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  تعطيل فهم اخلوارج آلية

  ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ

  

  

  فضيله الشيخ كبته

  أبو حيىي

  سامح ابن محمد ابن أمحد
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  :اهللا و بعد احلمد هللا والصالة والسالم على رسول 

الرد املبني على شبهات من يكفرون حكام " أن أفرد من كتاىب فقد أشار أخ فاضل 

  "املسلمني 

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه {استدالل اخلوارج قدميا وحديثا ذه األية الكرمية 

  ]٤٤:املائدة[ }فَأُولَئك هم الْكَافرونَ

  .عليها أشياء فاستعنت باهللا وزدت 

  :وجه استدالل اخلوارج ذه األية 

عزوجل مل يقل فأولئك هم  واهللا،فتحمل على الكفراألكرب،أن األية على ظاهرهاقالوا ب

  .كافرون

  :والرد على ذلك 

  .ذكر كالم أهل العلم ىف األية أن املقصود باألية كفر دون كفر:أوالً 

  .األية بالكفر دون كفرحاول بعضهم أن يقلل من عدد من يقيد :تنبيه

  ٣١٤فقال صاحب كتاب التشريع الوضعي ص

  "ورد عن بعض أئمة السنة واجلماعة تقيد احلكم بالكفر االكرب ىف األية باجلحود"

فسوف نرى من هم هؤالء البعض:  ييأبوحي :قلت!!!  

  :قال:تفسري الدر املنثور للسيوطى  - ١

ومن لَم  {حامت عن ابن عباس يف قولهوأخرج ابن جرير ، وابن املنذر ، وابن أيب 

لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحفقد كفر ومن أقر به ومل حيكم به فهو ظامل فاسق}  ي.  

وأخرج سعيد بن منصور والفريايب ، وابن املنذر ، وابن أيب حامت واحلاكم وصححه 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠عن ابن عباس يف قوله " سننِه"والبيهقي يف 
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}ونَورالْكَاف مه كفَأُولَئ لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم ن٤٤:املائدة[ }م[   

   ]٤٥املائدة آية [}  ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ {

} مه كفَأُولَئ لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمقُونَوالْفَاس{ ]ةدائ٤٧: الْم[   

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق: قال 

كفر ليس ككفر الشرك وفسق ليس كفسق الشرك وظلم " ونقل عن سعيد بن جبري

  .ليس كظلم الشرك

  :تفسري الثورى - ٢

قال  ]٤٤:املائدة[ }هم الْكَافرونَ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك{قيل البن عباس 

   ٠٠هي كفره وليس كمن كفر باهللا واليوم اآلخر

  .وعن بن جريج عن عطاء قال كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم

  ٠٠وعن طاووس قال كفر ال خيرج من امللة

  :تفسري عبد الرزاق الصنعاين - ٣

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم {: تعالَى عن قَوله ، سئلَ ابن عباسٍ : قَالَ 

ولَيس كَمن كَفَر بِاللَّه : قَالَ ابن طَاوسٍ ، هي كُفْر : قَالَ ،   ]٤٤:املائدة[}الْكَافرونَ

هلسرو هكَتالَئمو.  

  :تفسري سعيد بن منصور - ٤

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم {: عن ابن عباس يف قوله عز وجل 

  »ليس بالكفر الذي تذهبون إليه « : قال   ]٤٤:املائدة[}الْكَافرونَ
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ما رأيت « : نا العوام ، عن يسري ، أن عمر قال : نا هشيم قال : وحدثنا سعيد قال 

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه {: مثل من قضى بني اثنني بعد هؤالء اآليات الثالث 

فما رأيت مثل من  )الْفَاسقُونَ( و،) الظَّالمونَ(، و ]٤٤:املائدة[}فَأُولَئك هم الْكَافرونَ

  قضى بني اثنني 

فيلزم من كالم الدكتور أن نكفر .فجعل أمري املؤمنني فحكمها عام : ييأبوحي :قلت

  .ألنه غري حاكم مبا أنزل اهللا.كل من جار ىف قضاء بني اثنني

  :تفسري بن أىب حامت - ٥

من جحد احلكم مبا انزل : يقول   ٠ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه: عن ابن عباس قوله 

من جحد من حدود : يقول . اهللا فقد كفر ، ومن اقربه ومل حيكم به فهو ظامل فاسق 

   اهللا شيئا فقد كفر

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم {: وعن زيد بن اسلم يقول يف قوله 

من حكم بكتابه الذين كتبه بيده وترك كتاب اهللا ، : قال  ]٤٤:املائدة[}الْكَافرونَ

  .فَأُولَئك هم الْكَافرونَ: قوله تعاىل . وزعم ان كتابه هذا من عند اهللا فقد كفر 

  .بعد أن ذكر قول من قال أا خاصة ىف اليهود:تفسري الطربى - ٦

وفسق دونَ ، وظُلْم دونَ ظُلْمٍ ، فْرٍ كُفْر دونَ كُ: بلْ عنِي بِذَلك : وقَالَ آخرونَ : قال

  .فسقٍ

 كقَالَ ذَل نم كْرطَاٍء :. ذع نع ، لُهقَو :} مه كفَأُولَئ لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو

ومن لَم يحكُم } {ونَومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالم} {الْكَافرونَ

  ]٤٧-٤٥-٤٤:املائدة[} بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ

  .وظُلْم دونَ ظُلْم ، وفسق دونَ فسقٍ ، كُفْر دونَ كُفْرٍ : قَالَ 
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    ]٤٤:املائدة[}الْكَافرونَ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم{: عن طَاووسٍ 

  .لَيس بِكُفْرٍ ينقُلُ عنِ الْملَّة: قَالَ 

 ]٤٤:املائدة[ }ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ{: عنِ ابنِ عباسٍ 

  .ومالَئكَته وكُتبِه ورسلهولَيس كُفْرا بِاللَّه ، هي بِه كُفْر : قَالَ 

ومن لَم {: قَالَ رجلٌ البنِ عباسٍ في هذه اآليات : قَالَ ، عن أَبِيه ، عنِ ابنِ طَاووسٍ 

لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحاسٍ   ]٤٤:املائدة[}يبع ن؟ قَالَ اب كَفَر ذَا فَقَدلَ هفَع نلَ إِ: فَمذَا فَع

 كُفْر بِه وفَه ككَذَا، ذَلبِكَذَا ورِ ومِ اآلخوالْيو بِاللَّه كَفَر نكَم سلَيو.  

  :مث ختم الطربي حبثه بقوله

نزلَت هذه اآليات في كُفَّارِ : قَولُ من قَالَ ، وأَولَى هذه اَألقْوالِ عندي بِالصوابِ "

، لأَنَّ ما قَبلَها وما بعدها من اآلياتَ فيهِم نزلَت وهم الْمعنِيونَ بِها ، لْكتابِ أَهلِ ا

 مهنرِ عبالْخ اقيس اتاآلي هذهلَى، وأَو مهنا عربا خهنفَكَو.  

د عم بِالْخبرِ بِذَلك عن جميعِ من لَم يحكُم بِما فَإِنَّ اللَّه تعالَى ذكْره قَ: فَإِنْ قَالَ قَائلٌ 

 لَ اللَّهزا ؟، أَناصخ هلْتعج ففَكَي  

إِنَّ اللَّه تعالَى عمم بِالْخبرِ بِذَلك عن قَومٍ كَانوا بِحكْمِ اللَّه الَّذي حكَم بِه في  :قيلَ 

. كتابِه جاحدين فَأَخبر عنهم أَنهم بِتركهِم الْحكْم علَى سبِيلِ ما تركُوه كَافرونَ 

  ،هو بِاللَّه كَافر ، لِّ من لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه جاحدا بِه وكَذَلك الْقَولُ في كُ

  ريظن ابِهتي كف لَهزأَن هأَن هلْمع دعب اللَّه كَمح هودحبِج هأَناسٍ ؛ لبع نا قَالَ ابكَم

هلْمع دعب هبِيةَ نوبن هودحج بِين ه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠."أَن  

  



 

٧ 
 

  قال:تفسري القرطيب - ٧

) الظَّالمونَ(و) ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئك هم الْكافرونَ(: قوله تعاىل

نزلت كلها يف الكفار، ثبت ذلك يف صحيح  ]٤٧-٤٥-٤٤:املائدة[ )الْفاسقُونَ(و

فأما املسلم فال يكفر وإن . وعلى هذا املعظم. مسلم من حديث الرباء، وقد تقدم

  . ارتكب كبرية

رداً للقرآن، وجحدا لقول "ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه "فيه إضمار، أي  :وقيل

. ابن عباس وجماهد، فاآلية عامة على هذاالرسول عليه الصالة والسالم فهو كافر، قاله 

هي عامة يف كل من مل حيكم مبا أنزل اهللا من املسلمني : قال ابن مسعود واحلسن

واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحال له، فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه 

غفر  راكب حمرم فهو من فساق املسلمني، وأمره إىل اهللا تعاىل إن شاء عذبه، وإن شاء

  .له

  :قال:تفسري بن كثري - ٨

ألم جحدوا   ]٤٤:املائدة[} ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ{ 

  .حكم اهللا قصدا منهم وعنادا وعمدا

  :تفسري السعدى - ٩

 } ا أَنزلَ اللَّهكُم بِمحي ن لَّممذي يعلمه، لغرض من احلق املبني، وحكم بالباطل ال} و

فاحلكم بغري ما أنزل اهللا من أعمال }  فَأُولَئك هم الْكَافرونَ{ من أغراضه الفاسدة 

وقد يكون . أهل الكفر، وقد يكون كفرا ينقل عن امللة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه

كبرية من كبائر الذنوب، ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠لشديدا
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  .قال:تفسري فتح القدير للشوكاين  - ١٠

   ]٤٤:املائدة[} هم الْكَافرونَومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اهللا فَأُولَئك { : قوله 

من صيغ العموم فيفيد أن هذا غري خمتص بطائفة معينة ، بل بكل من ويل »  من« لفظ 

احلكم؛ وقيل إا خمتصة بأهل الكتاب؛ وقيل بالكفار مطلقاً ألن املسلم ال يكفر 

بارتكاب الكبري؛ وقيل هو حممول على أن احلكم بغري ما أنزل اهللا ، وقع استخفافاً ، 

إىل من ، واجلمع باعتبار }  أُولَئك{ : بقوله  أو استحالالً ، أو جحداً ، واإلشارة

  .}  هم الْكَافرونَ{ : معناها ، وكذلك ضمري اجلماعة يف قوله 

  :قال:حماسن التأويل للقامسي  - ١١

  .كفر احلاكم بغري ما أنزل بقيد االستهانة به واجلحود له  

  :وقال أيضاً

 } لَ اللّهزا أَنبِم كُمحمل ي نمونَورالْكَاف مه كقال ابن ]  ٤٤: املائدة [ }  فَأُولَئ

ليس بكفر ينقل عن امللة ، إذا فعله فهو به كفر ، وليس : عباس رضي اهللا عنهما 

  .انتهى كالمه . كمن كفر باهللا واليوم اآلخر ، وكذلك قال طاوس وعطاء 

   :وقال الشيخ تقي الدين 

ون يف العبد إميان ونفاق ، وهذا يدل عليه قوله إنه يك: كان الصحابة والسلف يقولون 

وهذا كثري يف ] ١٦٧: آل عمران[ } هم للْكُفْرِ يومئذ أَقْرب منهم للْإِميان{ : عز وجل 

كالم السلف ، يبينون أن القلب يكون فيه إميان ونفاق ، والكتاب والسنة يدل على 

مثْقَالُ  يخرج من النارِ من كَانَ في قَلْبِه« :عليه وسلّم وهلذا قال النيب صلّى اُهللا  .ذلك 

انإِمي نم ةصحيح مسلم حديث برقم ) ٧٥١٠( صحيح البخاري حديث برقم »ذَر ،

   ؟من كان معه من اإلميان أقل قليل مل خيلد يف النار ،  .)١٩٣(
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    ؟على قدر ما معه مث خيرج ،وإن كان معه كثري من النفاق ، فهذا يعذب يف النار 

ومتام هذا أن اِإلنساْن قد يكون فيه شعبة من شعب اإلميان وشعبة من  :إىل أن قال 

شعب الكفر وشعبة من شعب النفاق ، وقد يكون مسلماً وفيه كفر دون الكفر الذي 

كفر دون كفر ، : ينقل عن اإلسالم بالكلية ، كما قال الصحابة ، ابن عباس وغريه 

  .انتهى . ا عامة قول السلف وهذ

  .قال:احملرر الوجيز البن عطية  - ١٢

ولكنه . وقالت مجاعة عظيمة من أهل العلم اآلية متناولة كل من مل حيكم مبا أنزل اهللا 

  .يف أمراء هذه األمة كفر معصية ال خيرجهم عن اإلميان 

  :وقال الفخر الرازى ىف التفسري الكبري  - ١٣

إمنا يتناول من أنكر بقلبه وجحد  "يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه  ومن لَم"قوله : قال عكرمة 

بلسانه ، أما من عرف بقلبه كونه حكم اللَّه وأقر بلسانه كونه حكم اللَّه ، إال أنه أتى 

مبا يضاده فهو حاكم مبا أنزل اللَّه تعاىل ، ولكنه تارك له ، فال يلزم دخوله حتت هذه 

  .لصحيح واللَّه أعلماآلية ، وهذا هو اجلواب ا

  :قال بن حيان ىف البحر احمليط  - ١٤

وليس من ]  ٤٤: املائدة [ }  ومن مل يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ{ 

  .حكم من املؤمنني بغري ما أنزل اللّه بكافر

  .قال:تفسري التحرير والتنوير البن عاشور  - ١٥

الذي مل حيكم مبا أنزل اهللا وال حكم بغريه، بأن ترك احلكم بني الناس، أو دعا إىل 

الصلح، ال ختتلف األمة يف أنه ليس بكافر وال آمث، وإال للزم كفر كل حاكم يف حال 
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ومن حكم فلم حيكم مبا أنزل :فاملعىن.عدم مباشرته للحكم، وكفر كل من ليس حباكم

  .اهللا

  .قال:تفسري البضاوى  - ١٦

و لَ اللّهزا أَنبِم كُمحمل ي نونَ ) مستهينا به منكرا له( مرالْكَاف مه كفَأُولَئ 

) و ( الْكَافرونَ ) الستهانتهم به ومتردهم بأن حكموا بغريه ولذلك وصفهم بقوله (

فكفرهم إلنكاره وظلمهم باحلكم على خالفه وفسقهم (  الْفَاسقُونَ) و (  الظَّالمونَ

  .باخلروج عنه

  .قال:تفسري الكشاف للزخمشرى املعتزيل  - ١٧

لَ اللَّهآ أَنزكُم بِمحي ن لَّممونَ" مستهينا به" ورالْكاف مه كونَ ٠٠و فَأُولئمو الظَّال 

ومتردوا بأن . وصف هلم بالعتو يف كفرهم حني ظلموا آيات اللَّه باالستهانة:  الْفَاسقُونَ

  .حكموا بغريها

  ١/٢٧٥٧تفسري اللباب البن عادل  - ١٨

وباالتّفاق ، ] ٤٤: املائدة [} ومن لَّم يحكُم بِمآ أَنزلَ اللَّه فَأُولَـائك هم الْكَافرونَ{

  .ليس كذلك

  :تفسري النسفى  - ١٩

قال ابن }  فَأُولَئك هم الكافرون{ مستهيناً به }  ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اهللا{ 

من مل حيكم جاحداً فهو كافر ، وإن مل يكن جاحداً فهو : عباس رضي اهللا عنهما 

  .فاسق ظامل 

  تفسري زاد املسري البن اجلوزى  - ٢٠
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}فَأُو لَ اللَّهآ أَنزكُم بِمحي ن لَّممونَورالْكَاف مه كوفصل  ] ٤٤: املائدة [}لَـائ

أن من مل حيكم مبا أنزل اهللا جاحداً له ، وهو يعلم أن اهللا أنزله ، كما فعلت : اخلطاب 

اليهود ، فهو كافر ، ومن مل حيكم به ميالً إِىل اهلوى من غري جحود ، فهو ظامل 

  وفاسق 

  :تفسري أضواء البيان للشنقيطي  - ٢١

  ]٤٤: املائدة [}لَّم يحكُم بِمآ أَنزلَ اللَّه فَأُولَـائك هم الْكَافرونَومن {

وهذَا يختلف إِنْ حكَم بِما عنده علَى أَنه من عند اللَّه فَهو تبديلٌ "ينقل كالم القرطيب 

عمى ووه بِه كَمإِنْ حو ، الْكُفْر وجِبي لِ لَهلَى أَصةُ عرفغالْم رِكُهدت بذَن وةً فَهيص

 رِييقَالَ الْقُش ، ذْنِبِنيلْمل انفْري الْغف ةنلِ السى ، : أَهشتنِ ارارِجِ أَنَّ موالْخ بذْهمو

ذَا إِلَى الْحا هزعو ، ركَاف وفَه رِ اللَّهكْمِ غَيبِح كَمحو نسقَالَ الْحو ، يدالسنِ ، وس

أَلَّا يتبِعوا الْهوى ، وأَلَّا يخشوا الناس : أَخذَ اللَّه علَى الْحكَّامِ ثَلَاثَةَ أَشياَء : أَيضا 

  .بِي ويخشوه ، وأَلَّا يشتروا بِآياته ثَمنا قَليلًا ، انتهى كَلَام الْقُرطُ

 هدقَيقَالَ م -  هنع فَا اللَّهةَ :  –عأَنَّ آي اتاقِ الْآييس نم رادبتالْم رالظَّاه مه كفَأُولَئ

فَلَا : لأَنه تعالَى قَالَ قَبلَها مخاطبا لمسلمي هذه الْأُمة ؛ ، نازِلَةٌ في الْمسلمني  الْكَافرونَ

ومن لَم يحكُم بِما : ، ثُم قَالَ  تخشوا الناس واخشون ولَا تشتروا بِآياتي ثَمنا قَليلًا

، فَالْخطَاب للْمسلمني كَما هو ظَاهر متبادر من سياقِ أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ 

 ةالْآي أَو ، ا لَهلحتسم كلَ ذَلكُونَ فَعا أَنْ يإِمونَ كَفْرٍ ، ود ا كُفْرإِم فَالْكُفْر هلَيعو،

أَما من حكَم بِغيرِ حكْمِ اللَّه ، وهو .قَاصدا بِه جحد أَحكَامِ اللَّه وردها مع الْعلْمِ بِها 

م هأَن مالرِ عائس نم وى فَهوالْه كلَى ذَلع لَهما حمإِنا ، ولٌ قَبِيحا ، فَاعبذَن بكتر

نيملسالْماةصع".  
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  :تفسري أبو السعود  - ٢٢

كائناً من كان دون املخاطبني خاصة فإم } ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اهللا { 

من مل حيكم بذلك مستهيناً به منكراً كما يقتضيه ما مندرجون فيه اندراجاً أولياً أي 

، واجلمع ) من ( إشارةٌإىل }  فَأُولَئك {فعلوه من حتريف آيات اهللا تعاىل اقتضاًء بيناً 

الستهانتهم }  هم الكافرون{ باعتبار معناها كما أن اإلفراد فيما سبق باعتبار لفظها 

  ٠٠"به 

  :ىف األيات الثالثوقال جماهد ىف تفسري اخلازن   - ٢٣

  "من ترك احلكم مبا أنزل اهللا رداًلكتاب اهللا فهو كافر فاسق ظامل"

  :املصدر السابق:قال عكرمة  - ٢٤

جاحداًبه فقد كفر ومن أقر به ومل حيكم به فهو ظامل  ٠٠٠ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اهللا

  .الزجاجوهو اختيار .قال اخلازن وهذا قول ابن عباس أيضاً "فاسق

  قال أبو الليث السمرقندى ىف تفسريه - ٢٥

يعىن إذا مل ]٤٤: املائدة [}ومن لَّم يحكُم بِمآ أَنزلَ اللَّه فَأُولَـائك هم الْكَافرونَ{

  .يقر

  :قال أبو بكر اجلصاص ىف أحكام القرأن  - ٢٥

  "فَأُولئك هم الْكافرونَ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه" قال أبو بكر قوله تعاىل

ال خيلو من أن يكون مراده كفر الشرك واجلحود أو كفر النعمة من غري جحود فإن  

كان املراد جحود حكم اللّه أو احلكم بغريه مع األخبار بأنه حكم اللّه فهذا كفر خيرج 



 

١٣ 
 

نزلت يف عن امللة وفاعله مرتد إن كان قبل ذلك مسلما وعلى هذا تأوله من قال إا 

بىن إسرائيل وجرت فينا يعنون أن من جحد منا حكم أو حكم بغري حكم اللّه مث قال 

إن هذا حكم اللّه فهو كافر كما كفرت بنو إسرائيل حني فعلوا ذلك وإن كان املراد 

به كفر النعمة فإن كفران النعمة قد يكون بترك الشكر عليها من غري جحود فال 

واألظهر هو املعىن األول إلطالقه اسم الكفر على من مل  يكون فاعله خارجا من امللة

  ."حيكم مبا أنزل اللّه

  .األوقاف السعودية.ط١/٣٠٤قال شارح الطحاوية  - ٢٦

أن احلكم بغري ما أنزل اهللا قد يكون كفرا ينقل عن : وهنا أمر جيب أن يتفطن له، وهو

يا، وإما كفرا أصغر، إما جماز: كبرية أو صغرية، ويكون كفرا: امللة، وقد يكون معصية

فإنه إن اعتقد أن احلكم مبا أنزل : وذلك حبسب حال احلاكم. على القولني املذكورين

فهذا كفر  -] . اهللا[اهللا غري واجب، وأنه خمري فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم 

وإن اعتقد وجوب احلكم مبا أنزل اهللا، وعلمه يف هذه الواقعة، وعدل عنه مع . أكرب 

  ."ترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص، ويسمى كافرا كفرا جمازيا، أو كفرا أصغراع

  ٥/٨٣وقال شيخ اإلسالم ىف منهاج النبوة  - ٢٧

وال ريب أن من مل يعتقد وجوب احلكم مبا أنزل اهللا على رسوله فهو كافر فمن 

استحل أن حيكم بني الناس مبا يراه هو عدال من غري اتباع ملا أنزل اهللا فهو كافر فإنه 

ما من أمة إال وهي تأمر باحلكم بالعدل وقد يكون العدل يف دينها ما رآه أكابرهم بل 

سالم حيكمون بعادام اليت مل ينزهلا اهللا سبحانه وتعاىل كثري من املنتسبني إىل اإل

كسوالف البادية وكأوامر املطاعني فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي احلكم به دون 

الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثريا من الناس أسلموا ولكن مع هذا ال حيكمون 
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فهؤالء إذا عرفوا أنه ال جيوز احلكم إال  إال بالعادات اجلارية هلم اليت يأمر ا املطاعون

أن حيكموا خبالف ما أنزل اهللا فهم كفار "بل استحلوا "مبا أنزل اهللا فلم يلتزموا ذلك 

  ." وإال كانوا جهاال

  ١٦/٣٦"املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم"قال أبو العباس القرطيب ىف   - ٢٨

: املائدة [}للَّه فَأُولَـائك هم الْكَافرونَومن لَّم يحكُم بِمآ أَنزلَ ا{: وقوله تعاىل  

حيتج بظاهره من يكفِّر بالذنوب ، وهم اخلوارج ، وال حجة هلم فيه ؛ ألنَّ هذه  ]٤٤

اآليات نزلت يف اليهود احملرفني كالم اهللا تعاىل ، كما جاء يف هذا احلديث ، وهم 

أن املسلم : وبيان هذا . كفار ، فيشاركهم يف حكمها من يشاركهم يف سبب نزوهلا 

 قضية قطعا ، مث مل حيكم به ؛ فإن كان عن جحد كان إذا علم حكم اهللا تعاىل يف

وإن كان ال عن جحد كان عاصيا مرتكب كبرية ؛ ألنه . كافرا ، ال خيتلف يف هذا 

مصدق بأصل ذلك احلكم ، وعامل بوجوب تنفيذه عليه ، لكنه عصى بترك العمل به ، 

ة ، وغريها من القواعد وهكذا يف كل ما يعلم من ضرورة الشرع حكمه ، كالصال

أن : وقد تقدم ذلك يف كتاب اإلميان ؛ حيث بينا . وهذا مذهب أهل السنه. املعلومة 

الكفر هو اجلحد والتكذيب بأمرٍ معلوم ضروري من الشرع ، فما ال يكن كذلك 

. أهل الكفر ، والعناد : أن هذه اآليات املراد ا : ومقصود هذا البحث . فليس بكفر 

ا كانت ألفاظها عامة ، فقد خرج منها املسلمون ؛ ألنَّ ترك العمل باحلكم مع وأ

إِنَّ اللَّه الَ يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما { وقد قال تعاىل. اإلميان بأصله هو دون الشرك 

، وترك احلكم بذلك ليس بشرك باالتفاق  ]١١٦: النساء[ }دونَ ذَلك لمن يشاُء

  ."فيجوز أن يغفر ، والكفر ال يغفر ، فال يكون ترك العمل باحلكم كفرا

  .قال العالمة عبد اللطيف بن عبدالرمحن أل الشيخ رمحه اهللا  - ٢٩
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وإمنا حيرم التحكيم إذا كان املستند إىل شريعة باطلة ختالف " ٧١ىف منهاج التأسيس

وقوانينهم الىت مصدرها أراؤهم كأحكام اليونان واإلفرنج والتتر ،الكتاب والسنة

  ....وأهواؤهم وكذلك سوالف البادية وعادم اجلارية

ومن لَّم يحكُم بِمآ {فمن استحل احلكم ذ ىف الدماء أو غريه فهو كافر قال تعاىل

وهذه األية ذكر فيها بعض ] ٤٤: املائدة [}أَنزلَ اللَّه فَأُولَـائك هم الْكَافرونَ

ين أن الكفر املراد هنا كفر دون الكفر األكرب ألم فهموا أا تتناول من حكم املفسر

بغري ما أنزل اهللا وهو غري مستحل لذلك لكنهم ال ينازعون ىف عمومها للمستحل وأن 

  .كفره خمرج من امللة

   ٢/٦٠٥وقال ىف عيون الرسائل

ومن ،أنزل اهللا كرته من األعراب من الفرق بني من استحل احلكم بغري ما وما ذ"

  "استحل فهو الذى عليه العمل واملرجع عند أهل العلم

  ) : ٥٧٤١( السؤال احلادي عشر من الفتوى رقم  :فتاوى اللجنة الدائمة  - ٣٠

 أعماله سلم أم كافر كفرا أكرب وتقبل منهمن مل حيكم مبا أنزل اهللا هل هو م :١١س

: وقال تعاىل }الْكَافرونَ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم {قال تعاىل :١١ج

ومن لَم  {    : وقال تعاىل  }ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ  {

  ]٤٧-٤٥-٤٤:املائدة[}يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ

لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكرب، وظلم أكرب، وفسق أكرب خيرج 

من امللة، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد حترمي ذلك فإنه 

را كفرا أصغر، وظاملا ظلما أصغر، وفاسقا فسقا أصغر ال خيرجه من آمث، يعترب كاف
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وصلى اهللا . وباهللا التوفيق.امللة، كما أوضح ذلك أهل العلم يف تفسري اآليات املذكورة

  .على نبينا حممد، وآله وصحبه وسلم

                    ..اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز... عبد الرزاق عفيفي ... عبد اهللا بن غديان 

  ) : ٥٢٢٦( السؤال الثاين من الفتوى رقم  - ٣٢

         : مىت جيوز التكفري ومىت ال جيوز؟ وما نوع التكفري املذكور يف قوله تعاىل :٢س

  ؟  ]٤٤: املائدة [} ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ{ 

مىت جيوز التكفري ومىت ال جيوز فنرى أن تبني لنا األمور اليت أشكلت : أما قولك: ٢ج

  .عليك حىت نبني لك احلكم فيها

}   ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ{ أما نوع التكفري يف قوله تعاىل

قال ابن عباس رضي اهللا عنهما وجماهد رمحه : رطيب يف تفسريهفهو كفر أكرب، قال الق

ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى اهللا عليه }ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه {: اهللا

  .انتهى ٠٠٠وسلم فهو كافر

وأما من حكم بغري ما أنزل اهللا وهو يعتقد أنه عاص هللا لكن محله على احلكم بغري ما 

أنزل اهللا ما يدفع إليه من الرشوة أو غري هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو 

فهذا ال يكون كفره أكرب، بل يكون عاصيا هللا، وقد -صداقته للمحكوم له وحنو ذلك 

وصلى اهللا . وباهللا التوفيق. وقع يف كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق

  .لمعلى نبينا حممد، وآله وصحبه وس

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  الرئيس       ...نائب رئيس اللجنة  ...       عضو       ...       عضو       

                                                         بن بازعبد العزيز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد اهللا بن غديان ... عبد اهللا بن قعود 
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  ٢/٧٢٣"اإلبانة"ذكر اإلمام أبو عبداهللا بن بطة ىف كتاب  - ٣٣

فذكر ضمن هذا "غري خارج به من امللةذكر الذنوب الىت تصري بصاحبها إىل كفر "باب

وأورد أثار الصحابة والتابعني الدالة على أنه كفر أصغر ،احلكم بغري ما أنزل اهللا:الباب

  "غري ناقل من امللة

  ٤/٣٩قال اإلمام الشاطيب ىف املوافقات - ٣٤

 ]٤٤: املائدة[} م الْكَافرونومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك ه{: ومثله قوله تعاىل" 

مع أا نزلت يف اليهود والسياق يدل على ذلك، مث إن العلماء عموا ا غري الكفار، 

  ."كفر دون كفر: وقالوا

  ١٣/١٢٠قال احلافظ ىف الفتح - ٣٥

ويظهر أن يقال إن اآليات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غريهم "

د الشريعة أن مرتكب املعصية ال يسمى كافرا وال يسمى أيضا لكن ملا تقرر من قواع

  .يعىن االفسق."ظاملا ألن الظلم قد فسر بالشرك بقيت الصفة الثالثة

     ٦/٣٥٣عفا اهللا عنه صاحب تفسرياملنار"حممد رشيد رضا"وقال - ٣٦

عأَلَ سس هرٍ أَنيبنِ جيمِ بكح نع ديمح نب دبع جرأَخالَىوعت هلقَو نرٍ عيبج نب يد " :

كُمحي لَم نمو . . .كُمحي لَم نمو . . . كُمحي لَم نمقَالَ"و ، :ا : فَقُلْتهأَن مقَو معز

لَا بلْ : بعدها، فَقَالَ اقْرأْ ما قَبلَها وما: نزلَت علَى بنِي إِسرائيلَ ولَم تنزِلْ علَينا، قَالَ

نزلَت علَينا، ثُم لَقيت مقْسما مولَى ابنِ عباسٍ فَسأَلْته عن هؤلَاِء الْآيات الَّتي في 

قُلْت ،ةدائا،: الْمنلَيزِلْ عنت لَميلَ وائرنِي إِسلَى بع لَتزا نهأَن مقَو معز  

ثُم . إِنه نزلَ علَى بنِي إِسرائيلَ ونزلَ علَينا، وما نزلَ علَينا وعلَيهِم فَهو لَنا ولَهم: لَقَا

  : دخلْت علَى علي بنِ الْحسينِ فَسأَلْته، وذَكَر أَنه ذَكَر لَه ما قَالَه سعيد ومقْسم، قَالَ
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صدق، ولَكنه كُفْر لَيس كَكُفْرِ الشرك، وظُلْم لَيس كَظُلْمِ الشرك، وفسق لَيس كَفسقِ 

نِهابرٍ ليبج نب يدعا قَالَ، فَقَالَ سبِم هتربرٍ فَأَخيبج نب يدعس يتفَلَق ،كرالش : فكَي

، والْمراد أَنَّ عدم الْحكْمِ "د وجدت لَه فَضلًا عظيما علَيك وعلَى مقْسمٍ لَقَ: رأَيته؟ قَالَ

 رِهإِلَى غَي كَهرت لَ اُهللا أَوزا أَنبِم-  ادرالْم وهو-  نوجِ مرى الْخنعا بِمكُفْر دعلَا ي

  الدينِ،

وقَد استحدثَ كَثري من الْمسلمني من الشرائعِ . ....معاصيبلْ بِمعنى أَكْبرِ الْ 

والْأَحكَامِ نحو ما استحدثَ الَّذين من قَبلهِم، وتركُوا بِالْحكْمِ بِها بعض ما أَنزلَ اُهللا 

لَ اُهللا فزا أَنكُونَ مرتي ينفَالَّذ ،هِملَيونَ عدقتعأْوِيلٍ يرِ تغَي نكَامِ، مالْأَح نم ابِهتي ك

صحته، فَإِنه يصدق علَيهِم ما قَالَه اُهللا تعالَى في الْآيات الثَّلَاث، أَو في بعضها، كُلٌّ 

 رِقَةالس دكْمِ بِحنِ الْحع ضرأَع نفَم ،هالبِ حسبِح نٍ لَهذْعم را غَينأَوِ الز ؛ أَوِ الْقَذْف

م لاستقْباحه إِياه، وتفْضيلِ غَيرِه من أَوضاعِ الْبشرِ علَيه، فَهو كَافر قَطْعا، ومن لَم يحكُ

مظَال وى فَهرأُخ لَّةعل بِه ....  

 نم ريِينى كَثرا ننإِنو ينالَّذ ةيلمِ الْأَهاكحاةَ الْمونَ أَنَّ قُضدقتعي نِنييدتالْم نيملسالْم

 كُفَّار ونونَ بِالْقَانكُمحالَى؛ يعت هلرِ قَوذًا بِظَاهلَ اُهللا : (أَخزا أَنبِم كُمحي لَم نمو

لْزِم الْحكْم بِتكْفريِ الْقَاضي الْحاكمِ بِالْقَانون تكْفري الْأُمراِء ويست) فَأُولَئك هم الْكَافرونَ

فَإِنهم وإِنْ لَم يكُونوا أَلَّفُوها بِمعارِفهِم، فَإِنها وضعت ؛ والسلَاطنيِ الْواضعني للْقَوانِنيِ 

أَحكُم : نَ الْحكَّام ليحكُموا بِها، ويقُولُ الْحاكم من هؤلَاِءبِإِذْنِهِم، وهم الَّذين يولُّو

 ريِ فُلَانمِ الْأَمريِ لَفْظَ ؛ بِاسلَى الْأَمقُونَ عطْليو ،بِإِذْنِه هنع بائنِي نأَنارِعِ(لالش. (  

 نم دأَح قُلْ بِهي فَلَم ةالْآي را ظَاهقَطُّ، فَإِنَّ أَم دأَح قُلْ بِهي لْ لَمب ،ورِينهشالْم قْهالْف ةمأَئ

 ظَاهرها يتناولُ من لَم يحكُم بِما أَنزلَ اُهللا مطْلَقًا؛ سواٌء حكَم بِغيرِ ما أَنزلَ اُهللا تعالَى
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مسلمني، حتى الْخوارِجِ الَّذين يكَفِّرونَ الْفُساق أَم لَا، وهذَا لَا يكَفِّره أَحد من الْ

  ."بِالْمعاصي، ومنها الْحكْم بِغيرِ ما أَنزلَ اُهللا

  ) : ٦٣١٠( اللجنة الدائمة الفتوى رقم  - ٣٧

رجل يقول ال إله إال اهللا، وال يدعو بغري اهللا عز وجل وال يتوكل إال على اهللا  :٣س

وجل ولكنه يتحاكم إىل غري اهللا عز وجل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، ويدعو عز 

الناس لالنضمام لألحزاب ويدافع عن األحزاب ويدعي أن الدين يف القلب ويف الصالة 

والصوم والزكاة واحلج وحب الناس، ويقول ال بد من الوحدة بني اليهود والنصارى 

هل هو : علون أساس التفرقه بني الناس هوواملسلمني ويعامل املسلم كالنصراين وجي

مصري أم غري مصري، فما حكم من يتحاكم إىل القوانني الوضعية وهو يعلم بطالا 

فال حيارا وال يعمل على إزالتها، وما حكم من يوايل املشرك ويسكن معه يف حني 

منهم، ويدعي أن من برى هلم قلما أو قدم هلم قرطاسا فهو : يقرأ البن تيمية رمحه اهللا

ذلك الرجل أنه يبغضهم يف قلبه ولكن يظهر منه خالف ما يدعي إبطانه هلم فما 

  ؟٠٠٠٠٠٠٠حكمه

الواجب التحاكم إىل كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه سلم عند االختالف،  :ج

نْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِ{ : قال تعاىل

فَلَا وربك لَا { : وقال تعاىل  ]٥٩:النساء[ } والْيومِ الْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا

 تيا قَضما مجرح فُِسهِمي أَنوا فجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤي

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ]٦٥: النساء[ }ويسلِّموا تسليما 

، فإن مل والتحاكم يكون إىل كتاب اهللا تعاىل وإىل سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

يتحاكم إليهما مستحال التحاكم إىل غريمها من القوانني الوضعية بدافع طمع يف مال 
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أو جاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقا دون فسق وال خيرج من دائرة 

  .اإلميان

وحيرم السكن مع املشرك ومواالته مواالة صحبة ومودة، لكن اإلحسان إىل الكافر 

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين { :وبذل املعروف له جائز إذا مل يكن حربيا، كما قال تعاىل

 موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي لَم إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيتو

نيقِْسطالْم بح٨: املمتحنة[ } ي[ =  

وثبت عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر أمساء بنت أيب بكر أن تصل أمها  =

  "١٠٠٣" ، ومسلم"٢٦٢٠"روى البخاري يف اهلبة باب اهلدية للمشركني ، وكانت مشركة

تيمية وغريه فمراده ألهل احلرب، ال للمعاهدين وحنوهم، أما كالم شيخ اإلسالم ابن 

وأما من مل يفرق بني اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبني املسلمني إال بالوطن وجعل 

  .أحكامهم واحدة فهو كافر

  .وباهللا التوفيق وصلى اهللا على نبينا حممد، وآله وصحبه وسلم

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  الرئيس       ...نائب رئيس اللجنة  ...       عضو       ...       عضو       

                                                                                                    عبد العزيز بن باز... عبد الرزاق عفيفي ... عبد اهللا بن غديان ... عبد اهللا بن قعود 

  كالم العالمة بن باز- ٣٨

  ٢٨/٢٦٩سئل رمحه اهللا ىف جمموع الفتاوى

احلكام الذين ال يطبقون شرع اهللا يف بالد اهللا ،  - لو مسحت  -مساحة الشيخ  :س 

هل هؤالء كفار على اإلطالق مع أم يعلمون بذلك ؟ وهل هؤالء ال جيوز اخلروج 
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عليهم ؟ وهل مواالم للمشركني والكفار يف مشارق األرض ومغارا يكفرهم بذلك 

  ؟ 

وعليهم أن يناصحوهم ويوجهوهم إىل اخلري ، هذا فيه تفصيل عند أهل العلم ،  :ج 

ويعلموهم ما ينفعهم ، ويدعوهم إىل طاعة اهللا وطاعة رسوله وإىل حتكيم الشريعة ، 

وعليهم املناصحة ؛ ألن اخلروج يسبب الفنت والبالء وسفك الدماء بغري حق ، ولكن 

ويدعوهم إىل على العلماء واألخيار أن يناصحوا والة األمور ويوجهوهم إىل اخلري ، 

حتكيم شريعة اهللا ، لعل اهللا يهديهم بأسباب ذلك ، واحلاكم بغري ما أنزل اهللا خيتلف ، 

 ٠٠فقد حيكم بغري ما أنزل اهللا ويعتقد أنه جيوز له ذلك ، أو أنه أفضل من حكم اهللا ،

أو أنه مساو حلكم اهللا ، هذا كفر ، وقد حيكم وهو يعرف أنه عاص ولكنه حيكم 

كثرية ، إما رشوة ، و إال ألن اجلند الذي عنده يطيعونه ، أو ألسباب ألجل أسباب 

. كفر دون كفر وظلم دون ظلم : أخرى ، هذا ما يكفر بذلك مثل ما قال ابن عباس 

أما إذا استحل ذلك ورأى أنه جيوز احلكم بالقوانني وأا أفضل من حكم اهللا ، أو مثل 

 لو كان ليس حباكمذا ردة عن اإلسالم حىت حكم اهللا ، أو أا جائزة ، يكون عمله ه

  .، حىت لو هو من أحد أفراد الناس 

إنه جيوز احلكم بغري ما أنزل اهللا فقد كفرت بذلك ، ولو أنك ما أنت  :لو قلت 

  .حباكم ، ولو أنك ما أنت الرئيس 

وا إِلَّا أَنْ تر«: قال  -صلى اهللا عليه وسلم  - اخلروج على احلكم حمل نظر ، فالنيب 

الفنت باب قول النيب (أخرجه البخاري يف  »كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ

واللفظ له، ) ٧٠ ٥٣": سترون بعدي أمورا تنكروا : " صلى اهللا عليه وآله وسلم

وهذا ال يكون إال إذا وجدت أمة قوة تستطيع إزالة  )٤٧٩١: اإلمارة(ومسلم يف 
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أما خروج األفراد والناس العامة الذين يفسدون وال يصلحون فال جيوز . اطل احلكم الب

  ."خروجهم ، هذا يضرون به الناس وال ينفعوم 

  ٤/٤١٦رمحه اهللا ىف الفتاوى:وسئل أيضاً - ٣٩

هل يعترب احلكام الذين حيكمون بغري ما أنزل اهللا كفارا وإذا قلنا إم  :السؤال 

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم { : مسلمون فماذا نقول عن قوله تعاىل 

  }  الْكَافرونَ

ماهلم ختتلف أحكامهم حبسب اعتقادهم وأع، احلكام بغري ما أنزل اهللا أقسام  :اجلواب 

فمن حكم بغري ما أنزل اهللا يرى أن ذلك أحسن من شرع اهللا فهو كافر عند مجيع ، 

وهكذا من حيكم القوانني الوضعية بدال من شرع اهللا ويرى أن ذلك جائز ، املسلمني 

  .إن حتكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم اهللا : ولو قال ، 

باعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبني احملكوم عليه أما من حكم بغري ما أنزل اهللا ات

أو ألسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص هللا بذلك وأن الواجب عليه حتكيم شرع اهللا 

فهذا يعترب من أهل املعاصي والكبائر ويعترب قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا 

طاوس ومجاعة من أصغر كما جاء هذا املعىن عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وعن 

  .واهللا ويل التوفيق. السلف الصاحل وهو املعروف عند أهل العلم 

  ٢٨/٢٧١وسئل رمحه اهللا ىف الفتاوى  - ٤٠

  يرى تكفري احلكام على اإلطالق ؟  -رمحه اهللا  -هل الشيخ حممد بن إبراهيم : 

هذه . يرى تكفري من استحل احلكم بغري ما أنزل اهللا فإنه يكون بذلك كافرا  :ج  

من استحل احلكم بغري ما أنزل اهللا كفر ، أما من فعله لشبهة : أقوال أهل العلم مجيعاً 

  .أو ألسباب أخرى ال يستحله يكون كفرا دون كفر 
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  ١/٦٥وهذه فتوى الشيخ ابن ابراهيم رمحه اهللا ىف فتاويه - ٤١

  قال رمحه اهللا

مدا صلى اهللا عليه وسلم، وأَهم ذلك معرفة أَصل التوحيد الذي بعث اهللا به رسوله حم"

وحتقيقه علما وعمال وحماربة ما خيالفه من الشرك اَألكرب الذي خيرج من امللة، أَو من 

وكذلك حتقيق معىن حممد . وهذا هو حتقيق معىن ال إله إال اهللا. أنواع الشرك اَألصغر

َألوضاع من حتكيم شريعته، والتقيد ا، ونبذ ما خالفها من القوانني وا: رسول اهللا

وسائر اَألشياء اليت ما أَنزل اهللا ا من سلطان، واليت من حكم ا أَو حاكم إليها 

فهو كافر الكفر الناقل عن امللة، وإن فعل ذلك بدون " صحة ذلك وجوازه"معتقدا "

  . اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي ال ينقل عن امللة

  )هـ١٣٨٥-١- ٩يف  ١- ٦٢ف-ص(

  .بعد فتوى القوانني خبمسة أعوام وهذه

  "فإن قال قائل "

إن الشيخ ابن جربين قد أنكر أن تكون هناك فتوى للشيخ ابن إبراهيم يشترط فيها 

  .االستحالل

ألن عنده زيادة .ومن علم حجة على من مل يعلم،وقد أثبتها العالمة ابن باز :قلنا

  .الفتوى ثابتة ىف فتاوى الشيخأضف إىل ذلك أن ،واملثبت يقدم على الناىف،علم

  .راجع فتنة التكفري للشيخ.األلباين رمحه اهللا كالمه أشهر من أن يذكر - ٤٢

  ".فتنة التكفري"وإليك الكلمة الىت قاهلا العالمة بن باز على كلمة األلباينُ 

  ):١٢٤/  ٩(جمموع فتاوى ابن باز  - ٤٣
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  تعليق على الكلمة الطيبة اليت تفضل ا صاحب

  حممد ناصر الدين األلباين  /الفضيلة الشيخ 

    احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه 

  :أما بعد

فقد اطلعت على اجلواب املفيد القيم، الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ حممد 

الذي أجاب به فضيلتة  )موناملسل(ناصر الدين األلباين وفقه اهللا، املنشور يف صحيفة 

  ".تكفري من حكم بغري ما أنزل اهللا من غري تفصيل " من سأله عن 

وفقه  -فألفيتها كلمة قيمة، قد أصاب فيها احلق، وسلك فيها سبيل املؤمنني وأوضح 

أنه ال جيوز ألحد من الناس أن يكفر من حكم بغري ما أنزل اهللا مبجرد الفعل من  -اهللا 

  .ه استحل ذلك بقلبهدون أن يعلم أن

  .واحتج مبا جاء يف ذلك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وعن غريه من سلف األمة 

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه {: وال شك أن ما ذكره يف جوابه يف تفسري قوله تعاىل

  }اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ } {فَأُولَئك هم الْكَافرونَ

هو       ]٤٧-٤٥-٤٤:املائدة[}ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ{  

أن الكفر كفران أكرب وأصغر، كما أن الظلم  -وفقه اهللا  - وقد أوضح . الصواب

استحل احلكم بغري ما أنزل اهللا أو  فمن. ظلمان، وهكذا الفسق فسقان أكرب وأصغر

الزنا أو الربا أو غريها من احملرمات امع على حترميها فقد كفر كفراً أكرب، وظلم 

ومن فعلها بدون استحالل كان كفره كفرا أصغر . ظلماً أكرب، وفسق فسقاً أكرب

  ه.أ."وظلمه ظلما أصغر وهكذا فسقه
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أيضاً كما رميتم األلباينُ بذلك بعد هذه  فهل ابن باز وقع ىف اإلرجاء:ييأبو حي:قلت

  .الكلمة

  ٦٥وسئل العالمة الفوازان ىف جمموعة رسائل دعوية ومنهجية ص - ٤٤

  ،نرجوا إرواء غليلنا ىف مسألة التكفري الىت تنازع فيها العلماء :فضيلة الشيخ

مبعىن أن ،هل كل قول أو فعل يستوجب الكفر واإلطالق أم ينبغى التفصيل:والسؤال

ام لنا أن ،احلاكم الذى يسن القوانني الوضعية حياد ا اهللا ورسوله نكفره مبجرد الفعل

فهل نقول أنه مسلم فيه كفر ،وال يستطيع تطبيق الشريعة،إذا أجاب أنه مشغول،نسأله

  أم نكفره وخنرجه من الدين؟  ،وفسق وظلم 

الطربي أوعلى شرح أو تفسري ،أنا أرشدتكم وأحلتكم على تفسري بن كثري:اجلواب

  .واحلمد هللا،الطحاوية البن أىب العز

وقد مر عليك كالم الذين أحال اليهم الشيخ حفظه اهللا:قلت.  

 إجابة السائل على أهم املسائل"قال العالمة مقبل بن هادى الوادعى ىف  - ٤٥

يقول بن عباس كفر }ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ{٢٨٥ص

  .أوحيمل على ما إذا كان مستحالً،دون كفر 

  ٢/١٩٢ىف سؤالت ابن هانئ ،قال إمساعيل ابن سعيد - ٤٦

قلت     }ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ{سألت أمحد بن حنبل ىف

  "فما هذا الكفر؟قال كفر ال خيرج من امللة

  ):١٩٠/  ٢(التفسري الوسيط للواحدي  - ٤٧



 

٢٦ 
 

إن اآليات الثالث نزلت يف الكفار ومن غير حكم اهللا من اليهود، وليس : فقال مجاعة

  ."يف أهل اإلسالم منها شيء، ألن املسلم وإن ارتكب كبرية ال يقال له كافر

  ):٢٣٣/  ١(تفسري ابن جزي ىف التسهيل لعلوم التنزيل  - ٤٨

يف كل من مل حيكم مبا أنزل اهللا من اليهود واملسلمني وغريهم،  هي عامة: وقال مجاعة

  ."إال أن الكفر يف حق املسلمني كفر معصية ال خيرجهم عن اإلميان

  ):٣٨٩/  ١(تفسري العز بن عبد السالم  - ٤٩

نزلت واآليتان اليت بعدها يف اليهود دون املسلمني، أو نزلت يف أهل الكتاب، وهي 

: اليهود، وبالفاسقني: أو أراد بالكافرين املسلمني، وبالظاملني عامة يف سائر الناس،

  .النصارى، أو من مل حيكم به جاحداً كفر، وإن كان غري جاحد ظلم وفسق

  ):٢٤١/  ٢٤(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٥٠

ار ومن غري إِلَى آخره، هذه واآليتان بعدها نزلت في الْكفَّ} ومن لَم يحكُم  {: قَوله

حكم اهللا من الْيهود ولَيس في أهل الْإِسلَام منها شيء لأَن الْمسلم وإِن ارتكب كَبِرية 

قَال لَهر: لَا يكَاف.  

       وأختم بكالم ألىب حممد بن حزم ىف الفصل يف امللل واألهواء والنحل  - ٥١ 

)١٣٠/  ٣:(  

 }ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ{فَإِن اهللا عز وجل قَالَ "

   ]٤٥:املائدة [}  ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ { ]٤٤:املائدة[

} مه كفَأُولَئ لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمقُونَوالْفَاس{ ]ةدائ٤٧: الْم[   



 

٢٧ 
 

فَيلْزم الْمعتزلَة أَن يصرحوا بِكفْر كل عاص وظامل وفاسق لأَن كل عامل باملعصية فَلم  

  " حيكم بِما أنزل اهللا

  .وإبن حزم وهو الظاهرى مل يأخذ بظاهر اآلية لعلمه بالصارف :ي يأبو حي:قلت 

  :تنبيه

  :عمر احلازمياعتراض من التكفريي أمحد ابن 

  .قال أن علماء التفسري مل يذكر واحد منهم أنه قصد من حنى الشريعة

  :الرد على ذلك

  .والكالم عليك أين ىف كالمهم أم ما يقصدون من ينحى الشريعة :أوالً

وعليك أنت " ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه "نرجع إىل األصل أم يتكلمون عن  :ثانياً

  .تنقلىن عن هذا األصلأن 

  .كيف مل يتكلمون عن من ينحى الشريعة وهم يتكلمون ىف األية ذاا :ثالثاً

واللجنةالدائمة وسنذكر كالم حممود شاكر ىف الرد ، قد ذكرنا كالم الشنقيطي  :رابعاً

ومع ذلك ،وقد عاصروا القوانني الوضعية ،على ما نسب إليه وغريهم من أهل العلم

  . مبثل كالم علماء التفسري املذكورين يجيبون فيها

  

  

  :الرد الثاىن

=============  



 

٢٨ 
 

  .أنه مل يأخذ بظاهر هذه األية إال اخلوارج

فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ  { عند قوله تعاىل ١/١٢١يقول ابن املنذر يف تفسريه - ١

إِالَّ اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاَء تغتابو ةنتاَء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتي  فَيونَ فخاسالرو

  ]٧: آل عمران[ }يذَّكَّر إِالَّ أُولُو اَأللْبابِ الْعلْمِ يقُولُونَ َآمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما

 كاسِ إذا قرءوهن، ومن أجل ذَللَى النن عآن يتشاي الْقُرات فهي آيات فأما املتشا

يضل من ضل ممن ادعى ذه الكلمة، فكل فرقة يقرؤون آية من الْقُرآن يزعمون أا 

ومن لَم {: احلرورية من املتشابه قول اهللا عز وجلَّ  لَهم أصابوا بِها اهلدى، ومما يتبع

ثُم الَّذين {: ثُم يقرؤون معها  ]٤٤:املائدة[}يحكُم بِما أَنزلَ اُهللا فَأُولَئك هم الْكَافرونَ

قَد : ، فَإِذَا رأوا اإلمام حيكم بغري احلق، قَالُوا ]١: األنعام[ }كَفَروا بِربهِم يعدلُونَ

فمن كفر عدل بِه، ومن عدل بربه فقد أشرك بربه،              ٠٠٠٠٠٠٠٠٠كفر،

فهؤالء األئمة مشركون، ومن أطاعهم فيخرجون فيفعلون ما رأيت، ألم يتأولون 

  ."هذه اآلية، وفتحت لَهم هذه اآلية بابا كبريا

  :قول اإلمام الطرباين ىف التفسري املنسوب إليهي - ٢

  : ؛ ذهب اخلوارج إىل أنَّ معىن اآلية }  ومن لَّم يحكُم بِمآ أَنزلَ اللَّه{ : قَولُه تعالَى 

 }لَ اللَّهآ أَنزكُم بِمحي ن لَّممو  { ، كلِ ذلعراً بفكَانَ كَاف هالَفخب كَمحقَاداً كَانَ وتاع

أو غَير ذلك ، وكَفَّروا بذلك كلَّ من عصى اَهللا تعاىل بكبرية أو صغرية ، وأداهم ذلك 

  !إىل الضالل والكُفرِ تكفريِهم األنبياَء صلوات اهللا عليهم بصغائرِ ذُنوم

جحد شيئاً مما أنزلَ اُهللا مثلَ أنَّ من : إن املراد ذه اآلية : وأما عامةُ أهلِ اإلسالم قالوا 

  ما فعلَه اليهود من التحريف والتبديل وإنكار بعض آيات اهللا تعاىل ، 



 

٢٩ 
 

؛ أي أهلُ هذه الصفة مبنزلة الكافر بالكُتب وبالرسل }  فَأُولَـائك هم الْكَافرونَ{ 

  .كلِّها

مبا نزلَ اُهللا ال يكفر بأنْ مل حيكُم ؛  يدلُّ على هذا أنه ال خالف أنَّ من مل يقْضِ بينهم

 لُحفإذا ص ، بني الناس يف كثريِ حاالته ال حيكم واحلاكم ، فةذه الص الناس ألنَّ أكثر

 وا يف ظاهرِ اللفظ فيقولوا معناهزِيدأن ي اخلوارج) : كَمحلَ اُهللا وزا نمب كُمحي لَم نم

هالَفبِخ (لُحص  لَ اُهللا : لغريِهم أن يقولوا معناهة ما نزبصح ن مل حيكُموم  

  ."، وهذا عام يف اليهود وغريهم}  فَأُولَـائك هم الْكَافرونَ{ 

  .ىف التفسري الكبري" املعتزيل"يقول الفخر الرازى - ٣

  ]٤٤:املائدة[}فرونَومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اُهللا فَأُولَئك هم الْكَا{ 

: وقال مجهور األئمة . كل من عصى اللَّه فهو كافر: قالت اخلوارج  :املسألة الثانية 

إا نص يف أن كل : ليس األمر كذلك ، أما اخلوارج فقد احتجوا ذه اآلية وقالوا 

، من حكم بغري ما أنزل اللَّه فهو كافر ، وكل من أذنب فقد حكم بغري ما أنزل اللَّه 

  .فوجب أن يكون كافرا

  :قال بن حيان ىف البحر احمليط عند األية - ٤

: واحتجت اخلوارج ذه اآلية على أنّ كل من عصى اللّه تعاىل فهو كافر ، وقالوا "

هي نص يف كل من حكم بغري ما أنزل اللّه فهو كافر ، وكل من أذنب فقد حكم بغري 

  ."ما أنزل اللّه فوجب أن يكون كافرا

  :ل اإلمام السمعاينُ ىف تفسريه عند هذه األيةيقو - ٥



 

٣٠ 
 

من مل حيكم مبا أنزل اهللا فهو : واعلم أن اخلوارج يستدلون ذه اآلية ، ويقولون "

  ."ال يكفر بترك احلكم: كافر ، وأهل السنة قالوا 

  :عند هذه األية،قال االلوسي ىف روح املعاىن- ٦

فر غري مؤمن ، ووجه االستدالل ا واحتجت اخلوارج ذه اآلية على أن الفاسق كا"

أن كلمة من فيها عامة شاملة لكل من مل حيكم مبا أنزل اللّه تعاىل ، فيدخل الفاسد 

املصدق أيضا ألنه غري حاكم وعامل مبا أنزل اللّه تعاىل ، وأجيب بأن اآلية متروكة 

  ."الظاهر

  ٦/١٩١ونقل القرطيب عن القشريي ىف اجلامع ألحكام القرأن - ٧

  "ومذهب اخلوارج أن من ارتشى وحكم بغري حكم اهللا فهو كافر"

  ) : ١٧/١٦التمهيد (  - رمحه اهللا  - قال ابن عبد الرب - ٨

يف هذا الباب فاحتجوا ،واملعتزلة ، اخلوارج :وقد ضلّت مجاعة من أهل البدع من « 

  :بآيات من كتاب اهللا ليست على ظاهرها مثل قوله تعاىل 

 } لَم نمونَورالْكَاف مه كلَ اُهللا فَأُولَئزا أَنبِم كُمحانتهى »  ]٤٤:املائدة[}ي.  

  ٢٧صـ"الشريعه" وقال األجرى - ٩

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اُهللا فَأُولَئك هم {ومما يتبع احلرورية من املتشابه قوله تعاىل"

 ]١: األنعام[ }ثُم الَّذين كَفَروا بِربهِم يعدلُونَ{ويقرأون معهم  ]٤٤:املائدة[}الْكَافرونَ

قد كفر ومن كفر عدل بربه فقد اشرك : فإذا رأوا اإلمام احلاكم حيكم بغري احلق قالوا

  "فهؤالء األئمه مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت ألم يتأولون هذه اآلية

  ٢/٥٣٤قال اجلصاص ىف أحكام القرآن - ١٠



 

٣١ 
 

ولت اخلوارج ذه اآلية على تكفري من ترك احلكم مبا أنزل اهللا من غري وقد تأ" 

  "جحود

  ٣٤٠وقال القاضى أبو يعلى ىف مسائل اإلميان ص - ١١

وظاهر هذا يقتضى يوجب إكفار أئمة -األية-واحتج يعىن أحد اخلوارج بقوله تعال"

  ..."اليهودواجلواب أن املراد بتلك - يعىن قول اخلوارج–اجلور وهذا قولنا 

من تسجيالت دار بن رجب " مناقشه حول مسألة التكفري" وىف شريط بعنوان - ١٢

باملدينة للعالمة اإلمام بن بازرمحه اهللا وهو يناقشه سلمان العوده وهو ممن يأخذ بظاهر 

  .اآلية، فكان مما احتج به العالمة بن بازعليه أن اآلية عامة ىف الناس مجيعاً

  جعلنا نصرف النص عن ظاهره؟ ما الذى :قال سلمان 

نزلت ىف املستحل أما لو حكم زيد أو عمرو برشوة نقول كفر؟ ما نقول  :قال الشيخ

  .كفر ذا، أو حكم بقتل زيد بغري حق هلواه ما يكفر بذلك

  فعلق احلكم بترك احلكم؟" ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اُهللا " يا مساحة الوالد  :قال سلمان

  .حكم بغري ما أنزل اهللا مستحالً له حيمل على هذا :الشيخقال 

  من أين جاء؟  -أى اإلستحالل –القيد هذا  :قال سلمان

من أدلة أخرى دالة عليه الىت دلت أن املعاصى ال يكفر صاحبها إال إذا  :قال الشيخ

ارج استحلها صار كفراً وذا خنرج عن اخلوارج ونباين اخلوارج يكون بيننا وبني اخلو

حينئذ متسع وإال وقعنا فيما وقع فيه اخلوارج وهو الذى شبه على اخلوارج هذا 

  .اإلطالقات هذه



 

٣٢ 
 

واحلوار طويل ولكىن أتيت مبا خيص موضوعنا أن الشيخ احتج عليه بأن  :ىيأبو حي:قلت

ومل يأخذها على .اآلية عامة للناس مجيعاً أن حيكموا مبا أنزل اهللا ىف أنفسهم وحيام

  .إال اخلوارج اإلطالق

الذى "قضية احلكم بغري ما أنزل اهللا" صاحب كتاب" أمحد حيي"وهذا يخرس املدلس

   ١٥٧ياسر برهامى صـ/قدم له د

وأما اام من فسر الكفرها هنا بالكفر األكرب بأنه من اخلوارج فمع أن هذا "حني قال

  "اام على االطالق غري صحيح إال أن األام باطل 

  .هذا قول اخلوارج ىف األية وإذا علمت أن 

  ):٨٩٨/  ٢(فانظر إىل قول سيد قطب يف ظالل القرآن 

  ..» ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئك هم الْكافرونَ«

. الشرطية ومجلة اجلواب» من«وذا التعميم الذي حتمله . ذا احلسم الصارم اجلازم

والزمان واملكان، وينطلق حكماً عاماً، على كل من مل  حبيث خيرج من حدود املالبسة

  ..حيكم مبا أنزل اهللا، يف أي جيل، ومن أي قبيل

. هي أن الذي ال حيكم مبا أنزل اهللا، إمنا يرفض ألوهية اهللا.. والعلة هي اليت أسلفنا

ومن حيكم بغري ما أنزل . فاأللوهية من خصائصها ومن مقتضاها احلاكمية التشريعية

، يرفض ألوهية اهللا وخصائصها يف جانب، ويدعي لنفسه هو حق األلوهية اهللا

  وماذا يكون الكفر إن مل يكن هو هذا وذاك؟..وخصائصها يف جانب آخر

 -وهو أقوى تعبرياً من الكالم -وما قيمة دعوى اإلميان أو اإلسالم باللسان، والعمل

  ه.أ!ينطق بالكفر أفصح من اللسان؟



 

٣٣ 
 

٤٨٣/  ٢٨(شيخ اإلسالم حيث قال ىف جمموع الفتاوى وصدق  :ىيأبو حي:قلت(  

"هِممى فَهضقْتآنَ بِمونَ الْقُربِعتوا يكَان ارِجوفَالْخ"  

  

  :الرد الثالث
==========  

أنه ثبت عن ترمجان القرآن تفسري اآلية بالكفر األصغر دون األكرب، وهذا هو القيد 

  .فاخلروج عن فهم السلف ال جيوز، السلفالثالث ملنهج السلف كتاب وسنه بفهم 

  )٣٩٢/  ٧(وقال شيخ اإلسالم ىف جمموع الفتاوى 

" لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفِْسريِ النت ناضِ عرالْإِع عرِ ماهبِالظَّو اججتاحلَ العذَا جهلو

 ابِهحأَصعِ ولِ الْبِدأَه طَرِيق".  

ىيحي أبو:قلت:  

 فقال ىف ،حممد بن عبد املقصود إىل تضعيف أثر بن عباس/الدكتوراخلارجي وقد غمز

  ه.أ"وحديث ابن عباس فيه كالم"احملاضرة الرابعة من سلسلة احلاكمية

ىيأبو حي:قلت:  

  .وانظر ماذا يقول شيخ اإلسالم ىف من أعرض عن تفسري الصحابة

  ١٣/٢٤٣"جمموع الفتاوى" يقول شيخ اإلسالم

من فسر القرآن أو احلديث وتأوله على غري التفسري املعروف عن الصحابة والتابعني " 

فهو مفترى على اهللا ملحد ىف آيات اهللا حمرف للقلم عن مواضعه وهذا فتح لباب 

  "الزندقة واإلحلاد وهو معلوم البطالن باإلضطرار من دين اإلسالم



 

٣٤ 
 

  ٦/١١٣" لصحيحهالسلسله ا" قال العالمه األلباىن رمحه اهللا ىف 

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اُهللا {روى بن جرير الطربى بإسناد صحيح عن بن عباس" 

قال هى به كفر وليس كفراً باهللا ومالئكته وكتبه  ]٤٤:املائدة[}فَأُولَئك هم الكَافرونَ

  .ورسله

ذي تذْهبونَ إِلَيه، إِنه لَيس كُفْرا ينقلُ إِنه لَيس بِالْكُفْرِ الَّ: وىف رواية عنه ىف هذه اآلية 

  .عنِ الْملَّة، كُفْر دونَ كُفْرٍ

وقال صحيح اإلسناد ووافقه الذهىب وحقهما أن يقوال على  ٢/٣١٣أخرجه احلاكم 

شرط الشيخني فإن إسناده كذلك مث رأيت احلافظ بن كثري نقل ىف تفسريه عن احلاكم 

  ........شرط الشيخني  أنه صحيح على

من جحد ما أنزل اهللا : وىف أخرى عنه من رواية على بن أىب طلحه عن بن عباس قال

  ، ١٢٠٦٣أخرجه بن جرير . فقد كفر ومن أقر به ومل حيكم فهو ظامل فاسق

ىيأبو حي:قلت:  

عن  ١٢٠٥٢مث روى  .وبن أىب طلحة مل يسمع من بن عباس لكنه جيد ىف الشواهد

  .ليس بالكفر ينقل عن امللة وإسناده صحيح: عن طاووس قالسعيد املكى 

وكذلك القول ىف كل من مل حيكم مبا أنزل جاحداً به هو باهللا  "وقال اإلمام الطربى

  "كافر كما قال بن عباس ألنه جبحوده حكم اهللا عليه بعد علمه أنه أنزله ىف كتابه

  ٦/١١٥" السلسله الصحيحه" وقال العالمه األلباىن 

ومجلة القول أن اآلية نزلت ىف اليهود اجلاحدين ملا أنزل اهللا فمن شاركهم ىف " 

اجلحود فهو كافر كفراً إعتقادياً ومن مل يشاركهم ىف اجلحود فكفره عملى ألنه عمل 

  "عملهم فهو بذلك جمرم آمث ولكن ال خيرج بذلك عن امللة



 

٣٥ 
 

ىيأبو حي:قلت:  

  ٧/٢٥٤ن تيميه جمموع الفتاوى يقول شيخ اإلسالم ب:وجرى العلماء على هذا

وذكر الشالنجى أنه سأل أمحد بن حنبل عن املصر على الكبائر يطلبها جبهده أى " 

يطلب الذنب جبهده إال أنه مل يترك الصالة والزكاة والصوم؛ هل يكون مصراً من كان 

خيرج من ] و مؤمنلَا يزنِي اَلزانِي حني يزنِي وه:[ هو مصر مثل قوله: هذا حاله؟ قال

والَ يشرب اخلَمر حني يشربها وهو مؤمن، والَ [اإلميان ويقع ىف اإلسالم ومن حنو وله

نمؤم وهو رِقسي نيح ارِقالس رِقسأخرجه مسلم من حديث أيب هريرة، كتاب  ]ي

، وابن ماجه، كتاب ١/٧٦) ٥٧(ح ..) بيان نقصان اإلميان باملعاصي(اإلميان، باب 

   ........٢/١٢٩٨) ٣٩٣٦(ح ) النهي عن النهبة(الفنت، باب 

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اُهللا فَأُولَئك هم {ومن حنو قول ابن عباس ىف قوله

كفر ال ينقل عن امللة مثل اإلميان : فقلت له ما هذا الكفر؟ قال]٤٤:املائدة[}الكَافرونَ

  "بعضه دون بعض؛ فكذلك الكفر حىت جيىء من ذلك أمراً ال خيتلف فيه

ىيأبو حي:قلت:  

  .فاستدل اإلمام أمحد باآلية أا كفر دون كفر

  ٧/٣١٢ويقول شيخ اإلسالم ىف جمموع الفتاوى 

إنه : إن اإلنسان يكون فيه إميان ونفاق وكذلك ىف قوهلم: وإذا كان من قول السلف "

وكفر ليس هو الكفر الذى ينقل عن امللة؛ كما قال بن عباس وأصحابه يكون فيه إميان 

: قالوا]٤٤:املائدة[}ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اُهللا فَأُولَئك هم الكَافرونَ{ىف قوله تعاىل

كفروا كفراً ال ينقل عن امللة وقد اتبعهم على ذلك أمحد بن حنبل وغريه من أئمة 

  ."السنة



 

٣٦ 
 

صـ " كتاب فتنة التكفري " العالمه بن العثيمني تعليقاً على كالم العالمه األلباىن يقول

٢٤  

احتج األلباىن ذا األثر عن بن عباس وكذلك غريه من العلماء الذين تلقوه بالقبول " 

سباب (لصدق حقيقته على كثري من النصوص فقد قال النىب صلى اهللا عليه وسلم 

و ،وقمِ فُسلاملُسكُفْر الُهتق(  ارِيخالب اهور)٤٨( ملسمو ،)ومع ذلك  ).٦٤...........  

 ....وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُوا { فإن قتاله ال خيرج اإلنسان عن امللة لقوله تعاىل

  ]١٠ -٩:احلجرات[ } لَعلَّكُم ترحمونَفَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه إىل أن قال  

لكن ملا كان هذا ال يرضى هؤالء املفتونني بالتكفري صاروا يقولون إن هذا األثر غري 

  مقبول وال يصح عن ابن عباس

فيقال هلم كيف ال يصح وقد تلقاه بالقبول من هو أكرب منكم وأكرب وأعلم باحلديث  

وتقولون ال يقبل فيكفينا أن علماء  كشيخ اإلسالم بن تيميه وابن القيم وغريمها تلقوه 

  ، بالقبول ويتكلمون به وينقلونه فاألثر صحيح

وص أخرى تدل على مث هب أن األمر كما قلتم إنه ال يصح عن بن عباس فلدينا نص 

أن الكفر قد يطلق وال يراد به الكفر املخرج من امللة كما ىف اآلية املذكوره ولكن 

ىف أول كالمه قلة البضاعة من العلم وقلة فهم  الشيخ األلباىن وفقه اهللاكما قال 

  . القواعد الشرعيه العامة هى الىت توجب هذا الضالل

 تستلزم سوء الفهم إلن اإلنسان إذا كان وهو سوء اإلرادة الىت :مث شىء آخر نضيفه

يريد شيئاً  لزم ذلك أن ينتقل فهمه إىل ما يريد مث حيرف النصوص على ذلك وكان 

  :من القواعد املعروفة عند العلماء أم يقولون

  :إستدل مث إعتقد وال تعتقد مث تستدل فتضل فاملهم أن األسباب ثالثة



 

٣٧ 
 

  .ى قلة البضاعة من العلم الشرع :األوىل

  .قلة الفقه ىف القواعد الشرعية العامه :الثانيه

  هـ.أ.  هى سوء الفهم  املبىن على سوء اإلرادة :الثالثه

  :الرد الرابع
==========  

  .أن األية عامة وليست خاصة ىف احلُكام فقط

  )١/٢٥السياسة الشرعية (يقول شخ اإلسالم بن تيميه

والقوه ىف احلكم بني الناس  ترجع إىل العلم بالعدل الذى دل عليه الكتاب والسنة ، 

وإىل القدرة على تنفى األحكام وألمانة ترجع إىل خشية اهللا وأال يشترى بآيآتة مثناً 

قليال، وترك خشية الناس وهذه اخلصال الثالث الىت إختذها اهللا على كل حكم على 

ا تخشوا الناس واخشون ولَا تشتروا بَِآياتي ثَمنا قَليلًا ومن لَم فَلَ{الناس ىف قوله تعاىل 

  ]٤٤: املائدة[}يحكُم بِما أَنزلَ اُهللا فَأُولَئك هم الكَافرونَ

اجلَنة، قاضيان يف النارِ وقاضٍ يف : القُضاةُ ثالثة « :وهلذا قال النىب صلى اهللا عليه وسلم

رجلٌ علم احلق فقَضى به فهو يف اجلنة، ورجلٌ قَضى على جهلٍ فَهو يف النارِ، ورجلٌ 

وصححه الشيخ حممد ناصرِ رواه أهل السنن  » علم احلَق فقَضى خبالفه، فهو يف النار

  ).٤٤٤٦(" صحيح اجلامع"و يف  .٢٦١٤ح ٨/٢٣٥: الدين األلباين يف إرواء الغليل

والقاضى إسم لكل من قضى بني إثنني وحكم بينهما سواء كان خليفة أو سلطاناً أو 

نائباً أو والياً أو كان منصوباً ليقضى بالشرع أو نائباً له حىت حيكم بني الصبيان ىف 

  "اخلطوط إذا ختايروا هكذا ذكر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



 

٣٨ 
 

ىيأبو حي:قلت:  

مث " وهذه اخلصال الثالث الىت إختذها  اهللا على كل حكم على الناس" فالحظ قوله  

  .إستدالله باآلية فهو يصرح بأن اآلية عامة جلميع الناس وليست خاصة ىف احلكام 

  " وهكذا ذكر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " والحظ أيضاً قوله

  .فانتبه

" اللفظة املطلقه حتمل على احلقيقة املطلقة أن : فها هو بن تيمية الذى إحتججتم بقوله 

  .فهل تكفرون الناس مجيعاً.حيتج باآلية على أا للناس مجيعاً 

   ١/٤٢٢وقال أيضاً ىف خمتصر الفتاوى املصريه 

: الصحيحة ٦٣١٦: انظر صحيح الْجامع وحسنه األلباين وىف سنن أىب داود وغريه"

٣٤٦٥  

من شفَع لأَخيه شفَاعةً، فَأَهدى لَه هديةً، «عن النىب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  .

وسئل بن مسعود رضى اهللا عنه عن  »فَقَبِلَها، فَقَد أَتى بابا عظيماً من أَبوابِ الربا

قيل له ، هو أن يشفع ألخيك شفاعة بشفاعة فيهدى لك هدية فتقبلها : السحت فقال

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اُهللا فَأُولَئك {أرأيت لو كانت هدية ىف باطل فقال ذلك كفر 

وهلذا قال العلماء أن من أهدى هدية لوىل األمر ليفعل معه ]٤٤:املائدة[}هم الكَافرونَ

ا الجيوز كان حراماً على املهدى واملهدى إليه وهى من الرشوه الىت قال فيها رسول  م

حتت  األلباينقال  " والرائش"لَعن اللَّه الراشي والْمرتشي  " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: " لكن هلذه الزيادة شاهد من حديث أم سلمة، قال املنذري )٢٦٢٠(رقمحديث 

، ويسمى الربطيل ..واهللا أعلم. فهي قوية ذا الشاهد"الطرباين بإسناد جيد رواه 



 

٣٩ 
 

فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه ، والربطيل ىف اللغه احلجر املستطيل

  "حقه الواجب فهذه اهلدية تكون حراماً على أألخذ وجاز للدافع

ىيأبو حي:قلت:  

فها هو بن مسعود ينزل اآلية على الرشوة فهل من قائل أن من أخذ الرشوة فقد كفر  

  .كفراً خمرجاً من امللة

وابن تيميه إحتج ىف اآلية على عدم قبول اهلدية إذا كان يقصد ا التحايل على أمر  

  .وكثري من املسلمني من يفعل هذا فهل تكفروم بذلك. ما

  ١/٣٤٤حلكمية ويقول بن القيم ىف الطرق ا

احلاكم والقاضى وإن كان هذا اإلسم يتناول كل حاكم بني إثنني وقاضٍ بينهما 

إن اهللا يأمركم أن تؤدوا " فيدخل أصحاب هذه الواليات مجيعهم حتت قوله تعاىل

فَلَا {وحتت قوله تعاىل " األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل

 اسا النوشخلَ اُهللا تزا أَنبِم كُمحي لَم نملًا ويا قَلني ثَماتوا بَِآيرتشلَا تو نوشاخو

  ]٢٣: التوبة[ }فَأُولَئك هم الظَّالمونَ {وقوله ]٤٤: املائدة[}فَأُولَئك هم الكَافرونَ

وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ {وحتت قوله  ] ٤٧: املائدة[}فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ{ وقوله

ماَءهوأَه بِعتلَا تالقُضاةُ ثالثة " وقوله صلى اهللا عليه وسلم]٤٩: املائدة[} .....اُهللا و" 

ح ٨/٢٣٥: وصححه الشيخ حممد ناصرِ الدين األلباين يف إرواء الغليلرواه أهل السنن 

  ).٤٤٤٦(" صحيح اجلامع"و يف  .٢٦١٤

من ولي الْقَضاَء فَقَد ذُبِح "  عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ :وقوله 

 األلباين حسن قال رواه أَحمد والْأَربعةُ، وصححه ابن خزيمةَ وابن حبانَ"  بِغيرِ سكِّنيٍ

  يف صحيح اجلامع ٦٥٩٤: حديث رقم انظر



 

٤٠ 
 

الْمقِْسطُونَ عند اللَّه " :أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ عبد اللَّه بنِ عمرٍو عن:وقوله 

، الَّذين يعدلُونَ في حكْمهِم، وكلْتا يديه يمني، علَى منابِر من نورٍ عن يمنيِ الرحمنِ

فضيلة اإلمام العادل برقم : باب) اإلمارة(أخرجه مسلم يف كتاب  "وأَهليهِم وما ولُّوا

)٣٤٠٦. (  

  ٢/٢٨٠أيضاً ىف اعالم املوقعنيويقول 

ىف حترمي اإلفتاء واحلكم ىف دين اهللا مبا خيالف النصوص وسقوط اإلجتهاد  :فصل

  .والتقليد عند ظهور النص وذكر إمجاع العلماء على ذلك

وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اُهللا {ال حكم مبا خيالف النصوص، قال اهللا تعاىل

ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم اخليرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اَهللا ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا 

                                                                     ]٣٦الْأَحزابِ [}مبِينا

منوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه يا أَيها الَّذين آ{وقال تعاىل 

يملع يعمس{ ]اترجوقال تعاىل ]١: الْح} وا إِلَى اِهللاعإِذَا د ننِيملَ املُؤا كَانَ قَومإِن

  ]٤٧: النور[ }سمعنا وأَطَعنا وأُولَئك هم املُفْلحونَورسوله ليحكُم بينهم أَن يقُولُوا 

إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه ولَا تكُن {وقال تعاىل  

  ]١٠٥: النساِء[ }للْخائنِني خصيما

اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم ولَا تتبِعوا من دونِه أَولياَء قَليلًا ما { وقال تعاىل

   ]٣: األعراف[ }تذَكَّرونَ

 وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله{وقال تعاىل 

  ].١٥٣: األنعام[ }ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ

  ]٥٧: الْأَنعامِ[ }إِن الْحكْم إِلَّا للَّه يقُص الْحق وهو خير الْفَاصلني{وقال تعاىل 
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لَهم من دونِه من ولى لَه غَيب السموات واَألرضِ أَبصر بِه وأَسمع ما {وقال تعاىل  

  ]٢٦:الكهف[ }والَ يشرِك فى حكْمه أَحدا

ومن لَم يحكُم بِما { }ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ{وقال تعاىل 

 }يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ ومن لَم} {أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

  ]٤٧-٤٥-٤٤:املائدة[

فأكد هذا التأكيد وكرر هذا التقرير ىف موضع واحد لعظم مفسدة احلكم بغري ما أنزله 

  ." وعموم مضرته وبلية األمة به

ىيأبو حي:قلت:  

من ضمن اآليات الىت فيها األمر ......" ومن لَم يحكُم" فالحظ أن ابن القيم أتى بآيه

بالطاعه وعدم املعصيه واألمر بالعدل إىل غريه، ومعلوم أن هذه اآليات للناس عامة 

  .......................وليست للحكام خاصة،

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم { تفسري أىب السعود قال "وقال أبوالسعود

  ]٤٤:املائدة[}الْكَافرونَ

  "كائناً من كان دون املخاطبني خاصة فإم مندرجون فيها إندراجاً أولياً 

، ترمجة اخلليفة املأمون ،  ١٠/١٨٣تأرخيه (  - رمحه اهللا  - وقال اخلطيب البغدادي 

  )  ٥٣٣٠: ترمجة رقم 

  ،أخربنا أبو حممد حيىي بن احلسن بن احلسن بن املنذر احملتسب « :

أخربنا احلسن بن خضر قال ،أخربنا أبو بكر بن دريد ،أخربنا إمساعيل بن سعيد املعدل 

ما محلك : فقال ،أُدخل رجلٌ من اخلوارج على املأمون :مسعت ابن أيب دؤاد يقول :

  .آيةٌ يف كتاب اهللا تعاىل : على خالفنا ؟قال 



 

٤٢ 
 

نزلَ اللَّه فَأُولَئك هم ومن لَم يحكُم بِما أَ{: قوله : وما هي ؟قال : قال 

  ]٤٤:املائدة[}الْكَافرونَ

  ألك علْم بأا منزلة ؟: فقال له املأمون 

  ،نعم  :قال 

  وما دليلك ؟ :قال 

  ،إمجاع األمة  :قال 

  ،فكما رضيت بإمجاعهم يف التنزيل فارض بإمجاعهم يف التأويل  :قال 

  .انتهى » السالم عليك يا أمري املؤمنني ، صدقت  :قال 

  

...........................................................................  

  

/ ٣(وقال العالمة حممد صديق خان عند هذه اآلية يف فتح البيان يف مقاصد القرآن 

٤٢٩(  

بِعمومِ (ة م ألن االعتبار وأقول هذه اآلية وإن نزلت يف اليهود لكنها ليست خمتص

وقعت يف معرض الشرط فتكون للعموم، ) من(وكلمة  )اللَّفْظ لَا بِخصوصِ السببِ

فهذه اآلية الكرمية متناولة لكل من مل حيكم مبا أنزل اهللا وهو الكتاب والسنة، واملقلد 

الفالين وهو ال يدري هل ال يدعي أنه حكم مبا أنزل اهللا بل يقر أنه حكم بقول العامل 

ذلك احلكم الذي حكم به هو من حمض رأيه أم من املسائل اليت استدل عليها بالدليل، 

  .مث ال يدري أهو أصاب يف االستدالل أم أخطأ، وهل أخذ بالدليل القوي أم الضعيف؟



 

٤٣ 
 

فانظر يا مسكني ماذا صنعت بنفسك فإنك مل يكن جهلك مقصوراً عليك بل جهلت 

اهللا، فأرقت الدماء وأقمت احلدود وهتكت احلرم مبا ال تدري، فقبح اهللا على عباد 

اجلهل مبا أنزله وال سيما إذا جعله صاحبه شرعاً وديناً له وللمسلمني فإنه طاغوت عند 

  ."التحقيق، وإن ستر من التلبيس بستر رقيق

ىيأبو حي:قلت:  

ل من قائل بأن املقلد على فها هو العالمة حممد صديق خان يضع اآلية يف املقلدين فه

  !!! إطالقه كافر 

  

  

  

  )اقلب الصفحة.. يتبع (                                                       

  

   قالوافإن 

============  

  ]٤٤:املائدة[}ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ{قوله تعاىل  :بأن 

  . مبجرد ترك التحكيم دون النظر لإلعتقاد -يف اآلية الكفر -علق احلكم  

  :الرد على ذلك

على جمرد التحكيم بغري ما  "الكفر"ال خنالفكم أن الشارع علق احلكم بالوصف وهو 

  ؟.....:أنزل اهللا ولكننا نقول بأن الكفر هنا أصغر وليس بأكرب ملا ذكرناه



 

٤٤ 
 

أن األخذ بعموم اآلية يلزم منه تكفري املسلمني ىف أى حادثة مل يعدلوا فيها بني  :أوالً

اثنني حىت األب مع بنيه بل والرجل ىف نفسه إذا عصى ربه ألن واقعه ملا عصى ربه مل 

عامل (عامة تشمل كل ) من(ووجه هذا الالزم أن لفظة ، حيكم مبا أنزل اهللا ىف نفسه

ما ليس بعاقل عامل، ومن مل يعدل بني بنيه أو بني إثنني  تشمل  كل) ما( ولفظة) عاقل

فاألية عامه فمن ) ما(ومسألته الىت مل يعدل فيها داخلة ىف عموم ) من(داخل ىف عموم 

وقد رأينا أن الذى أخذ .محلها على الكفر األكرب فليكفر عصاة املسلمني مجيعاً إذا

  ، بظاهراألية هم اخلوارج

  .ىف معرض الرد على املعتزلة"٣/٢٣٤ ويقول بن حزم ىف الفصل

ومن لَم { }ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ{فإن اهللا عز وجل قال 

فَأُولَئك هم ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه } {يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

فيلزم املعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظامل ]٤٧-٤٥-٤٤:املائدة[ }الْفَاسقُونَ

  .ن كل عامل باملعصية مل حيكم مبا  أنزل اهللاألوفاسق 

 ىيأبو حي:قلت:  

  .وإبن حزم وهو الظاهرى مل يأخذ بظاهر اآلية لعلمه بالصارف

وقاطع الرحم ،  والنمام كافر ، ماذا أنتم قائلون ملن قال لكم الديوث كافر  :ثانيا

  ...ال يدخل اجلنة "كافر ألن النصوص جاءت فيهم بقوله عليه الصالة والسالم 

  !! فجوابكم يف صرف الظاهر هو جوابنا

  

  فإن قالوا
===========  



 

٤٥ 
 

وقد استقراء بن تيمية ، بدليلاللفظ إذا أطلق ىف الشريعة انصرف إىل حقيقته املطلقة إال 

لفظة الكفر املعرفة باأللف والالم وقال هى ىف  ٨٢ىف شرح العمدة قسم الصالة ص

يحمل على الكفر األكرب وليس )  فَأُولَئك هم الْكَافرونَ (الكفر األكرب فقوله تعاىل 

  .فلم يقل فأولئك كافرون.كفراً دون كفر كما تقولون

  :الرد على ذلك

وهى مصدر والذى ورد ىف اآلية ) الكفر(أن إستقراء بن تيميه كان على لفظ  :أوالً

ليس مصدراً وإمنا إسم فاعل وفرق بينهما إذ املصدر يدل على احلدث وحده أما اسم 

الفاعل فهو يدل على احلدث والفاعل، والفرق بينهما مقرر عند أهل اللغة  ففى 

  "جمرد احلدثإذ املصدر يدل على " ١/١٦١حاشية الصبان 

  "وجه الشبه بينها وبني إسم الفاعل أا تدل على حدث ومن قام به "١/٢وقال أيضاً 

إلنه ال يدل على حدث وصاحبه "  عن املصدر١/٢٧٨ويقول ىف شرح قطر الندى  

  "كاسم الفاعل

  ٢١يقول العالمة بن عثيمني معلقاً على كتاب فتنة التكفري صـ 

  االسالم ابن تيمية أنه قال  من سؤ الفهم قول من نسب لشيخ"

فَأُولَئك  "مستدالً ذا القول على التكفري بأية"إذا اطلق الكفر فإمنا يراد به كفراً أكرب"

وأما القول الصحيح عن شيخ .  مع أنه ليس ىف األية أن هذا هو الكفر" هم الْكَافرونَ

منكَرا فأما الوصف فيصلح  )كفر(وبني  )بأل (اإلسالم فهو تفريقه بني الكفر املعرف 

بناًء على ما اتصفوا به من الكفر " هؤالء الكافرون"أو " هؤالء كافرون" أن نقول فيه

  .الذى ال خيرج من امللة ففرق بني أن يوصف الفعل وأن يوصف الفاعل 



 

٤٦ 
 

وعليه فإنه بتأويلنا هلذه األية على ما ذكر حنكم بأن احلكم بغري ما أنزل اهللا ليس بكفر 

  .ألن احلاكم بذلك خرج عن الطريق الصحيح، لكنه كفر عملي،عن امللةخمرج 

وال يفرق ىف ذلك بني الرجل الذى يأخذ قانوناً وضعياً من قبل غريه وحيكمه ىف 

إذ املهم هو هل هذا القانون ،وبني من ينشئ قانوناً ويضع هذا القانون الوضعي،دولته

  ."خيالف القانون السماوى أم ال

أن مما يدل على أن إستقراء بن تيمية راجع إىل املصدر دون اسم الفاعل أنه هو  :ثانياً

  .نفسه جعل اآلية من الكفر األصغر

  "٧/٣١٢جمموع الفتاوى "فقال رمحه اهللا ىف 

وإذا كان من قول السلف أن اإلنسان يكون فيه إميان ونفاق فكذلك ىف "

ذى ينقل عن امللة كما قال قوهلم إنه يكون فيه إميان وكفر، وليس هوالكفر ال

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم {بن عباس وأصحابه ىف قوله تعاىل 

  ]٤٤:املائدة[}الْكَافرونَ

قالوا كفروا كفراً ال ينقل عن امللة وقد اتبعهم على ذلك أمحد بن حنبل وغريه من  

  "أئمة السنة

، وهذا أيضاً نص كالم اإلمام أمحد كما ذكرنا ىف موضع  فهذا نص كالمه رمحه اهللا

  .آخر نقله أيضاً شيخ اإلسالم

إن إستقراء بن تيمية : ولو سلمنا أن إستقراء بن تيمية يشمل إسم الفاعل لقلنا : ثالثاً

  :قاصر ناقص وليس تاماً ألمور

  . أن هذه اآلية جاءت معرفة وأريد ا الكفر األصغر دون األكرب  : منها 



 

٤٧ 
 

نه يعلم أا لو محلت على األكربألأن بن تيمية نفسه محلها على األصغر دون  :ومنها 

  .األكرب لكفرنا ا سائر املسلمني كما ذكرنا 

  

  فإن قالوا
=========  

قول بن عباس كفر دون كفر إمنا يقصد ا من خالف قضية واحدة أو إثنان أو أكثر   

  .أما إذا شرع تشريعاً عاماً فيكفر صاحبه.لكن األصل عنده حتكيم الشريعة

  :الرد على ذلك

  .ذكرنا أن اآلية ليست حمصورة ىف احلكام فقط وإمنا هى للناس عامة  : أوالً

والتأويل بغري دليل ،أن هذا تأويل لكالم بن عباس واألصل عدم التأويل إال بنص : ثانياً

  .يسمى حتريفاً

  )اقلب الصفحة.. يتبع (                                                       

  "ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون" أن اآلية : ثالثاً

  .فمن فرق عليه الدليل.والبعضعامة تشمل الكل 

  ١/٣٣٦يقول بن القيم ىف مدارج السالكني 

ومنهم من تأوهلا على ترك احلكم جبميع ما أنزل اهللا قال ويدخل ىف ذلك اإلسالم " 

  والتوحيد وهذا تأويل عبد العزيز الكناىن،

تعطيل  وهو أيضاً بعيد إذ الوعيد على نفى احلكم املنزل وهو يتناول "قال بن القيم   

  "احلكم جبميعه وببعضه



 

٤٨ 
 

 ٢٩٢وهذا املقطع البن القيم يرد فيه على أىب العال راشد ىف ضوابط تكفري املعني ص

كما –حني نقل كالم ابن القيم مبتورا ليوهم القارئ أن ابن القيم يكفر بالتشريع العام 

  :فقال غفر اهللا له -يزعمون 

  ):٣٤٦/  ١(إياك نعبد وإياك نستعني وقال بن القيم ىف مدارج السالكني بني منازل 

 والصحيح أَنَّ الْحكْم بِغيرِ ما أَنزلَ اللَّه يتناولُ الْكُفْرينِ، الْأَصغر والْأَكْبر بِحسبِ حالِ"

الْو هذي هف لَ اللَّهزا أَنكْمِ بِمالْح وبجو قَدتاع إِن همِ، فَإِناكالْح هنلَ عدعو ،ةعاق

و رغَي هأَن قَدتاع إِنو ،رغأَص ذَا كُفْرفَه ،ةقُوبلْعل قحتسم هبِأَن هافرتاع عا، مانيصاجِبٍ، ع

جهِلَه وأَخطَأَه فَهذَا  وأَنه مخير فيه، مع تيقُّنِه أَنه حكْم اللَّه، فَهذَا كُفْر أَكْبر، وإِنْ

نيئطخالْم كْمح ئٌ، لَهطخم".  

ىيأبو حي:قلت:  

ىف صفحة  همع أن،ولو كان أتى بالكالم الذى قبله لنسف استدالله من أُساسه نسفاً

   ؟..فكالم ابن القيم كان لضرب املثال فقط وليس لتحديد كما قال املصنف .واحدة

 ؟...............ويوضحه كالم ابن القيم نفسه.بني الواقعة وغريهايفرق  أن ابن القيم

 ةعاقالْو هذي هف لَ اللَّهزا أَنكْمِ بِمالْح وبجو قَدتاع فهل لو مل يعتقد ىف واقعة ال "إِن

  .فانتبه.فاهللا حسيبه!!! يكفر

خالف ىف واقعتني أو ويلزمك أن تقول على استداللك بكالم ابن القيم أنك تقول لو 

  !ثالثة كفر وأنت ال تقول

  ١٦/١١/١٤٢١وسئل العالمه عبد احملسن العباد درس شرح سنن أىب داود



 

٤٩ 
 

هل إستبدال الشريعه اإلسالميه بالقوانني الوضعية كفر ىف ذاته؟ أم حيتاج إىل "

 اإلستحالل القلىب واإلعتقاد جبواز ذلك؟ وهل هناك فرق ىف احلكم مرة بغري ما أنزل

  اهللا وجعل القوانني تشريعاً عاماً مع إعتقاد عدم جواز ذلك ؟

  :فأجاب حفظه اهللا

يبدو أنه ال فرق بني احلكم ىف مسأله واحدة ، أو عشرة أو مائة أو ألف أو أقل أو 

  "أكثر ال فرق

  ٦٢الدقيقة .احملاضرة اخلامسة" شرح النواقض"وسئل العالمة الفوزان سلمه اهللا ىف 

  :وهذا سائل يقول،إليكم صاحب الفضيلةأحسن اهللا 

  ما احلكم فيمن شرع شريعة عامة للناس ىف غري ما أنزل اهللا مث ألزمهم ا؟

إذا كان يعتقد إن الشريعة الىت وضعها وهذا النظام الذى وضعه مساوٍ :فأجاب

  .أوأحسن أوجائز فهو مرتد عن دين اإلسالم

  :ىيأبو حي:قلت :رابعاً

إما أن تقول أن اآلية حتمل على الكفر األكرب فتكفر كل من : ونقول ملن قال هذا

  ؟.نه يدخل حتت اآليةألحكم بغري ما أنزل اهللا ولوىف قضية واحدة 

  .أو حتمل على الكفر األصغر فتحمل ىف قضية واحدة أوأكثر

كرنا  حتمل على األكرب تكونوا بذلك حنومت منحى اخلوارج وقدذ. نعم :فإن قلتم 

  .كالم أهل العلم ىف من محل األية على ظاهرها وهم اخلوارج 

تكونوا رجعتم إىل أهل السنة وهوواهللا ما نرجوه ،حتمل على األصغر.ال  :وإن قلتم

  .لكل مسلم والمناص لكم إىل التفريق



 

٥٠ 
 

  ):٩/  ١(وقال العالمة األلباينُ ىف فتنة التكفري 

مىت حيكم على املسلم : م أن يقال هلمومن مجلة املسائل اليت توضح خطأهم وضالهل

بأنه ارتد  -وقد يكون يصلي  -الذي يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا 

  عن دينه؟

  أيكفي مرة واحدة؟

  أو أنه جيب أن يعلن أنه مرتد عن الدين؟

   ؟إم لن يعرفوا جوابا ولن يهتدوا صوابا فنضطر إىل أن نضرب هلم املثل التايل

قاض حيكم بالشرع هكذا عادته ونظامه لكنه يف حكومة واحدة زلت به القدم  :لفنقو

حكم  - قطعا  - أعطى احلق للظامل وحرمه املظلوم فهذا : فحكم خبالف الشرع أي

  كفر كفر ردة؟: بغري ما أنزل اهللا؟ فهل تقولون بأنه

  ال ألن هذا صدر منه مرة واحدة :سيقولون

  انية أو حكم آخر وخالف الشرع أيضا فهل يكفر؟إن صدر نفس احلكم مرة ث :فنقول

أنه كفر؟ لن يستطيعوا وضع : ثالث مرات أربع مرات مىت تقولون: مث نكرر عليهم

  حد بتعداد أحكامه اليت خالف فيها الشرع مث ال يكفرونه ا

يف حني يستطيعون عكس ذلك متاما إذا علم منه أنه يف احلكم األول استحسن احلكم 

يكون احلكم عليه  فَساعتئذواستقبح احلكم الشرعي  -مستحال له  - بغري ما أنزل اهللا 

  .بالردة صحيحا ومن املرة األوىل

فيها لو رأينا منه عشرات احلكومات يف قضايا متعددة خالف : وعلى العكس من ذلك

خفت : ملاذا حكمت بغري ما أنزل اهللا عز وجل؟ فرد قائال: الشرع وإذا سألناه

وخشيت على نفسي أو ارتشيت مثال فهذا أسوأ من األول بكثري ومع ذلك فإننا ال 
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نستطيع أن نقول بكفره حىت يعرب عما يف قلبه بأنه ال يرى احلكم مبا أنزل اهللا عز 

  ه كالمه رمحه اهللا.أ. إنه كافر كفر ردة: وجل فحينئذ فقط نستطيع أن نقول

  .بني احلكم والتشريع العام.هؤالء يفرقون تفريقاً عجيباً: خامساً

 -الفرق بني القضية والتشريع العام-أهل السنة عندهم قاعدة تبطل هذه الدعوى

  وتستأصلها من جذورها ؟ 

  "الكفر عند أهل السنة كفر جبنسه وليس كفراً بنسبته"

  هذا الكالم؟ما معىن  

  ماذا تقولون يف رجلٍ سجد لصنمٍ سجدةً واحدةً ؟  :حنن نسأل هؤالء نقول هلم

  .كافر: من طبيعة اجلواب سيقولون

رجلٌ منذ أن ولد إىل أن مات وهو يسجد لألصنام ماذا تقولون؟ يقولون  :ونقول أيضاً

  .أيضاً كافر 

  سجد طيلة عمره؟ما الفرق اآلن بني من سجد سجدة واحدة وبني من  :فنقول

  .ال فرق :اجلواب

  .ملاذا ال فرق؟ ألن جنس الفعل كفر وهو السجود للصنم  

  رجلٌ أنكر آيةً من كتاب اهللا ماذا تقولون؟  :مثالٌ آخر 

  .كافر :بالطبع يقولون

  رجلٌ أنكر القرآن كله ماذا يقولون؟ :ومثال أخر

  .كافر :يقولون

  ،هذا أنكر آية فقط :فنقول هلم
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  .فرق بني من أنكر آية وبني من أنكر القرآن كله ال :قالوا

  ؟.................قلنا ملاذا

  . ألن القاعدة عند أهل السنة أن الكفر كفر جبنس الفعل ال بنسبته قلةً وكثرةًواجلواب 

  ..فإذا كان أصل الفعل أو القول أو اإلعتقاد كفر مل تضر النسبة قلة أو كثرةً

  .ونسبته،القول معصية فيحكم عليها باملعصية جنسهوإذا كان أصل الفعل أو 

  رجلٌ شرب اخلمر مرة؟ :مثال ذلك

  .هذا عاصي وهى من الكبائر :اجلواب  

  رجلٌ أدمن شرب اخلمر طيلة دهره ؟:ومثال أخر

  .هو أيضاً فاعل كبرية من الكبائر: اجلواب

كبائر ألن هذا الذي يشرب اخلمر طيلة دهره جنس الفعل وهو شرب اخلمر من ال

  .وليس من املكفرات

  الكفر كفر بإعتبار جنسه أم بإعتبار نسبته؟  :إذن من هنا نقول 

وقليله وكثريه إن ، فقليله وكثريه إن كان كفراً فهو كفر ، بإعتبار جنسه :  اجلواب

  .كان أصل جنسه معصيةً فهو معصية

هي من جنس الكفر أم أخربونا عن مسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا أ :اآلن نقول هلؤالء 

  من جنس املعاصي ؟

  :هلم حالة من حالتني 

إما أن يقولوا أن جنس احلكم بغري الشرع من الكفر األكرب أو يقولوا من املعاصي اليت 

  .واليوجد إحتمال ثالث، ال يكفر صاحبها

  ، أا من جنس الكفر األكرب :إن قالوا
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  !! .وأنتم ال تكفرونه إذا ترك حكم اهللا يف جزئية واحدة :قلنا هلم

إذن لو كان جنس احلكم بغري ما أنزل اهللا من الكفر األكرب للزمكم أن تكفّروا من 

ترك جزئيةً واحدةً كما تكفّرون من سجد لصنمٍ سجدةً واحدة وكما تكفّرون من 

  . أنكر آيةً واحدةً من القرآن ألنكم نظرمت إىل جنس الفعل

ينظرون إىل جنس الفعل ؛ فإن كان جنس الفعل كفر مل  -شرفهم اهللا-فأهل السنة 

، ينظروا إىل قلته وكثرته ؛ وإذا كان جنس الفعل معصية مل ينظروا إىل قلته وكثرته

  .ومن أنكر آيةً كمن أنكر القرآن كله ، فمن حنّى جزئية من الشريعة كمن حنّى ألفاً 

من اجلهل أننا ، والسلف يقولون ذلك ) كفر دون كفر :(إذن فحينما يقول إبن عباس 

                              منقول ...حنمل كالم السلف على أم فرقوا بني القليل وبني الكثري 

بِه من جحد ما أَنزلَ اُهللا فَقَد كَفَر، ومن أَقَر : (ابن عباسٍ رضي اُهللا عنهماأن  :سادساً

قفَاس مظَال و؛ فَهكُمحي لَمو( . رِيالطَّب رفِْسيت)١٠/ ٣٥٧(  انِياَأللْب خيقَالَ الشو

 ةحيحي الصاُهللا ف همح٢٥٥٢(ر) :(داهوي الشف ديفهل على قولكم من حكم  ).ج

  =؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يكفرال، بغري ما أنزل اهللا ىف قضية أو قضينت أو أكثر جاحداً

وإن قلتم يكفر فقد نقضتم قولكم ورجعتم إىل . إن قلتم نعم خالفتم إمجاع املسلمني

  .منهج السلف

  .وليس كل التشريع،أن احلكم من التشريع:سابعاً

لَتنتقَضن عرى «: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: عن أَبِي أُمامةَ، قَالَ - ٦٧١٥ 

: الْإِسلَامِ عروةً عروةً، فَكُلَّما انتقضت عروةٌ تشبثَ الناس بِالَّتي تليها، فَأَولُهن نقْضا

وقال ) .١٩٧/  ١(تعليق األلباين صحيح التعليق الرغيب »الْحكْم وآخرهن الصلَاةُ

  .لشيخنياحلاكم صحيح على شرط ا
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  :وجه الداللة من احلديث

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد بني أن احلكم عروة من اإلسالم وليس هو كل   - ١

  .عرى اإلسالم

ومل يقل إن نقض احلكم ينقض عرى ،وقد أخرب النيب أا أول ما ينقض منه  - ٢

  .حيث إن تشريعها للحاكم واحملكوم كل ىف حدود مسئوليته،اإلسالم كلها

  : مصطلح التشريع العام ال خيرج عن معنيني: ثامناً

  .أن يكون تشريع الدولة كله خمالفاً ملا أنزل اهللا :األول

حكم  -أو تغيري -هو تغيري حكم اهللا ولو يف حد من احلدود، فمىت مت ترك  :الثاين

  .واحد من األحكام اليت شرعها اهللا أو رسوله واالستعاضة عنه باألحكام الوضعية

فما من  - فهو خيال حمض بالنسبة للبالد اليت تنتسب إىل اإلسالم  :املعىن األولأما 

فهو : حاكم من حكام املسلمني أولئك إال وهو يطبق شيئاً من الشرع قلّ أو كثر

ينشىء الوزرات واملؤسسات العلمية الدينية، وجلان االفتاء اليت تعين بالدين من تعمري 

  يم أمور الدعوة وشؤون احلج، والصيام ،املساجد، وإقامة الصلوات، وتنظ

  .إخل...وتدريس العلوم الشرعية، و القضاء يف النكاح والطالق واملرياث واألوقاف و 

فهو عود على بدء ، وال يرى هذا الرأي بدون النظر إىل االستحالل  :وأما املعىن الثاين 

  .إال اخلوارج احلرورية

لرد على الشبهة األوىل ال جتد مثل هذا لو راجعت كالم السلف ىف اأنك  : تاسعاً

  .ولو كان خريا لسبقونا إليه،  التفريق وإال فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقني
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  من ال إله إال اهللا إىل إماطة األذى،أن التشريع العام هو اإلسالم كله : عاشراً

الْإِميانُ بِضع وسبعونَ أَو «: وسلَّم قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه: عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

بِضع وستونَ  شعبةً، فَأَفْضلُها قَولُ لَا إِلَه إِلَّا اُهللا، وأَدناها إِماطَةُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ، 

انالْإِمي نةٌ مبعاُء شيالْح٥٨صحيح مسلم برقم » و ،  

  .واإلميان إذا أُفرد يدخل فيه اإلسالم.اإلميان واحلكم مبا أنزل اهللا من

  :وهنا سؤال لكم : احلادى عشر

  شرع ىف الدساتري؟شرع ىف البدع حكمه كحكم املُهل املُ

  !!وأنتم منهم،نعم يلزمكم تكفري أهل البدع مجيعاً : فإن قلتم

  ؟.وال سبيل إليه،ألزمناكم التفريق،ال  : وإن قلتم

  

  )اقلب الصفحة.. يتبع (

  

  فإن قالوا
============  

  .ورد عن شيخ اإلسالم التفريق بني القضية املعينة واحلكم العام

  ):٣٨٨/  ٣٥(قال شيخ اإلسالم ىف جمموع الفتاوى 
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لَكنه فَإِنَّ الْحاكم إذَا كَانَ دينا لَكنه حكَم بِغيرِ علْمٍ كَانَ من أَهلِ النارِ وإِنْ كَانَ عالما 

حكَم بِخلَاف الْحق الَّذي يعلَمه كَانَ من أَهلِ النارِ وإِذَا حكَم بِلَا عدلٍ ولَا علْمٍ كَانَ 

  .وهذَا إذَا حكَم في قَضية معينة لشخصِ. أَولَى أَنْ يكُونَ من أَهلِ النارِ

  انتبه من قوله لشخص

إذَا حكَم حكْما عاما في دينِ الْمسلمني فَجعلَ الْحق باطلًا والْباطلَ حقا والسنةَ وأَما 

ه بِدعةً والْبِدعةَ سنةً والْمعروف منكَرا والْمنكَر معروفًا ونهى عما أَمر اللَّه بِه ورسولُ

يحكُم فيه رب الْعالَمني وإِلَه الْمرسلني . فَهذَا لَونٌ آخر: نهى اللَّه عنه ورسولُهوأَمر بِما 

 }لَه الْحمد في الْأُولَى والْآخرة ولَه الْحكْم وإِلَيه ترجعونَ{مالك يومِ الدينِ الَّذي 

لَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه وكَفَى الَّذي أَرس{ ]٧٠:القصص[

وصلَّى اللَّه علَى محمد وآله . والْحمد للَّه رب الْعالَمني.  ]٢٨: الفتح[ }بِاللَّه شهِيدا

لَّمسو بِهحصو.  

  

  )اقلب الصفحة.. يتبع ( 

  

  :على ذلك الرد

  :واجلواب على هذا االحتجاج كالتايل

فهذا الكالم يسبقه كالم  ؛وسياق وحلاق،، سباق: إن الكالم عند علماء البيان ثالثة

ويعقبه كالم، فإذا نزعت ما يف الوسط عما قبله وبعده أعطاك معىن مغايراً ملا وضع 
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؛ فهذا نزع !وسكت ]٤: املاعون[ "....فَويلٌ للْمصلِّني": الكالم له، فلو قرأ قارئ فقال

  :للكالم عن السياق، وقد استفاد من هذا النزع شاعر ماجن وهو أبو نواس عندما قال

  !وطُف بِنا حولَ خمارٍ ليسقينا**** دعِ املَساجِد للْعباد تسكُنها 

كبا قَالَ روا: مركألولَى سلٌ ليو **** !نلَكا: قَالَ ولِّينصلْملٌ ليو  

وال يقرأ ما قبلها وال ما  ]٤٣: النساء["  ......ال تقْربوا الصالةَ": وهو كمن قرأ

  .؛ فهل وضع الكالم لذلك؟ ال!بعدها

أخذ الكالم من السياق دون مراعاته قلب للحقائق، وإخراج ملعان جديدة مل  :إذاً

نزع الكالم من السياق، وهو أحد : يوضع هلا الكالم، فهذا أحد أسلحة املبتدعة؛ وهو

  ألوان حتريفهم،

أما بالنسبة هلذا النص الذي حيتج به التكفرييون يف هذه املسألة؛ فقد التبس على بعض 

أن ! بل ولألسف على بعض الفضالء من أهل السنة،أتباع التكفريين املغررين م من

احلكم (وبني ) احلكم يف قضية معينة(هذا القول من شيخ اإلسالم يتناول التفريق بني 

على حد اصطالحهم، وهذا وهم ليس بغريب أن يصدر من أمثال ) يف التشريع العام

، ولتوضيح مقصد شيخ ! ]٤: املاعون[ "....فَويلٌ للْمصلِّني"على منهج )! يقرأون(من 

  رمحه اهللا  من بدايته،  اإلسالم من هذا الكالم ، جيب علينا أن نقرأ كالمه

لكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية يظهر له ! ولكين مل أسقه بتمامه؛ فإن القارئ العادي

ويتطرق بوضوح منهج شيخ اإلسالم يف تناول املوضوعات ، فهو يسهب إسهاباً كبرياً 

ملسائل فرعية رمبا ليس هلا عالقة كبرية بأصل املوضوع كما أنه يضرب الكثري من 

ويذكر العديد من اآليات ويتطرق أحياناً لتفسريها وأوجه ! األمثلة ورمبا يشرحها أيضاً
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وقد يتطرق لبعض املسائل الفقهية ويذكر طرفاً من أقوال أهل العلم فيها ! اخلالف فيها

  ذا كله يعود بالكالم إىل أصل املوضوع حمل حبثه ،، مث إنه بعد ه

الذي يريد حترير قول شيخ اإلسالم يف مسألة ) األمني(لذا وجب على الباحث 

كمسألتنا هذه أن يتتبع كالمه من أوله ليتبني له مقصده؛ حىت ال يتقول عليه وحيمل 

  .كالمه ما ال حيتمل 

احملتج به؛ جنده يف رسالته املوسومة بـ وباستقراء املوضع الذي جاء ضمنه هذا الكالم 

  )٣٥/٣٨٨:٣٥٧وامللحقة مبجموع فتاواه ، رسالة يف حدود سلطة احلاكم(

وهذه الرسالة قد كتبها شيخ اإلسالم بعد خروجه من السجن تفصيالً لبيان حدود 

سلطة احلاكم وما له أن حيكم فيه وما ليس له أن حيكم فيه، وكان قد كتب قبل ذلك 

 -)٢٤٨، ٣/٢١١(، اموع )٥/٣(كما يف الفتاوى الكربى - ملوضوع أيضاً يف هذا ا

  .أرسلت إليه يف حبسه) رسالة أو ورقة(جواباً على ! وهو يف سجن مصر

وتبصرياً ألخواين؛ فقد حرصت على سوق نص كالمه رمحه اهللا خمتصراً، وليعلم 

ساسية مبوضوع كلمته اليت اجلميع أنين قد حذفت منه كل األقوال اليت ليس هلا عالقة أ

يحتج ا ، كما حذفت اآليات اليت تكرر معىن مذكور، وكذلك التفريعات 

اختصاراً، ) ...(إخل ، وأثبت مكان هذا احملذوف ثالث نقاط ...واالختالفات الفقهية

ومن أراد التبني من كالمي فلرياجع ما . ووضعت قبل كل مقطع رقم اجلزء والصفحة

 وما حذفت أثبت)هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع اللَّهو (]ِوجر٩: الْب[ )ًهِيداش كَفَى بِاللَّهو( 

  ]١٦٦: النساء[

ألنه المناص لنا إال أن :وأعتذر للقارئ الكرمي على إطا لة كالم شيخ اإلسالم األتى 

  .واهللا املستعان.نذكره
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  رسالة يف حدود سلطة احلاكم

  ) ٣٥٧ص /  ٣٥ج ( - جمموع الفتاوى :- رمحه اهللا- قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فيما جعل اهللا للحاكم أن حيكم فيه وما مل جيعل لواحد من املخلوقني احلكم فيه بل 

احلكم فيه على مجيع اخللق هللا تعاىل ولرسوله  ليس ألحد من احلكام أن حيكم فيه على 

اليت ) األمور العامة الكلية(وهذا مثل . العامة  غريه ولو كان ذلك الشخص من آحاد

أمر اهللا مجيع اخللق أن يؤمنوا ا ويعملوا ا وقد بينها يف كتابه وسنة رسوله  مبا 

أمجعت عليه األمة أو تنازعت األمة فيه إذا وقع فيه نزاع بني احلكام وبني آحاد 

يكن للحاكم أن حيكم فيها على من العلماء أو اجلند أو العامة أو غريهم مل : املسلمني 

مثل أن . من ينازعه ويلزمه بقوله ومينعه من القول اآلخر فضال عن أن يؤذيه أو يعاقبه 

...  ]٤٣: النساء[ } أَو المستم النساَء{ : يتنازع حاكم أو غري حاكم يف قوله 

وكذلك تنازع املسلمون يف الوضوء من خروج الدم بالفصاد ) ... ٣٥/٣٥٨(

وكذلك قال يف الوضوء من مس الذكر ... القيء " واحلجامة واجلرح والرعاف ويف 

وكذلك تنازعوا يف كثري من مسائل الفرائض ) ٣٥٩/ ٣٥... (ومس املرأة لشهوة 

كاجلد واملشركة وغريمها ويف كثري من مسائل الطالق واإليالء وغري ذلك وكثري من 

وتنازعوا أي ... ويف مسائل زيارات القبور مسائل العبادات يف الصالة والصيام واحلج 

األمور (فهذه ) ٣٥/٣٦٠...(املسجد احلرام أو مسجد النيب  : املسجدين أفضل 

أن حيكم  -ولو كان من الصحابة  -ليس حلاكم من احلكام كائنا من كان ) الكلية

قول الذي ألزمته أن ال يفعل وال يفيت إال بال: فيها بقوله على من نازعه يف قوله فيقول 

يوافق ملذهيب ؛ بل احلكم يف هذه املسائل هللا ورسوله واحلاكم واحد من املسلمني فإن 

كان عنده علم تكلم مبا عنده وإذا كان عند منازعه علم تكلم به فإن ظهر احلق يف 

ذلك وعرف حكم اهللا ورسوله وجب على اجلميع اتباع حكم اهللا ورسوله وإن خفي 
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أقر قائل هذا القول على مذهبه وقائل هذا القول على  -ه ذلك أقر كل واحد على قول

ومل يكن ألحدمها أن مينع اآلخر إال بلسان العلم واحلجة والبيان فيقول ما  - مذهبه 

  .عنده من العلم 

اليت يتحاكم فيها إليه مثل ميت ) وأما باليد والقهر فليس له أن حيكم إال يف املعينة 

مات وقد تنازع ورثته يف قسم تركته فيقسمها بينهم إذا حتاكموا إليه وإذا حكم هنا 

) ... ٣٥/٣٦٢) ...(٣٥/٣٦١. ... (بأحد قويل العلماء ألزم اخلصم حبكمه 

فمن خرج عن )... ٣٥/٣٦٦...()٣٥/٣٦٥)...(٣٥/٣٦٤).... (٣٥/٣٦٣(

فالكتاب والعدل متالزمان والكتاب هو املبني للشرع . الكتاب وامليزان قوتل باحلديد 

؛ فالشرع هو العدل والعدل هو الشرع ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع ولكن 

كثريا من الناس ينسبون ما يقولونه إىل الشرع وليس من الشرع ؛ بل يقولون ذلك إما 

وإما غلطا وإما عمدا وافتراء وهذا هو الشرع املبدل الذي يستحق أصحابه جهال 

العقوبة ؛ ليس هو الشرع املنزل الذي جاء به جربيل من عند اهللا إىل خامت املرسلني فإن 

وقد يقول كثري من علماء ...هذا الشرع املنزل كله عدل ليس فيه ظلم وال جهل 

والتابعني وسائر أئمة املسلمني كاألربعة  املسلمني أهل العلم والدين من الصحابة

القول ا وال جيب على كل ) ٣٥/٣٦٧(وغريهم أقواال باجتهادهم ؛ فهذه يسوغ 

مسلم أن يلتزم إال قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ فهذا شرع دخل فيه التأويل 

ولكن إذا ومن كان هكذا مل يكن ألحد أن يذمه وال يعيبه وال يعاقبه .... واالجتهاد

عرف احلق خبالف قوله مل جيز ترك احلق الذي بعث اهللا به رسوله لقول أحد من اخللق 

وذلك هو الشرع املنزل من عند اهللا وهو الكتاب والسنة وهو دين اهللا 

) ٣٥/٣٧٠)... (٣٥/٣٦٩)....(٣٥/٣٦٨...(ورسوله

ا حرمه اهللا فاحلالل ما حلله اهللا ورسوله واحلرام م)... ٣٥/٣٧٢)....(٣٥/٣٧١...(
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ورسوله والدين ما شرعه اهللا ورسوله ؛ وليس ألحد أن خيرج عن شيء مما شرعه 

وليس املراد ... الرسول  وهو الشرع الذي جيب على والة األمر إلزام الناس به 

بالشرع الالزم جلميع اخللق حكم احلاكم ولو كان احلاكم أفضل أهل زمانه ؛ بل 

م قوما معينني حتاكموا إليه يف قضية معينة ؛ ال يلزم مجيع حكم احلاكم العامل العادل يلز

اخللق وال جيب على عامل من علماء املسلمني أن يقلد حاكما ال يف قليل وال يف كثري 

إذا كان قد عرف ما أمر اهللا به ورسوله ؛ بل ال جيب على آحاد العامة تقليد احلاكم 

وإن مل يكن حاكما ومىت ترك العامل  يف شيء ؛ بل له أن يستفيت من جيوز له استفتاؤه

كتاب اهللا وسنة رسوله واتبع حكم احلاكم املخالف حلكم ) ٣٥/٣٧٣(ما علمه من 

ولو ضرب وحبس ... اهللا ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة يف الدنيا واآلخرة 

وأوذي بأنواع األذى ليدع ما علمه من شرع اهللا ورسوله الذي جيب اتباعه واتبع 

كم غريه كان مستحقا لعذاب اهللا بل عليه أن يصرب وإن أوذي يف اهللا فهذه سنة اهللا ح

وهذا إذا كان احلاكم قد حكم يف مسألة اجتهادية قد تنازع ...يف األنبياء وأتباعهم

فيها الصحابة والتابعون فحكم احلاكم بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول اهللا 

ما علم من سنة ) ٣٥/٣٧٤(به فعلى هذا أن يتبع  ختالف ما حكم صلى اهللا عيه وسلم

هذا كله باتفاق . رسول اهللا  ويأمر بذلك ويفيت به ويدعو إليه وال يقلد احلاكم 

فالشرع الذي جيب على كل مسلم أن )....٣٥/٣٧٦)...(٣٥/٣٧٥...(املسلمني 

احلاكم وأما حكم . يتبعه وجيب على والة األمر نصره واجلهاد عليه هو الكتاب والسنة

فذاك يقال له قضاء القاضي ؛ ليس هو الشرع الذي فرض اهللا على مجيع اخللق طاعته 

؛ بل القاضي العامل العادل يصيب تارة وخيطئ تارة ولو حكم احلاكم لشخص خبالف 

احلق يف الباطن مل جيز له أخذه ولو كان احلاكم سيد األولني واآلخرين ) ٣٥/٣٧٧(

فالقاضي الذي هو من أهل اجلنة إذا حكم لإلنسان مبا ... " القضاة ثالثة أنواع"و....
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يعلم أنه غري حق مل حيل له أخذه ؛ لسنة رسول اهللا  وإمجاع املسلمني فكيف إذا حكم 

يف الدين الذي ليس له أن حيكم فيه ؛ بل هو فيه واحد من املسلمني إن كان له علم 

غري املساجد الثالثة  مثل أن حيكم بأن السفر إىل) ٣٥/٣٧٨(تكلم وإال سكت؛ 

: مشروع مستحب يثاب فاعله وأن من قال إنه ال يستحب يؤذى ويعاقب أو حيبس 

فهذا احلكم باطل بإمجاع املسلمني ؛ ال حيل ملن عرف دين اإلسالم أن يتبعه وال لويل 

أمر أن ينفذه ومن نفذ مثل هذا احلكم ونصره كان له حكم أمثاله إن قامت عليه 

اهللا ا رسوله وخالفها استحقوا العقاب وكذلك إن ألزم مبثل هذا احلجة اليت بعث 

. جهال وألزم الناس مبا ال يعلم فإنه مستحق للعقاب فإن كان جمتهدا خمطئا عفي عنه 

وقد فرض اهللا على والة أمر املسلمني اتباع الشرع الذي هو الكتاب والسنة وإذا 

و كان املنازع من آحاد طلبة العلم تنازع بعض املسلمني يف شيء من مسائل الدين ول

مل يكن لوالة األمور أن يلزموه باتباع حكم حاكم ؛ بل عليهم أن يبينوا له احلق كما 

يبني احلق للجاهل املتعلم فإن تبني له احلق الذي بعث اهللا به رسوله وظهر وعانده بعد 

جوا باألدلة وإذا قالوا إنا قلنا احلق واحت)... ٣٥/٣٧٩. ...(هذا استحق العقاب 

مل يكن ألحد من احلكام أن يلزمهم مبجرد قوله وال حيكم بأن الذي قاله هو : الشرعية

واحلق الذي بعث اهللا به رسوله . احلق دون قوهلم بل حيكم بينه وبينهم الكتاب والسنة

ال يغطى بل يظهر فإن ظهر رجع اجلميع إليه وإن مل يظهر سكت هذا عن هذا 

ملسائل اليت تقع يتنازع فيها أهل املذاهب ال يقول أحد إنه وسكت هذا عن هذا ؛ كا

جيب على صاحب مذهب أن يتبع مذهب غريه لكونه حاكما فإن هذا ينقلب فقد 

فهذا ال ميكن أن . فيحكم بأن قوله هو الصواب ) ٣٥/٣٨٠(يصري اآلخر حاكما 

ف ما جاء به يكون كل واحد من القولني املتضادين يلزم مجيع املسلمني اتباعه ؛ خبال

الرسول  فإنه من عند اهللا ؛ حق وهدى وبيان ليس فيه خطأ قط وال اختالف وال 
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وهذا إذا كان احلكام قد حكموا يف مسألة فيها اجتهاد ونزاع معروف فإذا ... تناقض

كان القول الذي قد حكموا به مل يقل به أحد من أئمة املسلمني وال هو مذهب 

؛ وال قاله أحد من الصحابة والتابعني ؛ وال فيه آية من  أئمتهم الذين ينتسبون إليهم

كتاب اهللا وسنة رسوله  بل قوهلم خيالف الكتاب والسنة وإمجاع األئمة فكيف حيل مع 

باتباع هذا القول وينفذ فيه هذا احلكم ) ٣٥/٣٨١(هذا أن يلزم علماء املسلمني 

دل عليه الكتاب والسنة  القول الذي: املخالف للكتاب والسنة واإلمجاع وأن يقال 

وأقوال السلف ال يقال وال يفىت به بل يعاقب ويؤذى من أفىت به ومن تكلم به وغريهم 

ويؤذى املسلمون يف أنفسهم وأهليهم وأمواهلم لكوم اتبعوا ما علموه من دين 

وليس للحاكم أن حيكم بأن هذا أمر به رسول اهللا  وأن )... ٣٥/٣٨٢...(اإلسالم 

طاعة أو قربة أو ليس بطاعة وال قربة وال بأن السفر إىل املساجد والقبور هذا العمل 

وقرب النيب  يشرع أو ال يشرع ليس للحكام يف هذا مدخل إال كما يدخل فيه غريهم 

من املسلمني ؛ بل الكالم يف هذا جلميع أمة حممد    فمن كان عنده علم تكلم مبا 

وهلذا كان من أصول السنة ) ٣٥/٣٨٤)... (٣٥/٣٨٣. ...(عنده من العلم 

واجلماعة أن من توىل بعد رسول اهللا  كاخللفاء الراشدين وغريهم ال جيب أن ينفرد 

واحد منهم بعلم ال يعلمه غريه ؛ بل علم الدين الذي سنه الرسول و  يشترك املسلمون 

يف معرفته وإذا كان عند بعضهم من احلديث ما ليس عند بعض بلغه هؤالء ألولئك ؛ 

هل عندكم علم عن النيب    ؟ : ذا كان اخللفاء يسألون الصحابة يف بعض األمور وهل

أَنه  «: وعمر بن اخلطاب قد قال النيب فيه ... فإذا تبني هلم سنة الرسول  حكموا ا 

رمفَع دي أَحتي أُمف كُنثُونَ، فَإِنْ يدحم لَكُممِ قَبي الْأُمكَانَ ف جه مسلم يف أخر»  قَد

من حديث عائشة رضي ) ٣٦٩٣(والترمذي يف سننه برقم ) ٢٣٩٨(صحيحه برقم 

صححه األلباين يف صحيح » أَنه ضرِب الْحق علَى لسانِه وقَلْبِه «   وروي  اهللا عنها
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لَو لَم  «وقال  : رضي اهللا عنهما -عن ابن عمر) ١٨٣٤(، رقم ٣٧٥/ ١اجلامع 

/ ١/٢/٦٤٦" (الصحيحة"صححه الشيخ األلباين يف  » فيكُم لَبعثَ فيكُم عمرأُبعثْ 

؛ ) ومع هذا فما كان يلزم أحدا بقوله وال حيكم يف األمور العامة     ... )٣٢٧: رقم

عليه امرأة فريجع ) ٣٥/٣٨٥(بل كان يشاور الصحابة ويراجع فتارة يقول قوال فترده 

النزاع مثل مسائل الفرائض والطالق يرى رأيا ويرى علي وكان يف مسائل ... إليها 

بن أيب طالب رأيا ويرى عبد اهللا بن مسعود رأيا ويرى زيد بن ثابت رأيا ؛ فلم يلزم 

أحدا أن يأخذ بقوله بل كل منهم يفيت بقوله وعمر رضي اهللا عنه إمام األمة كلها 

هذا إذا . ا من عمر وأعلمهم وأدينهم وأفضلهم فكيف يكون واحد من احلكام خري

كان قد حكم يف مسألة اجتهاد فكيف إذا كان ما قاله مل يقله أحد من أئمة املسلمني 

واهللا سبحانه مل ) ... ٣٥/٣٨٦...(ال األربعة وال من قبلهم من الصحابة والتابعني

يرض حبكم واحد بني الزوجني إذا خيف الشقاق بينهما فإنه ال يعلم أيهما الظامل ؛ 

فهنا ملا اشتبه احلق مل جيعل اهللا ) ٣٥/٣٨٧...(هما بينة ؛ بل أمر حبكمني ؛ وليس بين

ولو حكم حاكم واحد بني الزوجني . احلكم لواحد وهو يف قضية معينة بني زوجني

يف أمر ظاهر مل ينفذ حكمه باتفاق املسلمني فكيف بأمور الدين والعبادات اليت يشترك 

هذا بإمجاع املسلمني ال حيكم . كثري من الناس فيها مجيع املسلمني وقد اشتبهت على 

فيه إال اهللا ورسوله فمن كان عنده علم مما جاء به الرسول  بينه وأوضحه للمسلمني 

وويل األمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بني الناس به وإن مل يعرفه ... 

ه ؛ وإن مل ميكنه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حىت يعرف احلق حكم ب

ال هذا وال هذا ترك املسلمني على ما هم عليه كل يعبد اهللا على حسب اجتهاده ؛ 

وإذا خرج والة ) ٣٥/٣٨٨(وليس له أن يلزم أحدا بقبول قول غريه وإن كان حاكما 

فإن احلاكم إذا ... األمور عن هذا فقد حكموا بغري ما أنزل اهللا ووقع بأسهم بينهم
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كم بغري علم كان من أهل النار وإن كان عاملا لكنه حكم خبالف كان دينا لكنه ح

احلق الذي يعلمه كان من أهل النار وإذا حكم بال عدل وال علم كان أوىل أن يكون 

وأما إذا حكم حكما عاما . وهذا إذا حكم يف قضية معينة لشخص . من أهل النار 

بدعة والبدعة سنة واملعروف يف دين املسلمني فجعل احلق باطال والباطل حقا والسنة 

فهذا : منكرا واملنكر معروفا وى عما أمر اهللا به ورسوله وأمر مبا ى اهللا عنه ورسوله 

له الْحمد في { حيكم فيه رب العاملني وإله املرسلني مالك يوم الدين الذي . لون آخر 

هو الَّذي أَرسلَ رسولَه { ]٧٠:القصص[ } الْأُوىل والْآخرة وله الْحكْم وإِليه ترجعونَ

  ]٢٨: الفتح[ }بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه وكَفَى بِاللَّه شهِيدا

  ".وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم. واحلمد هللا رب العاملني .  

كبري، ومن أراد الرجوع ألصل الرسالة انتهى كالم شيخ اإلسالم رمحه اهللا باختصار 

  ................فلريجع

  ومما يزيد قوله السابق وضوحا؛

  ١٣٣- ٥/١٣٢" (منهاج السنة النبوية"قوله كما يف 

فَإِنْ {: وقال ]١٠: الشورى[ }وما اختلَفْتم فيه من شيٍء فَحكْمه إِلَى اللَّه{قال تعاىل "

فاألمور املشتركة بني األمة ( ]٥٩: النساء[ .}شيٍء فَردوه إِلَى اِهللا والرسولِتنازعتم في 

ال حيكم فيها إال الكتاب والسنة ليس ألحد أن يلزم الناس بقول عامل وال أمري وال 

شيخ وال ملك ومن اعتقد أنه حيكم بني الناس بشيء من ذلك وال حيكم بينهم 

بالكتاب والسنة فهو كافر وحكام املسلمني حيكمون ىف األمور املعينة ال حيكمون ىف 

وإذا حكموا يف املعينات فعليهم أن حيكموا مبا يف كتاب اهللا فإن مل يكن ) الكلية األمور

  .اهـ .............."فبما يف سنة رسول اهللا  فإن مل جيدوا اجتهد احلاكم برأيه
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  "إعالم املوقعني"وأوضح منه قول العالمة ابن القيم كما يف 

فاملفيت . وأما احلاكم فحكمه جزئي خاص ال يتعدى إىل غري احملكوم عليه وله: (قال 

أن من فعل كذا ترتب عليه كذا ومن قال كذا لزمه كذا ) يفيت حكما عاما كليا(

والقاضي يقضي قضاء معينا على شخص معني فقضاؤه خاص ملزم وفتوى العامل عامة 

  .اهـ)غري ملزمة فكالمها أجره عظيم وخطره كبري

أي فتوى عامة، ) حكماً عاماً: (فتبني لكل ذي عينني أن شيخ اإلسالم بقصد بقوله

فيكون معىن كالمه؛ أنه ليس من ). يف دين املسلمني(وأكرب دليل على ذلك قوله عقبها 

اعتمادا على –سلطة احلاكم أن يفيت أو حيكم يف مسألة دينية حبكم يقطع بصوابه 

باحلجة بالكتاب والسنة؛ فكيف إذا كان ذلك احلكم ليس دون أن يبني ذلك  -سلطته

مؤيدا بكتاب وال سنة وال قول أحد من أئمة املسلمني املعتربين؛ فهذا هو قلب السنة 

  .إخل...بدعة والبدعة سنة

–ويتبني ايضا بطالن ما نسب إليه من التفريق بني احلكم يف قضية معينة واحلكم العام 

األمور الكلية يف الدين أو الفتوى : فإنه قصد باحلكم العام؛ -على اصطالح املعاصرين

بالقضية "، وقصد !؟"يف دين املسلمني"العامة املنسوبة للدين؛ وإال فما فائدة قوله 

   .............قضاء احلاكم على كل الشعب" يناتاملع"أو " املعينة

ته هلذه الرسالة ومما جيزم مبا ذكرت هنا أن شيخ اإلسالم نفسه قد أوضح سبب كتاب

من السجن؛ فإنه قال يف جوابه على ورقة أرسلت له يف السجن موضحاً سبب حبسه 

  ):٣/٢٣٨(كما يف الفتاوى 

فأنا مل يدع علَى دعوى خيتص ا احلاكم من احلدود واحلقوق مثل قتل أو قذف أو 

غري ذلك وهذا مثل التفسري واحلديث والفقه و) مال وحنوه بل ىف مسائل العلم الكلية
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فيه ما اتفقت عليه األمة وفيه ما تنازعت فيه ، واألمة إذا تنازعت ىف معىن آية أو 

حديث أو حكم خربي أو طليب ، مل يكن صحة أحد القولني وفساد اآلخر ثابتا مبجرد 

حكم حاكم فإنه إمنا ينفذ حكمه ىف األمور املعينة دون العامة، ولو جاز هذا جلاز أن 

هو احليض ]٢٢٨البقرة [}يتربصن بِأَنفُِسهِن ثَالثَةَ قُروٍء {ن قوله تعاىل حيكم حاكم بأ

أو حيكم بأن اللمس ىف قوله تعاىل ) حكما يلزم مجيع الناس قوله(واإلطهار ويكون هذا 

هو الوطىء واملباشرة فيما دونه أو بأن الذى بيده ]٤٣:النساء[ }أَو لَامستم النسآَء{

  "النكاح هو الزوج أو األب والسيد وهذا ال يقوله أحدعقدة 

ألن .ملا كان لكم فيه حجة أيضاً،ولو سلمنا لكم فهمكم لكالم شيخ اإلسالم : ثانياً

وأَما إذَا حكَم حكْما عاما في دينِ الْمسلمني فَجعلَ الْحق باطلًا "شيخ اإلسالم قال

والسنةَ بِدعةً والْبِدعةَ سنةً والْمعروف منكَرا والْمنكَر معروفًا ونهى عما والْباطلَ حقا 

ولُهسرو هنع ى اللَّهها نبِم رأَمو ولُهسرو بِه اللَّه رأَم  :رنٌ آخذَا لَوفَه . بر يهف كُمحي

إِلَهو نيالَمالْع نيلسرالْم"  

  :وجه الداللة

  .....فحجتكم حجة عليكم،كما حكمتم أنتم،أن شيخ اإلسالم مل حيكم عليه بالكفر

   . واهللا املوفق

  

  

  )اقلب الصفحة.. يتبع (

  فإن قالوا
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===========  

ففرق الشيخ بني ،أن العالمة ابن العثيمني حكم بالكفر على من وضع تشريعاً عاماًب

  ، واحلكم العام،اخلاصةالقضايا 

  :وبرهان قولنا  

  : فقال) ٣٢٦\٢(يف شرحه على كتاب التوحيد  قرر الشيخ رمحه اهللا - ١

أما بالنسبة ملن وضع قوانني تشريعية مع علمه حبكم اهللا ومبخالفة هذه القوانني حلكم " 

اهللا ، فهذا قد بدل الشريعة ذه القوانني ، فهو كافر ؛ ألنه مل يرغب ذا القانون عن 

شريعة اهللا إال وهو يعتقد أنه اخلري للعباد والبالد من شريعة اهللا ، وعندما نقول بأنه 

  .نعين بذلك أن هذا الفعل يوصل إىل الكفركافر ؛ ف

 وقال أيضا رمحه اهللا يف شرحه على الثالثة األصول ضمن جمموع الفتاوى - ٢

  :  - أيضا–) ١٤٥- ١٤٤\٢(ويف ) ١٦١\٦(

استخفافا به، أو احتقارا له، أو اعتقادا أن غريه أصلح منه،  !من لَم يحكُم بِما أَنزلَ اُهللا

فهو كافر كفرا خمرجا عن امللة، ومن هؤالء من يضعون للناس وأنفع للخلق أو مثله 

تشريعات ختالف التشريعات اإلسالمية لتكون منهاجا يسري الناس عليه، فإم مل يضعوا 

تلك التشريعات املخالفة للشريعة اإلسالمية إال وهم يعتقدون أا أصلح وأنفع للخلق، 

فطرية أن اإلنسان ال يعدل عن منهاج إىل إذ من املعلوم بالضرورة العقلية، واجلبلة ال

  .منهاج خيالفه إال وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه

  ) : ١٦٢\٦(يف نفس املصدر  - كذلك–وقال  - ٣

وهناك فرق بني املسائل اليت تعترب تشريعا عاما واملسألة املعينة اليت حيكم فيها القاضي "

عترب تشريعا عاما ال يتأتى فيها التقسيم السابق، وإمنا بغري ما أنزل اهللا ألن املسائل اليت ت
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هي من القسم األول فقط ألن هذا املشرع تشريعا خيالف اإلسالم إمنا شرعه العتقاده 

  ".أنه أصلح من اإلسالم وأنفع للعباد كما سبقت اإلشارة إليه

  ) ١٤٥- ١٤٤\٢(وقال يف نفس املصدر أيضا  - ٤

   :جوابا عن السؤال التايل 

هل هناك فرق يف املسألة املعينة اليت حيكم فيها القاضي بغري ما أنزل اهللا وبني  :وسئل"

  املسائل اليت تعترب تشريعا عاما؟

نعم هناك فرق فإن املسائل اليت تعترب تشريعا عاما ال يتأتى فيها التقسيم  :فأجاب بقوله 

السابق وإمنا هي من القسم األول فقط ؛ ألن هذا املشرع تشريعا خيالف اإلسالم إمنا 

  ".شرعه العتقاده أنه أصلح من اإلسالم وأنفع للعباد ه

  ٨٧\ش(وقال يف أشرطة لقاء الباب املفتوح  - ٥

رجل ورفع احلكم الشرعي وأحل بدله قوانني ختالف ما أنزل اهللا على إذا جاءنا : " 

رسوله، فهذا ال شك أنه مستحل؛ ألنه رفع احلكم ائياً ووضع قانوناً من وضعه أو 

من وضع من هو أسوأ حاالً منه، فهذا كافر؛ ألن رفعه لألحكام الشرعية ووضع 

  ".القوانني بدهلا يعين أنه استحل ذلك

  

  )اقلب الصفحة ..يتبع (

معلقا ) ٧٣\ص) (التحذير من فتنة التكفري(وقال الشيخ رمحه اهللا كما يف كتاب  -  ٦

   : - على كالم للشيخ األلباين يأيت الحقا
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هذه املسألة ! خنالفه يف مسألة أنه ال حيكم بكفرهم إالّ إذا اعتقد حلَّ ذلك )قد(لكنا "

من حكم حبكم اهللا وهو يعتقد أنَّ حكم غري اهللا أوىل، فهو : حتتاج إىل نظر ألننا نقول

ويف . وكفره كفر عقيدة، لكن كالمنا على العمل - وإنْ حكم حبكم اهللا  -كافر 

نْ يطبق قانوناً خمالفاً للشرع، حيكم فيه عباد اهللا إالّ وهو أنه ال ميكن ألحد أ )ظين(

يستحله ويعتقد أنه خري من القانون الشرعي، فهو كافر، هذا هو الظاهر وإالّ فما الذي 

  ".محله على ذلك؟

  :الرد على ذلك

، إن كالم الشيخ يف النقوالت السابقة عنه تدور كلها حول عقيدة صحيحة  :أوالً

ة يف تكفري من شرع قوانني خمالفة للشرع هي اعتقاده الفاسد فيما شرعه وهي أن العل

  :تشريعه؛ وهلذا فهو ال جمرد 

  : يف النقل األول قال 

فهو كافر ألنه مل يرغب ذا القانون عن شريعة اهللا إال وهو يعتقد أنه اخلري للعباد "

  "والبالد من شريعة اهللا

  : ويف النقل الثاين قال 

فإم مل يضعوا تلك التشريعات املخالفة للشريعة اإلسالمية إال وهم يعتقدون أا "

أصلح وأنفع للخلق، إذ من املعلوم بالضرورة العقلية، واجلبلة الفطرية أن اإلنسان ال 

يعدل عن منهاج إىل منهاج خيالفه إال وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل 

  ......". عنه

  

  :لثالث قال ويف النقل ا
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ألن هذا املشرع تشريعا خيالف اإلسالم إمنا شرعه العتقاده أنه أصلح من اإلسالم "  

  ".وأنفع للعباد كما سبقت اإلشارة إليه

  :ويف النقل الرابع قال 

ألن هذا املشرع تشريعا خيالف اإلسالم إمنا شرعه العتقاده أنه أصلح من اإلسالم "  

  ".وأنفع للعباد كما سبقت اإلشارة إليه

  :ويف النقل اخلامس قال 

  " ألن رفعه لألحكام الشرعية ووضع القوانني بدهلا يعين أنه استحل ذلك" 

  : ويف النقل السادس قال 

قانوناً خمالفاً للشرع، حيكم فيه عباد اهللا إالّ وهو يستحله  ال ميكن ألحد أنْ يطبق" 

ويعتقد أنه خري من القانون الشرعي، فهو كافر، هذا هو الظاهر وإالّ فما محله على 

  ذلك 

ىيأبو حي:قلت:  

جلي ىف كالمه أن احلاكم إذا اعتقد أن ما  والشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا حبمد اهللا

شرعه من القوانني أو حكم به أصلح من اإلسالم وأنفع للعباد فإنه يكفر ذا االعتقاد 

  . ال بفعله وحكمه بغري ما أنزل اهللا

  :فإن أبيتم  :ثانياً

ومعلوم إن مبىن اجتهاد الشيخ رمحه اهللا قائم بصورة عامة على مسألة التالزم ؛  :فنقول

وهلذا ، والزم الفعل كذلك ،  والزم القول ليس بقول،  الزم املذهب ليس مبذهب، نأ

  ؟؟؟؟ .....كان من أصول أهل السنة واجلماعة عدم التكفري بالزم املذهب
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  ) : ٢٠/٢١٧(شيخ االسالم يف جمموع الفتاوى  كما قال

فانه إذا كان قد   -  إذا مل يلتزمه - الصواب أن مذهب االنسان ليس مبذهب له "

بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه ىف ، أنكره ونفاه كانت إضافته اليه كذبا عليه 

املقال غري التزامه اللوازم الىت يظهر أا من قبل الكفر واحملال مما هو اكثر فالذين قالوا 

زم املذهب بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه ال يلتزمها لكن مل يعلم أا تلزمه ولو كان ال

مذهبا للزم تكفري كل من قال عن االستواء او غريه من الصفات انه جماز ليس حبقيقة 

  ".فإن الزم هذا القول يقتضى أن اليكون شئ من أمسائه أوصفاته حقيقه

هذا االصل ) ١٤/١٥(وقد زاد الشيخ حممد بن صاحل العثيمني يف القواعد املثلى 

  :وضوحا فقال رمحه اهللا

  : وأما الالزم من قول أحد سوى قول اهللا ورسوله، فله ثالث حاالت" 

: أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية ملن يثبتها : األوىل

. أن يكون من أفعاله ما هو حادث –يلزم من إثباتك الصفات الفعلية هللا  عز وجل 

وأنا ألتزم بذلك فإن اهللا تعاىل مل يزل وال يزال فعاالً ملا يريد وال  نعم،: فيقول املثبت

  نفاد ألقواله وأفعاله 

قُلْ لَو كَانَ الْبحر مداداً لكَلمات ربي لَنفد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد {كما قال تعاىل 

  ]١٠٩:الكهف[} كَلمات ربي ولَو جِئْنا بِمثْله مددا

ولَو أَنما في الْأَرضِ من شجرة أَقْالم والْبحر يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما {وقال 

يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه اتمكَل تدفوحدوث آحاد فعله تعاىل  ]٢٧: لقمان[ }ن

  ؟ .اليستلزم نقصاً يف حقه

  )الصفحة اقلب.. يتبع (



 

٧٣ 
 

   ؟أن يذكر له ومينع الالزم بينه وبني قوله، : احلال الثانية

يلزم من إثباتك أن يكون اهللا تعاىل مشااً   -  أن يقول النايف للصفات ملن يثبتها :مثل 

ال يلزم ذلك، ألن صفات اخلالق مضافة إليه مل تذكر : فيقول املثبت. للخلق يف صفاته

مطلقة حىت ميكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون خمتصة به الئقة به، كما أنك أيها 

لق يف ذاته، فأي فرق بني النايف للصفات تثبت هللا تعاىل ذاتاً ومتنع أن يكون مشااً للخ

  .وحكم الالزم يف هاتني احلالتني ظاهر!.الذات والصفات؟

   ؟أن يكون الالزم مسكوتاً عنه، فال يذكر بالتزام وال منع، :احلال الثالثة

فحكمه يف هذه احلال أال ينسب إىل القائل، ألنه حيتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو مينع 

بني له لزومه وبطالنه أن يرجع عن قوله؛ ألن فساد التالزم، وحيتمل لو ذكر له فت

ولورود هذين االحتمالني الميكن احلكم بأن الزم ، الالزم يدل على فساد امللزوم 

  .القول قول

إذا كان هذا الالزم الزماً من قوله، لزم أن يكون قوالً له، ألن ذلك هو : فإن قيل

  .األصل، السيما مع قرب التالزم

هذا مدفوع بأن اإلنسان بشر، وله حاالت نفسية وخارجية توجب الذهول عن  : قلنا

الالزم، فقد يغفل، أو يسهو، أو ينغلق فكره، أو يقول القول يف مضايق املناظرات من 

  انتهى كالم الشيخ".غري تفكري يف لوازمه، وحنو ذلك

ىيأبو حي:قلت:  

نفسه وضح ان تشريع القوانني ال يستلزم منه دائما  بل إن الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا

                              ؟...وأبدا االستحالل ؛ بل قد يكون بدافع آخر كاملداهنة مثال 

  



 

٧٤ 
 

  )اقلب الصفحة.. يتبع (                   

   " :التحذير من فتنة التكفري"كما يف  فقال رمحه اهللا

أن يطبق قانوناً خمالفاً للشرع حيكم فيه يف عباد اهللا إال ويف ظين أنه ال ميكن ألحد "

وهو يستحله ويعتقد أنه خري من القانون الشرعي، فهو كافر، هذا هو الظاهر، وإال 

  فما الذي محله على ذلك ؟

قد يكون الذي محله على ذلك خوفاً من أناس آخرين أقوى منه إذا مل يطبقه، فيكون 

  ".إن هذا كاملداهن يف بقية املعاصي: فحينئذ نقولمداهناً هلم، 

فالقطع بأن تشريع القوانني مرده لالستحالل القليب هلا فقط دون سائر االحتماالت 

  .متضمن لتعطيل غريه من الدوافع بغري بينة بل مبحض التقول 

إمنا هو قائم على مسألة التالزم بني شعب  أن مبىن هذا االجتهاد منه رمحه اهللا :ثالثاً 

وقد ال يظهر ، الظاهرة والباطنة ؛ وهذا التالزم قد يظهر أثره يف حال قوته  اإلميان

  بسبب إما ضعف اإلميان أو انتفائه ؛ 

  ) : ٦٤٤\٧(كما قال شيخ االسالم يف جمموع الفتاوى 

فأصل اإلميان ىف القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق واحلب واالنقياد "

أن يظهر موجبه ومقتضاه على اجلوارح واذا مل يعمل مبوجبه وما كان ىف القلب فالبد 

  ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه 

   )٢٣٤\٧(وقال رمحه اهللا يف جمموع الفتاوى 

: مؤكدا على أن عدم حصول الالزم قد يكون بسبب ضعف امللزوم ال بسبب انتفائه 

العلم باحملبوب فإن قوة املسبب دل على قوة السبب وهذه األمور نشأت عن العلم ف"
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يستلزم طلبه والعلم باملخوف يستلزم اهلرب منه فإذا مل حيصل الالزم دل على ضعف 

                                                          ؟".امللزوم

ىيأبو حي:قلت:  

فجعل ختلف امللزوم راجع إىل انتفاء الالزم فقط ؛ حمض تقول ؛ والقطع بأحد األمرين 

دون االخر لغري قرينة موجبة لذلك الترجيح ال يصح  )انتفاء اإلميان أو ضعف اإلميان(

وخباصة إذا رجح إحتمال إنتفاء االميان النه معارض لألصل الثابت بيقني وهو وجود ، 

اإلميان يف قلب مدعي االسالم ؛ ومن ثبت إسالمه بيقني مل يزل عنه بالشك والظن 

  والتخمني ؛ 

   )٤٦٦ \١٢(اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى كما قال شيخ 

  ".من ثبت إسالمه بيقني مل يزل ذلك عنه بالشك" 

وهلذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز يف مناظرته الشهرية حول مسألة حتكيم القوانني 

   :مبينا أن التكفري الظاهر ال يكون بالزم القول أو احلكم

إمنا هم يرون أن هناك فرقا بني من يفعل املعصية فنحكم . مامل يستحلوا نعم  :السائل 

 -بأنه مسلم فاسق أو ناقص اإلميان ، وبني من جيعل املعصية قانونا ملزما للناس ، ألنه 

 -ال يتصور من كونه أبعد الشريعة مثال وأقصاها وجعل بدهلا قانونا ملزما  -يقولون 

ال يتصور إال أنه إما أنه يستحله أو يرى أنه أفضل للناس  - ولو قال إنه ال يستحله 

  أوما أشبه ذلك ، وأنه يفارق الذي حكم يف قضية خاصة لقرابة أو لرشوة ؟

، قد يقال يف الذي  ال زم احلكم ليس حبكم: بس قاعدة ، قاعدة  :الشيخ ابن باز 

زم احلكم حكم أنه مستحل يلزمه ذلك وليش يسأل ، ماهو بال: حكم هلواه أو لقريبه 

  ".، هذا فيما بينه وبني اهللا
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  )اقلب الصفحة.. يتبع (

  

ولكنه الحيكم على .أننا ولو سلمنا لكم أن العالمة بن العثيمني يكفر بذلك : ثالثاً

،  أعيان احلكام بالكفر حىت تقام عليهم احلجة الرسالية من إثبات الشرط وانتفاء املوانع

  .انتم أصحاب أهواء تأخذون ما يروق لكموأنتم تكفرون النوع والعني ف

  ):٢٢٨س(» جمموع فتاويه« يف- رمحه اهللا - قال 

كما أنّ على املرِء الذي  تعاىل أن يصلح للمسلمني والةَ أمورِهم وبطانتهم نسأل اهللا« 

  .آتاه اهللا العلم أن يبينه هلؤالء احلكَّام؛ لتقوم احلجةُ عليهم وتبني احملجةُ

رأينا أن هؤالء ليسوا مبرتدين ، وال جيوز « : عن حكام اجلزائر فقال : وسئل الشيخ 

بناًء على أم يصلونَ، ويصومونَ .. إم مرتدونَ حىت يثبت ذلك شرعاً: أن نقول

ما دام يصلي .. وحيجونَ، ويعتمرونَ ويشهدون أن ال اله إال اهللا وأنّ حممداً رسول اهللا

فاملهم جيب على طلبة .. فله بيعة، وهو حاكم شرعي..فهم مسلم ، وال جيوز تكفريه،

العلمِ أن يعرفوا الفرق بني احلكمِ على املسألة من حيثُ هي مسألة، وبني احلكمِ على 

احلاكمِ ا ؛ ألنَّ احلاكم املعين قد يكونُ عنده من علماِء السوء من يلبس عليه األمور، 

س عندهم علم بالشرع، فيأتيهم فالنٌ ميوه عليهم، وغالب حكَّام املسلمني اليوم لي

حنكم على احلكَّام بالكُفر إذا فعلوا ما يكفر به ) ال(فلذلك ...وفالنٌ ميوه عليهم

حنكم ) ال(ما دمنا ما أقمنا عليهم احلُجةَ .. اإلنسانُ، حىت نقيم عليه احلُجة

  »ألكابرفتاوى العلماء ا« .........               بكفرهم

   ) :٢/٣٢٦( » القول املفيد«وقال يف 
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أما بالنسبة ملن وضع قوانني تشريعية مع علمه حبكمِ اهللا ومبخالفة هذه القوانني حلكمِ «

اهللا، فهذا قد بدل الشريعةَ ذه القوانني، فهو كافر؛ ألنه مل يرغب ذا القانون عن 

اهللا، وعندما نقول بأن ن شريعةم والبالد للعباد ه خريه شريعة اهللا إال وهو يعتقد أن

كافر، فنعين بذلك أنّ هذا الفعلَ يوصلُ إىل الكفر، ولكن قد يكونُ الواضع له 

إنّ هذا ال خيالف اإلسالم، أو هذا من املصاحلِ :أنْ يغرر به؛ كأنْ يقال: ، مثل)معذوراً

  .املرسلة ، أو هذا مما رده اإلسالم إىل الناس

   ):١٢٢٢الباب املفتوح، سؤال (وقال كما يف 

فهؤالء الذين تشري إليهم، من حكامِ العربِ واملسلمني، قد يكونونَ معذورين مل تتبين «

  ".هلم احلجة، أو بينت هلم وجاءهم من يلبس عليهم ويشبه عليهم، فال بد من التأين

  :خامساً

-قد وضح الشيخ ىف أخر حياته وضوحاً الريب فيه أن احلاكم وأن وضع تشريعاً عاماً

ففى .فال يكفر إال باعتقاده حل احلكم بغري ما أنزل اهللا-يزعمون ىف مصطلحهم كما

ىف .وقد نقلها الشيخ بندر العتيىب . .الفتوى الىت مسيت بالتحرير ىف مسألة التكفري

وقدم هلا مساحة العالمة حممد بن حسن بن عبد الرمحن .رسالته احلكم بغري ما انزل اهللا

  .شيخوهى مسجلة بصوت ال.آل الشيخ

  ]مقدمة [ 

احلمد هللا رب العاملني ، وأصلي وأسلم على نبينـا حممـد وعـلى آلـه و « 

  ..أصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ، أما بعد 

ففي هذا اليوم الثالثاء الثاين والعشرين من شهر ربيع األول عام  :تأريخ الفتوى 

  عشرين وأربعمائة وألف
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وما ذكره من جهة التكفري ؛ فهي مسألة كبرية ، عظيمة ، ال ينبغي  :خطر التكفري

إطالق القول فيها ، إال مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات مبعانيها  ويعرف 

أما عامة الناس فإن إطالق القول ،العواقب اليت تترتب على القول بالتكفري أوعدمه

  .بالتكفري أوعدمه ىف مثل هذه االمور حيصل فيه مفاسد

...................  

  نصيحة قيمة
==============  

  والذى أرى أوالً أال يشتغل الشباب ذه املسألة وهل احلاكم كافر ؟أو غري كافر ؟

على الشباب أن يهتموا بعبادام الىت أوجبها اهللا ..وهل جيوزأن خنرج عليه ؟أوال جيوز؟

عليهم أو ندم إليهاوأن يتركوا ما اهم اهللا عنه كراهة أو حترميا وأن حيرصوا على 

التألف بينهم واإلتفاق وأن يعلموا أن اخلالف ىف مسائل الدين والعلم قد جرى ىف 

 عنهم ولكنه مل يؤدى إىل الفرقة وإمنا القلوب واحدة واملنهج عهد الصحابة رضى اهللا

  . واحد

  التفصيل ىف املسألة

أما فيما يتعلق باحلكم بغري ما أنزل اهللا فهو كما ىف الكتاب العزيز ينقسم إىل ثالثة 

على حسب األسباب الىت بىن عليها هذا احلكم فإذا كان ، وفسق،وظلم،كفر:أقسام

فهذا ال :أنزل اهللا تبعا هلواه مع علمه بأن احلق فيما قضى اهللا به  الرجل حيكم بغري ما

لكنه بني فاسق وظامل وأما إذا كان يشرع حكما عاماً متشى عليه األمة يرى أن  يكفر
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ألن كثريا من احلكام عندهم جهل  فال يكفر أيضاًذلك من املصلحة وقد لُبس عليه فيه 

احلكم الشرعي وهم يرونه عاملاً كبريا ىف علم الشريعة ويتصل م من ال يعرف 

وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم ذا أو شرع هذا وجعله ،فيحصل بذلك املخالفة

دستوراً ميشى الناس عليه يعتقد أنه ظامل ىف ذلك و أن احلق فيما جاء به الكتاب 

  .أن نكفر هذا فإننا ال نستطيع : والسنة

من يرى أن حكم غري اهللا أوىل أن يكون الناس عليه أو مثل حكم اهللا  :وإمنا نكفر 

أَلَيس اهللا بِأَحكَم {عزوجل فإن هذا كافر ألنه مكذب لقول اهللا تبارك وتعاىل 

أفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ { وقوله ]٨: التني[ }الْحاكمني

   ]٥٠:املائدة[ }قنونَيو

  ]ال تالزم بني التكفري واخلروج [ 

مث هذه املسائل ال يعىن أننا إذا كفرنا أحداً فإنه جيب اخلروج عليه ألن اخلروج يترتب 

عليه مفاسد عظيمة أكرب من السكوت وال نستطيع األن أن نضرب أمثاالً فيما وقع ىف 

  .األمة العربية وغري العربية

  ]اخلروج على الكافر من شروط [ 

وإمنا إذا حتققنا جواز اخلروج عليه شرعاً فإنه البد من استعداد وقوة تكون مثل قوة 

  . .احلاكم أو أعظم

  ]سفه : اخلروج مع عدم القدرة [  

وأما أن خيرج الناس عليه بالسكاكني والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا ؛ 

  .واهللا املوفق.انتهت الفتوى» خمالف للشرع  فإن هذا من السفه بال شك وهو
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  :وفاة الشيخ

  ١٤٢١مغرب األربعاء اخلامس عشر من شهر شوال سنة 

  

  فإن قالوا
============  

والذي -إىل الشيخ حممد صاحل املنجد ) اإلسالم سؤال و جواب(ورد سؤال يف موقع 

  وفيهعن قول الشيخ ابن عثيمني؛  -هو من تالميذ الشيخ ابن عثيمني

هل للعالمة ابن العثيمني قول يف آخر حياته يقول إن التشريع معصية خالفا لقوله 

  األول أنه كفر أكرب ؟

  :فأجاب الشيخ حفظه اهللا

املستفيض عن الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا هو تصرحيه بأن تشريع القوانني   - ١

به ، كشرح كتاب املخالفة ملا أنزل اهللا كفر أكرب ، وقد ذكر هذا يف مواضع من كت

التوحيد ، وشرح األصول الثالثة ، وشرح السياسة الشرعية ، وفتاواه املطبوعة يف 

العقيدة ، ولقاءات الباب املفتوح ، وكالمه يف هذه املواضع متفق جيري على قاعدة 

واحدة ، وهي أن التشريع ووضع القوانني املخالفة لشريعة اهللا من الكفر األكرب ، وأما 

ري ما أنزل اهللا فهو الذي قد يكون كافراً أو ظاملاً أو فاسقاً حسب اجلرم احلاكم بغ

  الذي ارتكبه،

  وال نعلم للشيخ رمحه اهللا قوال آخر جيعل هذا التشريع من الكفر األصغر، - ٢

  ولو كان للشيخ قول آخر لذاع وانتشر، - ٣

  ولصرح الشيخ برجوعه عن قوله األول، - ٤
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  وسعى يف منع نشره، - ٥

ومن ظن أن أحدا من أهل العلم يرجع عن أمر يتبني له خطؤه ، مث يستمر يف نشر  - ٦

القول اخلطأ حىت ميوت دون إنكار له، أو وصية حبذفه؛ فقد أساء به الظن، وقدح يف 

دينه وأمانته، فإن القول الباطل ال جيوز نشره وال السكوت عليه ، ال سيما إذا كان 

  .اهـ» متعلقا مبسألة كبرية كهذه

  :الرد على ذلك

املستفيض عن الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا هو تصرحيه بأن : أما بالنسبة لقوله :أوالً 

  .تشريع القوانني املخالفة ملا أنزل اهللا كفر أكرب

ىيأبو حي:قلت:  

كما وضحنا مراد الشيخ من كالمه نفسه ،  ولكنه ال مينع من تراجع الشيخ عن ذلك

   . ومذهب الشيخ

  .ولو كان للشيخ قول آخر؛ لذاع وانتشر :قوله :ثانيا 

ليس بالضرورة أن يذيع وينتشر عند اجلميع؛ السيما وأن ذلك كان : الرد على ذلك 

ولذلك مل تأخذ هذه الفتوى حقها يف االنتشار يف . يف آخر حياة الشيخ رمحه اهللا تعاىل

ا القاصي والداين؛  أما بعد مماته؛ فهي أشهر من نار على علم؛ فقد علم. حياة الشيخ

قد أفرد ردا عليها؛ وذلك قبل ظهور كتاب بندر العتييب !! لدرجة أن املدعو أبا بصري

  والذي يظهر يل بوضوح من كالم. فهذا يدل انتشارها يف األوساط السلفية. أصالً

               ؟:أنه مل يكن وقف عليها وقت إصداره هلذه الفتوى؛ بدليل قوله   "املنجد"
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ومعلوم أن  )وال نعلم للشيخ رمحه اهللا قوال آخر جيعل هذا التشريع من الكفر األصغر(

  !.عدم العلم العلم ليس دليالً على العدم؛ فنفي العلم ليس بعلم

        .لصرح الشيخ برجوعه عن قوله األول.....ولو كان للشيخ قول آخر:قوله ثالثا 

فإن الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا ال يرى . فهذا أيضا ال جيب وال يلزم:الرد على ذلك 

كما يف -لزوم التصريح عند رجوع املفيت عن رأيه األول؛ وذلك يف قوله رمحه اهللا 

يسوغ له نقض حكمه األول وال يلزمه إخبار املستفيت «: -كتاب العلم

  .اهـ»بالرجوع

كبار العلماء؛ قد صدق عليها بتقدميه  أن أحد أعضاء اللجنة الدائمة وهيئة :رابعا

  .لكتاب بندر العتييب؛ أال وهو الشيخ حممد بن حسن آل الشيخ

  

  فإن قالوا
==========  

أن بن عباس يقصد ما كان عليه حكام زمانه من حتكيم للشرع تأصيالً ومرجعاًوإن 

د بالكفر خالفوه تطبيقاً لشهوة أوحلرص على امللك دون أن يتغري التشريع فهو املقصو

  .دون كفر

  :الرد على ذلك 
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قد ذكرنا أن األية عامة وليست خاصة ىف حكام املسلمني فقط وذكرنا كالم  :أوالً

  .أهل العلم ىف ذلك فراجعه

  .وأزيدكم شيئا:ثانياً

  ماذا تقولون لو قلنا لكم إن األية سبب نزوهلا خاص ىف اليهود؟

فإذا كانت العربة :فنقول .).اللَّفْظ لَا بِخصوصِ السببِالعبرةُ بِعمومِ ( :بالطبع ستقولون

  .!!حتصروا يف احلكام الذين على عهد ابن عباس بعموم اللفظ فلماذا أنتم 

  فإن قالوا
=============  

  :الردعلى ذلك

  .أن هذا إمجاع من الصحابة وليس قول صحايب فقط :أوالً

  .وتفسري الصحاىبخلط بني فتوى الصحاىب هذا أن:ثانياً

  ):١٤/  ٢٠(جمموع الفتاوى . يقول شيخ اإلسالم ىف فتوى الصحاىب

وأَما أَقْوالُ الصحابة؛ فَإِنْ انتشرت ولَم تنكَر في زمانِهِم فَهِي حجةٌ عند جماهريِ 

ولَم يكُن قَولُ بعضهِم حجةً . اللَّه والرسولِ الْعلَماِء وإِنْ تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلَى

هلَافبِخ مهضعقُلْ بي لَملًا وقَو مهضعإِنْ قَالَ باِء ولَمفَاقِ الْعبِات لَه هِمضعب الَفَةخم عم 

ومالك؛ وأَحمد . يحتجونَ بِه كَأَبِي حنِيفَةَولَم ينتشر؛ فَهذَا فيه نِزاع وجمهور الْعلَماِء 

 كثْلِ ذَلبِم اججتاحال ةيددالْج بِهي كُتفو هلَيقَو دي أَحف يعافالش؛ وهنورِ عهشي الْمف

  ."الْقَدمي هذَا هو الْقَولُ: في غَيرِ موضعٍ ولَكن من الناسِ من يقُولُ

  ١٣/٢٤٣"جمموع الفتاوى" يقول شيخ اإلسالمو
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من فسر القرآن أو احلديث وتأوله على غري التفسري املعروف عن الصحابة والتابعني " 

فهو مفترى على اهللا ملحد ىف آيات اهللا حمرف للقلم عن مواضعه وهذا فتح لباب 

  "اإلسالمالزندقة واإلحلاد وهو معلوم البطالن باإلضطرار من دين 

  ):٣٦١/  ١٣(وقال أيضاً ىف جمموع الفتاوى 

من عدلَ عن مذَاهبِ الصحابة والتابِعني وتفِْسريِهم إلَى ما يخالف ذَلك كَانَ مخطئًا "

  "في ذَلك بلْ مبتدعا

  ):٢٠٧/  ٢(وقال ىف اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم 

وإمنا املتبع يف إثبات أحكام اهللا كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وسبيل 

السابقني أو األولني، ال جيوز إثبات حكم شرعي بدون هذه األصول الثالثة، نصا 

  ."واستنباطا حبال

  ):٥٤٠/  ١(وقال ابن القيم ىف خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة 

الصحابةَ قَد سمعوا من النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من الْأَحاديث الْكَثرية، ورأَوا أَنَّ "

منه من الْأَحوالِ الْمشاهدة، وعلموا بِقُلُوبِهِم من مقَاصده ودعوته ما يوجِب فَهم ما 

بِكَلَام ادالَ أَرأَى حرو ملعو عمس نم سفَلَي ،يهف مهاتاوسم مهدعب نلَى مع ذَّرعتا يم ه

 ،ةريطَ كَثائسو أَو طَةاسبِو ملعو عمس أَو ،عمسي لَمو ري ا لَمبكَانَ غَائ نكَلِّمِ، كَمتالْم

ابحلصإِذَا كَانَ لونَ ود كي ذَلف هِمإِلَي وعجكَانَ الر مهدعب نمل سا لَيم كذَل نم ة

  .........غَيرِهم متعينا قَطْعا

دمأَح امذَا قَالَ الْإِمهلولِ : وسر ابحأَص هلَيا كَانَ عبِم كسما التندنع ةنولُ السأُص

 اللَّهولُ اللَّهسر هلَيا كَانَ عم وه ةاجِيالن قَةرالْف قَادتذَا كَانَ اعهلو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص 

بِذَل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ملَه هِدا شكَم ،هابحأَصو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ك
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فهلابِي: " ي قَوحأَصو هلَيا عا أَنثْلِ ملَى مكَانَ ع نحسن : وقال الترمذي، رواه األربعة " م

، وسلسة األحاديث الصحيحة، برقم ٥٥/ ١وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه، . صحيح

١٤٩٢.  

رِ، وائصلِ الْبأَه دنع ةعالْقَاط وهجالْو هذبِه تى فَثَبمع دنع ةيونَ الظَّند تإِنْ كَان

لَّه الْقُلُوبِ أَنَّ الرجوع إِلَيهِم في تفِْسريِ الْقُرآن الَّذي هو تأْوِيلُه الصحيح الْمبين لمراد ال

لَى أَنع دمأَح امالْإِم صذَا نهلو ،يمقتسالْم الطَّرِيق وه ةابحالص نم داحإِلَى الْو عجري ه

مهنم هرغَي فْهالخي إِذَا لَم آنفِْسريِ الْقُري تف".  

  ):١٧٢/  ٢(الربهان يف علوم القرآن 

"انمسآنَ قأَنَّ الْقُر لَماعو : ربتعي نمقْلِ عبِالن هفِْسريت درا ومهدأَح لَم مسقو هفِْسريت

رِدي  

إِما أَنْ يرِد التفِْسري عنِ النيب صلى اهللا عيه وسلَّم أَو عنِ الصحابة أَو : والْأَولُ ثَلَاثَةُ أَنواعٍ

عن رؤوسِ التابعني فاألول يبحث يف عن صحة السند والثَّانِي ينظُر في تفِْسريِ 

هرإِنْ فَسو مهادمتي اعف كفَلَا ش انلُ اللِّسأَه مفَه ةثُ اللُّغيح نم هرفَإِنْ فَس ابِيحالص 

 نم ةاعمالُ جأَقْو تضارعإِنْ ت ذئينحو يهف كنِ فَلَا شائالْقَرابِ وبالْأَس نم هداها شبِم

ابحالص هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الناسٍ لبع ناب مقُد ذَّرعإِنْ تو فَذَاك عمالْج كَنفَإِنْ أَم ة

اللهم فقهه يف الدين «: احلديث بلفظ "اللَّهم علِّمه التأْوِيلَ": وسلَّم بشره بِذَلك حيثُ قَالَ

، ) ٢٥٨٩(وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ) ٣٢٨/ ١(محد أخرجه أ» وعلمه التأويل

، ٣٧٥٦، ١٤٣(كما يف البخاري . »اللهم علمه الكتاب«: الصحيحني بلفظ وهو يف

  ).٢٤٧٧(، ومسلم )٧٢٧٠

  ):٢٠٠/  ٤(اإلتقان يف علوم القرآن 
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  وآدابهفي معرِفَة شروط الْمفَسرِ : النوع الثَّامن والسبعونَ"

أَراد تفِْسري الْكتابِ الْعزِيزِ، طَلَبه أَولًا من الْقُرآن فَما أُجملَ منه في  من  :قَالَ الْعلَماُء

 هنم رعٍ آخضوي مِسطَ فب فَقَد كَاني مف رصتا اخمو رعٍ آخضوي مف رفُس فَقَد كَانم

ف ابن الْجوزِي كتابا فيما أُجملَ في الْقُرآن في موضعٍ وفُسر في موضعٍ آخر وقَد أَلَّ

منه وأَشرت إِلَى أَمثلَة منه في نوعِ الْمجملِ فَإِنْ أَعياه ذَلك طَلَبه من السنة فَإِنها 

ومو آنلْقُرةٌ لارِحولُ شسر بِه كَما حكُلُّ م هنع اللَّه يضر يعافقَالَ الش قَدو ةٌ لَهحض

إِنا أَنزلْنا إِلَيك {: اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَهو مما فَهِمه من الْقُرآن قَالَ تعالَى

يب كُمحتل قبِالْح ابتالْكاللَّه اكا أَراسِ بِمالن اِء[ }نسقَالَ  ]١٠٥: النو رأُخ اتي آيف

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :"هعم ثْلَهمآنَ والْقُر يتي أُوتأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  "أَلَّا إِن

 يف سنن أيب داود ، وصححه األلباين)٤٦٠٤(روى أبو داود يف سننه برقم ). ١٦٧٢٢(برقم 

  ،  )٤٦٠٤(برقم 

يعنِي السنة، فإن مل جيده يف السنة رجع إِلَى أَقْوالِ الصحابة فَإِنهم أَدرى بِذَلك لما 

 اممِ التالْفَه نم وا بِهصتا اخملو هولزن دنالِ عوالْأَحنِ وائالْقَر نم وهداهلْمِ شالْعو

كردتسي الْمف ماكقَالَ الْح قَدحِ واللِ الصمالْعيحِ وحي : الصالَّذ ابِيحالص فِْسريإِنَّ ت

  "شهِد الْوحي والتنزِيلَ لَه حكْم الْمرفُوعِ

ىيأبو حي:قلت:  

  ١٥/١٧٥وأقر أئمة الدعوة النجدية كالم احلاكم ىف الدرر السنية 

فقال رمحه اهللا عند ذكره ):٤٠٥/  ٣(وقال العالمة ابن باز ىف جمموع فتاوى ابن باز 

  .لتحرمي الغناء
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بأنه الغناء، فقد صح ذلك عن ابن : ويكفي تفسري الصحابة والتابعني للهو احلديث"

ومن {: سألت ابن مسعود عن قوله تعاىل: أبو الصهباء: عباس وابن مسعود، قال

واهللا الذي ال إله إال هو، هو الغناء : فقال ]٦:لقمان[} من يشترِي لَهو الْحديثالناسِ 

  .أيضا أنه الغناء - رضي اهللا عنهما  - يرددها ثالث مرات وصح عن ابن عمر 

  احلاكم : قال 

ليعلم طالب هذا العلم أن تفسري الصحايب : أبو عبد اهللا يف التفسري من كتاب املستدرك

الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخني حديث مسند، وقال يف موضع آخر من 

هو عندنا يف حكم املرفوع، وهذا وإن كان فيه نظرة فال ريب أنه أوىل بالقبول : كتابه

مة مبراد اهللا عز وجل يف كتابه، فعليهم نزل، وهم من تفسري من بعدهم، فهم أعلم األ

أول من خوطب به من األمة، وقد شاهدوا تفسريه من الرسول علما وعمال وهم 

  "العرب الفصحاء على احلقيقة، فال يعدل عن تفسريهم ما وجد إليه سبيل

  ):٣٠٣/  ٩(جمموع فتاوى ورسائل العثيمني 

ثر املفسرين، وأما التابعني؛ فإن أكثر العلماء وأما تفسري الصحايب؛ فإنه حجة عند أك"

إنه ليس حبجة إال من اختص منهم بشيء؛ كمجاهد؛ فإنه عرض املصحف على : يقول

ابن عباس عشرين مرة أو أكثر، يقف عند كل آية ويسأله عن معناها، وأما من بعد 

دة سياق التابعني؛ فليس تفسريه حجة على غريه، لكن إن أيده سياق القرآن كان العم

  ."القرآن

  ):٣٦٢/  ٩(جمموع فتاوى ورسائل العثيمني 
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أنه كان بني آدم ونوح عشرة قرون، والقرن مائة  -رضي اهللا عنهما-ذكر ابن عباس "

سنة، حىت إذا طال عليهم األمد حصل النزاع والتفرق، فبعث اهللا النبيني؛ كما قال 

  . ]٢١٣: البقرة[} اللَّه النبِيني مبشرِين ومنذرِين كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ{: تعاىل

  لآلية، وهل تفسريه حجة؟ - رضي اهللا عنهما-هذا هو تفسري ابن عباس 

  :اجلواب

وما {: يرجع يف التفسري أوال إىل القرآن؛ فالقرآن يفسر بعضه بعضا، مثل قوله تعاىل 

هيا هم اكر{: تفسريها} أَد ارةٌنيامفإن مل جند يف القرآن؛ ] ١١، ١٠: القارعة[} ح ،

فإىل سنة الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فإن مل جند؛ فإىل تفسري الصحابة، وتفسري 

الصحايب حجة بال شك؛ ألم أدرى بالقرآن حيث نزل بعصرهم وبلغتهم، ويعرفون 

تفسري الصحايب يف حكم املرفوع،  إن: عنه أكثر من غريهم، حىت قال بعض العلماء

وهذا ليس بصحيح، لكنه ال شك أنه حجة على من بعدهم، فإن اختلف الصحابة يف 

  ."التفسري أخذنا مبا يرجحه سياق اآلية، واآلية تدل على ما ذكره ابن عباس

  ):١١٧/  ٤(ويقول ابن القيم ىف إعالم املوقعني عن رب العاملني 

]ةُ أَقْويجلٌ حفَصآنفِْسريِ الْقُري تف ةابحالِ الص[  

فَإِذَا كَانَ هذَا حكْم أَقْوالهِم في أَحكَامِ الْحوادث، فَما تقُولُونَ في أَقْوالهِم  :فَإِنْ قيلَ

في تفِْسريِ  أَقْوالُ الصحابة[في تفِْسريِ الْقُرآن؟ هلْ هي حجةٌ يجِب الْمصري إلَيها؟ 

آنالْقُر[  

لَا ريب أَنَّ أَقْوالَهم في التفِْسريِ أَصوب من أَقْوالِ من بعدهم، وقَد ذَهب بعض : قيلَ

أَهلِ الْعلْمِ إلَى أَنَّ تفِْسريهم في حكْمِ الْمرفُوعِ، قَالَ أَبو عبد اللَّه الْحاكم في 

سمهكردي : تف هكْمي حف هأَن هادرمفُوعِ، وركْمِ الْمي حا فندنع ابِيحالص فِْسريتو
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قَولُ الاستدلَالِ بِه والاحتجاجِ، لَا أَنه إذَا قَالَ الصحابِي في الْآية قَولًا فَلَنا أَنْ نقُولَ هذَا الْ

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -، أَو قَالَ رسولُ اللَّه -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  - لِ اللَّه قَولُ رسو

-رآخ هجو لَهو ،.  

 ولَ اللَّهسى أَنَّ رنعفُوعِ بِمركْمِ الْمي حكُونَ فأَنْ ي وهو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- يب ن

هلالَى بِقَوعت فَهصا وكَم ملَه هرفَسو آنالْقُر انِيعم ملَه :}هِملَ إِلَيزا ناسِ ملنل نيبتل{.. 

فَبين لَهم الْقُرآنَ بيانا شافيا كَافيا، وكَانَ إذَا أَشكَلَ علَى أَحد منهم معنى ] ٤٤: النحل[

} من يعملْ سوًءا يجز بِه{سأَلَه عنه فَأَوضحه لَه، كَما سأَلَه الصديق عن قَوله تعالَى 

الَّذين آمنوا ولَم {: فَبين لَه الْمراد، وكَما سأَلَه الصحابةُ عن قَوله تعالَى] ١٢٣: النساء[

انوا إِميلْبِسبِظُلْمٍي مله  ]٨٢: األنعام[ }هقَو نةَ علَمس أُم هأَلَتا سكَما، واهنعم ملَه نيفَب

فَبين لَها أَنه الْعرض، وكَما  ]٨: االنشقاق[} فَسوف يحاسب حسابا يِسريا{تعالَى 

ع الَهفَأَح الْكَلَالَة نع رمع أَلَها، سجِد ريذَا كَثهو ،ةوررِ السي آخي فالَّت فيالص ةلَى آي

سروا فَإِذَا نقَلُوا لَنا تفِْسري الْقُرآن فَتارةً ينقُلُونه عنه بِلَفْظه، وتارةً بِمعناه، فَيكُونُ ما فَ

بِالْم ةايوابِ الرب نم هِما، بِأَلْفَاظاهنعةً بِمارتا، وهةً بِلَفْظارةَ تنالس هنونَ عورا يى، كَمنع

لَمأَع اَللَّهنِ، ويهجالْو نسذَا أَحهو.  

اح، فَنحن نجِد لبعضهِم أَقْوالًا في التفِْسريِ تخالف الْأَحاديثَ الْمرفُوعةَ الصح :فَإِنْ قيلَ

 يددوعِ الشالْج نلَ عصي حالَّذ الْأَثَر هانَ بِأَنخالد ودعسم ناب را فَسكَم ،ريذَا كَثهو

 بِيالن نع حص قَدو ،طالْقَحو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -  ةاميمِ الْقولَ يي قَبأْتانٌ يخد هأَن

ايرِبِهغم نسِ ممطُلُوعِ الشالِ وجالدو ةابالد عم ةاعالس اطرأَش نكُونُ م.  

} أَسكنوهن من حيثُ سكَنتم من وجدكُم{وفَسر عمر بن الْخطَّابِ قَوله تعالَى 

لَا ندع كتاب ربنا لقَولِ امرأَة، مع أَنَّ : ة، حتى قَالَبِأَنها للْبائنة والرجعي ]٦: الطالق[

 اللَّه مبٍ كَرأَبِي طَال نب يلع رفَسو ،فِْسريذَا الته فالخنِ تائي الْبةَ فيححةَ الصنالس
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كُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُِسهِن أَربعةَ والَّذين يتوفَّونَ من{وجهه قَوله تعالَى 

تعتد أَبعد الْأَجلَينِ : أَنها عامةٌ في الْحاملِ والْحائلِ، فَقَالَ ]٢٣٤: البقرة[} أَشهرٍ وعشرا

هلَافةُ بِخيححةُ الصنالسو.  

ودعسم ناب رفَسالَى  وعله تقَو} نم ورِكُمجي حي فالالت كُمبائبرو كُمائنِس اتهأُمو

بِهِن ملْتخي دالالت كُمائ؛ فَلَا  ]٢٣: النساء[} نِسةالثَّانِيالْأُولَى و كُمائنِسفَةَ لبِأَنَّ الص

الْمرأَة تحرم بِمجرد ] أُم[والصحيح خلَاف قَوله، وأَنَّ تحرم أُم الْمرأَة حتى يدخلَ بِها، 

هلةٌ إلَى قَواجِعفَةُ رالصا، وهتنلَى ابع قْدالْع :} نم ورِكُمجي حي فالالت كُمبائبرو

بِهِن ملْتخي دالالت كُمائ٢٣: النساء[} نِس [ وهوةابحورِ الصهملُ جقَو.  

 بِيالن بكَات هجِلَّ بِأَناسٍ السبع ناب رفَسو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهجِلَّ،  - صى السمسي

 ..........تعالَىوذَلك وهم وإِنما السجِلُّ الصحيفَةُ الْمكْتوبةُ، واللَّام مثْلُها في قَوله 

  فَخر صرِيعا للْيدينِ وللْفَمِ :، وفي قَولِ الشاعرِ] ١٠٣: الصافات[} وتلَّه للْجبِنيِ{

أَي يطْوِي السماَء كَما يطْوِي السجِلَّ علَى ما فيه من الْكتابِ، وهذَا كَثري جِدا، 

فِْسريكُونُ تي ففُوعِ؟ فَكَيركْمِ الْمي حةً فجح ابِيحالص   

الْكَلَام في تفِْسريِه كَالْكَلَامِ في فَتواه سواٌء، وصورةُ الْمسأَلَة هنا كَصورتها هناك  :قيلَ

فُهالخي صن أَلَةسي الْمكُونَ فا أَنْ لَا يهتورصاٍء، وواٌء بِسولًا لَا سقَو ةي الْآيقُولُ فيو ،

 هذه نم را ذُكمو ،لَمعي لَم أَو ارِههتاشل ملاٌء عوس ،ةابحالص نم دأَح يهف فُهالخي

تاوى الَّتي تخالف الْأَمثلَة فَقَد فُقد فيه الْأَمران، وهو نظري ما روِي عن بعضهِم من الْفَ

  .النص وهم مختلفُونَ فيها سواٌء

لَو كَانَ قَولُه حجةً بِنفِْسه لَما أَخطَأَ، ولَكَانَ معصوما؛ لتقُوم الْحجةُ بِقَوله،  :فَإِنْ قيلَ

 هذأَنَّ ه لَكُم نأَي نفَم هفِْسريت ككَذَلى، ورأُخ رِهيبِغةً وارابِ توي بِالصفْتفَإِذَا كَانَ ي

والتفِْسري الْمعين من قسمِ الصوابِ؟ إذْ صورةُ الْمسأَلَة أَنه لَم يقُم علَى  الْفَتوى الْمعينةَ
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 نم نيعلَ الْمذَا الْقَولَى أَنَّ هيلُ علا الدفَم ،قَِسمني لُهقَوو ،هلقَو ريلٌ غَيلد أَلَةسالْم دأَح

  ا بد؟ الْقسمينِ ولَ

الْأَدلَّةُ الْمتقَدمةُ تدلُّ علَى انحصارِ الصوابِ في قَوله في الصورة الْمفْروضة  :قيلَ

الْواقعة، وهو أَنَّ من الْممتنِعِ أَنْ يقُولُوا في كتابِ اللَّه الْخطَأَ الْمحض ويمِسك الْباقُونَ 

لصوابِ فَلَا يتكَلَّمونَ بِه، وهذه الصورةُ الْمذْكُورةُ وأَمثَالُها قَد تكَلَّم فيها غَيرهم عن ا

بِالصوابِ، والْمحظُور إنما هو خلُو عصرِهم عن ناطقٍ بِالصوابِ واشتمالُه علَى ناطقٍ 

  .هذَا هو الْمحالُبِغيرِه فَقَطْ؛ فَ

كُملقَو نع ابوالْج جرذَا خبِهو:  هلَيع ازا جةً لَمجح مهنم داحلُ الْوكَانَ قَو لَو

نم هكْرذ مقَدا تمم هإلَي افضا انلْ بِمةً، بجح هدرجبِم كُني لَم لَهطَأُ، فَإِنَّ قَوالْخ 

  .الْقَرائنِ

  ):٣٨٣/  ١(وقال ىف طريق اهلجرتني وباب السعادتني 

  ." الصواب إىل تفسري الصحابة، وهم أعلم اُألمة بكتاب اهللا، ومراده منه"

وقال العالمة عبد الرمحن بن حسن منكراً على بن النبهان الذى مل يرى فهم الصحابة 

  ):١٦٨/  ٨(حجة ىف الدرر السنية يف األجوبة النجدية 

ال حجة فيما قاله الصحابة، رضي اهللا عنهم، يف معىن القرآن  :أنه قال: بلغنا عنه"

العزيز؛ فإذا مل يكن قول الصحابة حجة، وهم الذين أخذوه عن نبيهم، وحضروا 

نزوله، وعرفوا أسبابه، وهم أعلم األمة وأعدهلا، احلجة يف التفسري، فليت شعري هل 

  عرف من هذا مذهبه من املبتدعة

  .فهذا قول أهل العلم ىف التفسري ولومل نذكر إال كالم شيخ اإلسالم لكفى به
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للقرآن  أن اخلوارج األوائل مل خيالفوا ابن عباس ىف أن تأويل الصحابة : ثالثاً

جئتكم من عند أصحاب حممد عليهم نزل القرآن وهم أعلم "حينما قال هلم .حجة

  .لهومل يعلم أم ردوا عليه قو"بتأويله منكم

  .أنه مل يقل بقولكم أحد قط : رابعاً

فأنت ال تستطيع ،ولو سلمنا لكم أن الصحاىب ال خيصص تفسريه عموم األية :خامساً

ألن كل ،ألن ظاهرها يلزم منه تكفري عموم املسلمنيعمومها  أن حتمل األية على ظاهر

  .عاصى مل حيكم مبا انزل اهللا فيلزم من ذلك تكفري اتمع

والذين يكفرون اتمع من غري ،والألتباع مصطفى شكرى،وليس لإلباضية : ملحوظة

أو عدم العذر باجلهل ألنه ،ىف هذه األية حجة أيضاً على التكفري باملعصية،مجاعته

ومنهم من عذره النيب صلى اهللا عليه ،ألن منهم من عصى،يلزمكم تكفري الصحابة

  .وسلم ومل يكفروا بذلك

  )اقلب الصفحة.. يتبع (

  فإن قالوا
=============  

ومن التابعني ،فمن الصحابة حذيفة،أن ابن عباس قد خالفه غريه من الصحابة والتابعني

  .وأخذوا األية على ظاهرها كما نقله عنهم ابن حزم ىف الفصل،احلسن البصرى الشعيب

  :الرد على ذلك
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امللل واألهواء والنحل إليك كالم ابن حزم يف من أخذ بظاهر األية ىف الفصل يف  :أوالً

)١٣٠/  ٣:(  

ومن  { }الْكَافرونَ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم {فَإِن اهللا عز وجل قَالَ "

ه فَأُولَئك ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّ }{لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ 

فَيلْزم الْمعتزلَة أَن يصرحوا بِكفْر كل عاص وظامل  ]٤٧-٤٥-٤٤:املائدة[}هم الْفَاسقُونَ

  ."وفاسق لأَن كل عامل باملعصية فَلم حيكم بِما أنزل اهللا

  .وه إليهمل أجد كالماً البن حزم فيما عز:ثانياً

   )٣٤٦/  ١٠(كما نقله الطربي ىف تفسريه الطربي  :ومع ذلك إليك كالم حذيفة

  .يف هذا املوضع" الكفر"وقد اختلف أهل التأويل يف تأويل :قال

فقال بعضهم بنحو ما قلنا يف ذلك، من أنه عىن به اليهود الذين حرفوا كتاب اهللا 

  .وبدلوا حكمه

  ؟وطفق الطربي يذكر أثار عمن قال بقوله حىت قال :ذكر من قال ذلك

وحدثنا = حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرمحن قال، حدثنا سفيان -  ١٢٠٢٧ 

ابن وكيع قال، حدثنا أيب، عن سفيان عن حبيب بن أيب ثابت، عن أيب البختري، عن 

  ]٤٤:املائدة[}الْكَافرونَ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم {حذيفة يف قوله

!! نعم اإلخوة لكم بنو إسرائيل، إن كانت لكم كل حلْوة، وهلم كل مرة: قال

  . ولتسلُكُن طريقَهم قدى الشراك

حدثنا هناد بن السري قال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أيب  -  ١٢٠٢٩

 للَّه فَأُولَئك همومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ ا {قيل حلذيفة: ثابت، عن أيب البختري قال

  .مث ذكر حنو حديث ابن بشار، عن عبد الرمحن  ]٤٤:املائدة[}الْكَافرونَ
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حدثنا احلسن بن حيىي قال، أخربنا عبد الرزاق قال، أخربنا الثوري، عن  -  ١٢٠٣٠

 {سأل رجل حذيفة عن هؤالء اآليات: حبيب بن أيب ثابت، عن أيب البختري قال

كُمحي لَم نمو مه كفَأُولَئ لَ اللَّهزا أَنونَ بِمرونَ  "  }الْكَافمالظَّال مه كفَأُولَئ"" 

: ذلك يف بين إسرائيل؟ قال: ، قال فقيل]٤٧-٤٥-٤٤:املائدة[" فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ

كال واهللا، ! نعم اإلخوة لكم بنو إسرائيل، إن كانت هلم كل مرة، ولكم كل حلوة

  .لتسلكن طريقَهم قدى الشراك

  :ىيأبو حي:قلت

فقال بعضهم بنحو ما قلنا يف "  :إىل قول الطربي قبل أن يسوق آثار حذيفة:فانتبه 

                                            ."ذلك، من أنه عىن به اليهود الذين حرفوا كتاب اهللا وبدلوا حكمه

  

  )اقلب الصفحة.. يتبع (
فانظر إىل قول ،فاألثر يا دكتور حجة عليك فهو يوافق كالم ابن عباس وال خيالفه

ولذلك وضع ،واليهود إمنا جحدوا واستحلوا"لتسلكن طريقَهم قدى الشراك"حذيفة 

  .الطربي كالم حذيفة ىف مذهبه

  ):٣٥٨/  ١٠(وانظر إىل كالم أوضح من هذا للطربي ىف تفسريه  

  : وأوىل هذه األقوال عندي بالصواب، قولُ من قال :قال أبو جعفر

نزلت هذه اآليات يف كفّار أهل الكتاب، ألن ما قبلها وما بعدها من اآليات ففيهم 

  .وهذه اآليات سياق اخلرب عنهم، فكونها خربا عنهم أوىل. نزلت، وهم املعنيون ا

ك عن مجيع من مل حيكم مبا أنزل فإن اهللا تعاىل ذكره قد عم باخلرب بذل :فإن قال قائل

  اهللا، فكيف جعلته خاصا؟
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إن اهللا تعاىل عم باخلرب بذلك عن قومٍ كانوا حبكم اهللا الذي حكم به يف كتابه  :قيل

وكذلك . جاحدين، فأخرب عنهم أم بتركهم احلكم، على سبيل ما تركوه، كافرون

ه، هو باهللا كافر، كما قال ابن عباس، القولُ يف كل من مل حيكم مبا أنزل اهللا جاحدا ب

ألنه جبحوده حكم اهللا بعد علمه أنه أنزله يف كتابه، نظري جحوده نبوة نبيه بعد علمه 

أنه نيب.  

  "األية على ظاهرها رضى اهللا عنه أخذ حذيفة ولو سلمنا أن :ثالثاً

إذا  وهى فينا،دبل يعىن أا ىف اليهو،فليس على ظاهرها أنه محلها على الكفر األكرب

  . سلكنا مسلكهم ىف اجلحود

  ):١٩٠/  ٦(يقول القرطيب ىف اجلامع ألحكام القرآن 

نعم هي فيهِم، : ويروى أَنَّ حذَيفَةَ سئلَ عن هذه الْآيات أَهي في بنِي إِسرائيلَ؟ قَالَ

" الظَّالمونَ "، وللْمسلمني" الْكافرونَ:" وقيلَ. ولَتسلُكُن سبِيلَهم حذْو النعلِ بِالنعلِ

لأَنه ظَاهر : وهذَا اختيار أَبِي بكْرِ بنِ الْعربِي، قَالَ للنصارى، "الَفاسقُونَ" و لليهود،

اتةَ وابن شربمة والشعب . الْآيدائنِ أَبِي زابو دينِ زابِرِ بجاسٍ وبنِ عاب اريتاخ وهو

  ."لُ عن امللة، ولكنه كفر دون كفرلَيس بِكُفْرٍ ينقُ: قَالَ طَاوس وغَيره. أَيضا

  :فهنا فائدتان

  .ويعىن بذلك أا ىف اليهود" على ظاهرها"قول ابن العرىب :أوالً

أن القرطىب وابن العرىب جعال مذهب حذيفة وعامر الشعيب هو مذهب ابن عباس :ثانيا

وجابِرِ بنِ زيد وابنِ أَبِي وهو اختيار ابنِ عباسٍ " وانظر إىل قول القرطىب،كما ذكرنا

لَيس بِكُفْرٍ ينقُلُ عن امللة، ولكنه : قَالَ طَاوس وغَيره. زائدةَ وابن شربمة والشعيب أَيضا

  ."كفر دون كفر
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   .أن األثر ضعيف :رابعاً

، تابعي ثقة، يرسل احلديث عن عمر "سعيد بن فريوز الطائي"، هو"أبو البختري:" - ١

  . ذيفة وسلمان وابن مسعودوح

   :٢٠٤/ ٦قال ابن سعد يف الطبقات 

وكان أبو البختري كثري احلديث، يرسل حديثه، ويروي عن أصحاب رسول اهللا "

فما كان من حديثه مساعا فهو حسن، . صلى اهللا عليه وسلم، ومل يسمع من كبري أحد

   ".فهو ضعيف، "عن"وما كان

، وبني حذيفة بن اليمان، ٨٣انقطاع اإلسناد، هو بني أيب البختري، املتويف سنة  - ٢

ونص يف التهذيب على أن أبا . بعد مقتل عثمان بأربعني يوما ٣٦املتوىف أوائل سنة 

  .البختري مل يدرك حذيفة

  .واهللا املوفق.فهو حديث منقطع ولو سلمنا بصحته فهو حجة عليك

  ):٣٥٣/  ١٠(يب أخرجه الطربي ىف تفسريه أن اثر عامر الشع: خامساً

 نزلت لدثنا أيب، عن زكريا، عن عامر قاحدثنا ابن وكيع قال، ح -  ١٢٠٣٨

  .يف النصارى" الفاسقون"يف اليهود، و" الظاملون"يف املسلمني، و" الكافرون"

  :الرد على ذلك

  .كال ،أا حممولة على الكفر األكرب،يف املسلمني" لكافرونا"نزلت"ليس املعىن 

  :برهان ذلك 

وراجع الرد الثاىن على ،أنه بإمجاع أهل العلم أنه مل يأخذ بظاهر األية إال اخلوارج  - ١

  .الشبهة األوىل 
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بدليل قوله ،أن عامر يبني أن األية ليست خاصة ىف اليهود بل هى ىف املسلمني - ٢

  ."يف النصارى" الفاسقون"يف اليهود، و" الظاملون"و"

وإذا ،فقد تعارض تفسره مع تفسري الصحابة،لكم أن عامر يقصد ذلكولو سلمنا  - ٣

  .تعارض تفسري الصحاىب مع التابعي فال قائل بتقدمي التابعى

  .لكان يلزمكم تكفري عموم املسلمني.ولو سلمنا لكم أن عامر يقصد ذلك - ٤

ولو سلمنا لكم أن عامر يقصد ذلك فيلزمكم تكفري كل احلكام سواء خالفوا ىف  - ٥

  .ضية أو اثنني ألن عامر مل يفصلق

  

  )اقلب الصفحة.. يتبع (

  

   ):٣٥٧/  ١٠(أن أثر احلسن أخرجه الطربي ىف تفسريه  :سادساً

حدثين املثىن قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخربنا هشيم، عن عوف،  -  ١٢٠٦٠

 ]٤٤:املائدة[ }فَأُولَئك هم الكَافرونَومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اُهللا { عن احلسن يف قوله

  .نزلت يف اليهود، وهي علينا واجبةٌ: قال

  :الرد على ذلك

 أَنَّ الْعبرةَ بِعمومِ اللَّفْظ لَا بِخصوصِإليه إذ أن احلسن يبني  تموليس األمر كما ذهب - ١

يف " الكافرون"نزلتإذ أن عامر قال ،ولكنه عمم األيات اكثر من عامر الشعيب،السبب

واحلسن قال األيات كلها .يف النصارى "الفاسقون"يف اليهود، و" الظاملون"املسلمني، و
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بل ،وليس بعضها لليهود وبعضها للمسلمني، ىف املسلمني وليست كلها خاصة باليهود

  ،كلها ىف املسلمني

 ١٠(ه ويؤكد ذلك قول اإلمام الطربي قبل أن يسوق أثر احلسن فقال ىف  تفسري - ٢

 /٣٥٦:(  

بل نزلت هذه اآليات يف أهل الكتاب، وهى مراد ا مجيع الناس، : وقال آخرون

  .مسلموهم وكفارهم

  .أن احلسن يقصد االستحالل" اجلامع"وقد بني القرطيب ىف  - ٣

  ):١٩٠/  ٦(تفسري القرطيب  

"نسالْحو ودعسم نقَالَ اب : لَم ني كُلِّ مةٌ فامع يه نيملسالْم نم لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي

ا لَهلحتسمو كا ذَلدقتعم الْكُفَّارِ أَيو ودهالْيو"  

فظهر واحلمد هللا أن مذهب حذيفة وعامر الشعيب واحلسن هو مذهب إخوام من 

  .اخلوارج وليس كما افترى عليهم ،السلف الصاحل

  فإن قالوا
==========  

مثل ،بل نزعم أنه يريد صورة خمصوصة،قول ابن عباس ال ينزل على ما حنن فيه األن 

بل ،ولكن اليكفروا بذلك،الذى زىن والذى يراىب ال شك أم مل حيكموا مبا انزل اهللا

أو صورة أخرى أن القاضى إذا ،نزعم أن بن عباس وسلفنا الصاحل ما أرادوا غري ذلك
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ومن اخلطاء أن تضع ،ناط لرشوة أو ملقصد أخر فهى معصية أيضاًتالعب ىف حتقيق امل

  .كالم العامل ىف غري موضعه

  :الرد على ذلك

ذلك إىل السلف  تنسبون بل و، من غري دليل عندكمتصورات من تم تضعون أن : أوالً

  .الصاحل

التأويل ألن ،وال أقول تأويالً،أن هذا حتريف لكالم ابن عباس والسلف الصاحل : ثانياً

  .فإن صرف اللفظ بغري دليل صار حتريفاً،هو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح

   

  

  )اقلب الصفحة.. يتبع (

  

  الشبهة احلادية عشر

ويتالعب ىف حكم ،وقال الدكتور أيضاأن هناك فرقا بني حاكم يقول احلكم عندى هللا

  .وبني قاضى أخر يقول احلكم عندى لغري اهللا،الزىن مثالً

  :الرد على ذلك

وال خيتلف الدكتور معى أن كال احلالتني حكم بغري ما أنزل ،أقول الخالف بني أحد

  ،اهللا

وإال ،والعكس،أن احلالة الثانية كفراً أكرب فقل ىف احلالة األوىل كذلك :فإن قلت

وإن كان الذى حيكم مبا أنزل اهللا ىف مواضع أخف ، فالتفريق يكون حتكُماً بغري دليل
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كمثل الذى يزىن مرة ليس ،ولكن ال يستلزم كفره،إمثاً من الذى حيكم بغري ما أنزل اهللا 

  .وال يستلزم كفر.اىن أشد إمثاوإن كان الث،كالذى زىن ألف مرة

  

  فإن قالوا

==========  

. هي السحت: أما سأال ابن مسعود عن الرشوة، فقال: ثبت عن مسروق، وعلقمة،

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اُهللا فَأُولَئك {مت تال هذه اآلية! ذاك الكفر: قاال يف احلكم؟ قال

   ١٠/٣٢١أخرجه الطربي ىف تفسريه ]٤٤:املائدة[ }هم الكَافرونَ

  .التكفري مبجرد احلكم بغري ما أنزل اهللا أن قول ابن مسعود هنا يفيد:وجه الداللة

  

  )اقلب الصفحة.. يتبع (

   :الرد على ذلك

هذا فيه حجة عليكم أن الكفر املعرف باأللف والالم ىف األية ليس الكفر األكرب  : أوالً

  !!قال ىف الرشوة ذاك الكفر فهل تقولون أن املرتشى كافر ألن ابن مسعود

  . نعم فهو قول اخلوارج :إن قلتم 

  ):١٩١/  ٦" (اجلامع"قال القرطيب ىف 

"رِييقَالَ الْقُش : ،ركَاف وفَه كْمِ اللَّهرِ حيبِغ كَمحى وشتنِ ارارِجِ أَنَّ موالْخ بذْهمو

  ."إِلَى الْحسنِ والسديوعزِي هذَا 
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  .ولوسلمنا أن بن مسعود يقصد الكفر األكرب فيكون قاصداً للمستحل : ثانياً

عند تفسري أية املائد٦/١٩٠يقول القرطيب  

هي عامة يف كل من مل حيكم مبا أنزل اهللا من املسلمني : قال ابن مسعود واحلسن"

فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه  واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحال له،

راكب حمرم فهو من فساق املسلمني، وأمره إىل اهللا تعاىل إن شاء عذبه، وإن شاء غفر 

  ."له

لَعن رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الراشي واملُرتشي في «: عن أَبِي هريرةَ قَالَ : ثالثاً

  وصححه األلباينُ،١٣٣٦ترمذي برقم سنن ال »احلُكْمِ

  ):٤٧١/  ٤(قال شارح حتفة األحوذي  

  .الراشي هو دافع الرشوة والْمرتشي آخذُها

 لُهكْمِ(قَوي الْحف يشترالْمو ياشالر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ني ) لَعف ادز

 يثداحمهنيي بشمي ينِي الَّذعي شائالرانَ وب؟ثَو  

ةعانصبِالْم ةاجلَةُ إِلَى الْحصةُ الْووشالرةُ ووشالر ةايهي النريِ فقَالَ بن الْأَث دمأَح اهور 

  فَالراشي من يعطي الَّذي يعينه علَى الْباطلِوأَصلُه من الرشا الَّذي يتوصلُ بِه إِلَى الْماِء 

  ."والْمرتشي الْآخذُ والرائش الَّذي يسعى بينهما يستزِيد لهذَا أَو يستنقص لهذَا

ىيأبو حي:قلت:  

  .فعليكم إذاً أن تكفروا كل هؤالء، كفرمت املرتشى لذلكفإن 

١ - دبع نقَالَ ع ،اللَّه :» ،اتفَلِّجاملُتو اتصمناملُتو ،اتمشاملُوتو اتماشالو اللَّه نلَع

اللَّه لْقخ اترينِ املُغسلْح٤٨٨٦برقم ):١٤٧/  ٦(صحيح البخاري » ل  
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٢ - رمنِ عاب نع :»نم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن نلَع انوثَّلَ بِاحلَيم «  

  ٥٥١٥برقم ):٩٤/  ٧(صحيح البخاري 

لَعن رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم «: عنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ - ٣

اِء بِالرسالن نم اتهبشاملُتاِء، وسالِ بِالنجالر نم هِنيبشالِاملُتج«  

  ٥٨٨٥برقم ):١٥٩/  ٧(صحيح البخاري  

لَعن النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم املُخنثني من الرجالِ، : عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ - ٤

  »أَخرِجوهم من بيوتكُم«: واملُترجالَت من النساِء، وقَالَ

  ٥٨٨٦برقم ):١٥٩/  ٧(صحيح البخاري  

لَعن اللَّه السارِق، يسرِق «: عن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، قَالَ - ٥

هدي قْطَعلَ فَتاحلَب رِقسيو ،هدي قْطَعةَ فَتضي٦٧٨٣): ١٥٩/  ٨(صحيح البخاري » الب  

٦ - اِهللا، قَالَع دبع ن :»لَهكؤما وبلَ الرآك لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسر نقَالَ» لَع :

قُلْت :هيداهشو ،هبكَات١٠٥برقم ):١٢١٨/  ٣(صحيح مسلم " و  

وا دجاجةً يترامونها، فَلَما رأَوا مر ابن عمر بِنفَرٍ قَد نصب: عن سعيد بنِ جبيرٍ، قَالَ - ٧

رمع نا، فَقَالَ ابهنقُوا عفَرت رمع ناب :» هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسذَا؟ إِنَّ رلَ هفَع نم

  ١٩٥٨برقم ):١٥٤٩/  ٣(صحيح مسلم » وسلَّم لَعن من فَعلَ هذَا

٨ - يضر يلع نقَالَ ع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيقَالَ أَنَّ الن ،هنع اللَّه :» اللَّه نلَع

لَّلَ لَهحالْملِّلَ، وح٢٠٧٦: برقم):٢٢٧/  ٢(سنن أيب داود . » الْم  
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سلَّم النائحةَ لَعن رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه و«: عن أَبِي سعيد الْخدرِي، قَالَ - ٩

  ٣١٢٨: برقم): ١٩٤/  ٣(سنن أيب داود » والْمستمعةَ

لَعن اللَّه الْخمر، «: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: عن ابن عمر،قال - ١٠

ا، وهراصعا، وهاعتبما، وهعائبا، وهياقسا، وهارِبشولَةَ ومحالْما، ولَهامحا، وهرصتعم

ه٣٦٧٤: برقم): ٣٢٦/  ٣(سنن أيب داود » إِلَي  

١١ - ةَ، قَالَتشائع نع : لَاةي الصف وهو بقْرع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن غَتلَد

» مصلِّي وغَير الْمصلِّي، اقْتلُوها في الْحلِّ والْحرمِلَعن اللَّه الْعقْرب، ما تدع الْ«: فَقَالَ

  ١٢٤٦: برقم): ٣٩٥/  ١(سنن ابن ماجه 

لَعن النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم «: عن عونُ بن أَبِي جحيفَةَ، عن أَبِيه، قَالَ - ١٢

ربا وموكلَه، ونهى عن ثَمنِ الكَلْبِ، وكَسبِ البغي، الواشمةَ واملُستوشمةَ، وآكلَ ال

رِينواملُص نلَع٦١/  ٧(صحيح البخاري  ٥٣٤٧: برقم»و:(  

وثَمنِ ، ومهرِ الْبغي ، أَنه قَالَ في كَسبِ الْحجامِ ،  عن علي بنِ أَبِي طَالبٍ : رابعاً

والرشوة في ، وعسبِ الْفَحلِ ، وحلْوان الْكَاهنِ ، والاستجعالِ في الْقَضية ، الْكَلْبِ 

 .....رواه الطربي ىف تفسريه  "من السحت : وثَمنِ الْميتة، وثَمنِ الْخمرِ ، الْحكْمِ 

)٣٢٢/  ١٠:(  

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ، د اللَّه بنِ عمر عن عمر بنِ حمزةَ بنِ عب :خامساً

وما السحت؟ ، يا رسولَ اللَّه : قيلَ» كُلُّ لَحمٍ أَنبته السحت فَالنار أَولَى بِه«: قَالَ، 

  ):٣٢٣/  ١٠(رواه الطربي ىف تفسريه »الرشوةُ في الْحكْمِ«: قَالَ



 

١٠٤ 
 

الرشوةُ في الْحكْمِ، وثَمن : للسحت خصالٌ ست: عطَاَء بن أَبِي رباحٍ يقُولُ :سادساً

تفسري ابن أيب  .الْكَلْبِ، وثَمن الْميتة وثَمن الْخمرِ، وكَسب الْبغي، وعسب الْفَحلِ

  ):١١٣٥/  ٤(حمققا  - حامت 

   :السحت مخسة عشر: عمر وعلي وابن عباس رضي اهللا عنهم وقال :سابعاً

الرشوة يف احلكم ومهر البغي وحلوان الكاهن، ومثن الكلب والقرد واخلمر واخلنزير 

وامليتة والدم وعسيب الفحل وأجر النائحة واملغنية والقائدة والساحر وأجر صور 

  ):٦٧/  ٤(تفسري الثعليب   .التماثيل وهدية الشفاعة

  ):١٩٤/  ٢(تفسري ابن عطية احملرر الوجيز  :ثامناً

  »الرشوةُ في الْحكْمِ«وقد روي عن ابن مسعود ومجاعة كثرية أن السحت هو 

كل حلم نبت من سحت فالنار أوىل : ، وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  »مِالرشوةُ في الْحكْ«: به، قيل يا رسول اهللا وما السحت؟ قال

  :قال القاضي أبو حممد

وكل ما ذكر يف معىن السحت فهو أمثلة، ومن أعظمها الرشوة يف احلكم واألجرة  

  .على قتل النفس، وهو لفظ يعم كل كسب ال حيل

الرشوة يف : والثاين. الرشوة يف احلكم: أحدها: ويف املراد بالسحت ثالثة أقوال: تاسعاً

  ):٥٥٠/  ١(زاد املسري يف علم التفسري .    الدين، والقوالن عن ابن مسعود

لَعن الراشي، والْمرتشي  «: عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :عاشراً

 .أخرجه الترمذي وأخرجه أبو داود عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص. »  في الْحكْمِ

  )١٠٧٣(وصححه األلباين يف صحيح الترمذي . حسن صحيح
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  :قال احلسن 

: إمنا ذلك يف احلاكم إذا رشوته ليحق لك باطال أو يبطل عنك حقا وقال ابن مسعود 

الرشوة يف كل شيء فمن شفع شفاعة لريد ا حقا أو يدفع ا ظلما فأهدى ا إليه 

  ):٤٥/  ٢(تفسري اخلازن . فقبل فهو سحت

الرشوةُ في الْحكْمِ، ومهر الْبغي، وثَمن : السحت: " عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ :احلادى عشر

 بسعمِ، والد نثَمو ،ةتيالْم نثَمرِ، ومالْخ نثَمزِيرِ، ونالْخ نثَمو ،درالْق نثَمالْكَلْبِ، و

الْكَاه رأَجو ،ةينغالْم رأَجو ،ةحائالن رأَجلِ، والْفَح ،فالْقَائ رأَجرِ، واحالس رأَجنِ، و

وثَمن جلُود السباعِ، وثَمن جلُود الْميتة، فَإِذَا دبِغت فَلَا بأْس بِها، وأَجر صورِ 

  ):٢١/  ٦(السنن الكربى للبيهقي . "التماثيلِ، وهديةُ الشفَاعة، وجعيلَةُ الْغزوِ 

  .فعليكم أن تكفروا كل هؤالء :ىيأبو حي:لتق

أنه يلزمكم أن تكفروا الراشى واملرتشى والرائش ولو ىف قضية واحدة ألن  :الثاىن عشر

وهذا يبطل ما أصلتموه ،ابن مسعود مل يفرق بني القضية والتشريع العام بزعمكم

  .بتأصيلكم الباطل بني الفرق ىف القضية املعينة والتشريع العام

  

  قالوا فإن

==========  

حدثين حممد بن احلسني قال، حدثنا أمحد بن مفضل :قال الطربي ىف تفسريه : قالوا

ومن مل حيكم : ، يقول"ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اُهللا :"قال، حدثنا أسباط، عن السدي
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 ١٠/٣٥٧أخرجه الطربي. مبا أنزلت، فتركه عمدا وجار وهو يعلم، فهو من الكافرين

   ٤/٤٨٣وابن أىب حامت ىف تفسريه ،

  :الرد على ذلك

وهو من رؤساء الشيعة كما صرح ،أن األثر ضعيف ففى إسناده أمحد بن املفضل :أوالً 

  .وقال عنه األزدي منكر احلديث،بذلك أكثر من حمدث

ألنه ليس ىف احلديث ما يدل على أنه ،ولو سلمنا صحة األثر ملا كان فيه حجة : ثانياً

وإال فيلزم من ذلك تكفري عصاة .فيحمل على ما محله بن مسعود،الكفر األكربيقصد 

  .ألن أكثر العصاة يعصون اهللا عمداً فهل تكفروم،املسلمني

  )اقلب الصفحة.. يتبع ( 

" قال ؟.أن الظامل ىف احلكم اليكفر ٥/٧٤قد نقل بن عبد الرباإلمجاع ىف التمهيد:ثالثاً

وأمجع العلماء على أن اجلور يف احلكم من الكبائر ملن تعمد ذلك عاملا به رويت يف 

  : ذلك آثار شديدة عن السلف وقال اهللا عز وجل

} لظَّالمونَا{و]٤٤: املائدة[} ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ{

  ].٤٧: املائدة[} قُونَلْفَاسا{و ] ٤٥: املائدة[

    ١٦/ ١٧وهو الذى قال أيضاًىف التمهيد

وقد ضلت مجاعة من أهل البدع من اخلوارج واملعتزلة يف هذا الباب فاحتجوا ذه "

واحتجوا من كتاب اهللا بآيات ليست على ظاهرها مثل .اآلثار ومثلها يف تكفري املذنبني

  ]٤٤: املائدة[.}نزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَومن لَم يحكُم بِما أَ{قوله عز وجل 

  



 

١٠٧ 
 

  فإن قالوا
==========  

العالمة حممود شاكر قد أجاب عن أثر بن عباس وأىب جملز جواباً شافياً كافياً ىف حتقيقه 

عمدة وأقره العالمة أمحد شاكرىف حتقيقه على   ١٠/٣٤٨على تفسريالطربي

  .إليه بل وأحال ،٤/١٥٦التفسري

  "ىف عمدة التفسري:فقال رمحه اهللا

من املنتسبني للعلم ومن غريهم ،وهذه األثار عن بن عباس و مما يلعب ىف عصرنا هذا" 

الىت ضربت ،جيعلوا عذراً أو إباحية للقوانني الوثنية املوضوعة:من اجلراء على الدين 

-وبعد أن ذكر الشيخ األثرين- .على بالد اإلسالم

  ؟.......................:.........قال

قوياً ،وهذان األثران كتب عليهما أخى السيد حممود حممد شاكر تعليقاً نفيساًجداً" 

  .صرحياً

وبعد ، فإن أهل الريب والفنت ممن تصدروا للكالم . اللهم إين أبرأ إليك من الضاللة"

اهللا ، ويف  يف زماننا هذا ، قد تلمس املعذرة ألهل السلطان يف ترك احلكم مبا أنزل

القضاء يف الدماء واألعراض واألموال بغري شريعة اهللا اليت أنزهلا يف كتابه ، ويف اختاذهم 

فلما وقف على هذين اخلربين ، اختذمها رأيا . قانون أهل الكفر شريعة يف بالد اإلسالم

 يرى به صواب القضاء يف األموال واألعراض والدماء بغري ما أنزل اهللا ، وأن خمالفة

  .شريعة اهللا يف القضاء العام ال تكفر الراضي ا ، والعامل عليها

الحق (والناظر يف هذين اخلربين ال حميص له عن معرفة السائل واملسئول ، فأبو جملز 

وكان قوم . تابعي ثقة ، وكان حيب عليا رضي اهللا عنه) بن محيد الشيباين السدوسي



 

١٠٨ 
 

فلما كان أمر احلكمني . يوم اجلمل وصفنيأيب جملز ، وهم بنو شيبان ، من شيعة علي 

يوم صفني ، واعتزلت اخلوارج ، كان فيمن خرج على علي رضي اهللا عنه ، طائفة من 

وهؤالء الذين سألوا أبا جملز ، ناس . بين شيبان ، ومن بين سدوس بن شيبان بن ذهل

ارج من بين عمرو بن سدوس  ، وهم نفر من اإلباضية ، واإلباضية من مجاعة اخلو

احلرورية ، هم أصحاب عبد اهللا بن إباض التيمي  ، وهم يقولون مبقالة سائر اخلوارج 

يف التحكيم ، ويف تكفري علي رضي اهللا عنه إذ حكم احلكمني ، وأن عليا مل حيكم مبا 

إن من خالف اخلوارج كافر " مث إن عبد اهللا بن إباض قال. أنزل اهللا ، يف أمر التحكيم

لف أصحابه ، وأقام اخلوارج على أن أحكام املشركني جتري على ليس مبشرك ، فخا

  .من خالفهم

يف أمر هذين -مث افترقت اإلباضية بعد عبد اهللا بن إباض اإلمام افتراقًا ال ندري معه 

إن دور : من أي الفرق كان هؤالء السائلون ، بيد أن اإلباضية كلها تقول - اخلربين

؟     : مث قالوا أيضا. السلطان فإنه دار كفر عندهمخمالفيهم دور توحيد ، إال معسكر 

إن مجيع ما افترض اهللا سبحانه على خلقه إميان ، وأن كل كبرية فهي كفر نعمة ، ال 

  .كفر شرك ، وأن مرتكيب الكبائر يف النار خالدون خملدون فيها

ومن البني أن الذين سألوا أبا جملز من اإلباضية ، إمنا كانوا يريدون أن يلزموه احلجة يف 

تكفري األمراء ، ألم يف معسكر السلطان ، وألم رمبا عصوا أو ارتكبوا بعض ما 

فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا "ولذلك قال هلم يف اخلرب األول  . اهم اهللا عن ارتكابه

  ، " وا ذنباأم قد أصاب

  ".إم يعملون مبا يعملون ويعلمون أنه ذنب"وقال هلم يف اخلرب الثاين



 

١٠٩ 
 

وإذن ، فلم يكن سؤاهلم عما احتج به مبتدعة زماننا ، من القضاء يف األموال 

واألعراض والدماء بقانون خمالف لشريعة أهل اإلسالم ، وال يف إصدار قانون ملزم 

م غري حكم اهللا يف كتابه وعلى لسان نبيه صلى اهللا ألهل اإلسالم ، باالحتكام إىل حك

فهذا الفعل إعراض عن حكم اهللا ، ورغبة عن دينه ، وإيثار ألحكام أهل . عليه وسلم

الكفر على حكم اهللا سبحانه وتعاىل ، وهذا كفر ال يشك أحد من أهل القبلة على 

  .اختالفهم يف تكفري القائل به والداعي إليه

وم ، هو هجر ألحكام اهللا عامة بال استثناء ، وإيثار أحكام غري والذي حنن فيه الي

حكمه يف كتابه وسنة نبيه ، وتعطيل لكل ما يف شريعة اهللا ، بل بلغ األمر مبلغ 

االحتجاج على تفضيل أحكام القانون املوضوع ، على أحكام اهللا املنزلة ، وادعاء 

غري زماننا ، ولعلل وأسباب  احملتجني لذلك بأن أحكام الشريعة إمنا نزلت لزمان

فأين هذا مما بيناه من حديث أيب جملز ، . انقضت ، فسقطت األحكام كلها بانقضائها

  !!والنفر من اإلباضية من بين عمرو بن سدوس

ولو كان األمر على ما ظنوا يف خرب أيب جملز ، أم أرادوا خمالفة السلطان يف حكم من 

تاريخ اإلسالم أن سن حاكم حكما وجعله شريعة فإنه مل حيدث يف . أحكام الشريعة

  . هذه واحدة. ملزمة للقضاء ا

وأخرى ، أن احلاكم الذي حكم يف قضية بعينها بغري حكم اهللا فيها ، فإنه إما أن 

وإما أن يكون حكم ا . يكون حكم ا وهو جاهل ، فهذا أمره أمر اجلاهل بالشريعة

وإما أن يكون حكم به . بة ، وتلحقه املغفرةهوى ومعصية ، فهذا ذنب تناوله التو

متأوال حكما خالف به سائر العلماء ، فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من 

  .اإلقرار بنص الكتاب ، وسنة رسول اهللا
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وأما أن يكون كان يف زمن أيب جملز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء يف أمر ، 

أو مؤثرا ألحكام أهل الكفر على أحكام أهل  جاحدا حلكم من أحكام الشريعة ،

فمن . فال ميكن صرف كالم أيب جملز واإلباضيني إليه. اإلسالم ، فذلك مل يكن قط

احتج ذين األثرين وغريمها يف غري باا ، وصرفها إىل غري معناها ، رغبة يف نصرة 

عباده ، فحكمه  سلطان ، أو احتياال على تسويغ احلكم بغري ما أنزل اهللا وفرض على

أن يستتاب ، فإن أصر وكابر وجحد : يف الشريعة حكم اجلاحد حلكم من أحكام اهللا

حكم اهللا ، ورضى بتبديل األحكام فحكم الكافر املصر على كفره معروف ألهل هذا 

  : ، من أول قوله ٣٥٨: واقرأ كلمة أيب جعفر بعد ص. الدين

ل يف خطأ املستدلني مبثل هذين وتفصيل القو. ففيه قول فصل ".فإن قال قائل"

اخلربين ، وما جاء من اآلثار هنا يف تفسري هذه اآلية ، حيتاج إىل إفاضة ، اجتزأت فيها 

  ."مبا كتبت اآلن ، وكتبه حممود حممد شاكر

  

  :الرد على ذلك

إن الشيخني مل خيالفا علماء السنة ىف اشتراط االستحالل واجلحود ىف احلكم  : أوالً

  :بغري ما أنزل اهللا فانظر إىل قول الشيخ حممود شاكر

فمن احتج ذين األثرين وغريمها يف غري باا ، وصرفها إىل غري معناها ، رغبة يف " 

هللا وفرض على عباده ، نصرة سلطان ، أو احتياالً على تسويغ احلكم بغري ما أنزل ا

أن يستتاب ، فإن أصر وكابر : فحكمه يف الشريعة حكم اجلاحد حلكم من أحكام اهللا

وجحد حكم اهللا ، ورضى بتبديل األحكام فحكم الكافر املصر على كفره معروف 

  ."ألهل هذا الدين
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  : أبو حيي : قلت

  .أليس هذا نصاً من الشيخ ىف اشتراط اجلحود واالستحالل

: ، من أول قوله ٣٥٨: بعد ص الطربيواقرأ كلمة أيب جعفر" ذا أكثر قولهويوضح ه

  .ففيه قول فصل ".فإن قال قائل"

   :أبو حيي :قلت

وأقول بال استثناء ما من أحد يذكر كالم الشيخ حممود شاكر إال ويتعمد عدم ذكر  

  :، من أول قوله ٣٥٨: واقرأ كلمة أيب جعفر بعد ص" قول الشيخ

  .ألنه يعلم أا دم استدالله."ففيه قول فصل". قائلفإن قال " 

  :رمحه اهللا وإليك كلمة اإلمام الطربى الىت حييل إليها الشيخ

فإن اهللا تعاىل ذكره قد عم باخلرب بذلك عن مجيع من مل حيكم مبا أنزل : فإن قال قائل" 

  اهللا، فكيف جعلته خاصا؟

إن اهللا تعاىل عم باخلرب بذلك عن قومٍ كانوا حبكم اهللا الذي حكم به يف كتابه  : قيل

وكذلك . جاحدين، فأخرب عنهم أم بتركهم احلكم، على سبيل ما تركوه، كافرون

القولُ يف كل من مل حيكم مبا أنزل اهللا جاحدا به، هو باهللا كافر، كما قال ابن عباس، 

ه بعد علمه  ألنه جبحوده حكم اهللا بعدة نبيعلمه أنه أنزله يف كتابه، نظري جحوده نبو

أنه نيب.  

  ١٧٢صللعالمة أمحد شاكر "كلمة حق"وىف كتاب : ثانياً

وعلى امللك فؤاد ولو كانا كافريني ،كان العالمة أمحد شاكر يترحم على امللك حسني

  .ملا جاز الترحم عليهما
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   ٢/١/١٩٤٩جريدة األساس "اإلميان قيد الفتك"قال العالمة أمحد شاكر ىف مقالة :ثالثا

  .كتب فقال،ملا قتل اإلخوان رئيس الوزراء النقراشى باشا 

الرجل ،روع العامل اإلسالمى والعامل العريب بل كثري من األقطارغريمها باغتيال الرجل "

وأحلقه بالصدقني والشهداء ،النقراشى الشهيد غفر اهللا له،مبعىن الكلمة

   .." ....والصاحلني

ونظام البلد وقتها أن يقوم رئيس الوزراء باحلكم الفعلى ىف البالد مبجرد أدائه :قلت

مبعىن أنه هو الذى كان حيكم بالقوانني ،أمام امللك والربملان لليمني الدستورية

وإن كنا نتحفظ على تعينه .  ملا قال فيه مثل هذا الكالم،ولو كان كافرا،الوضعية

  . يكون إال بوحيبالشهيد فإن التعني ال

  

  )اقلب الصفحة.. يتبع (

 الكتاب والسنة جيب"وقال رمحه اهللا ىف خطابه لرجال القانون ىف مصر ىف كتابه : رابعاً

  ٣٨ص"أن يكونا مصدر القوانني ىف مصر

وال أقول لكم سندع التعصب لإلسالم من ،دعوا التعصب لتشريع اإلفرنج وآرأهم"

وسؤالُنا وسؤالكم عنه ،فإنكم مسلمون مثلنا،له معنا بل أدعوكم إىل التعصب،جانبنا

  ...."واحد بني يدي اهللا يوم القيامة

   :أبو حيي :قلت

فصارت حجتكم حجةً عليكم  "فإنكم مسلمون مثلنا،"ولو كانو كفاراً ملا قال هلم

  .واحلمدهللا أوالً وأخرا
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مقصوده طلق األلفاظ للتحذير وليس قد ي من العلماء أن العامل:خامساً

  .نأخذ مثاالً واحداً،واألمثلة على ذلك كثرية،اإلطالق

  ٦٨٦٣ىف صحيح البخاري رقم 

 دبع نثُ، عدحأَبِي، ي تعمس ،يدعس نب اقحا إِسثَندح ،قُوبعي نب دمثَنِي أَحدح

تي الَ مخرج لمن أَوقَع نفْسه فيها، إِنَّ من ورطَات اُألمورِ، الَّ«: اللَّه بنِ عمر، قَالَ

لِّهرِ حيامِ بِغمِ احلَرالد فْكس«  

  ١٠/١٠٦قال العالمة بن العثيمني ىف شرحه على البخاري 

والصواب أن له خمرج ،هذا ليس على عمومه" ال خمرج هلا ملن أوقع نفسه :" قوله

فيكون كالم ابن عمر هنا ،وذلك بالتوبة وأداء ما يلزمه من قصاص أو دية فهذا خمرج

وباب التحذير يصلُح فيه ،وإما أنه من باب التحذير،إما ألنه ال يرى قبول توبة القاتل

يعىن باب التحذير ،علوماً من نصوص أُخرى اإلطالقات بدون تقيد ويكون التقيد م

وعلى هذا جاءت بعض ،ينبغى فيه اإلتيان بأشد ما حيذر منه حىت حيذر الناس منه

نصوص الوعيد املطلقة ىف الوعيد الىت ظاهرها معارضة النصوص األخرى الدالة على أن 

وعيد ففى باب التحذير يصح إطالق ال،املؤمن ال خيلد ىف النار من أجل التحذير 

  ."ويكون تقيده بالنصوص األخرى

   :أبو حيي :قلت

باب التحذير ينبغى فيه اإلتيان بأشد ما حيذر منه " انظر إىل قول العالمة ابن العثيمني

  "حىت حيذر الناس منه



 

١١٤ 
 

وعلى هذا جرى كالم العالمة أمحد شاكر ىف التحذير من األحكام الوضعية فتجده ىف  

وكما ،ة ىف الكفر كما ىف حتقيقه على تفسري ابن كثريبعض املواضع يذكر ألفاظاً مطلق

  .ىف كتابه كلمة حق

  :فإن قال قائلٌ

  .ما الدليل على قولك أن قوله للتحذير

.                                                                                الرباهني على ذلك كثرية منها : قلنا

  .مبنهج وعقيدة الشيخ وأنه من أئمة أهل السنة واجلماعة ىف مصرلسابق عهدنا  : أوالً

وكالمه لرجال القانون وكالمها ،مانقلناه من كالمه ىف مقتل النقراشى باشا : ثانياً

  .حيكم بالقوانني الوضعية

وهو قد أثىن على كالم الطربي وأحال إليه ،ثناءوه على كالم أخيه حممود شاكر : ثالثاً

  .   وقد عرفت كالم الطربي وجه فيه منهج أهل السنة واجلماعة

  ١٧ص"السمع والطاعة"أنه رمحه اهللا قد فصل ىف ذلك بنفسه ىف كتابه : رابعاً

  :فأما املشرع"فقال رمحه اهللا

فهو يضع هذه القوانني وهو يعتقد صحتها وصحة ما يعمل به فهذا أمره بني وإن  

  .صام وصلى وزعم أنه مسلم

فإذا ما دافع بالباطل املخالف لإلسالم معتقداً ،وأما املدافع فإنه يدافع باحلق وبالباطل

مهما يعتذر بأنه ،صحته فهو كزميله املشرع وإن كان غري ذلك كان منافقاً خالصاً

  .دى واجب الدفاعيؤ

وأما احلاكم فهو موضع البحث وموضع العذر فقد يكون له ىف نفسه عذر حني حيكم 

  .وإن كان التحقيق الدقيق ال جيعل هلذا العذر قيمة،مبا يوافق اإلسالم من هذه القوانني
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ومما تدل عليه الدالئل ،أما حني حيكم مبا يناىف اإلسالم مما نص عليه ىف الكتاب أوالسنة

  ....ما فإنه على اليقني مما يدخل ىف هذا احلديث منه

 بِىنِ النع رمنِ عنِ ابقَالَ  -صلى اهللا عليه وسلم- ع هأَن » عممِ السلسِء الْمرلَى الْمع

 » الَ سمع والَ طَاعةَوالطَّاعةُ فيما أَحب وكَرِه إِالَّ أَنْ يؤمر بِمعصية فَإِنْ أُمر بِمعصية فَ

  .)١٨٣٩(صحيح مسلم 

بل مبا أشد ،قد أُمر مبعصية القوانني الىت يرى أن عليه واجباً أن يطيعها أمرته مبعصية 

فال مسع وال ،من املعصية أن خيالف كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

ى وضع هذه القوانني فإن مسع وأطاع كان عليه من الوزر ما كان على آمره الذ،طاعة

  ."وكان كمثله سواء

  .....واحلاكم كفرهم معلق باعتقادهم،واملدافع، فالشيخ رمحه اهللا يوضح أن املشرع 

  .واهللا املوفق

  ١٠وقال الشيخ أيضاً ىف نفس املصدر ص

نرى بعض القوانني تأذن بالعمل احلرام الذى ال شك ىف حرمته كالزنا وبيع اخلمر "

  .لإلذن بذلك رخصة تصدر من جهة خمتصة معينة من تلك القواننيوتشرط ،وحنو ذلك

فهذا املوظف الىت أمرته القوانني أن يعطى الرخصة ذا العمل إذا حتققت الشروط 

وإعطائه الرخصة املطلوبة ، املطلوبة فيمن طلب الرخصة ال جيوز له أن يطيع ما أمر به

  .ة فال مسع وال طاعةحرام قطعاً وإن أمره ا القانون فقد امر مبعصي

أما إذا رأى أن إعطاء الرخصة ىف ذلك حالل فقد كفر وخرج عن اإلسالم ألنه أحل 

  ."احلرام القطعي املعلوم حرمته من الدين بالضرورة

   :أبو حيي :قلت



 

١١٦ 
 

  :فالشيخ يوضح أموراً

فمجرد عمل ،أن الشيخ مل جيعل جمرد الفعل استحالالً كما هو اعتقاد اخلوارج :أوهلا

  الرخصة ال يدل على استحالله للمعصية 

  .ومل يقل كفراً"وإعطائه الرخصة املطلوبة حرام قطعاً" فقال الشيخ

  وأما إن اعتقد حل هذه الرخص 

ر وخرج عن أما إذا رأى أن إعطاء الرخصة ىف ذلك حالل فقد كف "فقال الشيخ

  ...."اإلسالم ألنه أحل احلرام

  أنه مسى أمر القانون ا معصية ومل يسمها كفراً أكرب :ثانياً

  ."وإن أمره ا القانون فقد امر مبعصية فال مسع وال طاعة "فقال الشيخ

  .ولعل الشيخ يقصد باملعصية هنا الكفر األكرب فالكفر أيضاً معصية :فإن قال قائل

  :قلنا

إذاً فصار ،هذا عليك أيضاً ولعله قصد ا املعصية الىت هى دون الكفر األكربو : أوالً

  .األمر ىف احتمال وباإلمجاع ال جيوز التكفري باالحتمال

أن الشيخ كان قوالً باحلق ال ميارى فيه فما الذى جيعله يوارى باملعصية عن  : ثانياً

  .الكفر

  :لكفر األكرب ألمرين هامنيأن الشيخ يقصد باملعصية هنا ما دون ا : ثالثاً

أن املعصية إذا أُطلقت ينصرف الذهن إىل ما دون الكفراألكرب وهذا أمر بديهي  : أولُها

  .ال ينازع فيه



 

١١٧ 
 

ىف فعل الرخصة ،واعتقاد حل احملرم ،أن الشيخ فصل ىف من فعل احملرم ارد  : ثانياً

ملا كان الشيخ حيتاج إىل ولو كان كفراً على اإلطالق ،للمحرم الذى أمر به القانون

وليس ،فوضح بذلك أن كالم الشيخ يتفق مع كالم إخوانه من أهل السنة . تفصيل

  .للخوارج فيه نصيب

                                            

  .واهللا املوفق

  

  واحلمد هللا الذى بنعمته تتمالصاحلات

 


