواليات ا٤بتحدة أك ُب أسواؽ ا٤باؿ العا٤بية ،٢بقت األ رار بأسواؽ ا٤باؿ

كىو ما منع فتح التعامل ُب ىذه  ، قبل بدء التعامل ُب بورصة نيويورؾآّاىدين ُب ا٢بادم عشر من سبتمّب
 ،خوفنا من حدكث اهنيار ُب أسعار األسهم ؛كأجرب ذلك معظم أسواؽ ا٤باؿ العا٤بية على اإلغبلؽ ،البورصة

  .خوفنا من ٙبمل خسائر أكرب ُب ا٤بستقبل ؛بسبب القياـ بعمليات بيع ٝباعية من جانب ٞبلة األسهم
إغبلؽ أسواؽ ا٤باؿ ُب أمريكا على أسواؽ ا٤باؿ األخرل بسبب تتابع توقيتات االفتتاح  انت خطورةكك 

ٍب تبدأ بورصة لندف بعد  ،حيم تبدأ التعامبلت ُب طوكيو عقب إغبلؽ بورصة نيويورؾ ،ُب ىذه األسواؽ
كلذلك كاف اإلغبلؽ ىو  ؛كىو ما أثار ٨باكؼ انتقاؿ ا٥بزات إٔب ىذه األسواؽ بالتتابع ،اإلغبلؽ ُب طوكيو

  .ا٢بل األفضل
حيم ًب  ؛ك٢بقت األ رار بأسواؽ " نيويورؾ " التجارية "ناٲبكس" كبورصة السلع األكلية "نايبوت"

كىي السكر ا٣باـ كالَب كالكاكاك كالقطن  ،تعليق التداكؿ ُب ىذه األسواؽ على بعض أىم السلع ُب العآب
  .كعصّب الربتقاؿ

 ؛ؼ ُب ٝبيع أ٫باء العآب كخاصة سعر صرؼ الدكالر الذم تراجع أماـ اليورك كالْبالصر  كتأثرت أسواؽ 
 ُُِكىبط الدكالر مقابل الْب اليابا٘ب ليصل إٔب حوإب  ،سنتنا مقابل الدكالر ٓ. ٕٗحيم قفز اليورك إٔب 

  .يننا
ات ا٣بزانة حيم تعترب سند ،ُب سوؽ السندات األمريكية كُب أسواؽ الذىب العا٤بية كحدثت قفزة 

كقد زاد سعر أكقية الذىب ُب السوؽ  ،األمريكية كالذىب ا٤ببلذ اْلمن للمستثمرين ُب حالة حدكث األزمات
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 (ٔٓٗ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

ٍب أعقبها تذبذبات ُب السعر عاد بعدىا السعر لبلستقرار كلكن عند  ،دكالرنا دفعة كاحدة َِالعا٤بي ٕبوإب 
  .مستول مرتفع

(؛ حيم كصل سعر ََُِلعقود اْلجلة )تعاقدات أكتوبر كتأثرت أسواؽ النفط كخاصة بالنسبة ل 
كلكن ىذا السعر أخذ ُب الَباجع التدرٯبي عقب إعبلف دكؿ أكبك ٗبا فيها  ،دكالرنا ُّالربميل إٔب حوإب 

كبسبب تراجع الطلب العا٤بي على النفط ُب أعقاب توقف  ،دكؿ ا٣بليج استعدادىا لزيادة إمدادات النفط
  .رية ُب الواليات ا٤بتحدة األمريكية إال أنو بصيغة عامة ظل ُب معدالت عاليةحركة الطّباف التجا

خاصة ُب الواليات ا٤بتحدة  ،كتعر ت شركات التأمْب العا٤بية كشركات إعادة التأمْب لؤلزمات 
ذا كذلك بسبب التزامها بضركرة دفع التعويضات للشركات كٝبيع ا١بهات كاألفراد الذين تأثركا ّٔ ؛األمريكية
متمثلة ُب ا٤بطالبات  ،مليار دكالر ُٓكيقدر ا٣برباء ىذه ا٤ببالغ بقيمة أكلية تصل إٔب حوإب  ،ا٢بادث

كيضاؼ إٔب ذلك تعرض ىذه الشركات إٔب مزيد من ا٣بسائر  ،ا٤بطلوب دفعها من قبل شركات التأمْب فقط
 ،راء أسهم شركات أخرلبسبب التحوؿ من شراء أسهم ىذه الشركات بعد تأثرىا إٔب ش ؛ُب ا٤بستقبل

ككذلك ارتفاع  ،كخاصة شركات البَبكؿ الذم يرجح البعض احتماالت ارتفاع أسعاره ُب ظل ىذه الظركؼ
كيدللوف على ذلك ٗبا حدث من ارتفاع ُب أسعار البنزين  ،أسعار منتجات البَبكؿ ُب األسواؽ األمريكية

كيرجحوف استمرار ىذا  ،ات ا٤بتحدة األمريكيةدكالرات للجالوف الواحد ُب الوالي ٓالذم ارتفع ٗبعدؿ 
  .االرتفاع لفَبة قادمة

كتراجع أعداد ا٤بسافرين لفَبة  ،شركات الطّباف كالسياحة حوؿ ٨بتلف دكؿ العآب ألثار سلبية كتعر ت 
كىذه اْلثار تتفاقم ُب ظل كجود رد عسكرم أمريكي  ،قد تطوؿ حٌب يعود االطمئناف كا٥بدكء إٔب العآب

كما تأثرت معظم الشركات كا٤بصاّب الٍب يرتبط عملها بعمل شركات   ،النطاؽ على بعض الدكؿ كاسع
  .الطّباف كالسياحة كخدماهتا

 ىذا يعِب، ك % ُب األسبوع التإب لؤلحداثِ. ِّتراجع قطاع الطّباف بنحو  ُب أمريكا كحدىا 
  .ََُِمليوف راكب بالنسبة لسنة  َٔخسارة 

إال أف ا٥بجمات على نيويورؾ ككاشنطن كا٣بوؼ من ركوب  ،سبتمرب ُُقبل التباطؤ بدأ  كمع أف 
  .الطائرات يفسر ا٥ببوط ا٢باد ُب الشهور األخّبة من العاـ ا٤با ي

خاصة مع طرح االٙباد األكركيب اليورك ُب التعامبلت اليومية  ،كاستمر الضغط على الدكالر األمريكي 
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أماـ الدكالر كاإلقباؿ على اٚباذ اليورك كعملة لبلحتياط ُب العديد من كمع ا٘باه اليورك للتحسن  ،للمواطنْب
  .دكؿ العآب خشية تأثرىا بسبب تراجع سعر صرؼ الدكالر

ىبوطان حادان كنزيفان مستمران  ََُِكشهدت بورصة " ككؿ سَبيت " ُب األسبوع األخّب من نوفمرب  
أعواـ مع معاناة األسهم ا٤بمتازة من أكرب ىبوط  ٣َُِبسائر األسهم ٓب تشهد لو مثيبل منذ إنشائها قبل 

منذ الكساد الكبّب ُب الثبلثينيات من القرف ا٤با ي كذلك مع تزايد ا٤بخاكؼ من حرب طويلة على اإلرىاب 
  .كعبلمات على مزيد من التباطؤ لبلقتصاد األمريكي

مليار دكالر إ افة إٔب إلغاء  ََُاالقتصادية للواليات ا٤بتحدة عقب األحداث بقيمة  قدرت ا٣بسائر 
ألف كظيفة  ٖٓحيم ألغت الشركات ا١بوية األساسية الست ما ٦بموعو  ،ألف كظيفة ََُما يقارب من 

 ،% من ٦بمل القول العاملةٔك٥بذا تفشت البطالة لتبلغ نسبة  ،ُب األسبوعْب التاليْب لبلعتداءات فقط
  .عاما َِمنذ  كيعترب ىذا أيضان رقمان قياسيان ٓب يسبق لو مثيل

فو ى إدارية عارمة جعلت ٝبيع ا٤برتبطْب بعقود مع مركز التجارة العا٤بي يلجأكف إٔب  كما حدثت 
  .إنقاذ ما ٲبكن إنقاذه كالفرار ببقية أموا٥بم كبيع كل أسهمهم ا٤بالية لتوقعهم أف ىذه األسهم آيلة للسقوط

لسائحْب ُب أمريكا، كشغرت أكثر من ٢بقت ا٣بسائر كذلك بقطاع السياحة حيم ا٫بسرت كفود ا 
% ٍب جاء كباء ا١بمرة ا٣ببيثة فألغى  َْ% من غرؼ الفنادؽ الكربل رغم أهنا خفضت أسعارىا بنسبة َٓ

كثّبان من ا٤بؤٛبرات كاللقاءات التجارية كأصبحت الفنادؽ تواجو مأزقا إ افيا ليس ُب " نيويورؾ " كحدىا 
  ." ميامي "ك إٔب " ىيوستوف " غو " إٔب " لوس أ٪بلوس "كإ٭با ُب كل ا٤بدف الكربل من " شيكا

الربيد ٗبؤشرات أعلى إٔب أف بلغت ملياران كنصف ا٤بليار دكالر حيم تناقصت  كتضاعفت خسائر 
% كىي أدٗب نسبة هتبط إليها خدمات الربيد منذ الكساد الكبّب الذم شهدتو ٓ. ٔخدمات الربيد بنسبة 

  .الثبلثينيات
إٔب  ََُِِب حْب كاف متوقعان أف يصل العجز ُب ا٤بيزانية عاـ  ،مليار دكالر َْٓلتجارم ا بلغ العجز 
  .مليار دكالر فقط ُٖٓ
 (عجز ُب ميزانية الدكلة الفيدرالية كعجز ُب ا٤بيزاف التجارم بْب أمريكا كالعآب) ا٤بزدكج ٗبعُب أف العجز 

 ،% من الناتج اإلٝبإب اليْ،ٔما يعادؿ  ، أمََِِ مليار دكالر عاـ ِٔٔكصل إٔب الرقم القياسي 
  .كىذا يبْب أف اال٘باه العاـ ٲبيل إٔب الركود
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، كصل ُب عاـ ََُِمليار دكالر عاـ  ُِٕتغّب كبّب ُب ا٤بيزانية الفيدرالية من فائض بلغ  كما حدث 
  .ليا اإلٝبإب% من الناتج 7ِٕٓيعادؿ  ،مليار دكالر ََّإٔب عجز قياسي قيمتو  ََِّ
لصحيفة "نيويورؾ  حيم نقل تقرير ،الربامج ا٣بدماتية ا٤بختلفة لعدد من الواليات كذلك تقلصت 

عندما أشار إٕب أف "حاكم كالية " ميسورم " أمر ب زالة  ،تاٲبز" صورة قاٛبة للو ع ُب الواليات األمريكية
  .ثلم ا٤بصابيح الكهربائية توفّبان ُب النفقات

إذ أف اقتصادىا يعتمد على التصدير  ،أماـ اليورك ىو ما تنظر إليو أكركبا بقلقكلكن تراجع الدكالر  
ككل زيادة ُب قيمة اليورك مقابل . ككل ىبوط ُب قيمة الدكالر يرفع أسعار البضائع ا٤بنتجة ُب أكركبا ،ألمريكا

  .%ْ% تضرب أرباح الشركات األكركبية بنسبة َُالدكالر بنسبة 
الغزكة ا٤بباركة دخل رأس ا٤باؿ األمريكي إٔب طريق مسدكد بعد أف فقد  يتضح أنو بعد ٗبا مضى 

بعد أف أصبحت ا٢بكومة عاجزة عن استعادة زماـ ، ك -كسيأٌب تفصيلو  -مصداقيتو أماـ العآب من جهة 
  .ا٤ببادرة إلنعاش االقتصاد من جهة أخرل

 :ُب الواليات ا٤بتحدة األمريكية األجنبيةتراجع االستثمارات  
بَباجع االستثمارات األجنبية للعاـ الثا٘ب  ََِّ/ٔ/ُِٔب  األمريكيةعَبفت إحصائية لوزارة التجارة ا

حيم تراجع إٝبإب االستثمارات العا٤بية ُب الواليات ا٤بتحدة بنسبة  ،علي التوإب بنسبة تزيد علي النصف
  .مليار دكالر أمريكي ُْٕ. ُ% لتصل إٔب  ْٔ

الضعف ا٤بستمر ُب االقتصاد  ٯبسد ََُِِب عاـ  اإلنفاؽف " الَباجع ُب اإلحصائية إٔب أ كأشارت 
  .كالَباجع ُب عمليات االندماج كالشراء ُب ٨بتلف أ٫باء العآب" األجنبيةكُب االقتصاديات  األمريكي

إٔب أف الياباف احتفظت العاـ ا٤با ي ٗبركزىا كأكرب مستثمر آسيوم ُب الواليات  كأشارت كذلك 
 ّرّْأف الياباف كانت قد  خت ٫بو اإلحصائيةأك حت ك  تليها بفارؽ كبّب اسَباليا ٍب سنغافورةا٤بتحدة 
، أم بفارؽ يزيد ََِمليار دكالر ُب عاـ  ٓرّْحو مقارنة بن ََِِدكالر أمريكي العاـ ا٤با ي  مليار

  .عن ا٤بليار كنصف
مليار دكالر ُب عاـ  ْرْٖو ـ مقارنة بنح ََِِمليار دكالر ُب عاـ  ُرٓٔاسَباليا  فيما  خت 
  .أم بفارؽ يزيد عن الثبلثة مليارات دكالر ـََُِ
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٫بو  األمريكيكتزايدت احتماالت انزالؽ االقتصاد  ،عمليات بيع سندات ا٣بزانة األمريكية كتزايدت 
 الركود ُب أعقاب التقارير الٍب أشارت إٔب تراجع ٝبيع القطاعات االقتصادية رغم قياـ بنك االحتياط

بالرغم من  خ ا٢بكومة ٗبزيد من ، ك سبتمرب ُُمرة من تاريخ  ُِالفيدرإب ٖبفض معدؿ الفائدة أكثر من 
  .األمواؿ لتحقيق السيولة ُب األسواؽ

سلبان على مناخ االستثمار ُب الواليات ا٤بتحدة كتراجعت  األمريكيانعكست خسائر االقتصاد  
ستهلكْب عن إنفاؽ أموا٥بم ك١بوئهم إٔب االدخار ُب ظل معدالت اإلنفاؽ االستهبلكي نتيجة إحجاـ ا٤ب

كانعكس تراجع الثقة ُب مناخ األعماؿ كاإلنفاؽ االستهبلكي سلبان على  ،األك اع االقتصادية غّب ا٤بستقرة
  .أرباح كأسعار أسهم الشركات األمريكية الكربل

ص معدالت الطلب كاإلنفاؽ كما شهدت شركات التكنولوجيا األمريكية تراجعان حادان نتيجة تقل 
  .االستهبلكي

 :إفبلس الشركات األمريكية 
٦بموعة كبّبة من الشركات  كأفلستاهنارت  ََِِسبتمرب ُُ كحٌب ََُِسبتمرب  ُُُب الفَبة من 

 ،ألف عامل أمريكي ُب نفس الفَبة َُْألف شركة كقد ًب تسريح ماال يقل عن  َٔقدرت بػ  ،األمريكية
ة " ككؿ سَبيت جورناؿ" كما زاؿ مسلسل االهنيارات كاإلفبلسات مستمران حيم يسجل كفقان لتقرير صحيف

  .كالتأمْب أعلى معدالت اإلفبلس كالتسريح للعماؿ ،األمريكيالطّباف  قطاعي
 :اهنيار " إنركف " 

استعمل ميشاؿ جوبّب كزير خارجية فرنسا األسبق عبارة الغرؽ حْب ٙبدث ُب مقالو األسبوعي الصادر 
ا٤بتحكمة ُب الطاقة" إنركف " كالٍب تربعت على  األمريكيةعن إفبلس الشركة العمبلقة  ََِِيناير  ُٗـو ي

بل  األمريكيةعرشها ُب كالية تكساس لتدير دفة النفط كما يتبع النفط من طاقة كهربائية ىي عصب الصناعة 
  .األمريكياالقتصاد 

عة يتلقاىا النظاـ الرأ٠بإب ا٤بتعاظم ُب الواليات " إنركف " ىو أكؿ  ربة كربل كموج ككاف إفبلس 
  .بل تتلقاىا آلة العو٤بة األمريكية كطعنة ُب ىيبتها ،ا٤بتحدة ُب مطلع ىذا القرف ا١بديد

فالعمبلؽ " إنركف " ىو الذم كاف كراء رفض ا٢بكومة االمريكية التوقيع على إعبلف " كيوتو " ا٣باص  
٩با فتح الباب أماـ فو ى التصنيع كالطاقة كتوسيع أخطار  ،ُب عهد كلينتوفٕبماية فضاء العآب من التلوث 
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  .ظاىرة كونية تنشأ ُب أمريكا كيتحملها العآب بأسره إٔبالتلوث 
 :" ككرلد كـو " أكرب عملية إفبلس 

تقدمت شركة " ككرلد كـو " األمريكية لبلتصاالت بطلب ر٠بي إٔب اكمة إلعبلف إفبلسها لتصبح 
متجاكزةن بذلك فضيحة إفبلس شركة " إنركف " ٣بدمات   ، أكرب عملية إفبلس ُب التاريخ األمريكي  بذلك
  . الطاقة 
جاء إفبلسها ُب الوقت الذم تشهد فيو بورصة " ككؿ سَبيت " سلسلة من فضائح ااسبات ا٤بالية ك   

    .  لة إلخفاء خسائرىا الٍب تورطت فيها عدة شركات أمريكية خاصة ُب قطاع االتصاالت ُب ٧باك 
  إفبلس شركة " كاربت إنك " ُب أمريكا 

أعلنت ٦بموعة " كاربت جولف " الكندية لصناعة أر يات مبلعب ا١بولف عن تقدٙب الشركة التابعة 
٥با ُب الواليات ا٤بتحدة األمريكية كا٤بعركفة باسم " كاربت إنك " طلبان إٔب السلطات األمريكية إلعبلف 

  .ٞبايتها من الدائنْبإفبلسها ك 
  ميديكاؿ ليندر " تعلن إفبلسها

تقدمت شركة " ميديكاؿ ليندر " األمريكية للخدمات ا٤بالية للمؤسسات الصحية بطلب إٔب السلطات  
  .األمريكية إلعبلف إفبلسها

ّبة ك ٲبثل إفبلس ىذه الشركة هتديدان خطّبان لعدد من مؤسسات الرعاية الصحية الٍب ٥با مستحقات كب
  .لدل الشركة ا٤بفلسة

كانت " ميديكاؿ ليندر " قد عجزت خبلؿ الفَبة األخّبة عن سداد مستحقات عدد كبّب من  
  .العمبلء لديها األمر الذم دفع عدد من ىؤالء العمبلء إٔب ا٤بطالبة بتصفيتها

  أككوكد ىومز " تعلن إفبلسها " 
  ،بلف إفبلسهاػة بطلب إعػدـ إٔب السلطات األمريكيأعلنت شركة " أككوكد ىومز " األمريكية أهنا ستتق

  .تعد " أككوكد ىومز " ثا٘ب أكرب شركة للمبا٘ب ا١باىزة ُب الواليات ا٤بتحدة األمريكيةك 
مليوف دكالرا ُب الوقت الذم تتعرض فيو للخسائر ا٤بستمرة منذ  َٕٓتبلغ ديوف الشركة حاليان حوإب  

  .ثبلث سنوات
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  األمريكية الربامج " برجراين سيستمز "إعبلف إفبلس شركة  
كتقدمت بطلب إٔب السلطات األمريكية  ،أعلنت شركة الربامج " برجراين سيستمز " األمريكية إفبلسها

  .٢بمايتها من الدائنْب
ُب الوقت نفسو قالت الشركة أهنا ستقيم دعول تطالب فيها شركة " آرثر أندرسن " للمراجعة ااسبية  

مليوف دكالر باعتبار الشركة مسئولة عن الظركؼ ا٤بالية الٍب ٛبر ّٔا " برجراين " حاليان  َِٓه بتعويض قدر 
  .بسبب ا٤بخالفات الٍب ارتكبها ٧باسبوا " آرثر " ُب حساباهتا

  استمرار موجة اإلفبلس بْب الشركات األمريكية
ؿ من العاـ ا٢بإب لتسجل سجلت حاالت اإلفبلس ُب الواليات ا٤بتحدة ارتفاعها خبلؿ النصف األك 

  .رقمان قياسيان جديدان ُب حاالت اإلفبلس
كقد أدت حاالت اإلفبلس الٍب شهدىا النصف األكؿ من العاـ ا٢بإب كالذم تضمن شركات كربل مثل 

مليار دكالر ٙبت ا٢براسة القضائية لسلطات التفليسة كالتصفية كبلغ  َِٔ" إنركف " إٔب ك ع أصوؿ قيمتها 
  .شركة ِٓٓكات ا٤بسجلة ُب بورصة نيويورؾ الٍب أشهرت إفبلسها خبلؿ الشهور الستة ا٤با ية عدد الشر 

إ٭با ىو بسبب تبلعب ىذه ، كل يـو من أخبار عن إفبلس كربل الشركات األمريكية كما نطالعو 
ٍب إظهار أرباح  كالذم ٛبثل ُب تقليل النفقات ا٢بقيقية كتضخيم اإليرادات ا٢بقيقية كمن ،الشركات ُب بياناهتا

ُب   ، كٮبية كبالتإب يستفيد مديركا ىذه الشركات نتيجة تضخيم مكافآهتم السنوية كمكافآت هناية ا٣بدمة 
الوقت الذم ال يبالوف فيو با٣بسائر الٍب تلحق ٕبملة األسهم كأصحاب ا٤بعاشات من جراء إفبلس الشركات 

  .  أك ىبوط أسعار األسهم ُب البورصة
  :اه٠بحت ٥بذه الشركات بالتبلعب من أٮب ركؼ عدةكقد توفرت ظ

 -بعد ٦بئ بوش -لبلقتصاد ا٢بر الذم طبقتو الواليات ا٤بتحدة ُب السنوات األخّبة  ا٤بفهـو ا٣باص -
بصفة خاصة حيم  عفت إٔب حد بعيد نظم الرقابة ا٢بكومية الفعالة ُب آّاؿ ا٤بإب ٙبت حجة ٙبرير 

ها كتعوؽ سرعة تقدمها ٤بواجهة ا٤بنافسة العا٤بية ال سيما بعد توقيع الشركات من القيود الٍب تعطل
 ُْٗٗ اتفاقية " ا١بات " ا١بديدة عاـ

الذم قامت بو بعض مكاتب ااسبة كا٤براجعة ُب الواليات ا٤بتحدة كبصفة خاصة ما  الدكر ا٣بطّب -
  .  ١بأت إليو من أساليب ملتوية لبللتفاؼ حوؿ قواعد الشفافية كا٤بكاشفة
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غّب الدقيقة الٍب نشرهتا بعض بيوت السمسرة كمكاتب التحليل ا٤بإب عن شركات معينة  التقارير - 
كإعطائها درجات تقوٙب أكثر ٩با تستحق حيم إف كبار العاملْب ُب ىذه ا٤بكاتب يستثمركف أموا٥بم ُب 

  .  ىذه الشركات كمن ٍب ٰبققوف أرباحا خيالية 
أف ك  اطر الٍب اٚبذىا مديرك ىذه الشركات ّٔدؼ تضخيم األرباح كما سبقافوفة با٤بخ القرارات -

  .  أك حنا
 :اهنيار شركات الطّباف األمريكية 

إيركيز" ك"يونايتد إيرالينز" . أس. ٕبلوؿ هناية العاـ ا١بارم أعلنت شركتا طّباف عمبلقتاف كٮبا "يو
  .ََِّكمن ا٤بتوقع أف تليهما شركات أخرل ُب عاـ  ،إفبلسهما

 :إفبلس " يونايتد إيرالينز " 
إؿ " الشركة األـ لشركة " يونايتد إيرالينز " للطّباف قدمت ملف الطلب ا٣باص ب شهار  .  ايو .  " يو

  .  اإلفبلس لػ " يونايتد إيرالينز " إٔب السلطات األمريكية ا٤بختصة 
طلبان لتوفّب قرض  رار الطّباف ا١بومكجاء إقرار إشهار إفبلس " يونايتد ايرالينز " بعد رفض ٦بلس استق

مليار دكالر ٩با أدم إٔب تراجع شديد ُب قيمة أسهم الشركة بالبورصة ككصوؿ سعر  ٖ . ُ فيدرإب قدره 
  .  سنتا فقط   ِٗ أسهمها إٔب

 :إفبلس " يو اس إيركايز " ا١بوية األمريكية 
ايتها من الدائنْب ٗبوجب الفصل ا٢بادم طلبت ٦بموعة ا٣بطوط ا١بوية األمريكية " يواس ايركايز " ٞب 

كذلك بعد أف قدمت الشركة طلبان ر٠بيان ب شهار إفبلسها إٔب ٧بكمة    عشر من قانوف اإلفبلس األمريكي
  .اإلفبلس ُب مدينة الكسندريا بوالية فّبجينيا

قائمة كربل شركات  ُب  ُْ كما أهنا تشغل رقم   ، كتعد شركة " يواس ايركايز " سابع شركة طّباف أمريكية 
  .موقع داخل الواليات ا٤بتحدة  ََِ الطّباف العا٤بية كٚبدـ أكثر من

  :شركات طّباف أخرل تعلن إفبلسها 
فقد توقفت شركة طّباف أمريكية صغّبة ىي  ،الشركات عن العمل توقف الكثّب من ََِِشهد العاـ 

  .عددىم ألفا كسبعمائة موظف " ميدكام إيرالينز " عن العمل كسرحت ٝبيع موظفيها البالغ
ثالم أكرب شركة طّباف ُب العآب إنو من اتمل أف تستمر  ،شركة " دلتا إيرالينز " اكقاؿ مسئولو 
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كتوقع " جوردكف بيتوف " رئيس شركة " كونتيننتاؿ " أف يفقد مابْب  ،الشركات ُب تسريح أعداد من ا٤بوظفْب
ّباف حوؿ العآب كظائفهم بسبب الكارثة كيعتقد اللوف أف ئٍب ألف موظف يعملوف بشركات الطامائة كم

  .ََُِ ُبخسائر قطاع النقل ا١بوم ُب الواليات ا٤بتحدة قد تبلغ سبعة عشر مليار دكالر 
كأما ما يذكره بعض الناس من ا٤بفاسد ا٤بَبتبة على مثل أعماؿ سبتمرب ا٤بباركة فقد قاـ الشيخ الشهيد   

 بالرد على بعض تلك ا٤بفاسد الٍب أثّبت، فقاؿ: -تقبلو ا -يوسف العيّبم
 “الرد على ا٤بفسدة األكٔب”

قالوا بأف ىذه العمليات ٲبكن أف تتسبب بسعي جاد لتصفية البؤر ا١بهادية ُب العآب : ا٤بفسدة األكٔب
ق خشية أف تفرز مثل ىذا العمل، كىذا رٗبا ينعكس على فلسطْب كالشيشاف ككشمّب كغّبىا من ا٤بناط

 . اْب ..اإلسبلمية
ال تصلح أف تسمى من ا٤بفاسد الٍب ٛبنع القياـ ك كىذه ا٤بصلحة ىي من جنس ا٤بصاّب ا٤بلغاة الٍب هتمل، 

 -ّٔذا العمل، كيرد عليها ٗبا يلي:
يقاؿ ىذه مفسدة ال ٲبكن أف ٙبصل أبدان ألف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم يقوؿ كما ُب الصحيحْب 

من أمٍب يقاتلوف على ا٢بق حٌب يأٌب أمر ا كىم على ذلك(، كيقوؿ صلى ا عليو  كغّبه )ال تزاؿ طائفة
كسلم أيضان كما عند أيب داكد )ا١بهاد ماض إٔب يـو القيامة( فبل ٲبكن أبدان أف يصفي الكفار الرايات 

، فما بْب الشرع ا١بهادية كلو اجتمع اإلنس كا١بن ٝبيعان ف ف ىذا الدين ماض كا١بهاد ماض إٔب قياـ الساعة
 . أنو لن ٰبصل أبدان كيف بنا أف ٪بعلو مفسدة تفضي إٔب تعطيل الدليل كالنكاية بالكفار؟!

إف الواقع يشهد أف الكفار كأذنأّم ٓب يألوا جهدان ُب تصفية الرايات ا١بهادية فكلما قامت راية جهاد 
دين يعلم علم اليقْب أف دكؿ الكفر كعلى اجتمعوا ٝبيعان إلسقاطها بكل ما ٲبلكوف، فالعارؼ بأحواؿ آّاى

رأسها أمريكا كأذنأّم قد بذلوا قصارل جهدىم لضرب رايات ا١بهاد كقتل كاعتقاؿ رموزه، فهذا العمل لن 
يزيدىم إال أف يصرحوا بالعداكة بعد أف كانوا يسركف ّٔا، بل إف تصرٰبهم بالعداكة أيضان يعد مصلحة 

ستنفدكا كسعهم ُب القضاء على ا١بهاد بكل األساليب كال يتصور أف حصلت من ىذه العمليات، فهم قد ا
 . عندىم زيادة مهمة على ما قدموا

كحٌب لو قيل إف العآب بعد ىذه العمليات سوؼ ٲبنع ٙبريك األمواؿ كاألشخاص إٔب ساحات ا١بهاد، 
قبل ٜبانية أشهر قدمت  نقوؿ: إف ىذا ما عزموا عليو قبل عمليات الثبلثاء، ففي اجتماع لبلٙباد األكريب
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فرنسا كركسيا مشركع قرار ٧باصرة ا٢بركات ا١بهادية بشكل أكرب، ككاف ا٤بشركع ا٤بقدمة توصياتو ُب مذكرة 
تبلغ أربعْب صفحة، أعدىا خبّب فرنسي ُب مكافحة اإلرىاب ُب الشرؽ األكسط، كًب االتفاؽ على البدء 

ماليان كبشريان، ٍب اجتمعت دكؿ )الكومنولم( كطرحت نفس ٖبطوات عملية كدكلية اصرة ا٢بركات ا١بهادية 
ا٤بشركع كقررت أكالن حصار أفغانستاف كالشيشاف بشكل مكثف، ف ذا علمنا ما أعلنوه فقط من خطط 
استطعنا أف ٫بكم بأف ىذه العمليات لن تزيد الو ع سوءن ألف السوء حاصل قبلها، ككذلك نستطيع القوؿ 

لحركات ا١بهادية قبل العمليات لن يدـك أكثر من شهرين على أحسن األحواؿ، إف ا٥بامش الضيق ا٤بعطى ل
 . فمن نظر إٔب الواقع عرؼ خطأ القوؿ ّٔذه ا٤بفسدة ا٤بطركحة

كإف ىذه ا٤بفسدة أيضان تردىا السّبة، فالنيب صلى ا عليو كسلم بقتالو للكفار ُب بدر كأحد كتعر و 
من كل جانب، كحاصركه حٌب كصفهم ا بقولو )ًإٍذ جىاءيككيٍم ًمٍن لقوافلهم ك٘بارهتم ٝبعوا لو األحزاب 

نيونىا(، فجاء كفار فػىٍوًقكيٍم كىًمٍن أىٍسفىلى ًمٍنكيٍم كىًإٍذ زىاغىًت اأٍلىٍبصىاري كىبػىلىغىًت اٍلقيليوبي ا٢بٍىنىاًجرى كىتىظينُّوفى بًاللًَّو الظُّ 
دينة، كصرح بالنفاؽ داخل ا٤بدينة حٌب قاؿ أحد قريش من فوؽ ا٤بدينة، كنقض اليهود العهد أسفل ا٤ب

!! كعلى مقياس ىذه ا٤بصاّب يقاؿ: إف النيب صلى ا !الصحابة )كاف أحدنا ال يأمن أف يذىب ٢باجتو(
كذلك بالتعرض للكفار  -كحاشاه -عليو كسلم أخطأ كأثار األحزاب عليو كالذين ىم أقول منو عددان كعدة 

طبيعة ا١بهاد أنو يثّب العدك، ككيف بالنيب صلى ا عليو كسلم بعدما فتح ا١بزيرة كجرىم ٢بربو ُب ا٤بدينة، ف
كىو  عيف القوة بالنسبة لفارس كالرـك كرغم ذلك يثّبىم عليو بدعوهتم كإرساؿ ا١بيوش ٥بم كجيش مؤتة 

 . كغزكتو ىو إٔب تبوؾ؟
 “الرد على ا٤بفسدة الثانية”

لعمليات إف مفسدة تصفية البؤر ا١بهادية قد ٛبتد إٔب كثّب من قاؿ ا٤بفتوف ٗبنع ا: ا٤بفسدة الثانية 
األعماؿ اإلسبلمية كالدعوية كالثقافية كا٣بّبية كالتعليمية الٍب قد يصنفوهنا على أهنا البيئة الٍب تضع القوالب، 

 . اْب ..كهتيئ ا٤بناخ
توف، فنظرة إٔب العآب كخاصة إف ىذه ا٤بفسدة حاصلة منذ القدـ قبل أف يتنبو ٥با ىؤالء ا٤بف :نقوؿ ٥بم 

العآب اإلسبلمي أين األعماؿ الدعوية ا٢برة فيو؟ أين العلماء كالدعاة؟ ال يوجد عمل دعوم حر، كالعلماء 
ُب السجوف، كأحسن أحوا٥بم ُب اإلقامة ا١بربية أك موقوفوف عن الدعوة إال ب ذف السلطات، كالشريط 

 يق جدان كأيضان ال بد أف يفسح جند الطاغوت ىذه ا٤بادة أك كالكتاب الذم يوزع ال يوزع إال على نطاؽ 
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تلك لتكوف قابلة للتوزيع أك الطباعة، فالعمل الدعوم الذم تركف أف  ربو مفسدة ىو مضركب منذ عقود، 
 . أين أنتم عن الواقع؟

ب غبلؽ ككذلك األعماؿ ا٣بّبية ٧باصرة أشد ااصرة بل إف ركسيا كأمريكا قد طالبتا أكثر من مرة  
بعض ا٤بؤسسات اإلسبلمية ٕبجة أهنا تدعم ا١بهاد، كُب الصيف ا٤با ي نشرت جريدة الشرؽ األكسط 
تصرٰبات كزيرة ا٣بارجة األمريكية )أكلربايت( الٍب تطالب ب غبلؽ بعض ا٥بيئات اإلسبلمية كمنها مؤسسة 

 . بيةا٢برمْب ُب السعودية كبعض ا٥بيئات األخرل بتهمة ٛبويل العمليات اإلرىا
ىػ كاف مو وع االجتماع الذم جاءكا ُُْْبل إف مؤٛبر كزراء ا٣بارجية العرب ا٤بعقود ُب ا١بزائر عاـ  

كمنع كصوؿ أمواؿ الزكاة كالصدقات إٔب  -أم ا١بهاد  -من أجلو ىو ٘بفيف ا٤بوارد ا٤بالية لئلرىاب 
ئات اإلغاثية ليمكنها أف تسيطر على اإلرىابيْب، كأنشأت كل دكلة عربية ١بنة حكومية تدخل ٙبتها ٝبيع ا٥بي

نشاطاهتا كتراقب حساباهتا الصادرة كالواردة، ٍب بعدىا اجتمع ركؤساء الدكؿ العربية ُب تونس ٤بعا١بة مشكلة 
اإلرىاب كقرركا قرارات حرب على اإلسبلـ حٌب إف صحيفة القدس العربية القومية قالت بعنواف كبّب ُب 

ية ٘بتمع ٢برب اإلسبلـ(، ٍب كقعت الدكؿ العربية ٙبت مظلة ا١بامعة العربية صفحتها األكٔب )الدكؿ اإلسبلم
كًب التوقيع قبل ستة أشهر، ك٫بت دكؿ ٦بلس التعاكف  -)ا١بهاد(-قرار التعاكف ُب ٦باؿ مكافحة اإلرىاب 

التوقيع  ا٣بليجية ا٤بنحى نفسو ككقعت على التعاكف فيما بينها ُب ٦باؿ مكافحة اإلرىاب )ا١بهاد( كٓب ترفض
 . إال الكويت كقطر، ٤بصاّب سياسية ًب إعبلهنا

ة حاصلة منذ فزعمكم أف العمليات ُب أمريكا ستحدث مفسدة  رب ا٤بؤسسات ا٣بّبية ىي مفسد 
 . القدـ أيها الفقهاء

مية أما األعماؿ التعليمية الٍب بكيتم على  رّٔا، ف ننا نقوؿ أقيموا لنا دليبلن كاحدان أنو يوجد أعماؿ تعلي 
 . مستقلة كمثمرة لدل أم ٝباعة إسبلمية كنسٌلم لكم؟ أـ أنكم تبكوف على خياؿ كأكىاـ؟

 “الرد على ا٤بفسدة الثالثة”
زعم ا٤بستنكركف للعمليات أنو رٗبا ٙبصل مفسدة كذلك با طهاد الشعوب اإلسبلمية : ا٤بفسدة الثالثة 

 . زل من قبل أمريكاأك بعضها من الظا٤بْب، كٱبشوف على الشعب األفغا٘ب أف يغ
أف شعبان من الشعوب اإلسبلمية ٓب يضطهد اْلف من قبل الظا٤بْب؟ بل أثبتوا لنا أف  نقوؿ ٥بم أثبتوا لنا 

شعبان من الشعوب اإلسبلمية ٲبكن لو أف يقوؿ ما يعتقد؟ كٲبكن لو أف يعبد ا بكل حرية؟ بل أثبتوا لنا أف 
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 . ريعة ا كاملة ُب كل ٦باالت ا٢بياة؟شعبان من الشعوب اإلسبلمية ٙبٌكم عليو ش
أف ٯبيبوا باإلثبات على أم سؤاؿ سبق سول ما ٰبصل ُب أفغانستاف، ف ذا كنتم ال  ال ٲبكن ٥بم أبدان  

كم بالشريعة كال ٘بدكف شعبان غّب مضطهد، فكيف جاز لكم أف ٙبكموا على عمل مشركع  ٘بدكف شعبان ٰبي
! مفسدة حاصلة كيف زعمتم حصو٥با !لمْب؟، سبحاف ا كاعجبان أنو مفسدة ألنو يسبب ا طهادان للمس

 . اْلف؟
كبكاؤكم عليو، ف ننا نقوؿ لكم اليـو تنتصف اإلمارة اإلسبلمية ُب سنتها  أما عن الشعب األفغا٘ب 

 السادسة قائمة بأمر ا مدافعة عن ا١بهاد كآّاىدين، كٓب نر ٩بن تباكى عليها ٦بهودان يذكر لتقويتها أك
نصحها أك إرشادىا، فمفسدة ا طهاد الظا٤بْب لؤلفغاف حاصلة بسبب خذالنكم ٥بم، كبسبب عدـ 
كقوفكم مع اإلمارة اإلسبلمية، ٓب يتطوع عآب كاحد أك طالب علم حٌب بالنزكؿ عند اإلمارة كالشد على 

وتان مستنكران عضدىم، حوصرت اإلمارة من أجل ا١بهاد كآّاىدين من قبل كل الدكؿ قاطبة كٓب نسمع ص
كاحدان كالذين استنكركا قتل األبرياء )الشقر(، ك ربت أفغانستاف بالصواريخ كٓب نسمع من يساند أك يشجب 

صح  -أك حٌب يعزم، أنتم خذلتم األفغاف كتركتموىم يواجهوف ا٢بصار كالضرب كالتكالب، ٍب ٤با رٌدكا إف 
، سبحاف الذم رزؽ !ظم من مفسدة سكوهتمعلى كل ما ٰبصل ٥بم قلتم إف مفسدة ردىم أع -اهتامهم 

 . !الفقو للفقهاء
ألحد أف يتباكى على أفغانستاف كىو أكؿ من خذ٥با، فأيضان ال ٰبق ألحد أف ٰبكم  كما أنو ال ٰبق 

 . على األفغاف بأهنم أحدثوا مفسدة ّٔذه العمليات إف كانوا ىم إال أف يكوف عارفان بواقعهم
بان عسكرية يدعم أعداءىم فيها أمريكا كركسيا كإيراف كا٥بند كالصْب تواجو حر  اإلمارة اإلسبلمية 

كطاجكستاف كأكزبكستاف كتركيا، كأخّبان االٙباد األكريب بعد زيارة ا٥بالك أٞبد شاه مسعود ٥بم، كأيضان اإلمارة 
ثبلثة دكؿ اإلسبلمية تواجو حصاران ٧بكمان من قبل دكؿ العآب كلها باإلٝباع كٓب ٛبتنع عن التصويت إال 

 . شيوعية ككثنية
 :ن ىذا ا٢بصار كٚبرج من ىذه ا٢بربكا٣بيارات الٍب أماـ اإلمارة اإلسبلمية خيارات ٧بددة لكي ٚبرج م

أف ٚبضع للنظاـ العا٤بي ا١بديد كللشرعية الدكلية كتنفذ قرارات األمم ا٤بتحدة كقرار ٦بلس األمن  أكالن: 
 . كٙبٌكم الطاغوتة إئتبلفية كفرية ، كتشكل حكومُّّّرقم 
أف تصر على موقفها كتتمسك بدينها كيستمر ا٢بصار كيستمر العمل العسكرم ا٤بوحد  دىا،  ثانيان: 
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 بطيئان. كإف ٓب توافها منيتها كتسقط ىذا العاـ فستسقط العاـ القادـ كٛبوت موتان 
ا إٔب أر ها لتسحق : أف تبذؿ كسعها كتدافع عن نفسها كٙباكؿ أف ٘بر قدـ من تؤب كرب حصارىثالثان 

 . ىامتو كينصر ا جنده كما نصرىم مرتْب على الربيطانيْب كعلى االٙباد السوفييٍب
الٍب ال رابع ٥با حقان خيارات ٧بّبة أحبلىا مر، كيكفي ا٤برء أف ٲبوت على دينو  فهذه ا٣بيارات الثبلث 

مصلحة ٲبكن لئلمارة اإلسبلمية أف  ليعلن للناس أٝبعْب كيصرخ ّٔا مدكية كيقوؿ )فزت كرب الكعبة(، فأم
ٙبافظ عليها كىي الٍب تشعر أف العآب ٰبيط ّٔا كيناصبها العداء كيرميها عن قوس كاحدة كيهلك ا٤بسلمْب 
فيها، كل ذلك مع خذالف ا٤بسلمْب ٥با كأك٥بم العلماء بل مع تكفّب بعض العلماء ٥بم، فلم يكن خيارىم 

 . بنصر ا يـو أف يدخل العدك أر همىذا إال خياران مبنيان على ثقتهم 
تعلم علم اليقْب أف أمريكا تعد خطة عسكرية الجتياح أرا يها ك رّٔا  ربة  ٍب إف اإلمارة اإلسبلمية 

عسكرية جوية قاصمة لنزع حكومة اإلمارة كتنصيب حكومة ظاىر شاه ا٤بنفي ُب ركما حٌب لو ٓب ٙبصل 
نقلت صحيفة ) رب مؤمن( اإلسبلمية الباكستانية عن كزير العمليات أم قبل العمليات بشهرين، فقد 

ا٣بارجية الباكستا٘ب األسبق نياز زينك أف مسؤكلْب كباران ُب ا٢بكومة األمريكية أبلغوه ُب منتصف شهر يوليو 
ـ بأف الواليات ا٤بتحدة ستتخذ إجراءات عسكرية  د أفغانستاف ٕبلوؿ منتصف شهر ََُِٛبوز من عاـ 
ـ، كقاؿ الوزير الباكستا٘ب السابق إف ا٤بسؤكلْب األمريكيْب أبلغوه با٣بطة أثناء ََُِأكؿ أكتوبر تشرين 

 . انعقاد مؤٛبر لدكؿ ٦بموعة االتصاؿ ا٣باصة بأفغانستاف الذم عقد ٙبت رعاية األمم ا٤بتحدة ُب برلْب
لفور ف ف الواليات األمريكيْب أبلغوه أنو إذا ٓب يتم تسليم بن الدف على ا كقاؿ نواز إف ا٤بسؤكلْب 

ا٤بتحدة ستقـو بعمل عسكرم العتقالو أك قتلو ىو كا٤ببل عمر زعيم حركة طالباف، كيشّب ا٤بسؤكؿ الباكستا٘ب 
إٔب أف ا٥بدؼ األكسع من تلك العملية سيكوف إسقاط حكومة طالباف كتنصيب حكومة انتقالية من األفغاف 

 . لسابق ظاىر شاها٤بعتدلْب من ا٤بمكن أف يتزعمها ملك أفغانستاف ا
الباكستا٘ب السابق أف كاشنطن ستشن عملياهتا من قواعد ُب طاجكستاف حيم يقيم  كأك ح ا٤بسؤكؿ 

 . عدد من ا٤بستشارين األمريكيْب بالفعل
ستشارؾ ُب العمليات كأف سبعة عشر ألف جندم ركسي يقفوف ُب حالة  كقاؿ إف أكزبكستاف 

سكرية ستتم قبيل سقوط الثلوج ُب أفغانستاف ٕبلوؿ منتصف أكتوبر استعداد، مشّبان إٔب أف العمليات الع
 . تشرين أكؿ على أكثر تقدير
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الباكستا٘ب السابق ُب إمكانية تراجع الواليات ا٤بتحدة عن خططها حٌب إذا ًب تسليم  كشكك ا٤بسؤكؿ 
 . بن الدف على الفور من قبل اإلمارة اإلسبلمية

ير عن دبلوماسي باكستا٘ب سابق قولو، بأف الواليات ا٤بتحدة كانت ىذا التقر  كقد نقلت )اليب يب سي( 
 . ٚبطط لعمليات عسكرية  د أسامة بن الدف كحركة طالباف حٌب قبل كقوع ىجـو األسبوع ا٤با ي

يعد سبقان  -إف كانت ىي  -قد كصل إٔب اإلمارة اإلسبلمية ف ف مبادرهتا با٥بجـو  ف ذا كاف ىذا ا٣برب 
لذا فقد قامت بناءن على ىذه ا٤بعلومات بعملية رائعة خلطت األكراؽ كذلك باغتياؿ ا٥بالك  عسكريان رائعان،

أٞبد شاه مسعود، فخلطت أكراؽ ا٤بعار ة كشتت أفكارىا، ف ف كانت ىي الٍب قامت أيضان بعمليات أمريكا 
مريكيْب كأعواهنم حٌب ف ف ىذه ىي ا٢بنكة السياسية كالعسكرية ا٤بطلوبة، فمن الغباء أف تنتظر اإلمارة األ

ٯبهزكا عليها، بل إف العمليات الٍب حصلت ُب أمريكا رأينا أهنا فرقت التحالف األمريكي  د اإلمارة فكاف 
التحالف ُب أكؿ يـو بلغ أكجو كذركتو، ٍب رأينا التصرٰبات ا٤بتخاذلة كا٣بائفة كا٤بتعقلة تظهر خبلؿ أكؿ 

 . يف ستكوف بعد شهر من ا٢برب ال قدر ا؟أسبوع، فكيف ستكوف ا٤بواقف بعد شهر؟ بل ك
السابق ىو أف نبْب أف اإلمارة اإلسبلمية كانت بْب خيارات أفضلها أف تدخل ا٢برب  ا٤بهم من الكبلـ 

ىي بفعلها كلو أهنا خسرت كقتلوا ٝبيعان فيكفي أهنم ماتوا على اإلسبلـ كىم قائمْب بأمر ا كٓب ٰبنوا لغّب 
ألف يقـو الناس ”الشيخ عمر عبد الرٞبن فك ا أسره ُب كتابو أصناؼ ا٢بكم كا٢بكاـ  ا ىامة، ككما قاؿ

ٝبيعان كيطالبوا بتحكيم الشريعة عليهم فيقتلوا ٝبيعان، خّب ٥بم من أف يعيشوا ٝبيعان ُب رغد ٙبت حكم 
فىٍوزي اٍلعىًظيمي( كما فعل الطاغوت، ف ف الذين ماتوا ٝبيعان من أجل الدين ىم الذين ٠بى ا فعلهم )ذىًلكى الٍ 

فاألفغاف حقيقة ٓب ٱبسركا كإف خسركا الدنيا كقتلوا، كلكن ا٤بسلمْب ُب بقاع األرض ىم “ أصحاب األخدكد
الذين خسركا يـو أف استكانوا كآثركا السبلمة كر وا بأف ٙبكمهم القوانْب الو عية، كظنوا أف ىذه ىي 

ء كا٤بفسدة أف يقتل بغض النظر ىل يعيش كافران أك ٲبوت مؤمنان، ا٤بصلحة، فحسبوا أف ا٤بصلحة أف يعيش ا٤بر 
 . فا٤بصلحة ا٤بطلقة ىي أف يعيش العبد مؤمنان كٲبوت على ذلك

إف العآب بأسره سوؼ يواجو األفغاف كيقتلهم ٝبيعان بعد العمليات الٍب حصلت،  ٍب إف الذين يقولوف 
توقعات فقط، كلكن األفغاف حينما قاموا بالعمليات نقوؿ إف ىؤالء ٰبكموف بناءن على ظنوف كٚبمينات ك 

ف نو من ا٤بؤكد لديهم أف حا٥بم سيتغّب إٔب األحسن، إذا نصرىم ا على عدكىم، فهم ٰبسنوف با الظن 
كأنو ناصرىم، كفعلوا ا٤بأمور كسلكوا ٝبيع السبل إلقامة دكلتهم كاستمرارىا، فكيف بغّبىم من الذين ال 
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! ! ٰبكموف ٖبطأ ىذه العمليات ألهنم يتوقعوف أف ٱبذؿ ا عباده كينتصر الصليب عليهمٰبسنوف الظن با
كالقاعدة الشرعية تقوؿ )الشك ال يبطل اليقْب( فاليقْب أف ا ناصر عباده كلو بعد حْب كاليقْب أف ا 

 .  األفغاف با؟!سيعلي راية اإلسبلـ كيهـز الكفر، فكيف بشك أكلئك كسوء ظنهم با، أف يبطل يقْب
ف ف ا٤بفسدة الٍب زعم ا٤بستنكركف للعمليات أهنا ستحصل من العمليات، ىي مفاسد  كعلى كل حاؿ 

حاصلة كمتحققة، كالعمليات ال تزيدىا شيئان إال أهنا جعلتها علنية فقط بعدما كانت سرية، كىذه ُب 
م، فا٤بصاّب ا٤بزعومة ال يعتد ّٔا شرعان كىي حقيقتها مصلحة ظاىرة ليتبْب ا٤بسلموف كيعرفوف عداء الكفار ٥ب

 . مصاّب ملغاة
 “الرد على ا٤بفسدة الرابعة”

قاؿ ا٤بستنكركف للعمليات إف من ا٤بفاسد الٍب ستحدثها العمليات أف يواجو ا٤بسلموف : ا٤بفسدة الرابعة 
ميان ىذا ا٢بدث ُب الغرب تضييقان كيعر وف لبعض ا٤بضايقات كاالعتداءات، بعد استغبلؿ اليهود إعبل

 .  دىم، كىذا يفقدىم مصلحة ظاىرة إذ يعد الغرب متنفسا لكثّب من ا٤بسلمْب ا٤بضطهدين ُب ببلدىم
إف ىذه ا٤بفسدة ليست كليو كقد قدمنا إف ا٤بصاّب الٍب تعترب البد أف تكوف كليو أم للمسلمْب  :نقوؿ 

على األقل، كا٤بسلموف ُب أمريكا يبلغ تعدادىم   ٝبيعان أك على أقل األحواؿ ألغلب ا٤بسلمْب أك لؤلكثر عددان 
كما تشّب آخر إحصائيات ا٤براكز اإلسبلمية ٜبانية مبليْب مسلم، يرتاد ا٤بساجد كا٤براكز اإلسبلمية مليوف من 
ىؤالء على أكثر األحوؿ كما تشّب اإلحصائية، كعدد الذين يسكنوف أمريكا باعتبارىا مهجران ٥بم يهربوف 

الطواغيت قد ال يتجاكز عدد من ىذا حا٥بم ٟبسمائة مسلم بعد ا٤ببالغة، ىؤالء الذين  فيها من مبلحقة
ٲبكن القوؿ بأف أمريكا تعترب بالنسبة لو ا٤بكاف الوحيد الذم يأمن فيو من الفتنة، كالبقية الباقية من ا٤بسلمْب 

 . ا٤بهاجرين أغلبهم جاء للقمة العيش كالبحم عن الدنيا
نغلب مصلحة ٟبسمائة مسلم أك مليوف أك حٌب ٜبانية مبليْب على مصلحة  فكيف كإذا كاف كذلك 

أكثر من ثبلٜبائة مليوف مسلم على أقل األحواؿ تضطهدىم أمريكا، فالشعب العراقي ا٤بسلم كالبالغ عدده 
عشرين مليوف مسلم ٧باصر من قبل أمريكا منذ عقد من الزماف كقتل من جراء ا٢بصار مليوف كمئٍب ألف 

شرت األمراض الفتاكة فيهم بشكل مذىل، كالشعب األفغا٘ب ا٤بسلم البالغ تأغلبهم من األطفاؿ كانمسلم 
عدده ثبلثْب مليوف مسلم ٧باصرة من قبل أمريكا منذ عامْب تقريبان كقتل ُب ا٢بصار سبعوف ألف مسلم، 

ر كمشرد كمقتوؿ من % بْب ا٤بسلمْب، كالشعب الفلسطيِب ا٤بسلم ٧باصٓٗكانتشرت األمراض كالفقر بنسبة 
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قبل أمريكا منذ أكثر من ٟبسْب سنة، كالشعب األندكنيسي البالغ عددىم مائتْب كٟبسْب مليوف مسلم مزقتو 
أمريكا كنٌصرتو كال زالت ٙباصره ٖبطط هتدؼ إٔب تفتيت دكلتو كتفتيت ا٤بسلمْب، كالفلبْب كذلك مثلهم 

لٍب تقف أمريكا كراء مآسي ا٤بسلمْب فيها، ال يوجد ٥با كغّبىا من دكؿ العآب اإلسبلمي، ككل ىذه القضايا ا
حل كا ح لدل ا٤بسلمْب بل ا١بميع يقف ليتفرج كيف يسقط شعب من بعد شعب ككيف تنتهك حرمة 
من بعد حرمة، فالَبيم كالتأ٘ب ليس فيو مصلحة ظاىرة كال حٌب فيو مصلحة متوقعة بل ا٤بفسدة فيو أظهر، 

نكرين للعمليات فلماذا يغضبوف إف بادر أحد لصناعة حل قد يؤدم إٔب ف ذا ٓب يكن ىناؾ حل لدل ا٤ب
 . خطوة هتدؼ لتحرير ىذه الشعوب اإلسبلمية من الظلم األمريكي؟

مصلحة عدد قليل من ا٤بسلمْب يعيشوف ُب الغرب لنوفر ٥بم عيشان ىنيئان كإٮباؿ عشرات  إف مراعاة 
هم أك رفع الظلم عنهم، يعد ذلك من أعظم الظلم كالعدكاف ا٤ببليْب من ا٤بسلمْب ٓب نفكر قط ٗبراعاة مصا٢ب

على الشعوب اإلسبلمية، كإال فكيف لنا بالسكوت عن نصرة مبليْب من ا٤بسلمْب كأقرّٔم لنا شعب 
فلسطْب كالعراؽ أقصد نصرة حقيقية فعالة ٍب إذا ارتكب أم عمل فعاؿ لنصرهتم، قلنا ليس من ا٢بكمة؟!، 

 . ؤدم إٔب النصرة الفعالة عندكم؟!فما ىي ا٢بكمة الٍب ست
فقط قاموا ّٔذا العمل من أجل فك ا٢بصار عنهم أك من أجل الثأر لسبعْب ألف مسلم  فلو أف األفغاف 

ماتوا ٙبت ا٢بصار ك٣بمسة مبليْب مشرد من ببلدىم لكفى ّٔا مصلحة تبيح ٥بم ىذا الفعل حٌب لو تضرر 
 . قد أف الضرر كٮبي إال بنسبة ال تكاد تذكرمليوف من ا٤بسلمْب ُب أمريكا، كإف كنا نعت

 “الرد على ا٤بفسدة ا٣بامسة”
كمن حجج ا٤بستنكرين ٥بذه العمليات قالوا بأف الغرب سيصور ا٤بسلم بصورة السفاح : ا٤بفسدة ا٣بامسة 

الذم لو ٛبكن ألثخن ُب الناس كصادر حقوقهم، كىذا التصور ٰبوؿ دكف تقبل الغرب لئلسبلـ أك التفكّب 
 . اْب ..يو كيعٌقد مهمة ا٤بؤسسات الدعوية ُب الغرب كيبِب جداران عازالن يصعب ىدمو أك ٘باكزهف

، إننا لنأسف أف تكوف ىذه مفسدة تعارض ّٔا النصوص الشرعية اْلمرة أسفان على منطق فقهائناا ك  
ا٢بدكد لدل باإلثخاف ُب العدك كالَببص بو ُب كل مكاف، ك٫بن نقوؿ ٥بم لو أف الغرب بسبب تطبيق 

ا٤بسلمْب تصوركا أف ديننا دين دماء كقتل كتشويو، فهل يعقل أف يقوؿ أحد ال تطبقوا ا٢بدكد حٌب ال يتصور 
الغرب عنا صورة السفاحْب؟ إف النظر إٔب األحكاـ الشرعية من منظور غريب كالعمل ّٔا من منطلق ما يقبلو 

زامية ترل ُب اإلسبلـ الدكنية كأنو دين ينبغي أف رعاع الصليب كما ال يقبلو، ال يصدر إال عن شخصيات اهن
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ٰبور ليعجب الغرب ليدخلوا فيو، كىذه النظر من أبطل الباطل، فاإلسبلـ نصوص شرعية كسنة ٧بمدية فما 
جاء ُب النصوص كفعلو الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ال يكوف إال خّبان، كمن الذم قاؿ للغرب إف اإلسبلـ 

النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ لقريش كىو يطوؼ بالبيت كما عند أٞبد )تسمعوف  ليس فيو سفك دماء؟ إف
يا معشر قريش أما كالذم نفس ٧بمد بيده لقد جئتكم بالذبح( كمن أ٠بائو صلى ا عليو كسلم )الضحوؾ 

ين، فقاؿ كما القٌتاؿ( كىو نيب الرٞبة كنيب ا٤بلحمة، فلم يأت صلى ا عليو كسلم إال بالذبح للكفار ا٤بعاند
عند أٞبد عن ابن عمر ر ي ا عنو )بعثت بْب يدم الساعة بالسيف حٌب يعبد ا كحده ال شريك لو 
كجعل رزقي ٙبت ظل ر٧بي كجعل الذؿ كالصغار على من خالف أمرم كمن تشبو بقـو فهو منهم( فللكفار 

اح كإنو بعم ليقتل الناس كإف دينو أف يأخذكا ىذه النصوص كيقولوا عن نبينا صلى ا عليو كسلم إنو سف
دين مرتزقة ال يكسبوف ا٤باؿ إال بالقتاؿ كالنهب، كإهنم يسبوف النساء كيسَبٌقوف األطفاؿ، نعم كبكل فخر 
ىذا ىو ديننا مهما أطلق الغرب علينا من نعوت ٫بن نذبح كل معاند للشريعة، نأخذ مالو كنسيب نساءه 

صلى ا عليو كسلم كأصحابو من بعده ر ي ا عنهم أٝبعْب، كيـو أف  كنسَبؽ أبناءه، ىذا ما فعلو رسولنا
حرصنا على أف يأخذ الغرب عنا صورة ا٤بسلم ا٤بعتدؿ الذم يتربأ من فعل نبيو صلى ا عليو كسلم كأصحابو 

ءنا كدفعنا من بعده، أذلنا ا كجعلنا عبيدان ٥بم كأصبحوا ىم الذين يقتلوننا كيسبوف نساءنا كيستعبدكف أبنا
٥بم ا١بزية عن يد ك٫بن صاغركف، ك٤باذا ٰبرص أكلئك ا٤بنتسبوف للعلم على أال يأخذ الغرب عنهم صورة 
السفاح؟، كال ٰبرص الغرب كاليهود على أال يأخذ عنهم الشرؽ صورة السفاح؟ إهنم يعملوف ٗبعتقدىم ا٣براُب 

 . !غّب صورتنا عندىمكال يبالوف بأحد، ك٫بن ال نعمل ٗبعتقدنا ا٢بق خوفان من ت
٫بن نعلنها كبكل ك وح إننا ال نريد من الغرب إال إحدل ثبلث إما أف يسلموا ك٥بم ما لنا كعليهم ما  

علينا، أك يدفعوا لنا ا١بزية عن يد كىم صاغركف، ف ف أبوا ىذه كتلك فليس ٥بم عندنا إال السيف، كلو ٛبكنا 
دنا خضراءىم كلقتلناىم عن بكرة أبيهم، ىذا ديننا كلنا العزة كال منهم ٝبيعان بعد رفضهم اإلسبلـ كا١بزية، ألب

عز ٥بم، كأيضان يـو ينزؿ ا٤بسيح صلى ا عليو كسلم ف ف ا١بزية سَبفع كال يبقى إال اإلسبلـ أك السيف، 
صلى ا  فرفقان بديننا رفقان بديننا يا دعاة ٙبسْب الصورة، كال ٙبسنوا صورتكم عند الغرب إال ٗبا فعلو الرسوؿ

 ! !عليو كسلم
جاريناكم على مرادكم الباطل الذم تريدكف من كراءه تعطيل الشرائع حٌب ال يقوؿ الغرب إننا  ٍب إننا لو 

أشرار، ىل صورة ا٤بسلمْب عند الغرب صورة حسنة؟ ىل عند الغرب صورة للمسلم غّب صورة السفاح الشرير 
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دعاياهتم كأفبلـ ىوليود شاىدة على ذلك، فمن عاشر القذر؟ أبدان ال يتصوركف عن ا٤بسلم إال ذلك ك 
ا٤بستحيبلت أف ٘بد ُب أفبلمهم صورة للمسلم أنو نبيل كصادؽ ك٧ببوب أبدان، إ٭با ا٤بسلم ُب إعبلمهم كُب 
عقوؿ الناس ٝبيعان أنو شر من كطيء ا٢بصى، حٌب ا٤بسلم الذم ييقتل كييشرد ُب فلسطْب يصفونو باإلرىاب 

قوقو كلها كيضطهدكنو، كال ٲبكن أف تتحسن صورة ا٤بسلم عند الغرب إال بشيء كاحد رغم أهنم يهضموف ح
فقط بينو ا تعأب بقولو )كىلىٍن تػىٍر ىى عىٍنكى اٍليػىهيودي كىال النَّصىارىل حىٌبَّ تػىتًَّبعى ًملَّتػىهيٍم( كسيستمركف بالكيد 

ٔب )كىال يػىزىاليوفى يػيقىاتًليونىكيٍم حىٌبَّ يػىريدُّككيٍم عىٍن كالقتاؿ لنا مهما حسنا الصورة كطأطأنا الرؤكس لقوؿ ا تعا
اًفره فىأيكلىًئكى حىًبطىٍت أىٍعمىا٥بييمٍ  نٍػيىا كىاٍْلًخرىًة ًديًنكيٍم ًإًف اٍستىطىاعيوا كىمىٍن يػىٍرتىًدٍد ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنًو فػىيىميٍت كىىيوى كى  ُب الدُّ

اًلديكفى( ف ف اتبعنا ملتهم ر وا عنا كسا٤بونا كأحبونا، كىذا ما يسعى لو كىأيكلىًئكى أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم ًفي هىا خى
الكثّب كذلك بالتربؤ من بعض الشرائع اإلسبلمية الٍب ال يرتضيها الغرب كىذا غّب كاؼو إلر ائهم حٌب نتربأ 

 . من الدين كلو
دىم بزعم الدعوة ٥بم، ىذا أمر فعل ا٤بأمور بو شرعان معهم من أجل أال نشوه صورتنا عن فاالمتناع عن 

ال يقره الشرع أبدان، ٍب ٤باذا ينظر إٔب مصلحة دعوة الغرب كدخو٥بم ُب دين ا، كال ينظر ُب مصلحة حفظ 
 . دين كأنفس مبليْب من ا٤بسلمْب بسبب العدكاف األمريكي عليهم، ك٤باذا يغلب األكؿ على الثا٘ب؟

عان يستوردكف منو ا٤بفاسد الوٮبية ا٤بزعومة الٍب يطوؿ ا٤بقاـ العمليات خياالن كاس كنقوؿ إف ٤بستنكرم 
بتتبعها كالرد عليها، إال أننا قد قدمنا  وابط العمل با٤بصاّب ا٤برسلة فكلما ظفرت منهم ٗبا يسمونو مفسدة 

 . أك مصلحة فاعر و على تلك الضوابط ف ف استقاـ كإال ف هنا تعد من ا٤بصاّب ا٤بلغاة
أف نوصلو إٔب ا٤بسلمْب ىو أف األمة اإلسبلمية تعيش ُب زماهنا ىذا أسوأ فَبات  كا٤بهم الذم نريد 

واحي كُب كل نتارٱبها ذالن كتشرذمان كقهران، ال من ناحية ا٢بكومات كال ا٢بكاـ كال األفراد بل من كل ال
ملحة ٲبكن أف  آّاالت، فالكفر كالفسق كالفجور كالظلم ُب ازدياد عظيم، كال نظن أف ىناؾ مصاّب حقيقية

نعطل العمل ببعض النصوص من أجلها، فأعظم مصلحة كىي الدين رغم ذلك ال ٪بده ٰبكم ُب شؤكف 
 . حياة أم شعب من الشعوب اإلسبلمية بالكامل

رأينا من ال ٰبفظ أدلة األحكاـ كال ٰبسن الفقو ينربم للقوؿ بأف ىذه مصلحة كىذه كلقد عشنا حٌب  
ما أمر ا بو من ا١بهاد أك األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر أك الصدع  مفسدة كيبِب على ذلك تعطيل

 اىػ. با٢بق، أك ٙبكيم الشرع، كل ذلك من أجل مصاّب مظنونة
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  .الذم قصم ظهر أمريكا كمرٌغ أنفها ُب الَباب على يد فتية من شباب اإلسبلـ فا٢بمد  
 



 جمع وإعداد: أبي المنذر الحربي عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل التكفير والتفجير"

 (ٜٔٗ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

   :الشبهة التاسعة
 دمير دورىم، ولو قتل في ذلَ بعض الم لمي يجوز في الشر  قتل الكفار وت

 
:]كما جوز العلماء التَبس ب ٝباع، قاؿ القرطيب: قد ٯبوز قتل الَبس كذلك إذا كانت قاؿ ا٤بؤلف

ألنو يلـز منو ذىاب  ،ا٤بصلحة  ركريَّة كلية كال يتأتى لعاقل أف يقوؿ ال يقتل الَبس ُب ىذه الصورة بوجو
  ُىػ . الَبس كاإلسبلـ كا٤بسلمْب ا

قاؿ ابن تيمية: ك٥بذا اتفق الفقهاء على أنو مٌب ٓب ٲبكن دفع الضرر عن ا٤بسلمْب إال ٗبا يفضي إٔب قتل 
  ِىػ. أكلئك ا٤بتَبس ّٔم جاز ذلك ا

 :ا١بواب من أكجو
األكؿ: أف قتل ا٤بسلمْب الذين تَبس ّٔم جائز باالتفاؽ الذم نقلو ابن تيمية، أما تدمّب دكر الكفار 

هم فهو ٧بـر إذا كانوا ُب ببلدنا معاىدين أك بدخولنا ببلدىم، كقد أخذكا العهود كا٤بواثيق على من كقتل أنفس
فعلى ىذا ال يصح قياس ما حـر  -كما تقدـ بيانو   -دخل عليهم بالتزاـ األمن كذلك بتختيم جواز الدخوؿ 

 . ا ٗبا أجاز
ر ٗبسلمْب لقتل مسلمْب أكثر أك إفساد الثا٘ب: أف حالة التَبس ا طرارية، كذلك بأف تَبس الكفا

لذا جازت من درء ا٤بفسدة الكربل ٗبا ىو أخف، ككاقع ىؤالء ا٤بفجرين العكس ٛبامان، ف هنم  ؛مفسدة أكرب
 [. ُب غّب حالة اال طرار، كأيضان يفسدكف أكثر ٩با يصلحوف إف كانوا يصلحوف شيئان 

جائز كما ُب حديم الصعب ابن  -ُب الليلكىو ا٥بجـو عليهم  -ال شك أف تبييت الكفار  أقوؿ:

                                      

 

 

 
 . (ِٕٖ/ُٔا١بامع ألحكاـ القرآف ) ُ
 (ِٓ/٦َِبموع الفتاكل ) ِ
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جثامة ر ي ا عنو قاؿ: سئل النيب صلى ا عليو كسلم عن تبييت الكفار كما ييصاب من نسائهم 
ىم منهم( متفق عليو، ككذلك رمى النيب صلى ا عليو كسلم أىل الطائف با٤بنجنيق، : )كذراريهم، فقاؿ

ن ٱبالفنا ُب استهداؼ كتدمّب أماكن تواجد الصليبيْب ُب ببلده كا٤بؤلف ال ٱبالفنا ُب ىذا ا٢بكم، كلك
 . السعودية، كفيمن دخل ديار الكفار بعهد أماف

ا٤بسألة قد سبق كأف بينا حكم دخوؿ ديار الكفار كإظهار األماف ٥بم ٨بادعة من أجل النكاية كلتحرير 
 . عادةّٔم ما داموا ٧باربْب لنا كما ُب الرد السابق فبل ٫بتاج إٔب اإل

الصليبيْب ا٤بتواجدين ُب جزيرة العرب ف نو جائز بل ىو من ا١بهاد ُب سبيل ا، كبياف  كأما استهداؼ
 ذلك بأمور:

 ػ أٌف الصليبيْب ُب ا١بزيرة غّب معاىدين، كليس بيننا كبْب دك٥بم أم عهد، ألمور: 
 الذم عقد العهود معهم فاقد الصبلحية من كجهْب: أف -أ 

 . ألنو خائن عميل للكفار الثا٘ب/. كافر مرتدألنو   األكؿ/
العهود ٓب تقم على أساس الشريعة اإلسبلمية، كإ٭با على أساس الشرعية الدكلية الطاغوتية، كمن  أف -ب

 . بنودىا ٙبرٙب ا١بهاد ك٘برٙب أىلو ك٧باربتهم، كٛبزيق الدكؿ اإلسبلمية، فهي عهود باطلة
 . ٗبحاربة اإلسبلـ كا٤بسلمْب -لو صحت  -الكفار نقضوا عهودىم  أف -ج

 . فدعول أف الكفار الصليبيْب ُب ا١بزيرة معاىدكف دعول باطلة إذان  
 :أهنم مستأمنوف دعول باطلة، ألمور كذلك دعول 

 . دخلوا ا١بزيرة باألسلحة كالقوات كليس ىذا شأف من يطلب األماف أهنم -أ
 . كانت ىذه حالو فليس ٗبستأمن بل ٧باربالصليبيْب ُب ا١بزيرة فوؽ يد أىلها، كمن   أٌف يد -ب
 . يقوموف بقتاؿ ا٤بسلمْب من أرض ا١بزيرة، كيديركف حركّٔم منها، كمن ىذا شأنو فليس ٗبستأمن أهنم -ج
يقوموف بوظيفة االستخبارات كالتجسس ُب ا١بزيرة، كمن ىذه شأنو ينتقض أمانو لو كاف  أهنم -د

 . مستأمنان 
هم بذلك غّب ة كإ٭با بقرار الشرعية الدكلية، فم ليس ب ذف حكاـ ا١بزير ييصٌرحوف بأف دخو٥ب أهنم -ط

 . مستأمنْب
 يقوموف بسرقة نفط ا٤بسلمْب كهنب ثركاهتم، كىل من يفعل ذلك يكوف مستأمنان؟ أهنم -ىػ
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 . من زعم أهنم معاىدكف أك مستأمنوف، ُب الرد على الشبهة السابعة فلَباجع كقد سبق الرد على 
أهنم ليسوا معاىدين كال مستأمنْب، تبْب لنا حقيقة كجودىم ُب ا١بزيرة، كأهنم ٧بتلوف ٥با على  إذا علمنا 

 صورتْب:
احتبلؿ مباشر، كىي منابع النفط كالقواعد العسكرية الٍب ينطلقوف منها لضرب ا٤بسلمْب،  األكٔب/

 . ٦بمعاهتم السكنية الٍب بنوا فيها الكنائس
ا١بزيرة كاملة، ف هنم أقاموا عمبلءىم من ا٢بكاـ مقامهم، ينفذكف  احتبلؿ بالوكالة، كىي الثانية/

 . ٨بططاهتم، كٰبموف مشاريعهم ُب ا٤بنطقة، كقد بات ىذا األمر أك ح من الشمس ُب رابعة النهار
٧بتلْب ف ف ا٤بشركع ُب حقهم ا١بهاد كالقتاؿ إلخراجهم من أرض اإلسبلـ، كىذا ىو الذم قاـ  ف ذا كانوا
 . مة الكيماة البواسلبو شباب األ

: أكالن كقبل كل شيء أنبو على أٌف ا٤بقصود األكؿ للمجاىدين ُب ىذا الوقت ىم كبعد ذلك أقوؿ
، فآّاىدكف كعلى ٝبيع ا٤بيادين األمريكاف كاليهود، ف ف آّاىدين أعلنوىا حربان عليهم على ا٤بدل البعيد

 . أعانوا على قتلهم ُب كل مكافْب ك يستهدفوهنم كأفراد كٝباعات ألهنم قتلوا ا٤بسلم
كإف كانوا يركف كفر النظاـ إال أهنم يستهدفوف أسيادىم الذين ٰبموهنم ف ذا ٚبلصوا من  كآّاىدكف 

أسيادىم تفرغوا ٥بم، كىم ُب كل ذلك قائمْب بأمر ا با١بهاد ُب سبيلو لدحر الكفر كأىلو كاستنقاذ أرا ي 
حفاظان على دين ا٤بسلمْب كدنياىم، كأمريكا ىي داعمة اإلرىاب العا٤بي  ا٤بسلمْب من أيدم الكفار كا٤برتدين

 د ا٤بسلمْب؛ ألهنا بعد سقوط النظاـ الشيوعي ٓب يبق عدك يقابلها كيعٌكر عليها مشركعها ا١بديد ا٤بسمى 
كان بالقرف األمريكي مثل ا٤بسلمْب فلذلك تسعى إلبادهتم كمساعدة كل من ٰبارب ا٤بسلمْب حٌب كلو كاف عد

٥با كما ساعدت الركس كالصرب على ا٤بسلمْب ُب الشيشاف ككوسوفا كالبوسنة كا٥برسك، كأمريكا رأس قيامها 
مشاريعهم ا٢بيوية ُب  ك كقوهتا كنفوذىا ىو االقتصاد لذلك كانت خطة آّاىدين  رب مفاصلهم االقتصادية 

 . كاالهنياركل مكاف يقدركف عليو كبذلك يتم استنػزافهم تدرٯبيان حٌب السقوط 
كإٌف من ا٤بيادين الٍب يسعى آّاىدكف الستنزاؼ أمريكا كتدمّب ٨بططاهتم فيها جزيرة العرب كذلك  

 ألسباب منها:
كسيأٌب  ،اقتصاديان كبشريان كذلك بتدمّب منشآهتم السكنية ٗبن فيها كمن عامل با٤بثل فما ظلم ػ استنػزافهم 

 . ًغرٌةٕبم ُب حكم مداٮبة الكفار كتبييتهم على 
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كتشتيت ٨بططاهتم؛ ف ف ثكناهتم العسكرية مليئة بالضباط كا٤بفكرين الذين ٱبططوف  ػ خلط أكراقهم 
 .  رب ا٤بسلمْب ُب ا٤بناطق ايطة با١بزيرة

ا٤بنشآت السكنية ا٤بتخصصة للمخابرات كالكوادر األمريكية كالٍب تتجسس على ا٤بسلمْب  ػ استهداؼ 
 . كتنفذ ٨بططات الغرب

العدك بنفسو؛ ألف ا٢برب على العراؽ كأفغانستاف إ٭با تدار من ىذه ا٤براكز كبقتا٥بم ينشغلوف كلو  شغاؿػ إ 
 . جزئيان عن الَبكيز ُب مهامهم األساسية

األمة كخاصة أىل ا١بزيرة على خيانة الطواغيت حْب زعموا أف ا١بيوش الكافرة خرجت من  ػ إطبلع 
 . ا١بزيرة بعد حرب ا٣بليج

 . ك من األىداؼ كا٤بقاصدكلغّب ذل
 :كمن يعارض ىذا العمل ُب ا١بزيرة يعَبض بأمور منها 

 . ػ أف األمريكاف معاىدين 
 . ػ أنو يقتل ُب تلك العمليات نساء الكفار كأطفا٥بم 
 . ػ أنو يقتل بسبب تلك العمليات أناس من ا٤بسلمْب 
مْب ىل ىم معاىدكف أـ ال قد سبق بيانو ُب فأما ما يتعلق ٕبكم األمريكاف ك٫بوىم ٩بن غزكا ديار ا٤بسل 

 . الرد على الشبهة السابعة
ما يتعلق ٕبكم قتل نساء الكفار كأطفا٥بم فقد سبق بياف ا٢باالت الٍب ٯبوز فيها قتل نساء الكفار  كأما 

 . كأطفا٥بم فلَباجع
إٌف ىؤالء :ا نقوؿما ٰبصل نتيجة لعمليات آّاىدين من قتل بعض ا٤بسلمْب من غّب قصد، ف نن كأما 

الصليبيْب آّرمْب ما ٘برؤكا على  رب ا٤بسلمْب من أرض ا٤بسلمْب إال بعد ما شعركا أٌف قواعدىم ٧بركسة 
كظهورىم ٧بمٌية، كٕبمايتهم كحراستهم يتسُب ٥بم  رب ا٤بسلمْب، كمىن حرسهم كٞباىم فهو معْب ٥بم على 

عبد مأمور أفعل ما أمرت بو من السلطاف ف ٌف ىذا ال  قتل ا٤بسلمْب شاء أـ أىب، كال ينفعو أف يقوؿ إنِب
أك ا٤بعونة على  حجة فيو أبدان؛ ألف النيب صلى ا عليو كسلم قيد الطاعة ُب ا٤بعركؼ كىل قتل ا٤بسلمْب

 ذلك من ا٤بعركؼ؟!
يركف حركّٔم؛ الفتاكل ا٥بزيلة العميلة الٍب ٘بيز لو ٞباية الصليبيْب الذين يقتلوف ا٤بسلمْب أك يد كال تنفعو 



 جمع وإعداد: أبي المنذر الحربي عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل التكفير والتفجير"

 (ٖٕٗ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

ف ٌف حرمة دـ ا٤بسلم ٩با ىو معلـو من الدين بالضركرة، كمع ذلك ف ٌف آّاىدين ال ييكفركف كل من ٞباىم 
كحرسهم بعينو الحتماؿ كجود شبهة ٛبنع من ٢باؽ حكم الكفر بو، خاصة مع الفتاكل الٍب خذلت 

 . ا٤بسلمْب كمٌكنت لعباد الصليب
أف ٰبرس قواعد الصليبيْب كٰبمي ظهورىم كيقٌدـ ٫بره دكف ٫بورىم فكيف يصح لعاقل يٌدعي اإلسبلـ  

 ليقتلوا أىل اإلسبلـ؟
حٌذر آّاىدكف ا٤بسلمْب من قرباف أماكن تواجد الصليبيْب كحذركا رجاؿ األمن من حراستهم  ىذا كقد 

يقف منهم بعد ذلك  كٞباية ثكناهتم كمستوطناهتم، كأال يكونوا درعان للقوات الصليبية كاستخباراهتم، ٌٍب من
ليحوؿ بينهم كبْب الوصوؿ إٔب آّرمْب ف هنم سوؼ يقاتلونو، كىذا من ا٢بـز الذم ال مناص من اٚباذه، فلو 
أننا كلما ٞبى كحرس قواعد ا٤بعتدين رجاؿ يٌدعوف اإلسبلـ تركناىم لىتىسىلط علينا الكفار كأكغلوا ُب دمائنا، 

زحف آّاىدين خافوا كا طربوا، كإننا نسعى لقتلهم كإشغا٥بم كلكن إذا علموا أف ىذا األمر لن يوقف 
 . بأنفسهم عن  رب ا٤بسلمْب

إٌف أم اعتداء على ا٤بسلمْب ُب أم بقعة من األرض ىو اعتداء علينا كلن نر ى : كنيعلنها صيحة مدكية 
م تنطلق من نسقيهم من الكأس الذم سقونا منو، كلن يقر لنا قرار ك٫بن نشاىد طائراهت كلن نسكت حٌب

 . أر نا لتقصف كتقتل إخواننا
أٌف الدكؿ الغربية إذا حصل اعتداء على أحد من رعاياىا أك أحد ٩بن يدينوف بدينها كلو ُب  كالعجيب 

بل رٗبا تعلن ا٢برب من أجل غّب أر ها ٘بدىا تستنكر كتضغط على الدكلة الٍب حصل فيها االعتداء، 
منهم ال يكَبث ٗبا  ان ٤بسلموف الذين ىم على الدين ا٢بق ٘بد كثّب بينما اصلييب كاحد أك يهودم كاحد، 

 ٰبصل إلخوانو ما داـ أنو ليس من جنسيتو كدكلتو!
ا١بغرافيا كا٢بدكد الٍب ر٠بتها الدكؿ الكافرة لًتيمزّْؽ ا٤بسلمْب كتيشتتهم كتشغلهم بأنفسهم عن  كأما ىذه 

إلسبلـ كاحدة ٙبت خليفة مسلم كاحد كبذلك تشتد غّبىم ال نعَبؼ ّٔا بل نسعى إلزالتها لتكوف دكلة ا
أكاصر ابة كاألخوة كتزكؿ التفرقة كالعنصرية الٍب بْب ا٤بسلمْب كيكونوف يدان كاحدة كجسدان كاحدان كما أمرىم 

 . ا كرسولو صلى ا عليو كسلم
ألف ىذه آّمعات  الذين يوجدكف ُب آّمعات الصليبية ف ٌف كجودىم ىو خبلؼ األصل أما ا٤بسلموف 

٨بصصة للصليبيْب ك٥بم فيها كنائس، كال ٯبرم عليها حكم اإلسبلـ، فهي مستوطنة صليبية تيدير كتنظم 
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حرب ا٤بسلمْب كٙبرس مصاّب دك٥با الٍب ما زالت تنهب بَبكؿ ا٤بسلمْب ٕبماية لصوص ا٢بكم، كتتجسس 
غتتهم ف نو ال ٯبب عليهم التحرم كالتمييز ف ٌف على ا٤بسلمْب، كإذا كانت الدار للكفار كأراد آّاىدكف مبا

ىذا غّب مستطاع، كإذا كاف ا عز كجل كىو القادر على التمييز ييهلك من قصد الكعبة ٥بدمها مع من معو 
من السوقة ك٫بوىم ٩بن ليس قصده االعتداء على بيت ا ٌٍب يبعثهم على نياهتم، فآّاىدكف الذين ال 

أكٔب، كالشريعة أنزلت أحكامها على الغالب، فمن قتل فيها من ا٤بسلمْب قتل تبعان  يعلموف الغيب من باب
 . ليس قصدان كيبعم على نيتو

: )فا تعأب أىلك ا١بيش الذم أراد أف ينتهك حرماتو كفيهم قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا 
و يبعثهم على نياهتم فكيف ٯبب على ا٤بؤمنْب مع قدرتو تعأب على التمييز بينهم مع أن ،ا٤بكره كغّب ا٤بكره

بل لو ادعى مدع أنو خرج مكرىا ٓب ينفعو ذلك  ،آّاىدين أف ٲبيزكا بْب ا٤بكره كغّبه كىم ال يعلموف ذلك
ٗبجرد دعواه كما ركل أف العباس ابن عبد ا٤بطلب قاؿ للنيب صلى ا عليو كسلم ٤با أسره ا٤بسلموف يـو بدر 

بل لو كاف فيهم قـو  (أما ظاىرؾ فكاف علينا كأما سريرتك ف ٔب ا) :كنت مكرىا فقاؿ  يا رسوؿ ا إ٘ب
ف ف األئمة متفقوف على أف الكفار لو  صا٢بوف من خيار الناس كٓب ٲبكن قتا٥بم إال بقتل ىؤالء لقتلوا أيضا،

لكفار كلو ٓب ٬بف على يقاتلوا ف نو ٯبوز أف نرميهم كنقصد ا تَبسوا ٗبسلمْب كخيف على ا٤بسلمْب إذا ٓب
. (ّٖٓ،ّٗٓ،ّٕٓ/٦ِٖبموع الفتاكل )]ا٤بسلمْب أيضا ُب أحد قوٕب العلماء( ا٤بسلمْب جاز رمى أكلئك

] 
كال بأس )بقطع( أشجارىم ا٤بثمرة كغّب  )كال بأس باإلغارة كالبيات عليهم؛: قاؿ الكاسا٘ب رٞبو ا 

تم من لينة أك تركتموىا قائمة على أصو٥با فب ذف ا )ما قطع ا٤بثمرة، كإفساد زركعهم لقولو تبارؾ كتعأب
سبحانو كتعأب )بقطع( النخيل ُب صدر اْلية الشريفة كنبو ُب آخرىا أف ذلك  كليخزم الفاسقْب(، أذف

كإغراقها با٤باء  كغيظا للعدك بقولو تبارؾ كتعأب كليخزم الفاسقْب كال بأس ب حراؽ حصوهنم بالنار يكوف كبتا
ٱبربوف بيوهتم بأيديهم كأيدم ا٤بؤمنْب(، )دمها عليهم كنصب ا٤بنجنيق عليها لقولو تبارؾ كتعأب كٚبريبها كى

العدك ككبتهم كغيظهم كألف حرمة األمواؿ ٢برمة أربأّا كال  كألف كل ذلك من باب القتاؿ ٤با فيو من قهر
ا أف فيهم مسلمْب من كال بأس برميهم بالنباؿ كإف علمو فكيف ألموا٥بم  حرمة ألنفسهم حٌب يقتلوف

بدائع الصنائع ]. (تاجر ٤با فيو من الضركرة إذ حصوف الكفرة قلما ٚبلو من مسلم أسّب أك األسارل كالتجار
(ٕ/ََُ)] 
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تاجر، ألف ُب الرمي دفع  : )كال بأس برميهم، كإف كاف فيهم مسلم أسّب أككقاؿ ا٤برغينا٘ب رٞبو ا 
خاص كألنو قلما ٱبلو حصن من مسلم فلو  قتل األسّب كالتاجر  ررالضرر العاـ بالذب عن بيضة اإلسبلـ ك 

ا٤بسلمْب أك باألسارل ٓب يكفوا عن رميهم ٤با بينا كيقصدكف  امتنع باعتباره النسد بابو كإف تَبسوا بصبياف
 تعذر التمييز فعبل فلقد أمكن قصدا كالطاعة ٕبسب الطاقة كما أصابوه منهم ال دية بالرمي الكفار ألنو إف

 [. (ُّٕ/ِشرح البداية ) ا٥بداية]. ( ...عليهم كال كفارة ألف ا١بهاد فرض كالغرامات ال تقرف بالفركض،
رمي حصوف ا٤بشركْب كفيهم أطفاؿ ا٤بسلمْب  كقاؿ ا١بصاص رٞبو ا ُب أحكاـ القرآف: )باب: 
كْب، كإف كاف فيها حنيفة كأبو يوسف كزفر ك٧بمد كالثورم ال بأس برمي حصوف ا٤بشر  قاؿ أبو. كأسراىم
الكفار  كأطفاؿ من ا٤بسلمْب كال بأس بأف ٰبرقوا ا٢بصوف كيقصدكا بو ا٤بشركْب ككذلك إف تَبس أسارل

]أحكاـ القرآف اىػ. كال كفارة بأطفاؿ ا٤بسلمْب رمي ا٤بشركوف كإف أصابوا أحدا من ا٤بسلمْب ُب ذلك فبل دية
(ٓ/ِّٕ) .] 

كقصفهم ك٫بو ذلك ٗبسألة التَبس، ف ذا جاز قتل الَبس من  على جواز مداٮبة الكفار ستدؿكذلك يي  
ا٤بسلمْب دفعان لضرر العدك مع كوننا نرل الَبس كنشاىد إخواننا ا٤بسلمْب ا٤بتَبًس ّٔم فؤلف ٯبوز ُب حالة 

 . عدـ معرفتنا بوجود ا٤بسلمْب، أك عدـ ٛبييزنا بينهم كبْب الكفار من باب أكٔب
عليو كسلم نصب ا٤بنجنيق على الطائف كأمر  د ركينا أف النيب صلى ارٞبو ا: )كق قاؿ السرخسي 

ككذلك أف تَبسوا بأطفاؿ ا٤بسلمْب . حصن عوؼ بن مالك أسامة بن يزيد ر ي ا عنو بأف ٰبرؽ كحرؽ
ألٌف القتاؿ معهم فرض كإذا تركنا ذلك ٤با  ،الرامي يعلم أنو يصيب ا٤بسلم فبل بأس بالرمي إليهم كإف كاف

ا٤بسلموف بذلك ف هنم ٲبتنعوف من الرمي ٤با أهنم تَبسوا  وا أدل إٔب سد باب القتاؿ معهػم كألنػو يتضػررفعل
بذلك على ا٤بسلمْب كرٗبا يصيبوف منهم إذا ٛبكنوا من الدنو من ا٤بسلمْب كالضرر  بأطفاؿ ا٤بسلمْب فيجَبؤكف

كا٤بسلم فعبل كاف  در على التمييز بْب ا٢بريبإال أف على ا٤بسلم الرامي أف يقصد بو ا٢بريب ألنو لو ق مدفوع
. مثلو كال كفارة عليو كال دية ذلك مستحقا عليو ف ذا عجز عن ذلك كاف عليو أف ٲبيز بقصده ألنو كسع

 [. (ٓٔ/َُ]ا٤ببسوط )اىػ
ككذلك مسألة التَبس الٍب ذكرىا الفقهاء ف فَّ ا١بهاد ىو دفع ”كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا: 

فتنة الكفر، فيحصل فيها من ا٤بضرَّة ما ىو دكهنا، ك٥بذا اتٌفق الفقهاء على أنَّو مٌب ٓب ٲبكن دفع الضرر عن 
ا٤بسلمْب إالَّ ٗبا يفضي إٔب قتل أكلئك ا٤بتَبس ّٔم جاز ذلك، كإف ٓب ٱبف الضرر لكن ٓب ٲبكن ا١بهاد إال ٗبا 
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هم ألجل مصلحة ا١بهاد مثل قتل ا٤بسلمْب يفضي إٔب قتلهم ففيو قوالف، كمن يسوٌغ ذلك يقوؿ: قتل
 (ّٓ - ِٓ/َِ“ ) ..ا٤بقاتلْب يكونوف شهداء

كقد اتفق العلماء على أفَّ جيش الكفار إذا تَبسوا ٗبن عندىم من أسرل ”: كقاؿ ُب مو عو آخر 
 الذين ا٤بسلمْب كخيف على ا٤بسلمْب الضرر إذا ٓب يقاتلوا، ف هنم يقاتلوف كاف أفضى ذلك إٔب قتل ا٤بسلمْب

تَبسوا ّٔم، كإف ٓب ٱبف على ا٤بسلمْب ففي جواز القتاؿ ا٤بفضي إٔب قتل ىؤالء ا٤بسلمْب قوالف مشهوراف 
ا، ف فَّ . للعلماء كىؤالء ا٤بسلموف إذا قتلوا كانوا شهداء، كال يَبؾ ا١بهاد الواجب ألجل من يقتل شهيدن

ا، كمن قتل ا٤بسلمْب إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من ا٤بسلمْب يكوف شه كىو ُب الباطن ال يستحق القتل  -يدن
ا، كقد ثبت ُب الصحيحْب عن النيب أنَّو قاؿ:  - يغزك ىذا البيت جيش ”ألجل مصلحة اإلسبلـ كاف شهيدن

من الناس فبينما ىم ببيداء من األرض إذ خسف ّٔم فقيل يا رسوؿ ا كفيهم ا٤بكره فقاؿ يبعثوف على 
لذم ينزلو ا با١بيش الذم يغزك ا٤بسلمْب ينزلو با٤بكره كغّب ا٤بكره فكيف ف ذا كاف العذاب ا“ نياهتم

بالعذاب الذم يعذّٔم ا بو أك بأيدم ا٤بؤمنْب؟! كما قاؿ تعأب: )قيٍل ىىٍل تػىرىبَّصيوفى بًنىا ًإالَّ ًإٍحدىل ا٢بٍيٍسنػىيػىٍْبً 
ا بو ًمٍن ًعٍنًدًه أىٍك بًأىٍيًدينىا( ك٫بن ال نعلم ا٤بكره كال نقدر على التمييز، كى٫بىٍني نػىتػىرىبَّصي ًبكيٍم أىٍف ييًصيبىكيمي اللَّوي ًبعىذى

ف ذا قتلناىم بأمر ا كنا ُب ذلك مأجورين كمعذكرين، ككانوا ىم على نياهتم فمن كاف مكرىنا ال يستطيع 
ظم ٩بن يقتل من االمتناع فانو ٰبشر على نيتو يـو القيامة، ف ذا قتل ألجل قياـ الدين ٓب يكن ذلك بأع

 . (ْٕٓ/ِٖىػ ٦بموع الفتاكل ). ا. “عسكر ا٤بسلمْب
ٙبٌدث عن صورتْب ٤بسألة التََّبس، األكٔب اتفاقية، كالثانية خبلفيَّة فيها قوالف  فقد رأيتى أفَّ ابن تيميَّة 

هاد الواجب كال يَبؾ ا١ب”مشهوراف، كُب كبلمو ميله إٔب ترجيح ا١بواز ُب الصورة ا٤بختلف فيها من الٌتَبس، 
ا  ، كالصورتاف ٮبا: “ألجل من يقتل شهيدن

اؼ على ا٤بسلمْب الضرر، إذا ٓب ييقاتل الكافر ا٤بتٌَبس ٗبسلمْب، فهذه الصورة اتٌفاقيَّة عند  األكٔب:  أف ٱبي
شيخ اإلسبلـ كغّبه كما يأٌب، كا٤بقطع الذم نقلوه من كبلـ ابن تيميَّة كالذم فيو حكاية االتٌفاؽ على صورةو 

 . من التَبس يتحٌدث عنها، ىو ُب ىذه الصورة
اؼ على ا٤بسلمْب الضَّرر من ترؾ قتاؿ ا٤بتَبسْب، فليس فيو مصلحةه تغتفري ألجلها  الثانية:  أف ال ٱبي

 . مفسدة قتل ا٤بسلمْب، إالَّ مصلحةي استمرار ا١بهاد، كامتثاؿ األمر بو، فهذه ا٤بسألة فيها قوالف مشهورافً 
ٗبسألة الٌتَبس، ال ٱبرج عن أف يكوف ٧بٌل إٝباًع، أك أحد القولْب ا٤بشهورىيًن ألىل  دينفاستدالؿ آّاى 
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 . اإلسبلـ
عن آّاىدين أهنم يقصدكف ا٤بسلمْب بالقتل فهو كبلـ باطل ال يصدقو من عرؼ آّاىدين،  كما يشاع 

لعيش ليدافعوا عن إخوافو ٥بم كيَبكوف ما ىم فيو من رغد اكأىليهم كإذا كاف آّاىدكف ٱبرجوف من ببلدىم 
قد يكوف كثّب منهم ال يعرؼ من الدين إال القليل، كما خرجوا للجهاد ُب البوسنة ككوسوفا كالشيشاف 

 كداغستاف كالفلبْب، أفييعقل بعد ىذا أف يأتوا ليقتلوا إخواهنم ا٤بصلْب ا٤بوحدين؟!
يلة كيصدقوهنا كال يلتفتوف إال ما يصدره الناس يأخذكف األخبار عن القنوات ا٤بأجورة العم كلكٌن أكثر 

آّاىدكف من بيانات تبْب مقاصد عملياهتم كنتائجها، ف ٌف آّاىدين ال يقوموف بعمل إال بعد ٙبىىرٍّ كترصد 
كمتابعة دقيقة قد تستمر ألشهر كبعد تقدير ا٤بصاّب كا٤بفاسد ا٤بَبتبة على عملهم ٌٍب بعد ذلك يقرركف ما 

 . يركنو مناسبان 
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  : الشبهة العاشرة
 ثبت في البخاري وم لم ع  اب  عباس ع  اب  عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال:

 فبقاؤىم منكر يجب إزالتو "أارجوا المشركي  م  جزيرة العرب"
 

 كا١بواب من أكجو /] قاؿ ا٤بؤلف
كرب منو كىو قتل ا٤بعاىد، أف غاية ما يفيد ا٢بديم كجوب إخراجهم ال قتلهم، كا٤بنكر ال يزاؿ ٗبنكر أ

" من قتل :فقد أخرج البخارم عن عبدا بن عمرك بن العاص قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم
 معاىدان ٓب يرح رائحة ا١بنة "

أف قتلهم ٯبر على ا٤بسلمْب مفاسد عظمى على مستول األفراد كا١بماعات كالدكؿ، كما ترتب عليو 
 . تقدـ بيانو مفسدة أكرب حـر فعلو كما

 أف العلماء اختلفوا ُب حدكد جزيرة العرب الٍب ٰبـر على ا٤بشركْب دخو٥با على أقواؿ: 
قاؿ ابن عبدالرب: أما قولو: أرض العرب كجزيرة العرب، ُب ىذا ا٢بديم، فذكر ابن كىب عن مالك  

عي قاؿ: جزيرة العرب قاؿ: أرض العرب مكة كا٤بدينة كاليمن، كذكر أبو عبيد القاسم بن سبلـ عن األصم
من أقصى عدف إٔب أبْب إٔب ريف العراؽ ُب الطوؿ، كأما ُب العرض فمن جدة كما كاالىا من سائر البحر إٔب 

 . إطرار الشاـ
قاؿ أبو عبيد، كقاؿ أبو عبيدة: جزيرة العرب ما بْب حفر أيب موسى إٔب أقصى اليمن ُب الطوؿ، كأما  

قاؿ مالك بن أنس: جزيرة العرب ا٤بدينة كمكة  -ٍب قاؿ  -ماكة يربين إٔب منقطع الس ُب العرض فمن
 . قاؿ: كقاؿ ا٤بغّبة بن عبدالرٞبن: جزيرة العرب ا٤بدينة كمكة كاليمن كقرياهتا. كاليمامة كاليمن

كذكر الواقدم عن معاذ بن ٧بمد األنصارم أنو حدثو عن أيب كجزة يزيد بن عبيد السعدم أنو ٠بعو 
قاؿ الواقدم: ككاف أبو كجزة السعدم . ة الفرع كينبع كا٤بركة ككادم القرل كا١بار كخيربيقوؿ: القرل العربي

كقاؿ أٞبد بن ا٤بعذؿ: حدثِب بشر . قاؿ أبو كجزة كإ٭با ٠بيت قرل عربية ألهنا من ببلد العرب. عا٤بان بذلك
 ٰبوؿ بيننا كبينكم هنر، بن عمر قاؿ: قلت ٤بالك: إننا لنرجو أف تكوف من جزيرة العرب يريد البصرة ألنو ال

 . فقاؿ: ذلك أف كاف قومك تبوؤا الدار كاإلٲباف
قاؿ بعض أىل العلم: إ٭با ٠بي ا٢بجاز حجازان ألنو حجز بْب هتامة ك٪بد،  :قاؿ أبو عمر ر ي ا عنو 
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يرة من جزائر كأطرارىا فصاركا فيها مثل جز  كإ٭با قيل لببلد العرب جزيرة إلحاطة البحر كاألهنار ّٔا من أقطارىا
  ُىػ. البحر ا
كّٔذا قاؿ مالك كالشافعي إال أف مالكان قاؿ: أرل . قاؿ ابن قدامة: كال ٯبوز ألحد منهم سكُب ا٢بجاز 

أف ٯبلوا من أرض العرب كلها ألف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ:" ال ٯبتمع ديناف ُب جزيرة العرب " 
كقاؿ األصمعي كأبو . قالو سعيد بن عبدالعزيز. م إٔب أقصى اليمنكجزيرة العرب ما بْب الواد -ٍب قاؿ  -

كقاؿ أبو عبيدة: . عبيد: ىي من ريف العراؽ إٔب عدف طوالن، كمن هتامة كما كراءىا إٔب أطراؼ الشاـ عر ان 
ا قاؿ ا٣بليل: إ٭با قيل ٥ب. ىي من حفر أيب موسى إٔب اليمن طوالن، كمن رمل يربين إٔب منقطع السماكة عر ان 

جزيرة ألف ٕبر ا٢ببش كٕبر فارس كالفرات قد أحاطت ّٔا، كنسبت إٔب العرب ألهنا أر ها كمسكنها 
يعِب أف ا٤بمنوع من سكُب الكفار بو ا٤بدينة كما . كقاؿ أٞبد: جزيرة العرب ا٤بدينة كما كاالىا. كمعدهنا

ذا قوؿ الشافعي ألهنم ٓب ٯبلوا من كى. كاالىا، كىو مكة كاليمامة كخيرب كالينبع كفدؾ ك٨باليفها كما كاالىا
 . تيماء كال من اليمن

كقد ركم عن أيب عبيدة بن ا١براح أنو قاؿ: إف آخر ما تكلم بو النيب صلى ا عليو كسلم أف قاؿ:"  
أخرجوا اليهود من ا٢بجاز " فأما إخراج أىل ٪براف منو فؤلف النيب صلى ا عليو كسلم صا٢بهم على ترؾ 

فكأف جزيرة العرب ُب تلك األحاديم أريد ّٔا ا٢بجاز، كإ٭با ٠بي حجازان ألنو حجز . عهده الربا، فنقضوا
  ِىػ. كال ٲبنعوف أيضان من أطراؼ ا٢بجاز، كتيماء كفيد ك٫بوٮبا ألف عمر ٓب ٲبنعهم ا. بْب هتامة ك٪بد

فقاؿ مالك: . اليفهاكقاؿ القرطيب ُب تفسّبه: كأما جزيرة العرب كىي مكة كا٤بدينة كاليمامة كاليمن ك٨ب 
 -ككذلك قاؿ الشافعي . ٱبرج من ىذه ا٤بوا ع كل من كاف غّب اإلسبلـ، كال ٲبنعوف من الَبدد ّٔا مسافرين

                                      

 

 

 
 (. ُِٕ/ُالتمهيد ) ُ
 (. ِِْ/ُّا٤بغِب ) ِ
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ر ي ا عنو  -كيضرب ٥بم أجل ثبلثة أياـ كما  ربو ٥بم عمر . غّب أنو استثُب من ذلك اليمن -رٞبو ا 
  ُىػ. ا٢بل ا كال يدفنوف فيها كيلجئوف إٔب. حْب أجبلىم -

قاؿ ا٢بافظ: لكن الذم ٲبنع ا٤بشركوف من سكناه منها ا٢بجاز خاصة كىو مكة كا٤بدينة كاليمامة، كما  
كاالىا، ال فيما سول ذلك ٩با يطلق عليو اسم جزيرة العرب التفاؽ ا١بميع على أف اليمن ال ٲبنعوف منها مع 

نفية ٯبوز مطلقان إال ا٤بسجد، كعن مالك ٯبوز أهنا من ٝبلة جزيرة العرب، ىذا مذىب ا١بمهور، كعن ا٢ب
  ِىػ. دخو٥بم ا٢بـر للتجارة، كقاؿ الشافعي: ال يدخلوف ا٢بـر أصبلن إال ب ذف اإلماـ ٤بصلحة ا٤بسلمْب خاصة ا

كٲبنعوف اإلقامة با٢بجاز قيل: ىو ما بْب اليمامة كالعركض، كبْب اليمن ك٪بد، ك٠بي بو  :قاؿ ابن مفلح 
هتامة ك٪بد كا٤بدينة، كقيل: نصفها هتامي كنصفها حجازم، كاليمامة ك٠بي العركض، ككاف ألنو حجز بْب 

كىذا . كقاؿ ابن األثّب: اليمامة: الصقع ا٤بعركؼ شرقي ا٢بجاز. ا٠بها حجران، فسميت اليمامة باسم امرأة
ا١براح أف آخر ما يقتضي أف ال يكوف من ا٢بجاز، كفيو تكلف، كخيرب شرقي ا٤بدينة ٤با ركل أبو عبيدة بن 

كقاؿ عمر: ٠بعت النيب . تكلم بو النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ:" أخرجوا اليهود من ا٢بجاز " ركاه أٞبد
صلى ا عليو كسلم يقوؿ:" ألخرجن اليهود كالنصارل من جزيرة العرب فبل أترؾ فيها إال مسلمان " ركاه 

 . كقاؿ: حسن صحيح. الَبمذم
ل أنو ليس أحد من ا٣بلفاء أخرج أحدان من اليمن كتيماء قاؿ أٞبد: جزيرة العرب كا٤براد ا٢بجاز بدلي 

ا٤بدينة كما كاالىا، ككذا الينبع كفدؾ، ك٨باليفها معركؼ باليمن، تسمى ّٔا القرل آّتمعة كالرستاؽ ُب 
 . غّبىا
كمعاف، ك٥بم كقاؿ الشيخ تقي الدين: تبوؾ ك٫بوىا كما دكف ا٤بنحُب كىو عقبة الصواف من الشاـ   

                                      

 

 

 
ُ (ٖ/َُْ  .) 
 (. ُٔٔ/ٕفتح البارم ) ِ
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ف ف دخلوا لتجارة ٓب يقيموا ُب مو ع كاحد أكثر من أربعة أياـ، قالو . دخولو، كاألصح ب ذف إماـ لتجارة
القا ي ألف الزائد على األربعة حد يتم بو ا٤بسافر فصار كا٤بقيم، كا٤بذىب أهنم ال يقيموف فوؽ ثبلثة أياـ 

  ُىػ. على ا٤بنع ُب الزائد ا ألف عمر أذف ٤بن دخل تاجران إقامة ثبلثة أياـ فدؿ
قاؿ ابن القيم: ٍب اختلف الفقهاء بعد ذلك فقاؿ مالك: أرل أف ٯبلوا من أرض العرب كلها ألف رسوؿ 
ا صلى ا عليو كسلم قاؿ:" ال ٯبتمع ديناف ُب جزيرة العرب " كُب صحيح مسلم من حديم عمر ر ي 

م يقوؿ:" ألخرجن اليهود كالنصارل من جزيرة العرب، حٌب ال ا عنو أنو ٠بع رسوؿ ا صلى ا عليو كسل
. أدع فيها إال مسلمان " كقاؿ الشافعي: ٲبنعوف من ا٢بجاز، كىو مكة كا٤بدينة كاليمامة ك٨باليفها كىي قراىا

ب ذف اإلماـ ٤بصلحة كأداء  أما غّب ا٢بـر منو فيمنع الكتايب كغّبه من االستيطاف كاإلقامة بو، كلو الدخوؿ
من دخل لتجارة ليس فيها كثّب حاجة ٓب يأذف لو إال بشرط أف ك  رسالة أك ٞبل متاع ٰبتاج إليو ا٤بسلموف،

كقد أدخل بعض أصحاب الشافعي اليمن ُب . يأخذ من ٘بارتو شيئان، كال ٲبكن من اإلقامة أكثر من ثبلث
يو كسلم بعم معاذان قبل موتو إٔب جزيرة العرب، كمنعهم من اإلقامة فيها، كىذا كىم، ف ف النيب صلى ا عل

اليمن كأمره أف يأخذ من كل حآب ديناران، كأقرىم فيها كأقرىم أبو بكر بعده كأقرىم عمر كعثماف كعلي ر ي 
ا عنهم، كٓب ٯبلوىم من اليمن مع أمر رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ب خراج اليهود كالنصارل من جزيرة 

 . و أجبلىم من اليمنالعرب، فلم يعرؼ عن إماـ أن
كإ٭با قاؿ الشافعي كأٞبد: ٱبرجوف من مكة كا٤بدينة كاليمامة كخيرب كينبع ك٨باليفها، كٓب يذكرا اليمن، كٓب  

فهذا  ؟ٯبلوا من تيماء أيضان، ككيف يكوف اليمن من جزيرة العرب كىي كراء البحر، فالبحر بينها كبْب ا١بزيرة
كأما ا٢بـر ف ف كاف حـر مكة ف هنم ٲبنعوف من دخولو  :ا٢بـر حكم دخوؿ أىل الذمة. القوؿ غلط ٧بض

بالكلية، فلو قدـ رسوؿ ٓب ٯبز أف يأذف لو اإلماـ ُب دخولو كٱبرج الوإب أك من يثق بو إليو، كال ٱبتص ا٤بنع 
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 . كأما حـر ا٤بدينة فبل ٲبنع من دخو٥بم لرسالة أك ٘بارة أك ٞبل متاع. ٖبطة مكة بل ا٢بـر كلو
دخوؿ ا٢بجاز للتجارة ألف  فعنده: ٯبوز ٥بم -رٞبو ا تعأب  -هذا تفصيل مذىب أٞبد فصل/ ف 

كحكى أبو عبدا بن ٞبداف . كما تقدـ  -ر ي ا عنو  -النصارل كانوا يتجركف إٔب ا٤بدينة ُب زمن عمر 
ف نو ٓب ٱبف عليو كالظاىر أهنا غلط على أٞبد، . عنو ركاية: أف حـر ا٤بدينة كحـر مكة ُب امتناع دخولو

كال يأذف ٥بم ُب اإلقامة أكثر من . دخو٥بم بالتجارة ُب زمن عمر ر ي ا عنو كبعده كٛبكينهم من ذلك
  -ٍب قاؿ  -كقاؿ القا ي: أربعة، كىي حد ما يتم ا٤بسافر للصبلة . ثبلثة أياـ
الببلد إال جزيرة  ف هنم يقركف عنده ُب ٝبيع -رٞبو ا تعأب  -فصل/ كأما تفصيل مذىب مالك  
كركل ابن حبيب أهنا . كركل عيسى بن دينار عنو دخوؿ اليمن فيها. كىي مكة كا٤بدينة كما كاالٮبا :العرب

من أقصى عدف كما كاالىا من أرض اليمن كلها إٔب ريف العراؽ ُب الطوؿ، كأما ُب العرض فمن جدة كما 
ب كا٤بشرؽ، كما بْب ا٤بدينة إٔب منقطع السماكة، كال كاالىا من ساحل البحر إٔب أطراؼ الشاـ، مصر ُب ا٤بغر 

فعنده: ٥بم  -رٞبو ا تعأب  -فصل/ كأما أبو حنيفة . ٲبنعوف من االجتياز ّٔا مسافرين، كلكن ال يقيموف
كأما ا٢بجاز فلهم الدخوؿ إليو كالتصرؼ فيو . دخوؿ ا٢بـر كلو حٌب الكعبة نفسها، كلكن ال يستوطنوف بو

قاس دخو٥بم مكة على دخو٥بم مسجد  -رٞبو ا تعأب  -ر قضاء حوائجهم، ككأف أبا حنيفة كاإلقامة بقد
رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، كال يصح ىذا القياس، ف ف ٢بـر مكة أحكامان ٱبالف ّٔا ا٤بدينة، على أهنا 

  ُىػ. ليست عنده حرمان ا
 عليو كسلم ب خراج اليهود كالنصارل من جزيرة قاؿ النوكم: كُب ىذا دليل على أف مراد النيب صلى ا 

 ِىػ. ا العرب إخراجهم من بعضها كىو ا٢بجاز خاصة ألف تيماء من جزيرة العرب لكنها ليست من ا٢بجاز

                                      

 

 

 
 (. ِّٗ/ُأحكاـ أىل الذمة ) ُ
 (.  ُِّ-ُِِ/َُشرح مسلم ) ِ
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كالذم يظهر أف جزيرة العرب ىي ا٢بجاز كحدىا ألف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كخلفاءه ٓب ٱبرجوىم 
إال يهود خيرب إٔب تيماء، فقد أخرج البخارم عن عمر أنو أجلى اليهود  من اليمن، كألف عمر ٓب ٱبرج

ف ف قيل: أٓب . كالنصارل من أرض ا٢بجاز، كذكر يهود خيرب إٔب أف قاؿ: أجبلىم عمر إٔب تيماء كأرٰباء
ٱبرج اإلماـ أٞبد عن أيب عبيدة بن ا١براح أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ:" أخرجوا يهود أىل 

جاز كأىل ٪براف من جزيرة العرب "؟ فيقاؿ: لعلو عند من يصححو ٰبمل على أف إخراجهم ألمر خارجي ا٢ب
 . ال لكوهنم كفار بداللة أنو ٓب ٱبرج غّبىم من الكفار ُب بقية جزيرة العرب كاليمن مثبلن 

كىم أىل  -ىذا ما رجحو أبو عبيد ُب كتاب األمواؿ فقاؿ: كإ٭با نرل عمر استجاز إخراج أىل ٪براف  
ٰبدثونو عن إبراىيم بن ميموف مؤب آؿ . ٢بديم يركل عن النيب صلى ا عليو كسلم فيهم خاصة -صلح 

٠برة عن ابن ٠برة عن أيب عبيدة عن النيب صلى ا عليو كسلم أنو كاف آخر ما تكلم بو أف قاؿ:" أخرجوا 
أبو عبيد: كإ٭با نراه قاؿ ذلك صلى ا عليو اليهود من ا٢بجاز، كأخرجوا أىل ٪براف من جزيرة العرب " قاؿ 

كسلم لنكم كاف منهم، أك ألمر أحدثوه بعد الصلح، كذلك بْب ُب كتاب كتبو عمر إليهم قبل إجبلئو إياىم 
 ُىػ. منها ا
ف ذا كانت ا٤بسألة اجتهادية فبل ٯبوز ألحد أف يلـز غّبه بقولو باإلٝباع كما حكاه ابن تيمية فقاؿ:  

السلطاف ُب مسائل النزاع التزاـ قوؿو ببل حجة من الكتاب كالسنة، فهذا ال ٯبوز باتفاؽ ا٤بسلمْب كإما إلزاـ 
كال يفيد حكم حاكم بصحة قوؿ دكف قوؿ ُب مثل ذلك إال إذا كاف معو حجة ٯبب الرجوع إليها فيكوف  

لوالية ٛبكنو من قوؿ حق نعم ا. كبلمو قبل الوالية كبعدىا سواء، كىذا ٗبنزلة الكتب الٍب يصنفها ُب العلم
نعم للحاكم إثبات . كنشر علمو قد كاف يعجز عنو بدكهنا، كباب القدرة كالعجز غّب باب االستحقاؽ كعدمو

ما قاؿ زيد كعمرك ٍب بعد ذلك إف كاف ذلك القوؿ ٨بتصان بو كاف ٩با ٰبكم فيو ا٢بكاـ، كإف كاف من األقواؿ 

                                      

 

 

 
 . ََُكتاب " األمواؿ " صُ
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 ُىػ. ا ...العامة كاف من باب مذاىب الناس
االستيطاف ال اإلقامة ٢باجة أك غّب دائمة بداللة أف كفاران كانوا موجودين ُب ا٤بدينة،  أف ا٤براد با٢بديم

 [. كتقدـ ما يدؿ على ىذا من كبلـ أىل العلم ؟فمن ىو أبو لؤلؤة آّوسي القاتل لعمر
 البٌد قبل الرد على ىذه الشبهة من ٙبرير مسألتْب:: أقوؿ 
 . العرب حدكد جزيرة األكٔب/ 
 . حقيقة كجود الصليبيْب ُب ا١بزيرة الثانية/ 
حدكد جزيرة العرب :فقد قاؿ الشيخ العبلمة بكر بن عبد ا أبو زيد رٞبو ا أما حدكد جزيرة العرب 

 :على العمـو
فقد ٞباىا ا تعأب بثبلثة إٔبر من جهاهتا  ،كما أف شبو جزيرة العرب أكرب شبو جزيرة ُب العآب

 . كشرقا ،كجنوبا ،غربا :ثالثبل
(ك -ٕبر القيٍلزـي  :فيحدىا غربا  كىو ا٤بعركؼ  ،ٕبر ا٢ببشة :كيقاؿ ،-مدينة على طرفو الشمإب :)القلـز

 . البحر األٞبر :اْلف باسم
 ٕبر اليمن  :كيقاؿ ،ٕبر العرب :كٰبدىا جنوبا 
 . ا٣بليج العريب ؛خليج البصرة :كشرقا 
 ،كا٤بؤرخْب ،كالفقهاء ،ثبلث باألٕبر ا٤بذكورة ٧بل اتفاؽ بْب ادثْبكالتحديد من ىذه ا١بهات ال 

 . كغّبىم ،كا١بغرافيْب
ٍوقىل  :ك٩بن أفصح عن ىذا التحديد بالنص   ،-ٕبر فارس :ك أطلق على األٕبر الثبلثة اسم-ابن حى

                                      

 

 

 
 (:َِْ/٦ّبموع الفتاكل ) ُ
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ه الركاية عن كتفيد ،كىو منصوص الركاية عن اإلماـ مالكو  ،كياقوت ،كالبكرم ،كا٥بمدا٘ب ،كاالصطخرم
 . رحم ا ا١بميع ؛اإلماـ أٞبد

من مشارؼ  ؛كٰبدىا مشاال ساحلي البحًر األٞبر الشرقيُّ الشمإبُّ كما على مسامتتو شرقا :ا٢بد الشمإب 
 . كا٢بدُّ غّب داخل ُب ادكد ىنا ،مينػٍقىطىعي السماكًة من ريف العراؽك  الشاـ كأطراره )األردف حاليا(

 . كأبو عبيدة ،عيكّٔذا قاؿ األصم
  :ُفقاؿ  ،كىذا ىو ما حرره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا تعأب 
ٕبيم  ، كمن أقصى ًحٍجًر اليمامة إٔب أكائل الشاـ ،ىي من ٕبر القيلـز إٔب ٕبر البصرة :"جزيرة العرب 

"  ...عم كقبلوكُب ىذه األرض كانت العرب حْب الب ،كال تدخل فيها الشاـ ،كانت تدخل اليمن ُب دارىم
 . انتهى ٨بتصرا

كىي ٙبديد جغراُب يلتقي  ؛غربا كجنوبا كشرقا -ثبلثة إٔبر-ىذه ىي ا٢بدكد الطبيعية ٗبعا٤بها الظاىرة  
 . فيو الفقهاء مع غّبىم

)العرب(  :ف ف ا٤بضاؼ إليو ؛كقد كىم من مىدَّ مسمى جزيرة العرب مشاال إٔب ًدجلة كالفرات كعىنىقى النيل 
كا طرأّم بْب  ،كمنازؿ القبائل ،إذ قد علم ُب امتداد العرب ،ٰبٌدد ا٤براد -ها: جزيرًة العربً ُب تسميت-

 . أهنم ٓب يتجاكزكا ما تقدـ ر٠بو ُب ا٢بد مشاال :كمواقع ا٣بفارة ،الظعن كاإلقامة
م ُب ليست ُب ٧بدكد أرض العرب )جزيرة العرب( الٍب عرفت ّٔ ؛كالعراؽي  ،كسوريٌا ،فاألرديفُّ  ؛كعليو 

 . ظعنهم كإقامتهم
  :ِكلذا قاؿ اإلصطىٍخرمُّ  

                                      

 

 

 
 . ُٔٔ"اقتضاء الصراط ا٤بستقيم" ص  ُ
 . ُٔعن "أقاليم ا١بزيرة العربية" للغنيم، ص  ِ
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كٓب أر  ،حٌب صارت ٥بم ّٔا دياره كمزارعي  ،ا١بزيرة -من ربيعة كميضىرى -"كقد سكن طوائف من العرب  
كمدف  ،ُب أ عاؼ قرل معمورة -كىي ديار لفارس كالرـك-أحدا عزل ا١بزيرة إٔب ديار العرب ألف نزك٥بم ّٔا 

تغلب  :فنزلوا على خفارة فارس كالرـك حٌب إف بعضهم تنصر بدين النصرانية مع الرـك مثل ،٥با أعماؿ عريضة
 . كغساف كبراء كتنوخ من اليمن بأرض الشاـ" انتهى ،من ربيعة بأرض ا١بزيرة

كربيعة كمضر ُب جزيرة  ،كالغساسنة إٔب الشاـ-كىذا نص يفيد برد اليقْب على أف من نزح من العرب 
ف ف ذلك ال ييدًخل مضارب نزكحهم إٔب مسمى منابت أصو٥بم )جزيرة  ؛-)ا١بزيرة الفراتية( ابن عمر التغليب

 . كىذا كا ح ،العرب(
ال مواطن  ،فهي تعِب منابتهم كمرجع أصو٥بم ،كٕبكم ا٤بدلوؿ اللفظي ُب ىذه اإل افة إٔب )العرب( 

 . كا أعلم ،رحلتهم إٔب ا٤بشارؽ كا٤بغارب
عدـ كجود فواصل  -كا أعلم-كالسبب  ،بلؼ ُب ىذا ا٢بد الشمإبكقد حصل من كراء ذلك خ 

 . )تضاريسية( تقطع القوؿ بالتحديد ٗبعلم ظاىر كالشأف ُب ا١بهات الثبلث إذا أحاطت ّٔا البحار
  :رأيتو يرجع إٔب أحد سببْب -بعدي  -كإذا نظرت ُب االختبلؼ 

 . مآب يبلغو ملك فارسى كالركـً  :دهفجزيرة العرب عن ،ا٤بدلوؿ الوالئي )السياسي( :األكؿ
 . ا٤بدلوؿ العمرا٘ب فيما بلغتو العرب بسكناىا كمناز٥با كمرعاىا كخىفىارهتا على ديارىا كأقاليمها :الثا٘ب

ا٤بدينةي  :"جزيرة العرب :كقوؿ  ؛كمن ىذه األقواؿ مالو أخذ على ظاىره لكاف سبيلو الرفض كعدـ القبوؿ
  :لم توجيو ىذه ا٣ببلفات ُب ىذين التنبيهْبكسنع ...كىكذا ،كما كاالىا"

ُب ا٤بركم عن بعض الفقهاء رٞبهم ا تعأب ما ظاىره التعارض ُب مسمى )جزيرة  :التنبيو األكؿ
 . من حيم اإلدخاؿ كاإلخراج ُب أقاليم ىذا ادكد ؛العرب(
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  :فعن اإلماـ مالك رٞبو ا تعأب ثبلث ركايات - 
 . كمثلو قاؿ ا٤بغّبة بن عبدالرٞبن كاليمن " ،كا٤بدينة ،مكة :"أرض العرب :نو قاؿأ :ركاية ابن كىب عنو

كاليمامة كانت داخلة ُب . كاليمن" ،كاليمامة ،كمكة ،ا٤بدينة :"جزيرة العرب :ركاية الزىرم عن مالك قاؿ
، ؼ إٔب ا٤بدينةفأحيانا تضا ،ككاف أمرىا مضطربا حسب الوالية ُب العصرين األموم كالعباسي ،عمل ا٤بدينة

 . كأحيانا تفرد برأسها
إلحاطة البحور  ؛جزيرة العرب :منبت العرب قيل ٥با :"جزيرة العرب :قاؿ مالك :قاؿ ؛ما ذكره الباجي

 . كاألهنار ّٔا "
 . كما ُب ىذه الركاية الثالثة يلتقي مع التحديد ا٤بذكور

ية با١بملة كىذا يلتقي مع مفهـو من سبق من مشموؿ الوال ،ما كاف عامرنا :يعِب ؛كما ُب الركايتْب قبلها
 . السلف ٤بسمى جزيرة العرب

كُب "ا٤بسالك كا٤بمالك" للبكرم عن شرقي ابن  ،كُب "صفة جزيرة العرب" للهمدا٘ب عن ابن عباس
  :القطامي كغّبه

صَّر إلخراب ٖبيٍتػينى  ؛ليس ُب هتامتها ك٪بدىا كحجازىا كعرك ها كبّب أحد ،"كانت أرض ا١بزيرة خاكية
 . إال من اعتصم برؤكس ا١بباؿ كشعأّا" ؛كإجبلئها من أىلها

  :كىكذا الشأف ُب الركاية عن اإلماـ أٞبد رٞبو ا تعأب -
 عن جزيرة العرب؟ -اإلماـ أٞبد :يعِب-سألت أبا عبدا  :قاؿ ؛ففي ركاية بكر بن ٧بمد عن أبيو

 ،فليس ىو جزيرة العرب ؛فيو أىل السواد كالفرسكأم مو ع يكوف  ،"إ٭با ا١بزيرة مو ع العرب :فقاؿ 
 . الذم يكونوف فيو" :مو ع العرب

 :"ال يبقى ديناف ُب جزيرة العرب" :"٠بعت أيب يقوؿ ُب حديم :قاؿ ؛كُب ركاية ابنو عبدا عنو
 . نعم" :ما كاف خلف العرب؟ قاؿ :قيل لو. ما ٓب يكن ُب يد فارس كالرـك :تفسّبه

 . ا٤بدينة كما كاالىا" :جزيرة العرب :"قاؿ اإلماـ أٞبد :قاؿ ؛٤بغِبكركاية ثالثة ُب ا
ألف العرب كانت منتشرة ُب الظعن كاإلقامة  ؛فالركايتاف األكٔب كالثانية تلتقياف ُب ٧بدكد جزيرة العرب 
 . ما أىٍسحىلىٍتوي ٕبارىا الثبلثة، ك ا٣بفارة ُب قلب ىذه الرقعةك  كالرعي
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 (ٖٛٗ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

 . تقدـ، ك كالشأف ُب توجيو الركاية عن مالك رٞبو ا تعأب  ؛ثةالقوؿ ُب الركاية الثالك  
ف ف من عد اختبلؼ الركاية عن ىذين اإلمامْب اختبلفا يوجب تكوين رأم ُب مسمى )جزيرة  ؛كعليو

 . العرب( من قصرىا على مكة كا٤بدينة فقد أبعد
 اىػ. جزيرة العربا٤بؤرخْب ُب حدكد ك  كّٔذا يتضح ٔببلء التقاء الفقهاء مع ا١بغرافيْب

كجزيرةي العرب مرٌكبه إ اُبّّ من جزأيًن: جزيرة،  :كقاؿ الشيخ الفا ل عبد العزيز العنزم فك ا أسره 
يطي ّٔا ا٤باءي من كل جهةو، كمنو جزيرة العراؽ، كىي ما بْب دجلة  كالعرب، فأمَّا ا١بزيرةي فهي اسمه ألرضو ٰبي

ديم، كىي: ما أحاط بو ٕبر ا٥بند كٕبر الشاـ، ٍب دجلة كالفرات، كما كالفرات، كجزيرة العرب ا٤بذكورة ُب ا٢ب
ىي عبارة القاموس، كٕبر الشاـ ىو ا٤بسمى اليـو بالبحر األٞبر، كٕبر ا٥بند ىو ايط ا٥بندم ككأنَّو أ٢بق بو 

باراهتم ُب بيانو، ٕبر فارس الَّذم يسمَّى اليـو ا٣بليج العريب، كٓب يذكر اللغويوف غّب ىذا القوؿ كإف تفاكتت ع
كتسميتهم جزيرة العرب باسم ا١بزيرة إما أنَّو ٘بٌوز إلحاطة ا٤باء ّٔا من أغلب جهاهتا، على عادة العرب ُب 
م عدُّكا دجلة كالفرات ٕبرنا كما جاء ّٔذه التسمية قولو تعأب: )كىىيوى الًَّذم  التوسع ُب مثل ىذا الباب، كإمَّا أهنَّ

ا ًمٍلحه أيجىاجه( كمعلـو أفَّ العذب الفرات ىو النهرمىرىجى اٍلبىٍحرىٍيًن ىى  ا عىٍذبه فػيرىاته كىىىذى  . ذى
يط بو، كليس بقربو ٕبره إالَّ من جهةو كاحدةو  كال يصح  تسمية جزءو من األرًض با١بزيرة مع كوف ا٤باء ال ٰبي

ا ييتصٌور أف تشتهر جزيرةه باسم جزي رة العرب ٍبَّ ييطلق االسم كييراد من جهاتو، ليس ىذا ُب لساًف العرًب، كإ٭بَّ
بو بعضي أجزاًئها ٣بصوصيَّةو فيو، كإذا كاف ىذا فهو ٦بازه نادره ُب االستعماؿ ال ييصار إليو إالَّ أف تيرجّْحو على 
ا٢بقيقة قرينةه، كلعل ىذا ىو مستند من فسَّر جزيرة العرب بأرض ا٢بجاز كىو قوؿه باطله عقبلن كنقبلن كلغةن 

 . جبللًة بعًض من قاؿ بوكشرعنا على 
الوارد ُب ا٢بديًم كردى على أرضو ىي جزيرةه ال يعرؼ أكثر ا٤بخاطبْب أك بعضهم جزيرةن  كاسم ا١بزيرة 

غّبيىا، كىي جزيرة العرب، كىذه ا١بزيرةي ىي أرضي العرًب: قحطانيُّهم ُب اليمن منها، كقريشه كىوازف كغطفاف 
ُب ا٢بجاز، كربيعةي كٛبيمه ُب ٪بدو كىجر كالبحرين كأطراؼ العراؽ،  كمن جاكرىم من العرب كعاٌمتهم من مضر

 . كليس ُب ا١بزيرة غّبىم
، كٓب تكن ديارنا  كليس من  العرب أحد خارج ىذه ا١بزيرة إالَّ شيئنا من ربيعة كمضر ٩بن دخل ببلد فارسو

 . لركـً ٥بم، كبعض العرب ٩بن دخل الشاـ كالغساسنة من األزًد كىم قليله ُب أكناًؼ ا
أنَّو ال يسكنها غّبي العرب، كال يسكن العرب غّبىىا؛ فهي جزيرةي العرًب با٢بسّْ : فصٌح ُب ىذه ا١بزيرة 
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 . كا٤بشاىدًة، كصحَّ أفَّ اسم ا١بزيرة مطابقه ٥با ُب اللساف، كأفَّ ا٠بها عند العرب جزيرة العرب ُب البلدافً 
قد استند إٔب إبقاء عمر بن ا٣بطاب ر ي ا عنو بعض ىي ا٢بجاز، ف كأمَّا من قاؿ إفَّ جزيرة العرب 

ا٤بشركْب ُب غّب ا٢بجاز كنصارل ٪براف، كبقايا يهود اليمن، فرأل أفَّ ذلك صارؼه يصرؼ اسم ا١بزيرًة إٔب 
 . أرًض ا٢بجاًز كحدىىا

شركْب ف ف كاف قد أيبقي بعض ا٤بشركْب خارج ا٢بجاز، فقد أيبقي بعض ا٤ب، كال يصحُّ ىذا االستدالؿ 
 اىػ. ُب ا٢بجاز مٌدةى خبلفًة أيب بكرو، كا١بواب عن ىذا يأٌب ب ذف ا، كا٢بديم على ظاىره كعموًمو

أف جزيرة العرب ىي ا١بزيرة العربية ااطة بثبلثة إٔبر، كبأطراؼ العراؽ كاألردف من  كّٔذا يتبْب لك 
 . الشماؿ، كأف ا٤براد من ا٢بديم ىذه ا١بزيرة

 :فأمره بات ُب غاية الو وح، كىو جود الصليبيْب ُب جزيرة العربكأما حقيقة ك ػ  
 . أهنم دخلوىا ٧بتلْب ٤بنابع النفط فيها - 
 . أهنم دخلوىا كأسسوا قواعدىم فيها استعدادان للحرب الصليبية ا١بديدة - 
 . ، خاصة أىل ا٢بق كا١بهادأهنم دخلوىا ليتجسسوا على ا٤بسلمْب فيها - 
 . ، من ا٤بد ا١بهادم القادـماية عمبلئهم طواغيت ا١بزيرةأهنم دخلوىا ٢ب - 
لو دخلوىا بغّب ما سبق لكاف إخراجهم منها كاجبان، ف ف أبوا ا٣بركج كاف قتا٥بم مشركعان  كىم مع ىذا 

 . لتطهّب ا١بزيرة منهم كما أمر بذلك ا٤بصطفى صلى ا عليو كسلم
بعدما ساؽ  (ّٔػ  ّٓ ص ،خصائص ا١بزيرة العربية) ُب كتابو قاؿ فضيلة الشيخ العبلمة بكر أبو زيد 

فهذه األحاديم ُب الصحاح )) :قػاؿ ،األحاديم الٍب تنص على كجوب إخراج ا٤بشركْب من جزيرة العرب
أك صفتو ػ من االستيطاف كالقرار ُب جزيرة  نصّّ على أف األصل شرعا منع ي أم ّْ كافر و ػ مهما كاف دينو

فليس  :ن آخر ما عىًهده ي النيب ػ صلى ا عليو كسلم ػ إٔب أمتو كبناءن على ذلككأف ىذا ا٢بكم م ،العرب
لكافر دخوؿ جزيرة العرب لبلستيطاف ّٔا، كليس لئلماـ عقد الذمة لكافر بشرط اإلقامة لكافر ّٔا ف ف عقده 

ء دين كبيع بضاعة كليس للكافر ا٤بركر كاإلقامة ا٤بؤقتة ّٔا إال لعدة لياؿ و ٤بصلحة كاستيفا !،فهو باطل
ّٔا كفاره فبل يقبلي منهم إال  ،إقرار ساكن كىو على الكفر كألنو ال ٯبوز (:إٔب أف قاؿ) ،ك٫بوٮبا ف ف كيجد ى

 . اىػ (!اإلسبلـ ي أك السيف
بعض الشبهات ُب ا٤بسألة أكرد ما كتبو الشيخ الفا ل عبد العزيز العنزم فك ا أسره  كللرد على 
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 (ٓٗٗ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

من جزيرة العرب، أمره من النيب صلى ا عليو كسلم ٓب يقٌيده بوسيلةو من  شركْبحيم قاؿ: كإخراج ا٤ب
الوسائل، بل ىو مطلقه كا٤بقصود خركجيهيم من ا١بزيرة، ف ف كاف أمره ب خراجو من جزيرة العرب كٓب ٱبرج إال 

معتدينا عليها ٯبب  بالقتل كاف قتلو من امتثاؿ ذلك األمر، كإذا كاف لو شوكة كمنعة ُب ببلد ا٤بسلمْب كاف
، فثبتى أف إخراج ا٤بشركْب بالقتاؿ كسيلة مباحةه أك كاجبةه، كىي من  قتالو كجوبنا كليس على اإلباحًة فحسبي
أنفع الوسائل ٤با ٰبصل ّٔا من الردع للمشركْب كالتخويف ٥بم من دخوؿ جزيرة العرب، كىذا ما رأيناه بعد 

أمر بعضنا با٣بركج كطلب مسؤكلوىم ٩بن ليس لوجوده  ركرة تفجّبات الرياض، حٌب صار بعض الصليبيْب ي
 . أف ٱبرج
، فأمَّا جهاد الطلب ف ذا كرد  كإخراج ا٤بشركْب  من جزيرة العرب با١بهاد يكوف جهادى طلبو كجهادى دفعو

األمر على مشركْب موجودين مقرّْين بالشرع أك مَبككْب على ما كانوا عليو ُب جاىليتهم قبل ذلك، كأما 
اد الدفع ف ذا دخل ا٤بشركوف ا١بزيرة بعد كركد األمر ككاف دخو٥بييم فيها ٨بالفةن لصريح النهي، ال داخبلن ُب جه

ا٤بسكوت عنو قبل كركد النص، كذلك مثل قتا٥بم ُب أر هم إف كانت أر نا ٙبت أيديهم قبل اإلسبلـ، كاف 
ىا بعد أف كانت بأيدم ا٤بسلمْب كاف قتا٥بم عنها كجهادىم فيها من جهاد الطلب، كإف كانت أر نا دخلو 

جهادىم فيها من جهاد الدفع، كأحكاـ االستدامة كالبقاء ٚبتلف عن أحكاـ اإلنشاء كاالبتداء، كيثبت تبعنا 
 . كاستمرارنا، ما ال يثبتي أصبلن كاستقبلالن 

فعو كما ىو ىذا التفريقى بْب حإب إخراج ا٤بشركْب من جزيرة العرب، ما يكوف جهاد د كإذا استبنتى  
، كما يكوف جهاد طلبو كما كاف زمن عمر بن ا٣بطاب ر ي ا عنو، ظهر لك ب ذف ا السبب ُب  اليـو
تأخّب عمر كأيب بكرو إخراجىهم من ا١بزيرة العربية، ككوف ذلك مشركعنا ٥بما جائزنا، ألف جهاد الطلب ٯبوز 

ازه ٤بن كجدىم كقد دخلوا ابتداءن لدخولو ُب جهاد تأخّبه للمصلحة كا٢باجة مع التزامو كالعـز عليو، كعدـ جو 
 . الدفع، كجهاد الدفع ال ٯبوز تأخّبه ٕباؿو من األحواؿ، كا أعلم

، اجتمعت فيو عدة ميوجبات، فمع خصوصية ا١بزيرة بوجوب  كإخراج الصليبيْب  من جزيرة العرب اليـو
، فدخوؿ ا٤بشركْب بقوة ٥بم كشوكة موجب إخراج ا٤بشركْب منها، اجتمعت ا٤بوجبات العامة ١بهاد الدفع

للجهاد ُب كل بلد، كأفرادىم إذا دخلوا كلو ببل قوة كشوكة ببل إذف من ا٤بسلمْب ُب أم بلدو غّب ا١بزيرة 
كٚبلية أجزاء من أرض ا٤بسلمْب ٥بم ييقيموف فيها  ،مباحةه دماؤىم، أما ا١بزيرة فيجب قتا٥بم فيها حٌب ٱبرجوا

تا٥بم كإخراجهم، كقتا٥بم للمسلمْب من ىذه األرض كاٚباذىم ٥با قواعد عسكرية شعائر كفرىم موجب لق
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 . موجب ١بهادىم، ككل من ىذه يغلظ كيشتد إذا كاف ُب جزيرة العرب
ا جنح إٔب تأكيل ا٢بديم ّٔذا ا٤بعُب ٤بَّا رأل أفَّ من ا٤بشركْب  ػ كمن قاؿ  ، إ٭بَّ إفَّ جزيرة العىرب ىي ا٢ًبجازي

رج، كقد ييستأنس لو ٗبا ريكم بسند  عيفو عن أيب عبيدة عامر بن ا١براح أفَّ من بقي خارج ا٢ب جاًز كٓب ٱبي
النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ: أخرجوا يهود أىل ا٢بجاز من جزيرة العرب، كلكن ا٢بديم  عيف اإلسناد 

اـ ال يستلـز كاألحاديم الصحاح على خبلفو، كلو سلم بصحتو فذكر بعض أفراد العاـ ٕبكم يوافق الع
التخصيص، بل ٰبتملي إفراده ألٮبيتو كشرفو، على أفَّ ا٢بديمى أصلح ُب الداللة على نقيض ما استدؿ بو 
ا٤بستدؿ، فقد فرؽ بْب ا٢بجاز كجزيرة العرب، كٓب يقل أخرجوا يهود أىل ا٢بجاز من ا٢بجاز، بل قاؿ من 

رجوا يهود أىل ا٢بجاز كأىل ٪براف من جزيرة جزيرة العرب، ٍب إنو قد جاء ُب ا٢بديم باإلسناد نفسو: أخ
 . العرب، كأىل ٪براف خارج ا٢بجاز

 ُب غّب ا٢بجاز، فالقوؿ فيهم كالقوؿ فيمن بقي ُب ا٢بجاًز: كأما من بقي ُب ا١بزيرة 
كجودىم قبل األمر ب خراجهم، ككاف الشارع قد أقٌرىم من قبل؛ ف خراجهم من جنس جهاد  إذا كاف 
 . الطلب
كجودىم بعد األمر ب خراجهم، كدخلوا ٨بالفْب أمر ا ككصية رسولو صلى ا عليو كسلم؛  كإذا كاف 

 . ف خراجهم من جنس جهاد الدفع
بأٌف فعل الصحابة كاف إخراجىهم بغّب ا١بهاد؛ ف ف ا٤براد إيضاح التفريق بْب  ػ كال ييشغَّب على ىذا 

ا٤بوجبة للجهاد موجودة كقت الصحابة كىي إخراج عدك  أحكاـ االبتداء كأحكاـ االستدامة، ٍبَّ إفَّ العلة
ٯبب إخراجو من ببلد ا٤بسلمْب، كٓب ييقاتلوا ألفَّ ا١بهاد طلبنا كدفعنا قد يسقط كيكفي ا ا٤بؤمنْب القتاؿ إذا 
رجع العدك عما قيوتل ألجلو، فيسقط تعْب جهاد الدفع إذا رجع الصائل عن صيالو، كيسقط كجوب الطلب 

 . الكافر أك بذؿ ا١بزية على تفاصيل ُب الفركع ليس ىذا ٧بلَّهاإذا أسلم 
الصحابة ٤بن أيبقي من ا٤بشركْب كاف من جنس جهاد الطلب، ف فَّ جهاد الطلب ال  ف ذا تقرر أفَّ إبقاء 

ٯبب على الفور كما ٯبب جهاد الدفع، بل ٯبوز تأخّبه ٤بصلحة أك خوًؼ مفسدةو ييرجى أف تزكؿ قريبنا، كما 
، أك النشغاؿ إماـ ا٤بسلمْب بأمرو نزؿ بو، أك نازلةو حلَّت  ٯبوز تأخّبه النشغاؿ عسكر ا٤بسلمْب بفتوحو

با٤بسلمْب دكف تعطيلو لو، كٯبوز تأخّبه ٤بصلحةو للمسلمْب ُب بقاء ذلك العدكّْ سواء كاف ّٔدنةو أك بغّبًىا مع 
 . التزاـ قتالو كعدـ استدامًة ا٥بدنةً 
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، كٓب يلبم بعد استقرار  ا عنو كأبو بكرو الصديق ر ي  كاف فَبةى خبلفًتًو مشغوالن بقتاؿ ا٤برتدّْين كالرـك
األمر حٌب قبضو ا، أما عمر فلما جاءه الثبت عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أنو قاؿ: أخرجوا 

 . ا٤بشركْب من جزيرة العرب أجلى اليهود من خيربى ُب القصة ا٤بعركفة
َبؾ الصديق لليهود ُب خيرب، كال بَبؾ الفاركؽ ٥بم أك لغّبىم ُب غّبىا، إال حيمي  أحد ب فبل ٰبتج 

كانت ا٢باؿ كاحدة بأف كانوا مستوطِب األرض يسكنوف الديار من أكؿ األمر، ٖببلؼ من كىرىد عليها بعد 
 . النهي، ككاف دخوليوي انتهاكنا ألرض ا١بزيرة كاعتداءن عليها

التفريق بْب ا٤بوجودين قبل النهي، كمن دخلوا بعد النهي؛ زالت الشبهة ُب ىذا األصل من  كإذا استباف 
 . احتجاج من احتج ببقاء بعض ا٤بشركْب ُب ا١بزيرة بعد كفاة النيب صلى ا عليو كسلم

احتج ٗبن دخل ا١بزيرة من بعد كأيب لؤلؤة آّوسي الَّذم ثبت باألسانيد الصحيحًة أنَّو كاف  ػ كأما من 
فأبو لؤلؤة كاف رقيقنا، كالرقيق من ٝبلة أمواؿ ا٤بسلمْب كليسوا كاألحرار ُب األحكاـ، كلذا أجاز كثّبه مشركنا؛ 

ز أحده نكاحىها، كجوزكا االستعانة بالرقيق ا٤بشرؾ كاختلفوا ُب  من أىل العلم كطأ األمة غّب الكتابية كٓب ٯبًي
دةه ال تزيد دية ا٤بسلم منهما على الكافر كىي قيمتيوي، االستعانة با٤بشرؾ ا٢بر، كدية الرقيق ا٤بشرؾ كا٤بؤمن كاح

كغّب ذلك من األحكاـ الٍب ييعامل فيها الرقيق من جهة كونو ماالن من ٝبلة األمواؿ كال يينظر لدينو، كلو 
ا من ىؤالء أيعتقى بعد أف دخل ا٤بدينة كانت حالو كحاؿ اليهود الذين كانوا ُب خيرب كغّبىم،  فيرض أفَّ كاحدن

، فبقاؤه بعده استمراره كاستدامةه ٤با كاف أصلو مشركعنا، كليس إنشاءن كابتداءن لئلقامة  ٩ب ن دخل بسببو ميباحو
 . كما ال ٱبفى

الٍب أيكردت على ىذا ا٢بديم اكم البْبّْ من زعم أفَّ ا٢بديم ال يقتضي قتا٥بم بل  كمن أبرًد الشُّبىوً  
! مع أفَّ األمر أمر باإلخراج، كزعموا بعد ذلك أفَّ ا٢بدي م ال يدؿ على القتاؿ ال با٤بنطوؽ كال ا٤بفهـو

ب خراجهم مطلقه ٓب ييقيَّد بوسيلةو ال باإلنذار كال بالقتاًؿ، كمن كتب ىذا االعَباض خىلىطى بْب ا٤بنطوؽ 
، كالنص كالظاىر؛ فهو ال يدؿُّ على القتاؿ بنصًّْو، كلكنَّو داؿّّ عليو ٗبنطوًقًو الَّذم ىو  مطلقه ُب كا٤بفهـو

اإلخراج، فكل ما كاف إخراجنا ٥بم كاف من داللًة ا٤بنطوًؽ، سواء اإلنذار أك القتاؿ، على أفَّ ا٤بخالفْب ُب 
، كلكنهم يركف أف القتاؿ ٤بن ٓب يكن لو اإلنذار   معُب ىذا ا٢بديم ال ٱبالفوف ُب أفَّ خركجهم باإلنذار كاؼو

 ُب ا١بزيرة اليـو ىو ٦برد دخو٥بم جزيرة العرب بقطع النظر عن كافينا، كىذا على فرًض أفَّ مناط قتاؿ ا٤بشركْب
 . بقية العلل األيخرل
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ضى ّٔا من هنض المتثاؿ أمر ٧بمد  كمن الشبو الواىيةً   الٍب أيكردىت على االستدالؿ ّٔذا ا٢بديم، كاعَبي
بْب للمسلمْب من جزيرة صلى ا عليو كسلم كالقياـ بوصيتو: أفَّ ا٤براد با٢بديًم أخرجوا ا٤بشركْب اار 

 . العرب
، كييؤمر ب خراجهم من كل بلدو للمسلمْبى،  كا٤بشركوف ااربوف  ييؤمر بقتا٥ًبم ُب كل مكافو ككل أرضو

فأم خصوصيَّةو ١بزيرة العرب ُب ىذا ا٢بكم؟! مع اتفاؽ العلماء كغّبىم من ا٤بوافق كا٤بخالف على أفَّ 
لعرًب دكف سائر الببلد، كاألحاديمي الصحيحةي عامَّة ال ٨بصّْص ٥با، كما ا٢بديم داؿّّ على خصوصيَّةو ١بزيرة ا

 اىػ. ييدَّعى ٚبصيصها بو من بقاء بعض ا٤بشركْب تقدَّـ ا١بواب عنو
كأما قوؿ ا٤بؤلف]أف قتلهم ٯبر على ا٤بسلمْب مفاسد عظمى على مستول األفراد كا١بماعات كالدكؿ،  

 . كما تقدـ بيانو[كما ترتب عليو مفسدة أكرب حـر فعلو  
: إف إخراجهم من ا١بزيرة أمر من النيب صلى ا عليو كسلم ٯبب العمل بو، ىذا لو كاف فأقوؿ 

 كجودىم بغّب اعتداء كتسلط، فكيف إذا صاحب ذلك التسلط كاالعتداء؟
ألمة ا٤بؤلف كأمثالو أف ال ينظركا إٔب ٧بيطهم كدك٥بم فقط بل عليهم أف ينظركا إٔب مصلحة ا ٌٍب على 

عامة، فهؤالء الصليبيْب ينطلقوف من ا١بزيرة لضرب ا٤بسلمْب ُب أفغانستاف كالعراؽ كغّبىا، كىم يديركف 
حرّٔم منها، كلو ٓب يرد األمر ب خراجهم من ا١بزيرة لكاف قتا٥بم كإخراجهم منها من أكجب الواجبات، ألنو 

كقتا٥بم للمسلمْب قتاؿ لنا، فكيف كقد اجتمع  حينئذو يكوف جهاد دفع إذ ببلد اإلسبلـ ٗبنزلة البلد الواحد،
مع ذلك األمر ب خراجهم، ٍبٌ ما الذم ينتظره ا٤بؤلف كأمثالو ىل ينتظر أف تضرب أر و الٍب يعيش فيها لكي 

 يسعى بعد ذلك ُب قتا٥بم كإخراجهم؟ 
الصليبيوف  أف أرا ي ا٤بسلمْب ٙبارب من كطنو، أكى ال يكفيو أف نفط ا٤بسلمْب يسرقو أكى ال يكفيو 

 ٕبماية كالة أمره؟ 
مع الصليبيْب حرب شاملة الستنقاذ أرا ي ا٤بسلمْب كدفع العدك الصائل الذم استباح  ٌٍب إٌف حربنا 

الببلد كالعباد، كحربنا ٥بم ُب ا١بزيرة آكد الجتماع األمر ب خراجهم منها، كالعدكاف الصلييب عليها، كقتالنا ٥بم 
 . ا٤بيادين داخل  من سلسلة جهادىم ُب كل

 كانت فيو مصاّب عديدة منها: كقتا٥بم ُب ا١بزيرة 
 . الصلييب خسائر فادحة ُب رجا٥بم من ا٤بخابرات كا٤بفكرين كا٤بديرين ٢برب ا٤بسلمْب ػ تكبيد العدك 
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 . عدد كبّب منهم بعد العمليات ا٤بباركة ػ خركج 
 . من بقي منهم ُب رعب كخوؼ ػ بقاء 
ططاهتم؛ ف ف قواعدىم العسكرية كمستوطناهتم السكنية مليئة بالضباط كتشتيت ٨ب ػ خلط أكراقهم 

 . كا٤بفكرين الذين ٱبططوف كيديركف  رب ا٤بسلمْب
ألف ا٢برب على العراؽ كأفغانستاف إ٭با تدار من ىذه ا٤براكز كبقتا٥بم ينشغلوف كلو ؛ ػ إشغاؿ العدك بنفسو 

 . جزئيان عن الَبكيز ُب مهامهم األساسية
كخاصة أىل ا١بزيرة على خيانة الطواغيت حْب زعموا أف ا١بيوش الكافرة خرجت من  ع األمةػ إطبل 

 . ا١بزيرة بعد حرب ا٣بليج
 . ا٢برب مع الصليبيّْْب كإشغا٥بم عن كلّْ بلدو ٥بم فيو مصلحةه ببلدو آخر يتوٌقعوف فيو ىجمةن  ػ توسيع دائرة 
كالشهادة من مقاصد ا١بهاد، كما قاؿ النيب صلى ا  ا الذين آمنوا كاٌٚباذه منهم شهداء، ػ ٛبحيص 

من خّب معاش الناس ٥بم، كذكر: مؤمن على فرسو، كلما ٠بع ىيعةن طار إليها يطلب ”عليو كسلم: 
 . “ا٤بوت مظانَّو

قوـو مؤمنْب، كإذىاب غيظ قلؤّم )قاتلوىم يعٌذّٔم ا بأيديكم، كٱبزىم كينصركم عليهم  ػ شفاء صدكر 
 . كر قوـو مؤمنْب(كيشف صد

الكونيَّة، بتمييز ا٣ببيم من الطيب، كاستبانة الناس أفَّ حرص كثّبو من ا٤بنتسبْب إٔب  ػ جرياف سٌنة ا 
، أعظمي كأكرب من حرصهم على  العلم ا٤بشتغلْب بالفيتيا على األمن ُب ببلدىم، كالرفاه كالعيش الرخيّْ

من مآسي ا٤بسلمْب ما حصل ُب تألُّمهم ٤با كقع  دماء ا٤بسلمْب كأعرا هم، فلم ٰبصل منهم لشيء
بالصليبيّْْب، ككذا أصوؿ الدين كالتوحيد، فهم إذا كيلّْموا عن ٙبكيم الطواغيت كتوٕبّْ الكافرين، 
كا٤بستهزئْب بالدين من الصحفيْب كالعلمانيْب كأمثا٥بم اكتفوا بكلمات ال ٚبرج من آّلس الذم 

اطبوف فيو، ك٤بَّا رغَّم ا  .  أنف أمريكا كأكليائها اٞبرَّت منهم أنوؼه ٱبي
القيم كالثوابت الشَّرعيَّة عند ا٤بنتسبْب للعلم كالدين، فأسقط من كاف ينادم بالتثبت ىذا  ػ ظهور حقائق 

ا ما جاءتو إال  األصل، كصٌدؽ هتمةن تشهد على نفسها بالكذب، كتهمة التسعة عشر الساقطة، مع أهنَّ
أحوالو، كزاد فرٌتب األحكاـ على أناس غائبْب ما يدرم أُب األموات ىم أـ ُب ٖبرب فاسقو على أحسن 

 . األحياء، كٓب يسمع من ا٤بٌدعى عليو حرفنا كال اشَبط بيّْنة
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حقيقة ا١بيش كالغرض اٌلذم أيعدَّ من أجلو، فلم يتحرَّؾ قطُّ الستنقاذ بلد مسلم، أك للدفاع عن  ػ معرفة 
ا ٙبرَّؾ حْب ٙب ، كإ٭بَّ  . رَّؾ ُب خدمة مصاّب األمريكافعرضو
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 : الشبهة الحادية عشرة
 أن بعض حكام الم لمي  يحمي صروح الشرك م  أضرحة وأوثان تعبد م  دون اهلل

 
]كىذا فعل شنيع كإٍب كجـر كبّب سبب لذىاب الدنيا كالدين كتغلب الكفرة الكافرين على قاؿ ا٤بؤلف

 كفّب، كمن كفر ٗبثل ىذا فالرد عليو من أكجو:ا٤بسلمْب، لكن التأثيم الشديد شيء غّب الت
ِى بْب تكفّب النوع كالعْب فبل يلـز من تكفّب الفعل تكفّب الفاعل، كىذا ما عليو ٧بققوف  أف ىناؾ فرقان

ف نا بعد معرفة ما جاء الرسوؿ نعلم بالضركرة أنو ٓب يشرع  :مربزكف كاألئمة أيب العباس ابن تيمية إذ قاؿ:
كال بغّبىا كال بلفظ  ان من األموات ال األنبياء كال الصا٢بْب كال غّبىم ال بلفظ االستغاثةألمتو أف تدعو أحد

االستعاذة كال بغّبىا كما أنو ٓب يشرع ألمتو السجود ٤بيت كال لغّب ميت ك٫بو ذلك، بل إنو هنى عن كل ىذه 
م بآثار الرسالة ُب كثّب من األمور كأف ذلك من الشرؾ الذم حرمو ا تعأب لكن لغلبة ا١بهل كقلة العل

  ُىػ. ا٤بتأخرين ٓب يكن تكفّبىم بذلك حٌب يتبْب ٥بم ما جاء بو الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ٩با ٱبالفو ا
أف من ٞبى الكفر لذاتو فهو كافر ألف الزمو ر اه كإقراره لو، أما إذا ٞباه لدافع آخر فهذا مع كونو إٜبان 

ذ ليس الزمو الر ا ٍب ال دليل يدؿ على التكفّب ٕبماية الكفر لغّب ذاتو،كما كجرمان كبّبان لكنو ليس كفران إ
كما يدؿ على ىذا فعل ا٣بلفاء الراشدين كىم ُِب األرض الٍب فتحها ا٤بسلموف صلحان  تبقى الكنائس شرعان 

أف يكوف   بذلك ال يسمحوف ألحد أف يعتدم عليها كلو كاف ىذا ٧برمان ٤با فعلو ا٣بلفاء الراشدكف فضبلن عن
كفران فيتجلى لنا ّٔذا أنو ال يلـز من ٞباية الشرؾ كفر ا٢باكم بل البد من النظر إٔب الدكافع لذا ٓب يلـز من 

ف ذا كجدت كنيسة ُب أرض مسلمْب فحماىا  ٞباية الكنيسة الٍب يزاكؿ فيها الشرؾ األكرب كفر ا٢باكم

                                      

 

 

 
 . ّٕٕالرد على البكرم ص ُ
ِ
 (َُِِ/ّأحكاـ أىل الذمة لئلماـ ابن القيم) 
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بلن عن أف يكفر ألنو ٓب ٰبمها لذاهتا كإ٭با ألمر السلطاف لدكافع غّب الر ا، ف ف فعلو ال يوصف بالكفر فض
 . آخر[
قد سبق أف بينتي أف ا٢بكم ُب الدنيا مبِب على الظاىر، كبينتي أٌف من علم حكم الشيء كٓب  أقوؿ: 

 . يعلم عقوبتو ف ف ذلك ال يسقط عنو العقوبة
ذاتو يطوفوف حو٥با كفر ُب حٌد الٍب يشرؾ ّٔا كالدفاع عنها كعن ا٤بشركْب الذين  كٞباية القباب كالقبور 

ال يينظر فيو إٔب نية فاعلو؛ ألنو ٞباية للشرؾ كالكفر، كٞباية ألماكن الشرؾ كأىل الشرؾ، كا٫بياز إٔب ا٤بشركْب 
كيدٌؿ على ذلك أٌف الصحابة ر ي ا عنهم حكموا على مانعي الزكاة بالرٌدة مع كجود  كالدخوؿ ُب صفهم،

دان، كلكن ٤با قاتلوا الصحابة كا٫بازكا إٔب معسكر ا٤برتدين كاف حكمهم كاحد، أناس بينهم ٓب ٲبنعوىا جحو 
، كىذا إذا كاف ُب الزكاة فكيف ٕبماية األ رحة الٍب تعبد من دكف ا كالٍب تناقض ال إلو إال ا من أصلها

 ؟كاال٫بياز إٔب ا٤بشركْب كٞبايتهم كٞباية شركهم كمعبوداهتم
داخل ُب حكم الطائفة ا٤بمتنعة عن كإقرارىم على شركهم كعدـ منعهم كأىلها  الشركية كٞباية األ رحة 

بعض شرائع اإلسبلـ الظاىرة، كقد حكى شيخ اإلسبلـ اتفاؽ العلماء على كفر الطائفة ا٤بمتنعة عن بعض 
، أك فأٲٌبا طائفة امتنعت من بعض الصلوات ا٤بفرك ات، أك الصياـ: فقاؿ رٞبو ا شرائع اإلسبلـ الظاىرة

، أك عن التزاـ  ا٢بج، أك عن التزاـ ٙبرٙب الدماء، كاألمواؿ، كا٣بمر، كالزنا، كا٤بيسر، أك عن نكاح ذكات ااـر
جهاد الكفار، أك  رب ا١بزية على أىل الكتاب، كغّب ذلك من كاجبات الدين ك٧برماتو الٍب ال عذر ألحد 

ئفة ا٤بمتنعة تقاتل عليها كإف كانت مقرٌة ّٔا، كىذا ُب جحودىا كتركها الٍب يكفر ا١باحد لوجؤّا، ف ف الطا
٩با ال أعلم فيو خبلفان بْب العلماء، كإ٭با اختلف الفقهاء ُب الطائفة ا٤بمتنعة إذا أصرت على ترؾ بعض السينن  
كركعٍب الفجر ]أم سنة الفجر[ كاألذاف كاإلقامة، عند من ال يقوؿ بوجؤّا ك٫بو ذلك من الشعائر، ىل 

طائفة ا٤بمتنعة على تركها أـ ال؟ فأٌما الواجبات كارمات ا٤بذكورة ك٫بوىا فبل خبلؼ ُب القتاؿ تيقاتل ال
 اىػ. فهم خارجوف عن اإلسبلـ ...عليها، كىؤالء عند اققْب من العلماء ليسوا ٗبنزلة البغاة

كن الشرؾ الشرؾ كأما  ىي أخف من الشرؾ، فكيف ا٢بكم ُبُب بعض ارمات الٍب  ف ذا كاف ىذا 
كإذا كاف ىذا حكم ا٤بمتنع من إزالتها كإنكارىا فكيف ٗبن زاد على ذلك بأف ٞباىا كٞبى كأىل الشرؾ، 
 ؟كشركهم ا٤بشركْب ّٔا

 ا٤بؤلف ببلـز قولو فيمن ٰبمي كٰبرس األصناـ كاألكثاف كٰبارب من يسعى ُب أزالتها؟ ٍبٌ ىل يلتـز 
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ية أصناـ ا٥بندكس كأكثاهنم كحراستها كقاؿ إ٭با أريد بذلك مسلم ٌٍب بذؿ جهده ككقتو ٢بما فمن زعم أنو 
 أـ أٌف األ رحة كالقباب ٥با حكم آخر؟! ا٤باؿ فهل سيحكم عليو ا٤بؤلف بأنو عاصو كليس بكافر؟

ييعلم أف ا٢بكاـ كغّبىم الذين ٰبموف األ رحة كالقباب الٍب يشرؾ ّٔا أك عندىا أهنم ال  ٌٍب ينبغي أف 
رحة بل ىم أيضان ٰبموف ا٤بشركْب الذين يشركوف ّٔا كٰبموف الشرؾ الذم ٰبصل ٰبموف فقط تلك األ 

 عندىا، فما حكم من ٰبمي الشرؾ كأىلو كمكانو؟
ا٤بؤلف ما حكم من ٰبمي األماكن الٍب ييستهزأ فيها با كرسولو ككتابو كٰبمي ا٤بستهزئْب  كلو سألنا 

 نو؟اكف كىو بذلك ٰبمي الكفر كأىلو كمفيها حْب يستهزؤك 
من ٰبمي األ رحة الشركية كا٤بشركْب حْب يشركوف، كبْب من ٰبمي ا٤بستهزئْب حْب  كما الفرؽ بْب 

، كىل ىناؾ استهزاء با كسبّّ لو أعظم من الشرؾ بو، كإنزاؿ ا٤بخلوؽ الناقص يستهزؤكف كٰبمي أماكنهم
  ؟منػزلة ا٣بالق العظيم الكامل من كل الوجوه

ريبان على ا٤بؤلف ف نو جاء بالطواـ كالضبلؿ ُب بعض مؤلفاتو األخرل، ليس غ كلكن ىذا التخبط 
كسأرفق ُب هناية ىذا الرد كتابان ُب الرد على بعض  بلالتو الشنيعة ليعلم من اغٌَب بو حقيقة منهجو كعقيدتو، 

 . نسأؿ ا أف يردنا كإياه إٔب ا٢بق ردان ٝبيبلن 
: ككذلك نكفر من قاـ بسيفو دكف َٔالشخصية، صُب رسائلو  قاؿ الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب 

 . ىػ -ىذه ا٤بشاىد الٍب يشرؾ با عندىا، كقاتل من أنكرىا كسعى ُب إزالتها ا
: ُب كتابو سبيل النجاة كالفكاؾ من مواالة ا٤برتٌدين كأىل اإلشراؾ كقاؿ الشيخ ٞبد بن عتيق رٞبو ا 

 . إنكم إذان مثلهم{: ]ىذه اْلية كُب أجوبة آؿ الشيخ رٞبهم ا ٤با سئلوا عن
قالوا: ا١بواب: أف معُب اْلية على ظاىرىا، كىو: أف الرجل إذا ٠بع آيات ا ييكفري ّٔا كييستهزأ ّٔا  
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فجلس عند الكافرين ا٤بستهزئْب بآيات ا من غّب إكراه كال إنكار كال قياـ عنهم حٌب ٱبو وا ُب حديم 
]سبيل . ل ًفعلهم؛ ألٌف ذلك يتضمن الر ا بالكفر، كالر ا بالكفر كفرغّبه فهو كافر مثلهم كإف ٓب يفع

 . [ٔٗالنجاة/ص
من ٯبلس مع ا٤بشركْب كا٤بستهزئْب من دكف إكراه كال إنكار كال قياـ عنهم، فكيف  ف ذا كاف ىذا حكم 

 ا٢باؿ ٗبن ٰبرس شركهم كاستهزاءىم كٰبرس مكاف شركهم كٰبرس ا٤بشركْب حاؿ شركهم؟!
كما يدؿ على ىذا ُُب األرض الٍب فتحها ا٤بسلموف صلحان  ا٤بؤلف]كما تبقى الكنائس شرعان  كأما قوؿ 

فعل ا٣بلفاء الراشدين كىم بذلك ال يسمحوف ألحد أف يعتدم عليها كلو كاف ىذا ٧برمان ٤با فعلو ا٣بلفاء 
ر ا٢باكم بل البد من الراشدكف فضبلن عن أف يكوف كفران فيتجلى لنا ّٔذا أنو ال يلـز من ٞباية الشرؾ كف

ف ذا كجدت كنيسة  النظر إٔب الدكافع لذا ٓب يلـز من ٞباية الكنيسة الٍب يزاكؿ فيها الشرؾ األكرب كفر ا٢باكم
ُب أرض مسلمْب فحماىا السلطاف لدكافع غّب الر ا، ف ف فعلو ال يوصف بالكفر فضبلن عن أف يكفر ألنو 

 . ٓب ٰبمها لذاهتا كإ٭با ألمر آخر[
فالكنائس الٍب كانت موجودة قبل دخوؿ الدكلة ٙبت حكم ا٤بسلمْب ٯبوز  ياس مع الفارؽق ىذا 

إبقاؤىا كال ييتعٌرض ٥با بعد دخو٥بم ٙبت حكم ا٤بسلمْب، مع أٌف الصحابة حْب أبقوىا كانوا يعلموف أف 
ا٤بسلمْب النصارل ٲبارسوف فيها الشرؾ كمع ذلك أبقوىا ال يتعر وف ٥با ألٌف الكفار دخلوا ٙبت حكم 

صلحان على أف يبقوا على دينهم، ك٧بل عباداهتم ىي كنائسهم لذلك كاف من الشركط العمرية أال يظهركا 
شيئان من عباداهتم خارج كنائسهم، كىذا ىو حكم الشرع فبل يقاس ما أذف فيو الشرع ٗبا منع منو الشرع، 

لوا ٙبت حكم ا٤بسلمْب كدفعوا ٥بم ا١بزية، فالشريعة أذنت ُب إبقاء الكنائس كالًبيىع ألىل الذمة الذين دخ
بينما األ رحة كالقباب الٍب على القبور ال ٯبوز بناؤىا ابتدءان كال إبقاؤىا، بل الشرع هنى عنها كحٌرمها أشٌد 

                                      

 

 

 
ُ
 (َُِِ/ّأحكاـ أىل الذمة لئلماـ ابن القيم) 
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لعنة ا على اليهود كالنصارل اٚبذكا : )لنيب صلى ا عليو كسلم قبل موتوالتحرٙب حٌب كاف من آخر ما قاؿ ا
يائهم مساجد( كُب حديم جابر ُب صحيح مسلم هنى رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أف ٯبٌصص قبور أنب

القرب أك ييبُب عليو، كُب صحيح مسلم عن أيب ا٥بٌياج األسدم قاؿ: قاؿ ٕب عليه أال أبعثك على ما بعثِب 
 . إال سٌويتو عليو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: أال تدع ٛبثاالن إال طمستو كال قربان مشرفان 

الواجب إزالتها، ف ٌف ىذا من  ائز بقاؤىا ليس كالذم ٰبمي القباب كاأل رحةالكنائس ا١ب فالذم ٰبمي 
، كا٤بشركع با٤بمنوع، فيا سبحاف ا كم ٯبرُّ ا٥بول على صاحبو من الزلل كالعمى  . باب قياس ا١بائز باـر

لوا ٙبت حكم ا٤بسلمْب صلحان كأٌدكا ا١بزية، أما الٍب ٯبوز إبقاؤىا ألٌف أىلها دخ ىذا ُب الكنائس 
الكنائس الٍب تبُب اْلف ُب ببلد ا٤بسلمْب ف نو ٯبب إزالتها كىدمها كال ٯبوز إبقاؤىا، كمن ٰبميها كٰبرسها 

 . فهو كافر مرتد
 كمنها: أنو ال ٯبوز -ُب غزكة الطائف  -كقاؿ ُب ا٥بدم : قاؿ الشيخ عبد الرٞبن أبا بطْب رٞبو ا 

إبقاء موا ع الشرؾ كالطواغيت، بعد القدرة على ىدمها، كإبطا٥با يوما كاحدا؛ ف هنا شعائر الكفر كالشرؾ، 
 . كىي من أعظم ا٤بنكرات، فبل ٯبوز اإلقرار عليها بعد القدرة البتة

كىكذا حكم ا٤بشاىد الٍب بنيت على القبور الٍب اٚبذت أكثانا، كطواغيت تعبد من دكف ا،  
الٍب تقصد بالتعظيم كالتربؾ كالنذر كالتقبيل، فبل ٯبوز إبقاء شيء منها على كجو األرض، مع  كاألحجار

]الدرر . القدرة على إزالتها، ككثّب منها ٗبٍنزلة البلت كالعزل، كمناة الثالثة األخرل، بل أعظم، كا ا٤بستعاف
 . [َٗ،صُِالسنية،ج

 ليوإٔب ىنا انتهى كتاب عبد العزيز الريس كالرد ع
 

 شبهات لم يوردىا المؤلف أورد اىا لألىمية
 

كلكن ىناؾ مسائل ٓب يذكرىا ا٤بؤلف كىي من األٮبية ٗبكاف فأحببتي أف أكردىا،مبالغة ُب اإليضاح 
 كالتبيْب كىذه ا٤بسائل ىي: 

حكم قتاؿ رجاؿ ا٤بباحم أك قوات األمن الٍب تداىم آّاىدين أك تصوؿ عليهم لكي تقتلهم  األكٔب/ 
 . تأسرىم كتسلمهم للطواغيت أك
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 . حكم اغتياؿ الزنادقة كا٤برتدين كالعلمانيْب ك٫بوىم الثانية/ 
 . حكم العمليات االستشهادية الثالثة/ 
 . حكم االستعانة بالكفار الرابعة/ 
 . اشَباط الراية ُب جهاد الدفع ا٣بامسة/ 
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تداىم المجاىدي  أو تصول عليهم  حكم قتال رجال المباحُ أو قوات اْلم  التي: الم ألة اْلولى
 .لكي تقتلهم أو تأسرىم وت لمهم للطواغيت

 عبد العزيز العنزم فك ا أسره حيم قاؿ: كلبياف حكم ىذا األمر أكرد ما كتبو الشيخ الفا ل 
، كطواغيت ا١بزيرة كفرةه مرتٌدكف بأدلةو ال يس  تطيع الكافر ٯبوز ابتداؤه بالقتاًؿ فضبلن عن دفًعًو إذا صاؿى

ا٤بخالف دفعها أك ا١بواب عنها، كعلى التنزؿ ب سبلمهم، ف ف جنود السلطاف ا٤بسلم يعاملوف معاملة الصائل 
إف أرادكا االعتداء على النفس أك ا٤باؿ أك العرض، كدليل ذلك: ما أخرجو مسلم عن أيب ىريرة ر ي ا عنو 

ؿ ا أرأىيت إف جاء رجل يريد أخذ مإب؟، قاؿ: جاء رجل إٔب النيب صلى ا عليو كسلم فقاؿ: يا رسو 
قاؿ: )فبل تعطو مالك(، قاؿ أرأىيت إف قاتلِب؟ قاؿ: )قاتلو(، فاؿ: أرأيت إف قتلِب؟ قاؿ: )فأنت شهيد(، 

كا٢بديم داؿّّ على العمـو من كجوهو، منها ترؾ االستفصاًؿ ُب ”قاؿ: أرأيت إف قتلتو؟ قاؿ: )ىو ُب النار(، 
، كىو أيضنا نكرةه مقاـ االحتماؿ، كىذ ا منٌزؿه منزلة العمـو ُب ا٤بقاؿ، كمنها أفَّ قولو رجله نكرةه ُب سياؽ شرطو

، ككبل ىذين مفيده للعمـو  . “ُب سياؽ استفهاـو
٤بَّا أرادى عنبسة بن أيب سفياف ككاف كالينا ٤بعاكية ر ي ا عنو أف ٯبرم عْب ماءو ُب أرض عبد ” ككذلك 

ٔب أرض عنبسة، أىب عبد ا، كركب ىو كغلمانو كقاؿ كا ال ٚبرقوف حائطنا حٌب ال ا بن عمرك ليوصلها إ
يبقى منَّا أحد، ك٤بَّا كلَّمو خالد بن سعيد بن العاص ُب ذلك احتجَّ عليو ٗبا ٠بعو من النيب صلى ا عليو 

فقه لعمومو الَّذم ال كسلم: )من قيتل دكف مالو فهو شهيده(، فهذا فهم صحايبٍّ كعملو با٢بديم كىو موا
صّْص لو كٓب يينقل خبلفيو عن غّبًه من الصحابة  . “٨بي

بعض الناس التشكيك ُب حديم عبد ا بن عمرك كأنٌو ٓب يكن ُب مواجهة سلطاف، كالطعن  كقد أراد 
 . ُب القصة كاللفظ الذم أكردتيو

مسلم كغّبه قوؿ الراكم: ٤با كاف بْب  ففيو قصَّةه، كنصّّ مرفوعه، كقد ثبت من القصة ُب، فأمَّا ا٢بديمي  
عبد ا بن عمرك كعنبسة بن أيب سفياف ما كاف تيسرا للًقتاؿ، فذكر ا٢بديم كاستدالؿ عبد ا بن عمرك بو 
ُب ىذا ا٤بو ع، كقولو ما كاف: اختصار من بعًض ركاًة ا٢بديًم للقصًة، كقد جاء مفصبلن ُب ركاياتو غّب ىذه 

 . الركاية تأٌب ب ذف ا
الثابت ُب صحيح مسلم: يظهر أفَّ عنبسة أراد العدكاف على شيءو من ماؿ عبد ا بن  كمن اللفظ 

عمرك، فأراد عبد ا أف ييقاتل دكنو، كحْب حوجج استدؿَّ با٢بديم، كعنبسة كاف كإبى معاكيةى على الطائف 



 جمع وإعداد: أبي المنذر الحربي عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل التكفير والتفجير"

 (ٖ٘ٗ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

ف( إٔب ما بٌينو حيوة ُب ركايتو ا٤بشار كأشار بقولو: )ما كا”كمكَّة، قاؿ ا٢بافظ ابن حجر ُب فتح البارم: 
إليها؛ ف ف أك٥با أف عامبلن ٤بعاكية أجرل عيننا من ماء ليسقي ّٔا أر ان، فدنا من حائط ْلؿ عمرك بن العاص 
فأراد أف ٱبرقو ليػيجرم العْب منو إٔب األرض؛ فأقبل عبد ا بن عمرك كمواليو بالسبلح كقالوا: كا ال ٚبرقوف 

ال يبقى منا أحد، فذكر ا٢بديم، كالعامل ا٤بذكور ىو عنبسة بن أيب سفياف كما ظهر من ركاية  حائطنا حٌب
مسلم، ككاف عامبلن ألخيو على مكة كالطائف، كاألرض ا٤بذكورة كانت بالطائف، كامتناع عبد ا بن عمرك 

 . “من ذلك ٤با يدخل عليو من الضرر
ار إليها ىي ركايتو ا٢بديم عن أيب األسود عن عكرمة ا٤بش -كىو ابن شريح ا٤بصرم  - كركاية حيوة 

عن عبد ا بن عمرك بن العاص الٍب أخرجها الطربم فيما ذكر ا٢بافظ ُب الفتح، كإسنادىا على شرط 
 . الصحيح إف صحَّ إٔب حيوةى 

بن ا٢بديم ب سناده إٔب سيعّب بن ا٣بمس عن عبد ا بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي  كقد أخرج ا٤بزّْم 
أيب طالب عن عكرمة مؤب ابن عباس عن عبد ا بن عمركو بو، كذكر ُب القصة: أفَّ معاكية )بدؿ عنبسة(، 
 -كقد أخطأ سعّبه ُب إسناد ىذا ا٢بديم، كصوابو ما ركاه الثورم كغّبه عن عبد ا بن ا٢بسن عن عمو 

 . ك بن العاصإبراىيم بن عبد ا بن طلحة عن عبد ا بن عمر  -أخي أبيو ألمو 
ىذه الركايات أفَّ معاكية ر ي ا عنو أراد أف يأخذ األرض، كأمر أخاه عنبسة كىو كاليو  كظاىره من 

على مكة بأخذىا، فكاف من عبد ا بن عمرك بن العاص ر ي ا عنو ما كاف، كىو ما جاء صرٰبنا فيما 
معاكية بن أيب سفياف ر ي ا عنو إٔب عامل  ركاه عبد الرزاؽ عن معمر عن أيوب عن أيب قبلبة قاؿ: أرسل
 . فذكر ا٢بديم، كىذا مرسل جيد اإلسناد ..لو ليأخذ الوىط فبلغ ذلك عبد ا بن عمرك فلبس سبلحو

ثبوت القصة مفصلَّةن ركايةي من ركل ا٢بديمى بغّب القصَّة، ف فَّ من عادة كثّبو من ركاة  كال ييورد على 
سندات خاصَّةن االختصار، كاالقتصار على ا٤بًب ا٤برفوع من ا٢بديم ُب الغالب، ا٢بديم، كمن صنَّف ُب ا٤ب

كقد اشتيهر ّٔذا بعض ا٢بفاظ كشعبة بن ا٢بجاج، فكانوا ال يرككف من ا٢بديم إالَّ ا٤برفوع، كمثل ىذا ال ييًعلُّ 
ُب ذلك الوقت، كقد ريكيت من بو ا٢بذَّاؽ ُب الصناعًة، خصوصنا كالقصة مشاره إليها ُب ا٤بًب، مشتهرةه كال بٌد 

 . غّب كجوو، كركاياهتا متوافقةه غّب متعار ةو 
قاؿ ابن حـز ُب الى: فهذا عبد ا بن عمرك بن العاص، بقية الصحابة، كٕبضرة سائرىم يريد قتاؿ  

أف  عنبسة بن أيب سفياف عامل أخيو معاكية أمّب ا٤بؤمنْب إذ أمره بقبض الوىط، كرأل عبد ا بن عمرك
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أخذه منو غّب كاجب، كما كاف معاكية ر ي ا عنو ليأخذه ظلمنا صراحنا، لكن أراد ذلك بوجوو تأكَّلو ببل 
، كلبس السبلح للقتاًؿ، كال ٨بالف لو ُب ذلك من  ، كرأل عبد ا بن عمرك أف ذلك ليس ٕبقٍّ شكٍّ

 . الصحابة ر ي ا عنهم
نػىهيمىا فىً ٍف بػىغىٍت ابن حزـو للمسألة بقولو تعأب ٍب استدؿَّ   : )كىًإٍف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى اقػٍتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ

 ، مع نص ًإٍحدىاٮبيىا عىلىى اأٍليٍخرىل فػىقىاتًليوا الًٍَّب تػىٍبًغي حىٌبَّ تىًفيءى ًإٔبى أىٍمًر اللًَّو( كٓب يفرَّؽ بْب حاكمو ك٧بكوـو
 . لطاف ييسأؿ ف ف ذكر مظلمة كشفت، أك شبهةن أيزيلتالفقهاء على أٌف من خرج على الس

كىو استدالؿه قومّّ، من جهة عمـو ا٢بكم كال ٨بصص، كمن جهة أفَّ الصورة الٍب كرد فيها العمـو  
رج ىذه الصورة من لفظ العمـو  يكثر أف تكوف مع سبق كالية ألمّب فئةو على الفئتْب ٝبيعنا؛ فبل ٲبيكن أف ٚبي

ُب قتا٥بم لعلي بن أيب  -٨بطئْب  -كمن أقول الوجوه ُب ىذا فعل عائشة كطلحة كالزبّب مع كثرة كقوعها، 
طالب ر واف ا عليهم ٝبيعنا، كقد أخطؤكا ُب ظنهم أف عليِّا ُب الفئة الباغية ال ُب كوهنم رأكا قتاؿ الفئة 

ي كمن كاف مع معاكية من الباغية، كقد قاتلوا السلطاف ُب خركجهم ذلك، ككذلك فعل معاكية ُب قتالو لعل
الصحابة ر ي ا عن ا١بميع، فهؤالء الصحابة رأكا قتاؿ كٕب األمر ٤با ظنوه ىو الباغي، كٓب ييذكر اختبلؼه 
ا كاف ا٣ببلؼ ُب ا٢بق مع من ىو؟، كلو كانت مقاتلة كٕب األمر ال ٘بوز  ُب حكم قتاؿ كٕب األمر الباغي، كإ٭بَّ

ْب الصحابة ّٔذا: إمَّا أف يكوف عليّّ مصيبنا فيلزمهم النزكؿ ٢بكمو، كإمَّا أف كلو كاف باغينا النتهى ا٣ببلؼ ب
إٔب رسوؿ ا  -فيما نعلم-يكوف ٨بطئنا فبل ٯبوز ٥بم مقاتلتو، كلكنهم ما فهموا ىذا من دين ا، كال نسبوه 

 . صلى ا عليو كسلم
صحيحه، كليس فيو إالَّ أف  ، فحديمه “تسمع كتطيع كإف أخذ مالك ك رب ظهرؾ”كأمَّا حديم:  

السمع كالطاعة لئلماـ ال تسقط ٔبوره كظلمو، كإف بلغ ذلك أخذ ا٤باؿ ك رب الظهر، ف ف كاف ا٤بخالف 
يفهم أفَّ ا٤براد السمع كالطاعة ُب أخذه للماًؿ ك ربو للظهر، فأكؿ ما يلـز على ىذا أنَّو ٯبب عليو إف طلب 

جورنا أفَّ عليو االمتثاؿ كجوبنا، كأف يسعى بنفسو إٔب السلطاف كيناكلو منو السلطاف ما طلب من ا٤باؿ ظلمنا ك 
مالو، ألمر النيب صلى ا عليو كسلم بالسمع كالطاعة لئلماـ ُب ىذا األمر خاصة، ككذا إف طلبو ليضربو، 

، كيكوف كاجبنا  فليس لو االمتناع عنو بشيءو، كال الفرار منو أك التهرب عن طاعتو كا٣بركج عن أمره بأمّْ طريقو
 . عليو إعانة السلطاف على ظلمو لو، كٰبـر عليو أف يفر كال ٲبكن السلطاف من مالو أك ظهره

ُب صحيح البخارم من حديم أنس بن مالكو ُب كتاب أيب بكر الصديق ر ي ا عنو إٔب  كقد ثبت 
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 عمالو ُب الصدقات: 
رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم على  بسم ا الرٞبن الرحيم، ىذه فريضة الصدقة، الٍب فرض” 

ا٤بسلمْب، كالٍب أمر ا ّٔا رسولو، فمن سيئلها من ا٤بسلمْب على كجهها فلييعطها، كمن سئل فوقها فبل 
 . “يعط
ال يرل أفَّ ا٤براد ُب ا٢بديم السمع كالطاعة ُب أف يأخذ السلطاف مالو بغّب كجو  ف ف كاف ا٤بخالف 

جب شرعي، كلكن رأل أفَّ ٦برَّد مدافعة السلطاف خبلؼه ٤با أيمر بو من طاعتو، حق، كأف ٯبلد ظهره لغّب مو 
ٖببلؼ الفرار منو كتغييب ا٤باؿ عنو؛ فيلزمو أفَّ السُّلطاف ال ييدافىع عن شيءو من ا٢بيرمات البٌتة، كلو أراد 

ٛبتنع منو ٓب يكن ٥با ذلك عرض الرجل ٓب يكن لو أف يدفعو كال بيده، بل كلو أرادت ا٤برأة الشريفة العفيفة أف 
إال بالفرار، كليس ٥با أف تدفعو بيدىا ألنَّو كٕبُّ أمر ا٤بسلمْب، كإذا التـز ىذا ُب السلطاف، فلييعلم أنَّو ليس 
٨بتصِّا ب ماـ ا٤بسلمْب، كالسلطاف الذم ليس فوقو سلطاف لبشر، بل ىو يشمل كل صاحًب كاليةو على 

من األيمور، باعتبار نيابتهم للسلطاف، ككوف مقاتلة الواحد منهم كمقاتلة  كاليتو، ككل ككيلو ألمّبو ُب أمرو 
السلطاف الَّذم أنابو، فيحـر أف يدفع ا٤بوٌظف مديرهي، كا٤برؤكس رئيسو عن عر و، كال ٯبوز لو أف يزيد عن 

يده، ككذلك هنيو بالكبلـ، أك الفرار منو إف استطاع، ف ف ٓب يستطع الفرار، ٓب ٯبز لو أف يدفع عن عر و ب
ا استطردتي ُب ىذا البلـز  ا٤بوظفة عند رئيًسها، مٌب كاف الرئيس كا٤برؤكس ُب كل ذلك موظفنا حكوميِّا، كإ٭بَّ

 . لبياف شناعة ىذا القوؿ الذم اجتمعت أدلة الشرع كالعقل كالفطرة السويٌة ُب دفعو
لبغاًة، كُب عموماتو كثّبةو، كما دلت قيلناه ىو ما دؿَّ عليو الكتاب فيما ييفهم من آية ا كالقوؿ الَّذم 

، كبو فهم ا٢بديمى عبد ا بن عمرك بن “كإف جلد ظهرؾ كأخذ مالك”عليو السنة ُب ا٢بديم ا٤بتفق عليو: 
العاص، كىو راكم ا٢بديًم، كىو صحايبّّ، بل من علماء الصحابة ككاف غزير العلم كما قاؿ ا٤بزّْم ُب ترٝبتو 

الواقعة كٓب يينكرىا أحد من الصحابة كال التابعْب، كفقهاء الصحابة يومئذو  من هتذيب الكماؿ، كاشتهرت
 . متوافركف
عن سلفو ُب فهم ا٢بديم، فحسبك بعبد ا بن عمرك كمن كافقو من الصحابة كالتابعْب  فمن سأؿ 

 . ُب ذلك العصر، كمن سأؿ عن عآبو فحسبو عبد ا بن عمرك كمن كافقو من العلماء ُب كقتو
: كا٤بقصود من حديم )ا٠بع كأطع كإف  رب ظهرؾ كأخذ مالك( ٝبعان مع حديم )من قتل   ]قلتي

 دكف مالو فهو شهيد، من قتل دكف دمو فهو شهيد(:
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أٌف ا٢باكم أخذ ماؿ رجلو أك  رب ظهره ف ٌف ذلك ال ييبيح للرجل أف ٱبرج عليو كينزع  أنو لو حصل 
كإف  رب ظهرؾ : )ف نو صلى ا عليو كسلم قاؿل كانتهى، يده من طاعتو ُب ا٤بعركؼ، ىذا فيما قد حص

، كٓب يقل: إف أراد أخذ مالك أك أراد  رب ظهرؾ  . كأخذ مالك( كىذا فعله ماضو
ا٢باكم يريد أخذ مالو أك  رب ظهره فلو أف ٲبتنع كيدفع عن نفسو كمالو، كيدٌؿ عليو  أما إف كاف 

فبل تعطو مالك( : )ريد أخذ مإب؟ قاؿ صلى ا عليو كسلمحديم أيب ىريرة السابق: أرأيت إف جاء رجل ي
: فأنت شهيد( قاؿ أرأيٌت إف قتلتو؟ قاؿ: )فقاتلو( قاؿ: أرأيت إف قتلِب؟ قاؿ: )قاؿ أرأيت إف قاتلِب؟ قاؿ

ىو ُب النار( ركاه مسلم، فالنيب صلى ا عليو كسلم ٓب يستفصل من السائل عن الذم يريد أخذ مالو ىل )
أـ ال، كترؾ االستفصاؿ ُب مقاـ االحتماؿ ينزؿ منزلة العمـو ُب ا٤بقاؿ، كذلك ٓب يقٌيد النيب صلى  ىو حاكم

قاتلة الصائل بأف ال يكوف حاكمان، كإذا جازت مقاتلة من يريد االعتداء على ا٤باؿ ا عليو كسلم مشركعية م
ين لتسليمهم للطواغيت ليفتنوىم عن على الرغم من جواز بذؿ ا٤باؿ ابتداءن، فكيف ٗبن يصوؿ على آّاىد

  [دينهم فجواز ىذا من باب أكٔب
رأيتي أف ال ييؤخَّر ا٢بديم عنها مع تعٌلقها ٗبسألًة دفًع الصائل؛ فقد استدؿَّ البعض  كىنا شيبهة مشهورة 

استثناء على منع دفع الصائل من رجاؿ ا٤بباحًم، ٗبا ذكره ابن ا٤بنذر حْب قاؿ: كأىل العلم كآًّمعْب على 
 . السلطاف ٩با جاء ُب دفع الصائل

ُب ىذه الشبهة: أفَّ ٧بٌل كبلـ ابن ا٤بنذر السلطاف ا٤بسلم ال الكافر، كالكافر ٯبوز ابتداؤه  كأكؿي ما ييقاؿ 
، كطواغيت ا١بزيرة كفرةه مرتٌدكف بأدلةو ال يستطيع ا٤بخالف دفعها أك ا١بواب  بالقتاًؿ فضبلن عن دفًعًو إذا صاؿى

 . عنها
إفَّ ابن ا٤بنذًر متساىل ُب حكاية اإلٝباًع، كذلك معركؼه عنو فبل يكاد يسلمي نصفي : كييقاؿ بعد ذلكى  

ما ٰبكيو من إٝباعات، كمن اإلٝباعات الٍب ٰبكيها ما فيو خبلؼه مشهوره، كال ٲبيكن تقدٙب إٝباعو ٰبكيو 
ليو كسلم فقاؿ: أرأيت إف جاء٘ب رجله ابن ا٤بنذًر على عمـو ا٢بديم حْب جاء رجله إٔب النيب صلى ا ع

يريد أخذ مإب؟ قاؿ: فبل تعطو، قاؿ: ف ف قاتلِب؟ قاؿ: فقاتلو، كا٢بديم داؿّّ على العمـو من كجوهو، منها 
ترؾ االستفصاًؿ ُب مقاـ االحتماؿ، كىذا منٌزؿه منزلة العمـو ُب ا٤بقاؿ، كمنها أفَّ قولو رجله نكرةه ُب سياؽ 

، كىو أيضنا ن ، ككبل ىذين مفيده للعمـوشرطو  . كرةه ُب سياؽ استفهاـو
الَّذم ىو ّٔذه ا٤بنزلًة، ال ييعَبض عليو ب ٝباع ابن ا٤بنذر، كابن ا٤بنذر معركؼه بتساىلو  فالعمـو الظاىر 
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يجمعْب، كٓب ٯبعلو إٝباعنا؟
 ُب حكاية اإلٝباع، ىذا لو كاف حكى اإلٝباع صرٰبنا، فكيف كىو يقوؿ كا٤ب

مع ا٣بصم كفيرض جدالن أفَّ االستثناء الَّذم ذكره ابن ا٤بنذر صحيحه، كأفَّ قولو كاإلٝباع   كلو تينٌزؿ 
كحكايتو اإلٝباع الصريح، كأفَّ إٝباعاتو مقبولةه ييستدؿُّ ّٔا على ٚبصيص ا٢بديًم، كأفَّ اسم السلطاف يشمل 

عبد ا بن عمركو ر ي ا عنو  ا٤بسلم كالكاًفر، لو سيلّْم بكلّْ ىذا كأعر نا عن عمـو ا٢بديم، كعن عمل
الفو أحده من الصحابة  . الَّذم ٓب ٱبي

ُب كلّْ ىذا؛ فمحلُّو كال ريبى من أراد السلطاف العدكاف على مالًًو، كال يقوؿ أحده ٗبثل ذلك ُب  لو تينزّْؿ 
ثا٘ب دكف كجوبو على عرً ًو، كأىل العلم حْب فٌرقوا بْب العرض كا٤باؿ ُب كجوب الدفع ُب األكَّؿ كجوازه ُب ال

األصٌح، علَّلوا ذلك بأفَّ ا٤باؿ ٯبوز بذليوي ابتداءن ٖببلؼ العرض، كىذه العلَّة بعينها موجودةه ُب النفًس، ف ف 
ا   جازى لو الدفعي عن الًعرًض الَّذم ال ٯبوز بذلو كلو كاف الصائل سلطاننا، ف فَّ الدفع عن النفًس جائزه ألهنَّ

ابتداءن، كلوال النصوص ُب الباب لقيلى بوجوًب الدفع عن النفًس كما ييدفع عن كالعرض ال ٯبوزي بذ٥بيا 
 . العرض، كلكنَّ النصوص فرَّقت بينهما ُب حكم الوجوب لعلَّةو أطاؿ الفقهاء الكبلـ فيها

 كما تقدَّـ أفَّ كبلـ ابن ا٤بنذر ُب السلطاف ا٤بسلم دكف الكافر، كىو غّبي مسلَّمو حٌبَّ ُب ىذا كالصواب 
 . السلطاف ا٤بسلم بل عمل الصحايب كعمـو ا٢بديم داؿّّ على مشركعيَّة دفع الصائل كلو كاف سلطاننا

مفركضه ُب صياًؿ سلطافو كافرو على رعيَّتو، أمَّا ا٢باؿ ُب ببلد ا٢برمْب مع آّاىدين، فهو  كىذا كلُّو 
، كعمل حثيمه دؤكبه على استئصاؿ  صياؿه من الصليبيْب كعمبلئهم على شوكًة ا٤بسلمْب كقٌوة اإلسبلـً

 . آّاىدينى برٌمًتًهم، كأقٌل أحوالًو اعتقا٥بم سنْب طويلةن لرعايًة أمًن الصليبيْب ُب ببلد ا٢برمْب
ُب حقّْ آّاىدين العاملْب خاصة، صياؿه من كافرو على ا١بهاًد ُب سبيًل اً نفًسو كجزءه من  كما أنَّو 

هاًدًه أصبلن، كٝبعوا ما ٝبعوا إلقامة أحكاـ ا فيو، فما الفرؽي بْب الصائل الدفاع عمن خرج آّاىدكف ١ب
عليو ليحوؿ بينو كبْب الصليبيْب إذا استقبلى ٦بٌمعاهًتم، كالصائًل عليًو كىو يعدُّ العدَّةى لذلك؟ أك للذىاب 

 للجهاد ُب سبيل ا ُب العراًؽ كغّبًىا من ثغور اإلسبلـ؟
 ددان من األئمة حْب طيًلبوا من السلطاف ٓب يقاتلوه:البعض إف ع كقد يقوؿ 
فنقوؿ: من ٓب ييقاتل من األئمَّة حْب سيقوا إٔب السجوف فنحن ال نقوؿ إفَّ االستئسار للكافر ٧بٌرـه ُب  

، كقتالو مشركعه جائزه  ا نقوؿ إفَّ االستسبلـ لو غّب كاجبو  . األصًل، فضبلن عن ا٢باكم ا١بائر كقتذاؾ، كإ٭بَّ
،  كىذا ، كقتا٥بم يدؿُّ عليو كلُّ دليلو ُب السلطاف ا٤بسلم، أمَّا الطواغيتي فبأّم غّب ىذا، كأمرىم ٨بتلفه
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كتشهد بو كلُّ بٌينةو، كما ذكرناه ىنا لبياف حكم دفع الصائل حْب يكوف سلطاننا مسلمنا، يوحد ا كٰبٌكم 
 شريعتو، فكيف بالصائل الكافر ا٤برتٌد ردَّةن غليظة؟!
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 حكم اغتيال الز ادقة والمرتدي  والعلما يي  و حوىم: ة الثا يةالم أل
ىو عملية قتل مفاجئ تنفذ  د ىدؼ معْب معاد بغرض كف أذاه عن ا٤بسلمْب أك بغرض : االغتياؿ 

 . ردع غّبه من آّرمْب
 عليو كسلم ا٤بؤمنْب أف يَبصدكا الكافرين ااربْب كيقتلوىم، كأمر النيب صلى ا كقد أمر ا سبحانو 

 . باغتياؿ عدد من رؤكس الكفر الذين آذكا ا كرسولو صلى ا عليو كسلم
الكفر كالنفاؽ كالزندقة أنفع كأقل  رران من إعبلف ا٢برب كاالصطفاؼ للقتاؿ كفيما يلي  كاغتياؿ رؤكس 

 . نذكر بعض األدلة على جواز االغتياؿ كمشركعيتو
 الدليل األكؿ: 
تػيليوا اٍلميٍشرًًكْبى حىٍيمي كىجىٍدٛبييوىيٍم كىخيذيكىيٍم كىاٍحصيريكىيٍم كىاقػٍعيديكا ٥بىيٍم كيلَّ مىٍرصىدو(قوؿ ا تعأب: )  ففي  فىاقػٍ

)كىاقػٍعيديكا ٥بىيٍم كيلَّ مىٍرصىدو( أم اقعدكا ٥بم ُب مو ع الغرٌة  :ىذه اْلية إشارة إٔب ذلك قاؿ القرطيب رٞبو ا
  از اغتيا٥بم قبل الدعوة( أ ىػ،حيم ييرصدكف كىذا دليل على جو 

أم ٤بن بلغتو الدعوة العامة من قبل ٗبعُب أنو ال يشَبط دعوتو على ” قبل الدعوة“كقوؿ القرطيب  
ا٣بصوص ف ذا بلغتو الدعوة إٔب اإلسبلـ فلم يستجب جاز اغتيالو كىذه اْلية )كىاقػٍعيديكا ٥بىيٍم كيلَّ مىٍرصىدو( فيها 

 . االستطبلع كالتجسس على العدكدليل على مشركعية الرصد ك 
ا٤بسألة السابعة: قولو )كاقعدكا ٥بم كل مرصد( قاؿ علماؤنا: ُب ىذا دليل : )قاؿ ابن العريب رٞبو ا 

 . ىػ. على جواز اغتيا٥بم قبل الدعوة(أ
جاز كا٤بقصود من قولو: قبل الدعوة أم الدعوة ا٣باصة، ٗبعُب أنو إذا بلغتو الدعوة العامة كٓب يستجب  

 . اغتيالو كال يلـز دعوتو ألف الدعوة قد بلغتو
)كقولو كاحصركىم كاقعدكا ٥بم كل مرصد( أم ال تكتفوا ٗبجرد كجدانكم ٥بم  :كقاؿ ابن كثّب رٞبو ا 

بل اقصدكىم با٢بصار ُب معاقلهم كحصوهنم كالرصد ُب طرقهم كمسالكهم حٌب تضيقوا عليهم الواسع 
 ىػ. بلـ(أكتضطركىم إٔب القتل أك اإلس

 الدليل الثا٘ب: قصة مقتل كعب بن األشرؼ  
فعن جابر بن عبد ا قاؿ صلى ا عليو كسلم من لكعب بن األشرؼ ف نو آذل ا كرسولو فقاـ  
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 . فأذف ٕب أف أقوؿ شيئا :٧بمد بن مسلمة فقاؿ يا رسوؿ ا أٙبب أف أقتلو قاؿ نعم قاؿ
مد بن مسلمة فقاؿ من ىذا الرجل )يقصد النيب صلى ا عليو قاؿ صلى ا عليو كسلم قل: فأتاه ٧ب 
قاؿ: كأيضان كا لتملُّنو قاؿ: إنا قد اتبعناه فبل  ..قد سألنا صدقة كقد عنانا كإ٘ب قد أتيتك استحلفك(كسلم

 :٫ببُّ أف ندعىوي حٌب ننظر إٔب أم شيء يصّب شأنو كقد أردنا أف تسلفنا كسقا أك كسقْب فقاؿ كعب نعم
قاؿ  ؟قالوا كيف نرىنك نساءنا كأنت أٝبل العرب ..قاؿ ارىنو٘ب نساءكم ؟قالوا أم شيء تريد ،رىنو٘با

 ..قالوا كيف نرىنك أبناءنا فيسب أحدىم فيقاؿ رىن بوسق أك كسقْب ىذا عار علينا ..ارىنو٘ب أبناءكم
 كمعو أبو نائلة كىو أخو  أم السبلح( قاؿ:نعم ككاعده أف يأتيو با٢برب فجأة ليبل)كلكننا نرىنك الؤلمة 

! فقاؿ إ٭با ىو ؟فقالت لو امرأتو أين ٚبرج ىذه الساعة كعب من الر اعة فدعاىم إٔب ا٢بصن فنزؿ إليهم
٧بمد بن مسلمة كأخي أبو نائلة كقاؿ غّب عمرك: فقالت ا٠بع صوتو كأنو يقطر كُب بعض الركايات إ٘ب 

مسلمة كر يعي أبو نائلة إف الكرٙب لو دعي إٔب طعنة  أل٠بع صوتا كأنو صوت دـ قاؿ إ٭با ىو أخي ٧بمد بن
قاؿ  (أبو عبس بن حرب كعباد بن بشر)بليل ألجاب كيدخل ٧بمد بن مسلمة كمعو رجلْب ٠باىم عمرك قاؿ 

ف ذا رأيتمو٘ب استمكنت من رأسو فدكنكم  ٧بمد بن مسلمة: إذا جاء فسوؼ أمد يدم إٔب رأسو عمرك فقاؿ
فلما نزؿ نزؿ كىو متوشح  (لتمكن من قتلو حيم انو كاف  خم ا١بثة قوم البنيةكتلك ىي طريقة ل)فا ربوه

قاؿ:نعم  ؟قالوا:٪بد منك ريح الطيب قاؿ:نعم ٙبٍب فبلنة أعطر نساء العرب قاؿ: أفتأذف ٕب أف أشم منو
 . متفق عليو. قاؿ:فاستمكن منو ٍب قاؿ: دكنكم فقتلوه ؟فشم ٍب قاؿ: أتأذف ٕب أف أعود

طرؽ  يهود إٔب النيب صلى ا عليو كسلم بعد مقتل كعب ابن األشرؼ فقالوا يا ٧بمد: قدكقد جاء ال 
قاؿ صلى ا عليو كسلم  ...أم قتل صاحبنا الليلة كىو سيد من سادتنا قتل غيلة ببل جـر كال حدث علمناه

كٓب يفعل ىذا أحد منكم كلكنو آذانا كىجانا بالشعر  ،إنو لو فر كما فر غّبه ٩بن ىو على مثل رأيو ما اغتيل
 . إال كاف للسيف

فكعب بن األشرؼ كاف ٰبرض ا٤بشركْب على ا٤بسلمْب ككاف يهجو النيب صلى ا عليو كسلم بشعره  
 . كتشبب )تغزؿ( بنساء ا٤بسلمْب

)كُب مرسل عكرمة فأصبحت يهود مذعورين فأتوا النيب صلى ا عليو كسلم  :قاؿ ابن حجر رٞبو ا 
تل سيدنا غيلة فذكرىم النيب صلى ا عليو كسلم صنيعو كما كاف ٰبرض عليو كيؤذم ا٤بسلمْب زاد فقالوا: ق

سعد فخافوا فلم ينطقوا إٔب أف قاؿ ابن حجر: كفيو جواز قتل ا٤بشرؾ بغّب دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد 
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كقد أخرج البخارم ىذا . ٔب حقيقتو(كفيو جواز الكبلـ الذم ٰبتاج إليو ُب ا٢برب كلو ٓب يقصد قائلو إ. بلغتو
 . ا٢بديم ُب كتاب ا١بهاد )باب الكذب ُب ا٢برب( ك)باب الفىٍتك بأىل ا٢برب(

)ككاف كعب قد نقض عهد النيب صلى ا عليو كسلم  :عند شرحو ٥بذا ا٢بديم قاؿ النوكم رٞبو ا 
غّب عهد كال أماف كأما ترٝبة البخارم  كٓب يؤمنو ٧بمد بن مسلمة كرفقتو كلكنو استأنس ّٔم فتمكنوا منو من

على ىذا ا٢بديم بباب الفتك ُب ا٢برب فليس معناه ا٢برب بل الفتك ىو القتل على غرة كغفلة كالغيلة ٫بوه 
كقد استدؿ ّٔذا ا٢بديم بعضهم على جواز اغتياؿ من بلغتو الدعوة من الكفار كتبييتو من غّب دعاء إٔب 

 . ىػ. اإلسبلـ(أ
)قاؿ ػ القا ي عياض ػ كال ٰبل ألحد أف يقوؿ إف قتلو كاف غدرا كقد  :وكم رٞبو ا أيضاكقد قاؿ الن 

 . قاؿ ذلك إنساف ُب ٦بلس علي بن أيب طالب ر ي ا عنو فأمر بو فضرب عنقو(
فمن كىصىفى اغتياؿ الكافرين ااربْب  كرسولو صلى ا عليو كسلم بأنو غدر ك٫بو ذلك أك أف  قلت: 
 . بلـ ٰبـر ذلك فهو  اؿ مكذب بالكتاب كالسنةاإلس
األذل  :ىذا حوؿ لفظة آذل ا كرسولورٞبو ا بعد ذكره ٢بديم كعب  قاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية 

 . اسم لقليل الشر كخفيف ا٤بكركه ٖببلؼ الضرر فلذلك أطلق على القوؿ ألنو ال يضر ا٤بؤذم حقيقة
ٔب كرسولو موجبا لقتل رجل معاىد كمعلـو أف سب ا كسب جعل مطلق أذل ا تعا كأيضا ف نو 

رسولو أذل  كلرسولو كإذا ريٌتب الوصف على ا٢بكم ٕبرؼ الفاء دؿَّ على أف ذلك الوصف علة لذلك 
ا٢بكم السيما إذا كاف مناسبا كذلك يدؿ على أف أذل ا كرسولو علة لندب ا٤بسلمْب إٔب قتل من يفعل 

ىذا دليل ظاىر على انتقاض عهده بأذل ا كرسولو كالسبُّ من أذل ا كرسولو ذلك من ا٤بعاىدين ك 
 . ىػ. باتفاؽ ا٤بسلمْب بل ىو أخص أنواع األذل( أ

 الدليل الثالم: قصة مقتل ابن أيب ا٢بقيق أيب رافع اليهودم  
ى ا عليو كىو يهودم من خيرب كىو تاجر ا٢بجاز كاف قد ذىب إٔب مكة كأىٍغرل قريشا بالنيب صل 
ركل البخارم عن الرباء بن عازب قاؿ: . حٌب حزبٌوا األحزاب ككانت غزكة األحزاب ىو موقد نارىا كسلم

إٔب أيب رافع اليهودم رجاالن من األنصار فأىمَّر عليهم عبد ا بن عتيك  بعم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم
قاؿ ابن  كيعْب عليو ككاف ُب حصن لو بأرض ا٢بجار ككاف أبو رافع يؤذم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

)حدثِب الزىرم عن عبد ا بن كعب بن مالك قاؿ ٩با صنع ا لرسولو صلى ا عليو  :إسحاؽ رٞبو ا
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كسلم أف ىذين ا٢بيْب من األنصار األكس كا٣بزرج كانا يتصاكالف معو تصاكؿ الفحلْب ال يصنع أحدٮبا شيئا 
و يقولوف: ال يعدُّكف ذلك فضبل علينا ُب اإلسبلـ كعند رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم إال صنع اْلخر مثل

فلما قتل األكس كعب بن األشرؼ تذكرت ا٣بزرج رجبل ىو ُب العداكة لرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم مثلو 
. اْب القصة( ...ذف ٥بمفتذاكركا ابن أيب ا٢بقيق ٖبيرب فأستاذنوا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب قتلو فأ

ككاف ذلك بعد فراغ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم من أمر ا٣بندؽ كشأف بِب قريظة فخرج إليو من ا٣بزرج من 
بِب سلمة ٟبسة نفر كىم: عبد ا بن عتيك كمسعود بن سناف عبد ا بن أنيس كأبو قتادة ا٢بارث بن 

فخرجوا كأمر عليهم الرسوؿ صلى ا عليو كسلم  ربقي كخزاعي بن أسود من أسلم كىو حليف بِب سلمة
عبدا بن عتيك كخرج ىؤالء النفر ٫بو خيرب إذ كاف ىناؾ حصن أيب رافع فلما دنو منو كقد غربت الشمس 
كراح الناس بسرحهم قاؿ عبد ا بن عتيك ألصحابو: اجلسوا مكانكم ف ٘ب منطلق كمتلطف للبواب لعلي 

الباب ٍب تقنع بثوبو كأنو يقضي حاجتو كقد دخل الناس فهتف بو البواب:  أف أدخل فأقبل حٌب دنا من
 . ياعبد ا إف كنت تريد أف تدخل فادخل ف ٘ب أريد أف أغلق الباب

قاؿ عبد ا بن عتيك: فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ٍب علق األغاليق على كتد قاؿ:  
ب ككاف أبو رافع يسمر عنده ككاف ُب عبلٕب لو فلما ذىب عنو أىل فقمت إٔب األقاليد فأخذهتا ففتحت البا

٠بره صعدت إليو فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت على من داخل قلت: عن القـو لو نذركا يب ٓب ٱبلصوا 
إٕب حٌب أقتلو فانتهيت إليو ف ذا ىو ُب بيت مظلم كسط عيالو ال أدرم أين ىو من البيت قلت: أبا رافع 

فأىويت ٫بو الصوت فأ ربو  ربة بالسيف كأنا دىش فما أغنيت شيئا كصاح فخرجت من  قاؿ: من ىذا
قاؿ: ألمك الويل إف رجبل ُب  ؟البيت فأمكم غّب بعيد ٍب دخلت إليو فقلت: ما ىذا الصوت يا أبا رافع

أخذ  ٍب ك عت  بيب السيف ُب بطنو حٌب. البيت  ربِب قبل بالسيف قاؿ: فأ ربو  ربة أثخنتو كٓب أقتلو
حٌب انتهيت إٔب درجة لو فو عت رجلي كأنا أرل  بابان  ُب ظهره فعرفت أ٘ب قتلتو فجعلت أفتح األبواب بابان 

أ٘ب قد انتهيت إٔب األرض فوقعت ُب ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ٍب انطلقت حٌب جلست 
صاح الناعي على السور فقاؿ: أنعى  فلما صاح الديك ؟على الباب فقلت: ال أخرج الليلة حٌب أعلم أقتلتو

أبا رافع تاجر أىل ا٢بجاز فانطلقت إٔب أصحايب فقلت: النجاء فقد قتل ا أبا رافع فانتهيت إٔب النيب صلى 
 . ا عليو كسلم فحدثتو فقاؿ: ابسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكأ٭با ٓب أشتكها

دخلوا على أيب رافع كاشَبكوا ُب قتلو كأف الذم  ىذا عند البخارم أما عند ابن إسحاؽ فجميع ا٣بمسة 
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ٙبامل عليو بالسيف حٌب قتلو ىو عبد ا بن أنيس كفيو أهنم ٤با قتلوه ليبل كانكسرت ساؽ عبد ا بن 
حٌب إذا يئسوا رجعوا  عتيك ٞبلوه كأتوا منهرا من عيوهنم فدخلوا فيو كأكقد اليهود النّباف كاشتدكا ُب كل كجو

 . كإهنم حْب رجعوا احتملوا عبد ا بن عتيك حٌب قدموا على الرسوؿ صلى ا عليو كسلمإٔب صاحبهم 
)كُب ىذا ا٢بديم من الفوائد: جواز اغتياؿ ا٤بشرؾ الذم بلغتو الدعوة كأصر  :قاؿ ابن حجر رٞبو ا 

جسيس على أىل ا٢برب بيده أك مالو أك لسانو كجواز الت كقػىٍتل من أعاف على رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم
كتطلب غرهتم كاألخذ بالشدة ُب ٧باربة ا٤بشركْب كجواز إّٔاـ القوؿ للمصلحة كتعرض القليل من ا٤بسلمْب 

 . للكثّب من ا٤بشركْب(
عند ذكره ٤براتب العبودية ُب تفسّبه لقوؿ ا تعأب: )ًإيَّاؾى  قاؿ الشيخ عبد الرٞبن الدكسرم رٞبو ا 

قاؿ: )ٍب إف إعداد القوة حسب ا٤بستطاع من كاجبات الدين كلواـز إقامتو فالعابد  ؾى نىٍستىًعْبي(نػىٍعبيدي كىًإيَّا
الصحيح  ال يػىٍعتىوًريه التسويف ُب ىذا فضبل عن تركو أك التساىل فيو كأيضا فالعابد  ا٤بصمم على ا١بهاد 

باحية ككل طاعن ُب كحي ا أك مسخر قلمو ُب ذاتو يكوف منفذا للغيلة ُب أئمة الكفر من دعاة اإل٢باد كاإل
أك دعايتو  د الدين ا٢بنيف ألف ىذا مؤذو  كرسولو صلى ا عليو كسلم ال ٯبوز للمسلمْب ُب بقاع 

ا  األرض من خصوص كعمـو أف يىدىعوه على قيد ا٢بياة ألنو أ ر من ابن ا٢بقيق كغّبه ٩بن ندب رسوؿ
م فَبؾ اغتاؿ كرثتهم ُب ىذا الزماف تعطيل لوصية ا٤بصطفى صلى ا عليو إٔب اغتيا٥ب صلى ا عليو كسلم

كسلم كإخبلؿ فظيع بعبودية ا ك٠باح صارخ شنيع للمعاكؿ ا٥بدامة ُب دين ا كال يفسر صدكره إال من 
من عدـ الغّبة لدين ا كالغضب لوجهو الكرٙب كذلك نقص عظيم ُب حب ا كرسولو كتعظيمهما ال يصدر 

 . ٧بقق لعبودية ا ٗبعناىا الصحيح ا٤بطلوب( أ ىػ
فهذه األحاديم كلها تدؿ على أف من كاف يسب النيب صلى : )قاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية رٞبو ا 

 . ا عليو كسلم كيؤذيو من الكفار ف نو كاف يقصد قتلو كٰبض عليو ألجل ذلك(
 نبيح ا٥بذٕب الدليل الرابع: قصة مقتل خالد بن سفياف بن  

ُب ا٤بدينة كٛباـ ا٢بديم كما أخرجو أٞبد كغّبه  ككاف قد ٝبع ا١بموع لغزك النيب صلى ا عليو كسلم 
فقاؿ: إنو قد بلغِب أف خالد بن سفياف  عن عبد ا بن أينػىٍيس قاؿ دعا٘ب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

مىن لسفياف ا٥بذٕب  ية: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلمكُب ركا. ا٥بذٕب ٯبمع ٕب الناس ليغزك٘ب فائتو فاقتلو
يهجو٘ب كيشتمِب كيؤذيِب قاؿ: قلت يا رسوؿ ا انعتو ٕب حٌب أعرفو قاؿ إذا رأيتو كجدت لو قشعريرة قاؿ: 
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فخرجت متوشحان سيفي حٌب كقعت عليو كىو بعرنة مع ظعن يرتاد ٥بن منزال كحْب كاف كقت العصر فلما 
من القشعريرة فأقبلت ٫بوه كخشيت أف يكوف بيِب  ا كصف ٕب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلمرأيتو كجدت م

قلت: رجل ٠بع بك  ؟كبينو ٧باكلة فصليت كأنا أكمئ برأسي الركوع كالسجود فلما انتهيت إليو قاؿ من الرجل
ذا أمكنِب ٞبلت قاؿ: أجل أنا ُب ذلك قاؿ فمشيت معو شيئان حٌب إ. كٔبمعك ٥بذا الرجل فجاءؾ ُب ذلك

عليو بالسيف حٌب قتلتو ٍب خرجت كتركت ظعائنو مكبات عليو كُب لفظ )قاؿ عبد ا: فجلست معو حٌب 
فرآ٘ب قاؿ:  إذا مد الناس كناموا اغتلتو فقتلتو كأخذت رأسو( فلما قدمت على رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

قاـ معي رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فدخل يب قاؿ: صدقت ٍب . قلت: قتلتو يا رسوؿ ا. أفلح الوجو
بيتو فأعطا٘ب عصان فقاؿ: أمسك ىذه عندؾ يا عبد ا بن أنيس آية بيِب كبينك يـو القيامة إف أقل الناس 

قاؿ: فقرهنا عبد ا بسيفو فلم تزؿ معو حٌب إذا مات أمر ّٔا فضيمت معو ُب كفنو ٍب . ا٤بتخصركف يومئذو 
 . دفنا ٝبيعان 

 لدليل ا٣بامس: قصة اليهوديةا
ما ركاه الشعيب عن علي أف يهودية كانت تشتم النيب صلى ا عليو كسلم كتقع فيو فخنقها رجل حٌب  

 . ماتت فأطلَّ )أم: أىدر كٓب ٯبعل فيو دية( رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم دمها
لشعيب عليان كركل عنو كحٌب لو كاف )كىذا ا٢بديم جيد كقد رأل ا: كقاؿ شيخ اإلسبلـ رٞبو ا تعأب 

فيو إرساؿ ف ف الشعيب عند أىل العلم صحيح ا٤براسيل ال يعرفوف لو مرسبلن إال صحيحان كىو من أعلم الناس 
ٕبديم علي كبثقات أصحابو كا٢بديم لو شاىد من حديم ابن عباس فالقصة إما أف تكوف كاحدة أك 

علم كجاء ما يوافقو عن أصحاب النيب صلى ا عليو كسلم يكوف ا٤بعُب كاحدا كقد عمل بو عواـ أىل ال
 كمثل ىذا ا٤برسل ٓب يَبدد الفقهاء ُب االحتجاج بو 

نص ُب جواز قتل ا٤برأة إذا شتمت النيب صلى ا عليو كسلم كدليل على قتل الرجل  كىذا ا٢بديم 
كانت موادعة مهادنة ألف النيب صلى ا الذمي كقتل ا٤بسلم كا٤بسلمة إذا سبَّا بطريق األكٔب ألف ىذه ا٤برأة  

 . اىػ عليو كسلم ٤با قدـ ا٤بدينة كادع ٝبيع اليهود كالذين كانوا ّٔا موادعة مطلقة كٓب يضرب عليهم ا١بزية(
أف نشد النيب صلى ا عليو كسلم الناس ُب أمرىا ٍب إبطاؿ دمها دليل على أهنا كانت : )كقاؿ أيضا 

انعقد سبب  مانو ككاف مضمونا لو ٓب يبطلو النيب صلى ا عليو كسلم ألهنا لو  معصومة كأف دمها كاف قد 
كانت حربية ٓب ينشد الناس فيها كٓب ٰبتج أف يبطل دمها كيهدره ألف اإلبطاؿ كاإلىدار ال يكوف إال لدـ قد 
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عن قتل النساء كٓب انعقد لو سبب الضماف أال ترل أنو ٤با رأل امرأة مقتولة ُب بعض مغازيو أنكر قتلها كهنى 
يبطلو كٓب يهدره ف نو إذا كاف ُب نفسو باطبل ىدرا كا٤بسلموف يعلموف أف دـ ا٢بربية غّب مضموف بل ىو ىدر 

 . ٓب يكن إلبطالو كإىداره كجو كىذا ك ا٢بمد ظاىر
 الدليل السادس: قصة عْب ا٤بشركْب 

عْب من ا٤بشركْب ]أم: جاسوس أك حديم سلمة بن األكوع قاؿ: )أتى النيب صلى ا عليو كسلم  
فقاؿ النيب صلى ا . ٨بابرات للكفار ااربْب لدين ا كا٤بسلمْب[ فجلس عند أصحابو يتحدث ٍب انتقل

فهذا قد قتلو  قاؿ سلمة: فقتلتو فنفلو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم سلبو(. عليو كسلم: )اطلبوه كاقتلوه(
ال حرب بل كما ُب ركاية عند غّب البخارم: أنو ٢بقو كأناخ ناقتو فقتلو ٍب ك  ةالصحايب كأخذ سلبو ال ُب معرك

 . جاء ّٔا يقودىا
 الدليل السابع: قصة العصماء بنت مركاف 

ما ركم عن ابن عباس قاؿ: ىجت امرأة من خطمة النيب صلى ا عليو كسلم فقاؿ: من ٕب ّٔا فقاؿ  
 . لها فأخرب النيب صلى ا عليو كسلم فقاؿ: ال ينتطح فيها عنزافرجل من قومها: أنا يا رسوؿ ا فنهض فقت

كقد ذكر بعض أصحاب ا٤بغازم كغّبىم قصتها مبسوطة قاؿ الواقدم: حدثِب عبدا بن ا٢بارث بن  
الفضيل عن أبيو أف عصماء بنت مركاف من بِب أمية بن زيد كانت ٙبت يزيد بن حصن ا٣بطمي ككانت 

 عليو كسلم كتعيب اإلهسبلـ كٙبرض على النيب صلى ا عليو كسلم كقالت: تؤذم النيب صلى ا
 كعػوؼ كباست بِب ا٣بزرج فباست بِب مالك كالنبيت
 فػبل مػن مراد كال مذحج أطعتم أتاكل من غػّبكم
 كمػا تر٘بى مػرؽ ا٤بنػضج ترجونو بعد قػتل الرؤكس

للهم إف لك علي نذرا لئن رددت رسوؿ ا حْب بلغو قو٥با كٙبريضها ا كقاؿ عمّب بن عدم ا٣بطمى 
إٔب ا٤بدينة ألقتلنها كرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ببدر فلما رجع رسوؿ ا صلى ا كسلم صلى ا عليو 

عليو كسلم من بدر جاء عمّب بن عدم ُب جوؼ الليل حٌب دخل عليها ُب بيتها كحو٥با نفر من كلدىا نياـ 
ىا فحسها بيده فوجد الصيب تر عو فنحاه عنها ٍب ك ع سيفو على صدرىا حٌب منهم من تر عو ُب صدر 

ٍب خرج حٌب صلى الصبح مع النيب صلى ا عليو كسلم فلما انصرؼ النيب صلى ا عليو  أنفذه من ظهرىا
 قاؿ:نعم بأيب أنت يا رسوؿ ا كخشي عمّب أف يكوف أفتات ؟كسلم نظر إٔب عمّب فقاؿ:أقتلت بنت مركاف
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ال ينتطح فيها  :قاؿ ؟ىل علي ُب ذلك شيء يا رسوؿ ا :على رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم بقتلها فقاؿ
عت ىذه الكلمة من رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ عمّب عنزاف فالتفت النيب صلى ا  :ف ف أكؿ ما ٠بي

ا كرسولو بالغيب فانظركا إٔب عمّب بن  عليو كسلم إٔب من حولو فقاؿ: إذا أحببتم أف تنظركا إٔب رجل نصر
عدم فقاؿ عمر بن ا٣بطاب: انظركا إٔب ىذا األعمى الذم تسرل ُب طاعة ا فقاؿ: ال تقل األعمى كلكنو 

 . البصّب
فلما رجع عمّب من عند رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كجد بنيها ُب ٝباعة يدفنوهنا فأقبلوا إليو حْب  

فقاؿ: نعم فكيدك٘ب ٝبيعا ٍب ال تنظركف كالذم نفسي بيده  ؟دينة فقالوا: ياعمّب أنت قتلتهارأكه مقببل من ا٤ب
لو قلتم بأٝبعكم ما قالت لضربتكم بسيفي ىذا حٌب أموت أك أقتلكم فيومئذ ظهر اإلسبلـ ُب بِب خطمة 

 . مككاف منهم رجاؿ يتخفوف باإلسبلـ خوفا من قومهم فقاؿ حساف بن ثابت ٲبدح عمّب بن عد
 قاؿ الواقدم: أنشدنا عبد ا بن ا٢بارث:

 كخطمة دكف بػِب ا٣بزرج بػِب كائػل كبػِب كاقػف
 بعػولتػها كا٤بنػايا ٘بػي مٌب ما ادعػت أختكم كٰبها

 كرٙب ا٤بػداخل كا٤بػخرج فهػزت فػٌب ماجدا عػرقو
 قبػيل الصػباح كٓب ٚبرج فضرجها من ٪بػيع الػدمػا

 جػذالف ُب نػعمة ا٤بػوِب اففػأكرده اللػو بػرد ا١بػن
كركل ىذه القصة أخصر من ىذا أبو أٞبد العسكرم ٍب قاؿ: كانت ىذه ا٤برأة هتجو النيب صلى ا 

 . عليو كسلم كتؤذيو
 . كذكر ىذه القصة ٨بتصرة ٧بمد بن سعد ُب الطبقات

 عليو كسلم العنز كإ٭با خص النيب صلى ا: )بعد سياقو للقصة قاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية رٞبو ا 
 . ألف العنز تشاـ العنز ٍب تفارقها كليس كنطاح الكباش كغّبىا

)ككذلك كانت قصة عصماء اليهودية إ٭با قتلت لشتمها النيب صلى  :كقاؿ أبو عبيد رٞبو ا ُب األمواؿ 
ف ىذه ا٤برأة من بِب ا عليو كسلم كىذه ا٤برأة ليست ىي الٍب قتلها سيدىا األعمى كال اليهودية الٍب قتلت أل

أمية بن زيد أحد بطوف األنصار ك٥با زكج من بِب خطمة ك٥بذا كا أعلم نسبت ُب حديم ابن عباس إٔب 
بِب خطمة كالقاتل ٥با غّب زكجها ككاف ٥با بنوف كبار كصغار نعم كاف القاتل من قبيلة زكجها كما ُب 
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 ا٢بديم(
إ٭با سقنا القصة من ركاية أىل ا٤بغازم مع ما ُب الواقدم من )ك  :يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا 

 عف لشهرة ىذه القصة عندىم مع أنو ال ٱبتلف اثناف أف الواقدم من أعلم الناس بتفاصيل أمور ا٤بغازم 
كاخربىم بأحوا٥با كقد كاف الشافعي كأٞبد كغّبٮبا يستفيدكف علم ذلك من كتبو نعم ىذا الباب يدخلو خلط 

بعضها ببعض حٌب يظهر أنو ٠بع ٦بموع القصة من شيوخو كإ٭با ٠بع من كل كاحد بعضها كٓب ٲبيزه الركايات 
كيدخلو أخذ ذلك من ا٢بديم ا٤برسل كا٤بقطوع كرٗبا حدس الراكم بعض األمور لقرائن استفادىا من عدة 

ن االحتجاج ٗبا يتفرد جهات كيكثر من ذلك إكثارا ينسب ألجلو إٔب آّازفة ُب الركاية كعدـ الضبط فلم ٲبك
بو فأما االستشهاد ٕبديثو كاالعتضاد بو فمما ال ٲبكن ا٤بنازعة فيو ال سيما قصة تامة ٱبرب فيها باسم القاتل 
كا٤بقتوؿ كصورة ا٢باؿ ف ف الرجل كأمثالو أفضل ٩بن ارتفعوا ُب مثل ىذا ُب كذب كك ع على أنا ٓب نثبت قتل 

  ىػ. اه للتقوية كالتوكيد كىذا ٩با ٰبصل ٩بن ىو دكف الواقدم(أكإ٭با ذكرن الساب ٗبجرد ىذا ا٢بديم
فيعفو  لعلمهم بأنو يستحق القتل كقد كاف أصحابو إذا رأكا من يؤذيو أرادكا قتلو: )كقاؿ أيضا رٞبو ا 

 كيبْب ٥بم أف عفوه أصلح مع إقراره ٥بم على جواز قتلو كلو قتلو قاتل قبل عفو ىو عنو صلى ا عليو كسلم
النيب صلى ا عليو كسلم ٓب يعرض لو النيب صلى ا عليو كسلم لعلمو بأنو قد انتصر  كرسولو بل ٰبمده 
على ذلك كيثِب عليو كما قتل عمر ر ي ا عنو الرجل ٓب يرض ٕبكمو ككما قتل رجل بنت مركاف كآخري 

حقا ٧بضا  كلرسولو كللمؤمنْب ٓب يعف عنو اليهوديةى السابةى ف ذا تعذر عفوه ٗبوتو صلى ا عليو كسلم بقي 
 . مستحقو فيجب إقامتو(

 الدليل الثامن: قصة أيب عفك اليهودم 
كقد ذكرىا أىل ا٤بغازم كالسّب قاؿ الواقدم: ثنا شعبة بن ٧بمد عن عمارة بن غزية كحدثناه أبو  

يخا من بِب عمرك بن مصعب إ٠باعيل بن مصعب بن إ٠باعيل بن زيد بن ثابت عن أشياخو قاال: إف ش
عوؼ يقاؿ لو أبو عفك ككاف شيخا كبّبا قد بلغ عشرين كمائة سنة حْب قدـ النيب صلى ا عليو كسلم 
ا٤بدينة كاف ٰبرض على عداكة النيب صلى ا عليو كسلم كٓب يدخل ُب اإلسبلـ فلما خرج رسوؿ ا صلى 

غى فقاؿ كذكر قصيدة تتضمن ىجو النيب صلى ا ا عليو كسلم إٔب بدر ظفره ا ٗبا ظفره فحسده كب
 عليو كسلم كذـ من اتبعو أعظم ما فيها قولو:

 حػراما حػبلال لشٌب مػعا فيسػلبهم أمػرىم راكب
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قاؿ سآب بن عمّب: علي نذر أف أقتل أبا عفك أك أموت دكنو فأمهل فطلب لو غرة حٌب كانت ليلة  
 بِب عمرك بن عوؼ فأقبل سآب بن عمّب فو ع السيف على  صائفة فناـ أبو عفك بالفناء ُب الصيف ُب

ُب الفراش كصاح عدك ا فثاب إليو أناس ٩بن ىم على قولو فأدخلوه منزلو كقربكه كقالوا:  كبده حٌب خشٌ 
 . كا لو نعلم من قتلو لقتلناه ؟من قتلو
نوا قد عاىدكا ٍب إنو ٤با ىجا ذكر ٧بمد بن سعد أنو كاف يهوديا كقد ذكرنا أف يهود ا٤بدينة كلهم كاك  

 . كأظهر الذـ قتل
 . قاؿ الواقدم عن ابن رقش: قتل أبو عفك ُب شواؿ على رأس عشرين شهرا 
)كىذا قدٙب قبل قتل ابن األشرؼ كىذا فيو  :بعد ذكره ٥بذه القصة قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا 

هده كيقتل غيلة لكن ىو ُب ركاية أىل ا٤بغازم كىو داللة كا حة على أف ا٤بعاىد إذا أظهر السب ينقض ع
 ىػ. يصلح أف يكوف مؤيدا مؤكدا ببل تردد(أ

كأمرىم بقتلهم حيم كجدكىم كأينما ثقفوىم كُب ىذا دليل على أف الزنديق : )ُقاؿ ابن العريب رٞبو ا 
 . ىػ. يقتل كال يستتاب لقولو تعأب )كال تتخذكا منهم كليا كال نصّبا(( أ

: )كيدؿ على جواز قتل الزنديق ا٤بنافق من غّب استتابة ما خرجاه ِؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية رٞبو اقا 
ُب الصحيحْب عن علي ُب قصة حاطب بن أيب بلتعة فقاؿ عمر: دعِب أ رب عنق ىذا ا٤بنافق فقاؿ النيب 

ر فقاؿ اعملوا ما شئتم فقد صلى ا عليو كسلم: )إنو قد شهد بدرا كما يدريك لعل ا اطلع على أىل بد
ا٤بنافق من غّب استتابة مشركع إذ ٓب ينكر النيب صلى ا عليو كسلم  غفرت لكم( فدؿ على أف  رب عنق

على عمر استحبلؿ  رب عنق ا٤بنافق كلكن أجاب بأف ىذا ليس ٗبنافق كلكنو من أىل بدر ا٤بغفور ٥بم ف ذا 

                                      

 

 

 
 (. ٖٗ( عند تفسّب قوؿ ا )فخذكىم كاقتلوىم حيم كجدٛبوىم كال تتخذكا منهم كليا كال نصّبا( سورة النساء آية )ْٗٔ/ُأحكاـ القرآف ) ُ
 (.  ُّٓ-َّٓالصاـر ا٤بسلوؿ ) ِ
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 . ىػ. لدـ( أظهر النفاؽ الذم ال ريب أف نفاؽ فهو مباح ا
 . ف ف قيل: إف االغتياؿ ال ٯبوز أف يكوف إال ب ذف اإلماـ 
ىذا االعَباض يرٌد عليو بعض األدلة السابقة ُب قتل الصحايب ا٤برأة الٍب كانت تشتم النيب : فا١بواب 

 صلى ا عليو كسلم قبل أف يستأذنو، كذلك قتل الصحايب اْلخر لليهودم الذم كاف يهجو النيب صلى ا
عليو كسلم دكف أف يستأذف النيب صلى ا عليو كسلم، كىذا ُب كقت كجود أعظم إماـ على اإلطبلؽ، 
فكيف إذا كاف ا٢باؿ كجود حكاـ خونة ال يقيموف شرع ا على ا٤برتدين كالزنادقة الذين ٯباىركف باالستهزاء 

طواغيت ال يشك فيو عاقل، ككيف بالدين كأىلو ُب القنوات كالصحف كآّبلت، ف ف سقوط إذف ىؤالء ال
نستأذف من ىو ُب ا٢بقيقة يستحق القتل لردتو كمواالتو للكفار على ا٤بسلمْب كإباحة أرض ا٤بسلمْب 

 . للكفار
 جدالن ب سبلمهم ككجوب طاعتهم ف ف الذم يغتاؿ من عيرؼ بالكفر كالزندقة ٧بسنه ُب فعلو كلو سلمنا 
ف ٌف كٕب األمر ييسقط حٌقو ُب ذلك ألف الفاعل ناصره  كرسولو صلى إذا كاف فعلو افتيات على كٕب األمر ك 

 . ا عليو كسلم
)ٍب أكثر ما ُب قتل الساب دكف إذف اإلماـ أنو افتئات على اإلماـ كاإلماـ لو أف : قاؿ شيخ اإلسبلـ 

 . يعفو عمن أقاـ حدان كاجبان دكنو(أىػ
كيدؿ عليو  ..ؽ ذلك ا٢بكم كإف عيدـ اإلماـ ا٤بسلما٢بديم األكؿ يقتضي أيضان إطبل كاعلم أف عمـو 

أيضان فعل أيب بصّب حْب كاف يغّب على قوافل قريش كًعّبىم إذ ٓب يكن دخل بعد ُب تبعٌية الدكلة ا٤بسلمة 
ر٠بيان أنذاؾ كٓب يقدر على ذلك بسبب الشرط الذم كاف ُب العهد الذم جرل بْب النيب صلى ا عليو كسلم 

ليل أف قريشان ٓب تطالب النيب صلى ا عليو كسلم بدية الرجل العامرم الذم قتلو أبو بصّب ككفار قريش بد
كال بضماف ما كاف يسلبو من قوافلهم كًعّبىم فقد كانوا آنذاؾ بالنسبة للنيب صلى ا عليو كسلم كفاران 

 ..لو قدركا عليو ألسركه أك قتلوهمعاىدين لكنهم بالنسبة أليب بصّب كفاران ٧باربْب إذ ىو الزاؿ مطلوبان ٥بم ك 
٘بدىا ُب كتاب الشركط باب )الشركط ُب ا١بهاد  ..كخربه ُب البخارم ٨بتصران  من قصة صلح ا٢بديبية

 . [ِّٗ/ٓ(] ..كا٤بصا٢بة مع أىل ا٢برب
 . عدـ كجود اإلماـ ماضو يقـو العلماء فيو مقاـ اإلماـ كإقامة ا١بهاد عند 
مسئولية ا١بهاد كإقامة الشعائر الظاىرة كا٢بقوؽ  ا٢باكم أنيط بو:  أسرهقاؿ الشيخ علي ا٣بضّب فك ا 
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ا٤بسلمْب ف ذا ٓب يأذف فيو أك عطلو مراعاة ٤بصلحة حكمو كدنياه أك مراعاة  كالواجبات الشرعية ألنو ككيل عن
يفتوف فيو  ءفاسدة سقط حقو ُب اإلذف كانتقل األمر إٔب النوع الثا٘ب من أكٕب األمر كىم العلما ٤بصاّب

كالنقص فانتقل إٔب ا٢باكم  كيأذنوف ُب ذلك ألف فعل ا٢باكم السياسي عاد على األمور السابقة باإلبطاؿ
٤بٌا  يعوا أك عاد فعلهم على ذات الوالية الٍب توالىا  ،فهو ٛباما مثل أىل الواليات السابقة الٍب ذكرنا ،الديِب

 بة ال تتعداىم إٔب غّبىم كإف  ٌيعوا كأفسدكا فهذا ما تتنزه عنوتوٌلوا عليو ملك رق كال ٲبلكوف ما. باإلبطاؿ
 . الشريعة اكمة كيأباه العقبلء كأىل الفطر السليمة

كالشعائر الظاىرة باإلماـ ىو أمر تعبدم غّب معلـو ا٤بعُب حٌب ييقاؿ ال يتعداه إٔب  تعليق ا١بهاد كليس 
 ي من باب  بط إقامة ىذه األمور كتسهيل أمرىا كمراعاةمعلـو ا٤بعُب لو علة معقولة كى بل ىو أمر ،غّبه

 . ىذا ف ذا كاف تعليق اإلذف ّٔم أدل إٔب نقيض ذلك ٓب ييقر ،مصا٢بها كقطع الفو اء فيها
لذاهتا مثل صبلة ا١بمع  إف ا١بهاد كالفتول كشعائر الدين الظاىرة ىذه مطلوب فعلها: األصل الثالم 

باب إقامتها كتنفيذىا كلذا مذىب أىل السنة  كغّبىا كأنيطت با٢بكاـ من كا١بماعات كالعيد كاألذاف كا٢بج
ألف عدـ إقامتها لفجورىم يؤدم إٔب  ياع تلك الشعّبة  ،فاجرا كا١بماعة إقامتها مع كل إماـ برا كاف أـ

 يفاف ذا كاف من أنيطت ّٔم منعوا ذلك كعطلوه أك سٌوفوا فيو تسو . لذاهتا فعبل كظهورا الظاىرة ا٤بقصودة
ال ييراعىوا ُب ذلك  عندئذ ،يؤدم إٔب إبطا٥با أك راعوا ُب ذلك مقاصد فاسدة أك عطلوىا إلر اء جهات معينة

ىذا إعانة  ،إقامتها مٌب ما خدمت أغرا هم كيصبح تعليق األمر ب ذهنم مع أهنم يسعوف ُب عدـ إقامتها أك
 على  ياعها 

مثبل أف ا١بمعة أك صبلة ا١بماعة ال تقاـ إال ب ذف اإلماـ مثل لو قلنا  {كالعدكاف كال تعاكنوا على اإلٍب}
مراعاة ألىواء معينة لو  ا٢بج أك األذاف للصلوات ٍب اإلماـ سٌوؼ ُب إقامتها كقد كجبت أك منع من إقامتها أك

بل ييقاؿ تقاـ ب ذف  ،كال تيفعل حٌب يأذنوا أك لغّبه فهل يقوؿ عاقل فضبل عن مسلم أنو ال بد من إذهنم
 . مراعاة إقامة الشعائر أكٔب من مراعاة ا٢بكاـ كىؤالء عكسوا القضية كاألصل ،لماء أحد طرُب كالة األمرالع

أك  أجل إقامة الشعائر الظاىرة عيفي عن الطواؼ أك السعي ُب أماكنها كلو كاف فيها أصناـ بل إنو من 
فمن حج البيت أك اعتمر  شعائر ا إف الصفا كا٤بركة من}شرؾ أك ٪باسة كما قيل ُب سبب نزكؿ قولو تعأب 

ٗبخالطة ا٤بشركْب كما حج أبو بكر بالناس  كأذف ُب إقامة ا٢بج كلو كاف {فبل جناح عليو أف يطوؼ ّٔما
ا٤بسلموف ٰبجوف كيعتمركف قبل صلح ا٢بديبية كما ُب قصة  بل كاف ،كقد حضر ا٤بوسم كفار بعد فتح مكة
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 . ٜبامة بن أثاؿ
  :األدلة ا٣باصة أما

 (كمثل قوؿ ابن حـز يقاتل كلو كحده. {نفسك فقاتل ُب سبيل ا ال تكلف إال}األدلة قولو تعأب  ػ من ُ
كأف ىذا ا٤بعُب ال تدع جهاد العدك كاالستنصار عليهم  فقاتل ِّٗ/  ٓقاؿ القرطيب ُب تفسّبه ج 
أب رسولو صلى ا عليو كحدؾ ألنو كعده بالنصر قاؿ الزجاج أمر ا تع للمستضعفْب من ا٤بؤمنْب كلو

ُب  كإف قاتل كحده ألنو قد  من لو النصرة قاؿ ابن عطية ىذا ظاىر اللفظ إال أنو ٓب ٯبئ كسلم با١بهاد
اللفظ كىو مثاؿ ما  خرب قط أف القتاؿ فرض عليو دكف األمة مدة ما فا٤بعُب كا أعلم أنو خطاب لو ُب

القوؿ لو فقاتل ُب سبيل ا ال  ككل كاحد من أمتكيقاؿ لكل كاحد ُب خاصة نفسو أم أنت يا ٧بمد 
كنقلو عنو الشوكا٘ب ُب فتح القدير . كحده اىػ تكلف إال نفسك ك٥بذا ينبغي لكل مؤمن أف ٯباىد كلو

 . مقررا لو
 كما يغزم مع اإلماـ كيغزك ا٤برء أىل الكفر  :ِٗٗالى كتاب ا١بهاد ا٤بسألة رقم  كقاؿ ابن حـز ُب
  ىػكحده إف قدر ا

 . أيب بصّب ف نو أقاـ ا١بهاد بدكف إذف اإلماـ ػ قصة ِ
بن األكوع   قاؿ سلمة :سلمة بن األكوع ف نو دافع كجاىد بدكف إذف اإلماـ كىي ُب صحيح مسلم قصة ػ ّ

لعبد الرٞبن بن عوؼ فقاؿ  كانت لقاح رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ترعى بذم قرد قاؿ فلقيِب غبلـ
غطفاف قاؿ فصرخت ثبلث   صلى ا عليو كسلم فقلت من أخذىا قاؿأخذت لقاح رسوؿ ا

على كجهي حٌب أدركتهم بذم قرد  صرخات يا صباحاه قاؿ فأ٠بعت ما بْب ال بٍب ا٤بدينة ٍب اندفعت
أرميهم بنبلي ككنت راميا كأقوؿ أنا ابن األكوع  فجعلت (كىذا الشاىد أنو فعل ذلك بدكف إذف اإلماـ)

اللقاح منهم كاستلبت منهم ثبلثْب بردة قاؿ كجاء النيب صلى ا  ر ع فأر٘بز حٌب استنقذتكاليـو يـو ال
فقلت يا نيب ا إ٘ب قد ٞبيت القـو ا٤باء كىم عطاش فابعم إليهم الساعة فقاؿ يا  عليو كسلم كالناس

دخلنا  ٌباألكوع ملكت فأسجح ٍب رجعنا كيردفِب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم على ناقتو ح بن
 . ا٤بدينة

اإلماـ ٓب يؤخر ا١بهاد كإف حصلت غنيمة قسمها أىلها  إذا عدـ :صاحب ا٤بغِب ُب كتاب ا١بهاد ػ قاؿ ْ
ف ف عدـ اإلماـ ٓب  :كقاؿ البهوٌب ُب كتاب ا١بهاد ُب كشاؼ القناع. ّْٕ/َُاىػ . على موجب الشرع
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الكفر كإف حصلت غنيمة قسموىا على يستوٕب العدك على ا٤بسلمْب كتظهر كلمة  يؤخر ا١بهاد لئبل
 اىػ كُب كتاب التاج. كما يقسمها اإلماـ على ما يأٌب بيانو ُب باب قسمة الغنيمة موجب الشرع
أمر ا٥ببلؿ فبل  إذا كاف الناس مع إماـ يضيع :( قاؿ ابن ا٤باجشوفُّٖ/ُِب فقو ا٤بالكية )كاإلكليل 

كأفطر كٞبل عليو من يقتدم  ق بصدقو صاـ عليويدعوا ذلك من أنفسهم فمن ثبت عنده برؤية من يث
 . بو
طويلة  الناس مدة التتار بقي بغداد على يد عباسي ُب كىو آخر خليفة ا رٞبو ا٤بستعصم كبعد قتل 
 كالواجبات كا٢بقوؽ الظاىرة كالشعائر يقيموف ا١بهاد ذلك بقي الناس خليفة ٥بم كمع ال (سنوات ثبلث)

 . إذنو خليفة أك عدـ ٕبجة عدـ كجود كٓب يعطلوىا كانوا من قبل الشرعية كما
ال  حجة أف ا١بهاد كتاب أـ بأم بأم :8/199 السنية ُب الدرر كقاؿ الشيخ عبد الرٞبن بن حسن 

القوؿ  إبطاؿ ىذا كاألدلة على ا٤بؤمنْب سبيل كالعدكؿ عن ُب الدين ىذا من الفرية !؟إماـ متبع ٯبب إال مع
 اىػ. كالوعيد ُب تركو كالَبغيب فيو مـو ا١بهادع ذلك أف تذكر من أشهر من
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 حكم العمليات اسستشهادية: الم ألة الثالثة
العملية االستشهادية ىي: أف ييلٌغم اإلنساف نفسو ٕبزاـ ناسف، أك يفخخ سيارتو با٤بتفجرات ٌٍب يقتحم 

 . نفسو ُب ذلككتتلف  مكاف العدك كيفجر ا٤بتفجرات فيهم إلحداث النكاية البالغة ُب صفوفهم
ُب ىذه العمليات أهنا مشركعة بل ىي من أفضل أساليب ا١بهاد ُب ىذا العصر كمن  إف الذم نعتقده 

 . أعظمها نكاية ُب صفوؼ األعداء
الناس على ىذه العمليات كيعتربىا من االنتحار، كا٢بقيقة أف بْب االنتحار كبْب  كيعَبض بعض 

 منها: ان العمليات االستشهادية فركق
أٌف ا٤بنتحر يقتل نفسو قاصدان قتلها، كصاحب العملية االستشهادية ُب ا٢بقيقة ىو ال يريد قتل  األكؿ: 

نفسو كلكن يريد قتل األعداء، كلو أراد قتل نفسو لفعل ذلك كىو ُب مكانو كٓب ٰبتج أف يقتحم ا٤بخاطر 
أصبلن كإ٭با يريد قتل عدكه، للوصوؿ إٔب األعداء، فهو عندما يفجر ا٤بتفجرات ال يقصد بذلك قتل نفسو 

 . كذىاب نفسو ىنا تبعان كليس قصدان، كعند العلماء قاعدة تقوؿ: ٯبوز تبعان ماال ٯبوز قصدان 
ب العملية ػدر ا، كأما صاحػزعان على قػأف ا٤بنتحر يقتل نفسو استعجاالن للموت كج الثا٘ب: 

راض ا٤بسلمْب ػن أعػدفاع عػة ا٤بستضعفْب كالبلء كلمة ا كنصر ػل إعػدـ عليها من أجػاالستشهادية ييق
 . كدمائهم كديارىم

أف ا٤بنتحر يقتل نفسو دكف مصلحة شرعية كإ٭با سخطان كجزعان، كأما صاحب العملية  الثالم: 
االستشهادية ييقدـ على فعلو من أجل مصلحة شرعية كىي النكاية ُب صفوؼ األعداء كقذؼ الرعب ُب 

 . قلؤّم
 :عمر ٧بفوظ حفظو اقاؿ الشيخ حسن  
. )ا٤بنحر( بوزف ا٤بذىب مو ع القبلدة من الصدرك جاء ُب ٨بتار الصحاح باب )ف ح ر(: )النحر( 

)انتحر( الرجل ك ...)النحر( ُب اللٌبة كالذبح ُب ا٢بلق كبابو قىطىعك. كا٤بنحر أيضان مو ع ٫بر ا٥بدم كغّبه
 . أىػ، فقولو )٫بر نفسو( أم قتلها. )٫بر( نفسو

لقد استدؿ العلماء ُب النهي عن قتل اإلنساف نفسو بقولو تعأب: )كىالى تػىٍقتػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم ًإفَّ اى كىافى ك  
 . [ًِٗبكيٍم رىًحٍيمنا( ]النساء: 
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(: )كىالى تػىٍقتػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم(، قرأ ِٖ/ُْب ارر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز ) قاؿ ابن عطية األندلسي 
)كىالى تػيقىتػّْليوا( على التكثّب، فأٝبع ا٤بتأكلوف أف ا٤بقصد ّٔذه اْلية النهي عن أف يقتل بعض الناس  ا٢بسن:

بعضان، ٍب لفظها يتناكؿ أف يقتل الرجل نفسو بقصد منو للقتل، أك بأف ٰبملها على غرر رٗبا مات منو، فهذا  
 أىػ.كلو يتناكؿ النهي(

ٍب لفظها يتناكؿ أف  ...( فقاؿ: )َُّ/ٓ/ّألحكاـ القرآف ) ُب تفسّبه ا١بامع كزاد اإلماـ القرطيب 
يقتل الرجل نفسو بقصد منو للقتل ُب ا٢برص على الدنيا كطلب ا٤باؿ بأف ٰبمل نفسو على الغرر ا٤بؤدم إٔب 

 أىػ. كٰبتمل أف يقاؿ: )كىالى تػىٍقتػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم( ُب حاؿ  جر كغضب؛ فهذا كلو يتناكلو النهي(. التلف
( ما نصو: )كٰبتمل )كىالى تػىٍقتػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم( ُب ُُْ/ُّب أحكاـ القرآف ) اؿ اإلماـ أبو بكر ا١بصاصكق 

طلب ا٤باؿ كذلك بأف ٰبمل نفسو على الغرر ا٤بؤدم إٔب التلف كٰبتمل )كىالى تػىٍقتػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم( ُب حاؿ 
 أىػ(....غضب أك  جر

الفرقاف للعبلمة نظاـ الدين ا٢بسن بن ٧بمد بن حسْب القمي  غرائب القرآف كرغائب كُب كتاب تفسّب 
ال يقتل الرجل نفسو  ...( ما نٌصو: )ِٕ/ٓ/ْالنيسابورم كا٤بطبوع ّٔامش تفسّب اإلماـ ابن جرير الطربم )

 أىػ. كما يفعلو بعض ا١بهلة حينما يعر و غٌم أك خوؼ أك مرض شديد يرل قتل نفسو أسهل عليو(
نهي عنو ىو أف يقتل اإلنساف نفسو بقصد منو للقتل ُب ا٢برص على الدنيا أك طلب : االنتحار ا٤بقلت 

ا٤باؿ بأف ٰبمل نفسو على الغرر ا٤بؤدم إٔب التلف كا٥ببلؾ أك كاف ُب حاؿ غضب أك  جر أك يفعلو حينما 
يعر و غٌم أك خوؼ أك مرض شديد فّبل قتل نفسو أىوف عليو، أك يستعجل ا٤بوت لكونو جرح جرحان 

ديدان كقصة الرجل الذم قتل نفسو يـو أحد كىو من حديم سهل بن سعد الساعدم ر ي ا عنو: أٌف ش
رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم التقى ىو كا٤بشركوف فاقتتلوا، فلما ماؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم إٔب 

م رجل ال يدع شاذةن كال عسكره كماؿ اْلخركف إٔب عسكرىم، كُب أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسل
فقيل: ما أجزأ منا اليـو كما أجزأ فبلف، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو . فاذةن إاٌل اتبعها يضر ّٔا بسيفو

: أنا صاحبو قاؿ: فخرج معو كلما كقف كقف معو، . كسلم: )أما إنو من أىل النار(، فقاؿ رجل من القـو
شديدان، فاستعجل ا٤بوت، فو ع سيفو باألرض كذبابو بْب  قاؿ: فجرح الرجل جرحان . كإذا أسرع أسرع معو

)الفتح، . ا٢بديم )ركاه البخارم ُب كتاب ا٤بغازم من صحيحو( ...ثدييو، ٍب ٙبامل على سيفو فقتل نفسو
 ( َِِْ/ح ُْٕ/ٕ
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فلما حضر القتاؿ قاتل الرجل أشد القتاؿ حٌب   ...(: )َِّْكُب ركاية أيب ىريرة ر ي ا عنو )ح  
ت بو ا١براحة فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل أٓب ا١براحة، فأىول بيده إٔب كنانتو فاستخرج منها كثر 

 . ا٢بديم ( ...أسهمان فنحر ّٔا نفسو
ح  ْٖٗ/ُُكُب ركاية )فانتحر ّٔا( ركاه البخارم ُب كتاب القدر باب العمل با٣بواتيم )الفتح،  
َٔٔٔ) . 
فة الذكر فبل شك ُب حرمتو كىو من كبائر الذنوب كصاحبو معرض فاالنتحار إذا كاف لؤلسباب اْلن 

 . للوعيد، كال ٯبوز للمسلم بأم حاؿ قتل نفسو أك تعريضها للتلف أك ا٥ببلؾ بسبب الضرر الدنيوم
بل كرد النهي عن ٛبِب ا٤بريض ا٤بوت من  ر أصابو فقد أخرجو البخارم ُب صحيحو كتاب ا٤بر ى  

)عن أنس بن مالك ر ي ا عنو قاؿ: قاؿ النيب  ُٕٔٓح  ُِٕ/َُلفتح، باب ٛبِب ا٤بريض ا٤بوت )ا
صلى ا عليو كسلم: )ال يتمنٌْب أحدكم ا٤بوت من  ر أصابو، ف ف كاف ال بد فاعبلن فليقل: اللهٌم أحيِب ما  

 . كانت ا٢بياة خّبان ٕب كتوٌفِب إذا كانت الوفاة خّبان ٕب(
ولو: )من  ر أصابو( ٞبلو ٝباعة من السلف على الضر (: )كقُِٖ/َُ) قاؿ ا٢بافظ ُب الفتح 

الدنيوم، ف ف كجد الضرر األخركم بأف خشي فتنة ُب دينو ٓب يدخل ُب النهي، كٲبكن أف يؤخذ ذلك من 
ركاية ابن حباف )ال يتمٌنٌْب أحدكم ا٤بوت لضر نزؿ بو ُب الدنيا( على أٌف )ُب( ُب ىذا ا٢بديم سببية أم 

كقد فعل ذلك ٝباعة من الصحابة: ففي )ا٤بوطأ( عن عمر أنو قاؿ: )اللهٌم كربت  بسبب أمر من الدنيا،
كأخرجو عبد الرزاؽ من كجو آخر . سٌِب ك عفت قٌوٌب كانتشرت رعٌيٍب، فاقبضِب إليك غّب مضيع كال مفرط(

ليم عن عمر كأخرج أٞبد كغّبه من طريق عبس كيقاؿ عابس الغفارم أنو قاؿ: يا طاعوف خذ٘ب، فقاؿ لو ع
أٓب يقل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: )ال يتمٌنٌْب أحدكم ا٤بوت(، فقاؿ: إٌ٘ب  ؟الكندم: ٓب تقوؿ ىذا

كأخرج أٞبد أيضان من . ٠بعتو يقوؿ: )بادركا با٤بوت ستان: إمرة السفهاء، ككثرة الشرط، كبيع ا٢بكم( ا٢بديم
ى ا عليو كسلم: )ما عمر ا٤بسلم كاف خّبان حديم عوؼ بن مالك ٫بوه كأنو قيل لو: أٓب يقل رسوؿ ا صل

كأصرح منو ُب ذلك حديم معاذ الذم أخرجو أبو داكد كصٌححو ا٢باكم ُب . لو( ا٢بديم، كفيو ا١بواب ٫بوه
 أىػ. القوؿ ُب دبر كل صبلة كفيو )كإذا أردت بقـو فتنةن فتوٌفِب إليك غّب مفتوف(

بسبب الضر الدنيوم، ٖببلؼ ٛبنيو إف كجد الضرر حراـ  -٦برد التمِب  - ف ذا كاف ٛبِب ا٤بوت 
 . األخركم، دؿ ذلك أٌف الضرر األخركم ال يدخل صاحبو ُب النهي الوارد ُب ىذا ا٢بديم
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كالعمليات الٍب ٌٛبت ُب أمريكا  -كىي ما تسمى بالعمليات االستشهادية، ، كىكذا ُب مسألتنا ىذه 
فبل ٲبكن ٞبلها باألدلة الناىية عن  -اىدين ُب سبيل ا إف كاف الذين قاموا ّٔا ٦ب -ىي منها ببل شٌك 

االنتحار ذلك أٌف تلك األدلة كردت فيمن قتل نفسو بسبب  رر دنيوم ال أخركم أك بسبب ا٢برص على 
الدنيا كا٤باؿ فيحمل نفسو على الغرر ا٤بؤدم إٔب تلف النفس كىبلكها أك كاف بسبب مرض شديد أك ُب 

 . ؼ أك غٌم أك جزع أك عدـ صرب، فيستعجل ا٤بوت فيقتل نفسوحاؿ غضب أك  جر أك خو 
٦باىدان ُب سبيل ا يهدؼ من كراء ذلك النكاية ُب أعداء اإلسبلـ كإثخاف ا١براح  أما من قتل نفسو 

ّٔم كتكبيدىم ا٣بسائر الباىظة، أك إدخاؿ الرعب ُب قلؤّم، أك علم أنو يكسر قلوب الكفار حْب 
كشجاعتو ُب سبيل ا، أك كاف قصده ٘برأة ا٤بسلمْب عليهم حٌب يصنعوا مثل صنيعو،  يشاىدكف جرأة ا٤بسلم

أك يكوف قصده إرىاب أعداء ا ليعلموا صبلبة ا٤بسلمْب ُب الدين، أك ٫بو ذلك من ا٤بقاصد ا٢بسنة، فبل 
قـو بالعمليات يتناكلو عمـو النهي الوارد ُب حرمة قتل النفس الختبلؼ ا٤بقاصد كالنيات، فمقصد الذم ي

االستشهادية ىو مقصد أخركم يبتغي بذلك كجو ا، كإ٭با يفعل ذلك طلبان للشهادة كللقتاؿ ُب سبيل ا، 
مع غلبة ظنو على ٙبقق ا٤بصلحة الشرعية من مثل ىذه العمليات، فتلف النفس إلعزاز الدين كإلىبلؾ 

)ًإفَّ اللَّوى اٍشتػىرىل ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى أىنٍػفيسىهيٍم كىأىٍموىا٥بىيٍم بًأىفَّ  الكافرين مقاـ شريف مدح ا بو ا٤بؤمنْب ُب قولو تعأب:
 . [ُُُ( اْلية ]التوبة:  ...٥بىيمي ا١بٍىنَّةى 
الشرع أٌف اافظة على منافع ا٣بلق كفق مراد الشرع مصلحة، كالشرع إ٭با )قصد بالتشريع  كإٌف ٩با قرره 

ة كذلك على كجو ال ٱبتٌل ٥با بو نظاـ ال ٕبسب الكل كال ٕبسب ا١بزء، إقامة ا٤بصاّب األخركية كالدنيوي
ف هنا لو كانت مو وعةن ٕبيم . كسواء ُب ذلك ما كاف من قبيل الضركريات أك ا٢باجيات أك التحسينيات

ٲبكن أف ٱبتٌل نظامها أك ٚبتٌل أحكامها، ٓب يكن التشريع مو وعان ٥با، إذ ليس كوهنا مصاّب إذ ذاؾ بأكٔب 
لكٌن الشارع قاصد ّٔا أف تكوف مصاّب على اإلطبلؽ، فبل بد أف يكوف ك عها على . من كوهنا مفاسد

ككذلك كجدنا األمر فيها . ذلك الوجو أبديان ككليان كعامان ُب ٝبيع أنواع التكليف كا٤بكلفْب كٝبيع األحواؿ
العمليات االستشهادية، ألف القياـ  (، كىذا ا٤بعُب بعينو موجود ُبّٕ/ِ)ا٤بوافقات للشاطيب، . كا٢بمد (

ّٔا دفع ٤بضرة استيبلء الكفار على ببلد ا٤بسلمْب كمن ا٤بعلـو أٌف دفع ا٤بضرة مصلحة، كأم مضرة ىي أعظم 
من استيبلء الكفار على ببلد ا٤بسلمْب كاستباحتهم لبيضة اإلسبلـ، كقد قضت الشريعة بوجوب إحراز مرتبة 

الكليات ا٣بمس حٌب كإف قضت الضركرة بالتضحية ببقية الكليات كالٍب حفظ الدين كجعلها ُب أكؿ سلم 
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ىي دكف حفظ الدين )فيجب اافظة على مصلحة الدين كتقوٙب شرعتو حٌب كإف استلـز ذلك فوات ما 
) وابط ا٤بصلحة ُب الشريعة . دكهنا كىو مصلحة اافظة على النفس، كمن أجل ذلك شرع ا١بهاد(

ف ذا كاف ا٢بفاظ على نفس آّاىد كعدـ تعريضو للتلف كا٥ببلؾ مصلحة، ف ف ا٢بفاظ (، ٕٓاإلسبلمية، ص 
على اإلسبلـ أعظم مصلحة من ا٢بفاظ على أركاح أفراد من ٦بموع األٌمة، فعند ا٤بوازنة بْب ا٤بصلحتْب ٪بد 

لضركرة قد ٙبمل أٌف مصلحة اإلسبلـ كاألٌمة كلها أكٔب من مصلحة فرد أك عٌدة أفراد من ٦بموع األٌمة، فا
ا٤بسلمْب على القياـ بالعمليات االستشهادية للتضحية ٗبصلحة القائمْب ّٔذه العمليات االستشهادية ُب 

كىذا الذم عناه األصوليوف ٕبقيقة الضركرة فهم يقولوف إٌف )نظرية الضركرة . سبيل بقاء الدين كإنقاذ ا٤بسلمْب
على أمر كاحد، كبْب ىاتْب ا٤بصلحتْب كىاتْب ا٤بفسدتْب ُب حقيقتها تئوؿ إٔب توارد مصلحتْب كمفسدتْب 

)انظر: نظرية الضركرة الشرعية . تعارض، فنرجح أكرب ا٤بصلحتْب فنحصلها، كأشد ا٤بفسدتْب فندفعها(
 . (َِْحدكدىا ك وابطها لؤلستاذ/ٝبيل ٧بمد بن مبارؾ، ص 

كالفقهاء يقولوف بالتضحية با٤بسلمْب العمليات االستشهادية ٕبالة تَبس الكفار با٤بسلمْب،  كقد تقاس 
ا٤بتَبس ّٔم إذا ٓب ٲبكن التوصل إٔب الكفار إاٌل بذلك ككاف الكف عن قتل الكفار ألجل ا٤بتَبس ّٔم من 
ا٤بسلمْب يفضي إٔب تعطيل ا١بهاد كانقطاعو ألهنم مٌب علموا ذلك يتَبسوف با٤بسلمْب عند خوفهم فينقطع 

كفار ألجل ا٤بتَبس ّٔم من ا٤بسلمْب يؤدم إٔب استيبلء الكفار بببلد ا١بهاد، أك كاف الكف عن قتاؿ ال
ا٤بسلمْب أك تقوية شوكتهم أك استباحتهم لبيضة اإلسبلـ، ففي ىذه ا٢بالة ٯبوز رمي الكفار مع كجود الَبس 
ل البشرم من ا٤بسلمْب كلكن نقصد الكفار، كمن قتل من ا٤بسلمْب ا٤بتَبس ّٔم با٣بطأ ألجل ا١بهاد ُب سبي

كيبعم يـو القيامة على نيتو، كٓب يكن قتلو أعظم فسادان من قتل  -إف شاء ا تعأب  -ا، كاف شهيدان 
. آّاىدين ُب سبيل ا كإزىاؽ أنفسهم كىم ٰبرسوف ثغور اإلسبلـ كٲبنعوف الكفار من استباحة دار اإلسبلـ

م من ا٤بسلمْب ُب سبيل ا إعزازان للدين كإنقاذان ف ذا كانت الضركرة دفعتنا إٔب التضحية ٗبصلحة الَبس البشر 
ّٓموع األٌمة اإلسبلمية، فكذلك يقاؿ ُب العمليات االستشهادية، إذا كاف ال ٲبكن التوصل إٔب قتاؿ األعداء 
إاٌل بذلك، ففي مثل ىذه ا٢بالة تدعو الضركرة إٔب القياـ بالعمليات االستشهادية كال بأس بالتضحية بفرد أك 

أفراد يقوموف بعمليات استشهادية يضعوف فيها مواد متفجرة ُب سياراهتم أك حقائبهم أك ٰبيطوف عدة 
أنفسهم ٕبزاـ صاعق متفجر ٍب يقتحموف مواقع العدٌك ك٘بمعاتو أك يستخدموف الطائرات ا٤بدنية كأىداؼ 

فيفٌجركهنا بتلك ا٤بواد  - كا٢بالة الٍب حصلت ُب أمريكا مثبلن   -عسكرية يضربوف ّٔا ا٤براكز ا٢بيوية للعدٌك 
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الناسفة لقصد النكاية بالعدٌك أك القضاء عليو أك إرىابو أك إ عاؼ قوتو أك غّب ذلك من ا٤بقاصد الشرعية 
كمعلـو أنو ُب حالة ا٤بسلمْب الذين . لقصد دفع الضرر األكرب عن ا٤بسلمْب إذا ٓب ينتدبوا ٤بواجهة الكفار

ل غّبه من ا٤بسلمْب، مع أٌف قتل ا٤بسلم لغّبه من ا٤بسلمْب جرٲبة كربل تَبس ّٔم الكفار جاز للمسلم أف يقت
ُب اإلسبلـ، كىو أعظم جرمان من قتل ا٤بسلم لنفسو )ألنو إذا كاف قاتل نفسو الذم ٓب يتعد ظلم نفسو ثبت 

 . (ِِٕ/ّ)الفتح . فيو الوعيد الشديد فأكٔب من ظلم غّبه ب فاتة نفسو(
ال حرج ُب اإلقداـ عليو، ال ٕبكم استباحة قتل ا٤بسلم لغّبه من  أعظم جرمان  )ف ذا كاف ما ىو 

ف نو ينبغي بطريق األكٔب  -ا٤بسلمْب، كإ٭با ٕبكم الضركرة الٍب ال بد منها ُب حالة ا٢برب، تفاديان لضرر أشد 
م لنفسو، أف ال يكوف ىناؾ حرج ُب اإلقداـ على ما ىو أقٌل جرمان، ال ٕبكم استباحة االنتحار، أك قتل ا٤بسل

)القتاؿ كا١بهاد ُب السياسة . تفاديان لضرر أشد( -كإ٭با ٕبكم الضركرة الٍب ال بد منها ُب حالة ا٢برب 
  اىػ. (َُّْ - َُِْ/ِالشرعية، د/ ٧بمد خّب ىيكل، 

. ف ف قيل: إنو ُب ا٢بالة األكٔب يكوف احتماؿ ٪باتو كاردان ٖببلؼ ا٢بالة الثانية ف ف موتو ٧بقق ال ٧بالة 
يقاؿ: احتماؿ ٪باة القائم بالعمليات االستشهادية أيضان قائمة، فكم من ٦باىد ُب سبيل ا يقـو بعملية ف

استشهادية فيػىٍقتيلي كالى يػيٍقتىلي؛ كقد حصلت عشرات ا٢بوادث من ىذا النوع ُب أفغانستاف كالشيشاف كُب 
أمريكا ُب نّبكيب كدار السبلـ نفذ العملية البوسنة كا٥برسك كغّبىا، بل إٌف أحد الذين قاموا بتفجّب سفارٌب 

 . وػبلمػى كهػنتا. بنجاح كٓب ٲبت كٓب تتلف نفسو كخرج من ا٤ببُب ا٤بهدـ سا٤بان 
 كلتو يح ا٤بسألة أقوؿ: إف قتل النفس يكوف على صورتْب: 
أك  اإلنساف قتل نفسو، كذلك كأف يشنق نفسو، أك يطعنها بسكْب، أك يشرب ٠بٌان، األكٔب/ أف يباشر 

 . يلقي نفسو من شاىق فيموت، ك٫بو ذلك
ُب قتل نفسو، كذلك بأف يعر ها للقتل كيكوف ا٤بباشر للقتل غّبه، سواء كاف الذم  الثانية/ أف يتسبب 

باشر قتلو متعمدان أك ٨بطئان، مثالو: أف ينغمس بْب ا٤بقاتلْب حاسران فيقتلونو، أك ييلقي نفسو بْب السباع أك 
 . ييلقي بنفسو ُب طريق فتدىسو السيارات فتقتلو، ك٫بو ذلكا٢بيات فتقتلو، أك 

ا٤بتسبب ُب قتل نفسو األصل ُب حكمو  كالثا٘با٤بباشر قتل نفسو األصل ُب حكمو أنو منتحر،  فاألكؿ 
أنو منتحر أيضان ألنو تسبب ٗبا يفضي إٔب ا٤بوت كزىوؽ النفس، كىذه الصورة الٍب يسميها العلماء بالسببٌية 

 . حكم ا٤بباشرة؛ ألهنا أٌدت إٔب ما تؤٌدم إليو ا٤بباشرة، كىو ا٤بوتالٍب ٥با 
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تعريضها ٤با يتلفها ىو داخل ُب باب بباشرة أك سواء كاف با٤بىذا فقد علمتى أٌف قتل النفس  إذا تبْب 
االنتحار مع أنو عند تعريض نفسو للتلف ٓب يباشر ىو قتل نفسو كإ٭با تسبب ُب ذلك، كلكن ٤با كاف 

 . ىنا يفضي إٔب ما تفضي إليو ا٤بباشرة كىو زىوؽ النفس كاف حكمهما كاحد التسبب
ىذا ف نو ال ٱبفى عليك حرمة قتل النفس ُب ديننا سواء كاف قتلها با٤بباشرة أك بالسببٌية،  إذا علمت 

 . بعض صور القتل كلكن جاء ُب السنة ما يستثِب من ىذا ا٢بكم
لتنكيل بأعداء ا، كما ُب قولو للتلف كالقتل ُب سبيل ا لفسو دح من يعٌرض نٗبقد جاءت السنة ف 

من خّب معاش الناس ٥بم رجله ٩بسكه بعناف فرسو ُب سبيل ا يطّب على متنو كلما : )صلى ا عليو كسلم
 . ( ركاه مسلم ..لقتل كا٤بوت مظانٌو٠بع ىيعة أك فزعة طار إليها يبتغي ا

نهم باقتحاـ موا ع ا٥بلكة حاسرين حٌب قيًتلوا كمع ذلك مدحهم الصحابة ر ي ا ع كقد قاـ بعض 
ا ُب كتابو كمدحهم النيب صلى ا عليو كسلم، كعمّب بن ا٢بماـ ر ي ا عنو ُب غزكة بدر، كأنس بن 
النضر ر ي ا عنو ُب غزكة أحد حْب انكشف ا٤بسلموف عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، كشاع بينهم 

 صلى ا عليو كسلم قد مات، فلقي أنس بن النضر عمر بن ا٣بطاب كسعد بن معاذ فسأ٥بما عن أف النيب
سبب توقفهما عن القتاؿ فقاؿ أحدىم لقد قيتل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، فقاؿ أنس كماذا تفعلوف 

اللهم إ٘ب أبرأ إليك ٩با بعد مقتلو قوموا فموتوا على ما مات عليو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، ٍب قاؿ: 
ٍب انطلق فانغمس ُب صفوؼ  -يعِب أصحابو -كأعتذر إليك ٩با صنع ىؤالء  -يعِب ا٤بشركْب-صنع ىؤالء 

من ا٤بؤمنْب رجاؿ : ]ا٤بشركْب حٌب قتلوه كمثلوا بو، قاؿ أنس بن مالك ر ي ا عنو فكنا نقوؿ إف قولو تعأب
 . ٫ببو كمنهم من ينتظر{ نزلت ُب أنس بن النضر كأصحابوصدقوا ما عاىدكا ا عليو فمنهم من قضى 

أف التسبب ُب قتل النفس إذا كاف لئلثخاف ُب صفوؼ الكفار ليس داخبل ُب حكم  فتعلم حينئذو  
، فمن فٌجر ا٤بتفجرات فرؽ ُب ا٤بقاصد ىو الذم أثٌر ُب ا٢بكمالاالنتحار مع أنو تسببه ييفضي إٔب القتل، ك 

النكاية ّٔم كتلفت نفسو ُب ذلك ليس كمن قتل نفسو جزعان من غّب مصلحة شرعية، بْب األعداء لقتلهم ك 
توؿ كمن دخل ُب صفوؼ األعداء حاسران للنكاية ّٔم كلتجرمء ا٤بسلمْب عليهم مع تيقنو أك غلبة ظنو أنو مق

لف النفس، ، مع كوف ٝبيع الصور مؤدية إٔب تفقتلتو كا٢بيوانات ا٤بفَبسة ليس كمن ألقى نفسو بْب ا٢بيات
 . كلكن فرٌؽ بينها ا٤بقاصد

كبل الصورتْب النفس للتلف ُب سبيل ا جائزان فكذلك ا٤بباشرة ُب ذلك جائزة ألٌف   كإذا كاف تعريض 
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جزعان يعترب حكمهما  قتل النفس جزعان أك تعريضها للموتكما أف فحكمهما كاحد، مفضية إٔب الزىوؽ ف
لقتل ُب سبيل ا إلعبلء كلمة ا كاإلثخاف ُب الكافرين يعترب فكذلك قتل النفس أك تعريضها ل، كاحدا

 . ف ذا تغٌّب حكم التعريض بسبب ا٤بقصد فكذلك يتغّب حكم ا٤بباشرة من أجل ا٤بقصدحكمهما كاحدا، 
 . إف مباشرة قتل النفس يقيِب متحقق الزىوؽ،كالتعريض ظٌِب ٧بتمل النجاة: ف ف قيل 
و حكم اليقيِب، فكما أف من ييلقي نفسو بْب السباع قاصدان ٨بتاران فتقتلو الظِب ىنا حكم أف: فا١بواب 

مع اختبلؼ صورٌب القتل،  كيكوف حكمو كحكم ا٤بباشر قتل نفسو،احتماؿ لنجاتو،  كإف كيجديعترب منتحران 
 . كم بالظن أك اليقْبتلف ا٢بكٓب ٱب فالسببية ظنية كا٤بباشرة يقينية كمع ذلك يعترب كبلٮبا منتحران،

حكمو على الكافرين فيمن باشر قتل نفسو تنكيبلن بأعداء ا كٙبريضا ك٘بريئان للمؤمنْب  كذلك ا٢بكمف 
، ف ذا خرج ا٤بقتحم ٤بواطن ا٥بلكة إلعبلء كلمة ا عن حكم من اقتحم مواطن ا٥بلكة كتلفت نفسو بذلك

لمة ا كالتنكيل بالكافرين عن حكم االنتحار بسبب ا٤بقصد، فكذلك ٱبرج من باشر قتل نفسو إلعبلء ك
 . حكم االنتحار بسبب ا٤بقصد

ؽ من باشر على أٌف صاحب العملية االستشهادية تلفت نفسو تبعان ال قصدان كىو بذلك ييفار  مع التنبيو 
، كالختبلفهما قتل نفسو جزعان قاصدان، فبل يصح اعتبار الصورتْب صورة كاحدة، الختبلفهما ُب النية كالقصد

ف ف نفسو تلفت تبعان قيقة فا٤بنتحر باشرى قتل نفسو قاصدان قتلها، كأما صاحب العملية االستشهادية ُب ا٢ب
 . كىو ُب األصل قاصده قتل الكفار

 فعل ا٤بنتحر على فعل صاحب العملية االستشهادية ألمرين: فبل يصح قياس 
  .ؼ ا٤بقصد، كالشريعة فرٌقت ُب ا٢بكم الختبلؼ ا٤بقاصداختبل األكؿ/ 
قتلها، كصاحب العملية االستشهادية قاصد قتل الكفار كتتلف  أف ا٤بنتحر يقتل نفسو قاصدان  الثا٘ب/ 

 . نفسو ُب ذلك تبعان ال قصدان 
قصة أصحاب األخدكد كفيها من الداللة، قولو )ٍب جيء بالغبلـ فقيل لو ارجع  ركل مسلم ُب صحيحو 

: اذىبوا بو إٔب جبل كذا ككذا فاصعدكا بو ا١ببل، ف ذا عن دينك، فأىب، فدفعو إٔب نفر من أصحابو، فقاؿ
بلغتم ذركتو، ف ف رجع عن دينو كإال فاقذفوه، فذىبوا بو فصعدكا بو إٔب ا١ببل فقاؿ اللهم اكفنيهم ٗبا شئت، 
فرجف ّٔم ا١ببل فسقطوا، كجاء ٲبشي إٔب ا٤بلك فقاؿ لو: ما فعل أصحابك؟ قاؿ كفانيهم ا، فدفعو إٔب 

صحابو فقاؿ: اذىبوا فاٞبلوه ُب قرقور، فتوسطوا بو البحر، ف ذا رجع عن دينو كإال فاقذفوه فذىبوا نفر من أ
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بو، فقاؿ: اللهم اكفنيهم ٗبا شئت، فانكفأت ّٔم السفينة فغرقوا، كجاء ٲبشي إٔب ا٤بلك، فقاؿ لو ا٤بلك، ما 
ل ما آمرؾ بو، قاؿ: كما ىو؟ فعل أصحابك؟ قاؿ: كفانيهم ا فقاؿ للملك: إنك لست بقاتلي حٌب تفع

قاؿ ٘بمع الناس ُب صعيد كاحد كتصلبِب على جذع، ٍب خذ سهمان من كنانٍب، ٍب  ع السهم ُب كبد القوس 
ٍب قل: بسم ا رب الغبلـ ٍب ارمِب، ف نك إذا فعلت قتلتِب، فجمع الناس ُب صعيد كاحد، كصلبو على 

 كبد القوس، ٍب قاؿ بسم ا رب الغبلـ، ٍب رماه، فوقع جذع، ٍب أخذ سهمان من كنانتو، ٍب ك ع السهم ُب
السهم ُب صدغو فو ع يده ُب صغو ُب مو ع السهم فمات، فقاؿ الناس آمٌنا برب الغبلـ، آمٌنا برب 
الغبلـ، آمٌنا برب الغبلـ، فأٌب ا٤بلك فقيل لو: أرأيت ما كنت ٙبذر، قد كا نزؿ بك حذرؾ، قد آمن الناس، 

د ُب أفواه السكك، فخدت كأ رمت النّباف، كقاؿ: من ٓب يرجع عن دينو فأقحموه فيها، أك فأمر باألخدك 
قيل لو اقتحم، ففعلوا حٌب أتوا على امرأة كمعها صيب ٥با فتقاعست أف تقع فيها، فقاؿ ٥با الغبلـ يا أٌمو 

 . اصربم إنك على ا٢بق(
ة قتلو كلو ٓب ٱبربه ٤با استطاع قتلو كىذه تسبب ُب قتل نفسو كذلك بأف بٌْب للملك كيفي فهذا الغبلـ 

القصة من األدلة الٍب استدؿ ّٔا العلماء على أف السبب قد يكوف لو حكم ا٤بباشرة، كىذا كما لو أٌف رجبلن 
أمسك باألفعى ككجهها إٔب جسده فقتلتو ف نو تسبب ُب قتل نفسو كٓب يباشر قتلها كلكٌن حكمو حكم 

سو ٗبا ييفضي إٔب ىبلكها، كذلك لو أنو كٌجو األفعى إٔب رجلو فقتلتو ف نو يعترب ا٤بباشر ألنو تسبب ُب قتل نف
ىو القاتل كإف كاف ُب ا٢بقيقة أٌف الذم قتل ىي األفعى كلكنو تسبب ُب ذلك سببان لواله ٤با حصل ا٥ببلؾ، 

ا ٤با حصل القتل، كىكذا ُب قصة الغبلـ ف نو تسبب ُب قتل نفسو بالداللة على طريقة قتلو الٍب لو ٓب يذكرى
 . كلكن ٤با فعل ذلك من أجل مصلحة الدين ٓب يعترب منتحران 

عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم )٤با كانت  َُّ/ُ كركل أٞبد ُب مسنده 
الليلة الٍب أسرم يب فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جربيل ما ىذه الرائحة الطيبة؟ فقاؿ ىذه رائحة 
ماشطة ابنة فرعوف كأكالدىا، قاؿ: قلت ما شأهنا؟ قاؿ: بينا ىي ٛبشط ابنة فرعوف ذات يـو إذ سقطت 
ا٤بدرل من يدىا، فقالت: بسم ا، فقالت ٥با ابنة فرعوف: أيب؟ قالت: ال كلكن ريب كرب أبيك ا، قالت: 

غّبم؟ قالت نعم ريب كربك ا، فأمر أخربه بذلك قالت نعم: فأخربتو فدعاىا، فقاؿ: يا فبلنة، كإف لك ربٌان 
، ٍب أمر ّٔا أف تيلقى ىي كأكالدىا فيها، قالت لو: إف ٕب إليك -أم قدر كبّب  -ببقرة من ٫باس فأٞبيت 

حاجة، قاؿ: كما حاجتك؟ قالت: أحب أف ٘بمع عظامي كعظاـ كلدم ُب ثوب كاحد كتدفننا، قاؿ: ذلك 
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ألقوا بْب يديها كاحدان كاحدان إٔب أف انتهى ذلك إٔب صيب ٥با لك علينا من ا٢بق، قاؿ: فأمر بأكالدىا ف
مر ع، ككأهنا تقاعست من أجلو، قاؿ: يا أمو اقتحمي ف ف عذاب الدنيا أىوف من عذاب اْلخرة 

( رجالو ثقات إال أبا عمر الضرير قاؿ فيو الذىيب كأبو حاًب الرازم ىو صدكؽ كقد كثقو ابن  ..فاقتحمت
 . حباف
الطفل ليأمر أمو باالقتحاـ ُب النار، كىذا كطفل ا٤برأة من أصحاب  ا أنطق ديمكُب ىذا ا٢ب 

األخدكد، فهذه ا٤برأة اقتحمت النار كألقت بنفسها ُب مو ع ا٥ببلؾ مع ذلك فقد أثُب الشارع عليها كعلى 
ل دينها، مع أٌف فعلها كإ٭با ذكر النيب صلى ا عليو كسلم القصة لبياف فضلها كفضل ما أقدمت عليو من أج

مصلحة فعلها قاصرة عليها كالذم ييقدـ على العملية االستشهادية مصلحتو متعدية كا٤بتعدم أفضل من 
 . البلـز
كصححو كاللفظ لو، عن أسلم أيب عمراف قاؿ: كنا ٗبدينة  َِٖ/ْكالَبمذم ِٕ/ّ كركل أبو داكد 

سلمْب مثلو، كعلى أىل مصر عقبة بن عامر الرـك فأخرجوا لنا صفان عظيمان من الرـك فخرج إليهم من ا٤ب
كعلى ا١بماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من ا٤بسلمْب على صف الرـك حٌب دخل بينهم، فصاح الناس 
كقالوا: سبحاف ا يلقي بيده إٔب التهلكة، فقاـ أبو أيوب األنصارم ر ي ا عنو فقاؿ: أيها الناس: إنكم 

زلت ىذه اْلية فينا معشر األنصار ٤با أعز ا اإلسبلـ ككثر ناصركه، فقاؿ بعضنا لتؤكلوف ىذا التأكيل، كإ٭با ن
لبعض سران دكف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، إف أموالنا قد  اعت كإف ا قد أعز اإلسبلـ ككثر 

ا قلنا )كىأىٍنًفقيوا ُب ناصركه، فلو أقمنا ُب أموالنا كأصلحنا ما  اع منها، فأنزؿ ا تعأب على نبيو يرد علينا م
ًة( ككانت التهلكة اإلقامة على األمواؿ كإصبلحها كتركنا الغزك، فما ًبيًل اللًَّو كىال تػيٍلقيوا بًأىٍيًديكيٍم ًإٔبى التػٍَّهليكى  سى

صححو ا٢باكم كقاؿ على شرط الشيخْب ككافقو الذىيب، . زاؿ أبو أيوب شاخصان حٌب دفن بأرض الرـك
ن حباف، كقاؿ البيهقي ُب السنن: باب جواز انفراد الرجل كالرجاؿ بالغزك ُب ببلد العدك، كركاه النسائي كاب

 . استدالالن ٔبواز التقدـ على ا١بماعة كإف كاف األغلب أهنا ستقتلو ٍب ركل حديم أيب عمراف ا٤بذكور كغّبه
قتحم كحده على فسر أبو أيوب ر ي ا عنو بأف ىذه اْلية ال تنطبق على من ا كُب ىذا ا٢بديم 

 . العدك، حٌب لو ظهر للناس أنو مهلك لنفسو، كأقره على ذلك التفسّب الصحابة ر ي ا عنهم أٝبعْب
عن ابن مسعود ر ي ا عنو عن النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ:  ِِ/ٔ كركل أٞبد ُب مسنده 

كجل: انظركا  صبلتو فيقوؿ ا عز)عجب ربنا من رجلْب، رجل ثار عن كطأتو ك٢بافو من بْب أىلو كحبو إٔب 
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إٔب عبدم ثار عن فراشو ككطأتو من بْب حبو كأىلو إٔب صبلتو رغبة فيما عندم كشفقة ٩با عندم، كرجل غزا 
ُب سبيل ا فاهنـز أصحابو كعلم ما عليو ُب االهنزاـ كمالو ُب الرجوع، فرجع حٌب يهريق دمو فيقوؿ ا: 

 . ا عندم كشفقة ٩با عندم حٌب يهريق دمو( قاؿ أٞبد شاكر إسناده صحيحانظركا إٔب عبدم رجع رجاء فيم
، قاؿ: قاؿ الشافعي ر ي ا عنو ٚبلف رجل من ََُ/ُٗب السنن الكربل أيضان  كركل البيهقي 

األنصار عن أصحاب بئر معونة، فرأل الطّب عكوفان على مقتلة أصحابو، فقاؿ لعمرك بن أمية، سأقدـ على 
فيقتلو٘ب، كال أٚبلف عن مشهد قتل فيو أصحابنا ففعل، فقتل، فرجع عمرك بن أمية، فذكر  ىؤالء العدك،

 . ذلك لرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فقاؿ فيو قوالن حسنان، كيقاؿ: قاؿ لعمرك )فهبل تقدمت؟(
من  ٓب ينكر الرسوؿ صلى ا عليو كسلم على من تقدـ كعلم أنو يقتل، بل إنو حم كُب ىذا ا٢بديم 

 . رجع على اإلقداـ حٌب يقتل مثل أصحابو
كغّبه، قاؿ كُب يـو اليمامة ٤با ٙبصن بنو حنيفة ُب  ْْ/ُٗب سننو الكربل كتاب السّب  كركل البيهقي 

 -بستاف مسيلمة الذم كاف يعرؼ ٕبديقة الرٞبن أك ا٤بوت، قاؿ الرباء بن مالك ألصحابو:  عو٘ب ُب ا١بفنة 
كألقو٘ب، فألقوه عليهم فقاتل كحده كقتل  -ع بو ا٢بجارة كتلقى على العدك كىي ترس من جلد كانت تو 

منهم عشرة كفتح الباب، كجرح يومئذ بضعان كٜبانْب جرحان، حٌب فتح الباب للمسلمْب، كٓب ينكر ذلك عليو 
 . أحد من الصحابة ر ي ا عنهم أٝبعْب

مواطن ا٥بلكة ُب سبيل ا ا كاقتحاـ  جواز بل مدح من يقدـ على ا٤بوت ُب سبيل ففي ىذه اْلثار 
 . كلو تيقن أنو مقتوؿ
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 كبعد ىذا أنقل فتاكل بعض العلماء تو ح حكم ا٤بسألة
 العمليات االستشهادية حكم

 العلي حامد بن عبدا :لفضيلة الشيخ
 

  :ا٢بمد  كالصبلة كالسبلـ على نبينا ٧بمد كعلى آلو كبعد 
 ،ٯبدىا تنقسم إٔب قسمْب ،اقتحاـ آّاىد على العدك إذا كاف ال يرجو ٪باةٯبد الناظر ُب مسألة حكم  

  كما سيتبْب إف شاء ا:  ،غّب أهنما يندرجاف ٙبت حكم كاحد ٕبسب االستدالؿ كالنظر
 ،فهو حكم االقتحاـ على العدد الكبّب من األعداء إذا علم أهنم سيقتلونو ال ٧بالة :أما أحد القسمْب 

كمن صوره  ،كأف ٰبمل على ألف من األعداء فينغمس فيهم كحده  ،جاة تكاد تكوف معدكمةألف فرصة الن
العصرية أف يدخل ُب معسكر لؤلعداء لعملية تفجّب كىو يعلم أف احتمػػػاؿ ا٣بركج من ا٤بعسكر معدـك ألف 

اشرة القتل من غّب أنو ُب ىذه ا٢بالة تكوف مب ،كبسبب كثرة ا١بند كا٢برس مثبل ،التدابّب األمنية ٧بكمة
لكنو كاف السبب غّب ا٤بباشر ُب قتل نفسو ألنو اقتحم ّٔا  ،ال من نفسو ،األعداء فهم الذين يباشركف قتلو
غّب أنو فعل ذلك ألنو ال سبيل ُب ىذه ا٤بثاؿ إٔب إحداث التفجّب ُب ذلك  ،إٔب مو ع يعلم أنو سيقتل فيو

  َا٤بعسكر إال ب دخاؿ عنصر بشرم إٔب داخلو 
حكم مباشرة آّاىد قتل نفسو إذا علم أف ذلك سيؤدم إٔب أف يقتل معو عددا كبّبا  :الثا٘ب فهو كأما 

أك تدمّب مركػػز حيوم لقيادة العدك أك لقوتو العسكرية  ،كال ٲبكنو قتلهم ببل قتل نفسو معهم ،من األعداء
ُب العصر ا٢بديم بوسائل  كيتحقق ىذا ،كال ٲبكن إال بتلف العنصر البشرم ُب تلك العملية ،ك٫بو ذلك

  َأك إسقاط طائرتو على موقع مهػػم يلحق بالعدك خسائر عظيمة ك٫بو ذلك  ،التفجّب ا٢بديثة
غّب أنو ُب ىذه ا٢بالة  ،ىو نفس الفرؽ بْب التسبب ُب القتل كمباشرة القتل ،كالفرؽ بْب ىذين الفرعْب 

كمعُب التسبب كما لو  ، التسبب كا٤بباشرة ُب ا٢بكمكعامة العلماء ال يفرقوف بْب ،قتل النفس كليس قتل الغّب
  َف فَّ عليهما القصاص إذا أقػرٌا بكذّٔما ُب الشهادة  ،شهد شاىداف كذبا على مسلم فقيًتل حدان 

كذلك على  ،النوع السابع أف يتسبب إٔب قتلو ٗبا يقتل غالبا)ا٢بنبلي رٞبو ا  قاؿ ابن قدامة ا٤بقدسي 
ٍب  ،كىو أف يكره رجبل على قتل آخر فيقتلو فيجب القصاص على ا٤بًكره كا٤بكىره ٝبيعا األكؿ ٍب ذكر :أ رب
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ذكر الثا٘ب كىو أف يشهد رجبلف على رجل ٗبا يوجب قتلو فقتل بشهادهتما ٍب رجعا كاعَبفا بتعمد القتل 
بالقتل عا٤با  ٍب ذكر الثالم كىو إذا حكم ا٢باكم على رجل ،ككذّٔما ُب شهادهتما فعليهما القصاص ،ظلما

انتهى ا٤بقصود ا٤بغُب . دا فقتلو كاعَبؼ بذلك كجب القصاص،كالكبلـ فيو كالكبلـ ُب الشاىدينبذلك متعم
(ٕ/ْٔٔ)  

أنٌو إذا جاز للمجاىد أف يتسبب بقتل نفسو باالنغماس ُب صف العدك كىو ال يرجو  كّٔذا يعلم 
كذلك بقصد قتل أكرب عدد  ،العدك كبْب ظهرانيهمفا٢بكم ال يتغّب فيما لو باشر قتل نفسو ُب صف  ،النجاة

 ،ال فرؽ بْب الصورتْب ُب ا٢بكم الشرعي ،منهم ال قتل نفسو، كإ٭با جعل نفسو كسيلػػة كسببا لذلك فحسب
فكذلك لو نفس ا٢بكم ُب مسألتنا ىذه إذ ال فرؽ بينهما  ،ألف التسبب لو نفس حكم ا٤بباشرة ُب القصاص

َ  
كفتاكل أىل العلم على جواز ما ذكر ُب القسم األكؿ بشرط أف ٰبقق آّاىد  ،ىذا كقد دلت األدلة 

أك إ عاؼ ركح العدك القتالية كإ٢باؽ  ،أك ٘برئة ا٤بسلمْب على أعدائهم ،مصلحة شرعية كالنكاية ُب العدك
قوؿ ُب كال ،ك٫بو ذلك كأنو ال ٯبوز بغّب مصلحة ألنو يعرض نفسو للتلف لغّب منفعة ،ا٥بزٲبة النفسية ّٔم

كفيما يلي ما يدؿ على  ،القسم الثا٘ب ينبغي أف يكوف كاألكؿ كما بينا ُب إ٢باؽ التسبب با٤بباشرة ُب ا٢بكم
  :ما ذكر من النقوؿ عن أىل العلم

لو ٞبل رجل كاحد على ألف من ا٤بشركْب )عن ٧بمد بن ا٢بسن الشيبا٘ب قولو  ػ ذكر اإلماـ القرطيبُ
كليعلم  ،كاف كاف قصده إرىاب العدك أك نكاية ُب عدك ،اف يطمع ُب ٪باةكىو كحده فبل بأس بذلك إذا ك

كاف كاف فيو نفع للمسلمْب فتلفت نفسو إلعزاز الدين كتوىْب  ،صبلبة ا٤بسلمْب ُب الدين فبل يبعد جوازه
كأموا٥بم إف ا اشَبل من ا٤بؤمنْب أنفسهم )فهو ا٤بقاـ الشريف الذم مدح ا تعأب ا٤بؤمنْب بقولو  ،الكفر

  ّْٔ/ِتفسّب القرطيب (بأف ٥بم ا١بنة
كعلى ذلك ينبغي أف يكوف حكم األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر أنو مٌب )رٞبو ا  كقاؿ القرطيب 

كأمر }قاؿ ا تعأب  ،رجا نفعا ُب دين ا فبذؿ نفسو فيو حٌب قتل كاف ُب أعلى درجات الشهداء
  َ {على ما أصابك إف ذلك من عـز األمور با٤بعركؼ كانو عن ا٤بنكر كاصرب

أبو بكر ابن العريب بعد أف ذكر خبلؼ العلماء ُب اقتحاـ آّاىد على العساكر الكثّبة  ػ قاؿ اإلماـِ 
  :ألف فيو أربعة كجوه ،كالصحيح عندم جواز االقتحاـ على العساكر ٤بن ال طاقة لو ّٔم)الٍب ال طاقة لو ّٔم 
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 أ ػ طلب الشهادة 
 كجود النكاية  ب ػ

 ج ػ ٘برئة ا٤بسلمْب عليهم 
 . ُُٔ/ ُد ػ  عف نفوسهم لّبكا أف ىذا صنع كاحد فما ظنك با١بمع أحكاـ القرآف البن العريب 

فأما أف ٰبمل الرجل على مائة أك على ٝبلة العسكر أك )من علماء ا٤بالكية  ػ قاؿ ابن خويز مندادّ 
إف علم كغلب على ظنو أنو سيقتل من ٞبل عليو كينجو  :ك حالتافٝباعة اللصوص كااربْب كا٣بوارج فلذل

ككذلك لو علم كغلب على ظنو أنو يقتل كلكن سينكى نكاية أك سيبلى أك يؤثر أثرا ينتفع بو  ،فحسن
فعمد  ،كقد بلغِب أف عسكر ا٤بسلمْب ٤با لقي الفرس نفرت خيل ا٤بسلمْب من الفيلة ،ا٤بسلموف فجائز أيضا
فحمل على  ،فلما أصبح ٓب ينفر فرسػػػو من الفيل ،فيبل من طْب كأنس بو فرسو حٌب ألفو رجل منهم فصنع

تفسّب القرطيب  (فقاؿ ال  ّب أف أقتل كيفتح للمسلمْب :انو قاتلك :فقيل لو ،الفيل الذم كاف يقدمها
ِ/ّّٔ  
استشهادية ذلك الفيل آثر إىبلؾ نفسو ُب سبيل ا تعأب ليقتل ُب عملية اقتحاـ  فذاؾ آّاىد الذم 

تشتيت خيل ، ك ا٤بقدـ الذم تتبعو سائر الفيلة الٍب يتخذىا جيش العدك كسيلة لصد ىجـو ا١بيش اإلسبلمي
ٍب يقتلها العدك من  ،قد أنقذ آالؼ األنفس الٍب تقتل ٙبت أقداـ الفيلة ،ا٤بسلمْب ألهنا تنفر من ىيئة الفيل

ستشهادية أهنى ا٢برب الٍب تطحن ا١بند طحنا أهناىا لصاّب كما أنو ّٔذه العملية اال كراء تلك الفيلة
 ،ا٤بسلمْب، كإ٭با ٛبكن من ذلك بعملية استشهادية قدـ فيها نفسو فداء للمسلمْب ابتغاء مر اة ا تعأب

أليس ىذا ُب ا٢بقيقة ترجيحا  ،فكيف ليت شعرم يستقيم ُب النظر ٙبرٙب مثل ىذه العملية االستشهادية
رب ليهلك آالؼ ا١بند كيتكبد ا٤بسلموف ماال ٰبصى من ا٣بسائر ا٤بادية كالبشرية، أليس ىو الستمرار ا٢ب

على عملية استشهادية كاحدة يقتل فيها كاحد أك عدد قليل من الفدائيْب، قد  ،ترجيحا ٥بذه ا٤بفاسد العظيمة
بحت فيو العمليات تكوف سببا رئيسا ٢بسم ا٤بعارؾ لصاّب آّاىدين، السيما ُب ىذه األياـ الٍب أص

 . االستشهادية أشد قدرة على التأثّب الواسع كا٢باسم ُب سّب ا٤بعارؾ
الف التغرير ُب النفوس إ٭با جاز ٤با فيو من مصلحة إعزاز )العز بن عبدالسبلـ رٞبو ا  ػ كقاؿ اإلماـْ 

  ُُُ/ُكتاب قواعد اإلحكاـ   (الدين بالنكاية ُب ا٤بشركْب
بغية اإلثخاف ُب  ،االقتحاـ ّٔا على موارد ا٥بلكة ُب سبيل ا تعأب ( النفوسالتغرير ُب)كمعُب قولو 
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  َالعدك كاالنتصار للدين 
ما جاء ُب نصوص اإليثار ُب قصة أيب طلحة ُب تَبيسو على رسوؿ )رٞبو ا  ػ كقاؿ اإلماـ الشاطيبٓ 

ػ ركاه البخارم كغّبه ػ ككقايتو لو حٌب  (٫برم دكف ٫برؾ يا رسوؿ ا)ا صلى ا عليو كسلم بنفسو كقولو 
كإيثار النيب صلى ا عليو كسلم غّبه ُب مبادرتو  ،كٓب ينكر ذلك رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ،شلت يده

للقاء العدك دكف الناس ليتقى بو فهو إيثار راجع إٔب ٙبمل أعظم ا٤بشقات عن الغّب، ككجو عمـو ا٤بصلحة 
كُب قصة أيب طلحة أنو كاف  ،ألنو كاف كا١بنة للمسلمْب ،ا عليو كسلم بنفسو ظاىرىنا ُب مبادرتو صلى 

  َِٖ/ِا٤بوافقات  (كقى بنفسو من يعم بقاؤه مصاّب الدين كأىلو كىو الرسوؿ صلى ا عليو كسلم
نو الف تعريض أيب طلحة ر ي ا ع ،التحقيقُب الشاطيب ىنا استدالؿ دقيق كغاية  كما ذكره اإلماـ 

الف مصلحة بقاء  ،نفسو للسهاـ ىو بقصد إتبلؼ النفس فداء لنفس رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم
فدؿ على جواز أف  ،الرسوؿ صلى ا عليو كسلم أرجح من مفسدة قتل أيب طلحة نفسو ر ي ا عنو
كّٔذا يعلم أنو مٌب  ،مةيعرض اإلنساف نفسو للموت اقق إذا نول استبقاء أٌمة من ا٤بسلمْب أك من يقـو باأل

ٙبققت ىذه القاعدة كىي ترجح مصلحة عظيمة ُب ا١بهاد ٰبصل ّٔا استبقاء نفوس العدد الكبّب من 
ا٤بسلمْب ب ٢باؽ ا٥بزٲبة السريعة كا٢با٠بة بالعدك بعملية استشهادية فاف ذلك مشركع بل ىو داخل ُب معُب 

  َا(  كمن الناس من يشرم نفسو ابتغاء مر اة)قولو تعأب 
فاف األئمة متفقوف على أف الكفار لو تَبسوا )ابن تيمية رٞبو ا تعأب  ( كقاؿ شيخ اإلسبلـٔ) 

كلو ٓب ٬بف على  ،فانو ٯبوز أف نرميهم كنقصد الكفار ،ٗبسلمْب كخيف على ا٤بسلمْب إذا ٓب ييقاتلوا
تل ألجل ا١بهاد الذم أمر ا بو كمن ق ،ا٤بسلمْب جاز رمي أكلئك ا٤بسلمْب أيضا ُب أحد قوٕب العلماء

كرسولو صلى ا عليو كسلم ىو ُب الباطن مظلـو ػ كاف شهيدا كبعم على نيتو كٓب يكن قتلو أعظم فسادا 
فقتل من  ،كإذا كاف ا١بهاد كاجبا كاف قتل من ا٤بسلمْب ما شاء ا ،من قتل من يقتل من ا٤بؤمنْب آّاىدين

 . ّٖٓ/٦ِٖبموع الفتاكل  (جة ا١بهاد ليس أعظم من ىذايقتل ُب صفهم من ا٤بسلمْب ٢با
ىذا اإلماـ أف ا١بهاد مبِب أصبل على تعمد كقوع القتل القليل لتحصيل ا٤بصاّب  كقد تبْب فيما ذكره 
ككقوعو ُب ا٤بسلمْب جراء  ،سواء كقوعو ُب الكفار ليسلم باقيهم كيدفع خطر الكفر على البشرية ،العظيمة

  َيل ظهور دين ا٤بسلمْب على الدين كلو تعر هم للحرب لتحص
 ،أف الكفار لو جعلوا ا٤بسلمْب دركعا بشرية كما تسمى ىذه األياـ ،ك٥بذا قاؿ من قاؿ من العلماء 
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فيما لو ترؾ  ،كخيف كقوع مفسدة عظيمة كخوفنا على باقي ا٤بسلمْب من صولة الكفار على ببلد اإلسبلـ
فانو ٯبوز رميهم كلو تيقنا أننا سنصيب بعض ا٤بسلمْب، كأهنم لو  ،بشريةقتاؿ الكفار ا٤بتخذين ٥بذه الدركع ال

ككذلك قد قاؿ بعض العلماء حٌب لو ٓب ٬بف على  ،قتلوا فهم شهداء ُب سبيل ٙبصيل مصلحة أعظم
فانو ٯبوز رمي الكفار ا٤بتَبسْب با٤بسلمْب كنقصد الكفار  ،ا٤بسلمْب من صولة كشيكة للكفار على ا٤بسلمْب

مصاّب ا١بهاد كلئبل يفضي ىذا الفعل من الكفار كىو التَبس با٤بسلمْب إٔب ٞبل ا٤بسلمْب على  لتحصيل
  َترؾ ا١بهاد 

  ،فقد علم أف قتل آّاىد نفسو بقصد ٙبصيل مصاّب عظيمة ،مبِب على ىذا األصل كإذا كاف ا١بهاد 
ا من ا٢بياة كمن ركح ا تعأب ػ ػ ال بقصد االنتحار يأسْب بتعجيل النصر على عدكىم مثبل ك نقاذ ا٤بسلم

  َفانو قد فعل ما ىو مطابق ٛباما لؤلصل الذم بِب عليو ا١بهاد فكيف يكوف فعلو حراما
كإ٭با لتحصيل  ،أيضا مبينا أف قتل النفس إذا ٓب يكن يأسا من ا٢بياة ك٥بذا قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

كقد )قاؿ رٞبو ا تعأب  ،و من بذؿ النفس  تعأبأنو مشركع بل ىو من أفضل القرب ألن ،مصلحة شرعية
أف الغبلـ أمر بقتل  :كفيها ،ركل مسلم ُب صحيحو عن النيب صلى ا عليو كسلم قصة أصحاب األخدكد

ك٥بذا جوز األئمة األربعة أف ينغمس ا٤بسلم ُب صف الكفار كاف غلب  ،نفسو ألجل مصلحة ظهور الدين
  َْٓ/ِٖ (ا كاف ُب ذلك مصلحة للمسلمْبإذ ،على ظنو أهنم يقتلونو

 ،فكأنو قتل نفسو عمدا ،ػ ُب قصة الغبلـ كا٤بلك ا٤بشهورة ػ أرشد ا٤بلك إٔب كيفية قتلو فهذا الغبلـ 
فدؿ على جواز قتل اإلنساف نفسو إذا كاف ذلك بقصد ٙبصيل مصلحة  ،ألجل ٙبصيل مصلحة ظهور الدين

  َتعجبل لؤلجل دينية ال طلبا للموت يأسا من ا٢بياة ك 
من كتاب ٦بموع فتاكل العبلمة ٧بمد بن إبراىيم آؿ الشيخ ٝبع الشيخ العبلمة ٧بمد  ( كُب فتولٕ) 

ككاف السؤاؿ  (جواز االنتحار ُب حالة)كقد ك ع بن قاسم عنوانا للفتول ىذه نصو  ،بن عبدالرٞبن بن قاسم
فرنساكيوف ُب ىذه السنْب تصلبوا ُب ا٢برب ال :جاء ما يلي ،الفرنسي للجزائر إباف ا١بهاد  د االحتبلؿ

كمن يأسركنو قد  ،ليعلمهم بالذخائر كا٤بكامن ،إذا استولوا على كاحد من ا١بزائريْب ،كيستعملوف الشرنقات
  َيكوف من األكابر فيخربىم أف ُب ا٤بكاف الفبل٘ب كذا ككذا 

فهو ٱبتص ٗبا يبينو ٗبا كاف حقيقة  ،ٍب ىو مع ىذا كبلمو ما ٱبتلط ،كىذه اإلبرة تسكره إسكارا مقيدا 
أموت أنا  :كيقوؿ ،ىل ٯبوز لئلنساف أف ينتحر ٨بافة أف يضربوف بالشرنقة :جاءنا جزائريوف يقولوف ،كصدقا
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آمنا برب  :كمن دليلو ،إذا كاف كما تذكركنو فيجوز :فقلنا ٥بم ،مع أهنم يعذبونو بأنواع العذاب ،كأنا شهيد
  َِٖ/ٔ (اْب م أف السفينةكقوؿ بعض أىل العل ،الغبلـ
ىو ىل ٯبوز  ،الذم كجو إٔب العبلمة ابن إبراىيم مفٍب ا٤بملكة العربية السعودية األسبق كمعُب السؤاؿ 

للمجاىد أف ينتحر إذا خشي أف يعطى دكاء ٰبملو على األخبار بأسرار ا١بهاد ٩با يؤدم إٔب مفاسد عظيمة 
كبأف العلماء أفتوا  ،كاستدؿ بقصة الغبلـ ،من االنتحار اـر فأفٌب أف ذلك ٯبوز كليس ىو ،على آّاىدين

  َٔبواز إلقاء بعض أىل السفينة إلنقاذ البقية كما كرد ُب قصة النيب يونس عليو السبلـ 
من أئمة العلم تدؿ داللة كا حة أك بطريق اللزـك على جواز العمليات االستشهادية  ىذه سبعة نقوؿ 

ية ُب العدك أك ٘برئة ا٤بسلمْب عليهم أك إ٢باؽ ا٥بزٲبة ا٤بعنوية بالعدك بغية ٙبقيق وؿ مصلحة النكاػبشرط حص
  َالنصر عليهم 

كبعادة آّاىدين من أىل اإلسبلـ ُب كل  ،بقصة الغبلـ كبفعل بعض الصحابة كقد استدؿ بعضهم 
أرجح  ،اّب شرعيةكبأف ا١بهاد أصبل مبِب على كقوع القتل ُب ا٤بسلمْب لتحصيل مص ،عصر من غّب نكّب

أك بقاعدة دفع ا٤بفسدة األعلى  ،أك بينها كبْب ا٤بفاسد ،عمبل بقاعدة فعل األرجح عند التعارض بْب ا٤بصاّب
كا أعلم كصلى ا على نبينا ٧بمد كعلى آلو كصحبو كسلم تسلميا كثّبا  ،بارتكاب األدٗب كىو ٦بمع عليو

 اىػَ
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 فتول الشيخ العبلمة سليماف العلواف
 ُب

 حكم العلميات االستشهادية
 فضيلة الشيخ سليماف بن ناصر العلواف حفظو ا تعأب

 
ذكر بعض أىل العلم أف العمليات الفدائية القائمة ُب فلسطْب كالشيشاف ٧برمة ك٠باىا بالعمليات 

 ؟االنتحارية فما ىو قولكم ُب ذلك
 :ا١بواب
تعريف ا٤بنػتحر لغة كشرعان ال نرل تشأّان بْب حْب نرجع إٔب كتب اللغة كعلماء الشريعة كننظر ُب  

كبْب الفدائي الذم بذؿ نفسو كتسبب ُب قتلها من  ،ا٤بنتحر الذم يقتل نفسو طلبان للماؿ أك جزعان من الدنيا
 . أجل دينو كٞباية عر و

وية جائرة اـر شرعان بالكتاب كالسنة كاإلٝباع كبْب العمليات االستشهادية تس كالتسوية بْب االنتحار 
الشيطاف كآخر قٌدـ نفسو كدمو ُب طاعة  كمعاذ ا أف يستوم رجل قتل نفسو ُب سبيل. كقسمة  يزل

فا٤بنتحر يقتل نفسو من أجل نفسو كىواه نتيجة للجزع كعدـ الصرب  ،فو ا ما استويا كلن يتساكيا ،الرٞبن
سو أك يتسبب ُب قتلها ٕبثان عن التمكْب كذاؾ الفدائي يقتل نف ،كقلة اإلٲباف بالقضاء كالقدر ك٫بو ذلك

 . للدين كقمعان لؤلعداء كإ عافان لشوكتهم كزعزعة لسلطاهنم ككسران لباطلهم
بْب العمليات االستشهادية كبْب االقتحاـ على العدك مع غلبة الظن با٤بوت كقد  كأٌم فرؽ ُب الشرع 

اـ كاالنغماس ُب العدك كقتا٥بم كظاىر ىذا كلو تواترت األدلة عن النيب صلى ا عليو كسلم ُب فضل االقتح
 . ٙبقق أهنم يقتلونو كيريقوف دمو

ا٤بنغمس ُب العدك قيتل بيد العدك كذاؾ الفدائي بفعلو فيقاؿ ثبت ُب الشرع أف ا٤بتسبب ُب  ف ف قيل ىذا 
ب مالك كىذا قوؿ أكثر أىل العلم كإليو ذى ،قتل النفس كا٤بشارؾ ُب ذلك حكمو حكم ا٤بباشر لقتلها

 ،كالشافعي كأٞبد فكلهم قالوا بوجوب القصاص على ا٤بتسبب بالقتل قصدان كأف ٰبفر بئران ليقع فيها فبلف
كخالف ُب ذلك بعض أىل العلم فقاؿ بتحرٙب التسبب بالقتل ككجوب الدية كلكنو ال يوجب . فوقع فمات
فٌب بو أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن فقوؿ ا١بمهور أقول داللة كأظهر حجة كىو الذم أ. كفيو نظر ..قصاصان 
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ا٣بطاب ر ي ا عنو كأدلتو كثّبة ٲبكن مراجعتها ُب كتب الفقهاء فليس ىذا ٦باؿ االستطراد ُب تقريرىا 
 . فالقليل يرشد إٔب الكثّب كاألصل دليل على الفرع

نفسو  أف من ألقى بنفسو ُب أرض العدك أك اقتحم ُب جيوش الكفرة ا٤بعتدين أك لغم كخبلصة األمر 
أىلو كطردىم من أرا ي  ٗبتفجرات بقصد التنكيل بالعدك كزرع الرعب ُب قلؤّم ك٧بو الكفر ك٧بق
كقد قاؿ النيب صلى ا عليو . كمقدسات ا٤بسلمْب فقد ناؿ أجر الشهداء الصابرين كآّاىدين الصادقْب

ِي ًعنىاف فرسو ُب سبيل ا ي)كسلم  طّب على متنو كلما ٠بع ىيعة أك مٍن خّب مىعىاش الناس ٥بم رجل ٩بسكي
من طريق عبد العزيز بن أيب حاـز عن  (ُٖٖٗ)ركاه مسلم . ( ..فزعة طار عليو يبتغي القتل كا٤بوت مظانٌو

 . أبيو عن بعجة بن عبد ا عن أيب ىريرة ر ي ا عنو
صربان فهي موتة  كيا أىل االستشهاد كيا أىل الغّبة على حرمات ا٤بسلمْب كمقدساهتم فيا أىل ا١بهاد 

ٍم يػيٍرزىقيوفى }كاحدة فلتكن ُب سبيل ا قاؿ تعأب  ًبيًل اللًَّو أىٍموىاتنا بىٍل أىٍحيىاءه ًعٍندى رىًّّْٔ َّ الًَّذينى قيًتليوا ُب سى كىالى ٙبىٍسىَبى
ٍلًفًهٍم أىالَّ خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ( فىرًًحْبى ٗبىا ءىاتىاىيمي اللَّوي ًمٍن فىٍضًلًو كىيىٍستىٍبًشريكفى بًالًَّذينى ٓبٍى يػى ُٗٔ) ٍلحىقيوا ًًٍّٔم ًمٍن خى

 . {(ُُٕ( يىٍستىٍبًشريكفى بًًنٍعمىةو ًمنى اللًَّو كىفىٍضلو كىأىفَّ اللَّوى الى ييًضيعي أىٍجرى اٍلميٍؤًمًنْبى )َُٕىيٍم ٰبىٍزىنيوفى )
أبيو عن أيب ىريرة ر ي من طريق سهيل بن أيب صاّب عن  (ُُٓٗ)كركل اإلماـ مسلم ُب صحيحو  

من قتل ُب سبيل ا فهو شهيد كمن مات ُب سيل ا فهو )ا عنو أف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ 
 . ( ...شهيد
العمليات االستشهادية القائمة ُب فلسطْب كالشيشاف كببلد كثّبة من ببلد ا٤بسلمْب ىي  كا٤بقصود أف 

كىأىًعدُّكا ٥بىيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن }يب القتاؿ كالنكاية بالعدك قاؿ تعأب نوع من ا١بهاد ا٤بشركع ك رب من أسال
مي اللَّوي يػىٍعلىميهيٍم كىمىا تػيٍنًفقيوا قػيوَّةو كىًمٍن رًبىاًط ا٣ٍبىٍيًل تػيٍرًىبيوفى بًًو عىديكَّ اللًَّو كىعىديكَّكيٍم كىءىاخىرًينى ًمٍن ديكهًنًٍم الى تػىٍعلىميونػىهي 

ًبيًل اللًَّو يػيوىؼَّ إًلىٍيكيٍم كىأىنٍػتيٍم الى تيٍظلىميوفى ) ًمٍن شىٍيءو   . {(َُٔب سى
ىذه العمليات فوائدىا كآتت ٜبارىا كعمٌت مصلحتها كأصبحت كيبلن كثبوران على اليهود  كقد أثبتت 

لرعب كىي أكثر نكاية بالكفار من البنادؽ كالرشاشات كقد زرعت ا ،ا٤بغتصبْب كإخواهنم النصارل ا٤بفسدين
 ،ُب قلوب الذين كفركا حٌب أصبح اليهود كأعداء ا ٱبافوف من كل شيء كينتظركف ا٤بوت من كل مكاف

 . زيادة على ىذا ىي أقل األساليب الشرعية خسائر كأكثر فٌعالية
بعض الدراسات أف ىذه العمليات كانت سببان ُب رحيل بعض اليهود من أرا ي ا٤بسلمْب  كقد ذكرت 
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 دت ىذه العمليات إٔب تقليل نسبة ا٥بجرة إٔب أرض فلسطْب كاإلقامة فيها ُب فلسطْب كأ
 . ُب ىذه العمليات الشريفة ا دليل على ٙبقق ا٤بصاّب الكثّبةكىذ 
ىذه ا٤بسألة ُب غّب مو ع كذكرت عشرات األدلة على جواز مثل ىذه العمليات  كقد ٕبثت 

اليهود كالنصارل كال سيما اإلسرائيليوف ا٤بعتدكف الذين  كمشركعيتها فبل حرج ُب اإلقداـ عليها ُب سبيل قهر
 اىػ. يعتقدكف أهنم ال يقهركف كأف دكلتهم خلقت لتبقى

 
 فتول الشيخ األلبا٘ب رٞبو ا

 
حيم سيئل  [الثبلثْب بعد ا٤بائة من سلسلة ا٥بدل كالنورك  ُب الشريط الرابع]قاؿ الشيخ األلبا٘ب رٞبو ا 

 ،يكوف فيها قوات للعدك تضايق ا٤بسلمْب ،قوات تسمى بالكوماندكز ىناؾ :صاحبو رٞبو ا سؤاالن قاؿ
فهل دبابات العدك،ك يكوف ىناؾ قتل  يدخلوف علىفرقة انتحارية تضع القنابل ك  -أم ا٤بسلموف -يضعوف ف

  ؟يعد ىذا انتحاران 
سو خبلصان من ىذه ا٢بياة ألٌف االنتحار ىو: أف يقتل ا٤بسلم نف ؛ال يعد ىذا انتحاران : )فأجاب بقولو 
إال أف ىناؾ مبلحظة ٯبب  ...فهذا جهاد ُب سبيل الٌلو ...أما ىذه الصورة الٍب أنت تسأؿ عنها ...التعيسة

ف ذا كاف  ...إ٭با يكوف بأمر قائد ا١بيش ،كىي أف ىذا العمل ال ينبغي أف يكوف فرديان شخصيان  ،االنتباه ٥با
كىو إفناء عدد كبّب  ،كيرل أف ُب خسارتو ربح كبّب من جهة أخرل ،قائد ا١بيش يستغِب عن ىذا الفدائي

 . ( ...لو ٓب يىرضى ىذا اإلنساف فعليو الطاعةك  حٌب ،٘بب طاعتوك  الكفار، فالرأم رأيوك  من ا٤بشركْب
ألنٌو ال يفعلو إال غضباف على ربو كٓب  ؛االنتحار من أكرب ارمات ُب اإلسبلـ:إٔب أف قاؿ رٞبو ا 
كما كاف يفعلو الصحابة يهجم الرجل على ٝباعة من الكفار   ،أما ىذا فليس انتحاران  ...قضاء الٌلويرض ب
فشتاف بْب من يقتل  ...ألنو يعلم أف مآلو إٔب ا١بنة ،ىو صابرك  ييعًمل فيهم السيف حٌب يأتيو ا٤بوت، ك بسيفو

فهذا  ،ركب رأسو كٯبتهد بنفسوأك ي ،بْب من يتخلص من حياتو باالنتحارك  نفسو ّٔذه الطريقة ا١بهادية
 . (يدخل ُب باب إلقاء النفس ُب التهلكة

 
 قاؿ الشيخ الدكتور أٞبد عبد الكرٙب ٪بيب
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يؤثر ُب العدك ، ك العددك  نرل أٌف ا٢برص على الشهادة يعٌوض نقص العدة :ا٤بفاسدك  من منظار ا٤بصاّبك  
ما شهدناه ُب ، ك أكناؼ بيت ا٤بقدسك  ت ا٤بقدسمن أمثلة ذلك ما نشهده ُب بي، ك ا٤بعنومك  أبلغ األثر ا٤بادم

جنوب السوداف من عمليات الدبابْب الٍب ترٝبت كاقعيان أٌف حٌب ا٤بسلم للشهادة يفوؽ ٛبٌسك الكافر 
 . با٢بياة

نػيٍلًقى ُب قػيليوًب ) :قاؿ تعأب ،ىذا مقصده شرعي، ك إرعابوك  ك يَبٌتب على ىذه العمليٌات إرىاب العدك سى
ف ما تثقفٌنهم ُب ا٢برب فشرّْد ّٔم من خلفهم لعلهم ) :قاؿ سبحانوك   (ريكا الرٍُّعبى ٗبىا أىٍشرىكيوا بًاللَّوً الًَّذينى كىفى 
 . [ٕٓ :األنفاؿ] (يذكركف
نيًصٍرتي بًالرٍُّعًب   »  :سٌلم قاؿك  غّبه عن جابر بن عبد ا أٌف رسوؿ ا صلى ا عليوك  ركل البخارمك  

ال أبلغ ُب إيقاع الرعب ُب صفوؼ العدك من اإلقداـ على ا٤بوت بطمأنينًة من باع نفسو ك ،  «مىًسّبىةى شىٍهرو 
 . 

أهٌنا أرغمت أنوؼ  ،بالًغ أثىرًىا ُب العصر ا٢بديمك  على جدكل العملٌيات االستشهاديٌة كفى مثاالن ك  
صاغرين إٔب التفاكض مع أتت ّٔم ، ك القادًة الركس على إهناء حرّٔم األكٔب على الشيشاف قبل ًعٌدة سنوات

، الٍب رٌدت الركس على أدبارىم ،قد ٛبٌخضت ا٤بفاك ات يومئذو عن ىدنة السنوات ا٣بمسك . آّاىدين
 ،ال يتطٌلعوف إٔب أكثر من حقن دماء من تبٌقى من جهودىم، ك ال يلوكف على شيء ،قػىلىبتهم على أعقأّمك 

 . أطاش رىميىهمك  ،فٌرؽ الذعر رأيهم، ك بعد أف دٌب الرُّعب ُب صفوفهم
ف ٌف ىذه سٌنة ا ُب  ،عنجهٌية العدك، ك من ٮبجٌية الرد ،من ذلك ما يراه الناظر بعْبو كاحدة ال ٲبنعك  
اًك٥بيىا بػىٍْبى النَّ ك  ًإف ٲبىٍسىٍسكيٍم قػىرٍحه فػىقىٍد مىسَّ اٍلقىٍوـى قػىرٍحه مّْثػٍليوي ) :لنا العزاء ُب قولو تعأب، ك عباده ـي نيدى  (اسً تًٍلكى األيَّا
الًَّذينى قىاؿى ٥بىيمي النَّاسي ًإفَّ النَّاسى قىٍد ٝبىىعيوٍا لىكيٍم فىاٍخشىٍوىيٍم فػىزىادىىيٍم ًإٲبىانان ) :قولو سبحانو[ ك َُْ :آؿ عمراف]

نػَّهيٍم يىٍألىميوفى كىمىا ًإٍف تىكيونيوا تىٍألىميوفى فى ً ) :قولو جٌل شأنو[، ك ُّٕ :آؿ عمراف] (كىقىاليوٍا حىٍسبػينىا الٌلوي كىنًٍعمى اٍلوىًكيلي 
 . [َُْ :النساء] (تىٍألىميوفى كىتػىٍرجيوفى ًمنى اللًَّو مىا الى يػىٍرجيوفى 

 ،إف كاف صغّبان ك  أمبلن بعد ا ٓب ييعٌلق عليها ك  ،العملٌيات االستشهاديٌة جدكل٫بن نعذر من ٓب يرى ُب ك  
خاٌصة أكلئك الذين ، ك قد تكوف خافٌيةن على غّبىم ،هتمألف الثمرة اليانعة الٍب رآىا آّاىدكف عىيانان ُب عملٌيا

، فرٌٗبا ظهر لًبىعض الناس ما حفي على غىّبًه ،الظهور من األمور النسبٌيةك  ا٣بفاء)ألٌف  ،قعدكا مع القاعدين
إف كانت خفٌيةن فقد ك  أيضان فا٤بقٌدمات، ك يىظهىر لئلنساف الواحد ُب حاؿو ما خىفيى عليو ُب حاؿو أخرلك 
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ادؿ فيما ىو أجلى منها، ك مها بعض الناسييسلٌ  النظر ما ال تىفرىح ك  قىد تفرىح النفس ٗبا عًلمتو من البحم، ك ٯبي
 اىػ. [ُُِ :ص ،البن أيب العٌز ا٢بىنىفي ،شرح العقيدة الطحاكية] (ٗبا عىًلمىتو من األمور الظاىرة

 . إنو يقتل ُب بعض ىذه العمليات أناس أبرياءف ف قيل: 
إٌف ُب ىذا االعَباض إٝباؿ البٌد من تو يحو ف ف بعض الناس ييطلق كلمة أبرياء : يقاؿفا١بواب أف  

 . كيريد ّٔا حقان كباطبلن فبلبٌد من ٛبييز ا٢بق من الباطل ٍبٌ ذكر ا٢بكم
 : إٌف لفظ األبرياء يطلق عند بعض الناس كيقصدكف بو 
 . ىو ما يسمونو با٤بدنيْبالذم ال ٰبمل السبلح كالطبيب كا٤بهندس ك٫بوٮبا ك  الكافر - 
 . الكفار كأطفا٥بم نساء - 
 . ا١بيش الوطِب الذم يكوف درعان للغزاة أفراد - 
 . ا٤بسلمْبأفراد من  - 
باألبرياء مىن كاف من الكفار قادران على ٞبل السبلح كلكنو ٓب ٰبملو كٓب يقاتل ف ف  ػ ف ف كاف ا٤بقصود 

صلى ا عليو كسلم مضت على أف من كاف من العدك قادران على كصفو بالربمء خطأ كغلط، ف ف سنة النيب 
ٞبل السبلح كالقتاؿ ف نو ييلحق بااربْب حٌب لو ٓب ٰبمل السبلح كيدؿ على ذلك فعلو صلى ا عليو 
كسلم ُب بِب قريظة عندما نقضوا العهد ف نو قتل كل من بلغ منهم مع أٌف الذين نقضوا العهد ىم رؤساؤىم 

سكتوا على ما فعلو رؤساؤىم من نقض العهد دٌؿ ذلك على ر اىم فغزاىم ٝبيعان كقتل ٝبيع  كلكن ٤با
عر نا على رسوؿ ا صلى ا ]رجا٥بم ففي الَبمذم كابن ماجة كصححو األلبا٘ب عن عطية القرظي قاؿ:

خلي فكنت فيمن ٓب ينبت ف. فكاف من أنبت قتل، كمن ٓب ينبت خلى سبيلو. عليو كسلم يـو قريظة
 . سبيلي[
فهذا عموـه من النيب صلى ا عليو كسلم ٓب ”على ىذا ا٢بديم بقولو:  كقد علق ابن حـز رٞبو ا 

يىٍستىٍبًق منهم عسيفان كال تاجران كال فبلحان كال شيخان كبّبان كىذا إٝباعه صحيحه منهم ر ي ا عنهم ميتػىيػىقَّنه 
 . ٕٗٗ/ ٕاىػ الى . “على أحد من أىلها ألهنم ُب عرض من أعراض ا٤بدينة ٓب ٱبف ذلك

كفيها انتقاض عهد ٝبيعهم بذلك، ”ُب ذكر فوائد ىذه الغزكة:  -رٞبو ا تعأب- كقاؿ ابن القيم 
ردئهم كمباشريهم إذا ر وا بذلك، كأقٌركا عليو كٓب ينكركه، ف ف الذين أعانوا بِب بكر من قريش بعضهم، ٓب 

فغزاىم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كلهم، كىذا كما أهنم دخلوا ُب عقد يقاتلوا كلهم معهم، كمع ىذا 
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الصلح تبعان، كٓب ينفرد كلُّ كاحدو منهم بصلح، إذ قد ر وا بو كأقركا عليو، فكذلك حكم نقضهم للعهد، ىذا 
ناقضي  ىدم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم الذم ال شك فيو كما ترل، كطردي ىذا جريافي ىذا ا٢بكًم على

العهد من أىل الذمة إذا ر ي ٝباعتهم بو، كإف ٓب يباشر كل كاحد منهم ما ينقض عهده، كما أجلى عمر 
يهود خيرب ٤با عدا بعضهم على ابنو، كرموه من ظهر دار ففدعوا يده، بل قد قتل رسوؿ ا صلى ا عليو 

لعهد أـ ال؟ ككذلك أجلى بِب النضّب  كسلم ٝبيع مقاتلة بِب قريظة، كٓب يسأؿ عن كل رجل منهم ىل نقض ا
كلهم، كإ٭با كاف الذم ىمَّ بالقتل رجبلف، ككذلك فعل ببِب قينقاع حٌب استوىبهم منو عبد ا بن أيب، 

اىػ . “فهذه سّبتو كىديو الذم ال شك فيو، كقد أٝبع ا٤بسلموف على أف حكم الردء حكم ا٤بباشر ُب ا١بهاد
 . ُِْ -َِْ/ّمن زاد ا٤بعاد 

 . إٌف بعض أكلئك الكفار كاره لسياسة دكلتو: ف قيلف  
أف األصل أف ٰبكم على الكافر حكم دكلتو فكما أف حكم العهد يشملو مع دكلتو فكذلك : فا١بواب 

حكم النقض كما سبق بياف ذلك ُب كبلـ ابن القيم السابق، ك٫بن نعاملهم على ىذا األساس كال نستطيع 
إذا كاف ا سبحانو ٱبسف بالذين يغزكف الكعبة ٝبيعهم مع كجود من ليس أف نفرؽ بْب الرا ي كالكاره، ك 

منهم كليس قصده قصدىم مع علمو سبحانو ٗبا ُب القلوب فنحن الذين ال نعلم الغيب من باب أكٔب أف ال 
 . نؤمر بالتفريق

غزك ىذا البيت ي”كقد ثبت ُب الصحيحْب عن النيب أنَّو قاؿ: : قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا 
جيش من الناس فبينما ىم ببيداء من األرض إذ خسف ّٔم فقيل يا رسوؿ ا كفيهم ا٤بكره فقاؿ يبعثوف 

ف ذا كاف العذاب الذم ينزلو ا با١بيش الذم يغزك ا٤بسلمْب ينزلو با٤بكره كغّب ا٤بكره فكيف “ على نياهتم
كما قاؿ تعأب: )قيٍل ىىٍل تػىرىبَّصيوفى بًنىا ًإالَّ ًإٍحدىل ا٢بٍيٍسنػىيػىٍْبً بالعذاب الذم يعذّٔم ا بو أك بأيدم ا٤بؤمنْب؟!  

على التمييز، كى٫بىٍني نػىتػىرىبَّصي ًبكيٍم أىٍف ييًصيبىكيمي اللَّوي ًبعىذىابو ًمٍن ًعٍنًدًه أىٍك بًأىٍيًدينىا( ك٫بن ال نعلم ا٤بكره كال نقدر 
كمعذكرين، ككانوا ىم على نياهتم فمن كاف مكرىنا ال يستطيع ف ذا قتلناىم بأمر ا كنا ُب ذلك مأجورين 

االمتناع فانو ٰبشر على نيتو يـو القيامة، ف ذا قتل ألجل قياـ الدين ٓب يكن ذلك بأعظم ٩بن يقتل من 
 . (ْٕٓ/ِٖىػ ٦بموع الفتاكل ). ا. “عسكر ا٤بسلمْب
************* 

فا٥بم، فنحن نقوؿ: نعم ُب األصل ال ٯبوز قتل نساء باألبرياء نساء الكفار كأط ػ كإف كاف ا٤بقصود 
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الكفار كأطفا٥بم ألهنم ليسوا من أىل القتاؿ، كلكن لو حصل منهم القتاؿ أك ا٤بعاكنة عليو با٤باؿ أك الرأم 
ف هنم يقتلوف ُب قوؿ عامة أىل العلم ألٌف علة ترؾ قتا٥بم منتفية حينئذو، كعلى ىذا فآّندات البلٌب يقاتلن 

 . ٥بم ال شك ُب مشركعية قتا٥بن كقتلهنمع دك 
كلكن النساء كاألطفاؿ الذين ٓب ٰبصل منهم شيء من ذلك ال ٯبوز استهدافهم ابتداءن، كال تقصدىم 
بالقتل، إال إذا كاف من باب معاقبتهم با٤بثل، كذلك إذا تقصد العدك قتل نسائنا كأطفالنا جاز لنا أف نعاملهم 

قوؿ ا تعأب )فىمىًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ٗبًٍثًل أطفا٥بم كيدؿ على ذلك با٤بثل فنتقٌصد قتل نسائهم ك 
 ( ُْٗمىا اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم( )البقرة:

ٍصلىحى فىأىٍجريهي عىلىى اللًَّو كقولو )كىالًَّذينى ًإذىا أىصىابػىهيمي اٍلبػىٍغيي ىيٍم يػىٍنتىًصريكفى كىجىزىاءي سىيّْئىةو سىيّْئىةه ًمثٍػليهىا فىمىٍن عىفىا كىأى  
ًن انٍػتىصىرى بػىٍعدى ظيٍلًمًو فىأيكلىًئكى مىا عىلىٍيًهٍم ًمٍن سىًبيلو ًإ٭بَّىا السًَّبي بُّ الظَّاًلًمْبى كىلىمى لي عىلىى الًَّذينى يىٍظًلميوفى ًإنَّوي ال ٰبًي

ٍم عىذىابه أىلًيمه كىلىمىٍن صىبػىرى كىغىفىرى ًإفَّ ذىًلكى لىًمٍن عىٍزـً اأٍليميوًر( كقولو النَّاسى كىيػىبػٍغيوفى ُب اأٍلىٍرًض بًغىٍّبً ا٢بٍىقّْ أيكلىًئكى ٥بىي 
يػٍره لًلصَّاًبرًينى، كىاٍصربٍ كىمى   ا صىبػٍريؾى ًإالَّ بًاللًَّو كىال ٙبىٍزىفٍ )كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ٗبًٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم بًًو كىلىًئٍن صىبػىٍرًبيٍ ٥بىيوى خى
 . عىلىٍيًهٍم كىال تىكي ُب  ىٍيقو ٩بَّا ٲبىٍكيريكفى ًإفَّ اللَّوى مىعى الًَّذينى اتػَّقىٍوا كىالًَّذينى ىيٍم ٧بيًٍسنيوفى(

 :فالعقوبة با٤بثل جائزة ُب الشريعة، كلكن ىناؾ فرؽ بْب ما حيرـٌ لذاتو، كما حرـٌ لغّبه 
فهذا ال ٯبوز القصاص فيو با٤بثل ألنو ٧برـٌ لذاتو   كيسميو بعض العلماء ما حرـٌ بنوعو فما حرـٌ لذاتو 

كمن زٗب بامرأة ال ٯبوز أف يقتص منو بفعل ذلك ُب أىلو، كذلك من سقى غّبه ٟبران فمات ف نو ال ٯبوز أف 
 . نسقيو ٟبران ألنو ٧بـر لذاتو، كىكذا

رـٌ قتل نس كما حرـٌ لغّبه  اء الكفار كأطفا٥بم لذاتو كإ٭با ف نو ٯبوز القصاص فيو با٤بثل، كُب مسألتنا ٓب ٰبي
لغّبه، كىو كوهنم ليسوا ما أىل القتاؿ غالبان، بدليل أنو ٯبوز قتلهم إذا قاتلوا أك أعانوا على القتاؿ، كذلك 
ٯبوز قتلهم تبعان كما ُب تبييت الكفار ففي الصحيحْب عن الصعب ابن جثامة ر ي ا عنو قاؿ: سئل 

ىم : )ن أىل الدار من ا٤بشركْب ييبيتوف فيصاب من نسائهم كذراريهم فقاؿرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ع
 . منهم(
إذا تقٌصد الكفار قتل أطفالنا كنساءنا جاز لنا أف نعاقبهم با٤بثل فنتقصد قتل نسائهم  فعلى ىذا 

 . كأطفا٥بم
م مثلة سيئة قاؿ ٤با كاف يـو أحد كانصرؼ ا٤بشركوف فرأل ا٤بسلموف ب خواهن ّٔٔ/ٕركل بن أيب شيبة  
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جعلوا يقطعوف آذاهنم كآنافهم كيشقوف بطوهنم فقاؿ أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم لئن أنالنا ا 
يػٍره لًلصَّ  ا اًبرًينى( فقاؿ رسوؿ منهم لنفعلن فأنزؿ ا )كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ٗبًٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم ًبًو كىلىًئٍن صىبػىٍرًبيٍ ٥بىيوى خى

 . صلى ا عليو كسلم )بل نصرب(
فا٤بثلة منهي عنها ك٧برمة لقوؿ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم كما جاء عند البخارم عن عبد ا ين  

ا٤بثلة: تشويو خلقة القتيل،  ” َُِ/ٓيزيد ر ي ا عنو )أنو هنى عن النهىب كا٤بثلة( قاؿ ابن حجر ُب الفتح 
 . “و ذلككجدع أطرافو، كجب مذاكره ك٫ب

إف ا٤بثلة حق ٥بم، فلهم فعلها ”نقبلن عن شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ُِٖ/ٔالفركع  قاؿ ابن مفلح ُب 
لبلستيفاء كأخذ الثأر، ك٥بم تركها، كالصرب أفضل، كىذا حيم ال يكوف ُب التمثيل ّٔم زيادة ُب ا١بهاد، كال 

دعاءن ٥بم إٔب اإلٲباف أك زجران ٥بم عن العدكاف،  يكوف نكاال ٥بم عن نظّبىا، فأما إذا كاف ُب التمثيل الشائع
 . ُِٓ/ٓكانظر االختيارات لشيخ اإلسبلـ “ ف نو ىنا من باب إقامة ا٢بدكد كا١بهاد ا٤بشركع

كقد أباح ا تعأب للمسلمْب أف ٲبثلوا بالكفار إذا مثلوا ّٔم ” َُٖ/ُُِب حاشيتو  كقاؿ ابن القيم 
اؿ تعأب )كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ٗبًٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم ًبًو( كىذا دليل على جدع األنف كإف كانت ا٤بثلة منهيا عنها فق

كقطع األذف كبقر البطن ك٫بو ذلك ىي عقوبة با٤بثل ليست بعدكاف كا٤بثل ىو العدؿ، كأما كوف ا٤بثلة منهيا 
 قاؿ ما خطبنا رسوؿ ا عنها فلما ركل أٞبد ُب مسنده من حديم ٠برة بن جندب كعمراف بن حصْب

خطبة )إال أمرنا بالصدقة كهنانا عن ا٤بثلة(، ف ف قيل فلو ٓب ٲبت إذا فيعل بو نظّب ما فىعل فأنتم تقتلونو كذلك 
زيادة على ما فعل فأين ا٤بماثلة؟، قيل ىذا ينتقض بالقتل بالسيف، ف نو لو  ربو ُب العنق كٓب يوجبو كاف لنا 

ٌب يوجبو اتفاقا، كإف كاف األكؿ إذا  ربو حصوؿ كاحدة كاعتبار ا٤بماثلة لو طريقاف أف نضربو ثانية كثالثة ح
إحداٮبا اعتبار الشيء بنظّبه كمثلو كىو قياس العلة الذم يلحق فيو الشيء بنظّبه، كالثا٘ب قياس الداللة الذم 

ذين عمـو لفظي كاف يكوف ا١بمع فيو بْب األصل كالفرع بدليل العلة كالزمها ف ف انضاؼ إٔب كاحد من ى
من أقول األدلة الجتماع العمومْب اللفظي كا٤بعنوم كتضافر الدليلْب السمعي كاالعتبارم فيكوف موجب 
الكتاب كا٤بيزاف كالقصاص ُب مسألتنا ىو من ىذا الباب كما تقدـ تقريره كىذا كا ح ال خفاء بو ك ا٢بمد 

 اىػ. “كا٤بنة
رد على من قاؿ: ككيف تقتلوف نساء كصبياف ا٤بقاتلة إذا فعلوا ىذا ككبلـ العبلمة ابن القيم ا٤بتقدـ  

 . بنساء كصبياف ا٤بسلمْب؟ ككيف تأخذكف ثأركم من غّب الفاعل؟ كا يقوؿ )كىال تىزًري كىازًرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل(
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م مقاتلة كىذا اإليراد باطل كينتقض حٌب لو قلناه على ا٤بقاتلة فكيف يقاتل النيب صلى ا عليو كسل 
 . قريش كالذم نقض العهد ىم بِب بكر بن كائل أك قادة قريش

ككيف يقتل النيب صلى ا عليو كسلم رجاؿ كشيوخ كأجراء بِب قريظة كىم ٓب ينقضوا العهد بل نقضو   
 . كرباؤىم كأىل الرأم منهم فقتل ٔبريرهتم سبعمائة نفس، كاسَبؽ من بقي

 . طلقان برجاؿ العدك كٓب يشَبطوا أف تكوف ا٤بثلة بالفاعل؟كأيضان كيف ٯبيز العلماء ا٤بثلة م 
كلو أف رجبلن قتل آخر فلماذا تتحمل عاقلتو الدية كيغرموف كالذم ارتكب ا١بناية فرد منهم كىم ٓب  

  يشاركوه كرغم ذلك ٙبملوا جريرتو؟
أك حد سواءن مع كاْليات ا٤بتقدمة ال تقتصر على ا٤بماثلة ُب القصاص فقط بل ىي عامة لكل عقوبة  

ًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ٗبًٍثًل ” ّٕٓ/ِمسلم أك ذمي أك معاىد أك حريب قاؿ القرطيب  قولو تعأب )فىمى
األشياء  مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم( كقولو تعأب )كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ٗبًٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم بًًو( قالوا كىذا عمـو ُب ٝبيع 

كلها كعضدكا ىذا بأف النيب صلى ا عليو كسلم )حبس القصعة ا٤بكسورة ُب بيت الٍب كسرهتا كدفع 
ال خبلؼ بْب العلماء أف ىذه اْلية  ...الصحيحة كقاؿ إناء ب ناء كطعاـ بطعاـ( أخرجو أبو داكد، ٍب قاؿ

قوؿ ا١بمهور ما ٓب يقتلو بفسق  أصل ُب ا٤بماثلة ُب القصاص فمن قتل بشيء قتل ٗبثل ما قتل بو كىو 
كاللوطية كإسقاء ا٣بمر فيقتل بالسيف، كللشافعية قوؿ أنو يقتل بذلك فيتخذ عودان على تلك الصفة كيطعن 
بو ُب دبره حٌب ٲبوت كيسقى عن ا٣بمر ماءن حٌب ٲبوت، كقاؿ ابن ا٤باجشوف إف من قتل بالنار أك بالسم ال 

سلم )ال يعذب بالنار إال ا( كالسم نار باطنو كذىب ا١بمهور إٔب أنو يقتل بو لقوؿ النيب صلى ا عليو ك 
 . “يقتل بذلك لعمـو اْلية

قولو تعأب )كىجىزىاءي سىيّْئىةو سىيّْئىةه ًمثٍػليهىا( كقولو تعأب )كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم ” ّٗ/ُٔب نيل األكطار  قاؿ الشوكا٘ب 
قولو تعأب )فىمىًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ٗبًٍثًل مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم( كا٢باصل فػىعىاًقبيوا ٗبًٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم ًبًو( ك 

  أىػ ٨بتصران “ أف األدلة القا ية بتحرٙب ماؿ اْلدمي كدمو كعر و عمومها ٨بصص ّٔذه الثبلث اْليات
ٍيًو ٗبًٍثًل مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم( كقولو )كىجىزىاءي قولو )فىاٍعتىديكا عىلى ” ِّٖ/ُُب إعبلـ ا٤بوقعْب  قاؿ ابن القيم 

إم العقوبة با٤بثل ُب  -سىيّْئىةو سىيّْئىةه ًمثٍػليهىا( كقولو )كىًإٍف عىاقػىٍبتيٍم فػىعىاًقبيوا ٗبًٍثًل مىا عيوًقٍبتيٍم ًبًو( يقتضي جواز ذلك 
كفار كقطع أشجارىم إذا كانوا يفعلوف كقد صرح الفقهاء ٔبواز إحراؽ زركع ال -األنفس كاألعراض كاألمواؿ 

ذلك بنا كىذا عْب ا٤بسألة كقد أقر ا سبحانو الصحابة على قطع ٬بل اليهود ٤با فيو من خزيهم كىذا يدؿ 
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على أنو سبحانو ٰبب خزم ا١با٘ب الظآب كيشرعو، كإذا جاز ٙبريق متاع الغاؿ بكونو تعدل على ا٤بسلمْب 
فؤلف ٰبرقوا مالو إذا حرؽ ماؿ ا٤بسلم ا٤بعصـو أكٔب كأحرل، كإذا كانت  ُب خيانتهم ُب شيء من الغنيمة

ا٤بالية ُب حق ا الذم مسا٧بتو بو أكثر من استيفائو فؤلف تشرع ُب حق العبد الشحيح أكٔب كأحرل، كألف 
ا سبحانو شرع القصاص زجرا للنفوس عن العدكاف ككاف من ا٤بمكن أف يوجب الدية استدراكا لظبلمة 
آِّب عليو با٤باؿ كلكن ما شرعو أكمل كأصلح للعباد كأشفى لغيظ آِّب عليو كأحفظ للنفوس كاألطراؼ، 
كإال فمن كاف ُب نفسو من اْلخر من قتلو أك قطع طرفو قتلو أك قطع طرفو كأعطى ديتو كا٢بكمة كالرٞبة 

 اىػ. “كا٤بصلحة تأىب ذلك كىذا بعينو موجود ُب العدكاف على ا٤باؿ
ىذا نقوؿ: إف آّاىدين ال يتقصدكف قتل نساء الكفار كأطفا٥بم مع جواز ذلك ٥بم كإ٭با ا٤بقصود  كمع 

 . ُب عملياهتم ُب األصل ىم رجاؿ الكفار كما ييقتل من النساء كاألطفاؿ إ٭با يقتلوف تبعان ال قصداٌ 
حاؿ التبييت كا٥بجـو على لنا أف نقتل فيها نساء الكفار كأطفا٥بم ما يكوف ُب  كمن ا٢باالت الٍب ٯبوز 

الكفار على حْب ًغرَّة كيدؿ على ذلك ما ركاه الصعب بن جثامة ر ي ا عنو قاؿ: سئل رسوؿ ا صلى 
ا عليو كسلم عن أىل الدار من ا٤بشركْب ييبيتوف فيصاب من نسائهم كذراريهم فقاؿ: )ىم منهم( متفق 

 . عليو
آّاىدكف ىي من ىذا الباب ف هنا تكوف على حْب ًغرٌة من االستشهادية الٍب يقـو ّٔا  كالعمليات 
 . العدك
قتل نساء الكفار كأطفا٥بم تبعان إذا احتجنا إٔب استخداـ األسلحة الثقيلة كما فعل ذلك  كذلك ٯبوز 

 . النيب صلى ا عليو كسلم عندما  رب أىل الطائف با٤بنجنيق
لشهيد يوسف العيّبم ُب ىذه ا٤بسألة، كىو موجود ُب ىذا فلّباجع ما كتبو الشيخ ا كمن أراد االستزادة 

 . الرد على الشبهة التاسعة
باألبرياء ا١بيش الذم نصبو العدك اتل ليكوف درعان لو، ف ف ا١بواب على ىذا  ػ كإف كاف ا٤بقصود 

الذم دٌمر ديارىم نقوؿ: إف ىؤالء الذين باعوا دينهم ٕبفنة من الدنيا كر وا ألنفسهم أف يكونوا درعان للعدك 
كقتل إخواهنم، كر وا ألنفسهم أف يكونوا مطايا للعدك يركبها ليصل إٔب مراده، ىؤالء أكٔب بالقتل من العدك، 
ألهنم بوقوفهم مع العدك  ٌد آّاىدين قد ارتدكا عن دينهم ككالوا أعداء ا على ا٤بسلمْب، كا تعأب يقوؿ: 

 . }كمن يتو٥بم منكم ف نو منهم{
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نقلو  (كحل مالو كدمو ،ُب اختياراتو: )من قفز إٔب معسكر التَب، ك٢بق ّٔم ارتد اؿ شيخ اإلسبلـق 
٦بموعة الرسائل النجدية  ،ّّٖ/ٖالدرر السنية  ،الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرٞبن بن حسن آؿ الشيخ

 للمسلمْب كأعاهنم )ككذا كل من ٢بق بالكفار ااربْب :كعلق الشيخ رشيد ر ا ُب ا٢باشية بقولو ،ّٓ/ّ
 . كىو صريح قولو تعأب " كمن يتو٥بم منكم ف نو منهم"( ،عليهم
كإذا كاف السلف قد ٠بوا مانعي الزكاة مرتدين مع كوهنم يصوموف كيصلوف كٓب : كقاؿ ابن تيمية رٞبو ا 

)٦بموع . ؟بل للمسلمْبػار مع أعداء ا كرسولو قاتػن صػاعة ا٤بسلمْب فكيف ٗبػيكونوا يقاتلوف ٝب
 (َّٓج/صِٖالفتاكل/
كقاؿ: فمن قفز عنهم إٔب التتار كاف أحق بالقتاؿ من كثّب من التتار ف ف التتار فيهم ا٤بكره كغّب ا٤بكره  

 . (ّْٓ/صِٖ)٦بموع الفتاكل/ج. من عقوبة الكافر األصلي بأف عقوبة ا٤برتد أعظمكقد استقرت السنة 
ىو قتاؿ الصديق ر ي ا عنو مانعي الزكاة كيأخذ ما٥بم كقتاؿ التتار كلو كانوا مسلمْب : كقاؿ 

 (ِٖٓ/ٓ)الفتاكل الكربل/ج. كلو ادعى إكراىاكذريتهم ككذا ا٤بقفز إليهم 
صار مع إف األدلة على كفر ا٤بسلم إذا أشرؾ با أك : )كقاؿ الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبو ا 

أف ٙبصر من كبلـ ا ككبلـ رسولو ككبلـ أىل العلم  أكثر من -كلو ٓب يشرؾ-ا٤بشركْب على ا٤بسلمْب 
 . ِِٕالرسائل الشخصية ص . (ا٤بعتمدين
فمن أعظمها  :دػض كمبطبلت تناُب ذلك التوحيػكلو نواق: )كقاؿ الشيخ عبد الرٞبن بن حسن رٞبو ا 

  :أمور ثبلثة
كما قاؿ تعأب " فبل   ،اللساف أك ا٤باؿ مواالة ا٤بشرؾ كالركوف إليو كنصرتو كإعانتو باليد أك :األمر الثالم 

كقاؿ تعأب" ترل كثّبا منهم يتولوف الذين كفركا لبئس ما قدمت [ … ٖٔالقصص:]تكونن ظهّبا للكافرين "
كلو كانوا يؤمنوف با كالنيب كما أنزؿ إليو ما . ٥بم أنفسهم أف سخط ا عليهم كُب العذاب ىو خالدكف

[ فتأمل ما ُب ىذه اْليات كما رتب ا سبحانو ُٖ،َٖ:منهم فاسقوف" ]ا٤بائدةاٚبذكىم أكلياء كلكن كثّبا 
كقاؿ شيخ اإلسبلـ ُب معُب قولو . على ىذا العمل من سخطو كا٣بلود ُب عذابو كسلب اإلٲباف كغّب ذلك

. اإلٲباف( تعأب "كلو كانوا يؤمنوف با كالنيب كما أنزؿ إليو ما اٚبذكىم أكلياء" فثبوت كاليتهم يوجب عدـ
 . ُِٗ/٦ْبموعة الرسائل كا٤بسائل النجدية  ،َّْ-ََّ/ُُالدرر السنية 

 إف الشرطة ال تعْب العدك كلكن تريد أف ٱبرج العدك لكي تدير ىي أمور الببلد:: ف ف قيل 
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من ا٤بستحيل أف يغزك العدك أرض ا٤بسلمْب كيبذؿ ُب ذلك األمواؿ الطائلة كا١بنود ٍبٌ : فا١بواب نقوؿ 
من يؤسس ا١بيش كيقـو بتدريبو كاإلشراؼ على ذلك، فهل ييعقل بعد ىذا أف ٱبرج كيدع األمر للجيش  ىو

استقبلالن ىذا أمره ييكذبو الواقع، كىم إ٭با يؤسسوف ا١بيش الوطِب ليكوف درعان ٥بم كلكي يكوف ككيبل عنهم 
إذا خالفو فسرعاف ما يقـو بتغيّبه ُب تنفيذ ٨بططاهتم فهم ُب ا٢بقيقة كالٌدمية ٰبركها العدك كيفما شاء ك 

 . كإقامة غّبه مقامو
يتبْب لك األمر، انظر إٔب ا٢بكومات العميلة الٍب ك عها العدك ُب الشيشاف  ٌٍب انظر إٔب الواقع 

كأفغانستاف كالعراؽ كغّبىا انظر ماذا تصنع، إهنا كقبل خركج العدك بعدما تتدرب على يديو تقـو بقتاؿ 
ك ٌٍب تقـو ىي ٗبفردىا بقتاؿ آّاىدين كمداٮبات البيوت ٙبت نظر العدك لكي تيثبت لو آّاىدين مع العد

صدؽ العمالة كالتفا٘ب ُب تنفيذ ٨بططو كىذا ىو عْب ما حصل كٰبصل ُب أفغانستاف كالعراؽ، فالشرطة 
 . ل السنةالعميلة ُب العراؽ تقـو ٗبداٮبة بيوت أىل السنة كقتل رجا٥بم بل كيقوموف باغتصاب نساء أى

 ىذه ا٢بكومات العميلة الٍب يضعها العدك ٗباذا ٙبكم ا٤بسلمْب؟: ٍبٌ نقوؿ 
  ؟كقوانينهم ا٤بضاٌدة لشرع ا كحكمو بكتاب ا أـ بشريعة الكفار ىل ٙبكمهم 
ٯبوز لعاقل أف يدخل ٙبت راية ىذه ا٢بكومات العميلة، كىل ٯبوز لعاقل أف يعتذر ٥بم  فهل بعد ىذا 

 هم كىم اليد ا٢بديدية الٍب يضرب ّٔا العدك أىل اإلسبلـ؟كيدافع عن
فكل من كقف معو أصالة أك ككالة  -كىي كذلك كإف ٓب يعلنها-قد أعلنها حربان صليبية  ٌٍب إف العدك 

فهو داخل ُب عسكر الكفر اارب لئلسبلـ، كإذا كاف الدخوؿ مع التتار كفر كرٌدة مع كوهنم يشهدكف 
يصوموف كلكنهم ٲبتنعوف عن كثّب من شعائر اإلسبلـ الظاىرة، فكيف ا٢بكم فيمن الشهادتْب كيصلوف ك 

 دخل مع الكفار الذين يعلنوف عداءىم لئلسبلـ كأىلو؟
ادؿ عن الذين ٱبتانوف أنفسهم إٌف ا ال : ]من ٯبادؿ عن ىؤالء كأمثا٥بم بقوؿ ا تعأب كنيذكّْر  كال ٘بي

ىا أنتم ىؤالء جادلتم عنهم ُب ا٢بياة الدنيا فمن ٯبادؿ ا : ]ا سبحانوٰبب من كاف خٌوانان أثيمان{، كقوؿ 
 . عنهم يـو القيامة أٌمن يكوف عليهم ككيبل{

باألبرياء ا٤بسلمْب الذين يقتلوف ُب بعض تلك العمليات، فنقوؿ: ال شك ُب حرمة  ػ كإف كاف ا٤بقصود 
اىدكف ٕبمد ا حريصوف أشٌد ا٢برص على دماء دـ ا٤بسلم كعصمتو، كال ٯبوز قتل مسلم بغّب حق، كآّ

ا٤بسلمْب، بل ىم ٓب ٱبرجوا إٔب ١بهاد إال للدفاع عن دين ا٤بسلمْب كدمائهم كأعرا هم، ككم من العمليات 
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الٍب قد أعٌدىا آّاىدكف أيلًغيت بسبب كجود بعض ا٤بسلمْب حوؿ ا٤بوقع، ككم من العمليات أيخّْرت بسبب 
بل قبل بدء بعض العمليات ينتشر عدد من آّاىدين حوؿ ا٤بوقع إلخراج ا٤بسلمْب  كجود بعض ا٤بسلمْب،

الذين داخل موقع العملية كمنع ا٤بسلمْب الذين خارج ا٤بوقع من الدخوؿ، كىذا يعلمو كل من لو عبلقة 
لبعض بآّاىدين كيطالع إصداراهتم، كلكن ُب بعض األحياف تنٌفذ العملية كبسبب قوهتا قد ٰبصل  رره 

ا٤بسلمْب أك يقتل فيها من ا٤بسلمْب بغّب قصد أك عدـ العلم بوجودىم ُب موقع العملية، مع أٌف آّاىدين ال 
يألوف جهدان ُب ٙبذير ا٤بسلمْب من القرب من أماكن تواجد األعداء، خاصة كأف العمليات االستشهادية 

 . تعتمد على السرعة كأخذ العدك على ًغرٌة
لمْب ُب بعض ىذه العمليات ف نو ب ذف ا شهيد، كآّاىدكف ال ٲبكن أف يوقفوا ا٤بس فمن قيتل من 

ٝبيع عملياهتم إذا حصل ُب بعضها نوع  رر ألٌف العدك إذا رأل أف آّاىدين يوقفوف كل عملية ٗبجرد 
ُب  كجود بعض ا٤بدنيْب ف نو سوؼ يتخذ ُب كل مكاف يتمركز فيو عددان من ا٤بسلمْب ٌٍب يوغل بعد ذلك

إجرامو، كلكن إذا علم أٌف مثل ذلك ال يفيده كأف  ربات آّاىدين لن تتوقف ٗبثل ىذا سعى لطريقة أخرل 
 . ٙبميو من  ربات آّاىدين

أجازكا قتل الَبس من ا٤بسلمْب إذا خاؼ ا٤بسلموف من فوات مصلحة أعظم أك  كإذا كاف العلماء 
ز ذلك ُب جهاد الدفع الذم ىو  ركرة من باب حصوؿ مفسدة أكرب كذلك ُب جهاد الطلب فؤلف ٯبو 

 . أكٔب
ككذلك مسألة التَبس الٍب ذكرىا الفقهاء ف فَّ ا١بهاد ىو دفع ”رٞبو ا: قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

فتنة الكفر، فيحصل فيها من ا٤بضرَّة ما ىو دكهنا، ك٥بذا اتٌفق الفقهاء على أنَّو مٌب ٓب ٲبكن دفع الضرر عن 
إالَّ ٗبا يفضي إٔب قتل أكلئك ا٤بتَبس ّٔم جاز ذلك، كإف ٓب ٱبف الضرر لكن ٓب ٲبكن ا١بهاد إال ٗبا ا٤بسلمْب 

يفضي إٔب قتلهم ففيو قوالف، كمن يسوٌغ ذلك يقوؿ: قتلهم ألجل مصلحة ا١بهاد مثل قتل ا٤بسلمْب 
 (ّٓ - ِٓ/َِ“ ) ..ا٤بقاتلْب يكونوف شهداء

ماء على أفَّ جيش الكفار إذا تَبسوا ٗبن عندىم من أسرل كقد اتفق العل”كقاؿ ُب مو عو آخر:  
ا٤بسلمْب كخيف على ا٤بسلمْب الضرر إذا ٓب يقاتلوا، ف هنم يقاتلوف كاف أفضى ذلك إٔب قتل ا٤بسلمْب الذين 
تَبسوا ّٔم، كإف ٓب ٱبف على ا٤بسلمْب ففي جواز القتاؿ ا٤بفضي إٔب قتل ىؤالء ا٤بسلمْب قوالف مشهوراف 

ا، ف فَّ  .للعلماء كىؤالء ا٤بسلموف إذا قتلوا كانوا شهداء، كال يَبؾ ا١بهاد الواجب ألجل من يقتل شهيدن
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ا، كمن قتل  كىو ُب الباطن ال يستحق القتل  -ا٤بسلمْب إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من ا٤بسلمْب يكوف شهيدن
ا، كقد ثبت ُب الصحيحْب عن النيب أنَّو - يغزك ىذا البيت جيش ”قاؿ:  ألجل مصلحة اإلسبلـ كاف شهيدن

من الناس فبينما ىم ببيداء من األرض إذ خسف ّٔم فقيل يا رسوؿ ا كفيهم ا٤بكره فقاؿ يبعثوف على 
ف ذا كاف العذاب الذم ينزلو ا با١بيش الذم يغزك ا٤بسلمْب ينزلو با٤بكره كغّب ا٤بكره فكيف “ نياهتم

ؤمنْب؟! كما قاؿ تعأب: )قيٍل ىىٍل تػىرىبَّصيوفى بًنىا ًإالَّ ًإٍحدىل ا٢بٍيٍسنػىيػىٍْبً بالعذاب الذم يعذّٔم ا بو أك بأيدم ا٤ب
على التمييز، كى٫بىٍني نػىتػىرىبَّصي ًبكيٍم أىٍف ييًصيبىكيمي اللَّوي ًبعىذىابو ًمٍن ًعٍنًدًه أىٍك بًأىٍيًدينىا( ك٫بن ال نعلم ا٤بكره كال نقدر 

مأجورين كمعذكرين، ككانوا ىم على نياهتم فمن كاف مكرىنا ال يستطيع ف ذا قتلناىم بأمر ا كنا ُب ذلك 
االمتناع فانو ٰبشر على نيتو يـو القيامة، ف ذا قتل ألجل قياـ الدين ٓب يكن ذلك بأعظم ٩بن يقتل من 

 . (ْٕٓ/ِٖىػ ٦بموع الفتاكل ). ا. “عسكر ا٤بسلمْب
التََّبس، األكٔب اتفاقية، كالثانية خبلفيَّة فيها قوالف  ابن تيميَّة ٙبٌدث عن صورتْب ٤بسألة فقد رأيتى أفَّ  

كال ”مشهوراف، كُب كبلمو ميله إٔب ترجيح ا١بواز ُب الصورة ا٤بختلف فيها من الٌتَبس كما يشّب إليو قولو 
  ، كالصورتاف ٮبا:“يَبؾ ا١بهاد الواجب ألجل من يقتل شهيدنا

اؼ على ا٤بسلمْب الضرر، إذا ٓب: األكٔب  ييقاتل الكافر ا٤بتٌَبس ٗبسلمْب، فهذه الصورة اتٌفاقيَّة عند  أف ٱبي
 . شيخ اإلسبلـ كغّبه

اؼ على ا٤بسلمْب الضَّرر من ترؾ قتاؿ ا٤بتَبسْب، فليس فيو مصلحةه تغتفري ألجلها : الثانية  أف ال ٱبي
 . فيها قوالف مشهورافً مفسدة قتل ا٤بسلمْب، إالَّ مصلحةي استمرار ا١بهاد، كامتثاؿ األمر بو، فهذه ا٤بسألة 

أك أحد القولْب ا٤بشهورىيًن ألىل ٗبسألة الٌتَبس،ال ٱبرج عن أف يكوف ٧بٌل إٝباًع، فاستدالؿ آّاىدين 
 . اإلسبلـ
كال بأس )بقطع( أشجارىم ا٤بثمرة كغّب  )كال بأس باإلغارة كالبيات عليهم؛ :قاؿ الكاسا٘ب رٞبو ا 

)ما قطعتم من لينة أك تركتموىا قائمة على أصو٥با فب ذف ا  رؾ كتعأبا٤بثمرة، كإفساد زركعهم لقولو تبا
سبحانو كتعأب )بقطع( النخيل ُب صدر اْلية الشريفة كنبو ُب آخرىا أف ذلك  كليخزم الفاسقْب(، أذف

ا٤باء كإغراقها ب كغيظا للعدك بقولو تبارؾ كتعأب كليخزم الفاسقْب كال بأس ب حراؽ حصوهنم بالنار يكوف كبتا
ٱبربوف بيوهتم بأيديهم كأيدم ا٤بؤمنْب(، )كٚبريبها كىدمها عليهم كنصب ا٤بنجنيق عليها لقولو تبارؾ كتعأب 

العدك ككبتهم كغيظهم كألف حرمة األمواؿ ٢برمة أربأّا كال  كألف كل ذلك من باب القتاؿ ٤با فيو من قهر
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بالنباؿ كإف علموا أف فيهم مسلمْب من  كال بأس برميهمفكيف ألموا٥بم  حرمة ألنفسهم حٌب يقتلوف
]بدائع اىػ. (تاجر ٤با فيو من الضركرة إذ حصوف الكفرة قلما ٚبلو من مسلم أسّب أك األسارل كالتجار

  [. (ََُ/ٕالصنائع )
تاجر، ألف ُب الرمي دفع  )كال بأس برميهم، كإف كاف فيهم مسلم أسّب أك: كقاؿ ا٤برغينا٘ب رٞبو ا 

خاص كألنو قلما ٱبلو حصن من مسلم فلو  بالذب عن بيضة اإلسبلـ كقتل األسّب كالتاجر  ررالضرر العاـ 
ا٤بسلمْب أك باألسارل ٓب يكفوا عن رميهم ٤با بينا كيقصدكف  امتنع باعتباره النسد بابو كإف تَبسوا بصبياف

 كما أصابوه منهم ال دية تعذر التمييز فعبل فلقد أمكن قصدا كالطاعة ٕبسب الطاقة بالرمي الكفار ألنو إف
 [. (ُّٕ/ِشرح البداية ) ا٥بداية]. ( ...عليهم كال كفارة ألف ا١بهاد فرض كالغرامات ال تقرف بالفركض،

رمي حصوف ا٤بشركْب كفيهم أطفاؿ ا٤بسلمْب  كقاؿ ا١بصاص رٞبو ا ُب أحكاـ القرآف: )باب: 
ال بأس برمي حصوف ا٤بشركْب، كإف كاف فيها  حنيفة كأبو يوسف كزفر ك٧بمد كالثورم قاؿ أبو. كأسراىم
الكفار  كأطفاؿ من ا٤بسلمْب كال بأس بأف ٰبرقوا ا٢بصوف كيقصدكا بو ا٤بشركْب ككذلك إف تَبس أسارل

]أحكاـ القرآف اىػ. كال كفارة بأطفاؿ ا٤بسلمْب رمي ا٤بشركوف كإف أصابوا أحدا من ا٤بسلمْب ُب ذلك فبل دية
(ٓ/ِّٕ) .] 

على جواز مداٮبة الكفار كقصفهم ك٫بو ذلك ٗبسألة التَبس، ف ذا جاز قتل الَبس من  كذلك يستدؿ 
ا٤بسلمْب دفعان لضرر العدك مع كوننا نرل الَبس كنشاىد إخواننا ا٤بسلمْب ا٤بتَبًس ّٔم فؤلف ٯبوز ُب حالة 

 . عدـ معرفتنا بوجود ا٤بسلمْب، أك عدـ ٛبييزنا بينهم كبْب الكفار من باب أكٔب
عليو كسلم نصب ا٤بنجنيق على الطائف كأمر  رٞبو ا: )كقد ركينا أف النيب صلى ا السرخسيقاؿ  

ككذلك أف تَبسوا بأطفاؿ ا٤بسلمْب . حصن عوؼ بن مالك أسامة بن يزيد ر ي ا عنو بأف ٰبرؽ كحرؽ
كإذا تركنا ذلك ٤با ألٌف القتاؿ معهم فرض  ،الرامي يعلم أنو يصيب ا٤بسلم فبل بأس بالرمي إليهم كإف كاف

ا٤بسلموف بذلك ف هنم ٲبتنعوف من الرمي ٤با أهنم تَبسوا  فعلوا أدل إٔب سد باب القتاؿ معهػم كألنػو يتضػرر
بذلك على ا٤بسلمْب كرٗبا يصيبوف منهم إذا ٛبكنوا من الدنو من ا٤بسلمْب كالضرر  بأطفاؿ ا٤بسلمْب فيجَبؤكف

كا٤بسلم فعبل كاف  صد بو ا٢بريب ألنو لو قدر على التمييز بْب ا٢بريبإال أف على ا٤بسلم الرامي أف يق مدفوع
. مثلو كال كفارة عليو كال دية ذلك مستحقا عليو ف ذا عجز عن ذلك كاف عليو أف ٲبيز بقصده ألنو كسع

  [. (ٓٔ/َُ]ا٤ببسوط )اىػ
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ٌفذىا ىم األمريكاف الٍب ٙبصل ُب األكساط السكنية أك األسواؽ ك٫بوىا ف ف الذم ين كأما التفجّبات 
كا١بيش العميل، كىذا بشهادة عدد من أىل العراؽ من مناطق ٨بتلفة، فقد سألتي رجبلن من األكراد، كرجبلن 
من أىل الفلوجة، كرجبلن من أىل بغداد متفرقْب ُب أكقات متفاكتة عن التفجّبات الٍب ٙبصل ُب األماكن 

لعدك اتل كأذنابو كذلك بأف يضعوا سيطرة تفتيش، العامة فاتفق جوأّم على أف الذم يقـو ّٔا ىو ا
فيوقفوف إحدل السيارات كٱبرجوف سائقها كيسألونو بعض األسئلة كيقـو بعضهم بو ع بعض ا٤بتفجرات ُب 
سيارتو كىو ال يعلم ٌٍب يَبكونو فّبكب سيارتو ف ذا توسط األماكن العامة قاـ العدك بتفجّب تلك ا٤بتفجرات 

 .  بعد ذلك يقولوف: إٌف الذم فعل ذلك ىم آّاىدكف ليشوىوا صورهتمٔبهاز ال سلكي، ٍبٌ 
 . كلقد أصبح ىذا األمر كا حان ألىل العراؽ ال ٱبتلف فيو اثناف 
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 حكم اسستعا ة بالكفار: الم ألة الرابعة
 

ُب ا٢برب  ا٢بديم عن ىذه ا٤بسألة عندما أفتت ىيئة كبار العلماء ٔبواز االستعانة باألمريكاف لقد كثر 
 . ا٣بليجية الثانية عندما غزت العراؽ الكويت

إٔب تلك ا٢برب بعْبو كاقعية يرل أهنا ُب ا٢بقيقة ٓب تكن حربان مستقٌلة عن ٚبطيط خفي، فبعد  كالناظر 
ا٢برب األفغانية  د الركس شعرت أمريكا بأٌف النفط الذم ييصٌدر إليها أصبح معٌر ان للخطر، فأرادت أف 

ىذا النفط بنفسها، ككذلك ما كانت ٚبططو من االستيبلء على الدكؿ آّاكرة خاصة العراؽ لقوة تأٌب كٙبمي 
 . جيشو إذا قارناه با١بيوش ا٣بليجية

أمريكا أهنا إذا دخلت بقواهتا إٔب أرض ا١بزيرة من غّب مربر ف ف شبأّا لن يسكتوا كسوؼ  كتعلم 
دث يقوموف بدفعها ك٧باربتها، خاصةن بعدما رأت شدٌ  ة بأس آّاىدين العرب ُب أفغانستاف، فأرادت أف ٙبي

أمران يربر دخو٥با إٔب ا١بزيرة، فاصطنعت ا٢برب ا٣بليجية، ك٤با كانت الدكؿ ا٣بليجية ال ٛبلك ا١بيوش الٍب 
ب مكاهنا صٌد ا١بيش العراقي استعانت با١بيش األمريكي كبذلك حصلت أمريكا على مربر لدخو٥با أرض 

 . ا١بزيرة
األحداث قاـ عدد من العلماء باالستنكار على الدكلة استعانتها بالكفار كبينوا أٌف ا٢برب  تلك كُب 

مصطنعة كأهنا خطة أمريكية لكي تدخل أرض ا١بزيرة كتقيم قواعدىا فيها، فحينئذو أخرجت ىيئة كبار 
يز فيو االستعانة بالكفار، كقد كاف الشيخ ابن باز رٞبو ا ق بل تلك األحداث أفٌب ٕبرمة العلماء بيانان ٘بي

كقاؿ فيها ٕبرمة االستعانة بالكفار ، ُب رسالتو الٍب كجهها إٔب ٝباؿ عبد الناصر االستعانة بالكفار مطلقان 
مطلقان كلو عند الضركرة، كعندما استعانت السعودية باألمريكاف أفٌب كمعو ىيئة كبار العلماء بأنو ٯبوز 

 . االستعانة بالكفار بل رٗبا ٯبب
األحداث قاـ الشيخ ٞبود بن عقبل الشعييب رٞبو ا بتأليف رسالة لطيفة بْب فيها حكم  كُب تلك 

 . االستعانة بالكفار، كُب ىذه ا٤بسألة أكرد من الرسالة ما ٱبتص ٗبو وعنا
 ،ْبعلى الظا٤ب ا٢بمد  رب العا٤بْب كالعاقبة للمتقْب كال عدكاف إال :قاؿ الشيخ رٞبو ا ُب ا٤بقدمة 

كأشهد أف ٧بمدان عبده كرسولو صلى ا  ،إلو األكلْب كاْلخرين ،كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال شريك لو
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  :أما بعد. كعلى آلو كأصحابو كأتباعو أٝبعْب عليو كعلى سائر إخوانو من النبيْب كا٤برسلْب
با٥بدل كدين ا٢بق كأمره أف يبلغ ) بأىل األرض خّبان أرسل إليهم ٧بمدان  ف ف ا سبحانو كتعأب ٤با أراد

إال دؿ األمة عليو  فقاـ صلوات ا كسبلمو عليو ّٔذا األمر أًب قياـ فما ترؾ خّبان كصبلحان  ،ألمتو ىذا الدين
األمة منو كهناىم عنو كبْب ٥بم الطرؽ  كما ترؾ شران إال كحذر ،كأمرىم بو كبْب ٥بم أسباب الوصوؿ إليو

كالسبلـ إال كقد بْب ألمتو كل ما ٙبتاج إليو كيصلحها ُب دنياىا  فما توُب عليو الصبلة ،ا٤بوصلة إليو ليجتنبوه
 . كأخراىا
كقاؿ عليو  {،اليـو أكملت لكم دينكم كأٛبمت عليكم نعمٍب كر يت لكم اإلسبلـ دينان : ]قاؿ تعأب 

 . ىالك " إال " تركتكم على البيضاء ليلها كنهارىا ال يزيغ عنها بعدم :الصبلة كالسبلـ
 . "ا٥بواء( إال كذكر لنا منو علمان  كطائر يقلب جناحيو ُب)ما توَب رسوؿ ا " :كقاؿ أبو ذر

إقامة اليهود كالنصارل )كهنى عنو ُب آخر حياتو كُب مرض موتو  حذر منو عليو الصبلة كالسبلـ كإف ٩با 
العزيز ٯبد  كا٤بستقرئ لكتاب ا ، غّبهالعرب كاستعانة ا٤بسلمْب بالكفار ُب القتاؿ كُب كا٤بشركْب ُب جزيرة

نصوص  )ككذلك ُب سنة النيب  ،ّٔم فيو النصوص الكثّبة ُب ٙبرٙب الركوف إٔب الكفار كمواالهتم كاالستعانة
كعن االستعانة بالكفار  ،كالنصارل كا٤بشركْب ُب جزيرة العرب كثّبة متضافرة تنهى هنيان مؤكدان عن إقامة اليهود

عليو  ُب الصحيحْب كا٤بسانيد كالسنن كغّبىا كما ستقف)كىذا ثابت عنو  ،كمواالهتم كذلك كالركوف إليهم
ُب ا١بزيرة العربية قد  - الٍب تدعي اإلسبلـ -ك٤با رأيت بعض ا٢بكومات  ،إف شاء ا ُب أثناء ىذا البحم

هم من اإلقامة فيها كالنصارل إٔب ا١بزيرة كمكنت ٘باىلت مدلوؿ ىذه النصوص فسهلت الطريق لدخوؿ اليهود
فيها إلرىاب ا٤بسلمْب كهتديد استقرار الشعوب العربية ا٤بسلمة  كتكديس ترسانات أسلحتهم ا٤بتنوعة

 رأيت لزامان  ...الفتاكة كاستمرار ا٥بجمات كالضربات العسكرية عليهم من كقت ْلخر كمهاٝبتهم باألسلحة
كالسبلـ فكتبت ىذا البحم  كسنة رسولو عليو الصبلةعليَّ أف أبْب ىذه ا٢بقيقة كفق ما يفهم من كتاب ا 

كُب السنة ا٤بطهرة ُب ىذا الشأف كما ذكرت فيو  ا٤بختصر ك منتو بعضان من النصوص الواردة ُب القرآف الكرٙب
األمانة ككفوا بالعهود الٍب أخذىا ا عليهم فجزاىم ا عن اإلسبلـ  ٝبلة من أقواؿ علماء األمة الذين أدكا

 . خّبان  لمْبكا٤بس
: وعيد الذم تضمنو قولو تعأبلل على كتابة ىذا البحم إبراءان للذمة كأداءان لؤلمانة كاتقاءان  كلقد عزمت 
بعد ما بيناه للناس ُب الكتاب أكلئك يلعنهم ا كيلعنهم  إف الذين يكتموف ما أنزلنا من البينات كا٥بدل من]
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 . {البلعنوف
 . خالصان لوجهو الكرٙب كا أسأؿ أف ينفع بو كٯبعلو

 
 :ٍبٌ قػػاؿ

 استعانة ا٤بسلمْب بالدكلة الكافرة على دكلة كافرة
اتفق ٝبهور فقهاء األمة كعلمائها على ٙبرٙب ىذا النوع ٙبرٲبان عامان ال يستثُب منو شيء كاستدؿ  

 :أصحاب ىذا ا٤بذىب بأمور منها
 الكتاب العزيز

الة الكفار كالركوف إليهم كاٚباذىم أكلياء كأصدقاء ُب كثّب حيم شدد سبحانو كتعأب ُب النهي عن موا 
كال تركنوا إٔب الذين ظلموا فتمسكم النار كما لكم من دكف ا } :من آيات الكتاب العزيز فمن ذلك قولو

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل } :كقاؿ سبحانو كتعأب ،(ُِّ) {من أكلياء ٍب ال تنصركف
كقاؿ . (ُّّ) {اء بعضهم أكلياء بعض كمن يتو٥بم منكم ف نو منهم إف ا ال يهدم القـو الظا٤بْبأكلي

كقاؿ سبحانو . (ُّْ) {يا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا بطانة من دكنكم ال يألونكم خباالن } :سبحانو كتعأب
فهذه اْليات  ،(ُّٓ) {هم با٤بودةيا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا عدكم كعدككم أكلياء تلقوف إلي} :كتعأب

كاالستعانة  ،كلها ٙبذر من الركوف إٔب الكافرين كمواالهتم كاٚباذىم أصدقاء  ،كأمثا٥با كثّبة ُب الكتاب العزيز
 . بالكفار ال تتم إال ٗبواالهتم كالركوف إليهم

 من السنة ا٤بطهرة
ًقبىل بدر فلما  )خرج رسوؿ ا  :قالت ما ثبت عن أـ ا٤بؤمنْب عائشة ر ي ا تعأب عنها أهنا فمنها 

حْب رأكه فلما أدركو )كاف ٕبػرَّة الوىبىره أدركو رجل قد كاف يذكر منو جيرأة ك٪بىٍدة ففرح أصحاب رسوؿ ا 
 :قاؿ. ال :قاؿ ؟: تؤمن با كرسولو)قاؿ لو رسوؿ ا  ،: جئت ألتبعك كأصيب معك)قاؿ لرسوؿ ا 

ٍب مضى حٌب إذا كنا بالشجرة أدركو الرجل فقاؿ لو كما قاؿ أكؿ مرة فقاؿ  :قالتفارجع فلن استعْب ٗبشرؾ 
قاؿ ٍب رجع فأدركو بالبيداء فقاؿ لو كما قاؿ  ،فارجع فلن أستعْب ٗبشرؾ :كما قاؿ أكؿ مرة قاؿ)لو النيب 

 . انطلق(: )أكؿ مرة تؤمن با كرسولو قاؿ نعم فقاؿ لو رسوؿ ا
خرج يـو )( عن أيب ٞبيد الساعدم أف رسوؿ ا ُّٖ(كا٢باكم )ُّٕاكم )ما أخرجو الطح :كمنها 
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ىذا عبدا ابن أيب  :فقالوا ؟فقاؿ من ىؤالء ،(ُّٗأحد حٌب إذا جاكز ثنية الوداع إذا ىو بكتيبة خشناء )
ال  :لواقا ؟كقد أسلموا :بن سلوؿ ُب ستمائة من مواليو من اليهود أىل قينقاع كىم رىط عبدا بن سبلـ قاؿ

 . قولوا ٥بم فلّبجعوا ف نا ال نستعْب با٤بشركْب على ا٤بشركْب " :يا رسوؿ ا قاؿ
ُب بعض غزكاتو فأتيتو )خرج رسوؿ ا  :ما ركاه اإلماـ أٞبد كا٢باكم عن خبيب بن أساؼ قاؿ :كمنها 

. ال :أأسلمتما قلنا :اؿفق ،أنا كرجل قبل أف نسلم فقلنا إنا نستحي أف يشهد قومنا مشهدان كال نشهده معهم
 . ف نا ال نستعْب با٤بشركْب على ا٤بشركْب " :قاؿ
 ،النصوص كما ترل غاية ُب الصحة كالصراحة على ٙبرٙب االستعانة با٤بشركْب ُب ا٢برب كالقتاؿ فهذه 

ص فبل ٰبل ٤بسلم يؤمن با كاليـو اْلخر أف يستعْب بكافر أك ٯبيز االستعانة ّٔم كىو يعلم ىذه النصو 
ككما ثبت بالكتاب كالسنة منع االستعانة بالكفار كما ترل فكذلك الصحابة ر واف ا . الصحيحة الصرٰبة

عليهم ذىبوا إٔب منع االستعانة بالكفار كمن ذلك ما ثبت عن أمّب ا٤بؤمنْب عمر ابن ا٣بطاب ر ي ا عنو 
" أنو استكتب  :يهقي عن أيب موسىإنكاره على أيب موسى حينما استعمل كاتبان نصرانيان ذكر ذلك الب

فقاؿ أبو موسى . {اْلية ..تخذكا اليهود كالنصارل أكلياءيا أيها الذين آمنوا ال ت} :نصرانيان فانتهره عمر كقرأ
ال تدهنم إذ أقصاىم  :فقاؿ ؟أما كجدت ُب أىل اإلسبلـ من يكتب :كا ما توليتو كإ٭با كاف يكتب فقاؿ

 . ا كال تعزىم بعد أف أذ٥بم ا "ا كال تأمنهم إذ خوهنم 
ككتب إليو بعض عمالو  :( عن عمر ر ي ا عنو غّب ىذا ا٣برب فقاؿُْْصاحب ا٤بذمَّة ) كقد ذكر 
" إف ا٤باؿ قد كثر كليس ٰبصيو إال ىم فاكتب إٕب ٗبا ترل  :ليستشّبه ُب استعماؿ الكفار فقاؿ (أم عمر)

تسلموىم ما منعهم ا منو كال تؤمنوىم على أموالكم كتعٌلموا ف ٭با  ال تدخلوىم ُب دينكم كال :فكتب إليو
إٔب عمالو أما بعد: " ف نو من كاف ًقبىلو كاتب من ا٤بشركْب فبل يعاشره كال يوادده كال )ككتب  ،ىي الرجاؿ "

 . ر باستعما٥بم كال خليفتو من بعده(ٓب يأم)ٯبالسو كال يعتضد برأيو ف ف رسوؿ ا 
يا أمّب ا٤بؤمنْب ف ف ُب عملي كاتبان نصرانيان ال يتم  :" أما بعد :كتاب معاكية بن أيب سفياف وككرد علي 

"  :عافانا ا كإياؾ قرأت كتابك ُب أمر النصرا٘ب :أمر ا٣براج إال بو فكرىت أف أقلده دكف أمرؾ فكتب إليو
أسلم حٌب نستعْب بك على  :ؿ لوككاف لعمر عبد نصرا٘ب فقا ،ف ف النصرا٘ب قد مات كالسبلـ " :أما بعد

اذىب  :بعض أمور ا٤بسلمْب ف نو ال ينبغي لنا أف نستعْب على أمورىم ٗبن ليس منهم فأىب فأعتقو كقاؿ
فللناس نفره على سلطاهنم فأعوذ با أف تدركِب كإياؾ أقم  :أما بعد :حيم شئت " ككتب إٔب أيب ىريرة
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أمر  كاْلخر للدنيا فآثر ا على نصيبك من الدنيا  :اف أحدٮباا٢بدكد كلو ساعة من النهار ف ذا حضرؾ أمر 
ف ف الدنيا تفقد كاألخرل تبقى عد مر ى ا٤بسلمْب كاشهد جنائزىم كافتح بابك كباشرىم كأبعد أىل الشرؾ 
كأنكر أفعا٥بم كال تستعن ُب أمر من أمور ا٤بسلمْب ٗبشرؾ كساعد على مصاّب ا٤بسلمْب لنفسك ف ٭با أنت 

 . منهم غّب أف ا سبحانو جعلك حامبلن ألثقا٥بم رجل
" أما بعد ف ف عمر بن  :أيضان عن عمر بن عبدالعزيز أنو كتب إٔب ٝبيع عمالو ُب اْلفاؽ كما ذكر 

، جعلهم ٪بسان حزب الشيطاف {لذين آمنوا إ٭با ا٤بشركوف ٪بسه يا أيها ا}عبدالعزيز يقرأ عليكم من كتاب ا 
ماالن الذين  ل سعيهم ُب ا٢بياة الدنيا كىم ٰبسبوف أهنم ٰبسنوف صنعان كاعلموا أنو ٓب كجعلهم األخسرين أع

يهلك ىالك قبلكم إال ٗبنعو ا٢بق كبسط يد الظلم كقد بلغِب عن قـو من ا٤بسلمْب فيما مضى أهنم إذا قدموا 
باية كالتدبّب كال خّب كال تدبّب بلدان أتاىم أىل الشرؾ فاستعانوا ّٔم ُب أعما٥بم ككتابتهم لعلمهم بالكتابة كا١ب

فبل أعلم أف أحدان من العماؿ أبقى ُب  ،فيما يغضب ا كرسولو كقد كاف ٥بم ُب ذلك مدة كقد قضاىا ا
عملو رجبلن متصرفان على غّب دين اإلسبلـ إال نٌكلت بو ف ف ٧بو عمالكم كمحو دينهم كأنزلوىم منزلتهم الٍب 

 . ار " اىػخصهم ا ّٔا من الذؿ كالصغ
ىذه النصوص الٍب أكردٛبوىا كلها ُب رفضو عليو الصبلة كالسبلـ االستعانة باألفراد أما عدـ : ف ف قيل 

  :االستعانة بالدكلة الكافرة فلم يرد فيو نص ٲبنعو فا١بواب أف يقاؿ
ؿ على " لن أستعْب ٗبشرؾ " مشرؾ ىنا نكرة جاءت ُب سياؽ النفي كاتفق علماء األصو  :قولو :أكالن  

يعم كل مشرؾ فردان كاف أف النكرة ُب سياؽ النفي صيغة من صيغ العمـو فيكوف قولو " لن استعْب ٗبشرؾ "
 . أك دكلة
الضرر ا٤بتوقع كا٣بطر اتمل من االستعانة بالفرد الكافر أخف من الضرر ا٤بَبتب على االستعانة  :ثانيان  

اقبتهم لو أما الدكلة ف ف قوهتا كقدرهتا على إيقاع الضرر بالدكلة ألف الفرد يكوف ٙبت سيطرة ا٤بسلمْب كمر 
با٤بسلمْب أكثر من قدرة الفرد ا٤بتوقع حصو٥با  د ا٤بسلمْب فعلى ىذا يكوف ٙبرٙب االستعانة بالدكلة الكافرة 

 . أك دكالن  أكٔب من ٙبرٙب االستعانة بالفرد الكافر كّٔذا يتبْب أف االستعانة بالكفار ال ٘بوز مطلقان أفرادان كانوا
جوز االستعانة بالكفار من العلماء فقد استدؿ بأدلة كاىية ال توصل إٔب ا٤بٌدعى ألهنا إما  أما من 

  : عيفة أك غّب صرٰبة ُب الداللة أك متناقضة كإليك ما استدؿ بو كا١بواب عنو
" ىذا من أىل  :حنينان فقاؿ لرجل ٩بن يدعى باإلسبلـ)" شهدنا مع رسوؿ ا  :قاؿ عن أيب ىريرة - ُ
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يا رسوؿ ا الرجل الذم قلت لو  :فلما حضرنا القتاؿ قاتل الرجل قتاالن شديدان فأصابتو جراحة فقيل. النار "
فكاد بعض . " إٔب النار ")فقاؿ النيب . آنفان " إنو من أىل النار " ف نو قاتل اليـو قتاالن شديدان كقد مات

فلما كاف من الليل ٓب  ،كلكن بو جراحان شديدان  ،إذ قيل إنو ٓب ٲبت فبينما ىم على ذلك ،ا٤بسلمْب أف يرتاب
ٍب أمر ببلالن  ،بذلك فقاؿ " ا أكرب أشهد أ٘ب عبد ا كرسولو ")فأخرب النيب . يصرب على ا١براح فقتل نفسو

 :قالوا. "" إنو ال يدخل ا١بنة إال نفس مسلمة كإف ا يؤيد ىذا الدين بالرجل الفاجر  :فنادل ُب الناس
قد مات إٔب النار فرٗبا أنو كاف ُب حقيقة أمره كافران أك أنو ارتاب كشك ُب )فهذا الذم قاتل مع رسوؿ ا 

" الرجل الفاجر " فالفجور عاـ كيشمل الفسق  :اإلٲباف فمات كافران قالوا كيؤيد ذلك آخر ا٢بديم كىو
 . كالكفر
ككاف مشركان قاؿ ابن حجر )هد حنينان مع النيب عند أىل السّب أف صفواف بن أمية ش كاشتهر - ِ

 . " كقصتو مشهورة ُب ا٤بغازم " :(َُٓ)
استعاف بناس من اليهود كٓب يسهم ٥بم قاؿ اإلماـ الَبمذم )عن بعض أىل السّب أف النيب  كجاء - ّ

 . (أسهم لقـو من اليهود قاتلوا معو)( يركل عن الزىرم أف النيب ُِٓ)
 ،فأتيناه -رجل من أصحاب النيب -ذم ٨ًبٍرب انطلق بنا إٔب  :قاؿ جبّب :ده قاؿأبو داكد بسن ركل - ْ

غزكف أنتم كىم كت ،" ستصا٢بوف الرـك صلحان آمنان  :يقوؿ ٠بعت رسوؿ ا :فقاؿ ،ا٥بدنةفسألو جبّب عن 
 . "عدكَّان من كرائكم

 . البيهقي أف سعد بن مالك غزا بقـو من اليهود فر خ ٥بم " كركل - ٓ
ال تفيد جواز االستعانة بالكفار ألهنا  عيفة ال توصل إٔب ا٤بدعى إما ُب داللتها  ذه األدلة كما ترلكى 

كاف كافران بل فيو عكس )كإما ُب ثبوهتا فحديم أيب ىريرة ليس صرٰبان ُب أف الرجل الذم قاتل مع النيب 
استعاف بو )قصة ال تفيد أف النيب ذلك حيم قاؿ أبو ىريرة ر ي ا عنو أنو " يدعي اإلسبلـ " كما أف ال

ٓب يطلب منو أف يقاتل بل إنو )ككذلك الشأف ُب قصة صفواف فالنيب  ،كإ٭با أذف لو فقط ُب ا٢بضور كالقتاؿ
ىو بنفسو الذم شهد الوقعة كٓب يثبت أنو قاتل كإ٭با كاف خركجو مع ا٤بسلمْب للتفرج كالنظر فيما ٰبصل 

" كا ال يرد ىزٲبتهم البحر " فقاؿ لو  :كىلة فرح أبو سفياف بذلك كقاؿك٥بذا ٤با اهنـز ا٤بسلموف ُب أكؿ 
 . اسكت فض ا فاؾ فو ا ألف يربِب رجل من قريش أحب إٕب من أف يربِب رجل من ىوازف " اىػ :صفواف
 لة على أف صفواف قاتل مع النيبالوارد ُب قصة صفواف على الرغم من أنو ٓب يتضمن الدال ٍب إف ا٣برب 
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الرب: حدثنا عبدقاؿ أبو عمر بن  ،كىو غّب ثابت كفيو ا طراب شديد ٗبتنو كسنده ،ف نو ال تثبت بو حجة
عبدا بن ٧بمد بن ٰبٓب قاؿ حدثنا ٧بمد بن بكر قاؿ حدثنا أبو داكد قاؿ حدثنا ا٢بسن بن ٧بمد كسلمة 

رفيع عن أمية ابن صفواف ابن أمية بن شبيب قاال حدثنا يزيد بن ىاركف قاؿ حدثنا شريك عن عبدالعزيز ابن 
ٍب قاؿ ابن . بل عارية مضمونة :فقاؿ. اغصب يا ٧بمد :استعار منو دركعان يـو حنْب فقاؿ)عن أبيو أف النيب 

ىذه ركاية يزيد ببغداد كُب ركايتو بواسط غّب ىذا قاؿ أبو داككد ككاف أعاره قبل أف  :عبد الرب قاؿ أبو داكد
حديم صفواف ىذا اختلف فيو على عبدالعزيز بن رفيع اختبلفان يطوؿ ذكره  :مرقاؿ أبو ع :يسلم ٍب أسلم

 فبعضهم يذكر فيو الضماف كبعضهم ال يذكره كبعضهم يقوؿ عن عبدالعزيز عن ابن أيب مليكة عن ابن
ال يقوؿ عن أبيو كمنهم من يقوؿ عن عبدالعزيز بن رفيع عن أناس من آؿ  " استعار النيب، :صفواف قاؿ
أك من آؿ عبدا بن صفواف مرسبلن أيضان كبعضهم يقوؿ فيو عن عبدالعزيز بن رفيع عن عطاء عن صفواف 

أناس من آؿ صفواف كال يذكر فيو الضماف كال يقوؿ مؤداه بل عارية فقط كاال طراب فيو كثّب كال ٯبب 
 . حجة من تضمْب العارية كا أعلمعندم ٕبديم صفواف ىذا 

: أما خرب دركع صفواف ف نا ركيناه من طريق أٞبد بن شعيب أنبأنا ٧بمد علي بن  كقاؿ أبو  حـز
عبدالرٞبن بن ٧بمد بن سبلـ أنبأنا يزيد بن ىاركف أنبأنا شريك ىو ابن عبدا القا ي عن عبدالعزيز بن 

. دغصب يا ٧بم :استعار منو يـو حنْب أدرعان فقاؿ)رفيع عن أمية بن صفواف بن أمية عن أبيو أف رسوؿ ا 
كقد ركل الببليا كالكذب الذم ال شك فيو  ،قاؿ بل عارية مضمونة " شريك مدلس للمنكرات إٔب الثقات

 . عن الثقات "
كمن طريق مسدد أنبأنا أبو األحوص حدثنا عبدالعزيز بن رفيع عن عطاء بن أيب  :كقاؿ أيضان رٞبو ا 

 :قاؿ ؟أعارية أـ غصب :فواف سبلحان فقاؿمن ص)رباح عن ناس من آؿ صفواف بن أمية استعار رسوؿ ا 
إف شئت غرمناىا لك فقاؿ يا رسوؿ ا إف ُب قليب من اإلٲباف )بل عارية ففقدكا منها درعان فقاؿ رسوؿ ا 

 . ىذا عند ناس ٓب يسموا. ما ٓب يكن يومئذ
إسرائيل عن أٞبد بن شعيب أنبأنا أٞبد بن سليماف حدثنا عبيد ا ابن موسى أنبأنا  كمن طريق 

استعار من صفواف بن )عبدالعزيز بن رفيع عن ابن أيب مليكة عن عبدالرٞبن بن صفواف بن أمية أف رسوؿ ا 
رسوؿ ا " إسرائيل  عيف  ال يا :: إف شئت غرمناىا لك فقاؿ)أمية دركعان فهلك بعضها فقاؿ رسوؿ ا 

ير بن عبدا٢بميد عن عبدالعزيز بن رفيع عن كقد ركينا من طريق ابن أيب شيبة حدثنا جر  ُٕكقاؿ ُب ص
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. إياس بن عبدا بن صفواف أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم إذ أراد حنينان قاؿ لصفواف ىل عندؾ سبلح
قاؿ ال بل عارية فأعاره ما بْب الثبلثْب إٔب األربعْب درعان فلما ىـز ا٤بشركوف ٝبعت  ؟عارية أـ غصبان  :قاؿ

ال يا رسوؿ ا  :إنا فقدنا من أدرعك أدرعان فهل نغـر لك فقاؿ)نها فقاؿ لو رسوؿ ا دركع صفواف ففقد م
 . إف ُب قليب اليـو ما ٓب يكن " فهذا مرسل " اىػ

  :كأنو أسهم ٥بم أك ر خ ٥بم فهالك ألسباب مع الرسوؿ أما خرب خركج يهود بِب قينقاع 
 . اسيل الزىرم  عيفةأف ا٣برب من مراسيل الزىرم كمعلـو أف مر  :أكالن  
أنو كرد ما يعار و فقد ركل الطحاكم كا٢باكم: ىذا ا٢بديم من طريق الفضل ابن موسى  :ثانيان  

السينا٘ب شيخ إسحاؽ بن راىويو قاؿ الطحاكم حدثنا عبيد بن رجاؿ قاؿ حدثنا ٧بمد بن عمرك عن سعد 
يـو أحد حٌب إذا خلف ثنية )ا خرج رسوؿ  :ابن ا٤بنذر بن أيب ٞبيد الساعدم عن جده الساعدم قاؿ

من ىؤالء فقالوا بنو قينقاع كىم رىط عبدا بن سبلـ كقـو عبدا بن  :الوداع إذا ىو بكتيبة خشناء فقاؿ
 . نستعْب با٤بشركْب على ا٤بشركْب( قل ٥بم فلّبجعوا ف نا ال :فأبوا قاؿ. أسلموا :أيب بن سلوؿ فقاؿ

٩بن ذىب من العلماء إٔب جواز االستعانة بالكفار معتمدان ُب ذلك  كالعجب :قاؿ ٩بليو عفا ا عنو 
على ىذه اْلثار كا٤براسيل الضعيفة كا٤بضطربة كيعرض عن ما خيرّْج ُب صحيح مسلم كالسنن كمسند اإلماـ 

إننا إذا سلكنا طريق الَبجيح كجدنا أف حديم عائشة ر ي ا  ،أٞبد كغّبه من رفضو )االستعانة با٤بشركْب
نها الذم ركاه مسلم ُب صحيحو كما كافقو من آثار أخرل أرجح يقينان من تلك ا٤براسيل ا٤بضطربة السند ع

 . كا٤بًب كما أسلفنا
" كأما شهود صفواف بن أمية مع رسوؿ ا حنينان كالطائف كىو كافر ف ف مالكان قاؿ ٓب  :قاؿ ابن عبدالرب 

كال أرل أف يستعْب با٤بشركْب على قتاؿ  :قاؿ مالك ،يكن ذلك بأمر رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم
 . ا٤بشركْب إال أف يكونوا خدمان أك نوتيو

بن عبدالرٞبن بن حسن أدلة القائلْب با١بواز فتكلم على مرسل الزىرم  كقد ناقش الشيخ عبداللطيف 
م فمسألة خبلفية " أما مسألة االستنصار ّٔ :كبْب عدـ صحة داللتو على ا٤بسألة فقاؿ رٞبو ا ما نصو

كحديم عبدالرٞبن  ،كالصحيح الذم عليو اققوف منع ذلك مطلقان كحجتهم حديم عائشة كىو متفق عليو
بن حبيب كىو حديم صحيح مرفوع اطلبهما ٘بدٮبا فيما عندؾ من النصوص كالقائل با١بواز احتج ٗبرسل 

لقائل بو قد شرط أف يكوف فيو نصح الزىرم كقد عرفت ما ُب ا٤براسيل إذا عار ت كتابان أك سنة ٍب ا
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كشىرىطى أيضان أف ال يكوف للمشركْب صولة كدكلة  ،كىذه القضية فيها ىبلكهم كدمارىم ،للمسلمْب كنفع ٥بم
كىذا مبطل لقولو ُب ىذه القضية كاشَبط كذلك أال يكوف لو دخل ُب رأم كال مشورة ٖببلؼ  ،ٱبشى منها

ديم كنقلو ُب شرح ا٤بنتقى ك عف مرسل الزىرم جدان ككل ىذا ُب ما ىنا كل ىذا ذكره الفقهاء كشراح ا٢ب
 . قتاؿ ا٤بشرؾ للمشرؾ مع أىل اإلسبلـ

" الشبهة الٍب ٛبسَّك ّٔا من قاؿ ٔبواز االستعانة ىي ما ذكرىا بعض الفقهاء من  :قاؿ أيضان ما نصو 
 ،مرسلة تردىا النصوص القرآنية جواز االستعانة با٤بشرؾ عند الضركرة كىو قوؿ  عيف مردكد مبِب على آثار

ٍب القوؿ ّٔا على  عفها مشركط بشركط نبو عليها شراح ا٢بديم  ،كاألحاديم الصحيحة الصرٰبة النبوية
أمن الضرر كا٤بفسدة كأال يكوف ٥بم شوكة كصولة كأف ال يدخلوا  :منها ،كنقل الشوكا٘ب منها طرفان ُب ا٤بنتقى
كأما االنتصار با٤بشرؾ على الباغي عند  ، االنتصار با٤بشرؾ على ا٤بشرؾُب الرأم كا٤بشورة كأيضان ففر ها ُب

الضركرة فهو قوؿ فاسد ال أثر فيو كال دليل عليو إال أف يكوف ٧بض القياس كبطبلنو أظهر شيء ُب الفرؽ 
 . بْب األصل كالفرع كعدـ االجتماع ُب مناط ا٢بكم " اىػ

رد ُب بعض كبلـ الفقهاء آّيزين االستعانة بالكافر ىي الضركرة كالضركرة الٍب ت: قاؿ ٩بليو عفا ا عنو 
أما الضركرة الٍب تتعلق ٕبكم ا٢باكم كٞباية كرسيو كسلطتو . الٍب تتعلق بالدين كمصلحة اإلسبلـ كا٤بسلمْب

 . ف هنا ال تبيح االستعانة بالكفار حٌب عند القائلْب ٔبواز االستعانة ّٔم للضركرة
رٞبو ا تعليقان على كلمة الضركرة الٍب جاءت ُب كبلـ الشيخ  بن سحماف قاؿ الشيخ سليماف 

يقصد بصاحب الرسالة من رد عليو الشيخ  -" غلط صاحب الرسالة  :عبداللطيف بن عبدالرٞبن بن حسن
ُب معرفة الضركرة فظنها عائدة إٔب مصلحة كٕب األمر من رياستو كسلطانو كليس األمر كما  -عبداللطيف 

نو بل ىي  ركرة الدين كحاجتو إٔب من يعْب عليو كتصلح بو مصلحتو كما صرح بو من قاؿ با١بواز زعم ظ
 . كقد تقدـ ما فيو كا أعلم " اىػ

الذين ذىبوا إٔب عدـ جواز االستعانة بالكفار ُب ٝبيع األحواؿ الشيخ ابن مفلح ُب  كمن األئمة الكبار 
 ىذا الباب  منو مقتطفات من كبلـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية اْلداب الشرعية حيم ذكر كبلمان طويبلن ُب
كيكره  :قاؿ بعض أصحابنا. فصل ُب االستعانة بأىل الذمة :من كتاب اقتضاء الصراط ا٤بستقيم حيم قاؿ

أف يستعْب مسلم بذمي ُب شيء من أمور ا٤بسلمْب مثل كتابة كعمالة كجباية خراج كقسمة ُبء كغنيمة 
كعن أيب موسى .  ركرة قاؿ ُب الرعاية الكربل كال يكوف بوابان كال جبلدان ك٫بوىاكحفظ ذلك كنقلو إال 
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 . األشعرم أنو اٚبذ كاتبان نصرانيان فانتهره عمر بن ا٣بطاب
كألف ُب االستعانة ّٔم . كال تعزكىم إذ أذ٥بم ا ،أنو قاؿ: ال ترفعوىم إذ ك عهم ا كعن عمر أيضان  

كالقياـ ٥بم  ،فى كىي ما يلـز عادة أك ما يفضى إليو من تصديرىم ُب آّالسُب ذلك من ا٤بفسدة ما ال ٱب
كجلوسهم فوؽ ا٤بسلمْب كابتدائهم بالسبلـ أك ما ُب معناه كرده عليهم على غّب الوجو الشرعي كأكلهم من 

م ُب ا١بهاد كألنو إذا منع من االستعانة ّٔ. أمواؿ ا٤بسلمْب ما أمكنهم ٣بيانتهم كاعتقادىم حلها كغّب ذلك
مع حسن رأيهم ُب ا٤بسلمْب كاألمن منهم كقوة ا٤بسلمْب على آّموع السيما مع ا٢باجة إليهم على قوؿ 

كّٔذا يظهر التحرٙب ىنا كإف ٓب  ،فهذا ُب معناه كأكٔب للزكمو كإفضائو إٔب ما تقدـ من ارمات ٖببلؼ ىذا
كتعأب ا٤بؤمنْب أف يتخذكا الكفار بطانة ٥بم فقاؿ  كقد هنى ا سبحانو ،ٙبـر االستعانة ّٔم على القتاؿ

كبطانة الرجل تشبيهو ببطانة الثوب الذم يلي . {يا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا بطانة من دكنكم} :تعأب
ٍب . أم من غّب أىل ملتكم {من دكنكم}كقولو  ،بطنو ألهنم يستبطنوف أمره كيطلعوف عليو ٖببلؼ غّبىم

كدكا } ،أم ال يبقوف غاية ُب إلقائكم فيما يضركم كا٣بباؿ الشر كالفساد. {ونكم خباالن ال يأل} :قاؿ تعأب
كالعنت ا٤بشقة يقاؿ فبلف ييعًنتي فبلنان أم  ،أم يودكف ما يشق عليكم من الضر كالشر كا٥ببلؾ. {ما عنتم

ة ُب ا٤بسلمْب قيل بالشتم كالوقيع. {قد بدت البغضاء من أفواىهم}. يقصد إدخاؿ ا٤بشقة كاألذل عليو
قد } ،أم أعظم {كما ٚبفي صدكرىم أكرب}. كقيل باطبلع ا٤بشركْب على أسرار ا٤بسلمْب ،ك٨بالفة دينكم

 . {بينا لكم اْليات إف كنتم تعقلوف
أبو يعلى من أئمة أصحابنا كُب ىذه اْلية دليل على أنو ال ٯبوز االستعانة بأىل الذمة ُب  قاؿ القا ي 

ماالت كالكتبة ك٥بذا قاؿ اإلماـ أٞبد ر ي ا عنو ال يستعْب اإلماـ بأىل الذمة على أمور ا٤بسلمْب من الع
كقد جعل الشيخ موفق الدين رٞبو ا ىذه ا٤بسألة أصبلن ُب اشَباط اإلسبلـ ُب عامل  ،قتاؿ أىل ا٢برب

 . الزكاة فدؿ على أهنا ٧بل كفاؽ
سألو يستعمل اليهودم كالنصرا٘ب ُب أعماؿ  أٞبد رٞبو ا ُب ركاية أيب طالب كقد كقاؿ اإلماـ 

فانظر إٔب ىذا العمـو من اإلماـ أٞبد نظران منو إٔب . ال يستعاف ّٔم ُب شيء :فقاؿ ؟ا٤بسلمْب مثل ا٣براج
ردمء ا٤بفاسد ا٢باصلة بذلك كإعدامها كىي كإف ٓب تكن الزمة من كاليتهم كال ريب ُب لزكمها فبل ريب ُب 

مذىبو اعتبار الوسائل كالذرائع كٙبصيبلن للمأمور بو شرعان من إذال٥بم كإىانتهم كمن  ،إفضائها إٔب ذلك
كالتضييق عليهم كإذا أمر الشارع عليو الصبلة كالسبلـ بالتضييق عليهم ُب الطريق ا٤بشَبكة فما ٫بن فيو أكٔب 
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كالكافر  ،٣بيانةك٥بذا ال يصح تفويضها مع الفسق كا ،كألف ىذه كاليات ببل شك ،ىذا ٩با ال إشكاؿ فيو
كألهنا إذا ٓب يصح تفويضها إٔب فاسق ف ٔب كافر  ،ليس من أىلها بدليل سائر الواليات كىذا ُب غاية الو وح

أكٕب ببل نزاع ك٥بذا قد نقوؿ يصح تفويضها إٔب فاسق إما مطلقان أك مع  م أمْب إليو يشارفو كما نقوؿ ُب 
ر ُب النظر ُب أمر أطفالو أك تفريق ثلثو مع أف الوصي ا٤بسلم الوصية كألنو إذا ٓب تصح كصية ا٤بسلم إٔب كاف

ا٤بكلف العدؿ ٰبتاط لنفسو كمالو كىي مصلحة خاصة يقل حصوؿ الضرر فيها فمسألتنا أكٔب ىذا ٩با ال 
 . {كلن ٯبعل ا للكافرين على ا٤بؤمنْب سبيبلن } :كقاؿ تعأب. ٰبتاج فيو إٔب تأكيل كنظر كا أعلم

السبيل استدؿ الشيخ كجيو الدين كغّبه من األصحاب ّٔذه اْلية على أنو ال ٯبوز أف  ظمكىذا من أع 
يا } :يكوف عامبلن ُب الزكاة كقد قاؿ أصحابنا ُب كاتب ا٢باكم ال ٯبوز أف يكوف كافران كاستدلوا بقولو تعأب

 . كبقضية عمر على أيب موسى. {أيها الذين آمنوا ال تتخذكا بطانة
ُب أكؿ الصراط ا٤بستقيم ُب أثناء كبلـ لو: ك٥بذا كاف السلف يستدلوف ّٔذه  قي الدينكقاؿ الشيخ ت 

إف  د صحيح عن أيب موسى قاؿ قلت لعمراْلية على ترؾ االستعانة ّٔم ُب الواليات فركل اإلماـ أٞبد ب سنا
ال تتخذكا اليهود كالنصارل يا أيها الذين آمنوا } :ٕب كاتبان نصرانيان قاؿ مالك قاتلك ا أما ٠بعت ا يقوؿ

 . {أكلياء بعضهم أكلياء بعض
قاؿ ال أكرمهم إذ أىاهنم ا كال  ،قاؿ قلت يا أمّب ا٤بؤمنْب ٕب كتابتو كلو دينو ؟أال اٚبذت حنيفيان  

 . انتهى كبلمو. أعزىم إذ أذ٥بم ا كال أدنيهم إذ أقصاىم ا
كعنده أيضان فقاؿ أبو موسى كا ما توليتو إ٭با كاف كركاه البيهقي كعنده فانتهر٘ب ك رب على فخذم  
ال تدهنم إذا أقصاىم ا كال تأمنهم إذا  ؟فقاؿ عمر لو أما كجدت ُب أىل اإلسبلـ من يكتب. يكتب

 . أخاهنم ا كال تعزىم بعد إذ أذ٥بم ا
حلوف الرُّشاء ُب دينهم ال تستعملوا اليهود كالنصارل ف هنم يست :أنو قاؿ)أٞبد عن عمر  كركل اإلماـ 

 . كال ٙبل الرُّشاء
ُب سننو ثنا ىشيم عن العواـ عن إبراىيم التيمي قاؿ: قاؿ عمر ال ترفعوىم إذا  كقاؿ سعيد بن منصور 

كقطع الشيخ  ،ك عهم ا كال تعزكىم إذ أذ٥بم ا يعِب أىل الكتاب كلهم أئمة لكن إبراىيم ٓب يلق عمر
كقاؿ أيضان  ،نو ٯبب على كٕب األمر منعهم من الواليات ُب ٝبيع أرض اإلسبلـتقي الدين ُب مو ع آخر بأ

فمن أعظم ا٤بصائب على  ،كا يغِب عنهم ا٤بسلمْب ،الوالية إعزاز كأمانة كىم يستحقوف للذؿ كا٣بيانة
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ٯبوز استعما٥بم ال  :كقاؿ أيضان  ،اإلسبلـ كأىلو أف ٯبعلوا ُب دكاكين ا٤بسلمْب يهوديان أك سامريان أك نصرانيان 
قد هنى أف ييبدأكا )كالنيب  ،على ا٤بسلمْب ف نو يوجب من إعبلئهم على ا٤بسلمْب خبلؼ ما أمر ا كرسولو

كقد  ،كقاؿ اإلسبلـ يعلو كال يعلى عليو ،بالسبلـ كأمر إذا لقيهم ا٤بسلموف أف يضطركىم إٔب أ يق الطرؽ
وا كالة على ا٤بسلمْب فيما يقبض منهم كيصرؼ إليهم منعوا من تعلية بنائهم على ا٤بسلمْب فكيف إذا كان

ىذا من  ؟كفيما يؤمركف بو من األمور ا٤بالية كيقبل خربىم ُب ذلك فيكونوف ىم اْلمرين الشاىدين عليهم
كقد قدـ أبو موسى على عمر ر ي ا عنهما ٕبساب العراؽ  ،أعظم ما يكوف من ٨بالفة أمر ا كرسولو

فضربو عمر بالداكة فلو أصابتو  ،قاؿ ألنو نصرا٘ب ؟اؿ إنو ال يدخل ا٤بسجد فقاؿ ٓبفقاؿ ادع من يقرؤه فق
ككتب إليو  ،ألكجعتو كقاؿ ال تعزكىم إذ أذ٥بم ا كال تصدقوىم إذ كذّٔم ا كال تأمنوىم إذ خوهنم ا

 تستعملو فأعاد عليو فكتب إليو ال ،خالد بن الوليد إف بالشاـ كاتبان نصرانيان ال يقـو خراج الشاـ إال بو
يعِب قىدّْر موتو، فمن ترؾ  شيئان عو و ا  ،فكتب إليو مات النصرا٘ب كالسبلـ ،السؤاؿ كإنا ٧بتاجوف إليو

إٔب أف قاؿ كقد يشّبكف عليهم بالرأم الٍب يظنوف أهنا مصلحة كيكوف فيها من فساد دينهم  ،خّبان منو
كأف األرض مستحقة  ،ٖبذالف ا١بند كغشهم يرل أهنم ظا٤بوف كدنياىم ما ال يعلمو إال ا كىو يتدين

 . للنصارل كيتمُب أف ٲبتلكها النصارل
ك٥بذا كانوا  ،كاف صبلح الدين كأىل بيتو يذلوف النصارل كٓب يكونوا يستعملوف منهم أحدان   :كقاؿ أيضان  

ل كالتتار بعد موت العادؿ حٌب كإ٭با قويت شوكة النصار  ،مؤيدين منصورين على األعداء مع قلة ا٤باؿ كالعدد
قاـ بعض ا٤بلوؾ أعطاىم بعض مدائن ا٤بسلمْب كحدثت حوادث بسبب التفريط فيما أمر ا بو كرسولو ف ف 

كىم إٔب ما ُب ببلد ا٤بسلمْب أحوج من ا٤بسلمْب  :إٔب أف قاؿ. {كلينصرف ا من ينصره} :ا تعأب يقوؿ
كا٤بسلموف ك ا٢بمد  ،نياىم ال تقـو إال ٗبا ُب ببلد ا٤بسلمْبإٔب ما ُب ببلدىم بل مصلحة دينهم كد

هنم من ٰبتاج إليهم أكلئك ا٤بسلمْب من علماء النصارل كرىبا ففي ذمة ،مستغنوف عنهم ُب دينهم كدنياىم
النصارل كليس عند النصارل مسلم ٰبتاج إليو ا٤بسلموف مع أف افتداء األسرل من أعظم الواجبات ككل 

أهنم ال يتجركف إٔب ببلد ا٤بسلمْب إال ألغرا هم ال لنفع ا٤بسلمْب، كلو منعهم ملوكهم من ذلك  مسلم يعلم
لكاف حرصهم على ا٤باؿ ٲبنعهم من الطاعة ف هنم ارغب الناس ُب ا٤باؿ ك٥بذا يتقامركف ُب الكنائس كىم 

دار اإلسبلـ أك تقوية طوائف كل طائفة تضاد األخرل كال يشّب على كٕب األمر ٗبا ُب إظهار شعارىم ُب 
أيديهم بوجو من الوجوه إال رجل منافق أك لو غرض فاسد أك ُب غاية ا١بهل ال يعرؼ السياسة الشرعية الٍب 



 : أبي المنذر الحربيجمع وإعداد  كفير والتفجير"عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل الت

 (ٛٔ٘)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

كليعترب ا٤بعترب بسّبة نور الدين كصبلح الدين ٍب العادؿ  . تنصر سلطاف ا٤بسلمْب على أعدائو كأعداء الدين
أذؿ ٥بم األعداء ٤با قاموا من ذلك ٗبا قاموا كليعترب بسّبة من كإب كيف مكنهم ا كأيدىم كفتح ٥بم الببلد ك 

"  :أف مشركان ٢بقو ليقاتل معو فقاؿ لو)كثبت ُب الصحيح عن النيب  :النصارل كيف أذلو ككبتو إٔب أف قاؿ
ككما أف استخداـ ا١بند آّاىدين إ٭با يصلح إذا كانوا مؤمنْب فكذلك الذين  ،إ٘ب ال استعْب ٗبشرؾ "

كقاؿ . {يا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا بطانة من دكنكم} :يعاكنوف ا١بند ُب أموا٥بم كأعما٥بم إٔب أف قاؿ
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء بعضهم أكلياء بعض كمن يتو٥بم منكم ف نو } :تعأب
 . {منهم

لذمة من اليهود كالنصارل كا٤بنافقْب يكاتبوف كذكر سبب نزك٥با ٍب قاؿ كقد عرؼ أىل ا٣بربة أف أىل ا
 . أىل دينهم بأخبار ا٤بسلمْب كرٗبا يطلعوف على ذلك من أسرارىم كعوراهتم كغّب ذلك

  :كقد قيل 
 إال عػداكة من عاداؾ ُب الدين كل العداكات قد ترجى مودهتا

 . انتهى كبلمو 
 كال تنقشوا ُب خواتيمكم ضيئوا بنار ا٤بشركْب" ال تستأنو قاؿ: صلى ا عليو كسلم كقد ركم عن النيب 
" أم ال كال تستضيئوا بنار ا٤بشركْب: )كمعُب قولو ،ابن ٞبيد كغّبىم " ركاه اإلماـ أٞبد كالنسائي كعبدعربيان 

 ،جعل الضوء ًمٍثبل الرأم عند ا٢بّبة ىذا معُب قوؿ ا٢بسن ركاه عبد بن ٞبيد. تستشّبكىم كال تأخذكا آراءىم
ككذا فسره غّبه، كفسر . {يا أيها الذين آمنوا ال تتخذكا بطانة من دكنكم}ن بقولو تعأب: كاحتج ا٢بس

وؿ ا ألنو كاف " كال تنقشوا ُب خواتيمكم عربيان " أم ال تنقشوا فيها ٧بمدان كفسره غّبه ٧بمد رس :ا٢بسن
عمر أنو كاف يكره أف  " ال تنقشوا ُب خواتيمكم العربية " كعن ابن :، كُب حديم عمرنقش خاًب النيب

 . ينقش ُب ا٣باًب القرآف
كذلك أف  ،قاؿ ال أرل ذلك ؟قاؿ ابن القاسم سئل مالك عن النصرا٘ب يستكتب كقاؿ ابن عبد الرب 

عبدالرب أنو  كذكر ابن ،ما يعجبِب أف يستكتب ؟فيستشار النصرا٘ب ُب أمر ا٤بسلمْب ،الكاتب يستشار
فلما دخل عليو رأل بْب يديو رجبلن يهوديان كاتبان لو عنده  ،اء فأذف لوبعض شيوخ الفقه استأذف على ا٤بأموف

 ،كقد كاف ا٤بأموف أكمأ إليو با١بلوس :منزلو كقربو لقيامو ٗبا يصرفو فيو كيتواله من خدمتو فلما رآه الفقيو قاؿ
  :فأنشده ،قاؿ نعم ؟أتأذف ٕب يا أمّب ا٤بؤمنْب ُب إنشاد بيت حضر قبل أف أجلس :فقاؿ
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 يزعػم ىػذا أنو كػاذب الذم شيرّْفتى من أجلو إف
فخجل ا٤بأموف ككجم ٍب أمر حاجبو ب خراج اليهودم مسحوبان على كجهو فأنفذ  ،كأشار إٔب اليهودم

قاؿ ابن عبدالرب كيف يؤٛبن . عهدان ب طراحو كإبعاده كأف ال يستعاف بأحد من أىل الذمة ُب شيء من أعمالو
  ؟ككذَّب النيب عليو السبلـ ،كمن كقع ُب القرآف ،أك يوثق بو ُب أمر ،على سر
فكتب إليو عن أيب منصور  ،كقد أمر الناصر لدين ا أف ال يستخدـ ُب الديواف بأحد من أىل الذمة 

فحينئذ  ؟فقاؿ نقدّْر أف رطينان مات ىل كاف يتعطل الديواف ،بن رطينان النصرا٘ب إنا ال ٪بد كاتبان يقـو مقامو
 . مو اىػأسلم كحسن إسبل

  

 االستعانة بالكفار على الدكلة ا٤بسلمة
 . حكم االستعانة بالكفار على الدكلة ا٤بسلمة أك الطائفة ا٤بسلمة كأىل البغي 

طائفة من ا٤بسلمْب ٚبرج على اإلماـ الشرعي بتأكيل سائغ كال يكونوف كفاران ٗبجرد خركجهم  أىل البغي
 . كونوف فساقان عند بعض العلماءألهنم ما خرجوا إال بتأكيل سائغ بل كال ي

" كأما إذا كاف الباغي ٦بتهدان كمتأكالن كٓب يتبْب لو أنو  :رٞبو ا ما نصو قاؿ اإلماـ تقي الدين ابن تيمية 
فضبلن عن أف  ،موجبة ألٜبو (باغيان )ٓب تكن تسميتو. باغ بل اعتقد أنو على ا٢بق كإف كاف ٨بطئان ُب اعتقاده

مع األمر بقتا٥بم قتالنا ٥بم لدفع  رر بغيهم ال  :قولوف بقتاؿ البغاة ا٤بتأكلْب يقولوفكالذين ي. توجب فسقو
 . عقوبة ٥بم بل للمنع من العدكاف كيقولوف إهنم باقوف على العدالة ال يفسقوف " اىػ

وا كإف طائفتاف من ا٤بؤمنْب اقتتلوا فأصلح}القائلوف بعدـ تفسيق أىل البغي قولو تعأب  ك٩با استدؿ بو 
بينهما ف ف بغت إحداٮبا على األخرل فقاتلوا الٍب تبغي حٌب تفيء إٔب أمر ا ف ف فاءت فأصلحوا بينهما 
. {بالعدؿ كأقسطوا إف ا ٰبب ا٤بقسطْب إ٭با ا٤بؤمنوف إخوة فأصلحوا بْب أخويكم كاتقوا ا لعلكم ترٞبوف

 . {حوا بْب أخويكمإ٭با ا٤بؤمنوف إخوة فأصل}كجو الداللة من اْليات أنو قاؿ 
خرجوا على اإلماـ كا٢بالة ىذه كجب عليو أف يدعوىم كيسأ٥بم ما ينقموف منو ف ف  ٍب إف البغاة إذا 

كال ٯبوز  ،ف ف استمركا ُب ا٣بركج بعد ذلك استعاف با كقاتلهم ،ذكركا مظلمة أزا٥با كإف ذكركا شبهة كشفها
االستعانة بالكفار على قتاؿ الدكلة ا٤بسلمة الٍب حصل بينو لو أف يستعْب بالكفار على قتا٥بم كما ال ٯبوز 
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كبْب حاكمها نزاع أك خبلؼ ألف ُب االستعانة بالكافرين تسليطان ٥بم على ا٤بسلمْب كال ٯبوز ألحد أف 
 . {يسلط كافران على مسلم }كلن ٯبعل ا للكافرين على ا٤بؤمنْب سبيبلن 

كفقهائها على أنو ال ٯبوز للحاكم ا٤بسلم أف يستعْب بالدكلة  من يعتد بقولو من علماء األمة كقد اتفق 
  :الكافرة على ا٤بسلمْب بأم حاؿ من األحواؿ كذلك لؤلمور التالية

من النصوص من الكتاب كالسنة كأقواؿ العلماء من منع االستعانة بالكفار على الكفار  ما قدمناه - ُ
سلمْب بالكفار على الدكلة الكافرة فمن باب أكٔب منع أعِب منع استعانة ا٤ب -ف ف كاف ىذا ىو الراجح 

 . االستعانة ّٔم على الدكلة ا٤بسلمة
كمعلـو أف الكفار إذا مكنوا من قتاؿ ا٤بسلمْب  ،أعداء للمسلمْب عداكة عقيدة كدين الكفار - ِ

فوكم يكونوا لكم إف يثق} :قاؿ تعأب. انتقموا منهم كاستأصلوا شأفتهم ٤با يضمركف ٥بم من البغضاء كالعداء
يا أيها الذين آمنوا ال } :كقاؿ سبحانو. {أعداءان كيبسطوا إليكم أيديهم كألسنتهم بالسوء ككدكا لو تكفركف

تتخذكا بطانة من دكنكم ال يألونكم خباالن كدكا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواىهم كما ٚبفي صدكرىم 
كد الذين كفركا لو تغفلوف } :كقاؿ تعأب {،ل من الغيظكإذا خلوا عضوا عليكم األنام -إٔب قولو  -أكرب 

 . {عن أسلحتكم كأمتعتكم فيميلوف عليكم ميلة كاحدة
ألىل البغي فالعلة ُب جواز قتا٥بم ىي كفهم كردىم إٔب الطاعة ال قتلهم كإبادهتم كّٔذا  كبالنسبة - ّ

 . يعلم أنو ال حاجة إٔب الكفار فلم ٘بز االستعانة ّٔم
كال تركنوا إٔب الذين } :بالكفار ُب تلك ا٢باؿ مواالة ٥بم كركوف إليهم كقد قاؿ تعأب ستعانةأف اال - ْ

 . ظلموا فتمسكم النار "
ُب االستعانة ّٔم تعزيزان كتقوية لبعض ا٤بسلمْب على بعض كإشعاالن للحركب بينهم كدافعان ٥بم  ٍب إف - ٓ

لشرع ٕباؿ بل إنو يدعو ا٤بسلمْب ُب تلك ا٢باؿ إٔب على التنازع على الرئاسة كا٤بلك كذلك ماال يقره ا
اإلصبلح فيما إذا كانوا ٝبيعان طبلب حق أك ملك أك رئاسة ف ذا كانت إحدل الطائفتْب ا٤بتحاربتْب ىي 

 . اقة فا٤بقصود من قتا٥با لؤلخرل دفع بغيها ال إبادهتا كذلك يتحقق بدكف االستنصار بالكفار
كْب ٥بم ُب كسر شوكة ا٤بسلمْب كالقضاء عليها بل رٗبا إبادهتم أك طردىم بالكفار ٛب كاالستعانة - ٔ

من ببلدىم كاالستيبلء عليها ككفى بالتاريخ شاىدان على ما نقوؿ فا٤بسلموف ُب األندلس مثبلن كقعت بينهم 
سلمْب الفًب العظيمة كاستنصر بعضهم بالنصارل على إخواهنم ا٤بسلمْب حٌب ىلكوا ٝبيعان كزاؿ سلطاف ا٤ب



 جمع وإعداد: أبي المنذر الحربي عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل التكفير والتفجير"

 (ٕٔ٘)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

 . ىناؾ كاألمر  من قبل كمن بعد
ّٔم كذلك سلم ٥بم للتدخل ُب شؤكف ا٤بسلمْب ا٣باصة كاالطبلع على عورات  كاالستعانة - ٕ

ا٤بسلمْب كمكامن الضعف كالقوة فيهم األمر الذم قد ٯبعلهم سادات كحكاـ ٰبتكم إليهم ا٤بسلموف بل رٗبا 
ُب ببلد ا٤بسلمْب باسم اافظة على األمن كفض النزاع آؿ األمر بأكلئك إٔب حشد جيوشهم كسبلحهم 

كنصرة ا٤بستضعفْب كا٤بظلومْب كذلك ٗبجرد توجيو أدٗب إشارة إليهم للنجدة كالنصرة من بعض من ُب قلؤّم 
 . مرض من ا٤بسلمْب اىػ

 . العلماء إٔب أف من صور االستعانة بالكفار على أىل البغي ما يكوف كفران  كقد ذىب بعض 
علي بن حـز ُب الى: " كأما من ٞبلتو ا٢بمية من أىل الثَّغر من ا٤بسلمْب  اؿ اإلماـ أبو ٧بمدق 

فاستعاف با٤بشركْب ا٢بربيْب كأطلق أيديهم على قتل من خالفو من ا٤بسلمْب أك على أخذ أموا٥بم أك سبيهم 
ؽ كال يكوف بذلك كافران ألنو ٓب ف ف كانت يده ىي الغالبة ككاف الكفار لو كأتباع فهو ىالك ُب غاية الفسو 

يأت شيئان كجب بو عليو كفره قرآف أك إٝباع كإف كاف حكم الكفار جاريان عليو فهو بذلك كافر على ما 
 . ذكرنا ف ف كانا متساكيْب ال ٯبرم حكم أحدٮبا على اْلخر فما نراه بذلك كافران كا أعلم "

 . للكفار ا٢بربيْب كأىل الذمة كا٤برتدين منع االستعانة بالكفار شامل كىذا ا٢بكم أعِب 
علي بن حـز أيضان: " ىل يستعاف على أىل البغي بأىل ا٢برب أك بأىل الذمة أك  قاؿ اإلماـ أبو ٧بمد 

اختلف الناس ُب ىذا فقالت طائفة ال ٯبوز أف يستعاف عليهم  :بأىل بغي آخرين قاؿ أبو ٧بمد رٞبو ا
ا ُب كتاب ا١بهاد قتا٥بم مدبرين كىذا قوؿ الشافعي ر ي ا عنو كقد ذكرنٕبريب كال بذمي كال ٗبن يستحل 

" إنا ال نستعْب ٗبشرؾ " كىذا عمـو مانع من أف يستعاف ّٔم ُب كالية  :قوؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم
االستئجار أك قتاؿ أك شيء من األشياء إال ما صح اإلٝباع على جواز االستعانة ّٔم فيو كخدمة ا٥بداية أك 
 . أك قضاء ا٢باجة كغّب ذلك ٩باال ٱبرجوف فيو عن الصغار كا٤بشرؾ يقع على الذمي كا٢بريب " اىػ

من ا٤بنتسبْب للعلم ٔبواز االستعانة بالكفار على قتاؿ أىل البغي عند الضركرة فليس لو  أما من قاؿ 
 . حجة كال دليل من كتاب كال سنة كال أثر صحيح

" أما استنصار ا٤بسلم با٤بشرؾ  :بن عبدالرٞبن بن حسن آؿ الشيخ رٞبو ا فقاؿ الشيخ عبداللطي 
كا١بامع بْب األصل  القياس كٓب ينظر إٔب مناط ا٢بكم فلم يقل ّٔذا إال من شذ كاعتمد علىعلى الباغي 

ا٤بقرر ُب نقلو كفتواه فقد تتبع الرخص كنبذ األصل  ىاكفرعو كمن ىجم على مثل ىذه األقواؿ الشاذة كاعتمد
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 . (ُِٖعند سلف األمة كأئمتها ا٤بستفاد من حديم ا٢بسن كحديم النعماف بن بشّب " اىػ )
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 اشتراط الراية في جهاد الدفع: الم ألة الخام ة
ألٌف مقصود الشارع ىو إخراج العدك اتل الصائل لو شرط جهاد  ركرة كال يشَبط  إٌف جهاد الدفع

حٌب ٱبرج، كجهاد ا٤بسلمْب اليـو ىو من قبيل حرب العصابات الذم  على ديار ا٤بسلمْب، كالواجب قتالو
يعتمد على السرايا الصغّبة كسرعة ا٢بركة كىي من أشٌد أنواع ا٢برب على األعداء، كأما كثرة الفصائل 
ا١بهادية ف هنا ال تعِب تعدد ا٤بقاصد ف ٌف قصد ٝبيع الفصائل آّاىدة ىو إخراج العدك الصائل، كلكن رأل 

واننا آّاىدكف أف تعدد الفصائل كأ٠باءىا يرعب العدك كثّبان، فالعدك عندما يسمع أٌف الذم قاتلو ىنا من إخ
جيش كذا كالذم قاتلو ىناؾ من جيش كذا ف نو سوؼ يشعر أنو يواجو جيوشان كليس جيشان كاحدان كىذا 

ائل آّاىدة ُب العراؽ متعاكنة يزيد ُب رعبو كخوفو، كقد أخربنا بعض إخواننا آّاىدكف بأف أغلب الفص
 . كتستفيد من بعض ككم ىناؾ من العمليات ا١بهادية الٍب نفذهتا عٌدة فصائل ٦بتمعة متعاكنة

أحيانان من ا٣ببلؼ بينهم ُب كجهات النظر كتقدير األكلويات ف ٌف ىذا أمر ال مناص منو  كأما ما ٰبصل 
البشر بعد األنبياء ما حصل من قتاؿ كفتنة مع تقواىم  كقد حصل بْب الصحابة كىم خّب ،ف نو طبيعة البشر

 كغزارة علمهم كقرّٔم من عهد النبوة، فكيف األمر ٗبن جاء بعدىم؟ 
أف يوحد صفوؼ آّاىدين كٯبمع كلمتهم كٯبعل بأسهم على عدكىم، كٱبرج من بْب  نسأؿ ا 

 . صفوفهم كل خائنو كعميل ك٨بذّْؿو كمريدو للفتنة
ُب الفتاكل الكربل: فأما إذا ىجم العدك فبل يبقى للخبلؼ كجو ف ف دفع  ة رٞبو اقاؿ ابن تيمي 

 اىػ.  ررىم عن الدين كالنفس كا٢برمة كاجب إٝباعا
ع الصائل عن ا٢برمة كالدين فواجب إٝباعا فالعدك ػد أنواع دفػا قتاؿ الدفع فهو أشػكأم: كقاؿ أيضان  

بل يدفع ٕبسب  فبل يشَبط لو شرطأكجب بعد اإلٲباف من دفعو  الصائل الذم يفسد الدين كالدنيا ال شيء
 اىػ. اإلمكاف

ُب كتاب الفركسية: فقتاؿ الدفع أكسع من قتاؿ الطلب كأعم كجوبا ك٥بذا  كقاؿ ابن القيم رٞبو ا 
غّب يتعْب على كل أحد أف يقـو كٯباىد فيو، العبد ب ذف سيده كبدكف إذنو كالولد بدكف إذف أبويو كالغرٙب ب

كا٣بندؽ كال يشَبط ُب ىذا النوع من ا١بهاد أف يكوف العدك إذف غرٲبو كىذا كجهاد ا٤بسلمْب يـو أحد 
 عفي ا٤بسلمْب فما دكف ف هنم كانوا يـو أحد كا٣بندؽ أ عاؼ ا٤بسلمْب فكاف ا١بهاد كاجبا عليهم ألنو 

 اىػ. سب ا٢باؿحينئذ جهاد  ركرة كدفع ال جهاد اختيار ك٥بذا تباح فيو صبلة ا٣بوؼ ٕب
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 اىػ. فجهاد الدفع يقصده كل أحد كال يرغب عنو إال ا١بباف ا٤بذمـو شرعا كعقبل: كقاؿ أيضان  
 كأنقل ىنا فتول للشيخ حامد العلي تتعلق ٗبسألة الراية

 الفا ل حامد ابن عبد ا العلي حفظو ا: قاؿ الشيخ

 لى من زعم اشَباط الراية للجهادالرد ع
 ،كما  ابطو ،كما معناه ،كُب أٌم مذىب ذكر ،كتاب أـ بأيػٌة سنة جيء ّٔذا الشرط  بأمٌ  :كيقاؿ ىنا 

يفقو ُب الدين ٓب يطلق لفظا غّب منضبط فيجعلو شرطا ُب  ،أال لو كاف ىذا ا٤بتخبط القائل باشَباط الراية
كعلى   ،كصفع القفا ،فافعلى ىذه الراية الع (،الراية)فمن أين أتوا ّٔذا الشرط  ،عبادة ىي ذركة سناـ اإلسبلـ

 . كل شريعة شرعت ّٔا
كلعمرم أم ىدؼ شرعي أك ح من  ،ٯبب أف يكوف للجهاد ىدؼ شرعي أنو ،غّب أنو من ا٤بعلـو 

كأم ىدؼ شرعي أك ح من قتاؿ من أعلن أنو يريد تغيّب ببلد  ،قتاؿ اتل الصلييب الذم حل بعقر دارنا
أم ىدؼ أك ح كأكثر شرعية من قتاؿ  ،ينة ُب ببلد اإلسبلـليحقق أطماعو كأطماع الصها ،ا٤بسلمْب كلها

 . كٰباربوف اإلسبلـ ُب أ٫باء ا٤بعمورة ،الذين يقاتلوننا ُب كل العآب
من كشمّب  ،جنوب شرؽ آسيا إٔب ،أف ٝبيع ا٢بركات ا١بهادية من فلسطْب ،ٱبفى على مسلم فلم يعد 

بل ال ترفع راية جهاد ُب  ،فغانستاف كما حو٥با كُب الشيشافكٝبيع آّاىدين ُب أ ،إٔب الفلبْب ٙبارّٔا أمريكا
 ،إال كاألمريكيوف الصليبيوف يتصدكف ٥بامة ا كاسَبداد حقوؽ ا٤بسلمْب أم بقعة من األرض إلعبلء كل

 . كيستعملوف من كافقهم من ا٤بنافقْب من مطاياىم الذين يفتوف بتحرٙب جهادىم
ُب العراؽ إ٭با ٰبموف  أف األبطاؿ الذين يقاتلوف األمريكيْب، ا٤بضٌلوفىؤالء ا٤بفتوف الضاٌلوف  أال يعلم 

من بقاء ىيمنة أمريكػا على العآب كعلى شعوبنا  ،كأعرا هم ،ىؤالء ا٤بفتونْب أنفسهم، كٰبموف دينهم
 . اإلسبلمية
صبها ككجوب الدخوؿ ُب طاعة ا٢بكومات الٍب ين ،ىؤالء الذين يفتوف ب بطاؿ ا١بهاد ىذا كال أحسب 

 . يعلموف ُب قرارة أنفسهم بطبلف ما يقولوف إالٌ  ،اتل ُب ببلد اإلسبلـ
كراية رفض  ،راية االحتبلؿ كمن يؤيٌده ،إ٭با ىي رايتاف ،الرايات ا٤بتواجهة ُب العراؽ اليـو ذلك أف 

 . االحتبلؿ كمن يقف معها
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كزنادقة العلمانيْب العرب الذين اٚبذكا  ىي راية الصليبيْب كالرافضة كمن معهم من مرتزقتهم الراية األكٔب 
 . أمريكا ربا كإ٥با

 ،ىي راية ا٤بقاكمة كىو اسم عاـ يشمل كل رافض لبقاء القوات الصليبية اتلة ُب العراؽ كالراية الثانية 
 . كىي ُب أكساط أىل السنة عامة، كيتقدـ ىذه الراية آّاىدكف

كٞباية  ،كىو إخراج اتل الصلييب من ببلد اإلسبلـ ،ُب رابعة النهار كا٥بدؼ كا ح ك وح الشمس 
ف نو يتمكن من إ٪باح ٨بططو  ،ألٌف كل يـو جديد يبقى اتل ُب العراؽ ،ا٤بسلمْب من بقاءه كٛبكنو فيها

الذم  ،كىو مشركع القرف األمريكي ،الواسع األشد خطرا على أمتنا اإلسبلمية من كٌل ما مضى منذ عقود
 . ا٤بنطقة كٌلها كفق متطلبات ا٥بيمنة األمريكية على النظاـ الدكٕب ا١بديد صيغ ليعيد تشكيل

أنو حٌب ُب ا١بهاد األفغا٘ب ا٤با ي،  ٌد الغزك السوفيٍب ُب أفغانستاف ػ مع أف االحتبلؿ  كمن ا٤بعلـو 
ا " بل بناء على طلب " ٪بيب  ،السوفيٍب ٓب يدخل ُب حرب أطاح فيها بنظاـ ا٢بكم كأصبح قوة احتبلؿ

  !!مثلها ُب العراؽ " حكومة كٕب األمر " ،ا٤بضلوف الٍب يسٌمي ىؤالء ا٤بفتوف ،كفق معاىدة من حكومتو
ك د ا١بيش  ،ا١ببهات ا١بهادية كلها تقاتل  د نظػػاـ " ٪بيب ا " ا٤بوإب للسوفيت ػ قد كانت 

 . على حد سواء ،السوفيٍب ُب أفغانستاف
 ،٨بتلفة العقائد ،متعددة اال٘باىات ،ككانت ا١ببهات ُب ا١بهاد األفغا٘ب ،ُب العراؽ ٛباما كما ٰبدث 

كانت تدعوا   ،غّب أف الفتاكل كلها ،كغبلة أىل الشرؾ كالتصوؼ الفلسفي ،ففيهم حٌب من كاف يعبد القبور
 كىو طرد الركس ،كأف اختبلؼ ا١ببهات ال ينبغي أف يشتت ا٥بدؼ ا٤بشَبؾ ،إٔب توحيد ا٤بواجهة مع العدك

 . من أفغانستاف
يتحدث عن ٙبرٙب قتاؿ جنود كٕب األمر " ٪بيب ا " الذم كاف يظهر ػ   ،ُب ذلك اليـو كٓب يكن أحد 

كىو يصلي كيدعو رافعا  ػ ُب صور تنشرىا بعض صحفنا االشَباكية آنذاؾ ػ ُب الكويت ػ كما أذكر ذلك
وف سادهتم األمريكيْب بالقتاؿ  د من ير  ،كتصور تلك الصحف ا٣بارجْب عليو بأهنم خوارج بغاة ،يديو

  !!استنجد بالركس حلفاءه ليقمع ا٤بتمردين اإلرىابيْب ا٣بوارج
 ،احتبلؿ ٯبب جهاده ،فاالحتبلؿ الكافر ،ا٢بكم الشرعي ُب ا١بهاد األفغا٘ب ال ٱبتلف فيو اثناف ككاف 

 . كاختبلؼ الرايات ، دهكال تعدد جبهات القتاؿ  ،كونو نصب حكومة موالية لو  ،كال يغّب ىذا ا٢بكم
 ،كاف االحتبلؿ ينصب ا٢بكومات  ،األمر ُب احتبلؿ القرف ا٤با ي لببلدنا اإلسبلمية ككذلك كاف 
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كيتخذ من أىل الببلد ا١بند كالشرط من ا٤بسلمْب ػ أك كانوا مسلمْب قبل أف يوالوا اتل ػ كٓب يكن ُب علماء 
 . ا٤بسلمْب من ينكر جهاد اتل كمن كااله

كمن ٰبرض على قتاؿ  ،كجهاده مشكور ،من يقـو با١بهاد كمقاكمة اتل ٧بمود ُب األمة ل كاف كلب 
رغم كوف الرايات ااربة الحتبلؿ  ،كينصبونو بينهم مقٌدما ،اتلْب من العلماء يعظم ُب نفوسهم مكٌرما

 . كغّبىا ،كالعلمانية ،يةكأعظم تباينا، فقد كاف فيها الرايات اإلسبلم ،أشد اختبلفا ،القرف ا٤با ي
 ،غّب أف القتاؿ كلو يتوجو إٔب ىدؼ كا ح ،ٚبتلف فيو الرايات أيضا ،اليـو ُب فلسطْب كما أف ا١بهاد 

 ،كإفشاؿ ٨بططهم ا٣ببيم كاجتثاث سرطاهنم ا٤بزركع ُب ببلد اإلسبلـ ،ىو دحر الصهاينة عن ببلد ا٤بسلمْب
 . بعض الرايات العلمانية ،ف يستفيد من بعض ٜبرات ا١بهادمع احتماؿ أ ،كذلك إلنقاذ األٌمة اإلسبلمية

كٰبـر ، كعمل ٧بظور ،أف ا١بهاد ُب فلسطْب حجر ٧بجور ،فضبل عن عآب بالشرع ،كٓب يقل عاقل قط 
حٌب يأٌب اليـو الذم يتوحد الفلسطينيوف ٙبت راية إسبلمٌية سنٌية  ،على ا٤بسلمْب أف يقاتلوا اليهود اتلْب

 . قاؿ ىذا مغفل لقدـ أكرب خدمة لبلحتبلؿكلو  ،كاحدة
كُب دحره كإفشاؿ  ،ا٤بسلمْب مع غّبىم على قتاؿ عدٌك يراه الطرفاف خطرا عليهما كا٢باصل أف اتفاؽ 

كقد صح ُب ا٢بديم أف النيب صلى ا  ،ال ينكره إاٌل جاىل ،دفع خطر عاـ على أمة اإلسبلـ ،٨بططاتو
فليس ُب ىذا ما ٱبالف الشرع  ،وف كالرـك عدكا من كراءىم ُب آخر الزمافعليو كسلم أخرب أف ا٤بسلمْب يقاتل

 . مادامت ا٤بصلحة ُب عاقبة القتاؿ أرجح
ىو دخوؿ ا٤بقاتلْب عليهم من  ،األمريكيْب أشٌد ما ٱبافوف ٩با يفشل مشركعهم ُب العراؽ كمعلـو أف 
يفعلوف فيها ما يشاؤكف كىم ُب أمن من  ،كٰبولوه إٔب سجن كبّب ،فهم يريدكف أف يستفردكا بالعراؽ ،خارجها

انتقلوا إٔب ما يليو من  ،كبا وا كفرخوا ُب ربوعو ،أم معٌكػر خارجي حٌب إذا انتهوا من االستقرار التاـ فيو
ك٥بذا فهم يفر وف اليـو حٌب على بعض العلماء ػ بواسطة حكومات ا٤بنطقةػ أف ٱبدموا العلم  ،ببلد اإلسبلـ
 . فتينزؿ بأٌمة اإلسبلـ كٌل قاصم ،حٌب ٙبط رحاؿ الصليب ُب كٌل العواصم ،ُب ركابو كيسّبكا ،األمريكي
لكل ذم بصّبة أف الضغط األمريكي على حكوماتنا ىو الذم بات يوٌجو بعض الفتاكل  كيبدك كا حان  

 . أك أقواؿ الفئات الضالة ا٤بارقة ،الشرعية ا٤بنكوسة الٍب أشبو ّٔذياف ا٤بنافقْب كالزنادقة
غّب أنو ٲبر عرب مراحل تنتهي بتوجيو الفتول لصاّب  ،كاف ال ٰبدث دائما بأسلوب مباشر كىذا كإف 

 . السياسة األمريكية ا٤بفرك ة على دكلنا شاءت أـ أبت
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كأنك ترل   ،لو كاف الركس ىم الذين احتلوا العراؽ أك أم دكلة أخرل تنافس أمريكا ككأنٌػك ترل 
متعامْب عن كل  ،متجاكزين كل ا٤بعوقات ،خذلة إلخواهنم آّاىدين ُب العراؽا٤بتحٌمسْب اليـو للفتاكل ا٤ب

بوجوب ا١بهاد كما كانوا يفتوف أياـ  ،كال جزع من جبلد أك سجاف ،يفتوف ببل خوؼ من سلطاف ،شبهة
 ،كألصبح ا١بهاد ُب العراؽ أعظم من كل جهاد ،ُب سبيل إر اء السياسة األمريكية ،ا١بهاد األفغا٘ب

 . ليسوا خوارج كال بغاة ،ر وف عليو جهابذة العلماءكا
ك٪بنا من  ،كثبت عقولنا ،ثبت قلوبنا على دينك ،سبحانك مقلب القلوب كاألبصار ،فسبحانك اللهم 

كإذا أردت بعبادؾ فتنة فاقبضنا إليك غّب مفتونْب " إف ىي إال فتنتك تضل ّٔا  ،الفًب ما ظهر منها كما بطن
 . اء أنت كلينا فاغفػرنا لنا كارٞبنا كأنت غّب الغافرينمن تشاء كهتدم من تش

كال  ،ما أنزؿ ا ّٔا من سلطاف ،أف يعلم أف ما ينتشر ىذه األياـ من إ افة شركط للجهاد كينبغي ىذا 
سببو ىذا االهنزاـ الذم ٲبؤل أرجاء صدكر ا٤بنهزمْب ُب حالة الغثائية الٍب تعيشها  ،دؿ عليها سنة كال قرآف

 . كأكلياؤىم ،ا٤بستولٌيو عليها أمم الكفر األمة
لتحصيل أسباب  ،أف ىؤالء ا٤بنهزمْب عكسوا األمر الذم دلت عليو شريعة العزة كإف تعجٍب فعجبه  
 !بينما أقامو أعداء اإلسبلـ ،العزة
كجعلتو نائبا عن األمة  ،كقٌيدت سلطانو ،اإلسبلمية ك عت شركطا ٤بن يتؤٌب أمر ا٤بسلمْب فالشريعة 

  :يقـو بأمرين أساسْب
كما قاؿ تعأب "   ،إذ ىو ٓب يينصب إماما إال ٥بذا الغرض العظيم ،إقامة الشرع ُب ديار اإلسبلـ :أحدٮبا 

فذكر قيامهم  ،الذين إف مٌكٌناىم ُب األرض أقاموا الصبلة كآتوا الزكاة كأمركا با٤بعركؼ كهنوا عن ا٤بنكر "
كإقامتهم  ،كالزكاة الٍب ىي رأس العبادات ا٤بالٌية ،العبادات البدنٌية بالدين ُب أنفسهم بالصبلة الٍب ىي رأس

 . للدين ُب ببلدىم كأر هم باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر
ب قامة الثغور كىي كلمة عامة تشمل  ،ٞباية أرض ا٤بسلمْب من دخوؿ جيوش الكفار إليها :كالثا٘ب 

كأعدكا )كما دؿ على ذلك قولو تعأب   ،مع ُب ببلد اإلسبلـامتبلؾ سبلح الردع الذم ٱبيف الكفار من الط
كإقامة جهاد الطلب الذم يسٌميو  (،٥بم ما استطعتم من قوة كمن رباط ا٣بيل ترىبوف بو عدك ا كعدككم

لتبقى ٥بم ا٥بيمنة على  ،كتعِب منع أم قوة تطلب االستعبلء ُب األرض غّبىم ،الكٌفار اليـو ا٢برب الوقائٌية
 . ألممٝبيع ا
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كٓب ٘بعلو ببل شركط كما ىو لساف حاؿ ا٤بفَبين على  ،الشريعة منصب " كٕب األمر " ىكذا قٌيدت 
فلو ا٢بق ا٤بطلق أف يفعل  ،فلٍم ٘بعلو ٕبيم يكوف كٌل من تسٌلط على رقاب ا٤بسلمْب ،ىذه األيػاـ ،اإلسبلـ
 !!فهذا من أبطل الباطل ،د اإلسبلـككٌل اعَباض عليو فتنة ىي اشد من فتنة علو الكفار على ببل ،ما شاء
 ،تشٌوفان ٤بصا٢بو الكثّبة الٍب يثمرىا ،بينما ػ من جهة أخرل ػ قػػد خففت الشريعة ا٤بطٌهرة شركط ا١بهاد 

حٌب أباحت ما يذكر ُب مسالة التَبس ك٫بوىا ٩با يوسع فيو الفقهاء الباب  ،ك٥بذا أباحتو مع كل بر كفاجر
 ،كلبس ا٢برير ،كا٣بيبلء ،كأباحت فيو الكذب ،د العظيمة النفع على األمةمراعاة لتحقيق مصاّب ا١بها
بل ىي سبب  ،بينما كاف منعها ُب غّبه من أعظم ا١برائم الٍب يرتكبها اإلماـ ،كمنعت إقامة ا٢بدكد ُب ا١بهاد

من بل إقامتها على الضعيف دكف الشريف ىو سبب ا٥ببلؾ كما ُب ا٢بديم " إ٭با أىلك الذين  ،ا٥ببلؾ
 . كإذا سرؽ فيهم الضعيف أقاموا عليو ا٢بد " ،قبلكم أهنم إذا سرؽ فيهم الشريف تركوه

كجعلت جهاد  ،حٌب إف ا٤برأة ٥با أف تنفر فيو ،جهاد الدفع ببل شركط أصبل ،كما جعلت الشريعة 
 . الطلب قائما ال يسقطو عدـ قياـ اإلماـ بو كما سيأٌب بيانو

كمعلـو أف  (كأنفقوا ُب سبيل ا كال تلقوا بأيديكم للتهلكة) :نية العظيمةٙبقيقا للقاعدة القرآ كل ذلك 
كما دؿ على ىذا ا٤بعُب   ،كإال فسوؼ تكوف ا٥بلكة عليكم ،أنفقوا أركاحكم كأموالكم ُب ا١بهاد ،معناىا
 . كسنن ا الكونية الٍب أقاـ عليها ا٢بياة الدنيا ،كالواقع ،نصوص كثّبة ،ا٢بق
فقد أزالوا كل الشركط الٍب ك عتها الشريعة ٤بن يتؤب أمر  ،فقد عكسوا األمر ،نهزموفا٤ب أما ىؤالء 

 . كقٌيدكا ا١بهاد بشركط ما أنزؿ ا ّٔا من سلطاف ،ا٤بسلمْب
الذم استؤب عليهم، كٙبت كطأة  بسبب داء االهنزامية ،فبل ٱبفى أف ذلك إ٭با كقع منهم ،كبعد ىذا 

حٌب ما ينطق بو  ،رٌؽ األنظمة ا٤بستبدة الٍب غدت تفرض على العآب كا٤بفٌكر ،الشعور ّٔذا الرٌؽ العصرم
 . كفق ما يطلبو أعداء اإلسبلـ كال حوؿ كال قوة إال با العلي العظيم ،لسانو
 ،كأعلنوا فيو الكفر ا٤بستبْب ،كاستباحوىػا مفسدين ،الكفار الذين حٌلوا ديار اإلسبلـ غازين بينما ٘بد 

 . اموا ىذين األمرين ٗبا ٰبقق ٥بم الظهور كاالستعبلء٘بدىم قد أق
 ،ف ف حاد عنها ،كقوة دك٥بم ،تضمن ٙبققيو ٤بصاّب شعؤّم ،٤بن يتؤٌب عليهم شركطػػا فقد ك عوا 

 . استبدلوا غّبه بو
ف ف  ،ليضمنوا ٙبقيقها الستعبلئهم ،فقد خففوا من شركطها ،كأسباب قوهتم العسكريٌة أما حركّٔم 
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كإف اقتضت حرّٔم إبادة  ،كمضوا ُب ا٢برب ،نبذكىا كراء ظهورىم ،ركّٔم األمم ا٤بتحدة ا٤بزعومةعار ت ح
كإف اقتضت أف يكذبوا   ،كما فعلوا ُب العراؽ  ،ٓب يلتفتوا إٔب إىراؽ دماءىم كلو أىرقوىا أهنارا ٘برم ،األبرياء

 ،أك ٲبلئوا األرض من اإلشعاعات ا٤بضرة ،كإف اقتضت أف ٲبتلكوا السبلح النوكم ا٤بدٌمر ،كذبوا كزٌكرا ا٢بقائق
 . فبل يبالوف ٗبا تأٌب بو من دمار للبشرية

ال تأٌب إال ب قامة السلطاف الذم تتوفر فيو  ،كالعزة ُب األرض ،يعلموف أف التفوؽ على األمم ذلك أهنم 
 . كبالقوة الضاربة الٍب تضمن ذلك ،شركط إقامة التفوؽ كالعزٌة

الوعي الصحيح بشريعتها  ،كأف يعيد ٥بذه األٌمة العظيمة ،يرزقنا البصّبة ُب الدين ا تعأب أف فنسأؿ 
 اىػ. كالعزٲبة على القياـ بواجبها العا٤بي ،الٍب ٙبمٌلها مسؤكلٌية عا٤بية
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 تنبيو مهم
 

ا٢باكم بغّب ما أنزؿ ا، كحكم مظاىرة الكفار على ا٤بسلمْب، كحكم التحاكم إٔب  بعد بياف حكم 
كحكم ٞباية القبور كاأل رحة كا٤بشركْب كشركهم، البٌد من كحكم منع ا١بهاد ا٤بتعْب، األمم ا٤بلحدة، ىيئة 

  كىو حكم من ٓب يكٌفر الكافر أك شٌك ُب كفره تو يح أمرو مهم قد زٌلت قيو أقداـ كأخطأت فيو أفهاـ،
 نو يكفر كىذا ليس على إطبلقو رٞبهم ا أٌف من ٓب يكٌفر الكافر أك شٌك ُب كفره ف لقد بٌْب العلماء 

إٔب التسلسل ُب التكفّب، عدـ فهمو بل إٌف ُب ا٤بسألة تفصيبلن، كمن ٓب يفقو  وابط ىذا الناقض أدَّل بو 
كىذا ما كقع ١بماعات من الغبلة أبرزىا ا١بماعة اإلسبلمية ا٤بسلحة ُب ا١بزائر بعد ا٫براؼ مسّبهتا، كالٍب 

 . ّٓاىدين ُب سبيل اىادنت الطواغيت لتتفرغ لقتاؿ ا
يكفّْر الكافر فقد يكوف ال يعرؼ حالو، كمن ٓب يعلم أفَّ ا٤بدعٌو تركيِّا ا٢بمد تلفَّظ ٗبا تلفَّظ بو  كمن ٓب 

 . من الكفر، فهذا معذكره كليس داخبلن ُب القاعدة
أك صحح مذىبو، كاف يعرؼ حالو، فيينظر فيو ٕبسب الكافر الذم ٓب يكفّْره أك شك ُب كفره  كأمَّا إذا 

  كىذا على أقساـ:
أف يكوف كفر ىذا الكافر من ا٤بعلـو بالدين بالضركرة، كمن ٓب يعرفو فليس من أىل اإلسبلـ،  : األكَّؿ 

، فمن شك ُب كفر بعض ىؤالء  كمن شك ُب كفر عباد األكثاف كالبوذيْب كاليهود كالنصارل على العمـو
مثا٥بم معلـو من الدين بالضركرة فالذم ال يكٌفرىم إما أف يكوف الكفار فهو كافر مثلهم، ألٌف كفر ىؤالء كأ

مكٌذبان للكتاب كالسنة كإما أف يكوف غّب عارؼ بأصل اإلسبلـ كحقيقتو كىذا ال يصٌح إسبلمو ألنو ترؾ ركنان 
 . من أركاف ال إلو إال ا كىو الكفر بالطاغوت

بطبلف عبادة  أف تعتقد: ة الكفر بالطاغوتصف: )قاؿ شيخ اإلسبلـ ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبو ا 
 . (كتعاديهم ،كتكفر أىلها ،كتبغضها ،كتَبكها ،غّب ا
" أٝبع ا٤بسلموف على كفر من ٓب يكفر اليهود كالنصارل أك يشك ُب  :قاؿ العبلمة عبد ا أبا بطْب 

 . رسالة االنتصار[]. كفرىم ك٫بن نتيقن أف أكثرىم جهاؿ "
فره ليس من ا٤بعلـو من الدين بالضركرة، كلكن النصوص تدؿ عليو داللة قطعية، أف يكوف ك: الثا٘ب 

فمن شك ُب كفره بػييّْنت لو النصوص ف ف ٓب يقبلها كفر، كمثاؿ ذلك: عباد القبور الذين يدعوهنا كينذركف ٥با 
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ف ف ٓب يكفرىم  كٰبجوف إليها من ا٤بنتسبْب إٔب اإلسبلـ، فمن شك ُب كفرىم بػييّْنت لو األدلَّة على ذلك 
 . كفر
ُب كفر القبوريْب قاؿ العبلمة سليماف بن عبدا  " ف ف كاف شاكا ن :فيمن توقف أكشك أك كاف جاىبل ن

كسنة رسولو على كفرىم ف ف شك بعد ذلك  ُب كفرىم أك جاىبل ن بكفرىم بينت لو األدلة من كتاب ا
" كتردد فأنو كافره ب ٝباع العلماء على أف من شك ُب كفر أكثق عرم اإلٲباف  من ]. الكفار فهو كافره

 . [َُٔ/  ُ:٦بموعة التوحيد
٩با يوجب ا١بهاد ٤بن اتصف بو عدـ تكفّب ا٤بشركْب أك الشك ُب كفرىم ف ف  :كقاؿ بعض علماء ٪بد 

ذلك من نواقض اإلسبلـ كمبطبلتو فمن اتصف بو فقد كفر كحل دمو كمالو ككجب قتالو حٌب يكفر 
( (من قاؿ ال إلو إال ا ككفر ٗبا يعبد من دكف ا حـر مالو كدمو): )rل على ذلك قولو ا٤بشركْب كالدلي

فبل يعصم . الكفر ٗبا يعبد من دكف ا :ال إلو إال ا الثا٘ب :فعلق عصمة ا٤باؿ كالدـ بأمرين األمر األكؿ قوؿ
 كا٤براد معناىا ال ٦برد لفظها كمعناىا ىو ال إلو إال ا :دـ العبد كمالو حٌب يأٌب ّٔذين األمرين األكؿ قولو

الكفر ٗبا يعبد من دكف ا كا٤براد بذلك تكفّب ا٤بشركْب كالرباءة  :توحيد ا ٔبميع أنواع العبادة األمر الثا٘ب
فمن ٓب يكفر ا٤بشركْب من الدكلة الَبكية كعباد القبور كأىل مكة كغّبىم ٩بن عبد . منهم ك٩با يعبدكف مع ا

بالبدع فهو كافر مثلهم كإف كاف يكره دينهم  rا٢بْب كعدؿ عن توحيد ا إٔب الشرؾ كبدؿ سنة رسولو الص
كيبغضهم كٰبب اإلسبلـ كا٤بسلمْب ف ف الذم ال يكفر ا٤بشركْب غّب مصدؽ بالقرآف ف ف القرآف قد كفر 

. رٞبو ا ُب نواقض اإلسبلـ٧بمد بن عبد الوىاب  :قاؿ الشيخ. ا٤بشركْب كأمر بتكفّبىم كعداكهتم كقتا٥بم
كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ، من ٓب يكفر ا٤بشركْب أك شك ُب كفرىم أك صحح مذىبهم كفر :الثالم
 . [ُِٗ/ ٗ :الدرر السنية]. من دعا علي بن أيب طالب فقد كفر كمن شك ُب كفره فقد كفر" :ا

ص بعض ا٤بوا ع بعباده أك اعتقد أف من " من خص:كقاؿ الشيخ ٧بمد بن عبد اللطيف آؿ الشيخ 
رائحة اإلسبلـ كمن شك ُب كفره فبل بد من إقامة  كقف عندىا سقط عنو ا٢بج كفره ال يسَبيب فيو من شم

ا٢بجة عليو كبياف أف ىذا كفر كشرؾ كأف اٚباذ ىذه األحجار مضاىاة لشعائر ا الٍب جعل ا الوقوؼ ّٔا 
  [ّْْ/  َُ :الدرر السنية]. ليو كأصر فبل شك ُب كفره "عبادة  ف ذا أقيمت ا٢بجة ع

من تكفّبىم مطلقان، أما إف اعتقد أف فعلهم كفره كأٌف من بلغتو ا٢بجة منهم كأصر على  ىذا إذا امتنع 
شركو فهو كافر، كلكن امتنع من تكفّب ا١بهلة منهم ف نو حينئذو ال يكفر كإف كاف ٨بطئان، ف ٌف ا٢بٌق أٌف من 
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كال اإلٲباف  ،ا كأشرؾ با ف ننا ٫بكم بكفره كإف كاف جاىبلن ف نو ال ٯبتمع التوحيد كالشرؾ األكرب دعا غّب
كالكفر األكرب ُب قلب عبدو أبدان بل إف كيجد أحدٮبا زاؿ  ٌده كال ٯبتمعاف، فالذم يشرؾ با ٫بكم عليو 

كاف معذكران ٔبهلو ٓب يعاقبو ا حٌب يقيم عليو ُب الدنيا أنو كافر مشرؾ كأما مصّبه ُب اْلخرة ف ٔب ا إف  
 . ا٢بجة
ك٥بذا كاف كل من ٓب يعبد ا كحده فبلبد أف يكوف عابدا لغّبه يعبد : )قاؿ شيخ اإلسبلـ رٞبو ا 

فكل من ٓب يعبد ا ٨بلصا لو الدين فبل  -:إٔب أف قاؿ -غّبه فيكوف مشركا، كليس ُب بِب آدـ قسم ثالم 
 -ِِٖ/ ٦ُْبموع الفتاكل ج ]. (للشيطاف ىو ُب ا٢بقيقة عابده ك  لغّب امشركا عابدان  بد أف يكوف

ِْٖ] . 
كأما ما سألت عنو من أنو ىل ٯبوز تعْب إنساف بعينو بالكفر إذا  :كقاؿ العبلمة أبا بطْب رٞبو ا تعأب 

عليو أنو كفر مثل الشرؾ بعبادة  فاألمر الذم دؿ الكتاب كالسنة كإٝباع العلماء ؟ارتكب شيئان من ا٤بكفرات
غّب ا سبحانو فمن ارتكب شيئان من ىذا النوع أك حسنو فهذا ال شك ُب كفره كال بأس ٗبن ٙبققت منو 

 َُ:ك]الدرر السنية ػػ [ِّٓ/ ْ :الرسائل كا٤بسائل النجدية]. شيئان من ذلك أف تقوؿ كفر فبلف ّٔذا الفعل
 /ُْٔ] . 

كعبادة أصحاب القبور تناُب اإلسبلـ ف ف : )ن حسن آؿ الشيخ رٞبهم اكقاؿ الشيخ عبد الرٞبن ب 
فمن يكفر  (أساسو التوحيد كاإلخبلص كال يكوف اإلخبلص إال بنفي الشرؾ كالرباءة منو كما قاؿ تعأب:

كرماد اشتدت بو   [كىذه األعماؿ مع الشرؾ تكوف. )بالطاغوت كيؤمن با فقد استمسك بالعركة الوثقى
 -. )كسراب بقيعة ٰبسبو الظمآف ماءان حٌب إذا جاءه ٓب ٯبده شيئان   (كتكوف ىباء منثوران )ُب يـو عاصف الريح

كأٝبع العلماء سلفا كخلفا من الصحابة كالتابعْب كاألئمة كٝبيع أىل السنة أف ا٤برء ال يكوف  -:إٔب أف قاؿ
 هم كمعاداهتم حسب الطاقة كالقدرة٩بن فعلو كبغضك  مسلما إال بالتجرد من الشرؾ األكرب كالرباءة منو

إف حق ا على العباد أف يعبدكه  «:الذم ُب الصحيحْب tإخبلص األعماؿ كلها  كما ُب حديم معاذك 
/ ُُالدرر السنية ]. كالقرآف كلو ُب بياف ىذا التوحيد كما ينافيو من الشرؾ كالتنديد. »كال يشركوا بو شيئان 

ْٓٓ - ْٓٔ] . 
ف هنما  ،)كذلك ألف من فعل الشرؾ فقد ترؾ التوحيد الرٞبن بن حسن آؿ الشيخ كقاؿ الشيخ عبد 

 . ( داف ال ٯبتمعاف فمٌب كجد الشرؾ انتفى التوحيد
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 . إف اإلسبلـ كالشرؾ نقيضاف ال ٯبتمعاف كال يرتفعاف(: )كقاؿ ابنو الشيخ عبد اللطيف رٞبو ا 
من أشرؾ كىو يشهد الشهادتْب: أما الشرؾ فهو  ُب منهاج التأسيس عند كبلمو على كقاؿ رٞبو ا 

. يصدؽ عليهم كا٠بو يتناك٥بم كأم إسبلـ يبقى مع مناقضة أصلو كقاعدتو الكربل شهادة أف ال إلو إال ا
 . اىػ

 . إنو يشهد أف ال إلو إال ا: ف ف قيل 
عبادة كال يصرؼ شيئا منها لغّب فا١بواب: أٌف ال إلو إال ا تقتضي أف يوحد ا كيفرده ٔبميع أنواع ال 

 . ا، فمن شهد أال إلو إال ا كأشرؾ با ف نو نقض شهادتو بشركو
 . إنو ال يعلم معناىا: ف ف قيل 
ال يصح لو الدخوؿ ُب اإلسبلـ حٌب يعلم معُب الشهادتْب إذ ٮبا أصل اإلسبلـ كعليهما : فا١بواب 

ال إلو إال ا كاستغفر لذنبك( فقٌدـ سبحانو العلم بالشهادة على  فاعلم أنو: )ينبِب الدين كٌلو، قاؿ تعأب
و ػق كىػد با٢بػإال من شهد با٢بق كىم يعلموف( فمن شه: )ة الشهادة، كقاؿ تعأبػالعمل الذم ىو ٜبرة معرف

تقاد ، كألف الشهادة يَبتب عليها اعال يعلم معُب ىذه الشهادة ال تصح شهادتو ألنو شهد ٗبا ال يعلم معناه
 . قليب فكيف يعتقد ما ال يعرؼ معناه

من قاؿ ال إلو إال ا ككفر ٗبا يعبد من دكف : )قاؿ rعن طارؽ بن أشيم أف النيب  ركل مسلم رٞبو ا 
 . ا حـر مالو كدمو كحسابو على ا(

أعظم ما  كىذا من: )بعد ذكر ىذا ا٢بديم (مسائلو: )ُب قاؿ الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبو ا 
بل كال  ،ال معرفة معناىا كلفظهاك  بل ،ف نو ٓب ٯبعل التلفظ ّٔا عاصمان للدـ كا٤باؿ ،يبْب معُب ال إلو إال ا

بل ال ٰبـر مالو كدمو حٌب يضيف إٔب ذلك  ،ال كونو ال يدعو إال ا كحده ال شريك لوك  اإلقرار ّٔا بل
فيا٥با من مسألة ما أعظمها كأجلها  ،مالو كال دمو ٰبـرالكفر ٗبا يعبد من دكف ا ف ف شك أك توقف ٓب 
 . (كيالو من بياف ما أك حو كحجة ما أقطعها للمنازع

أم  -أف النطق ّٔا: )ُب تيسّب العزيز ا٢بميد كقاؿ العبلمة الشيخ سليماف بن عبد ا آؿ الشيخ 
 . (اإلٝباعمن غّب معرفة معناىا كال عمل ٗبقتضاىا ف ف ذلك غّب نافع ب -الشهادة 
 ،شهادة أف ال إلو إال ا تقتضي أف يكوف الشاىد عا٤بان بأف ال إلو إال ا :كقاؿ ابن ىبّبة ُب اإلفصاح 

ّٔا شاىدان فيها فقد قاؿ تعأب ما أك ح بو  كينبغي أف يكوف الناطق {فاعلم أنو ال إلو إال ا}قاؿ تعأب: 
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بو ف نو غّب بالغ من الصدؽ بو مع من شهد لك ٗبا يعلمو ُب  أف الشاىد با٢بق إذا ٓب يكن عا٤بان ٗبا شهد
لو  قاؿ كاسم ا مرتفع بعد إال من حيم أنو الواجب {إال من شهد با٢بق كىم يعلموف: ]قولو تعأب

األلوىيو فبل يستحقها غّبه سبحانو قاؿ كاقتضى اإلقرار ّٔا أف تعلم أف كل ما فيو أمارة للحدث ف نو ال 
 ذا قلت ال إلو إال ا اشتمل نطقك ىذا على أف ما سول ا ليس ب لو فيلزمك إفراده سبحانو إ٥بان ف يكوف

بذلك كحده قاؿ كٝبلة الفائدة ُب ذلك أف تعلم أف ىذه الكلمة ىى مشتملة على الكفر بالطاغوت كاإلٲباف 
 . اكنت ٩بن كفر بالطاغوت كآمن ب ف نك ٤با نفيت اإل٥بية كأثبت اإلٯباب  با
 . إٌف ا١بهلة الذين يدعوف غّب ا يعتقدكف أهنم مسلموف: ف ف قيل 
أٌف كفار قريش كانوا يعتقدكف أهنم على ملة إبراىيم ككاف أكثرىم جهلة كمع ذلك حكم ا : فا١بواب 

ٲبنع ذلك ف ك٠باىم ُب كتابو با٤بشركْب، كٓب ينفعهم اعتقادىم أهنم على ملة إبراىيم، كٓب م مشركو عليهم بأهن
من كصفهم با٤بشركْب كتسميتهم بالكافرين ألهنم نقضوا أصل دعوتو، ككذلك ىؤالء ال ٲبنع اعتقادىم أهنم 

 . مسلموف من تسميتهم ٕبقيقة فعلهم كىو الشرؾ ألهنم بشركهم قد نقضوا أصل اإلسبلـ
 . ان إٌف ىؤالء الذين يدعوف غّب ا يعتقدكف أف فعلهم جائز كأنو ليس شرك: ف ف قيل 
أٌف كفار قريش كغّبىم من مشركي العرب كانوا يعتقدكف أف فعلهم جائز كأف ما يفعلونو من : فا١بواب 

الشرؾ ىو من باب تعظيم ا، ككانوا يعتقدكف أف فعلهم ليس بشرؾ كأهنم ٓب ييسٌوكا ا٣بالق با٤بخلوؽ، ككانوا 
 . اىم ا مشركْب ككافرينيعتقدكف أف ا٣بالق كالرازؽ كا٤بدبر ىو ا كحده، كمع ذلك ٠ب

 . ف ف قيل: ال ٫بكم عليهم بالكفر كال نسميهم مشركْب حٌب نقيم عليهم ا٢بجة 
أٌف ا تعأب ٠بى كفار قريش مشركْب قبل قياـ ا٢بجة عليهم ألٌف حقيقة فعلهم ىو الشرؾ، : فا١بواب

عدـ قياـ ا٢بجة ٲبنع من تعذيبهم  فكوف ا٢بجة ٓب تقم عليهم ال يعِب ذلك عدـ كصفهم ٕبقيقة فعلهم كإ٭با
 . حٌب تقاـ عليهم ا٢بجة

: كقد كصف ا سبحانو ملكة سبأ كقومها بالكفر ك٠باىم كافرين قبل قياـ ا٢بجة عليهم كما قاؿ تعأب 
 . كصٌدىا ما كانت تعبد من دكف ا إهنا كانت من قـو كافرين()

 . رأة كانت كافرة من قـو كافرينيقوؿ أم ىذه ا٤ب: قاؿ ابن جرير الطربم رٞبو ا 
 :السبلـ أنو قاؿ لقومو :أخرب ا عن ىود عليوبعد كبلـو لو كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا 
فجعلهم مفَبين قبل أف ٰبكم ٕبكم ٱبالفونو . )اعبدكا ا ما لكم من إلو غّبه إف أنتم إال مفَبكف (



 جمع وإعداد: أبي المنذر الحربي عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل التكفير والتفجير"

 (ٖ٘٘)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

ف نو يشرؾ بربو كيعدؿ بو كٯبعل معو آ٥بة  ،٤بشرؾ ثبت قبل الرسالةلكوهنم جعلوا مع ا إ٥با آخر فاسم ا
ككذلك اسم ا١بهل كا١باىلية  ،أخرل كٯبعل لو أندادا قبل الرسوؿ كيثبت أف ىذه األ٠باء مقدـ عليها

 . [ّٖ-ّٕ/َِ]٦بموع الفتاكل . كأما التعذيب فبل ،يقاؿ:جاىلية كجاىبل قبل ٦بيء الرسوؿ
كاإلسبلـ ىو توحيد ا كعبادتو كحده ال شريك لو كاإلٲباف ٗبا جاء بو رسولو : كقاؿ ابن القيم رٞبو ا 

r فما ٓب يأت العبد ّٔذا فليس ٗبسلم كإف ٓب يكن كافرا معاندا فهو كافر جاىل ،كاتباعو فيما جاء بو . 
أشرؾ با كفر )كٝبيع العلماء ُب كتب الفقو يذكركف أف من  :كقاؿ الشيخ عبد ا أبا بطْب رٞبو ا 

كيذكركف أنواعان كثّبةن ٦بمعان على كفر صاحبها كٓب يفرقوا بْب ا٤بعْب  -:إٔب أف قاؿ -ا١باىل  كٓب يستثنوا
فمن جعل ا٤ببلئكة أك األنبياء كسائط  :ٍب نقل عن شيخ اإلسبلـ رٞبو ا ُب مسألة الوسائط قولو. …كغّبه

فع ا٤بضار مثل أف يسأ٥بم غفراف الذنوب كىداية القلوب يدعوىم كيتوكل عليهم كيسأ٥بم جلب ا٤بنافع كد
 كتفريج الكربات كسد الفاقات فهو كافر ب ٝباع ا٤بسلمْب(

كخبلصة ا٤بسألة: أف الذين يدعوف غّب ا كيشركوف بو ُب أم نوع من أنواع العبادة ىم ُب حقيقة  
الردة كال ٪بـز ٕبكمهم ُب اْلخرة إال فعلهم مشركوف ك٫بكم عليهم ٕبقيقة فعلهم كلكن ال نقيم عليهم حٌد 

 . بعد قياـ ا٢بجة عليهم
 rكل من آمن برسالة نبينا ٧بمد : )ما يلي جاء ُب فتول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء 

كصاحب قرب أك شيخ طريق يعترب كافران  ،كسائر ما جاء بو ُب الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغّب ا من كٕب
اإلسبلـ مشركان مع ا غّبه ُب العبادة كلو نطق بالشهادتْب كقت سجوده إلتيانو ٗبا ينقض قولو مرتدان عن 

كلكنو قد يعذر ١بهلو فبل تنزؿ بو العقوبة حٌب يعلم كتقاـ عليو ا٢بجة كٲبهل ثبلثة أياـ  ،من سجود لغّب ا
فالبياف  .. بعد البياف قتل لردتوف ف أصر على سجوده لغّب ا ،إعذاران إليو لّباجع نفسو عسى أف يتوب

 اىػ. كإقامة ا٢بجة لئلعذار إليو قبل إنزاؿ العقوبة ال ليسمى كافران بعد البياف ف نو يسمى كافران ٗبا حدث منو
  ٩بن ينتسب إٔب اإلسبلـ ال ٱبلو من حالتْب: كمن أشرؾ با 
ذلك أشرؾ با ف نو ٰبكم بكفره كمن ٓب إف كاف عا٤بان ٗبعُب الشهادة كعا٤بان ٕبكم الشرؾ كمع : األكٔب 

 . يكفره أك شٌك ُب كفره كفر
 . أف يكوف جاىبلن ف ف كاف يستطيع رفع ا١بهل عن نفسو كلكنو أعرض أك قٌصر ف نو يكفر: الثانية 

: القاعدة الشرعية دلت على أف كل جهل ٲبكن ا٤بكلف دفعو، ال يكوف قاؿ اإلماـ القراُب رٞبو ا
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ف ف ا تعأب بعم رسلو إٔب خلقو برسائلو، كأكجب عليهم كافة أف يعلموىا، ٍب يعملوا ّٔا، حجة للجاىل، 
 اىػ . فالعلم كالعمل ّٔا كاجباف، فمن ترؾ التعلم كالعمل، كبقي جاىبلن، فقد عصى معصيتْب لَبكو كاجبْب

ا٢بكم، أما إذا قصر أك : جاىل ا٢بكم إ٭با يعذر إذا ٓب يقصر كيفرط ُب تعلم كقاؿ بن اللحاـ رٞبو ا
 اىػ. فرط فبل يعذر جزمان 

كل من جهل ٙبرٙب شيء ٩با يشَبؾ فيو غالب الناس ٓب يقبل، إال أف : كقاؿ اإلماـ السيوطي رٞبو ا 
 [ّٕٓ،صُاىػ]األشباه كالنظائر،ج. يكوف قريب عهد باإلسبلـ، أك نشأ ببادية بعيدة ٱبفى فيها مثل ذلك

أثناء كبلمو عن تارؾ الصبلة " ف ف كاف جاحدان لوجؤّا )أم الصبلة(  و اكقاؿ اإلماـ ابن قدامة رٞب
نظر فيو، ف ف كاف جاىبلن بو، كىو ٩بن ٯبهل ذلك كا٢بديم اإلسبلـ، كالناشئ ببادية، عرؼ كجؤّا كعلم 

قرل، ذلك، كٓب ٰبكم بكفره ألنو معذكر، ف ف ٓب يكن ٩بن ٯبهل ذلك كالناشئ من ا٤بسلمْب ُب األمصار كال
ٓب يعذر كٓب يقبل منو إدعاء ا١بهل، كحكم بكفره؛ ألف أدلة الوجوب ظاىرة ُب الكتاب كالسنة،ك ا٤بسلمْب 
يفعلوهنا على الدكاـ، فبل ٱبفى كجؤّا على من ىذا حالو، كال ٯبحدىا إال تكذيبان  تعأب، كرسولو كإٝباع 

 . [ِٕٗ، صِ]ا٤بغِب،ج. فان األمة، كىو يصّب مرتدان عن اإلسبلـ، كال أعلم ُب ىذا خبل
إف الذم ٓب تقم عليو ا٢بجة ىو الذم حديم عهد  :كقاؿ الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبو ا

باإلسبلـ كالذم نشأ ببادية، أك يكوف ذلك ُب مسألة خفية مثل الصرؼ كالعطف فبل يكفر حٌب يعرؼ، 
]٦بموع . القرآف، فمن بلغو فقد بلغتو ا٢بجة كأما أصوؿ الدين الٍب أك حها ا ُب كتابو ف ف حجة ا ىي

 مؤلفات الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب[
" كمسألة تكفّب ا٤بعْب مسألة معركفة، إذا قاؿ قوالن يكوف القوؿ بو  : كقاؿ الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب

 تقـو عليو كفران، فيقاؿ من قاؿ ّٔذا القوؿ فهو كافر، لكن الشخص ا٤بعْب إذا قاؿ ذلك ال ٰبكم بكفره حٌب
كأما ما يقع منهم  ...ا٢بجػة الٍب يكفػر تاركها، كىذا ُب ا٤بسائل ا٣بفية الٍب قد ٱبفى دليلها على بعض الناس
اىػ ]الدرر السنية . ُب ا٤بسائل الظاىرة ا١بلػية، أك ما يعلم من الدين بالضركرة فهذا ال يتوقف ُب كفر قائلو

ٖ/ِْْ] . 
ن نفسو أك أغواه دعاة الشرؾ كأ لوه ف نو ٰبكم عليو ُب الدنيا بأنو يستطيع رفع ا١بهل ع كإف كاف ال

 . مشرؾ كيكوف حكمو يـو القيامة حكم أىل الفَبة يقيم ا سبحانو عليهم حجتو
شيخ اإلسبلـ ٧بمد بن عبد الوىاب الشيخاف عبد ا كحسْب رٞبهم ا ُب بعض أجوبتهم  ذكر أبناء
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أنو إذا كاف معركفا بفعل الشرؾ  :بلوغ ىذه الدعوة فالذم ٰبكم عليومن مات من أىل الشرؾ قبل : )أف
كال يتصدؽ  ،فبل يدعى لو كال يضحى لو ،كمات على ذلك فهذا ظاىره أنو مات على الكفر ،كيدين بو

 ،كأما حقيقة أمره ف ٔب ا تعأب ف ف قامت عليو ا٢بجة ُب حياتو كعاند فهذا كافر ُب الظاىر كالباطن ،عنو
 . [ُِْ/َُالدرر السنية ]. (ٓب تقم عليو ا٢بجة فأمره إٔب ا تعأبكإف 
أٌف ا٤بشرؾ ا١باىل إف مات على شركو ف نو ال يغسل كال يصلى عليو كال يدفن ُب مقابر : كٜبرة ا٣ببلؼ 

ا٤بسلمْب كال ييستغفر لو ألنو مات على الشرؾ ا٤بناقض ألصل التوحيد كما ىو حكم من مات على الشرؾ 
ل الفَبة، كلكن ال ٫بكم عليهم ٔبنة كال نار كا سبحانو ال يعذّٔم يـو القيامة حٌب يقيم عليهم من أى
 . ا٢بجة

٫بكم ب سبلمو كال نكفره ف نو يرل أنو يغسل كيكفن كيصلى عليو كيدفن ُب مقابر ا٤بسلمْب :كأما من قاؿ 
 . كيستغفر لو

كْب ٕبجة ا١بهل ف نو ال يدخل ُب حكم من ٓب كلكن من ٓب يكفر ا١باىل من ا٤بشر ، كا٢بق مع األكؿ 
 كا أعلم. يكفر الكافر أك شٌك ُب كفره؛ لوجود التأكيل

ال ٯبوز لطائفة ا٤بوحدين الذين يعتقدكف كفر عباد القبور أف  ...":جاء ُب فتول اللجنة الدائمة قو٥بم 
ة ألف توقفهم عن تكفّبىم لو شبهة يكفركا إخواهنم ا٤بوحدين الذين توقفوا ُب كفرىم حٌب تقـو عليهم ا٢بج

ٖببلؼ من ال شبهة ُب كفره   كىي اعتقاد أنو البد من إقامة ا٢بجة على أكلئك القبوريْب قبل تكفّبىم
/ ِ]. كال ُب كفر من ٓب يكفرىم " كاليهود كالنصارل كالشيوعيْب كأشباىهم فهؤالء ال شبهة ُب كفرىم

ٗٗ] . 
شبهة، كا٢بكاـ ا٢باكمْب بغّب ما أنزؿ ا ك٫بوىم، فهؤالء كإف كاف  أف يكوف تكفّبه ٧بتمبلن لل: الثالم 

كفرىم قطعيِّا عند من حقق ا٤بسألة، ف فَّ كركد الشبهة ٧بتمل فبل يكفَّر من ٓب يكفّْرىم، إالَّ إف أيقيمت عليو 
 . ا٢بجة، ككهشفت عنو الشبهة كأزيلت، كعرؼ أفَّ حكم ا فيهم ىو تكفّبىم

ك٫بوه ف ٌف  لصبلةتكفّبه مسألةن اجتهاديَّةن فيها خبلؼ بْب ا٤بسلمْب، كحكم تارؾ ا أف يكوف: الرابع 
 . كا١بماعةماداـ أٌف أصولو أصوؿ أىل السنة  ىذه ا٤بسائل ال يكٌفر فيها من ٓب ير كفر مرتكبها بل كال يبدٌع
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 كبعد ىذا نقوؿ
ّبىا من ا٢بكومات الٍب ىي مثلها أك أيها ا٤بوحد ُب ىذا الرد كفر ا٢بكومة السعودية كغ لقد تبْب لك 

 كمن ا٤بكٌفرات الٍب ذكرت ُب ىذا الرد: ،أشد منها ُب الضبلؿ كاال٫براؼ
 من جهتْب: ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا ُب مسألة ػ كفرىا 

 . األكٔب/ التشريع مع ا كمنازعتو سبحانو ُب ربوبيتو كحكمو 
 . كا٤بضاٌدة ٢بكم اا٢بكم بالقوانْب الو عية ا٤بخالفة  الثانية/ 

 . التحاكم إٔب ىيئة األمم الطاغوتية ػ كفرىا ُب مسألة 
 . الكفار على ا٤بسلمْب ػ كفرىا ٗبظاىرة 
 الربا من ثبلثة أكجو: ػ كفرىا ُب مسألة 

 . االمتناع من التزاـ ٙبرٲبو: األكؿ 
 . التشريع مع ا بتحليل ما حـر ا: الثا٘ب 
 . رـٌ ااستحبلؿ ما ح: الثالم 

أف ييربٌئ ىذه ا٢بكومة أك غّبىا من الكفر أف ينقض ىذه األمور باألدلة الشرعية، كإف قدر  كعلى من يريد 
ة كليس ف ف ا٤بكفرات عديدفينفي الكفر عن تلك ا٢بكومة على نقض أحد ىذه ا٤بكفرات فبل يستعجل 

 . مكٌفران كاحدان 
عٌدة كمسائل شٌب ُب بعض ما ٰبصل ُب الساحة  رد أمورلك أيها ا٤بوحد ُب ىذا القد استبانت كأيضان  

٘بدىا ُب مؤلفات أخرل  كعقيدهتم د ُب ىذا الرد تتعلق ٗبنهج آّاىدين ككجهة نظرىم كىناؾ مسائل ٓب ترً 
ك صدارات صوت ا١بهاد، كمؤلفات الشيخ يوسف العيّبم كالشيخ عبد العزيز العنزم كالشيخ أيب بصّب 

مد ا٤بقدسي كالشيخ فارس آؿ شويل الزىرا٘ب كالشيخ أبو عبد الرٞبن األثرم الطرطوسي كالشيخ أبو ٧ب
 . كمن طلب ا٥بدل كبذؿ جهده يوفق ب ذف ا ،كغّبىم
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 : شبهة والرد عليها
 ىناك م  يقول: مالفائدة م  تكفير الطواغيت

 
 قاؿ الشيخ الفا ل عبد ا٢بكيم حساف:

الذين يدندنوف حوؿ تكفّب حكاـ ا٤بسلمْب: ىبوا أف  ٥بؤالء -كما أزاؿ أقوؿ  -ٍب قلت  قاؿ بعضهم:
كا٢بالة ىذه  -أف ىناؾ حاكمان أعلى على ىؤالء، فالواجب  -أيضان  -ىؤالء ا٢بكاـ كفار كفر ردة، كىبوا 

 -أف يطبق ىذا ا٢باكم األعلى فيهم ا٢بد، كلكن اْلف: ماذا تستفيدكف أنتم من الناحية العملية إذا سٌلمنا  -
ىؤالء ا٢بكاـ كفار كفر ردة؟! ماذا ٲبكن أف تصنعوا كتفعلوا؟ إذا قالوا: كالء كبراء؛ فنقوؿ: الوالء أف  -جدالن 

كعلى حسب االستطاعة، فبل يشَبط لوجودٮبا إعبلف  -قلبية كعملية  -كالرباء مرتبطاف با٤بواالة كا٤بعاداة 
عاص أك ظآب، ٍب أقوؿ ٥بؤالء: ىاىم  التكفّب كإشهار الردة، بل إف الوالء كالرباء قد يكوناف ُب مبتدع أك

ىؤالء الكفار قد احتلوا من ببلد اإلسبلـ مواقع عدة، ك٫بن مع األسف ابتلينا باحتبلؿ اليهود لفلسطْب، فما 
 د أكلئك ا٢بكاـ الذين تظنوف أهنم  -كحدكم  -الذم نستطيع ٫بن كأنتم فعلو مع ىؤالء؟! حٌب تقفوا أنتم 

 من الكفار؟! 
ؤالء الذين ٰبكموف على الوالة ػد، يعِب أف ىػذا الكبلـ جيػ: ىتعليقو على الكبلـ السابق كقاؿ آخر ُب 

م؟ أيستطيعوف إزالتهم؟ ال يستطيعوف، كإذا كاف ػا٤بسلمْب بأهنم كفار ماذا يستفيدكف إذا حكموا بكفرى
مية كلها عرّٔا ة اإلسبلػو ٟبسْب عامان، كمع ذلك ما استطاعت األمػد احتلوا فلسطْب قبل ٫بػاليهود ق

كعجمها أف يزٰبوىا عن مكاهنا، فكيف نذىب كنسلط ألسنتنا على كالة ٰبكموننا؟ كنعلم أننا ال نستطيع 
إزالتهم، كأنو سوؼ تراؽ دماء كتستباح أمواؿ كرٗبا أعراض أيضا كلن نصل إٔب نتيجة، إذا ما الفائدة؟ حٌب 

ء ا٢بكاـ من ىو كافر كفر ٨برجا عن ا٤بلة حقا فما لو كاف اإلنساف يعتقد فيما بينو كبْب ربو أف من ىؤال
 . الفائدة من إعبلنو كإشاعتو إال إثارة الفًب

قاؿ لنبيو صلى ا عليو كسلم )إف عليك إال الببلغ( كما قاؿ لو عليك  كقاؿ بعضهم إف ا تعأب 
 . بتكفّب الناس، فبل علينا إف ٓب نكفر الكافر، بل علينا إببلغ الدعوة فقط

  ........ا١بػػػػػػواب ......
أف طرؽ تغيّب األنظمة كاألك اع ا١باىلية كأسلوب التعامل مع الناس ٝبيعا مؤمنهم  أكال: ٯبب أف ييعلم 
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أك كافرىم ٓب يَبكها ا تعأب للهول كاالستحساف أك ّٓرد الفكر أك االختيار الشخصي العارم من الدليل 
كأك حها ُب شريعتو أحسن بياف، قاؿ تعأب )قل ىذه سبيلي أدعو إٔب  الشرعي، بل إف ا تعأب قد بينها
كقاؿ تعأب )اليـو أكملت لكم دينكم كأٛبمت عليكم نعمٍب كر يت لكم  ،ا على بصّبة أنا كمن اتبعِب(

 اإلسبلـ دينا(
وات كالتسليم، سنة حسنة ُب إماـ ا٢بنفاء إبراىيم عليو كعلى ٝبيع األنبياء الصل كقد سن ا تعأب لنا 

فقد أرسلو ا تعأب ُب بيئة جاىلية تشبو إٔب حد كبّب ىذه ا١باىلية ا٢بديثة كإف اختلفت معها ُب بعض 
ىي ا٢باكمة كا٤بوجهة ٢بياة الناس، سواء ُب األمور  -كخاصة ا٤بؤل  -الصور، فقد كانت أىواء البشر 

 . دث ُب عا٤بنا ا٤بعاصراالعتقادية أك العملية أك اْلداب كالشرائع، ٛباما كما ٰب
أف يتبع سنة خليلو إبراىيم، فقاؿ تعأب  -كاألمة تبع لو  -نبيو صلى ا عليو كسلم  كقد أمر ا تعأب 

كقاؿ تعأب )قل صدؽ ا فاتبعوا ملة  ،)ٍب أكحينا إليك أف اتبع ملة إبراىيم حنيفا كما كاف من ا٤بشركْب(
 . ْب(إبراىيم حنيفان كما كاف من ا٤بشرك

ُب بياف أصوؿ ىذه ا٤بلة )قد كانت لكم أسوة حسنة ُب إبراىيم كالذين معو إذ  كقد قاؿ تبارؾ كتعأب 
قالوا لقومهم إنا برؤاء منكم ك٩با تعبدكف من دكف ا كفرنا بكم كبدا بيننا كبينكم العداكة كالبغضاء أبدا حٌب 

فسركف فيها: أم ا٤برسلْب الذين على طريقتو كأنصاره كقولو تعأب )كالذين معو( قاؿ ا٤ب ،تؤمنوا با كحده(
الذين كانوا معو، فملة إبراىيم عليو السبلـ ىي طريق الدعوة عند ٝبيع ا٤برسلْب، كىي الطريقة ا٤بثلى ُب 
التعامل مع الواقع ا١باىلي، كمن تدبر آيات القرآف ٯبد أف ا تعأب قد كصف أصحاب ىذه الدعوة بأهنم 

أحكمهم كأرشدىم كأحلمهم، فقاؿ تبارؾ كتعأب )كلقد آتينا إبراىيم رشده من قبل ككنا بو أعقل الناس ك 
 . كقاؿ تعأب )إف إبراىيم ٢بليم أكاه منيب( ،عا٤بْب(
أىم أسس ىذه الدعوة كا٤بلة ا٢بنيفية فسنرل أف أىم معآب ىذا ا٤بنهج ىو الرباءة  كإذا أردنا أف نستبْب 

 . كا٤بشركْب، كتسفيو أكثاهنم كعبادهتا، كالتصريح بكفرىم كعداكهتمالتامة كا٤بعلنة من الشرؾ 
أف السفاىة كل السفاىة ُب اإلعراض عن أسس ىذه الدعوة كاختيار غّبىا من  كقد بْب عز كجل 

الطرؽ ا٤ببتدعة كا٤بعوجة، كالٍب يقـو ساقها على إر اء أصحاب السلطاف بأم حجج فارغة أك مزاعم جوفاء،  
الٍب اٚبذىا الفجار مطية ٤بصا٢بهم الدنيوية، قاؿ تعأب )كمن يرغب عن ملة إبراىيم إال من  كمصلحة الدعوة

 سفو نفسو كلقد اصطفيناه ُب الدنيا كإنو ُب اْلخرة ٤بن الصا٢بْب( 
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كجلى لنا حقيقة ىذه ا٤بلة العظيمة كثوابت ىذه الدعوة الكرٲبة كأسسها، كما قاؿ  كقد فصل ا تعأب 
ت ا٤بمتحنة )قد كانت لكم أسوة حسنة ُب إبراىيم كالذين معو إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم تعأب ُب آيا

البغضاء أبدان حٌب تؤمنوا با كحده( إٔب قولو ك  ك٩با تعبدكف من دكف ا كفرنا بكم كبدا بيننا كبينكم العداكة
يـو اْلخر كمن يتوؿ ف ف ا ىو الغِب تبارؾ تعأب )لقد كاف لكم فيهم أسوة حسنة ٤بن كاف يرجو ا كال

ا٢بميد(، كُب ىذه اْليات ا٤بفصلة بياف كا ح أف طريق الدعوة ُب ىذه ا٤بلة العظيمة ينقسم إٔب موقفْب 
 ثابتْب: 
 . من األقواـ ا٤بشركْب العابدين لغّب ا تبارؾ كتعأب، كىذا مقدـ على الثا٘ب األكؿ: موقف 
 . كأكثاهنم كشركياهتم من معبوداهتم الثا٘ب: موقف 
من دكف ا كالشرؾ بصوره ا٤بختلفة سواءن كانت أكثانان كأصنامان تعبد من  أما الرباءة من اْل٥بة ا٤بعبودة 

دكف ا بأم نوع من أنواع العبادة كانت، أك كانوا حكامان كأمراء أك أحبارا كرىبانان يشرعوف للناس ما ٓب يأذف 
لك الشرؾ قوانْب أك دساتّب أك مناىج أك أدياف كالدٲبقراطية كالشيوعية أك غّبىا بو ا تعأب، كسواء كاف ذ

من زباالت أفكار البشر، فالواجب على كل مسلم حريص على اتباع ملة أبيو إبراىيم كعلى ٙبقيق أحد 
الدين،  أصلي الدين كىو الكفر بالطاغوت أف يتربأ من ذلك كلو كمنذ اللحظة األكٔب الٍب يدخل ّٔا إٔب ىذا

فينزع ذلك كلو على عتبة اإلسبلـ، كال ٰبل تأخّب ذلك أك تأجيلو أك تسويغو ٕبجة ا٤بصلحة أك ا٢بكمة أك 
غّبىا، ف نو السبب الذم ىلك بو من ىلك ك٪با بو من ٪با، كأقل ذلك أف يربأ منو كيكفر بو بقلبو، كٯبتنبو 

 . بأعمالو كأقوالو
ىيم عليو السبلـ الظاىرة كالٍب عرفها بو ا٤بشركوف ىي الرباءة من القرآف أف صفة إبرا كا٤ببلحظ من آيات 

كقاؿ ٥بم  ،دينهم كأكثاهنم كمعبوداهتم الباطلة كتسفهها حٌب قالوا عنو )٠بعنا فٌب يذكرىم يقاؿ لو إبراىيم(
ا رآؾ كُب صفة نبينا صلى ا عليو كسلم قاؿ تعأب )كإذ ،)أؼ لكم ك٤با تعبدكف من دكف ا أفبل تعقلوف(
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الذين كفركا إف يتخذكنك إال ىزكا أىذا الذم يذكر آ٥بتكم( أم يعيبها، قاؿ ابن جريج: )يذكرىم(: يعيبهم، 
كقاؿ ابن إسحاؽ: )٠بعنا فٌب يذكرىم( ٠بعناه يسبها كيعيبها كيستهزلء ّٔا، كقاؿ الفراء: يريد يعيب 

 . (، أم يسفههم كيتنقصهم كيتربأ منهمُآ٥بتكم)
نبينا صلى ا عليو كسلم كما كرد ُب ا٢بديم أهنم قالوا عنو: عاب آ٥بتنا  ركوفككذلك كصف ا٤بش 

كسفو أحبلمنا، فقد ركل أٞبد كالبزار كالطربم ُب التاريخ كابن ىشاـ ُب السّبة عن عركة قاؿ: قلت لعبد ا 
كتو؟ قاؿ: بن عمرك بن العاص: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسوؿ ا فيما كانت تظهر من عدا

فقالوا: ما رأينا مثل ما صربنا عليو من ىذا  ،حضرهتم كقد اجتمع أشرافهم يوما ُب ا٢بجر، فذكركا رسوؿ ا
الرجل قط، سفو أحبلمنا كشتم آباءنا كعاب ديننا كفرؽ ٝباعتنا كسب آ٥بتنا، لقد صربنا منو على أمر عظيم 

ؿ ا فأقبل ٲبشي حٌب استلم الركن ٍب مر ّٔم طائفا فبينما ىم كذلك إذا طلع عليهم رسو  -أك كما قالوا  -
بالبيت، فلما أف مر ّٔم غمزكه ببعض ما يقوؿ، فعرفت ذلك ُب كجهو ٍب مضى، فلما مر ّٔم الثانية غمزكه 
ٗبثلها فعرفت ذلك ُب كجهو ٍب مضى، ٍب مر ّٔم الثالثة فغمزكه ٗبثلها، فقاؿ )تسمعوف يا معشر قريش أما 

إٔب قولو: فأطافوا بو يقولوف أنت الذم تقوؿ كذا ككذا، ٤با   ...بيده لقد جئتكم بالذبحكالذم نفس ٧بمد 
(ا٢بديم كىو من ركاية  ...كاف يبلغهم من عيب آ٥بتهم كدينهم، فيقوؿ رسوؿ ا: نعم أنا الذم أقوؿ ذلك
 ابن إسحاؽ كقد صرح فيو بالسماع كبقية رجالو رجاؿ الصحيح كإسناده صحيح

: تنبيو: قد يشكل على البعض ىذا األمر مع قولو تعأب )كال تسبوا د ا٤بقدسي حفظو اقاؿ أبو ٧بم 
الذين يدعوف من دكف ا فيسبوا ا عدكا بغّب علم( فيقاؿ كبلـ ا كلو حق كصدؽ كيكمل كيبْب بعضو 

ا٤بناىج الٍب تعبد كال يعارض بعضو بعضا، فمطلوب الرسل كأصل دعوهتم ىو الرباءة من األكثاف كالطواغيت ك 

                                      

 

 

 
ُ
، ْٕ/ ٔ، تفسػّب أػيب السػعود جّٖٓ/ ٓ، زاد ا٤بسػّب البن ا١بػوزم جٗٗ/ْ، تفسػّب البيضػاكم جِْٖ/ ّ، تفسّب البغوم جّٗ/ُٕتفسّب الطربم ج( راجع: (

 . َُّ/ْلساف العرب ج
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من دكف ا كتسفيهها ببياف نقائصها كعيؤّا للناس، لدعوهتم من ٍب للكفر ّٔا كاجتنأّا، فهذا كلو مطلوب 
مشركع كإف أغضب ا٤بشركْب كإف ٠بوه سبان كإف ترتب عليو ما ترتب من مفاسد مزعومة، ألف أعظم مفسدة 

جود أك يسكت عنو ٤بفسدة ظنية ٧بتملة، أما ا٤بنهي عنو ُب الوجود ىي الشرؾ، فبل يقر الشرؾ ا٢بقيقي ا٤بو 
ُب اْلية فهو السب آّرد الذم ليس كراءه دعوة كال يعقل منو ا٣بصم إال االستثارة آّردة، فيكوف ردة فعلو 
أف يسبنا كيسب الذم أمرنا بسب أكثاهنم كما يظنوف، كىذه ىي ا٤بفسدة الٍب هنينا عنها ألهنا مفسدة 

غّب مصلحة، كٯبب أف يتنبو ا٤بوحد ٥بذا األمر فيفرؽ بْب مسبة ا٤بشركْب أك مسبة معبوداهتم  ميستجلبة من
آّردة خصوصان إذا كانت تلك ا٤بسبة باأللفاظ البذيئة الٍب ىي من نضح أفواىهم كآنيتهم ا٤بنتنة كال تليق 

مل دعوة غالية عظيمة مطهرة بآنيتنا ا٤بطهرة، فالواجب على ا٤بوحد أف ٯبتنب ذلك، كيستعلي عليو ألنو ٰب
اصطفى ا ٥با خّبة خلقو من أنبيائو كاتباعهم الذين رباىم كاصطفاىم على عينو بأخبلؽ ٞبيدة كصفات 
٦بيدة، فبل بد من التفريق بْب ىذا كبْب الرباءة من الشرؾ كأىلو كتعرية آ٥بتهم كقوانينهم كدساتّبىم ككشف 

الناس إٔب الرباءة منها كالكفر ّٔا كاجتنأّا ببياف أهنا ال تستحق أف تعبد زيوفها كبياف تناقضها كهتافتها لدعوة 
كال تصلح أف تشرع أك ٙبكم، ف ف ىذا من أىم ا٤بهمات كال يَبؾ أبدا،ن كأخّبان ٯبب أف يعرؼ ا٤بوحد أف 

٤بفسدة ىناؾ فرؽ بْب ما هني عنو للمفسدة كما هني عنو هنيان مطلقا، ف ف األكؿ يزكؿ النهي عنو بزكاؿ ا
ٖببلؼ الثا٘ب، فعلم من ىذا أف مسبة األكثاف كالدساتّب كا٤بناىج الفاسدة ليس ٗبنكر كإ٭با ا٤بنكر ىو ما 

 انتهى . يَبتب عليها من مفسدة
حاؿ العلماء كالدعاة كا٤بصلحْب ٘باه الدساتّب كالقوانْب ا١باىلية الو عية  كىكذا ينبغي أف يكوف 

ا كيظهركف للناس نقائصها كعيؤّا ليحذركىا كيهجركىا كيكفركا ّٔا كيعلنوف كا٤بناىج الباطلة، فيبينوف زيفه
 . الرباءة منها، فهذا أكؿ ما ٯبب ٘باه ىؤالء الطواغيت كىذه ىي الفائدة األكٔب من تكفّبىم كإظهار ذلك

صل من كالتشريعات الشركية ا١باىلية ا٤بعاصرة ا٤بعبودة من دكف ا أ كإذا كانت الرباءة من األكثاف 
أصوؿ الدين كالتوحيد، ف ف الرباءة من عابديها كذلك ال يقل عنو أٮبية كمنزلة، بل ىو مقدـ على الرباءة من 
األكثاف نفسها، كلذلك ف ف ا عز كجل قدـ الرباءة من ا٤بشركْب على الرباءة من الشرؾ نفسو، فقاؿ تعأب 

ا(، كلذلك فقد قاؿ إبراىيم لقومو )أؼ لكم ك٤با  ُب آية ا٤بمتحنة )إنا برءاؤا منكم ك٩با تعبدكف من دكف
تعبدكف( فتأمل تقدٙب الرباءة منهم على الرباءة من معبوداهتم، كتدبر قوؿ ا٤بشركْب عن نبينا صلى ا عليو 

سفو أحبلمنا كشتم آباءنا كعاب ديننا كفرؽ ٝباعتنا كسب آ٥بتنا، كتأمل ما كرد ُب قولو تعأب عن  :كسلم
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أىل الكهف أهنم قالوا )كإذ اعتزلتموىم كما يعبدكف من دكف ا( فقدموا اعتزاؿ العابدين لؤلكثاف الفتية من 
على اعتزاؿ األكثاف نفسها، ككم من إنساف يتربأ من الشرؾ كيعتزلو كٯبتنبو كلكنو ال يتربأ من عابديها كأربأّا 

فبلبد من الرباءة من العابدين لؤلكثاف كأنصارىا فبل يكوف بذلك قد حقق أصوؿ الدين كأسس ملة إبراىيم، 
  قبل الرباءة من األكثاف نفسها، كقد صدؽ من قاؿ:

 كفعل صػػػبلة كالسكوت عن ا٤ببل يػػػػػك ُب الفبليظنوف أف الدين لب
 ب كالبغػض كالوالكما الدين إال ا٢ب كسآب كخالط مػن لذا الػدين قػد قبل

 كذاؾ الربا من كل غاك كآٍب
 -جدالن  -: ماذا تستفيدكف من الناحية العملية إذا سٌلمنا عرفت بطبلف قوؿ من يقوؿ إذا عرفت ىذا 

أف ىؤالء ا٢بكاـ كفار كفر ردة؟! ماذا ٲبكن أف تصنعوا كتفعلوا؟ كقوؿ من يقوؿ: ليس مهم معرفة الذم كفر 
كثاف كمن عابديها من كمن ىو الذم ارتد عن دين ا، كقل ٕب با عليك كيف ٰبقق العداكة كالرباءة من األ

ال يعرؼ ما ىي األكثاف كمن ىم عابدكىا؟ كىل ىم كفار أـ مسلموف؟ كاإلجابة كا حة لكل ذم عينْب 
كلكن )من يضلل ا فبل ىادم لو(، كإذا ٓب يعرؼ اإلنساف من ىو ا٤بسلم كمن ىو الكافر، كمن الذم كفر 

دين، ككيف يكوف من أتباع ملة ا٣بليل كمن الذم ارتد، كمن يعادم كمن يوإب، فكيف ٰبقق أصل ال
إبراىيم؟ ككيف يكفر بالطاغوت كٰبقق أحد أصلي الدين من ال يعرفو؟ كإليك بعض أقواؿ العلماء فيمن 

 حقق التوحيد ُب نفسو كلكن قاؿ: ال عىلىيَّ إف ٓب أكفر ا٤بشركْب كأتعرض ٥بم:
ا عليو باإلسبلـ، كعرؼ أف ما من إلو : كأنت يا من منَّ قاؿ الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبو ا 

إال ا؛ ال تظن أنك إذا قلت: ىذا ىو ا٢بق، كأنا تارؾ ما سواه، لكن ال أتعرض للمشركْب كال أقوؿ فيهم 
شيئان، ال تظن أف ذلك ٰبصل لك بو الدخوؿ ُب اإلسبلـ، بل ال بدَّ من بغضهم، كبغض من ٰببهم 

راىيم كالذين معو )إنا برءاء منكم ك٩با تعبدكف من دكف ا كفرنا بكم كمسبتهم كمعاداهتم، كما قاؿ أبوؾ إب
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كبدا بيننا كبينكم العداكة كالبغضاء أبدا حٌب تؤمنوا با كحده(، كقاؿ تعأب )فمن يكفر بالطاغوت كيؤمن 
 كاجتنبوا (، كقاؿ تعأب )كلقد بعثنا ُب كل أمة رسوالن أف اعبدكا اُبا فقد استمسك بالعركة الوثقى()

 . (ِالطاغوت()
: أنا اتبع النيب صلى ا عليو كسلم كىو على ا٢بق، لكن ال أتعرض البلت كالعزل كال كلو يقوؿ رجل 

 . (ّاىػ). أتعرض أبا جهل كأمثالو ما علي منهم، ٓب يصح إسبلمو
؛ اعلم رٞبك ا: أف فرض معرفة شهادة أف ال إلو إال ا قبل فرض الصبل :كقاؿ أيضا  ة كالصـو

، كٙبرٙب الشرؾ  فيجب على العبد أف يبحم عن معُب ذلك أعظم من كجوب ٕبثو عن الصبلة كالصـو
كاإلٲباف بالطاغوت أعظم من ٙبرٙب نكاح األمهات كالعمات؛ فأعظم مراتب اإلٲباف با شهادة أف ال إلو إال 

 . ا
شيء لنيب كال ٤بلك كال لوٕب، بل ىي حق ا العبد أف اإل٥بية كلها  ليس منها  كمعُب ذلك أف يشهد 

على عبادة، كاأللوىية ىي الٍب تسمى ُب زماننا السر؛ كاإللو ُب كبلـ العرب ىو الذم يسمى ُب زماننا: 
: كمعُب الكفر بالطاغوت: أف تربأ من كل ما إٔب أف قاؿ ...الشيخ كالسيد الذم يدعى بو كيستغاث بو

ك أنسى أك شجر أك حجر أك غّب ذلك؛ كتشهد عليو بالكفر كالضبلؿ يعتقد فيو غّب ا، من جُب أ
كتبغضو، كلو كاف أنو أبوؾ أك أخوؾ، فأما من قاؿ أنا ال أعبد إال ا كأنا ال أتعرض السادة كالقباب على 

سّب القبور كأمثاؿ ذلك، فهذا كاذب ُب قوؿ ال إلو إال ا كٓب يؤمن با كٓب يكفر بالطاغوت، كىذا كبلـ ي
ٰبتاج إٔب ٕبم طويل كاجتهاد ُب معرفة دين اإلسبلـ كمعرفة ما أرسل ا بو رسولو صلى ا عليو كسلم 
كالبحم عما قاؿ العلماء ُب قولو )فمن يكفر بالطاغوت كيؤمن با فقد استمسك بالعركة الوثقى(، كٯبتهد 

                                      

 

 

 
ُ
 . ِٔٓسورة البقرة، اْلية:  ((
ِ
 . ّٔسورة النحل، اْلية:  ((
ّ
 . َُٗ/ِالدرر السنية ُب األجوبة النجدية ج ((
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وؿ صلى ا عليو كسلم أمتو من التوحيد؛ ُب تعلم ما علمو ا رسولو صلى ا عليو كسلم كما علمو الرس
 ( ُاىػ). كمن أعرض عن ىذا فطبع ا على قلبو كآثر الدنيا على الدين، ٓب يعذره ا با١بهالة كا أعلم

ابنا ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبهم ا ٝبيعا: فمن قاؿ ال أعادم ا٤بشركْب أك  كقاؿ حسْب كعبد ا 
ؿ ال أتعرض أىل ال إلو إال ا كلو فعلوا الكفر كالشرؾ كعادكا دين ا، أك قاؿ ال عاداىم كٓب يكفرىم، أك قا

أتعرض للقباب، فهذا ال يكوف مسلما بل ىو ٩بن قاؿ ا فيهم )كيقولوف نؤمن ببعض كنكفر ببعض( إٔب 
 . (ِقولو تعأب )أكلئك ىم الكافركف حقا()

ىم )ال ٘بد قوما يؤمنوف با كاليـو اْلخر يوادكف من حاد كا أكجب معاداة ا٤بشركْب كمنابذهتم كتكفّب  
 (ّاىػ). ا كرسولو(اْلية

فبل يتم ألىل التوحيد توحيدىم إال باعتزاؿ أىل الشرؾ  كقاؿ الشيخ عبد الرٞبن بن حسن رٞبو ا: 
 . كعداكهتم كتكفّبىم

م كأصحابو ما جرل من األذل العظيم  كلوال التغليظ ٤با جرل على النيب صلى ا عليو كسل كقاؿ أيضا: 
 ( ْاىػ). كما ىو مذكور ُب السّب مفصبل، ف نو بادأىم بسب دينهم كعيب آ٥بتهم

: أٝبع العلماء سلفا كخلفا من الصحابة كالتابعْب كاألئمة كٝبيع أىل السنة أف ا٤برء كقاؿ أيضا رٞبو ا 
 (ٓاىػ). منوال يكوف مسلما إال بالتجرد من الشرؾ األكرب كالرباءة 

ناطقة كشاىدة على بطبلف دعول من قاؿ ما عليَّ من تكفّب ا٤بشركْب كال  علماءالفهذه نصوص أقواؿ  

                                      

 

 

 
ُ
 . ُِِ - ُُِ/ِالدرر السنية ُب األجوبة النجدية ج ((
ِ
 . ُِٓ - ُُٓسورة النساء، اْلية:  ((
ّ
 . ِِ، كاْلية األخّبة من سورة ا٤بمتحنة/ُّٗ/َُالدرر السنية ج ((
ْ
 . ّْْ/ُُالدرر السنية ج ((
ٓ
 . ْٓٓ/ُُالدرر السنية ج ((
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ة دين من قالو كائنا من كاف، كمنها يظهر قٌ كرً  ،فائدة من تكفّب الطواغيت كإظهار ذلك، كخطورة ىذا القوؿ
موف من يقولوف ىذه األقواؿ كينصبوهنم ُب لك مسألة ىامة نشّب إليها ىنا إشارة، كىي أف الطواغيت يقد

أعلى مناصب الدكؿ كيسلموهنم دكر اإلفتاء كاإلرشاد ككزارات األكقاؼ ألهنم يعلموف يقينا أف ال  رر مهم 
ىم حائط الصد  -ا٤بشايخ  -على عركشهم ككراسيهم كمناىجهم كقوانينهم كىذا كا ح مشاىد، بل ىؤالء 

ارعوف بعد كل عملية جهادية باإلفتاء أف من قاـ ّٔا خارجي  اؿ ٧بارب أماـ ىجمات آّاىدين، ف هنم يس
 كرسولو كللمؤمنْب سفاؾ لدماء األبرياء كا٤بستأمنْب مستحق للعقوبة ُب الدنيا كيـو الدين، فتنبو أيها ا٤بوحد 

 . ثرة ا٥بالكْبلتعلم من ىم أئمتك كمن قطاع الطريق إٔب ا، لتكن على بينة كبصّبة من دينك كال تغَب بك
أف قولو تعأب )إ٭با عليك الببلغ( ال يعِب ترؾ الرباءة من الكفار كمعبوداهتم كإ٭با  كيظهر ٩با تقدـ كذلك 

كإ٭با الذم يهديها ىو رّٔا كخالقها، فما عليك  -ىداية التوفيق  -يعِب أنك ال تستطيع أف هتدم القلوب 
كا تعأب يتؤب ىداية القلوب، ىذا ىو قوؿ ا٤بفسرين  -رشاد ىداية الداللة كاإل -إال أف تبلغ ما أنزؿ إليك 

(، كال ٯبوز أف ُكالعلماء كلذلك فقد قاؿ ا تعأب )إنك ال هتدم من أحببت لكن ا يهدم من يشاء()
يفهم من قولو تعأب )كما على الرسوؿ إال الببلغ( أم ليس عليك شيئان مطلقان غّب الببلغ، فليس عليك 

٤بشركْب أك الرباءة منهم كمن أدياهنم الباطلة كليس عليك معاداهتم، كالـز ىذا أف يقاؿ أيضا: كليس تكفّب ا
عليك ا١بهاد كال عليك إقامة ا٢بدكد كالشرائع، كال عليك أمر با٤بعركؼ كال هني عن ا٤بنكر، ف ف قالوا ىذا 

الواجبات، فهذا ىو عْب جوابنا على غّب صحيح ألف ا تعأب أمر نبيو صلى ا عليو كسلم كأمرنا ّٔذه 
 . قو٥بم كبا تعأب التوفيق كالسداد

: أٓب ٰبكم الرسل حاؿ استضعافهم على أقوامهم ا٤بكذبْب بالكفر، بل كأعلنوا ٥بم ٍب إنا نقوؿ ٥بؤالء 
كىكىاف ذلك؟ أفلم يكن ٥بم ُب ىذا فائدة كفعلوا ذلك عبثا كسدل؟ كما كانوا يستطيعوف قتلهم كال جهادىم، أى 

                                      

 

 

 
ُ
 . ٔٓسورة القصص، اْلية:  ((
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 األنبياء ُب إظهارىم ىذا التكفّب مثّبم فتنة ببل فائدة؟ 
سيد ا٣بلق ٧بمد صلى ا عليو كسلم لقومو )قل يا أيها الكافركف ال أعبد ما تعبدكف  كىل كاف قوؿ 

( قوال ببل ُكال أنتم عابوف ما أعبد كال أنا عابد ما عبدًب كال أنتم عابدكف ما أعبد لكم دينكم كٕب دين()
 . ئدة؟ كىذه آية مكية كٓب يكن ا١بهاد قد فرض حْب نزك٥با بل كاف ٩بنوعافا

من أظهر الكفر ٩بن ينتسب إٔب القبلة بالردة كذكره ذلك ُب القرآف ببل  كاف حكمو تعأب على كىل 
فائدة، قاؿ تعأب )كلئن سألتهم ليقولن إ٭با كنا ٬بوض كنلعب قل أبا كآياتو كرسولو كنتم تستهزءكف ال 

 ( ِتعتذركا قد كفرًب بعد إٲبانكم()
أبيو كقومو الذين عبدكا األصناـ  إبراىيم صلى ا عليو كسلم على كىل كاف حكم خليل الرٞبن 

 ( ّبالضبلؿ كالكفر ببل فائدة حينما قاؿ ٥بم )إ٘ب أراؾ كقومك ُب  بلؿ مبْب()
ؿ كإعبلف ذلك ٥بم ببل فائدة كالضبل على قومو با١بهالة عليو السبلـ كىل كاف حكم رسوؿ ا نوح 

 كإثارة للفتنة كىو الضعيف الذم ال يستطيع قتلهم؟ 
من ىذا ُب سّبة نبينا صلى ا عليو كسلم كصحابتو الكراـ قبل فرض القتاؿ  كلو ذىبنا نتتبع ما كرد 

عملية إذا سٌلمنا لطاؿ بنا ا٤بقاـ، كلكن ا٤بقصود ٩با ذكرناه بطبلف قوؿ من قاؿ: ماذا تستفيدكف من الناحية ال
 أف ىؤالء ا٢بكاـ كفار كفر ردة؟! ماذا ٲبكن أف تصنعوا كتفعلوا؟ -جدالن  -

على ا٤بسلمْب كاجبات كثّبة غّب ما ذكرنا تتوقف على ٛبييز ا٤بسلم من  عز كجل ىذا كلقد أكجب ا 
 الكافر نذكر منها:

                                      

 

 

 
ُ
 سورة الكافركف كاملة.  ((
 . ٔٔ - ٓٔ( سورة التوبة، اْلية: ِ)
ّ
 . ْٕـ، اْلية: سورة األنعا ((
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نصرتو كطاعتو كٙبـر معصيتو، كال ٯبوز : حيم ٘بب مواالة ا٢باكم ا٤بسلم ك ُب أبواب اإلمامة كالقضاء - 
ا٣بركج عليو أك منازعتو ما ٓب يظهر كفران بواحان، ك٘بب الصبلة خلفو كا١بهاد معو بران كاف أك فاجران ما داـ 
٧بكمان لشرع ا، كىو كٕب من ال كٕب لو، كيسن الدعاء لو كتبجيلو كتأليف القلوب عليو، أما ا٢باكم 

ال ٙبل نصرتو كال مواالتو أك ا٣بركج معو أك أف يكوف مسلما ُب جنده كعسكره، الكافر فبل ٘بوز بيعتو ك 
كال ٰبل القتاؿ ٙبت رايتو كال الصبلة خلفو كال التحاكم إٔب ما يسنو من قانوف أك شريعة، كال تصح 

 ( كإقامة حاكم ا٤بسلمِكاليتو على مسلم البتة، بل ٘بب منازعتو كالسعي ُب خلعو كالعمل على تغيّبه)
مكانو، كمن نصره على أىل اإلسبلـ ككاف من جنده كعسكره كنصر كفره فهو كافر مرتد مثلو، كال 
يصح توٕب الكافر للقضاء كفصل ا٣بصومات بْب ا٤بسلمْب، كال ٰبل التحاكم إٔب قوانْب الكفار الٍب 

كمو وعا، كال تقبل  يشرعوهنا من دكف ا تعأب، بل التحاكم إليها كفر ٨برج من ا٤بلة ألهنا باطلة أصبل
  ..شهادة كافر على مسلم

: ال تصح كالية الكافر على ا٤بسلم، فبل يصح أف يكوف الكافر كاليان أك قا يان كُب أحكاـ الوالية - 
للمسلمْب كال إمامان للصبلة ّٔم، كال تصح كاليتو أك حضانتو ألبناء ا٤بسلمْب، كال كصايتو على أمواؿ 

 . األيتاـ منهم ك٫بو ذلك
: ال ٯبوز نكاح ا٤بسلم للكافرة كال الكافر من مسلمة، كال يكوف الكافر كليا على كُب أبواب النكاح - 

 . مسلمة ُب النكاح، كيبطل النكاح كيفرؽ بْب الزكجْب بردة أحدٮبا
 : ال يرث ا٤بسلم الكافر كال الكافر ا٤بسلم، ف ف االختبلؼ ُب الدين مانع من التوارثكُب أحكاـ ا٤بواريم - 

 . على الصحيح عند ٝباىّب العلماء
                                      

 

 

 
، الػدكاء العاجػل ُب دفػع العػدك ُِٔ، ُّ، الصػاـر ا٤بسػلوؿ البن تيميػة/ُُ:َُ/ُّ، فػتح البػارم جِِٗ/ُِشػرح صػحيح مسػلم للنػوكم جراجػع ُب ذلػك:  (ِ)

كىػو  ػمن   ُِْتيػق النجػدم/النجػاة كالفكػاؾ مػن مواػالة ا٤برتػدين كأىػل اإلشػراؾ ٢بمػد بػن ع كىو  ػمن الرسػائل السػلفية، سػبيل ّٓ: ّّالصائل للشوكا٘ب/ 
 كتاب ٦بموعة التوحيد. 
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: ال يقتل مسلم بكافر بنص ا٢بديم الصحيح ألف دماءٮبا غّب متكافأة، كليس ُب كُب أحكاـ الدماء - 
 . قتل الكافر أك ا٤برتد دية كال كفارة ٖببلؼ ا٤بسلم

وز االستغفار لو : ال يصلى على كافر كال يغسل كال يدفن ُب مقابر ا٤بسلمْب، كال ٯبكُب أحكاـ ا١بنائز - 
 . بعد موتو

: فاألصل ُب ا٤بسلم أنو معصـو الدـ كا٤باؿ ُب دار اإلسبلـ أك دار الكفر عند ٛبيزه، كُب أحكاـ القتاؿ - 
، كىناؾ فوارؽ كبّبة بْب قتاؿ الكفار كا٤برتدين كقتاؿ  ٖببلؼ الكافر ف ف دمو كمالو مهدر غّب ٧بَـب

تبع مدبرىم كٯبهز على جرٰبهم كتغنم أموا٥بم كتسىب نساؤىم ا٤بسلمْب من البغاة، فالكفار ٯبوز أف يي 
كيسَبؽ أبناؤىم ٖببلؼ البغاة من ا٤بسلمْب، أفيصح أف ييقاؿ بعد ىذا ماذا تستفيدكف من تكفّب 

 اىػ. الطواغيت؟ كأترؾ ا١بواب للقارئ الكرٙب
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 ّٓاىدين فمنها:كبعد ىذا أذكر بعض الصور من كذب اإلعبلـ السعودم ُب هتمو الٍب كجهها  د ا
 ٌف قتل جاج، كىذا ىراء كاستخفاؼ بالعقوؿ فأف آّاىدين أرادكا إفساد موسم ا٢بج كقتل ا٢ب زعمهم -

ا٢بجاج أسهل من قتل أمريكي كاحد، كلكن ىل يصدؽ عاقل ٗبثل ىذا الكذب، كيف يقتل ا٤بسلمْب 
  من خرج من ببلده للدفاع عنهم كٞبايتهم كالقتاؿ دكهنم؟

آّاىدين أرادكا تدمّب بعض األماكن ا٤بقدسة، سبحاف ا كيف يدٌمر آّاىدكف األماكن  أف زعمهم -
 ا٤بقدسة كىم إ٭با ٯباىدكف ٢بمايتها كاستنقاذىا من أيدم ا٤برتدين؟

أف آّاىدين يتقصدكف قتل ا٤بسلمْب، كآّاىدكف إ٭با ٯباىدكف لدفع العدك الصائل عن  زعمهم -
 ييعقل أف يدفع عنهم العدك الصائل ٍبٌ ىو يقتلهم؟ا٤بسلمْب كأرا يهم، أف

بيانان كتبو آّاىدكف ُب جزيرة العرب حوؿ بعض افَباءات كزارة الداخلية كاإلعبلـ  كأحب أف كرد 
 السعودم: 

ا٢بمد  رب العا٤بْب، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ ا٤برسلْب، نبينا ٧بمد كعلى آلو كصحابتو أٝبعْب، أما  
 بعد:
على الدجل كالتلبيس الذين جاءت ّٔما كزارة الداخلية مؤٌخرنا، كا٤بواد الٍب اٌدعوا أهٌنم عثركا  اطٌلعنا فقد 

، كحرصنا على إزالًة اللبًس، ككشًف األكاذيًب كاألالعيًب الٍَّب قامت ّٔا  عليها، كأكٮبوا ٙبقيقى إ٪بازو بذلكى
 نبٌْب ما يلي: كزارة الداخلية، كعلى بياف ا٢بقيقًة لؤليمَّة؛ ف نٌنا

إعداد القٌوة كالسبلح كاجبه شرعيّّ على األمَّة، أمر ا بو عٌز كجلَّ فقاؿ: )كأعدُّكا ٥بم ما : أكالن  
استطعتيم من قٌوةو كمن رباًط ا٣بيًل تيرىبوف بو عدكَّ ا كعدكَّكم كآخرين من دكهنم ال تعلموهنم ا يعلمهم كما 

إليكم كأنتم ال تيظلموف( كليس لؤلمة قوةه كال ىيبةه إاٌل بالسبلًح، كال نصر  تنفقوا من شيءو ُب سبيل ا يوؼَّ 
 . كال عزٌةه إال با١بهاد ُب سبيل ا

  اشتمل بياف كزارة الداخلية على األكاذيب التالية:: ثانيان  
ىي معدَّةه للبيع كاالٌ٘بار عيثر عليها ُب خزافو ُب مكة، تابعةه ألحًد ٌ٘باًر السّْبلًح ا٤بعركفْبى، ك  ا٤بواد الٍب -

 . ّٔا، كٓب تعٌد لشيءو من األعماؿ ا١بهاديَّة، كليست تابعةن للمجاىدين كال ٩بلوكةن ٥بم
اٌلٍب عيثر عليها ُب شقراء كذلك ألحد ا٤بشتغلْب بتجارًة السّْبلح، كليس للمجاىدين منها  األسلحةي  -

 . شيءه 
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تابعةن للتنظيًم، كإ٭ٌبا ىي ٧باكلةه لتلفيق هتمةو على ٦بموعةو  ٓب تكن“ ٛبّب”الٍب عيثر عليها ُب  األسلحةي  -
، كاألسلحة الٍب عيثر عليها معهم ال تزيًد عن التسليح الشخصيٌ   . من الشباب ا٤بلتزـً

ٕبٌي السويدم كذبةه ال حقيقةى ٥با، كىي تابعةه لكذبة مداٮبة السويدم قبل شهرين، فقد  اٌل اٌلذم -
ىدين ُب السويدم ك٪بوا بعد أف أيصيب أحد آّاىدين، كقيتل أربعةه من ا٤بعتدين دكىم ٟبسةه من آّا

كأيصيبى آخركف، ككانوا ينقلوف أغرا نا عاديَّةن على سيارة بيك أب صغّبة، فلٌما مينيت الداخلية ّٔذه 
وا ّٔا اْلف كذبةن ا٥بزٲبة ا٤بنكرة، اٌدعت أهٌنا كانت شاحنةن، كأهٌنا كانت تيقلُّ موادَّ متفجرةن، كقد أ٢بق

أيخرل، كاٌدعوا أهٌنم كجدكا ا٤بتفٌجراًت ُب ٧بلٍّ ٘بارمٍّ، كآّاىدكف ليسوا أغبياءى فيضعوا أسلحتهم ُب مثل 
 . ىذه األماكن ا٤بكشوفة

عبارةه عن سبلحو عادمٍّ، كمن رآه علم أنٌو سبلحه شخصيّّ ال يزيد عن رٌشاشو ، ػ ما كيجد ُب جٌدة 
، كقٌل أف ييسافر أحده كال ٰبمل معوي سبلحنا يدافع كمسٌدس، كقلَّ أف ٘ب د بيتنا ُب ببلًد ا٢برمْب ٱبلو من سبلحو

 . بو عن نفسو كمالو كعرً و ُب حاالًت الطوارئ
قبل عليها، كاٌلذم ال تأمنو بْب غمضًة عْبو كانتباىتها،  ثالثان: 

ي
بعد حرب العراؽ، كإدراًؾ األيمًَّة ا٣بطرى ا٤ب

ٌناًس كحاكلت ا٢بكومة منع ذلك، كاعتقلت عددنا من التجار ُب أ٫باءو متفرقة، كازدادت تسٌلح كثّبه من ال
نيقاط التفتيش بكثافةو، كاستمٌرت ا٢بملة بعد حرب العراؽ ٙبت شعار "ٞبلة نزع السبلح"، فلٌما أدركًت 

َـّ كفشلها الذريع، كعلمٍت أٌف ا٤بسلمْب لن يَبكوا سبلحهم، قامتٍ  ّٔذه ا٢بمبلًت  ا٢بكومةي عجزىا الٌتا
إلرىاب الناس كٚبويفهم من اقتناء السبلح أك االحتفاظ بو، كأظهرت اقتناء الرشاش، بل حٌٌب ا٤بسٌدس 

 . الشخصٌي، ُب صورًة ا١برٲبة
كصدؽ ا عٌز كجلَّ: )كٌد اٌلذين كفركا لو تغفلوف عن أسلحتكم كأمتعتكم فيميلوف عليكم ميلةن  

ها الداخلية إاٌل من ىذا الباب، كال يهدؼي إٔب نزًع السّْبلًح من الناس من كاحدةن(، كما ا٢بمبلت الٍب تشنٌ 
 . ييريدي باألمًَّة خّبنا

آّاىدكف ُب جزيرة العرب ييعدُّكف بفضل ا العٌدة، كٯبمعوف ما استطاعوا من قٌوةو، إ افةن إٔب : رابعان  
د، كٓب ييعدُّكا ىذه العٌدة، كال ٞبلوا رايةى ا١بهاد إالَّ لتكوف  ا٣برباًت القتاليًَّة اٌلٍب اكتسبوىا ُب شٌٌب ميادين ا١بها

ا ٗبحاربًة أمريكا ُب   كلمة ا ىي العليا، كحٌب ال تكوف فتنةه كيكوف الدين ، كقد أخذكا على أنفسهم عهدن
، كخاصةن ُب ببلد ا٢برمْب الٍب اٚبذىا الصليبيوف قاعدةن النطبلؽ ا٢بملة الصليبية كق يادهًتا كإدارهتا، كلّْ مكافو
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 . كغيزيت أفغانستاف كالعراؽ من قواعًدىا ا٤بتفرٌقة، كعلى رأًسها قاعدةي سلطاف
بٌْب آّاىدكف مرارنا كذبى كسائل إعبلـ الدكلة العميلة الٍب ال ندرم ما ُب جعبتها من جديدو  خامسان: 

سلمْب كيستحلُّوف دماءىم، ما ذىبوا ُب حرب اإلسبلـ كا٤بسلمْب، كأك حوا أهٌنم لو كانوا يكٌفركف عمـو ا٤ب
لييقاتلوا دفاعنا عن ا٤بسلمْب ُب أفغانستاف كالشيشاف كالبوسنة كالصوماؿ ككشمّب كالعراؽ كالفلٌبْب، كمنهم من 
ال يعرؼ من اإلسبلـ إالَّ ا٠بو، كلكٌنهم يكٌفركف من كٌفره ا كرسولوي ُب اْليات اكمة كاألحاديم 

األمة: من ٙبكيم القوانْب الو عيَّة اٌكمة اليـو ُب ببلد ا٢برمْب، كٝبيع ببلد الصحيحة، كأٝبعت عليو 
ا٤بسلمْب، كمن ٙباكمو إٔب األمم ا٤بٌتحدة كاٌٚباذىا ربِّا لو الطاعة ا٤بطلقة، حٌٌب ُب حصار ا٤بسلمْب كقتا٥ًبًم 

ٞباية ا٤بشركْب الذين يسبوف ا كاإلعانة على قتلهم، كمن مواالةو للكافرين كإعانةو ٥بم على ا٤بسلمْب، كمن 
كرسولو كدينو، كالذين يدعوف األكلياءى كالصا٢بْبى كيستغيثوهنم من دكف ا، مع معاقبًة من يدعو إٔب الٌتوحيد 
كلو كاف باللساًف كسجنو كالتنكيل بو، كمن الدخوؿ ُب الكفريٌات العظيمة؛ كا٤بساٮبة ُب ا٢بملة الصليبية 

، كغّب ذل  . ك من النواقض آّمع عليهاعلى اإلسبلـً
سادسان: إٌف حربنا مع أمريكا ٦با٥بيا العآبي كلُّوي، كإنٌا لن نتوٌقف ب ذف ا حٌٌب نرل النصر، أك ٲبنَّ ا  

علينا بالشهادة، كنقوؿ ألعدائنا من األمريكاف، كمن حالفهم كالربيطانيْب، كعمبلئهم: حكومة كرزام، 
٢بكومات العميلة: )قيل ىل ترٌبصوف بنا إاٌل إحدل ا٢بيسنيْب؟ ك٫بن نَبٌبصي كحكومة بركيز مشرؼ، كٝبيع ا

 . بكم أف ييصيبكم ا بعذابو من عندهو أك بأيدينا فَبٌبصوا إنٌا معكم مَبٌبصوف(
ندعو ا٤بسلمْب ٝبيعنا إٔب العمل بقولو تعأب: )يا أيها الذين آمنوا إف جاءكم فاسقه بنبأ فتبٌينوا(، : سابعان  
 . ٔب العمل لدين ا، كا١بهاد ُب سبيل ا بالنفس كا٤باؿ كاللسافكإ

نسأؿ ا أف يعٌز اإلسبلـ كا٤بسلمْب، كيذٌؿ الشرؾ كا٤بشركْب، كيدٌمر أعداء الدين، كأف ييرـب ٥بذه األمة  
 .  ىي العلياأمر رشدو ييعزُّ بو أىل الطاعًة، كييؤمري فيو با٤بعركؼ كيينهى فيو عن ا٤بنكر، كتكوف كلمةي ا

كا أعلم، كصلى ا كسلم على إماـ ا٤برسلْب، كقائد الغٌر اٌجلْب، ٧بمد بن عبد ا كعلى آلو  
 . كصحابتو أٝبعْب

 ككتبو 
 إخوانكم آّاىدكف ُب جزيرة العرب 
 ىػُِْْ/ٖ/ِٓالثبلثاء  
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رخيصة كقصص كاذبة، كأكرد ىنا قائمة ا٤بطلوبْب التسعة عشر كما حاكوه حو٥بم من هتم  ػ كمن كذّٔم 

ما كتبو الشيخ الشهيد يوسف العيّبم تقبلو ا، ككاف أحد ا٤بطلوبْب ُب تلك القائمة يبْب ُب رسالتو كذب 
 ا٢بكومة:

 بسم ا الرٞبن الرحيم

ا٢بمد  رب العا٤بْب كالصبلة كالسبلـ على إماـ آّاىدين كقائد الغر اجلْب، أفضل من صابر كصرب 
 خّب من جاىد فانتصر، فعليو أفضل الصبلة كأًب التسليم كعلى آلو كصحبو أٝبعْب ٍب أما بعد:ك 

 . من عبد ا: يوسف بن صاّب العيّبم إٔب عامة ا٤بسلمْب
نبأ التهمة الٍب نسجتها كزارة الداخلية ٕب كلبعض إخوا٘ب، يـو األربعاء السادس من شهر  لقد تلقيت
يم عر ت صورٌب مع بعض الشباب، كقالوا بأننا كنا نعـز على ارتكاب عمل ىػ، حُِْْربيع األكؿ لعاـ 

إجرامي على حد تعبّبىم، لقد تلقيت تلك التهمة ببل ذىوؿ كال استغراب، فقد تعودت على مثل ىذه التهم 
لعدد من الباطلة ُب قضايا سابقة، كبصفٍب أحد ا٤بتهمْب ظلمان كزكران من قبل كزارة الداخلية بالقضية ا٤بنسوبة 

الشباب، أكتب ىذه الرسالة أك ح فيها ما آمل أف يسهم ُب بياف ا٢بق كرد الظلم، كإيقاؼ من كلغ ُب 
أعر نا أك سب الدين كا١بهاد، استنادان على تلك التهمة الباطلة، ك٤با رأيت الربط ببل بينة بْب صورنا كبْب 

ل القضاء األعلى كىيئة كبار العلماء ككزارة التفجّبات، كاهتامنا مقدمان كإصدار حكم اإلعداـ  دنا من قب
الداخلية، رأيت أف أكتب ىذه الرسالة أبْب فيها كذب التهمة، كعدـ عبلقتنا فيها ال من قريب كال من بعيد، 

 . لعل ىذا األمر ينبو الغافل أك يرد الضاؿ أك يردع الظآب
بالتكذيب، كاكتشافهم لبعض جوانب لقد سر٘ب كسر إخوا٘ب تلقي عمـو ا٤بسلمْب ٥بذه التهمة  أكالن: 

الكذب ُب بياف كزارة الداخلية الذم رمانا ّٔذه التهمة العظيمة، فقد أثلج صدكرنا ٝبيعان ما رأيناه من مظاىر 
الرفض لدل عمـو ا٤بسلمْب ٥بذا األسلوب الرخيص الذم هتدؼ من كرائو السلطات إٔب ٙبقيق ما ىو أكرب 

اىدين لديها، أك استهداؼ شرٰبة أكرب من آّاىدين كأىل ا٣بّب، فهذه من القبض علينا، كتصفية بعض آّ
التهمة كىذه ا٢بملة اإلعبلمية الٍب أعقبت البياف دبرت بليل ك٥با ما بعدىا، كليس ببعيد أف تفتعل حادثة 

مْب من أخرل لتدخل الببلد ُب دكامة دموية تأكل األخضر كاليابس كال تستثِب أحدان، كلذا ف ننا ٫بذر ا٤بسل



 جمع وإعداد: أبي المنذر الحربي عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل التكفير والتفجير"

 (٘٘٘)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

مغبة ىذه التهمة كما بعدىا إذا ٓب يعلنوا رفضها كاستنكارىا، بدالن من شجب ا٤بتهمْب قبل أف تثبت التهمة 
عليهم كيسمعوا منهم، فالواجب ىو شجب كاستنكار أفعاؿ ا٤بباحم العامة، الٍب ٘بر الببلد إٔب فتنة ٗبثل 

 . ىذه ا٤بؤامرات ا٤بكشوفة
التزكير كالكذب ُب بياف كزارة الداخلية، ٩با يؤكد براءتنا ٩با نسب إلينا،  لقد باف لكل مطلع حجم ثانيان: 

كعلى سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر، زعم البياف أهنم كجدكا داخل الشقة )قوالب من مواد عجينية شديدة االنفجار 
لدل من  قالبان(، كعر وا على الشاشة مادة داخل الصناديق ىي مادة )ٌب إف ٌب( كمن ا٤بعلـو ُّٗكعددىا 

لديو أقل قدر من ا٤بعلومات با٤بتفجرات أف مادة )الٍب إف ٌب( مادة صلبة كليست عجينية، فهناؾ فرؽ بْب 
 . العجيِب كالصلب!!

مصدر مسئوؿ من كزارة الداخلية للصحف، كمنها صحيفة الشرؽ األكسط ُب نفس اليـو أف  ٍب صرح 
)أر دم إكس(، كأنا أقوؿ إف ىذه ا٤بادة معركفة بأهنا مادة ا٤بادة شديدة االنفجار الٍب ذكرىا البياف ىي مادة 

بلورية بيضاء صلبة، فزيادة على أهنا صلبة فهي معركفة بأهنا أشد ا٤بواد ا٤بتفجرة بيا ان، كا٤بادة الٍب ًب عر ها  
ف دؿ كانت ذات لوف أصفر، فهناؾ فرؽ بْب اللوف األصفر كاألبيض كبْب ا٤بادة العجينية كالصلبة!! فتنبو، ف 

ىذا على شيء دؿ على أف البياف قد أعد بعيدان عن عْب ا٤بخرج، فهو أمر دبر بليل، كمن أراد التأكد من 
ذلك فما عليو إال أف يتمعن ّٔذا البياف كبتصرٰبات ا٤بسئولْب الٍب كردت بعده ليتأكد أنو ال عبلقة 

 . للمطلوبْب ّٔذه ا٢بادثة كا ا٤بستعاف
كتشاؼ الشقة، أك ما عربكا عنو بأنو إحباط عملية إرىابية كبّبة، حصلت ُب يـو من الغريب أف ا  :ثالثان  

الثبلثاء عصران، كجاء اإلعبلف عنها بعد أقل من أربع كعشرين ساعة، كٓب تكن ىذه عادة السلطات ب صدار 
تدؿ بياف مفصل كمصور ألم حادثة قبل مركر أربع كعشرين ساعة من حصو٥با، ف ف دلت ىذه السرعة ف هنا 

على أف األمر معد من قبل، كاألغرب من ىذا أف البياف قاؿ )كأكد ا٤بصدر عـز ىؤالء اإلرىابيْب على القياـ 
تإب(، فنعجب من سرعة ٙبديد أ٠باء كصور ا٤بتهمْب البأعماؿ ٚبريبية كبّبة كقد ًب ٙبديد أ٠بائهم كصورىم ك

إذا كانوا يزعموف بأهنم كجدكا األ٠باء كالصور ُب ٝبيعان، فكيف ًب ٙبديد األ٠باء كالصور أثناء ا٤بطاردة؟ ك 
الشقة ا٤بزعومة فهذا كذب، فبل يتصور عاقل أف شخصان مطاردان منذ أكثر من عاـ ٲبكن أف يَبؾ ُب شقة 

 . مليئة با٤بتفجرات كاألسلحة صورتو أك ا٠بو
قة عمل على الواقع، بالنسبة ٕب شخصيان فالصور الٍب ًب عر ها مع صورٌب ال تربطِب ّٔم عبل رابعان: 
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العبلقة الٍب بيِب كبينهم ىي عبلقة التوحيد كا١بهاد، ال أظن إال أف ىذه ىي العبلقة ا٢بقيقية، فهم قد عر وا 
صوران لشباب ال تربطهم عبلقة عمل إرىايب كما زعموا، كلكن تربطهم صفة كاحدة ىي جهاد اليهود 

 . مريكية منذ أكثر من سنةكالنصارل، كأهنم على قائمة ككالة االستخبارات األ
كٲبكن للبعض أف يسأؿ إذا ٓب يكن ىؤالء كراء العملية اإلرىابية الٍب ألصقتها ّٔم الدكلة، فما  خامسان: 

سبب مطاردهتم؟ أقوؿ إف سبب مطاردتنا ىي أف أمريكا تريدنا، كقد أرسلت أمريكا بعد سقوط كابل مباشرة 
إ٠بان ككنية، ًب ا٢بصوؿ عليها من أسرل غوانتنامو،  من إطار  ُُْطلبان للسلطات السعودية باإلفادة عن 

التحقيقات معهم، كالٍب أشرؼ عليها لواء سعودم من إدارة ا٤بباحم العامة كاف رئيس الوفد ا٤بنتدب إٔب 
غوانتنامو ٤بساعدة األمريكيْب على التحقيقات، كٛبكنت السلطات من القبض على البعض، كعلم البعض 

لب فقرركا التوارم عن األنظار، ككنت من  من من قرر ذلك، ككاف ىذا الطلب ٕب كلكثّب اْلخر بأصل الط
من األخوة قبل عاـ أك يزيد قليبلن، كبعدما عجزت السلطات عن ٙبديد أماكن تواجدنا كٙبقيق ا٤بطلب 

ت لنا األمريكي، الذم زاد  غطان بعد سقوط بغداد، قررت السلطات أف تستعْب بالناس ليساعدكىا، فلفق
ىذه التهمة لتكوف مربران لنشر صورنا كأ٠بائنا كاإلعبلف عن مكافأة ٤بن يدٕب ٗبعلومات عنا، فهذا الطلب البد 
كأف يكوف لو سبب مقنع أماـ الناس، فتم افتعاؿ ىذه القضية كتضخيم حجمها كإطبلؽ العناف لئلعبلـ 

بلحقتنا كاإلدالء بأم معلومات عنا، مع العلم أف بتعظيم ىذه ا١برٲبة، ليكوف دافعان قويان للناس لئلعانة على م
القائمة طويلة كسوؼ يعلن عن مشايخ ك٘بار ُب األياـ القادمة إذا ًب االنتهاء من ىذه الدفعة كىذا ما أشار 
إليو بياف الداخلية بقولو بعد أف عد أ٠باءنا )إ افة إٔب آخرين سيلعن عنهم ُب الوقت ا٤بناسب(، ف ذا كاف 

كوا مع ىؤالء آّرمْب كما كصفهم البياف، فلماذا يتم تأخّب اإلعبلف عنهم كىم خطر عظيم اْلخركف اشَب 
على أمن الببلد كالعباد كما كصفهم البياف؟ ىذا ال يدؿ إال على أف األ٠باء معدة منذ مدة كا٢بادثة مفتعلة 

 . كالقائمة طويلة
بن عبد الرٞبن الفقعسي الغامدم، كىو لقد اطلعت على ما سطره بعد التهمة بيـو أخي علي  :سادسان  

أحد ا٤بتهمْب ُب ىذه الكذبة ا٤بكشوفة، كتأكدت من صحة نسبة الرسالة إليو، كإ٘ب أؤكد ُب رسالٍب ىذه 
على ما قالو ُب رسالتو، كأف ىذه الكذبة ا٤بكشوفة لن تشغلنا عن جهاد اليهود كالصليبيْب، كلن ٘برنا إٔب 

ا ٫بتفظ ٕبق دفع الصائل ا٤بعتدم علينا مهما كاف شكلو كىيئتو كانتماؤه مواجهة مع رجاؿ األمن، إال أنن
كدينو، فمن أراد إيصالنا ألمريكا، أك تنفيذ ما تريده بنا فسنعاملو كما لو كاف أمريكيان، كسندفع عن أنفسنا 
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ك الذم الظلم كالعدكاف بكل الوسائل، كمن أراد السبلمة منا فبل يتعرض لنا، كلن نتعرض ألحد سول العد
 . ك عناه أصبلن ُب مشركع جهادنا كىو العدك الصلييب كاليهودم

كما أؤكد أيضان على ما قالو أخي علي ُب رسالتو، بأننا ٓب نرفع راية ا١بهاد لنقتل ا٤بؤمنْب، إف   سابعان: 
 ا٤بخاطر العقوؿ السليمة تنفي ىذه التهمة عنا فضبلن عن األدلة الشرعية، إذ كيف ٬برج كنكابد ا٤بشاؽ كنعاِب

كالفًب، ٬برج من ببلدنا كمن رغد العيش كالسبلمة، لنصل إٔب ببلد األفغاف كالشيشاف كالبوسنة كالصوماؿ 
ككشمّب كغّبىا من ديار اإلسبلـ، ٤باذا ذىبنا إٔب ىناؾ ك٘باكزنا كل ا٤بشاؽ كا٤بخاطر؟ لقد ذىبنا إٔب ىناؾ 

أركاحهم كنضع دماءنا دكف دمائهم، فهل يعقل  لندافع عن أعراض ا٤بسلمْب كعن دينهم كعن أمنهم ك٫بفظ
أف نفدم األبعدين بدمائنا، كنضع ٫بورنا دكف ٫بورىم، ٍب نقرر تركيع األقربْب من أىلنا كسفك دمائهم؟!! 
ىذا ال يقبلو عقل سليم، فضبلن عن مسلم يعرؼ شرع ا كأدلة الكتاب كالسنة، إننا لسنا من أىل الضبلؿ 

ا ألم مسلم، ف ف كاف يزعم زاعم بأننا نكفر عمـو ا٤بسلمْب كنستبيح قتلهم، فنعوذ كالزيغ حٌب نوجو سبلحن
با من ىذا الضبلؿ، كلو كنا نكفر عمـو ا٤بسلمْب ٤باذا ذىبنا للدفاع عن إخواننا ُب البوسنة أك ُب الشيشاف 

إلسبلـ إال الشهادة، الذين ال يعرفوف من اإلسبلـ إال الشهادة؟، ف ف كنا نفدم بدمائنا من ال يعرؼ من ا
ك٫بكم ب سبلمو كنرل أنو من الواجب علينا أف نفديو بدمائنا، أيعقل أف نفدم بدمائنا من نراه كافران؟ ٍب نقتل 
مسلمان يعيش ُب ٦بتمع يعمل بأصوؿ الدين كلها، ٫بن ال نكفر أحدان من أىل القبلة بذنب ما ٓب يستحلو، 

 . كلسنا ٕباجة إٔب عر و فهو معلـو لكل مسلم كمنهجنا ُب ذلك منهج أىل السنة كا١بماعة
نقوؿ إلخواننا ا٤بسلمْب ُب كل مكاف، أف جرٲبتنا كا ليست أكثر من جهاد الصليبيْب، فقد  ثامنان: 

أقلقهم كقوفنا  دىم ُب أفغانستاف كغّبىا، كىم ٱبشوف أف نقف  دىم ُب العراؽ كىذا ما فعلناه بفضل 
ا لن نَباجع عن ىذا الطريق، كسوؼ ننازؿ الصليبيْب حٌب النصر أك الشهادة، فلن ا تعأب، فنحن نعلنها أنن

ٚبيفنا ىذه ا٤بؤامرات، كلن تريعنا ىذه األكاذيب، كسوؼ ٭بضي على طريق ا١بهاد كقد ك عنا رؤكسنا على 
ا على ىذا الطريق حٌب أكفنا كلبسنا أكفاننا كفارقنا األىل كاألكالد رغبة ٗبا عند ا تعأب، كنسأؿ ا أف يثبتن

نلقاه، كلكننا نطلب من إخواننا ا٤بسلمْب أف يكونوا سندان كعونان ألىل ا١بهاد بكل كسيلة كسبيل، فاحذركا 
من الوشاية ّٔم، كاحذركا من اإلعانة عليهم، فمن فعل ىذا فليعلم أنو معْب للصليبيْب على إخوانو 

م، فاعلموا أف خصمنا ىم الصليبيوف، فهم من يطالب بنا ا٤بسلمْب، كما أعظم جـر إعانة الكافر على ا٤بسل
منذ مدة أحياءن أك أمواتا، فبل تكونوا دليبلن للصليبيْب على أبنائكم كأىل دينكم، فما طالبوا بنا إال لشعّبة 
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 . ا١بهاد الٍب أقلقت راحتهم كنكدت عيشهم، كسنواصل الدرب شم األنوؼ، ال ٭بل كال نكل ب ذف ا تعأب
لقد بلغ يب ا٢بزف مبلغان عندما رأيت عددان ٩بن ينتسبوف للدعوة كالعلم، ٩بن كلغ ُب أعرا نا،  :ان تاسع 

كهتجم علينا كرمانا بأبشع األكصاؼ، ككاؿ لنا السباب كالشتم، كدليلهم  دنا بياف كزارة الداخلية، ككأف 
م من ذلك أهنم كقبل أف يعرفوا من بياف كزارة الداخلية ال يأتيو الباطل من بْب يديو كال من خلفو، كاألعظ

الذم فجر ُب الرياض، اهتمونا كأصدركا ا٢بكم  دنا، كال حوؿ كال قوة إال با، إف الواجب على كل مسلم 
وا قػىٍومان بي أف يتثبت قبل أف يتهم أحدان قاؿ تعأب )يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًنىبىأو فػىتىبػىيػَّنيوا أىٍف تيًصي

الىةو فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا فػىعىٍلتيٍم نىاًدًمْبى( ًبيًل اللًَّو فػىتىبػىيػَّنيوا كىال تػىقيوليوا . ًٔبىهى كقاؿ )يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا  ىرىبٍػتيٍم ُب سى
نٍػيىا(، فاألصل ىي براءة ذ٩بنا من كل ما نسب ًلمىٍن أىٍلقىى إًلىٍيكيمي السَّبلـى لىٍستى ميٍؤًمنان تػىٍبتػىغيوفى عىرىضى ا٢بٍىيىاًة  الدُّ

إلينا من قبل كزارة الداخلية، فكيف إذا كاف ا٤بتهم لنا قد اشتهر ظلمو كجوره، كمن أراد أف يضعنا ُب مو ع 
آّرمْب فيحتاج إٔب أدلة كبينات كشهود تقبل أماـ القضاء الشرعي، )كالبينة على ا٤بدعي كاليمْب على من 

ننا كا ال ٫بلل من كقع ُب أعرا نا، كال من هتجم علينا، كال من أعاف علينا، أك قدح بنا أنكر(، كلك
، يـو أف يؤخذ للشاة ا١بلحاء حقها  تصرٰبان، أك تلميحان، كسوؼ نلتقي يـو القيامة كعند ا ٘بتمع ا٣بصـو

إلو إال ىو، فموعدنا مع من من الشاة القرناء، عند من ال يظلم عنده أحد سبحانو ىو أىل ا٢بق كالعدؿ ال 
ناؿ منا بأم شكل كاف، موعدنا يـو العرصات يـو تذىل كل مر عة عما أر عت، يـو ترل الناس سكارل 

يا من شغلتم منابركم بلمزنا  كما ىم بسكارل، يـو يقوؿ األنبياء اللهم سلم سلم من ىوؿ ا٤بوقف، لنا لقاء
ا، ال تقولوا غرنا بياف الداخلية، فسوؼ تقفوف أماـ من يعلم ك٘برٰبنا، لنا لقاء يا من أطلقتم ألسنتكم فين

 . خائنة األعْب كما ٚبفي الصدكر
ُب أعرا نا تكفّبان كتفسيقان كتبديعان كتضليبلن قبل أف تتثبتوا ٩با نسب إلينا؟ كقبل أف تعلموا  أٚبو وف 

 دنا، لقد طاردكنا، كشردكنا حقيقة أم شيء، بدالن من الوقوؼ معنا كرفع الظلم عنا، تقفوف ىذا ا٤بوقف 
من ديارنا، كاستحلوا أموالنا، كداٮبوا بيوتنا، كفرقوا بيننا كبْب آبائنا كأمهاتنا كأبنائنا كنسائنا، لقد استحلوا 
دماءنا فهم يطلقوف النار علينا أينما ثقفونا، لقد قعدكا لنا كل مرصد، ككأف ا أمرىم ٔبهادنا بدالن من جهاد 

ة ارتكبوىا ُب حقنا، ككل ظلم أكقعوه علينا، بدءكا بتكفّبنا كاهتامنا با٣بوارج، كاستباحوا أمريكا، كل شنيع
أموالنا فداٮبوا بيوتنا كصادركا كل ما فيها، ٍب استحلوا ظلمنا فمن كجدكه منا أخذكه كال حسيب ٥بم كال 

ه، ف ف ظفركا بو أخذكه فغلوه، رقيب إال ا، ال يرقبوف ُب أحد منا إالن كال ذمة، كمن عجزكا عن أخذه طاردك 
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ف ف ٓب يظفركا بو فأينما أدركوه أطلقوا عليو النار ف ما قتيل أك جريح، كما ىي التهمة إنو ا١بهاد كال حوؿ كال 
قوة إال با، فبدالن من رفع الظلم عنا كالدفاع عنا، ٪بد من أصحاب ا٤بنابر كأصحاب الفضيلة ىذه اإلعانة 

أحكامان  دنا، ٓب يصدركىا ُب حق الرافضة الذين فجركا ا٣برب، كال ُب حق  الظا٤بة علينا، فيصدركف
الربيطانيْب الذين فجركا ُب كل مكاف، كال ُب حق إ٠باعلية ٪براف، ٓب يصدركا األحكاـ كٓب يطلقوا ألسنتهم 

 تعأب،  د آّرمْب، ٓب يصدركا األحكاـ حٌب  د أمريكا الٍب قتلت خلقان من ا٤بسلمْب ال ٰبصيهم إال ا
سكتوا عن اليهود كالنصارل، سكتوا عن أىل الشرؾ بْب أظهرىم، سكتوا عن أىل البدع كالكفر كالعلمنة 
كالزندقة كالنفاؽ كالردة، فلم ٯبدكا إال أعرا نا ك٢بومنا ليأكلوا منها، ككأف ا٤بباحم العامة قصرت ُب ظلمنا أك 

نوىا علينا تربعان منهم، كلكن ال نقوؿ إال حسبنا ا نعم استحبلؿ أموالنا كأعرا نا كدمائنا، فقرركا أف يعي
 . الوكيل عليكم ٝبيعان 

دفاعنا بالسبلح عن أنفسنا، فليعلم أننا ٓب نصل إٔب ىذه ا٤برحلة اختياران، بل أ١بئنا إليها  كمن استنكر 
 دنا بأم شكل  كا طررنا ٥با بأفعاؿ ا٤بباحم العامة، كبعوف أصحاب الفضيلة، كليعلم كل من أطلق كلمة

من األشكاؿ من صحفي أك طالب علم أك داعية أك عآب، ف نو معْب علينا شعر أـ ٓب يشعر، نعم معْب على 
ظلمنا كإراقة دمائنا كاستباحتنا ٥بؤالء الظلمة، فليتق ا كل شخص منكم، ف ف أقوالكم ال تزيد الظآب إال 

 . ظلمان كال تزيد حقوؽ ا٤بظلـو إال  ياعان 
لنا حيلة إال أف نرفع أكف الضراعة إٔب ا ُب كل كقت، كننتظر منو اإلجابة كل حْب  ليسكلكن  

فنقوؿ )اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، كانصرنا على من عادانا، كال ٘بعل مصيبتنا ُب ديننا، كال ٘بعل 
ن ظلمنا أك أعاف على ظلمنا، الدنيا أكرب ٮبنا كال مبلغ علمنا، كال تسلط علينا من ال يرٞبنا(، اللهم عليك ٗب

اللهم حوؿ عنو عافيتك، كأزؿ عنو نعمتك، كفاجئو بنقمتك، كاحلل عليو ٝبيع سخط، كاجعل ا٤بوت أعز 
أمانيو، اللهم ٝبد الدـ ُب عركقو، اللهم اشدد عليو كطأتك، كأرنا فيو ما يشفي صدكرنا، اللهم مزقو كل 

. و كنفسو ككلده كدينو، ما يشغلو عنا إنك أنت القوم العزيز٩بزؽ، كاحلل عليو من ا٤بصائب كالقوارع ُب مال
 اىػ
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ردان على بعض  -فك ا أسره-ٌٍب بعد ىذا أكرد ما كتبو الشيخ الفا ل أٞبد بن ٞبود ا٣بالدم 
  بلالت عبد العزيز الريس ليهلك من ىلك عن بينة كٰبٓب من حٌي عن بينة، كقد ٠بى كتابو:

 

 س الريّْ التنبيهات على ما ُب كبلـ 

 من الغلطات كالورطات
 بسم ا الرٞبن الرحيم

كال حوؿ كال قوة إال با العلي العظيم كأصلى كأسلم على النذير ا٤ببْب كالرٞبة ا٤بهداة  كبو نستعْب 
 . للعا٤بْب ٧بمد بن عبدا كعلى آلو كصحبو أٝبعْب كمن تبعهم ب حساف إٔب يـو الدين

للسبلمة الساعي ُب أسباب ٙبصيل الفوز كالكرامة أنو كاف يبلغنا كيرفع  فاعلم أيها الطالب :أما بعد 
إلينا منذ زمن عن رجل من منطقة الرياض من أىإب السويدم يقاؿ لو عبد العزيز بن ريس الريس كأنو 
تصدل ١بمع الشبو من أماكنها كتتبعها من مظاهنا فصار يبدم من الشبهات كالَبىات ما ٲبيج ٠باعو كال 

إال على من ىو من أمثالو كيكفي الناقد ُب رده نظره كاطبلعو كيظهر بطبلنو ببدائو العقوؿ كال يتوقف يركج 
رفع إٕب ثبلث رسائل كبعض أجوبة كتبها بيده األكٔب  ا٢بكم بفساده على نظر ُب ا٤بعقوؿ كا٤بنقوؿ كقد ي

كفيها من ٙبريف الكلم عن  لثا٘ب[الرد ا]الرد األكؿ[ كالثالثة::]كالثانية[ متفرقات مهمات كمسائل:]بعنواف
موا عو كالكذب على أىل العلم كعدـ الفقو فيما ينقلو كٰبكيو من كبلمهم ما ال ٰبصيو إال ا كرأيتو قد 

أفمن زين لو }: )زاد على من قبلو من ا٤بعار ْب بزيادات ك بلالت تليق بتلك الفهـو كالقلوب ا٤بقفبلت
 {(من يشآء كيهدم من يشاء فبل تذىب نفسك عليهم حسراتسوء عملو فرآه حسنان ف ف ا يضل 

كا٤بؤمن إذا كقف على كبلـ ىذا الرجل عرؼ قدر ما ىو فيو من نعمة اإلسبلـ كما اختص بو من حلل 
 . اإلٲباف كاإلكراـ فازداد تعظيمان لربو كٛبجيدان كإخبلصان ُب معاملتو كتوحيدان 

 .بْب أصابع الرٞبن فالقلب *** *** لو شاء ربك كنت أيضان مثلهم
فأطرح ىذر كبلمو كقد عنَّ ٕب  ال أعرج على ك  أكالن أف أ رب عنها صفحا ن كأطوم عن جوأّا كشحا ن

رد إفكو كآثامو لظهور ىجنتو ُب نفسو كأنو ٩با يتنزه العاقل عن إفكو كحدسو ك٦برد حكايتو يكفي ُب بياف 
ساقطة القطة كقد قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم بطبلنو كأف ُب ذلك ٙبقّبا ن لشانو ٍب بدا ٕب أف لكل 
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ال ٘بيبوه(( هتاكنان بو )ألصحابو ٤با قاؿ أبو سفياف يـو أحد:أفيكم ٧بمد أفيكم أبو بكر أفيكم ابن ا٣بطاب)
( ك٤با (ا أعلى كأجلٌ  :قولوا)رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: ) قاؿ ٥بم :أعلي ىيبل :كٙبقّبان لشأنو فلما قاؿ

مطابقة الكبلـ  :( كالببلغة كما قيل(ا موالنا كال مؤب لكم :قولوا)) :لنا العزل كال عيزل لكم قاؿ ٥بم :اؿق
فوجدت فيما أبداه من ا٤بخالفات الكثّبة كالورطات العظيمة القبيحة ٤با فيها من التحريفات . ٤بقتضى ا٢باؿ

ألمور من الباطل ال يسع مسلمان السكوت عليها  كقد تضمنت :ا١بريئة الصرٰبة العتقاد أىل السنة كا١بماعة
خشية أف يفًب ّٔا بعض ا١باىلْب فيعتمد عليها كقد مضت سنة ا ُب خلقو أف كل عصر ال ٱبلو من قائل 

)ككذلك جعلنا لكل نيب عدكا شياطْب اإلنس : ]ببل علم كمتكلم بغّب إصابة كال فهم مصداقا ن لقولو تعأب
عض زخرؼ القوؿ غركرا * كلو شاء ربك ما فعلوه فذرىم كما يفَبكف* كلتصغى كا١بن يوحي بعضهم إٔب ب

كلكن ُب الزكايا خبايا كُب الرجاؿ  ({إليو أفئدة الذين ال يؤمنوف باْلخرة كلّب وه كليقَبفوا ما ىم مقَبفوف
كتاب الرد على   بقايا كقد جعل ا ُب كل زماف فَبة بقايا من أىل العلم كما قاؿ اإلماـ أٞبد رٞبو ا ُب

  :ا١بهمية
ا٢بمد  الذم جعل ُب كل زماف فَبة من الرسل بقايا من أىل العلم يدعوف من  ل إٔب ا٥بدل )) 

كيصربكف منهم على األذل كيبصركف بدين ا أىل العمى كٰبيوف بكتاب ا ا٤بوتى فكم من قتيل إلبليس 
( كقد عنَّ ٕب ا١بواب (ناس كما أقبح أثر الناس عليهمقد أحيوه كتائو  اؿ قد ىدكه فما أحسن أثرىم على ال

ليستبصر طالب ا٥بدل من عباد ك  لتمييز ا٣بطأ من الصواب رجاء أف يكوف ذلك سببان موصبلن إٔب ر واف ا
ا كذلك بتوفيق ا كال حوؿ كال قوة إال با الذم ال إلو إال ىو كال رٌب سواه فقد كنت عزمت على أف 

و كأجيب عنو تفصيبلن ٍب إنو عرض ٕب ما ٯبب أف يكوف ىو ا٤بقصود بالذات ٞباية ١بانب التوحيد أتتبع كبلم
ٕب أف أقتصر ُب جواب الرجل ٤با ُب االقتصار من رعاية الصرب كاالصطبار كما ال  كصيانة للشريعة ٍب بدا

م آّازفات ألنا لو أجبناه أعظك  ما فيها من تلك ا٤بخالفات يدرؾ كلو ال يَبؾ كلو فأحببت التنبيو على أىم
بكل ما يليق ُب ا١بواب ٓب نسلم من أمثالو ٩بن نسج على منوالو كما ىو الواقع من أكثر البشر قدٲبان كحديثان 
مع كل من قاـ با٢بق كنطق بالصدؽ فكل من كاف أقـو ُب دين ا كاف أذل الناس إليو أسرع كالعداكة لو 

مقتبس من كبلـ بعض ]. "ا ن ألصبح مثقاؿ ا٢بجر بعدلو ذىبتو حجر أشد كأفظع كلو أف كل كلب نبح ألقم
 . [أئمة الدعوة

كيفينا مؤكنة الرد على ىذا ا٤بفتوف إذ الواجب علينا اإلتباع كترؾ االبتداع فما من مسألة   فا٢بمد  قد 
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تكلم فيها كما علينا إال أف ننقل الكبلـ من مظانو كالفضل ُب ذلك للمتقدـ بعد ا فا٢بق قدٙب  إال كقد ي
ككتاب ا كا ح حٌب عند العامي البليد كالنيب صلى ا عليو كسلم قد بلغ الببلغ ا٤ببْب فما على اإلنساف 

 :قاؿ الشيخ سليماف بن سحماف :إال أف يطلب ا٢بق كيلتمس الدليل
 فعاد حسّبا ن خائبا ن نائبل ن شػػػرا ككم من أخا جهلن رمانا ٔبهلو

 نصوؿ على األعداء فنأطرىم أطػرا نة أحػمػدٗبحكم آيات و كس
أف من قتل نبيا ن أك أىاف ا٤بصحف ال يكفر  :آّازفات الٍب سطرىا ٖبطو كسود ّٔا صحائفو فمن تلك 

ِن سوء أدبو مع أبينا آدـ عليو السبلـ حيم جعل ظاىر فعلو . إال بعد ثبوت الشركط كانتفاء ا٤بوانع كأيضا ن
ٍعػلي   عما ُب الكفر لوال ما أباف ًِ كؼى باطنو مع أف كليهما ػ أم آدـ عليو السبلـ كإبليس اللعْب ػ عصى ا ى

 . كل منهما ييتصور أف يأٌب على كجو كفرم ككجو غّب كفرم
طعن ُب النيب صلى ا عليو كسلم ككصفو بالرياء كالظلم كا١بور ُب القسمة ك٧باباة قرابتو ال  كأف من 

 . كما يزعم ..اء ا٤بوانعيكفر إال بعد ثبوت الشركط كانتف
أف كاف ابن عمتك كقوؿ اْلخر اعدؿ يا ٧بمد ليس من السب الذم يكفر  :قوؿ الرجل كأيضان أف 

صاحبو كتشبيو قوؿ أمهات ا٤بؤمنْب بأقواؿ ا٤بنافقْب مع أف القائل طاعن ُب حكم النيب صلى ا عليو كسلم 
 . شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا تعأبكراميا لو با١بور كااباة كالظلم كبياف كٮبو على 

كجود نص شرعي ُب تكفّب من سجد لؤلصناـ كاألكثاف كالشمس كالصلباف إف ٓب يرد  كأيضا ن نفيو 
 . الساجد التقرب إليها كأهنا من األمور اتملة

منقو ة  إما أهنا إٝباعات :نفسو بنفسو فقاؿ:" إف اإلٝباعات اكية ما بْب أمرين ٍب عاد فناقض 
 . ٨بركمة أك ٧بمولة على السجود لو على كجو االستحقاؽ الذم يلـز منو تقرب القلب للوثن "

اكية ُب كفر من سجد لؤلكثاف كاألصناـ كغّبىا منقو ة ك٨بركمة أك ٧بمولة على  كجعلو اإلٝباعات 
 . كما زعم ...السجود بنية التقرب القليب كأف ىذا ال يعارض مذىب أىل السنة

نص كبلمو ػػ على غّب كجو التقرب ال  ػػ ىكذا قاؿ كما سيأٌب[للصنم كالوثن من ]عابده كأف السجود 
 . يناُب الكفر بالطاغوت

أف من سجد لؤلصناـ كطاؼ باألكثاف كٛبسح بالصلباف إذا اعتقد بطبلف عبادهتا يكوف ٩بن   كأيضا زعم 
ال  -عبدتي غّب ا  -ماؿ كلو اعَبؼ بلسانو كقاؿ: كفر ٗبا يعبد من دكف ا مع ا٤بخالفة الظاىرة ُب األع
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كأف منزع . ٰبكم على باطنو بالكفر كإذا علم أنو كأف كاذبان ُب قولو: "عىبدتي غّب ا " يَباجع عن تكفّبه
قصد العبادة للمسجود لو دكف الفعل ك  التكفّب كعلتو ُب الساجد للصنم كالوثن ىي نية التقرب بالقلب

 . الظاىر
ادعاؤ كأيض  عدـ التبلـز بْب الظاىر كالباطن إذا كاف الساجد لؤلصناـ كالصلباف ال يريد التقرب القليب  ها ن

 . ٥با كإ٭با يريد ا٤باؿ أك أمرا ن دنيويا ن فبل يكفر بذلك
سجد لؤلصناـ كطاؼ باألكثاف أك سجد إلنساف كذبح للبوذا كٛبسح بالصلباف كىو يعتقد  ككذلك من 

مها بقلبو ال يكفر حٌب يقصد ذلك بقلبو أك فعل ذلك ألمر دنيوم كالرياسة كا١باه ذمها كٓب يقصد تعظي
كا٤باؿ أك فعل ذلك مداىنة ن لقومو كخوؼ ا٤ببلمة كالعيب أك خوفا ن من الكفار كعنده كلو أف قريشا ن فعلت 

ّب ا كاذبا ن أك قاؿ "عبدتي غ ذلك أف رسوؿ صلى ا عليو كسلم ال يكفرىم كيقبل منهم مع كوهنم آٜبْب
 . ": من غّب إكراه ال يكفر كيبقى مسلما ن موحدا ن 

على كل مسألة من ىذه ا٤بسائل على حدة إف شاء ا تعأب كصلى ا على ٧بمد  كسيأٌب التنبيو 
 . كعلى آلو كصحبو كسلم

لهم ال علم انك الفنقوؿ سبح :الشركع ُب ا٤بقصود فا ا٤بسؤكؿ أف يعيننا على حصوؿ ا٤بطلوب كىذا أكاف  
 -:لنا إال ما علمتنا
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 بسم ا الرٞبن الرحيم

 . ا٢بمد  ككفى كسبلـ ه على عباده الذين اصطفى

 بياف فحش غلطو كبطبلف قولو: أف قاتل النيب أك من أىاف ا٤بصحف فصل ُب

 ال يكفر إال بعد ثبوت الشركط كانتفاء ا٤بوانع
  :[ُ :ت متممات تتعلق بالتكفّبُب]مهمات كمسائل متفرقات كتنبيها :قاؿ
ا٤بسألة األكٔب / أف من ا٤بهمات كالضركريات التفريق بْب األعماؿ الظاىرة الٍب ال ٙبتمل إال الكفر )

كاألعماؿ الٍب ٙبتمل الكفر  ،ػ كقتل النيب كإىانة ا٤بصحف ك٫بو ذلك (تضاد اإلٲباف من كل كجو)األكرب ػ 
ف ف النوع األكؿ يكفر صاحبو مطلقا ن إذا توفرت ُب حقو الشركط . ػ (ال تضاد اإلٲباف من كل كجو)كغّبه ػ 

 . (كانتفت ا٤بوانع
************************************ 

ال ٱبفى ما ُب ىذا الكبلـ من ا٣بطأ الفاحش كالغلط الوا ح الذم تنفر منو الطبائع كالنفوس  :ا١بواب 
تل النيب كإىانة ا٤بصحف متوقف ه التكفّب فيهما على حيم جعل صاحب الرسالة أف ق كتقشعر منو ا١بلود

تاج إٔب ثبوتو ُب ذلك . ثبوت الشركط كانتفاء ا٤بوانع فبل أدرم أم مانع ٲبنع من تكفّب قاتل النيب كأم شرط ٰبي
" ف ف :كما نقلو ىنا مقتبس بعضو من كتاب الصبلة البن القيم رٞبو ا تعأب كلكنو أ اؼ عبارة كىي قولو

كابن القيم رٞبو ا أطلق كٓب . (األكؿ يكفر صاحبو مطلقا ن إذا توفرت ُب حقو الشركط كانتفت ا٤بوانعالنوع 
يقيد تكفّب من قتل نبيا ن أك أىاف ا٤بصحف بثبوت شرط أك انتفاء مانع ال كما زعم مورد ىذا الكبلـ الذم 

" الكفر  :قاؿ ابن القيمٌ رٞبو ا كلنورد نص كبلمو  ليس لو حظ من ا٢بق كالصواب إال ا٤بعاندة كالشقاؽ
أنو يكفر ٗبا علم أف الرسوؿ جاء بو من عند الٌلو  :فكفر ا١بحود. ككفر جحود كعناد ،كفر عمل  :نوعاف

كأما كفر  ،كىذا الكفر يضاد اإلٲباف من كل كجو ،جحودان كعنادان من أ٠باء الرب كصفاتو كأفعالو كأحكامو
كقتل النيب  ،كاالستهانة با٤بصحف ،فالسجود للصنم ،ف، كإٔب ماال يضادهفينقسم إٔب ما يضاد اإلٲبا ،العمل

 . [ّٓ :كتاب الصبلة]. كسبو يضاد اإلٲباف "
الشركط كا٤بوانع كلو باإلشارة إليها من قريب أك بعيد ُب كبلمو رٞبو ا كأىل العلم ٓب يستثنوا  فأين ذكر 
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القلب كلو كاف ىنالك ٜبة عذر أك مانعو لذكركه كٓب يغفلوا فيمن قاؿ أك فعل كفرا ن إال ا٤بكره بشرط طمأنينة 
أمره لعظم شأنو ككثرة الوقوع فيو كما ذكره ابن القيم أمره ٦بمعه عليو بْب أىل ا٤بلل من اليهود كالنصارل 
كغّبىم ٩بن يقركف بأصل النبوات، كاإلٝباع فيو  ركرم ٤با ُب ذلك من االستخفاؼ كاإلىانة كاإلذالؿ 

: " إف االنقياد إجبلؿ كإكراـ كاالستخفاؼ إىانة كإذالؿ كىذاف  داف يقوؿ ابن تيميةكُب ذلك  كاالمتهاف
فمٌب حصل ُب القلب أحدٮبا انتفى اْلخر فعلم أف االستخفاؼ كاالستهانة بالرسوؿ يناُب اإلٲباف منافاة 

 . [= ٙبقيق خالد العلمي ْٗٗ :الضد للضد " ]الصاـر ا٤بسلوؿ
بل من ىٌم بقتل نيٌب من األنبياء . ٓب ينقد لو كيطيعو فكيف ٗبن قتلوك  صٌدؽ الرسوؿلشيخ فيمن فكبلـ ا 

أف نفرا ن من ا٤بنافقْب  {()كٮبوا ٗبا ٓب ينالوا: ]كفر كحٌل دمو كما جاء عن الضحاؾ ُب سبب نزكؿ قولو تعأب
حاؿ السّب ككانوا بضعة  ٮبوا بالفتك بالنيب صلى ا عليو كسلم كىو ُب غزكة تبوؾ ُب بعض تلك الليإب ُب

 . عشر رجبل ن ففيهم نزلت ىذه اْلية
كىذا بٌْب فيما ركاه ا٢بافظ البيهقي ُب كتاب دالئل النبوة من حديم ٧بمد بن  :قاؿ ابن كثّب ُب تفسّبه 

: اف ر ي ا عنو ا٢بديم كفيوإسحاؽ عن األعمش عن عمرك بن مرة عن أيب البخَبم عن حذيفة بن اليم
ىؤالء ): )قاؿ قد عرفنا الركاب كلكنا قلنا ال يا رسوؿ ا قد كانوا متلثمْب ((ؤالء القـوىل عرفتم ى)

أرادكا أف يزاٞبوا رسوؿ ا ُب العقبة فيلقوه )) :قاؿ ،( قلنا ال(ا٤بنافقوف إٔب يـو القيامة كىل تدركف ما أرادكا
أكره  ،ال)) :كل قـو برأس صاحبهم قاؿ( قلنا يا رسوؿ ا أفبل نبعم إٔب عشائرىم حٌب يبعم إليك  (منها

 ( ا٢بديم ( ...أف يتحدث العرب بينها أف ٧بمدا ن قاتل بقـو و حٌب أظهره ا ّٔم أقبل عليهم يقتلهم
فهو كافره عند  ....أك ا٤بصحف أك بشئ منو ،" اعلم أف من استخف بالقرآف :كيقوؿ القا ي عياض 

 . [َُٕٔ/ ِػ  َُُُ/  ِ :الشفا]. أىل العلم باإلٝباع "
:" أٝبع ا٤بسلموف على أف من سب ا أك سب رسوؿ ا صلى ا كقاؿ اإلماـ إسحاؽ بن راىويو 

عليو كسلم أك دفع شيئا ن ٩با أنزؿ ا عز كجل أك قتل نبيا ن من أنبياء ا عز كجل أنو كافر ه بذلك كإف كاف 
  [ّّػ  ِّ :الصاـر]. مقرا ن بكل ما أنزؿ ا"

من ذلك كأفظع ألف العلماء ٓب يتكلموا ُب كفر القاتل ألٌف ذلك أمره مسٌلمه فيو مفركغ منو  مر أشدكاأل 
 كيعدكنو من بديهيات الدين كالعقيدة كىذا ٩با ال ٱبفى على العامي البليد فضبل ن عن أىل العلم كالتحقيق

" أٝبع العلماء :نوف القّبكا٘بكإ٭با ٕبثوا كفر من توقف أك شك ُب كفره بل كعذابو كما قاؿ ٧بمد بن سح
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على أف شاًب النيب صلى ا عليو كسلم كا٤بتنقص لو كافره كالوعيد جار عليو بعذاب ا كحكمو عند األمة 
 . [ّّػ  ِّ :الصاـر]. "القتل كمن شك ُب كفره كعذابو كفر

كاسأؿ ا أف يعيذؾ ٩با الطالب للهدل كالرشاد كتأمل ما ُب ىذا الكبلـ تارة ن بعد تارة  فقف ىنا أيها 
كقع فيو ىذا ا٤بسكْب الذم يلقي بالكبلـ كال يدرم أنو مؤاخذ ٗبا يقوؿ كعليو مسؤكؿ كىذا من القوؿ على 

منّب قاؿ تعأب كال تقف ما ليس لك بو علمه إف السمع كالبصر كالفؤاد  )} :ا ببل علم كال ىدلِّ كال كتاب ه
  {(كل أكلئك كاف عنو مسؤكال

فا٤بؤمن  ،" ك٩با أٝبعوا على تكفّبه كحكموا عليو كما حكموا على ا١باحد :حاؽ بن راىويوكقاؿ إس 
فهو   ،كيقوؿ قتل األنبياء ٧بـر ،أك أعاف على قتلو ،ٍب قتل نبيان  ،ك٩با جاء من عنده ،الذم آمن بالٌلو تعأب

  [َّٗ/ِ:تعظيم قدر الصبلة مد بن نصر ا٤بركزم]. كافر
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن لقاتل يكفر فكيف ٗبن قتلو كقد تكوف اإلعانة بالدعاء عليو من أعاف ا ف ذا كاف 
ألنو ديعاء  ،كلو قالو ا٤بسلم لصار بو مرتدان  ،كسىبُّ لو ،الدعاء أذىل للنيٌب صلى ا عليو كسلم ..." :تٍيميىة

 . [ِْٓ :]الصاـر. على رسوؿ اللَّو صلى ا عليو كسلم ُب حياتو بأنو ٲبوت "
ػ  ُٕٓ]:لقومو كسبب نزكؿ األيآتلعاـ كأنو دعا على موسى موافقة ن قصة ب ال ٱبفى ما ُبكأيضا ن  
[ ُب شأنو من سورة األعراؼ كنصوص الكتاب طافحة بذلك لكل من قرأ الكتاب كآمن بو كصدؽ ُٕٔ

حق ػ إٔب قولو ػ أكلئك )إف الذين يكفركف بآيات ا كيقتلوف النبيْب بغّب : ]خربه كاتبع أمره كهنيو كقولو تعأب
)كقتلهم األنبياء بغّب حق كنقوؿ : ]كقولو تعأب ({حبطت أعما٥بم ُب الدنيا كاْلخرة كما ٥بم من ناصرين

كال (شر الناس من قتل نبيا أك قتلو نيب)) :كُب ا٢بديم الصحيح ({ذكقوا عذاب ا٢بريق ( فاألمر كا ح جدا ن
من قبل الفر يات ك رب ا٤بثاؿ كأف يقوؿ: من قتل نبيا ن با٣بطأ  كال يقاؿ إف ىذا ٰبتاج إٔب دليل و أك تعليل

إذ ال ٦باؿ لذلك فافهم ىداؾ ا كانتبو لسر ا٤بسألة إذ الكبلـ . أك أىاف ا٤بصحف كىو ال يعلم أنو مصحف
يتػىوىٮبة كىذا أصلو الذم يرجع إليو كيعوؿ عليو كما سيأٌب

بيانو إف  ُب األمور القطعية ال الظنية كاتملة أك ا٤ب
كخصوصا ن قتل النيب ال ٯبوز حٌب ُب حاؿ اإلكراه بل ىو كفر إذ ُب حق غّبه ٧بـر ال . شاء ا أثناء الرد

ٯبوز ككبّبة من كبائر الذنوب كما ىو مقرر كمستقره عند أىل العلم كاألثر فكيف بقتل األنبياء كالرسل ٍب 
تنتفي ا٤بوانع كُب أٌم كتابو ك  فر حٌب تثبت الشركطيقاؿ من الذم ذكر من أىل العلم أف قاتل النيب ال يك

 . ({)قل ىل عندكم من علم و فتخرجوه لنا إف تتبعوف إال الظن كإف أنتم إال ٚبرصوف: ]ذلك كجدت
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كإذا كاف من  ...." قتل النيب أعظم أنواع ااربة كالسعي ُب األرض فسادان :قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
ربان ساعيان ُب األرض فسادان فمن قاتلو أك قتلو فهو أعظم ٧باربة كأشد سعيان ُب قاتل على خبلؼ أمره ٧با

األرض فسادان كىو من أكرب أنواع الكفر كنقض العهد كإف زعم أنو ٓب يقتلو مستحبلن كما ذكره إسحاؽ بن 
كىذا أقبح  ف ف أعظم الذنوب الكفر كبعده قتل النفس ....راىويو من أف ىذا إٝباع من ا٤بسلمْب كىو ظاىر

كإنو ليقشعر منو ا١بلد أف تطل  !كأقبح ّٔذا من قوؿ ما أنكره كأبشعو .....الكفر كقتل أعظم النفوس قدران 
دماء األنبياء ُب مو ع تثأر فيو دماء غّبىم كقد جعل ا عامة ما أصاب بِب إسرائيل من الذلة كا٤بسكنة 

ألمواؿ كزاؿ ا٤بلك عنهم كسبيت الذرية كصاركا كالغضب حٌب سفك منهم من الدماء ما شاء ا كهنبت ا
ٙبت أيدم غّبىم إٔب يـو القيامة إ٭با ىو بأهنم كانوا يكفركف بآيات ا كيقتلوف النبيْب بغّب ا٢بق ككل من 

كل من أتى بعد اإلسبلـ من   :فا٤برتد. ككذلك كاف قتل النيب كفران باتفاؽ العلماء .....قتل نبيان فهذا حالو
 . [َْٓ- ْْٔالصاـر ا٤بسلوؿ ]. لعمل ٗبا يناقض اإلسبلـ ٕبيم ال ٯبتمع معو "القوؿ أك ا



 : أبي المنذر الحربيجمع وإعداد  كفير والتفجير"عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل الت

 (ٛٙ٘)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

 ُب بياف جرأتو الصرٰبة على آدـ عليو السبلـ فصل

 كتشبيو فعلو بفعل إبليس اللعْب
أف القوؿ الظاىر دليل معتمد على الباطن ما ٓب يتبْب أف الباطن ) :-قاؿ ُب حق أبينا آدـ عليو السبلـ  
 تر كيف أف ا سبحانو كفر إبليس ٤با أباف بقولو سبب امتناعو عن السجود كٓب يكفر آدـ عليو أٓب ،ٖببلفو

ٍعػلي كل منهما يتصور أف يأٌب على  ًِ كؼى السبلـ ٤با أباف بقولو سبب أكلو من الشجرة مع أف كليهما عصاه ى
 [ِٕالرد األكؿ ]ص: . (كجو كفرم ككجو غّب كفرم

**************************************** 
عن  ىذا الكبلـ ٯبد فيو من الوحشة كالغلظة كالنفرة فا٤بتأمل ُب  ٩با ال ٱبفى على عواـ ا٤بسلمْب فضبل ن

عل عمل إبليس اللعْب ُب الظاىر كخطأ آدـ عليو السبلـ كييتصور من  العلماء من ٞباة الدين إذ كيف ٯبي
الظاىر دليبلن معتمدان على الباطن ما ٓب يتبْب أف الباطن ذلك الفعل الكفر الظاىر عياذا ن با ٍب يصبح فعلو 

ٖببلفو حٌب ييبْب آدـ عن فعلو كٱبرب عن باطنو كقد عصم ا أنبياءه عن الكبائر كاإلقرار على الصغائر فضبل ن 
ر " ف ف األنبياء معصومْب عن الكبائ:قاؿ رٞبو ا عن الكفر كما قرره شيخ اإلسبلـ كنقل اإلٝباع على ذلك

 ...بل ٓب ينقل عن السلف كاألئمة كالصحابة كالتابعْب كتابعيهم إال ما يوافق ىذا القوؿ ...دكف الصغائر
٦بموع ]. كعامة ما ينقل عن ٝبهور العلماء أهنم معصومْب عن اإلقرار على الصغائر كال يقركف عليها "

  [َِّػ  ُّٗ/ْالفتاكل: 
عل امتناع إبليس معلـو من الدين بالضركرة ك٩با ال كىذا أمره    ينازع فيو أحد ألبتو كبا١بانب اْلخر ٯبي

يتصور منو أف يأٌب على كجو غّب كفرم كمثل ىذا حكايتو تكفي ُب رده كبياف عواره كظهور سوأتو  الرجيم ي
 . {سبحانك ىذا ّٔتاف عظيم} : ..كبطبلنو
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 فصل

 ُب الرد على قولو
قاؿ:أف كاف ابن عمتك كمن قاؿ اعدؿ يا ٧بمد ٓب يكفر من  أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم 

كراميا ن  كتشبيهو قوؿ أمهات ا٤بؤمنْب بأقواؿ ا٤بنافقْب مع أف القائل طاعن ُب حكم النيب صلى ا عليو كسلم
 . لو با١بور كااباة كالظلم كبياف كٮبو على ابن تيمية

 -:فقد كىرىدت عليو أسئلة فأجاب عليها فكاف منها ىذا السؤاؿ 
يقوؿ إف النيب صلى  لكنو :أف ٧بمدا ن رسوؿ اك  ما ا٢بكم ُب رجل و يشهد أال إلو إال ا :السؤاؿ الثا٘ب

 ،ػ كإذا كاف مثل ىذا مسلما ن  كٰبايب قرابتو ،كٯبور ُب قسمتو ،ككاف يظلم الناس ،ا عليو كسلم كاف مرائيا ن 
 .  كفرا ن ٱبرج بو صاحبو من اإلسبلـكالذم يعترب ،فما حد السب الذم يضاد اإلٲباف من كل كجو

إذا توافرت ُب حقو  ،القائل ألحد ىذه األمور كافره كال يعذر ٔبهلو / " جواب السؤاؿ الثا٘ب:فقاؿ 
أف كاف ابن عمتك كقوؿ  :لكن أرجو أف تفرؽ بْب ىذه األلفاظ كقوؿ البدرم. الشركط كانتفت عنو ا٤بوانع

و إياه العدؿ إذ ىذه ال تكوف سبا ن إال من باب البلـز كالـز ا٤بذىب كمناشدة أزكاج ،يا ٧بمد اعدؿ :الرجل
ليس الزما ن لذا ٓب يكفرىم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كما سبق ُب الوريقات األكٔب" ػ يريد 

 . رسالتو]مهمات كمسائل متفرقات كتنبيهات متممات تتعلق بالتكفّب[
كما يدريك لعل ا اطلع على أىل بدر فقاؿ اعملوا )و كسلم بعد ذكره لقوؿ النيب صلى ا علي :كقاؿ 

كىذه القصة ٩با أٝبع  [:ُّّ :ْ]قاؿ ابن تيمية عن حديم حاطب ُب ا٤بنهاج  (ما شئتم فقد غفرت لكم
كعلماء ا٤بغازم  معركفة عند علماء التفسّب كعلماء ا٢بديم ،أىل العلم على صحتها كىي متواترة عندىم

كىذا خبلؼ صنيعو األكؿ ُب الصاـر إذ حاكؿ التشكيك ُب  ىػ. ا. كعلماء الفقو كغّب ىؤالءكالسّب كالتواريخ 
]مهمات كمسائل متفرقات كتنبيهات متممات تتعلق . صحة زيادة " كما يدريك أف ا اطلع على أىل بدر"

 . [ٓ :ص]. بالتكفّب[
******************************************* 

 كال حوؿ كال قوة إال با لو تصور ىذا القائل ما ٱبرج من فيو ألحجم كٓب يتكلم سبحاف ا :فنقوؿ 
كىو عند ا عظيم}كاألمر كما قاؿ تعأب:  أية شركطو تلك الٍب تريدىا تثبت ُب حق من  ({)ٙبسبونو ىينا ن
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اة ُب دين ا كأم مانع و طعن ُب حكم النيب صلى ا عليو كسلم أك اهتمو بالظلم كا١بور كالعياذ با كااب
ٲبنع من تكفّبه بل قتلو من غّب استتابة كما فعل عمر كخالد ر ٌي ا عنهما كال نكثر الكبلـ ُب ىذا فقد  

)فبل كربك ال يؤمنوف حٌب : ]" بعد ذكره لقولو تعأب :قاؿ رٞبو ا كفانا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ذلك
فأقسم سبحانو . ({ أنفسهم حرجان ٩با قضيت كيسلموا تسليماٰبكموؾ فيما شجر بينهم ٍب ال ٯبدكا ُب

فمن شاجر غّبه ُب حكم  ؛بنفسو أهنم ال يؤمنوف حٌب ٰبكموه ٍب ال ٯبدكا ُب نفوسهم حرجان من حكمو
كال يعذر بأف  ،كحرج لذكر رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم حٌب أفحش ُب منطقو فهو كافر بنص التنزيل

كحٌب يكوف الرسوؿ  ، ف الرجل ال يؤمن حٌب يكوف ا كرسولو أحب إليو ٩با سواٮباف ؛رٌد ا٣بصم مقصوده
 إف ىذه لقسمة ما أريد ّٔا كجو ا :أحب إليو من كلده ككالده كالناس أٝبعْب كمن ىذا الباب قوؿ القائل

حيم  ،أف كاف ابن عمتك ف ف ىذا كفر ٧بض :كقوؿ ذلك األنصارم. اعدؿ ف نك ٓب تعدؿ :كقوؿ اْلخر
زعم أف النيب صلى ا عليو كسلم إ٭با حكم للزبّب ألنو ابن عمتو، كلذلك أنزؿ ا تعأب ىذه اْلية، كأقسم 

كإ٭با عفا عنو النيب عليو الصبلة كالسبلـ كما عفا  ،أهنم ال يؤمنوف حٌب ال ٯبدكا ُب أنفسهم حرجان من حكمو
اعدؿ ف نك ٓب تعدؿ كقد ذكرنا عن  :كعن الذم قاؿ. إف ىذه لقسمة ما أريد ّٔا كجو ا :عن الذم قاؿ

فكيف ٗبن  ،فنزؿ القرآف ٗبوافقتو ،عمر ر ي ا عنو أنو قتل رجبلن ٓب يرض ٕبكم النيب عليو الصبلة كالسبلـ
كُب الصحيحْب عن علي عن النيب . ففي ركاية صحيحة أنو كاف من أىل بدر :ف ف قيل ....طعن ُب حكمو

كما يدريك لعل ا اطلع على أىل بدر فقاؿ اعملوا ما شئتم فقد غفرت )) :نو قاؿصلى ا عليو كسلم أ
 . إنو كفر :كال يقاؿ عن بدرم ،لكم(( كلو كاف ىذا القوؿ كفران للـز أف يغفر الكفر كالكفر ال يغفر

كقع ُب  كما  ،فيمكن أهنا كىم ،ىذه الزيادة ذكرىا أبو اليماف عن شعيب كٓب يذكرىا أكثر الركاة :فيقاؿ 
 ،ككذلك ٓب يذكره ابن اسحاؽ ُب ركايتو عن الزىرم ،حديم كعب كىبلؿ بن أمية أهنما ٓب يشهدا بدرا ن 

 . كلكن الظاىر صحتها
كي٠بي الرجل بدريا ن ألف  ،فلعلها قبل بدر ،ليس ُب ا٢بديم أف ىذه القصة كانت بعد بدر :فنقوؿ 

، فعن عبدا بن الزبّب عن أبيو أف رجبل ن من األنصار عبدا بن الزبّب حٌدث بالقصة بعد أف صار بدريا ن 
كىذا  :إٔب أف قاؿ ....خاصم الزبّب عند النيب صلى ا عليو كسلم ُب ًشراج ا٢برة الٍب يسقوف ّٔا النخل

قضى ُب سيل مهزكر أف األعلى يسقي ٍب  صلى ا عليو كسلم ألف النيب ،يقوم أف القصة متقدمة قبل بدر
كىذا  ،فلو كانت قصة الزبّب بعد ىذا القضاء لكاف قد عيلم كجو ا٢بكم فيو ،بلغ ا٤باء الكعبْبٰببس حٌب ي
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ـى  ـى النيب صلى ا عليو كسلم ألف ا٢باجة إٔب ا٢بكم فيو من حْب قىًد  ،القضاء الظاىر ا٤بتقدـ من حيم قىًد
القائل ٥بذه الكلمة يكوف قد كإف كانت ىذه القصة بعد بدر ف ف  ....كلعل قصة الزبّب أكجبت ىذا القضاء

 :كا٤بضموف ألىل بدر إ٭با ىو ا٤بغفرة ،فغفر لو ،لو النيب صلى ا عليو كسلم عن حقو تاب كاستغفر كقد عفا
أال  ،كإما بدكف أف يستغفركا. إما بأف يسغفركا إف كاف الذنب ٩با ال يغفر إال باالستغفار أك ٓب يكن كذلك

 :يا ن تأكؿ ُب خبلفة عمر ما تأكؿ ُب استحبلؿ ا٣بمر من قولو تعأبترل أف قدامة بن مظعوف ككاف بدر 
( اْلية حٌب أٝبع رأل عمر كأىل الشورل {...)ليس على الذين آمنوا كعملوا الصا٢بات جناح فيما طعموا}

بو ٍب إنو تاب ككاد ييأس لعظم ذن ،كإف ٓب يقركا بو كفركا ،ف ف أقركا بالتحرٙب جلدكا ،أف يستتاب ىو كأصحابو
كأهنم مغفور ٥بم  ،فعلم أف ا٤بضموف للبدريْب أف خاٛبتهم حسنة ،حٌب أرسل إليو عمر بأكؿ غافر ،ُب نفسو

كإذا ثبت أف كل سب . ف ف التوبة ٘بب ما قبلها ،عنهم قبل ذلك ما عسى أف يصدر كإف جاز أف يصدر
موجب للقتل فالذم ٯبب أف يعتُب بو الفرؽ بْب السب ا لذم تقبل منو التوبة كالكفر تصرٰبا ن أك تعريضا ن

  [َٖٓ -َٓٓ:الصاـر]" ....الذم تقبل منو التوبة
اإلسبلـ ٗبحاكلة التشكيك ُب صحة زيادة " كما يدريك أف ا اطلع على أىل بدر"  كأما رميو شيخ 

 كُب الصحيحْب. ففي ركاية صحيحة أنو كاف من أىل بدر :يريد قوؿ الشيخ الذم ًب نقلو آنفا ]:" ف ف قيل
كما يدريك لعل ا اطلع على أىل بدر فقاؿ اعملوا ما )) :عن علي عن النيب صلى ا عليو كسلم أنو قاؿ

 :كال يقاؿ عن بدرم ،شئتم فقد غفرت لكم(( كلو كاف ىذا القوؿ كفران للـز أف يغفر الكفر كالكفر ال يغفر
 . إنو كفر

كما كقع ُب   ،فيمكن أهنا كىم ،رىا أكثر الركاةىذه الزياة ذكرىا أبو اليماف عن شعيب كٓب يذك :فيقاؿ 
 ،ككذلك ٓب يذكره ابن اسحاؽ ُب ركايتو عن الزىرم ،حديم كعب كىبلؿ بن أمية أهنما ٓب يشهدا بدرا ن 

 . [كلكن الظاىر صحتها
الزبّب  على كفور جهلو كقلة علمو ف ف الشيخ رٞبو ا تكلم على حديم اختصاـ كىذا ٩با يدؿ 

كٓب يتكلم على حديم حاطب ابن أيب بلتعو كما ظنو ىذا ا٤بتحذلق ا٤بفتوف كلكن  شراج ا٢برةكاألنصارم ُب 
أىل بدر غفرت ٥بم ذنؤّم فكيف يصدر الكفر من بدرم كما ىو  ذكر حديم حاطب من باب اإليراد كأف

مي كيصم كا ح ُب تتمة النقل السابق كلو أمعن النظر ألراح كاسَباح كلكن األمر كما قيل حبك الشئ يع
نسب إليو ما ٓب يقل ٍب ذىب يبِب على ىذا الوىم ٚبطئة الشيخ كأنو حاكؿ التشكيك ُب ك  فبهت الشيخ
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صحة زيادة ا٢بديم كظن نفسو قد أتى بغاية التحقيق كهناية التدقيق فيا ٧بنة الدين من ىذا ا١بنس قاتل ا 
 ا١بهل ما فعل بأىلو 

عن شعيب كٓب يذكرىا غّبه  رد ّٔذه الزيادة ػ أنو كاف من أىل بدرػأف أبا اليماف تف فبْب الشيخ رٞبو ا 
. " كلكن الظاىر صحتها ":٩بن ركل عنو ٍب إنو بْب ُب آخر كبلمو رٞبو ا أف ظاىرىا الصحة كما ُب قولو

تدؿ على  عف تلك الزيادة كما ذكره شيخ  الظاىر كجود علة قادحةن ُب لتوفر شركط الصحة كانتفاء
شأف ىذه الزيادة ىي مسألة معركفة عند أىل الدراية ُب ا٢بديم ُب قبوؿ زيادة الثقة إذا انفرد ّٔا اإلسبلـ ب

عن غّبه ٩بن رككا ذلك ا٢بديم ك٩بن اعتُب ٔبمعها كمعرفتها أبو بكر عبد ا بن زياد النيسابورم كأبو نعيم 
قد اختلف العلماء ُب قبوؿ تلك ا١برجا٘ب كأبو الوليد حساف بن ٧بمد القرشي كغّبىم من أىل ا٢بديم ك 

زيادة ليس فيها منافاة ٤با ركاه الثقات أك األكثق  :القوؿ األكؿ الزيادة على ثبلثة أقواؿ كما ذكره ابن الصبلح
فهذه حكمها الرد كىو ا٢بديم  فهذه حكمها القبوؿ كالقوؿ الثا٘ب: زيادة منافية ٤با ركاه الثقات أك األكثق

ادة فيها نوع منافاة ٤با ركاه الثقات أك األكثق كتقيد ا٤بطلق أك ٚبصيص العاـ كىذا زي :الشاذ كالقوؿ الثالم
كىذا مذىب . " كالصحيح قبوؿ ىذا األخّب" :القسم سكت عن حكمو ابن الصبلح كقاؿ عنو النوكم

  -ِْْ: كالكفاية- ٕٕ :علـو ا٢بديم]. فقد ذىب إٔب عدـ قبو٥با الشافعي كمالك كأما أبو حنيفة
 [ِْٕ/  ُ :يب مع التدريبكالتقر 
يعرفو كل طالب كدارس إذ ىو من أكلويات علم مصطلح ا٢بديم ككأف الرجل أجنيب ٓب  كما ذكر ىنا 

ٲبارس شيئا ن من فنوف العلم كأبوابو ٍب أتى من بعد التقصّب با٤بعرفة كالتحقيق فليتو سكت لوسعنا السكوت 
 . فها بظلفهاعنو كعدـ التعرض لو كلكنو كعنز السوء تبحم عن حت

شيخ اإلسبلـ قاؿ رٞبو ا ترؾ قتل ىؤالء كإقامة ا٢بدكد عليهم فلعدة أسباب ذكرىا  كأما كوف النيب 
كاف لو أف يعفو عمن شتمو كسبو ُب حياتو كليس  أف النيب صلى ا عليو كسلم :" ا١بواب الرابع:تعأب

نيب صلى ا عليو كسلم أك عابو بعد يو ح ذلك أنو ال خبلؼ أف من سب ال. لؤلمة أف يعفوا عن ذلك
)يا } :موتو من ا٤بسلمْب كاف كافران حبلؿ الدـ ككذلك من سب نبيان من األنبياء كمع ىذا فقد قاؿ ا تعأب

يا  :كإذ قاؿ موسى لقومو}) :( كقاؿ تعأب{أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذكا موسى فربأه ا ٩با قالوا
، فكاف بنوا إسرائيل يؤذكف موسى ُب حياتو ٗبا لو قالو ({قد تعلموف أ٘ب رسوؿ ا إليكمقـو ٓب تؤذكنِب ك 

اليـو أحد من ا٤بسلمْب كجب قتلو كٓب يقتلهم موسى عليو السبلـ ككاف نبينا صلى ا عليو كسلم يقتدم بو 
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لذين يؤذكف النيب كيقولوف )كمنهم ا} :ُب ذلك فرٗبا ٠بع أذاه أك بلغو فبل يعاقب ا٤بؤذم على ذلك قاؿ تعأب
كمنهم من يلمزؾ ُب الصدقات ف ف أعطوا منها ر وا كإف ٓب يعطوا منها إذا ىم )} :كقاؿ تعأب ،({ىو أذف
" بينا النيب صلى ا عليو كسلم يقسم إذ جاء عبدا بن ذم :كعن الزىرم عن أيب سعيد قاؿ. (يسخطوف

كمنهم من يلمزؾ ُب )} :كذكر ا٢بديم كفيو نزلت اعدؿ يا رسوؿ ا " :ا٣بويصرة التميمي فقاؿ
أم  (كمنهم من يلمزؾ ُب الصدقات) :فهذا الرجل الذم قد نص القرآف أنو من ا٤بنافقْب بقولو ...(الصدقات

اعدؿ كاتق ا بعد ما خص با٤باؿ أكلئك األربعة  :كقولو للنيب صلى ا عليو كسلم ،يعيبك كيطعن عليك
كا إف ىذه  :كمن ىذا الباب قوؿ الرجل ...ليو كسلم إٔب أنو جار كٓب يتق ا "نسب النيب صلى ا ع

كذكر الواقدم أف ا٤بتكلم ّٔذا كاف معتب بن قشّب كىو  ...لقسمة ما عدؿ فيها أك ما أكريد ّٔا كجو ا
و كسلم ظا٤بان مرائيان فهذا الكبلـ ٩با يوجب القتل باالتفاؽ ألنو جعل النيب صلى ا علي. معدكد من ا٤بنافقْب

كقد صرح النيب صلى ا عليو كسلم بأف ىذا من أذل ا٤برسلْب ٍب اقتدل ُب العفو عن ذلك ٗبوسى عليو 
كمن ذلك قوؿ  ...السبلـ كٓب يستتب ألف القوؿ ٓب يثبت ف نو ٓب يراجع القائل كال تكلم ُب ذلك بشئ

اسق يا زبّب ٍب سرح إٔب )و صلى ا عليو كسلم )األنصارم الذم حاكم الزبّب ُب شراج ا٢برة ٤با قاؿ: ل
ال أر ى ٍب ذىب إٔب أيب  :كحديم الرجل الذم قضى عليو فقاؿ. ((أف كاف ابن عمتك :( فقاؿ(جارؾ

فهذا الباب كلو ٩با يوجب القتل كيكوف بو الرجل كافران منافقان حبلؿ الدـ كاف النيب . بكر ٍب إٔب عمر فقتلو
)خذ العفو كأمر : ّبه من األنبياء يعفوف كيصفحوف عمن قالو امتثاالن لقولو تعأبصلى ا عليو كسلم كغ

فالكبلـ الذم يؤذيهم يكفر بو الرجل فيصّب بو ٧باربان إف كاف ذا عهد  ...({بالعرؼ كأعرض عن ا١باىلْب
و كسلم كاف يعفو ك٩با يو ح ذلك أف رسوؿ ا صلى ا علي ...كمرتدان أك منافقان إف كاف ٩بن يظهر اإلسبلـ

( حٌب (لو أعلم أ٘ب لو زدت على السبعْب غفر لو لزدت)) :عن ا٤بنافقْب الذين ال يشك ُب نفاقهم حٌب قاؿ
هناه ا عن الصبلة عليهم كاالستغفار ٥بم كأمره باإلغبلظ عليهم فكثّب ٩با ٰبتملو من ا٤بنافقْب من الكبلـ 

 كال تطع الكافرين كا٤بنافقْب) :٤با قيل لو (براءة)قبل نزكؿ  كما يعاملهم من الصفح كالعفو كاالستغفار كاف
كخشية نفور العرب عنو إذا قتل أحدا ن منهم كقد صرح رسوؿ  ،كدع أذاىم( الحتياجو إذ ذاؾ إٔب استعطافهم
ك ك٤با قاؿ ذ لئن رجعنا إٔب ا٤بدينة ليخرجن األعز منها األذؿ(): ]ا صلى ا عليو كسلم ٤با قاؿ ابن أيبٌ 

اعدؿ ف نك ٓب تعدؿ كعند غّب ىذه القصة أ٭با ٓب يقتلهم لئبل يتحدث الناس أف ٧بمدان يقتل  :ا٣بويصر
أصحابو ف ف الناس ينظركف إٔب ظاىر األمر فّبكف كاحدا ن من أصحابو قد قتل فيظن الظاف أنو يقتل بعض 



 : أبي المنذر الحربيجمع وإعداد  كفير والتفجير"عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل الت

 (ٗٚ٘)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

كإذا كاف من شريعتو أف فينفر الناس عن الدخوؿ ُب اإلسبلـ  ،أصحابو على غرض أك حقد أك ٫بو ذلك
يتألفهم بالعفو أكٔب كأحرل  فؤلف ،ليقـو دين ا كتعلو كلمتو ،يتألف الناس على اإلسبلـ باألمواؿ العظيمة

كأمره أف ٯباىد الكفار كا٤بنافقْب  ،كهناه عن الصبلة على ا٤بنافقْب كالقياـ على قبورىم (براءة)فلما أنزؿ ا 
كما كاف الكفار يعاملوف بو من الكف   ،ف ا٤بنافقوف يعاملوف بو من العفونسخ ٝبيع ما كا ،كيغلظ عليهم
 . كإعبلء كلمة ا ُب حق كل إنساف " ،كٓب يبق إال إقامة ا٢بدكد ،عمن سآب

 . [ِٗٓ - َِٓ :الصاـر]
ْب أمهات ا٤بؤمنْب ٗبناشدة النيب صلى ا عليو كسلم العدؿ ُب ابة بأقواؿ القائل كأما تشبيهو لقوؿ 

أف كاف  :" أرجو أف تفرؽ بْب ىذه األلفاظ كقوؿ البدرم:]اعدؿ يا ٧بمد كأف كاف ابن عمتك كما ُب قولو
كمناشدة أزكاجو إياه العدؿ إذ ىذه ال تكوف سبا ن إال من باب  ،يا ٧بمد اعدؿ :ابن عمتك كقوؿ الرجل

 . [ليو كسلم "البلـز كالـز ا٤بذىب ليس الزما ن لذا ٓب يكفرىم رسوؿ ا صلى ا ع
ككرطة كبّبة كسوء أدب مع أمهات ا٤بؤمنْب كسوء ظٌن ّٔن إذ كيف يتصور أف أزكاج  فهذه زلة عظيمة 

ككل ذلك نصرة للمذىب . النيب صلى ا عليو كسلم يطعن ُب حكمو كيرمينو ٗبا ال يليق ٗبقامو الشريف
كقبحا ن كمثل ىذا القائل ال يعذر الطبلعو على كتقوية ا٢بجة ٗبا ال يزيدىا إال كىنا ن كال يزيد قولو إال شنا عة ن

القصة ككقوفو على ا٣برب كلنذكر الشاىد من ا٢بديم الذم كردت فيو القصة ألنو أشار إليو إشارة موٮبة ظنا 
منو أهنا ٚبدمو كتنصر ما ذىب إليو كانتحلو نسأؿ ا العافية فقد جاء ُب صحيح البخارم عن عائشة ر ي 

فحزب فيو عائشة كحفصة كصفية كسودة  :نساء رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كن حزبْبأف  :ا عنها
كا٢بزب اْلخر أـ سلمة كسائر نساء رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ككاف ا٤بسلموف قد علموا حب رسوؿ 

ا عليو  ا صلى ا عليو كسلم عائشة ف ذا كانت عند أحدىم ىدية يريد أف يهديها إٔب رسوؿ ا صلى
كسلم أخرىا حٌب إذا كاف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب بيت عائشة بعم صاحب ا٥بدية إٔب رسوؿ ا 

كلمي رسوؿ ا صلى ا   :صلى ا عليو كسلم ُب بيت عائشة فكلم حزب أـ سلمة أـ سلمة فقلن ٥با
لى ا عليو كسلم ىدية فليهدىا إليو من أراد أف يهدم إٔب رسوؿ ا ص :عليو كسلم يكلم الناس فيقوؿ

ال تؤذيِب ُب عائشة ) :فقاؿ ٥با ...حيم كاف من بيوت نسائو فكلمتو أـ سلمة ٗبا قلن ٥با فلم يقل ٥با شيئان 
أتوب إٔب ا من أذاؾ يا رسوؿ ا ٍب إهنن :فقالت :قالت. (ف ف الوحي ٓب يأتِب كأنا ُب ثوب امرأة إال عائشة

إف  :سوؿ ا صلى ا عليو كسلم فأرسلت إٔب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم تقوؿدعوف فاطمة بنت ر 
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. ا٢بديم ٨بتصرا ن  ..(يا بنية أال ٙببْب ما أحب) :نساءؾ ينشدنك ا العدؿ ُب بنت أيب بكر فكلمتو فقاؿ
  [كتاب ا٥ببة كفضلها]

كا ح  كبياف هتوره كتعسفو فمعناه ا٢بديم على كجهو لكاف كافيا ن ُب رد خطئو كلو ساؽ ىذا ا٤بفتوف 
شرحو كٝبع أطرافو كتتبعو كلنذكر األلفاظ الدالة ك  لكل من قرأه أك ٠بعو فضبل ن عمن رجع إٔب بياف مفرداتو

" ككاف ا٤بسلموف قد علموا حب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم عائشة :على سوء فهمو كٛبحلو فمنها قو٥با
ى ا عليو كسلم ُب بيت عائشة بعم صاحب ا٥بدية إٔب رسوؿ ا صلى كمنها " إذا كاف رسوؿ ا صل "

من أراد  :ا عليو كسلم ُب بيت عائشة " كمنها " كلمي رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يكلم الناس فيقوؿ
أف يهدم إٔب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ىدية فليهدىا إليو حيم كاف من بيوت نسائو " كمنها " إف 

 . يا بنية أال ٙببْب ما أحب " :نساءؾ ينشدنك ا العدؿ ُب بنت أيب بكر فكلمتو فقاؿ
ا عليو كسلم أعدؿ الناس على اإلطبلؽ ُب قسمو بْب نسائو لكن كاف ٰبب عائشة  فالنيب صلى 

نيب صلى لر ى الو فيتحركف يومها ّٔداياىم طلبا ن كٲبيل إليها أكثر من غّبىا ككاف أصحابو يعلموف ذلك من
فكاف أمهات ا٤بؤمنْب يغرف من ذلك كالغّبة ُب  ا عليو كسلم كموافقة ن ٤با ٰببو كإلدخاؿ الفرح كا٤بسرة عليو

النساء غريزة خلقية ال ٲبكن دفعها كلو بلغت ا٤برأة مهما بلغت فلذا أردف من النيب صلى ا عليو كسلم أف 
النيب صلى ا عليو كسلم كليس ُب مقدكره ككسعو كأيضا ال يسوم بينهن ُب ابة القلبية الٍب ال ٲبلكها 

أف يقوؿ للناس من أراد أف يهدم إٌٕب ألف ىذا الطلب كأنو طلبه لئلىداء  يستطيع صلى ا عليو كسلم
كتشوفا ن للهدية كقد هني عن أف يهدم ا٥بدية كينتظر اإلثابة عليها أك التماس خّبا ن منها كما جاء عن ابن 

. ال تعطي العطية تلتمس أكثر منها :)كال ٛبنن تستكثر( قاؿ ر ي ا عنو: ]ه ُب معُب قولو تعأبعباس كغّب 
كأمهات ا٤بؤمنْب أعظم صيانة ١بناب النبوة كالرسالة كتوقّب النيب صلى ا عليو كسلم من غّبىن كٓب ينسَب 

عياذ با كليس ُب ذلك مسبة لو أك قدح للنيب صلى ا عليو كسلم ا١بور ُب ا٢بكم أك ااباة ُب القسم كال
فيو كما ظنو ىذا ا٤بأفوف فأرداه سوء ظنو ُب مهاكم الردل كقد جاء عن ابن أيب مليكة ُب سبب نزكؿ ىذه 

كلن تستطيعوا أف تعدلوا بْب النساء كلو حرصتم فبل ٛبيلوا كل ا٤بيل فتذركىا كا٤بعلقة* كإف تصلحوا }: )اْلية
حكيماكتتقوا ف ف ا كاف غ رحيما ككاف ا كاسعا ن  عنها قالو ابن كثّب أهنا نزلت ُب عائشة ر ي ا({فورا ن

يعِب أف النيب صلى ا عليو كسلم كاف ٰببها أكثر من غّبىا كما جاء ُب ا٢بديم الذم ركاه اإلماـ  :ٍب قاؿ
زيد عن عائشة قالت  أٞبد كأىل السنن من حديم ٞباد بن سلمة عن أيوب عن أيب قبلبة عن عبدا بن ي
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اللهم ىذا قسمي فيما أملك فبل )كاف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يقسم بْب نسائو فيعدؿ ٍب يقوؿ: )
ركاه  :( يعِب القلب ىذا لفظ أيب داكد كىذا إسناد صحيح لكن قاؿ الَبمذم(تلمِب فيما ٛبلك كال أملك

فبل ٛبيلوا كل ا٤بيل( أم ف ذا )ؿ كىذا أصح كقولو ٞباد بن زيد كغّب كاحد عن أيوب عن أيب قبلبة مرسبل قا
كإف  ...أم فتبقى ىذه األخرل معلقة (فتذركىا كا٤بعلقة)ملتم إٔب كاحدة منهن فبل تبالغوا ُب ا٤بيل بالكلية 

أصلحتم ُب أموركم كقسمتم بالعدؿ فيما ٛبلكوف كاتقيتم ا ُب ٝبيع األحواؿ غفر ا لكم ما كاف من ميل 
باختصار[ فبْب ا أف العدؿ ُب ابة القلبية كا٤بيل إٔب بعض النساء ال ]. لنساء دكف بعض "إٔب بعض ا

ٲبكن كلو حرص اإلنساف على ذلك كل ا٢برص كلكن هنى عن اإلجحاؼ كا٤بيل التاـ الذم تتضرر بو ا٤برأة 
ل و أك زلل فا فتصبح كأهنا أٙب ال مطلقة كال ذات زكج كعلى الزكج أف يتقي كيصلح كما حدث من خل

 . كمن ٓب ٯبعل ا لو نورا ن فما لو من نور() :يغفره كليس بعد كبلـ ا كبلـ كال بعد بيانو بياف
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 فصل

 ُب بياف فساد قولو 
أف الساجد للصنم كالوثن كالبوذا كالشمس كا٤بتمسح بالصلباف ال يكفر إال إذا نول بقلبو عبادهتا كقصد  

 زع التكفّب كعلتو كأف ذلك ال يناُب الكفر بالطاغوتالتقرب ٥با كأف ذلك ىو من
إف قدر أف أحدا ن سجد لو على غّب كجو التقرب فهو غّب كافر إذ ) ...ُب السجود للصنم كالوثن :قاؿ 

لذا من سجد لصنم و غّب  : ...إٔب أف قاؿ ..منزع التكفّب ىو التقرب للمسجود لو ال لذات السجود
: فيلخص ٩با سبق أف ال يلـز من السجود  ..ٍب قاؿ ...اجدا ن أمامو كقدامو ال لومتقرب و لو فهو ُب الواقع س

 فييستفصل منو ف ف كاف عابده لشئ عبادتو فمن ٍب من سجد لشئ فبل يلـز منو عبادتو لو بل األمر ٧بتمل
يكفر من  بلى :: قاؿ بعض الفضبلء ..إٔب أف قاؿ ....متقربا ن لو فهو كفر كإف ٓب يكن كذلك فليس كفرا ن 

بالطاغوت ٤با سجد للوثن كاإلٲباف ال . جهة أخرل كىي أف ىذا الفاعل ٓب يكفر بالطاغوت إذ لو كاف كافرا ن
بالطاغوت لتقرب إليو :فيقاؿ. يصح إال بالكفر بالطاغوت نقل . ( ...ىذا غّب صحيح إذ لو ٓب يكن كافرا ن

كقاؿ ُب الرد  [ٓ-ُ :ص]. علق بالتكفّب[قولو من رسالتو ]مهمات كمسائل متفرقات كتنبيهات متممات تت
٫بن ال ٬بتلف ُب أف اإلٲباف ال يصح إال بالكفر بالطاغوت لكن ا٣ببلؼ بيننا ىل ) [:ُْص: ] :األكؿ

كأنا أزعم أنو غّب مناُب لو مطلقا ن مع  ....السجود للصنم على غّب التقرب مناُب للكفر بالطاغوت أـ ال
إجابة االعَباض  [ُّ :ص :كقاؿ ُب ]الرد األكؿ ( .. شئ كالكفر شئ آخراتفاقنا أيضا ن أنو آٍب لكن اإلٍب

إف من ا٤بعلـو أف ا٤بتبلزمْب ال ينفكاف كما كاف ىذا ليخفى على مثل ىذا اإلماـ الفحل  :الثالم / أف يقاؿ
حقاؽ لذا ىذا التبلـز فيمن سجد لو على كجو االست ،الذم نقلت عنو ما يدؿ على أف ا٤بتبلزمْب ال ينفكاف
سجود بدكف أم دافع ىذا  ،إذ ما من عمل إال كلو دافع ،فالسجود مراد لذاتو ال ألمر دنيوم من ماؿ ك٫بوه

أما عند كجود دكافع كا٤باؿ ك٫بوه ف ف التبلـز ينفك إذ ىو ال يريد . ال يكوف إال تقربا كتعظيما للمسجود
ب ىو ا٤بلك كاألعضاء جنوده كما قاؿ أبو ىريرة كالقل ،التقرب القليب كإ٭با يريد ا٤باؿ كىذا ىو السجود إليو

كىذا مثل الساجد للصنم فقد : )[ٖ ّ:]ص(:الرد الثا٘ب)كقاؿ ُب مذكرة لو بعنواف . (-ر ي ا عنو-
 . (تكوف البلـ ٗبعُب إٔب االستحقاؽ ف ننا نكفره على ظاىره لكن ال نقطع بباطنو

 :الفا ل / من ا٤بهم غاية األٮبية أف نفرؽ بْب أمرين أخي ػ:الرد األكؿ(: )كقاؿ ُب مذكرة و لو بعنواف 
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فهو ساجد لذات الصنم ال ألمر آخر فمثل ىذا معظمه  ،ٗبعُب االستحقاؽ (السجود لصنم )كالبلـ -أ
لو كتعظيمو ىذا دليل على عدـ إنكاره لو كبغضو إياه كعلى إقراره بو كىذا كفر ُب الشرع كفاعلو ٓب 

 . يستمسك بالعركة الوثقى
كإ٭با الصنم قدامو  ،فهو ساجد ال لذات الصنم لكن ألمر آخر. (السجود للصنم كالبلـ ٗبعُب )إٔب -ب
فهذا ٱبتلف حكمو باختبلؼ ا٤بسجود إليو فقد يكوف كاجبا كالصبلة إٔب القبلة ُب الفريضة كقد  .....كأمامو

فمن ٍب يعلم . باد األكثاف كىكذاكقد يكوف ٧برما كالسجود إٔب الصنم ٤با فيو من ا٤بشأّة بع ،يكوف مستحبا
كإف أراد السجود ألمر  ،إف أراد السجود لذاتو فالبلـ لبلستحقاؽ فهذا كفر ،أف السجود للصنم أمر ٧بتمل

 [ّ، ِ]ص:. (آخر فالبلـ ٗبعُب )إٔب( فهذا ٧بـر كليس شركا
ئبل ييقاؿ فهم من كبلمو  كل مسألة بعينها ل تبْب حقيقة قولو ُب كقد كيجّْهٍتً إليو أسئلة ُب ىذا الصدد 

كذا ككذا ٍب يدخل الكبلـ االحتماؿ ُب اختبلؼ ا٤بفاىيم فنسوؽ كل سؤاؿ مع إجابتو ليعلم الناظر فيها 
 :موقع ا٣بلل كمواطن الزلل

 ،لكنو طمعا ن ُب دنيا ،كأف ٧بمدا ن رسوؿ ا ،ػ ما ا٢بكم ُب رجل يشهد أف ال إلو إال ا:السؤاؿ األكؿ 
 ،غّب أنو ٓب يرد التقرب ٥بذه األشياء،كيتمسح بالصلباف ،كيذبح لبوذا ،يسجد للشمس ،لمشركْبأك ٦باراة ن ل

 . كإ٭با مقصوده الدنيا كال شئ غّبىا
 . كإنك ػ أيها األخ ا٤ببارؾ ػ سألت ُب السؤاؿ األكؿ عن أشياء ثبلثة: )فقاؿ ُب إجابتو 
يريد مهمات كمسائل متفرقات كتنبيهات  ػ قد بينت لك ُب الوريقات األكٔب :/ السجود للشمس األكؿ 

فمن من سجد سجودا ن على  أنو ال يلـز من السجود للشئ عبادتو ػ متممات تتعلق بالتكفّب ا٤بذكورة أعبله
غّب كجو التعبد كالتقرب للشمس ف نو ال يكفر ٖببلؼ من سجد تقربا ن كتعبدا ن إذ ا٤بعوؿ ُب التكفّب 

 . (ذكرت من السجود ال يعد كفرا ن  كما. بالسجود ىو التقرب القليب
قد نقلت لك ُب الوريقات األكٔب أف الذبح من األمور اتملة فبل يكفر الذابح  :/ الذبح لبوذا الثا٘ب 

 . ( ...إال إذا كاف على كجو التقرب كالتعبد
اؿ مباشرة ن مكررا ن إف عدـ التكفّب ّٔذه األعم كأعيد. القوؿ فيو كسابقو :التمسح بالصلباف الثالم / 

 . كا أعلم. لعدـ كجود نص شرعي ػ فيما أعلم ػ يكفر ّٔا مباشرة فمن ٍب صارت من األعماؿ اتملة
يقوؿ إف النيب  لكنو :أف ٧بمدا ن رسوؿ اك  ما ا٢بكم ُب رجل و يشهد أف ال إلو إال ا :السؤاؿ الثا٘ب 
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ػ كإذا كاف مثل ىذا  كٰبايب قرابتو ،كٯبور ُب قسمتو ،ككاف يظلم الناس ،صلى ا عليو كسلم كاف مرائيا ن 
 . كالذم يعترب كفرا ن ٱبرج بو صاحبو من اإلسبلـ ،فما حد السب الذم يضاد اإلٲباف من كل كجو ،مسلما ن 
إذا توافرت ُب حقو الشركط  ،القائل ألحد ىذه األمور كافره كال يعذر ٔبهلو / جواب السؤاؿ الثا٘ب 

 :أف كاف ابن عمتك كقوؿ الرجل :لكن أرجو أف تفرؽ بْب ىذه األلفاظ كقوؿ البدرم .كانتفت عنو ا٤بوانع
كمناشدة أزكاجو إياه العدؿ إذ ىذه ال تكوف سبا ن إال من باب البلـز كالـز ا٤بذىب ليس  ،يا٧بمد اعدؿ

]مهمات كمسائل الزما ن لذا ٓب يكفرىم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كما سبق ُب الوريقات األكٔب ػ رسالتو
 [ٓػػ  ُ :ص]. متفرقات كتنبيهات متممات تتعلق بالتكفّب[

مع ظهور أعماؿ  ،كىل يكفي اعتقاد بطبلنو ،/ ما معُب الكفر ٗبا يعبد من دكف ا السؤاؿ الثالم 
 . ٚبالف ذلك

 . قد ًب ب جابة السؤاؿ الثا٘ب / جواب السؤاؿ الثالم
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 ** وتصفة الكفر بالطاغ :ا٤بسألة األكٔب **
البوذا كالشمس كا٤بتمسح بالصلباف مؤمنه بالطاغوت كافره ك  إف الساجد للصنم كالوثن :فنقوؿ ا١بواب 
فمن كافق الكفار ُب الظاىر مع  كإف ٓب ينًو بقلبو عبادهتا كقصد التقرب ٥با بنص القرآف كالسنة كاإلٝباع با

على أصنامهم كطواغيتهم حيًكمى عليو ٗبقتضى  ٨بالفتو ٥بم ُب الباطن كمدح ما ىم عليو من الكفر أك أثُب
أٓب تر إٔب الذين أكتوا نصيبان )} -:لقوؿ تعأب ذلك كإذا كافق ا٢بكم ال فبل اعَباض على من حكم بالدليل

قاؿ جاء حيي بن أخطب  :فقد ركل ابن أيب حاًب عن عكرمة ({...من الكتاب يؤمنوف با١ببت كالطاغوت
ما أنتم  :فقالوا ،أنتم أىل الكتاب كأىل العلم فأخربكنا عٌنا كعن ٧بمد:فقالوا ككعب بن أشرؼ إٔب أىل مكة

 ،كما ٧بمد فقالوا ٫بن نصل األرحاـ كننحر الكوماء كنسقي ا٤باء على اللَب كنفك العا٘ب كنسقي ا٢بجيج
 :سبيبل ك٧بمد صنبور قطع أرحامنا كاتبعو سراؽ ا٢بجيج من غفار فنحن خّب أـ ىو فقالوا أنتم خّب كأىدل

معُب اإلٲباف  ػ كىي أٮبها ػ. فنزلت اْلية كقاؿ اإلماـ آّدد ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبو ا ُب ا٤بسألة الرابعة
. با١ببت كالطاغوت ُب ىذا ا٤بو ع ىل ىو اعتقاد القلب أك ىو موافقة أصحأّا مع بغضها كمعرفة بطبلهنا

 . بعض ىذه األمة يعبد األكثاف[ باب ما جاء أف]
على أف من قاؿ أك فعل كفران يكفر با٢باؿ النشراح صدره بذلك ما ٓب يكن مكرىان  قد أٝبع العلماءك  

ألف ]الر ا بالكفر كفر كالعـز على الكفر كفره با٢باؿ ككذا لو تردد ىل يكفر كفرى با٢باؿ ككذا تعليق الكفر 
)إف الذين ارتدكا على } :تعأب كلقولو [َِِص ]قالو صاحب كفاية األخيار: [بأمرو مستقبل كفره با٢باؿ

( أم إسرارىم الكذب كا٤بخالفة ف ذا كاف {إٔب قولو سنطيعكم ُب بعض األمر كا يعلم إسرارىم ...أدبارىم
من كعد بالكفر كإف ٓب يفعلو يكفر كإف عقد النية على ا٤بخالفة ُب الباطن فكيف ٗبن فعلو كإف اعتقد 

كاإلرادة ىي عمل القلب كعزمو على ({أف يتحاكموا إٔب الطاغوت)يريدكف }كأيضا ن قولو تعأب، بطبلنو
أٓب تر إٔب الذين نافقوا يقولوف }: )الفعل كاإلرادة ا١بازمة تستلـز كجود ا٤بقدكر عليو ال ٧بالة كقولو تعأب

 إلخواهنم الذين كفركا من أىل الكتاب لئن أيخرجتم لنخرجن معكم كال نطيع فيكم أحدا ن أبدا* كإف قوتلتم
فقد  {(اْلية ...لننصرنكم كا يشهد إهنم لكاذبوف * ألف أخرجوا ال ٱبرجوف معهم كألف قوتلوا ال ينصركهنم

 . ج معهم كنصرهتم على ا٤بؤمنْبشهد ا على كذّٔم كأخرب بباطنهم من إ مار عدـ ا٣برك 
ا عن عبادة اإلصناـ " ف ف أىل ا٤بلل متفقوف على أف الرسل ٝبيعهم هنو :قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيميةك  

كما قاؿ  ككل معبود سول ا ككفركا من يفعل ذلك كأف ا٤بؤمن ال يكوف مؤمنا ن حٌب يتربأ من عبادة األصناـ
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قد كانت لكم أسوة حسنة ُب إبراىيم كالذين معو إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ك٩با تعبدكف من  :(تعأب
ف ف  :كذكر آيات ٍب قاؿ)عداكة كالبغضاء أبدا حٌب تؤمنوا با كحدهدكف ا كفرنا بكم كبدا بيننا كبينكم ال
 . [ُِٖ/ : ٦بموع الفتاكل]. اليهود كالنصارل يكفركف عباد األصناـ "

[: )كأما ُْْٗب كتابو "كفاية األخيار" ] كقاؿ الشيخ العبلمة أبو بكر ٧بمد ا٢بيسيِب ا٢بيصِب الشافعي 
مس كالقمر كإلقاء ا٤بصحف ُب القاذكرات كالسحر الذم فيو عبادة الكفر بالفعل فكالسجود للصنم كالش

الشمس ككذا الذبح لؤلصناـ كالسخرياء باسم من أ٠باء ا تعأب أك بأمره أك كعيده أك قراءىة القرآف على 
 . ( ... رب الدؼ

منهم  " لكن يقع ذلك ُب طوائف:آخر أثناء كبلمو على كقوع بعض الطوائف ُب الكفر كقاؿ ُب مو ع 
ُب أمور يعلم العامة كا٣باصة بل اليهود كالنصارل يعلموف أف ٧بمدا ن بعم ّٔا ككفر من خالفها مثل عبادة 

كىذه ردة عن اإلسبلـ  ...ا كحده ال شريك لو كهنيو عن عبادة غّبه ف ف ىذا أظهر شعائر اإلسبلـ
"  . إٝباعا ن
عليو فقاؿ العبلمة  بل اليهود كالنصارل يعلموف ذلك ىو كما  :و رٞبو ا" فقول:عبد ا أبابطْب معلقا ن

يقولوف إف   قاؿ فقد ٠بعنا من غّب كاحد و من اليهود أهنم يعيبوف على ا٤بسلمْب ما يفعل عند ىذه ا٤بشاىد
 [ االنتصار]. كاف نبيكم أمركم ّٔذا فليس بنيب كإف كاف هناكم عنو فقد عصيتموه "

" اعلم رٞبك ا تعأب أف أكؿ ما فرض ا  :لوىاب رٞبو ا تعأب٧بمد بن عبد ا قاؿ اإلماـ آّددك  
 ،بطبلف عبادة غّب ا أف تعتقد :فأما صفة الكفر بالطاغوت ...على ابن آدـ الكفر بالطاغوت كاإلٲباف با

[ كقاؿ ُب مو ع آخر:" كمعُب ُْ/ُ :٦بموعة التوحيد]. كتكفر أىلها كتعاديهم " ،كتبغضها ،كتَبكها
الكفر بالطاغوت أف تربأ من كل ما ييعتقد فيو غّب ا من جِب أك أنسي أك شجر أك حجر أك غّب ذلك 
كتشهد عليو بالكفر كالضبلؿ كتبغضو كلو كاف أباؾ أك أخاؾ فأما من قاؿ أنا ال أعبد إال ا كأنا ال أتعرض 

 ا كٓب يؤمن با كٓب يكفر السادة كالقباب على القبور كأمثاؿ ذلك فهذا كاذب ُب قوؿ ال إلو إال
 [، ُُِ/ ُ]الدررالسنية:. بالطاغوت"

من :الشيخ عبد الرٞبن بن حسن آؿ الشيخ رٞبو ا كقاؿ آّدد الثا٘ب  " أٝبع العلماء سلفا ن كخلفا ن
كالرباءة أف ا٤برء ال يكوف مسلما ن إال بالتجرد من الشرؾ األكرب  :الصحابة كالتابعْب كاألئمة كٝبيع أىل السنة

/  ُُ :الدرر السنية]. منو ك٩بن فعلو كبغضهم كمعاداهتم ٕبسب الطاقة كالقدرة كإخبلص األعماؿ كلها  "
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ْٓٓ ] 
فمن }"ىذه كلماتو ُب بياف الطاغوت ككجوب اجتنابو قاؿ تعأب:  :كقاؿ العبلمة سليماف بن سحماف 

فبْب تعأب أف ا٤بستمسك بالعركة  {انفصاـ ٥با يكفر بالطاغوت كيؤمن با فقد استمسك بالعركة الوثقى ال
الوثقى ىو الذم يكفر بالطاغوت كقدـ الكفر بو على اإلٲباف با ألنو قد يدعي ا٤بدعي أنو يؤمن با كىو 

كلقد بعثنا ُب كل أمةو رسوالن أف اعبدكا ا كاجتنبوا : ]ال ٯبتنب الطاغوت كتكوف دعواه كاذبة قاؿ تعأب
فأخرب أف ٝبيع ا٤برسلْب قد بعثوا باجتناب  {م من ىدل ا كمنهم من حقت عليو الضبللةالطاغوت فمنه

كالذين اجتنبوا الطاغوت أف يعبدكىا كأنابوا }الطاغوت فمن ٓب ٯبتنبو فهو ٨بالف ١بميع ا٤برسلْب قاؿ تعأب: 
كا٤براد من اجتنابو ىو ففي ىذه اْليات من ا٢بجج على كجوب اجتنابو كجوه كثّبة . {إٔب ا ٥بم البشرل

بغضو كعداكتو بالقلب كسبو كتقبيحو باللساف كإزالتو باليد عند القدرة كمفارقتو فمن ادعى اجتناب الطاغوت 
 [ َِٓ/  ُ :الدرر السنية]. كٓب يفعل ذلك فما صدؽ "

على ا[  دمو كحسابوك  من قاؿ ال إلو إال ا ككفر ٗبا يعبد من دكف ا فقد حـر مالو:]كُب ا٢بديم 
 ركاه مسلم من حديم طارؽ بن أشيم" 

ما يبْب معُب ال إلو إال ا ف نو ٓب ٯبعل التلفظ ّٔا عاصمان للدـ كا٤باؿ بل كال معرفة  كىذا من أعظم 
معناىا مع لفظها بل كال اإلقرار بذلك بل كال كونو ال يدعو إال ا كحده ال شريك لو بل ال ٰبىٍريـي مالو كدمو 

ف إٔب ذلك الكفر ٗبا يعبد من دكف ا ف ف شك أك توقف ٓب ٰبـر مالو كدمو فيا٥با من مسألة ما حٌب يضي
قالو اإلماـ آّدد ٧بمد بن عبد . أعظمها كأجلها كيالو من بياف ما أك حو كحجة ما أقطعها للمنازع "

 . ُب مسائل الباب السادس من كتاب التوحيد[] -:الوىاب
" إف سىٌب ا أك سىبى رسولو كفره ظاىرا ن كباطنا ن سواء كاف الساب :تيميةكقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن  

عن اعتقاده ىذا مذىب الفقهاء كسائر أىل السنة  يعتقد أف ذلك ٧بـر أك كاف مستحبل لو أك كاف ذاىبل ن
  [ِْٗ :]الصاـر. القائلْب بأف اإلٲباف قوؿ كعمل"

إذا كاف ٩بن علمت نبوتو  ،لنبوتو ف نو يستتاب من ذلك :" فأما إف سب نبيان غّب معتقدكقاؿ رٞبو ا 
إ٘ب ٓب  :فبل يقبل قولو ،ف نو سب ٧بض ؛إف كاف ٩بن ٯبهل أنو نيب ،ألف ىذا جحد لنبوتو ،بالكتاب كالسنة
 . [ّٖٓ :الصاـر]. أعلم أنو نيب "

ٗبقتضى الظاىر  ككبلـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ىنا أبلغ من قوؿ غّبه ُب ا٢بكم على ا١باىل كعاملو  
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 . إ٘ب ٓب أعلم أنو نيب" :" فبل يقبل قولو:كما يبينو قولو
 األحكاـ يعمل فيها بالظواىر كا يتؤب السرائر** ** ا٤بسألة الثانية:

ا٤بعركفة أف األحكاـ يعمل فيها بالظواىر كا يتؤب السرائر كالظاىر فرعه للباطن كدليل ه عليو  كالقاعدة 
بالتنقيب عن الناس كمعرفة ما تنطوم عليو الضمائر إذ ال سبيل عليو ألبتو فبل تعلق األحكاـ كٓب يكلفنا ا 

يأيها الذين أمنوا إذا  ربتم ُب سبيل ا فتبينوا كال تقولوا ٤بن }الشرعية ُب أمور غّب مقدكر عليها قاؿ تعأب: 
م بالظاىر كقاؿ النيب للعباس ٤با أسر أمر بالتبْب ألف األصل ىو ا٢بك ،{...ألقى إليكم السبلـ لست مؤمنا

" كأحكاـ الدنيا فهي جارية على ظاىر :[ كقاؿ ابن القيم ..أما ظاىرؾ فعلينا كأما سريرتك ف ٔب ا]يـو بدر:
  الطبقة السابعة عشرة[:طريق ا٥بجرتْب]. األمر"
ٰباسب )ائرم: بن ٧بمد بن قاسم العاصمي النجدم ُب رده على قوؿ ا١بز  كقاؿ الشيخ عبد الرٞبن 

قاؿ » إْب . …إ٭با األعماؿ بالنيات«  :تصديقان على ما ُب ا٢بديم ،عباده على ما يعتقدكنو على نياهتم
" ال ٲبنع القوؿ بشرؾ من جعل مع ا إ٥بان آخر،ف ف األخذ ُب الدنيا :عبد الرٞبن بن ٧بمد -رٞبو ا 
فة أف األحكاـ يعمل فيها بالظواىر كا يتؤب السرائر كىذه قاعدة معرك  ،كما دؿ عليو اللفظ صرٰبان  ،بالظواىر

 ،فكيف نقبل منك ىذه الدعول ،كتصديق الظن ،على أف من ا٢بمق ا٤بتناىي تكذيب العْب :كنص العقبلء
فمن أظهر لنا خّبان أمناه  ،كقد قاؿ عمر ر ي ا عنو:" إف الوحي قد انقطع كإ٭با نؤاخذكم اْلف ٗبا ظهر لنا

كمن أظهر لنا سوءان ٓب نؤمنو كٓب نصدقو كإف قاؿ  ،يس لنا من سريرتو شيء كا ٰباسبو ُب سريرتوكل ،كقربناه
 [ ُّٔالسيف ا٤بسلوؿ على عابد الرسوؿ: ]. كعلى ىذا إٝباع ا٤بسلمْب" ،إف سريرتو حسنة(

ال ٲبكن  كقد ذكر العلماء من أىل كل مذىب أشياء كثّبة رٞبو ا:" كقاؿ الشيخ عبد ا أبا بطْب 
فا٤بدعي أف مرتكب . كٓب يقيدكا ذلك با٤بعاند ،حصرىا من األقواؿ كاألفعاؿ كاالعتقادات أنو يكفر صاحبها

ا أك جاىبل معذكر ٨بالف للكتاب كالسنة كاإلٝباع ببل شك مع أنو  ا أك ٨بطئنا أك مقلدن الكفر متأكالن أك ٦بتهدن
لو توقف ُب تكفّب من شك ُب رسالة ٧بمد صلى  ال بد أف ينقض أصلو فلو طرد أصلو كفر ببل ريب كما

 االنتصار[ ]. ا عليو كسلم"
كإ٭با الذم يظهر من القوؿ كالفعل  ،:" اإلٲباف كالنفاؽ أصلو ُب القلب ن كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
يلمزكف  ف ذا ظهر من الرجل شئ من ذلك ترتب ا٢بكم عليو فلما أخرب سبحانو أف الذين ؛لو كدليله عليو فرعه 

كمعلـو أنو إذا  ،كالذين يؤذكنو من ا٤بنافقْب ثبت أف ذلك دليله على النفاؽ كفرعه لو النيب صلى ا عليو كسلم
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فثبت أنو حيثما كجد ذلك كاف صاحبو منافقان  ،حصل فرع الشيء كدليلو حصل أصلو ا٤بدلوؿ عليو
  [ٔٔ :الصاـر]"

قد الوحدانية ُب األلوىية  سبحانو كتعأب، كالرسالة فمن اعت ؛:" أف اإلٲباف قوؿ كعملكقاؿ أيضا ن  
الذم ىو حاؿ ُب القلب يظهر أثره  -ٍب ٓب يتبع ىذا االعتقاد موجبة من اإلجبلؿ كاإلكراـ ،لعبده كرسولو
كاف كجود ذلك االعتقاد كعدمو،   -بل قارنو االستخفاؼ كالتسفيو كاالزدراء بالقوؿ أك بالفعل ،على ا١بوارح
كأما ُب  ،ىذا فيما بينو كبْب ا ...كمزيل ٤با فيو من ا٤بنفعة كالصبلح ،موجبان لفساد ذلك االعتقادككاف ذلك 

 ،الظاىر فتجرم األحكاـ على ما يظهره من القوؿ كالفعل كما ٘برد كفر إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية
: . قصد أف يكفر "الكفر أف ال ي :كما ال ينفع من قاؿ  ،كإف كاف عدـ ىذا القصد ال ينفعو  ّٕٕ]الصاـر

 [ّٖٕػ
 ** مبلزمة الظاىر للباطن :ا٤بسألة الثالثة **

منو شرؾ أكرب كالسجود لغّب ا من األصناـ كاألكثاف أك البوذا كالشمس كالصلباف ف نو  فمن ظهر 
اإلسبلـ:" ك٥بذا ٰبكم عليو ٗبا ظهر منو ككاف ذلك داالن على انتفاء اإلٲباف من قلبو النتفاء لوازمو قاؿ شيخ 

( كلو كانوا :ف ف انتفاء البلـز يقتضي انتفاء ا٤بلزـك كقولو تعأب ،ينفي ا اإلٲباف عمن انتفت عنو لوازمو
ال ٘بد قومان يؤمنوف با كاليـو اْلخر يوادكف من :(كقولو ،يؤمنوف با كالنيب كما أنزؿ إليو ما اٚبذكىم أكلياء )

 ،٫بوىا فالظاىر كالباطن متبلزماف ال يكوف الظاىر مستقيمان إال مع استقامة الباطناْلية ك . )حاد ا كرسولو 
أال إف ُب ا١بسد مضغة )يستقيم الظاىر ك٥بذا قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم:  كإذا استقاـ الباطن فبل بد أف

اؿ عمر ر ي كق ،. إذا صلحت صلح ٥با سائر ا١بسد كإذا فسدت فسد ٥با سائر ا١بسد أال كىي القلب(
ال يستقيم إٲباف عبد : )كُب ا٢بديم لو خشع قلب ىذا ٣بشعت جوارحو :ا عنو ٤بن رآه يعبم ُب صبلتو

  [ِّٕ/ُٖحٌب يستقيم لسانو كال يستقيم لسانو حٌب يستقيم قلبو"]٦بموع الفتاكل:
" كمن ذبح :فيما نقلو عنو الشيخ سعد بن ٞبد بن عتيق رٞبهما ا -رٞبو ا  - كقاؿ ابن القيم 

/  َُ :الدرر السنية]. فقد عبده كإف ٓب يسم ذلك عبادة " ،كاستعاذ بو كقرب إليو ما ٰبب ،للشيطاف كدعاه
ْٓٗ ] 
ما  (ََْْالدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء ُب السؤاؿ الثا٘ب من الفتول رقم ) كجاء ُب فتاكل اللجنة 
 :يلي
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صلى ا عليو كسلم كاستقبل القبلة بالصبلة كلو سجد  ىناؾ من يقوؿ كل من يتقيد برسالة ٧بمد س: 
لشيخو ٓب يكفر كٓب يسمو مشركا ن حٌب قاؿ إف ٧بمد بن عبد الوىاب الذم تكلم ُب ا٤بشركْب ُب خلودىم ُب 
النار إذا ٓب يتوبوا قد أخطأ كغلط كقاؿ إف ا٤بشركْب ُب ىذه األمة يعذّٔم ٍب ٱبرجهم إٔب ا١بنة كقاؿ إف أمة 

 . ٱبلد فيهم أحد ُب النار ٧بمد ٓب
إذا سجد بعد  ،" كل من آمن برسالة نبينا ٧بمد صلى ا عليو كسلم كسائر ما جاء بو ُب الشريعة:جػ

أك شيخ طريق يعترب كافران مرتدان عن اإلسبلـ مشركان مع ا غّبه ُب  ،كصاحب قرب ،ذلك لغّب ا من كٕب
لكنو قد يعذر ١بهلو  ،تيانو ٗبا ينقض قولو من سجود لغّب االعبادة كلو نطق بالشهادتْب كقت سجوده إل

 ،فبل تنزؿ بو العقوبة حٌب يعلم كتقاـ عليو ا٢بجة كٲبهل ثبلثة أياـ إعذاران إليو لّباجع نفسو عسى أف يتوب
من بدؿ دينو ): )ف ف أصٌر على سجوده لغّب ا بعد البياف قيتل لردتو لقوؿ النيب صلى ا عليو كسلم

( أخرجو البخارم ُب صحيحو عن ابن عباس ر ي ا عنهما فالبياف كإقامة ا٢بجة لئلعذار إليو قبل (اقتلوهف
إنزاؿ العقوبة ال ليسمى كافران بعد البياف ف نو يسمى كافران ٗبا حدث منو من سجود لغّب ا أك نذره قربة أك 

ن مات على الشرؾ ال يغفر لو كٱبلد ُب النار ذٕبو شاة مثبل ن لغّب ا كقد دؿ الكتاب كالسنة على أف م
ما كاف للمشركْب أف } :كقولو {إف ا ال يغفر أف يشرؾ بو كيغفر ما دكف ذلك ٤بن يشاء:} لقولو تعأب

فتاكل ]. " {يعمركا مساجد ا شاىدين على أنفسهم بالكفر أكلئك حبطت أعما٥بم كُب النار ىم خالدكف
 [َِِ/  ُ:اللجنة الدائمة

 أف ا٤بنزع ُب التكفّب ىو الفعل الظاىر كنفس الناقض ** ا٤بسألة الرابعة: **
كىي أف ا٤بنزع ُب التكفّب ىو الفعل الظاىر كنفس الناقض ال أمره غامض ال  كأيضا ن ىنا مسألة عظيمة 

لظاىر خارج عن الفعل أك القوؿ ا ٲبكن الوصوؿ إليو كتعليقو باالعتقاد أك إرادة التقرب كالعبادة أك بأمر
 اسوس ا٤بشاىد كمن خالف ىذا فقد خرؽ اإلٝباع كنقض االتفاؽ ػػ كما ىو حاؿ صاحب ىذه الورقات ػػ
كجعل السجود لؤلصناـ كالشمس كالصلباف أمره غّب مؤثره ُب الكفر كعلى ىذا فقس ٝبيع النواقض 

 . إلٲبافكا٤بكفرات كىذا ظاىر البطبلف كفساده معلـو ببل نكراف عند ٝبيع أىل العلم كا
كفر سواء اقَبف بو كجود السب أك ٓب يقَبف ف ذان  " أف اعتقاد حلن السبٌ :قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

الوجو . ال أثر للسبن ُب التكفّب كجودان كعدما ن كإ٭با ا٤بؤثر ىو االعتقاد كىو خبلؼ ما أٝبع عليو العلماء
لسب ما يدؿ على أف الساٌب مستحل فيجب أف ال أنو إذا كاف ا٤بكفر ىو اعتقاد ا٢بل فليس ُب ا :الرابع
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( كما قاؿ (أك عبثان أك لعبان  أنا أعتقد أف ىذا حراـ كإ٭با أقوؿ غيظان كسفهان )) :يكفر ال سيما إذا قاؿ
" :ككما إذا قاؿ كنلعبإ٭با كنا ٬بوض } :ا٤بنافقوف  :]الصاـر. إ٭با قذفت ىذا ككذبت عليو لعبان كعبثا ن
ْٗٓ- ْٗٔ] . 
كإاٌل فالوصفي  ،" ال رىٍيبى أنو البيدَّ أف يكوف لكل صفةن تأثّب ُب ا٢بكم :ضا ن رٞبو ا تعأبكقاؿ أي 

مىٍن زىٗبى كأىكىلى جيًلدى ٍب قد يكوف كٌل صفة مستقلة بالتأثّب  :كمن قاؿ  ،العدٙبي التأثّب ال ٯبوز تعليقي ا٢بكم بو
كوف ٦بموعي ا١بزاء مرتبا ن على آّموع كلكل كصفو كقد ي ،يقتل ىذا ألنو ميرتد زاف و  :لو انفردت كما يقاؿ

كقد تكوف تلك الصفاتي متبلزمة كل منها  ،{كالَّذينى ال يىٍدعيوف مىعى اللًَّو إ٥بان آخىرى } :تأثّبه ُب البعض كما قاؿ
  :ؿكما يقا  ،لو فرض ٘برُّديهي لكاف مؤثران على سبيل االستقبلؿ أك االشَباؾ فيذكر إيضاحا كبيانان للموجب

إفَّ } :كقد يكوف بعضها مستلزمان للبعض من غّب عكس كما قاؿ ،كعىصىى الٌلو كرسولو ،كىفىريكا بالٌلو كبرسولو
  ،. [ْٔػ  ْٓ :]الصاـر {الًَّذينى يىكفيريكفى بآياًت اللًَّو كيٍقتػيليوفى النًَّبيّْْبى ًبغىٍّبً حىق

ا٤بسألة تصورا ن حسنا ن يكفي ُب إبطا٥با من فأعلم أف تصور ىذه  " :كقاؿ اإلماـ ٧بمد بن عبد الوىاب 
أف مقتضى قو٥بم أف الشرؾ با كعبادة األصناـ ال تأثّب ٥با ُب التكفّب ألف  :األكؿ :غّب دليل خاص لوجهْب

اإلنساف إف انتقل عن ا٤بلة إٔب غّبىا ككذب الرسوؿ كالقرآف فهو كافر كإف ٓب يعبد األكثاف كاليهود ف ذا كاف 
نو مسلم يقوؿ ال إلو إال ا كيصلي كيفعل كذا أل اإلسبلـ ال يكفر إذا أشرؾ الشرؾ األكرب من انتسب إٔب

ككذا ٓب يكن للشرؾ كعبادة األكثاف تأثّب بل يكوف ذلك كالسواد ُب ا٣بلقة أك العمى أك العرج ف ذا كاف 
. كافية ُب رد ىذا "  صاحبها يدعي اإلسبلـ فهو مسلم كإف ادعى ملة غّبىا فهو كافر كىذه فضيحة عظيمة

 . [مفيد ا٤بستفيد ُب كفر تارؾ التوحيد]
 ا٤بسألة ا٣بامسة: األفعاؿ كاأللفاظ الصرٰبة ٯبرم حكمها كما تقتضيو ** 

 كإف زعم ا٤بتكلم أك الفاعل قصد ما ٱبالف ظاىرىا كبياف خطأ من قاؿ ال يكفر إال من قصد الكفر
كإف ٓب يقصد الكفر إذا صدر منو كفر ٨برج من ا٤بلة على أف اإلنساف يكفر  كبعد ىذا نسوؽ األدلة 

( قل ىل ننبئكم باألخسرين أعماالن الذين  ل سعيهم ُب ا٢بياة الدنيا كىم ٰبسبوف أهنم ٰبسنوف :قاؿ تعأب
 :كالصواب من القوؿ ُب ذلك عندنا أف يقاؿ: )اْلية قاؿ ابن جرير الطربم رٞبو ا ُب تفسّبه ٥بذه. )صنعان 

كل عامل عمبلن ٰبسبو فيو مصيبان كأنو  بفعلو )( ىل ننبئكم باألخسرين أعماالن :ز كجل عُب بقولوإف ا ع
كىو بفعلو ذلك  مسخط كعن طريق أىل اإلٲباف لو جائر كالرىابنة كالشمامسة كأمثا٥بم  ،ذلك مطيع مرض
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إٔب  - ن أىل أٌم دين كانوامن أىل االجتهاد ُب  بللتهم كىم مع ذلك من فعلهم كاجتهادىم با كفره م
يقوؿ ىم الذين ٓب يكن عملهم الذم عملوه ُب )الذين  ل سعيهم ُب ا٢بياة الدنيا  :(كقولو -أف قاؿ 

بل على   ،بو بغّب ما أمرىم كذلك أهنم عملوا بل كاف على جور ك بللة ،حياهتم الدنيا على ىدل كاستقامة
كُب ما ندب  ،يظنوف أهنم بفعلهم ذلك  مطيعوف كفر منهم بو كىم ٰبسبوف أهنم ٰبسنوف صنعان كىم

عباده إليو ٦بتهدكف كىذا من أدؿ الدالئل على خطأ قوؿ من زعم أنو ال يكفر با أحد إال من حيم 
يقصد إٔب الكفر بعد العلم بوحدانيتو كذلك أف ا تعأب ذكره أخرب عن ىؤالء الذين كصف صفتهم ُب ىذه 

وا ُب الدنيا ذىب  بلالن كقت كانوا ٰبسبوف أهنم ٧بسنوف ُب صنعهم ذلك كأخرب اْلية أف سعيهم الذين سع
عنهم أهنم ىم الذين كفركا بآيات رّٔم كلو أف القوؿ ما قاؿ الذين زعموا أنو ال يكفر با أحد إال من 

ف لوجب أف ىؤالء القـو ُب عملهم الذم أخرب ا عنهم أهنم كانوا ٰبسبوف أهنم ٰبسنو  ،حيم يعلم
كأف أعما٥بم حابطة كعُب  كلكن القوؿ ٖببلؼ ما قالوا أهنم با كفرة ،صنعو،كانوا مثابْب مأجورين عليها

 . عمبلن "أم . أهنم ٰبسنوف صنعان  :بقولو
ال ترفعوا أصواتكم فوؽ صوت النيب كال : )قولو سبحانو :الدليل السادس ":كقاؿ شيخ اإلسبلـ رٞبو ا

ككجو الداللة أف ا سبحانو (، ف ٙببط أعمالكم كأنتم ال تشعركفعضكم لبعض أ٘بهركا لو بالقوؿ كجهر ب
ألف ىذا الرفع كا١بهر قد يفضي  ،كعن ا١بهر لو كجهر بعضهم لبعض ،هناىم عن رفع أصواهتم فوؽ صوتو
ف نو علل هنيهم عن ا١بهر كتركهم لو بطلب سبلمة العمل عن ا٢ببوط  ،إٔب حبوط العمل كصاحبو ال يشعر

كما قد يفضي إٔب حبوط العمل ٯبب تركو  ،ْب أف فيو من ا٤بفسدة جواز حبوط العمل كانعقاد سبب ذلككب
ت كىو كافر فأكلئك كمن يرتدد منكم عن دينو فيم: )كالعمل ٰببط بالكفر قاؿ سبحانو ،غاية الوجوب

 ،لو ذلا أف رفع الصوت قد يشتمل على أككم -:كذكر آيات إٔب أف قاؿ -اْلية  (حبطت أعما٥بم
ف ذا كاف األذل كاالستخفاؼ الذم ٰبصل ُب سوء األدب من غّب ،كاستخفاؼ بو كإف ٓب يقصد الرافع ذلك

 [ ٕٖ :الصاـر]. فاألذل كاالستخفاؼ ا٤بقصود كاليمتعٌمد كفهر بطريقة األكٔب " ،قصد صاحبو يكوف كفران 
:" كقد قرر -[ ُّْس: منهاج التأسيس كالتقدي:]كقاؿ الشيخ عبد اللطيف آؿ الشيخ ُب كتابو 

الفقهاء كأىل العلم ُب باب الردة كغّبىا أف األلفاظ الصرٰبة ٯبرم حكمها كما تقتضيو كإف زعم ا٤بتكلم ّٔا 
 . كىذا صريح ُب كبلمهم يعرفو كل ٩بارس ". أنو قصد ما ٱبالف ظاىرىا

أف من  :قو ُب باب الردة]ُب تطهّب االعتقاد[:" قد صرح الفقهاء ُب كتب الف كقاؿ الصنعا٘ب رٞبو ا 
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 . تكلم بكلمة الكفر يكفر كإف ٓب يقصد معناىا "
" إذا :" الرابعة:ُب جوابو على عدة مسائل كمنها - رٞبو ا - كقاؿ شيخ اإلسبلـ ٧بمد عبد الوىاب 

: أنو نطق ٗبا ال يعرؼ معناه ،نطق بكلمة الكفر ا أما كونو ال يعرؼ أهن ،كٓب يعلم معناىا صرٰبان كا حا ن
فهم يعتذركف من النيب صلى ا عليو )( ال تعتذركا فقد كفرًب بعد إٲبانكم :فيكفي فيو قولو تعأب،تكفره

كالعجب ٩بن ٰبملها على ىذا كىو يسمع قولو تعأب: )كىم ٰبسبوف أهنم  ،كسلم ظانْب أهنا ال تكفرىم
 [ُِٓ/ َُ:سنيةالدرر ال]. قاؿ أيظن ىؤالء ليسوا كفارا ن " -إٔب أف -ٰبسنوف صنعان(
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 فصل ُب نقض قولو
أف من سجد لؤلصناـ كطاؼ باألكثاف كذبح للبوذل كٛبسح بالصلباف ألجل أمر دنيوم كالرياسة كا١باه  

كا٤باؿ أك فعل ذلك مداىنة ن لقومو كخوؼ ا٤ببلمة كالعيب أك خوفا ن من الكفار أك قاؿ عبدتي غّب ا كاذبا 
 . من غّب إكراه ال يكفر

إذ الساجد للصليب كاألكثاف من غّب أم دافع كا٤باؿ ك٫بوه كإكراه ىو  :[ُٕص:] لرد األكؿقاؿ ُب ا 
سجود لو كُب مثل ىذه ا٢بالة ال ٲبكن أف يكوف إال لتعظيم قلبو للمسجود كإال ٤باذا سجد لو إذ ال أحد 

الدكافع التعبدية   ف ف خلت الدكافع الدنيوية من جلب نفع أك دفع  ر فلم تبق إال. يفعل فعبلن إال لدافع
كقد سبق ٫بو ىذا الكبلـ كأف ُب مثل ىذا يكوف التبلـز بْب السجود كالتقرب . كالتعظيم ٥با ك٫بو ذلك

 . (ألجل ىذا دخلو اإلكراه ،بالقلب
 ػ :كىذا على حالتْب :الثا٘ب / السجود الشركي :[ُٖكقاؿ ُب ]ص: 
 . السجود التعبدم لغّب ا كىذا كفر -ُ
كثاف كالصليب بدكف أم دافع من ماؿ ك٫بوه أك احَباـ ُب حق الصا٢بْب كالعلماء أك السجود لؤل -ِ

إذ ال أحد  ؟فهذا كفر إذ يلـز منو تعظيم ىذا ا٤بسجود لو كإال ٓب سجد لو. إكراه كىو السجود لو ال إليو
ل ىذا السجود قرر كُب مث. يفعل فعبلن إال لدافع أما إذا خلت الدكافع فلم يبق إال تعظيمو التعظيم التعبدم

 . التبلـز ُب الكفر بْب الباطن كالظاىر كُب مثلو يتصور اإلكراه
كالسجود لؤلكثاف أك غّبىا على غّب نية التقرب لدافع   -ما عدا الشركي كالبدعي  -السجود اـر  -ّ

 . (من الدكافع الدنيوية كا٤باؿ ك٫بوه كىو السجود إليو ال لو
على قوؿ من قاؿ [ِْص: ] :كقاؿ ُب الرد األكؿ  كلو أف النيب صلى ا عليو كسلم ٤با دعا قومو  :رآدا ن

لكنهم مداىنة ن لقومهم كخوفا ن من ا٤ببلمة كالعيب يسجدكف طوعا ن ألكثاف  ،لئلسبلـ كأقركا لو ٗبا جاء بو
 ،هم ىذافهل كاف يقبل من ،كيطوفوف ّٔا كيظهركف تعظيمها كال يصرحوف بالرباءة منها ،كيذٕبوف ٥با ،قريش

 . كىل ٯبوز أف أيكوف أمثاؿ ىؤالء مؤمنوف ُب الباطن
 كجواب ىذا ما يلي: : )فأجاب بقولو

أف ىذا استدالؿ ٗبورد النػزاع فهو مبِب على نتيجة ىذا البحم فعندؾ أف رسوؿ ا صلى ا عليو 
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يقبل منهم مع كوهنم كسلم يكفرىم كال يقبل منهم كعندم إف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ال يكفرىم ك 
 . آٜبْب
فمثل ىذا يقوؿ: أيها الناس أنا ٓب أسجد لو كال ): [َٓ :ص]ػ:الرد الثا٘ب() كقاؿ ُب مذكرة لو بعنواف 

بل لو  ،كدليل ذلك أنو لوال ا٤باؿ ٤با سجدتي  ،أراه يستحق شيئا من التعظيم كإ٭با سجدت من أجل ا٤باؿ
تعمدتي السجودى  ،خلوتي بو ٢بطمتو كإ٭با غاية األمر أنِب ٤با طمعت ُب  ،لكن ٓب أقصده للصنم كأنا كإف ى

فلماذا  ،فظنو شيء كالواقع شيء آخر ،كاف ظن صاحب ا٤باؿ أنِب ساجد لو ،ا٤باؿ سجدتي إٔب جهتو ال لو
  َ ( ..تلحوف على أف سجودم لو ال إليو

كيدكر معو ، ألجل ا٤باؿفا٣ببلصة ا٤بعتصرة أف الساجد إٔب الصنم ) :[ِٓص: ]: كقاؿ ُب الرد الثا٘ب 
يكفر ألف من استهزأ من أجل . بلى :كأرجو أال تعود كتقوؿ ،دار كلوال ا٤باؿ ٤با فعل ساجد إليو ال لو حيم

ال أسلم ألبتو أف من حالو كهذا يكوف كا٤بستهزئ بالدين إذ ا٤بستهزئ كقع ُب  :ا٤باؿ فهو كافر إذ أقوؿ لك
كال دليل معك مستقيم ٰبكم بكفر من فعل مثل  ،ف من كل كجوفهو مضاد لئلٲبا ،أمر ٧بكـو بكفره بدليل

إف الساجد إٔب الصنم ال ) [:ُٕ :ص] :كقاؿ ُب الرد الثا٘ب. ىذا الفعل كٯبعلو مضادان لئلٲباف من كل كجو(
 ،سجد إٔب صنم أمامو فلو أف رجبل ،لذاتو يستوم ظاىران ُب صورتو مع الساجد للصنم على كجو االستحقاؽ

ػػكقاؿ ػػ كذ سجودم ىذا لو ال إليو ػػ ككاقع حالو الذم ال يعلمو إال ا أنو ساجد إليو ال لو ػػ فنحن بناءن  :با ن
فهو ػػ ُب الواقع ػػ ، على قولو الذم قالو نكفره كإف كاف كاذبان ألنو ليس لنا إال ما أظهر كالسرائر أمرىا إٔب ا

ألنو ليس لنا إال  ،فمثل ىذا نكفره. عبدتي غّب ا :ػػ كذلك مثل: أف يقوؿ رجل ػػ كاذبان  ،ٓب يفعل الكفر
 ،فمثل ىذا ال ٫بكم على كفر باطنو ،بل كاف كاذبان  ،إذ ٓب يفعل ذلك ،كإف كاف كاقع حالو غّب كافر ،الظاىر

 . (ال لكونو فعل الكفر بل لكونو كاذبان ُب فعل الكفر
ـ صنم ككاقع حالو أنو ساجد لو ال إليو فلو أف رجبل ن سجد أما: )[ٖٕ :]ص:كقاؿ ُب الرد الثا٘ب 
 . (ألنو ليس ٕب إال الظاىر لكن لو تبْب ٕب أنو كاذب تراجعت عن تكفّبه،لكفرتو
٤با ُب  ،كلوال ا٤باؿ ٤با فعل ،تعمد السجود للصنم من أجل ا٤باؿ: )فيمن [ٖٗ :ص]ػ:كقاؿ ُب الرد الثا٘ب 

  .قلبو من اعتقاد ذمو كأنو لو استطاع ٙبطيمو ٢بطمو(
*********************************** 

على كل ما تقدـ قد كفاناه اإلماـ ٧بمد بن عبد الوىاب كحفيده الشيخ سليماف بن عبد ا  فا١بواب 
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من كفر با من بعد إٲبانو إال : )قولو تعأب رٞبهم ا كىو عْب جوابنا عن ىذه ا٤بسألة ُب كبلـ ٥بما على
 . ٲباف(من أكره كقلبو مطمئن باإل

" ٓب يعذر ا إال من أكره مع كوف قلبو مطمئنان باإلٲباف كأما غّب ىذا فقد  :قاؿ اإلماـ ٧بمد رٞبو ا 
كفر بعد إٲبانو سواءن فعل خوفان أك مداراة أك مشحة بوطنو أك أىلو أك عشّبتو أك مالو أك فعل على كجو ا٤بزاح 

 [، بهاتكشف الش]. أك لغّب ذلك من األغراض إال ا٤بكره "
( من كفر با من :آؿ الشيخ رٞبو ا:" الدليل الرابع عشر قولو تعأب كقاؿ الشيخ سليماف بن عبدا 

سواءن كاف لو  ،فحكم تعأب حكمان ال يبدؿ أف من رجع من دينو إٔب الكفر فهو كافر…اْلية )بعد إٲبانو 
أك أىلو أـ ال كسواءن كفر ببا طنو أـ بظاىره دكف باطنو كسواءن كفر بفعالو أك عذر خوفان على نفسو أك ماؿ و

فهو كافر على كل حاؿ  ،ال كسواءن كاف طامعان ُب دنيا ينا٥با من ا٤بشركْب أـ ،مقالو أك بأحدٮبا دكف اْلخر
أك  ،إال ا٤بكره كىو ُب لغتنا ا٤بغصوب ف ذا أكره اإلنساف على الكفر كقيل لو اكفر كإال قتلناؾ أك  ربناؾ

ف فضربوه كٓب ٲبكنو التخلص إال ٗبوافقتهم جاز لو موافقتهم ُب الظاىر بشرط أف يكوف قلبو أخذه ا٤بشركو 
]حكم مواالة أىل . مطمئنان باإلٲباف أم ثابتا معتقدا لو كأما إف كافقهم بقلبو فهو كافر كلو كاف مكرىا "

 . اإلشراؾ[
في ألف األمر كاقع ال ٧بالة فبل تزاؿ ىذا الباب بل بسطوا الكبلـ فيو ٗبا يشفي كيك كالعلماء ٓب يغفلوا 

األحداث ُب األمة ٘برم ُب كل عصر كمصر من زمن النيب إٔب قياـ الساعة كقد عقد الفقهاء من كل مذىب 
كٕبثو ُب أىل القبلة ٩بن يصدر منو ما يوجب الكفر كالردة من  (باب حكم ا٤برتد)بابا ن مستقبل كأ٠بوه 

ا ن بكتاب ا كعمبل بسنة رسولو كقد تقدـ نقل اإلٝباع الذم حكاه األقواؿ كاألفعاؿ كاالعتقادات أخذ
أبابطْب كالصنعا٘ب كغّبىم كأيضا ن موافقة الكافرين ُب الظاىر ال ٚبرج عما ذكره العلماء ك  الشيخ عبد اللطيف

وافقة كىي ما يعذر الرجل بو على م :كلنتبع ذلك ٗبا ذكره ٞبد بن عتيق قاؿ رٞبو ا:" ا٤بسألة الثالثة
 فاعلم أف إظهار ا٤بوافقة للمشركْب لو ثبلث حاالت:  ،ا٤بشركْب كإظهار الطاعة ٥بم

فينقاد ٥بم بظاىره كٲبيل إليهم كيوادىم بباطنو فهذا كافر  ،أف يوافقهم ُب الظاىر كالباطن :ا٢بالة األكٔب 
(كلكن من : تعأب فيوكىو ٩بن قاؿ ا ،خارج من اإلسبلـ سواءن كاف مكرىان على ذلك أك ٓب يكن مكرىان 

 (.شرح بالكفر صدران فعليهم غضب من ا ك٥بم عذاب عظيم
أف يوافقهم أك ٲبيل إليهم مع ٨بالفتهم ُب الظاىر، فهذا كافر أيضان إذا عمل باإلسبلـ  :ا٢بالة الثانية 
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 . ظاىران عصم مالو كدمو كىو ا٤بنافق
  :و ٥بم ُب الباطن كىو من كجهْبأف يوافقهم ُب الظاىر مع ٨بالفت :ا٢بالة الثالثة 
إما  :كيتهددكنو بالقتل فيقولوف لو ،أف يفعل ذلك لكونو ُب سلطاهنم مع  رّٔم كتقييدىم لو :أحدٮبا 

ف نو كا٢بالة ىذه ٯبوز لو موافقتهم ُب الظاىر مع كوف قلبو مطمئنان   ،أف توافقنا كتظهر االنقياد لنا كإال قتلناؾ
من كفر با من بعد إٲبانو إال من أكره كقلبو مطمئن : )و حْب أنزؿ ا تعأبكما جرل لعمار ر ي ا عن

فاْليتاف دلٌتا على ا٢بكم كما نبو على ذلك ابن كثّب . إال أف تتقوا منهم تقاة(: )ككما قاؿ تعأب ،. باإلٲباف(
 . ُب تفسّب آية آؿ عمراف

كىو ليس ُب سلطاهنم كإ٭با ٞبلو على  ، الباطنأف يوافقهم ُب الظاىر مع ٨بالفتو ٥بم ُب :الوجو الثا٘ب 
ف نو ُب ىذه ا٢بالة  ،ذلك إما طمع ُب رئاسة أك ماؿ أك مشحة ُب كطن أك عياؿ أك خوؼ ٩با ٰبدث ُب ا٤باؿ

ذلك بأهنم استحبوا ا٢بياة الدنيا على ) :يكوف مرتدان ال تنفعو كراىتو ٥بم ُب الباطن كىو ٩بن قاؿ ا فيهم
فأخرب أنو ٓب ٰبملهم على الكفر ا١بهل أك بغضهم للدين كال ٧ببة  (. ال يهدم القـو الكافريناْلخرة كأف ا

ىذا معُب كبلـ شيخ اإلسبلـ ٧بمد بن  ،الباطل كإ٭با ىو أف ٥بم حظان من حظوظ الدنيا فآثركه على الدين
  سبيل النجاة كالفكاؾ[]عبد الوىاب رٞبو ا 

" ىذه كلمات ُب بياف الطاغوت ككجوب :ف بن سحماف قاؿ رٞبو االعبلمة سليماكأيضا ن ما ذكره  
فقد ذكر ا ُب كتابو  ،أف يقاؿ إذا عرفت أف التحاكم إٔب الطاغوت كفر :كذكر ا٤بقاـ الثا٘ب فقاؿ -اجتنابو 

 ،الكفرىي  :كالفتنة (كقاؿ: )كالفتنة أشٌد من القتل ،كالفتنة أكرب من القتل(: )أف الكفر أكرب من القتل قاؿ
فلو اقتتلت البادية كا٢با رة حٌب يذىبوا لكاف أىوف من أف ينصبوا ُب األرض طاغوتان ٰبكم ٖببلؼ شريعة 

 . الٍب بعم ا ّٔا رسولو صلى ا عليو كسلم ،اإلسبلـ
كالنزاع إ٭با يكوف ألجل الدنيا فكيف ٯبوز لك أف  ،إذا كاف ىذا التحاكم كفران  :أف تقوؿ :ا٤بقاـ الثالم 

كحٌب يكوف الرسوؿ  ،ف نو ال يؤمن اإلنساف حٌب يكوف ا كرسولو أحب إليو ٩با سواٮبا ؟كفر ألجل ذلكت
فلو ذىبت دنياؾ كلها ٤با جاز لك ااكمة إٔب الطاغوت ألجلها . أحب إليو من كلده ككالده كالناس أٝبعْب

كٓب ٯبز لك  ،جب عليك البذؿأك تبذؿ دنياؾ لو  ،كلو ا طرؾ مضطر كخّبؾ بْب أف تتحاكم إٔب الطاغوت
 . [َِٓ/ َُالدرر السنية: ]. كا أعلم ". ااكمة إٔب الطاغوت

أف الردة ال تكوف إال بسبب رغبة أك رىبة أك ٫بو ذلك من األغراض كٝباع ذلك شيئْبو ٮبا  كمن ا٤بعلـو 
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 . الشهوة كالشبهة
 عن شبهة قادحة ُب القلب أك شهوة " االنتقاؿ عن الدين ال يقع إال:قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

 . [ّْٕ :الصاـر]. قامعة للعقل "
ػ ف نو إ٭با يقصد  " من تعمد الكذب عليو ػ أم الرسوؿ صلى ا عليو كسلم:كقاؿ أيضا ن رٞبو ا تعأب 

لو إف ٓب يقصد االستهزاء بو الب إما ماؿه أك شرؼ كما أف ا٤بسيء إ٭با كاألغراض ُب الغ ،ٙبصيل غرض و
أك ٙبصيل الشهوات الظاىرة  ،إذا ٓب يقصد ٦برد اإل بلؿ إما الرياسة بنفاذ األمر كحصوؿ التعظيم قصدي

، إذ ال يقصد الكفر أحده إال ما  كبا١بملة فمن قاؿ أك فعل ما ىو كفره كػىفػىرى كإف ٓب يقصد أف يكوف كافرا ن
 . [َِْ:الصاـر]. شاء ا "
 عن طاعة الرسوؿ كأعرض عن حكمو فهو من ا٤بنافقْب كليس ٗبؤمن " أف من تؤب:كقاؿ أيضا ن رٞبو ا 

( ف ذا كاف النفاؽ يثبت كيزكؿ اإلٲباف ٗبجرد اإلعراض عن حكم (٠بعنا كأطعنا)) :كأف ا٤بؤمن ىو الذم يقوؿ
 . [ٗٔ :الصاـر]. الرسوؿ كإرادة التحاكم إٔب غّبه مع أف ىذا ترؾه ٧بض كقد يكوف سببو قوة الشهوة "

الذبح للجن يفعلو كثّب من أىل ا١بهل كالضبلؿ ُب البوادم :فصل ":الشيخ سعد رٞبو اكقاؿ  
 :كثّب منهم يصرحوف، ك إذا مرض الشخص أك أصابو جنوف أك داء مزمن ذٕبوا عنده كبشان أك غّبه ،كالبلداف

كف ٚبليصو بأهنم ذٕبوا للجن كيزعموف أف ا١بن أصابتو بسبب حدث منو فيذٕبوف عنده ذبيحة للجن يقصد
 ، [َْٔ/َُالدرر السنية: ]. ٩با أصابو من ذلك الداء "

" لو نقدر أف السلطاف ظلم أىل ا٤بغرب ظلمان عظيمان ُب أموا٥بم :الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب كقاؿ 
كببلدىم كمع ىذا خافوا استيبلءىم على ببلدىم ظلمان كعدكانان كرأكا أهنم ال يدفعوهنم إال باستنجاد الفرنج 

موا أف الفرنج ال يوافقوهنم إال أف يقولوا ٫بن معكم على دينكم كدنياكم كدينكم ىو ا٢بق كدين السلطاف كعل
ىو الباطل كتظاىركا بذلك ليبلن كهناران مع أهنم ٓب يدخلوا ُب دين الفرنج كٓب يَبكوا اإلسبلـ بالفعل لكن ٤با 

. مرتدكف ُب أكرب ما يكوف من الكفر كالردة تظاىركا ٗبا ذكرنا كمرادىم دفع الظلم عنهم ىل يشك أحد أهنم
إذا صرحوا أف دين السلطاف ىو الباطل مع علمهم أنو حق كصرحوا أف دين الفرنج ىو الصواب كأنو ال 
يتصور أهنم ال يتيهوف ألهنم أكثر من ا٤بسلمْب كألف ا أعطاىم من الدنيا شيئان كثّبان كألهنم أىل الزىد 

مبلن جيدان كتأمل ما صدرًب بو األكراؽ من موافقتهم فيما ينقض بو اإلسبلـ كمعرفتكم فتأمل ىذا تأ. كالرىبانية
بالناقض ف ذا ٙبققتموه كأنو يكوف بكلمة كلو ٓب تعتقد كيكوف بفعل كلو ٓب يتكلم كيكوف ُب القلب من 
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  [،ُُٕػ  ُُٔ/  َُ :]الدررالسنية. ا٢بب كالبغض كلو ٓب يتكلم كٓب يعمل تبْب لك األمر"
" كلكن أكد أف تفكر فيما تعلم ٤با اختلف الناس بعد مقتل عثماف :قاؿ الشيخ ٧بمد بن عبد الوىابك  

أهنم ال يقاؿ فيهم إال ا٢بسُب مع أهنم عثوا ُب دمائهم كمعلـو أف كبلن من الطائفتْب أىل  :كب ٝباع أىل العلم
اب علي من أشرؾ بعلي كأٝبع العراؽ كأىل الشاـ معتقدة أهنا على ا٢بق كاألخرل ظا٤بة كنبع من أصح

أترل أىل الشاـ لو . الصحابة على كفرىم كردهتم كقتلهم لكن حرقهم علي كابن عباس يرل قتلهم بالسيف
ٞبلهم ٨بالفة علي على االجتماع ّٔم كاالعتذار عنهم كا٤بقاتلة معهم لو امتنعوا أترل أحدان من الصحابة 

كإ٭با التجأ إليهم كزين مذىبهم ألجل  ءة من اعتقادىمكلو أظهر الربا ؟يشك ُب كفر من التجأ إليهم
الدرر ]. فتفكر ُب ىذه القضية ف هنا ال تبقى شبهة إال على من أراد ا فتنتو " ؟االقتصاص من قتلو عثماف

  [،ٕٗ/ َُالسنية 
تظن أنك إذا ال  ،كعرؼ أف ما من إلو و إال ا ،" كأنت يا مىن مىٌن ا عليو باإلسبلـ :كقاؿ رٞبو ا 
أف ذلك  :ال تظن ،كال أقوؿ فيهم شيئا ن  ،لكن ال أتعرض للمشركْب ،كأنا تارؾ ما سواه ،ىذا ىو ا٢بق :قلت

كما قاؿ   ،كمعاداهتم ،كمسبتهم ،كبغض من ٰببهم ،البد من بغضهم :بل ،ٰبصل لك بو الدخوؿ ُب اإلسبلـ
دكف ا كفرنا بكم كبدا بيننا كبينكم العداكة  إنا برءاء منكم ك٩با تعبدكف من) :كالذين معو أبوؾ إبراىيم

)فمن يكفر بالطاغوت كيؤمن با فقد استمسك بالعركة  :كقاؿ تعأب (كالبغضاء أبد ن حٌب تؤمنوا با كحده
 الوثقى( اْلية

اتبع أنا  :)كلقد بعثنا ُب كل أمة و رسوال ن أف اعبدكا ا كاجتنبوا الطاغوت( كلو يقوؿ رجل :كقاؿ تعأب 
ما  ،كأمثالو ،كال أتعرض أبا جهل ،ال أتعرض البلت كالعزل :لكن ،كىو على ا٢بق النيب صلى ا عليو كسلم

 [ َُٗ/  ِ :الدرر السنية]. ٓب يصح إسبلمو " ،علي منهم
ىل ىو عند  ؟كبْب قريش فما الذم فرؽ بْب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم :"كقاؿ ُب مو عو آخر 

أجعل اْل٥بة إ٥بان : )اسة كالتطاكؿ أك عند ال إلو إال ا ٧بمد رسوؿ ا فتفرقوا عند ذلك كقالواا٤بمالك كالري
لو يعلموف أف ىذا الكبلـ ٦برد قوؿ ببل عمل كأهنم يقولوف ال  :كاحدان إف ىذا لشيء عجاب( أتظن أف قريشان 

ير ى منهم بذلك كأنو ال ٰبارّٔم  كسلم إلو إال ا كينشأكف على دينهم كال يضرىم كأف النيب صلى ا عليو
كال يكفرىم كال يقاتلهم أتراىم يَبكوف التلفظ ببل إلو إال ا كما ىو اعتقادكم أك دين اإلسبلـ لفظ ال إلو 

( (بِب اإلسبلـ على ٟبسة أركاف)كتأثركف عليها حديم جربيل كحديم ). إال ا كأف من قا٥با فهو ا٤بسلم
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 . [َُٔ/ َُالدرر السنية ]
" أف من تكلم بالتكذيب كا١بحد كسائر أنواع :ُب أثناء رده على من قاؿ كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

كمن جٌوز ىذا فقد خلع  ،الكفر من غّب إكراه على ذلك ف نو ٯبوز أف يكوف مع ذلك ُب نفس األمر مؤمنان 
ا عا٤با ن بأهنا كلمة كفر ف نو يكفر فمن قاؿ كلمة الكفر من غّب حاجة عامدا ن ٥ب ...ربقة اإلسبلـ من عنقو

إنو ُب الباطن ٯبوز أف  :أف يقاؿ ػ [كال ٪بوز]ػ ىكذا جاء ُب ا٤بطبوع كلعلو [بذلك ظاىرا ن كباطنا ن ]كألنا ٪بوز
)من كفر با من بعد إٲبانو إال } :يكوف مؤمنا ن كمن قاؿ ذلك فقد مرؽ من اإلسبلـ قاؿ سبحانو كتعأب

 {نه باإلٲباف كلكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضبه من ا ك٥بم عذابه عظيم(من أكره كقلبو مطمئ
كىو قد استثُب من أكره كٓب  ،ألف ذلك ال يكره الرجل عليو ،معلـو أنو ٓب يرد ىنا بالكفر اعتقاد القلب فقط

فػىعيًلم أنو ، القوؿ فقط كإ٭با يكره على ،ألنو استثُب ا٤بكره كىو ال يكره على العقد كالقوؿ ،يرد من قاؿ كاعتقد
أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليو غضبه من ا كلو عذاب عظيم كإنو كافر ه بذلك إال من أكره كىو 

، فصار من تكلم بالكفر   ،مطمئن ه باإلٲباف كلكن من شرح بالكفر صدرا ن من ا٤بكرىْب ف نو كافر أيضا ن
 . [ََٓ :الصاـر]. و مطمئنه باإلٲباف"كافرا ن إال من أكره فقاؿ بلسانو كلمة الكفر كقلب

أف األدلة على تكفّب ا٤بسلم الصاّب إذا أشرؾ با أك  :" اعلموا:كقاؿ الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب 
صار مع ا٤بشركْب على ا٤بوحدين كلو ٓب يشرؾ أكثر من أف ٙبصر من كبلـ ا ككبلـ رسولو ككبلـ أىل العلم  

كتاب أٝبع أىل العلم على تفسّبىا كأهنا ُب ا٤بسلمْب كأف من فعل ذلك كأنا أذكر لكم آية من ال. كلهم
إٔب  (من كفر با من بعد إٲبانو إال من أكره كقلبو مطمئن باإلٲباف:(فهو كافر ُب أم زماف كاف قاؿ تعأب

نزلت ُب أهنا  :ف ذا كاف العلماء ذكركا( )ذلك بأهنم استحبوا ا٢بياة الدنيا على اْلخرة :آخر اْلية كفيها
أف الصحايب إذا تكلم بكبلـ الشرؾ بلسانو مع بغضو لذلك كعداكة  :الصحابة ٤با فتنهم أىل مكة كذكركا

أىلو لكن خوفان منهم أنو كافر بعد إٲبانو فكيف با٤بوحد ُب زماننا إذا تكلم ُب البصرة أك األحساء أك مكة أك 
 . [ٖ/ َُالدرر السنية ]. غّب ذلك خوفان منهم لكن قبل اإلكراه "

" كال فرؽ ُب :بعد أف ذكر نواقض اإلسبلـ العشرة آّمع على كفر من فعل أحدىا كقاؿ رٞبو ا تعأب 
 . كا٣بائف إال ا٤بكره" ،ٝبيع ىذه النواقض بْب ا٥بازؿ كا١باد

ٝبيع ما تقدـ أف ا ٓب يعذر من قاؿ أك فعل كفرا ن ظاىرا ن ألم سبب أك دافع كاف إال  فتحصل من 
كره بنص القرآف كاإلٝباع ككبلـ العلماء رٞبهم ا كبعد ىذا يظهر عظم خطأ صاحب ىذه الورقات ا٤ب
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كيتضح ٨بالفتو لئلٝباع كلنصوص السنة كالقرآف ُب غّب مو ع كما مٌر بنا ككذلك ما ستقف عليو أيها اب 
٤با ُب الصدكر من كل شك  أثناء الرسالة كفيما ذكر من األدلة ككبلـ العلماء قرة عْب للموحدين كشفاء

كريب كما ال ٱبفى على الناقد البصّب إذا سلم من األغراض ككاف ٩بن يطلب ا٢بق بدليلو كعافاه ا من 
  ....التعصب كا٥بول
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 في بيان مخالفتو الصريحة لإلجما  بالنقض تارةً  وبالتأويل أارى: فصل
 

إف اإلٝباعات اكية ما بْب  :٘ب/ أف يقاؿإجابة االعَباض الثا - [:ُّكقاؿ ُب الرد األكؿ ]ص:  
أك ٧بمولة على السجود لو على غّب كجو  -كما سبق   -إما أهنا إٝباعات منقو ة ٨بركمة  :أمرين

كىذا الكبلـ ال يعارض مذىب أىل  -كما سيأٌب بيانو  -االستحقاؽ الذم يلـز منو تقرب القلب للوثن 
  ( ..السنة

********************************************************************* 
ىذه مصادمة للنصوص الشرعية من الكتاب كالسنة كخرؽه إلٝباع األمة امدية من غّب مربر  :ا١بواب 

سول الدعول العريضة العارية كاالستحسانات ا٥بابطة ٗبجرد الظنوف كالتأكيبلت الساقطة الباردة كلكن كما 
كقد تقدـ نقل اإلٝباع ُب غّب مو ع  م كىذا ٙبريفه ظاىر كتفسّبه با٤بفهـو الباطلقيل آفة العلم الفهم السقي

 كنعيده ىنا من باب التذكر كاالستصحاب لو
" كال فرؽ ُب ٝبيع ىذه :رٞبو ا بعد أف ذكر نواقض اإلسبلـ العشرة قاؿ اإلماـ ٧بمد بن عبد الوىاب 

 . كا٣بائف إال ا٤بكره" ،النواقض بْب ا٥بازؿ كا١باد
:" كقد قرر -[ ُّْمنهاج التأسيس كالتقديس: :]آؿ الشيخ ُب كتابو كقاؿ الشيخ عبد اللطيف 

الفقهاء كأىل العلم ُب باب الردة كغّبىا أف األلفاظ الصرٰبة ٯبرم حكمها كما تقتضيو كإف زعم ا٤بتكلم ّٔا 
 . كىذا صريح ُب كبلمهم يعرفو كل ٩بارس ". أنو قصد ما ٱبالف ظاىرىا

أف من  :تطهّب االعتقاد[:" قد صرح الفقهاء ُب كتب الفقو ُب باب الردة]ُب الصنعا٘ب رٞبو اكقاؿ  
 . تكلم بكلمة الكفر يكفر كإف ٓب يقصد معناىا

كفر سواء اقَبف بو كجود السب  أف اعتقاد حلن السبٌ  :" الوجو الثالم:قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيميةك  
التكفّب كجودان كعدما ن كإ٭با ا٤بؤثر ىو االعتقاد كىو خبلؼ ما أٝبع عليو  أك ٓب يقَبف ف ذان ال أثر للسبن ُب

أنو إذا كاف ا٤بكفر ىو اعتقاد ا٢بل فليس ُب السب ما يدؿ على أف الساٌب مستحل  :الوجو الرابع. العلماء
( كما (أك لعبان  أك عبثان  أنا أعتقد أف ىذا حراـ كإ٭با أقوؿ غيظان كسفهان )) :فيجب أف ال يكفر ال سيما إذا قاؿ

 :الصاـر]. إ٭با قذفت ىذا ككذبت عليو لعبان كعبثان" :ككما إذا قاؿ {إ٭با كنا ٬بوض كنلعب} :قاؿ ا٤بنافقوف
ْٗٓ - ْٗٔ] . 
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بن ٧بمد بن قاسم العاصمي النجدم:" ال ٲبنع القوؿ بشرؾ من جعل مع ا  كقاؿ الشيخ عبد الرٞبن 
كىذه قاعدة معركفة أف األحكاـ يعمل  ،كما دؿ عليو اللفظ صرٰبان  ،ىرإ٥بان آخر،ف ف األخذ ُب الدنيا بالظوا

 ،كتصديق الظن ،على أف من ا٢بمق ا٤بتناىي تكذيب العْب :فيها بالظواىر كا يتؤب السرائر كنص العقبلء
" إف الوحي قد انقطع كإ٭با نؤاخذكم اْلف ٗبا :كقد قاؿ عمر ر ي ا عنو ،فكيف نقبل منك ىذه الدعول

كمن أظهر لنا  ،كليس لنا من سريرتو شيء كا ٰباسبو ُب سريرتو ،فمن أظهر لنا خّبان أمناه كقربناه ،ظهر لنا
السيف ا٤بسلوؿ على ]. نة(،كعلى ىذا إٝباع ا٤بسلمْب"سوءان ٓب نؤمنو كٓب نصدقو كإف قاؿ إف سريرتو حس

 . [ُّٔعابد الرسوؿ: 
من :حسن آؿ الشيخ رٞبو ا عبد الرٞبن بن كقاؿ آّدد الثا٘ب الشيخ  " أٝبع العلماء سلفا ن كخلفا ن

أف ا٤برء ال يكوف مسلما ن إال بالتجرد من الشرؾ األكرب كالرباءة  :الصحابة كالتابعْب كاألئمة كٝبيع أىل السنة
/  ُُ :الدررالسنية]. منو ك٩بن فعلو كبغضهم كمعاداهتم ٕبسب الطاقة كالقدرة كإخبلص األعماؿ كلها  "

ْٓٓ ] 
رٞبهم ا  بالكتاب كالسنة كإٝباع  يبطلو كٰببط األعماؿك  أف الكفر يناُب اإلٲباف:كال ريب: )كقاؿ أيضا ن

 -ٍب قاؿ-. {كمن يكفر باإلٲباف فقد حبط عملو كىو ُب اْلخرة من ا٣باسرين} :قاؿ ا تعأب ،ا٤بسلمْب
دكف أف شركهم بالصا٢بْب تعظيم ٥بم كيدفع كيعتق ،ككل كافر قد أخطأ كا٤بشركوف ال بد ٥بم من تأكيبلت

كالذين اٚبذكا من دكنو أكلياء ما نعبدىم } :كال بذلك التأكيل بل قاؿ تعأب ،فلم يعذركا بذلك ا٣بطأ ،عنهم
 - {إال ليقربونا إٔب ا زلفى إف ا ٰبكم بينهم فيما ىم فيو ٱبتلفوف إف ا ال يهدم من ىو كاذب كفار

 !أين ذىب عقل ىذا عن ىذه اْليات كأمثا٥با من اْليات اكمات -:لك ٍب قاؿٍب ذكر آيات ُب ذ
أنو إذا قاؿ   :كٓب يقل أحد منهم ،كالعلماء رٞبهم ا تعأب سلكوا منهج االستقامة كذكركا باب حكم ا٤برتد

 كتابو أف بعض كقد بْب ا ُب. كىو ال يعلم أنو يضاد الشهادتْب أنو ال يكفر ٔبهلو ،أك فعل كفرنا ،كفرنا
كمن الناس من ٯبادؿ ُب ا بغّب :ا٤بشركْب جهاؿ مقلدكف فلم يرفع عنهم عقاب ا ٔبهلهم كما قاؿ تعأب

 [،ْٕٖ/ ُُالدرر السنية: ] {إٔب عذاب السعّب -:قولوإٔب  -{علم كيتبع كل شيطاف مريد
كل مذىب أشياء كثّبة ال ٲبكن   كقد ذكر العلماء من أىل :"كقاؿ الشيخ عبد ا أبا بطْب رٞبو ا 

فا٤بدعي أف مرتكب . كٓب يقيدكا ذلك با٤بعاند ،حصرىا من األقواؿ كاألفعاؿ كاالعتقادات أنو يكفر صاحبها
ا أك جاىبل معذكر ٨بالف للكتاب كالسنة كاإلٝباع ببل شك مع أنو  ا أك ٨بطئنا أك مقلدن الكفر متأكالن أك ٦بتهدن
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أصلو كفر ببل ريب كما لو توقف ُب تكفّب من شك ُب رسالة ٧بمد صلى ال بد أف ينقض أصلو فلو طرد 
 . [االنتصار]. ا عليو كسلم "

" قد يدعي ا٤بدعي أنو يؤمن با كىو ال ٯبتنب الطاغوت كتكوف :كقاؿ العبلمة سليماف بن سحماف 
وا الطاغوت فمنهم من ىدل ا كلقد بعثنا ُب كل أمةو رسوالن أف اعبدكا ا كاجتنب: ]دعواه كاذبة قاؿ تعأب

فأخرب أف ٝبيع ا٤برسلْب قد بعثوا باجتناب الطاغوت فمن ٓب ٯبتنبو فهو  {كمنهم من حقت عليو الضبللة
 [ َُٓ/  َُ :الدرر السنية]. ٨بالف ١بميع ا٤برسلْب "

ند فهو كافره ع ....أك ا٤بصحف أك بشئ منو ،" اعلم أف من استخف بالقرآف :كيقوؿ القا ي عياض 
 . [َُٕٔ/ ِػ  َُُُ/  ِ :الشفا]. أىل العلم باإلٝباع "

:" أٝبع ا٤بسلموف على أف من سب ا أك سب رسوؿ ا صلى ا كقاؿ اإلماـ إسحاؽ بن راىويو 
أك دفع شيئا ن ٩با أنزؿ ا عز كجل أك قتل نبيا ن من أنبياء ا عز كجل أنو كافر ه بذلك كإف كاف  عليو كسلم
: . كل ما أنزؿ ا"مقرا ن ب  [ ّّػ ِّ]الصاـر
فا٤بؤمن  ،"ك٩با أٝبعوا على تكفّبه كحكموا عليو كما حكموا على ا١باحد:كقاؿ أيضا ن رٞبو ا تعأب 

فهو   ،كيقوؿ قتل األنبياء ٧بـر ،أك أعاف على قتلو ،ٍب قتل نبيان  ،ك٩با جاء من عنده ،الذم آمن بالٌلو تعأب
 . كافر
  [َّٗ/ِ:ة مد بن نصر ا٤بركزمتعظيم قدر الصبل]
لو   " أٝبع العلماء على أف شاًب النيب صلى ا عليو كسلم كا٤بتنقص:قاؿ ٧بمد بن سحنوف القّبكا٘بك  

: . القتل كمن شك ُب كفره كعذابو كفر"كافره كالوعيد جار عليو بعذاب ا كحكمو عند األمة   ِّ]الصاـر
 . [ّّػ 

" ف ف أىل ا٤بلل متفقوف على أف الرسل ٝبيعهم هنوا عن عبادة األصناـ :قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيميةك  
كأف ا٤بؤمن ال يكوف مؤمنا ن حٌب يتربأ من عبادة األصناـ ككل معبود سول ا كما  ....ككفركا من يفعل ذلك

ا تعبدكف قد كانت لكم أسوة حسنة ُب إبراىيم كالذين معو إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ك٩ب) :قاؿ تعأب
ٍب  كذكر آيات غضاء أبدا حٌب تؤمنوا با كحده(من دكف ا كفرنا بكم كبدا بيننا كبينكم العداكة كالب

 . [ُِٖ/  ِ :٦بموع الفتاكل]. ف ف اليهود كالنصارل يكفركف عباد األصناـ "قاؿ:
ء كاف الساب يعتقد أف " إف سىٌب ا أك سىبى رسولو كفره ظاىرا ن كباطنا ن سوا:كقاؿ أيضا رٞبو ا 
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عن اعتقاده ىذا مذىب الفقهاء كسائر أىل السنة القائلْب بأف  ذلك ٧بـر أك كاف مستحبل لو أك كاف ذاىبل ن
: . اإلٲباف قوؿ كعمل"   [ِْٗ]الصاـر

كفر سواء اقَبف بو كجود السب أك ٓب يقَبف ف ذان ال أثر  :" أف اعتقاد حلن السبٌ كقاؿ ُب مو ع آخر 
 :]الصاـر. تكفّب كجودان كعدما ن كإ٭با ا٤بؤثر ىو االعتقاد كىو خبلؼ ما أٝبع عليو العلماء "للسبن ُب ال

ْٗٔ] . 
كىذا الكبلـ ال يعارض مذىب أىل السنة( كما زعم ىذا القائل الذم ال : )كبعد ىذا يتبْب هتافت قولو 

اء شحمة كا ا٤بستعاف كعليو كل سوداء ٛبرة ككل بيض يدرم ما ٱبرج من رأسو كال يدرم أنو ال يدرم كيظن
إصرار ُب االنزالؽ ُب ا٤بخاطر كإذا تأمل العاقل ك  التكبلف فأين الدعول من البينة كىذه جرأة ُب ركوب الباطل

كأثُب عليو ٗبا ىو أىلو كسألو ا٤بعافاة  ما ُب ىذا الكبلـ عرؼ قدر ما مٌن ا عليو من نعمة العقل فحمد ا
كُب ىذا القدر كفاية إف  ا٤بستعاف رطات الٍب ال يقضي منها األريب العجب كامن ىذه األغلوطات كالو 

 . فيو حيلة فبل صمم على الباطل ٤بن أراد ا ىدايتو كأما من شاء ا
 كقد ًب ا٤بقصود ٩با أردناه كصلى ا على ٧بمد كآلو كصحبو كسلم

لوف من شهر ٝبادل األكٔب لسنة ألف كأربعمائة ُب مساء يـو ا١بمعة لثماف و خ ًب الفراغ منها بعوف ا
 كثبلثة كعشركف من ا٥بجرة النبوية

 أٞبد بن ٞبود ا٣بالدم :ككتبو

 ؼاألحساء ػػ ا٥بفو 
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 كأكرد ىنا حواران كتبو الشيخ حامد العلي فيو فائدة كعربة
 بي  شيخ وطالب علم حوار

 بسم ا الرٞبن الرحيم
 ،أحد ا٤بساجد الكبّبة فوجد حلقة علم كبّبة ،ثار الطاعةعليو أ ،كجهو ا٢بياء دخل شاب يعلو 

كحولو الطبلب  ،كىو يشرح ُب أحد الكتب ،يتوسطها شيخ قارب ا٣بمسْب من عمره أك ٘باكزىا بقليل
  ..فوقف على ا٢بلقة فأشار عليو الشيخ بأف ٯبلس ،يكتبوف عنو ما يقوؿ

  ..ٓب آٌب ألجلس :فقاؿ الشاب 
  ..ماذا تريد :فقاؿ الشيخ 
  ..أريد أف أسألك سؤاالن  :قاؿ الشاب 
  ..تفضل أسئل :كقاؿ ،فقطع الشيخ درسو 
  ..؟ما ا٢بل :فقاؿ الشاب 
  ..؟أم حل :فقاؿ الشيخ 
 ،كا٤بآسي كا١براح الٍب ُب كل بقاع اإلسبلـ ،حل ما ٫بن فيو من الذؿ كا٥بواف الذم نعيشو :قاؿ الشاب 

  ..كبدأت ا٢برب الصليبية ا١بديدة ،كٝبوع الصليبيْب نزلت ُب ببلد ا٤بسلمْب
اعلم أف ا أرسل ٧بمد صلى ا عليو كسلم رٞبة  :فسكت برىة ٍب قاؿ ،فتفاجأ الشيخ ّٔذا السؤاؿ 
كأف يدفع بالٍب  ،كقد أمره أف يبلغ دينو با٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة ،كأعطاه نوران يهدم بو من يشاء ،للعا٤بْب

فعلينا أف نسّب على طريقو ُب الدعوة ك  ءه فيدخلوف ُب ىذا الدينلكي يكسب قلوب أعدا ،ىي أحسن
  ..كإٯباد طرؽ كثّبة إليصاؿ الدين لغّب ا٤بسلمْب

  ..؟فأين ا١بهاد :فقاؿ الشاب 
  ..ا١بهاد فريضة كشعّبة من شعائر الدين عظيمة كمن أنكرىا فهو كافر :قاؿ الشيخ 
  ..كندفع العدك عن ببلد ا٤بسلمْب إذان ٤باذا ال ٪باىد ُب سبيل ا :قاؿ الشاب 
كأيضان البد من التكافؤ بيننا كبْب  ،إذا ٙبققت بدأنا ا١بهاد ،لكن ا١بهاد لو شركط :قاؿ الشيخ 
  ..أعدائنا
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 (ٕٓٙ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

ال أعرؼ أحدا من أىل العلم قاؿ أنو ٯبب أف يكوف للجهاد شركط إذا كاف ا١بهاد دفعا  :قاؿ الشاب 
" أما العدك الصانل الذم  :بل قاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية رٞبو ا ،اللعدك الصانل ا٤بفسد للدين كالدني

كحالنا اْلف ىي جهاد دفع كمن ك ع الشركط  ،يفسد الدين كالدنيا ليس أكجب بعد األٲباف من دفعو "
كالشركط الٍب ك عت اْلف ىي ُب جهاد الطلب  ،فعليو أف يثبت بالدليل أف جهاد اليـو ليس جهاد دفع

قاؿ  ،قاؿ أنو ٯبب أف يكوف بيننا كبْب الكفار تكافؤ ُب العدد كالعدة ىذا القرآف بْب أيدينا ٍب من ،فقط
كإف يكن منكم ألفان يغلبوا ألفْب ب ذف  ،كعلم أف فيكم  عفا فاف يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتْب)) :تعأب

فئة تقاتل ُب سبيل ا كأخرل كافرة قد كاف لكم ُب فئتْب التقتا )) :كقاؿ تعأب ،((ا كا مع الصابرين
كم من )) :كقاؿ تعأب ،((يركهنم مثليهم رئي العْب كا يؤيد بنصره من يشاء إف ُب ذلك لعربة ألكٔب األبصار

كغزكاتو ٓب  ،كىذه سرايا النيب صلى ا عليو كسلم ،((فئة قليلة غلبت فئة كثّبة ب ذف ا كا مع الصابرين
بل  ،كغّبىا شاىدة أنو ال ٯبب التكافؤ ،فهذه بدر كأحد كا٣بندؽ كمؤتة ،افؤ الذم ذكرتيتحقق فيها التك

كيـو حنْب إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغِب )) :قاؿ تعأب ،إف الكثرة كانت أحد أسباب ا٥بزٲبة ُب غزكة حنْب
إف تنصركا )) :اؿ تعأبق ،كثقتنا بنصر ا ١بنده ،( فنحن نقاتل العدك باإلٲباف الذم ُب صدكرنا(عنكم شيئا
  ..( فمن أين أتت مقولة أنو البد من التكافؤ(كإف جندنا ٥بم الغالبوف)) :كقاؿ تعأب ،((ا ينصركم

  ..كال يوجد لدينا أماكن للتدريب ،لكن ٫بن ال يوجد عندنا أسلحة متطورة :قاؿ الشيخ 
كأعدكا ٥بم ما )) :كا يقوؿ ،ةكىل من الضركرم للجهاد أف يكوف لدينا أسلحة متطور  :قاؿ الشاب 

بل أمرنا أف نعد  ،( فا ٓب يكلفنا ماال نطيق(استطعتم من قوة كمن رباط ا٣بيل ترىبوف بو عدك ا كعدككم
فا كفيل بأف  ،كلو كنا ال نستطيع أف نتدرب إال على رمي ا٢بجارة لعذرنا ا ُب ذلك ،للجهاد ما نستطيع

كنصر النيب صلى ا عليو  ،كا نصر موسى عليو السبلـ بعصا ،ا بو على أكمل كجوينصرنا إذا قمنا ٗبا أمرن
ٍب إذا  ،ا٤بهم أف يكوف عندنا صدؽ كإعداد ٗبا نستطيع ،كنصره ُب ا٣بندؽ بالريح ،كسلم ُب بدر ٕبفنة تراب

ك ا٢بمد كل شيء  ٍب ،قمنا ٗبا نستطيع كٓب نفرط ُب شي فالنتيجة بيد ا إف شاء نصرنا كإف شاء غّب ذلك
كال يشَبط أف  ،كأماكن التدريب موجودة فالصحارم كا١بباؿ كثّبة ،متوفر لك لئلعداد من األسلحة كغّبىا

  ..بل كل يقـو ٗبا أمره ا حسب استطاعتو ،يكوف التدريب ٝباعي
 كمنع ،إذا تدربت كاقتنيت السبلح كما تقوؿ فستتعرض لبلعتقاؿ كالسجن ..طيب :قاؿ الشيخ 

  ..الدركس كتتعطل الدعوة كتضيع جهود سنوات
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 (ٖٓٙ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

  ..؟من يعتقلك كيسجنك كٲبنع الدركس :قاؿ الشاب 
  ..ا٢بكومة :فسكت الشيخ قليبلن ٍب قاؿ 
  ..؟ىل ىي ا٢بكومة األمريكية :أم حكومة :فقاؿ الشاب 
  ..ال بل ىي حكومة بلدنا الذم ٫بن فيو :قاؿ الشيخ 
  ..؟٤باذا :قاؿ الشاب 
  ..ألهنا ال تريد أحدا يتدرب على ىذه األمور :يخقاؿ الش 
  ..كىل ٥با طاعة ُب ىذا األمر :قاؿ الشاب 
  ..األمر كاجبة طاعة كٕب :قاؿ الشيخ 
  ..ُب غّب معصية ا :قاؿ الشاب 
  ..نعم ُب غّب معصية ا :قاؿ الشيخ 
  ..؟كأمرتك ا٢بكومة بأمر فمن تطيع ،إذا أمرؾ ا بأمر :قاؿ الشاب 
  ..أطيع ا :قاؿ الشيخ 
كا٢بكومة  ،كهنتك ا٢بكومة عنو ،إذان ٤باذا ال تطيع ا ُب مسألة اإلعداد كقد أمرؾ ا بو :قاؿ الشاب 

  ..معطلة للجهاد فهي ٝبعت بْب ا٤بنع كالتعطيل
  ..لكن ا٤بصلحة تقتضي عدـ إثارة ا٢بكومة على الشباب ا٤بتدين :ٍب قاؿ ،فسكت الشيخ 
أـ أهنا تنفذ ٨بططات الصليبيْب ُب منع  ،إذا ىم قاموا ٗبا أمر ا بو ،٤باذا تثور أصبلن  :لشابقاؿ ا 

  ..ا١بهاد كتعطيلو
  ..ليس ٥بذا الكبلـ داعي :قاؿ الشيخ 
فهذه الصحف كآّبلت  ،كىو معلن للجميع ،ىذا األمر ليس سران ٬بشى من إذاعتو :قاؿ الشاب 

  ..فلماذا ٬باؼ من إعبلنو ،ية ٘باىر بو بل تفتخر بو أيضاكالقنوات الر٠بية كغّب الر٠ب
كا٢بفاظ  ،كاالبتعاد عن أسلوب ا٤بواجهة ،٫بن ٫بتاج أف نسّب ٖبط متوازم مع األحداث :قاؿ الشيخ 

 ،فلو أثّبت ىذه األمور فستتعطل حلقات ٙبفيظ القرآف ،على مكتسبات الدعوة الٍب بنيت منذ سنْب طويلة
كّٔذا ٭بنع ا٣بّب من  ،كٲبنع الدعاة من إلقاء ا٣بطب ،كتغلق التسجيبلت اإلسبلمية ،ساجدكدركس العلم ُب ا٤ب
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 (ٗٓٙ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

  ..أمر ال نعلم ما ىي عاقبتو
  ..أ٠بح ٕب أف أبْب لك كل نقطة على حدة :قاؿ الشاب 
ك٨بالف  ،فهذا ال ٲبكن ٕباؿ ألنو ٨بالف لدين ا ،أف نسّب مع األحداث ُب خط متوازم :أما قولك 
ككذلك جعلنا لكل نيب عدكا من )) :قاؿ ا تعأب ،ا ُب األرض من ا٤بواجهة بْب ا٢بق كالباطل لسنن

كُب ا٢بديم الصحيح حينما قاؿ كرقة بن نوفل للنيب صلى ا عليو  ،((آّرمْب ككفى بربك ىاديا كنصّبا
 الداعْب إٔب ا٣بّب كا٥بدل فبل ٲبكن أف يسّب أكلياء ا ،"ما جاء رجل ٗبثل ما جئت بو إال عودم" :كسلم

كٲبيعوا قضية الوالء كالرباء  ،إال أف يبيع أىل ا٣بّب دينهم ٥بؤالء ،مع أىل الردة كالفجور كالفسق كالزندقة ٕباؿ
حيم  ،كىذا ىو الذم ٯبعل الدعوة تسّب ٖبط متوازم مع األحداث ،كيركف التعايش مع أمم الكفر النصرانية

 كىذا ال أعتقد يقولو ،كال نبذ للمعبودات من دكف ا كال مفاصلة مع الطواغيت ال كالء كال براء كال جهاد
 مسلم إال من أعمى ا بصّبتو.

ألحبلـ  ا ٓب يكن ىناؾ صدع با٢بق كتسفيوإذان ما ىي فائدة القرآف إذ ،االبتعاد عن ا٤بواجهة :أما قولك
كاصدع ٗبا )) :وؿ لنبيو صلى ا عليو كسلمكبياف ما ىم فيو من  بلؿ كا يق ،كعيب آ٥بتهم ،الطواغيت

( كمعلـو أف النيب صلى ا عليو كسلم أمر أف يصدع بالتوحيد كأف يأمر قومو بنبذ عبادة األصناـ (تؤمر
خيرج النيب صلى ا عليو كسلم كا٤بهاجرين من ديارىم إال بسبب ا٤بواجهة  ،كعبادة ا كحده ِي ِي ك٤باذا أي
ير ى منهم الكفار ذلك كلن ير ى الطواغيت إال بالطرد كالسجن كالقتل لكل من فلم  ،كالصدع بالتوحيد

كلكن بياف العقيدة  ،كلست أقصد ىنا ا٤بواجهة ا٤بسلحة فهذه ٥با شركطها ،عاب آ٥بتهم كسفو أحبلمهم
 ،الصحيحة ُب األحداث كعدـ ا٣بوؼ كدس الرؤكس ُب الَباب كٙبمل األذل ُب سبيل ا كالصدع با٢بق

كالعلماء ىم أكٔب من يصدع با٢بق ألهنم ىم كرثة  ،السكوت ر ا بالباطل كتلبيس على األمة ُب دينهاألف 
  ..النبوة

كٓب  ،كا أ٘ب ألعجب كأف أىل العلم ٓب يقرؤكا القرآف ،كاافظة على مكتسبات الدعوة :أما قولك
كبياف بطبلف عبادة  ،دع بالتوحيديعلموا سّبة النيب صلى ا عليو كسلم ُب العهد ا٤بكي ككيف كاف يص

كغالب ما نزؿ ُب العهد ا٤بكي من القرآف الكرٙب كاف حوؿ العقيدة كالصرب على الدعوة كٙبمل  ،األصناـ
كقد تكررت قصة موسى عليو السبلـ مع فرعوف  ،كبياف سّب األنبياء ُب الصدع با٢بق ،األذل ُب سبيل ا

ٍب أٓب يكن  ،فكيف نَبؾ طريقو األنبياء ك٫بكم عقولنا ،اة كا٤بصلحْبلبياف منهج الطغاة ُب التعامل مع الدع
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 (٘ٓٙ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

كىو يقدر على أف ٯبعل  ،النيب صلى ا عليو كسلم أعلم منكم ُب كيفية مواجهو األحداث الٍب مرت عليو
كيدعو صناديد قريش الصادين  ،كيغض الطرؼ عن األصناـ حوؿ الكعبة ،لو ٙبت ظبلؿ الكعبة حلقو علم

 كالقامعْب للصا٢بْب كا٤بؤذين للمؤمنْب با٢بكمة كتغليب جانب ا٤بصلحة كاافظة على عن ذكر ا
مكتسبات الدعوة كٓب يضطر إٔب ا٤بواجهة حٌب  رب كجهو كك ع سبل ا١بزكر على ظهره كخنق بردائو حٌب  

بلـ أمر كعذب أصحابو بصنوؼ العذاب كاألذل كعندما كقفت قوافل الداخلْب ُب اإلس ،كادت تزىق نفسو
  ..من ربو با٥بجرة كا٤بفاصلة كعند استقراره ُب ا٤بدينة سل السيف على قومو كأرغم أنوفهم

كىؤالء الصحابة ر واف ا عليهم بعد كفاة النيب صلى ا عليو كسلم ىل قالوا نبقى ُب ا٤بدينة ك٫بافظ  
م بعد كفاة النيب صلى ا عليو بل إهن ،على مكتسبات الدعوة كقد جاىدنا مع النيب صلى ا عليو كسلم

ككصلوا إٔب حدكد الصْب كأطراؼ فرنسا فأين ٫بن منهم إذا كنا  ،كسلم دخلوا أعظم دكلتْب ُب ذلك الوقت
لقد كاف )) :كا تعأب يقوؿ ،أـ أنا نتبعهم ُب كل شيء إال ُب ىذا األمر ،ندعي أنا أتباع السلف الصاّب

( فالذين يرجوف ا كاليـو اْلخر كما فيو من (اف يرجو ا كاليـو اْلخرلكم ُب رسوؿ ا أسوة حسنة ٤بن ك
نعيم للمتقْب ىم الذين يضحوف بكل شي ُب سبيل ا كا١بهاد ُب سبيلو كيتحملوف صنوؼ األذل لتبليغ 

اب كأعظم مكسب للدعوة إنقاذ الناس من عذ ،دين ا كإخراج العباد من عبادة غّب ا لعبادة ا كحده
" يأٌب النيب كمعو الرجبلف كيأٌب النيب كليس معو أحد " أليس إنقاذ ىذين الرجلْب من النار  :ا كُب ا٢بديم

مكسب مع أف الداعي نيب كليس شخص عادم أم أنو مؤيد بالوحي كٓب يسلم غّبٮبا من أمة ذلك النيب 
  ..ا٤بذكور ُب ا٢بديم

بالتوحيد فأم فائدة ُب شريط أك كتيب أك ٦بلة ال ٍب إف مكتسبات الدعوة ليست بأىم من الصدع  
ائلك با ىل كتنظّبان ال تطبيقان، ٍب إ٘ب س ،ف دعت إليو فمن طرؼ خفيإك  تذكر توحيد ا خالصان 
جديدة  ناقص كالواقع يشهد كل يـو انتكاسةتتحدث عنها ُب ازدياد أـ ُب ت مكتسبات الدعوة الٍب

أقوؿ إف ا ٤با أمر با١بهاد كاإلعداد كمواجهة  ،ّب ألمر ال ندرم ما عاقبتو٭بنع ا٣ب :كقلت ،٤بكتسبات الدعوة
أما  ،دنا بالنصر إذا قمنا بأمر اعً ك٫بن كي  ،كؿ إليو األحداثؤ يعلم النتيجة مسبقان كما ست ،طواغيت األرض

القتل كالدمار  ،اغيتكا يعلم أف ُب ا١بهاد كمواجهة الطو  ،النتيجة فبيد ا ينصر من يشاء كيذؿ من يشاء
 ،ك٫بن لسنا مطالبوف بالنتيجة بل مأموركف بالقياـ ٗبا نستطيع ،كاألمر بيده كحده ،كاألسر كالسجن كالتعذيب

كىؤالء  ،((كإما نرينك بعض الذم نعدىم أك نتوفينك ف ٭با عليك الببلغ كعلينا ا٢بساب)) :كا يقوؿ لنبيو
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 (ٙٓٙ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

فنحن علينا القياـ باألمر  ،ا أمنوا كجعل ا ذلك العذاب فوزان كبّبان أصحاب األخدكد احرقوا ٝبيعان بالنار ٤ب
  ..كا ا٤بتصرؼ ٗبلكو ٍب ٫بن موعودكف ب حدل ا٢بسنيْب إما النصر أك الشهادة

  ..يبدك أنك متحمس كال تدرؾ األمور جيدان  :قاؿ الشيخ 
اذا تقوؿ ُب ٞباس عمر بن كم ،إذا كاف ٞباسي منضبط بالضوابط الشرعية فهو ٧بمود :قاؿ الشاب 

حينما قاال للنيب صلى ا عليو كسلم كىو ُب دار األرقم بن أيب األرقم أخرج  ،ا٣بطاب كٞبزة بن عبد ا٤بطلب
فأما إدراؾ األمور فكل سيٌدعي أنو  ،فخرجوا ُب صفْب كالنيب صلى ا عليو كسلم بينهما ،بنا نطوؼ بالبيت

  ..ُب ذلك ما كافق األدلة الشرعية ككاف اتقى  كأنفع للخلق مدرؾ لؤلمور كما تدعي كلكن الضابط
فمن يريب الناس كيعلمهم دينهم إذا خرجنا كتركنا الساحة  ،أنت تطالبنا أف ٬برج للجهاد :قاؿ الشيخ

  ..؟للمنافقْب كالعلمانيْب
٤بن نَبؾ تربية لقد خرج النيب صلى ا عليو كسلم ُب كثّب من غزكاتو كٓب يقل كما قلت  :قاؿ الشاب

اليهود  ككاف فيها أيضان  ،أف ا٤بدينة ُب كقتو كانت مليئة با٤بنافقْب كا٤بتآمرين على الدين ا١بديد الناس علمان 
كىم ٰبيكوف ا٤بؤامرات  د اإلسبلـ فهل أنتم أحرص على الدين من النيب صلى ا عليو كسلم كالصحابة 

كا١بهاد  ،ودينى  ف ا حافظه إٍب  ،ٓب يقلو خّب القركف وف بقوؿو الكراـ كىم أتقى  ٩بن جاء بعدىم فكيف تقول
 ،ك أعراض ا٢برائر من ا٤بسلماتهى نتػى ل كتي قتى باد كتي س كاألمة تي ل أف ٘بلس تدرٌ عقى متعْب ُب ىذا الوقت كال يي 

يها كالبلد ىنا مليء بالعلماء كطلبة العلم كديار ا٤بسلمْب تنتشر ف ،كاإلسبلـ جاء ٢بفظ الضركرات ا٣بمس
 ..ما كاف ٙبت االستعمار الشيوعي كال يوجد ّٔا إال القلة من العلماء البدع كا٣برافات كالشركيات خصوصان 

فلماذا ال ٚبرج كتعلم الناس ىناؾ ك٘باىد بنفسك كعلمك فيكوف لك األجر مضاعف أـ أف التعليم ال 
م ُب أطراؼ الدنيا يعلموف الناس أمور يكوف إال ُب بلدؾ كالصحابة تفرقوا بعد كفاة النيب صلى ا عليو كسل

أـ أهنم قدكة لنا إال ُب ىذه كا١بهاد كمعلـو أنو من ا٤بتعذر قدـك أكلئك ا٤بسلمْب لطلب العلم ُب ببلد  ،دينهم
كأىل تلك الببلد متعطشوف للعلم كمعرفة أمور دينهم كىذا مشاىد من  ،ا٢برمْب ألسباب ال ٚبفى عليك

  ..كُب ىذه ا٢بالة التعْب على العلماء أكجب من غّبىمفالنفع ىناؾ أعظم  ،كاقعهم
كلكِب ال أستطيع أف أذىب أل٘ب مرتبط بدركس ك٧با رات ُب ا١بامعة كٕب نشاط ُب  :قاؿ الشيخ
 ،كأنا مشرؼ على أحد ا٤بواقع اإلسبلمية ُب اإلنَبنت ،فٍب الناس عن طريق ا٥باتف يوميان مكتب الدعوة كأي 

فضل ا١بهاد ه األعماؿ كٰبـر الناس ا٣بّب كغّبم يقـو با١بهاد مع علمي بفبذىايب للجهاد ستتعطل ىذ
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 (ٚٓٙ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

 كمنزلتو ُب اإلسبلـ 
ٓب أجد ُب ما ذكرت من األعذار أهنا كردت ُب القرآف الكرٙب من األعذار الشرعية ا٤بقعدة  :قاؿ الشاب

كتبدأ الدعوة ُب  ،كاألمر بسيط جدا فب مكانك إذا ذىبت للجهاد أف تقيم دركس ك٧با رات ،عن ا١بهاد
ٍب ىذه حجج من ال يريد  ،كىناؾ ا٢برية أعظم من بلدؾ الٍب تعد عليك األنفاس ،ببلد ا٤بسلمْب ا٤بنكوبة

كإماـ الصبلة  ،كا٤بريب ،ف نو كاف ا٤بعلم ،الذىاب للجهاد فهل أنت أفضل من النيب صلى ا عليو كسلم
كا٤بكاتب  ،كقائد ا١بيش ،كالقا ي ،كالداعية ،ةكعاقد األنكح ،كالفاصل بْب ا٤بتخاصمْب ،كخطيب ا٤بسجد

كىل أنت أفضل من أيب بكر  ،كإذا نادل داعي ا١بهاد يكوف ُب ا٤بقدمة ،كالراد على حجج اليهود ،للملوؾ
أـ أف  ،ف هنم إذا ٠بعوا داعي ا١بهاد نفركا كٓب يلتفتوا إٔب الوراء كتضحياهتم معركفة ،كعمر كالصحابة الكراـ

كىل العلماء  ،اءة كا٤بتعة كتقطيع األكقات كتسلية شباب الصحوة ا٤بخدر با٢بكمة كا٤بصلحةسّبهتم فقط للقر 
ا٤بتعذرين ّٔذه األعذار يرغبوف بأنفسهم عن طريق ٓب يرغب بو النيب صلى ا عليو كسلم كالصحابة ر ي ا 

 .بل بذلوا النفس كالنفيس ُب ىذا الطريق ،عنهم بأنفسهم
 :-لغضب عليو كبدأ العرؽ يتصبب من جبينو كىو يرل أنو أحرج أماـ طبلبوكقد بدأ ا- قاؿ الشيخ 

  ..أنت ٦بادؿ
  ..؟حق أـ باطل :قاؿ الشاب
  ..من كبلمك أنك تنتقص العلماء كتعيب عليهم القعود أشتمُّ  :قاؿ الشيخ
 . لدينهممعاذ ا أف أنتقص العلماء الصادقْب آّاىدين ا٤بضحْب  :بلهجة الواثق با قاؿ الشاب

أما قولك أ٘ب أنتقص العلماء فليس ألحد قدسية كال عصمة ماعدا رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أما 
كمن أخطأ منهم فينظر إف كاف عن اجتهاد منو كٓب ٱبالف نصا  ،غّبه فمن أصاب فلو منا االحَباـ كالتقدير

٣بدمة أغرا و كالتلبيس على أما من أخطأ منهم كحرؼ النصوص الشرعية  ،شرعيا فهو معذكر مأجور
كأصر بعد ا٤بناصحة كإقامة ا٢بجة فبل نعمت عينيو  ،كترسيخ حكم الطغاة كا٤بتجربين ُب األرض ،ا٤بسلمْب
  ..فهو مثل علماء اليهود الذين يكتموف ا٢بق كىم يعلموف ،كال كرامة
ز كجل للصحابة الكراـ فأين أنت من قوؿ ا ع ،أما قولك أ٘ب أعيب على العلماء القعود عن ا١بهاد 

يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفركا ُب سبيل ا اثاقلتم إٔب األرض أر يتم )) :كىم خّب القركف
إال تنفركا يعذبكم عذابان أليمان كيستبدؿ  ،با٢بياة الدنيا من اْلخرة فما متاع ا٢بياة الدنيا ُب اْلخرة إال قليل
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 (ٛٓٙ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

( فأم الفريقْب أحق بالعذاب ىل ىم الذين خرجوا من (كا على كل شيء قدير قوما غّبكم كال تضركه شيئان 
أـ العلماء  ،ديارىم كىاجركا كجاىدكا ُب سبيل ا كبذلوا كل شيء لنصرة ىذا الدين من الصحابة الكراـ

يلتهم ببلد  كىم يركف العدك الصلييب ،الذين تركوا ا١بهاد كقعدكا مع ا٣بوالف كر وا با٢بياة الدنيا الفانية
ا٤بسلمْب بلدا تلو بلد كىم ال ٰبركوف ساكنا حٌب النصرة باللساف ٓب يقوموا ّٔا كأف األمر ال يعنيهم إذا 

  ..سلمت ٥بم دنياىم
كليس عندكم علم كأعمالكم ردكد أفعاؿ خرجتم  ،ىذا أنتم أيها آّاىدكف متسرعوف :قاؿ الشيخ 

  ..ٓب ينجح ُب حياتو العمليةمنكم  ككثّب ،للجهاد ىربان من كاقع ا٢بياة
ىب أننا متسرعوف كليس عندنا علم فأين أنت يا صاحب العلم كا٤بعرفة كا٢بكمة ٤با ٓب  :قاؿ الشاب 

لو عناكم فوؽ رؤكسنا بشرط أف  ،ككا لو جئت إلينا أنت كالعلماء ،تأٌب إلينا كتعلمنا كتقيم لنا الدركس
  ..ى ال أف تنتقدكننا كأنتم على األرائكتأتوا إلينا ُب ساحات ا٤بعارؾ كحومة الوغ

كأنا ال أدعي أف آّاىدين ليس عندىم  ،إف ٚبلي أىل العلم عن قيادة األمة ىو من أسباب ىواهنا 
أخطاء كلكن ىي مغمورة ُب ٕبر دمائهم الٍب سالت على األرض لَبكم شجرة العقيدة كالدفاع عن األعراض 

ردكد أفعاؿ فأعماؿ آّاىدين ىم أعلم ّٔا من القاعدين ألهنم يركف ما أما قولك أف أعمالنا ىي  ،ا٤بستباحة
كىم الذين يقدركف ا٤بصاّب كا٤بفاسد ُب العمل كليس لكل قاعد أف ينتقدىم ٕبسب ما يرل  ،ال يراه اْلخركف

كللمعلومية ف ف أكثر البحوث  ،ىو أنو مفسدة كىي عند آّاىدين من ا٤بصاّب كالتقدير ٥بم دكف غّبىم
ٍب إف أكثر عمليات آّاىدين الٍب يقوموف ّٔا ُب كل  ،الفقيهة ُب مسائل ا١بهاد ىي من تأليف آّاىدين

كلو ك عت األمة يدىا  ،فهي جهد ا٤بقل ،مكاف ىي ٧باكلة لصد العدك من الزحف على باقي ديار ا٤بسلمْب
ألمة ا٤بتخاذلة أصبحت  رباهتم كلكن ٤با خهذؿ آّاىدكف من ا ،ُب يد آّاىدين ألمكن كسر شوكة العدك

كىي أيضا انتقاـ  ،كما درت األمة أف ىذه الضربات ىي من أجلها كُب سبيل رفعتها ،تيستنكر كيلمزكف ّٔا
 . إلخواننا ا٤بستضعفْب ُب األرض ك٧باكلة ٚبفيف الضغط عليهم
غزل صلى ا ىل ىي ردكد أفعاؿ أـ ال، فقد  ،كقل ٕب بربك عن غزكات النيب صلى ا عليو كسلم

أٓب يكن فعلو  ،عليو كسلم بِب ٢بياف كعضل كالقارة ٤با غدركا بالقراء من أصحابة كقتلوا منهم سبعْب رجبلن 
كرافع بن أيب  ،أٓب يكن قتلو لكعب بن األشرؼ ،ألصحابو كتأديبا ٥بذه القبائل صلى ا عليو كسلم انتقامان 

فقد أرسل ٥بم من  ،ألشرؼ بالصحابيات الفا بلتا٢بقيق ألهنم حر وا على ا٤بسلمْب كتشبيب ابن ا
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 ،يقتلهم ُب بيوهتم كحصوهنم دفاعا عن اإلسبلـ كأعراض ا٤بسلمات فهل التغزؿ كالتشبيب ككصف ا٤بسلمات
كقصة قتل النيب صلى ا عليو كسلم للعرنيْب  ،أشد ُب نظرؾ من االغتصاب كالقتل كاستباحة ديار ا٤بسلمْب

 ،ىي رد فعل منو صلى ا عليو كسلم للدفاع عن أصحابو ،كقتلوا الراعي ك٠بلوا عينيوالذم اخذكا لقاح النيب 
ال أف  ،بل إف أغلب ا٢بدكد الشرعية ىي ردكد أفعاؿ كعلى ا٤بنكر ٥بذه األفعاؿ أف يأٌب بالدليل على حرمتها

 ،سبلـ ٗبا يستطيعوففأفعاؿ آّاىدين من قبيل االنتقاـ للمسلمات كالذب عن بيضة اإل ،ينتقدىا بدكف علم
  ..كإف أخطأنا ُب شيء فهو خطأ مغفور ب ذف ا ألننا عملنا ا١بهد كاألمر  من قبل كمن بعد

فنعم ٫بن ىربنا من حياة الذؿ كا٣بنوع  ،أما قولك أننا ىربنا من كاقع ا٢بياة كٓب ننجح ُب حياتنا العملية
ل ىذه الدنيا الٍب تدعي أنٌا ىربنا منها ىي دار قرار أـ كى ،إٔب حياة العز كالرفعة كالتعإب عن رغبات النفس

كىي سجن ا٤بؤمن  ،فهل نر اىا ٫بن ألنفسنا ،كإذا كاف ا ٓب يرتضيها ٣بليلو كصفيو من خلقو ،دار ارٙباؿ
كأم  ،كقد أمرنا حبيبنا صلى ا عليو كسلم أف نقلل من الدنيا كأف نكوف فيها كعابر السبيل ،كجنة الكافر

سركر ّٔذه الدنيا كالذؿ مضركب على رقابنا كالعدك يصوؿ كٯبوؿ ُب ديار ا٤بسلمْب كيسومنا سوء فرح ك 
كىل طموحات ا٤بؤمن ُب ا٢بصوؿ على ميتع الدنيا أـ رغبة ُب  ،ال يرفع سوطو عنا ،العذاب كأننا عبيد لو

دنيا باْلخرة كمن يقاتل ُب فليقاتل ُب سبيل ا الذين يشركف ا٢بياة ال)) :اْلخرة كنعيمها كقد قاؿ تعأب
  ..((سبيل ا فيقتل أك يغلب فسوؼ نؤتيو أجرا عظيما

كعندما دؿ ا ا٤بؤمنْب على التجارة ٓب يد٥بم على ٘بارات الدنيا بل د٥بم على طريق ا١بهاد الذم فيو  
م تؤمنوف با يا أيها الذين آمنوا ىل أدلكم على ٘بارة تنجيكم من عذاب ألي)التجارة مع رب العا٤بْب )

( فهل الذم يبحم عن (كرسولو ك٘باىدكف ُب سبيل ا بأموالكم كأنفسكم ذلكم خّب لكم إف كنتم تعلموف
ىل ا٥بارب من ا إليو ،الطريق الذم دؿ ا عليو عباده ا٤بؤمنْب يعترب ٓب ينجح ُب حياتو كىارب من ا٢بياة

كجل الذين قد ميتع الدنيا على ا١بهاد من الفاسقْب كعٌد  كقد ٠بى ا عز ،من الفاشلْب ُب حياهتم العملية
تع كاف كانت من ا٤بباحات من ا٤بقعدات كا٤بثبطات عن ا١بهاد قاؿ تعأب

ي
قل إف كاف أباؤكم )) :ىذه ا٤ب

كأبنائكم كإخوانكم كأزكاجكم كعشّبتكم كأمواؿ أقَبفتموىا ك٘بارة ٚبشوف كسادىا كمساكن تر وهنا أحب 
( فأم خّب (رسولو كجهاد ُب سبيلو فَببصوا حٌب يأٌب ا بأمره كا ال يهدم القـو الفاسقْبإليكم من ا ك 

ٍب أم ٪باح تتكلم عنو ىل ىو أف ٙبصل على  ،ُب دنيا تقعد عن الفوز بالشهادة كالرفعة ُب الدنيا كاْلخرة
ياىم لدينهم فكم نرل من فقل ٕب بربك ماذا قدـ الناجحوف ُب دن ،الدكتوراه كأف تكوف ُب كظيفة مرموقة
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 (ٓٔٙ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

فا٤بيزاف عند ا ليس بشهادة تعلق ُب إطار ٝبيل ُب  ،الناجحْب من ٓب ينجح ُب التعامل مع رب العلمْب
كالصحابة  ،بل بالتقول كرب أشعم أغرب مدفوع باألبواب ذك طمرين لو أقسم على ا ألبره ،مدخل ا٤بنزؿ

بل ٕبثوا عن الشهادة ا٢بقيقية كىي  ،بدمائهم كليس بشهاداهتمر واف ا عليهم سطركا ا٤ببلحم ُب التاريخ 
  ..دمائهم الٍب يعربكف ّٔا عن صدقهم مع ا

  ..ىذا أنتم تبحثوف عن ما يؤيد أفعالكم كتنسوف األدلة األخرل :قاؿ الشيخ
لة الٍب ٍب ما ىي األد ،كىل أفعاؿ آّاىدين خارجة عن إطار الشرع أـ أهنا أصل من أصولو :قاؿ الشاب

  ..؟غفل آّاىدكف عنها
أنتم توردكف أحاديم ا١بهاد كتنسوف أك تتغافلوف عن األحاديم الٍب تأمر بلزـك ا١بماعة  :قاؿ الشيخ
  ..؟كطاعة كالة األمر
ٍب ٫بن ال نطالبكم  ،ىل خرجنا ٫بن عن ٝباعة ا٤بسلمْب كٞبلنا السيف على أىل اإلسبلـ :قاؿ الشاب

بل نقوؿ لكم دافعوا عن أىل اإلسبلـ كذبوا عن أعراض ا٤بسلمات كأقيموا ا١بهاد  ،ـبا٣بركج على أىل اإلسبل
  ..حٌب ينكف العدك عن ببلد ا٤بسلمْب

  ..الذم يبلغنا عنكم أنكم تكفركف العلماء كا٢بكاـ :قاؿ الشيخ
بينوا أف يا أيها الذين آمنوا إف جاءكم فاسق بنبأ فت)) :قولك ٰبتاج إٔب بينو كا يقوؿ :قاؿ الشاب

( فهل ناقل ا٣برب لكم ثقة ثبت كال أعلم أحدان من أىل (تصيبوا قوما ٔبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمْب
  ..ا١بهاد يكفر ا٤بسلمْب

  ..إنو يوجد من يكفر ا٤بسلمْب ..ال :قاؿ الشيخ
خطأ أحد كال يعمم ا٢بكم على طائفة بسبب  ،إف كجد فهو عدد قليل فالنادر ال حكم لو :قاؿ الشاب

  ..كعليك أكال أف تثبت ىل ىؤالء من آّاىدين أـ ال ،أفرادىا
  ..كتَبكوف كل أحاديم طاعة كالة األمر ،أنتم تكفركف ا٢بكاـ :قاؿ الشيخ
فهم قد ارتدكا بأدلة   ،أما ا٢بكاـ عليك أكالن أف تثبت أهنم باقْب على اإلسبلـ كٓب يكفركا :قاؿ الشاب

دهتم بألسنتهم فلم نتقوؿ عليهم كذبا أك رٝبان بالغيب فا٤بظاىرة على ا٤بسلمْب حٌب ىم قد أثبتوا ر  ،كثّبة
كالتحاكم إٔب األمم ا٤بتحدة  ،كتشريع أنظمة طاغوتية ك عية ُب ٝبيع ببلد ا٤بسلمْب ،كتبديل شرع ا

بكفرىم  فالواقع يشهد ،كما تركت أكثر ٩با ذكرت ،كإباحة الربا كالزنا ،ك٧بكمة العدؿ الدكلية ،الكافرة



 جمع وإعداد: أبي المنذر الحربي عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل التكفير والتفجير"

 (ٔٔٙ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

ككسائل  ،كعاقبوا من أنكر عليهم ذلك ،كارتكاب كاحد ٩با ذكرت يكفي لكفرىم فكيف كقد ارتكبوىا ٝبيعان 
كحاشا العلماء  ،إعبلمهم تنضح ٗبا ذكرت كزيادة إال إذا كنتم أيها العلماء ال تركف ما ذكرت من الكفر

  ..الربانيْب من ذلك
ٕباكم مسلم كلو كاف جائران ك٫بن نطيعو فنحن ٓب ٪بد  تً أأما بالنسبة ألحاديم طاعة كالة األمر فى 

كأنتم أنزلتم أحاديم أئمة ا١بور الٍب ٘بب طاعتهم كإف  ،من ا٢بكاـ اليـو تنطبق عليو ىذه األحاديم ان حاكم
 ،فهل تطيع أنت القذاُب الذم ك ع كتابا يضاىي بو القرآف ،خذ مالك على ا٢بكاـ ا٤برتدينا رب ظهرؾ ك 
شار األسد أـ العلما٘ب رئيس اليمن كحكاـ ا٣بليج الذين قمعوا أىل ا٣بّب كالصبلح كزجوا ّٔم أـ النصّبم ب

كا  ،ُب السجوف من أجل إر اء اليهود كعطلوا ا١بهاد كاٚبذكا اليهود كالنصارل أكلياء من دكف ا٤بؤمنْب
فوا مع أمريكا كالتحالف ( كىم يعَبفوف يوميا ُب إعبلمهم أهنم كق(كمن يتو٥بم منكم ف نو منهم)) :يقوؿ

كدعموا ركسيا ا٤بلحدة على إخواننا ُب الشيشاف كفتحوا  ،الصلييب  د ا٤بسلمْب ُب أفغانستاف كالعراؽ كالفلبْب
فهل ما ذكرت ردة صرٰبة فيها عندنا  ،مطاراهتم كموانئهم كأجوائهم كبنوا القواعد الصليبية على أرض اإلسبلـ

  ..من ا برىاف أـ أهنا جور كظلم
  ..فسكت الشيخ كٓب ٰبر جوابان  

إف اإلماـ الذم ذكرت أنو ٯبب طاعتو ٲبنع ا١بهاد كيا ليتو اكتفى با٤بنع بل يعاقب كل  :قاؿ الشاب 
كا٢بجاج بن يوسف على ظلمو كجوره كعسفو للرعية   ،من ذىب إٔب ا١بهاد أك يدعوا إليو بالسجن كا١بلد

كقد  ،فهل أحق بالطاعة إمامك أـ ا٢بجاج بن يوسف ،ف عنوكاف قائمان با١بهاد آمران بو معاقب من ٚبل
كأين الدليل ُب أنو البد  ،خرج عليو جلة من العلماء من السلف الصاّب مثل سعيد بن جبّب كالشعيب كغّبىم
فبل إماـ إال با١بهاد كما  ،من استئذاف اإلماـ ُب ا١بهاد إذا كاف ا١بهاد فرض عْب ككاف اإلماـ معطبل للجهاد

ا٤بسلمْب بيعتهم كطاعتهم إال ليدفع عنهم عدكىم كيقسم بينهم فيئهم كيقيم ٥بم أمور دينهم  أعطاه
خرج كحده  ،كىذا سلمة بن األكوع ر ي ا عنو عندما أيخذت لقاح النيب صلى ا عليو كسلم ،كدنياىم

كسلم كأكرمو أف أردفو  بل مدحو النيب صلى ا عليو ،ُب أثر القـو كٓب يستأذف النيب صلى ا عليو كسلم
كىذا أبو بصّب ر ي ا عنو عندما ىرب من ا٤بشركْب التجأ إٔب ا١بباؿ على ساحل البحر  ،خلفو على ناقتو

كاألمر  ،كبدأ يهاجم قوافل قريش التجارية كٓب يستأذف النيب صلى ا عليو كسلم كىو اإلماـ ُب ذلك الوقت
د قاؿ الفقهاء إذا فوت االستئذاف ا٤بقصود فبل يستأذف اإلماـ فكيف ُب ىذا الوقت ال يلـز فيو إذف األماـ كق
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كا٢بكاـ ُب ىذا الزماف قد ٝبعوا بْب التعطيل كا٤بنع فهم  ،االستئذاف ًمن مىن عطل ا١بهاد ككأبى أعداء ا
 يوؼ حٌب يستقيموا على أمر ا أحق من تسل عليهم الس

  ..ىب للجهاد معها غّب كا حةإف الرايات الٍب تطالبنا أف نذ :قاؿ الشيخ
كليعلم الذين نافقوا كقيل ٥بم تعالوا قاتلوا ُب سبيل ا أك ادفعوا قالوا لو نعلم )) :قاؿ تعأب :قاؿ الشاب
( فهذه حجة من ال يريد ا١بهاد كال ا٣بركج ُب سبيل ا كا ىو أعلم ٖبفايا النفوس كلذلك (قتاالن التبعناكم

أنو سيأٌب أقواـ يقولوف مثل مقولة ا٤بنافقْب السابقْب كىل يذبح من ييذبح من البشر ُب  أنزؿ ىذه اْلية لعلمو
كإف استنصرككم ُب الدين فعليكم )) :الديار الٍب تزعم أف الراية فيها غّب كا حة إال ألهنم مسلموف كا يقوؿ

  ..( فرابط النصرة ىو الدين كليس الدـ أك اللوف أك البلد(النصر
كالشباب ىم ثركة األمة ا٢بقيقية  ،الذىاب للجهاد ُب ىذه األياـ ٧برقة كمهلكة للشباب :قاؿ الشيخ

كا٢برب اليـو ليست بسيف كرمح بل بطائرات كقاذفات  ،فكيف تريدنا أف نزج بالشباب ُب ٧بارؽ رىيبة
نات فهل نقوؿ كيو عوف ُب أقفاص ا٢بديد كا٢بيوا ،ٍب أال ترل آّاىدين يباعوف كما يباع الرقيق ،كقنابل

  ..للشباب أذىبوا كي يكوف مصّبكم مثل ىؤالء
ىل إرساؿ النيب صلى ا عليو  ،كا إ٘ب أعجب منك :-بعد أف زفر زفرة من صدره- قاؿ الشاب

فمعلـو ٤بن عنده مسكو من عقل أف ا٢برب  ،كسلم لسراياه كفيها صفوة األمة كخّب القركف ٧برقة كمهلكة
اإل٪بيل ك  فيقتلوف كيقتلوف كعدان عليو حقان ُب التوراة)) :كا يقوؿ ،راح كاألسرليس فيها إال القتل كا١ب

( فأخرب آّاىدين أهنم إذا أٛبوا بيعهم لو ف ف الثمن ىو قبض أركاحهم كمهجهم بالقتل ُب سبيل (كالقرآف
  ..ا

فهل قاؿ  ،ليو كسلمكىذه سرية بئر معونة حيم غيدر بالصحابة كقتلوا كقد أرسلهم النيب صلى ا ع
 ،النيب صلى ا عليو كسلم انتهينا نوقف ا١بهاد ألف إرساؿ السرايا ٧برقة للصحابة كصحابٍب ىم ثركة األمة
بل بعدىا مباشرة أرسل النيب صلى ا عليو كسلم سبعْب من القراء من صفوة األمة فلما نزلوا ٗبكاف أ٠بو 

فهل توقف النيب صلى ا عليو كسلم عن إرساؿ  ،أبيهمأحاط ّٔم الكفار كقتلوىم عن بكرة  ،الرجيع
كمعلـو من سّبة النيب صلى ا عليو كسلم كا٣بلفاء من بعده أهنم ما توقفوا عن ا١بهاد بسبب ما  ،السرايا

كىو قد جرح كأدمي كجهو ككسرت  ،ذكرت، فكم قتل من الصحابة بْب يدم النيب صلى ا عليو كسلم
ا٣بطاب ر ي ا عنو ٤با أصيب جيشو ُب معركة ا١بسر ُب العراؽ كقد قتل منهم  كىذا عمر بن ،رباعيتو
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 ،ٓب يتوقف كيقوؿ كما قلت بل شد العـز كأخذ با٢بـز ،أربعة أالؼ على رأسهم قائد ا١بيش أيب عبيد الثقفي
  ..كأرمل ا١بيوش تلو ا١بيوش حٌب فتح ا على يديو ٩بلكة كسرل

فهل ىم آّاىدين اليـو أكـر على ا من صحابة  ،وف ُب األسواؽ كالرقيقأما قولك أف آّاىدين يباع
 ،رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فهذا خبيب بن عدم كزيد بن الدثنة ر ي ا عنهم يباعوف ُب أسواؽ مكة

ليقتلو  ،أما زيد فقد أشَباه صفواف بن أمية ،فخبيب أشَباه أبناء ا٢بارث بن عامر ألنو قتل أباىم يـو بدر
أـ  ؟كقد خرجوا ّٔم إٔب خارج حدكد ا٢بـر كقتلوىم ٍب صلبوىم على األعواد فماذا تقوؿ ،بأبيو أمية بن خلف

 ،كىل ىناؾ جهاد بدكف دماء كأشبلء كأسر كتعذيب ،أف القتل كاألسر ٧بـر على شباب األمة ُب ىذا الوقت
أـ  ،ك٦بالسة النساء كالقعود مع ا٣بوالف أكصل على األرائك كالقصور الفارىة ،ككيف كصل لنا ىذا الدين

  ..كصل إلينا بالدماء كاألشبلء كالتضحيات كبذؿ ا٤بهج رخيصة ُب سبيل ا نصرة للحق كا١بهاد ُب سبيلو
فوا إ٘ب ألجـز أنو لو كانت ا٢برب اليـو بالسيف  ،أما قولك أف ا٢برب اليـو ليست بالسيف كالرمح

فَبض ا١بهاد على األمة علم اكا يـو  ،فالوسائل ال تغّب ا٢بقائق ،مقالتككالرمح ما خرجت أنت كمن يقوؿ 
كٓب يقل ال ٘باىدكا إذا ٓب يكن معكم طائرات كقنابل ذرية بل أمر عباده  ،أنو ستأٌب ىذه األسلحة الفتاكة

ية فهي ككل شيء يتغّب بتغّب الزماف ماعدا التكاليف الشرع ،ا٤بوحدين ببذؿ جهدىم كالنصر بيده سبحانو
كىذا الذم يريده األعداء  ،كلو قلنا ٗبقالتك لعطلنا ا١بهاد حٌب ٭بلك ىذه األسلحة الفتاكة ،ثابتة ال تتغّب

حٌب يلتهموف ببلد ا٤بسلمْب بلدان تلو بلد ك٫بن ننتظر اليـو الذم ٭بلك فيو ىذه األسلحة كقد انتهكت 
فهل ير ى ا بكبلمك  ،ن أبناء ا٤بسلمْبكعيلق الصليب على رقاب كثّب م ،األعراض كاستبيحت ا٢برمات

كىل ىو حجة لك عند ا بَبكك للجهاد كالقعود كالتخذيل عنو فبل يعقل إذف أف نقاتل الكفار بسيف 
بل نذىب كنعد العدة كنتعلم ما نستطيع من األسلحة حٌب ٫بارب أعداء  ،كرمح كىم بالطائرات كالقنابل

  ..((كتلك األياـ نداك٥با بْب الناس)) :يقوؿ كاألياـ بْب الناس دكؿ كا ،الدين
كا٤بعارؾ ال تقـو على قوه السبلح بل على قوه العقيدة حٌب كلو كانت الطائفتاف ا٤بتحاربتاف كافرتْب 

كاألمريكيوف كانوا ٲبتلكوف  ،فالفيتناميوف مرغوا أنف األمريكاف ُب الَباب كىم شعب كثِب جاىل بدائي
كالعهد قريب  ،حٌب خرجوا ٯبركف أذياؿ ا٥بزٲبة كىم أذلة صاغركف ،الوقت أ خم ترسانة أسلحة ُب ذلك

با٢برب األفغانية األكٔب ككيف يقـو شعب جاىل أمي بدائي ٕبرب أعظم دكلة ُب الثمانينات كيدمركهنا 
كاألخوة الشيشانيوف يواجهوف مئات اْلالؼ من ا١بنود الركس كىم ال  ،كٯبعلوهنا أذؿ دكلة ،كيفككوهنا
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كمع ذلك ٓب يستطع ا١بيش الركسي القضاء عليهم مع قوتو ا٢بربية  ،كز عددىم سبعة آالؼ ٦باىديتجا
  ..الضخمة كىو كل يـو يتكبد ا٣بسائر تلو ا٣بسائر

كآّاىدكف ُب فلسطْب كالفلبْب ككشمّب ككردستاف كإرتّبيا كالصوماؿ كأكجادين كبورما كغّبىا كثّب 
كالتعلم على أحدث األسلحة  ،لك ٓب يستطع العدك الكافر القضاء عليهميقاكموف أعداء ا كىم قلة كمع ذ

موجود ُب ساحات ا٤بعارؾ كآّاىدكف ك ا٢بمد اليـو أتقنوا كثّب من األسلحة ا٤بتطورة بل كصل ببعض 
كالذم يريد  ،ا١بماعات أف بدأت بتصنيع األسلحة مع ما يؤخذ من الكفار من الغنائم كىى كثّبة ك ا٢بمد

أف يعد العدة ال ٯبلس مع النساء كيتباكى على كاقع ا٤بسلمْب بل ينفض عنو غبار ا٣بور كا١بَب كيشمر عن 
  ..ساعد ا١بد كيلحق بركب آّاىدين كيرل بأـ عينيو كيف تسطر البطوالت على صفحات التاريخ

على أنو لن يصيبك إال  ٍب أيها الشيخ أين عقيدة التوكل كالثقة بنصر ا أين اْليات كاألحاديم الدالة
ما كتب ا لك أـ أهنا فقط للتبلكة كالتدريس ُب حلق العلم كليس ٥با على أرض الواقع من نصيب أين قولو 

قل لو كنتم قي بيوتكم لربز الذين كتب )) :( أين قولو تعأب(قل لن يصيبنا إال ما كتب ا لنا)) :تعأب
( كأين قولو (تكونوا يدرككم ا٤بوت كلو كنتم ُب بركج مشيده أينما)( كأين )(عليهم القتل إٔب مضاجعهم

" يا غبلـ  :كأين حديم النيب صلى ا عليو كسلم ،((قل إف ا٤بوت الذم تفركف منو ف نو مبلقيكم)) :تعأب
  ..إ٘ب أعلمك كلمات أحفظ ا ٰبفظك "

يقة ا٤بوت كفيها ٟبسوف ألف يـو ألقى بنفسو ُب حد ،ٍب أٓب تقرأ قصة الرباء بن مالك ر ي ا عنو
مقاتل فقاتلهم كحده حٌب فتح باب ا٢بديقة للصحابة كمع ذلك ٓب يقتل بل أصيب بعدة إصابات شفي 

كىذا خالد بن الوليد سيف ا ا٤بسلوؿ  ،منها بعد مدة فعاد إٔب ساحات ا١بهاد حٌب قتل ُب فتح تسَب
كي على نفسو أنو ٓب ٲبت ُب ساحات ا٤بعارؾ خاض عشرات ا٤بعارؾ كٓب يقتل بل مات على فراشو كىو يب

لقد خضت مئة معركة كال يوجد ُب جسمي مو ع شرب إال فيو  ربة بسيف أك طعنة " :كقاؿ قولتو ا٤بشهورة
فالتوكل على ا من أجل  ،"وت البعّب فبل نامت أعْب ا١ببناءكىا أنا أموت على فراشي كما ٲب ،برمح

  ..القضاء كالقدر ٓب ٱبرج الواحد منا من بيتو لقضاء حوائجو كطلب رزقوكلو ٓب نؤمن ب ،العبادات القلبية
  ..اذىب عنا فقد عطلت درسنا كأ عت كقتنا :-كقد أخذ منو الغضب كل مأخذ- قاؿ الشيخ
نقلها للعلماء القاعدين عن ا١بهاد ا٠بع كلمٍب ك ا :-صوت مبحوح قد خنقتو العربة - قاؿ الشاب

كا٢بق ال يؤخذ  ،كاأل٦باد ال تسطر باالدعاء ،ف التاريخ ال ييكتب على األرائكإ ،ا٤بخذلْب بقعودىم غّبىم
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إف التاريخ ال يكتب إال بدماء الشهداء كال  ،كالبيانات الببلغية ،كالقنوات الفضائية ،بالدعوات السلمية
كؿ ىي كا٢بق ا٤بسلوب ال يسَبجع إال ٕبد السيف كإف ٝباجم الرعيل األ ،صفحاتو إال بالتضحيات يءيض

كا ٍب كا لن تعود حقوقنا ا٤بسلوبة كتيكف أيدم الغزاة عن أعراض  ،السلم الذم ارتقى عليو الدين
كركلوىا بأقدامهم يـو  ،الذين باعوا الدنيا يـو رغبتم ّٔا ،ا٤بسلمْب إال بدماء األبطاؿ من جيل اليـو

كا لن  ،ك حوا بكل شيء يـو ٖبلتم ،بتمكنفركا يـو قعدًب كصدقوا مع ا يـو كذ ،احتضنتموىا بأجسادكم
 ،تثنيهم ترىاتكم كدعواتكم السلمية كٞببلتكم اإلعبلمية اإلنبطاحة الٍب ما ىي إال طعنات ُب خاصرة األمة

  ..كالشجرة ال يقطعها إال أحد أغصاهنا
اتقوا  ،عوف فيو إٔب ااتقوا يومان ترج ،اتقوا ا ُب أمة ٧بمد :أيها العلماء القاعدين ا٤بخذلْب عن ا١بهاد 

 ،كعن أعماركم ٗبا أفنيتموىا ،يومان تسألوف فيو عن علمكم ماذا فعلتم بو كىل بلغتم دين ا كما ٰبب ا
أـ  ،كفضحتم دخيل زنديق ،كقمعتم مرتد ،كأعنتم ٦باىد ،كىل نصرًب أخوة لكم ُب الدين كىل رديتم معتدم

كسليتم سيوفكم على آّاىدين أىل التوحيد  ،ين كا٤ببدلْب لشريعة اأنو سلم منكم الطغاة كا٤بتجربين كا٤برتد
كأجلبتم عليهم ٖبيلكم كرجلكم  ،كرميتموىم عن قوس كاحدة ،أىل العزة كا١بهاد ،كالتضحية كالصدؽ مع ا

وف فهبل إذا ٓب تعينوىم أك تذبوا عن أعرا هم سكتم عنهم كتركتموىم يعملوف ُب طريقهم ٰبمل ،كٓب تنصفوىم
  ..أحزاهنم ُب صدكرىم يبذلوف دمائهم ٤بليكهم

فدعوا آّاىدين يقدموف للدين على طريقهم كال  ،كأنتم إف كنتم كما تزعموف تقدموف ٥بذا الدين 
كيغسلوف العار عن أمتهم  ،دعوىم يكتبوف التاريخ بدمائهم كيسطركف األ٦باد بتضحياهتم ،تنتقدكهنم
دعوىم ٲبسحوف جراح أمتهم ّٔجرىم  ،على أكتافهم يبلقوف ّٔا رّٔمدعوىم يرحلوف ّٔمومهم  ،بأجسادىم

ك٪بـو  ،كمشاعل ا٥بداية ،فهم أمل األمة ،دعوىم يقيموف ا٢بجة على ا٤بتخاذلْب كالقاعدين ،للذاهتم كأىليهم
  ..كتيجاف الفخار ،الدجى
 ،أطئي الرؤكسمط ،دعوىم يكتبوف لؤلجياؿ القادمة قصة رجاؿ رفضوا أف يعيشوا كما تعيش النعم 

فهم الذين سيكتبوف التاريخ لؤلجياؿ كيسطركف أحرفو بدمائهم كستَبحم عليهم األجياؿ  ،خانعي الرقاب
أما العلماء القاعدين عن  ،القادمة كتتخذىم قدكة ٥با كما اٚبذكا ىم األبطاؿ من األجياؿ السابقة قدكة ٥بم

 ،كقد ال ٯبدكا مكاف ٥بم على صفحاتو ،ركب العز كالفخار فسيكتبوف على ىوامش صفحات التاريخ
  ..فالتاريخ ال يسجل ٗبداده إال قصص األبطاؿ
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كإ٘ب أقو٥با لكم إف العدك قادـ كىو ال يفرؽ بْب عآب كجاىل كإف ٓب تتحركوا اْلف كالعدك على أطراؼ  
كم ُب كسيبيعكم أنتم كأبنائ ،ببلدكم فسيأٌب إليكم كيستبيح أعرا كم كما سكتم عن أعراض ا٤بسلمات

 ،األسواؽ كما تركتم أبناء ا٤بسلمْب يباعوف للنصارل كٓب ٙبركوا ساكنان كقد سقطت بغداد كسيسقط غّبىا
أك موتوا أذلة  ،كموتوا أعزة كذبوا عن أعرا كم كالرجاؿ ،فاستعدكا للتتار ا١بدد ،كليس خرب التتار عنكم ببعيد

اللهم ىل بلغت  ،اللهم ىل بلغت ،ت بيد التتاركما مات العلماء الذين كانوا ُب بغداد يـو سقط  ،صاغرين
ا٤بلبسْب على  ،الساكتْب عن ا٢بق ،اللهم إ٘ب أبرء إليك من ىؤالء ا٤بتخاذلْب القاعدين عن ا١بهاد ،فاشهد

  ..الناس دينهم اْلكلْب بآياتك ٜبنا قليبل
 ،عربات على خدهتتسابق ال ،كىو ٰبمل جراح أمتو ُب صدره ،كاستدار الشاب كتوجو إٔب باب ا٤بسجد 

كزادت مرارة األٓب أف ٱبوف األمة  ،كاألٓب يعتصر فؤاده أنو ٓب ٯبد من يعينو على طريقو افوؼ با٤بخاطر
 اىػ ..كيكونوف عقبة على طريق رفعتها كعزهتا ،علماؤىا
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 وسية العراق تولية الكافر للم لمشبهة 
 

أعمالنا من  ا من شركر أنفسنا كمن سيئات ٫بمده كنستعينو كنستهديو كنستغفره كنعوذ ب ا٢بمد
كحده ال شريك لو كنشهد أف ٧بمدا  يهده ا فبل مضل لو كمن يضلل فبل ىاد لو كنشهد أف ال الو إال ا

 . على ىديو إٔب يـو الدين عبده كرسولو صىلى ا عليو كعلى الو كصحبو كمن سار
 . أما بعد 

كشر األمور ٧بدثاهتا ككل ٧بدثة بدعة ككل بدعة  ٥بدم ىدم ٧بمدف ف خّب الكبلـ كبلـ ا كخّب ا 
 .  بللة ككل  بللة ُب النار

٤با ُب ذلك  ،فمنهم من منعو :أنو قد اختلف أىل العلم ُب صحة توٕب الوالية من الكافر ينبغي أف يعلم 
٤بلك كاف صا٢بان كٓب يكن  عليو السبلـ من ا٤بلك بأف ا كأجاب عن توٕب يوسف ،من توٕب الظا٤بْب با٤بعونة ٥بم

كونو كافران ف ف يوسف قد تؤب النظر ُب أمبلكو دكف أعمالو فزالت عنو  كعلى افَباض ،كافران كفرعوف موسى
 . التبعة فيو
جوازىا إذا عمل  فذىب قـو إٔب ،كاختلف ألجل ذلك ُب جواز الوالية من قبل الظآب) :قاؿ ا٤باكردم 

كذىبت طائفة . بعدلو دافعان ١بوره يو السبلـ تؤب من قبل فرعوف ليكوفألف يوسف عل ،با٢بق فيما يتواله
أجابوا ، ك توٕب الظا٤بْب كا٤بعونة ٥بم كتزكيتهم بتقلد أمرىم ٤با فيها من ،أخرل إٔب حظرىا كا٤بنع من التعرض ٥با

 :السبلـ من قبل فرعوف ٔبوابْب عن كالية يوسف عليو
 . فرعوف موسى ا الطاغيأف فرعوف يوسف كاف صا٢با كإ٭ب :أحدٮبا
 (ُْٓص/ )األحكاـ السلطانية . أنو نظر ُب أمبلكو دكف أعمالو :كالثا٘ب

أف يكوف مصلحا على  :العلم من أجاز توٕب الوالية من الكافر كلكنهم اشَبطوا ٥بذا كىناؾ من أىل 
ٔب ما ٱبدـ مصا٢بو يتدخل ُب عملو كيوجهو إ أما إذا كاف الكافر ،كفق الشرع كال يعار و الكافر ُب عملو

فقد تؤب ىذه  ،كاستدلوا بقصة يوسف عليو السبلـ ،من الضرر كشهواتو فبل ٯبوز توٕب ىذه الوالية ٤با فيو
 :كلذلك قاؿ ا تعأب ،ا٤بلك من ا٢بكم بشريعة ا دكف أف يعَبض عليو أحد الوالية لئلصبلح كمكنو

 . يػىتىبػىوَّأي ًمنػٍهىا حىٍيمي يىشىاءي((كىكىذىًلكى مىكَّنَّا لًييوسيفى ُب اأٍلىٍرًض ))
قاؿ بعض أىل ( (ًض ًإ٘بّْ حىًفيظه عىًليمه قىاؿى اٍجعىٍلًِب عىلىى خىزىاًئًن اأٍلىرٍ )) قاؿ القرطيب ُب تفسّبه عند آية 
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أنو  كالسلطاف الكافر بشرط أف يعلم ،اْلية ما يبيح للرجل الفا ل أف يعمل للرجل الفاجر ُب ىذه :العلم
كأما إذا كاف عملو ٕبسب اختيار الفاجر كشهواتو  ،فيصلح منو ما شاء ،و ُب فعل ال يعار و فيويفوض إلي

كاألكؿ أكٔب إذا كاف  ،كىذا اليـو غّب جائز ،إف ىذا كاف ليوسف خاصة :كقاؿ قـو ،كفجوره فبل ٯبوز ذلك
ا٥بداية مع فتح  :كينظر لبلستزادة (،ٗ/ُِٓ)تفسّب القرطيب  كا أعلم " ،على الشرط الذم ذكرناه

 . (ُ/ُُّشرح أدب القا ي للصدر الشهيد ) (،ْ/ُٕٕ)تبيْب ا٢بقائق  (ٕ/ِْٔ-ِّٔالقدير)
 ،الشرط الذم يعلم يقينا عدـ ٙبققويستدؿ باْلية القوؿ با١بواز دكف النص على ىذا  من فكيف يطلق 

كتأليب الكفار على  أىل السنةكىو يرل من ىؤالء ا٤بولْب التنازؿ عن ٙبكيم الشريعة كإظهار العداكة على 
 . قتلهم كاستئصا٥بم

ٯبعل االستدالؿ ُب غّب مو عو كىو أف حاؿ يوسف عليو  إٔب فارؽ جوىرم ُب ا٤بسألة ٍب ٯبب التنبو 
فقد كاف يوسف ُب غّب بلده كٓب يعتد عليو ا٤بلك بسلب أر و  ،كحرب السبلـ مع ا٤بلك ٓب تكن حاؿ قتاؿ

من  ك٥بذا ٪بد أف من استدؿ ،ربيا بل ٰبكم ُب أر و الٍب استتب لو ا٢بكم فيهاليس كافرا ح فهو ،كقتل أىلو
ُب ببلد الكفر ينتفع ّٔا  إ٭با يستدؿ ّٔا على جواز توٕب ا٤بسلم كالية ،أىل العلم بوالية يوسف عليو السبلـ

ُب كاقعنا أف توٕب ُب كاليتو، فمثاؿ قصة يوسف  ا٤بسلموف بشرط أف يقـو ا٤بسلم بالعدؿ كال ٱبالف شريعة ا
 . كتعطيو صبلحيات مطلقة بريطانيا مثبلن مسلمنا كالية لديها

فقتل  ،فاجتاح الببلد كعاث ُب األرض الفساد ،العراؽ الذم جاء الكافر إليو ٧باربنا فأين ىذا من كاقع 
كدنس ا٤بساجد  ،الدماء كأتلف األمواؿ كا٤بمتلكات كسفك ،ا٤بسلمْب كشردىم من دكرىم كمدهنم

كما يزاؿ مستمران ُب ىذا اإلفساد  ،كعذب ا٤بسلمْب كا٤بسلمات ،كاألعراض كانتهك ا٢برمات ،ا٤بقدساتك 
يدافعوف عن  فأعانوه على ا٤بسلمْب الذين ،كتآمر معو ُب ىذا عدد من أصحاب ا٤بذاىب ا٤بنحرفة ،كاإلجراـ

كىو ُب قتاؿ مع  ،رب قائمةا٢ب كمع ذلك ٓب يستتب لو األمر بعد فما زالت،أنفسهم كأىليهم ك٩بتلكاهتم
إال عندما كاجو ىؤالء الذين يقوموف ٔبهاد الدفع عن دينهم  ك٥بذا ٓب يلجأ اتل إٔب ىؤالء األعواف ،ا٤بسلمْب
كمن أجل  رب الببلد بعضها  ،ىؤالء ُب الواجهة لكي يدفع عن جنده القتل فأراد أف ٯبعل ،كببلدىم
 . ببعض
 حتبلؿ كاالستعمار فيستطيع أم ٧بتل أف يضع بعض عمبلئو ُبيلغى معُب اال ىذا االستدالؿ إف 

ىذه الفتول، كىل  الواجهة كيأمر الشعب بالسمع كالطاعة ٥بم كيبقى احتبللو للبلد ٧بفوظنا مصاننا ٗبثل
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فلسطينية فهل سنأمر الفلسطينيْب  سنقوؿ نفس ا٤بقولة لو أف شاركف أمر بعض العمبلء بتكوين حكومة
 ا ُب ا٤بنشط كا٤بكره كعلى أثرة عليهم؟!بالسمع كالطاعة ٥ب

 :على من استدؿ بقصة يوسف على مشركعية حكومة نصبها اتل كما أف الرد 
رافضي خائن  السبلـ نيب كرٙب مؤيد من ا فبل ٲبكن أف يقارف برجل عادم فضبل عن أف يوسف عليو 

ٓب يعتد عليو  ،مأمور بقتاؿ ّب بلده كغّبف ف يوسف عليو السبلـ كاف عبدان أسّبان مسجونا كحيدان ُب بلد غ
ا٤بلك لثبوت صبلحو كعلمو كخولو ليحكم بشريعة  ا٤بلك كٓب يسلب أر و كيقتل أىلو كينتهك عر و ٍب كاله

 كىكىذىًلكى مىكَّنَّا لًييوسيفى ُب اأٍلىٍرًض يػىتىبػىوَّأي ًمنػٍهىا)) :كما قاؿ تعأب كيفما شاء دكف سلطاف من أحد عليو ا
يٍ   . (ٔٓاٍلميٍحًسًنْبى(( )يوسف: مي يىشىاءي نيًصيبي بًرىٍٞبىًتنىا مىٍن نىشىاءي كىال نيًضيعي أىٍجرى حى

ليحكم  ،بتمكْب ا تعأب ،العليا فيما ٙبت يده فلو اليد ،أف ا تعأب مكن لو ُب األرض فاْلية تبْب 
كأم أمر أعظم . ُب ذلك من اسنْب كأنو كاف ،ىذا التمكْب رٞبة من ا كأف ،بالشرع كالعدؿ كاإلحساف

 ؟ُب األرض من التمكْب
 . دماء عليو السبلـ العدؿ كحكم بالقسط كٓب يكن ٜبة قتاؿ كحرب كال فأقاـ يوسف 
ف ف  ؛كالية عبلكم عليها العراؽ اليـو فعجيب أف يأٌب من يستدؿ باْلية على مشركعية كأما ا٢بالة الٍب 

سبحانو  فهؤالء أمر ا ،متاجرك األعراضك  النسل كتعاكف معو ا٣بونةجيش الكفار مستكرب أىلك ا٢برث ك 
ا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا لىًقيتيمي الًَّذينى كىفىريكا زىٍحفان فىبل)) :بقتا٥بم كدفعهم كحـر الفرار من إمامهم فقاؿ تعأب  يىا أىيػُّهى

ٍم يػىٍومىًئذو ديبػيرى  يّْزان ًإٔبى ًفئىةو فػىقىٍد بىاءى ًبغىضىبو ًمنى  هي ًإالَّ تػيوىلُّوىيمي اأٍلىٍدبىار * كىمىٍن يػيوى٥بًّْ اللًَّو كىمىٍأكىاهي  ميتىحىرّْفان ًلًقتىاؿو أىٍك ميتىحى
  (ُٔ-ُٓجىهىنَّمي كىبًٍئسى اٍلمىًصّبي(( )ألنفاؿ:

ىو حاؿ  نقل نقوالت عن العلماء السابقْب كىي ليست ٥با عبلقة من قريب أك بعيد ٩با البعض قد إف 
رجبلن مسلمان ُب كالية  (الكافر أم دكلة ذلك)اليـو ألهنا تتكلم عن تولية حاكم ظآب أك كافر ُب دكلتو  العراؽ

فرنسا أك غّبىا ىل ٯبوز للمسلم أف يعمل لدل تلك  يعِب يعطيو كالية ُب أمريكا مثبل أك ؟فهل ٯبوز أـ ال
ْب كىم ُب جهاد معو كأراد أف ينصب عليهم ١بيش كافر اجتاح ديار ا٤بسلم ا٢بكومة الكافرة؟كٓب يتعر وا البتة

ٱبالفو  ليوقف جهادىم ألهنم متفقوف بداىة كباإلٝباع الذم ال يعرؼ أحد ُب تأريخ اإلسبلـ عميبل لو عليهم
كىل  ؟للحكم شريعة ا على قتالو كدفعو بكل ما ٲبكن من الوسائل، ٍب نقوؿ ىل طبق ىؤالء ا٤بنىصبوف

أكامرىم كحٌب كبلمهم أـ أهنم يعملوف  ؤالء ا٤بنصبوف للحكم مستقلوف ُبكىل ى ؟أقاموا العدؿ كالقسط
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 . اعتقد أف الثا٘ب ىو ا١بواب عند كل ذم بصّبة ؟؟كيتكلموف بأمر من أسيادىم الذين نصبوىم
لتحارب آّاىدين الذين يريدكف طرد  ،الصليبيوف كالصهاينة احتبلؿ مكن ٥با فأين ىذا من حكومة 

الظا٤بْب  كىي ُب عملها تسعى ُب ببلد اإلسبلـ سعي الكافرين ،كلتقيم أحكاـ الطاغوت ،اتل من ببلدىم
ليحقق ىدؼ  ،يستعملها ليمتطى ظهرىا دمية ٓب ٲبيكن ٥با اتل، كإ٭با ،ٍب ىذه ا٢بكومات الٍب ينصبها اتل

 . الكفار ُب ببلد اإلسبلـ
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 للشيخ الخضير فتوى مهمة و افعة
 

العراؽ كتونس  ٫بن ٦بموعة من طلبة العلم من بلداف شٌب من :حفظو ا ضّبا٣ب فضيلة الشيخ علي 
فبعضهم يقوؿ ٰبـر ٨بالفتو كيوجب  كفلسطْب كاليمن حصل بيننا نقاش حاد ُب مسالة إذا أمر ا٢باكم بأمر

الدليل كينسبوف إليكم قوال ُب ىذه ا٤بسالة كىم من  كبعضهم يقوؿ بل ٯبب اتباع ،اتباع مذىب ا٢باكم
كاتفقنا أف نرفع إليكم األمر كلذا ف ننا نسألك . كخشينا من الفرقة كالتباغض كلقد طاؿ النقاش بيننا ،طبلبكم
ذكركا عن الشيخ  كما أهنم  ؟كاتق ا ُب كتماف ىذا األمر ،أيها الشيخ أف تبْب ا٢بق ُب ىذه ا٤بسالة با

 ؟بوجوب ا١بهاد كالقنوات بدكف إذف ا٢باكم كقد أفٌبٞبود العقبلء رٞبو ا انو ال يرل التقيد بفتول ا٢باكم 
 ا١بػواب
من الكتماف كنظرا ٢باجتكم كدفعا للشقاؽ بينكم ٍب بيانا كتو يحا  سألتنا با كحذرتنا ما داـ أنك 

 ف ننا ٪بيب إف شاء ا على ىذا السؤاؿ كىو رأينا كرأم شيخنا العبلمة ٞبود بن عقبلء لغّبكم كإبراء للذمة
نقوؿ اإلٝباع عن  يب رٞبو ا رٞبة كاسعة كأسكنو فسيح جناتو بل ا٤بسألة إٝباعية كما سوؼ ترل منالشعي

 . لؤلدلة فنقوؿ كبا التوفيق ابن تيمية كغّبه ُب أنو ال ٯبوز إلزاـ الناس ٗبذىب ا٢باكم ا٤بخالف
نا ٧بمد كعلى آلو كصحبو األنبياء كا٤برسلْب نبي ا٢بمد  رب العا٤بْب كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ 
  :كبعد ،أٝبعْب
 ٍب نعرؼ السرد ،ىذا السؤاؿ ٰبسن بنا أف نذكر مقدمة تبْب مقصودنا ُب ىذه الرسالة على قبل اإلجابة 

 . التارٱبي كالواقعي ُب ىذه ا٤بسألة ٍب نعرج على اإلجابة
  :ا٤بقدمة 

  :كإجابتنا ىنا ا٤بقصود منها الرد على طائفتْب
كعاقب على ذلك كسجن كمنع  ،ا٢بكاـ ا٤بخالف للنصوص الصرٰبة ب اتباع مذىبعلى من أكج -1

 . ا٣بّب ك٫بوه ٤بن خالف مذىب ا٢باكم من اإلفتاء كالتعليم كنشر
ألف ا٢باكم إذا اختار شيئا ألنو  ،يوجبوف اتباع أىواء ا٢بكاـ كأيضا الرد على الغبلة ُب ا٢بكاـ الذين -2

 كالذم يفسر القرآف أك يفٌب عن جهل ٍب يوافق ا٢بق ُب  ،كلو كافق ا٢بق ٯبوز أصبل ييوافق ىواه فهذا ال
كمن الغبلة ٝباعة . كإف كافق ا٢بق ،تفسّبه أك فيتياه ف نو آٍب ك اؿ كمنحرؼ كعلى غّب سبيل ا٤بؤمنْب
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ا عن ا٤بنكر كالصدع با٢بق كالقياـ ّٔذ أيضا تيوجب اتباع ا٢بكاـ ا٤بعطلة للجهاد كاألمر با٤بعركؼ كالنهي
 . التعطيل الدين كأمثاؿ ذلك فيوجبوف اتباعهم على ىذا

ألهنم التقوا مع  ،العصرانيْب كاالهنزاميْب فائدة ُب تضمْب ردنا ىذا إف شاء ا الرد على كسوؼ نزيدكم 
 . باألحكاـ الشرعية ا٢بكاـ ُب اتباع ا٥بول ُب األخذ

األمور بالكتاب كالسنة فما كافقها فهو  بطُب ىذه الرسالة أيضا أف نشرح كنبْب حتمية ر  كمن أىدافنا 
 . أك ا٢باكم ا٤بقبوؿ كما خالفها فّبد كلو كاف قوؿ العآب

  الناحية الواقعيةك  كفيو ذكر الناحية الشرعية كالواقعي ٥بذا التيار، العرض التارٱبي 
با٢بكاـ كباإلماـ كشعائر الدين الظاىرة  أماـ تيار جديد كىو ربط األحكاـ كا٢بقوؽ الشرعية ٫بن اليـو 

ٚبالف الشريعة فيؤدم إٔب تعطيل ىذه الشعائر أك جعلها أداة  ُب الوقت الذم ٥بؤالء األئمة كا٢بكاـ توجهات
 . السياسة تابعة للدين أصبح العكس حٌب قاؿ بعضهم الدين ٱبدـ السياسة للسياسة فبدؿ أف تكوف

ابن  كلذا أنكر ،ا بِب أمية كعند الرافضةظهور ىذا التيار ُب عصر األمويْب عند بعض رعاي ف ف أكؿ 
الشاـ كانوا يركف الطاعة ا٤بطلقة  على طائفة من أىل (ْٕٖ/  ّكما ُب منهاج السنة النبوية )تيمية رٞبو ا 

الذين كانوا يوجبوف طاعة أئمتهم طاعة مطلقا كيقولوف إف  لئلماـ فذكر أنو موجود ُب بعض رعايا بِب أمية
يعتقدكف أف طاعة األئمة كاجبة ُب كل شيء كأف اإلماـ ال يؤاخذه ا بذنب كأنو  كانواك  ،ذلك يوجب النجاة

ذكر ذلك ُب رده على  كرد أيضا على الرافضة (بتصرؼ قليل غّب ٨بل)ذنب ٥بم فيما أطاعوا فيو اإلماـ اىػ  ال
 . أ الرافضة أعظمالطائفتْب ٨بطئ كأف خط كذكر أف كبل ،الرافضة الذين يركف ألئمتهم الطاعة ا٤بطلقة

عصر ابن تيمية رٞبو ا فقاكمو كسجن من أجل مقاكمتو عدة  التيار كىذا التوجو أيضا ُب ككجد ىذا 
ٱبضع ٤بذىب ا٢بكاـ ا٤بخالف للشريعة سواء أكاف ا٢بكاـ علماء  بلؿ أك أمراء  مرات ككانوا يريدكف منو أف

فبعد  ،كُب الفتاكل الكربل ،ما ُب الفتاكلكقد ألف فيهم ثبلث رسائل سوؼ ننقلها باختصار ك ، بلؿ
٤با سجنوه على فتياه ُب منع  كألف رسالة أخرل ،تأليفو لرسالة العقيدة الواسطية عاقبوه عليها بالسجن كالطرد

سوؼ ننقلها إف  ،ُب مسائل األ٠باء كالصفات  تعأب كرسالة ٤با منعوه أف يفٌب ،السفر ّٓرد زيارة القبور
 . ا مع اختصار قليلشاء ا بنصه

 . كحدىا ككل من عظم األدلة كرأل كجوب االنقياد ٥با ،بعده تلميذه ابن القيم كقاكمهم 
٤با قاـ  يقيم ا٢بدكد  للظهور بشكل فردم ُب عصر الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبو ا ٍب عادكا 
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ال ٯبوز فعلك ألنو ٓب يأذف لك اإلماـ فرد كقالوا لو  أنكر عليو بعض العلماء ا٤بعاصرين لو ،كالشعائر الظاىرة
كال يعرؼ أف أحدا من العلماء ذكر أف شيئا من األحكاـ ال  :ْْٓص عليهم كقاؿ ُب كتاب تاريخ ٪بد

صح   ف ف ،ٍب قاؿ كما أ٘ب ٤بٌا أمرت برجم الزانية قالوا ال بد من إذف اإلماـ… األعظم  يصح إال باإلماـ
عمـو قنوت النوازؿ ُب   كرد عليهم أيضا ُب، اىػ. ال اإلمامة كال غّبىاكبلمهم ٓب يصح كاليتهم القضاء ك 

 . الثامنة كالثالثة ُب ا٤بسألة ...{أيشركوف ما ال ٱبلق}كتاب التوحيد ُب مسائل باب 
ابن نبهاف ال جهاد إال باإلماـ فرد  ُب عصر الشيخ عبد الرٞبن بن حسن رٞبو ا حيم قاؿ ٍب ظهر 

بأم كتاب أـ بأم حجة أف ا١بهاد ال ٯبب إال  ٖ/ُٗٗ: حسن كقاؿ ُب الدرر السنيةعليو عبد الرٞبن بن 
ُب الدين كالعدكؿ عن سبيل ا٤بؤمنْب كاألدلة على إبطاؿ ىذا القوؿ أشهر من  ! ىذا من الفرية؟مع إماـ متبع
أيب  ذكر قصةذلك عمـو ا١بهاد كالَبغيب فيو كالوعيد ُب تركو ٍب ذكر اْليات ُب ذلك إٔب أف  أف تذكر من

 . (دكف إذف اإلماـ أم أف أبا بصّب قاتل من)بصّب ٍب قاؿ إف أبا بصّب استقل با٢برب دكف رسوؿ ا 
ربط إقامة ا٢بجة باإلماـ أك نائبو كلذا  لذلك الشيخ عبد ا أبابطْب رٞبو ا ٤با جاء مىن ٍب تصدل 

أف ا٢بجة  :اإلسبلمية من إماـ أك نائبو معناهتقـو عليو ا٢بجة  كقولك حٌب) ّْٗ/َُقاؿ ُب الدرر السنية 
 كىو مذىب. اىػ (…إال من إماـ أك نائبو كىذا خطأ فاحش ٓب يقل بو أحد من العلماء  اإلسبلمية ال تقبل

تدؿ القرائن على  الشيخ ٧بمد بن إبراىيم ُب مسألة إحياء ا٤بوات ا٤بنفكة من االختصاص أك ملك معصـو كٓب
يكوف من حقوؽ اإلماـ اإلذف فيها بل إذف  فقد أنكر الشيخ االستئذاف فيها كأنكر أف ،النزاع كالشقاؽ فيها

٫بيطكم علما أف  :( كقاؿ7َُِ7َُِٕٗٔ/ ٖفتاكيو )الرسوؿ صلى ا عليو كسلم كاؼ شاؼ ُب ذلك 
 . اىػ بنصو. فمن أحياىا ملكها سواء كاف ذلك ب ذف اإلماـ أك ال األرض ا٤بوات ال ٛبلك إال باإلحياء

 . التيار ُب اْلكنة األخّبة حٌب أصبح اليـو يشكل تيارا لو رموزه كقياداتو ٍب عاد ىذا 
 ،الفقهاء كاف السلف رٞبهم ا قد ٠بوا الفقهاء الذين أخرجوا األعماؿ من اإلٲباف ٠بوىم مرجئة كإذا 

امية الفقهاء أك اإلمامية اليـو إم كلذا يسموف ،فهؤالء كافقوا اإلمامية ُب ىذا األصل بربط األمور باإلماـ
ك أك ىنا ليست )أك اإلمامية ا٤بعاصرة أك ا٢بكامية ا٤بعاصرة  أك اإلمامية ا١بدد. (ك أك ىنا للتنويع)ا٤بتفقو 
 . (للتنويع
تشبها بطريقة  كلكن قلنا ذلك فيهم ،ذلك أهنم ييلحقوف باإلمامية ُب األحكاـ كالتكفّب فبل معُب كليس 

يسموهنم با٠بهم كإف ٓب  أهنم ،من كافق أىل البدع ُب أصل من أصو٥بمبعض السلف الذين يسموف 
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كأحيانا  ،٨بلوؽ أمثاؿ الكرابيسي ٠بوىم جهمية كما ٠بوا من قاؿ لفظي بالقرآف  ،ييلحقوىم ّٔم ُب األحكاـ
موف كالعلماء ُب زمن أٞبد كانوا يس ،األشاعرة أحيانا با١بهمية أك ا٢بلولية السلف كابن تيمية كغّبه يسموف

 . كىكذا فاأل٠باء غّب األحكاـ ،با١بهمية ا٤بعتزلة
قاؿ كفيو رد  ََ. {كال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دكف ا} ُب تفسّبه عند قولو تعأب قاؿ القرطيب 

اىػ فانظر إٔب ىذا الكبلـ ٍب . ٯبب قبوؿ قوؿ اإلماـ دكف إبانة مستند شرعي على الركافض الذين يقولوف
 . ىؤالء ترل التشابو ُب ىذه ا٤بسألة كبلـ اعر و على

كأشعرية كغّبىم قد أكلوا آيات كأحاديم الصفات كحرفوىا إٔب  من جهمية كمعتزلة كإذا كاف ا٤بعطلة 
كا٢بقوؽ  ىؤالء أكلوا كحرفوا اْليات كاألحاديم ا٤بتعلقة با١بهاد كالقياـ بالشعائر الظاىرة ف ف ،أصو٥بم الباطلة

عن  َٖٓ/ِٖالفتاكل  قاؿ ابن تيمية ُب. ا با٢بكاـ مع تعطيل ا٢بكاـ ٥باكالواجبات الشرعية كخصوى
ال طاعة ٤بخلوؽ ُب معصية ا٣بالق كىذه  بل يطيعهم ُب طاعة ا كال يطيعهم ُب معصية ا إذ :األمراء

على كل مكلف كىي متوسطة بْب طريق ا٢بركرية ٩بن يسلك  طريقة خيار ىذه األمة قدٲبا كحديثا كىي كاجبة
كبْب طريقة ا٤برجئة كأمثا٥بم ٩بن يسلك مسلك طاعة األمراء  ،قلة العلم مسلك الورع الفاسد الناشئ عن

كاليـو مذىب اإلمامية ا٤بعاصرة قائم على أهنم يوجبوف على اإلنساف اتباع . اىػ. يكونوا أبرارا مطلقا كأف ٓب
كىو جزء  ،قليمي أك الدكٕب أك العا٤بيالفقهي السياسي ا٤بناسب للحكاـ أك ا٤بذىب الوطِب أك اإل ا٤بذىب

 . ا٤بعاصرة ا٤بصانعْب للحكاـ كجزء من توجو ا٤برجئة ،من توجو ا٤بنهزمْب كا٤بتخاذلْب ال كثرىم ا
: عقبلء الشعييب رٞبو ا ُب ثبلث فتاكل ىي ُب الوقت ا٢با ر شيخنا العبلمة ٞبود بن كتصدل ٥بم 

القنوت للنوازؿ كفتول ُب شركط اإلفتاء كذكر ُب ىذه األمور  فتول ُب كجوب ا١بهاد كفر يتو كفتول ُب
عن  ب ذف اإلماـ إذا كجبت كلـز البياف ككاف قبل كفاتو رٞبو ا أعد مسودة بياف للكبلـ الثبلثة أهنا ال تربط

. رٞبة كاسعة ذلك ر٠بيا رٞبو ا لكن كافتو ا٤بنية قبل أف ٱبرج ،ىذا التيار ا١بديد كىو تيار اإلمامية ا٤بعاصرة
 . مسودة ٕبثو كىذه الرسالة ٙبتوم على كثّب من تقريراتو ُب

ألنو أنزلو منزلة  ،قولو كٰبـر ٨بالفتو حرموا باإلٝباع اتباع عآب معْب بعينو يأخذ بكل كإذا كاف العلماء 
ا مع أف ا٢بكاـ ُب كل ما يقولوف كٰبرموف ٨بالفتهم مطلق فكيف يوجبوف متابعة ؟الرسوؿ كمنزلة ا٤بعصـو

! كىذا ؟ىل يستوكف ،بالكتاب كالسنة فكيف با٢بكاـ ا١بهلة ُب األحكاـ الشرعية الكبلـ ُب العآب العارؼ
 . لئلٝباع ٨بالف
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قبوؿ كل ما يقولو كينزؿ منزلة  إف العآب قد يزؿ كال بد إذ ليس ٗبعصـو فبل ٯبوز قاؿ ابن القيم رٞبو ا 
 . ُّٕاىػ إعبلـ ا٤بوقعْب . كذموا أىلو جو األرض كحرموها٤بعصـو فهذا الذم ذمو كل عآب على ك 

كقاؿ ابن القيم رٞبو ا . فكيف با٢بكاـ ا١بهلة بالشرعية اإلٝباع كىو ُب العلماء فانظر إٔب حكاية 
 ٓب ٯبز لو أف يتبعو باتفاؽ ا٤بسلمْب ف نو اتباع للخطأ على عمد اىػ إعبلـ ا٤بوقعْب إذا عرؼ أف العآب زؿ)
اتباع للخطأ على  ك٫بن نقوؿ إذا عرؼ أف ا٢باكم زؿ ٓب ٯبز لو أف يتبعو باتفاؽ ا٤بسلمْب ف نو ،ػُّٕصػ
 . عمد
 :قاؿ ابن مسعود ر ي ا عنو ؟يتبعو فكيف يوجبوف على من عرؼ خطأ ا٢بكاـ أف كىذا ُب العلماء 

  اىػ. كفر ف نو ال أسوة ُب الشر ال يقلدف أحدكم دينو رجبل إف آمن آمن كإف كفر
فعليك أف تر ى إف شجب فعليك أف تشجب  منك أف تتبع سياسة ا٢بكاـ إف ر ي كىؤالء يريدكف 

كأقل شيء أف  ،آّاىدين فعليك أف تساعده ُب ىذه ا٢بملة كإف قاـ ٕبملة  د ،كإف أنكر فعليك أف تنكر
كأشد من  ،فأنت خارجي كتكفّبم كصاحب فتنة كمستعجل كمتحمس كإرىايب كإال ،تسكت عن بياف ا٢بق

كتكتموا  كال تلبسوا ا٢بق بالباطل}ا٢بكاـ ييلٌبس على الناس كما فعل علماء بِب إسرائيل  ذلك من جارل
 . {ا٢بق كأنتم تعلموف

  :باإلذف السياسي ىي كاألحكاـ الشرعية كالشعائر الظاىرة الٍب ربطت 
غتصبة كيدفع الصائل الذم صاؿ ترد األرا ي ا٤ب حيم قالوا ال جهاد دفع كال يرد العدكاف كال :ػ ا١بهاد1

إال ب ذف إماـ )خبلفان إلٝباع السلف كا٣بلف الذين قالوا بدفع  على ببلد ا٤بسلمْب كأفسد الدين كالدنيا
 . الصائل ببل ىذا الشرط(

السياسة الدكلية )خبلفان لسنة  حيم قالوا ال يقنت للنوازؿ إال بأمر تراعى فيو :ػ القنوت للنوازؿ 2
 . أفضل الصبلة كأًب التسليم( ا٤بصطفى عليو

اإلفتاء كلو   كٲبنع من ال ٲبلك منصبان من ،حيم قالوا ال يتصدر لئلفتاء إال صاحب منصب :اإلفتاء ػ 3
  كال بد من ا١بماعية ُب صحة الفتول كمشركعيتها كالعمل ّٔا ،كاف عا٤بان 

كاف مؤىبل كال بلسانو إال  نكر كلوحيم قالوا ال ينكر من رأل ا٤ب :كالنهي عن ا٤بنكر ػ األمر با٤بعركؼ 4
 . (خبلفان ألمر النيب صلى ا عليو كسلم)من كاف موظفان 
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صرح لو بالوعظ  حيم قالوا ال يعظ كيرشد كلو كاف مؤىبل إال من :كالنصح كاإلرشاد ػ الوعظ 5
صلى ا  وخبلفان ألمر ا كرسول) ،كأيضان ُب إطارات ك وابط ٧بدكدة ٤با يقاؿ كما يَبؾ ،كاإلرشاد

  عليو كسلم ألىل العلم
 . حيم قالوا ال صدع ٗبا أمر ا بو إال أف يوافق السياسة الية أك الدكلية :بو كالصدع ػ قوؿ ا٢بق6
التعاليم ا٣با ع ألنظمة منظمة  حيم قالوا ال يشرع فتح ا٤بدارس الدينية إال كفق نظاـ :ػ التعليم الديِب 7

كإف كجد فبل  ،ال ٱبضع ٥بذه األنظمة ف نو ٩بنوع ككل تعليم ،لؤلمم ا٤بتحدةاليونسكو للثقافة التابعة 
 . مستقبل ٣برٯبيو

إال ٤بن  حيم قالوا ال ٯبوز إلقاء الدركس ُب ا٤بساجد :الشريعة الصحيحة ُب ا٤بساجد العلمية ػ الدركس 8
 . (صلى ا عليو كسلم كرسولو خبلفان ألمر ا)أذف لو بذلك ٙبت  وابط ما أنزؿ ا ّٔا من سلطاف 

حيم ك عوا شركطان لفسح  :مثل كتب الردكد كاإلفتاء الكتب اإلسبلمية الٍب ُب معُب ا١بهاد ػ تأليف 9
 . أم دليل ال من الكتاب كال من السنة التأليف ال يستند كثّب منها على

  :كأشد من ذلك
حيم قرركا بأف ا٤بصلحة األكٔب  :لشرعبقرارات الدكؿ كا٢بكومات كأف ىذا ىو ا ا٤بصاّب ػ ربط تقدير 10

 . ىي ا٤بصلحة السياسية للحكاـ كاألىم
حيم قرركا بأف ا٤بصلحة األكٔب  :كأف ىذا ىو الشرع ا٤بفاسد بقرارات الدكؿ كا٢بكومات ػ ربط تقدير 11

 . للحكاـ كاألىم ىي ا٤بصلحة السياسية
مع إٮباؿ ٢بقيقة الوالء  :ىذا ىو الشرعا٣بارجية بقرارات الدكؿ كا٢بكومات كأف  ػ ربط العبلقات 12

 . عليو السبلـ ا٤بعا٘ب إبطاالن ٤بلة أبينا إبراىيم كمنع كل من أظهر حقيقة ىذه ،كالرباء كا٤بظاىرة ك٫بوىا
حيم قالوا إف نصرة ا٤بسلمْب الذين اجتاح العدك ببلدىم من  :ا٢باكم ا٤بسلمْب إال ب ذف ػ عدـ نصرة 13

 . ى ا٢باكم كا٤بناصرة معلقة با٤بصاّب السياسيةافتياتان عل غّب إذف يعد
ا٤بصاّب  حيم قالوا ال إغاثة إال ٗبا كافق :التربعات كاإلغاثة للمسلمْب إال ب ذف ا٢باكم ػ عدـ ٝبع 14

 . السياسية ألهنا األصل كاألىم
ذه األمور حيم قالوا إف الشريعة تنيط مثل ى :إال ب ذف ا٢باكم قضايا ا١بهاد للمسلمْب ػ عدـ تبِب 15

 . (خبلفان  كرسولو)بر ا ا٢باكم من عدمو 
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حيم قالوا إف الشريعة ال  :كآّاىدين إال ب ذف التصرٰبات الٍب فيها تأييد ا٤بسلمْب ػ عدـ إصدار 16
ر ي  كأصحابو eتناسيان لواقع الرسوؿ  ،للمجاىدين يصادمنا مع األمم كالتأييد ،تؤيد صداـ ا٢بضارات

 . ا عنهم
ىذا  حيم قالوا إف :إصدار فتاكل ٝباعية من علماء كافقوا ا٢بق ُب الكتاب كالسنة إال ب ذف عدـػ  17

 . كىو ٧بـر شرعان  ،كتعديا على حق السيادة ،منازعة للحاكم ُب سلطانو
 . (خبلفان لؤلدلة)حيم قالوا ال يدفع الصائل إال ب ذف  :دفع الصائل ػ 18

  !؟كثّب كغّب ذلك
 . اسة كبا٢بكاـ كبالدكؿربط كل ذلك بالسي 
أهنم يطالبوف بعدـ التعرض ٤بسألة الوالء كالرباء كعدـ نشر ملة إبراىيم  :أيضا كمن معآب ىذه الطائفة 
أىلو كتكفّبىم  الصبلة كالسبلـ الٍب من أعظمها الوالء كالرباء كالكفر بالطاغوت كالرباءة منو كمن عليو

كعدـ التعرض ٤بسائل ا١بهاد كاألمر  ،صليبيْب كاليهود كملل الكفركعدـ التعرض ألعداء ا من ال. كعداكهتم
اْب  ...كا٤بنافقْب كا٤برتدين كا٢بكاـ ا٤ببدلْب كا٤بعاىدات كالنصرة با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كمقاكمة ا٤ببتدعة

لعلماء ا لذلك إال علماء معينْب كٲبنع بقية علماء األمة من نشر ذلك مع عدـ قياـ ىؤالء كأف ال يتعرض
 . كمع حاجة األمة ا٤باسة لذلك البياف ،ا٤بعينْب بالبياف

  :ا١بديد ُب اْلكنة األخّبة مٌر ٗبراحل كىذا التوجو 
  تطورت إٔب بدعة تقليد أىواء ا٢بكاـ ٍب ىذه تدرجت إٔب كانت بدعة تقليد ا٢بكاـ ٍب  :فأكال 

 . ا٢باكم أك الدكلة ا٤بخالفة للشريعة من خالف مذىب ػ لـو 1
 . الناس بو ػ إلزاـ 2
 . خالفو من ػ معاقبة 3
 . االستعجاؿ با٣بركج أك الفتنة أك الشذكذ أك التكفّب أك ا٢بماس أك ػ كاهتامو 4
شأّها متاحة لكل جاىل يقرر  لتلك ا٤بسائل أننا ندعو ألف تكوف ىذه ا٤بسائل كما كال يعِب سردنا 

 ،نص عليها ا كرسولو أك جاءت إٝباعان أك قياسان  لٍببل ا٤بقصد  بطها بالضوابط الشرعية ا ،فيها ما شاء
كاألىواء كا١بهل لتكوف متاحة لكل عآب مؤىل شرعان موقع عن ا تعأب كرسولو  كإعتاقها من قيود السياسة

 . كحٌب ال يكوف ىنالك ارتباط كسيادة إال للكتاب كالسنة ،ا عليو كسلم صلى
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 ،كيكثر ط العآب العريب كاإلسبلمي شرقا كغربا كمشاال كجنوبا يقلعلى مستول ٧بي التيار موجود كىذا 
ينتشر بقوة بعد أف تبُب الصليبيوف  كأكؿ ٘بدد ظهوره ُب ٧بيط العآب العريب بعد حرب ا٣بليج األخّبة ٍب بدأ

 . جدد ُب ىذا العصر فهو تيار قدٙب كقد ،حرب اإلسبلـ بشكل سافر ظاىر
أما طاعة  :ػ إٔب ىذا التيار فقاؿ ُّْٖب فتح آّيد ص رٞبو ا كقد أشار عبد الرٞبن بن حسن  

كرسولو فقد عمت ّٔا البلول قدٲبا كحديثا ُب أكثر الوالة بعد  األمراء كمتابعتهم فيما ٱبالف ما شرعو ا
 ٩بنف ف ٓب يستجيبوا لك فاعلم أ٭با يتبعوف أىوائهم كمن أ ل }جرا كقد قاؿ تعأب  ا٣بلفاء الراشدين كىلم

على شكل طائفة  ككاف ُب القدٙب يوجد.. .{اتبع ىواه بغّب ىدل من ا إف ا ال يهدم القـو الظا٤بْب
ٍب عاد على شكل  ،الرافضة اإلمامية قليلة ظهرت ُب الشاـ ٍب زاد ذلك حٌب تبناه أىل البدع كالضبلؿ من

 . ل تيار لو رموزه كقياداتوظهر اليـو على شك ٍب ،مبادرات فردية كشخصية ليس ٥با طابع العمـو
ىذا التيار نذكر الرسالة الٍب سطرىا ابن تيمية رٞبو ا ُب ىذا  األدلة على ٨بالفة كقبل أف نذكر 

  :كافية شافية ُب ا٤بو وع ا٤بو وع ف هنا
ما للحاكم أف ٰبكم فيو كما ليس لو  ػ بعنوافّٖٖإٔب ص ّٕٓ/من صّٓ كىي موجودة ُب الفتاكل 

ف ذا كاف ىذا ُب القا ي الشرعي فكيف . با٢باكم أم القا ي كيقصد رٞبو ا ُب رسالتو ىذه)أف ٰبكم بو 
 . (يستوكف ال ؟با٢باكم السياسي

ذكرم لؤلدلة ُب خطأ ىذا  أحب أف أنبو قبل أف أدخل ُب ذكر رسالة ابن تيمية كقبل :مبلحظة مهمة 
كاحد كىو أف من ألـز الناس ٗبذىب ا٢بكاـ  أقوؿ أف ما سوؼ أذكره من أدلة أقصد بذكرىا ىدؼ ،التيار

أك ٱبدـ جهات معينة إما كطنية  ،ألنو يصلح ٥بم كٰبقق مآرّٔم الذم بنوه على أىوائهم كفر وا مذىبهم عليو
 كيدخل ُب ىذه ،٥بذا السبب فبل ينساؽ معهم فيو كال ٯبوز ألحد إلزاـ الناس ّٔذا ،أك إقليمية أك عا٤بية

أقواؿ أىل العلم ما  الذين ٥بم نفس التوجو فهم ٱبتاركف من ،ضا االهنزاميوف ا١بددا٤بسألة العصرانيوف كأي
فيختاركف بعض أقواؿ أىل العلم ا٤برجوحة  ،كفقو التيسّب ،كيقصدكف الرخص ،يناسب العصر كرغبات الناس

صا ما يتعلق خصو ) ،أك األقواؿ الٍب شذكا فيها ،أك اإلٝباع كالٍب خالفت صريح األدلة من الكتاب أك السنة
كاللباس  للمرأة كالغناء كالفضائيات كحرية الرأم كتسهيل الربا كالبنوؾ كالتصوير كاألزياء با٤برأة ككشف الوجو

 (كاالهنزاميْب ا١بدد كاللحية كتسهيبلت جديدة ُب ا٢بج كالسياسة كأمثاؿ ذلك من أطركحات العصرانيْب
أف يستفيدكا من نصوص ىذا البحم ٣بدمة  ٍب ٰباكلوففيتبنوهنا بقوة كيتسَبكف خلف ستار أهنا قوؿ عآب 
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فهؤالء ال ٲبكنوف من ٙبقيق أغرا هم  ،العلم ألىوائهم أغرا هم كأىوائهم كما استخدموا بعض أقواؿ أىل
 ،ال ٯبوز لو أف يلـز الناس بأىوائو كإف غلفها ببلفتة أهنا قوؿ بعض العلماء فكما أف ا٢باكم. ّٔذه الطريقة
ا١بديدة الشهوانية الٍب  هنزاميْب ال ٯبوز ٥بم أف يبثوا كينشركا ُب الناس اختياراهتم الفقهيةىؤالء اال فكذلك

 . الفريقْب ُب خطأ مشْب كُب ظبلؿ مبْب فكبل. ٚبدـ منهجهم كإف غلفوىا ببلفتة أهنا قوؿ بعض العلماء
  :ا فيها كاْلف نعود إٔب ذكر رسالة ابن تيمية رٞبو 

  فصل 
ا٤بخلوقْب ا٢بكم فيو بل ا٢بكم فيو على  للحاكم أف ٰبكم فيو كما ٓب ٯبعل لواحد من فيما جعل ا 

كسلم ليس ألحد من ا٢بكاـ أف ٰبكم فيو على غّبه كلو كاف  ٝبيع ا٣بلق  تعأب كلرسولو صلى ا عليو
 . ذلك الشخص من آحاد العامة

أمر ا ٝبيع ا٣بلق أف يؤمنوا  العامة الكلية الٍب كىذا مثل األمور :القاعدة ُب ذلك فقاؿ ٍب بْب رٞبو ا 
أك تنازعت األمة  ،ا عليو كسلم ٗبا أٝبعت عليو األمة ّٔا كيعملوا ّٔا كقد بينها ُب كتابو كسنة رسولو صلى

 ا٢بكاـ كبْب آحاد ا٤بسلمْب من العلماء أك ا١بند أك العامة أك غّبىم ٓب يكن للحاكم فيو إذا كقع فيو نزاع بْب
 . أك يعاقبو أف ٰبكم فيها على من ينازعو كيلزمو بقولو كٲبنعو من القوؿ اْلخر فضبل عن أف يؤذيو

أف يلـز الناس بقولو فكيف  (ا٢باكم أم)أمثلة ٥بذه األمور الكلية الٍب ليس للقا ي  ٍب ذكر رٞبو ا 
 :! كىذه األمثلة ىي؟باإلماـ أك األمّب أك غّبه

ا٤براد بو ا١بماع أك  ىل ََ. أك المستم النساء{}كُب قولو  ؟الو وء أـ ال ىل ينقض ُب مس ا٤برأة. ُ
 . ا٤براد بو اللمس

خركج الدـ بالفصاد كا٢بجامة كا١برح كالرعاؼ كُب القيء كُب  ا٤بسلموف ُب الو وء من كذلك تنازع. ِ
 . القهقهة ك٩با مست النار مس الذكر كالو وء من

  كا٤بشركة كغّبٮبا ئل الفرائض كا١بدُب كثّب من مسا ككذلك تنازعوا. ّ
 . من مسائل الطبلؽ كُب كثّب. ْ
 . اإليبلء من مسائل كُب كثّب. ٓ
 . من مسائل العبادات ُب الصبلة كالصياـ كا٢بج كُب كثّب. ٔ
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كانت  زيارات القبور منهم من كرىها مطلقا كمنهم من أباحها كمنهم من استحبها إذا مسائل كُب. ٕ
 . كععلى الوجو ا٤بشر 

ىل يسلم عليو ُب ا٤بسجد كىو مستقبل القبلة أك  ُب السبلـ على النيب صلى ا عليو كسلم كتنازعوا. ٖ
 . ؟يدعو لو أـ ال مستقبل ا٢بجرة كىل يقف بعد السبلـ

 . صلى ا عليو كسلم ا٤بسجد ا٢براـ أك مسجد النيب ؟أم ا٤بسجدين أفضل كتنازعوا. ٗ
  ؟لسفر إٔب ا٤بسجدينفيما إذا نذر ا كتنازعوا. َُ
 . ُب تفسّب بعض اْليات كتنازعوا. ُُ
 . ؟صلى ا عليو كسلم أك ٓب تثبت ُب بعض األحاديم ىل تثبت عن النيب كتنازعوا. ُِ
الضابط فيها كما قاؿ سابقا ُب أكؿ الرسالة: األمور  كإ٭با ،ليست للحصر بل للتو يح كىذه األمثلة 

 يع ا٣بلق أف يؤمنوا ّٔا كيعملوا ّٔا كقد بينها ُب كتابو كسنة رسولو صلى ا عليوٝب العامة الكلية الٍب أمر ا
كمثلها مسألة ا١بهاد كالشعائر  :كتعقيبا على ذلك نقوؿ). أك تنازعت األمة فيو ،كسلم ٗبا أٝبعت عليو األمة

بلعب ّٔا ىل يلـز ا أك تٍب إذا عطله ؟اإلماـ أـ ال الظاىرة كالواجبات كا٢بقوؽ الشرعية ىل ىي مرتبطة ب ذف
 . ؟إذنو أـ ال
ا٢بكاـ كائنا من كاف  فهذه األمور الكلية ليس ٢باكم من :٥بذه األمثلة عقب بقاعدة فقاؿ ٍب بعد ذكره 

فيقوؿ ألزمتو أف ال يفعل كال يفٍب إال  كلو كاف من الصحابة أف ٰبكم فيها بقولو على من نازعو ُب قولو
كا٢باكم كاحد من  (كتنبو ٥بذا القيد)ا٤بسائل  كرسولو ا٢بكم ُب ىذه بل ،بالقوؿ الذم يوافق ٤بذىيب

تكلم ٗبا عنده كإذا كاف عند منازعو علم تكلم بو ف ف ظهر ا٢بق ُب ذلك  ا٤بسلمْب ف ف كاف عنده علم
 ،كرسولو كجب على ا١بميع اتباع حكم ا كرسولو كإف خفي ذلك أقر كل كاحد على قولو كعرؼ حكم ا

اْلخر إال بلساف  ائل ىذا القوؿ على مذىبو كقائل ىذا القوؿ على مذىبو كٓب يكن ألحدٮبا أف ٲبنعأقر ق
 . العلم كا٢بجة كالبياف فيقوؿ ما عنده من العلم

مات كقد  ا٤بعينة الٍب يتحاكم فيها إليو مثل ميت (القضية)كالقهر فليس لو أف ٰبكم إال ُب  كأما باليد 
بأحد قوٕب العلماء ألـز ا٣بصم  و فيقسمها بينهم إذا ٙباكموا إليو كإذا حكم ىناتنازع كرثتو ُب قسم تركت

بالقوؿ اْلخر ككذا إذا ٙباكم إليو اثناف ُب دعول يدعيها  ٕبكمو كٓب يكن لو أف يقوؿ أنا ال أر ى حٌب ٰبكم
يقوؿ أنت حكمت أمر ا كرسولو كألـز اكـو عليو ٗبا حكم بو كليس لو أف  أحدٮبا فىصىل بينهما كما
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 . بالقوؿ الذم ال أختاره علي
الصحابة كالتابعْب كسائر  كقد يقوؿ كثّب من علماء ا٤بسلمْب أىل العلم كالدين من :ٍب قاؿ رٞبو ا 

القوؿ ّٔا كال ٯبب على كل مسلم أف يلتـز إال  أئمة ا٤بسلمْب األربعة كغّبىم أقواال باجتهادىم فهذا يسوغ
 .  عليو كسلمقوؿ رسوؿ ا صلى ا

أفضل أىل زمانو بل  كليس ا٤براد بالشرع البلـز ١بميع ا٣بلق حكم ا٢باكم كلو كاف ا٢باكم :ٍب قاؿ 
معينة ال يلـز ٝبيع ا٣بلق كال ٯبب على  حكم ا٢باكم العآب العادؿ يلـز قوما معينْب ٙباكموا إليو ُب قضية

 ُب كثّب إذا كاف قد عرؼ ما أمر ا بو كرسولو بل قليل كال عآب من علماء ا٤بسلمْب أف يقلد حاكما ال ُب
تقليد ا٢باكم ُب شيء بل لو أف يستفٍب من ٯبوز لو استفتاؤه كإف ٓب يكن حاكما  ال ٯبب على آحاد العامة

كرسولو كاف مرتدا   ترؾ العآب ما علمو من كتاب ا كسنة رسولو كاتبع حكم ا٢باكم ا٤بخالف ٢بكم ا كمٌب
أنزؿ إليك فبل يكن ُب صدرؾ حرج منو  ق العقوبة ُب الدنيا كاْلخرة قاؿ تعأب }ا٤بص كتابكافرا يستح

من ربكم كال تتبعوا من دكنو أكلياء قليبل ما تذكركف{ كلو  اتبعوا ما أنزؿ إليكم ،لتنذر بو كذكرل للمؤمنْب
اعو كاتبع حكم غّبه  األذل ليدع ما علمو من شرع ا كرسولو الذم ٯبب اتب  رب كحبس كأكذم بأنواع

ٍب ذكر  لعذاب ا بل عليو أف يصرب كإف أكذم ُب ا فهذه سنة ا ُب األنبياء كأتباعهم كاف مستحقا
 . آيات ُب ذلك

قد تنازع فيها الصحابة كالتابعوف فحكم  كىذا إذا كاف ا٢باكم قد حكم ُب مسألة اجتهادية :ٍب قاؿ 
صلى ا عليو كسلم ٚبالف ما حكم بو فعلى ىذا أف  سوؿ اا٢باكم بقوؿ بعضهم كعند بعضهم سنة لر 

ا عليو كسلم كيأمر بذلك كيفٍب بو كيدعوا إليو كال يقلد ا٢باكم ىذا   يتبع ما علم من سنة رسوؿ ا صلى
 . ا٤بسلمْب كلو باتفاؽ

كسلم لقوؿ غّبه كاف صلى ا عليو  عا٤با كاف أك غّب عآب ما علم من أمر ا كرسولو كإف ترؾ ا٤بسلم 
 . {عن أمره أف تصيبهم فتنة أك يصيبهم عذاب أليم فليحذر الذين ٱبالفوف}مستحقا للعذاب قاؿ تعأب 

كل مسلم أف يتبعو كٯبب على كالة األمر نصره كا١بهاد عليو ىو  فالشرع الذم ٯبب على :ٍب قاؿ 
ىو الشرع الذم فرض ا على ٝبيع  ا٢باكم فذاؾ يقاؿ لو قضاء القا ي ليس الكتاب كالسنة كأما حكم

 بل القا ي العآب العادؿ يصيب تارة كٱبطئ تارة كلو حكم ا٢باكم لشخص ٖببلؼ ا٢بق ُب ا٣بلق طاعتو
سلمة قالت قاؿ  الباطن ٓب ٯبز لو أخذه كلو كاف ا٢باكم سيد األكلْب كاْلخرين كما ُب الصحيحْب عن أـ
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ٕبجتو من بعض فأقضي لو بنحو  تصموف إٌٕب كلعل بعضكم أ٢بنرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم " إنكم ٚب
أقطع لو قطعة من النار " فهذا سيد ا٢بكاـ  ٩با أ٠بع فمن قضيت لو من حق أخيو شيئا فبل يأخذه ف ٭با

يعلم أنو ال يستحقو فبل يأخذه كقد أٝبع ا٤بسلموف على  كاألمراء كا٤بلوؾ يقوؿ إذا حكمت لشخص بشيء
 . ا٤برسلة ال ينفذ ُب الباطن مبلؾأف حكم ا٢باكم باأل

اتباع الشرع الذم ىو الكتاب كالسنة كإذا تنازع بعض  كقد فرض ا على كالة أمر ا٤بسلمْب :ٍب قاؿ 
كلو كاف ا٤بنازع من آحاد طلبة العلم ٓب يكن لوالة األمور أف يلزموه  ا٤بسلمْب ُب شيء من مسائل الدين

بعم  وا لو ا٢بق كما يبْب ا٢بق للجاىل ا٤بتعلم ف ف تبْب لو ا٢بق الذمبل عليهم أف يبين ،باتباع حكم حاكم
قوٕب أك قوؿ طائفة من  ا بو رسولو كظهر كعانده بعد ىذا استحق العقاب كأما من يقوؿ إف الذم قلتو ىو

عقوبتو كلو  فهذا باتفاؽ ا٤بسلمْب ال ٘بوز  (تيسّب ال ىول كفقو)العلماء ا٤بسلمْب كقد قلتو اجتهادا أك تقليدا 
كالسنة كلو عوقب ىذا لعوقب ٝبيع ا٤بسلمْب ف نو ما منهم من أحد إال  كاف قد أخطأ خطأ ٨بالفا للكتاب

ا  فيها أك قلد فيها كىو ٨بطئ فيها فلو عاقب ا ا٤بخطئ لعاقب ٝبيع ا٣بلق بل قد قاؿ كلو أقواؿ اجتهد
إصرا كما ٞبلتو على الذين من  ربنا كال ٙبمل علينا تعأب ُب القرآف }ربنا ال تؤاخذنا إف نسينا أك أخطأنا

 . {كاغفر لنا كارٞبنا أنت موالنا فانصرنا على القـو الكافرين قبلنا ربنا كال ٙبملنا ماال طاقة لنا بو كاعف عنا
 كقاؿ النيب ،الصحيح عن النيب صلى ا عليو كسلم " إف ا استجاب ىذا الدعاء " ُب كقد ثبت 

فا٤بفٍب كا١بندم كالعامي  يو كسلم " إف ا ٘باكز ألمٍب عن ا٣بطأ كالنسياف كما استكرىوا عليو "صلى ا عل
ال ىول كفقو )التباع الرسوؿ ٗببلغ علمهم  إذا تكلموا بالشيء ٕبسب اجتهادىم اجتهادا أك تقليدا قاصدين

بل ٨بطئا  ،كإف كافق ا٢بقكشهوانية كعصرانية ال يكن مصيبا  ألف من صادؼ ا٢بق ىول ،تيسّب كعصرانية
 القرآف ىول أكعصرانية ال يكن مصيبا كإف كافق ا٢بق( ال يستحقوف العقوبة ب ٝباع ألنو مثل من فسر ، اال

باألدلة الشرعية ٓب يكن  ا٤بسلمْب كإف كانوا قد أخطئوا خطأ ٦بمعا عليو كإذا قالوا إنا قلنا ا٢بق كاحتجوا
قالو ىو ا٢بق دكف قو٥بم بل ٰبكم بينو كبينهم  كال ٰبكم بأف الذم ألحد من ا٢بكاـ أف يلزمهم ٗبجرد قولو

بو رسولو ال يغطى بل يظهر ف ف ظهر رجع ا١بميع إليو كإف ٓب يظهر  كا٢بق الذم بعم ا ،الكتاب كالسنة
ىذا عن ىذا كا٤بسائل الٍب تقع يتنازع فيها أىل ا٤بذاىب ال يقوؿ أحد إنو  سكت ىذا عن ىذا كسكت

احب مذىب أف يتبع مذىب غّبه لكونو حاكما ف ف ىذا ينقلب فقد يصّب اْلخر حاكما ص ٯبب على
ا٤بسلمْب  بأف قولو ىو الصواب فهذا ال ٲبكن أف يكوف كل كاحد من القولْب ا٤بتضادين يلـز ٝبيع فيحكم
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 . منعوىم العدكاف كعلى كالة األمر أف ٲبنعوىم من التظآب ف ذا تعد بعضهم على بعض. اتباعو
كأف يكوف اليهودم كالنصرا٘ب ُب  بأف ا٢بكاـ قد ألزموا ٗبنع ظلم أىل الذمة :  رب مثبل لذلكٍب 

أحد بَبؾ دينو مع العلم بأف دينو يوجب العذاب فكيف  ببلدىم إذا قاـ بالشركط ا٤بشركطة عليهم ال ييلزمو
بعضهم على بعض طوائف ا٤بسلمْب من اعتداء بعضهم على بعض كحكم  يسوغ لوالة األمور أف ٲبكنوا

كىذا إذا كاف . يوجب تغّب الدكؿ كانتقا ها ف نو ال صبلح للعباد على مثل ىذا بقولو كمذىبو ىذا ٩با
بو أحد  قد حكموا ُب مسألة فيها اجتهاد كنزاع معركؼ ف ذا كاف القوؿ الذم قد حكموا بو ٓب يقل ا٢بكاـ

كال ىو مذىب أئمتهم الذين  (ُب فقو التيسّبكما ىو مسلك االهنزاميْب كالعصرانيْب )من أئمة ا٤بسلمْب 
آية من كتاب ا كسنة رسولو صلى ا عليو  ينتسبوف إليهم كال قالو أحد من الصحابة كالتابعْب كال فيو

كإٝباع األئمة فكيف ٰبل مع ىذا أف يلـز علماء ا٤بسلمْب باتباع ىذا  كسلم بل قو٥بم ٱبالف الكتاب كالسنة
كالسنة  ا٢بكم ا٤بخالف للكتاب كالسنة كاإلٝباع كأف يقاؿ القوؿ الذم دؿ عليو الكتاب ىذا القوؿ كينفذ فيو

كغّب كيؤذل ا٤بسلموف ُب  كأقواؿ السلف ال يقاؿ كال يفٍب بو بل يعاقب يؤذل من أفٌب بو كمن تكلم بو
ىم كىم اإلسبلـ كإف كاف قد خفي على غّب  أنفسهم كأىليهم كأموا٥بم لكوهنم اتبعوا ما علموه من دين

كال يعتدكف عليو فكيف يعاف من ال يعرؼ ا٢بق بل ٰبكم  يعذركف من خفي عليو ذلك كال يلزموف باتباعهم
عرفو من شريعة الرسوؿ أف يَبؾ ما علمو من شرع الرسوؿ صلى ا عليو  با١بهل كالظلم كيلـز من عرؼ ما

عن  ئكتو كأنبيائو كعباده كا ال يغفلال ريب أف ىذا أمر عظيم عند ا تعأب كعند مبل كسلم ألجل ىذا
الرسوؿ صلى ا عليو  مثل ىذا كليس ا٢بق ُب ىذا ألحد من ا٣بلق ف ف الذين اتبعوا ما علموه من شرع

دعول بل ىم قالوا ٫بن نتبع ما عرفناه من  كسلم ٓب يظلموا أحدا ُب دـ كال ماؿ كال عرض كال ألحد عليهم
 . كالسنة دين اإلسبلـ كما جاء بو الكتاب

ٯبب عليو إتباع  بل لو كاف ٨بطأ مع اجتهاده ٓب يستحق العقوبة ب ٝباع ا٤بسلمْب كال :إٔب أف قاؿ 
ا صلى ا عليو كسلم كأف ىذا  حكم أحد ب ٝباع ا٤بسلمْب كليس للحاكم أف ٰبكم بأف ىذا أمر بو رسوؿ

٤بساجد كالقبور كقرب النيب صلى ا عليو السفر إٔب ا العمل طاعة أك قربة أك ليس بطاعة أك قربة كال بأف
للحاكم ُب ىذا مدخل إال كما يدخل فيو غّبىم من ا٤بسلمْب بل الكبلـ ُب  كسلم يشرع أك ال يشرع ليس

 ٧بمد صلى ا عليو كسلم فمن كاف عنده علم تكلم ٗبا عنده من العلم كليس ألحد أف ىذا ١بميع أمة
الٍب ٯبب قبو٥با أنو قد  يبْب لو أنو قد أخطأ ف ف بْب لو باألدلة الشرعيةٰبكم على عآب ب ٝباع ا٤بسلمْب بل 
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الكتاب كالسنة كالدعاء إٔب ذلك كجب  أخطأ كظهر خطؤه للناس كٓب يرجع بل أصر على إظهار ما ٱبالف
٤بسلمْب يبْب لو ذلك باألدلة الشرعية ٓب ٘بز عقوبتو باتفاؽ ا أف ٲبنع من ذلك كيعاقب إف ٓب ٲبتنع كأما إذا ٓب

كال ا٢بكم عليو بأنو ال يقولو إذا كاف يقوؿ أف ىذا ىو الذم دؿ عليو الكتاب  كال منعو من ذلك القوؿ
بالكتاب كالسنة  كما قالو فبلف كفبلف من علماء ا٤بسلمْب فهذا إذا أجتهد فأخطأ ٓب ٰبكم عليو إال كالسنة

ا٤بسلمْب فعلماء ا٤بسلمْب الكبار لو  من علماء كا٤بنازع لو يتكلم ببل علم كا٢بكم الذم حكم بو ٓب يقلو أحد
 . بذلك إال ٕبجة شرعية ال ٗبجرد حكمهم قالوا ٗبثل قوؿ ا٢بكاـ ٓب يكن ٥بم إلزاـ الناس

إنو قد كاف  كعمر بن ا٣بطاب قد قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم فيو :ٍب  رب مثل آخر ُب ذلك فقاؿ 
لسانو كقلبو كقاؿ لو ٓب  أحد فعمر كركل أنو  رب ا٢بق علىُب األمم قبلكم ٧بدثوف فأف يكن ُب أمٍب 

كال ٰبكم ُب األمور العامة بل كاف يشاكر  أبعم فيكم لبعم فيكم عمر كمع ىذا فما كاف يلـز أحدا بقولو
 . امرأة فّبجع إٔب قو٥با كقاؿ امرأة أصابت كرجل أخطأ الصحابة كيراجع فتارة يقوؿ قوال فَبد عليو

ففي مسائل النزاع مثل مسائل الفرائض كالطبلؽ يرل رأيا  :قاؿ فيو رٞبو ا من فعل عمر ا٤بثاؿ الثا٘ب 
بقولو بل   بن طالب رأيا كيرل عبد ا بن مسعود كيرل زيد بن ثابت رأيا فلم يلـز أحدا أف يأخذ كيرل علي

م فكيف يكوف كاحد كأفضله كعمر ر ي ا عنو إماـ األمة كلها كأعلمهم كأدينهم ،كل منهم يفٍب بقولو
فكيف إذا كاف ما قالو ٓب يقلو أحد من  من ا٢بكاـ خّبا من عمر ىذا إذا كاف قد حكم ُب مسألة اجتهاد

 . الصحابة كالتابعْب أئمة ا٤بسلمْب ال األربعة كال من قبلهم من
لم أيهما خيف الشقاؽ بينهما ف نو ال يع كقاؿ إف ا ٓب يرض ٕبكم كاحد بْب الزكجْب إذا :مثاؿ آخر 

ال يكونا متهمْب قاؿ تعأب }كإف خفتم شقاؽ بينهما فابعثوا  الظآب كليس بينهما بينة بل أمر ٕبكمْب كأف
أم بْب الزكجْب  -يوفق ا بينهما  -أم ا٢بكمْب  -أىلها إف يريدا إصبلحا  حكما من أىلو كحكما من

كاحد بْب  ضية معينة بْب زكجْب كلو حكم حاكم٤با اشتبو ا٢بق ٓب ٯبعل ا ا٢بكم لواحد كىو ُب ق فهنا (-
كالعبادات الٍب يشَبؾ فيها ٝبيع  الزكجْب ُب أمر ظاىر ٓب ينفذ حكمو باتفاؽ ا٤بسلمْب فكيف بأمر الدين

ا٤بسلمْب ال ٰبكم فيو إال ا كرسولو عليو الصبلة  ا٤بسلمْب كقد اشتبهت على كثّب من الناس ىذا ب ٝباع
 . كالسبلـ
 األمر إف عرؼ ما جاء بو الكتاب كالسنة حكم بْب الناس بو كإف ٓب يعرفو كأمكنو أف ككٕب :ؿإٔب أف قا 

ٲبكنو ال ىذا كال  حكم بو كإف ٓب (بصدؽ ال بشهوانية)يعلم ما يقوؿ ىذا كما يقوؿ ىذا حٌب يعرؼ ا٢بق 
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أحدا بقبوؿ قوؿ كليس لو أف يلـز  ىذا ترؾ ا٤بسلمْب على ما ىم عليو كل يعبد ا على حسب اجتهاده
ككقع بأسهم بينهم قاؿ  ،فقد حكموا بغّب ما أنزؿ ا غّبه كإف كاف حاكما كإذا خرج كالة األمور عن ىذا

حكم قـو بغّب ما أنزؿ ا إال كقع بأسهم بينهم كىذا من أعظم أسباب تغيّب  النيب صلى ا عليو كسلم ما
 . ا كغّب زمانناقد جرل مثل ىذا مرة بعد مرة ُب زمانن الدكؿ كما
كاف دينا لكنو حكم بغّب علم كاف من أىل النار كإف كاف عا٤با لكنو حكم  ف ف ا٢باكم إذا :ٍب قاؿ 

 كالسياسيْب كالعصرانيْب)الذم يعلمو كاف من أىل النار كإذا حكم ببل عدؿ كال علم  ٖببلؼ ا٢بق
كأما إذا حكم حكما . ضية معينة لشخصكاف أكٔب أف يكوف من أىل النار كىذا إذا حكم ُب ق  (كاالهنزاميْب

كالبدعة سنة كا٤بعركؼ منكرا كا٤بنكر  عاما ُب دين ا٤بسلمْب فجعل ا٢بق باطبل كالباطل حقا كالسنة بدعة
ينهى ا عنو كرسولو فهذا لوف آخر ٰبكم فيو رب العا٤بْب كالو  معركفا كهنى عما أمر ا بو كرسولو كأمر ٗبا

 كا٢بمد  رب. ن الذم لو ا٢بمد ُب األكٔب كُب األخرل كلو ا٢بكم كإليو ترجعوفالدي ا٤برسلْب مالك يـو
الفتاكل . من النقل اىػ انتهت الرسالة كانتهى ا٤بقصود. العا٤بْب كصلى ا على ٧بمد كآلو كصحبو كسلم

ّٓ/ّٖٖ . 
  :كاْلف نعود إٔب تكملة مو وعنا فنقوؿ 

  (:كالعصرا٘ب كاالهنزامي اإلمامي) على ٨بالفة ىذا التيار األدلة 
. {كاف ٤بؤمن كال مؤمنة إذا قضى ا كرسولو أمرا أف يكوف ٥بم ا٣بّبة من أمرىم كما} ػ قاؿ تعأب 1
كقاؿ تعأب . كال غّبه أم ال تقدموا حاكما {يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بْب يدم ا كرسولو}تعأب  كقاؿ
 {،بينهم أف يقولوا ٠بعنا كأطعنا كألئك ىم ا٤بفلحوف  ا كرسولو ليحكمإ٭با كاف قوؿ ا٤بؤمنْب إذا دعوا إٔب}

 إنا}كقاؿ تعأب  {إليكم من ربكم كال تتبعوا من دكنو أكلياء قليبل ما تذكركف كاتبعوا ما أنزؿ}كقاؿ تعأب 
ء أك السياسة كاألمرا كٓب يقل ٗبا يرل ا٢بكاـ {أنزلنا إليك الكتاب با٢بق لتحكم بْب الناس ٗبا أراؾ ا

  !؟الدكلية
 {كال يشرؾ ُب حكمو أحدا}كقاؿ تعأب  ،أك الدكؿ كليس للحكومات {إف ا٢بكم إال }كقاؿ تعأب 
كٓب يقل احكم بينهم بالنظاـ أك حسب  {أنزؿ ا كال تتبع أىوائهم كأف احكم بينهم ٗبا}كقاؿ تعأب 
 . التعليمات
كالبياف  جوب ا١بهاد كنصرة ا٤بسلمْب ككجوب إظهار ا٢بقكاألحاديم الدالة على ك  ػ عمـو اْليات 2
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 . جدا يطوؿ بنا ا٤بقاـ لو سردناىا كاإلفتاء كالدعوة كالتعليم كاألمر كالنهي كٓب يتقيد ذلك با٢بكاـ كىي كثّبة
  :خالف رأم اإلماـ كمن األمثلة على ذلك ٥بدم الصحابة فكانوا يفتوف كإف ػ أنو ٨بالف 3
ا عنو ٤با أفٌب ٗبسائل مثل بيع أمهات األكالد كألـز بالطبلؽ  كعمر ر ي :ٞبو اقاؿ ابن القيم ر  -أ

ر ي  كخالفو ابن عباس ،الصحابة خالفو ُب ذلك ابن مسعود ر ي ا عنو ُب أمهات األكالد الثبلث كتبعو
 . َِّاىػ إعبلـ ا٤بوقعْب ص. ا عنو ُب اإللزاـ بالطبلؽ الثبلث

 عمر بن ا٣بطاب قد قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم فيو إنو قد كاف ُب األممك  :تيمية قاؿ ابن -ب
ٓب أبعم فيكم  قبلكم ٧بدثوف ف ف يكن ُب أمٍب أحد فعمر كركل أنو  رب ا٢بق على لسانو كقلبو كقاؿ لو

العامة بل كاف يشاكر الصحابة  لبعم فيكم عمر كمع ىذا فما كاف يلـز أحدا بقولو كال ٰبكم ُب األمور
 . ّْٖ/ّٓالفتاكل . قو٥با كقاؿ امرأة أصابت كرجل أخطأ كيراجع فتارة يقوؿ قوال فَبد عليو امرأة فّبجع إٔب

ففي مسائل النزاع مثل مسائل الفرائض  :رٞبو ا عن عمر ر ي ا عنو أيضا قاؿ ابن تيمية -ج
فلم يلـز  يا كيرل زيد بن ثابت رأيارأيا كيرل علي بن أيب طالب رأيا كيرل عبد ا بن مسعود رأ كالطبلؽ يرل

كلها كأعلمهم كأدينهم  أحدا أف يأخذ بقولو بل كل منهم يفٍب بقولو كعمر ر ي ا عنو إماـ األمة
الفتاكل . حكم ُب مسألة اجتهاد كأفضلهم فكيف يكوف كاحد من ا٢بكاـ خّبا من عمر ىذا إذا كاف قد

ّٓ/ّٖٓ . 
عثماف ا٢باكم ر ي ا عنو ُب أمر اإلفتاء ٔبواز متعة  خالفر ي ا عنو  كعلي بن أيب طالب -د
 . ا٢بج
ػ كقد خالف ابن مسعود ر ي ا عنو عمر ر ي ا عنو ُُِٖب إعبلـ ا٤بوقعْب ص قاؿ ابن القيم -ىػ
 . من مائة مسألة ٍب عد ابن القيم منها ٟبسة ُب ٫بو
ء بل كاف يرل أف من الواجب عليو اإلفتاء كلو استئذانو ُب اإلفتا ر ي ا عنو ُب عدـ قصة أيب ذر -ك

 . كقصتو مذكورة ُب سنن الدارمي كعلقها البخارم ُب صحيحو بصيغة ا١بـز بدكف إذف ا٢باكم
العيد حيم  ا٣بدرم ر ي ا عنو كمن معو خالفوا رأم األمّب ٤با قٌدـ ا٣بطبة على صبلة سعيد كأبو -ز

  ؟!٨بالفتو قل ىذا رأم األمّب فبل ٯبوزكٓب يي  ،خالف السنة ركاىا مسلم ُب صحيحو
أبيو عمر إذا ظهرت لو  ػ أف ابن عمر كاف يدع قوؿُِٗالقيم ُب إعبلـ ا٤بوقعْب ص كنقل ابن -ح
 . اىػ فبلحظ أنو يدع قوؿ ا٢باكم إذا ظهرت لو السنة. السنة
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قولوف قاؿ أبو كت أقوؿ لكم قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم :ر ي ا عنو كقاؿ ابن عباس -ط
كيقولوف قاؿ األمّب الفبل٘ب كقاؿ ا٢باكم  بكر كعمر كىؤالء يقاؿ ٥بم قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

بن عبد ا بن ٧بمد بن عبد الوىاب رٞبهم ا ُب التيسّب  ! قاؿ سليماف؟الفبل٘ب كقالت سياسة الدكلة
ُب ا٢بج فاحتج عليو ا٤بناظر بنهي أيب بكر كعمر  ر ي ا عنو يأمر با٤بتعة ػ كفيو كاف ابن عباسّْٖص

رٞبو  قاؿ سليماف. فاحتجوا عليو ٗبذىب ا٢باكم فأنكر عليهم ذلك (أم ٮبا أعلم منك)عنهما  ر ي ا
مذىبو الذم ينتسب  فماذا تظنو يقوؿ ٤بن يعارض سنن الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ب مامة كصاحب :ا
 . عليو كسلم ٗبذىب حاكمو أك دكلتو يقوؿ ٤بن يعارض سنن الرسوؿ صلى ا ك٫بن نقوؿ فماذا تظنو ؟إليو

ا٤بسائل الفقهية الٍب أحدثها بنو أمية كتأكلوا فيها  موقف الصحابة كعلماء السلف من من ذلك -م
أنكرىا العلماء كخالفوىا كرككا األحاديم ا٤بخالفة لذلك كٓب يقولوا ىذا  لكن ٤با كانت ٨بالفة للنصوص

فتنة  كما أف بِب أمية ٓب يتهموا من خالف ُب ذلك بأنو من ا٣بوارج أك صاحب  ،كٯبب اتباعو ب ا٢باكممذى
بِب أمية ىم الذين  بل اعترب العلماء أف حكاـ. أك متحمس أك عاطفي أك متطرؼ أك إرىايب أك غّب ذلك

 . شذكا
االستذكار  (كٓب يكن يعرفونو قبلُب العيدين ػػ  إف بِب أمية أحدثوا األذاف ػػ) ػ قاؿ ابن عبد الرب 1
إال شيئا كاف بنو أمية قد أحدثوه من األذف كاإلقامة ) ِِّرقم  3/140 قاؿ ابن حـز ُب الى. ُِ/َُ

 إف ابن الزبّب ر ى ا عنو أذف َٔكىو بدعة اىػ كقاؿ الدمشقي ُب اختبلؼ األئمة ص  لصبلة العيدين
كيعاقب من  ،اتباعو كغّبىم كٓب يقولوا ىذا مذىب اإلماـ ٯببلصبلة العيد اىػ كمع ذلك خالفو الصحابة 
 . خالفو كيسجن كٲبنع من الفتول كالتدريس

 ما ركاه أبو داكد كابن ماجة من إنكار عبد ا بن بسر الصحايب على اإلماـ ٤با قدامة ػ كنقل ابن 2
اإلماـ عن كقتها آّمع عليو  ر أبطأقاؿ ابن قدامو كأما حديم عبد ا بن بسر ر ي ا عنو ف نو أنك. أبطأ

 . ِّٓ/ِاىػ ا٤بغِب كالشرح 
كقد صلى  :كقاؿ ..ف عليا ر ي ا عنو صلى العيد بالناس كعثماف ٧بصورإ ػ قاؿ ابن عبد الرب 3

 حْب حصار عثماف ر ي ا عنو ٝباعة من الفضبلء ا١بلة منهم أبو أيوب األنصارم كطلحة بالناس ُب
صبلة العيد  أمامة بن سهل كغّبىم ر ي ا عنهم كصلى ّٔم علي بن أيب طالب كسهل بن حنيف كأبو

التاريخ بسنده عن ثعلبة بن  كذكر عن ا٣بطيب البغدادم ُب ...كقاؿ ٰبٓب بن آدـ صلى ّٔم رجل بعد رجل
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علي أربعْب ليلة حٌب إذا كاف يـو النحر صلى  يزيد ا٢بما٘ب قاؿ ٓب يزؿ طلحة يصلي بالناس كعثماف ٧بصور
  ِٗ/َُكالتمهيد  ،ِّ،ّٓ،ّٔ/َُبالناس اىػ االستذكار 

فعل ذلك ٝباعة أىل العلم كال خبلؼ  أما تقدٙب الصبلة قبل ا٣بطبة ُب العيدين ػ قاؿ ابن عبد الرب 4
كىو الثابت عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  ُب ذلك بْب الفقهاء األمصار من أىل الرأم كا٢بديم

كقاؿ . ِْٓ/َُا٤بسلمْب إال ما كاف من بِب أمية ُب ذلك اىػ التمهيد  كعلى ذلك علماءكأصحابو كالتابعْب 
قاؿ كال  ٍب ...خطبٍب صبلة العيدين بعد الصبلة ال نعلم خبلفا بْب ا٤بسلمْب إال عن بِب أمية إف :ابن قدامة

كمعلـو إنكار ) ِّْ/ِشرح كال يعتد ٖببلؼ بِب أمية ألنو مسبوؽ باإلٝباع كقد أينكر عليهم فعلهم اىػ ا٤بغِب
 . (أبو سعيد ا٣بدرم ر ي ا عنو عليهم

بالتكبّب إذا  أحدثو األمراء ُب زمن أيب ىريرة كابن عباس ر ي ا عنهما أحدثوا ترؾ ا١بهر ٩با ػ ككذا 5
بن فأنكر ذلك أبو ىريرة كا. ركعة ا٫بطوا إٔب السجود من الركوع كإذا أراد أف يسجد السجدة الثانية من كل

كرفع كما ذكر ذلك ابن عبد الرب ُب االستذكار  عباس كركيا أحاديم رفع الصوت بالتكبّب ُب كل خفض
 . ِٗٓ/ِِالفتاكل  كأشار إليو ابن تيمية ُب. ُُٗ،ُُٔ/ْ
 . خالفو علماء أىل السنة ٤بٌا ألـز الناس ٗبذىب ا٢باكم ا٤بخالف للشريعة ؾ ػ كا٤بأموف

كا١بماعة ف ف مذىبهم كمعتقدىم أف ا١بهاد  لك ٨بالف ىدم أىل السنةأف ىذا ا٤بس الرابع من األدلة 
ككذلك اإلفتاء با٢بق كنصرة ا٤بسلمْب كالدعاء ٥بم كالقنوت ُب  ،ماض كقائم مع كل إماـ برا كاف أك فاجرا

تربعات ٥بم  ال ا كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كالتعليم الديِب كإغاثة ا٤بسلمْب كٝبع نواز٥بم كالدعوة إٔب
األمور السابقة فرع ا١بهاد كجزء منو  ألف ىذه ،كل ذلك ماض إٔب يـو القيامة مع كل إماـ برا كاف أك فاجرا

الشعائر مطلوب فعلها لذاهتا كٓب تربط ىذه األمور باإلماـ على  كىذه. فلها حكمو ُب ا٤بضي إٔب يـو القيامة
 إف شاء أقامو كإف شاء منعو أك قللو كما يفعل ُب ملكو يستأثر بو كيأخذه أخذ ا٤ببلؾ أهنا حق لو حق ٛبلك

  !كمالو كأر و
ألنو  ،أك خاف ٓب يسقط بذلك ف ذا فرط أك تكاسل ،جعل أمانة كتكليف ال تشريف بل جعل ُب يده 

كبدلو ىم العلماء ألهنم  ،فيقيمو حينئذ بدلو حق لئلسبلـ كللمسلمْب إ٭با شرع لكي يبقى إٔب يـو القيامة
كقولو من قاؿ ال يقيم ا٢بدكد  :ػُٕٔصّْالفتاكل كتاب ا٢بدكد ج )قاؿ ابن تيمية  ، أكٕب األمرأحد طرُب

العادؿ القادر  األمر إٔب ا٢باكم إ٭با ىو :إذا كانوا قادرين فاعلْب بالعدؿ كما يقوؿ الفقهاء إال السلطاف كنوابو
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إمكاف حفظها بدكنو ككذلك األمّب  يو معف ذا كاف مضيعا ألمواؿ اليتامى أك عاجزا عنها ٓب ٯبب تسليمها إل
 . (إليو مع إمكاف إقامتها بدكنو إذا كاف مضيعا للحدكد أك عاجزا عنها ٓب ٯبب تفويضها

إٔب اثنْب كمٌب  الواجبات تقاـ على أحسن الوجوه فمٌب أمكن إقامتها من أمّب ٓب ٰبتج كاألصل أف ىذه 
يزيد على إ اعتها ف هنا من باب األمر  كن ُب إقامتها فسادٓب يقم إال بعدد كمن غّب سلطاف أقيمت إذا ٓب ي
فساد كالة األمر أك الرعية ٩با يزيد على إ اعتها ٓب يدفع  با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ف ف كاف ُب ذلك من

: قاؿ أئمة السلف من صار لو ُُْ/ُكقاؿ ابن تيمية ُب ا٤بنهاج . اىػ بنصو. فساد بأفسد منو كا أعلم
 . اىػ. يأمركا ٗبعصية لطاف يفعل ّٔما مقصود الوالية فهو من أكٕب األمر الذين أمر ا بطاعتهم ما ٓبكس قدرة
قاؿ تعأب . قياـ اإلسبلـ بطائفٍب العلماء كاألمراء إف :ػَُُب إعبلـ ا٤بوقعْب ص كقاؿ ابن القيم رٞبو ا 
ػ َُكقاؿ ُب إعبلـ ا٤بوقعْب ص {،مر منكما كأطيعوا الرسوؿ كأكٕب األ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا}

 . فطاعتهم تبع لطاعة العلماء ،األمراء إ٭با يطاعوف إذا أمركا ٗبقتضى العلم كالتحقيق أف
يصيبهم عذاب  فليحذر الذين ٱبالفوف عن أمره أف تصيبهم فتنة أك}ذلك قولو تعأب  األدلة على كمن 
على خطأه كعدؿ عن قوؿ الرسوؿ  جاء بو الرسوؿ ٍب اتبعو من علم أف ىذا خطأ فيما :قاؿ ابن تيمية {أليم

اتبع ُب ذلك ىواه كنصره باللساف كاليد مع علمو  فهذا لو نصيب من ىذا الشرؾ الذم ذمو ا ال سيما إف
إف من رد  :كقاؿ أيضا 7َُٕٕ/ٕاىػ الفتاكل . صاحبو العقوبة عليو بأنو ٨بالف للرسوؿ فهذا شرؾ يستحق

كخالف أمره لقوؿ أيب حنيفو أك مالك أكغّبه لو نصيب كامل كحظ كافر من ىذه  قوؿ ا كرسولو
ا٢باكم أك الدكلة  ك٫بن نقوؿ من رد قوؿ ا كرسولو كخالف أمره لقوؿ (ػْٖٖتيسّب العزيز ا٢بميد ص)اْلية

 . أك األمّب لو نصيب كامل كحظ كافر من ىذه اْلية
ا ُب كتاب إبطاؿ  باإلٝباع نقل اإلٝباع ابن بطة رٞبو كإذا كانت ا٢بيل ٧برمة :ا٣بامس من األدلة 

ما ظاىره حق ا٤بقصود بو باطل فكذلك  ا٢بيل كالبخارم رٞبو ا ُب صحيحو عقد لو بابا كامبل كىو فعل
األمر كىي ُب الباطن إسقاط للحقوؽ كالواجبات الشرعية  ا٢بيل السياسية كىي تسمية أك اعهم طاعة كالة

 . (التيسّبية الٍب ىي من صناعة العصرانيْب كاالهنزاميْب ك ا٢بيلككذل). الظاىرة
 " كىؤالء بربطهم ىذهة با٤بقاصد كا٤بآؿ كُب ا٢بديم "إ٭با األعماؿ بالنياتالعرب  ٍب :السادس من األدلة 

لدينية كإماتة الشعائر ا الشعائر با٢بكاـ يؤكؿ ّٔم األمر إٔب إبطا٥با كمنع نصرة ا٤بسلمْب كالقضاء على ا١بهاد
 . الظاىرة
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يساعدىم على شرىم كما يفعل أىل ىذا التوجو ىم مثل  ٍب اإلفتاء ألىل الشر ٗبا :السابع من األدلة 
: بيع السبلح َّٔ/ٗقاؿ النوكم رٞبو ا ُب آّموع  ،٧بـر باإلٝباع من باع السبلح ُب زمن الفتنة كىو

اإلٍب  كال تعاكنوا على}شرب ا٣بمر قاؿ تعأب كمثل من باع العصّب ٤بن ي ،حراـ باإلٝباع ألىل ا٢برب
كراىية أف يباع العنب ٤بن  كاتفق األئمة األربعة على :7ِّّّٓٓ/ُقاؿ ابن ىبّبة ُب اإلفصاح  {كالعدكاف

كىذا فيو رد على العصرانيْب كاالهنزاميْب ). ا١بمعة اىػ كعلى كراىية البيع بعد النداء الثا٘ب يـو ،يتخذه ٟبرا
كسبب ذلك سدا للذريعة فكيف تربط ىذه الشعائر الظاىرة من  (ٰبقق رغباهتم ف للناس ماالذين ٱبتارك 

 . إٔب تعطيلها كغّبه بأناس ال يهتموف ّٔا كال يسعوف إٔب إقامتها بل إٔب إماتتها فربط ذلك ّٔم سبب ا١بهاد
سلط ا٢بكاـ على  الطاعة أك الذم كا٤بفٍب كفق الرغبات كاألىواء السياسية باسم :الثامن من األدلة 

القضاة ثبلثة كاحد ُب القا ي ىول كقد جاء ُب ا٢بديم " إماتة الشعائر الظاىرة مثل القا ي ا١بائر كمثل
 ككذا. " ركاه أبو داكد عن بريدة ر ي ا عنوئر كالقا ي ا١باىلالقا ي ا١با ا١بنة كاثناف ُب النار ٍب ذكر

ا٢بكاـ على إماتة الشعائر  رم رغبات ا٢بكاـ كاألمراء أك يسلطكا١بائر ىو الذم ٯبا ،ا٤بفتوف كالعلماء ثبلثة
 . الظاىرة

  :التالية لئلٝباع ففي النقوالت أما ٨بالفتو 
 . فارجع إليها أعبله الكثّبة الٍب نقلناىا من رسالة ابن تيمية السابقة أ ػ نقوالت اإلٝباع

لو سنة عن رسوؿ ا صلى ا عليو استبانت  أٝبع الناس على أف من) :ب ػ قاؿ الشافعي رٞبو ا
  !ككلمة الناس عامة ُب ا٢بكاـ كغّبىم (الناس كسلم ٓب يكن لو أف يدعها لقوؿ أحد من

كاألمر  ِٕٕ/ِّاىػ التمهيد . العلماء على أف من أمر ٗبنكر ال تلـز طاعتو أٝبع ج ػ قاؿ ابن عبد الرب
 . ا٢بكاـ منكر كما سبق من األدلة باتباع مذىب
اتفق العلماء على أنو إذا عرؼ ا٢بق ال ٯبوز  :تيمية ػ عن ابنَْٗالعزيز ا٢بميد ص كنقل تيسّبد ػ 

  اىػ. تقليد أحد ُب خبلفو
يوجبوف طاعتو إال  أىل السنة ال ٯبوزكف طاعة اإلماـ ُب كل ما يأمر بو بل ال :أيضا ػ كقاؿ ابن تيمية ىػ

اإلماـ العدؿ كجبت  :تيمية أيضا رٞبو ا كقاؿ ابن. ٕٔ/ِاىػ ا٤بنهاج . فيما يسوغ طاعتو فيو ُب الشريعة
اىػ الفتاكل . غّب عدؿ فتجب طاعتو فيما علم أنو طاعة كا١بهاد كإذا كاف ،طاعتو فيما ٓب يعلم أنو معصية

 فليس ألحد إذا أمره :كقاؿ أيضا. تفريقو بْب العدؿ كبْب غّبه ُب مسألة الطاعة ، كانظر إٔبُٔٗ/ِٗ



 جمع وإعداد: أبي المنذر الحربي عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل التكفير والتفجير"

 (ٔٗٙ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 
 

 

 

ف هنم قد يأمركف ٗبعصية   عليو كسلم بأمر أف ينظر ىل أمر ا بو أـ ال ٖببلؼ أكٕب األمرالرسوؿ صلى ا
أف يعلم أنو ليس ٗبعصية  كينظر ىل أمر ا  فليس كل من أطاعهم مطيعا  بل البد فيما يأمركف بو ،ا

 . كبْب كبلـ ىؤالءكازف بْب كبلـ ىذا اإلماـ رٞبو ا  ٍب. ِٕٔ/َُاىػ الفتاكل . بو أـ ال
إف من خالف الكتاب كالسنة فيجب الرد عليو كما قاؿ ابن  :حسن رٞبو ا قاؿ عبد الرٞبن بنك  ػ 

كقاؿ . ػّْْاىػ ُب فتح آّيد ص. ا عنو كالشافعي كمالك كأٞبد رٞبهم ا كذلك ٦بمع عليو عباس ر ي
تقليدىم إذا استبانت  ة رٞبهم ا هنوا عنكاألئم ّْٔعبد الرٞبن بن حسن رٞبو ا ُب فتح آّيد ص

 . اىػ كعليو ينهى عن تقليد الدكلة إذا استبانت السنة. السنة
أنو يضرب بو عرض  األربعة رٞبهم ا على أنو إذا خالف قو٥بم الكتاب كالسنة ز ػ كقد اتفق األئمة

مسلك كمنهج العصرانيْب  ُب كيقاؿ أيضا. ككذلك يقاؿ ُب مذىب ا٢باكم إذا خالف الشريعة ،ا٢بائط
 . كاالهنزاميْب

  :التيار األدلة من القياس على ٨بالفة ىذا 
إما تقليدىم ُب ا٣بطأ  :األربعة للتعصب ا٤بذمـو ُب مسألة تقليد ا٤بذاىب ككجو الداللة ىو ٙبرٙب السلف 

نىع من غّبه . عليو تقليد ا٢بكاـفقسنا  ،كمثل ذلك ُب تقليد البلداف. أك نصب عآب معْب يتبعو مطلقا كٲبي
 السابقوف قاكموا بدعة تقليد العلماء كالتعصب ٥بم ٍب بدعة تقليد البلداف على كجو ككاف السلف كاألئمة

القياس يكوف ُب النقاط  كتو يح. التعصب ٍب تطور األمر ُب الوقت ا٢با ر إٔب بدعة تقليد األمراء كا٢بكاـ
  :التالية
ا٤بعركفة على كجو التعصب قاؿ ابن القيم رٞبو ا ُب  ألربعةعلى مسألة تقليد ا٤بذاىب ا تقاس. ُ

إذا نزلت نازلة ٓب ٯبز عندىم أف ينظر ُب الكتاب كال السنة  فرقة  الة كانت مقلدة العلماء حيم تكلم عن
ػ ِٕٓا٤بوقعْب ص اىػ إعبلـ. الصحابة بل ينظر إٔب ماذا قاؿ مقلده كمتبوعو كجعلو معيارا للحق كال أقواؿ
األمراء كا٢بكاـ ٯبعلوهنم معيارا على ا٢بق  نقوؿ ما قاؿ ابن القيم ُب مقلدة العلماء نقوؿ مثلهم مقلدة ك٫بن

  ،اـر ابن عبد الرب رٞبو ا ُب جامعو عن العلم كقد ناقش بدعة تقليد العلماء التقليد
إعبلـ ا٤بوقعْب ُب ثبلثْب صفحة كابن تيمية رٞبو ا كابن القيم رٞبو ا ُب  ُب كتبو حـز رٞبو ا كابن

كالصنعا٘ب رٞبو ا  كا٣بطيب رٞبو ا ُب كتابو الفقيو كا٤بتفقو كالشوكا٘ب رٞبو ا ،ػَِٔػ إٔب صِِٕص من
 . بعنواف التقليد حٌب أصبح مبحثا ييبحم ُب أصوؿ الفقو ،كٝبع من أىل العلم
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يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا }كرسولو قاؿ تعأب  قد حـر تقدٙب أقواؿ العلماء بْب يدم ا كإذا كاف ا 
 . ؟با٢بكاـ قليلي العلم الشرعي بل عادميو فكيف {بْب يدم ا كرسولو

كناقش ابن القيم رٞبو ا من . مثل مسألة إٝباع أىل ا٤بدينة :على مسألة تقليد البلداف تقاس. ِ
 مالك على تعظيمو أىل ا٤بدينة ما كاف يرل أنو كاجبك  :كقاؿ :ُب إعبلـ ا٤بوقعْب ،أكجب عمل أىل ا٤بدينة

ا٤بوقعْب قصة مالك مع  كذكر ابن القيم ُب إعبلـ. على غّبىم العمل بو كقصتو مع الرشيد شاىد على ذلك
من ذلك كقد عـز عليو كقاؿ لو قد تفرؽ  بل مالك رٞبو ا نفسو منع الرشيد رٞبو ا :الرشيد فقاؿ

اىػ . كصار عند كل طائفة منهم علم ليس عند غّبىم  عليو كسلم ُب الببلدأصحاب رسوؿ ا صلى ا
 . ٨بتصرا كالقصة معركفة

أىل األمصار  كعمر ر ي ا عنو كمن بعده من ا٣بلفاء ٓب يأمر أحد منهم) :ابن القيم رٞبو ا قاؿ 
دينة كأهنم ال يعملوف إال بعمل ا٤ب أال يعملوا ٗبا عرفوه من السنة كعلمهم إياه الصحابة إذا خالف عمل أىل

 . (أىل ا٤بدينة
. ا٢باكم ىو مثل من أكجب مذىب ا٤بدينة أك مذىب عآب معْب أكجب مذىب كما يقاؿ فيمن 

أك الدكلة با٣بركج كالفتنة أك با٢بركرية كالتكفّب ىو مثل من كصف من  ككصف من خالف مذىب ا٢باكم
كخالف  ،كىذا أتى ٗبا ٓب تأت بو األكائل ،ا٣بركج كالفتنةا٤بدينة أك مذىب عآب معْب ب خالف مذىب أىل
 . كابتدع كخالف ىدم الصحابة كالقركف ا٤بفضلة ،إٝباعهم ُب ىذا

 . ا٤بسائل السابقة على مسألة دفع الصائل ف ف ذلك ييفعل كال يربط ب ذف اإلماـ باإلٝباع تقاس. ّ
ف ف عطلتو ٓب  ،تعطيل ا١بهاد ار ما ٓب تيؤد إٔبالفقهاء أنو ٘بوز عقد مدة ُب العهد مع الكف على قوؿ. ْ
 . ف ف عطلتو ٓب ٯبز ،ا١بهاد ك٫بن نقوؿ اإلذف جائز ما ٓب ييؤد إٔب تعطيل ،ٯبز

الصياـ أك ا٢بج أك األذاف للصلوات ال تقاـ إال  مسألة أف ا١بمعة أك صبلة ا١بماعة أك تقاس على. ٓ
كجبت أك منع من إقامتها مراعاة ألىواء معينة لو أك لغّبه  إقامتها كقد ب ذف اإلماـ لكن إف سٌوؼ اإلماـ ُب

العلماء أحد  بل ييقاؿ تقاـ ب ذف ،فضبل عن مسلم أنو ال بد من إذهنم كال تيفعل حٌب يأذنوا فهل يقوؿ عاقل
 . كىؤالء عكسوا القضية كاألصل مراعاة إقامة الشعائر أكٔب من مراعاة ا٢بكاـ ،طرُب كالة األمر

  :ية ُب ذلككقائع تارٱب 
ا كىو آخر خليفة عباسي ُب بغداد على يد التتار بقي الناس مدة طويلة  رٞبو أنو بعد قتل ا٤بستعصم 
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كالواجبات  ال خليفة ٥بم كمع ذلك بقي الناس يقيموف ا١بهاد كالشعائر الظاىرة كا٢بقوؽ (ثبلث سنوات)
 . أك عدـ إذنو الشرعية كما كانوا من قبل كٓب يعطلوىا ٕبجة عدـ كجود خليفة

لو ٓب تفهم صورة  قلنا ؟أما لو احتج ٧بتج بأف ىذا فعل بعض العلماء ا٤بتأخرين رٞبهم ا :مسألة 
 :ا٤بسألة الٍب عملها بعض أىل العلم كىي

مانع من ٝبع  الذم تعددت صوره ككل صورة مباحة فهذا ال (الحظ قيد اإلباحة) أ ػ أف العمل ا٤بباح
ا٤بصحف ف ف القراءات كانت  صلحة ا١بمع كعدـ التفرؽ كما فعل عثماف ُب ٝبعالناس على أحد الصور ٤ب

 . األذاف للصبلة كغّب ذلك كمثلو تنوع صور ،كلها مباحة على سبعة أحرؼ كلها شاؼ كاؼ
الحظ للقيد أنو ٚبيّب تشهي أك اختيار )إذا كاف الصور متعددة كالتعدد ٚبيّب للشخص ب ػ ككذلك

باالقتصار على بعض الصور ما ٓب ييؤد إٔب مفسدة كما فعل عمر  فللحاكم أف ييعزرٍب ظهر تبلعب  (مصلحة
ك٤بٌا  ،الثبلث ُب الطبلؽ حيم أمضاه ثبلثا تعزيرا كعقوبة ٤بن تعجل ُب أمر لو فيو أناة ر ي ا عنو ُب جعل

مر إٔب العتيق األكؿ بعودة األ ظهر التحايل كنكاح التحليل ُب زمن ابن تيمية كابن القيم رٞبهما ا أفتيا
 (11/28 ذكر ذلك الشيخ ٧بمد بن إبراىيم رٞبو ا ُب فتاكيو)

حسن النية األخذ بأحد األقواؿ  من ا٤بسائل االجتهادية كرأل ا٢باكم العادؿ أك ا٢باكم ج ػ أما ما كاف
ٓب يقصد مفسدة أخرل كقصد مصلحة ا٤بسلمْب  ككاف مبلحظا ُب أمره مصلحة ا٤بسلمْب ما ٓب يعارض ذلك

ف ف  ،إر اء جهات أخرل معادية لئلسبلـ كا٤بسلمْب مصلحتو ا٣باصة أك مصلحة بقاء ملكو أك مصلحة
كأنقل ىنا كبلما ٝبيبل  ،أحب أف أقف ٢بظة لتبيْب ماذا ييقصد با٤بصلحة كىنا)ىذا أجازه بعض أىل العلم 

 على من فهم فهما خاطئا من ردا ُٓٔ/ُّب جامع الرسائل كا٤بسائل النجدية  :رٞبو ا البن سحماف
الضركرة عائدة ٤بصلحة  كظن ىذا ا٤بستدؿ أف ،كبلـ بعض الفقهاء أنو ٯبوز االستعانة با٤بشرؾ عند الضركرة

معرفة الضركرة فظنها عائدة إٔب  غلط صاحب الرسالة ُب :ا٢باكم فقاؿ ابن سحماف ردا على ذلك قاؿ
زعم ظنو بل ىي من  ركرة الدين كحاجتو إٔب من  كما  مصلحة كٕب األمر ُب رياستو كسلطانو كليس األمر

كىذه قاعدة )اىػ . من قاؿ با١بواز كقد تقدـ ما فيو كا أعلم يعْب عليو كتصلح بو مصلحتو كما صرح بو
 فهم ماذا يقصد العلماء إذا قيدكا فعل ا٢باكم با٤بصلحة أك الضركرة أهنا مصلحة ك ركرة عامة كقيد مهم ُب
ف ذا كاف األمر ّٔذه  ( كليس مصلحة  ركرة أىواء ا٢بكاـ كاافظة على كراسيهم كدنياىمالدين كا٤بسلمْب

بعد مراجعة العلماء  ،باب مراعاة ا٤بصاّب الطريقة فهذا الذم أجازه بعض أىل العلم كقالوا يسوغ اتباعو من
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كال ٯبيزكف حٌب ىذه ا٤بسألة فبل ييسٌلم بو بعض أىل العلم كٲبنعونو  على أف ىذا القوؿ فيو خبلؼ. ا٤بعتربين
كعلى كل ليس مسلكهم مسلك ىؤالء ا٤بتأخرين  !من الصحابة كما سبق ذكره ك٥بم سلف ُب ذلك

 القوؿ الذم قيل بو من أجل نفع ا٢بكاـ كٙبقيق رغباهتم من خبلؿ ىذا القوؿ فيكوف منهجا فيستغلوف ىذا
من باب األصل  الطارئ الك  ب االستثناءمع أف من قاؿ بو جعلو من با ،عندىم كيعممونو ُب كل مسألة

يكونوا يضللوف من خالفهم كيتهمونو  !! كالعلماء السابقْب الذين قالوا ّٔذا القوؿ أحيانا ٓب.كا٤بنهج
الفتنة أك يسجن أك يضيق عليو كيطلب منو أف يعتذر أك  باالستعجاؿ كا٢بماس غّب ا٤بنضبط أك با٣بركج أك

كال }هد بعدـ التكرار فهذا من الظلم كاالعتداء كعند ا ٘بتمع ا٣بصـو يتع يتربأ من ا٢بق الذم قالو أك
سلمنا ّٔذه  علما بأننا لو {ا غافبل عما يفعل الظا٤بوف إ٭با يؤخرىم ليـو تشخص فيو األبصار ٙبسَب

اىدين كعيكازة ُب كجو العاملْب كآّ ا٤بسألة ف نو يكوف للحاجة ال منهجا مطردا أك مسلكا عاما كييتخذ عصا
عل ىو كا غالب على أمره كال حوؿ كال قوة إال با العزيز  ،األصل كالعلماء الربانيْب فييمنعوف بذلك ٍب ٯبي

عاـ كبْب  ٍب ىناؾ فرؽ بْب ا٤بنع العاـ كمنهج. ا٢باجة تقدر بقدرىا كال تينزؿ منزلة الدكاـ كمعلـو أف. القوم
 . كآّاراة ىذا كلو على فرض التنزؿ ا٤بنع ا٣باص ُب مسائل خاصة ٤بصلحة ا٤بسلمْب

٦بيز كمانع فهذا ا٢باكم فيو الكتاب  ف ف القاعدة آّمع عليها أف ما كاف فيو اختبلؼ ما بْب كعلى كل 
كقد مضى ُب رسالة ابن تيمية الٍب نقلناىا ذكر اإلٝباع )كالسنة ال ألحد من العلماء كال ألحد من ا٢بكاـ 

 قاؿ ابن ..كٓب يقل إٔب حاكم أك دكلة {زعتم ُب شيء فردكه إٔب ا كالرسوؿتنا كإف}قاؿ تعأب  (فراجعو
ا عليو كسلم ىو الرد إليو  القيم أٝبع الناس أف الرد إٔب ا سبحانو ىو الرد إٔب كتابو كالرد إٔب الرسوؿ صلى

 . نفسو كإٔب سنتو بعد كفاتو
انت لو سنة عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أٝبع الناس على أف من استب) :قاؿ الشافعي رٞبو ا 

بسنده  كركل ابن أيب شيبة !ككلمة الناس عامة ُب ا٢بكاـ كغّبىم (يدعها لقوؿ أحد من الناس ٓب يكن لو أف
 . ا عليو كسلم ال أرل ألحد مع سنة سنها رسوؿ ا صلى :عن عمر بن عبد العزيز رٞبو ا قاؿ

  :كنة األخّبة مر ٗبراحلُب اْل كىذا التوجو ا١بديد 
  بدعة تقليد ا٢بكاـ ٍب تطورت إٔب بدعة تقليد أىواء ا٢بكاـ ٍب ىذه تدرجت إٔب: أكال فكانت
 . من خالف مذىب ا٢باكم أك الدكلة ا٤بخالف للشريعة ػ لـو 1
 . بو الناس ػ إلزاـ 2
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 . من خالفو ػ معاقبة 3
 . فّب أك ا٢بماس أك االستعجاؿالتك با٣بركج أك الفتنة أك الشذكذ أك ػ كاهتامو 4

  :كا٣ببلصة
من ا١بهاد كفركعو أك اإلفتاء كربط األحكاـ الفقهية كالقنوت كا٥بجرة  الدين الظاىرة أف ربط شعائر 
 ا٢بقوؽ الشرعية كالنصرة كدفع الظلم كالدعم للمسلم كغّب ذلك بقوؿ إماـ معْب أك حاكم كربط ،كغّبىا

بالتدرج ك٫بوه فهذا ربط  ك أىل بلد معْب أك بالَببية أك التكافؤ مع العدك أكمعْب أك استشارة علماء معينْب أ
بل ىو من  ،ىاتوا برىانكم إف كنتم صادقْب قل ،فأين الدليل على ذلك ؟بشيء ما أنزؿ ا بو من سلطاف

ـ من فكيف ييعاد التعصب ا٤بذمو . ا٤بفضلة كما سبق تو يحو األمور ادثة ُب الدين كخبلؼ ىدم القركف
 . ككذا بالعصرانيْب كاالهنزاميْب. ييعلق بالعلماء عيلق با٢بكاـ كاألمراء كبدال أف. جديد بصورة أخرل
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  فصل
  :يتناكؿ قضية اإلذف بشكل خاص فنقوؿ كىذا الفصل 
  :إليها كعلى أدلة خاصة على أصوؿ ترد ا٤بسألة مبنية 
لوالة من أجل العمل ألف إناطتو ٔبميع أفراد با أف ا٣بطاب للمسلمْب لكن أينيط ا٢بكم :األصل األكؿ 

ألنو  ،كسادهتم للتنفيذ كلضبط األمور كإقامتها على الوجو األكمل األمة يؤدم إٔب الفو ى فأنيط برؤكسهم
 ال أنو حق ٥بم يصّب ُب أيديهم كا٤ببلؾ لو يتصرفوف فيو كما شاؤا بل ىو تكليف للتنفيذ ،ككيل عن ا٤بسلمْب

اء كأىل ا٢بل كالعلم قصركا أك سعوا ُب إبطاؿ ما أنيط ّٔم انتقل إٔب األقرب فاألقربف ذا  ،كليس ٛبليكا
 . اْبكالعقد كأىل الشوكة..

خاطب ا ا٤بؤمنْب با٢بدكد كا٢بقوؽ خطابا  ُٕٓ/ّْا٢بدكد ج  ُب الفتاكل كتاب :قاؿ ابن تيمية 
يرموف  كالذين}كقولو  {كالزا٘ب فاجلدكاالزانية }كقولو  {كالسارقة فاقطعوا أيديهما كالسارؽ}مطلقا كقولو 

لكن قد علم أف  {شهادة أبدا كال تقبلوا ٥بم}ككذلك قولو  {اصنات ٍب ٓب يأتوا بأربعة شهداء فاجلدكىم
ٯبب عليهم كقد علم أف ىذا فرض على الكفاية  ا٤بخاطب بالفعل ال بد أف يكوف قادرا عليو كالعاجزكف ال

كقولو  {كقاتلوا ُب سبيل ا}كقولو  {كتب عليكم القتاؿ}فقولو  ا١بهادكىو مثل ا١بهاد بل ىو نوع من 
 كالقدرة ىي السلطاف فلهذا كجب ،ك٫بو ذلك ىو فرض على الكفاية من القادرين {يعذبكم إال تنفركا}

 . إقامة ا٢بدكد على ذم السلطاف كنوابو
األمة خرجت عن ذلك ٤بعصية من كالباقوف نوابو ف ذا فرض أف  يكوف للمسلمْب إماـ كاحد كالسنة أف 

لكاف ٯبب على كل إماـ أف يقيم ا٢بدكد  :غّب ذلك فكاف ٥با عدة أئمة بعضها كعجز من الباقْب أك
 ك٥بذا قاؿ العلماء إف أىل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكاـ أىل العدؿ ككذلك كيستوُب ا٢بقوؽ

تفرؽ العلماء  زب فعل ذلك ُب أىل طاعتهم فهذا عندلو شاركوا اإلمارة كصاركا أحزابا لوجب على كل ح
ف ف ذلك أيضا إذا أسقط عنو  كتعددىم ككذلك لو ٓب يتفرقوا لكن طاعتهم لؤلمّب الكبّب ليست طاعة تامة

يقيموا ذلك ككذلك لو فرض عجز بعض األمراء  إلزامهم بذلك ٓب يسقط عنهم القياـ بذلك بل عليهم أف
 . لكاف ذلك الفرض على القادر عليو ك إ اعتو لذلكعن إقامة ا٢بدكد كا٢بقوؽ أ

 :كنوابو إذا كانوا قادرين فاعلْب بالعدؿ كما يقوؿ الفقهاء ال يقيم ا٢بدكد إال السلطاف كقوؿ من قاؿ 
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 ىو العادؿ القادر ف ذا كاف مضيعا ألمواؿ اليتامى أك عاجزا عنها ٓب ٯبب تسليمها إليو األمر إٔب ا٢باكم إ٭با
ها إليو مع تفويض فظها بدكنو ككذلك األمّب إذا كاف مضيعا للحدكد أك عاجزا عنها ٓب ٯببمع إمكاف ح

 . إمكاف إقامتها بدكنو
الوجوه فمٌب أمكن إقامتها من أمّب ٓب ٰبتج إٔب اثنْب كمٌب  الواجبات تقاـ على أحسن كاألصل أف ىذه 

 فساد يزيد على إ اعتها ف هنا من باب األمرسلطاف أقيمت إذا ٓب يكن ُب إقامتها  ٓب يقم إال بعدد كمن غّب
على إ اعتها ٓب يدفع  با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ف ف كاف ُب ذلك من فساد كالة األمر أك الرعية ما يزيد

 . اىػ بنصو. فساد بأفسد منو كا أعلم
 مع إماـ يضيع قاؿ ابن ا٤باجشوف إذا كاف الناس (ُّٖ/ُِب فقو ا٤بالكية ) كاإلكليل كُب كتاب التاج 

كٞبل عليو من  أمر ا٥ببلؿ فبل يدع ذلك من أنفسهم فمن ثبت عنده برؤية من يثق بصدقو صاـ عليو كأفطر
 . يقتدم بو اىػ

على الوكالة كليس  : مبِب على قاعدة أىل الواليات ا٤بنوط ّٔم الواليات أف عملهم مبِباألصل الثا٘ب 
 . ا٤بالك حسب رغبتو اعي للمصلحة كليس تصرؼعلى التملك كتصرفهم فيها تصرؼ الوكيل ا٤بر 

كالوٕب ُب النكاح كاألب كغّبه من العصبات  مثل اإلماـ كما دكنو من األمّب ك٫بوه كالقا ي كالواليات 
ككالية ا٤بلتقط ُب اللقطة ككالية األـ ُب مدة ا٢بضانة كاإلماـ ُب  ككالناظر ُب الوقف ككالوصي ُب الوصية

  :فالقاعدة ُب ىؤالء. يع كالشراء ك٫بو ذلكالب الصبلة كالوكيل ُب
 . كاألحظ للعمل ا٤بنوط ّٔم يتصرفوف حسب ا٤بصلحة إهنم -أ
من بعده إف كاف فيو تسلسل كترتيب كإال  فسد منهم ُب عملو ال يقر عليو بل ينتقل إٔب أف من -ب

 . انتقل إٔب بديل شرعي مناسب
مبلزمة  تصرؼ ا٤ببلؾ أك ىو مبلـز ٥بم ال ينفك عنهم مبلكا ٤با كلوا عليو يتصرفوف فيو ليسوا أهنم -ج

 . األعضاء لئلنساف
تصرفهم على العمل ا٤بنوط باإلفساد كاإلبطاؿ  تصرفهم ُب مصلحة العمل ا٤بنوط ّٔم أما إذا عاد أف -د

 . ٓب ييقركا عليو
  :كثّبة كىي كالتإب كفركع ىذا القاعدة

الصبلة ف ف إماـ الصبلة إذا تأخر عن الوقت  كىي إمامة الكربل على اإلمامة الصغرل قياس اإلمامة. ُ
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 ،يقيموا غّبه كسقط حقو ُب اإلذف كحل ٧بلو األىل لئلمامة ُب الصبلة ا٤بعتاد أك شق على الناس جاز ٥بم أف
عملو  تأخرا يؤدم إٔب مقاربة خركج الوقت ف نو يعود على العبادة باإلبطاؿ فبل ييقر على خصوصا إذا تأخر

ُب غزكة ٤با تأخر  فقد جاء ُب الصحيح أف عبد الرٞبن بن عوؼ صلى بالناس ،يوجب أخذ إذنوفضبل أف 
 . الرسوؿ صلى ا عليو كسلم كقد صٌوب الرسوؿ فعلو كأثُب عليو

ا٤باجشوف إذا كاف الناس  ( قاؿ ابنُّٖ/ُِب فقو ا٤بالكية )كُب كتاب التاج كاإلكليل  ػ ككذا الصياـ ِ
عنده برؤية من يثق بصدقو صاـ عليو كأفطر  بلؿ فبل يدعوا ذلك من أنفسهم فمن ثبتمع إماـ يضيع أمر ا٥ب

 . كٞبل عليو من يقتدم بو اىػ
 إذا تقدـ ٥با الكفء ٍب تأخر عن تزكٯبها بدكف عذر شرعي ف نو يسمى عا بل كتسقط ا٤برأة أف كٕب. ّ

كتنتقل إٔب من  {تعضلوىن ا النساء كرىا كاليا أيها الذين آمنوا ال ٰبل لكم أف ترثو }كاليتو بذلك قاؿ تعأب 
قاؿ ابن تيمية ُب  ،ا٣بيطٌاب كىجرىم للمرأة بعده من العصبات خصوصا إذا تأخر تأخرا يؤدم إٔب عزكؼ

كطلبو جعبل ال يستحقو   ،كفاية إٝباعا ف ف أباه حاكم إال بظلم ػ كتزكيج األيامى فرضَِٓاالختيارات ص
  اىػ. صار كجوده كعدمو

ككذا ناظر  ،الوكالة كالوصاية إذا تأخر ُب نفع ما أنيط بو ٩با يؤدم إٔب تعطيل ذلك تينزع منو صيػ الو  ْ
 . الوقف كالوصية

الطبلؽ كفق الشركط ا٤بعركفة ف ف كانت مضٌيعة للمحضوف أك معطلة لو  حق ا٢بضانة بعد ػ كاألـ ٥با ٓ
 . ية إٔب من بعدهذلك مراعاة ٤بصلحة اضوف كانتقلت الوال ك٫بوه سقط حقها ُب

ف ف العبد ليس لو أف ينكح إال ب ذف سيده للحديم ا٤برفوع " أٲبا عبد تزكج بغّب  مع عبده ػ السيد ٔ
تزكٯبو كسقط حقو  كلكن لو امتنع السيد أجرب على بيعو أك. مواليو كأىلو فهو عاىر " صححو الَبمذم إذف

 . ُب اإلذف
مسئولية ا١بهاد كإقامة الشعائر الظاىرة كا٢بقوؽ  أنيط بومن ىذه األمثلة أف ا٢باكم  كىكذا كالشاىد 

ا٤بسلمْب ف ذا ٓب يأذف فيو أك عطلو مراعاة ٤بصلحة حكمو كدنياه أك مراعاة  كالواجبات الشرعية ألنو ككيل عن
يفتوف فيو  فاسدة سقط حقو ُب اإلذف كانتقل األمر إٔب النوع الثا٘ب من أكٕب األمر كىم العلماء ٤بصاّب
كالنقص فانتقل إٔب ا٢باكم  وف ُب ذلك ألف فعل ا٢باكم السياسي عاد على األمور السابقة باإلبطاؿكيأذن
٤بٌا  يعوا أك عاد فعلهم على ذات الوالية الٍب توالىا  ،فهو ٛباما مثل أىل الواليات السابقة الٍب ذكرنا ،الديِب
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 غّبىم كإف  ٌيعوا كأفسدكا فهذا ما تتنزه عنو توٌلوا عليو ملك رقبة ال تتعداىم إٔب كال ٲبلكوف ما. باإلبطاؿ
 . الشريعة اكمة كيأباه العقبلء كأىل الفطر السليمة

 بل ىو أمر ،كالشعائر الظاىرة باإلماـ ىو أمر تعبدم حٌب ييقاؿ ال يتعداه إٔب غّبه كليس تعليق ا١بهاد 
مصا٢بها كقطع  يل أمرىا كمراعاةمعلـو ا٤بعُب لو علة معقولة كىي من باب  بط إقامة ىذه األمور كتسه

 . ىذا ف ذا كاف تعليق اإلذف ّٔم أدل إٔب نقيض ذلك ٓب ييقر ،الفو ى فيها
لذاهتا مثل صبلة ا١بمع  : إف ا١بهاد كالفتول كشعائر الدين الظاىرة ىذه مطلوب فعلهااألصل الثالم 

ها كتنفيذىا كلذا مذىب أىل السنة باب إقامت كا١بماعات كالعيد كاألذاف كا٢بج كغّبىا كأنيطت با٢بكاـ من
ألف عدـ إقامتها لفجورىم يؤدم إٔب  ياع تلك الشعّبة  ،فاجرا كا١بماعة إقامتها مع كل إماـ برا كاف أـ

 ف ذا كاف من أنيطت ّٔم منعوا ذلك كعطلوه أك سٌوفوا فيو تسويفا. لذاهتا فعبل كظهورا الظاىرة ا٤بقصودة
ال ييراعىوا ُب ذلك  عندئذ ،ك مقاصد فاسدة أك عطلوىا إلر اء جهات معينةيؤدم إٔب إبطا٥با أك راعوا ُب ذل

ىذا إعانة  ،إقامتها مٌب ما خدمت أغرا هم كيصبح تعليق األمر ب ذهنم مع أهنم يسعوف ُب عدـ إقامتها أك
اـ إال مثل لو قلنا مثبل أف ا١بمعة أك صبلة ا١بماعة ال تق {كالعدكاف كال تعاكنوا على اإلٍب}على  ياعها 
مراعاة  ا٢بج أك األذاف للصلوات ٍب اإلماـ سٌوؼ ُب إقامتها كقد كجبت أك منع من إقامتها ب ذف اإلماـ أك

بل ييقاؿ  ،كال تيفعل حٌب يأذنوا ألىواء معينة لو أك لغّبه فهل يقوؿ عاقل فضبل عن مسلم أنو ال بد من إذهنم
عاة إقامة الشعائر أكٔب من مراعاة ا٢بكاـ كىؤالء عكسوا مرا كاألصل ،تقاـ ب ذف العلماء أحد طرُب كالة األمر

 . القضية
أك  إقامة الشعائر الظاىرة عيفي عن الطواؼ أك السعي ُب أماكنها كلو كاف فيها أصناـ أجل بل إنو من 

فمن حج البيت أك اعتمر  إف الصفا كا٤بركة من شعائر ا}شرؾ أك ٪باسة كما قيل ُب سبب نزكؿ قولو تعأب 
ٗبخالطة ا٤بشركْب كما حج أبو بكر بالناس  كأذف ُب إقامة ا٢بج كلو كاف { جناح عليو أف يطوؼ ّٔمافبل

ا٤بسلموف ٰبجوف كيعتمركف قبل صلح ا٢بديبية كما ُب قصة  بل كاف ،كقد حضر ا٤بوسم كفار بعد فتح مكة
 . ٜبامة بن أثاؿ

  :األدلة ا٣باصة أما 
كمثل قوؿ ابن حـز يقاتل كلو . {نفسك سبيل ا ال تكلف إالفقاتل ُب }األدلة قولو تعأب  ػ من 1
كأف ىذا ا٤بعُب ال تدع جهاد العدك كاالستنصار عليهم  فقاتل ِّٗ/  ٓقاؿ القرطيب ُب تفسّبه ج  (كحده
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كحدؾ ألنو كعده بالنصر قاؿ الزجاج أمر ا تعأب رسولو صلى ا عليو  للمستضعفْب من ا٤بؤمنْب كلو
ُب  كإف قاتل كحده ألنو قد  من لو النصرة قاؿ ابن عطية ىذا ظاىر اللفظ إال أنو ٓب ٯبئ دكسلم با١بها

اللفظ كىو مثاؿ ما يقاؿ  خرب قط أف القتاؿ فرض عليو دكف األمة مدة ما فا٤بعُب كا أعلم أنو خطاب لو ُب
سبيل ا ال تكلف إال القوؿ لو فقاتل ُب  لكل كاحد ُب خاصة نفسو أم أنت يا ٧بمد ككل كاحد من أمتك

 . كنقلو عنو الشوكا٘ب ُب فتح القدير مقررا لو. كحده اىػ نفسك ك٥بذا ينبغي لكل مؤمن أف ٯباىد كلو
 كما يغزم مع اإلماـ كيغزك ا٤برء أىل الكفر  :ِٗٗالى كتاب ا١بهاد ا٤بسألة رقم  حـز ُب كقاؿ ابن 

  كحده إف قدر اىػ
 . هاد بدكف إذف اإلماـأيب بصّب ف نو أقاـ ا١ب ػ قصة 2
بن  قاؿ سلمة :بن األكوع ف نو دافع كجاىد بدكف إذف اإلماـ كىي ُب صحيح مسلم قصة سلمة ػ 3

لعبد الرٞبن بن عوؼ  األكوع كانت لقاح رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ترعى بذم قرد قاؿ فلقيِب غبلـ
غطفاف قاؿ فصرخت ثبلث  ىا قاؿفقاؿ أخذت لقاح رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فقلت من أخذ

كىذا )على كجهي حٌب أدركتهم بذم قرد  صرخات يا صباحاه قاؿ فأ٠بعت ما بْب ال بٍب ا٤بدينة ٍب اندفعت
أرميهم بنبلي ككنت راميا كأقوؿ أنا ابن األكوع كاليـو يـو  فجعلت (الشاىد أنو فعل ذلك بدكف إذف اإلماـ

كاستلبت منهم ثبلثْب بردة قاؿ كجاء النيب صلى ا عليو كسلم  اللقاح منهم الر ع فأر٘بز حٌب استنقذت
األكوع  فقلت يا نيب ا إ٘ب قد ٞبيت القـو ا٤باء كىم عطاش فابعم إليهم الساعة فقاؿ يا بن كالناس

 . دخلنا ا٤بدينة ملكت فأسجح ٍب رجعنا كيردفِب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم على ناقتو حٌب
حدثنا  {كمن يتق ا ٯبعل لو ٨برجا}قاؿ الطربم ُب تفسّب قولو  ،ر ي ا عنو ػ قصة األشجعي 4

كمن يتق ا ٯبعل لو ٨برجا{ زعم أف رجبل من }قولو  ٧بمد قاؿ ثنا أٞبد قاؿ ثنا أسباط عن السدم ُب
لنيب األشجعي كاف لو ابن كأف ا٤بشركْب أسركه فكاف فيهم فكاف أبوه يأٌب ا أصحاب النيب يقاؿ لو عوؼ

بالصرب  فكاف رسوؿ ا يأمره ،عليو كسلم فيشكوا إليو مكاف ابنو كحالتو الٍب ىو ّٔا كحاجتو صلى ا
من أيدم العدك فمر بغنم من  كيقوؿ لو إف ا سيجعل لو ٨برجا فلم يلبم بعد ذلك إال يسّبا إذ انفلت ابنو

فجاء ّٔا إٔب أبيو كجاء معو بغُب  (إذف اإلماـدكف  كىذا ىو الشاىد أنو فعل ذلك من)أغناـ العدك فاستاقها 
ٍب ذكر  {كمن يتق ا ٯبعل لو ٨برجا كيرزقو من حيم ال ٰبتسب}اْلية  قد أصابو من الغنم فنزلت ىذه

ا٤بفسرين فيما  أكثر :قاؿ ،)كقاؿَُٔ/ُٖكساقها أيضا القرطيب ُب تفسّبه . اىػ. طريقْب آخرين الركاية من
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كذكر . عباس ٍب ذكر القصة ُب عوؼ بن مالك األشجعي عن أيب صاّب عن ابن ذكره الثعليب إهنا نزلت
 . {ٯبعل لو ٨برجا كيرزقو من حيم ال ٰبتسب كمن يتق ا}القصة أيضا ابن كثّب ُب تفسّبه عند آية 

قاؿ ابن عبد الرب أف عليا ر ى ا عنو صلى . ر ي ا عنو ا١بمعة زمن حصار عثماف ػ مثل إقامة 5
كقد صلى بالناس ُب حْب حصار عثماف ر ى ا عنو ٝباعة من  :كقاؿ ...٧بصور بالناس كعثماف العيد

ا  ا١بٌلة منهم أبو أيوب األنصارم كطلحة كسهل بن حنيف كأبو أمامة بن سهل كغّبىم ر ى الفضبلء
كذكر عن  ...رجل عنهم كصلى ّٔم علي بن أيب طالب صبلة العيد كقاؿ ٰبٓب بن آدـ صلى ّٔم رجل بعد

يزؿ طلحة يصلي بالناس كعثماف  ا٣بطيب البغدادم ُب التاريخ بسنده عن ثعلبة بن يزيد ا٢بما٘ب قاؿ ٓب
كالتمهيد  ،ِّ،ّٓ،ّٔ/َُبالناس اىػ االستذكار  ٧بصور أربعْب ليلة حٌب إذا كاف يـو النحر صلى علي

َُ/ِٗ . 
أخذ الراية ثابت بن أقـر  ٤با قيتل الوالة الثبلثة( ّّٖ/ّزاد ا٤بعاد )خالد بن الوليد ُب غزكة مؤتة  ػ فعل 6

قاؿ ما أنا بفاعل فاصطلح  ،أنت :قالوا أخو بِب عجبلف فقاؿ يا معشر ا٤بسلمْب اصطلحوا على رجل منكم
اىػ من . دافع القـو كحاش ّٔم ٍب ا٫باز با٤بسلمْب كانصرؼ بالناس الناس على خالد بن الوليد فلما أخذ الراية

 الضركرة كٓب يقل أحد منهم ال بد من إذف كٕب األمر ُب ىذا التنصيب ألف أخذ إذنو غّبك  أجل ا٤بصلحة
 . متيسر كييفضي إٔب الضياع

اإلماـ ٓب يؤخر ا١بهاد كإف حصلت غنيمة قسمها  إذا عدـ :ا٤بغِب ُب كتاب ا١بهاد ػ قاؿ صاحب 7
ف ف عدـ اإلماـ  : كشاؼ القناعكقاؿ البهوٌب ُب كتاب ا١بهاد ُب. ّْٕ/َُاىػ . أىلها على موجب الشرع

يستوٕب العدك على ا٤بسلمْب كتظهر كلمة الكفر كإف حصلت غنيمة قسموىا على  ٓب يؤخر ا١بهاد لئبل
كاإلكليل  اىػ كُب كتاب التاج. كما يقسمها اإلماـ على ما يأٌب بيانو ُب باب قسمة الغنيمة موجب الشرع

أمر ا٥ببلؿ فبل يدعوا ذلك من  إذا كاف الناس مع إماـ يضيع :( قاؿ ابن ا٤باجشوفُّٖ/ُِب فقو ا٤بالكية )
 . كأفطر كٞبل عليو من يقتدم بو أنفسهم فمن ثبت عنده برؤية من يثق بصدقو صاـ عليو

للفائدة ف ننا ننقل رسالتْب البن تيمية مناسبة لبحثنا  كلكن تتميما ،انتهى مقصودنا من البحم :تنبيو 
  :اـىذا جعلناه ٗبثابة مسك ا٣بت
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  فصل 
  :الرسالة األكٔب 

كأفٌب  ،سافر ّٓرد زيارة قبور األنبياء كالصا٢بْب على سؤاؿ حكم من (ُِْ/ ُِٕب الفتاكل )٤با رد 
لكن عار و ُب ذلك أربعة . ككافقو على ذلك علماء عصره ،أىل العلم با٤بنع كما ىو اإلٝباع كساؽ كبلـ

 كأفتوا ٕببسو كزجره كأف ييشهر ،كأصدركا ُب حقو بيانا. ِٖٗ/ ِأ٠باؤىم ُب الفتاكل  ذيكرت ،من القضاة
  أمره كٲبنع من الفتول!

كرد عليهم من  ،أف ردىم باطل ٨بالف لئلٝباع كبْب ،رٞبو ا على ما عار وا بو فتواه فرد ابن تيمية 
  فمن ذلك :منها إف شاء ا ما يتعلق ٗبو وعنا فقط سننقل :كجها (ِْ)كجوه كثّبة بلغت 

ما تنازع فيو العلماء ٯبب رده إٔب ا كالرسوؿ كىؤالء ٓب يردكه إٔب ا كال  قاؿ ُب الوجو الثامن أف -ُ
كىذا باطل  الرسوؿ بل قالوا إنو كبلـ باطل مردكد على قائلو ببل حجة من كتاب ا كال سنة رسولو إٔب

 . باإلٝباع
من القضاة أف يفصل النزاع فيو ٕبكم كإذا ٓب  حدالوجو الثا٘ب عشر أف ما تنازع فيو العلماء ليس أل -ِ

ىذا القوؿ ىو الصحيح كأف القوؿ اْلخر مردكد على قائلو بل  يكن ألحد من القضاة أف يقوؿ حكمت بأف
 علماء ا٤بسلمْب أك أٝبعوا عليو قولو ُب ذلك كقوؿ آحاد العلماء إف كاف عا٤با كإف كاف ا٢باكم فيما تنازع فيو
عا٤با ٦بتهدا كلو كاف الكبلـ  العامة ا٤بقلدين كا٤بنصب كالوالية ال ٯبعل من ليس عا٤با ٦بتهدامقلدا كاف ٗبنزلة 

كالسلطاف أحق بالكبلـ ُب العلم كالدين كبأف يستفتيو الناس  ُب العلم كالدين بالوالية كا٤بنصب لكاف ا٣بليفة
 سلطاف ال يدعى ذلك لنفسو كال يلـزعليهم ُب العلم كالدين ف ذا كاف ا٣بليفة كال كيرجعوا إليو فيما أشكل

الوالية أكٔب بأف  الرعية حكمو ُب ذلك بقوؿ دكف قوؿ إال بكتاب ا كسنة رسولو فمن ىو دكف السلطاف ُب
كعمر كعثماف كعلي كىم ا٣بلفاء  ال يتعدل طوره كال يقيم نفسو ُب منصب ال يستحق القياـ فيو أبو بكر

كانوا يلزموف الناس ب تباع كتاب رّٔم كسنة نبيهم  ا عنهم إ٭با ر يالراشدكف فضبل عمن ىو دكهنم ف هنم 
بعثت عمإب أم نوايب إليكم ليعلموكم كتاب ربكم كسنة نبيكم كيقسموا  ا عنو يقوؿ إ٭با ر يككاف عمر 
سنة كال ىذه يتكلم فيها من علماء ا٤بسلمْب من يعلم ما دلت عليو األدلة الشرعية الكتاب بل ،بينكم فيئكم

حاكما كا٢باكم ليس لو  فكل من كاف أعلم بالكتاب كالسنة فهو أكٔب بالكبلـ فيها من غّبه كإف ٓب يكن
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العلماء فهؤالء حكموا فيما ليس ٥بم فيو  فيها كبلـ لكونو حاكما بل إف كاف عنده علم تكلم فيها كآحاد
 . باإلٝباع ا٢بكم باإلٝباع كىذا من ا٢بكم الباطل

سواء كانت ٦بمعا عليها أك  شر أف األحكاـ الكلية الٍب يشَبؾ فيها ا٤بسلموفالوجو الثالم ع -ّ
كآحاد العلماء يذكر ما عنده من العلم كإ٭با ٰبكم  متنازعا فيها ليس للقضاة ا٢بكم فيها بل ا٢باكم العآب

ة الٍب ليس العمل كاجبا أك مستحبا أك ٧برما فهذا من األحكاـ الكلي القا ي ُب أمور معينة كأما كوف ىذا
كعلماء ا٤بسلمْب يستدلوف على حكم ا كرسولو بأدلة ذلك كىؤالء . ا كرسولو ألحد فيها حكم إال

 . ُب األحكاـ الكلية كحكمهم ُب ذلك باطل باإلٝباع حكموا
القا ي ليس لو حق أف ٰبكم على علماء ا٤بسلمْب ُب األحكاـ  الوجو ا٣بامس عشر ذكر أف -ْ

 . فيها باإلٝباع م لوالكلية الٍب ال حك
كغّبه من العلماء ُب تفسّب آية أك  الوجو السابع عشر قاؿ ُب ا٤بسائل العلمية إذا تنازع حاكم -ٓ

عليو باإلٝباع ف هنما خصماف فيما تنازعا فيو  حديم أك بعض مسائل العلم ٓب يكن للحاكم أف ٰبكم
 . كا٢باكم ال ٰبكم على خصمو باإلٝباع

ا٤بسلمْب ٗبذىبو كال  أنو لو كاف أحدىم عارفا ٗبذىبو ٓب يكن لو أف يلـز علماء الوجو التاسع عشر -ٔ
باطبل من غّب استدالؿ على مذىبو  يقوؿ ٯبب عليكم أنكم تفتوف ٗبذىيب كأم مذىب خالف مذىيب كاف

اف كٯبب منع ا٤بفٌب بو كحبسو لكاف مردكدا عليو كك بالكتاب كالسنة كلو قاؿ من خالف مذىيب فقولو مردكد
  مستحقا العقوبة على ذلك باإلٝباع

مسائل كاف ذلك  الوجو العشركف من منع عا٤با من اإلفتاء مطلقا كحكم ٕببسو لكونو أخطأ ُب -ٕ
ا٤بفٌب قد أجاب ٗبا ىو سنة  باطبل باإلٝباع فا٢بكم با٤بنع كا٢ببس حكم باطل باإلٝباع فكيف إذا كاف

 . متورسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كقوؿ علماء أ
أحد قوٕب  الوجو ا٢بادم كالعشركف أف ا٤بفٌب لو أفٌب ُب ا٤بسائل الشرعية مسائل األحكاـ ٗبا ىو -ٖ

ذلك بالكتاب كالسنة  كاستدؿ على (بصدؽ كليس ىول كتشهيا كعصرانية كفقو تيسّب)علماء ا٤بسلمْب 
باب كاف ذلك من مسائل  اْلخر ُب أم كذكر أف ىذا القوؿ ىو الذم يدؿ عليو الكتاب كالسنة دكف القوؿ

ٓب يكن ألحد أف يلزمو بالقوؿ اْلخر ببل حجة من كتاب  البيوع كالنكاح كالطبلؽ كا٢بج كالزيارة كغّب ذلك
منعو من القوؿ اْلخر باإلٝباع فكيف إذا منعو منعا عاما كحكم ٕببسو ف ف  أك سنة كال أف ٰبكم بلزكمو كال
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 .األحكاـ ب ٝباع ا٤بسلمْب ىذا من أبطل
الفتاكل الغريبة ا٤بردكدة عند األئمة األربعة كغّبىم من  الوجو الثامن كالعشركف إهنم قالوا ٲبنع من -ٗ

باطل باإلٝباع ف ف األئمة األربعة متفقوف على أنو إ٭با ينقض حكم ا٢باكم إذا  أئمة ا٤بسلمْب كا٢بكم بو
فأما ما  (ينقض لساسة أك األمراء ف نوكٓب يقل إذا خالف رأل ا)كتابا أك سنة أك إٝباعا أك معُب ذلك  خالف

٨بالفتو قوؿ األربعة كما ٯبوز أف ٰبكم بو  كافق قوؿ بعض آّتهدين ُب مسائل االجتهاد ف نو ال ينقص ألجل
بل الفتيا أيسر ف ف ا٢باكم يلـز كا٤بفٌب ال يلـز فما سوغ األئمة األربعة  ا٢باكم ٯبوز أف يفٌب بو ا٤بفٌب باإلٝباع

بذلك  كم بو فهم يسوغوف للمفٌب أف يفٌب بو بطريق األكٔب كاألحرل كمن حكم ٗبنع اإلفتاءٰب للحاكم أف
كسائر أئمة ا٤بسلمْب فهو  فقد خالف األئمة األربعة كسائر أئمة ا٤بسلمْب فما قالوه ىو ا٤بخالف لؤلربعة

 .باطل باإلٝباع
أفٌب ُب عدة مسائل ٖببلؼ سنة  قدر أف العآب الكثّب الفتاكل الوجو التاسع كالثبلثوف أنو لو -َُ

 كسلم الثابتة عنو كخبلؼ ما عليو ا٣بلفاء الراشدكف ٓب ٯبز منعو من الفتيا مطلقا بل رسوؿ ا صلى ا عليو
بعدىم من علماء  فما زاؿ ُب كل عصر من أعصار الصحابة كالتابعْب كمن ،يبْب لو خطؤه فيما خالف فيو

كالصرؼ ٖببلؼ السنة الصحيحة  ا عنهما كاف يقوؿ ُب ا٤بتعة ير ا٤بسلمْب من ىو كذلك فابن عباس 
بل بينوا لو سنة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  كقد أنكر عليو الصحابة ذلك كٓب ٲبنعوه من الفتيا مطلقا

 ركل لو عن النيب صلى ا عليو كسلم أنو حـر ا٤بتعة كأبو سعيد ا٣بدرم ا٤بخالفة لقولو فعلي ر ي ا عنو
الفتيا مطلقا  كغّبه رككا لو ٙبرٲبو لربا الفضل كٓب يردكا فتياه ّٓرد قو٥بم كحكمهم كٲبنعوه من ر ي ا عنو

ا٤بسلمْب لو كاف ما نازعوه فيو ٨بالفا  كمثل ىذا كثّب فا٤بنع العاـ حكم بغّب ما أنزؿ ا كىو باطل باتفاؽ
مْب فيما أنكركه من مسائل الزيارة كىذا ٩با يبْب أف ا٤بسل للسنة فكيف إذا كانت معو بل كمعو إٝباع علماء

 .اإلسبلـ كمن أعظم التغيّب لدين اإلسبلـ ب ٝباع ا٤بسلمْب ىذا ا٢بكم من أبطل حكم ُب
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 فصل
 :الثانية الرسالة

ا٤بلحدة كالزنادقة كا١بهمية  ذكر ُب آخر الفتاكل الكربل آّلد السادس ُب كتاب الرد على الطوائف
 ،اجتمع ا٤بؤل عليو من األمراء كالقضاة كمن معهم كالرافضة ذكر أنو ُب سنة ست كعشرين كسبعمائة،كا٤بعتزلة 

كطلبوا منو  ،سنوات طلبوا منو أف يعتقد أشياء من كبلـ أىل البدع كبعد مراسبلت لو كىو ُب السجن كبعد
الفتاكل  ّٔا إٔب الببلد، كال ُبكال يكتب  ،ألحاديم الصفات  تعأب كآياهتا عند العواـ أيضا أف ال يتعرض

 . ا٤بتعلقة ّٔا
التعرض ٤بسألة الوالء كالرباء كعدـ نشر ملة إبراىيم  كالشاىد منها لواقعنا ا٤بعاصر أهنم يطلبوف اليـو عدـ)

أعظمها الوالء كالرباء كالكفر بالطاغوت كالرباءة منو كمن أىلو كتكفّبىم  عليو الصبلة كالسبلـ الٍب من
ا١بهاد  كعدـ التعرض ٤بسائل ،عدـ التعرض ألعداء ا من الصليبيْب كاليهود كملل الكفرك . كعداكهتم

كا٤برتدين كا٢بكاـ ا٤ببدلْب كا٤بعاىدات  كاإلفتاء كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كمقاكمة ا٤ببتدعة كا٤بنافقْب
األمة من نشر ذلك مع عدـ قياـ  علماء معينْب كٲبنع بقية علماء اْب كأف ال يتعرض لذلك إال ...كالنصرة

 . فما أشبو اليـو بالبارحة ،كمع حاجة األمة ا٤باسة لذلك البياف ،ا٤بعينْب بالبياف ىؤالء العلماء
كننقل منها ما ٱبدـ  فرد عليهم من كجوه كثّبة كاعتربه من حكم ا١باىلية كمن ا٢بكم بغّب ما أنزؿ ا 

 . مو وعنا فقط
فأمر بأف ال يفٍب  ،أحاديم الصفاتك  ُب آيات الصفات إف من هنى عن الكبلـ :الوجو األكؿ كفيو قاؿ 
كمثلو ). الظهر لعمـو األمة، أف ىذا من أعظم اإلعراض عنها كالنبذ ٥با كراء كال يكتب ّٔا، كال تبٌلغ ،ّٔا
 . (ا١بهاد كغّبه ٩با ذكرناك  من منع من آيات كأحاديم الوالء كالرباء كالكفر بالطاغوت اليـو
عند العواـ كال يكتب  نطلب منو أف ال يتعرض ألحاديم الصفات كآياهتا :إف قوؿ القائل :الوجو الثا٘ب 

أعظم أصوؿ الدين كدعائم التوحيد، ف ف من أعظم  يتضمن إبطاؿ ،ّٔا إٔب الببلد كال ُب الفتاكل ا٤بتعلقة ّٔا
الكتاب كقل ىو ا أحد ككذلك ككذلك فاٙبة  ،آية ُب القرآف آيات الصفات آية الكرسي الٍب ىي أعظم

كىذا يقتضي أف  ،كل ذلك من آيات الصفات باتفاؽ ا٤بسلمْب. آخر سورة ا٢بشر أكؿ سورة ا٢بديد ككذلك
 كال خبلؼ بْب ا٤بسلمْب ُب استحباب قراءة آيات ُب ، من اْليات ف نو يستحب قراءتو ما كاف صفة
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 ،بأف يعرض عن ىذا كلو فهل يأمر من آمن با كرسولو ،هالصفات للصبلة ا١بهرية الٍب يسمعها العامي كغّب 
كأف ال يكتب  ،اْليات ك٫بوىا من األحاديم كأف ال يبٌلغ ا٤بؤمنْب من أمة ٧بمد صلى ا عليو كسلم، ىذه

 . الصفات كأحاديثها إٔب الببلد كال يفٍب ُب ذلك بكبلـ ا ككبلـ رسولو الذم ىو آيات
٤بسألة الوالء كالرباء كعدـ نشر ملة إبراىيم عليو الصبلة كالسبلـ الٍب من  ضكاليـو يطلبوف عدـ التعر )
التعرض ألعداء ا  كعدـ. الوالء كالرباء كالكفر بالطاغوت كالرباءة منو كمن أىلو كتكفّبىم كعداكهتم أعظمها

ركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كاإلفتاء كاألمر با٤بع كعدـ التعرض ٤بسائل ا١بهاد ،من الصليبيْب كاليهود كملل الكفر
اْب كىذا يتضمن إبطاؿ أعظم  ...كا٢بكاـ ا٤ببدلْب كا٤بعاىدات كالنصرة كمقاكمة ا٤ببتدعة كا٤بنافقْب كا٤برتدين

 . كدعائم التوحيد، ف ف من أعظم ما جاء ُب القرآف آيات الوالء كالرباء كالكفر بالطاغوت أصوؿ الدين
الصفات بل قد بوب فيها  ٤بسانيد ىي ا٤بشتملة على أحاديمإف كتب الصحاح كالسنن كا :الوجو الرابع 
كا٤بسانيد ا٤بشتملة على آيات كأحاديم  كالشاىد أف الصحاح كالسنن). ٍب سرد األبواب ُب ذلك ،أبواب

 . (كغّبه ا١بهادك  الوالء كالرباء كالكفر بالطاغوت
أـ ما زالت ىذه . نعوا من ذلكم أك ،من قراءة ىذه األحاديم على عامة ا٤بؤمنْب فهل امتنع األئمة 

كأيضان فهذه األحاديم ٤با حدث ّٔا  ،قدٲبان كحديثان  الكتب ٰبضر قراءهتا ألوؼ مؤلفة من عواـ ا٤بؤمنْب
ىل كانوا ٱبفوهنا عن عمـو ا٤بؤمنْب كيتكاٛبوهنا كيوصوف  ،من ا٣بالفْب الصحابة كالتابعوف كمن اتبعهم

نقل عن  كإف ،وا ٰبدثوف بسائر سنن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلمكانوا ٰبدثوف ّٔا كما كان أـ ،بكتماهنا
عن ركاية بعض أحاديم  بعضهم أنو امتنع من ركاية بعضها ُب بعض األكقات فهذا كما قد كاف ىذا ٲبتنع

كالوعيد كغّب ذلك ُب بعض األكقات ليس  ُب الفقو كاألحكاـ كبعض أحاديم القدر كاأل٠باء كاألحكاـ
كذلك ألنو قد يرل أف ركايتها  ،بعضهم كٱبالفو فيو غّبه كىذا كاف يفعلو ،صان ّٔذا البابذلك عنده ٨بصو 

فكاف ىذا ٩با قد يتنازعوف فيو  ،كيرل اْلخر أف ذلك ال يضر بل ينفع ،األكقات تضر بعض الناس ُب بعض
من يؤمن  إليوفأما ا٤بنع من تبليغ عمـو أحاديم الصفات لعمـو األمة، فهذا ما ذىب  ،األكقات ُب بعض

 . با كاليـو اْلخر
كالرافضة كا١بهمية كا٢بركرية ك٫بوىم كىو   ،اإلسبلـ رأم ا٣بارجْب ا٤بارقْب من شريعة كإ٭با ىذا ك٫بوه 

أك العمل ّٔا ليس ألحد ا٤بتنازعْب أف يكره  ،الٍب يتنازع العلماء ُب ركايتها ٍب األحاديم ،عادة أىل األىواء
تنازعتم ُب شيء  ف ف}ألف ا تعأب يقوؿ . من الكتاب كالسنة باتفاؽ ا٤بسلمْب على قولو بغّب حجة اْلخر
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 . {كأحسن تأكيبل فردكه إٔب ا كالرسوؿ إف كنتم تؤمنوف با كاليـو اْلخر ذلك خّب
ف ف تنازعتم ُب شيء فردكه إٔب ا }إنو إذا قدر ُب ذلك نزاع فقد قاؿ ا تعأب  :الوجو ا٣بامس 
إليو كإٔب رسولو ككصف ا٤بعر ْب عن ذلك بالنفاؽ كالكفر، فقاؿ  فأمر ا األمة عند التنازع بالرد {كالرسوؿ
 الذين يزعموف أهنم آمنوا ٗبا أنزؿ إليك كما أنزؿ من قبلك يريدكف أف يتحاكموا إٔب أٓب تر إٔب}تعأب 

تعالوا إٔب ما أنزؿ ا  كإذا قيل ٥بمالطاغوت كقد أمركا أف يكفركا بو كيريد الشيطاف أف يضلهم  بلال بعيدا 
فأعرض  ،من دعي إٔب الكتاب كالسنة فوصف سبحانو {كإٔب الرسوؿ رأيت ا٤بنافقْب يصدكف عنك صدكدا

 . بالنفاؽ ،عن ذلك
إف الذين يكتموف ما أنزؿ ا من الكتاب كيشَبكف بو }تعأب يقوؿ ُب كتابو  إف ا :الوجو السادس 
 {ك٥بم عذاب أليم يأكلوف ُب بطوهنم إال النار كال يكلمهم ا يـو القيامة كال يزكيهم قليبل أكلئك ما ٜبنا

ا من البينات كا٥بدل من بعد ما  فمن أمر بكتم ما كصف ا بو نفسو ككصفو بو رسولو فقد كتم ما أنزؿ
من ا٤بنتسبْب إٔب العلم من  كىو من صفات الزائغْب. علماء اليهود كىذا ٩با ذـ ا بو ،بينو للناس ُب الكتاب

بلجاـ  النيب صلى ا عليو كسلم " من سئل عن علم يعلمو فكتمو أ١بمو ا يـو القيامة كقاؿ. ىذه األمة
 . من نار "
ُب الكتاب  فقد ذكر ٧بمد بن ا٢بسن اإلٝباع على كجوب اإلفتاء ُب باب الصفات ٗبا :الوجو التاسع 
كال يكتب ّٔا إٔب  ،العواـ اؿ ال يتعرض ألحاديم الصفات كآياهتا عندفمن ق ،دكف قوؿ ا٤بعطلة ،كالسنة

كمثلو اليـو من منع من آيات كأحاديم الوالء ) فقد خالف ىذا اإلٝباع ،الببلد، كال ُب الفتاكل ا٤بتعلقة
 . (كغّبه ٩با ذكرنا فقد خالف ىذا اإلٝباع ا١بهادك  كالرباء كالكفر بالطاغوت

كال يكتب ّٔا إٔب  ،يتعرض ألحاديم الصفات آياهتا عند العواـ ال :لقائلإف قوؿ ا :الوجو العاشر 
 إما أف يريد بذلك أنو ال تتلى ىذه اْليات كىذه األحاديم عند عواـ. ا٤بتعلقة ّٔا الببلد، كال ُب الفتاكل

فهو كفر  ،إطبلقو ا٤بؤمنْب فهذا ٩با يعلم بطبلنو باال طرار من دين ا٤بسلمْب، بل ىذا القوؿ إف أخذ على
 ،ُب الصلوات فر ها كنفلها صريح ف ف األمة ٦بمعة على ما علموه باال طرار من تبلكة ىذه اْليات

كاستماعها خارج الصبلة ىو من الدين الذم ال نزاع  ككذلك تبلكهتا كإقرائها ،كاستماع ٝبيع ا٤بؤمنْب لذلك
كىو معلـو باال طرار من  ،عليو ا٤بسلموفاألحاديم ُب ا١بملة ىو ٩با اتفق  ككذلك تبليغ ،فيو بْب ا٤بسلمْب

أراد أهنا نفسها ال  إف. كال يكتب ّٔا إٔب الببلد كال ُب الفتاكل ا٤بتعلقة ّٔا :ككذلك قولو. ا٤بسلمْب دين
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كمثلو اليـو من منع من ). اإلسبلـ كما تقدـ تكتب كال يفٌب ّٔا، فهذا ٩با يعلم فساده باال طرار من دين
 . (ا١بهاد كغّبه ٩با ذكرناك  بالطاغوت كالرباء كالكفرآيات كأحاديم الوالء 

كأئمتها ما زالوا يتكلموف كيفتوف كٰبدثوف العامة كا٣باصة ٗبا ُب  إف سلف األمة :الوجو ا٢بادم عشر 
 . الصفات الكتاب كالسنة من

لو كال ما أكجبو ا كرسو  ليس ألحد من الناس أف يلـز الناس كيوجب عليهم إال :الوجو الرابع عشر 
 ،كحـر ما ٓب ٰبرمو ا كرسولو ،يوجبو ا كرسولو فمن كجب ما ٓب ،ٰبظر عليهم إال ما حظره ا كرسولو

 . بو ا فقد شرع من الدين ما ٓب يأذف
كا٤بواالة عليو  ،كإكراىهم عليو كإلزاـ الناس بو ،أحداث قوؿ أك فعل ،ك٥بذا كاف من شعار أىل البدع 

 . كا٤بعاداة على تركو
 ،كال ٯبوز إكراه أحد إال على ذلك،أك فعل ٧بـر ،يكوف إال على ترؾ كاجب ف ف العقاب ال ٯبوز أف 

دينان، فقد  فمن عاقب على فعل أك ترؾ بغّب أمر ا كشرع ذلك ،كالتحرٙب ليس إال  كلرسولو كاإلٯباب
 . جعل  ندان كلرسولو نظّبان 

كال يكرىوف أحدان  ،ال يلزموف الناس ٗبا يقولونو من موارد االجتهاد ك٥بذا كاف أئمة أىل السنة كا١بماعة، 
أمّب  ال تفعل يا :قاؿ لو ،٤با استشار ىاركف الرشيد مالك بن أنس ُب ٞبل الناس على موطئو ك٥بذا ،عليو

كل قـو عمن كاف  تفرقوا ُب األمصار، فأخذ ،ف ف أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ،ا٤بؤمنْب
فاعر وا  ،إ٭با أنا بشر أصيب كأخطئ :كقاؿ مالك أيضان . أك كما قاؿ ،كإ٭با ٝبعت علم أىل بلدم ،عندىم

 قوٕب على الكتاب كالسنة 
إذا صح ا٢بديم  :كقاؿ الشافعي ،فما جاءنا برأم أحسن منو قبلناه ،ىذا رأم :كقاؿ أبو حنيفة 
 يشدد عليهم كال ،ٰبمل الناس على مذىبوكقاؿ اإلماـ أٞبد: ما ينبغي للفقيو أف . بقوٕب ا٢بائط فا ربوا
 . ف هنم لن يسلموا من أف يغلطوا ،ال تقلد دينك الرجاؿ :قاؿ
استدال٥بم  كاف ىذا قو٥بم ُب األصوؿ العلمية كفركع الدين ال يستجيزكف إلزاـ الناس ٗبذاىبهم مع ف ذا 

كال ُب حديم عن  ،ُب كتاب ا دفكيف ب لزاـ الناس كإكراىهم على أقواؿ ال توج ،عليها باألدلة الشرعية
 . كال عن أحد من أئمة ا٤بسلمْب ،كالتابعْب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، كال تؤثر عن الصحابة

كإف كاف . قالوه إف ٓب يكن حقان ٯبب اعتقاده ٓب ٯبز اإللزاـ بو : إف القوؿ الذمالوجو ا٣بامس عشر 
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 . ف ف العقوبة ال ٘بوز قبل إقامة ا٢بجة باتفاؽ ا٤بسلمْب ،فبل بد من بياف داللتو ،حقان ٯبب اعتقاده
فليس  ،لعقوبة تاركو الوجو السادس عشر: إهنم لو بينوا صواب ما ذكركه من القوؿ ٓب يكن ذلك موجبان 

٩با يسوغ لو عقوبة ٨بالفو، بل عامة  كل مسألة فيها نزاع إذا أقاـ أحد الفريقْب ا٢بجة على صواب قولو
بصدؽ ال ىول كعصرانية كتشهي كتيسّب )الفريقْب ا٤بتنازعْب  ازعت فيها األمة ال ٯبوز ألحدا٤بسائل الٍب تن

 فكيف إذا ٓب يذكركا حجة أصبلن كٓب يظهركا صواب قو٥بم اىػ. على ترؾ إتباع قولو أف يعاقب اْلخر !(زعموا
 . ملخصا

 اىػ. كصلى ا على نبينا ٧بمد كعلى آلو كصحبو أٝبعْب
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 قنوت النوازل
 

أٌف القنوت ال ٯبوز إال ب ذف كٕب األمر كقد قاـ الشيخ فتاكل تقوؿ بطلبة العلم  عند كثّب تانتشر لقد  
جزاه ا خّبان كأسبغ آّاىد الصبور الصادع با٢بق العبلمة ٞبود بن عقبل الشعييب بالرد على ىذه الشبهة 

 . عليو رٞبتو
 قاؿ الشيخ رٞبو ا: 

 بسم ا الرٞبن الرحيم
ا٢بمد  رب العا٤بْب كالصبلة كالسبلـ على اشرؼ األنبياء كا٤برسلْب نبينا ٧بمد كعلى آلو كصحبو  
  ..أٝبعْب

 حفظو ا  إٔب فضيلة الشيخ صاّب بن عبدالعزيز آؿ الشيخ
 كبعد  السبلـ عليكم كرٞبة ا كبركاتو

ت أكراقا لكم فرغت من شريط سبب الكتابة إليكم التو يح كالبياف كإبراء للذمة، كذلك أنِب قرأ 
منسوب ٤بعاليكم عن حكم القنوت ُب النوازؿ كقد الحظت عليو عدة مبلحظات، ف ف كاف صدر عن 
معاليكم فأرجو إعادة النظر فيما قلتموه كعر و على كبلـ العلماء كموافاٌب بذلك كإال فسوؼ أ طر إٔب 

نو أئمة ا٤بساجد باعتبارىم ٙبت كاليتكم كما نشره، ال سيما كأنكم أظهرًب أف ىذا القوؿ لكم سوؼ تلزمو 
قلتى ذلك مرتْب، بل قلتى إنك لن تَبكهم ٲبضوف على ماكاف سابقا كىذا ينبئ عن خطر عظيم ُب مسألة 

إذ ىو تقليص عظيم ٥بذه ا٤بسألة إف ٓب يكن ٧بوان لذلك، كما  ،القنوت للمسلمْب ُب نواز٥بم كمصائبهم
ىلها مساندة ا٤بسلمْب يو، كىو أمر ٓب تسبقوا إليو ُب ىذه الببلد الٍب تبُب أسوؼ تركف ُب مناقشة ما ذىبتم إل

 . لقنوت ٥بم ُب نواز٥بم كما أكثرىا، كمن أقل ذلك اُب كل مكاف
٠بعت أبا ثور  :قاؿ إسحاؽ ا٢بريب :ُب كتاب الصبلة ُب فصل ُب صفة القنوت كقد نقل ابن القيم 

 ،إ٭با القنوت ُب النوازؿ :فقاؿ أبو عبد ا ،قوؿ ُب القنوت ُب الفجرما ت :يقوؿ أليب عبد ا اٞبد بن حنبل
 . ف ذا كاف كذلك فالقنوت :قاؿ ؟من ىذه النوازؿ الٍب ٫بن فيها أكثرأم نوازؿ  :فقاؿ لو أبو ثور

ٌجم أك ييسيَّس كا تعأب ما أكثر نوازؿ ا٤بسلمْب فكيف يٌضيق أمر القنوت ٥بم كٰب :ك٫بن نقوؿ اليـو 
 : وؿيق
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 . (كالذين آككا كنصركا أكلئك بعضهم أكلياء بعض)كقاؿ تعأب  (كا٤بؤمنوف كا٤بؤمنات بعضهم أكلياء بعض)
 ،القنوت لو مقاصد عظيمة كثّبة ٱبتلف عن ٦برد الدعاء ٥بم ُب السجود أك ا٣بطب أك غّبىا علما بأف 

 ،با٤بسلمْب كإظهار التعاطف كالتعاكف حيم إف من أىدافو كمقاصده ا٤بشاركة ا٤بعنوية كحفز ا٥بمم كاالىتماـ
كيتقول بذلك آّاىدكف كىذا مشاىد كملموس ك٠بعناه كثّبا من آّاىدين أهنم يفرحوف بدعاء إخواهنم 

 . نوت بل إهنم دائما يطالبوف بذلكا٤بسلمْب إذا كاف علنا ُب الق
كظهر ٕب أف ا٢بكمة ُب جعل ) :ُب فتح البارم ُب فصل القنوت قاؿ ا٢بافظ ابن حجر رٞبو ا تعأب 

قنوت النازلة ُب االعتداؿ دكف السجود مع أف السجود مظنة اإلجابة أف ا٤بطلوب من قنوت النازلة أف يشارؾ 
كالقنوت نوع استنصار كنصرة كقد صح ( ا٤بأموـي اإلماـ ُب الدعاء كلو بالتأمْب كمن ٍب اتفقوا على أف ٯبهرى بو

رقم  َُّ/ِركاه ابن أىب شيبو . إ٭با استنصرنا على عدكنا :حركبو قاؿعن علي بن أيب طالب ٤با قنت ُب 
ُٖٔٗ . 
، فقد ذكر ابن عبد الرب ئمةىناؾ من أىل العلم من قاؿ بوجوب قنوت النوازؿ كقاؿ إنو فعل األ بل إف 

ٯبب الدعاء إذا كغلت ا١بيوش ُب ببلد  :بسنده عن ٰبي بن سعيد انو كاف يقوؿ َِِ/ُٔب االستذكار 
 . ككذلك كانت األئمة تفعل :قاؿ (يعِب القنوت)دك الع

  ..كبعد 
 . ا٤بآخذ عليكم فيما ذىبتم إليو ُب مسألة القنوت فسنذكر إف شاء ا تعأب 
إنو ليس من مفهـو قنوت النازلة عند الصحابة كالسلف إذا  :ُب ا٤بسألة الثالثة من كبلمكم قلت:أكال 

كالصحابة ر واف ا عليهم ٓب يكن  :كقلت أيضا ....قنت ا١بميع كقعت نازلة ُب طرؼ من ببلد ا٤بسلمْب
كأف من ٛباـ ٕبم ا٤بسألة أف  ...من ىديهم أنو إذا كقعت نازلة ُب طرؼ ببلد ا٤بسلمْب قنت ٝبيع ا٤بسلمْب

 إىػ. قنوت النوازؿ لكل أىل بلد ٕبسبو
أطراؼ الببلد اإلسبلمية أنو ال الكبلـ أنو إذا كقعت نازلة ُب ا٤بسلمْب ُب أم طرؼ من  كمقتضى ىذا 

 ! !ألف القنوت لكل أىل بلد ٕبسبو ،يقنت إال أىل تلك النازلة
 :كيىردي على كبلمكم ىذا عدة أدلة 

يخصّْػص مطالب بالدليل ،دليل التخصيص كمنع ماعدا أىل النازلة أين -أ 
 . كا٤ب

 صلى ا عليو كسلم للقراء ٤با حيم استدللتم بقصة قنوت النيب ،عليكم باستداللكم نفسو يػيرىدُّ  -ب 



 : أبي المنذر الحربيجمع وإعداد  كفير والتفجير"عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل الت

 (ٕٙٙ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

٩با يدؿ انو  ،بل قتلوا ُب مكاف خارج كالية الدكلة اإلسبلمية ،كالقراء قتلوا ُب أطراؼ الدكلة اإلسبلمية ،قتلوا
 . ييقنت ٤با ىو ليس بأطراؼ الدكلة اإلسبلمية فحسب بل ما ىو خارجها

اف ذلك بعد صلح ا٢بديبية كفتح خيرب  كك)قنوتو صلى ا عليو كسلم للمستضعفْب ُب مكة  قصة -ج 
ككاف رسوؿ ا صلى ا  :فقد ركل أبو ىريرة ر ي ا عنو قاؿ (َُٓ/ِّ)كما قالو ابن تيمية ُب الفتاكل 
اللهم انج الوليد  :٠بع ا ٤بن ٞبده يدعو لرجاؿ فيسميىهم بأ٠بائهم فيقوؿ :عليو كسلم حْب يرفع رأسو يقوؿ

 ،اللهم اشدد كطأتك على مضر ،ـ كعياش بن أيب ربيعة كا٤بستضعفْب من ا٤بؤمنْببن الوليد كسلمة بن ىشا
 . متفق عليو. كاجعلها عليهم سنْب كسِب يوسف

فقنت ألناس ليسوا ُب أطراؼ الدكلة  ،قالو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كمكة حينئذ دار كفر 
 . اإلسبلمية بل ُب ببلد الكفر

فقد جاء ُب كتاب  ، أطراؼ الدكلة اإلسبلمية ُب مشاؿ فارس قرب أذربيجافككانوا ُب، قصة ا٣برمية -د 
سئل عن  (أٞبد بن حنبل)ا٤بغِب البن قدامة ُب فصل القنوت كقت النوازؿ قاؿ األثـر ٠بعت أبا عبد ا 

أك  :قاؿ أٞبد. سلملو قنت أياما معلومة ٍب يَبؾ كما فعل النيب صلى ا عليو ك  :القنوت ُب الفجر فقاؿ
 :٠بعت أبا عبد ا يقوؿ :كذكر ىذه الركاية ابن القيم ُب كتاب الصبلة فقاؿ قاؿ االثـر ،رميةا٣ب قنت على

ك٠بعتو قاؿ ٤با سئل عن القنوت ُب الفجر فقاؿ إذا نزؿ با٤بسلمْب أمر قنت  ،القنوت ُب الفجر بعد الركوع
 . يعِب بابك ا٣برمي ا٣بارجي إىػ ،الكافرمثل ما نزؿ بالناس من ىذا  :ٍب قاؿ ،اإلماـ كأٌمن من خلفو

كالقنوت كاف ُب . فهذه كاقعة ُب أطراؼ الدكلة اإلسبلمية. كقد قاتلهم ا٤بأموف ٍب ا٤بعتصم فقضى عليهم 
 . بلد اإلماـ اٞبد

على العمـو كأنو لكل نازلة ُب أم بلد من ببلد ا٤بسلمْب أف الصحابة الذين رككا أحاديم  ك٩با يدؿ 
بل كحثوا الناس على  ،كأشهر من ركل ذلك أنس كأبو ىريرة أهنما فعبل القنوت بأنفسهما ،ؿقنوت النواز 

بل إهنما ركيا أحاديم القنوت بألفاظ  ،االقتداء ّٔما كما فعل أبو ىريرة كسوؼ يأٌب إف شاء ا بعد قليل
ا عليو كسلم كاف  كقد جاء عن أنس فيما ركل عنو ابن خزٲبة قاؿ إف النيب صلى ،عامة تدؿ على العمـو

كُب الصحيح عن أيب ىريرة ر ي ا عنو أف  ،كىذه ألفاظ عمـو ،ال يقنت إال إذا دعا لقـو أك دعا على قـو
 . رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كاف إذا أراد أف يدعو على أحد أك يدعو ألحد قنت كىذه الفظ عمـو

لهم يذكركف أنو إذا كقع نازلة با٤بسلمْب كيذكركف كلمة ا٤بذاىب الفقهية ا٤بعركفة ف هنم ك كبلـ أئمة  -ىػ
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 :باأللف كالبلـ الدالة على العمـو ُب أم طرؼ أك جزء من ببلد ا٤بسلمْب كإليك نصوصهم (با٤بسلمْب)
 :ا٢بنابلة - ُ

فصل ف ف نزؿ با٤بسلمْب نازلة فلئلماـ أف يقنت ُب صبلة الصبح نص عليو  :ُب ا٤بغِب قاؿ ابن قدامة 
 . ٖٖٕ/ُا٤بغِب كالشرح الكبّب  :كتابعو علي ىذا صاحب الشرح الكبّب. أٞبد
كيكره قنوت ُب غّب الوتر إال أف تنػزؿ با٤بسلمْب نازلة غّب الطاعوف فيقنت اإلماـ  :كقاؿ ُب زاد ا٤بستقنع 

اٞبد  ُب النازلة ٍب تذكر الركايات عن اإلماـ (ا٤بسلمْب)كٝبيع كتب ا٢بنابلة تنص على لفظة  ،ُب الفرائض
 . فيمن يقنت كىي أربع ركايات

 :ا٤بالكية -ِ
 . الصبح مذىب مالك كانو يرل القنوتُب باب القنوت ُب  َُِ/ُٔب االستذكار  ذكر ابن عبد الرب 
كمذىب مالك أف  :قاؿ ،ُب بداية آّتهد ُب فصل أقواؿ الصبلة ُب ا٤بسألة التاسعة كقاؿ ابن رشد 

 . ُُّ/ُالقنوت ُب صبلة الصبح مستحب 
ُب شرح ا٤بوطأ ُب باب القنوت ُب الصبح أف ىذا معتقد مالك القنوت ُب الصبح  كذكر الزرقا٘ب 

ُ/ِِّ . 
كذكر مذىب مالك القنوت ُب الصبح بالدعاء على الكفار  َُّ/ُا٤بدكنة الكربل  كجاء ُب 

 . كاالستعانة با عليهم
بن العريب ُب شرحو للموطأ ُب كتابو القبس يرل دكاـ قنوت النوازؿ ُب الفجر كما قاؿ ا بل إف مالكا 

كرأم اٞبد بن حنبل أف قنوت النيب صلى ا  :قاؿ ابن العريب ،ُب ذكر رأم مالك ُب قنوت النوازؿ ّْٖ/ُ
عليو كسلم إ٭با كاف لسبب فيما كاف ينزؿ با٤بسلمْب كاألحكاـ إذا كانت معلقة باألسباب زالت بزكا٥با كرأم 

 . من كلىب العدك كمقارعتو معُب دائم فداـ القنوت بدكامو إىػمالك كالشافعي أف ذلك 
قوؿ مالك القنوت ُب النوازؿ مشركع دائما كا٤بداكمة سنة كاف :َُٔ/ِّ كقاؿ ابن تيميو ُب الفتاكل 

كىذا يدؿ أف ا٤بالكية يركف قنوتا دائما كلكل إماـ ٝباعة . ذلك يكوف ُب الفجر قبل الركوع بعد القراءة سرا
 . الفجر فما بالك بوقت النازلة با٤بسلمْب ُب صبلة
 :الشافعية -ّ
ْب نازلة كأما غّب الصبح من الفرائض فبل يقنت فيو من غّب حاجة ف ف نزلت با٤بسلم :قاؿ ُب ا٤بهذب 
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 . قنتوا ُب ٝبيع الفرائض
كالصحيح ا٤بشهور الذم قطع بو  :قاؿ ،ُب آّموع شرح ا٤بهذب على الكبلـ السابق قاؿ النوكم 

. فبل  ٝبيعها كإالا١بمهور إف نزلت با٤بسلمْب نازلة كخوؼ أك قحط أك كباء أك جراد ك٫بو ذلك قنتوا ُب
ّ/ّْٗ . 
نفس كبلمو السابق ُب شرح مسلم ُب باب استحباب القنوت ٔبميع الصبلة إذا نزلت  كذكر النوكم 

 . با٤بسلمْب نازلة كالعياذ با اىػ
 ،أرادكا القنوت ُب الصلوات ا٣بمس جازك  إذا نزلت با٤بسلمْب نازلةك  ُّّ/ُِب الوسيط  كقاؿ الغزإب 

 . ّّ/ُكقالو الشّبازم الشافعي ُب التنبيو 
 . ُُْ/ُكقالو الشربيِب الشافعي ُب اإلقناع  
 . بل إف الشافعية من أكسع ا٤بذاىب ُب القنوت كا٤بالكية يركنو دائما ُب النوازؿ كغّب النوازؿ 
 :ا٢بنفية -ْ
إف نزؿ با٤بسلمْب نازلة قنت  :قاؿ ،ُب مطلب القنوت ُب النازلة ُُ/ُِب حاشيتو  عابدين قاؿ ابن 

كراجع إعبلء )بو  كنقل عن الطحاكم ُب القنوت إف كقعت فتنة أك بلية فبل بأس ....اإلماـ ُب صبلة ا١بهر
  (ٓٗ/ٔالسنن 
 ،صبلة الفجر نازلة قنت ُبإذا نزؿ با٤بسلمْب  :ِِٓ/ُاكم على مراقي الفبلح حاشية الطح كقاؿ ُب 

 . ٞبدكىو قوؿ الثورم كأ
إف قوؿ أىب حنيفة كأصحابو ال قنوت ُب شيء  :قاؿ ،ّٔٔ/ُُب كتابو التعليق ا٤بمجد  كقاؿ اللكنوم 

 . من الصلوات إال ُب الوتر كإال ُب نازلة
 . ة ا١بهركإف نزؿ ُب ا٤بسلمْب نازلة قنت اإلماـ ُب صبل :ْٖ/ِالرائق للحنفية  كقاؿ ُب البحر 
أف عْب مذىب ا٢بنفية كا١بمهور ىو القنوت ُب النوازؿ  ٓٗ ،ْٖ/ُٔب إعبلء السنن  كذكر التهانوم 
 . مؤقتا
يرل أف القنوت للنوازؿ منسوخ كالطحاكم ُب شرح معا٘ب اْلثار كينقلو عن بعض أئمة  كبعض ا٢بنفية 
كبْب اختيار ا٤بذىب  ٔٗ/ٔء السنن مع أف كبلـ الطحاكم ىذا ناقشو التهانوم ُب إعبل ِْٓ/ُا٢بنفية 
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 . كىو القنوت
من ىذا النقل من أقواؿ ا٤بذاىب التدليل على أف القنوت لكل نازلة ٙبصل ُب ا٤بسلمْب أف  كا٣ببلصة 

كقد مر بك ألفاظ كبلـ العلماء الدالة على العمـو كليس فيها  ،كليس القنوت لكل بلد ٕبسبو ،يقنت ا١بميع
 . بلد بنازلتو  كبلـ ُب ٚبصيص كلأدٗب
إف  :ْٗٓا٤بسألة رقم  ،كما بعدىاُّٖ/ ْا٤بستقلْب فقد قاؿ ابن حـز ُب الى  أما كبلـ العلماء 

 . القنوت فعل حسن
 . عند النوازؿ مشركع عند النازلة القنوت :ّْٓ/ُِب نيل األكطار  كقاؿ الشوكا٘ب 
ْب نازلة كاف يفعلو إذا نزلت ُب ا٤بسلمإف النيب صلى ا عليو كسلم   :ِِٗ/ُ كقاؿ ُب السيل ا١برار 

 . فيدعو لقـو أك على قـو
كالقنوت فيها إذا كاف مشركعا كاف  :ُُُ/ُِّب الفتاكل  فكثّب فمنو ما أما كبلـ ابن تيميو كبن القيم 

 . مشركعا لئلماـ كا٤بأمـو كا٤بنفرد
كذا ابن القيم ُب زاد ا٤بعاد جعل ك  ُب القنوت ُب مشركعيتو كعموميتو،لو رسالة مستقلة  بل إف ابن تيميو 

 . فصبل مستقبل ُب ىديو صلى ا عليو كسلم ُب قنوت النوازؿ
 . فالقوؿ بأنو يسن القنوت ُب النوازؿ قوؿ حسن :قاؿ ِٖٖرقم  ّٖٕ/ُكقاؿ الصنعا٘ب ُب السبل  
ع بْب األمة كال نزا  :ّٔٔ/ُكبلـ ا٤بذاىب قوؿ اللكنوم ُب كتابو التعليق ا٤بمجد  ك٩با ٯبمع خبلصة 

كنقل ابن عبد الرب ُب  ،ُب مشركعية القنوت كال ُب مشركعيتو للنازلة إ٭با النػزاع ُب بقاء مشركعيتو لغّب النازلة
 . عن ٰبي بن سعيد أف القنوت إذا دخلت جيوش ا٤بسلمْب ىو فعل األئمة َِِ/ٔاالستذكار 

 -لم ٤با قنت ٓب يأمر مساجد ا٤بدينة بالقنوت ذكرًب ُب ا٤بسألة الثانية أف النيب صلى ا عليو كس:ثانيا 
 . كمسجد العالية (زريق)كٓب يأمر مسجد قباء كمسجد  -قنوت النوازؿ 

قنتوا  أهنمنٍفيكم ىذا ٰبتاج إٔب إثبات خاص فهل ىناؾ دليل صريح انو قاؿ ٥بم ال تقنتوا أك : كا١بواب 
ية سلبية ٙبتاج إٔب برىاف كالقضية ا٤بوجبة ككوف فالنفي مثل اإلثبات ٰبتاج إٔب دليل ألف النفي قض ،فنهاىم

ا٤بستدؿ ليس لديو دليل على القضية ا٤بعينة ال يلـز منو انتفاء تلك القضية إذ قد تكوف ثابتة بدليل ٓب يعلمو 
كقد  ،ا٤بستدؿ كهذه القضية إذ من ا٤بعلـو قطعا أف الصحابة ر ي ا عنهم ال ٱبالفوف قوؿ الرسوؿ كال فعلو

يدؿ على ىذا قصة استدارة أىل مسجد قباء حينما  ،انو قنت فبل بد أف يقتدكا بو ُب ذلك القنوت ثبت عنو
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أبلغوا أف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم استقبل الكعبة ففعلوا ذلك عندما علموا من غّب أف يأمرىم رسوؿ ا 
 . صلى ا عليو كسلم بذلك

م بالنهي إ٭با ىو شيء يم باألمر فأيضا ٓب يأت حديكيقاؿ أيضا لكم على كجو التنزؿ إذ ٓب يأت حد
كاألصل أف الصحابة يقتدكف بالرسوؿ صلى ا  ،كا٤بسكوت عنو يرجع فيو للقواعد كاألصوؿ مسكوت عنو
كما فعلو شرع  ،كاألصل ُب الرسوؿ انو ميتىبع (لقد كاف لكم ُب رسوؿ ا أسوة حسنة)قاؿ تعأب  ،عليو كسلم

ليل على خصوصيتو بو كإال على كبلمكم يلـز منو لواـز باطلة تؤدم إٔب تعطيل بعض يعمل بو مآب يدؿ د
الشرائع فيقاؿ صبلة الَباكيح فعلها رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ُب مسجده بعض الليإب كفعلها عمر 

دليل أف ر ي ا عنو ُب مسجد الرسوؿ صلى ا عليو كسلم كال تفعل ُب ا٤بساجد األخرل ألنو ٓب يرد 
كمثلها صبلة الكسوؼ صبلىا الرسوؿ صلى ا عليو كسلم كا٣بلفاء بعده  ،بذلك أمرتا٤بساجد األخرل 

فعلها رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فأين الدليل  ،ككذا صبلة ا٣بوؼ ت دليل انو أىمر ا٤بساجد األخرلكٓب يأ
د الٍب فتحها رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أين كيقاؿ أيضا الببل ،أنو أمر السرايا كا١بيوش األخرل بصبلهتا

كىكذا من اللواـز الباطلة الٍب ليس  ،الدليل أنو أمر مساجدىم ب قامة ا١بمعة كغّبىا من الشعائر الظاىرة
كاألصل أف الصحابة كا٤بسلمْب فعلوا ما  ،ا٤بخرج منها إال أف يقاؿ األصل االقتداء بفعلو صلى ا عليو كسلم

 .  عليو كسلم إال إذا جاء دليل خاص با٤بنع أك النهي ال ٦برد السكوت كعدـ النقلفعلو صلى ا
ك٥بذا استدؿ بو عدد من  ،ذكرًب ُب ا٤بسألة الثانية قولكم إ٭با قنت ىو عليو الصبلة كالسبلـ شهرا:ثالثا 

كقلت أيضا  ،مسجد األئمة منهم اإلماـ أٞبد أنو إ٭با يقنت اإلماـ األعظم ُب ا٤بسجد األعظم ما يقنت كل
 . إف السنة ظاىرة ُب انو ال يقنت ُب البلد الواحد إال مسجد كاحد فقط كىو ا٤بسجد األعظم ُب البلد

يقنت إال مسجد اإلماـ األعظم  !! كأنو ال؟ما ىو الدليل أنو ال يقنت إال اإلماـ األعظم :كا١بواب 
س من خصائص اإلماـ األعظم كمسجده ! بل إف فقو الصحابة ر ي ا عنهم على أف القنوت لي!فقط
 ،بل ثبت عن أنس بن مالك كأىب ىريرة كابن عباس كالرباء بن عازب كمعاكية كأىب موسى أهنم قنتوا ،فقط

  :كليسوا باإلماـ األعظم كمسجدىم ليس ٗبسجد اإلماـ األعظم كما سوؼ نذكره إف شاء ا بعد قليل
و انو كاف يقنت ُب صبلة الفجر ركاه ابن ا٤بنذر ُب ح عن انس بن مالك ر ي ا عنػص فقد -أ  
أهنا ليست  علما بأف أنسا ٩بن ركل أحاديم قنوت النازلة فكاف بفعلو ىذا يرل ،كغّبه َِٗ/ ٓ طػاألكس

بل صح عنو ر ي ا عنو أف بعض أصحاب رسوؿ ا صلى ا  ،من خصائص اإلماـ األعظم كال مسجده
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 . فجر فذكر ىنا انو فعل ٝبع من الصحابة كا٤بقصود بذلك قنوت النازلةعليو كسلم قنتوا ُب صبلة ال
عن أيب ىريرة ر ي ا عنو انو كاف يقنت ُب الظهر كالعشاء اْلخرة كصبلة الصبح ركاه  كجاء -ب 

كقاؿ ألقرّْبن  ،فيدعوا للمؤمنْب كيلعن الكفار ٕٔٓرقم  ّْٓ/ُالطربا٘ب ُب هتذيب اْلثار مسند ابن عباس 
 ُِْ/ُكُب ركاية عند الطحاكم ُب شرح اْلثار  ،بلة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم متفق عليوبكم ص

مع انو  ،ألرينكم :فصلى ّٔم كقنت حٌب يعٌلمهم أف القنوت مشركع لكل إماـ ُب النازلة كلذا قاؿ (،ألرينكم)
 عنو ٩بن ركل أحاديم علما بأف أبا ىريرة ر ي ا ،ليس باإلماـ األعظم كمسجده ليس با٤بسجد األعظم

قاؿ ابن القيم ُب . بل فعلو ىو بنفسو تدريبا ألصحابو عليها ،فهذا فهمهم ر ي ا عنهم ،القنوت للنازلة
فأحب أبو ىريرة أف  ،ٍب تركو (أم القنوت)كال ريب أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم فعل ذلك  :زاد ا٤بعاد

 اىػ. يعلمهم أف مثل ىذا القنوت سنة
 َُٖصفحة ك  َُٕٔرقم َُٔ/ِركاه بن أيب شيبة . عن الرباء بن عازب انو كاف يقنت صح -ج 
مع  َِٔ/ِكالبيهقي ُب سننو  َِٗ/ٓكابن ا٤بنذر ُب األكسط َُٗ/ّكعبدالرزاؽ ُب مصنفو  ،َّْٕرقم 

 . أف الرباء ٩بن ركل أحاديم قنوت النازلة
ركاه بن أيب شيبو . إمارتو على البصرة فقنتعن ابن عباس ر ي ا عنو انو صلى الغداة ُب  صح -د 
علما بأف ابن عباس  َِٗ/ٓكبن ا٤بنذر ُب األكسط  ُُّ/ّكعبدالرزاؽ ُب مصنفو  ََّٕرقم  َُٓ/ِ

فلما قنت علي بن أيب طالب ر ي ا عنو ٤با حارب أىل الشاـ  ،ُب البصرة كاف أمّبا لعلي بن أيب طالب
كذكره التهانوم  ،ُب باب القنوت ِِٓ/ُكم ُب شرح معا٘ب اْلثار قنت ابن عباس تبعا لو ذكر ذلك الطحا

نقبل عن الدار قطِب  ُٕٓ/ّكقاؿ الكاندىلوم ُب كتابو أكجز ا٤بسالك  ،/ باب القنوتُٔب إعبلء السنن 
إال إذا نزؿ . أف القنوت ُب صبلة الفجر بدعة :قاؿ أشهد أ٘ب ٠بعت بن عباس يقوؿ ،عن سعيد بن جبّب

بل ال يىبعد أف يكوف  ،فانظر إٔب كبلـ بن عباس ىذا كما فيو من عمومية القنوت للنوازؿ ،لةبا٤بسلمْب ناز 
 . ىذا الكبلـ لو حكم الرفع

يقنت ىو كمن معو مع أنو ليس  ،جاء عن معاكية ر ي ا عنو أنو قنت ُب صفْب كما بعدىا -ىػ
قاؿ  ،ُُّ/ّار ككذا الطربم ُب تارٱبو كذكر قنوتو الطحاكم ُب معا٘ب اْلث ،اإلماـ األعظم ُب ذلك الوقت

فأخذ أىل الشاـ  ،كقنت معاكية ُب الشاـ يدعو ُب صفْب :البيهقي ُب كتابو معرفة السنن ُب فصل القنوت
 . عنو ذلك
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الطحاكم ُب شرح معا٘ب اْلثار عن أيب موسى األشعرم أنو قنت كذكره عنو ابن القيم ُب زاد  كركل -ز
قنت ُب الفجر رجبلف من  :بسنده عن عبد ا بن معقل قاؿ ََُٕرقم  َُٓ/ِا٤بعاد كركاه بن أيب شيبة 

 . أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم علي كأبو موسى
من أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم بعضهم ٩بن ركل أحاديم قنوت النازلة  فهؤالء ستة 
٤بخالف ٥بم من الصحابة ٩بن منع قنوت النوازؿ أك فأين ا ،ككلهم يركف أف لغّب اإلماـ األعظم فعلو ،كفعلها

 . رأل انو خاص باإلماـ األعظم أك مسجده
قنتوا ُب النوازؿ  أهنمالراشدكف فقد صح عن أيب بكر كعمر كعثماف كعلي ر ي ا عنهم  أما ا٣بلفاء 

بكر كعمر  قاؿ عن أيب ؟فعن العواـ بن ٞبزة سألت أبا عثماف عن القنوت فقاؿ بعد الركوع قلت عمن
كحسنو البيهقي ُب معرفة  َُِ/ٓكابن ا٤بنذر ُب األكسط  َُُٕرقم  َُٔ/ِركاه بن أيب شيبة . كعثماف
أف النيب عليو الصبلة كالسبلـ قنت لسبب نزؿ بو ٍب تركو  َُٖ/ِّكقاؿ ابن تيميو ُب الفتاكل ٕٗ/ِالسنن 

كىذا القوؿ ىو الذم عليو فقهاء أىل  ،فيكوف القنوت مسنونا عند النوازؿ ،عند عدـ ذلك السبب النازؿ
فسنة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  :ٍب قاؿ ..ا٢بديم كىو ا٤بأثور عن ا٣بلفاء الراشدين ر ي ا عنهم

 :كخلفائو الراشدين تدؿ على شيئْب
 كقاؿ ابن القيم ُب الزاد ُب ىديو صلى ا ،أف دعاء القنوت مشركع عند السبب الذم يقتضيو :أحدٮبا 

إف ا٤بركم عن الصحابة ُب قنوت النوازؿ قنوت الصديق ر ي ا عنو ُب ٧باربة  :عليو كسلم ُب القنوت
أما قنوت عمر فقد ذكره ابن تيميو  (ّٖ/ٔراجع كتاب إعبلء السنن ) ،مسيلمة كعند ٧باربة أىل الكتاب

 َُٖ/ِّبن تيميو ُب الفتاكل كقاؿ ا. كابن القيم ُب الزاد انو قنت ٤با حارب النصارل َُٖ/ُِّب الفتاكل 
عن   ُٕٔ/ّكنقل الكاندىلوم ُب أكجز ا٤بسالك  ،ككاف عمر إذا أبطأ عليو خرب جيوش ا٤بسلمْب قنت

كاف عمر ر ي ا عنو إذا حارب قنت كإذا ٓب ٰبارب ٓب يقنت ركاه   :كتاب اْلثار مد بن حسن قاؿ
 . الطحاكم كإسناده حسن

قالو ابن تيميو ُب الفتاكل  ،عنو قنت ٤با حارب من حارب من ا٣بوارج ككذا علي بن أيب طالب ر ي ا
قاؿ البيهقي ُب كتابو معرفة السنن ُب فصل القنوت  ،كقنت أيضا ٤با حارب أىلى الشاـ ُب صفْب ،َُّ/ِّ

 . أف عليا قنت ُب حرب يدعو فأخذ أىل الكوفة ذلك عنو
لو قاؿ قائل انو ال يعرؼ ٥بم ٨بالف لكاف ىو  بل ،ا٣بلفاء الراشدين كالصحابة ا٤بر يْب فهذا ىدم 
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أىل البصرة تبعا ، ك كىو مذىب الناس ُب زمن علي بن أيب طالب كعليو أىل الكوفة تبعا لو ،عْب الصواب
 ،كأىل الشاـ تبعا ٤بعاكية فقد ركل ٧بمد بن ا٢بسن ُب اْلثار عن إبراىيم النخعي بسند صحيح ،ألبن عباس

ذكره  ،اخذكا القنوت من علي حينما حارب كأىل الشاـ اخذكا القنوت عن معاكيةإف أىل الكوفة إ٭با  :قاؿ
كىو فعل األمراء زمن انس ر ي ا عنو كما ذكر ذلك ابن حـز ُب الى ،ٖٖ/ٔصاحب إعبلء السنن 

 :فقاؿ ؟أقبل الركوع أـ بعده :ف ف قيل فقد ركم عن انس انو سئل عن القنوت :كقاؿ ْٗٓرقم  ُُْ/ْ
إ٭با اخرب بذلك انس ر ي ا عنو عن أمراء عصره اىػ كالشاىد أف فعل القنوت  :قاؿ ابن حـز ،كوعقبل الر 

 . للنوازؿ من فعل أمراء عصر انس ر ي ا عنو كليس خاصا باإلماـ األعظم
كىو فعل الناس زمن أيب بكر حيم فعلو ،ىو فعل الناس زمن عمر حيم قنت عدة مرات كقبل ذلك 
أف أبا عبدالرٞبن السلمي قنت ُب الفجر  َُٕ/ٓمن ىذا كجاء ُب االستذكار  أعظمع فأم إٝبا  ،فيهم

كأبو عبدالرٞبن ىذا مقرئ الكوفة من أكالد الصحابة اخذ القرآف عن )يدعو على قطرم بن الفجاءة ا٣بارجي 
 . َْٕٕرقم  َُٗ/ِيب شيبة كركاه ابن أ ،عثماف كعلي ر ي ا عنهما

ن كقاؿ اب ،نفر كثّب ليسوا بأئمة كمساجدىم ليست ٗبسجد اإلماـ األعظم أيضا كقنت من التابعْب 
كًمن فعل الصحابة كجلة التابعْب با٤بدينة ُب لعن الكفرة ُب القنوت أخذ : )ُِٕ/ٓعبدالرب ُب االستذكار 

 . (العلماء لعن الكفرة ُب ا٣بطبة الثانية من ا٣بطبة كالدعاء عليهم
تدؿ  :قاؿ النيموم ُٕٕ/ ُّب أكجز ا٤بسالك ُب شرح موطأ مالك الكاندىلوم  ك٩بن نقل اإلٝباع 

كقاؿ اللكنوم ُب   ،األخبار على أف النيب صلى ا عليو كسلم كاصحابو ٓب يقنتوا ُب الفجر إال ُب النوازؿ
ُب  كال نزاع بْب األمة ُب مشركعية القنوت كال ُب مشركعيتو للنازلة إ٭با النزاع ّٔٔ/ُكتابو التعليق ا٤بمجد 

 . بقاء مشركعيتو لغّب النازلة
كذكر ابن أيب شيبة  ،عن ٰبي بن سعيد أف القنوت فعل األئمة َِِ/ُٔب االستذكار  كنقل بن عبدالرب 
 . القنوت سنة ما ية :يب ليلى قاؿبسنده عن ابن أ ََٕٔبرقم 
لذم عليو فقهاء أف القنوت مسنوف عند النوازؿ كىذا القوؿ ىو ا َُٖ/ِّ كقاؿ ابن تيميو ُب الفتاكل 

 . أىل ا٢بديم كىو ا٤بأثور عن ا٣بلفاء الراشدين
دعول نسخ القنوت ُب الفجر مطلقا فَبدىا آثار الصحابة  كأما ٔٗ/ُٔب إعبلء السنن  كقاؿ التهانوم 

ككاف النيب صلى ا  :كنقل عن صاحب كتاب ا٢بجة البالغة ،كقنوهتم بعد كفاتو صلى ا عليو كسلم أحيانا
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 . لم كخلفاءه إذا نأّم أمر دعوا للمسلمْب كعلى الكافرين بعد الركوع أك قبلو اىػعليو كس
القنوت دعاء  أصليقاؿ أيضا ٤باذا ٱبصص القنوت باإلماـ األعظم كمسجده مع أف  كبعد ىذا 

كمن أسباب قبوؿ الدعاء ال سيما كانو قد يوجد ُب غّب  ،فتكثّب من يدعو من ا٤بقاصد الشرعية ،كاستنصار
 ،كىل تنصركف إال بضعفائكم :كقد قاؿ صلى ا عليو كسلم ،كأفضلسجد اإلماـ من ىو اقرب لئلجابة م

بل قد يكوف اإلماـ أك مسجده فيو من موانع قبوؿ الدعاء ما يفٌوت ا٥بدؼ من القنوت كىو ٙبرم 
ك٫بوىا الٍب ُب  كليس ىو مثل إقامة ا٢بدكد ،ٍب يقاؿ ليس ُب تعدد مساجد القنوت  رر ُب ذلك ،االستجابة

 . كلذا ٚبصص باإلماـ أك نائبو ٤بنع ا٤بفاسد ،تعددىا مفاسد
لو كاف قنوت النازلة خاص لكاف النيب عليو الصبلة كالسبلـ ٤با قنت ُب قصة القراء لقاؿ  :كيقاؿ أيضا 

 ،ٯبوز للصحابة بعد الصبلة إف ىذا الدعاء خاص باإلماـ أك ٫بو ذلك ألف تأخّب البياف عن كقت ا٢باجة ال
 . فلو كاف ىناؾ ٨بصص لبينو ا٤بصطفى ا٤ببلغ عليو الصبلة كالسبلـ

ادعوا ُب ا٣بطب كاا رات كال تدعوا ُب الصبلة إال  :األمور أنكم تقولوف عند النوازؿ كمن أعجب 
ب ذف اإلماـ فتمنع الناس ٩با ىو مشركع ٥بم باإلٝباع ٍب ٙبثهم على أمر آخر كإف كاف جيدا كمطلوبا لكن 

كأيضا ا٣بطب كاا رات ال يدعى إال ب ذف  :كأخشى أف ٯبيء كقت ال قدر ا فيقاؿ ،ا٤بشركع أكٔب منو
 . أك انو خاص باإلماـ كال حوؿ كال قوة إال با ،اإلماـ

إف القنوت لئلماـ األعظم استدؿ بو عدد من األئمة منهم اإلماـ اٞبد على :قلتم ُب ا٤بسالة الثانية :رابعا
  !ا يقنت اإلماـ األعظم ُب ا٤بسجد األعظمأنو إ٭ب
٤با ذكر  ُٕٓ/ِفقد قاؿ ا٤برداكم ُب اإلنصاؼ  ،اإلماـ اٞبد لو عدة ركايات ُب ا٤بسألة كيقاؿ لكم إف 

اختاره تقي . كعنو كل مصل ،كعنو يقنت إماـ ٝباعة ،كعنو يقنت نائبو ب ذنو :عن اٞبد انو يقنت اإلماـ قاؿ
 . على ركايتْب ؟ل يشرع لسائر الناسكقاؿ ُب ارر كى ،الدين
كمن البحم السابق كعمل الصحابة  (كاف تنازعتم ُب شيء فردكه إٔب ا كالرسوؿ)كا تعأب يقوؿ  

  يتضح اقرب الركايات للسنة كىدم الرسوؿ صلى ا عليو كسلم كصحابتو العمـو
نا ُب الكتب ا٤بتيسرة بْب أيدينا كحسب ىنا كىي أف ا٤بتتبع ألقواؿ أىل العلم حسب اطبلع كنفيد فائدة 

البحم السابق أف القوؿ بأف قنوت النوازؿ خاص باإلماـ األعظم انو من مفردات ا٢بنابلة ُب إحدل 
 . الركايات
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ف ف معُب اإلماـ األعظم عند اٞبد كغّبه ىو  ،ٍب اختياركم ٥بذا القوؿ على خبلؼ مراد اإلماـ اٞبد
ٰبكم  أعظمكاليـو ليس إماـ  ،كىذه ىي فائدة صفة األعظم ،سلمْب ٝبيعاا٣بليفة الواحد الذم ٰبكم ا٤ب

فعلى ىذا القوؿ الذم اخَبٛبوه كأردًب تطبيقو ىذا اليـو على غّب مراد اإلماـ اٞبد الذم  ،ا٤بسلمْب كلهم
ال قوة كىذا القوؿ ٓب تسبقوا إليو كال حوؿ ك  ،اخَبت قولو كىو إحدل الركايات يؤدم إٔب تعطيل القنوت ٛباما

 . إال با
  ..كأخّبا 
ىي توجهاهتم فربط القنوت للنوازؿ ّٔم ٯبعل قضايا  نعرؼ اختبلؼ أىواء ا٢بكاـ كما ٫بن اليـو 

كأنت ترل ُب الواقع اليـو ٚباذؿ كثّب من ا٢بكاـ كعدـ نصرهتم  ،مصاّب ا٢بكاـك  ا٤بسلمْب خا عة للسياسة
فكيف ينتظر منهم أف يأذنوا  ،ضايا ا١بهاد كآّاىدينٱبجلوف من دعم ق إهنمللمسلمْب ُب نواز٥بم بل 

 . بالقنوت ٥بم إال أف كافق مصا٢بهم كأىواءىم
لكم لكي تراجعوا أنفسكم فيما قلتم كتعودكا إٔب ىدم الرسوؿ صلى ا عليو كسلم  كتبت ىذا 

ىو ا٢بق ُب ا٤بسألة  كالصحابة كالعلماء بعده كتعلنوا للناس ذلك كإال سوؼ نعلن ىذا الرد للناس لبياف ما
  ..ك٫بن باالنتظار

 . نسأؿ ا لنا كلكم التوفيق كا٥بداية
 . كصلى ا على نبينا ٧بمد كعلى الو كصحبو كسلم
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 دعاة التربية
 أبو عبد ا التونسي

 كبعد،،،،. ا٢بمد  كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا كعلى آلو كأصحابو كمن كااله 
لَببية كعن األعداد اإلٲبا٘ب كمرحلة تسبق ا١بهاد، حٌب صارت ىذه الَببية شرطا ا٢بديم عن ا فقد كثر 

  جديدا من شركط ا١بهاد كركنا من أركانو الٍب ٓب يسبق إليو فقهاء األمة مع طوؿ شركحهم كغزارة كتاباهتم!
، لدفع ُب ظرؼ عصيب صارت فيو األمة ُب أشد ا٢باجة إٔب إقامة ىذه الشعّبة حق اإلقامة ك٤با كنا 

من تكالب عليها من أعداء ىذا الدين، من الكفار كالطواغيت ا٤برتدين كأذنأّم، ٧باكلة منهم لطمس معا٤بو 
كٛبييعو عند أىلو، لتصبح خّباهتم لقمة سائغة ألعدائهم، أردت أف نقف على حقيقة ىذا ا٤بذىب كنبْب 

 بطبلنو كفساد ما عليو أصحابو، فنقوؿ كبا التوفيق:
ىذا الفهم السقيم للَببية يبلحظ، مع مصادمتو للنصوص الصرٰبة الدالة على عدـ تأخّب  من تدبر 

كاجب ا١بهاد إال ألعذار ٧بدكدة، تطابقا بينو كبْب عقيدة اإلرجاء الٍب ٘بعل اإلٲباف عقيدة قلبية ال ترتبط 
بالتحديد قبل ك  سلم قبل العملبالعمل، فالَببية اإلٲبانية عند أصحأّا مسائل باطنية كعقائد خربية يتعلمها ا٤ب

 ا١بهاد!
 أك ىي شعب عملية ال تعلق ٥با با١بهاد كال ب عداد العدة للقياـ بو! 
ا٤بتخلف عن ا١بهاد ناقص اإلٲباف على ك  أىل السنة فا١بهاد شعبة من شعب اإلٲباف كالَببية أما عند 

ىو ناقص الَببية خاصة إذا كاف مذىبهم كإف كاف من أصحاب األعذار ٢بديم نقصاف العقل كالدين، كما 
 . مفرطا ُب القياـ ّٔذا الفرض الذم صار عينيا على كل مسلم

الزكاة كالصياـ ك  أف يسأؿ ٤باذا خصوا ا١بهاد ّٔذا الشرط دكف غّبه من الشرائع العملية كالصبلة كلسائل 
 كا٢بج؟
٣بلق كا١بهل بأحكاـ الدين إٔب حاؿ الكثّب من حجاج ا٤بسلمْب اليـو يرل أسوأ مظاىر سوء ا فالناظر 

  ...كشرائعو بل كحٌب بأصوؿ التوحيد
 عاقل ٥بؤالء: ال ٙبجوا حٌب تَببوا! فهل يقوؿ 
 ال!: قطعا ا١بواب 
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ذلك ُب صبلة ا١بماعة كغّبىا من شرائع اإلسبلـ العملية الفردية كا١بماعية كالٍب ال تكاد ٚبلو  كقل مثل 
 اد دكف غّبه؟من مثل ىذه ا٤بظاىر فعلى ما ٚبصيص ا١به

 كبأم دليل؟ 
أخرل فقد دلت سنة ا٤بصطفى صلى ا عليو كسلم أنو كاف ٱبرج معو للجهاد من ىم  كمن جهة 

حديثو عهد باإلسبلـ ٓب يستوعبوا التوحيد بعد، كما حدث ُب غزكة حنْب ٤با طلب منو مسلمو الفتح أف 
 ٯبعل ٥بم ذات أنواط كما للمشركْب! 

يو الصبلة كالسبلـ ارجعوا كال ٘باىدكا حٌب تتعلموا التوحيد، مع أنو من أكجب ٥بم الرسوؿ عل فهل قاؿ 
 الواجبات؟ 

إ٭با اكتفى عليو الصبلة كالسبلـ بزجرىم كتعليمهم أف طلبهم ىذا مناؼ للتوحيد الذم بعم ! قطعا؛ ال 
 . كٓب ٲبنعهم ىذا من متابعة ا٤بسّب للقتاؿ. بو

ن اإلسبلـ أك القتاؿ، فدلو عليو الصبلة كالسبلـ على اإلسبلـ فعل مع الرجل الذم سألو ع كمثل ذلك 
الذم تقبل بو األعماؿ، ٍب أمره بالقتاؿ ألنو تعْب ُب حقو اللتقاء ا١بمعاف، فاستشهد كٓب يسجد  سجدة، 

 . كأجر كثّبا على قتالو كما ركل الرباء ر ي ا عنو
  ...ن بالرجل الفاجركأخرب عليو الصبلة كالسبلـ أف ا يؤيد ىذا الدي 
ُب جهاد العصاة كحسن الببلء فيو ٩با يصعب حصره، حٌب أهنم جعلوا من عقائدىم أف  كأخبار السلف 

 . ا١بهاد ماض مع الرب كالفاجر إٔب قياـ الساعة
 على ىذا الدين تكوف بالعمل بأحكامو كشرائعو كاالمتثاؿ ألكامر الرٞبن سبحانو، فالَببية الصحيحة 

ى ىدم نبيو، مع كجوب تعلم ما تصح بو ىذه األعماؿ من أحكاـ عملية أك اعتقادية، فا٤بسلم كبالسّب عل
الصدقة كحلقات الدركس كغّب ذلك من أعماؿ الرب الٍب تزكي ك  بالصبلة كالزكاة كالصياـ كا٢بجك  يَبىب با١بهاد

 . كىو ُب تربية كلما حافظ على ذلك كاجتهد فيو. األنفس كتربيها على ا٤بعإب
 كلما قصر كفرط ُب ما كلفو ا بو، فكيف إذا كاف األمر متعلقا بذركة سناـ الدين؟ كتنقص تربيتو 
قد ٝبعت من صنوؼ الَببية كشعب اإلٲباف ما ال ٰبصيو إال ا، ٥بذا ترل آّاىدين  كساحات ا١بهاد 

ال كقد تكفل ا سبحانو  على مر األزماف من أحسن الناس أخبلقا كأعبلىم تربية كٛبسكا ّٔذا الدين، كيف
ّٔدايتهم سبلو ١بهادىم بأنفسهم كأموا٥بم ُب سبيلو كإلعبلء كلمتو، مع ما كعدىم من الفوز كالنجاة ُب 
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 . اْلخرة
ال يكافأ على تقصّبه ب سقاط التكاليف عنو! إ٭با يدعى ١برب تقصّبه كلبلجتهاد ُب بقية  ٍب إف ا٤بقصر 

ٰبـر بو ا٤بقصركف من تكفّب السيئات كرفع الدرجات عند ا عند فأم حرماف ىذا الذم . كجوه الطاعة
 ٚبلفهم عن ا١بهاد ُب سبيلو؟

الزماف أف تصنف الصحوة اليـو إٔب صنفْب: صنف جهادم كصنف تربوم كأهنما  فمن غرائب ىذا 
 مذىباف ٨بتلفاف ال ٯبتمعاف كال يلتقياف أك كأف الَببية تدرؾ بغّب جهاد!!!

ات يلقيها الشيطاف على القاعدين ليزين ٥بم ّٔا قعودىم عن ا١بهاد بالنفس كا٤باؿ شبه فا٢باؿ أهنا 
كليثبطهم عن نصرة إخواهنم القائمْب ّٔذه الشعّبة العظيمة الٍب ىي مقياس حياة ىذه األمة كمقياس ٛبسكها 

تنقصهم ك  ّٔدم رّٔا كسنة نبيها، فكيف إذا أ اؼ ىؤالء القعدة ا٤بعطلة على قعودىم ذـ آّاىدين
 ".رمتِب بدائها كانسلت"كالتعريض بَببيتهم اإلٲبانية، على قوؿ ا٤بثل: 

 . كصلى ا على نبينا ٧بمد كعلى آلو كصحبو أٝبعْب  
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 تنبيو مهم
 

عند كثّب من الناس، كيعتقد كثّب من الذين ٱبالفوف آّاىدين أٌف آّاىدين على منهج ٝباعة  لقد شاع 
يقة أف منهج آّاىدين ٨بالف كمعارض ٤بنهج اإلخواف، ف ٌف منهج آّاىدين ك اإلخواف ا٤بسلمْب، كا٢بق

ا٢بمد منهج مبِب على عقيدة السلف كالتوحيد كالصدع با٢بق كالرسوخ على ثوابت الشريعة كعدـ التنازؿ 
عية عنها، كىذا خبلؼ ما عليو ٝباعة اإلخواف من التنازؿ عن أصوؿ الدين كالدخوؿ ُب آّالس التشري

 . الشركية كترؾ ا١بهاد بالسبلح كالتفاكض مع الطواغيت كغّبىا
ىي فَبة نضج للمنهج ا١بهادم حيم تطٌهر من أفكار ا٣بوارج الغبلة كمنهجهم  كإٌف ىذه الفَبة 

كانشقت عن ا١بماعات الغالية كقامت على منهج السلف بعد ٘بربة مضنية ُب طريق ا١بهاد كاإلصبلح فهذه 
صرية الٍب تركت منهج ٝباعة ا٥بجرة كالتكفّب الغالية كالتزمت منهج السلف كتلك ا١بماعة ٝباعة ا١بهاد ا٤ب

السلفية للدعوة كالقتاؿ ُب ا١بزائر كالٍب أصبحت اْلف تنظيم القاعدة ُب ببلد ا٤بغرب اإلسبلمي قد انشٌقت 
 . زمت منهج السلفعن ا١بماعة اإلسبلمية ا٤بسلحة بعد ا٫براؼ مسّبهتا كتبنيها ٤بنهج ا٣بوارج كالت

اطئ ف ٌف بْب أٌف ما يظنو كثّب من الناس أٌف آّاىدين ىم ٝباعة اإلخواف ا٤بسلمْب ف ٌف ظنو خ كا٤بقصود 
 . منهج آّاىدين كمنهج ٝباعة اإلخواف فرقان عظيمان كبونان شاسعان 

الشيخ عبد ا  إٌف آّاىدين ينقلوف من كبلـ سيد قطب كىو من ٝباعة اإلخواف، كيعظموف: ف ف قيل 
 . عزاـ كىو منهم

أٌف سٌيد قطب ىو من الذين كقفوا كقفة حازمة ُب كجو طاغوت مصر ا٢باكم بشريعة  فا١بواب: 
ر لديو حق كخطأ ككونو أخطأ ُب بعض ا٤بسائل ال ٲبنع ذلك الطاغوت كا٤بوإب ألعداء ا، كىو رجل مفكٌ 

لرازم ككاف من الفبلسفة كمن كبلـ الز٨بشرم ككاف من من أخذ ما أصاب فيو، كما ينقل العلماء من كبلـ ا
رؤكس ا٤بعتزلة كلكنهم ينقلوف من كبلمو ما كافق فيو ا٢بق، كقد بْب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كتلميذه ابن 
القيم رٞبهما ا أٌف الواجب على من أراد ا٢بق أف يأخذ من كل ٝباعة ما كافقت فيو ا٢بق كيَبؾ ما 

 . ل: خذ ما صفا كاترؾ ما كدرأخطأت فيو، كما قي
عبد ا عزاـ رٞبو ا ف نو كاف من ٝباعة اإلخواف كلكنو ترؾ متابعتهم ُب الباطل كالتخاذؿ  كأما الشيخ 

كنفر إٔب أرض ا١بهاد كخالفهم ُب منهجهم االستسبلمي كجاىد كحٌرض على ا١بهاد كبقي ُب باكستاف 
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 . غتالتو األيدم اْلٜبةيدرس كٱبطب ٧بر ان لؤلمة على ا١بهاد حٌب ا
كأنقل ىنا كبلمان نفيسان من كتاب ا٢بوار مع الطواغيت الذم أعٌده ٝباعة ا١بهاد ا٤بصرية ب شراؼ الشيخ  

الفا ل أٲبن الظواىرم حفظو ا كالذم يبْب حقيقة منهج ٝباعة اإلخواف ا٤بسلمْب كبراءة آّاىدين من 
ُب تاريخ ا٢بركة اإلسبلمية القريب يرم كيف أف ما تسمي بػ :]إف الناظر ، جاء ُب الكتابفكرىم كمنهجهم

كيف سقطت ىذه ا١بماعة ُب فخ ا٢بوار   لكربل ا٢بركات اإلسبلمية ا٤بعاصرة" كىم اإلخواف ا٤بسلموف، ير "
 .اْلف بداية من مرشدىم األكؿ البنا كإٔبمع ا٢بكومة 

بل سّب مظاىرة من عشرين ألفا من اإلخواف  ا٤بلك فاركؽ ا٢باكم بغّب ما أنزؿ ا فالبنا كاف ال يكٌفر 
، ١بأ البنا إٕب االسَبحاـ كاالستعطاؼ ٤ُْٖٗببايعة ا٤بلك الكافر، ك٤با زىجَّ ا٤بلك باإلخواف ُب السجوف عاـ 
كقاؿ  -بوساطة الصحاُب مصطفي أمْب  -ال ا٢بوار، فالتقي بالوزير النصرا٘ب كرٙب ثابت باشا رجل ا٤بلك 

٫برفت باشتغا٥با بالسياسة كأهنا تعرض على ا٤بلك أف تعود ىيئة دينية ال صلة ٥با بالسياسة البنا إف ا١بماعة ا
 . كأف تؤيد العرش كٙبارب الشيوعية، كٓب يتم للبنا ما أراده، كالنهاية معلومة

ٝباؿ عبد الناصر فاحتول بعض قادة اإلخواف كعبدالرٞبن السندم كغّبه، ك رّٔم بعضهم  ٍب جاء
١بماعة، ٍب  رّٔا بعد ما قضى منها حاجتو إذ أيدت ثورتو ُب البداية حٌب كطَّد أقدامو ُب ببعض كفٌرؽ ا

 . الببلد فاستغُب عنهم فضرّٔم كقتل قادهتم كعذَّّٔم عذابا يفوؽ التصور
أحد -ُب السجوف حٌب جاء أنور السادات إٔب ا٢بكم، كىنا يقوؿ عبدا٢بليم خفاجي  كظل اإلخواف

إف عمر التلمسا٘ب أراد أف يسٌد فجوة عدـ الثقة بيننا كبْب ا٤بسئولْب ُب الدكلة، ) :قاؿُب كتابو،  -اإلخواف
كأف يفتح طريقا للتفاىم لطرد ىذه الصفحة السوداء، فرفع إٕب ا٤بسئولْب عن طريق إدارة السجن مذكرة كبّبة 

عل ذلك إعذاران إٔب ا، حوؿ أٮبية اللقاء ا٤بباشر مع من يهمهم األمر كبديل ٥بذه األساليب الرببرية، ف
 . اىػ (كٙبمَّل بعض العنت من قلة من اإلخواف أبوا ىذه ا٣بطوة عليو

ـ فضيلة الشيخ سيد سابق ُّٕٗجاء٘ب ُب عاـ ) :من السجن كىنا يقوؿ التلمسا٘ب ٍب خرج اإلخواف 
استعداد للقاء  كأخرب٘ب أف السيد أٞبد طعيمة ككاف كزيرا ُب عهد السادات جاءه كأخربه أف السادات على

بعض اإلخواف ا٤بسلمْب ا٤بعركفْب إلزالة ما ُب النفوس كالتعاكف علي خدمة الوطن، ككاف ذلك قبل استبعاد 
ا٣برباء السوفيت بقليل فرحبت بالفكرة، كذىبت إٕب فضيلة ا٤برشد حسن ا٥بضييب الذم كاف ُب اإلسكندرية 

رة ال بأس ّٔا إف صحت النوايا عند أصحأّا، كأخربتو ٕبديم الشيخ سيد سابق معي، فقاؿ ٕب إف الفك
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 . (ككلَّفِب أف أستمر ُب ا٤بفاك ات
  منها: ،فتنازالت عن ا٤ببادمء ...فمفاك ات ...حوار كىكذا يا أخي 
 :أسبغ اإلخواف الشرعية علي ا٢بكومة الكافرة أف -أ  
 . (ا٢باكم ال نضع أيدينا أبدا ُب أيدم القائلْب بتكفّب) :يقوؿ مرشدىم أبو النصر 
ُب إٲباف ) :، يقولوف فيو إهنم يعتقدكفُٖٗٗ/ُ/ُكأصدر الشعراكم كالغزإب بياهنم ا٤بشئـو ُب  

كقد رددنا علي ىذا البياف ُب  (ا٤بسئولْب ٗبصر كأهنم ال يرٌدكف علي ا حكما كال ينكركف لئلسبلـ مبدأن 
م يعَبؼ ب ٲباف ا٢بكاـ، كالبد أف يؤيدكه، كيف ال نشرتنا الرابعة فراجعها، أما اإلخواف فقد أيدَّكا البياف الذ

 . ؟ُٕٖٗكقد بايعوا ا٢باكم ا٤برتد عاـ 
 :اإلخواف الشرعية علي الوسائل الكفرية الٍب تدين ّٔا ا٢بكومة كأسبغ -ب  

فاعَبفوا بشرعية الدٲبقراطية الٍب تسلب حق التشريع من ا كٛبنحو للشعب، كدخلوا ٦بلس الكفر  
 . ُالشعب، ٦بلس األرباب الذين يشرعوف للناس ا٤بسمى ٗبجلس

إف االنتخابات الوسيلة )كقاؿ:  (،نريدىا دٲبقراطية شاملة ككاملة للجميع) :يقوؿ مرشدىم أبو النصر 
 . كقا٥با من قبلو عمر التلمسا٘ب (ا٤بشركعة للتغيّب

كالعقيدة كما يقضي  دكف تفريق بسبب الدين -كألف الدٲبقراطية تقضي ٕبق ا١بميع ُب إبداء الرأم  
ال مانع من كجود حزب شيوعي أك علما٘ب ُب ) :فقد قاؿ أبو النصر - ْٕك َْبذلك الدستور ُب ا٤بواد 
كأين حدُّ الردة الواجب إقامتو علي الشيوعي؟ كأم إسبلـ ىذا الذم يتحدث عنو  (،ظل ا٢بكم اإلسبلمي

 . اإلخواف؟
 اف للجهاد:علي ا٢بوار كا٤بفاك ات إنكار اإلخو  كترتب -ج 

                                      

 

 

 
 . انظر نشرتنا ا٣بامسة كفيها نقد الدٲبقراطية كفيها رد علي فتول الشيخ عبدالعزيز بن باز ٔبواز دخوؿ ٦بلس الشعب ُ
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اإلخواف يؤمنوف بأف التحوؿ عن ) :كقاؿ أيضا (،العنف كسيلة العاجزين عن اإلقناع) :قاؿ التلمسا٘ب 
 . (القوانْب الو عية إٕب القوانْب اإلسبلمية البد أف يأخذ طريقو ا٤بشركع دكف عنف أك إرىاب

 :كيقوؿ أبو النصر (،٢بكمٓب ٰبدث أف أقٌر اإلخواف استخداـ العنف  د ا) :كيقوؿ حامد أبو النصر 
 . (لن نأٌب إٕب ا٢بكم إال إذا استدعينا ٥بذا عن طريق االنتخابات)

كشباب اإلخواف ا٤بخدكع يعترب ىذه األقواؿ من باب " التقية " كال يدرم أف ىذا تبديل ألحكاـ الدين  
. (نن من كاف قبلكملتتبعن س) :ا٤بستقرة كما بٌدؿ اليهود كالنصارل دينهم، كقاؿ صلى ا عليو كسلم

 . كننصح الشباب بقراءة نشرتنا ا٣بامسة
 :علي ا٤بفاك ات أف ٙبٌوؿ اإلخواف إٕب عمبلء للحكومة الكافرة كتػىرىتَّب -د  
يسبغوف الشرعية علي حكمها كدٲبقراطيتها كينكركف علي من ينادم ٔبهادىم، كٙبٌوؿ اإلخواف إٕب  

صر كيصيب ا٢بركة بالتخدير كالشلل، كىذا ليس من عندنا بل طابور خامس ٲبٌزؽ جسد ا٢بركة اإلسبلمية ٗب
إف جود ا١بماعة ٲبثل مصلحة للحكومة ألهنا تلجأ إلينا كثّبا لضبط التيار ) :ىو كبلمهم، قاؿ مأموف ا٥بضييب

إٕب  -أنا علي اتصاؿ دائم بأجهزة الداخلية ٤بساعدهتا ُب ترسيخ األمن ) :كقاؿ التلمسا٘ب (،الديِب ا٤بتطرؼ
ككاف من فضل ا عليَّ ما ذىبت إٕب كلية ثائرة ألمر من األمور إال كعدت موفقا ككاف جهدم  -قاؿ  أف

ككنت ألتـز ا٤بو وعية البحتة كأدعو إٕب  بط  - أف قاؿإٔب-مو ع شكر ا٤بسئولْب ُب كزارة الداخلية 
إنِب  -أيلوؿ  -سبتمرب قاؿ ٕب أحد ا٤بعتقلْب من أحد األحزاب ُب  حٌباألعصاب عند األحداث ا٤بثّبة 

 . (ٝبدت أعصاب الشباب كك عتها ُب ثبلجة
ىذا الذم يساعد التلمسا٘ب ُب ترسيخو؟ أىو األمن الذم يستحل دماء ا٤بسلمْب كٲبٌزؽ  أم أمن 

أـ ىو األمن الذم يضع العصي  ؟أجسادىم؟ أـ ىو األمن الذم يسيب النساء ا٤بسلمات كيستبيح أعرا هن
 ىو األمن الذم يدٌرب الكبلب على فعل الفاحشة بالرجاؿ؟ أـ ؟ُب أدبار الرجاؿ

ٰبدث يا أخي ا٤بسلم ُب سجوف فرعوف ٗبصر كعلي أيدم جند فرعوف، كأكؿ من حدث ٥بم   ككل ىذا 
 . كل ىذا ىم اإلخواف ا٤بسلموف باعَبافهم ُب كتبهم

 . ىي هناية سلسلة ا٢بوار كا٤بفاك ات كالتنازالت ىذه يا أخي 
ٰبدث اليـو مع بعض ا٤بسجونْب ُب قضية الفنية العسكرية إذ يعرض بعضهم  إلخوافكما حدث مع ا 

 :اليـو التنازالت كا٣بيانة كيطلب كد ا٢بكومة، فقد طالعتنا الصحف ا٤بصرية الصادرة ىذه األياـ ٖبرب يقوؿ
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حيمي أربعة سجناء من قضية الفنية العسكرية يعلنوف أسفهم كىاٝبوا التطرؼ كالعنف، كىم حسن الس)
ك٧بمد ياسر السعيد كىا٘ب الغزنوا٘ب الذين ينفذكف أحكاما باألشغاؿ الشاقة ا٤بؤبدة، كقالوا إننا ٫بذر الشباب 
. من خطر آّموعات األصولية كال تكرركا أخطاءنا، استشّبكا الفقهاء كالعلماء كال ٚبتاركا أم منظمة أصولية

نية كيصـو كيعلن ٩بارسة ا٢بكم طبقا لتعاليم اإلسبلـ ال كقاؿ السحيمي: إف ا٢باكم الذم ٲبارس الشعائر الدي
 . اىػ (يكوف ىدفا للجـر

حدث ُب مصر ٰبدث ُب بلداف أخرم، كمن ىذا ما فعلتو حركة اال٘باه اإلسبلمي بتونس  كىذا الذم 
ف من إسباغ الشرعية علي نظاـ ا٢بكم الكافر، كخداعهم للمسلمْب بتونس ب يهامهم أف عداء اإلسبلميْب كا

 . عداءن ٫بو شخص بعينو " بو رقيبة " ال ٫بو نظاـ كافر
كآّلة ماثلة للطبع طّبت ككاالت األنباء خربا كاف لو أطيب األثر علي ): قالت ٦بلة ا٤بختار اإلسبلمي 

لقد أطلق سراح الشيخ ا١بليل كالداعية اإلسبلمي الفا ل األستاذ راشد  ..نفوس أبناء ا٢بركة اإلسبلمية
 . ئد حركة اال٘باه اإلسبلمي بتونس عشية عيد الفطر ا٤ببارؾ ككاف العيد عيدين كالفرحة فرحتْبالغنوشي را

بعد كصوؿ رسالة نقلت عن الشيخ عبدالفتاح مورك األمْب العاـ للحركة كا٤بقيم ُب  لقد جاء ىذا التطور 
  ا٣بارج أكد فيها علي ثبلث نقاط:

عنف قطعيا ُب برنا٦بها السياسي كتتمسك بالعمل ُب إطار أف حركة اال٘باه اإلسبلمي ترفض ال األكٕب: 
الشرعية الدستورية كترغب ُب ا٤بشاركة ُب ا٢بياة السياسية  من ميثاؽ كطِب شامل يسع ٨بتلف كجهات 

 . النظر علي أساس من االحَباـ ا٤بتبادؿ كالتقيد بالقانوف
لطة قد انتهي مع هناية الرئيس السابق أف حركة اال٘باه اإلسبلمي تعترب أف تناقضها مع الس الثانية: 

بسبب عداكتو الشديدة لئلسبلـ كللحرية كما أنو ليس لديها ٙبفظات للتعاكف مع الرئيس ابن علي إلجاز 
شعارات ٙبوؿ نوفمرب ك ماف االستقرار الوطِب الشامل كشرط رئيسي ٤بواجهة ا٤بشكبلت االقتصادية 

 . كاالجتماعية ُب الببلد
ركة ال تدعي أبدا أهنا الناطق الر٠بي باسم اإلسبلـ كال تطمع أف ينسب إليها ىذا اللقب أف ا٢ب الثالثة: 

يوما ما ألهنا تؤمن أف اإلسبلـ دين التونسيْب ٝبيعا كلكنها تعتقد أف ذلك ال ٲبنع اعتمادىا األر ية 
الربامج ا٤بختلفة مثلما  اإلسبلمية ُب بلورة برا٦بها الثقافية كالسياسية علي أف يظل الشعب حكما رئيسيا بْب

 . يقع اْلف ُب بعض الدكؿ العربية
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الرئيس ابن علي الرسالة الٍب كصلتو قبل أكثر من شهر عن طريق شخصية سياسية مهمة  كقد درس 
دخلت ا٢بكومة ُب آخر تغيّب كزارم، كيبدك أف ٧باكالت بذلت للتحاكر ُب شأهنا ُب تونس مباشرة مع 

ألخّب اعتذر عن عدـ ا٢بوار من داخل السجن لتعذر اإلحاطة با٤بعطيات الشيخ الغنوشي، كلكن ىذا ا
لذلك قرر الرئيس ابن علي إطبلؽ . الضركرية كاستحالة االتصاؿ ببقية أعضاء قيادة ا٢بركة ُب الداخل كا٣بارج

للرئيس سراح السيد راشد الغنوشي كيتوقع أف تنطلق ُب القريب العاجل جولة من ا٤بباحثات بينو كبْب ٩بثلْب 
 . (شخصيا
كٛبييع أىم  -العنف  -يا أخي فهي نفس القصة حوار فاعَباؼ بالشرعية، كإنكار للجهاد  ككما ترم 

قضايا الدين كالعقيدة ُب نفوس ا٤بسلمْب، ليطوؿ با٤بسلمْب عصر التيو كالذؿ ٙبت ىيمنة النظم ا٢باكمة 
 . اإلسبلمية الكافرة، تلك النظم الٍب أفلحت ُب احتواء كثّب من القيادات

فقد ٛبكن األعداء ُب اْلكنة األخّبة ) :٧بمود شاكر صاحب كتاب "التاريخ اإلسبلمي" يقوؿ األستاذ 
كُب أشد األكقات حاجة إٕب ا٤بنظمات اإلسبلمية كإٕب القيادات اإلسبلمية الرائدة الٍب ٛبثل اإلسبلـ كٙبملو 

رؼ، كأعلنوا ذلك كي تسقط القيادات، كتسقط بصفاء ٛبكنوا من احتوائها كالسّب ّٔا ُب طريقهم ا٤بنح
ا٤بنظمات كبالتإب تسقط ا٤بفاىيم الٍب ٰبملوهنا كالٍب ال تزاؿ معركفة نظريا لقد احتوم أكثر زعماء منظمة 
إسبلمية ُب ا٤بنطقة العربية، بل بقوا ُب جعجعة دائمة يظهركف العمل لئلسبلـ زيادة ُب التمويو علي شباب 

لو، حٌب أف أحدىم قد زعم أف ا٢بكم اإل٢بادم ُب بلد يعمل لئلسبلـ، كيضم أبناءه، اإلسبلـ كالعاملْب 
كٰبمي ٞباه كذلك بسبب ارتباطو بو، كعمل عدد من الزعماء ا٤بنتفعْب جبهة من ذلك ا٢بكم ا٤بلحد، فأعيد 

علماء قد أفٍب االعتبار ٤بن لفظهم الشعب، كأفٍب ا٤بنتفعوف بشرعية العمل مع ا٤بلحدين أك ادعوا أف بعض ال
كأعلن بعض ا٤بغفلْب الذين يبدك عليهم الصبلح عدـ صحة مثل ىذا العمل فلما ًب . بذلك زكرا كّٔتانا

إصدار نشرة بصحة ذلك شرعا مقتبسا بعض النصوص الشرعية، كاستشهد ّٔا ُب غّب مكاهنا، كإيهاما 
يستمر ا٣بداع، ٍب هتوم ا٤بنظمات للشباب كدجبل، كىذا التصرؼ سواء أكاف من األعداء أـ من األدعياء ل

كليس االحتواء غاية كلكنو كسيلة ألنو ستظهر منظمات جديدة كقيادات . كالدعاة معا، كيصفو ا١بو لؤلعداء
جديدة كستستمر الفكرة ُب طريقها كلكن الغاية هتدٙب األفكار كفضح حامليها مع استمرارية قيادهتم كا٤بناداة 

 . (ىم لغّبىمبفكرهتم رغم احتوائهم كانقياد
ىي بعض آثار ا٢بوار كا٤بفاك ات مع الطواغيت، صفقة متبادلة ٙبصل بعض القيادات  ىذه يا أخي 
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اإلسبلمية علي حريتها با٣بركج من السجوف مع السماح ٥با بشيء من النشاط ُب مقابل بيع قضية اإلسبلـ 
اطل كتقوؿ للناس إف ىذه ا٢بكومات للطواغيت إذ تقـو ىذه القيادات اإلسبلمية ا٤بفتونة بلبس ا٢بق بالب

أم  -مسلمة كإف الدٲبقراطية ىي الشرعية كىي كسيلة التغيّب ا٤بشركعة الوحيدة كأف اإلسبلـ ينكر العنف 
 . ككاف ىذا  بلال مبينا -ا١بهاد 
كىذا التمييع ىو أخطر ما يعانيو ىذا ) :حقائق الدين يقوؿ األستاذ سيد قطب رٞبو ا كعن ٛبييع 
ُب ىذه ا٢بقبة من التاريخ، كىو أفتك األسلحة الٍب ٰباربو ّٔا أعداؤه، الذين ٰبرصوف علي تثبيت  الدين

الفتة " اإلسبلـ " علي أك اع، كعلي أشخاص، يقرر ا سبحانو ُب أمثا٥بم أهنم مشركوف ال يدينوف دين 
ف علي تثبيت الفتة اإلسبلـ علي كإذا كاف أعداء ىذا الدين ٰبرصو  ..ا٢بق، كأهنم يتخذكف أربابا من دكف ا

تلك األك اع كىؤالء األشخاص، فواجب ٞباة ىذا الدين أف ينزعوا ىذه البلفتات ا٣بدَّاعة، كأف يكشفوا ما 
كما أمركا إال ليعبدكا إ٥با كاحدا ال إلو إال ىو سبحانو عما } ..ٙبتها من شرؾ ككفر كاٚباذ أرباب من دكف ا

 . ( ..{يشركوف
لنماذج السابقة للحوار كبياف آثاره ا٤بدمرة علي اإلسبلـ كعلي مستقبل ا٤بسلمْب، نقوؿ إف ا كبعد ذكر 

ا٢بكومة الكافرة ٗبصر قد حصلت علي اعَباؼ بشرعيتها من كافة ا١ببهات ا٤بعار ة ٥با ٗبا ُب ذلك اإلخواف 
ىي ا١ببهة الٍب ال ىذه  -ا٤بتطرفة بزعمهم  - ا٤بسلموف باستثناء جبهة كاحدة كىي ا١بماعات ا١بهادية

تعَبؼ بشرعية ا٢بكومة كتىًصميها بالكفر كالردة، كقد حاربت ا٢بكومة ٝباعات ا١بهاد بكل ما ٛبلك من 
السجن كالتعذيب، كالقتل كالتشريد، كسيب النساء كاغتصأّم، كقطع األرزاؽ، كندكات الرأم الٍب حشدت 

بدءنا من شيخ األزىر إٕب أئمة ا٤بساجد،  -كال نقوؿ علماء  -فيها ا٢بكومة عشرات من عمائم السوء 
 . كأطلقت ا٢بكومة ا٢برية لئلخواف للمشاركة ُب االنتخابات إلسباغ الشرعية علي ا٢بكومة كأنظمتها

 . كل ىذا ٓب يفلح ُب كقف ا٤بد ا١بهادم إال أف 
هاد ساعية ُب ىذا أماـ ا٢بكومة إال اتباع سياسة ا٢بوار كا٤بفاك ات كاالحتواء لبعض قيادات ا١ب كٓب يبق 

 . با٤بكر كا٣بديعة كاللْب تارة كباإلرىاب تارة أخرم
 ا٢بكومة ُب ىذا كىل ستسقط بعض قيادات ا١بهاد كما سقط غّبىا من قبل؟  فهل ستنجح 
نعوذ با تعأب من ا٣بذالف، كنسأؿ ا تعأب أف يثبتنا كسائر ا٤بسلمْب علي صراطو ا٤بستقيم حٍب  

  [اىػ.مبٌدلْب كال مفٌرطْبنلقاه سبحانو غّب 



 : أبي المنذر الحربيجمع وإعداد  كفير والتفجير"عون الحكيم الخبير في الرد على كتاب "البرىان المنير في دحض شبهات أىل الت

 (ٕٛٙ)  دار الجبهة للنشر والتوزيع 

 

 

 

كعقيدهتم كّٔذا يكوف قد ًب ا٤بقصود من ىذا الرد، كأنصح من أراد معرفة ا٢بق كالتبصر ٗبنهج آّاىدين 
 . أف يقرأ كتبهم كيستمع لصوتياهتم كيتجرد للحق كيصرب على األذل ُب ىذا السبيل

اعو كالتمسك بو كالثبات عليو، كأف يزيدنا نسأؿ ا العظيم رب العرش الكرٙب أف يهدينا للحق كيرزقنا اتب
 . ىدلن كصبلحان كاستقامة إنو ٠بيع قريب ٦بيب

 كصلى ا على نبينا ٧بمد كعلى آلو كأصحابو أٝبعْب
 كآخر دعوانا أف ا٢بمد  رب العا٤بْب

 كصلى ا كسلم كبارؾ على نبينا ٧بمد كعلى آلو كصحبو أٝبعْب

 ي لعالموآار دعوا ا أن الحمد هلل رب ا


