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 فيا ليَت َمْن يقرأ كتابَي دعا لَي .. أموُت ويبقى كلُّ ما كتبُته 

 ويرحم تقصيري وسوَء فعـالَي.. لعـلَّ إلهَي أن يمنَّ بُلطِفه 



 عبد المنعم مصطفى حليمة/ الشيخ           أعماٌل ُتخِرُج صاحَبها من الِملَِّة
 

3 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :ةــدمـمق ـ 

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهلل من شروِر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 
 . يهده اهلل فال ُمضل له، ومن ُيضلل فال هادي له 

 . وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله  
   ِيَن َها اَّلذ يُّ

َ
ْسلُِمونَ يَا أ نُتم مُّ

َ
ُقواْ اهّللذ َحقذ ُتَقاتِهِ َواَل َتُموُتنذ إاِلذ َوأ  . 201:آل عمران  آَمُنواْ اتذ

   َْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها َوَبثذ ِمنُْهم ِن نذ ِي َخلََقُكم م  ُقواْ َربذُكُم اَّلذ َها انلذاُس اتذ يُّ
َ
ا يَا أ
رَْحاَم إِنذ اهّللذ ََكَن َعلَيُْكْم َرقِيباً رَِجااًل َكثرِياً وَ 

َ
ِي تََساءلُوَن بِهِ َواأل ُقواْ اهّللذ اَّلذ  . 2:النساء  نَِساء َواتذ

   ًَوقُولُوا قَْواًل َسِديدا َ ُقوا اهّللذ ِيَن آَمُنوا اتذ َها اَّلذ يُّ
َ
ْْفِاْ  لَُكاْم  *يَا أ ََ ْعَماالَُكْم َو

َ
يُْصلِْح لَُكْم أ

َ َورَُسوََلُ َفَقْد فَاَز فَْوزاً َعِظيماً  ُذنُوَبُكمْ   . 02-00:األحزاب  َوَمن يُِطْع اهّللذ
، وشاار األمااور محااد اكها، وواال  أمااا بعااد، فااقن ألاادث  الحاادي، وتاااُب اهلل، ويياار الهاادي هاادي محمااد  

 . محد ة بدعة، وول بدعة ضاللة، وول ضاللة في النار
فاطر السماوات واألرض، عاالم الغياو والااهادأ، أناك كحكام باين اللهم رب  جبريل وميكائيل وإسرافيل  

 .عبادك فيما وانوا فيه يختلفون، اهدنا لما ايتلف فيه من الحق بقذنك، إنك كهدي من كااء إلى لراٍط مستقيم 
علااى اعتبااار أن .. فقااد اسااتهان ومياار ماان الناااإل بااارائل ايسااالا، وبالهاادي ال اااهري لهاا ا الاادين : وبعااد 

وطاعااة القلااو وليسااك طاعااة .. وحااو القلااو ولاايج حااو وانقياااد الحااوار  .. و القلااو ولاايج الحااوار  المهاام هاا
 ! الحوار  ال اهرأ

ألياا  .. ولااو سااألك أحاادهم عاان ساابو إعراضااه عاان اللاعااة ال اااهرأ للاااريعة، وكهاونااه بأحكاااا الاااريعة  
ومن لفاء وياوع ال .. و للمسلمين وح.. مباشرأ يحد ك وياهدك عما في قلبه ا و باً وزورًا ا من حو للدين 

وأن اهلل كعالى ين ر إلاى قلوبناا ال إلاى أعمالناا .. وأن المهم في الدين هو القلو .. كحده عند أئمة الزهد والعبادأ 
 !! دينهم الحق وه ا وله من كلبيسات إبليج على العباد، ومن لده لهم عن.. وجوارحنا 

ه ه الهحمة ايرجائية الضاخمة الواساعة .. عاً، واالنحراف انحرافاً ولعل مما زاد اللين بلة، والخرث اكسا 
التي يُروج لهاا ولادعاكها فاي  .. االنتاار، والمدعومة بقمكانيات وقدرات األن مة اللاغية الحا مة على لدر األمة 

هام المساتفيدون ألن اللواغياك ال االمين .. وكُقدا لهم ول التسهيالت المادية والمعنوياة .. ول مكان من العالم 
بالدرجة األولى من ه ه الادعوأ الخبيماة الباطلاةك يكفايهم منهاا أنهاا كياب  علايهم وعلاى أن ماتهم المهترئاة العميلاة 
الارعية ا مهما ظهر منهم من أعمال منافية أللل اييمان ا التي يحو أن ُكلاع مان قبال الااعوب الضاالة، وأن ال 

 !! يُعيى أمرها في شيء
رجائية الضخمة التي لورت للناإل أن اييمان يكفي فيه التيديق، أو ما وقر فاي القلاو ه ه الهحمة اي 

ومااان أضااااف مااانهم العمااال فهاااو .. وأحسااانهم حاااااًل الااا ي اشاااترط لاااه ايقااارار باللساااان .. وإن لااام ييااادقه العمااال 
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لهام مؤمناون ومان أهال وبالتاالي فالنااإل عنادهم و.. للكمالك فوجوده وعدمه ال يؤ ر على اييمان وجودًا أو انتفاء 
ومهما أكوا من األعمال المكفرأ المتفق على يروج لاحبها .. الحنة وإن لم يأكوا بايٍء من األعمال أو اللاعات 

 !! من الملة 
.. ال كزال إلى الساعة ومير من الحماعات والحامعات التي كدرإل اييمان على أنه التيديق الحازا فقط  

ومهماا واان .. و مؤمن، ومن أهل الحنة وإن لام ياأت باايء مان األعماال واللاعاات فمن أكى بالتيديق الحازا فه
 !!  ظاهره يدل على التمرد على أحكاا وقيود الاريعة 

والماج .. فاساتهوكه أنفساهم األماارأ بالساوء .. فراج ه ا الم هو الضال الخبيا، علاى وميار مان النااإل  
وأوجاد لهام المباررات والمساوغات الاارعية ا .. كارك العمال بااشة رغباكهم ونازواكهم وضاعفهم، وحابهم للكسال و 

 ..!! بزعمهم ا لما هم فيه من كقيير وكفلك من أحكاا وقيود الاريعة 
باال كعااداه إلااى ايااتالط األنساااب وضااياع الحقااوث .. والااار لاام يقتياار علااى جانااو كاارك العماال وحسااو  

كحك ستار وغلااء أن .. كد، وكنحو منه األطفال والواجباتك فكم من فتاأ مسلمة موحدأ ُكزّوج من رجل وافر مر 
وبالتالي ال حرج لو كزوجاك مان ذلاك الخبيا، المركاد، أو .. العمل ال يديل في اييمان، وال يُعتبر شرطاً ليحته 

 ..!!   بقيك كحك ذمته وواليته 
اًل ا التاي كخال بألال ألجل ذلك وله فقد كعين علينا البيان والتنبيه والت وير بحاناو األعماال ا كروااً أو فعا 

معتمادين فاي وال ماا نمبتاه ونقارره مان .. والتي مؤداها إلى يروج لااحبها وليااً مان ملاة ايساالا .. الدين واييمان 
، وأقااوال اليااحابة وماان كباال نهحهاام وساايركهم ماان علماااء  مسااائل وأحكاااا علااى وتاااب اهلل كعااالى وساانة رسااوله 

َْهلَِك َمْن َهلَاَك َعان بَِّ َِناٍ  .. هم، وأين هم من ديان اهلل كعاالى سلف األمة، ليكون الناإل على بينة من أمر  ِ ّل 
ََْحََي َمْن ََحذ َعن بَِّ َِن ٍ   .    َو

نرى من الضاروري واألهمياة أن نتنااول .. وقبل أن ُنارِع في بيان األعمال التي كخرج لاحبها من الملة  
ع والتي كعين القاار  علاى فهام الماراد مماا سايأكي بياناه فاي بعض المقدمات والقواعد الهامة ذات العالقة بالموضو 

 . مستلهماً من اهلل كعالى وحده العون والتوفيق والسداد، إنه كعالى سميل قريو ..  ه ه الرسالة إن شاء اهلل 
   ْ ِ َعلَيْهِ تََوّكذ رَُِد إاِلذ اإِلْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما تَوْفِيِِق إاِلذ بِاهّلل 

ُ
نِيُ  إِْن أ

ُ
 .88:هود  ُت َلِإَّلْهِ أ

   
 .وصلى اهلل على حممد النيب األمي، وعلى آله وصحبه وسلَّم 

 
 عبد املنعم مصطفى حليمة

 "أبو بصير "  
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 : ثــدي البحــن يــة بيــامــات هـدمـمق _
 

 . وبيان أنه اعتقاد وقول وعمل.. ن في مسمى اإليما: المقدمة األولى_ 

الاريعة، وأقوال السلف اليالح الدالة على إن اييمان اعتقاد في القلو، وقاول كضافرت نيوص  
 . باللسان، وعمل بالحوار  

 : وإليك بيان ذلك على وجه التفييل
ال يااالف بااين جمياال أهاال العلاام أن ماان لاام يعتقااد اييمااان هااو  : ديااول االعتقاااد فااي اييمااان -2 

 . ول والعملوإن أكى ظاهراً بالق.. وافر يارج من الملة 
ُ  :قال كعالى  ُ َيْعلَُم إِنذَك لَ َُسوَُلُ َواهّللذ ِ َواهّللذ إَِذا َجاءَك الُْمَنافُِقوَن قَالُوا نَْشَهُد إِنذَك لَ َُسوُل اهّللذ

ِ إِ  * يَْشَهُد إِنذ الُْمَنافِقِنَي لَََكذِبُونَ  وا َعن َسبِيِل اهّللذ ْيَماَنُهْم ُجنذً  فََصدُّ
َ
َُذوا أ ُهْم َسااء َماا ََكنُاوا اَّتذ نذ

ُهْم آَمُنوا ُثمذ َكَفُ وا َفُطبَِع لََعَ قُلُاوبِِهْم َفُهاْم اَل َيْفَقُهاونَ  .َيْعَملُونَ  نذ
َ
. 3-2:المناافقون  َذلَِك بِأ

وهاام إذ يقولااون باييمااان ال يقولااون بااه .. فكفااروا بساابو أنهاام قااالوا بلسااانهم باييمااان مااا لاايج فااي قلااوبهم 
.. تقاد، وإنماا يقولاون باه علاى وجاه االكقااء والنفااث ليادفعوا عان أنفساهم حكام الكفار والاردأ على وجه االع

 ..! وبالتالي حكم السيف 
ْسَفِل ِمَن انلذارِ َولَن ََتَِد لَُهْم نَِصرياً  :وقال كعالى 

َ
رِْك األ . 241:النساء  إِنذ الُْمَنافِقِنَي ِِف ادلذ

َ َحْساُبُهْم وََعَد اهّلل الْمُ  :وقال كعالى َِ ااَر نَااَر َجَهانذَم َخاادِلِيَن فِيَهاا  َنافِقِنَي َوالُْمَنافَِقاِت َوالُْكفذ
قِايمٌ  والنفااث هاو إبلاان الكفار والححاود فاي القلاو وإظهاار . 88:التوباة  َولََعَنُهُم اهّللُّ َولَُهْم َعَذاٌب مُّ

 ! حقة ن رات الناإل له باالزدراء واالحتقارأو من مال.. ايسالا على الحوار  نفاقاً يوفاً من سيف الحق 
ِيَن آَمُناوا َوَماا  :وه ا يداع منهم وما يخدعون إال أنفسهم وماا قاال كعاالى  ُُيَادُِعوَن اهّللذ َواَّلذ

نُفَسُهم َوَما يَْشُعُ ونَ 
َ
 . 9:البقرأ  َُيَْدُعوَن إاِلذ أ

ياالف ماا أبلناوه مان الكفار، ليحقناوا  مخادعتهم ما أظهروه مان اييماان: قال القرطبي في التفسير 
 . ها  -دماءهم وأموالهم، وي نون أنهم قد نحوا ويد عوا ا

إنمااا األعمااال بالنيااات، وإنمااا لكاال اماار  مااا :" وفااي الحاادي، الاا ي أيرجااه مساالم وغيااره، قولااه  
 . "نوى

لباعماة علاى فادل أن مارد قباول األعماال ا بماا فاي ذلاك اييماان ا إلاى النياة المنعقادأ فاي القلاو وا
 .. العمل 

إال حرماه اهلل  لادقاً مان قلباه ما من أحٍد ياهد أن ال إله إال اهلل، وأن محمداً رسول اهلل :"وقال  
 . البخاري" على النار
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أبااروا وبااروا مان وراءوام أناه مان شاهد أن ال إلاه إال اهلل لاادقاً :" وفي رواية عناد البخااري وا لك 
 " . بها ديل الحنة

لكنااه ال يكااون لااادقاً .. دي، ومفهومااه يقضااي ويلاازا بااأن ماان ياااهد أن ال إلااه إال اهلل منلااوث الحاا 
 . من أهلها، وإنما هو من أهل النارال يديل الحنة، وال يكون .. بها، معتقداً لها في قلبه 

والتاي كادل وا لك أن اييماان ال يياح وال يساتقيم إال .. فاألدلة على ديول االعتقااد فاي اييماان  
 . هي أومر من أن كحير في ه ا الموضل.. أن ينعقد االعتقاد اليادث لإليمان في القلو بعد 
وممااا ُيسااتفاد ممااا كقاادا بلااالن ماا هو مرجئااة الكراميااة الخبياا، الاا ي يحياار اييمااان فااي ايقاارار  

 ..! باللسانك وال ي من لوازمه أن يعد المنافقين من المؤمنين ال ين يديلون الحنة يوا القيامة 
وها ا الماا هو الخبياا، الضااال وإن وااان ال يوجااد فااي زمانناا ماان يتبناااه اسااماً وشااعاراً، إال أنااه يوجااد  

وعالمااتهم أنااك لااو أشاارت إلااى وفاار الااايوعيين، والعلمااانيين .. ماان يتبناااه كألاايالً وكقعيااداً وهاام ال ياااعرون 
بايقرار باللساان بااهادأ أن ويف ككفرهم وقد أكوا : لقالوا لك من فورهم.. ال ين يعتقدون الكفر والباطل 

 !! ؟..ال إله إال اهلل 
ال إلاه إال اهلل، : نعناي باالقول هناا ايقارار باللساان بااهادكي التوحياد: ديول القول في اييمان -1 

 .محمد رسول اهلل 
لعمه أباي طالاو وماا  ومن األدلة الدالة على ديول القول في اييمان ووارط من شروطه، قوله 

لاوال أن كعيرناي قاري  : قاال"  يا عام قال ال إلاه إال اهلل أشاهد لاك بهاا ياوا القياماة:" م وغيرهفي لحيح مسل
إِنذاَك  :فاأنزل اهلل! وأبى أن يقول ال إله إال اهلل .. يقولون إنما حمله على ذلك الحزع ألقررت بها عينك 

َ َيْهِدي َمن يََشاُء وَ  ْحَببَْت َولَِكنذ اهّللذ
َ
ْعلَُم بِالُْمْهَتِدينَ اَل َتْهِدي َمْن أ

َ
َما ََكَن  :وقوله كعالى.  ُهَو أ

 َ ََْعاِد َماا تَبَانيذ ْوِِل قُْ ََب ِمان 
ُ
ْْفُِ واْ لِلُْمْْشِكنَِي َولَْو ََكنُواْ أ ن يَْسَت

َ
ِيَن آَمُنواْ أ ُهاْم  لِلنذِب ِ َواَّلذ نذ

َ
لَُهاْم أ

ْصَحاُب اْْلَِحيمِ 
َ
 .  أ

أو العتقااده بلاالن  باهادأ التوحيد لايج لكوناه مكا باً باالنبي فال ي منل أبا طالو عن ايقرار 
لم يكن ل لك، وإنما ا وما أفاد النص ا حتى ال كعيره قري  باأن الا ي حملاه علاى ايقارار .. رسالته ودعوكه 

 .  وأبى أن يقولها إلى أن مات وافراً .. باهادأ التوحيد الحزع من الموت 
حتااى ياااهدوا أن ال إلااه إال اهلل وأن محمااداً رسااول اهلل، ويقيمااوا أُماارت أن أقاكاال الناااإل :" وقااال 

 اليالأ، ويؤكوا الزواأ، فقذا فعلوا ذلك عياموا مناي دمااءهم وأماوالهم إال بحاق ايساالا وحساابهم علاى اهلل
 . متفق عليه" 

د فيه أن اييمان شرطه ايقارار بالااهادكين مال اعتقادهماا واعتقاا: 2/121قال النووي في الار  
 .  ها -ا جميل ما أكى به رسول اهلل 
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الااهادكان إذا لام ياتكلم بهماا مال القادرأ فهاو واافر باكفاااث : 0/809وقاال ابان كيمياة فاي الفتااوى 
 . ها -المسلمين، وهو وافر باطناً وظاهراً عند سلف األمة وأئمتها وجماهير علمائها ا

ول العمال فاي مسامى اييماان،  حي، دلك نيوص عديدأ على دي: ديول العمل في اييمان -3
والماراد لاالككم، فسامى الياالأ ا . 243:البقارأ  َوَما ََكَن اهّللُّ ِّلُِضيَع إِيَماانَُكمْ  :وماا قاال كعاالى

 . وهي عمل ا إيماناً 

فسامى . ك أي لاالككم  َوَما ََكَن اهّللُّ ِّلُِضيَع إِيَمانَُكمْ  :1/210قال القرطبي في التفساير 
إن : إناااي ألذواار بهااا ه اايااة قاااول المرجئاااة: وقاااال مالااك. الشااتمالها علاااى نيااة وقاااول وعماال  اليااالأ إيمانااااً 

 . ها -اليالأ ليسك من اييمان ا

إيمااان باااهلل :" ُساائل أي العماال أفضاال ؟ فقااال أن رسااول اهلل وفااي الحاادي، ماان روايااة أبااي هرياارأ 
 . فسمى اييمان عمالً وعده أفضل األعمال . البخاري" ورسوله

اييمااان بضاال وساابعون شااعبة، فأفضاالها قااول ال إلااه إال اهلل، وأدناهااا إماطااة األذى عاان :"  وقااال
إماطااة األذى عاان اللريااق ا وهااو عماال ا ماان شااعو  فعااد . مساالم" اللريااق، والحياااء شااعبة ماان اييمااان

 . اييمان، وو لك الحياء

درون مااا اييمااان باااهلل أكاا.. آمااروم باييمااان باااهلل :" لوفااد عبااد قاايج قااال  وماان حاادي، النبااي 
شاااهادأ أن ال إلاااه إال اهلل وأن محماااداً رساااول اهلل، وإقااااا الياااالأ، :" قاااالوا اهلل ورساااوله أعلااام، قاااال" وحاااده ؟

 . متفق عليه" وإيتاء الزواأ، ولياا رمضان، وأن كعلوا من المغنم الخمج
 . ففسر اييمان بالعملك والعمل ال اهر على الحوار  

 . مسلم" ن من ال يأمن جاره غوائلهليج بمؤم:" وقال  
 . البخاري"  واهلل ال يؤمن، واهلل ال يؤمن، واهلل ال يؤمن من ال يأمن جاره بوائقه:" وقال  

 . اعتقاد، وقول، وعمل : من ه ه النيوص وغيرها نص علماء األمة وسلفها أن اييمان

 : وإليك بعض أقوالهم

 . هو قول وفعل : قال البخاري في لحيحه 

إن لإليمااان فاارائض وشاارائل وحاادوداً وساانناً، فماان اسااتكملها اسااتكمل : وقااال عماار باان عبااد العزيااز 
اييمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل اييمان، فقن أعا  فساأبينها لكام حتاى كعملاوا بهاا، وإن أماك فماا 

 . أنا على لحبتكم بحريص
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ف على مان أيارج األعماال عان اييماان أنكر السل": جامل العلوا " قال ابن رجو في وتابه القيم  
سااعيد باان الحبياار، وميمااون باان مهااران، : إنكاااراً شااديداً، ومماان أنكاار ذلااك علااى قائلااه وجعلااه قااوالً محااد اً 

 . وقتادأ، وأيوب السختياني، وإبراهيم النخعي، والزُّهري، ويحيى بن أبي ومير، وغيرهم

وااان ماان مضااى مماان : وقااال األوزاعااي. هااو رأي محاادد، أدرونااا الناااإل علااى غيااره : وقااال المااوري 
 . ها -سلف ال يفرقون بين اييمان والعمل ا

واااان ايجمااااع مااان الياااحابة والتاااابعين مااان بعااادهم، ومااان أدرونااااهم : قاااال الااااافعي فاااي وتاباااه األا 
 . ها -اييمان قول وعمل ونية، ال يحزي واحد من المالد إال بااير ا: يقولون

شاار  " قااال أبااو القاساام األنياااري شااين الاهرسااتاني فااي : 0/244قااال اباان كيميااة فااي الفتاااوى  
وذهاو أهال األ ار إلاى أن اييماان جميال اللاعاات : قال: ألبي المعالي بعد أن ذور قول ألحابه" ايرشاد 

 . فرضها ونفلها، وعبروا عنه بأنه إكيان ما أمر اهلل به فرضاً ونفالً واالنتهاء عمن نهى عنه كحريماً وأدباً 

وه ا قاول مالاك بان أناج إمااا دار الهحارأ، ومع ام أئماة السالف رضاوان اهلل علايهم أجمعاين : لقا 
 . ها -ا

هااو : وأوماار العلماااء قااالوا: 2/1" فااتح الباااري شاار  لااحيح البخاااري " وقااال اباان رجااو فااي وتابااه  
 قااول وعماال، وهاا ا ولااه إجماااع ماان الساالف وعلماااء أهاال الحاادي،، وقااد حكااى الاااافعي إجماااع اليااحابة

 . والتابعين عليه، وحكى أبو  ور ايجماع عليه أيضاً 

وان مان مضاى ممان سالف ال يفرقاون باين اييماان والعمال، وحكااه غيار واحاٍد مان : وقال األوزاعي 
الفضايُل بان عيااض، : وممن حكى ذلك عن أهل السانة والحماعاة. سلف العلماء عن أهل السنة والحماعة 

 . ووويل بن الحرا  

الحسن، وسعيد بان جبيار، وعمار ابان عباد العزياز، وعلااء، : ه أن اييمان قول وعملوممن روي عن 
وطاااوإل، ومحاهااد، والاااعبي، والنخعااي، والزهااري، وهااو قااول المااوري، واألوزاعااي، واباان المبااارك، ومالااك، 

 . ها -الاافعي، وأحمد، وإسحاث، وأبي عبيد، وأبي  ور، وغيرهم ا
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 : اميا  املتقد ـ مسائل وتنبيهات تتعلق بتعريف اإل

قه، بأناه معرفاة بالقلاو أو كيادي: ورد فاي كعرياف اييماان لابعض أهال العلام :المسألة األولـى  - 
 . وقول باللسان، وعمل باألروان

وهاا ا التعريااف وإن وااان ورد عاان بعااض أهاال العلاام إال أنااا ناارى فيااه قيااوراً عاان شاامولية جمياال مااا  
 . يديل في مسمى اييمان

فاة القلاو أو كياديقه هاو عمال واحاد مان أعماال القلاو ولايج ولهاا، واييماان أن معر : وبيان ذلك 
والتيااديق، والمحبااة، والخاااية، والعلاام، والخضااوع، واالنقياااد وغيرهااا ممااا : يااامل جمياال أعمااال القلااوب

 . يديل في أعمال القلوب
: ةفكلمااة كيااديق بالقلااو ال كعلااي الماادلول اليااحيح لمااا يااديل فااي مساامى اييمااان بخااالف ولماا 

 . اعتقاد بالقلو
فقنها ال كعلي المدلول اليحيح لحميال ماا ياديل فاي مسامى .. وو لك القول في العمل باألروان  

التاااي كفياااد دياااول جميااال اللاعاااات .. بالعمااال باااالحوار  : اييماااان مااان األعماااال ال ااااهرأ، بخاااالف القاااول
 .لمواهلل كعالى أع.. وان وغيرها ال اهرأ التي كمارإل على الحوار ك األر 

 
من ياالل ها ا التعرياف المتقادا لإليماان الا ي دلاك علياه نياوص الكتااب  :المسألة الثانية - 

نعلام فسااد وبلاالن األقاوال والما اهو األيارى فاي اييماانك وقاول .. والسنة، وأجمعك عليه علماء األمة 
رار باللسااان فقااط ومااا أو أنااه ايقاا.. أو أنااه كيااديق بالقلااو وإقاارار باللسااان .. بأنااه التيااديق فقااط : بعضاهم

 !! هو حال مرجئة الكرامية 
وانعكاساكها السالبية علاى .. فه ه األقوال في اييمان على فسادها وبلالنها وانعداا الدليل عليها  

هاي التاي كادرإل ول ساف ألبنائناا فاي جامعااكهم، ومدارساهم، ووميار مان .. واقل الناإل وحياكهم، وعبااداكهم 
 !! شرها إال القليل ممن رحم اهلل وال يسلم من .. مساجدهم 

 
: باد ا باأن الكفار يكاونمان لاوازا ها ا التعرياف المتقادا الا ور القاول ا وال  :المسـألة الثالثـة   -

 . فكما أن اييمان يكون باالعتقاد والقول والعمل، و لك يكون الكفر.. باالعتقاد، والقول، والعمل
ائل التكفيار يحيار الكفار فاي ككا يو القلاو  م هاو فاي مسا.. فمن يأكي بتعريف السلف لإليمان  

أو فااي ككاا يو القلااو واللسااان فقااط مخرجاااً ل عمااال عاان إمكانيااة أن ككااون وفااراً أو ساابباً .. أو اسااتحالله 
 !! وومن يك ب نفسه بنفسه.. فهو ومن يتابل بما لم يُعط، ويقول بالايء وضده في آٍن واحد .. للكفر 

هو جهام والمرجئاة فاي اييماان مان قرباه إلاى ما هو السالف وهو في حقيقته يكون أقارب إلاى ما  
 ..! اليالح، اعترف ب لك أا أنه لم يعترف 
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إذا واان االعتقااد ووا لك ايقارار شارطاً لياحة اييماان، فهال يكاون العمال  :المسألة الرابعة - 
 ؟ ..شرطاً ليحة اييمان، أا في المسألة كفييل 

طاارف الزا ايفااراط والغلااو فاااعتبر مللااق : ال ااة أطاارافماا اهو الناااإل فااي هاا ه المسااألة  : أقااول 
العمل شرطاً ليحة اييمان، وأن الوقوع في مللق وبائر ال نوب والمعالاي هاو مخارج وا لك ليااحبه مان 

 . يتممل ه ا اللرف في موقف الخوارج الغالأ، وليج هنا موضل الرد عليهم.. الملة 
لااق العماال ماان اييمااان، ولاام يعتباار شاايئاً منااه شاارطاً الزا التفااريط والحفاااء فااأيرج مل: وموقااف  ااانٍ  

ليااحته، وأحساانهم حاااالً الاا ي جعاال مللااق األعمااال كااديل فااي ساااحة ومااال اييمااان ونقيااانهك لكنهااا ال 
وهاا ا الموقااف يتمماال فااي المرجئااة علااى ايااتالف .. كياال إلااى درجااة أن كنفااي عاان لاااحبها ألاال اييمااان 

 ! الهم م اهبهم ومااربهم، وكباين آرائهم وأقو 
هاو وساط باين الفاريقين ال إفاراط وال كفاريطك حيا، اعتبار جانبااً مان األعماال ياديل  : وموقف  ال، 

وجانباااً آياار يكااون مكمااالً لإليمااانك وجااوده وعدمااه .. وااارط ليااحة اييمااان ال بااد ماان اسااتيفائه وكحقيقااه 
 . به ألل ومللق اييمان يؤ ر على ومال اييمان زيادأ أو نقياناً، لكن ال ييل درجة أن ينفي عن لاح

هاا ا هااو الموقااف الوساالي الحااق الاا ي دلااك عليااه نيااوص الكتاااب والساانة، وأقااوال علماااء ساالف 
 . األمة 

أو األعماال التاي كنفاي عان لااحبها .. أما ما هي ه ه األعمال التاي كاديل واارط لياحة اييماان 
 ا بيااان ذلاك علاى وجاه التحقيااق فهاو موضااوع ها ه الرساالة، وسايأكي ا إن شااء اهلل.. ألال ومللاق اييماان 

 . والتفييل

  :بيان أن اإليمان يزيد وينقص: المقدمة الثانية -

قد كضافرت أدلة الكتاب والسنة علاى أن اييماان يزياد ويانقصك يزياد باللاعاات، ويانقص ويضاعف  
 . بالمعالي وال نوب

اَع إِيَماانِِهمْ  :قاال كعاالى    َوزِْدنَااُهْم ُهاًد  :وقاال كعاالى. 0:الفاتح لِاَزَْداُدوا إِيَمانااً مذ
اَدتُْهْم إِيَماناااً  :وقااال كعااالى. 23:الكهاف ََ ِيااَن آَمُنااواْ فَاا ااا اَّلذ مذ

َ
يُُّكااْم َزاَدتْااُه َهاااِذمِ إِيَماناااً فَذ

َ
  أ

 . 214:التوبة
ال يزنااي الزانااي حااين يزنااي وهااو مااؤمن، وال يساارث :" أنااه قااال وفااي الحاادي، فقااد لااح عاان النبااي  

 . مسلم"  ين يسرث وهو مؤمن، وال يارب الخمر حين ياربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعدالسارث ح
 . اييمان قول وفعل، ويزيد وينقص : قال البخاري في لحيحه 
وقاد روي . زيادأ اييماان ونقياانه قاول جمهاور العلمااء : 2/8قال ابن رجو في وتابه فتح الباري  

 . ة وأبي الدرداء، وأبي هريرأ، وابن عباإل، وغيرهم من اليحابةه ا الكالا عن طائفٍة من اليحاب
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، وابن مسعود أيضاً، وعن محاهٍد، وغيره من التابعين ا   . ها -وروي معناه عن عليٍّ
العديااة التااي كمبااك أن ماان وممااا ياادل علااى أن اييمااان يتفاضاال فااي قلااوب الرجااال كلااك األحادياا،  

نهم من يكون إيماانهم دون ذلاك، ومانهم مان يكاون إيماانهم ممقاال المؤمنين من يكون إيمانهم والحبال، وم
وعلى ه ا التفاضال كتفاضال دراجاتهم ياوا .. حبة من يردل، ومنهم من يكون إيمانهم ممقال ذرأ من إيمان 

 . القيامة 
ياا أباا :" قلك ياا رساول اهلل وياف علماك أناك نباي حاين اساتنبئك ؟ فقاال: عن أبي ذر الغفاري قال 

ملكااان وأنااا باابعض بلحاااء مكااة، فوقاال أحاادهما علااى األرض، ووااان ااياار بااين السااماء واألرض، ذر أكاااني 
فزِنااه بعااارٍأ، : فزنااه برجاال فوزِنااك بااه، فوزنتاااه،  اام قااال: نعاام، قااال: أهااو هااو ؟ قااال: فقااال أحاادهما لياااحبه

فوزناااك بهااام،  زِناااه باااألٍف،: زِناااه بمائاااٍة فوزناااك بهااام فااارجحُتهم،  ااام قاااال: فوزِناااك بهااام، فااارجحُتهم  ااام قاااال
لااو وزنتااه بأّمااٍة : فقااال أحاادهما لياااحبه: فاارجحتهم، وااأني أن اار إلاايهم ينماارون علااي ماان يفااة المياازان، قااال

 (. 2") لرجحها
فيه رد على أولئاك الا ين يحعلاون إيماان عيااأ األماة وفسااقها وقيماان األنبيااء والرسال، والمالئكاة  

 ..!  المقربين 
أن اييمان يضعف بحسو ناوع المعالاي : له دالالكه التي منها. .والقول بأن اييمان يزيد وينقص  

التي كمارإلك فأ ر ال نو ا ال ي ُيسمى وفرًا ا على اييمان أشد من الا نو الا ي هاو دون ذلاك، والا ي ال 
 . ُيسمى وفراً 

فمان ياأكي بالا نو مارأ ال ومان .. أن المعالي كضعف اييمان بحساو ممارساتها وككرارهاا : ومنها 
ومن ال يحكم بما أنزل اهلل مرأ ال ومان ال يحكام بماا أنازل اهلل مائاة مارأ، أو .. به مائة مرأ أو ألف مرأ يأكي 

 ..! البعض  يقولالن وما .. ألف مرأ 
فالاريعة ميزت بين من يأكي بال نو مرأ وبين المدمن على ال نو، وما في الحادي، الا ي أيرجاه  

 ال يااديل الحنااة ماادمن يماار:" وقااال (. 1")  وعابااد و اانماادمن الخماار إن مااات لقااي اهلل:" أحمااد وغيااره
 . وممل ه ا ال يُقال فيمن قارع شرب الخمر مرأ أو مركين، واهلل كعالى أعلم(. 3")

                                                 
 .1132:لسلة اليحيحةأيرجه الدارمي، الس 2
 .800:أيرجه أحمد وغيره، السلسلة اليحيحة 1
إن وان ه ا ايدمان حمل لاحبه على : والحدي، له كأويالن: قلك. 808:أيرجه ابن حبان، السلسلة اليحيحة 3

حمل ففي ه ه الحالة يُ .. استحالل وكحسين شرب الخمر، أو على القتال والموت في سبيلهك فيوالي فيه ويُعادي فيه 
 . الحدي، على ظاهره، ويكون المدمن على الخمر وعابد و ن على الحقيقة والعياذ باهلل

فقنه ُيحمل على التغليظ، وبيان فداحة ذنو .. وكأويل آيرك وهو في حال لم ييل به ايدمان إلى ه ا المولل     
 .واهلل كعالى أعلم.. ايدمان على الخمر 
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 :كل مؤمن مسلم، وال يستلزم دائمًا أن يكون كل مسلم مؤمنًا: ـ المقدمة الثالثة

اييمان للح الحساد واساتقامك الحاوار  من وان مؤمناً وان مسلماً وال بدك ألن القلو إذا للح ب 
أال وإن فاي الحساد :" وفق أوامر الاريعة ال اهرأ، وما في الحادي، الياحيح الا ي أيرجاه البخااري وغياره
 ".  مضغًة إذا للحك للح الحسد وله، وإذا فسدت فسد الحسد وله، أال وهي القلو

دن، وبيااال  األمياار كياالح يااص القلااو باا لك ألنااه أمياار الباا: 2/218قااال اباان ححاار فااي الفااتح  
 .ها -الرعية، وبفساده كفسد ا

وال يلزا من ذلاك دائمااً أن يكاون وال مسالم مؤمنااً الحتماال ورود النفااث، أماا مان سالم مان النفااث 
 . الباطن، وأ ر ول منهما على اايرفقن ول مسلم مؤمن وال بدك للعالقة المتبادلة بين ال اهر و 

أي ماان وفاار باطناااً وقلباااً ال يلاازا بالضاارورأ أن يكفاار ظاااهراً أو أن وفااي حالااة الكفاار يُقااال العكااجك 
يكااون ظاااهره دال علااى الكفاار الحتمااال ورود النفاااث، وقولنااا ال يلاازا بالضاارورأ أن يكفاار بال اااهرك أي يلاازا 

وها ه .. أحياناً وذلك عندما يكون الكفار مان غيار جهاة النفااث، أماا مان وفار ظااهراً فهاو واافر باطنااً وال باد 
، ولوال ياية ايطالة ألكينا على ذور األدلة الاارعية التفيايلية علاى وال ولماة مان  .اعدأ ملردأ ال كتخلفق

 .ولمات ه ه القاعدأ
 

 :ظاهر ال على السرائرأحكام الكفر واإليمان تبنى على ال: المقدمة الرابعة -

ال اااهر، وعلااى  دلااك نيااوص الاااريعة ماان الكتاااب والساانة علااى أن األحكاااا فااي الاادنيا كبنااى علااى 
 . أساإل ما يُ هره المرء من أقوال أو أعمال، وذلك في الكفر واييمان

أي إن أظهر من األقوال واألعمال ما يدل على إيمانه وإسالمه حكمنا عليه باييماان، وجارت علياه  
 . بهأحكاا ايسالا في الدنيا، ومن دون أن نتحرى باطنه، أو ناق عن بلنه ونعرف حقيقة ما وقر في قل

وو لك من أظهار الكفار الباوا  بقاوٍل أو عمال فقناه ُيحكام علياه باالكفر مان دون أن نتحارى باطناه،  
 . أو ناق عن بلنه، ونعرف حقيقة ما وقر في قلبه

 . فمن أظهر لنا الكفر البوا  ا من غير مانٍل شرعي معتبر ا أظهرنا له التكفير والبراء وال بد 
حتااى ياااهدوا أن ال إلااه إال اهلل، وأن محمااداً رسااول اهلل، ويقيمااوا  أُماارت أن أقاكاال الناااإل:" قااال  

" اليالأ، ويؤكوا الزواأ، فقذا فعلوا ذلك عيموا مني دماءهم وأموالهم إال بحاق ايساالا وحساابهم علاى اهلل
 . متفق عليه

اهللك  معنااه أناي أمارت أن أقبال مانهم ظااهر ايساالا، وأوال باواطنهم إلاى: قال ابن كيمية في اليارا 
فاااالنبي علياااه الياااالأ والساااالا لااام يكااان يقااايم الحااادود بعلماااه، وال بخبااار الواحاااد، وال بمحااارد الاااوحي، وال 

 . ها -ا..بالدالئل والاواهد، حتى يمبك موجو للحد ببينة أو إقرار 
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فماا باال أقاواٍا يقيماون أحكاامهم علاى اايارين ا بخالاة منهاا مساائل الكفار والاردأ ا باال ن : قلاك 
وأقاااواٍا آيااارين علاااى نقيضاااهم وضااادهم كاااأكيهم البيناااة ال ااااهرأ باااققرار أو فعااال .. ت، والمحاااتمالت والاااابها

لااريح، فيااأبون إال أن ياااقوا عاان القلااوب والبلااون ا وأنااا لهاام باا لك ا ليعلمااوا هاال لاادر الكفاار ماان جهااة 
 !! ؟..البلون والقلوب أا ال 

"  اك المسالم لاه ذماة اهلل وذماة رساولهمن للى لالكنا واستقبل قبلتنا، وأول ذبيحتناا فا :" قال  
 . البخاري

لمحااارد إكياناااه بالاااارائل ال ااااهرأ .. بايساااالا، وأن لاااه ذماااة اهلل وذماااة رساااوله  فحكااام لاااه النباااي  
 . لإلسالا الدالة على إسالمه

في سارية فيابحنا الحرقاات  بعمنا رسول اهلل : عن أسامة بن زيد قالوفي الحدي، المتفق عليه،  
فقاال  ال إله إال اهلل، فلعنته، فوقال فاي نفساي مان ذلاك، ف وركاه للنباي : فأدروك رجاًل، فقال من جهينة،
:"  قلك يا رسول اهلل إنما قالها يوفااً مان الساال ، قاال: قال! " أقال ال إله إال اهلل وقتلته ؟:" رسول اهلل 

 . ك أني أسلمك يومئ ٍ فما زال يكررها علي حتى كمني" أشققك عن قلبه حتى كعلم أقالها أا ال 

يعني هال شققك عن قلبه ونيته ا وليج لك سللان إلى ذلك ا حتى كعلم أنه قالها كقية مان الساال   
:" علياه ، ل لك قاال أساامة لاادأ إنكاار النباي وه ا سؤال استنكاري على ما قد فعله أسامة .. أا ال 

هاا ا الفعاال وهااو فااي الحاهليااة قباال أن ييااير ك أي أنااه ود أن يكااون قااد فعاال "!!كمنيااك أنااي أساالمك يومئااٍ  
 ..!  مسلماً 

فياه دليال للقاعادأ المعروفاة "  أفاال شاققك عان قلباه:" وقولاه : 1/200قال النووي فاي الاار   
 . ها -في الفقه واأللول أن األحكاا يعمل فيها بال واهر واهلل يتولى السرائر ا

لخااوارج وأولهاام ا غااائر العينااين مااارف قاااا رجاال ا وهااو جااد ا: قااال وعاان أبااي سااعيد الخاادري  
:" فقاال!! ياا رساول اهلل اكاِق اهلل : الوجنتين، ناشز الحبهة، و، اللحية، محلاوث الارأإل، ماامر ايزار، فقاال

ياا رساول اهلل : قال  ام ولاى الرجال، فقاال يالاد بان الولياد!" ويلك أو لسك أحق أهل األرض أن يتقي اهلل ؟
وواام ماان مياال يقااول بلسااانه مااا لاايج فااي : قااال يالااد" علااه أن يكااون ييااليال، ل:" أال أضاارب عنقااه ؟ فقااال
 ام ن اار إليااه : قااال"  قلااوب النااإل وال أشااق بلاونهم إنااي لام أوماار أن أنقاو عاان:" قلباه، فقااال رساول اهلل 

إنه سيخرج من ضئضئ ه ا قوا يتلون وتااب اهلل رطبااً، ال يحااوز حنااجرهم، يمرقاون مان :" وهو مقفٍّ فقال
 . مسلم" ا يمرث السهم من الرمية، لئن أدروتهم ألقتلنهم قتل  مودالدين وم
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هنا قد أظهر ما يدل على إسالمه من وجه؛ ويتمثل ذلك يف إقامة الصالة، ومن : فإ  قيل 

بأ  يتقي اهلل، وأ  يعدل يف القسمة كما  وجه آخر أظهر ما يدل على كفره وهو خطابه للنيب 

ففيـف  .. ، و  يـأمر بقتلـه وا اسـتتابته    لـك   يففـره الـنيب    جاء يف الرواية الثانية ومع ذ

 ! التوفيق؟

ــ  اانفااة الاا ور وفاار محتماال متاااابه غياار  ومقولتااه للنبااي .. إقامتااه لليااالأ إسااالا لااريح  :ولـأق
ايساالا الياريح ال ينقضاه إال الكفار الياريح، ومان أسالم بيقاين : لريح وال بوا ، والقاعادأ الاارعية كقاول

فااال ن ال يُقاااوا اليقااين، والمتاااابه ال يُقاااوا المحكاام، والمرجااو  ال ..منااه إال بكفاار يقااين وجلااي  ال يخاارج
التكفير بسالها لاه موضال وه ه قاعدأ هامة ملردأ من قواعد .. يُقاوا الراجح، والمفهوا ال يُقاوا المنلوث 

 .  آير
ياا عبااإل :" جملاة األسارى اللعباإل بن عبد المللاو ا وواان مان  قال النبي ومن قية أسرى بدر  

افااد نفسااك واباان أييااك عقياال اباان أبااي طالااو، ونوفاال باان الحااارد، وحليفااك عتبااة باان عماارو باان جحااداك 
اهلل أعلام بقساالمك :" يا رسول اهلل إني ونك مسلماً، ولكن القاوا اساتكرهوني، فقاال: فقال" فقنك ذو مال 

وذلاك أن العبااإل لام ".  قد واان عليناا فافاد نفساكإن يكن ما ك ور حقاً فاهلل يحزيك به، فأما ظاهر أمرك ف
يكن من المستضعفين ال ين ال يستليعون حيلة وال يحدون سبيالً للهحرأ والخاروج مان ساللان المااروينك 

على ظاهره ال ي يدل علاى أناه مال المااروين علاى  ل لك لما اعت ر بايوراه فلم يقبل منه وعامله النبي 
 ..! المسلمين 

هاي أومار مان .. التي كقرر أن األحكااا كبناى علاى ال ااهر ولايج علاى البااطن والسارائر واألحادي،  
 . أن كحير في ه ا الموضل، وفيما كقدا يكفي ودليل على لحة القاعدأ وهلل الحمد

إن ناسااً واانوا يؤيا ون باالوحي فاي عهاد رساول : أنه قاال أيرج البخاري عن عمر بن الخلاب  
قلاال، وإنمااا نأياا وم اان بمااا ظهاار لنااا ماان أعمااالكم فماان أظهاار لنااا ييااراً أمناااه ، وإن الااوحي قااد اناهلل 

وقربناه وليج لناا مان ساريركه شايء، اهلل يحاسابه فاي ساريركه، ومان أظهار لناا ساوءاً لام نأمناه ولام نيادقه وإن 
 . قال إن سريركه حسنة

وال نفااث، ماا لام ي هار وال ناهد عليهم بكفار وال شارك، : قال اللحاوي في متن العقيدأ اللحاوية 
 . ها -منهم شيء من ذلك، ون ر سرائرهم إلى اهلل كعالى ا

أماا مان يقال فاي الكفار المحتمال .. ما كقدا كقرياره يااص بمان وقال فاي الكفار الباوا   :هــ تنبي
المتاااابه فقنااه ال يكفااي بمفاارده دلاايالً علااى التكفياار، لمااا كقاادا ماان أن الكفاار المتاااابه المحتماال ال يقاااوا 

وعليااه فااي هاا ه الحالااة  ال بااد ماان مراعاااأ قيااد ذلااك المعااين ومعرفااة الاادافل .. سااالا اليااريح المحكاام اي
 . ال ي حمله على الوقوع في الكفر المحتمل أو المتاابه
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فمعرفة قيده مان ياالل القارائن الدالاة علياه، ومان منلوقاه أحيانااً هاو الا ي يارجح لناا ويعينناا علاى  
وأن ماااراده مااان الكفااار المحتمااال المتااااابه الااا ي وقااال فياااه هاااو الكفااار الياااريح .. القاااول بكفاااره أو إساااالمه 

 ..! البوا ، أا ال 
أن : والقاعادأ كقاول.. وها ا كحليال لماا حارا اهلل .. شخص أحل الموسايقى والمعاازف : ممال ذلك 

وعلياااه هااال يياااح حمااال الكفااار الاااوارد فاااي القاعااادأ علاااى محلااال الموسااايقى .. مااان حلااال حرامااااً فقاااد وفااار 
 ! معازف ؟وال
كحليل المعازف وآالت اللرب لايج مان الكفار الباوا  الحلاي، لخفااء النياوص الاواردأ فاي : أقول 

.. لا ا ال باد مان معرفاة قياد لااحبه، والباعا، الا ي حملاه علاى التحليال .. المسألة على وميار مان النااإل 
الكفااار الاااوارد فاااي  فحينئاااٍ  ُيحمااال علياااه.. فاااقن واااان الباعااا، التكااا يو ورد النياااوص رغااام لاااحتها عناااده 

 . القاعدأ اانفة ال ور، ويكفر بعينه وال بد
أن ألااال األشاااياء ايباحاااة، وأن النياااوص ال .. وإن واااان قياااده مااان كحليااال المعاااازف والموسااايقى  

 ..! وبالتالي فهو يقول بالحل .. كيح عنده في حرمة المعازف وآالت اللرب 
ة ا إال أنه ال يكفر ب لكك ألنه لم يكان دافعاه علاى فممل ه ا ا وإن وقل في كحليل ما حرا اهلل حقيق 

وربمااا ا إن واان مان أهاال .. التحليال التكا يو والححاود، وإنمااا ألن النياوص فاي المساألة لاام كياح عناده 
 .  واهلل كعالى أعلم.. االجتهاد والعلم ا أن يكون له أجر فيما أيلأ واجتهد فيه 

لمحتمال أومار مان أن كحيار فاي ها ا الموضال ا ضاربناه ه ا ممال ا واألمملاة علاى الكفار المتااابه ا 
 . لك، لتتضح لك المسألة، وكقيج عليه ما كعتريك من مسائل ماابهة لما قد ورد في الممال الم وور

" رفاال المااالا عاان األئمااة األعااالا " وإن أردت المزيااد ماان األدلااة علااى هاا ه القاعاادأ فراجاال وتاااب  
 . لاين ايسالا، فقنه يعينك في ذلك

ــه   ــر   ــ تنبي ممااا ينبغااي االنتباااه لااه والحاا ر منااه أن أهاال ايرجاااء لااو ناقاااتهم فااي مسااائل  :ـ
وواااان وفااارهم .. اييماااان، وأردت أن كحملهااام علاااى القاااول بكفااار بعاااض األعياااان الشاااتهار وفااارهم وماااروقهم 

وبهم هااالّ شااققك عاان قلاا: قااالوا لااك.. البااوا  ماان جهااة مااا يمااارإل علااى الحااوار  ال اااهرأ بااالقول والعماال 
وألزموك بمعرفة القلاو وماا وقار فياه قبال أن كحكام .. وبلونهم وعرفك أنهم قد استحلوا الكفر في قلوبهم 
 ..!! عليهم بالكفر بناًء على ما ظهر منهم من الكفر البوا  

وياااف : قاااالوا لاااك.. وإن واااان وفااارهم جااااء مااان جهاااة اعتقاااادهم للكفااار وأردت أن ككفااارهم لااا لك  
 !! وي هرون اييمان ؟.. إله إال اهلل  ككفرهم، وهم يقولون ال

.. اعترضاوا علياك بألاول جهام بان لافوان .. فقن أردت أن ككفِّر من يكاون ظااهره الكفار الباوا   
 !! وألزموك باق القلوب والبلون 
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وقااالوا .. ألزمااوك بألااول محمااد باان وااراا .. وإن أردت أن ككفاار ماان يكااون اعتقاااده الكفاار البااوا   
ناااا أن نحكااام علاااى ال ااااهر ال فااانحن أمر .. ويقاااول ال إلاااه إال اهلل .. ظااااهره التوحياااد وياااف ككفااار مااان : لاااك

 !! ؟..الباطن
وه ا أسلوب يبي، ا مكاوفة مزالقه ويفايااه ا ذورنااه لكاي يتنباه إلياه طالاو العلام فاي حاال ابتلاي  

 !!  أو بالحدي، إليهم أو مناظركهم .. بمحالسة هؤالء القوا 
 

جزاء يوم القيامة قائم على أساس اإلسالم الحقيقي، ال ال: المقدمة الخامسة -

 :اإلسالم الحكمي

ال يلاازا ماان الحكاام علااى شااخص معااين بأنااه مساالم أن يكااون يااوا القيامااة ماان أهاال الحنااةك الحتمااال 
 . وجود النفاث ال ي ال نعلمه ويعلمه اهلل كعالى

يااوا القيامااة وواا لك الحاازاء وإذا وانااك األحكاااا فااي الاادنيا كقااوا علااى أساااإل ال اااهر فااقن األحكاااا 
 . يكون على أساإل الباطن وال اهر، والمرء ال ينحو من الع اب إال إذا كحقق له إسالا الباطن وال اهر معاً 

لاا ا فااقن ماان عقياادأ أهاال الساانة والحماعااة أن ال ناااهد لمعااين بأنااه ماان أهاال الحنااة والنحاااأ إال ماان 
حاااأ، ومااا جاااء الخباار عاان العااارأ المبااارين بالحنااة دلااك النيااوص الااارعية علااى أنااه ماان أهاال الحنااة أو الن
 . وغيرهم من اليحابة رضوان اهلل كعالى عليهم أجمعين

 

 ؟ ..هل ُيقال يف الفافر ما قيل يف املسلم : فإ  قيل

 يختلف الكافر عن المسلم بأنه إن مات على وفره فقنه ُياهد له  بالنار، وماا قاال النباي  :أقول
لقاد ولفناي رساول اهلل : قاال األعراباي"  حيمماا ماررت بقبار واافر فبااره الناار:" أبياه ل عرابي ال ي سأله عان

 كعباًك ما مررت بقبر وافر إال باركه بالنار . 
 

 تعـاأ أنـه مسـلم  ومـن أهـل      كيف بهذا املبشَّـر بالنـاإ إ  كـا  يف علـم اهلل    : فإ  قيل

 ! ؟..اجلنة

وطاعاة للااارع فيماا أمار لايج علاى لااحبه  ما داا فعال التكفيار لاادر عان اجتهااد لاحيح :أقول
شيء وإن أيلأ في الحكم، فخلأه مغفور له، ومن جهة فهو ال يُقدا وال يؤير ألن الحكام يومئاٍ  هلل العلاي 
القااديرك فماان وااان فااي علاام اهلل كعااالى أنااه ماان المااؤمنين وماان أهاال الحنااة، ال يضااره مااا يقااول الناااإل فيااه، ولااو 

لماا منال ذلاك مان أن يكاون مان أهال .. ا عليه بالكفر، وأنه من أهال الناار اجتمل أهل األرض قاطبة وحكمو 
 .الحنة والرضوان
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العالقة المتبادلة بين الظاهر والباطن، وأثر كل منهما : المقدمة السادسة -

 . على اآل ر

قد كضافرت أدلة الكتاب والسنة الدالة على عالقة ال اهر بالباطن، وعلى أ ر ول منهما على 
سلباً وإيحاباًك فقذا للح القلو للحك الحوار  واستقامك على قدر لالحه، وو لك الحوار  إذا ااير 

 . للحك للح القلو واستقاا على قدر لالحها
وواا لك فااي حااال الفساااد والماارضك فااقذا فسااد القلااو وانتابااه الماارض  فساادت الحااوار  ومرضااك 

القلو بها وفسد علاى قادر فساادها وال  على قدر فساد ومرض القلو، وإذا فسدت الحوار  ومرضك كأ ر
 . بد

ْصلَُها ثَابٌِت َوفَ ُْعَها  :قال كعالى
َ
َِبٍ  أ لَْم تََ  َكيَْف ََضََب اهّللُّ َمَثاًل ََكَِمً  َطي َِبً  َكَشَج ٍة َطي 

َ
أ

َماء ْمَثاَل  * ِِف السذ
َ
ََْْضُِب اهّللُّ األ ُكلََها ُُكذ ِحنٍي َِإِذِْن َرب َِها َو

ُ
ُ ونَ تُْؤِِت أ   لِلنذاِس لََعلذُهْم َيَتاَذكذ

 . 11- 14:إبراهيم
ه ا ممل لكلمة التوحيد واييمان ضربه اهلل كعالى للناإل لعلهم يت ورونك فكما أن اييمان لاه ظااهر 
وباااطنك ظاااهر علااى الحااوار  وباااطن فااي القلااو واا لك هاا ه الاااحرأ الليبااة لهااا ظاااهر متمماال فااي جاا وعها 

 . دأ في السماء، ولها باطن يتممل في الح ور الممتدأ والضاربة في أعماث األرضوغيونها الوافرأ الممت
ووما أن اييمان الباطن يتأ ر ويؤ ر باييمان ال ااهر سالباً وإيحابااً، وا لك ها ه الااحرأ الليباة فاقن 

إلااى  ظاهرهااا يتااأ ر ويتقااوى بمااا كمااده بااه الحاا ور ماان غاا اء كمتيااه ماان أعماااث التربااة لترسااله غاا اًء يالياااً 
وواا لك الحاا ور كتااأ ر بمااا كفاارزه لهااا الحاا وع والغيااون، واألوراث ماان غاا اء .. جاا وعها وغيااونها وأوراقهااا 

وحياأ، فتأمل لو ححبك الامج، وو لك الهواء واألوسحين عن شحرأ ويف سيكون ميير ها ه الااحرأ 
التااي هااي لااه بممابااة وهكاا ا اييمااان فااي القلااو وعالقتااه بحااوار  الحسااد .. إلااى الاا بول والضااعف والمااوات 
إذا ححباك عان غا اء العباادأ واالنقيااد ألوامار الااريعة فقناه سايؤدي حتمااً .. الح وع، والغيون، واألوراث 

 . إلى ضعف وموت اييمان ال اهر والباطن معاً 
امذ ادلُّ َ  :وعليه وعلى ألحابه ُيحمل قوله كعالى   ءإِنذَك اَل تُْساِمُع الَْماْوَِت َواَل تُْساِمُع الصُّ

 . 80:النمل
أال وإن فااي الحسااد مضااغة إذا لاالحك لاالح الحسااد  :" وفااي الحاادي،، فقااد كقاادا معنااا قولااه  

 ".  وله، وإذا فسدت فسد الحسد وله، أال وهي القلو
ومما يدل على أ ار ال ااهر علاى البااطن، وكاأ ر البااطن بكال يليئاة أو ذناو يُرككاو علاى الحاوار   

نُكتاك فاي قلباه نُكتاة ساوداء، ا  إذا أذناو ذنبااً : ا وفاي رواياة ذا أيلاأ يليئاةإن العباد إ:" ال ااهرأ، قولاه 
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ّلََكذ بَاْل  فقذا نزع  واستغفر وكاب ُسقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى كعلو قلبه، وهو الاران الا ي ذوار اهلل
ا ََكنُوا يَْكِسُبونَ    (4 .) َراَن لََعَ قُلُوبِِهم مذ

القلااوب والحيااير عااوداً عااوداً، فااأي قلااو أشااربها نُكتااك فيااه نكتااة كُعاارض الفااتن علااى :" وقااال  
أبيض بممل اليافا فاال كضاره فتناةا : سوداء، وأي قلو أنكرها نُكتك فيه نكتة بيضاء، حتى ييير على قلبين

ما دامك السماوات واألرض، وااير أساودا ِمرباادًا ا أي لاار ولاون الرمااد مان الربادأ ا واالكوز محخياًا ا أي 
 . مسلم"  منكوساً ا ال يعرف معروفاً، وال يُنكر منكراً إال ما ُأشِرب من هواهمائالً 
كأماال ويااف يتااأ ر القلااو ضااعفاً بكاال ذنااو يُرككااو علااى الحااوار ، حتااى إذا كراومااك عليااه الاا نوب  

والنكك السوداء أوللته إلى مولل من الضاعف والاالل ال ُيحسان معهاا التميياز باين الحاق والباطال، وباين 
   !إال ما يراه من جهة هواه، وكميل إليه نفسه األمارأ بالسوء.. يل والقبيح، وبين الخير والار الحم
ال يزنااي الزانااي حااين يزنااي وهااو مااؤمن، وال يساارث السااارث حااين يساارث وهااو مااؤمن، وال :" وقااال  

   .متفق عليه"  يارب الخمر حين ياربها وهو مؤمن، وال يقتل وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد
إال أن الحادي، يادل .. وإن ونا نعتقد أن ه ه ال نوب محردأ ال كنفي عن لاحبها مللق اييمان   

 ..! على األ ر العميق والبال  التي كحد ه ه ه ال نوب ال اهرأ في اييمان ال ي وقر في القلو 
ا وشابك هكا ا : قلاك البان عبااإل وياف يُنازع اييماان مناه ؟ قاال: أيارج البخااري عان عكرماة قاال 

 . بين ألابعه  م أيرجها ا فقن كاب عاد إليه هك ا، وشبك بين ألابعه
 . ينزع منه نور اييمان في الزنا، فقن زال رجل إليه اييمان: وقال  
 

أن ال ااهر ال يمكان أن يساير أو يتحارك بمفارده بمعازل  :ـ مما ُيستفاد من هذه المقدمة
 . ك أو يسير بمعزل عن ال اهر ومن دون أن يؤ ر به ويتأ ر منهعن الباطن، وو لك الباطن ال يمكن أن يتحر 

وهاا ا فيااه رد علااى مرجئااة العياار الاا ين يفترضااون إمكانيااة أن يكااون ال اااهر شاايئاً يسااير فااي اكحاااه،  
 !! ويسير في اكحاه آير .. والباطن شيئاً آير، له ولف آير 

 !! لباطن مؤمناً مستقراً باييمان ؟وبنفج الوقك يكون ا.. ال اهر يكون وافراً مستحالً للكفر  
ال باد مان معرفاة أن الكفار : وياللة الكاالا: يقول الاين نالر في وتابه التح ير من فتنة التكفير 

وفر وفسق وظلم ُيخرج من الملاة، ووال ذلاك يعاود إلاى االساتحالل : ا والفسق وال لم ا ينقسم إلى قسمين
 !! االستحالل العملي وآير ال يخرج من الملةك يعود إلى. القلبي

إذاً الكفار االعتقاادي لايج لاه : قاال"  هالّ شققك عان قلباه:" وبعد أن ذور حدي، أسامة وقوله  
 . ها -عالقة أساسية بمحرد العمل، وإنما عالقته الكبرى بالقلو ا

                                                 
 .1814:لحيح سنن الترم ي 4
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الكفار االعتقاادي يختلااف .. الكفار عماال قلباي ولايج عماالً بادنياً : ويقاول فاي شاريط الكفار وفاران 
ال .. ن الكفاار العملااي ماان حياا، أنااه وفاار قلبااي، أمااا الكفاار العملااي لاايج وفااراً قلبياااً وإنمااا هااو وفاار عملااي عاا

يوجد عندنا في الاريعة أبداً نص يير  ويدل داللاة واضاحة علاى أن مان آمان بماا أنازل اهلل لكناه لام يفعال 
إلااى القلااوك فااقن وااان القلااو  والتفريااق بااين وفاار ووفاار هااو أن نن اار.. بااايء ممااا أناازل اهلل، فهاا ا هااو وااافر 

 . ها -ا..مؤمناً والعمل وافراً، فهنا يتغلو الحكم المستقر في القلو على الحكم المستقر في العمل 
ساواء  .. وغير ذلك من ايطالقات الخاطئة التي هي في حقيقتهاا كألايل لعقيادأ جهام فاي اييماان  

 ور باايء مان التفيايل فاي وتابناا والماه ااناف الا  وقد رددنا على.. وان الاين يعلم ب لك أا أنه ال يعلم 
 . فليراجعه من شاء.." االنتيار ألهل التوحيد "
وساابو يلااأ الاااين ا وماان كابعااه ماان مرجئااة العياار ا أنااه لاام ينتبااه للعالقااة المتبادلااة بااين ال اااهر  

حكااا الااريعة بيادث والباطن، وأن من لوازا وفر ال اهر وفار البااطن، ومان لاوازا إيماان ال ااهر وانقيااده أل
إيمااان الباااطن وانقياااده، فكاال منهمااا يااؤ ر ويتااأ ر بااااير ومااا كقاادا كقريااره وبيانااه فااي شاار  هاا ه المقدمااة .. 

 ..! الهامة 
وياااف يمكااان أن نتياااور قلبااااً مؤمنااااً لاااالحاً وفاااي نفاااج الوقاااك عماااالً واااافراً طالحااااً علاااى الحاااوار   

 وإن فااي الحسااد مضااغة إذا لاالحك لاالح الحسااد ولااه أال:" يقااول والنبااي .. ال اااهرأ ومااا يقااول الاااين 
 !! ؟" ..
فقذا وان فياه ا أي القلاو ا معرفاة وإرادأ سارى ذلاك إلاى البادن بالضارورأ، : قال ابن كيمية رحمه اهلل  

 .. ال يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلو 
رورأ لاال  الحساد باالقول ال اااهر فاقذا واان القلاو لاالحاً بمااا فياه مان اييماان علماااً وعماالً قلبيااً، لازا ضاا

قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظااهر، : والعمل باييمان المللق، وما قال أئمة أهل الحدي،
وإذا قااا بالقلاو التياديق .. وال اهر كابل للباطن الزا له متى للح الباطن للح ال اهر، وإذا فساد فساد 

بموجو ذلك من األقوال ال اهرأ، واألعمال ال اهرأ، فماا ي هار به والمحبة له لزا ضرورأ أن يتحرك البدن 
على البدن من األقوال واألعمال هو موجو ماا فاي القلاو والزماه، ودليلاه ومعلولاه، وماا أن ماا يقاوا بالبادن 

 .ها -ا.. من األقوال واألعمال له أيضاً كأ ير فيما في القلو، فكل منهما يؤ ر في ااير 

 .  التكفير العام ال يستلزم بالضرورة تكفير المعين : المقدمة السابعة -

فالقول عن شيء بأنه وفر ال يستلزا بالضرورأ أن يكون فاعل ه ا الايء وافراًك لقياا مانٍل من 
 . موانل التكفير ا المعتبرأ شرعاً ا بحقه التي كمنل من ككفيره، ومن لحوث الوعيد به

يستلزا ككفيره بعينه وذلك عندما كتوفر بحقه شروط التكفير وقولنا ال يستلزا بالضرورأك أي أحياناً 
 . فحينئٍ  ال بد من ككفيره بعينه نزواًل عند إرادأ الاارع وحكمه.. وكنتفي عنه موانعه 
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حقيقااة األماار فااي ذلااك أن القااول قااد يكااون وفااراً، فيللااق القااول بتكفياار : قااال اباان كيميااة رحمااه اهلل
ر، لكاان الاااخص المعااين الاا ي قالااه ال يحكاام بكفااره حتااى كقااوا عليااه لاااحبه ويُقااال ماان قااال واا ا فهااو واااف

 .. الححة التي يكفر كاروها 
واألقوال التاي يكفار قائلهاا قاد يكاون الرجال لام كبلغاه النياوص الموجباة لمعرفاة الحاق، وقاد ككاون 

واان مان عنده ولم كمبك عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضك له شبهات يعا ره اهلل بهاا، فمان  
المااؤمنين محتهااداً فااي طلااو الحااق وأيلااأ، فااقن اهلل يغفاار لااه يلااأه وائناااً ماان وااان، سااواء وااان فااي المسااائل 

المسااائل إلااى  ومااا قساامواوجماااهير أئمااة ايسااالا،  الن ريااة أو العمليااة، هاا ا الاا ي عليااه ألااحاب النبااي 
 ..!   مسائل ألول يكفر بقنكارها، ومسائل فروع ال يكفر بقنكارها

ن المللاااق ال يساااتلزا بالضااارورأ لعااان المعااين الااا ي قااااا باااه ماااا يمناال لحاااوث اللعناااة لاااه، ووااا لك ولعاا
اااروطاً بمبااوت شااروط ولهاا ا وااان الوعيااد المللااق فااي الكتاااب والساانة م. التكفياار المللااق والوعيااد المللااق 

 . وانتفاء موانل
من يقول وا ا ووا ا فهاو وونك أبين لهم أنما نُقل لهم عن السلف واألئمة من إطالث القول بتكفير 

أيضاً حق، لكن يحو التفريق بين ايطاالث والتعياينك مان فعال وا ا فلاه وا ا، وهاي بمنزلاة قاول مان قاال مان 
بتوباة، أو حسانات ماحياة، أو : السلف من قال و ا فهاو وا ا،  ام الااخص المعاين يلتغاي حكام الوعياد فياه

 . ها -ا.. ميائو مكفرأ، أو شفاعة مقبولة 
دأ من قواعاد التكفيار وناا قاد كناولناهاا باايء مان التفيايل ا مال ذوار األدلاة عليهاا ا ه ه قاع: قلك
، ولم نرد أن نعيد ما وتبناه هناك، وإنما أردنا أن ن ّور القاار  بها ه القاعادأ "قواعد في التكفير " في وتابنا 

طياات ها ا الكتااب، وحتاى الحليلة ليحسن كفسير ولماكناا وإطالقاكناا التاي سايقف عليهاا ا إن شااء اهلل ا فاي 
 ..!ال يحملنا ماال نقيد وال نريد 

كل عمل فعله شرط لصحة اإليمان فتركه كفر، وكل عمل : المقدمة الثامنة -

 . فعله كفر فتركه وفعل ضده شرط لصحة اإليمان

هاا ه قاعاادأ ملااردأ دلااك عليهااا نيااوص الكتاااب والساانة، حياا، مااا ماان عماال يكااون فعلااه شاارطاً 
 ويكااون كروااه وفاار وناااقض ماان نااواقض اييمااان، ومااا ماان فعاال يكااون وفااراً إال وكروااه وفعاال ليااحة التوحيااد إال

 . ضده يكون شرطاً ليحة التوحيد واييمان
إذا وانك اليالأ شرطاً ليحة اييمان والتوحيد ا وما هو منيوص عليه ا فيكون كروهاا  : ممال ذلك

 . وفراً أوبر مخرجاً عن الملة
لااريعة والرضاى بحكام اهلل كعاالى شارطاً لياحة اييماان والتوحياد ا وماا هاو وإذا وان التحااوم إلاى ا

 . منيوص عليه ا فيكون كرك التحاوم إلى الاريعة وعدا الرضى بها وفراً أوبر مخرجاً عن الملة
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وإذا وان الكفر باللاغوت والبراء منه ومن شروه شرطاً ليحة اييمان والتوحيد ا وماا هاو منياوص 
 . روه والديول في مواالكه وفراً أوبر مخرجاً عن الملةعليه ا فيكون ك

إدعاااااء المخلااااوث يالااااية التاااااريل والتحلياااال والتحااااريم لنفسااااه، فيااااارع : وواااا لك الكفاااار، وممالااااه
وها ا وفار باوا  ا وماا هاو منياوص علياه ا فيكاون كرواه ورد يالاية .. التااريل المضااهي لاارع اهلل كعاالى 
 . التوحيد واييمانالتاريل هلل كعالى وحده شرط ليحة 

وإذا واان كاارك اليااالأ وفااراً مخرجاااً عاان الملااة ا ومااا هااو منيااوص عليااه ا فيكااون كاارك التاارك شاارطاً 
 . ليحة التوحيد واييمان

وإذا وان االستهزاء واللعن بالدين وفرًا ا وما هو منيوص عليه ا يكون كروه وفعل ضده من التاوقير 
 .التوحيد واييمان  وايجالل هلل كعالى ولدينه شرطاً ليحة

وإذا وانك االستغا ة بالمخلوث فيما ال يقدر عليه  إال اهلل كعاالى وفاراً أوبار مخرجااً عان الملاة ا وماا  
هاو منياوص علياه ا فيكاون كرواه وفعال ضاده ا وضاده أن يساتغي، بااهلل كعاالى وحاده ا شارطاً لياحة التوحياد 

 .واييمان 
اً أوبر مخرجااً عان الملاة ا وماا هاو منياوص علياه ا يكاون وإذا وانك عبادأ األلناا واللواغيك وفر 

 .كرك عبادكها والديول في عبادأ اهلل كعالى وحده شرطاً ليحة التوحيد واييمان
ال باد .. وهك ا ول عمل يخارج لااحبه مان الملاة، أو يكاون فعلاه شارطاً لياحة اييماان والتوحياد 

 . أن يكون كروه دليالً لادقاً على ضده وال بد
ه قاعااادأ سااات هر بوضاااو  للقاااار  بأدلتهاااا الاااارعية عنااادما يقاااف علاااى األعماااال التاااي كخااارج وهااا 

 .  والتي هي موضوع ه ا البح،.. لاحبها من الملة 

إذا وانااك هاا ه القاعادأ لااحيحة ومااا كقادا فهاا ا يلاازا أن يكااون : يقاولقاد ياارد سااؤال  :ـــ تنبيــه
 ! ؟" ..شروط ال إله إال اهلل " ابكم للتوحيد عارات الاروط، وليسك كسعة شروط وما ذوركم في وت

ولهااا كااديل .. جمياال األعمااال التااي يااديل فعلهااا وااارط ليااحة التوحيااد، وواا لك كروهااا : أقااول
كحك شرط واحد من شروط التوحيد، وهو شرط العمل بالتوحيدك وهي ب لك ال ككون شاروطاً أيارى وإنماا 

 . واهلل كعالى أعلم.. عمل بالتوحيد هي شروط ضمن شرط واحد من شروط التوحيدك أال وهو شرط ال
وبعد، فه ه أهم المقدمات التي أردنا أن نمهد بها بين يدي ه ا البحا، ليساهل علاى القاار  فهام 
.. مادكاه والماراد منااه، ولكاي يحساان إنازال عباراكاه المناازل الياحيح، وماان غيار جناو  إلااى إفاراط وال كفااريط 

 . هو الهادي والموفق إلى سواء السبيل واهلل كعالى وحده..  ومن غير غلو وال جفاء 
 ..واان إلى األعمال التي كخرج لاحبها من الملة، مادأ ه ا الكتاب 

* * * 
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 : ةــن امللـا مـاحبهـرج صـال ختـأعم -

 .  زل اهللـا أنـر مـم بغيـاحلف: ل األولـالعم -

ولكاان هاال مللااق الحكاام . .ماان األعمااال التااي كخاارج لاااحبها ماان الملااة الحكاام بغياار مااا أناازل اهلل  
 أا أن في المسألة كفييل ؟ .. بغير ما أنزل اهلل وفر أوبر مخرج عن الملة 

أن مان الحكام : الراجح ال ي دلك عليه نيوص الاريعة أن في المسألة كفييل، وكفيايلها: أقول 
يماة إال أناه ال يكفار، بغير ما أنزل اهلل ما يكون معيية ووفراً ألغر، ولاحبه يكون عالياً مرككباً لكبيارأ ع 

 . ومنه ما يكون وفراً أوبر ُيخرج لاحبه من الملة 
 : وإليك اان لفة ول منهما، وأقوال أهل العلم في ول من الينفين

وهااو الحاااوم الاا ي يحكاام بمااا أناازل اهلل، لكنااه فااي مسااألة أو  :الصنننا األوا النن ي ف    نن   -1 
وى أو نزوأ أو غضو، أو شاهوأ، مال اعترافاه ب لماه ويلاأه بعض المسائل يحكم فيها بغير ما أنزل اهلل، له

 . وأنه مرككو ل نو ع يم
أنه يحو أن يعترف ويعتقد أنه مخلئ وم نو ومسيء فيماا أقادا علياه مان الحكام بغيار ماا : وقولنا 

وال  ..أناازل اهلل ماان لوازمااه أن ال يكااون مسااتحالً وال مستحسااناً، وال مزيناااً لمااا حكاام فيااه بغياار مااا أناازل اهلل 
بال شاأنه فيماا أقادا علياه مان فعال شاأن مان يرككاو أماراً .. جاحداً وال مك باً للحكم الارعي الا ي يالفاه 

مااايناً والساارقة أو الزنااى أو الكاا ب فيحملااه ذلااك علااى االسااتحياء ماان الناااإل لاااعوره بأنااه ارككااو عيباااً ال 
 ..!  ينبغي لمؤمن أن يقل فيه، أو يعرفه عنه الناإل 

لولااف المتقاادا وإن وقاال فااي جاارا الحكاام بغياار مااا أناازل اهلل إال أنااه ال يكفاار وفااراً الحاااوم بهاا ا ا 
 وعليااه وعلااى أممالااه ينبغااي أن يحماال وااالا اباان عباااإل .. أوباار، وفعلااه ال يرقااى إلااى درجااة الكفاار األوباار 

 . وأنه ليج بالكفر األوبر ال ي ك هبون إليه.. وغيره من أهل العلم بأنه وفر دون وفر 
إنه ليج باالكفر الا ي يا هبون : قال حاوم في المستدرك بسند لحيح عن ابن عباإل أيرج ال 

ْولَائَِك ُهُم الََْكفُِ ونَ  َوَمن لذْم ََيُْكمإليهك إنه ليج وفراً ينقل عن الملاة 
ُ
َل اهّللُّ فَذ ََ ن

َ
وفار دون     بَِما أ

 . وفر
ْولَائِ  َوَمن لذْم ََيُْكم:وقال 

ُ
َل اهّللُّ فَذ ََ ن

َ
هي باه وفارك ولايج وفاراً بااهلل   َك ُهُم الََْكفُِ ونَ بَِما أ

 . ومالئكته ووتبه ورسله
َل اهّللُّ  َوَمان لذاْم ََيُْكامقولاه : وأيرج اللبري في التفسير عان علااء بان أباي رباا   ََ نا

َ
بَِماا أ

ْولَائَِك ُهُم الََْكفُِ وَن 
ُ
 . وفر دون وفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم: قال..  فَذ
ْولَائَِك ُهُم الََْكفُِ ونَ  َوَمن لذْم ََيُْكم:عن طاوإلو  

ُ
َل اهّللُّ فَذ ََ ن

َ
لايج بكفاٍر ينقال : قاال  بَِما أ

 . عن الملة
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الحكام بغيار ماا أنازل اهلل يتنااول الكفارينك األلاغر واألوبار بحساو حاال الحااوم، : قال ابان القايم 
أناه مساتحق ، وعادل عناه عياياناً، مال اعترافاه بةفاي ها ه الواقعافقناه إن اعتقاد وجاوب الحكام بماا أنازل اهلل 

 (. 1)وإن اعتقد أنه غير واجو، وأنه مخير فيه، مل كيقنه حكم اهلل، ه ا وفر أوبر للعقوبة فه ا وفر ألغر،
ال ي يفيد عدول الحااوم عان الحكام بماا أنازل اهلل فاي حاد اة معيناة " في ه ه الواقعة :" كأمل قوله 

الحكاام بمااا أناازل اهلل لاافة الزمااة لااه علااى ماادار  كااركحااوالك بحياا، يكااون ولاايج فااي مللااق الحااوادد واأل
السااعة، فهاو ا رحماه اهلل ا لام يفتارض فاي الحااوم مللاق التارك للااريعة والحكام بماا أنازل اهلل ا وماا ييار  

 ! ووفر دون وفر .. وفر ألغر : ب لك بعض المعالرين ا  م بعد ذلك يقول عنه وعن فعله
ا اباان القاايم رحمااه اهلل، حياا، نحااده قااد قيااد الحاااوم الاا ي حماال عليااه الكفاار  اام لنعيااد قااراءأ وااال 

منهاا أناه يحكام بماا أنازل اهلل فاي محماوع حياكاه وشاؤون حكماه، وهاو : األلغر، ووفر دون وفار بقياود  قاال
 ..!األلل عنده 

ة معادودأ أن عدوله عن الحكم بما أنزل اهلل وان في حاد ة معينة ا أو لنقل في حاوادد معينا: ومنها 
 ..! ا ولم يكن ذلك لفة الزمة له في جميل شؤون حكمه وسياسته 

وأفضليته وأنه ليج ومملاه حكام مان .. ويعتقد حبه .. أن يعتقد وجوب الحكم بما أنزل اهلل : ومنها 
 ..!أحكاا البار 

حق لاااحبه أن يعتقااد ويقاار ظاااهراً وباطناااً أنااه بفعلااه هاا ا قااد اقتاارف معيااية وذنباااً قبيحاااً يساات: ومنهااا 
 ..! شأنه شأن شعور السارث حين يسرث، والزاني حين يزني .. العقاب واينكار 

وهاا ا ماان لااوازا مااا كقاادا أن ال يحساان حكمااه، أو يعتقااد حلااه، إلااى درجااة أن يباااهي بااه أو : ومنهااا 
 ..! يفرضه على العباد والبالد وقانون دائم والزا على مدار الوقك 

هال هكا ا هام : والساؤال الا ي يفارض نفساه هناا.. ن القايم رحماه اهلل فه ا وله يستفاد من والا ابا 
ويحيال علايهم ها ا .. وفر ألغر، ووفر دون وفار : حتى ُيحمل عليهم.. طواغيك الحكم في ه ا العير 

ألعاداء وأضاحك علايهم ا.. الحدال الواسال األطاراف والمقالاد الا ي فارث المسالمين إلاى فارث وما اهو 
 !! ؟حكموبخالة منهم طواغيك ال

ه ا سؤال ندعه للقار  المنيف أن يتأمله ويتأمل الحواب السهل عليه، لننتقال باه إلاى بقياة أقاوال  
 .أهل العلم اايرين 

الحكاام بغياار مااا أناازل اهلل قااد يكااون وفااراً ينقاال عاان : قااال اباان أبااي العااز الحنفااي فااي شاار  اللحاويااة
وذلااك بحسااو حااال .. محازياااً وإمااا وفاار ألااغر الملااة، وقااد يكااون معياايًة وبياارأ أو لااغيرأ، ويكااون وفااراً 

                                                 
 .1/221:ائل التفسيربد 1
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الحاوم، فقنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل اهلل غير واجو وأنه مخير فيه، أو استهان به مل كيقناه أناه حكام 
 . اهلل، فهو وفر أوبر

وعااادل عناااه، مااال اعترافاااه بأناااه  هااا ه الواقعاااةوإن اعتقاااد وجاااوب الحكااام بماااا أنااازل اهلل، وعلماااه فاااي 
 . ها -فه ا عاٍص، ويسمى وافراً وفراً محازياً أو وفر ألغر ا مستحق للعقوبة،
وهاو نفاج وااالا ابان القايم المتقاادا، ويساتفاد مناه مااا اساتفدناه مان وااالا ابان القايم المتقاادا، : قلاك

 . وال فرث 
وأمااا القساام الماااني : وقااال الاااين محمااد باان إبااراهيم آل الاااين فااي رسااالته القيمااة كحكاايم القااوانين

فقااد كقاادا كفسااير اباان عباااإل .. الحاااوم بغياار مااا أناازل اهلل، وهااو الاا ي ال يخاارج ماان الملااة  ماان قساامي وفاار
ْولَائَِك ُهُم الََْكفُِ ونَ  َوَمن لذْم ََيُْكم رضي اهلل عنهما لقول اهلل 

ُ
َل اهّللُّ فَذ ََ ن

َ
قد شمل ذلك  بَِما أ

 . ك هبون إليه ليج بالكفر ال ي.. وفر دون وفر : في ااية القسم، وذلك في قوله 
بغيار ماا أنازل اهلل، مال اعتقااده أن حكام اهلل  في القضيةوذلك أن كحمله شهوكه وهواه على الحكم 

 .  ها -ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخلأ ومحانبة الهدى ا
ولاام يقاال فااي قضااايا الحكاام أو فااي محمااوع الحكاام الاا ي يفيااد كاارك " فااي القضااية :" فتأماال قولااه  

لام يقال الااين ذلاك ا وال غياره مان أهال العلام ا ألناه لام يكان يتياور مان .. لحكام بماا أنازل اهلل محماوع ا
.. حاوم يعدل عن حكم اهلل ويحكام فاي جميال شاؤون الحيااأ والعبااد بغيار ماا أنازل اهلل وعلاى مادار الوقاك 

 ..! وفر دون وفر، ووفر ألغر :  م هو يحمل عليه مقولة ابن عباإل
وفار دون وفار : ف ال ور جااء فاي معارض كفساير واالا وماراد ابان عبااإل فاي قولاهووالا الاين اان 

ال ي جاء مباشرأ بعد واالا ابان .." وذلك أن كحمله شهوكه :" أو وفر ألغر، وما يدل عليه سياث والمه.. 
عباإلك أي مراد ابن عباإل من الحاوم ال ي ال يكفر، ويكون وفره وفر دون وفر، هو الحاوم الا ي كحملاه 

 . الن.. وكه وهواه شه

مان لاوازا فهام وفقاه عباارات السالف واطالقااكهم أن نعارف ال اروف المحيلاة بهام  :هـــ ــ تنبي  
وأن نعاارف ماارادهم وقياادهم ماان كلااك العبااارات، وماان .. التااي حملااتهم علااى هاا ه االطالقااات والكلمااات 

 . المراد منها
محيلهااا وظروفهااا التااي قيلااك لمااا أيرجااك عاان زمانهااا و " وفاار دون وفاار "  فمقولااة اباان عباااإل  

ضل الناإل في فهم ه ه المقولة، وفهام ماراد لااحبها وحملوهاا مان المعااني الساقيمة مااال كحتمال، .. فيها 
 ..!  وأنزلوها في غير منزلها اليحيح التي يريدها لها ابن عباإل 

لااك ماان بال لاام أجااد مقولااة وعبااارأ لساالفنا الياالح ا رضاي اهلل عاانهم ا ظلمااك وفهمااك يلااأ، وُحم 
حيا، لام يتاورع القاوا مان أن يحملاوا ها ه " وفر دون وفار " المعاني ماال كحتمله ومقولة وعبارأ ابن عباإل 
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ولااو سااألتهم عاان .. المقولااة علااى فراعنااة وطواغيااك اجتمعااك فاايهم جمياال ييااال الكفاار، ونااواقض اييمااان 
لايج باالكفر الاا ي .. وفار وفار دون  " قاال ابان عبااإل : لقاالوا لاك مان فاورهم.. سابو فعلهام الاانيل ها ا 

 !! ونيرأ الباطل .. فهي ولمة حق لكنهم أرادوا بها باطالً " .. ك هبون إليه 
علاااااى الكاااااافرين الماااااارقين  فحملوهاااااا هاااااؤالء.. قالهاااااا ابااااان عبااااااإل فاااااي الماااااؤمنين المعالااااارين لاااااه  

 ..! المحرمين
 : إليك التفييل التالي.. ولكي يتضح لك ه ا المعنى  
ْولَاائَِك ُهاُم  َوَمن لذْم ََيُْكم:ي سننه عن ابن عبااإل، قاالأيرج أبو داود ف 

ُ
َل اهّللُّ فَذ ََ نا

َ
بَِما أ

هاااؤالء ااياااات الااامالد نزلاااك فاااي اليهاااودك يالاااة فاااي قري اااة  لَْفاِساااُقوَن ا :إلاااى قولاااه الََْكفِاااُ ونَ 
 (. 8)والنضير

ْولَائَِك ُهُم الََْكفُِ ونَ  :أي أن ماراد اهلل كعاالى مان قولاه 
ُ
االُِمونَ  ..فَذ عنادما   الَْفاِساُقونَ  ..الظذ

 . أنزل ه ه اايات هو الكفر األوبر، وال لم األوبر، والفسق األوبر ألنها نزلك جميعها في اليهود الكفار
  

إنه لـي  بـالففر الـذي    : على القول يف هذه اآليات ذاتها إذًا ما الذي محل ابن عباس 

 ! إنه كفر دو  كفر ؟.. تذهبو  إليه 

ساائل عاان حكاااا زمانااه ماان المساالمين الاا ين ظهاارت ماانهم  أن اباان عباااإل : الحااواب علااى ذلااك 
بعض المخالفات الارعيةك وحال حكاا بني أمية ال ين جعلاوا الحكام ورا يااً بادالً مان أن يكاون شاورى باين 

وأراد وااا لك أن يياااحح بعاااض المفااااهيم والتياااورات الخاطئاااة التاااي ظهااارت بسااابو وجاااود .. المسااالمين 
ارج الغاااالأ الااا ين انللقاااوا إلاااى آياااات قيلاااك فاااي الكفاااار، وُكحمااال علاااى الكفااار الباااوا  لينزلوهاااا علاااى الخاااو 

 ..! المؤمنين في زمانهم 
وقد بل  بهام الغلاو والحارأأ علاى الحاق أنهام وفاروا عليااً ومعاوياة رضاي اهلل عنهماا، ومان معهماا مان  

المعروفاة والمااهورأ، واساتدلوا علاى " تحكايم ال" المؤمنين بححة أنهم لم يحكموا بماا أنازل اهلل فاي قضاية 
ِ  :غلوهم ه ا بقوله كعالى ولماة : بقوله المااهور فرد عليهم علي . 40:يوسف  إِِن اْْلُْكُم إاِلذ هّلِل 
 ..! حق أرادوا بها باطالً 

فااي هاا ه األجااواء وال ااروف الماااحونة بالااابهات والمغاللااات والغلااو وايفااراط أطلااق اباان عباااإل  
 ". ليج بالكفر ال ي ك هبون إليه :" مقولته

ومما يعيننا على ه ا الفهم العبارأ ذاكها التي جاءت بييغة الخلاب والحواب علاى ساؤال واان قاد  
 ". ليج بالكفر ال ي ك هبون إليه :" فأجابهم في حضركهم وهم أمامه وجه من قبل أناإل البن عباإل 

                                                 
 .3013:لحيح سنن أبي داود 8
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لاه مسااإل بواقال المسالمين .. ، وساؤال وجاواب فالعبارأ كوحي وكدل أنها أطلقك في معارض حاوار 
 !وليج في معرض وعظ أو درإل أو يلبة على المنبر بعيداً عن واقل المسلمين ومااولهم.. آن اك 

ْولَائَِك ُهاُم الََْكفِاُ ونَ  :ويف نوفق بين قولاه كعاالى: ووأني بهم قد سألوه 
ُ
مال وجاود بعاض  فَذ

والتااي هااي بخااالف الحكاام .. الااوالأ المساالمين المعالاارين  المخالفااات الااارعية فااي مسااائل الحكاام لاابعض
 ! أليج هؤالء بكافرين ؟.. بما أنزل اهلل 

إنماا .. ليج بالكفر األوبر ال ي ك هبون إليه .. ه ا الكفر ال ي كسألون عنه : فأجابهم ابن عباإل 
 . هو وفر دون وفر

أنااه  قااد لااح عاان النبااي  قااد دلااك عليااه الساانة، حياا، ومااا ذهااو إليااه حباار األمااة اباان عباااإل  
لتنقضاان  عُاارى ايسااالا عااروًأ عااروأ، فكلمااا انتقضااك عااروأ كاااب، الناااإل بااالتي كليهااا، فااأولهن نقضاااً :" قااال

 (. 0") الحكم، وآيرهّن اليالأ
أي ن اااا الحكاام، فيتحااول ماان شااورى إلااى ورا ااي، ومااا حاادد "  فااأولهن نقضاااً الحكاام" فقولااه  

ويفيااد واا لك أن ماان وقاال فااي ذلااك ال كنتفااي عنااه مللااق عاارى .. دهم ذلااك فااي عهااد بنااي أميااة وماان جاااء بعاا
 . الدين األيرىك أي يبقى من المسلمين لمحاف ته على بقية عرى الدين األيرى التي آيرها اليالأ 

أول مااان يغيااار سااانتي رجااال مااان بناااي :" هااا ا المعناااى جااااء واضاااحاً فاااي حااادي، آيااار حيااا، قاااال  
ومال ذلاك ال أحااد قاال ويقاول بكفاار .. لحكام ماان شاوري إلاى ورا ااي فاي ا أي يغيار سانة النبااي (. 8")أمياة

 . ومن جاء بعده من أحفاده وأوالده ال ين جعلوا الحكم ورا ياً  معاوية 
اكقاوا اهلل ماا اساتلعتم : وفي سنن أبي داود عن عالم، قال سمعك الححاج وهو على المنبر يقاول 

ممنوية ا ألمير المؤمنين عباد الملاك، واهلل لاو أمارت النااإل أن  ليج فيها مْمنوي ة، واسمعوا وأطيعوا ا ليج فيها
، واهلل لاو أيا ت لحلاك لاي دماا هم وأماوالهميخرجوا من باب من أبواب المسحد فخرجوا من بااب آيار، 

واهلل ماا ، وياا عا يري مان عباد ها يل يازعم أن قراءكاه مان عناد اهلل، لي من اهلل حاالالً ربيعة بمضر لكان ذلك 
 ..!!  ، ما أنزلها اهلل على نبيه من رجز األعرابهي إال رجز 

 (. 9)أنا واهلل سمعته منه: ف وركه ل عم ، فقال: قال 
ووا لك جحاوده .. وهو من الحكم بغيار ماا أنازل اهلل .. فالححاج هنا يحل ما حرا اهلل يقيناً : قلك 

يقااول فااي عبااد اهلل باان  نبااي واعتبارهااا رجااز ماان رجااز األعااراب، رغاام أن ال لقااراءأ عبااد اهلل باان مسااعود 
 (. 20") من أحو أن يقرأ القرآن غضاً وما أنزل فليقرأ على قراءأ ُأاِّ عبد:" مسعود

                                                 
 .102:أيرجه ابن حبان، وأحمد وغيرهما، لحيح الترغيو 0
 .2049:السلسلة اليحيحة 8
 .3809:لحيح سنن أبي داود 9
 .1982:أيرجه أحمد وغيره، لحيح الحامل اليغير 20
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.. ومل ذلاك فاقن أومار السالف واانوا ال يكفارون الححااج، وال يارون الخاروج علياه، وال علاى أمياره  
 ! ويرون له كأويالً يمنل من ككفيره مل إجماعهم على طغيانه وظلمه

فها ا قاد وقال فاي ناوع .. ن ذلك و لك أن يفتاي المفتاي مساتفتيه ا عان جهال ا بغيار ماا أنازل اهلل وم 
 . من الحكم بغير ما أنزل اهلل، وهو آ م لكنه ال يكفر، وال أحد من أهل العلم قال بكفره

فاي من أُفتي بغير علم وان أ مه على من أفتاه، ومن أشار على أييه باأمٍر يعلام أن الرشاد :" قال  
 . فالحدي، أشار إلى إ م المفتي ولم يار إلى وفره ومروقه(. 22")غيره فقد يانه

لايج : فه ا النوع من الحكم بغير ما أنزل اهلل هاو الماراد مان قاول ابان عبااإل وغياره مان أهال العلام 
 . واهلل كعالى أعلم.. إنه وفر دون وفر، أو وفر ألغر .. بالكفر ال ي ك هبون إليه 

حتااى يحااوز أن يحماال علاايهم قااول اباان .. طواغيااك الحكاام فااي هاا ا الزمااان واا لك هاال : والسااؤال 
 !! ؟(..21)وفر دون وفر : عباإل

كيف ا يفو  كافرًا وهو يف حفمه بغري ما أنزل اهلل قد : قد يقول قائل :ة وإدـبهـشا  

تفم ومن حي.. واهلوى طاغوت من الطواغيت اليت ُتعبد من دو  اهلل .. حّفم هواه واحتفم إليه 

 ! إأ الطاغوت فهو كافر كما هو مقرإ؟

بل منه ما يكون وفراً .. ليج ول طاعة أو احتكاا للهوى وفرًا أوبر ويكون لاحبه وافرًا : أقول 
فحانو الكفر منه عندما يليل المرء هواه في الكفر، ويحتكم إلى هواه فيما هو  : ومنه ما يكون دون ذلك

التاريل والتحليل والتحريمك فهو يحرا ما يراه هواه حراماً، ويحل ما وفر، ويكون هواه ميدرًا من ميادر 
فالحكم على األشياء بالتحسين أو التقبيح مرده وله إلى الهوى وما كميل إليه نفسه .. يراه هواه حالاًل 

 ..! وليج هلل كعالى وحده 
ون اهلل كعالى، فالهوى عندما ييل بياحبه إلى ه ا المولل فهو في حقيقته يتأله هواه من د 

نَت  :وعليه ُيحمل قوله كعالى.. وهواه يكون حينئٍ  طاغوكًا ومعبودًا 
َ
فَذ
َ
ََذ إِلََهُه َهَوامُ أ يَْت َمِن اَّتذ

َ
َرأ
َ
أ

                                                 
 .3201:لحيح سنن أبي داود 22
م لوا ابن عباإل فقد قال ما قال وهو ُيسأل : 334، ص"واقعنا المعالر " يقول الاين محمد قلو في وتابه القيم  21

عن األمويين، أنهم يحكمون بغير ما أنزل اهلل، فما القول فيهم ؟ وما من أحٍد على ايطالث قال عن األمويين أنهم وفار، 
متعلقة بسللانهم إما كأويالً فقد وانوا يحكمون الاريعة في عموا حياأ الناإل، ولكنهم يحيدون عنها في بعض األمور ال
إنه وفر دون وفر، فهل وان : وإما شهوأ ا ولكنهم ال يحعلون مخالفتهم كاريعًا مضاهيًا لارع اهلل ا فقال فيهم ابن عباإل

 !؟..يمكن البن عباإل أن يقول ه ا فيمن ينحي الاريعة ايسالمية ألاًل، ويضل بداًل منها قوانين وضعية 
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ُ لََعَ  :وقال كعالى. 43:الفرقانتَُكوُن َعلَيْهِ َوكِياًل  َضلذُه اهّللذ
َ
ََذ إِلََهُه َهَوامُ َوأ يَْت َمِن اَّتذ

َ
فََ أ
َ
أ

 . 13:الحا يةمٍ ِعلْ 

فمن وان يعبد ما يهواه فقد اكخ  إلهه هواهك فما هويه إلهه، : 8/319قال ابن كيمية في الفتاوى  
فهو ال يتأله من يستحق التأله، بل يتأله ما يهواه، وه ا المتخ  إلهه هواه له محبة ومحبة الماروين 

هلل، وه ه محبة أهل الارك، والنفوإل قد الهتهم، ومحبة عباد العحل له، وه ه محبة مل اهلل ال محبة 
 . ها -كدعي محبة هلل وككون في نفج األمر محبة شرك كحو ما كهواه وقد أشروته في الحو مل اهلل ا

هو عندما .. أما الحانو ااير من طاعة الهوى والتحاوم إليه ال ي يكون دون الكفر األوبر  
ليه على النحو الغير مكفر وما بيناه من قبل، أو طاعته يُلاع الهوى في أمور هي دون الكفر، والتحاوم إ

فيما يعتبر من المعالي التي هي دون الكفر، ولاعته في الوقوع في معيية الزنى، أو السرقة، أو شرب 
 . الخمر أو غيرها من ال نوب التي ال كرقى بمفردها إلى الكفر من غير استحالل لها، أو جحود لحرمتها 

ْ  :عة الهوى، هو المراد من قوله كعالىفه ا النوع من طا  ن َتْعِدلُوا
َ
ْ الَْهَو  أ   ََاَل تَتذبُِعوا

ا َمْن َخاَف َمَقاَم َرب ِهِ َوَنََه انلذْفَس َعِن الَْهَو  :وقوله كعالى. 231:النساء مذ
َ
َ  * ََأ َِ ََإِنذ اْْلَنذَ  

َو 
ْ
 . لمحارا والمح وراتأي نهى النفج عما كاتهيه من ا. 42-40:النازعات  الَْمذ
 -هو الرجل يهم بالمعيية في ور مقامه للحساب فيتروها ا: قال مقاكل: قال البغوي في التفسير 
 . ها
ومن لم يفعل، أو .. ه ا التفريق بين اكباع هوى مكفر، وهوى آير غير مكفر أمر هاا وضروري  

العياأ من أهل القبلة، فيقل فيما وقل فيه  إما أن يكّفر : ينتبه له ا التقسيم لزمه وال بد واحد من ا نين
فيقل ب لك فيما وقعك فيه .. وإما أن ال يكّفر أحدًا ممن يحو ككفيرهم شرعًا  ! الخوارج الغالأ من قبل 
 !  المرجئة من قبل وال بد 

 : الصنا الثاني من احل ام ال ي      ك  ًا أكرب -2 

ل ين ال يكفرون الكفر األوبر، ويكون وفرهم  عرفنا من قبل لفات القسم األول من الحكاا ا 
وهنا و لك لكي نحدد هوية ه ا القسم من الحكاا ال ين يكفرون الكفر األوبر ال بد .. وفرًا دون وفر 

من أن نبين لفاكهم ولفة حكمهم بغير ما أنزل اهلل التي ألجلها وبسببها يقعون في الكفر البوا ، وُيحكم 
 .  ملةعليهم بالكفر المخرج عن ال

 أيما حاوم ال يحكم بما أنزل اهلل على الوجه واليفة التالية التي سنبينها: وعليه فأقول 
 . فهو من القسم الماني ال ي يكفر الكفر األوبر
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 . وال في أي محال من محاالت الحياأ.. الحاوم ال ي ال يحكم بما أنزل اهلل مللقاً : أوالً  
ة ا وإن زعم بلسانه أنه من المؤمنين ا النتفاء مللق المتابعة فه ا ال شك في وفره ويروجه من المل 

وه ا من أبرز عالمات النفاث والكفر والمروثك إذ أن اييمان وإيالص المحبة هلل كعالى .. عنه للاريعة 
من أبرز عالماكه الدالة عليه حيول المتابعة ال اهرأ والباطنة للاريعة وأحكامها، واالنقياد لها من غير 

آل   قُْل إِن ُكنتُْم ُُتِبُّوَن اهّللذ فَاتذبُِعوِِن َُيْبِبُْكُم اهّللُّ  :ج أو أدنى اعتراض، وما قال كعالىكحر 
فالمحبة هلل كعالى كنتفي على قدر انتفاء المتابعة واالنقياد ألحكاا الاريعة التي جاء بها . 32:عمران
النقياد انتفى عنه لزومًا مللق الحو هلل فمن انتفى عنده مللق االكباع وا. من عند ربه  محمد 

 . كعالى، ومن ينتفي عنه مللق الحو هلل كعالى ال شك في وفره، ويروجه من الملة

ه ه ااية حاومة على ول من ادعى محبة اهلل وليج هو على اللريقة  :2/388قال ابن ومير في التفسير 
لارع المحمدي والدين النبوي في جميل أقواله المحمدية فقنه واذب في دعواه في نفج األمر حتى يتبل ا

 . ها -وأفعاله ا

فحعل اكباع رسوله ماروطًا بمحبتهم هلل، وشرطًا لمحبة اهلل : 2/99وقال ابن القيم في المدارج  
لهم، ووجود الماروط ممتنل بدون وجود شرطه وكحققه بتحققه، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة، 

هلل الزا النتفاء المتابعة لرسوله، وانتفاء المتابعة ملزوا النتفاء محبة اهلل لهم، فيستحيل إذاً  فانتفاء محبتهم
 . ها - بوت محبتهم هلل، و بوت محبة اهلل لهم بدون المتابعة لرسوله ا

َ  :ومن األدلة و لك على وفر ه ا النوع من الحكاا قوله كعالى   فَاَل َوَرب َِك اَل يُْؤِمنُوَن َحّتذ
ْ تَْسلِيماً  ا قََضيَْت َويَُسل ُِموا ِمذ نُفِسهِْم َح َجاً م 

َ
ْ ِِف أ ُِموَك فِيَما َشَجَ  بَِّْنَُهْم ُثمذ اَل ََيُِدوا   َُيَك 

 . 81:النساء

أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسمًا مؤودًا بالنفي قبله : 100قال ابن القيم في وتابه التبيان،ص 
رسوله في ول ما شحر بينهم من األلول والفروع وأحكاا الارع،  عدا إيمان الخلق حتى يحكموا

وأحكاا المعاد وسائر اليفات وغيرها، ولم يمبك لهم اييمان بمحرد ه ا التحكيم حتى ينتفي عنهم 
الحرج وهو ضيق اليدر، وكنار  لدورهم لحكمه ول االنارا  وكنفسح له ول االنفسا  وكقبله ول 

يمان ب لك أيضًا حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضى والتسليم وعدا القبول، ولم يمبك لهم اي
 . ها -المنازعة، وانتفاء المعارضة واالعتراض ا

.. وه ا النوع من الحكاا كحمل عليه ا وال بد ا اايات المال ة في سورأ المائدأ على ظاهرها  
 .  ن ال لم األوبروال المو .. والفاسقون الفسق األوبر .. الكافرون الكفر األوبر 
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أو وفر .. وفر دون وفر " وال يمكن أن يتيور عالم معتبر من علماء األمة األوائل حمل مقولة  
وظلم ألغر على حاوم ال يحكم بما أنزل اهلل في جميل محاالت ومناحي الحياأ .. وفسق ألغر .. ألغر 
 ! وعلى مدار الوقك.. 
ن أقوال بعض أهل العلم في لفة الحاوم ال ي يحمل ونعيد لك هنا بعض ما ونا قد ذورناه لك م 

 : عليه وفر دون وفر
، وعدل عنه عيياناً مل الواقعة في ه هفقنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل اهلل " قال ابن القيم  

 " ..! في ه ه الواقعة " فتأمل قوله .. " اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فه ا وفر ألغر
، مل الواقعة وعدل عنه في ه ه:" العز الحنفي في شر  العقيدأ اللحاويةوو لك قول ابن أبي  

 ..". اعترافه بأنه مستحق للعقوبةك فه ا عاٍص 
 في القضيةوذلك أن كحمله شهوكه وهواه على الحكم :" وو لك قول الاين محمد بن إبراهيم 

ية معينة وليج في محموع قضايا فحدد مخالفته وحكمه بغير ما أنزل اهلل في قض.. " بغير ما أنزل اهلل 
 !! وما يروج ل لك بعض المعالرين .. الدين والدنيا 

وأن يحكم بالارك، وبما يضاد التوحيد .. الحاوم ال ي ال يحكم بما أنزل اهلل في التوحيد :  انياً  
ه وسواء حمل.. سواء وان مستحاًل ل لك أا أنه غير مستحل .. فهو وافر على أي وجه وان حكمه  ..

 . فال فرث.. على ذلك الححود أا الهوى وحو الحياأ الدنيا وزينتها 
أن التوحيد ا باكفاث أهل العلم ا ال يقبل من لاحبه إال إذا أكى به اعتقاداً وقواًل وعماًل : وعلة ذلك 

 .ال يغني واحداً منها عن ااير.. 
ال بد أن يكون بالقلو ال يالف أن التوحيد : قال الاين محمد بن عبد الوهاب رحمه اهلل 

فقن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو  واللسان والعمل، فقن ايتلف شيء من ه ا لم يكن الرجل مسلماً، 
 .  ها -وفرعون وإبليج وأممالهما ا  وافر معاند

: 242وقال الاين سليمان بن عبد اهلل آل الاين رحمهم اهلل كعالى في وتابه كوحيد الخالث ص 
، أو وان في في األلل من التوحيد وكرك الاركأن الحكم بغير ما أنزل اهلل إن وان  كحقيق معنى ااية

وما كقدا عن عكرمة، فأما من اعترف   فهو وفر حقيقي ال إيمان معهالفروع ولم يقر اللسان وينقد القلو 
ملة، قال بقلبه وأقر بلسانه بحكم اهلل ولكنه عمل بضده ظاهرًا في الفروع يالة فليج بكفر ينقل عن ال

 . ينقل عن الملة  ايقرار بحكمه والمحبة لهبغير ما أنزل اهلل مل  في الفروعليج الحكم : طاوإل
حكم بضده، وفعل  من التوحيد بلونحن ال نكفر إال من لم يحكم بما أنزل اهلل : إلى أن قال

يًا بعد أن دعوناه فامتنل ، ووالى أهله وظاهرهم على الموحدين، أو من لم يقم أروان الدين عنادًا وبغالارك
 . ها -من سائر األمور الدينية والمغيبات اييمانية ا وألر، أو من جحد ما جاء به الرسول 



 عبد المنعم مصطفى حليمة/ الشيخ           أعماٌل ُتخِرُج صاحَبها من الِملَِّة
 

30 

وبين .. فتأمل ويف فرث ا رحمه اهلل ا بين الحكم بغير ما أنزل اهلل فيما له مساإل بالتوحيد وألوله  
األول وفرًا على ايطالث ا وعلى أي وجه وان وويف عد .. الحكم بغير ما أنزل اهلل في مسائل الفروع 

وه ا من كماا فقه وعلم .. الحكم فيه ا بينما ااير ال يكون وفرًا إال وفق ضوابط وشروط وموالفات 
 . الاين رحمه اهلل

الحاوم ال ي يحكم بغير ما أنزل اهلل جحودًا لما أنزل اهلل واستحالاًل للحكم بغير ما أنزل :  الماً  
  .ه ا أيضاً ال يالف بين أهل العلم على وفره ويروجه من الملةف.. اهلل 
لكن قومًا من المتأيرين ا ُلو وا بايرجاء ا حيروا االستحالل والححود بولف أيرجوه عن معناه  

ال يكون المرء مستحاًل لما حرا اهلل، جاحدًا لحكمه إال إذا قال بلسانه أنه يستحل : الارعي العاا فقالوا
وبالتالي ال .. لك من قلبه، وما سوى ذلك ال سبيل لنا لمعرفة وونه جاحدًا لما أمر اهلل أا ال أو يححد ذ

يحوز ككفيره على أنه جاحد لما أنزل اهلل إال إذا قال بع مة لسانه لراحة أنه يححد حكم اهلل كعالى، 
 !! ؟..ويستحل الحكم بغيره 

أن الححود : وبيان ذلك..  داللة واألحكاا وه ا يلأ ظاهر وكضييق لمعاني الاريعة الواسعة ال 
 ! وأحياناً يكون بها جميعاً .. يكون أحياناً بالقلو، وأحياناً باللسان، وأحياناً بالعمل 

وجميل أنواع الححود ه ه مكفرأ، كخرج لاحبها من الملة، وبرهان ذلك في التفييل  
 : التالي

مل ايقرار به في .. ما أنزل اهلل في قلبه ولفته أنه يححد  :جحود ما أنزل اهلل في القلو -أ 
 ..! لسانه، وربما العمل به أحياناً نفاقاً ليدفل عن نفسه حكم النفاث والزندقة وكبعاكه 

ْسَفِل  :وه ا ال شك في وفره ونفاقه، ويلوده في النار لقوله كعالى
َ
رِْك األ إِنذ الُْمنَافِقنَِي ِِف ادلذ

وََعَد اهّلل الُْمنَافِقِنَي َوالُْمَنافَِقاِت  :وقال كعالى. 241:النساء  لَُهْم نَِصرياً ِمَن انلذارِ َولَن ََتَِد 
قِيمٌ  َ َحْسُبُهْم َولََعنَُهُم اهّللُّ َولَُهْم َعَذاٌب مُّ َِ اَر نَاَر َجَهنذَم َخادِلِيَن فِيَها   . 88:التوبة  َوالُْكفذ

وحال اليهود ال ين جحدوا آيات اهلل ا في  :أن يححد بما أنزل اهلل بلسانه دون قلبه -ب 
مل علمهم ويقينهم الباطني أنه نبي  ووححودهم لنبوأ محمد .. ال اهر ا واستيقنتها أنفسهم وقلوبهم 
ْولَائَِك يُْؤِمنُونَ  :اهلل ورسوله بحق، وما قال كعالى عنهم

ُ
ِيَن آتَِّْنَاُهُم الِْكَتاَب َيتْلُونَُه َحقذ تاَِلَوتِهِ أ  اَّلذ

وَن  ْولَائَِك ُهُم اْْلَاِِسُ
ُ
بُونََك  :وقال كعالى. 248:البقرأ بِهِ َومن يَْكُفْ  بِهِ فَذ ِ فَإِنذُهْم اَل يَُكذ 

ِ ََيَْحُدوَن  الِِمنَي بِآيَاِت اهّلل  وََجَحُدوا بَِها َواْستَيَْقنَتَْها  :وقال كعالى. 24:النمل َولَِكنذ الظذ
نُفُسُهْم ُظلْماً وَُعلُ 

َ
اً أ وما .. فهم جحدوا بالحق ظاهرًا مل يقينهم في قلوبهم أنه الحق . 24:النمل  و 

 ..! حملهم على ه ا الححود إال الرغبة في ال لم والعدوان، والعلو في األرض بغير حق 
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يخبر كعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون لحة ما جاءهم به : 2/100قال ابن ومير في التفسير  
عرف أحدهم ولده من بين أبناء الناإل ولهم،  م أيبر كعالى أنهم مل ه ا التحقيق وما ي  الرسول 

 . ها -ا  وَُهْم َيْعلَُمونَ   وايكقان العلمي ليكتمون الناإل ما في وتبهم من لفة النبي 
وهو .. الااهد مما كقدا أن الححود لما أنزل اهلل يأكي أحياناً من غير جهة جحود القلو وكك يبه  

 . ذلك وفر أوبر يخرج لاحبه من الملةمل 
..  أن يححد ما أنزل اهلل كعالى، ويستحل الحكم بغيره عماًل من غير كعبير عنه باللسان -ج 

 .  وه ا النوع من الححود و لك هو وفر أوبر يخرج لاحبه من الملة
ياحه، وحال المتلبج فالعمل أحياناً يأكي كعبيرًا لادقاً عن الايء وإن لم يرافقه كعبير اللسان وإف 

فهو ياهد عماًل على نفسه بالكفر، وإن لم يير  .. بالارك األوبر عماًلك وحال الساجد للينم مماًل 
ومن دون أن يستنلق بلسانه للتعبير عن حقيقة  .. بفيهك فعمله المتلبج به يكفي دلياًل لريحًا على وفره 

ن األحيان ألدث بيانًا وكعبيرًا من لسان القيل فلسان الحال والعمل يكون في ومير م.. وفره أو شروه 
 !! والقال 

نُفِسهِْم بِالُْكْف ِ  :قال كعالى 
َ
ْ َمَساِجَد اهّلل َشاهِِديَن لََعَ أ ن َيْعُمُ وا

َ
َما ََكَن لِلُْمْْشِكنَِي أ

ونَ  ْعَمالُُهْم َوِِف انلذارِ ُهْم َخادِلُ
َ
ْولَئَِك َحبَِطْت أ

ُ
 . 20:التوبة  أ
 . ها -ا.. وهم شاهدون على أنفسهم بالكفرك أي بحالهم : مير في التفسيرقال ابن و 
لم يقولوا نحن وفار ولكن والمهم بالكفر شاهد عليهم : قال الحسن: وقال البغوي في التفسير 

 . ها -ا.. شهادكهم على أنفسهم بالكفر سحودهم ل لناا : وقال الضحاك عن ابن عباإل. بالكفر
لقيك عمي ومعه راية، : رجه أبو داود وغيره، عن البراء بن عازب قالوفي الحدي، ال ي أي 

 إلى رجل نكح امرأأ أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وآي  ماله بعمني رسول اهلل :" أين كريد ؟ قال: فقلك
فما سألوه وال  :" وفي زيادأ عند أحمد في مسنده".  ف وروا أنه أعرإل بامرأأ أبيه:" وفي رواية(. 23")

 !   ..أي بادروا إلى قتله، وأي  ماله من دون أن يسألوه أو يكلموه "  هولمو 

فإ  قيل كيف ُعرف أنه مستحل .. فه ا الرجل قتل ردأ، وسلو ماله الستحالله ما حرا اهلل  

 ! ؟..ملا حر  اهلل، وهو   يعرب عن ذلك مبنطوق اللسا 

ر لريح على استحالل نكا  امرأأ األب هو كعبي.. إعراسه على الم  بامرأأ أبيه وزوجة : ولـأق 
بعد أن استفاض العلم بحرمة ذلك، ل لك نحد أن اليحابة رضي اهلل عنهم لم يكلفوا أنفسهم أن يسألوه 

                                                 
 .وان ر الحدي، ال ي قبله. 3044:لحيح سنن أبي داود 23
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عن السبو ال ي دفعه على ايعراإل بامرأأ أبيهك ألن فعله ال ي يعبر عن لريح االستحالل هو جواب 
   ..!على ول سؤال يمكن أن يوجه إليه وقتئٍ  

وو لك الحاوم بغير ما أنزل اهلل يمكن يقل في االستحالل للحكم بغير ما أنزل اهلل عماًل، و من  
ولورأ ذلك أن يحعل من حكمه بغير ما أنزل اهلل قانونًا ملزمًا .. دون أن يعبر عن استحالله باللسان 
 ..! للعباد والبالد، يعاقو عليه ويكافئ فيه 

للحكم بغير ما أنزل اهلل و لك الدفاع عنها إلى حد القتال دونها إن ومن لور االستحالل العملي  
فمن وقل في ذلك فمن الغباء وايرجاء أن ُيسأل هل أنك مستحل .. وجد من ينكر ه ه األحكاا عليه 

حي، أن فعله وقتاله دون ه ه القوانين هو أبل  في .. له ه القوانين أو الحكم بغير ما أنزل اهلل أا ال 
 ! ر عن االستحالل والححود من كعبير اللسان التعبي
 . واهلل كعالى أعلم.. ودليلنا على ذلك هو ما كقدا من أدلة في المسألة  
وه ا وفر مروو .. أن يححد ما أنزل اهلل ظاهرًا وباطناًك بالقلو واللسان والعمل معًا  -د 

 ! وفر لاحبه، ووفر من ال يكفرهانعقد النص وايجماع على  ..  مغلظ، بعضه فوث بعض، ال يعلوه وفر

وما " وال يخرج العبُد من اييمان إال بححود ما أديله فيه " قول بعض أهل العلم  :هـــ تنبي 
الححود بالقلو، أو اللسان، أو : في اللحاوية وغيره، ينبغي أن يحمل على الححود بمعناه العاا  المتقدا

الارا  والوعاظ ال ين يحيرون الححود في جحود القلو  وه ا بخالف ومير من.. العمل، أو بها جميعاً 
 !  فقط
 فالمرء يمكن أن يقل .. مل التنبيه إلى أن الكفر ليج محيوراً في الححود  

وما بيناه في ه ا البح،، وفي مواضل .. في الكفر من جهة الححود، ومن جهات أيرى غير الححود 
 .أيرى من أبحا نا

وليج بدافل .. بغير ما أنزل اهلل بدافل البغض والكره لما أنزل اهلل الحاوم ال ي يحكم : رابعاً  
وهو يكفر بالنص واكفاث .. فه ا و لك ال شك في وفره ويروجه من الدين .. االستحالل أو الححود 

 . جميل أهل العلم
ْعَمالَُهمْ  :قال كعالى 

َ
َضلذ أ

َ
ذُهْم َوأ ِيَن َكَفُ وا َفتَْعساً ل ِ  .َواَّلذ ُ ذَلَِك ب َل اهّللذ ََ ن

َ
نذُهْم َك ُِهوا َما أ

َ
أ

ْعَمالَُهمْ 
َ
ْحبََط أ

َ
 . 9-8:محمد  فَذ
فعلل وفرهم وحبوط أعمالهم ا وال يحبط العمل إال الكفر والارك ا بأنهم ورهوا ما أنزل اهلل على  

   .أنبيائه ورسله من الدين واألحكاا والارائل 
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اكِثُونَ َونَاَدْوا يَا َمالُِك ِّلَقْ  :وقال كعالى  َقْد ِجئْنَاُكم ل * ِض َعلَيَْنا َربَُّك قَاَل إِنذُكم مذ
ِ ََكرُِهونَ  ُكْم لِلَْحق  ْكََثَ

َ
ِ َولَِكنذ أ  .08-00:الزيرف بِاْْلَق 

فعلل سبو مك، أومرهم في النار ويلودهم فيها أنهم وانوا للحق ال ي جاءهم من عند ربهم  
 ..! وارهين 

ِ  :وقال كعالى  َل لَُهْم إِنذ اَّلذ يَْطاُن َسوذ َ لَُهُم الُْهَد  الشذ ََْعِد َما تَبنَيذ ِن  دْبَارِهِم م 
َ
وا لََعَ أ يَن اْرتَدُّ

ْمََل لَُهْم 
َ
ُ َيْعلَُم  *َوأ ْم ِ َواهّللذ

َ
ََْعِض اأْل ُ َسُنِطيُعُكْم ِِف  َل اهّللذ َذ ِيَن َك ُِهوا َما نَ نذُهْم قَالُوا لَِّلذ

َ
ذَلَِك بِأ

ارَُهمْ   . 18-11:محمد  إِِْسَ
هؤالء اركدوا على أدبارهم ووفروا من بعد ما كبين لهم الهدى والحق وديلوا فيه بسبو : قلك 

فكيف بال ين يقولون لهم سنليعكم في  .. أنهم قالوا لل ين ورهوا ما نزل اهلل سنليعكم في بعض األمر 
هم أولى بالكفر واالركداد عن الدين ؟؟ ال شك أن.. ويف بال ين ورهوا ما نزل اهلل ذاكهم .. ول األمر 
 . والعياذ باهلل

لكنه .. الحاوم ال ي ال يستحل الحكم بغير ما أنزل اهلل، وال يكره الحكم بما أنزل اهلل : يامساً  
يفضل الحكم بغير ما أنزل اهلل على الحكم بما أنزل اهلل، على اعتبار أنه يلبي حاجيات الناإل أومر، أو أنه 

أو أنه  يساوي ..  تللباكه  أومر من حكم اهلل كعالى أو غير ذلك من ضروب المفاضلة يناسو العير وم
فه ا و لك ال شك في وفره .. بين حكم اهلل كعالى وبين حكم البار في أي وجه من أوجه المساواأ 

كحكيم " وما نص على ذلك الاين محمد بن إبراهيم آل الاين في رسالته القيمة ويروجه من الملة  
 ". وانين الق
ِميُع ابلَِصريُ  :قال كعالى عن نفسه   ٌء وَُهَو السذ فاهلل كعالى . 22:الاورى لََِّْس َكِمثْلِهِ ََشْ

 . ليج وممله شيء من مخلوقاكه ال في ذاكه، وال في لفاكه، وال في ييائيه وأفعاله 
يكفرًا وفرًا بواحاً فال ي يساوي المخلوث مل الخالق في أي يالية من ييائص اهلل كعالى فقنه  

 . معلوماً من الدين بالضرورأ
وما ي ور هنا ا أن وميرًا من الناإل ا يستهحنون من أي مخلوث ا أيا وانك مركبته وقيمته ا أن يدعي  

والناإل ال يترددون لح ة في ككفيره، والسخرية منه، ورميه .. أن ن مه ووالمه وكالا اهلل كعالى أو أحسن 
 . قون في ذلكوهم مح.. بالزندقة 

بينما لو جاء من يدعي أن حكمه وشرعه أحسن وأنسو للبالد والعباد من حكم اهلل كعالى، وأومر  
كقدمية ورقياً ا وما هو حال طواغيك الحكم في ه ا الزمان ا ال ككاد كحد من ينكر عليه ويرميه بما رمى به 

علماً .. وهداه إلى الحق والتوحيد الخالص  األول من الكفر والزندقة والمروث من الدين إال من رحم اهلل،
 !! ؟..أن ااير واألول من حي، الحرا والمروث والكفر، والتابل بما ليج فيه وال عنده  
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رُمي مباشرأ بالتحسيم، .. من شبه المخلوث بالخالق في ذاكه أو أي لفة من لفاكه وأفعاله  
بل ويفضله  عليه قل من يرميه بايء مما   بينما من يابه حكمه بحكم الخالق.. والتابيه، والكفر 

.. ابن عباإل وفر دون وفر : وومير هم ال ين يدافعون عنهم، ويتأولون لهم، ويحملون عليهم مقولة.. كقدا 
 !! علماً أن وال الحرمين سواء من حي، الكفر والمروث 

شرعهم على قد إميت طواغيت احلفم يف هذا العصر أنهم يفضلو  : فإ  قيل ـ وقد قيل ـ  

 ! ؟..وحنن   نسمع من أحدهم مرة جترأ على مثل هذا القول .. شرع اهلل 

أو أناكم كتحاهلون، وكتكلفون الحهل وأنتم .. إما أنكم جاهلون مغفلون، وال كع رون  :أوالً أقول  
 ! كعلمون 

على الم ، فقن وميرًا من طواغيك الحكم المعالرين ليسوا به ا الغباء حتى ييرحوا  : انياً  م  
 ..!! أن حكمهم وشرعهم هو أفضل من حكم وشرع اهلل كعالى : وبالتعبير اليريح الوقح

ولكنهم .. فهم لو قالوا ب لك لراحة لحكموا على أنفسهم وعروشهم وأن مته بايعداا والزوال  
 !!  أذوى وأدهى من ذلك 

ره، وقانونه هو األممل، واألفضل، آكوني بلاغوت من طواغيك ه ا العير ال يعتبر دستو  : الماً أما  
 !! وال ي يحو على األمة أن كنقاد إليه ال إلى سواه .. ال ي يعلو وال يُعلى عليه .. واألومر عدالً 

آكوني بحاوم واحد يحكم بغير ما أنزل اهلل  م يعتبر نفسه مخلئًا آ مًا عاليًا يستحق العقاب إال  
 !! ير ما أنزل اهلل ؟لكونه حكم بغ.. أن يتغمده اهلل برحمته 

ليج عليك شيء ا فحرية الكلمة والتعبير كضمن لك ول شيء وما .. اطعن بالقرآن ويفما كااء  
فستحد ويف .. كقول ب لك الديمقراطية الكافرأ ا لكن كحرأ على اللعن بدستورهم أو الخروج عليه 

 ..!!يتخلفونك، وينزلون بك أشد أنواع العقوبات المادية والمعنوية 
.. لمن السيادأ التي ال يُعلى عليها في ظل ه ه األن مة اللاغية .. لمن السللة التاريعية العليا  

 !! أا للمخلوث الضعيف الحاهل ؟.. هلل كعالى 
هي للمخلوث .. والسيادأ التي ال يعلى عليها .. بأن السللة التاريعية العليا : ولنا يعرف الحواب 

 !! أو لفرد اللاغوت الحاوم .. النواب  أو لمممليه من.. هي للاعو .. 
فما هو التفضيل، .. وشرعه  فقذا لم يكن ه ا هو عين التفضيل للمخلوث وشرعه على الخالق  

 !!          وويف يكون التفضيل ؟
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وهو عندما يقل الحاوم المسلم في : ن صنا ثالث من احل ام؛ ف من هؤفء وف من أولئك 3 
وإن لم ييو حكم اهلل كعالى فيما حكم فيه إال أن له أجرًا على اجتهاده وما جاء  الخلأ اجتهاداًك فه ا

 ". إذا اجتهد الحاوم فألاب فله أجران، وإذا اجتهد فأيلأ فله أجر:" في الحدي، اليحيح المتفق عليه
فتبين أن المحتهد مل يلئه له أجر، وذلك ألجل : قال ابن كيمية في وتابه القيم رفل المالا 
 .  ها -تهاده، ويلؤه مغفور لهك ألن إدراك اليواب في جميل أعيان األحكاا إما متع ر أو متعسر ااج
وه ا الينف من الحكاا له قرائن كدل عليه وكعرف به، يستحسن ذورها حتى ال نُديل طواغيك  

ا أيلأوا بأن لهم أجرًا فيم ونحمل عليهم قول النبي .. الكفر والحكم كحك ه ه القائمة من الحكاا 
 ..! ويالفوا الحق فيه 

هم الحكاا المسلمون ال ين يحكمون بما أنزل اهلل، ويب لون .. هؤالء ال ين لهم أجر : فأقول 
 م هم بعد ذلك يخلئون، فالخلأ بالنسبة لهم ليج مقيودًا وال مراداً، .. جهدهم في معرفة الحق وطلبه 

 . وال متعمداً 
 . ألنه ال اجتهاد مل النص.. ص فيه فيما ال ن وهم ال ين يحتهدون ا فيخلئون ا 
 . وال ييرون على باطلهم ويلأهم.. وهم ال ين يرجعون إلى الحق إذا بان لهم يلأ اجتهادهم  
 . والدراية بمقالد الاريعة وأحكامها..  م هم بعد ول ذلك من أهل العلم واالجتهاد  
إذا اجتهد الحاوم فأيلأ فله :" ليهم قوله هؤالء ا بيفاكهم اانفة ال ور ا هم ال ين ُيحمل ع 

 ! وطواغيك الحكم في ه ا العير ليسوا و لك " .. أجر 

نوع ال يكّفر وال يخرج لاحبه من الملةك : أن الحكم بغير ما أنزل نوعان :ولـة القـالصــ  
 . لحاوم ووفر ألغر، وقد كقدا بيان لفة ه ا ا.. وفر دون وفر : حي، يحمل عليه مقولة أهل العمل

وهو ول حاوم وان حكمه بغير ما أنزل اهلل على أي : ومنه نوع يكفر ويخرج لاحبه من الملة 
 . وجه من األوجه الخمسة اانفة ال ور

ال من هؤالء وال من أولئك وهو الحاوم المسلم ال ي يحكم بما أنزل اهلل  م يقل في : ونوع  ال، 
 . ر وما كقداوه ا له أج.. الخلأ والمخالفة عن اجتهاد 

.. ه ا هو التقسيم العدل للمسألة وما دلك عليه النيوص الارعية، وأقوال أهل العلم المعتبرين  
 .ال يارجي غاٍل أو مرجئ ضاال هالكال يخرج عنه إ

 : ـ حقيقة المشكلة مع المخالفين في المسألة

قدا، فالكل يقر به ال كوجد ماكلة حقيقية مل المخالفين في المسألة حول ه ا التقسيم المت 
وإنما الماكلة ككمن معهم في كوليف الحاوم ال ي يكفر، والحاوم ال ي ال يكفر، ويكون  .. ويسلم 

 . وفره دون وفر
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هل هم من .. من أي األلناف هم .. ككمن في االيتالف على طواغيك الحكم المعالرين  
 !! ؟..ويكون وفرهم وفرًا دون وفر  الينف ال ين يكفرون وفراً أوبر أا من الينف ال ين ال يكفرون،

ككمن في االيتالف معهم حول طواغيك الحكم المعالرين إلى أي الولفين هم أقرب وأليق  
وليج .. وفر دون وفر : إلى ولف حكاا بني أمية ال ين قال فيهم ابن عباإل وغيره من أهل العلم.. 

 . بالكفر ال ي ك هبون إليه
 !! فكفروا ب لك الكفر األوبر ؟.. روا وبدلوا وشّرعوا أا إلى حكاا اليهود ال ين غي 
وليج على محرد التقسيم وتقسيم للمسألة نص .. هنا يكمن موطن النزاع والخالف مل القوا  

 ! عليه أهل العلم ؟
هؤالء اللواغيك المعالرين هم أقرب وأليق بكفر وجحود : نحن بكل وضو  ولراحة نقول 

من قربهم ا فضاًل عن القول بماابهتهم ا لما وان عليه حكاا بني .. ر األوبر حكاا يهود ال ين وفروا الكف
 ! أمية، أو غيرهم من العباسيين المسلمين 

أنهم قد فاقوا حكاا اليهود في ومير من ييال الكفر : بل ال نحايد الحق واليواب لو قلنا 
دين اهلل كعالى، وحق أمة ق مما يحعل التوقف في ككفيرهم جريمة وبيرأ بح.. والححود واللغيان 

 ..! ايسالا
أن هؤالء الحكاا هم أقرب إلى حكاا بني أمية : أما المخالفون يقولون بخالف ذلك يقولون 

هنا ككمن الماكلة الكبرى مل هؤالء الينف من .. وبالتالي فقن وفرهم وفر دون وفر .. والعباسيين 
 ! الناإل

ه ا الفريق من الناإل أن يحملوا أنفسهم ا بتقوى وكحرد ل ا فقننا نلالو اليادقين المخليين من  
عن الهوى والخوف ا على أن يدققوا الن ر في واقل حقيقة هؤالء الحكاا اللواغيك، وفي طريقة حكمهم 

وين روا وم هم .. وأن متهم، وفي دساكيرهم وقوانينهم، وعالقاكهم مل أمم الكفر والارك، ومواالكهم لهم 
 م بعد ذلك يللقوا اطالقاكهم وأحكامهم المضبوطة بضوابط ونيوص .. والمؤمنين شاقوا اهلل ورسوله 

 ..! الارع 
 : فال ين أيلأوا الحق في شأن هؤالء اللواغيك ال المين  ال ة ألناف 
وما هم عليه من إجراا  لكنه لم يفقه حقيقة هؤالء اللواغيك.. لنف فقه النيوص ودالالكها  

 ..!  في إنزال كلك النيوص على شواهدها من الواقل فأيلأ في الحكم و .. ووفر 
لكنه لم يفقه النيوص .. وما هم عليه من إجراا ولنف آير فقه حقيقة هؤالء اللواغيك  

فأيلأ و لك في الحكم على هؤالء اللواغيك ولم ييو ..  الارعية ذات العالقة بكفرهم وإجرامهم
 ! الحق فيهم 
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وفي المقابل عرف النيوص الارعية .. الء اللواغيك عرف واقل هؤ .. ولنف  ال، يبي،  
ومل ذلك فقد وتم العلم ا رهبة .. ودالالكها، وما ينبغي أن يحمل منها على هؤالء ال المين المحرمين 

 !! ولم يحكم في هؤالء اللواغيك بحكم اهلل كعالى .. ورغبة ا ولبج على الناإل دينهم 
الحهول علي الحلبي ال ي يكمر من الحدال ا : من الناإلولعل من أبرز دعاأ ه ا الينف األيير  

 ..! ا عن طواغيك العير !! بأسلوب علمي سلفي
ليضلل ب لك العباد، وما في .. فان ر ا مماًل ا ماذا يقول من و ب وزور عن هؤالء اللواغيك  

الحكم بما أنزل اهلل  إن كيور مسألة كرك : على أني أقول هنا": التح ير من فتنة التكفير " مقدمته لكتاب 
وله وجميعه ا في بلد إسالمي ا هي إلى الخيال أقرب من وونها حقيقة واقعيةك فقننا ال نعلم اليوا في دنيا 
الناإل ا من حي، الواقل ا حاومًا منتسبًا إلى ايسالا، ويدعي الحكم بايسالا ا وإن يالفه في ومير أو 

ك في ايذن بها وايشادأ بها، وعدا المنل لها، واألروان الخمسة إال وهو يُلبق من ايسالا قدراً ماكقليل ا 
 . ها -ا.. وغير ذلك من أحكاا شرعية .. ووأحكاا النكا ، واللالث، والمواري، 

 ..! ه ه هي شهادأ علي الحلبي في هؤالء اللواغيك التي سيلقى بها اهلل : أقول 
ولهم يلبقون األروان .. بين إلى ايسالا هؤالء اللواغيك الحاومين في بالد المسلمين، المنتس

 ! ؟..الخمسة التي منها شهادأ التوحيد 
ويأمرون باليالأ والزواأ، وغيرها من أروان ومباني .. يايدون بالتوحيد والموحدين .. يا حلبي .. ولهم  

 !! ؟..ايسالا 
 !! ؟..وال ي كقيده يا حلبي .. أي كوحيد ه ا ال ي يلبقونه  
 ! ؟..التوحيد ال ي يحملهم على قتل وملاردأ الموحدين لعلك كقيد  
 ! ؟..لعلك كقيد التوحيد ال ي حملهم على ملئ سحونهم بالموحدين، والدعاأ إلى التوحيد  
 !! ؟..يارى، والديول في طاعتهم ونيركهملعلك كقيد التوحيد ال ي يحملهم على مواالأ اليهود والن 
 ! ؟..الى والتحاوم إلى شرائل اللواغيكى محاربة شرع اهلل كعلعلك كقيد التوحيد ال ي حملهم عل 
 !! ؟..قوانين المضاهية لارع اهلل كعالىلعلك كقيد التوحيد ال ي يحملهم على سن التاريعات وال 
لعلك كقيد التوحيد ال ي يحملهم على كرويج الفح  وايباحية في محتمعاكهم لييدوا الناإل عن دين  

 !! ؟..اهلل 
 !  ؟..يد ه ا ال ي كقيده في هؤالء اللواغيك فأي كوح 
 !!التوحيد ال ي يلبقه اللواغيك ال المين ؟.. أه ا هو التوحيد ال ي كدعو إليه الناإل  
بل هو من الكفر والارك المضاهي للتوحيد ال ي جاء به .. فتوحيدهم ليج من التوحيد في شيء  

 !! ؟..المرسلون من عند ربهم 
.. عن هؤالء اللواغيك أنهم يلبقون التوحيد ويدعون إليه، وغيره من أروان ه ا الدين قولك ا يا حلبي ا  

 ..!! أقل ما يقال فيه أنه من الحدال عن اللواغيك ال المين، وبالك ب والزور على دين اهلل كعالى وعلى عباده 
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يقة هؤالء أنك و بك الناإل وغااتهم وما لدقتهم الحدي، عما كعرفه من حق: أقل ما يقال فيه 
 ..!! اللواغيك 

أنك لم كؤد أمانة ما عندك من علم مّن اهلل به عليك ال ي يحتم عليك أن كيدع : أقل ما يقال فيه 
 ..!! بالحق، وأن ال كحامل أو كداهن به اللواغيك ال المين  رهبة أو رغبة 

اغيك ال المين ال ين أومرت وأن هؤالء اللو .. وغدًا مالٍث ربك .. واعلم أنك ميك .. اكق اهلل يا حلبي  
 ..!! الحدال عنهم لن ينفعوك في شيء 

وأن ال كعين .. فأقل أحوالك أن كسكك وال كيدع بالباطل .. إن عحزت عن اليدع بالحق ونيركه  
 ! ال المين على الموحدين 

ين فال كوجهها إلى لدور الموحدين المحاهد.. فقن عحزت عن أن كوجه سهامك إلى لدور اللواغيك  
 !! 
 ! فال كحادل عن اللواغيك المحرمين .. فقن عحزت عن الحدال عن الموحدين المستضعفين  
.. فقن عحزت عن أن كقف في لف الموحدين المحاهدين وهم في معروتهم الفاللة مل الباطل وأهله  

 ! ؟مسلمينفال كقف نييرًا في لف اللواغيك ال المين وهم في معروتهم الارسة ضد ايسالا وال
أرجو أن ال ييدك الهوى ويالفك معنا عن كأملها أو أن كقف .. إنها نييحة مافق يريد لك الخير  

 ..! معها ا على انفراد مل النفج ا ولو للح ات 
من أكى أبواب :" حي، قال .. وان ر أين أنك منه   م قف ا بتأدب وكواضل ا مليًا مل قول النبي  

 (. 24")من السللان قرباً إال ازداد من اهلل بعدًا السللان افتتن، وما ازداد أحد 
فما بالك فيمن يقترب من سالطين الكفر .. ه ا في السللان المسلم ال ي يعتريه بعض السوء  

 ! ، وعن دينه وكوفيقه وفي البعد عن اهلل .. ال شك أنه أولى بالفتنة واالنتكاإل .. واللغيان 

 : رىــع أخـرائــة بشــيعرـل الشــديـتب: يـانـل الثــالعمـ  

أن ينحي الحاوم شرع اهلل كعالى ا أو : وهو عمل زائد عن محرد الحكم بغير ما أنزل اهلل، ولفته 
بعض شرعه ا عن الحكم والوجود، ويستبدله بارائل وقوانين أيرى مضاهية هي من لنل البار المخلوث 

الارائل والقوانين المستبدلة قانوناً ملزماً للعباد  ويحعل من ه ه.. ويقدا العمل بها على شرع اهلل كعالى .. 
 ! والبالد 

ولاحبه يكفر بعينه بالنص .. فه ا العمل قواًل واحدًا هو وفر أوبر على أي وجه وقل وكم  
وايجماعك ال يحوز أن يُقال فيه ما قيل في محرد الحكم بغير ما أنزل اهللك أن منه ما يكون وفراً أوبر ومنه 

 ! وفر دون وفر.. ون ذلك ما يكون د

                                                 
 .2101:أيرجه أحمد وغيره، السلسلة اليحيحة 24
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ِ ُحْكماً ل َِقْوٍم  :والدليل على ذلك قوله كعالى  ْحَسُن مَِن اهّلل 
َ
وَن َوَمْن أ ُْ فَُحْكَم اْْلَاهِلِيذ ِ َيبْ

َ
أ

 . 10:المائدأ يُوقِنُونَ 
ينكر كعالى على من يرج عن حكم اهلل المحكم الماتمل على  : 1/00قال ابن ومير في التفسير 

هي عن ول شر، وعدل إلى ما سواه من ااراء والهواء واالللالحات التي وضعها الرجال بال ول يير النا
مستند من شريعة اهلل وما وان أهل الحاهلية يحكمون به من الضالالت والحهاالت مما يضعونها بآرائهم 

" وضل لهم  وأهوائهم، ووما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأيوذأ عن ملكهم جنكيزيان ال ي
ك وهو عبارأ عن وتاب محموع من أحكاا قد اقتبسها من شرائل شتى من اليهود والنيرانية والملة "الياسق 

ايسالمية وغيرها، وفيها ومير من األحكاا أي ها من محرد ن ره وهواه فيارت في بنيه شرعًا متبعًا 
حتى يرجل إلى  يحو قتاله ك فهو وافرفمن فعل ذل، يقدمونها على الحكم بكتاب اهلل وسنة رسول اهلل 

ُْونَ  :حكم اهلل ورسوله، فال يحكم سواه في قليل وال ومير، قال كعالى فَُحْكَم اْْلَاهِلِيذ ِ َيبْ
َ
أي   أ

ِ ُحْكماً ل َِقْوٍم يُوقِنُونَ  يبتغون ويريدون وعن حكم اهلل يعدلون  ْحَسُن مَِن اهّلل 
َ
 . ها -ا(21 ) َوَمْن أ

الياسق ال ي أشار إليه ابن ومير الدساكير التي اللنعتها طواغيك الحكم في ه ا وشبيه : قلك 
العير، وألزموا بها البالد والعباد، وقدموها على الحكم بالكتاب والسنة، وأضفوا عليها من القدسية 

يحعلوه والمكانة ما لم يحعلوه لكتاب اهلل كعالى، وجعلوا لها في قلوب الناإل من الرهبة والخاية ما لم 
 . وه ا هو عين الكفر البوا .. لكتاب اهلل كعالى 

وال ين وضعوها هم أوفر من .. بل ه ه الدساكير الوضعية المعالرأ هي أوفر من ياسق التتار  
ال ين وضعوا ياسق التتارك لتضمن ياسق التتار على بعض الارائل المأيوذأ من ايسالا ا وما يقول ابن  

 ..!!   " اهلل " ير المعالرأ التي يخلو ومير منها من ذور للفظ الحاللة ومير ا بخالف ه ه الدساك
: أحمد شاور ا رحمه اهلل ا معلقًا على والا ابن ومير المتقدا في وتابه عمدأ التفسير الاينيقول  

أفيحوز مل ه ا في شرع اهلل أن يحكم المسلمون في بالدهم بتاريل مقتبج عن كاريعات أوربة الو نية 
لحدأ، بل كاريل كديله األهواء وااراء الباطلة يغيرونه ويبدلونه وما ياا ون، ال يبالي واضعه وافق الم

وهي وفر بوا  ال إن األمر في ه ه القوانين الوضعية واضح وضو  الامجك .. شرعة ايسالا أا يالفها 
في العمل بها أو الخضوع لها ، وال ع ر ألحد ممن ينتسو لإلسالا ا وائنًا من وان ا يفاء فيه وال مداورأ

 . ها -ا..أو إقرارها

                                                 
فمن كرك الارع المحكم المنزل على محمد بن عبد اهلل ياكم : 23/218وقال نحوه في وتابه البداية والنهاية  21

من فعل ذلك وفر مها عليه ؟ وقد" الياسا " األنبياء وكحاوم إلى غيره من الارائل المنسوية وفر، فكيف بمن كحاوم إلى 
ِ ُحْكًما لَِقْوٍم يُوقِنُونَ  :، قال كعالىبقجماع المسلمين ْحَسُن مَِن اهّللذ

َ
ُْوَن َوَمْن أ فَُحْكَم اْْلَاهِلِيذ ِ َيبْ

َ
 . ها -ا  أ
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، كعليقًا على والا ابن   398ويقول الاين محمد حامد الفقي في حاشيته على فتح المحيد،ص 
وممل ه ا وشر منه من اكخ  من والا الفرنحة قوانين يتحاوم إليها في : ومير المتقدا في ياسق التتار

فهو بال شك وافر ، لى ما علم وكبين له من وتاب اهلل وسنة رسوله الدماء والفروج واألموال، ويقدمها ع
إذا ألر عليها ولم يرجل إلى الحكم بما أنزل اهلل، وال ينفعه أي اسم كسمى به، وال أي عمل من  مركد

 .  ها -ظواهر أعمال اليالأ واليياا والحج ونحوها ا
يات المالد الواردأ في سورأ المائدأك ومن األدلة على وفر الحاوم المبدل لارع اهلل كعالى اا 

ْولَائَِك ُهُم الََْكفُِ ونَ  :وهي قوله كعالى
ُ
َل اهّللُّ فَذ ََ ن

َ
َوَمن لذْم  :وقوله كعالى.   َوَمن لذْم ََيُْكم بَِما أ

الُِموَن  ْولَائَِك ُهُم الظذ
ُ
َل اهّللُّ فَذ ََ َل اهّللُّ  َوَمن لذْم ََيُْكم :وقوله كعالى.  ََيُْكم بَِما أن ََ ن

َ
بَِما أ

ْولَائَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ 
ُ
 . فَذ
ألنها جميعها ا وما يقول ابن عباإل وغيره ا نزلك في اليهود لوقوعهم في التبديل لارع اهلل كعالى  

 : وإليك األدلة التي كوضح لك ذلك.. بارائل وضعية الللحوا عليها من كلقاء أنفسهم وأهوائهم 
ْولَائَِك ُهُم الََْكفُِ ونَ َوَمن  :قال كعالى 

ُ
َل اهّللُّ فَذ ََ ن

َ
الُِمونَ  ..لذْم ََيُْكم بَِما أ ُهُم  .. ُهُم الظذ

أنزلها اهلل في اللائفتين من اليهود، ووانك إحداهما قد قهرت األيرى : قال ابن عباإل .  الَْفاِسُقونَ 
ن ال ليلة فديته يمسون وسقًا، وول في الحاهلية حتى اركضوا والللحوا على أن ول قتيل قتله العزيزأ م

المدينة، ف ل ك  قتيل قتله ال ليلة من العزيزأ فديته مائة وسق، فكانوا على ذلك حتى قِدا النبي 
، ويومئٍ  لم ي هر ولم يوطئهما عليه وهو اليلح، فقتلك ال ليلة من اللائفتان ولتاهما لمقدا رسول اهلل 
وهل وان ه ا في : لى ال ليلة أن ابعموا إلينا بمائة وسٍق، فقالك ال ليلةالعزيزأ قتياًل، فأرسلك العزيزأ إ

إنما أعليناوم ! حيين قط دينهما واحد، ونسبهما واحد، وبلدهما واحد، دية بعضهم نيف دية بعض ؟
ه ا ضيمًا منكم لنا، وفر قًا منكم، فأما إذا قدا محمد فال نعليكم ذلك، فكادت الحرب كهيج بينهما،  م 

واهلل ما محمد بمعليكم منهم :  م ذورت العزيزأ فقالك. بينهم ضوا على أن يحعلوا رسول اهلل ارك
ضعف ما يعليهم منكم، ولقد لدقواك ما أعلونا ه ا إال ضيمًا منا وقهرًا لهم، فدسوا إلى محمد من 

وا إلى رسول فدس. يخبر لكم رأيهك إن أعلاوم ما كريدون حكمتموه، وإن لم يعلكم ح ركم فلم كحكموه 
أيبر اهلُل رسول ه بأمرهم   فلما جاء رسول اهلل  ناسًا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول اهلل  اهلل 

ِيَن قَالُواْ  :وله وما أرادوا فأنزل اهلل  ِيَن يَُسارُِعوَن ِِف الُْكْف ِ مَِن اَّلذ نَك اَّلذ َُ َها ال ذُسوُل اَل ََيْ يُّ
َ
يَا أ

ْولَائَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  :ولهإلى ق  آَمنذا
ُ
َل اهّللُّ فَذ ََ ن

َ
فيهما واهلل :  م قال  َوَمن لذْم ََيُْكم بَِما أ

  (28 .)نزلك، وإياهما عنى اهلل 

                                                 
 .1111:أيرجه أحمد وغيره، السلسلة اليحيحة 28



 عبد المنعم مصطفى حليمة/ الشيخ           أعماٌل ُتخِرُج صاحَبها من الِملَِّة
 

42 

 : فقه ودالالت الحديث

فيه أن اايات المالد الواردأ في سورأ المائدأ إذا أطلقك فهي يراد منها ابتداء الكفر األوبر  -2 
 . والفسق األوبرك ألنها جميعها نزلك وقيلك في اليهود.. األوبر  وال لم.. 
الفاسقون لوقوعهم في محرد التبديل .. ال المون .. الكافرون : استحق اليهود ه ه األحكاا -1 

 .الحدي، فيلحكم وشرع اهلل كعالى، على نحو ما هو مبين 
وأنهم .. ن لدين اهلل المنزل عليهم عندما وقل اليهود في التبديل وانوا يعلمون أنهم مخالفو  -3

ولوال ذلك لما أعلك .. وأن ال ي حملهم على ه ا التبديل قهر العزيزأ لل ليلة .. ظالمون به ا التبديل 
 ..! ال ليلة ضعف ما كأي ه ال ليلة من العزيزأ 

كم أي أن اعترافهم بأنهم آ مون ظالمون لم يتافل لهم في ه ا الموضل ولم يمنل عنهم لحوث ح
 . وألن التبديل لارع اهلل كعالى وفر مستقل ب اكه.. وذلك لوقوعهم في التبديل .. الكفر 

التبديل ال ي وقل فيه اليهود ا ووفروا ألجله ا هو أنهم الللحوا فيما بينهم على أن يكون  -4 
.. وأنه ظلم .. زل مل علمهم أن ه ا القانون ليج من دين اهلل المن.. الارع المبدل قانونًا ملزمًا للحميل 

 . وما كقدمك ايشارأ إلى ذلك.. ولوال قهر العزيزأ لل ليلة لما أمكن االكفاث على ه ا القانون 
من وقل من حكاا المسلمين في التبديل لارع اهلل كعالى وما وقعك به اليهود، وعلى النحو  -1 

اليهود فقنها عامة لكل من يقل فيما فاايات وإن نزلك في .. ال ي وقعوا به فقنهم يكفرون وكفر اليهود 
 !فليج لهم ول مرأ ولنا ول حلوأ.. وقعك فيه اليهود 

: فقيل ذلك في بني إسرائيل ؟ قال: سأل رجل ح يفة عن هؤالء اايات، قال: عن أبي البختري قال
قدر نعم األيوأ لكم بنو إسرائيل، إن وانك لهم ول مرأ، ولكم ول حلوأ، وال واهلل لتسلكن طريقهم 

 . الاراك
 . هي عامة في ول من لم يحكم بما أنزل اهلل من المسلمين واليهود والكفار: وقال ابن مسعود والحسن

 . نزلك ه ه اايات في بني إسرائيل، ورضي له ه األمة بها: وعن الموري، عن منيور، عن إبراهيم قال
 .  ي علينا واجبة نزلك في اليهود وه: وروى ابن جرير اللبري بسنده عن الحسن، قال

ليج في الحدي، ما يدل على أن اليهود وفروا لوقوعهم في االستحالل القلبي للحكم بغير  -8 
أو أنهم وفروا ألنهم نسبوا ما الللحوا عليه من أحكاا وشرائل إلى دين اهلل كعالى المنزل .. ما أنزل اهلل 

 ! وما يقول ب لك البعض.. عليهم 
على إبلال المقولة ا السائدأ في ه ه األياا ا التي كقول بأن من وقل في الحدي، دليل قوي  -0 

.. في كبديل الاريعة مل اعترافه بأنه ظالم أو آ م فيما قد وقل فيه من التبديل لارع اهلل  بأنه ال يكفر 
 ! وما يقول ب لك بعض الايوخ المعالرين
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لارع اهلل كعالى بأن يرد كبديله إلى و لك فيه إبلال للمقولة التي كقيد وفر الحاوم المبدل   -8 
بينما لو رده إلى نفسه وهواه فقنه ال يكفر مهما ألزا العباد والبالد بقوانينه وشرائعه .. دين اهلل المنزل 

 ..!! المحد ة 
هو دين اهلل المنزل، بينما لو رد التبديل .. فهو ال يكفر إال أن يقول عن ه ا الارع المبدل  

فقنه ال .. وقد اركضيته لكم قانونا وحكما .. شرعته من كلقاء نفسي .. ني وشرعي هو دي: لنفسه فقال
وال ندري غدًا بما سيلالعوننا .. وه ا من أغرب ما سمعته أذناي من شبهات كنار حول المسألة .. يكفر 

 !!  به من شبهات وآراء ما أنزل اهلل بها من سللان 

 .لباني للحديثـ وقفة مع فقه الشيخ محمد ناصر الدين األ

إذا علمك أن اايات : فائدأ هامة: 8/222 قال الاين رحمه اهلل بعد أن يرج الحدي، 
إذا أعلاوم ما كريدون حكمتموه، وإن لم يعلكم :" نزلك في اليهود وقولهم في حكمه .. المالد 

سلمين إذا عرفك ه ا فال يحوز حمل ه ه اايات على بعض الحكاا الم" .. ح ركم فلم كحكموه 
ب لك،  ال يحوز ككفيرهم: ، أقوليحكمون بغير ما أنزل اهلل من القوانين األرضيةوقضاكهم ال ين 

، وإن وانوا محرمين بحكمهم بغير ما أنزل اهلل، ال يحوز وإيراجهم من الملة إذا وانوا مؤمنين باهلل ورسوله
أال وهي لهم من جهة أيرى،  ذلكك ألنهم وإن وانوا واليهود من جهة حكمهم الم وور، فهم مخالفون

، بخالف اليهود الكفار، فقنهم وانوا جاحدين له وما يدل عليه قولهم بما أنزل اهلل إيمانهم وكيديقهم
، بايضافة إلى أنهم ليسوا مسلمين ألاًل، وسر ه ا "وإن لم يعلكم ح ركموه فلم كحكموه " .. المتقدا 

فمن وان عمله  .  القلو، والعملي محله الحوار  مقرهاعتقادي وعملي، فاالعتقادي : أن الكفر قسمان
وفرًا لمخالفته للارع، ووان ملابقًا لما وقر في قلبه من الكفر به، فهو الكفر االعتقادي، وهو الكفر 

وأما إذا وان مخالفًا لما وقر في قلبه، فهو مؤمن بحكم ربه، ولكنه يخالفه بعمله، .. ال ي ال يغفره اهلل 
، وليج وفرًا اعتقادياً، فهو كحك مايئة اهلل كعالى إن شاء ع به، وإن شاء غفر له فقط فكفره وفر عملي

 . ها -ا.. 

 : أعلق على كالم الشيخ أعاله في النقاط التالية 

ال ي حمل الاين على ه ا الفهم الخاطئ للحدي، هي ألوله الفاسدأ في مسائل الكفر  -2 
 ! لول جهم الضال في اييمان التي هي أقرب ما ككون إلى أ.. واييمان 

قول الاين بأنه ال يحوز حمل ه ه اايات على طواغيك الحكم المعالرين رغم ماابهتهم  -1 
وما زعم .. ؟ ألنهم ميدقون بما أنزل اهلل ..لماذا .. لليهود من جهة التبديل والحكم بغير ما أنزل اهلل 

 ! الاين
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: عقيدأ أهل السنة والحماعة في اييمان بأنه هل ه ا الفهم والفقه ينسحم مل: ونحن نسأل 
 ! ؟..اعتقاد وقول وعمل 

وبين قول الاين المتقدا عن طواغيك .. ويف يمكن أن نوفق بين كعريف السلف لإليمان  
وهل المسالة .. الحكم بأنهم مؤمنون لكونهم جاءوا بالتيديق بما أنزل اهلل بخالف اليهود ال ين جحدوا 

 ! ؟..ديق  م ليكن بعد ذلك ما يكون كقف عند محرد التي
 ! ؟.. التيديق ال ي يك به العمل :  م هل يكفي في اييمان 
وما أنه يعلق .. أليج ه ا هو عين قول جهم الضال ال ي يعلق اييمان على كيديق القلو  

 !! ؟..الكفر على جحود وكك يو القلو 
والقلوب ال يعرف حقيقتها .. هم  م ويف عرف الاين أن هؤالء اللواغيك ميدقون في قلوب 

 !؟..وحقيقة ما وقر فيها إال يالقها 
 !! أو ياق البلون ؟.. ومن جهة فهو لم يؤمر شرعاً أن ينقو عما في القلوب 

 ! والعمل ال اهر.. قرائن الحال : فقن قيل 
هتها والعمل ال اهر يدل على كك يو القلوب وليج على كيديقهاك لمااب.. قرائن الحال : نقول 

فاألعمال ال اهرأ لهؤالء اللواغيك ال كعين الاين وال غيره على الحكم على .. وملابقتها لفعل اليهود 
 ..!  قلوب هؤالء الحكاا بأنهم مؤمنون ميدقون في قلوبهم 

هم أشد  .. طواغيك الحكم المعالرين ال ين يحكمون العباد بالقوانين والدساكير الوضعية  -3 
 ! حكاا يهود ال ين وفروا  وفراً وطغياناً من

فقذا وان اليهود ال ين نزلك .. هم أوفر منهم من جهة وقوعهم في مللق الحكم بغير ما أنزل اهلل  
فقن وميرًا من طواغيك الحكم .. فيهم اايات قد وقعوا في كبديل بعض أحكاا الاريعة المنزلة عليهم 

 !! والبالد بما يضادها من القوانين الوضعية الكفرية  وحكموا العباد.. المعالرين قد بدلوا مللق الاريعة 
هل يُعرف عن اليهود ا من .. من جهة عدائهم الاديد لإلسالا والمسلمين .. وهم أوفر منهم  

وما يحارب .. قبل وفي ه ه األياا ا أنهم يحاربون األحبار والرهبان، والمتدينين من أبناء دينهم وجلدكهم 
 !! ؟..ا الزمان ا العلماء والدعاأ إلى التوحيد حكاا المسلمين ا في ه 

هل يمنل حكاا اليهود ا في ه ه األياا وغيرها من األياا ا أحبارهم ورهبانهم من الدعوأ إلى  
وما يمنل حكاا المسلمين ا في ه ه األياا ا .. وإلى كلمودهم ووتبهم الهدامة .. اليهودية المنحرفة الضالة 
 !!  ؟..وأ إلى اهلل كعالى، وإلى دينه الحق وكوحيده العلماء والدعاأ من الدع

أو حكموا عليه .. هل سمعتم أن اليهود قد علقوا عالمًا من علمائهم على أعواد الماانق  
بينما وم هم العلماء والدعاأ إلى اهلل ال ين ُعلقوا ظلمُا وعدوانًا على أعواد وماانق هؤالء .. بايعداا 

 !لايء سوى أنهم يقولون ربنا اهلل ال .. اللواغيك ال المين 
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 ! ؟..وما يفعل هؤالء اللواغيك ال المين .. هل باع اليهود أنفسهم وبالدهم وييراكهم ألعدائهم  
ألنهم .. إنهم ليسوا واليهود : ومل ذلك يقول عنهم الاين.. فهم أوفر منهم من وجوه ووجوه  

 !!  ميدقون بما أنزل اهلل
وفر يخرج : كقسيمه للكفر إلى قسمين.. الاين في اييمان والكفر  مما يؤود فساد عقيدأ -4 

ما لم .. لاحبه من الملة مقره القلو فقط، ووفر ا مهما وان بواحًا ا ال يخرج من الملةك ومقره الحوار  
فمدار الكفر .. يأِت دليل آير يدل على كيديق القلو له ا الكفر البوا  ال ي يمارإل على الحوار  

وه ا .. ا عند الاين ا على ما ينعقد في القلو بغض الن ر عما يحري على الحوار  من أعمال  واييمان
 ..! هو نفج كقسيم وقول جهم بن لفوان الضال

فمن وان عمله وفرًا لمخالفته للارع، ووان ملابقًا لما :" أعد قراءأ قوله من جديد ا إن شئك ا 
 "! وهو الكفر ال ي ال يغفره اهلل  وقر في قلبه من الكفر فهو الكفر االعتقادي،

وهو من .. مفهوا والمه أن ما سوى ذلك ا مهما وان الكفر بواحاً ا ال يكون من الكفر االعتقادي  
 !! الكفر ال ي يغفره اهلل

وأما إذا وان مخالفًا ا أي العمل :" ه ا المفهوا قد عبر عنه بلفظ منلوث وذلك عندما قال 
ه، فهو مؤمن بحكم ربه، ولكنه يخالفه بعمله، فكفره وفر عملي فقط وليج وفراً الكفري ا لما وقر في قلب

 !! فتأمل.." اعتقادياً، فهو كحك مايئة اهلل 
ا الدالة على العالقة المتبادلة ! ويف نوفق بين ألول أهل السنة ا والتي يقول بها الاين نالر  -1 

وجوار  وافرأ .. ظاهر وافر : وبين قول الاين.. ير بين ال اهر والباطن، وعلى كأ ر وكأ ير ول منهما باا
 م .. حاوم وافر متمرد على شرع اهلل في ظاهره وعلى جوارحه .. وباطن مؤمن، وقلو مؤمن ميدث .. 

 !! ؟؟..هو مؤمن ميدث في قلبه وباطنه 
تأليل  م عند ال..  م ما قيمة أن نأكي بتعريفات أهل السنة لإليمان وما يتفرع عنه من مسائل  

 ! ؟..نأكي بألول وفهم جهم الضال، وغالأ أهل ايرجاء .. والتفييل، وإنزال األحكاا على الواقل 
قول الاين أن علة وفر اليهود أنهم وانوا مك بين جاحدين في قلوبهم بخالف طواغيك  -8 

 ! لك وليج في الحدي، ما يدل على ذ.. ليج لحيحاً .. الحكم في بالد المسلمين فقنهم ميدقون 
وما يدل عليه ا :" وإليك ما قد قاله.. وما استدل به الاين ليج لحيحًا ال لغة وال حااًل ولفًة  

 .." !! وإن لم يعلكم ح ركموهم فلم كحكموه : أي على كك يبهم وجحودهم القلبي ا قولهم المتقدا

 ! ؟..م أين الداللة من العبارأ على أن اليهود وانوا جاحدين مك بين في قلوبه: قلك 
ولو أكينا بم اهو أهل التأويل وطرقهم ولها لما استلعنا على أن نفسر ه ه المقولة بأنها كعني  

 ! ؟..الححود والتك يو القلبي 
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نقاكل غيرنا ونانل عليهم لوقوعهم في التأويل،  م ..  م هل من م هو السلف اليالح التأويل  
 ! ؟..نحن نقل في شر أنواع التأويل 

 ..! يحوز التأويل للضرورأ : فقن قيل 
إال إذا اعتبر حمل ألفاظ الحدي، على ألول جهم وغالأ أهل ايرجاء .. وما الضرورأ هنا : قلنا 

   !من الضرورات التي كبيح المح ورات ؟.. 
وما جاء  ه ا وجه، ووجه آير فقن القرآن يمبك أن اليهود لم يكونوا مك بين وجاحدين للنبي  

.. بل وانوا يوقنون في قلوبهم أن النبي حق، وأنه نبي مرسل ..  ور الحكيم من قلوبهم به من اايات وال
نُفُسُهْم ُظلْماً  :وأن ما جاء به من عند ربه هو الحق، وما قال كعالى عنهم

َ
وََجَحُدوا بَِها َواْستَيَْقنَتَْها أ

اً   . 24:النمل وَُعلُو 
يوقنون في قلوبهم أنها الحق، وما حملهم على فهم جحدوا باايات بألسنتهم رغم أنهم وانوا 

 ..! ذلك الححود ال اهر إال الكبر والحسد والعناد
ا َعَ فُواْ َكَفُ واْ بِهِ فَلَْعنَُ  اهّللذ لََعَ الََْكفِ َِنَ  :وقال كعالى  ا َجاءُهم مذ  . 89:البقرأ فَلَمذ
ِيَن آتَِّْنَاُهُم الِْكتَاَب َيْع ِفُ  :وقال كعالى  ِنُْهْم اَّلذ َْنَاءُهْم َلِإنذ فَ َِقاً م 

َ
ونَُه َكَما َيْع ِفُوَن أ

وغيرها ومير من اايات التي كدل على أن اليهود وانوا . 248:البقرأَّلَْكتُُموَن اْْلَقذ وَُهْم َيْعلَُمونَ 
تنزيل هو وأن ما جاء به من عند ربه من اايات وال.. حق  يقرون في قرارأ أنفسهم وقلوبهم بأن النبي 

ومل ذلك فقد وفروا لتكبرهم وكرفعهم عن الديول في اللاعة والمتابعة لهدي الاريعة ظاهراً .. الحق 
 ..! وباطناً 

 :دليل   ر من السنة على كفر التبديل، وكفر من وقع في التبديل

نفسهم، إن بني إسرائيل لما طال األمد وقسك قلوبهم ايترعوا وتاباً من عند أ:" قال رسول اهلل  
ووان الحق يحول بينهم وبين وميٍر من شهواكهم، حتى نب وا  ، (20)استهوكه قلوبهم، واستحلته ألسنتهم

اعرضوا ه ا الكتاب على بني إسرائيل، فقن اكبعووم عليه : وتاب اهلل وراء ظهورهم وأنهم ال يعلمون، فقالوا
 (. 28")..فاكرووهم، وإن يالفووم فاقتلوهم 

 (. 29") رائيل وتبوا وتاباً فاكبعوه، وكرووا التوراأإن بني إس:" وقال  

                                                 
وان مقيورًا على اللسان، أما ما وقر في قلوبهم فهو   ظاهر الحدي، يفيد أن استحاللهم للحكم بغير ما أنزل اهلل 20

 .  لوقوعهم في التبديل.. ومل ذلك فقد وفروا .. محرد الهوى والميل والرغبة 
 .1894:أيرجه البيهقي في شعو اييمان، السلسلة اليحيحة 28
 .8/430: أيرجه اللبراني، السلسلة اليحيحة 29
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وهو نفج ما يينعه طواغيك الحكم في ه ا الزمان من كبديل لارع اهللك حي، ما من : قلك 
سماه .. طاغوت من طواغيك الحكم إال ووتو وتابًا من عند نفسه، جمل فيه قيأه وقيحه، وول دٍا فاسد 

يد والنار، وأيما امرٍ  يأبى اللاعة والتحاوم إلى ه ا الدستور، أو ال يلزا به شعبه بقوأ الحد.. بالدستور 
 ..! قتل، وغير ذلك من قوائم العقوباتيرضى به، أو يعترض عليه بقول أو فهم فحكمه عندهم السحن وال

فح ارك أن كحدد نفسك في مخالفته .. إال دستورهم المقدإل .. يالف من شئك وما شئك  
 !! ؟..في شيء 

شبرًا بابر، ولو ديلوا جحر ضو .. واكباع سنن من وان قبلنا ح و الق أ بالق أ .. السنن إنها  
 ..! لوجد من ه ه األمة من يفعل فعلهم، ويديل جحورهم 

وطواغيك الحكم في بالدنا ال .. عالا اليهود يكفرون لوقوعهم في ه ا التبديل : والسؤال 
 !! ؟..ن التبديل وأشر منهم وقد وقعوا فيما وقل فيه اليهود م.. يكفرون 

 ! ولكم يا طواغيك الحكم ول حلوأ ؟.. أا لهم ول مرأ  

 : ـ أقوال بعض أهل العلم في كفر التبديل

ن ور هنا أقوال بعض أهل العلم في وفر التبديل، ووفر من وقل في .. إضافة لما كقدا ذوره  
 . التبديل

ْولَائَِك  :4/191قال ابن جرير في التفسير  
ُ
هؤالء ال ين لم يحكموا : يقول  ُهُم الََْكفُِ ونَ  فَذ

 .  ها -ا..، ووتموا الحق ال ي أنزله في وتابه ولكن بدلوا وغيروا حكمهبما أنزل اهلل في وتابه، 
ُِموَك  :وقال الحياص في األحكاا في كفسير قوله كعالى  َ َُيَك  فاََل َوَرب َِك اَل يُْؤِمنُوَن َحّتذ

 في ه ه ااية داللة على أن من رد شيئًا من أوامر اهلل كعالى، أو أوامر رسوله : ِّْنَُهْم فِيَما َشَجَ  بَ 
 -ا.. فهو يارج من ايسالاك سواء رده من جهة الاك فيه أو من جهة كرك القبول واالمتناع من التسليم 

 . ها
م أربابًا حي، أطاعوهم وهؤالء ال ين اكخ وا أحبارهم ورهبانه: 0/00وقال ابن كيمية في الفتاوى  

أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين اهلل : في كحليل ما حرا اهلل وكحريم ما أحل اهلل، ويكونون على وجهين
فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون كحليل ما حرا اهلل وكحريم ما أحل اهلل اكباعًا لر سائهم مل علمهم أنهم 

 . ها - ورسوله شرواً ايالفوا دين الرسل فه ا وفر وقد جعله اهلل
فمن باب أولى وفر من قاا .. ه ا فيمن يتبل المبدلين لارع اهلل في التحليل والتحريم : قلك 

 ..! بعملية التبديل لارع اهلل من األحبار والرهبان 
ومعلوا باالضلرار من دين المسلمين أن من سوغ اكباع غير دين ايسالا، : 18/114وقال  

 . ها -ا..فهو وافر  شريعة محمد  واكباع شريعة غير
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.. فكيف بمن يقوا بتبديل الاريعة ..  ه ا فيمن يسوغ اكباع شريعة غير شريعة محمد : قلك 
ومن  م فرض الاريعة المبدلة على البالد والعباد بالقوأ، ال شك أنه أولى بالكفر، وبالخروج من دائرأ 

 ..!   ايسالا 

 :ــرع اهللة لشــاهيـات املضـريعـن والتشـيوانـن القـس:ثـالـل الثـالعمـ 

وهو يختلف عن الحاوم ال ي يحكم بغير ما أنزل اهلل، أو ال ي يقوا بمحرد التبديل للاريعة بالارائل 
  .الوضعية 

يارع القوانين .. فحعل من نفسه مارعًا .. أن ول من استارف يالية التاريل : ويمكن القول 
هلل كعالى فقد حكم بغير ما أنزل اهلل، وقد غير وبدل، وليج ول من حكم والتاريعات المضاهية لارع ا

بغير ما أنزل اهلل، أو وقل في التبديل والتغيير للاريعة يلزمه أن يكون مارعًا، أو أنه يقوا بمهمة سن 
 (! 10)وكيديرها للبالد والعباد.. القوانين والتاريعات 

أن يزعم لنفسه يالية : به من الملة، ولفتهل ا لزا ايشارأ إليه وعمل مستقل يخرج لاح 
التاريل مل اهلل كعالى، أو يباشر عملية التاريل، والتحليل والتحريم، وسن القوانين المضاهية لارع اهلل 

 ..! كعالى بالقول أو الفعل 
 . وه ا عملك ولاحبه ال شك ا وال يالف ا في وفره وطغيانه، ويروجه من دائرأ ايسالا 
، ويدعي لنفسه يالية هي من أيص  ييوليات اهلل كعالى نه يتابه بالخالق وعلة ذلك أ 

 . وحدهك أال وهي يالية التاريل، والتحليل والتحريم
إن اْلكم إال هّلل يقص اْلق وهو خري  :فالحكم والتاريل هلل كعالى وحاده، وماا قاال كعاالى 

. 40:يوساف أال تعبادوا إال إياامإن اْلكم إال هّلل أما   :وقاال كعاالى. 10:األنعاا الفاصلني
َحداً   :وقال كعالى

َ
َِن  :وقال كعالى. 18:الكهفَواَل يُْْشُِك ِِف ُحْكِمهِ أ ََكء َُشَُعوا لَُهم م  ْم لَُهْم ُُشَ

َ
أ

 ُ َذن بِهِ اهّللذ
ْ
ِيِن َما لَْم يَذ  . 12:الاورىادل 

 ".  وإليه الحكم إن اهلل هو الحك مُ :" أنه قال وفي الحدي، فقد لح عن النبي  

                                                 
يلزا منه بالضرورأ حمل .. حاوم بغير ما أنزل اهلل، ومبدل ومغير لارع اهلل  قولنا بأن ول مارع ا من دون اهلل ا هو 10

على المارع ال ي يستارف .. األدلة واألقوال التي كفيد وفر الحاوم بغير ما أنزل اهلل، ووفر المبدل المغير للاريعة 
 . يالية التاريل مل ا أو من دون ا اهلل
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أناه هاو الماارع : بينما ه ا اينسان المارع يقول ا بكال وقاحاة ولاراحة ا بلساان الحاال أو القاال 
وأن يالاية التااريل والتحليال والتحاريم لاه مان دون اهلل .. وأنه شاريك مال اهلل فاي التااريل .. من دون اهلل 

 !! وهو له األمر.. فاهلل كعالى له الخلق .. 
 َماا َعلِْماُت  :ممله وممل فرعون، وما قال كعاالى عناهوهو ب لك  

ُ َُ َهاا الَْما يُّ
َ
َوقَاَل فِ َْعْوُن يَا أ

ِْن إََِلٍ َغرْيِي  ُكم م 
أي ما علمك لكم من مارع وحاوم كرجعون إليه فاي جميال شاؤون . 38:القيصلَ

لَْعَ  حياككم غيري 
َ
نَا َربُُّكاُم اأْل

َ
ربيكم علاى ماا ياااء مان ديان، الا ي يحاق لاه أن يا. 14:النازعاات  أ

ْهِديُكْم إاِلذ َسبِيَل ال ذَشاادِ  وشارائل، و قافاات، و 
َ
َر  َوَما أ

َ
رَُِكْم إاِلذ َما أ

ُ
أي ال . 19:غاافر  َما أ

 ..! دين يُتبل، وال رأي يؤي  به إال رأيي وحكمي 
ِان  َوَمن َيُقالْ  :وه ا حكمه الكفر والخلود في نار جهنم، وما قال كعالى عناه  ِ ِ إََِلٌ م  ِ ِمانُْهْم إ

الِِمنَي   . 19:األنبياءُدونِهِ فََذلَِك ََنََِْهِ َجَهنذَم َكَذلَِك ََنَِْي الظذ

 ! ؟..هو   يقل عن نفسه أنه إله : فإ  قالوا ـ وقد قالوا ـ 

 أو أن سللة التاريل لاه مان.. وأن من ييائيه التاريل .. ألم يقل عن نفسه أنه المارع  :أقول 
 ! ؟..دون اهلل 

 ! وليج لهم أن يقولوا غير ذلك.. نعم : فقن قالوا 
ال فااارث بينهماااا مااان حيااا، المعناااى .. وزعااام األلوهياااة لف ااااً ولاااراحة ساااواء .. هااا ا القاااول : أقاااول 

 . والداللة، وال من حي، الحكم والتبعات
ومكاراً وياداعاً مان يكاون أومار دهااًء .. إال أن ال ي يقول عن نفساه أناه هاو الماارع مان دون اهلل  

الا ي قاد يميار با لك غضاو .. ذلك الغبي ال ي يقول عن نفسه لراحة ا وفرعون ا بأناه هاو الارب أو ايلاه 
 ! الناإل عليه، ويكاف طغيانه ووفره للعواا منهم

وقااد ساامى اهلل كعااالى هااؤالء الاا ين يتحاارءون علااى التاااريل، والتحلياال والتحااريم أرباباااً ماان دون اهلل   
ِ  :الى عانهموما قال كع ِان ُدوِن اهّلل  ْرَبابااً م 

َ
ْحَبارَُهْم َورُْهَباَنُهْم أ

َ
َُذواْ أ وذلاك عنادما . 32:التوباة  اَّتذ

وأطاعهم األكبااع علاى ذلاك .. حلل األحبار والرهبان الحراا، وحرموا الحالل من غير سللان من اهلل كعالى 
 ! التحليل والتحريم

أوقحهاا وألارحها داللاة كلاك الياورأ الممملاة فاي : لاور عادأ وللماارع مان دون اهلل ا فاي زمانناا ا 
محاالج الناواب التااريعية ا أو محاالج الااعو وماا فاي بعاض البلادان ا التاي ييار  أعضاا ها بكال وقاحاة 

 !وأن سللة التاريل هي لهم من دون اهلل.. بأن مهمتهم التاريل، والتحليل والتحريم، وسن القوانين 
موعاة التاي كعكاف علاى إعاداد دساتور للابالد يكاون مرجعااً وحكمااً لهاا ومن ذلك و لك كلاك المح 

 ..! وقد يحتمل على ذلك الملك الحاوم، ومحلسي أعيانه، ونوابه .. في ول شيء 
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رَُِكااْم إاِلذ َمااا  :علااى طريقااة اللاغيااة فرعااون.. وقااد يقااوا باا لك شااخص الحاااوم وحااده  
ُ
َمااا أ

َر 
َ
 (..!  12)يكتاكورية التي كعي  ن اا كسلط حكم الفرد وما هو الحال في أغلو الدول الد. أ
وغيار .. جياد .. وال يحاوز .. يحوز .. ذلك المؤلف أو الكاكو ال ي يحاو وتابه بعبارات : ومنها 

 . بغير سللان من اهلل كعالى.. وغير ممنوع .. ممنوع .. وحراا .. حالل .. وقبيح .. حسن .. جيد 
.. وشارائل .. ب األحازاب العلمانياة ألفاراد أحازابهم مان كعليماات ماا ياارعه أرباا: ومن ها ه الياور 

وماا هاو .. وما يحو لهم وما يحاو علايهم .. كحدد مسلكهم وطريقتهم .. و قافات .. ومناهج .. وقوانين 
 !  ممنوع وما هو مسمو  بغير سللاٍن من اهلل كعالى

وُيحااارى عليهاااا الوعياااد ..  فكااال هااا ه الياااور كاااديل دياااوالً وليااااً فاااي معناااى الماااارع مااان دون اهلل 
 .وقد كقدا بيانه.. والحكم ال ي يلحق بالمارع ا من دون اهلل ا في الدنيا واايرأ 

ة ـاعـ ـي طـول فـ ـدخـ ـر، والـع الففـ ـرائـى شـم إلـاكـالتح: عـرابـل الـالعمـ 

 :ـو رعـا يشـن فيمـركيـاملش

لاى شارائل الكفار واللغياان حاومااً، فقاد ال يكاون المتحااوم إ.. ولوركه كختلف عمن كقدا ذوارهم  
فهو عمل زائد عما كقدا ذوره، وممكن للمارء أن ال ياأكي مان ها ه األعماال اانفاة .. وال مبداًل، وال مارعاً 

 . ال ور إال ه ا العملك وهو التحاوم إلى القوانين الوضعية التي هي من لنل البار
 . ل التي كخرج لاحبها من الملةل ا كعين إفراده وذوره وعمل مستقل من جملة األعما 
أن يحماال الماارء نفسااه حااراً مختاااراً علااى التحاااوم إلااى القااوانين والمحاااوم الوضااعية، رغاام : ولااوركه 

 ..! كوفر المحاوم الارعية التي كحكم له بالاريعة، وكقدر على إنيافه ورد م لمته 
لمان يرياده ا إلاى التحااوم إلاى فهاو يعادل عان التحااوم إلاى شارع اهلل ا رغام كاوفره ووجاوده، وكيساره  

 ..! الارائل الوضعية الباطلة 
.. ومان ذلااك ماا يفعلااه طواغيااك الحكام فااي بالدناا حياا، كااراهم يعادلون عاان التحااوم إلااى الاااريعة  

وهاا ا زيااادأ ماانهم فااي .. ويحتكمااون إلااى شاارائل الكفاار المسااتوردأ ماان الغاارب الفاسااد، أو الااارث الملحااد 
 ! الكفر والمروث

                                                 
مما يوحي أنه لم ياروه أحد في وضل ه ا الدستور .. ليه حافظ األسد فقط الدستور السوري فقد وقل ع: ممال ذلك 12
 !! فتأمل.. فهو أوبر من أن يكون له شريك يااروه في التاريل أو وضل الدستور .. 
 ..!!! بينما يستسيغون ويحوزون ذلك على اهلل .. يأنفون أن يكون لهم شريك في الحكم والتاريل    
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ال يتاردد فاي وفاره إال وال أعماى البيار .. ذلك فهو وافر مركد، يارج من دائارأ ايساالا فمن فعل  
 . والبييرأ

نََِل إَِّلْاَك َوَماا  :والدليل علاى ذلاك، قولاه كعاالى 
ُ
ُهْم آَمُنواْ بَِما أ نذ

َ
َُْعُموَن أ ِيَن يَ لَْم تََ  إََِل اَّلذ

َ
أ
ن َيَتَحاَكمُ 

َ
نََِل ِمن َقبْلَِك يُ َُِدوَن أ

ُ
ايَْطاُن أ َُ َُِد الشذ ن يَْكُفُ واْ بِهِ َو

َ
ِمُ واْ أ

ُ
اُغوِت َوقَْد أ واْ إََِل الطذ

ن يُِضلذُهْم َضاَلاًل بَعِيداً 
َ
 . 80:النساء  أ
فااعتبر اهلل كعاالى إيماانهم زعماااً ال حقيقاة لاهك وذلااك باأنهم عادلوا عان التحاااوم إلاى شارع اهلل كعااالى  

 ! ل اللاغوت، رغم أنهم قد أمروا أن يكفروا به وشرائ.. إلى التحاوم إلى اللاغوت 
مااان حاااال هاااؤالء الااا ين ادعاااوا  فياااه كعحياااو لرساااول اهلل : 2/482قاااال الااااوواني فاااي التفساااير  

ألنفساهم أنهاام قااد جمعاوا بااين اييمااان بماا أناازل علااى رساول اهلل، وهااو القاارآن، وماا أناازل علااى مان قبلااه ماان 
دعوى ويبللها مان ألالها ويوضاح أنهام ليساوا علاى شايء مان ذلاك األنبياء فحا وا بما ينقض عليهم ه ه ال

ألاًل، وهو إرادكهم التحاوم إلى اللاغوت، وقد أمروا فيماا أنازل علاى رساول اهلل وعلاى مان قبلاه أن يكفاروا 
 . ها -به ا
 .  ومما يديل في اللاغوت معنى واسماً  ول شرع يُتحاوم إليه غير شرع اهلل  
 فاااااقن قولاااااه ": كحكااااايم القاااااوانين " آل الااااااين فاااااي رساااااالته القيماااااة قاااااال محماااااد بااااان إباااااراهيم  
 ََُْعُمون مال  كك يو لهم فيما ادعوه من اييمان، فقنه ال يحتمل التحاوم إلى غير ما جااء باه النباي  يَ

 . ها -اييمان في قلو عبد ألاًل، بل اييمان ينافي ااير ا
ِ  :ومن األدلة علاى ذلاك قولاه كعاالى  ُِموَك فِيَما َشَجَ  بَِّْاَنُهْم فَاَل َوَرب  َ َُيَك  َك اَل يُْؤِمُنوَن َحّتذ

ا قََضيَْت َويَُسل ُِمواْ تَْسلِيماً  ِمذ نُفِسِهْم َح َجاً م 
َ
 . 81:النساء  ُثمذ اَل ََيُِدواْ ِِف أ

للمحااق علااى المبلاال، فقااال  ، فقضااى النبااي وهاا ه آيااة نزلااك فااي رجلااين ايتيااما إلااى النبااي  
فما كريد؟ قال أن نا هو إلاى أباي بكار الياديق، فا هبا إلياه، فقاال : ال أرضى، فقال لاحبه: ليهالمقضي ع

فأنتماا علاى ماا قضاى باه النباي : فقضاى لاي علياه، فقاال أباو بكار قاد ايتيامنا إلاى النباي : ال ي ُقضي له
ياامنا إلااى قااد ايت: نااأكي عماار باان الخلاااب، فأكياااه، فقااال المقضااي لااه: ، فااأبى لاااحبه أن يرضااى، وقااال

، أنتماا علاى ماا قضاى باه النباي : فقضى لي عليه فأبى أن يرضى،  م أكينا أبا بكر اليديق، فقال النبي 
فااأبى أن يرضااى، فسااأله عماار، فقااال واا لك، فااديل عماار منزلااه والساايف فااي يااده قااد سااله فضاارب بااه رأإل 

ُِموَك فِيَما َشَجَ   فَاَل َوَرب َِك الَ  :ال ي أبى أن يرضى فقتله، فاأنزل اهلل كباارك وكعاالى َ َُيَك  يُْؤِمُنوَن َحّتذ
 .  بََِّْنُهمْ 

نعام، فقاال : أو لك؟ لل ي ُقضي عليه ا يستو ق مناه ا فقاال: فقال عمر: وفي رواية عمرو بن الزبير 
مكانك حتاى أيارج فأقضاي بينكماا، فخارج مااتماًل سايفه فضارب الا ي قاال ردناا إلاى عمار، فقتلاه، : عمر
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ولوال ماا أعحزكاه لقتلناي، فقاال رساول : يا رسول اهلل قتل عمر لاحبي: فقال رسول اهلل  وأدبر ااير إلى
َ  :فأنزل اهلل كعاالى"  ما ونك أظن أن عمر يحتر  على قتل مؤمن:" اهلل  فَاَل َوَرب َِك اَل يُْؤِمُنوَن َحاّتذ

ُِموَك فِيَما َشَجَ  بََِّْنُهمْ   (. 11)، فبرأ اهلل عمر من قتله َُيَك 
فمااا قااولكم ..  هاا ا حكاام ماان كحاااوم إلااى أبااي بكاار وعماار ولاام ياارض بحكاام رسااول اهلل : قلااك 

.. فيمن يتحاوم طواعية إلى قوانين الكفر المستوردأ من الغرب أو الارث، ويقدمها على حكم اهلل ورساوله 
 !ال شك أنه أولى بالكفر وبالقتل

وشاريعته، فقاد أقسام  رساول اهلل  فكل من يرج عان سانة: 18/402قال ابن كيمية في الفتاوى  
فاي جميال ماا شاحر بيانهم مان أماور الادين  اهلل بنفسه المقدسة أنه ال يؤمن حتى يرضى بحكام رساول اهلل 

 .  ها -والدنيا، وحتى ال يبقى في قلوبهم حرج من حكمه، ودالئل القرآن على ه ا األلل وميرأ ا
سابحانه بنفسااه المقدسااة قساماً مؤوااداً بااالنفي أقساام : 100وقاال كلمياا ه ابان القاايم فااي التبياان، ص

قبله عدا إيماان الخلاق حتاى يحكماوا رساوله فاي وال ماا شاحر بيانهم مان األلاول والفاروع، وأحكااا الاارع 
وأحكاااا المعاااد وسااائر الياافات وغيرهااا، ولاام يمبااك لهاام اييمااان بمحاارد هاا ا التحاااوم حتااى ينتفااي عاانهم 

كمااه واال االنااارا  وكنفسااح لااه واال االنفسااا  وكقبلااه واال الحاارج وهااو ضاايق الياادر، وكنااار  لاادورهم لح
القباااول، ولااام يمباااك لهااام اييماااان بااا لك أيضااااً حتاااى ينضااااف إلياااه مقابلاااة حكماااه بالرضاااى والتساااليم وعااادا 

 . ها -المنازعة وانتفاء المعارضة واالعتراض ا
أحااد حتااى  يقساام كعااالى بنفسااه الكريمااة المقدسااة أنااه ال يااؤمن: ونحااوه قااول اباان ومياار فااي التفسااير 

في جميل األمور، فيسالمون لا لك كساليماً وليااً مان غيار ممانعاة، وال مدافعاة، وال منازعاة  يحكم الرسول 
 . ها -ا
 فالواجاااو وماااال التساااليم للرساااول : وقاااال ابااان أباااي العاااز الحنفاااي فاااي شااار  العقيااادأ اللحاوياااة 

ال باطل نسميه معقوالً أو نحمله شابهة واالنقياد ألمره، وكلقي يبره بالقبول والتيديق، دون أن نعارضه بخي
أو شااكاً، أو نقاادا عليااه آراء الرجااال وزبالااة أذهااانهم، فنوحااده بااالتحكيم والتسااليم واالنقياااد وايذعااان، ومااا 
نوحاد المرِسال بالعبااادأ والخضاوع والاا ل وايناباة والتوواال، فهماا كوحياادان ال نحااأ للعبااد مان عاا اب اهلل إال 

وحيد متابعة الرسولك فال نحاوم إلى غيره وال نرضى بحكام غياره، وال نوقاف كنفيا  كوحيد المرِسل، وك: بهما
أمااره وكيااديق يبااره علااى عرضااه علااى قااول شاايخه وإمامااه وذوي م هبااه وطائفتااه وماان يع مااه، فااقن أذنااوا لااه 

 ..! نف ه وقبل يبره 
، وال يُعارضاها برأياه ال يمبك إسالا من لام ُيسالِّم لنياوص الاوحيين، وينقااد إليهاا، وال يعتارض عليهاا 

 . ومعقوله وقياسه

                                                 
 .38:عن اليارا المسلول 11
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من اهلل الرسالة، ومن الرساول : روى البخاري عن ايماا محمد بن شهاب الزهري رحمه اهلل أنه قال 
 .ها -البالغ، وعلينا التسليم ا

ِ َوال ذُسوِل إِن ُكنُتْم تُؤْ  :وقاال كعاالى  ٍء فَُ دُّومُ إََِل اهّلل  ِ َواّْلَوِْم فَإِن َتَنازَْعُتْم ِِف ََشْ ِمُنوَن بِاهّلل 
 .19:النساءاآلِخ ِ 

أي إن ونتم لادقين في إيمانكم باهلل واليوا ااير فاردوا ماا كناازعتم باه ا مان شاؤون الادين والادنيا ا  
فاقذا انتفاى ها ا الارد، وكحااومتم ا فيماا كناازعتم فياه ا إلاى غيار .. إلى اهلل والرسولك إي إلاى الكتااب والسانة 

مهماا زعماتم بلساان القاال .. ، فأنتم غير لادقين في دعواوم بأنكم مؤمنين باهلل والياوا اايار اهلل والرسول
 . ذلك، فلسان الحال والعمل يك به وينفيه

جعاال هاا ا الارد ماان موجبااات اييمااان ولوازمااه، فااقذا انتفااى هاا ا : 2/10قاال اباان القاايم فااي األعااالا  
 . ها -تفاء ااير االرد انتفى اييمان ضرورأ انتفاء الملزوا الن

 َصاوِْت انلذاِب ِ َواَل ََتَْهاُ وا ََلُ  :وقال كعالى 
ََ ْصَواتَُكْم فَاْو

َ
ِيَن آَمُنوا اَل تَ َْفُعوا أ َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

نُتْم اَل تَْشُعُ ونَ 
َ
ْعَمالُُكْم َوأ

َ
ن َُتَْبَط أ

َ
ََْعِضُكْم بِلَْعٍض أ  . 1:الححرات  بِالَْقْوِل َكَجْه ِ 

فااقذا وااان رفاال ألااواكهم فااوث لااوكه ساابباً لحبااوط أعمااالهم، : 2/12القاايم فااي األعااالا  قااال اباان 
فكيف كقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساكهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعهاا علياه، ألايج ها ا أولاى 

 !". أن يكون محبلاً ألعمالهم ؟
 ..!  وال يحبط العمل ولياً إال الارك والكفر : قلك 

وإمنا حتفم .. أكثر بالد املسلمني ـ يف هذا الزما  ـ ا حتفم بالفتاب والسنة : يلفإ  ق 

إضافة إأ مئات املاليـني مـن   .. بالقوانني الوضعية املستمدة من الغرب أو الشرق، ومن أهواء القو  

 غري وهؤاء شاءوا أ  أبوا معرضو  للتحاكم إأ.. املسلمني الذين يعيشو  يف بالد الففر واإلحلاد 

وهل ُيحمل عليهم كفر من حتاكم إأ غري الفتاب .. فما حفم الشرع فيهم .. الفتاب والسنة 

 ! ؟..والسنة املتقد  الذكر 

 : وتفصيلها كالتالي.. املسألة فيها تفصيل : أقول 

يكفر باارطين وولافين أو .. أفادت النيوص الارعية أن المتحاوم إلى غير الكتاب والسنة  -2 
  :بأحدهما

أن يعدل عن التحاوم إلى الكتاب والسنة ا رغم كاوفره وقدركاه علاى إكياان ذلاك ا إلاى التحااوم : أوالً  
 . إلى الارائل والقوانين الوضعية األيرى
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فهااو فااي حقيقتااه يااؤ ر ويقاادا التحاااوم إلااى شاارائل البااار علااى حكاام وشاارائل يااالق الخلااق والبااار،  
ن َيَتَحااااَكُمواْ إََِل  :والتاااي منهاااا قولاااه كعاااالىوهااا ا هاااو الماااراد مااان ااياااات اانفاااة الااا ور، 

َ
يُ َِاااُدوَن أ

اُغوتِ  ويتروون حكم اهلل ورسوله، ويعدلون عناه إلاى حكام اللااغوت، وشارع ..  أي يتروون النبي . الطذ
 . اللاغوت

لمان وااية أعم من ذلك ا أي من حيارها فاي سابو نزولهاا ا فقنهاا ذاماة : قال ابن ومير في التفسير 
 . عن الكتاب والسنة، وكحاوموا إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد باللاغوت هنا عدل
وَن َعنَك ُصُدوداً  :وقوله   . ها -أي يعرضون عنك إعراضاً والمستكبرين عن ذلك ا  يَُصدُّ
 . واهلل كعالى أعلم.. ال ي يفيد المعنى ال ي أشرنا إليه " لمن عدل " فتأمل قوله  

فهاا ا يكفاار سااواء باشاار التحاااوم، أو لاام .. رضااى ويستحساان حكاام غياار الكتاااب والساانة أن ي:  انياااً  
 . يباشر عملية التحاومك ألن الرضى بالكفر وفر بال يالف بين أهل العلم

ال .. ماان وقاال فااي التحاااوم إلااى غياار الكتاااب والساانة علااى غياار هاا ين الولاافين اانفااي الاا ور  -1 
 . وص اانفة ال وريكفر، وال يحوز أن ُكحمل عليه الني

األلل في المسلم إن وقل في م لمة أن يب ل جهده المساتلاع فاي كحيايل حقوقاه عان غيار  -3 
فاقن كعسار علياه ذلاك، ولام يحاد باداً لتحيايل حقوقاه إال عان .. طريق التحااوم إلاى ها ه القاوانين الوضاعية 

 . أرجو أن ال يكون عليه حرج في ذلك إن شاء اهلل.. طريق ه ه المحاوم 
شاهدت :" قاال فقد أيرج البخاري في األدب المفرد عن عباد الارحمن بان عاوف أن رساول اهلل  

 (. 13") مل عمومتي حلف المليبين، فما أحو أن أنكمه وأن لي حمر النعم
وحلااف المليبااين هاا ا هااو عبااارأ عاان لحنااة ُشااكلك ماان وبااار الماااروين يومئااٍ ، كعاقاادوا فيمااا بياانهم  

 . ووان الناإل ا يومئٍ  ا يردون نزاعاكهم وم المهم إليهم ..  الم على إنياف الم لوا من ال
اجتمال بناو هاشام، وبناو زهارأ، وكايم فاي دار ابان جادعان فاي الحاهلياة، : قال ابن األ ير في النهاياة 

وجعلااوا طيباااً فااي جفنااة وغمسااوا أيااديهم فيااه، وكحااالفوا علااى التنالاار واألياا  للم لااوا ماان ال ااالم، فسااموا 
 . ها -المليبين ا

وهااو إنياااف .. عليااه ييااراً لقيامااه علااى معنااى شاارعي لااحيح  وماال ذلااك فقااد أ نااى النبااي : قلااك 
 .الم لوا من ال الم

أرى من العزيماة والتقاوى ا إن واان الضارر محاتماًل ا أن ييابر المارء علاى م لمتاه، مان دون أن  -4
ألي  بالعزيمة في حقاه أولاى، واهلل وبخالة إن وان من ذوي العلم والفضل، فا.. يلتحئ إلى كلك المحاوم 

 . كعالى أعلم
                                                 

 .442:لحيح األدب المفرد 13
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  :عمل المحاماة: ـ مسألة
فماا .. من إفرازات العمل بالقوانين الوضعية الساائدأ فاي أمياار المسالمين العمال بمهناة المحامااأ 

 !؟..هي لفته، وما هو حكمه، وما حكم المحامي ال ي يمتهن العمل بايتياله 
يقاوا المحاامي نياباة عان موولاه بالمرافعاات والادفاع عناه، وكحياايل العمال بالمحامااأ هاو أن : أقاول

 . من يالل كحاومه للقوانين الوضعية المعمول بها في كلك البالد.. حقوقه في محالج القضاء 
ووفااره يكماان ماان جهااة التحاااوم .. فالعماال ا ماان يااالل هاا ا الولااف ا عماال وفااري ال يااالف فيااه 

 .  كعالى ال ي أنزله على نبيه وعبده محمد للقوانين الوضعية المخالفة لحكم اهلل
 ؟ ..ولكن هل يلزا من ذلك أن يكون ول محاا وافراً بعينه 

 :  الحواب على ه ا السؤال يحتاج إلى كفييل، وكفييله يكمن في النقاط التالية
ليقااوا .. الاا ي يخااتص فااي دراسااة المحاماااأ ليتعاارف علااى مزالااق ومسااااو  القااوانين الوضااعية  -2

.. وقااد يكااون لااه أجااراً .. فمماال هاا ا ال حاارج عليااه إن شاااء اهلل .. ريتهااا، وفضااحها، وكحاا ير الناااإل منهااا بتع
لكن ال ننيح وال نرى أن يخوض ه ا المخااض الااائك إال مان اشاتد لالبه فاي ايساالا، وواان علاى علام 

 ..! ال بأإل به بعقيدأ وشرائل ايسالا 
.. لوضااعية فيمااا هااو يضاااهي ويضاااد حكاام اهلل كعااالى المحااامي الاا ي يتحاااوم لهاا ه القااوانين ا -1

فهو وافر بعينه، وُكحمل عليه النيوص الارعية اانفاة الا ور التاي .. وو لك لكي يبلل حقاً أو يحق باطالً 
 . كفيد وفر من يتحاوم إلى شرائل الكفر واللغيان

اد، أو االساتحالل و لك المحامي الا ي يتحااوم إلاى ها ه القاوانين الوضاعية علاى وجاه االعتقا  -3
 . فقنه ب لك يكفر بعينه ويخرج من ملة ايسالا.. والتحسين أو استقبا  ما يخالفها من قوانين الحق 

، منكاراً علااى مان يرساالون ( 204-1/201) يقاول الااين أحمااد شااور فااي وتاباه عمادأ التفاسااير 
 :مقتضاااها فااي المحاااوم الوضااعيةوماان  اام ليعملااوا ب" الياسااق العيااري " أبناااءهم لدراسااة القااوانين الوضااعية 

 !أفيحوز ألحد من المسلمين أن يعتنق ه ا الدين الحديدك أعني التاريل الحديد ؟"
ل باااه، عالمااااً واااان األب أو أويحاااوز ألب أن يرسااال أبنااااءه لاااتعلم هااا ا واعتناقاااه، واعتقااااده، والعمااا 
 !  ؟جاهالً 

وأن يعمل به، ويُعرض عن شاريعته أويحوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل ه ا الياسق العيري 
 !؟..البتة 

ما أظن أن رجاًل مسلماً يعرف دينه ويؤمن به جملة وكفيياًل، ويؤمن باأن ها ا القارآن أنزلاه اهلل علاى 
رسوله وتاباً محكمااً، ال يأكياه الباطال مان باين يدياه وال مان يلفاه، وباأن طاعتاه وطاعاة الرساول الا ي جااء باه 

حاال، ماا أظناه يساتليل إال أن يحازا غيار متاردد وال متاأول باأن والياة القضااء  واجبة قلعياة الوجاوب فاي وال
 . ها -في ه ه الحال باطلة بلالناً أللياً، ال يلحقه التيحيح وال ايجازأ ا
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المحامي الا ي يقتيار عملاه علاى إبلاال الباطال وكحيايل الحقاوث واساتردادها إلاى ألاحابها  -4
..  لقاوانين أو الاارائل الوضاعية المضااهية والمضاادأ لحكام اهلل ومن دون أن يتحاوم في ذلاك إلاى ا.. 

 . وله أجر ا إن شاء اهلل ا إن حسنك نيته وطويته.. فعمله جائز 
أن ُيحكاام علااى أخ ماان األيااوان ا ماان أجاال دعوكااه ودينااه ا بايعااداا ماان قباال هاا ه األن مااة : ممالااه

فيتديل ه ا المحامي ليبلال ها ا الباطال أو ليقلال  ..اللاغية المنتارأ في األرض التي كحارب اهلل ورسوله 
فيعمال علاى .. أو بدالً مان أن ُيساحن األخ عاارون سانة فاي ساحون اللواغياك ال االمين .. من شره وأذاه 

ونحاو ذلاك مان األمملاة التاي كتكارر .. كخفيف ذلك عنه ا إن لم يقدر على إلغائه ا إلى سحن سنة أو سانتين 
 ! مراراً في حياكنا اليومية

عال  أجزت هذا النوع من العمل للمحاماة مع العلم أ  ذلك سيضطره للوقوف أما : فإ  قيل

 ! ؟..القاضي الفافر الذي ا حيفم مبا أنزل اهلل 

 : الذي محلنا على القول جبواز ذلك أموإ: أقول 

فساادأ والم.. أن قواعااد ايسااالا وشاارائعه قااد ألزمااك باادفل الضاارر األوباار بالضاارر األلااغر : منهااا 
وال شك أن المفسدأ الكبرى  في ممالنا السابق أن يُعادا األخ ظلمااً وعادواناً .. الكبرى بالمفسدأ اليغرى 

 . أو ُيسحن السنوات اللويلة بدالً من أن يُلغى سحنه أو ُيسحن لفترأ وجيزأ ومحتملة.. 
.. ر أو الرضاى باه أن دفل الضرر األوبر بالضرر األلاغر ال يساتلزا اساتحالل الضارر األلاغ :ومنها 

وإنما ال ي حملنا على كقديمه رغبة منا في دفل الضرر أو الار األوبار الا ي ال يمكان دفعاه إال مان ياالل 
 ! ه ا اللريق

قولنااا فااي المسااألة السااابقة بحااواز كحياايل المساالم لحقوقااه المغتياابة عاان طريااق الكااافر أو  :ومنهااا 
ط اانفة الا ور ا يلزمناا بالضارورأ القاول بحاواز مسااعدأ المحاوم السائدأ في أميار المسلمين ا وفق الارو 

وال يعاارف ويااف يتحياال .. المحااامي لااه، وبخالااة إن وااان لاااحو الحااق هاا ا عاااجزاً عاان كحياايل حقوقااه 
 !  عليها

أن نيااوص الاااريعة أوجبااك علااى المساالم أن ينياار أياااه المساالم، وأن ال يدعااه أو ُيساالمه  :ومنهااا 
المؤمن أيو المؤمن، يكفُّ عليه ضايعت ه، ويحوطاه مان :" في الحدي، اليحيحلل لم والقهر والعدوان، وما 

 (.14")ورائه 
 (. 11") من رد  عن عرض أييه، رّد اهلل عن وجهه النار  يوا  القيامة:" وقال  

                                                 
أنه يمنل عن أييه كلف معاشه : أي معاشه، والمراد" يكف عليه ضيعته :" وقوله. 4220:لحيح سنن أبي داود 14

 . أي يحف ه في أهله ونفسه وماله عند غيابه" ويحوطه :" وقوله. وسبو رزقه
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 (. 18") من حمى مؤمناً من منافق بع، اهلل ملكاً يحمي لحمه يوا  القيامة من نار جهنم:" وقال  
وهام ياد علاى مان ساواهم يارّد ماادهم ا أي قاويهم ا علاى .. مسالمون كتكافاأ دماا هم ال:" وقاال  

 (.10") ..ُمضعفهم، ومتسرعهم ا أي محاهدهم ا على قاعدهم 
ما من امرٍ  يخ ُل امرءاً مسلماً فاي ماوطٍن يُناتقص فياه ِعرضاه، ويُنتهاك فياه مان حرمتاه، :" وقال 

كه، وما من أحٍد ينير مسالماً فاي ماوطٍن يُناتقص فياه مان عرضاه إال ي له اهلل كعالى في موطٍن ُيحو فيه نير 
 (. 18") ويُنتهك فيه من حرمته، إال نيره اهللُ في موطن ُيحوُّ فيه نيركه

المسااالم أياااو المسااالم ال ي لماااه وال ُيسااالمه، ومااان واااان فاااي حاجاااة أيياااه واااان اهلل فاااي :" وقاااال  
وغيرهاا وميار مان . متفاق علياه.."  ن ُوار ب ياوا القياماةحاجته، ومن فرج عن مسلم وربًة فاّرج اهلل عناه ورباة ما

النيااوص التااي كوجااو علااى المساالم أن ينياار أياااه المساالم، وأن ياا ب عنااه وعاان ِعرضااه وحرماكااه، وأن ال 
 . هو من ه ا القبيل ال غير.. وه ا ال ي أجزناه للمحامي أن يقوا به .. ُيسلمه لل لم وال المين 

ى إلااى درجااة ايوااراه وااالحكم علااى معااين ا ظلماااً وعاادوانًا ا بالقتاال أن ماان الم ااالم قااد كرقاا :ومنهااا 
 ..! أو الحكم عليه بالسحن المؤبد أو لمدأ طويلة ونحو ذلك .. ووان كنفي ه محققاً .. وايعداا 

واالوقوف فاي محااوم هاؤالء .. فقذا وان ها ا الناوع مان ال لام ال ينادفل إال بقظهاار ناوع مان الكفار  
أرجاو أن ال يكاون فاي ذلاك حرجااً إن شااء اهلل لعلاة ايواراه المانعاة مان .. إلاى قاوانينهم  ال المين والتحاوم

ْك ِمَ َوقَلُْبُه ُمْطَمئِنٌّ بِاإِليَمانِ  :لحوث الوعيد بالمعين، وما قال كعالى
ُ
 .  إاِلذ َمْن أ

بااااايح باااااأن الضااااارورات كُ : وللنياااااوص الاااااارعية العديااااادأ التاااااي كلااااازا العمااااال بالقاعااااادأ التاااااي كقاااااول 
 . المح ورات

أن ممال ها ا الناوع مان الادفاع عان حقاوث المسالمين أمااا اللغااأ ال االمين قاد حيال شايء  :ومنهاا 
فه ا هو شين ايسالا ابان كيمياة رحماه اهلل يقاف أمااا اللاغياة قاازان ملاك التتاار : منه في كاريخنا ايسالمي

وليلالباااه بااااقطالث سااارا  أساااارى .. ااااااا ُيحاجاااه وُيحادلااااه ليمباااك لااااه عدواناااه وظلمااااه ليمنياااه عاااان غااازو ال.. 
.. المساالمين وغياارهم ماان أساارى أهاال الكتاااب مماان هاام ماان أهاال ال مااة الاا ين وااانوا معتقلااين فااي سااحونه 

 . فحقق اهلل على يديه من النير والنفل للمسلمين يومئٍ  ما ال يعلمه إال اهلل
حكاام طاغيااة الااروا بااأن علااى  وواا لك لمااا وافااق اليااحابي الحلياال عبااد اهلل باان ح افااة السااهمي  

فقلك في نفساي عادوا مان : فقال عبد اهلل. يقب ل رأسه مقابل أن يخلي عنه وعن إيوانه من أسرى المسلمين
فااادنا مناااه فقب ااال رأساااه، فااادفل إلياااه ! أعاااداء اهلل أقبِّااال رأساااه ُيخلاااي عناااي وعااان أساااارى المسااالمين، ال أباااالي

                                                                                                                                                        
 .  8181:أيرجه أحمد، والترم ي، لحيح الحامل 11
 . 4088: وادلحيح سنن أبي د 18
 .1392: لحيح سنن أبي داود 10
 .1890:أيرجه أحمد وغيره، لحيح الحامل 18
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حاق  علاى وال مسالم أن يُقبال رأإل عباد : فقاال عمارفاُأيبر عمار بخباره،  فقدا بهم علاى عمار . األسارى
وها ا إجمااع مان الياحابة علاى كياويو فعال وموقاف عباد . اهلل بن ح افة وأناا أبادأ، فقااا عمار وقبال رأساه

 . اهلل بن ح افة 
ولكاان لمااا وااان .. هااو ماان الحكاام بغياار مااا أناازل اهلل .. وال شااك أن الحكاام بتقبياال رأإل اللاغيااة  

فعلاه .. وبعاد كقبيال رأإل اللاغياة .. مكن أن ُيخلى سبيلهم إال من ياالل ها ا اللرياق أسرى المسلمين ال ي
 .رضي اهلل عنهم أجمعين.. اليحابي بققرار جميل اليحابة له 

ألجل ه ه األوجه محتمعة قلناا بحاواز جاناو محادود مان عمال المحاامي وفاق الضاوابط والااروط  
 . واهلل كعالى أعلم.. المبينة أعاله 

إلاى هناا نكاون ا بفضال اهلل ومنتاه ا قاد انتهيناا مان بياان األعماال المكفارأ التاي كخارج  :هــ تنبيـ 
 . لاحبها من الملة ذات العالقة بالحكم بغير ما أنزل اهلل

ووما هو مالحظ فالقضية ال كقف عناد حادود ناوع واحاد مان العمال ا وماا يياور الابعض ا  ام كنتهاي  
يهااا ماان عاادأ جوانبهااا وأطرافهاااك ماان جهااة الحكاام بغياار مااا أناازل اهلل، ال، وإنمااا هااي أعمااال يحااو الن اار إل.. 

.. ومان جهاة الوقاوع فاي التباديل والتغييار لاارع اهلل، ومان جهاة استااراف التااريل مال ا أو مان دون ا اهلل 
فه ه أعماال وال واحاد منهاا  يخارج لااحبه مان الملاة وفاق ماا .. ومن جهة التحاوم إلى اللاغوت وشرائعه 

 . هكقدا بيان
وال ي يتعرض لبحا، مساائل الحاومياة ولاور االنحاراف التاي طارأت علاى األماة فاي ها ا الحاناو  

ال بد له من أن يتناول الموضوع من جميل جوانبه وأطرافه اانفة ال ورك إذ ال يكفي أن يقاف عناد جزئياة .. 
ألة ذات العالقاااة الحكااام بغيااار ماااا أنااازل اهلل  ااام يغاااض اللااارف ا رهباااة أو رغباااة ا عااان بقياااة جزئياااات المسااا

 ! بالموضوع
ومااا يحااو عليااه أن ال يقااف عنااد حاادود اايااات الاامالد الااواردأ فااي سااورأ المائاادأ، أوعنااد أ اار اباان  

ماان دون الن ار إلااى محمااوع النيااوص األياارى ذات العالقاة ا ومااا أومرهااا ا التااي " وفاار دون وفاار " عبااإل 
دون الرجااوع إلااى محمااوع هاا ه النيااوص ال كضاافي علااى الموضااوع معاااٍن ومسااائل أياارى، وأبعاااداً هامااة ماان 

 ..!                                    يمكن إدراوها 
.. أي أن من يستارف الحدي، أو بح، مسائل الحاومية والتحااوم، وماا يتفارع عنهاا مان أحكااا 
عالقااة ال بااد لااه ماان أن يلاام بحمياال النيااوص الااارعية ا وبحمياال أقااوال علماااء األمااة  المعتباارين ا ذات ال

 ..! بالموضوع ويعملها بعضها مل بعض، ومن دون أن يعارض بعضها مل بعض 
وهاا ا يحااتم عليااه واا لك ا عناادما يريااد أن يياادر األحكاااا بحااق حكاااا هاا ا العياار ا أن ين اار إلااى  

  ..!محموع المخالفات الارعية التي وقعوا فيها من جهة حكمهم بغير ما أنزل اهلل 
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لكااي نقااف طااويالً عنااد .. محاارد الحكاام بغياار مااا أناازل اهلل وحسااو  فهاام لاام يقتياار انحاارافهم علااى
ووفار ألاغر، ومان  ام يادور الحادال اللويال المعاروف .. وفر أوبر : كقسيم أهل العلم للمسألة إلى قسمين

 . والمااهد على الساحة
جعلااوا فهاام إضااافة لكااونهم لاام يحكمااوا بمااا أناازل اهلل، فقااد وقعااوا فااي التبااديل والتغيياار لااارع اهلل، و  

.. من أنفسهم مارعين مل اهلل كعالى، فارعوا الدساكير والقوانين الحاهلية التي ما أنزل اهلل بها من ساللان 
 ..! وو لك وقعوا في وفر التحاوم إلى شرائل الكفر واللغيان 

أو حماال أ اار .. ال يمكاان لاارفه إلااى الكفاار األلااغر .. وهاا ا وفاار مغلااظ ومروااو بعضااه فااوث بعااض  
 (!! 19)وبخالة منهم الملو ين بابه أهل ايرجاء.. وما يفعل البعض .. عليه  ابن عباإل 
 
 :ـنؤمنيـى املـم علـرتهـاهـن ومظـركيـوااة املشـم:ام ـل اخلـالعمـ 

ــي  ــواالة تعن الحااو فااي القلااو، والمنالاارأ بااالحوار ، ويااديل فيااه التحااالف، واللاعااة،  :الم
 . وبعضه أظهر من بعض.. والروون، والتودد 

ِيَن آَمُنواْ اَل َتتذِخُذواْ الََْكفِ ََِن  :وهي محرمة بين المسلمين والماروين، لقوله كعاالى 
َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

ْوِّلَاء ِمن ُدوِن الُْمْؤِمننِيَ 
َ
 . 244:النساء أ
ْوِّلَاء ِمن ُدْوِن الُْماْؤِمننِيَ  :وقال كعاالى 

َ
 َيتذِخِذ الُْمْؤِمُنوَن الََْكفِ ََِن أ

َوَمان َيْفَعاْل َذلِاَك  الذ
ِ الَْمِصا رُُكُم اهّللُّ َنْفَساُه َلِإََل اهّلل  ِ ََُحاذ  ن َتتذُقواْ ِمنُْهْم ُتَقاةً َو

َ
ٍء إاِلذ أ ِ ِِف ََشْ آل  ريُ فَلََِّْس ِمَن اهّلل 

 . 18:عمران
ََعْ  :وهي واجبة بين المسلمين بعضهم مل بعض، لقولاه كعاالى  ُضاُهْم َوالُْمْؤِمُناوَن َوالُْمْؤِمَنااُت 

ََنَْهْوَن َعِن الُْمنَك ِ  ُمُ وَن بِالَْمْعُ وِف َو
ْ
ََْعٍض يَذ ْوِّلَاء 

َ
 . 02:التوبة أ

َما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ  :ولقوله كعالى  .20:الححرات إِنذ
ِ ُهاُم الْ  :ولقوله كعالى ِياَن آَمُناواْ فَاإِنذ ِحاََْب اهّلل  اابِلُونَ َوَمن َيَتاَولذ اهّللذ َورَُساوََلُ َواَّلذ َْ 

 . 18:المائدأ

                                                 
يقول سليم الهاللي في جوابه على أسئلة األيوأ الحزائريين ا وما هو مسحل بيوكه ا معلاًل عدا وفر طواغيك األرض   19

ه لم يكفر حاومًا بعينه، وأن ما يُنسو إليه ال ي نعلمه من شيخنا رحمه اهلل أن:" في ه ا العير بقوله عن الاين األلباني
مما نعلم من لحبة سك وعارين سنة .. من ككفير حاوم الحزائر غير لحيح، وعلى المدعي الدليل وأن يبين لنا ذلك 

 !! فتأمل" .. مل ه ا ايماا ا رحمه اهلل ا ال نعرف أنه وفر حاوماً بعينه 
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. مسالم" المسلم أيو المسلم ال ي لماه وال ُيسالمه:" أنه قال وفي الحدي، فقد لح عن النبي 
 . أي ال يحوز له أن ُيسلمه إلى ظلم ال المين، ويتخلى عن نيركه

نوع وفر أوبار ُيخارج لااحبه مان الملاة، وناوع وفار ألاغر، أو   :ومواالة المشركين نوعان
 . فر ال يخرج لاحبه من الملةوفر دون و

ولافتها أن ي ااهر المااروين الكاافرين بالسانان  :المواالة التي تخـرج صـاحبها مـن الملـة    
واللسااان ا م اااهرأ لااريحة ا ضااد المساالمين، فيعماال علااى نيااركهم وعلااى كقويااة شااووتهم ودولااتهم ضااد 

 ! المسلمين الموحدين

 :الملة، وإليك الدليل على ذلك فه ا النوع من المواالأ وفر أوبر ُيخرج لاحبه من

ََْعُضُهْم  :قال كعالى :الدليل األوا ْوِّلَاء 
َ
ِيَن آَمُنواْ اَل َتتذِخُذواْ اّْلَُهوَد َوانلذَصاَر  أ َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

ِنُكْم فَإِنذُه ِمنُْهْم إِنذ اهّللذ اَل َيْهِدي الَْقوَْم الظذ  ذُهم م  ََْعٍض َوَمن َيَتَول ْوِّلَاء 
َ
 . 12:المائدأ الِِمنيَ أ

 :فاادلك اايااة أن ماان يااديل فااي مااواالكهم هااو ماانهمك أي وااافر مااملهم، قااال القرطبااي فااي التفسااير
وجبك معاداكه وماا .. بين كعالى أن حكمه وحكمهمك وهو يمنل الميراد للمسلم من المركد  فَإِنذُه ِمنُْهْم 

 . ها -منهم أي من ألحابهم ا وجبك معاداكهم، ووجبك له النار وما وجبك لهم، فيار
م ااهرأ المااروين : ومن جملة نواقض ايسالا العاارأ التاي ذورهاا الااين محماد بان عباد الوهااب

ِنُكْم فَإِنذُه ِمانُْهْم إِنذ اهّللذ اَل َيْهاِدي  :ومعاونتهم على المسلمين، واستدل بقوله كعاالى ذُهم م  َوَمن َيَتَول
الِِمنَي   . الَْقوَْم الظذ

يحساان أن نبااين أوالً معنااى الواليااة التااي ينهااى اهلل الاا ين آمنااوا أن : قااال ساايد رحمااه اهلل فااي ال ااالل
وال كتعلااق بمعنااى اكباااعهم فااي إنهااا كعنااي التنالاار والتحااالف معهاام، .. ككااون بياانهم وبااين اليهااود والنيااارى 

والء رى فااي الاادين إنمااا هااو ، فبعيااد جااداً أن يكااون بااين المساالمين ماان يمياال إلااى اكباااع اليهااود والنيااادياانهم
 .  والتنالر التحالف

فقناه إذا واان اليهاود والنياارى بعضاهم أوليااء بعاض فقناه ال : قاال  فَإِنذُه ِمنُْهمْ  وفي قوله كعاالى 
والفرد ال ي يتاوالهم مان الياف ايساالمي يخلال نفساه مان الياف، ويخلال عان . يتوالهم إال من هو منهم 
 . وينضم إلى اليف ااير"الا ايس" نفسه لفة ه ا اليف 

فماا يمكان أن يمانح المسالم والءه لليهاود والنياارى ا وبعضاهم أوليااء بعاض ا  ام يبقاى لاه إساالمه 
 . ها -وإيمانه، وكبقى له عضويته في اليف المسلم، ال ي يتولى اهلل ورسوله وال ين آمنوا ا
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ِيَن تََوفذاُهُم ا :قال كعالى :الدليل الثاني نُْفِسِهْم قَالُواْ فِيَم ُكنُتْم قَالُواْ إِنذ اَّلذ
َ
لَْمآلئَِكُ  َظالِِِم أ

وَ 
ْ
ْولَاائَِك َماذ

ُ
ِ َواِسَعً  َفُتَهاِجُ واْ فِيَها فَذ رُْض اهّلل 

َ
لَْم تَُكْن أ

َ
رِْض قَالَْواْ أ

َ
اُهْم ُكنذا ُمْسَتْضَعفِنَي ِِف األ
اِن اَل يَْسَتِطيُعوَن ِحيلًَ  َواَل إاِلذ الُْمْسَتْضَعفِنَي مِ  * َجَهنذُم وََساءْت َمِصرياً  َن ال  َِجاِل َوالن َِساء َوالْودِْلَ

اً َغُفوراً  * َيْهَتُدوَن َسبِيالً  ن َيْعُفَو َعنُْهْم َوََكَن اهّللُّ َعُفو 
َ
ْولَائَِك َعََس اهّللُّ أ

ُ
 . 99-90:النساء  فَذ
ِيَن َتَتَوفذاُهُم الَْمالئَِكُ  َظالِِِم  :وقال كعالى لََم َما ُكنذا َنْعَمُل ِمن ُسوٍء اَّلذ لَْقُواْ السذ

َ
نُفِسِهْم فَأ

َ
 أ

بْاَواَب َجَهانذَم َخاادِلِيَن فِيَهاا فَلَبِامَْس َمثْاَو   * بَََل إِنذ اهّللذ َعلِيٌم بَِما ُكنُتْم َتْعَملُونَ 
َ
فَاْدُخلُواْ أ

َِنَ  ِ  . 19-18:النحل الُْمَتَكّب 
فسااير أن هاا ه اايااات نزلااك بساابو قااوٍا قااد أساالموا إال أنهاام والاا ي عليااه جمهااور أهاال العلاام والت

فااي المدينااة  آ ااروا البقاااء ماال الماااروين فااي مكااة ا شااحاً بااالموطن والسااكن ا علااى الهحاارأ إلااى النبااي 
المنااورأ، فااأورهوا يااوا باادر علااى الخااروج لقتااال المساالمين، ووااان بعضااهم قااد قتاال ماال ماان قتاال ماان ماااروي 

بْااَواَب َجَهاانذَم َخااادِلِيَن فِيَهااا فَلَبِاامَْس َمثْااَو   :قولاه كعااالىقاري ، فماااكوا وهاام وفااار، ل
َ
فَاااْدُخلُواْ أ

َِنَ  ِ  . وه ا وعيد ال يُللق إال بحق الكافرين  الُْمَتَكّب 
أيبرناي ابان عبااإل أن ناسااً مان المسالمين واانوا : أيرج البخاري عن عكرمة مولى ابان عبااإل، قاال

يااأكي بالساهم يُرمااى بااه فييايو أحاادهم فيقتلااه، أو  عهاد رسااول اهلل مال الماااروين يكمارون سااوادهم علااى 
نُْفِسِهمْ  :يضرب عنقه فُيقتل، فأنزل اهلل

َ
ِيَن تََوفذاُهُم الَْمآلئَِكُ  َظالِِِم أ  .  ..إِنذ اَّلذ

وان ناإل بمكة أقروا بايساالا ولام يهااجروا، : عن عكرمة قال: 1/349وقال القرطبي في التفسير
نُْفِسِهمْ  :ورهاً إلى بدر، فُقتل بعضهم، فأنزل اهلل فيهم  فأيرج بهم

َ
ِيَن تََوفذاُهُم الَْمآلئَِكُ  َظالِِِم أ  ..اَّلذ

 . ها -ا

اإلكراه يرفع املؤاخذة عن املفره، فعال  اإلكراه هنا   يرفع عـنهم املؤاخـذة،   : فإ  قيل

 ! ؟..و  امينع عنهم حفم الففر ووعيده 

وعلى الوقاوف فاي لاف المااروين .. يُكرهوا على الخروج لقتال المسلمين  ألنهم قبل أن :ولـأق
 ..! وككمير سوادهم لم يكونوا من المستضعفين المكرهين ال ين ال يستليعون حيلة وال يهتدون سبيالً 

وواانوا يساتليعون كفادياه باالهحرأ .. وبالتالي ما حيل لهم من إوراه على الخروج للقتال هام ساببه 
 . ل لك لم يُع روا..  وما فعلوا

 .  ونك أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان، ممن ع ر اهلل : ووان ابن عباإل يقول
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ومن جملة م اهرأ الماروين التي كخرج لاحبها من الملة ما قالاه الااين محماد بان عباد الوهااب 
ي ساللانهم، وإنماا حملاه علااى أن ياوافقهم فاي ال ااهر مال مخالفتااه لهام فاي البااطن، وهاو لاايج فا: وأحفااده

ذلك إما طمال فاي رئاساة أو مااٍل أو مااحٍة باوطٍن أو عيااٍل أو ياوف مماا يحادد فاي الماال، فقناه فاي ها ه 
ُهُم اْسااَتَحبُّواْ  :الحاال يكاون مركاداً وال كنفعاه وراهتاه لهام فاي البااطن، وهاو ممان قاال اهلل فايهم نذ

َ
َذلِااَك بِاأ

نَْيا لََعَ اآل َياةَ ادْلُّ نذ اهّللذ اَل َيْهِدي الَْقوَْم الََْكفِ َِنَ اْْلَ
َ
 [. 198:محموعة التوحيد.]  ِخَ ةِ َوأ

تُ َُِدوَن  :قال كعالى :الدليل الثالث 
َ
ْرَكَسُهم بَِما َكَسُبواْ أ

َ
َفَما لَُكْم ِِف الُْمَنافِقِنَي فَِئتَنْيِ َواهّللُّ أ

َضلذ اهّللُّ َوَمن يُْضلِِل ا
َ
ن َتْهُدواْ َمْن أ

َ
واْ لَْو تَْكُفُ وَن َكَما َكَفُ واْ َفَتُكونُوَن  * هّللُّ فَلَن ََتَِد ََلُ َسبِيالً أ َودُّ

ِ فَاإِن تََولذاْواْ فَُخاُذوُهْم َواْقُتلُا َ ُيَهااِجُ واْ ِِف َسابِيِل اهّلل  ْوِّلَاء َحّتذ
َ
وُهْم َحيْاُث َسَواء فَاَل َتتذِخُذواْ ِمنُْهْم أ

ُموُهْم َواَل َتتذخِ   . 89-88:النساء ُذواْ ِمنُْهْم َوِّل اً َواَل نَِصرياً وََجدتذ
أي إن كولوا عن الهحرأ إلى المسلمين، وأبوا إال م اهرأ المااروين وماواالكهم، فخا وهم واقتلاوهم  

وإن أظهروا ايسالا، وككلماوا بااهادأ التوحيادك فاقن ماا ي هروناه مان ماواالأ وم ااهرأ للمااروين يكا ب .. 
 . ون مؤمنونزعمهم بأنهم مسلم

أنها نزلك في قوا وانوا بمكاة : وفي سبو نزول ااية ذور ابن ومير في التفسير عن ابن عباإل قوله 
إن لقينااا : قااد ككلمااوا بايسااالا، ووااانوا يُ اااهرون الماااروين، فخرجااوا ماان مكااة يللبااون حاجااة لهاام، فقااالوا

م قاد يرجاوا مان مكاة قالاك فئاة مان وإن الماؤمنين لماا أيباروا أنها. ألحاب محمد فليج علينا مانهم باأإل 
: وقالااك فئااة أياارى ماان المااؤمنين. اروبااوا إلااى الحبناااء فاااقتلوهم، فااقنهم يُ اااهرون علاايكم عاادووم: المااؤمنين

سبحان اهلل أو وما قالوا، أكقتلون قوماً قد ككلموا بممل ما ككلماتم باه مان أجال أنهام لام يهااجروا ولام يترواوا 
فكااانوا واا لك فئتااين والرسااول عناادهم ال ينهااى واحااد ماان الفااريقين عاان  ديااارهم نسااتحل دماااءهم وأمااوالهم ؟

 .  ها -ا  َفَما لَُكْم ِِف الُْمَنافِقِنَي فَِئتَنْيِ  :شيء، فنزلك

 ! وا خالف يف كفر املنافق؟.. هؤاء منافقو  : فإ  قيل 

فـم علـيهم   ولفـن مبـا حُ  .. هاؤالء مناافقون وفاي الادرك األسافل مان الناار ياوا القياماة  :أقول 

 بالففر يف احلياة الدنيا، وُحلت دماؤهم وأمواهلم ألجله ؟ 

بادليل أنهام لاو .. ُحكام علايهم باالكفر فاي الادنيا لم ااهركهم للمااروين علاى المسالمين  :اجلواب 
كرووا م اهرأ الماروين على المسلمين، وهاجروا إلى المسلمين لتعاين علاى المسالمين ماواالكهم علاى أنهام 

 ..! د ذلك، وإن وانوا في الباطن ال يزالون منافقين مسلمون لمحر 
فاادل أن م اااهرأ الماااروين علااى المساالمين وفاار أوباار مسااتقل ل اكااه ماان وقاال فيااه وقاال فااي الكفاار  

 .  البوا ، ويرج من الملة وال بد
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إنهاام وفااروا علااى الاارغم ماان أنهاام ككلمااوا بمااا ككلاام بااه المساالمون : 1/032قااال ساايد فااي ال ااالل  
 .ها -لاهادكين نلقاً يك به العمل في م اهرأ أعداء المسلمين اونلقوا با

َمْت لَُهاْم  :قال كعالى :الدليل ال ابع  ِيَن َكَفُ واْ بَلِامَْس َماا قَادذ ِنُْهْم َيَتَولذْوَن اَّلذ تََ   َكثرِياً م 
ونَ  ن َسِخَط اهّللُّ َعلَيِْهْم َوِِف الَْعَذاِب ُهْم َخادِلُ

َ
نُفُسُهْم أ

َ
َ  * أ نََِل إَِّلْهِ َول

ُ
ِ َوَما أ ْو ََكنُوا يُْؤِمُنوَن بِاهّلل وانلذِب 

ِنُْهْم فَاِسُقونَ  ْوِّلَاء َولَاِكنذ َكثرِياً م 
َ
َُذوُهْم أ  . 82-80:المائدأ َما اَّتذ

ولماا .. أي لو لدقوا في إيمانهم باهلل والنباي وماا أنازل إلياه مان الحاق لماا اكخا وا الكاافرين أوليااء  
 ..! لياء دل على و ب ادعائهم ا بلسانهم ا  أنهم يؤمنون باهلل والنبي وما أنزل إليه اكخ وهم أو 

فبااين ساابحانه اييمااان باااهلل والنبااي، ومااا أناازل إليااه ملتاازا بعاادا واليااتهم، : قااال اباان كيميااة رحمااه اهلل 
 (. 30)فمبوت واليتهم يوجو عدا اييمان ألن عدا الالزا يقتضي عدا الملزوا

فدل على أن اييمان الم وور ينفاي اكخااذهم أوليااء ويضااده، وال يحتمال : 0/20تاوىوقال في الف 
ودل ذلااك علااى أن ماان اكخاا هم أولياااء مااا فعاال اييمااان الواجااو ماان . اييمااان واكخاااذهم أولياااء فااي القلااو

 . اييمان باهلل والنبي وما أنزل إليه
ذُهم اَل َتتذِخُذواْ اّْلَُهوَد َوانلذ  :وممله قوله كعاالى  ََْعاٍض َوَمان َيَتاَول ْوِّلَااء 

َ
ََْعُضاُهْم أ ْوِّلَاء 

َ
َصاَر  أ

ِنُكْم فَإِنذُه ِمنُْهمْ  ، فقنه أيبر في كلك ااية أن متوليهم ال يكون مؤمناً وأيبر هناا أن متاوليهم هاو مانهم،  م 
 . ها -فالقرآن ييدث بعضه بعضاً ا

ْ  :قال كعاالى :الدليل اخلامس  ْوِّلَاء ِمان ُدْوِن الُْماْؤِمننَِي َوَمان الذ َيتذِخِذ ال
َ
ُمْؤِمُنوَن الََْكفِ ََِن أ

رُُكُم اهّللُّ َنْفَسُه َلِإََل  ََُحذ ِ ن َتتذُقواْ ِمنُْهْم ُتَقاةً َو
َ
ٍء إاِلذ أ ِ ِِف ََشْ ِ الَْمِصريُ َيْفَعْل َذلَِك فَلََِّْس ِمَن اهّلل     اهّلل 

 . 18:آل عمران
ءٍ  :تفسايرقاال ابان جريار اللباري فاي ال  ِ ِِف ََشْ يعناي با لك فقاد بار  ماان اهلل   فَلَااَِّْس ِمااَن اهّلل 

 . ها -ا باركداده عن دينه وديوله في الكفروبر  اهلل منه 

ْوِّلَاء إِنذا  :قاال كعاالى :الدليل السادس 
َ
ن َيتذِخُذوا ِعَبادِي ِمن ُدوِِن أ

َ
ِيَن َكَفُ وا أ فََحِسَ  اَّلذ

َ
أ

ْعَتْدنَا َجَهنذمَ 
َ
الً  أ َُ  . 201:الكهف  لِلََْكفِ ََِن نُ
وه ا سؤال كقريعي يفيد االستنكار والتعحوك أي أيحسو الكفار أنه يمكنهم أن يتخ وا عبااد اهلل  

ولاو وقال لازا ياروج مان اكخا كموهم أوليااء مان دائارأ عبااد اهلل .. فها ا ال يمكان أن يقال .. المؤمنين أولياء 
 ! نين ا بنص والا اهلل ا ال يمكن أن كتخ وهم أولياءألن عباد اهلل المؤم.. المؤمنين 

                                                 
 .  119:عن محموعة التوحيد 30
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ماان لوازمااه ككاا يو .. والقااول بقمكانيااة أن يحماال العبااد بااين اييمااان وبااين اكخاااذ الكااافرين أولياااء  
ولاااو اساااتلاع .. القااارآن، ورد هااا ا الااانص الياااريح الااا ي يفياااد أن الكاااافر ال يمكناااه أن يتخااا  الماااؤمن وليااااً 

 . وليج مؤمناً .. ه يتخ  ولياً وافراً ممله وكمكن من ذلك فهو في حقيقت
يَْطاُن  :قاال كعاالى :الدليل السابع  تَْبَعُه الشذ

َ
َِي آتََِّْنامُ آيَاتَِنا فَانَسلََخ ِمنَْها فَأ  اَّلذ

َ
َواتُْل َعلَيِْهْم َنَبذ

اوَِنَ  َْ
ْخََلَ إِ  * فَََكَن ِمَن الْ

َ
َبَع َهَوامُ َفَمَثلُُه َكَمَثِل الََْكِْ  إِن َولَْو ِشمَْنا لََ َفْعَنامُ بَِها َولَاِكنذُه أ رِْض َواتذ

َ
ََل األ

بُواْ بِآيَاتَِناا فَاقُْصاِص الَْقَصا ِيَن َكاذذ ْكُه يَلَْهث ذذلَِك َمَثُل الَْقوِْم اَّلذ ْو َتْْتُ
َ
َص لََعلذُهاْم َُتِْمْل َعلَيْهِ يَلَْهْث أ

ُ ونَ   . 208-201:األعراف َيَتَفكذ
قاد آكااه " بلعااا بان عاوراء " يُقاال لاه  ك في رجل من بني إسارائيل زمان موساى وه ه آيات نزل 

اهلل كعالى العلم واايات فانسلن منها ووفر بسبو أنه نير  الكاافرين مان قوماه بالادعاء لهام علاى الماؤمنين 
 ..!  المسلمين ال ين وانوا مل موسى 

يعني بالحباارين ومان معاه،  زل موسى لما ن: أيرج اللبري في وتابه الحامل عن ابن عباإل قال 
إن موساى رجال حدياد، ومعاه جناود وميارأ، وإناه إن ي هار عليناا : أكااه ا يعناي بلعااا ا بناو عماه وقوماه، فقاالوا

إني إن دعوت اهلل أن يرد موسى ومن معه ذهباك دنيااي : يُهلكنا، فادع اهلل أن يرد عنا موسى ومن معه، قال
 :ا علاايهم، فساالخه اهلل ممااا وااان عليااه ا ماان اليااال  والعلاام ا فاا لك قولااهوآيركااي، فلاام يزالااوا بااه حتااى دعاا

 َاوَِن َْ
يَْطاُن فَََكَن ِمَن الْ تَْبَعُه الشذ

َ
 . ها -ا  فَانَسلََخ ِمنَْها فَأ

هااو بلعاااا باان عااوراء ماان بنااي : وفااي الحااامل ألحكاااا القاارآن للقرطبااي، قااال اباان مسااعود واباان عباااإل 
 . ها -ا إسرائيل في زمن موسى 

بسابو .. قد وفر وانسلن من آياات اهلل بعاد أن آكااه اهلل العلام " بلعاا " إذا وان ه ا الرجل : قلك 
فكيااااف بماااان ينالاااارهم بالسااااال ، ويحعاااال ماااان بااااالد .. منالااااركه وم اهركااااه للكااااافرين ماااان قومااااه بالاااادعاء 

وقتاال أطفاااال ..  المساالمين قواعااد عسااكرية للكااافرين كنللااق منهاااا طااائراكهم ولااواريخهم لقتاال المساالمين
ال شك أنه أولى بالكفر واالركداد عن الدين، وإن زعم بلساانه أناه حاامي الحارمين ومان .. ونساء المسلمين 

 ! المسلمين
وممن ُيحمل عليهم و لك حكم المواالأ الكبرى أولئك ال ين يُقسمون األيماان المغل اة ا مان غيار  

فهاؤالء ماملهم فاي الكفار .. م، ولن امه، ولدستوره الكاافر إوراه معتبر ا على الوالء واللاعة لللاغوت الحاو
 ..!ليسوا من اهلل، ودينه، وذمته في شيء .. والخروج من الدين 

ماااان ياااااير بكااااف ": أو ااااق عاااارى اييمااااان " قااااال الاااااين سااااليمان آل الاااااين فااااي رسااااالته القيمااااة  
عارض المسالمون لهام باايء ال المسالمين عانهم ا أي عان أهال الكفار والاارك ا إن واان الماراد باه أن ال يت

بقتاال، وال نكاال وإغاالظ ونحاو ذلاك، فهاو مان أع ام أعاوانهم، وقاد حيالك لاه ماواالكهم مال بعاد الااديار، 
 . وكباعد األقلار
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 هل يفو  هذا موااة نفاق أ  يفو  كفرًا؟ : أما قول السائل 

و ذلاك، فقنااه يحكاام إن واناك المااواالأ مال مساااونتهم فااي دياارهم، والخااروج معهاام فاي قتااالهم ونحاا 
ِنُكْم فَإِنذُه ِمنُْهمْ  :على لاحبها بالكفر، وما قال كعالى ذُهم م   .  ها -ا  َوَمن َيَتَول

وأوبر ذنو وأضله وأع ماه منافااأ : 84وقال الاين عبد اللليف آل الاين في الرسائل المفيدأ،  
يانهم وماا هام علياه مان التعليال والاارك أللل ايسالا نيرأ أعداء اهلل ومعااونتهم والساعي فيماا ي هار باه د

والموبقااات الع اااا، وواا لك انااارا  الياادر لهاام وطاااعتهم والمناااء علاايهم، ومااد  ماان دياال كحااك أماارهم 
 . ها -وانت م في سلكهم، وو لك كرك جهادهم ومسالمتهم، وعقد األيوأ واللاعة لهم ا

ِانُكْم فَإِنذاُه َوَما :ولاح أن قاول اهلل كعاالى: 21/33وقال ابن حزا في المحلى   ذُهم م  ن َيَتاَول
إنما هو على ظاهره بأنه وافر من جملة الكفار فقط وه ا حق ال يختلاف فياه ا ناان مان المسالمين   ِمنُْهمْ 

 .ها -ا
، ها ه بعاض األدلاة ا وهاي أومار مان أن كحيار فاي ها ا الموضال ا التاي كفياد وفار مان ي ااهر وبعاد 

 . الكهم على المسلمينالمااروين، أو ينالرهم ويديل في موا
لننتقل إلى الحزء الماني من المسألةك وهو بيان نوع المواالأ اليغرى أو المواالأ دون مواالأ التي  

 . وذور الدليل عليها.. ال كخرج لاحبها من الملة 
ولافتها أن يغضاو المارء عيابية  :ـ المواالة الصغرى التي ال تخرج صـاحبها مـن الملـة    

قبيلته، أو بلده، أو حزباه علاى وجاه الحمياة، ولايج علاى وجاه االساتحالل أو التقعياد،  لقومه أو لمن هم من
 (. 32)أو يكون ذلك ديناً يُتبل

                                                 
أي أن ال ككون ه ه العيبية أو الحمية ناكحة عن كعاليم .." على غير وجه االستحالل، أو التقعيد "  نقيد بقولنا 32

.. وعقيدأ متبعة كلزمه ا في الحق والباطل، والسخط والرضى ا بتقديم ابن قومه أو وطنه، أو عايركه على اايرين 
كقسيم الحقوث والواجبات على أساإل االنتماء إلى القوا أو والتأليل القومي أو الوطني ال ي يُلزا بعقد الوالء والبراء، و 

فه ا النوع من المواالأ يديل في قسم المواالأ الكبرى .. بغض الن ر عن االنتماء إلى العقيدأ والدين .. حدود الوطن 
 . فتنبه ل لك.. المكفرأ التي كخرج لاحبها من الملة 

أن من لم (:  8320) ية وايفتاء، في السؤال المال، من الفتوى رقم جاء في فتاوى اللحنة الدائمة للبحود العلم   
 . ها -ا فهو وافريفرث بين اليهود والنيارى وسائر الكفرأ وبين المسلمين إال بالوطن، وجعل أحكامهم واحدأ 

عقيدأ وما أومر ه ه الدول التي ككرإل ا بالقول والفعل، وبقوأ القوانين المعمول بها في محاومهم  ا : قلك 
بما في ذلك الدولة .. الوالء والبراء، وكقسيم الحقوث والواجبات على أساإل االنتماء الوطني، ولحدود الوطن الحغرافي 

 ! السعودية
فالسعودي في الدولة السعودية  ا وإن وان باطنيًا زنديقًا علمانيًا ُيحارب اهلل ورسوله ا له وامل الحقوث والمواالأ  

بينما أكقى أهل األرض وأعلمهم، وأومرهم استقامة ليج له .. للحدود الحغرافية للدولة السعودية  لكونه سعوديًا ينتمي
ولو أراد .. لكونه ال ينتمي إلى حدود الوطن السعودي .. أدنى حقوث ذلك الباطني أو العلماني السعودي اانف ال ور 
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لكوناه مان حزباه، أو .. ويعلف عليه ويحسن إلياه أومار مان اايار .. أو يُعلي فالناً أومر من فالن 
 ..! قبيلته، وبلده 

ء الماا موا شاارعاً إال أنااه ال يبلاا  بياااحبه درجااة فهاا ه األعمااال ونحوهااا وإن وانااك كااديل فااي الااوال 
 : وإليك بعض األدلة على ذلك.. الكفر والخروج من الملة 

مان يعا رني مان رجال بلغناي :" قاال أيرج البخاري بسانده ا مان قياة حاد اة ايفاك ا عان النباي   
ي أا المااؤمنين عائاااة يقيااد باا لك عبااد اهلل باان أبااي ا رأإل النفاااث ا وقولااه الخبياا، فاا! ". أذاه فااي أهلااي ؟

 ! رضي اهلل عنها وأرضاها 
فقااا ". واهلل ما علمك على أهلي إال ييراً، ولقد ذوروا رجالً ماا علماك علياه إال يياراً :"  م قال 

أنا أع رك منه، إن واان مان إيوانناا األوإل ضاربك عنقاه، وإن واان مان إيوانناا الخازرج : سعد بن معاذ فقال
 .عد بن عبادأ غيرأأمركنا فيه أمرك ؟ فأي ت س

وواان قبال ذلاك اماارًأ لاالحاً، ولكان أي كاه حميااةك ألن ابان أباي وااان  : قالاك عائااة رضاي اهلل عنهااا 
 ! وبير قومه

 ! و بك لعمر اهلل ال كقتله، وال كقدر على قتله: فقال سعد بن عبادأ 

                                                                                                                                                        

ن يديل السعودية لمحرد ايقامة أو السكنة  ا ال يمكنه أن أن يعمل أو يزور ا وال نقول أن يقيم ألن القانون ال يسمح له أ
 !!  يفعل ذلك إال بعد إجراءات وقوانين يُعمل بها ُكاعره أنه عبد مملوك من الدرجة العاشرأ 

قد مضى على وجودي في : ووم آلمني حدي، ذاك الرجل المسلم اليالح ا وال نزويه على اهلل ا وهو يقول لي 
أعليتهم من عمري أومر .. بكل جد وإيالص .. أيدا البالد والعباد .. مر من يمسة وعارين عامًا الديار السعودية أو

أوالدي ولهم قد ولدوا في .. وممن ينتسبون إلى جنسية الوطن .. يدمك الوطن أومر من الوطنيين .. من ربل قرٍن 
ال يحق لي أن أعمل .. وبعد ول ذلك .. ل ذلك وم.. ال يعرفون أرضًا وال سماًء إال أرض وسماء السعودية .. السعودية 

! ( الكفيل) ال يحق لي أن أكحرك في البالد إال بعد كيريح وكوقيل من سيدي ! ( .. الكفيل السعودي) إال باسم سيدي 
ق لي ال يح.. بالمال ال ي يللبه ويقتلعه مني ظلمًا وعدوانًا ! ( الكفيل) ال كحدد لي إقامتي إال بعد استرضاء سيدي .. 

ول ه ا وغيره .. ال يحق ألوالدي أن يدرسوا في الحامعات وغيرهم من        السعوديين  .. أن أملك عقارًا أو أرضًا 
 ..!!!!وال أحمل جنسية االنتماء إلى حدود الوطن السعودي .. ألنني لسك سعودياً 

فقن وان الحواب ال .. مية السمحاء والحكم بالاريعة ايسال.. هل ه ا من الحكم بما أنزل اهلل : ولنا أن نسأل
 !! ؟..فهل هو من الكفر األوبر أا من الكفر األلغرك وفر دون وفر وما يقول ابن عباإل .. وال بد أن يكون و لك .. 
 !! فأعد قراءكه إن شئك.. الحواب قد كقدا ذوره في جواب اللحنة الدائمة للبحود العلمية وايفتاء  

اللحنة الدائمة للبحود العلمية وايفتاء فيمن يسوي بين الكافر والمسلم ويحعل مل االنتباه إلى أن قول 
.. فكيف بمن يحعل أحكاا الكافر أفضل وأعلى من األحكاا التي كحرى على المسلم .. أحكامهم واحدأ فهو وافر 

 !نال شك أنه أولى بالكفر والخروج من الدي.. وااير ليج من الوطن .. لكون األول من الوطن 
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 ااار الحيااان و .. واا بك لعماار اهلل فقنااك منااافق كحااادل عاان المنااافقين : فقاااا أساايد باان حضااير فقااال 
 . ، فحعل يسكنهمحتى نزل رسول اهلل 

هااي ماان .. فهاا ه الحميااة التااي أياا ت سااعد باان عبااادأ نحااو رأإل النفاااث اباان أبااي لكونااه ماان قبيلتااه  
ال كرقى إلى درجة الكفر التي كخارج لااحبها .. مواالأ دون مواالأ .. المواالأك لكنها من المواالأ اليغرى 

ولاام .. لاام يحكاام علااى سااعد باان عبااادأ بااالكفر أو الااردأ  باادليل أن النبااي ماان الملااة وااالمواالأ الكباارى، 
فعلمنااا بالضاارورأ أن مماال هاا ا النااوع ماان المااواالأ ليسااك وفااراً، وال كخاارج .. يحملااه علااى التوبااة ماان ذلااك 

 . لاحبها من الملة
اجرين ونا غزاأ فكسل رجال مان المها:" وفي اليحيحين عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال 

 ! يا للمهاجرين : يا ل نيار، وقال المهاجري: رجالً من األنيار، فقال األنياري
يااا رسااول اهلل وساال رجاال ماان المهاااجرين : قااالوا" مااا بااال دعااوى الحاهليااة ؟:" فقااال رسااول اهلل  

 ".  دعوها فقنها نتنة:" رجالً من األنيار، فقال
علمااً أن الا ي فعلاوه ياديل فاي .. ها ا وفار وردأ  ولام يقال لهام"  دعوها فقنهاا نتناة:" قال لهم  

 . إال أنه من المواالأ اليغرى ال الكبرى.. المواالأ الباطلة 
قادا باألساارى حاين : ونحو ذلك ما أيرجه الحاوم من حدي، عبد الرحمن بن أسعد بان زرارأ قاال 

علااى عااوف ومعااوذ ابنااي عنااد آل عفااراء فااي مناااحتهم  قاادا بهاام المدينااة، وسااودأ بنااك زمعااة زوج النبااي 
 . عفراء، وذلك قبل أن يضرب الححاب

فااواهلل إنااي لعناادهم إذ أكينااا، فقياال هااؤالء األسااارى قااد أكااى بهاام، فرجعااك إلااى بيتااي : قالااك سااودأ 
فيااه، فااقذا أبااو يزيااد سااهيل باان عماارو فااي ناحيااة الححاارأ ويااداه محموعتااان إلااى عنقااه بحباال،  ورسااول اهلل 

 !!!  أبا يزيد أعليتم بأيديكم أال متم وراماً : يزيد و لك أن قلك فواهلل ما ملكك حين رأيك أبا
يااا : فقلااك!" يااا سااودأ علااى اهلل وعلااى رسااوله ؟:" ماان البيااك فمااا انتبهااك إال بقااول رسااول اهلل  

رساول اهلل والاا ي بعمااك باالحق مااا ملكااك حاين رأيااك أبااا يزيااد محموعاة يااداه إلااى عنقاه بالحباال أن قلااك مااا 
 (! 31)قلك
وهااي مااان .. وبااوأ وزلاااة "  أبااا يزياااد أعليااتم بأياااديكم أال مااتم ورامااااً :" دأ رضااي اهلل عنهاااافقااول ساااو  

ياا ساودأ علاى :" لام يازد عان قولاه لهاا بادليل أن النباي .. المواالأ إال أنها كديل في المواالأ دون مواالأ 
 ".   !؟ اهلل وعلى رسوله

م لرحم أو حاجة فتكاون ذنبااً يانقص قد كحيل للرجل موادكه: 0/113قال ابن كيمية في الفتاوى  
 . ها -به إيمانه، وال يكون به وافراً ا

                                                 
 .حدي، لحيح على شرط مسلم، ووافقه ال هبي: ، وقال3/11أيرجه الحاوم في المستدرك  31
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فماان وااان ماان هاا ه األمااة موالياااً للكفااار ماان الماااروين أو أهاال الكتاااب باابعض : 18/102وقااال  
ممل إكيان أهل الباطال واكبااعهم فاي شايء مان مقاالهم وفعاالهم الباطال، واان لاه مان : أنواع المواالأ، ونحوها

 .ها -ا..  ذلك بحسوعقاب والنفاث ال ا وال
فلايج  .. أي بحسو والئه ونوعه يكون له من ال ا والعقااب، والنفااث " بحسو ذلك " كأمل قوله  

 . ول أنواع الوالء سواء من حي، الحكم، ومن حي، ما يستحق لاحبه من ال ا والعقاب
 

 :ــاداةوااة واملعـة باملــرتبطــة مــامــل هـائــ مس

 :وسـاسـم اجلـحف: ىـة األولـألـــ املس
ااا ! اعلام أن مان يتحساج علاى عاورات المسالمين، وأحاوالهم الخالااة ا وبخالاة مانهم المحاهادين 

فهااو وااافر .. لينقلهااا إلااى أعاادائهم ماان الكفاارأ المحاارمينك سااواء وااان وفاارهم وفااراً ألاالياً أا وااان وفاار ردأ 
 . ئرأ ايسالا، يُقتل وفراً وال بدمملهم، ومواٍل لهم المواالأ الكبرى التي كخرجه من دا

ِ َوبِاّْلَوِْم اآْلَِخ ِ َوَما ُهْم بُِمْؤِمننَِي  :قاال كعاالى  ُُيَادُِعوَن  *َوِمَن انلذاِس َمْن َيُقوُل آََمنذا بِاهّللذ
نُْفَسُهْم َوَما يَْشُعُ ونَ 

َ
ِيَن آََمُنوا َوَما َُيَْدُعوَن إاِلذ أ َ َواَّلذ   .9-8:البقرأ اهّللذ

ومااان ياااداعهم للماااؤمنين أن يت ااااهروا بايساااالا، وأن يقولاااوا عااان أنفساااهم باااأنهم مؤمناااون،  ااام هااام  
 . يتحسسون عليهم ليالح أعدائهم من اللواغيك وغيرهم من الكافرين المحرمين

ن ِ  :وقال كعالى  ََْعَض الظذ ِ إِنذ  ن  ِيَن آََمُنوا اْجَتنُِبوا َكثرًِيا ِمَن الظذ
َها اَّلذ يُّ

َ
ُسوا  يَا أ إِثٌْم َواَل ََتَسذ

ََْعًضا ََْعُضُكْم  َْْتْ    . 21:الححرات َواَل َي
نااوع يااص يكااون الادافل عليااه الفضاول وحااو االطاالع علااى : والتحساج ماان حيا، دوافعااه نوعاان 

عااورات ااياارين، ليتلاا ذ الحاسااوإل ا فااي محالسااه الخالااة والعامااة ا بااالخوض فااي الحاادي، عاان أعااراض 
لاا ا جاااء عقااو النهااي عاان .. تباااهى بأنااه يملااك الاادليل والبينااة علااى لاادث دعااواه وقولااه الناااإل وعااوراكهم وي

التحسج النهي عن الغيباةك ألن الغيباة نتيحاة حتمياة للتحساج، فكال مان كحساج ال باد لاه مان أن يقال فاي 
 . غيبة اايرين

مان الكفاارأ  وناوع عااا يكاون دافعاه نقاال المعلوماات ورفال التقاارير إلاى اللواغيااك ال االمين وغيارهم 
وهااو أشااد أنااواع التحساج جرماااً، وهااو ماان الكفار األوباار الاا ي يخاارج .. وهاا ا ماان الماواالأ .. والمااروين 

 . لاحبه من الملة وال بد
والعاااا أولااى بااالنهي ماان .. الخاااص والعاااا : والنهااي عاان التحسااج الااوارد فااي اايااة يااامل النااوعين 

 . فتنبه ل لك.. الخاص 
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إياااوم وال اان فااقن ال اان أواا ب الحاادي،، وال :" أنااه قااال النبااي وفااي الحاادي، فقااد لااح عاان  
 . البخاري" كحسسوا، وال كحسسوا، وال كباغضوا، ووونوا إيوانا

من أول بمسلٍم أولًة فقن اهلل يُلعمه مملهاا مان جهانم، ومان ُوِساي  وبااً برجال مسالم فاقن :"وقال  
وساامعة فااقن اهلل يقااوا مقاااا رياااء وساامعة يااوا  يكسااوه ماان جهاانم، وماان قاااا برجاال مساالم مقاااا رياااءٍ  اهلل 

 (.  33")القيامة
فيااااه كحاااا ير وكرهيااااو ألولئااااك الاااا ين يكتبااااون التقااااارير عاااان المساااالمين الموحاااادين ليرفعوهااااا إلااااى  

مقاباال مبلااا  زهيااد ا يتقوكاااون باااه أو .. اللواغيااك ال اااالمين، وياااون علااايهم، وعلااى أمااااونهم، وكحروااااكهم 
وما أومر ألحاب النفاوإل الضاعيفة .. م على ول كقرير يكتبونه عن المسلمين يلبسون ا يرميه اللاغوت إليه

 !! هؤالء في بالدنا، ال ين باعوا دينهم وآيركهم بدنيا غيرهم
وااناك هاو (. 34")من اساتمل إلاى حادي، قاوا وهام يفارون مناه، ُلاو  فاي أذنياه ااناك:" وقال  

فكيااف بماان يسااتمل علااى .. الفضااول والتلفال  وهاا ا فايمن يسااتمل علااى وجااه.. الرلااص األباايض الماا اب 
 !! ؟..وجه التحسج ليالح أعداء المسلمين من الكافرين والماروين 

، ال كغتااابوا المساالمين، وال كتبعاااوا بلسااانه ولاام يااديل اييمااان قلبااهيااا معااار ماان آماان :" وقااال  
 (. 31") فضحه في بيتهعوراكهم، فقنه من اكبل عوراكهم يّتبل اهللُ عوركه، ومن يتبل اهلل عوركه ي

هاااو أولاااى .. مااان كتبااال عاااورات المسااالمين وكحساااج علااايهم لياااالح اللواغياااك الكاااافرين : قلاااك 
 . بالنفاث، وانتفاء اييمان من قلبه

فالتحساااج علاااى عاااورات المسااالمين وييولاااياكهم لياااالح أعااادائهم مااان المااااروين المحااارمين ال  
 ..! والخداع  يمكن أن يمتهنها إال ول منافق يسيج عريق في النفاث

من حمى مؤمناً مان مناافٍق بعا، اهلل ملكااً يحماي لحماه ياوا القياماة مان ناار جهانم، ومان :" وقال  
 (. 38") رمى مسلماً بايٍء يُريد ش ين ه به حبس ه اهلل على جسر جهنم حتى يخرج  مما قال

يااد بااه قتلااه أو فكيااف بماان يرمااي مساالماً بااايٍء ير .. هاا ا فاايمن يرمااي مساالماً بااايء يريااد شااينه بااه  
 ! ؟..سحنه في سحون اللواغيك ال المين 

عاين مان المااروين وهاو فاي سافر فحلاج عناد ألاحابه،  أُكي النبي : وعن سلمة بن األووع قال 
 . متفق عليه. فسبقتهم إليه فقتلته، وأي ت سلبه، فنفلني إياه: قال" اطلبوه فاقتلوه :"  م انسل، فقال 
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تل المرأأ التي حملك وتااب حاطاو إلاى وفاار قاري  عااا الفاتح، ومان بق وو لك فقد أمر النبي  
 . دون أن ُكستتاب

النااإل  لماا واان ياوا فاتح مكاة، أم ان رساول اهلل : وما في الحدي، عان ساعد بان أباي وقااص قاال 
 (. 30)إال أربعة نفر، وامرأكين

 . اسمها سارأمن هاكين المرأكين ه ه المرأأ التي حملك رسالة حاطو إلى وفار قري ، و  
 . إذا واكو المسلم أهل الحرب قتل ولم ُيستتو، وماله لور ته: قال ايماا سحنون 
 (.  38)يُقتل وال كُعرف له ا كوبة، هو والزنديق: وفي المستخرجة قال ابن القاسم في الحاسوإل 
ذهااو مالااك وطائفااة ماان ألااحاب أحمااد إلااى جااواز قتاال : 18/209وقااال اباان كيميااة فااي الفتاااوى  
 . ها -حاسوإل اال
 . وليج على شيء آير، واهلل كعالى أعلم.. وقتله يكون على الكفر واالركداد : قلك 

 . هة ورد ــ شب

 إن حاطو بن أبي بلتعة قد واكو وفار قاري ، وأطلعهام علاى سار زحاف النباي : لعل قائاًل يقول 
لام يكفاره،  ل ذلك فقن النبي وم.. وه ا من التحسج والمواالأ .. ومن معه من جند ايسالا لفتح مكة 

 ؟ ..فكيف نوفق بين ذلك، وبين ما كقدا ذوره .. ولم يأمر بقتله 
هو مان الكفار، لكان حاطبااً لام يكفار العتباارات وموانال  ال ي فعله حاطو بن أبي بلتعة : أقول 

 . عدأ منعك من لحوث الكفر به، سنأكي على بيانها إن شاء اهلل
فياه أمااا  و من الكفر والنفاث األوبرك ذلك لقول عمر بن الخلااب أما أن ال ي فعله حاطو ه 

دعناااي .. ياااا رساااول اهلل قاااد ياااان اهلل  ورساااوله والماااؤمنين :" وماااا فاااي الياااحيحين وغيرهماااا  حضااارأ النباااي 
 "! نك، وظاهر أعداءك عليك.. إنه قد نافق .. أضرب عنق  ه ا المنافق ا وفي رواية ا  فقنه قد وفر 

عه ولام ينكار علياه أن ها ا الا ي فعلاه حاطاو يُعاد مان الماواالأ للمااروين، والكفار يسام والنباي  
حماال حكاام النفاااث والكفاار علااى  ولكاان الاا ي أنكااره علااى عماار .. والنفاااث الاا ي كُقلاال عليااه األعناااث 

 ..! وذلك العتبارات كمنل من لحوث ه ا الحكم بحاطو .. حاطو 

 : اق فهو لالعتبارات التاليةأما أن حاطبًا لم يكفر، ولم يقع في النف 

لام يكاان يعلام ا أو ي ان ا أن ها ا الا ي فعلااه يمكان أن يرقاى إلااى ..  أناه واان متاأوالً فااي فعلاه -2 
ولام يكان يقياد باه الغا  والغادر برساول اهلل .. أو أنه يضر في إيمانه .. درجة الكفر والخروج من ايسالا 
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  ..باي لا لك نحاده يحياو ا مان فاوره ا لماا ساأله الن   عان السابو الا ي حملاه علاى وتاباة الرساالة إلاى
يا رسول اهلل ال كعحل علي إني ونك امرءاً مليقاً في قري ، ولم أون مان أنفساها، وواان مان :" وفار قري 

معااك ماان المهاااجرين لهاام قرابااات بمكااة يحمااون بهااا أهلاايهم وأمااوالهم فأحببااك إذ فاااكني ذلااك ماان النسااو 
ا  وماا فعلاك وفاراً وال اركاداداً، وال رضااً باالكفر بعاد ايساالا.. ون بها قرابتي فيهم أن أكخ  عندهم يداً يحم

مااا وفاارُت وال ازددُت .. أمااا أناي لاام أفعلااه غااااً ياا رسااول اهلل وال نفاقاااً .. ماا غياارت وال باادلك وفاي روايااة ا 
 "! لإلسالا إال حباً 

وماا يادريك لعال اهلل أن  ،شاهد بادراً قاد إنه .. ال كقولوا له إال ييراً ..  قد لدقكم:" فقال النبي  
اهلل : فاادمعك عينااا عماار وقااال". اعملااوا مااا شاائتم فقااد غفاارت لكاام : يكااون قااد اطلاال علااى أهاال باادر فقااال

 ..! ورسوله أعلم 
أن ال ضارر فياه  ذلاك متاأوالً  فقناه لانلوعا ر حاطاو ماا ذوارهك : 8/103قال ابن ححر في الفتح  
 . ها -ا
 . فتنبه ل لك.. وانل لحوث الكفر بالمعين والتأويل مانل من م: قلك 
قاااد :" ، لااا لك قاااال ا عااان طرياااق الاااوحي ا بساااالمة قياااد وبااااطن حاطاااو علااام النباااي  -1 

لاا لك نحااد عماار ا ولاايج لااه إال ذلااك ا قااد كعاماال ماال ..  ، وهاا ه ليسااك ألحااٍد بعااد الرسااول "لاادقكم
فقاال عباراكاه اانفاة .. الأ، ووفار ونفااث وما يدل عليه ظاهره من نكاود، وماوا.. حاطو على اعتبار ظاهره 

 ! ال ور
مـع بـاطن وقصـد     فعال  هنا قد تعامل الـنيب  .. األحفا  تبنى على الظاهر : فإ  قيل 

 ؟ ..حاطب 

يفعاال  وإناازال التعزياار والعقوبااات بالمخااالفين لاام يكاان النبااي .. فيمااا يخااص إقامااة الحاادود :أقااول 
أن باواطن األماور  وإن واان يعلام .. يساتوجو الحاد أو العقوباة  ذلك إال ما يدل عليه ظاهر الحال الا ي

بنفااااقهم  ويفاياهاااا هاااي بخاااالف هااا ا ال ااااهر، وتعاملاااه مااال المناااافقين علاااى اعتباااار ظااااهرهم رغااام علماااه 
 . ووفرهم في الباطن

فااالنبي عليااه اليااالأ والسااالا لاام يكاان يُقاايم الحاادود بعلمااه، وال : 318قااال اباان كيميااة فااي اليااارا  
 -ا.. ر الواحاد، وال بمحارد الاوحي، وال بالادالئل والااواهد، حتاى يمباك الموجاو للحاد ببيناة أو إقارار بخب
 . ها
يراعااي سااالمة  فكااان ..  أمااا فيمااا يتعلااق بققالااة العماارات التااي وااان يقاال فيهااا بعااض ألااحابه  

الاة العماراتك وبخالاة لحباه للعا ر وإق.. الباطن والقيد ال ي يللعه علياه الاوحي ماا وجاد إلاى ذلاك سابيالً 
 ..!إن جاءت ه ه العمرات من ألحابه الكراا ال ين لهم سابقة بالء وجهاد في سبيل اهلل 
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وألن مراعاأ سالمة الباطن في ه ا الحانو هو ليالح اينسان المخلئ بخاالف جاناو المؤايا أ 
 . رأ كستدعي ذلكإال ببينة ظاه ل ا لم يمضه النبي .. والمحاسبة ففيه كقريل وكع يو للمخالف 

ا   ونحاوه ذلاك الرجال مان األنياار الا ي قاال للنباي .. مان حاطاو  ودليلنا على ذلاك موقفاه 
للزبياار بااأن يسااقي  وذلااك لمااا حكاام النبااي " ..!!أراك كحااابي اباان عمتااك :" ومااا فااي لااحيح البخاااري ا

 ..! أرضه،  م يرسل الماء إلى أرض جاره األنياري 
وطعاان بحكاام النبااي .. هااو وفار أوباار " !أراك كحاابي اباان عمتااك "  قااول األنياااري للنبااي : قلاك

  .. والاا ي حماال النبااي  علااى إقالااة عمركااه علمااه  بسااالمة قيااده وباطنااه، وأن الاا ي لاادر منااه هااو
 . وه ه ليسك ألحٍد بعد رسول اهلل .. عبارأ عن فلتة وزلة 

، لكاان فهااو وااافري الحكاام فاا واال ماان اكهاام رسااول اهلل : 1/180قااال اباان العربااي فااي األحكاااا 
وأقاال عمركااه لعلماه بيااحة يقيناه، وأنهااا واناك فلتااة، وليساك ألحااٍد  األنيااري زل زلاة فااأعرض عناه النبااي 

 .  ها –ا  بعد النبي 
ماان حاطااو باان  ماان هاا ا األنياااري يُقااال أيضاااً فااي موقفااه  وها ا الاا ي قياال فااي موقااف النبااي 

 . واهلل كعالى أعلم.. أبي بلتعة 

أ  يقيل عثرات ترقى إأ دإجة الففر بناًء على سـالمة   هل ألحد بعد النيب : لفإ  قي 

 ؟ ..قصد وباطن أصحابها 

واانوا إن أناساً  :" من قوله وه ا ال ي يقيده عمر بن الخلاب .. النقلاع الوحي .. ال  : أقول 
بماااا ظهااار لناااا مااان  ، وإن الاااوحي قاااد انقلااال، وإنماااا نأيااا وم اانفاااي عهاااد رساااول اهلل  يؤيااا ون باااالوحي

أعمالكمك فمن أظهر لنا ييراً أم ناه وقربنااه ولايج لناا مان ساريركه شايء، اهلل ُيحاسابه فاي ساريركه، ومان أظهار 
 ". لنا سوءاً لم نأمنه ولم نيدقه وإن قال إن سريركه حسنة 

 . ال بدمن أظهر لنا الكفر البوا  ا من غير مانٍل شرعي معتبر ا أظهرنا له التكفير و : ل ا نقول 
ولاايج فااي جانااو كلبيااق .. يريااد فااي جانااو إقالااة العماارات " وااانوا يؤياا ون بااالوحي :" وقولااه  

 .  فتنبه ل لك.. الحدود وإنزال العقوبات 
.. ولام ياواري علياه ماا فعال .. لماا ساأله  أناه لاد ث النباي  ومن عالمات لادث حاطاو  -3 

بخالف المارأأ فقنهاا أنكارت ووا بك لماا سائلك .. فاث وبراءكه من الن.. مما دل على سالمة باطنه وقيده 
 ..! فزاد ذلك من جرمها ووفرها " ما معي من وتاب :" عن الكتاب، فقالك

ولكان .. ألن مان يياال المناافق أناه إذا حادد وا ب .. ولو وان حاطو منافقااً لكا  ب الحادي،  
ووااان لاا لك أ ااراً ظاااهراً فااي .. دل علااى لاادث إيمانااه وباطنااه وأنااه لاايج منافقاااً .. لمااا لاادث فااي الحاادي، 
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والكاا ب فااقن الياادث طمأنينااة، :" منحاكااه وإقالااة عمركااه، ومااا فااي الحاادي، اليااحيح الاا ي أيرجااه الترماا ي
 ".  ريبة 
يا رساول : في غزوأ كبوك، يقول ومن حدي، وعو بن مالك في قية كخلفه عن الغزو مل النبي  

واهلل ماا أنعام اهلل علاي مان ..  اهلل إنما أنحاني اهلل باليدث، وإن من كاوبتي أن ال أحادد إال لادقاً ماا بقياك
بْاتُاه فأهلاك   لرساول اهلل نعمة قط بعد إذ هداني اهلل لإلسالا أع ام فاي نفساي مان لادقي  أن ال أواون و  

بوا حين أنزل الوحي شر  ماا قاال ألحاٍد، فقاال َساَيْحلُِفوَن  :وما هلك ال ين و بوا، إن اهلل قال لل ين و  
وَ 
ْ
ُهْم رِْجٌس َوَمذ ْع ُِضوا َعنُْهْم إِنذ

َ
ِ لَُكْم إَِذا انَْقلَبُْتْم إَِّلِْهْم ِِلُْع ُِضوا َعنُْهْم فَذ اًء بِاهّللذ ََ اُهْم َجَهنذُم َجا

َ اَل يَا َْع َعاِن  *بَِما ََكنُوا يَْكِسُبوَن  ََيْلُِفوَن لَُكْم لَِْتَْضْوا َعنُْهْم فَإِْن تَ َْضْوا َعانُْهْم فَاإِنذ اهّللذ
 .  الَْقوِْم الَْفاِسقِنيَ 

ُ  :بينما أنزل اهلل في المال ة ال ين لد قوا الحدي، ا مانهم وعاو مان مالاك ا قولاه  لََقاْد تَااَب اهّللذ
ةِ  َبُعومُ ِِف َساَع ِ الُْعْْسَ ِيَن اتذ نَْصارِ اَّلذ

َ
 انلذِب ِ َوالُْمَهاِج ََِن َواأْل

َولََعَ اثلذاَلثَا ِ  إلاى قولاه كعاالى   لََعَ
 
َ
رُْض بَِما رَُحَبْت َوَضاقَْت َعلَيِْهْم أ

َ
ِيَن ُخل ُِفوا َحّتذ إَِذا َضاقَْت َعلَيِْهُم اأْل ْن اَل اَّلذ

َ
نُْفُساُهْم َوَظنُّاوا أ

َ ُهَو اِلذوذاُب ال ذِحيُم  ِ إاِلذ إَِّلْهِ ُثمذ تَاَب َعلَيِْهْم ِّلَُتوُبوا إِنذ اهّللذ  ِمَن اهّللذ
َ
ِياَن آََمُناوا  *َملَْجذ َهاا اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

ادِقنِيَ  َ َوُكونُوا َمَع الصذ  .229-220:التوبة اتذُقوا اهّللذ
ووياااف أن الكااا ب أردى أولئااك الااا ين وااا بوا .. الياادث أنحااااهم، وأقاااال عمااركهم  فتأماال وياااف أن 

 ..! األع ار، وأوبق  آيركهم 
وعان األساباب التاي أقالاك .. وه ا ينبغي أن يكون معتبراً عناد الحادي، عان حاطاو بان أباي بلتعاة  

 . عمركه
نة ع يمااة كاا هو وباادر حساا.. إن ممااا أعااان علااى إقالااة عماارأ حاطااو واا لك أنااه ماان أهاال باادر  -4 

رأ التأوياال لهاام لااو عمااروا أو وكوساايل دائاا.. وكسااتدعي كحسااين ال اان بأهلهااا .. وكقياال العماارات .. الساايئات 
 ..! زلوا
إن اهلل كعاالى :" قد ك ور له حسنة بدر ا وما أدراك ما حسنة بدر ا فقاال  ل لك نحد أن النبي  

 ". كم اعملوا ما شئتم فقد غفرت ل: اطلل على أهل بدر فقال
 ". إني ألرجو أن ال يديل النار أحد ا إن شاء اهلل ا ممن شهد بدراً والحديبية:" وفي لحيح مسلم 
 ..! فقد شهد بدراً والحديبية معاً .. وحاطو قد جمل بين الخيرين  
ولمااا .. ووانااك لااه سااابقة بااالء فااي اهلل .. نسااتفيد ماان ذلااك أن الماارء ولمااا وباارت ووماارت حسااناكه  

واهلل .. عنااد ورود الاااابهات، وحيااول الكباااوات .. كتوساال بحقاااه ساااحة التأويااال وإقالااة العمااارات ينبغااي أن 
 . كعالى أعلم
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فهاو لام يفعال ذلاك إال مارأ .. أن فعل الوشاية ال ي أقدا عليه حاطو لم يكن فعالً مالزماً له  -1 
لتحساج لافة الزماة لاه وها ا بخاالف ماا علياه الحاساوإل فاقن ا.. واحدأ في حياكه، وألسباب كقادا ذورهاا 

ال هاام لااه إال ويااف يتحياال علااى المعلومااات لكااي يرساالها إلااى موفديااه أو ماان يتعاماال .. علااى ماادار الوقااك 
 ..! معهم 

وبين من يقل في الخلأ مراراً مان حيا، داللتاه علاى لافة .. فهناك فرث بين من يقل في الخلأ مرأ  
 . وحقيقة فاعله

واهلل كعاالى .. حاطاو حكام وولاف الحاساوإل ااناف الا ور ل ا من الخلأ الفاد  أن ُيحمل على  
 .  أعلم
ألجل ه ه األسباب محتمعة أفدنا في أول حديمنا أن فعل حاطو يُعتبر من الكفر، ومان  ،دــوبع 

 . وال يحوز أن ُيحمل عليه حكم الكفر، واهلل كعالى أعلم.. المواالأ الكبرى، إال أن حاطباً لم يكفر بعينه 

لاى أولئااك الا ين هااان علايهم دياانهم، وساهل علاايهم التحساج علااى المساالمين إ :كلمــة أ يــرة 
مقابال .. ليالح اللواغيك باسم الدين، مت رعين بفتااوى بعاض المضاللين الماابوهين ممان ظااهرهم العلام 

ال يحساو هاؤالء أنهام علاى ييار، أو .. مبل  زهيد يُعلونه على ول كقرير يكتبونه إلاى مخاابرات اللواغياك 
وينتيااف اهلل كعااالى ماانهم لعباااده .. وليتاا وروا أن لهاام يوماااً سُيسااألون فيااه عمااا يفعلااون .. شاايء  أنهاام علااى
 . الم لومين

من أعان ظالماً بباطل ليادحض بباطلاه حقااً فقاد بار  مان ذماة اهلل :" أنه قال فقد لح عن النبي  
  (. 39")وذمة رسوله 
لموحاااادين وقااااتلهم، وانتهاااااك لمين افكيااااف بماااان يعااااين اللواغيااااك ال ااااالمين علااااى اعتقااااال المساااا 

 ! ؟..حرماكهم
فكاام ماان كقرياار ظااالم وتبااه مخباار حقياار أدى إلااى اعتقااال عااارات ماان الاااباب المساالم الموحااد ا  

 ..! إن لم يكن سبباً في قتلهم وإعدامهم .. لعارات السنين ا في أقبية وزنازين اللواغيك 
والمساالم ماان .. علااى أنفسااهم وأمااوالهم المااؤمن ماان أمنااه المساالمون :" وفااي لااحيح مساالم وغيااره 

 ". سلم المسلمون من لسانه ويده 
فهاو بانص الحادي، .. وال يسلمون من شر ياده ولساانه .. فال ي ال يأمنه المسلمون على أنفسهم 

 . ليج من المؤمنين وال المسلمين
أو يحاادل . .واح ر أن ككون ممن يتحسساون لياالح اللواغياك ال االمين .. فاكق اهلل يا عبد اهلل 

 .  وآيركك فتهلك وكخسر دنياك.. أو يقاكل دونهم .. عنهم 
                                                 

 .2010:أيرجه اللبراني، السلسلة اليحيحة 39
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 :نـريـافـرة الفـاهـى مظـره علــن ُيفـفيم: ةـانيـة الثـألــ املس

من أوره على م اهرأ الماروين، ووان ممن ال يستليعون حيلة، وال يهتدون سبياًل للهحرأ أو  
ْك ِمَ  :بالعحز وايوراه، لقوله كعالىال يكون مواليًا لهم، وهو مع ور .. الخروج من سللانهم 

ُ
إاِلذ َمْن أ

يَمانِ  ْن َتتذُقوا مِنُْهْم ُتَقاةً  :وقوله كعالى. 208:النحل َوقَلْبُُه ُمْطَمئِنٌّ بِاإْلِ
َ
. 18:آل عمران إاِلذ أ

ُ َنْفًسا إاِلذ وُْسَعَها :وقوله كعالى إاِلذ الُْمْسَتْضَعفنَِي مَِن  :وقوله كعالى. 188:البقرأ اَل يَُكل ُِف اهّللذ
اِن اَل يَْستَِطيُعوَن ِحيلًَ  َواَل َيْهَتُدوَن َسبِياًل   . 98:النساء ال  َِجاِل َوالن َِساءِ َوالْودِْلَ

أما من وان يستليل حيلة، ويهتدي سبياًل، ووان قادرًا على الهحرأ والخروج من سللان الماروين  
 م بعد ذلك يُكره على .. نيا وزينتها، أو شحًا بالوطن والعايرأ واألهل لكنه ال يفعل روونًا إلى الد.. 

الخروج وم اهرأ الماروين على المسلمين فقنه ال يُع ر، وهو منهم، ويلحق به وعيد مواالكهم في الدنيا 
 . واايرأ

إِنذ  :كعالى واعت ار ه ا بايوراه واعت ار أولئك بايوراه ال ين و بهم اهلل كعالى وأنزل فيهم قوله 
رْ 
َ
نُْفِسهِْم قَالُوا فِيَم ُكنْتُْم قَالُوا ُكنذا ُمْسَتْضَعفنَِي ِِف اأْل

َ
ِيَن تََوفذاُهُم الَْماَلئَِكُ  َظالِِِم أ لَْم اَّلذ

َ
ِض قَالُوا أ

َواُهْم َجَهنذُم وََساَءْت مَ 
ْ
ولَئَِك َمذ

ُ
ِ َواِسَعً  َفتَُهاِجُ وا فِيَها فَذ رُْض اهّللذ

َ
 . 90:النساء  ِصرًياتَُكْن أ

ولما أسر العباإل ا ووان ممن يستليعون حيلة ويهتدون سبياًل ا مل جملة من أسر من الماروين  
أما ظاهرك فكان :" فقال له رسول اهلل ! في بدر كعلل بايوراه، وقال يا رسول اهلل إني ونك مكرهاً 

نك علينا وأنك غير مكرهًا ايوراه الارعي ك أي أن ظاهرك يوحي ويدل أ"علينا، وأما سريركك فقلى اهلل 
بدليل أنك ونك ممن يستليعون حيلة ويهتدون سبياًل على الهحرأ وكفادي ممل ه ا النوع من .. المعتبر 

 ..!  م أن اهلل كعالى أعلم بسريركك هل ونك مكرهاً حقاً أا ال .. ايوراه المزعوا 
واهلل كعالى .. واب على كعلل العباإل بايوراه وبخالة أنه جاء وح ه ا هو كأويل والا النبي  

 . أعلم
 لما ُأسر العباإل، وعقيل، ونوفل، قال النبي : ومما يعيننا على ه ا الفهم ما رواه السدي قال 

يا عباإل :" ألم نيلِّ قبلتك، وناهد شهادكك، قال: ، قال يا رسول اهلل"افد نفسك وابن أييك:" للعباإل
ِ َواِسَعً  َفتَُهاِجُ وا فِيَها :م كال عليه ه ه اايةإنكم يالمتم فُخيمتم،   رُْض اهّللذ

َ
لَْم تَُكْن أ

َ
  (40 .)أ

ِ َواِسَعً  َفتَُهاِجُ وا فِيَها :على العباإل بقوله كعالى فاستدالل النبي   رُْض اهّللذ
َ
لَْم تَُكْن أ

َ
 أ
ه بايوراه غير مقبولك ألن أرض اهلل وأن كعلل.. دليل أن العباإل لم يكن مكرهًا ايوراه المعتبر شرعًا 

 . ووان ممن يستليعون حيلة ويهتدون سبيالً للهحرأ.. واسعة 

                                                 
 .12بواسلة الرسائل المفيدأ، للاين عبد اللليف آل الاين، ص 40
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هل يربإ له اإلكراه أ  يباشر مهمة قتال املسلمني .. فإ  قيل هذا املفره املعذوإ باإلكراه  

 ؟..مع املشركني 

وال يبرر له أن ُياارك معهم .. ايوراه يبرر له الخروج مل الماروين، وككمير سوادهم  :الجواب 
القتال، أو أن يوجه سهامه إلى لدور المسلمينك ولو على وجه الدفاع عن النفجك ألن دمه ليج أعز 

 . شرعاً من دا أييه المسلم، وألن المسلمين في عبادأ وجهاد ماروع، وهو في جهاد باطل غير ماروع
بعضهم مل بعض ا مأمورًا بأن يعتزل القتال،  م إذا وان المسلم في قتال الفتنة ا قتال المسلمين  

  .وأن يتخ  سيفاً من ياو، وأن يكون وخير ابني آدا ليبوء القاكل باي م وله 
إن بين يدي الساعة فتنًا وقلل الليل الم لم، ييبح الرجل فيها :" أنه قال فقد لح عن النبي 

م فيها يير من الماشي، والماشي فيها يير من مؤمنًا ويُمسي وافرًا، القاعد فيها يير من القائم، والقائ
الساعي، فكسروا قسيكم وقلعوا أوكاروم، واضربوا بسيوفكم الححارأ، فقن ديل على أحدوم فليكن  

 (. 42")وخير ابني آدا 
نَا بَِباِسٍط يَِدَي إَِّلَْك  :قوله كعالى يريد  

َ
لَئِْن بََسْطَت إََِلذ يََدَك ِِلَْقتُلَِِن َما أ

قْ 
َ
 . 18:المائدأتُلَكَ أِل
 ".  فمن وجد ملحأ أو معاذاً فليستع :" وفي لحيح مسلم 
 ".  إذا كواجه المسلمان بسيفهما فالقاكل والمقتول في النار:" وفي اليحيح و لك 
إنها ستكون فتنةا وفرقة وايتالف، فقذا وان و لك، فأِت بسيفك ُأُحدًا، فاضربه حتى :" وقال  

 (. 41") يتك حتى كأكيك يدا ياطئة، أو منية قاضيةينقلل،  م اجلج في ب
يا رسول اهلل أفال آي  بسيفي فأضرب به من : عن قتال الفتنة فقال وعن أبي ذر يسأل النبي  

إن :" قال! قلك يا رسول اهلل فقن ُديل بيتي ؟" شاروك القوا إذاً، ولكن اديل بيتك :" فعل ذلك ؟ قال
ف  ردائك على وجهك، فيبوء بق مه وإ مك، فيكون من ألحاب يايك أن يبهر ك السيف، فألِق طر  

 (.43")النار
 (.  44") إذا وانك الفتنة بين المسلمين فاكخ  سيفاً من ياو:" وقال 
ه ا االعتزال للقتال من باب أولى أن يفعله المسلم عندما يكره على قتال المسلمين مل : قلك
 ..!  الكافرين 

                                                 
 .3100: لحيح سنن ابن ماجه 42
 .3102: لحيح سنن ابن ماجه 41
 .3290: لحيح سنن ابن ماجه 43
 .3299: لحيح سنن ابن ماجه 44
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يُبع، .. أو بسيوف الماروين على كمرده عن طاعتهم في القتال  ..فقن قتل بسهاا المسلمين 
عن أا على نيته وعلى ما وقر في سريركه وقلبه يوا القيامة، وما في الحدي، ال ي أيرجه مسلم وغيره، 

يعوذ عائ  بالبيك، فيُبع، إليه بع، فقذا وانوا ببيداء من " :قال رسول اهلل : سلمة أا المؤمنين قالك
ُيخسف به معهم، ولكنه يُبع، :" فكيف بمن وان وارهاً، قال: فقلك يا رسول اهلل" بهم األرض يسف

 ".   على نيته
إن ناسًا من أمتي يؤمون بالبيك برجل من قري  قد لحأ بالبيك :" وفي رواية عند مسلم و لك
نعم، فيهم :" قلنا يا رسول اهلل إن اللريق قد يحمل الناإل، قال" حتى إذا وانوا بالبيداء يسف بهم 

 ". المستبير، والمحبور، وابن السبيل يهلكون مهلكاً واحداً وييدرون ميادر شتى يبعمهم اهلل على نياكهم
ونحن ال نعلم المكره، وال نقدر على التمييز، فقذا قتلناهم : 18/140قال ابن كيمية في الفتاوى 

كهم، فمن وان مكرهًا ال يستليل االمتناع فقنه بأمر اهلل ونا في ذلك مأجورين ومع ورين، ووانوا هم على نيا
ُيحار على نيته يوا القيامة، فقذا قُتل ألجل الدين لم يكن ذلك بأع م من قتل من قتل من عسكر 

 . ها -المسلمين ا
 . ونحن علينا أن نقاكل العسكر جميعه إذ ال يتميز المكره من غيره : 18/131وقال 

إذا وان المكره على القتال في الفتنة ليج له أن يُقاكلك بل  والمقيود أنه: 18/139إلى أن قال 
عليه إفساد سالحه، وأن ييبر حتى يُقتل م لوماً، فكيف بالمكره على قتال المسلمين مل اللائفة 
الخارجة عن شرائل ايسالا، وما نعي الزواأ والمركدين ونحوهم، فال ريو أن ه ا يحو عليه إذا أوره 

قاكل، وإن قتله المسلمون، وما لو أورهه الكفار على حضور لفهم ليقاكل على الحضور أن ال يُ 
باكفاث المسلمين، وإن المسلمين، ووما لو أوره رجل رجاًل على قتل مسلم معيوا، فقنه ال يحوز له قتله 

 .  ها -ك فقنه ليج حفظ نفسه بقتل ذلك المعيوا أولى من العكج اأورهه بالقتل

 :ـقاسـم الفـلـوااة املسـم ةـصف: ةـالثـة الثـألــ املس

فمن كماا اييمان ووماله أن ينضبط الوالء والبراء بضابط الارع، فيدور حي، يدور الارع ويريد 
 (. 41") من أحو هلل وأعلى هلل، ومنل هلل، فقد استكمل اييمان:" وإن يالف هواه، وما في الحدي،

في اهلل، والحو في اهلل، والبغض في اهلل أو ق عرى اييمان المواالأ في اهلل، والمعاداأ :" وقال  
 ("48 .) 

ومن عالمات انضباطه بالارع االقتياد في الحو والبغض بحسو ييال الخير والار التي 
 . كستدعي المواالأ والمعاداأ

                                                 
 . 380: د وغيره، السلسلة اليحيحةأيرجه أبو داو  41
 .  1139: أيرجه أحمد وغيره، لحيح الحامل 48
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أحبو حبيبك هونًا ما عسى أن يكون بغيضك يومًا ما، وأبغض بغيضك هوناً :" وما في الحدي، 
 . البخاري"  ك يوماً ماما، عسى أن يكون حبيب

والمسلم الفاسق قد جمل في نفسه ييرًا وشراًك حي، عنده من الخير ما يستدعي مواالكه من  
 .  وجه، وبقدر ما فيه من يير، وعنده من الار ما يستدعي محافاكه من وجه آير، وبقدر ما فيه من شر

ين العاملينك لتوفر جانو من الار أي ال كحوز مواالكه على ايطالث ومواالكنا لليالحين المحاهد 
 . عنده، وما ال كحوز محافاكه على ايطالث ومحافاكنا للماروين الكافرينك لتوفر جانو من الخير عنده

إذا اجتمل في الرجل الواحد يير وشر، وفحور : 18/109قال شين ايسالا في الفتاوى  
قدر ما فيه من الخير واستحق من المعاداأ وطاعة، ومعيية وسنة وبدعة، استحق من المواالأ والمواب ب

بحسو ما فيه من الار، فيحتمل في الاخص الواحد موجبات ايوراا وايهانة فيحتمل له من ه ا وه اك  
ه ا هو األلل ال ي اكفق .. واللص الفقير كُقلل يده لسرقته، ويُعلى من بيك المال ما يكفيه لحاجته 

 . ها -عليه أهل السنة والحماعة ا

أبا موسى األشعري حين جلده  ومما يدل على ه ا الفقه أن رجاًل شكا إلى عمر بن الخلاب  
على الارب، وحلق شعره، وسود وجهه، ونادى في الناإل أال ُيحالسوه وال يواولوه ا وه ا إفراط في 

وجهك،  لئن عدت ألسودن  :" المعاداأ والمحافاأ ا فأعلى عمر الااوي مائتي درهم، ووتو إلى أبي موسى
 ! وألطوفن  بك في الناإل 

إني أحمد إليك :" ويُروى و لك أنه كفقد رجاًل يعرفه، فقيل له أنه يتابل الاراب، فكتو إليه عمر 
اهلل ال ي ال إله إال هو، غافر ال نو، وقابل التوب، شديد العقاب، ذو اللول، ال إله إال هو، وإليه 

 :نك كوبته، وعندما بلغك كوبته عمر قال لمن حضر محلسهفلم يزل الرجل يرددها حتى أحس". الميير 
وال ككونوا أعواناً هك ا فالنعوا إذا رأيتم أيًا لكم زل  زلًة، فسددوه ووفقوه، وادعوا اهلل أن يتوب عليه، "

 ". للايلان عليه
ه في واقل وه ا القليل ال ي يتنبه إليه قليل منهم من يعمل ب.. وه ا فقه قل  من يتنبه إليه : قلك 

والحق هو .. وإما إفراط في البغض والمعاداأ .. فالناإل كحدهم إما إفراط في المواالأ .. حياكه ومعامالكه 
 . االعتدال والتوسط في ه ا وذاك

: فقلك". ال يكن حبُّك ول فاً، وال بغضك كلفًا :" أنه قال وما في األ ر عن أسلم، عن عمر  
 (.40"!)ْفك  ول ف  اليبي، وإذا أبغضك أحببك لياحبك التلف إذا أحببك و لِ :" ويف ذاك ؟ قال

                                                 
 .هو الولوع بالايء مل شغل القلو: والكلف. 993:لحيح األدب المفرد 40
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 ؟ ..اًل ـأويـاًل أو تـر جهـي الفافـوالـن يـفيم: ةـرابعـة الـألــ املس

فممل ه ا ال يحوز أن .. قد يوالي المسلم الكافر لعدا علمه بكفره، أو أنه يُقارف الكفر األوبر  
ه بالبيان له بأن ه ا ال ي يواليه وافر، ووفره يأكي ُيحمل عليه حكم مواالأ الكافرين قبل قياا الححة علي

ويحمل .. فقن ألر على مواالكه ونيركه بعد قياا الححة عليه، بالبينة القاطعة يكفر .. من جهة و ا، وو ا 
 .   فَإِنذُه مِنُْهمْ  :عليه حينئٍ  قوله كعالى

ُرد  :" راني، فلما علم رجل فقالفقد مر ابن عمر بنيراني فسلم عليه، فرد  عليه، فأيبر أنه ني 
 (. 48")علي  سالمي 

وسالمه عليه نوع .. حي، لم يكن يعلم أنه نيراني .. سلم عليه على أنه مسلم  فابن عمر  
 ..! ولكن لما بُين له أنه نيراني كبرأ منه وطلو منه بأن يرد عليه سالمه .. من المواالأ 

: أنه مر  برجل هيئته هيأأ مسلم، فسلم فرّد عليه وو لك ما روي عن عقبة بن عامر الُحهني 
إن رحمة اهلل : فقاا عقبة فتبعه حتى أدروه فقال! إنه نيراني: وعليك ورحمة اهلل وبرواكه، فقال له الغالا

 (. 49)وبرواكه على المؤمنين، لكن أطال اهلل حياكك، وأومر مالك وولدك 
فال يحوز التسرع بقطالث األحكاا على العباد ..  شاهدنا أن ه ا النوع من الحهل في العادأ يقل 

إال بعد التمبك بأن ه ا الموالي يوالي ذلك الكافر مل علمه المسبق بكفره، أو بالكفر ال ي يخرجه من 
 !  م هو بعد ذلك يواليه وينيره.. الملة 

والي كارك  أن ي: وقد يقل المسلم و لك في مواالأ الكافر من جهة التأويل المستساغ، ولفة ذلك 
وأن النيوص الارعية كبقيه .. العتقاده أن ذلك ال يخرجه من ايسالا .. أو كارك جنج العمل .. اليالأ 

إال أنه لتأويالكه واعتماده .. فه ا و لك وإن وان في الحقيقة يوالي الكافر المركد .. في دائرأ ايسالا 
واهلل كعالى   فَإِنذُه مِنُْهمْ  حوث حكم المواالأ كُقال عمركه، ويمنل عنه ل.. على بعض النيوص المرجوحة 

 . أعلم
ونحو ذلك مواالأ من يُ هر الكفر من وجه، واييمان من وجه آير فيرجح له جانو إيمانه على  

جانو وفره فيواليه على ذلك، بينما غيره يرجح له جانو وفره على جانو اييمان عنده فيعاديه على ذلك 
واعتماد الدليل الراجح لكلٍّ منهما ، وليج .. ماداا موقفهما ناكحاً عن اجتهاد وكقوى  ووالهما مع وران.. 

 . ألحدهما أن يُعيو على ااير موقفه إال على وجه المنالحة والمناظرأ الهادفة النافعة
وما حيل للتابعين في ايتالفهم على وفر الححاجك حي، فريق منهم وان يرى وفره لما رجح  

دلة التي ألزمته بتكفيره، ومنهم من أمسك عن ككفيره بحكم أن األدلة لديهم كلزمهم بالقول لديه من األ

                                                 
 .849:لحيح األدب المفرد 48
 .840:لحيح األدب المفرد 49
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ولم يقل ال ي وف ر الححاج أن ال ين لم يكفروه  .. ووال الفريقين لم يعو أحدهما على ااير .. بقسالمه 
يرموا ال ين وفروه وو لك ال ين لم يكفروه لم .. وفار لديولهم في مواالكه أو لعدا ككفيرهم للكافر 
وسبو ذلك أن وال الفريقين وان متأواًل في موقفه .. بالخروج والمروث عن الحماعة أو أنهم ككفيريون 

 !واعتقاده وعنده من الححة واألدلة ما يُبرر موقفه وكأويله
أيرج ابن أبي شيبة في وتابه اييمان عن وويل، عن سفيان، عن إبراهيم أنه وان إذا ذور الححاج  

الِِمنيَ  :قال ِ لََعَ الظذ اَل لَْعنَُ  اهّللذ
َ
 .  أ

 "! أشهد أنه مؤمن باللاغوت وافر باهللك يعني الححاج :" ووان الاعبي يقول 
ومل ذلك فقن وميرًا من السلف لم يكن يكفروه، وبخالة منهم علماء العراث، فقد  بك عن  

وه ه اا ار أيرجها ابن ". سمون الححاج مؤمنًا عحبًا ييواننا من أهل العراث يُ :" طاوإل أنه وان يقول
 (. 10)أبي شيبة في وتابه اييمان، وهي ولها لحيحة ايسناد وهلل الحمد

فلم .. فتأمل ويف سمى المخالفين لهم في ككفير الححاج من علماء العراث بأنهم إيوانهم 
يرموا بعضهم البعض  يسلو عنهم أيوأ ايسالا، ولم يحملهم الخالف على وفر ه ا اللاغية أن

 ! حاشاهم.. بالتفسيق، أو التضليل، أو التكفير 

ايتالف السلف على وفر الححاج لم يكن من قبيل ايتالفهم على نواقض اييمان  :هـــ تنبي 
وإنما وان ايتالفًا على شخيية الححاج وعلى أفعاله التي كقبل ممل .. التي كخرج لاحبها من ايسالا 

.. ويُ هر الكفر واللغيان من وجه آير .. ان يُ هر الحهاد وايسالا من وجه ه ا االيتالفك حي، و
.. وظهر لآلير ما لم ي هر للفريق األول .. ف هر له ا الفريق من أهل العلم ما لم ي هر للفريق ااير 

 ! فحكم ول فريق بما ظهر له، وليج لهم إال ذلك
على وفر الححاج على ايتالف المسلمين  وه ا يعني أنه ال يحوز االستدالل بايتالف السلف 

في ه ا الزمان على وفر طواغيك معالرين ال يحتمل حالهم وطغيانهم إال وجهًا واحداً، وهو الكفر البوا  
 م نقول بعد ذلك نع ر بعضنا بعضًا وما ع ر .. ولم ي هر منهم ما ُيسّوغ ويبرر االيتالف عليهم .. 

 !! ؟..ى وفر الححاج السلف بعضهم بعضاً في ايتالفهم عل
 :  هذا قياس فاسد من وجهين: أقول 

بخالف .. أن اللواغيك المعالرين المختلف عليهم ال يحتمل حالهم إال الكفر البوا  : أولهما 
وبالتالي .. الححاج فقن عنده من ايسالا واليفات واألعمال ما ُيسوغ القول بقسالمه، ويمنل من ككفيره 

 ! ا العير عليهال ييح قياإل طواغيك ه 

                                                 
 .اده ه اا ار المال ة ولها لحيحة ايسن: 31قال الاين نالر في التخريج، ص 10
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فهو لم يتلبج في الكفر البوا  ال ي ال يحتمل كأوياًل وال لرفًا وال ايتالفًا وحال طواغيك ه ا  
 ..! العير 

أن يالف السلف وان قائمًا على أساإل ايتالفهم على شخص الححاج باعتبار ما ظهر منه :  انياً  
الحكم يكمن ابتداء في ايتالفهم على بينما يالف الخلف من المعالرين على طواغيك .. لكل فريق 

مما حدى بفريق واسل من الناإل ا ..  األلول، وعلى كحديد النواقض التي كخرج لاحبها من اييمان
ذهبوا م هو أهل التحهم وايرجاء، يحيرون الكفر في كك يو القلو وجحوده ا يحادلون عن 

ويُزينون حالهم .. انهم، ويقولون بقسالمهم يبررون وفرهم وطغي.. اللواغيك ويُنافحون عنهم باغو عنيف 
 !   في أعين الناإل

وبين الححاج وهؤالء اللواغيك العمالء المحرمين .. فالفرث شاسل بين السلف وهؤالء الخلف  
  ..!الحا مين على لدور العباد والبالد 

ـ ــ املس ـ ـل اإلحسـ ـدخـ ـل يـهـ : ةـامسـ ـة اخلـأل ـ ـر مـ ـافـ ـى الفـا  إل ل ـن قبي

 وااة ؟ ـي املـف.. ه ــه عليـف قلبـأليـال  وتـه باإلسـرغيبـت

بل .. ليج ه ا من ذاكك فايحسان إلى الكافر لغرض كأليف قلبه على ايسالا ليج من المواالأ 
يتألف قلوب بعضهم بالعلاء الحزيل ليستميل  هو عمل ماروع يؤجر عليه لاحبه، حي، وان النبي 

وإنه ألبغض  لقد أعلاني رسول اهلل : ي قلوبهم إلى اييمان، وما قال بعض هؤالء ال ين نفلهم النب
 (. 12) الخلق إلي، فما زال يُعليني حتى إنه ألحو الخلق إلي

نْيَا َمْعُ وفًا :وقال كعالى في حق الوالدين الماروين ومن . 21:لقمان َوَصاِحبُْهَما ِِف ادلُّ
 . حهما والقياا على يدمتهما وني.. المياحبة بالمعروف ايحسان واينفاث عليهما 

ِسرًيا :وقال كعالى 
َ
َعاَم لََعَ ُحب ِهِ مِْسِكيًنا َوََتِيًما َوأ َُْطعُِموَن الطذ وااية عامة . 8:اينسان َو

 . كامل عامة المساوين واليتامى واألسرى بما في ذلك مساوين، ويتامى، وأسرى الكافرين 
، "قوا إال على أهل دينكم ال كيد:" قال رسول اهلل : وفي الحدي، عن سعيد بن جبير قال 

قال : قال  َوَما ُتنْفُِقوا مِْن َخرْيٍ يُوَفذ إَِّلُْكمْ  :إلى قوله  لََِّْس َعلَيَْك ُهَداُهمْ  :فأنزل اهلل كعالى
 (. 11") كيدقوا على أهل األديان:" رسول اهلل 

 سمعُك رسول اهلل أهديتم لحاري اليهودي؟ فقني : أنه ذبح شاًأ، فقال: وعن عبد اهلل بن عمرو 
 (. 13") ما زال جبريل يوليني بالحار حتى ظننك أنه سيورِّ ُه:" يقول

                                                 
 .3/484:ان ر زاد المعاد 12
 .1080:أيرجه ابن أبي شيبة في المينف، السلسلة اليحيحة 11
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فالمسلم ملالوا بأن يُ هر أيالث ه ا الدين في التعامل مل اايرين، وبخالة عندما يريد أن  
ين فال بد من أن يُ هر لهم من الرفق والحكمة والعدل ما ُيحببهم به ا الد.. يدعوهم إلى ايسالا 

 . الع يم، ويرغبهم في الديول فيه
ومن التباير إظهار . مسلم"  أدعو الناإل، وباروا وال كنفروا:" أنه قال فقد لح عن النبي  

 . ومن التنفير إظهار سوء الخلق في التعامل مل اايرين، وهو ما نهانا عنه النبي .. حسن الخلق 
من ال يُعاشر بالمعروف من ال يحد من ليج بحكيم : وفي األ ر عن محمد بن الحنفية قال 

 (. 14")معاشركه بداً، حتى يحعل اهلل له فرجاً أو مخرجاً 

 ال  ؟ ـملاذا التأكيد على عقيدة الواء والرباء يف اإلس: ـ املسألة السادسة

وعلى .. لماذا ه ا التأويد على عقد الوالء والبراء في اهلل : يرد السؤال على لسان ومير من الناإل 
لماذا نحن بني البار ال نكون جميعًا إيوانًا متحابين بغض الن ر عن .. ساإل االنتماء للعقيدأ والدين أ

 ! ؟..وما يلر  ذلك الم هو اينساني العلماني الواسل االنتاار .. االنتماءات الدينية العقدية أو غيرها 
إال أنه .. وهة التي كنادي به وومرأ الهيئات والحهات الماب.. رغم سعة انتاار ه ا اللر  : أقول 

 :  طر  ييالي باطل ال وجود له على أرض الواقل، وذلك من أوجه
هو الدين ال ي شرعه اهلل كعالى ..  عقد الوالء والبراء في اهلل وعلى أساإل اييمان باهلل : أواًل 

فليج للمرء ا ..  محمد لعباده على لسان أنبيائه من لدن آدا عليه السالا إلى ياكم األنبياء والمرسلين 
إلى عقيدأ أيرى أيًا وانك ه ه .. إن أراد البقاء في دائرأ دين اهلل ايسالا ا أن يخرج عن ه ه العقيدأ 

 !  وفر أو إيمان .. فالمسألة من ه ا الوجه إسالا أو ال إسالا  ..!العقيدأ 

فمن عقد الوالء والبراء، .. مألوه أن المحبوب ل اكه ال ي يُعقد فيه الوالء والبراء معبود  :ثانيًا 
فهو عبد له ا الغير أياً   ومن عقد الوالء والبراء في غير اهلل .. والمحبة والمعاداأ في اهلل فهو عبد هلل 

 .وسواء أقر بعبادكه له من دون اهلل أا أنه لم يقر.. وان ه ا الغير 
يحوز أن ُيحو شيء من  ال: 20/180وفي ه ا يقول شين ايسالا ابن كيمية في الفتاوى 

الموجودات ل اكه إال هو سبحانه وبحمده، فكل محبوب في العال م إنما يحوز أن ُيحو لغيره ال ل اكه، 
ُ  والرب كعالى هو ال ي يحو أن ُيح و لنفسه، وه ا من معاني إلهيته  لَْو ََكَن فِيهَِما آَلَِهٌ  إاِلذ اهّللذ

رك فال ُيحو ل اكه إال اهلل، فقن ذلك من ييائص إلهيته، فال فقن محبة الايء ل اكه ش لََفَسَدتَا
 .ها -ا.. يستحق ذلك إال اهلل وحده، وول محبوب سواه لم ُيحو ألجله فمحبته فاسدأ 

                                                                                                                                                        
 .4192:لحيح سنن أبي داود 13
 .881:لحيح األدب المفرد 14
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وإن الارك ل لم ع يم يحط من قدر وقيمة اينسان ال ي .. كوحيد وشرك .. فهو من ه ا الوجه 
وه ا مما ال يليق ببني البار ال ين .. وذل العبودية للمخلوث ُيلق لعبادأ اهلل وحده لينقله إلى حضيض 

 ! يتللعون دائماً للتحرر من كبعات العبودية للعبيد

من السنن التي فلر اهلل كعالى عليها الخلق وجود الحق والباطل، ووجود الخير والار، : ثالثًا
يقر أو يتابل الحق ما داا محاف اً وكدافل الحق مل الباطل، والخير مل الارعك حي، ال الباطل يمكن أن 

على باطله وطغيانه ومتمسكًا به، وال الحق يمكن له أن يتابل الباطل على باطله إال إذا كخلى عن لفته  
ولو وان لفسدت الحياأ، وكعللك ميالح العباد والبالد الدينية .. وه ا ال يمكن أن يكون .. وحق 

َمْت َصَواِمُع َوبِيٌَع وََصلََواٌت َولَْواَل دَ  :والدنيوية، وما قال كعالى ِ ََْعَضُهْم بِبَْعٍض لَُهد  ِ انلذاَس  ْفُع اهّللذ
ِ َكثرًِيا  .40:الحج. َوَمَساِجُد يُْذَكُ  فِيَها اْسُم اهّللذ

ِ َوالُْمْسَتْضَعفِنَي مَِن ال  َِجاِل َوالن ِسَ  :وقال كعالى اِن َوَما لَُكْم اَل ُتَقاتِلُوَن ِِف َسبِيِل اهّللذ اءِ َوالْودِْلَ
نَْك َوِّلًّا ْهلَُها َواْجَعْل نَلَا مِْن دَلُ

َ
الِِم أ ْخ ِْجنَا مِْن َهِذمِ الَْقْ ََ ِ الظذ

َ
ِيَن َيُقولُوَن َربذنَا أ َواْجَعْل نَلَا مِْن  اَّلذ

نَْك نَِصرًيا  . 01:النساء دَلُ
وقال . 82:ايسراء ابْلَاِطَل ََكَن زَُهوقًا َوقُْل َجاَء اْْلَقُّ َوزََهَق ابْلَاِطُل إِنذ  :وقال كعالى 

ُه فَإِذَا ُهَو َزاهِقٌ  :كعالى ُْ ِ لََعَ ابْلَاِطِل َفيَْدَم َكَذلَِك  :وقال كعالى. 28:األنبياء بَْل َنْقِذُف بِاْْلَق 
ُ اْْلَقذ َوابْلَاِطَل   . 20:الرعد يَْْضُِب اهّللذ

ال يمكن .. إلى أن يرد اهلل كعالى األرض وما عليها . .فالحق والباطل في كدافل وكيارع مستمر  
 ! أن نفترض إمكانية كعاياهما جنباً إلى جنو فضاًل عن إمكانية ديول أحدهما في مواالأ ااير

 . ه ا اللر  ييالي ال واقل له، وهو بخالف ما دلك عليه اايات، والواقل المااهد :رابعًا 
الُوَن ُيَقاتِلُونَُكْم َحّتذ يَُ دُّوُكْم َعْن دِينُِكْم إِِن  :أما داللة اايات، فلقوله كعالى  ََ َواَل يَ

َكيَْف َلِإْن َيْظَهُ وا َعلَيُْكْم اَل يَ ُْقبُوا فِيُكْم إاِلًّ َواَل  :ولقوله كعالى. 120:البقرأ اْسَتَطاُعوا
  اَل انلذَصاَر  َحّتذ تَتذبَِع مِلذتَُهمْ َولَْن تَ َْع َعنَْك اّْلَُهوُد وَ  :ولقوله كعالى. 8:التوبة ذِمذ ً 
وغيرها ومير من اايات التي كدل داللة قلعية على أن فريق الباطل ا بكل كاعباكه وم اهبه ا  . 210:البقرأ

ال يمكن أن يهدأ بالهم أو أن يحط لهم كرحال القتال والحرب والكيد إال بعد القضاء التاا على الحق 
 ..! وأهله 

فمن .. داللة الواقل المااهد ال ي ييدث ما جاء في القرآن الكريم فحدد عنه وال حرج أما  
واليوا يُمعنون ال بح والقتل .. الماضي القريو قد أمعنوا في قتل المسلمين في البوسنة والهرسك 
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وفي .. ن والفلبي.. ووامير .. واركيريا .. وأفغانستان .. وايجراا بحق المسلمين في الاياان وفلسلين 
التي يعاني فيها المسلمون من .. وغيرها الكمير الكمير من أميار المسلمين .. سيا يجزر الملوك في أندون

 !  ويالت أحقاد ملل الكفر والنفاث
أضف إلى ذلك إلى أنه ما من دولة في العالم إال وكميز المواطنين المحليين عن غيرهم في  

 ..!!واجبات المواالأ والمعاداأ، وفي الحقوث وال
فه ا الواقل وغيره من الاواهد يحعلنا نحزا أن شعار المحبة وعقد المواالأ بين بني البار على  

هو شعار باطل .. أساإل انتمائهم اينساني بعيدًا عن الوالء الديني أو اعتبار التقوى وأيهم أحسن عمال 
 ! ييالي ال واقل له في الوجود

مناٍف للعدل، وهو مفاده .. االأ على أساإل االنتماء اينساني عقد المو .. ه ا اللر   : امسًا 
.. أن يتساوى في الوالء والبراء، والحقوث والواجبات  أكقى أهل األرض مل أفحر وأوفر أهل األرض 

 . وه ا عين ال لم والحور.. فال ين ُييلحون في األرض وال ين يُفسدون 
َفَمْن ََكَن ُمْؤِمنًا َكمَ  :قال كعالى 

َ
 :وقال كعالى. 28:السحدأ ْن ََكَن فَاِسًقا اَل يَْستَُوونَ أ

 َفَنْجَعُل الُْمْسلِِمنَي ََكلُْمْج ِِمنَي
َ
ْم  :وقال كعالى. 38 - 31:القلم َما لَُكْم َكيَْف َُتُْكُمونَ  *أ

َ
أ

 
َ
رِْض أ

َ
اِْلَاِت ََكلُْمْفِسِديَن ِِف اأْل ِيَن آََمنُوا وََعِملُوا الصذ ارِ ََنَْعُل اَّلذ  . 18:ص ْم ََنَْعُل الُْمتذقنَِي ََكلُْفجذ

.. وافر ومؤمن : الوالء والبراء في ايسالا يقسم الاعوب ول الاعوب إلى قسمين :سادسًا 
 ..! بغض الن ر عن انتماءاكهم الحنسية أو العرقية أو عن لغاكهم وأوطانهم وألوانهم .. لالح وطالح 

.. ء على أساإل الحنج أو اللون أو العرث أو اللغة أو الوطن وه ا بخالف من يعقد الوالء والبرا 
 ..! فقنه يقسم الاعوب إلى مئات بل وآالف الفرث المتنافرأ المتباغضة المتناحرأ فيما بينها

أا العقائد والن ريات األيرى الواسعة .. عقيدأ ايسالا : قأيهما أجمل للاعوب وأقل كفريقًا لها 
 !! ؟..االنتاار 

بغض الن ر عن .. وأيهم أحسن عمال .. ميزان التفاضل في العقيدأ ايسالمية التقوى  :سابعًا 
وه ا بخالف الن ريات األيرى التي كفاضل بين بني البار على أساإل االنتماء للتراب .. أي اعتبار آير 

 ..!!  أو اللون أو الحنج أو اللغة أو غير ذلك من الروابط مما ال يليق ببني البار 

إن عقيدأ الوالء والبراء في ايسالا هي الحين المنيل ال ي يحفظ األمة من أي غزو  :نًاثام 
 ..! عسكري أو فكري  قافي 



 عبد المنعم مصطفى حليمة/ الشيخ           أعماٌل ُتخِرُج صاحَبها من الِملَِّة
 

85 

فقذا ما انهار .. وهو الحين ال ي ُياعر األمة بالتمايز عن اايرين من المحرمين الكافرين  
واء وانك مادية أا معنوية وسقط سقلك معه المناعة ضد أي غزو يارجي أيًا وانك لوركه وأهدافه س

وه ا ال ي يريده األعداء من المسلمين أن يغيبوا العقيدأ التي كحملهم على التحرر من ول .. وفكرية 
 ..! ضروب وأشكال االستعمار والهيمنة

وكتعامل معهم ووأنهم .. ما ال ي يحمل األمة على عدا قبول دولة اليهاينة على أرض فلسلين  
 !؟.. األمة سرطان يبي، في جسد 

وال ي ش  من األمة وآ ر السخط .. حين األمة األيير .. إنها عقيدأ الوالء والبراء  :الجواب
ستحد أن عقيدأ الوالء والبراء في ايسالا قد غابك عن ساحة .. والغضو وأقر بدولة إسرائيل كأمل حاله 

 ! اليهاينة اليهود وذلك ال ي حمله على ايقرار بدولة.. اعتقاده وكفكيره وذهنه وحياكه
أكرى ماكلة بينهم وبين .. كأمل لو أن اليهاينة اليهود يديلون بيدث في سلم ايسالا وافة 

 ؟ ..المسلمين في فلسلين وغيرهم من المسلمين في العالم 
إِنذَما  :ألن الحميل حينئٍ  يكونون معنيين من قوله كعالى.. بأن ال : الجواب يعرفه الجميع

 .20:الححرات َن إِْخَوةٌ الُْمْؤِمنُو
ما ال ي حمل األمة من قبل على مقاومة المستعمر الكافر بكل أشكاله وضروبه إلى أن اضلركه  

 ..! إنها عقيدأ الوالء والبراء .. للخروج من الديار 
ستحد الفارث بينهما أن األحياء .. كأمل الفارث بين األحياء واألموات ممن يدبون على األرض  

 ..! يزالون متمسكين بحين عقيدأ الوالء والبراء بخالف األموات من األحياء منهم ال 
ألجل ذلك نلحظ األعداء ويف يحرلون أشد الحرص على القضاء على عقيدأ الوالء والبراء في  

ليستبدلوها بوالءات جاهلية نتنة ضعيفة المقاومة والتأ ير، يسهل عليهم من ياللها .. نفوإل أبناء ايسالا 
 ..! يق أهدافهم ومآربهم بغزو البالد واستحمار العباد كحق

و لك ..  م هي معاملة بالممل وما أن القوا يضمرون ويُ هرون لنا العداوأ والبغضاء  :تاسعًا 
 . نحن نضمر ون هر لهم العداوأ والبغضاء 

 . 38:التوبة فذ ً َوقَاتِلُوا الُْمْْشِكنَِي ََكفذً  َكَما ُيَقاتِلُونَُكْم َكَ  :وما قال كعالى 
ونَ  :وقال كعالى في المؤمنين  ََُهُم ابْلَْْغُ ُهْم يَنْتَِِصُ َصا

َ
ِيَن إِذَا أ  . 39:الاورى َواَّلذ

 . وانوا يكرهون أن ُيست لوا، فقذا قدروا عفوا : قال إبراهيم النخعي
ومن أجل .. ووفرهم ولكن الفرث بيننا وبينهم أنهم ُيضمرون لنا العداوأ والبغضاء من أجل باطلهم  

أما نحن فقننا ن هر لهم العداوأ من أجلهم ومن أجل أطرهم إلى .. أطماعهم الدنيوية التوسعية الساقلة 
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فهي عداوأ في حقيقتها الخير ول الخير لهم .. إلى جنة عرضها السماوات واألرض .. نور الحق والهداية 
 . سالاعسى أن ككون سبباً في ديولهم في دين اهلل كعالى اي

ِيَن َمَعُه إِذْ قَالُوا لَِقْوِمهِْم إِنذا  :وما قال كعالى 
ْسَوةٌ َحَسنٌَ  ِِف إِبَْ اهِيَم َواَّلذ

ُ
قَْد ََكنَْت لَُكْم أ

ِ َكَفْ نَا بُِكْم َوبََدا بَِّْنََنا َوبَِّْنَُكُم الَْعَداَوةُ َوابْلَ  ا َتْعُبُدوَن مِْن ُدوِن اهّللذ َْْضاُء بَُ آَُء مِنُْكْم َومِمذ

ِ وَْحَدمُ  بًَدا َحّتذ تُْؤِمنُوا بِاهّللذ
َ
 . 4:الممتحنة أ
َحّتذ  وليسك من أجل كعبيد العبيد للعبيد وإنما من أجل .. فهي عداوأ ليسك من أجل الدنيا  

ِ وَْحَدمُ   ..!  فقن آمنوا باهلل وحده انقلبك العداوأ إلى سلم، والبغضاء إلى محبة وأيوأ  تُْؤمِنُوا بِاهّللذ
ِينِ  :وما قال كعالى  ََكةَ فَإِْخَوانُُكْم ِِف ادل  َذ اَلةَ َوآَتَُوا ال قَاُموا الصذ

َ
 . 22:التوبة فَإِْن تَابُوا َوأ

وفي رواية . البخاري"  عحو اهلل من قوٍا يديلون الحنة في السالسل:" وفي الحدي، اليحيح 
 ".   لقوا ُيساقون إلى الحنة مقرنين في السالس:" عند أحمد

 ..!  م يار  اهلل لدرهم لإلسالا .. وهم أسرى الحرب من األعداء المكبلين بسالسل األسر 
 ..! ولكن من أجل أن نقودهم بها إلى الرضوان والحنة .. فهي سالسل غلي ة ووريهة  
 ..! وعدا هم لنا شرك ووفر وإرادأ الار للحميل .. وإرادأ يير للحميل .. فعدا نا لهم عبادأ  
لماذا ه ا : إلى هنا نكون قد انتهينا ا بفضل اهلل ومنته ا من الحواب على السؤال المتقدا ال ور 

ولماذا ال يكون وال نا معقودًا على أساإل انتمائنا لحنج .. التأويد على عقيدأ الوالء والبراء في ايسالا 
 !؟..البار واينسان 

 .ـ والءات جاهلية واسعة االنتشار نحذر منها

الم اهر التي ابتليك بها األمة والءات جاهلية نتنة كعددت أشكالها ولورها، وكفاقم شرها  من 
وإكمامًا للبح، والفائدأ .. فرقك األمة في ككتالت وانتماءات ما أنزل اهلل بها من سللان .. وضررها 

 : نتناول بعض ه ه الوالءات أو الروابط التي يُعقد فيها الوالء والبراء، التي منها
ولوركه أن كُعقد المواالأ والمعاداأ على أساإل االنتماء إلى الحزب، فمن وان : الوفء احلزبي -1 

من الحزب أو أنيار الحزب والوه وقربوه، ووللوه، ومن وان ليج من الحزب وليج من أنياره عادوه 
 ..! وجافوه بغض الن ر عن دينه وأيالقه وسلووه 

لكون ه ه .. ييده في الحق والباطل، وعلى الخير والار ومن لوره و لك منالرأ الحزب وكأ 
 ! المواقف لادرأ عن الحزب

وياتد غضبهم .. فقذا ما ذُور الحزب بايء من النقد وإن وان حقًا سرعان ما كمور  ائركهم  
 ..! وإنكارهم على من كحرأ فوجه ذلك النقد 
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 !! ؟..رجاالت الحزب فكل شيء عندهم قابل للنقد والتقييم والتعقيو إال الحزب و  
ومن م اهره و لك أن ينال ول ما ييدر عن الحزب من كعليمات وكوجيهات القبول التاا لكونها  

ومن دون أن .. أو موافقتها للحق .. بغض الن ر عن لوابها أو يلئها .. لادرأ عن الحزب أو الحماعة 
 ! يردها إلى الارع ويعرف حكم اهلل فيها

وهو من أشنل ما يؤي  .. م أقوال الحزب وحكمه على قول اهلل ورسوله ومن م اهره و لك كقدي 
 !على من يقل في الوالء الحزبي الم موا 

ولو جاء من غير طريق .. ومنه و لك أن ال يُقبل الحق إال إذا جاء من يالل قنوات الحزب 
 ..! اكه الحزب ال ينال عندهم القبول أو نفج القبول وما لو جاءهم عبر طريق الحزب وقنو 

ومن عالمات ذلك أنك إن جادلك أحدهم في مسألة ما ويكون الحق بحانبك ومل ذلك كراه  
فقذا أيبركه بأن ه ا ال ي كقول به هو قول .. يماري ويحادل ويقلل من قيمة ه ا الحق ال ي أنك عليه 

 ..!!  المبين  كراه يتراجل عن جداله ومماراكه ويقر لك أن ه ا هو الحق.. الحزب وقول قادأ حزبه 
كراهم يتأولون لهم يلأهم ويقيلون عمركهم، ويقللون .. ولو وقل قادأ الحزب في يلأ جلي ظاهر  

بينما لو وقل حزب آير أو شخص آير بنفج الخلأ بل وأقل منه .. من شأن يلئهم ووأنه لم يكن 
 !! ؟..يم حي، يحملون عليه أسوأ عبارات اللعن والتحريح، والتأ .. كراهم ال يرحمونه 

فه ه اليور ولها من الوالء الحزبي الم موا، ومما قد نهى اهلل كعالى عنه، وفي ه ا يقول شين  
وأما رأإل الحزب فقنه رأإل اللائفة التي كتحزب أي كيير حزباً، : 22/91ايسالا ابن كيمية في الفتاوى 

ان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما فقن وانوا محتمعين على ما أمر اهلل به ورسوله من غير زيادأ وال نقي
 . عليهم

وإن وانوا قد زادوا في ذلك ونقيوا ممل التعيو لمن ديل في حزبهم بالحق والباطل،  
وايعراض عمن لم يديل في حزبهم، سواء وان على الحق أو الباطل، فه ا من التفرث ال ي ذمه اهلل 

ئتالف ونهيا عن التفرقة وااليتالف، وأمرا بالتعاون على كعالى ورسوله، فقن اهلل ورسوله أمر بالحماعة واي
 . ها -البر والتقوى، ونهيا عن التعاون على اي م والعدوان ا

من حالف شخيًا على أن يوالي من وااله، ويُعادي من عاداه وان من جنج التتر : 18/10وقال  
اهلل كعالى، وال من جند المحاهدين في سبيل الايلان، وممل ه ا ليج من المحاهدين في سبيل 

 . ها -المسلمين، وال يحوز أن يكون ممل هؤالء من عسكر المسلمين بل هؤالء من عسكر الايلان ا
من لور المواالأ الباطلة السائدأ في أميار المسلمين مواالأ : موافة العامل أو الشيخ ل اته -2 

 :ولها لور عدأ.. الاين ل اكه 
.. يوالون من يواليه ويديل في طاعته .. هك فيوالون فيه ويُعادون فيه أن الناإل يحبونه ل اك: منها

 ! وأيهم أحسن عماًل ؟.. بغض الن ر عن اعتبار الدين والخلق .. ويُعادون من يُعاديه أو يحافيه 
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والقتال دونها .. فيما أيلأ فيه أو ألاب .. التعيو ألقواله وم اهبه في الحق والباطل : ومنها
 ..! ومن دون ردها إلى الكتاب والسنة .. درأ عنه لكونها لا.. 

فهم ال يُليقون أن يروا أحداً .. وال كعقيبًا .. أن أكباعه ال يقبلون في حق شيخهم نقدًا : ومنها
فسرعان ما كمور  ائركهم عليه باينكار .. يعقو عليه في مسألة أو جزئية ا ولو وان محقًا ا ومن يفعل 

 ! ؟..ن الاين في ن رهم فوث أن يُعقو أو ُيستدرك عليه في شيءأل.. والزجر، والتوبين 
غير .. وأنها أحرف منزلة من السماء .. أنهم يتعاملون مل والمه وفتاويه بقدسية بالغة : ومنها

 !؟..قابلة للنقاش أو الرد 
ه بلسان وه ا إن لم يقولو .. عدا شيخهم فقنه يؤي  منه وال يُرد عليه .. فكل يؤي  منه ويُرد عليه 

 ..! وهو في ومير من األحيان ألدث كعبيراً من لسان القال .. القال فقنهم يقولونه بلسان الحال والعمل 
وهم .. كحك زعم أن الناإل ال يفهمون الكتاب والسنة .. كقديم قوله على الكتاب والسنة : ومنها

فهو لم يخالفهما إال لوجه .. لسنة وأن الاين هو أفهمهم وأعلمهم بالكتاب وا.. دون الاين فهماً وعلمًا 
 !! ؟..معتبر عنده يعرفه هو واايرون ال يعرفونه 

فالقول قوله وإن وان باطاًل معارضًا ليريح األدلة من .. رد الحق إذا جاء مخالفًا لقوله : ومنها
 ! الكتاب والسنة
ق غيره ال ينال عند القوا ولو جاء من طري.. أن الحق ال يُقبل إال إذا جاء منه أو من طريقه : ومنها

 ! ؟..نفج القبول وما لو جاء عن طريق شيخهم 
بينما لو وقل غيره بنفج األيلاء .. حمل أيلائه دائمًا على التأويل والمحمل الحسن : ومنها

 !وكقوا عليه الدنيا وال كقعد.. فقنه يُفسق وُيحّرا 
.. لقول في أي شين أو شخص آير ا أن يُقال أسوأ ا! فهم يرضون ا أو على األقل ال يُبالون
أما أن يُقال شيء من ذلك في شيخهم ا ولو بالحق ا .. فاألمر عليهم هينًا ال يمير حفي تهم أو غضبهم 

 !وال ُيسمح به .. فه ا غير ممكن 
ولحوا غيره من أهل العلم .. الويل لمن يقترب منه .. لحمه مسموا بالسم األلفر القاكل 

 ..!  ال حرج من نهاها وأولها .. رأ وشهية ماوية ومبه.. والفضل 
فقنه ُيحمل عليهم ا .. فالناإل إن وللوا إلى ه ا المولل في التعامل مل شيويهم أو علمائهم  

ِ  :وال بد ا ما قاله كعالى في أهل الكتاب من قبل ْرَبابًا مِْن ُدوِن اهّللذ
َ
ْحبَارَُهْم َورُْهبَاَنُهْم أ

َ
َُذوا أ  اَّتذ

فأطاعوهم في كحليلهم لما حرا اهلل، وكحريمهم لما .. وذلك عندما اكبعوهم فيما أيلأوا فيه . 32:التوبة
فكانك كلك عبادكهم واكخاذهم .. وقدموا قولهم على ما أنزل اهلل كعالى في التوراأ واينحيل .. أحل اهلل 

 !  أرباباً من دون اهلل 
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وهو نيراني، فسمعه يقرأ  النبي  وما جاء ذلك من حدي، عدي بن حاكم، ووان قد قدا على
مُِ وا إاِلذ  :ه ه ااية

ُ
ِ َوالَْمِسيَح اََْن َمْ َََم َوَما أ ْربَابًا مِْن ُدوِن اهّللذ

َ
ْحبَارَُهْم َورُْهبَاَنُهْم أ

َ
َُذوا أ اَّتذ

ا يُْْشُِكونَ   :قال . قلك له إنا لسنا نعبدهمف: قال ِّلَْعُبُدوا إِلًَها َواِحًدا اَل إََِلَ إاِلذ ُهَو ُسبَْحانَُه َعمذ
فتلك :" بلى، قال: قلك: ؟ قال"أليج ُيحرمون ما أحل اهلل فتحرمونه، وُيحلون ما حرا اهلل فُتحلونه "

 ". عبادكهم
أما إنهم لم ُييلوا لهم، ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون اهلل ا بمعنى : وو لك قال أبو البحتري
اعوهم، ولكن أمروهم فحعلوا حالل اهلل حرامه، وحرامه حالله فأطاعوهم الرووع والسحود والتنسك ا ما أط

 ! فكانك كلك الربوبية 
وانك : ويف وانك الربوبية في بني إسرائيل ؟ قال: قلك ألبي العالية: وقال الربيل بن أنج

فما أمرونا به لن نسبق أحبارنا بايء، : الربوبية أنهم وجدوا في وتاب اهلل ما أمروا به ونهوا عنه، فقالوا
 (. 11)ائتمرنا، وما نهونا عنه انتهينا لقولهمك فاستنيحوا الرجال ونب وا وتاب اهلل وراء ظهورهم

أما إن وان المتبل عاجزًا عن معرفة الحق على التفييل : 01-0/02قال ابن كيمية في الفتاوى 
وأما إن قلد يلأ وما في القبلة، وقد فعل ما يقدر عليه ممله من االجتهاد في التقليد فه ا ال يؤاي  إن أ

بمحرد هواه، ونيره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، فه ا من أهل شخيًا دون دون ن يره 
 .  الحاهلية

من علم ه ا يلأ فيما جاء به الرسول  م اكبعه على يلئه وعدل عن قول الرسول، فه ا : وقال 
إن اكبل في ذلك هواه، ونيره باللسان واليد مل علمه  له نييو من ه ا الارك ال ي ذمه اهلل، ال سيما

 . أنه مخالف للرسولك فه ا شرك يستحق لاحبه العقوبة عليه
وون األستاذ يريد أن يوافقه كلمي ه على ما يريد، فيوالي من يواليه، ويُعادي : 10-18/29وقال  

و عليه أحد بل كحمعهم السنة وكفرقهم من يُعاديه مللقًا، وه ا حراا ليج ألحد أن يأمر به أحدًا، وال يحي
 . البدعة، يحمعهم فعل ما أمر اهلل به ورسوله وكفرث بينهم معيية اهلل ورسوله

ومن حالف شخيًا على أن يوالي من وااله ويعادي من عاداه وان من جنج التتر المحاهدين في  
من جند المسلمين، وال يحوز أن سبيل الايلان، وممل ه ا ليج من المحاهدين في سبيل اهلل كعالى، وال 

 . يكون هؤالء من عسكر المسلمين، بل هؤالء من عسكر الايلان
فقن فرعون وإبليج ول واحد منهما يللو أن يعبد ويُلاع من دون اهلل، وه ا : 8/120وقال  

وذلك أن .. ال ي في فرعون وإبليج غاية ال لم والحهل، وفي نفوإل سائر األنج والحن شعبة من ه ا 
اينسان يريد نفسه أن كلاع وكعلو بحسو ايمكان، والنفوإل ماحونة بحو العلو والرئاسة بحسو 

                                                 
 .0/80:عن الفتاوى البن كيمية 11
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إمكانها، فتحده يوالي من يوافقه على هواه، ويعادي من يخالفه في هواه، وإنما معبوده ما يهواه ويريده، 
نَْت تَُكوُن عَ  :قال كعالى

َ
فَأ
َ
ََذ إِلََهُه َهَوامُ أ يَْت َمِن اَّتذ

َ
َرأ
َ
 . لَيْهِ َوكِياًل أ

أي لديقي وعدوي، " يال، ياغي " والناإل عنده وما هم عند ملوك الكفار من الترك وغيرهم  
 . فمن وافقهم وان ولياً وإن وان وافراً، ومن لم يوافقه وان عدواً وإن وان من  المتقين، وه ا حال فرعون

ال يتمكن مما كمكن منه فرعون من والواحد من هؤالء يريد أن يُلاع أمره بحسو إمكانه، لكنه  
دعوى ايلهية وجحود اليانل، وهؤالء وإن أقروا باليانل فقذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادأ اهلل المتضمنة 

، وومير من الناإل عنده عقل وإيمان ال يللو ه ا الحد، كرك طاعتهم عادوه، وما عاد فرعون موسى 
اً مسلماً طلو أن يُلاع في أغراضه وإن وان فيها ما هو ذنو بل كللو نفسه بما هو عنده، فقذا وان ملاع

ومعيية هلل، ويكون من أطاعه أحو إليه وأعز عنده ممن أطاع اهلل ويالف هواه، وه ه شعبة من حال 
 . فرعون وسائر المك بين للرسل

ضاء، وليج للمعلمين أن ُيحزبوا الناإل ويفعلوا ما يلقى بينهم العداوأ والبغ: 20-18/21وقال  
ِ َواِلذْقَو  َواَل  :بل يكونون ممل األيوأ المتعاونين على البر والتقوى وما قال كعالى  الِّْب 

َوَتَعاَونُوا لََعَ
ثِْم َوالُْعْدَوانِ   اإْلِ

 .  َتَعاَونُوا لََعَ
وليج ألحٍد منهم أن يأي  على أحد عهدًا بموافقته على ول ما يريد، ومواالأ من يواليه، ومعاداأ  

من يُعاديه، بل فعل ه ا وان من جنج جنكزيان وأمماله ال ين يحعلون من وافقهم لديقًا ولياً، ومن 
بل عليهم وعلى أكباعهم عهد اهلل ورسوله بأن يُليعوا اهلل ورسوله، ويفعلوا ما أمر اهلل .. يالفهم عدوًا باغي 

 . به ورسوله
وكلمي  ييومة ومااجرأ لم يحز ألحد أن وإذا وقل بين معلم ومعلم أو كلمي  وكلمي  أو معلم  

يُعين أحدهما حتى يعلم الحق، فال يُعاونه بحهل وال بهوى، بل ين ر في األمر فقذا كبين له الحق أعان 
المحق منهما على المبلل، سواء وان المحق من ألحابه أو ألحاب غيرهك وسواء وان المبلل من 

 . اهلل وحده وطاعة رسوله واكباع الحق ولقياا بالقسط ألحابه أو ألحاب غيره، فيكون المقيود عبادأ
نُْفِسُكْم  :قال اهلل كعالى 

َ
ِ َولَْو لََعَ أ امِنَي بِالْقِْسِط ُشَهَداَء هّلِلذ ِيَن آََمنُوا ُكونُوا قَوذ َها اَّلذ يُّ

َ
يَا أ

 ُ ْو فَقِرًيا فَاهّللذ
َ
قَْ بنَِي إِْن يَُكْن َغنِيًّا أ

َ
يِْن َواأْل وِ الَْوادِلَ

َ
ْن َتْعِدلُوا َلِإْن أ

َ
ْوَِل بِهَِما فاََل تَتذبُِعوا الَْهَو  أ

َ
 أ

َ ََكَن بَِما َتْعَملُوَن َخبرًِيا ْو ُتْع ُِضوا فَإِنذ اهّللذ
َ
 .  تَلُْووا أ

ومن مال مل لاحبه ا سواء وان الحق له أو عليه ا فقد حكم بحكم الحاهلية ويرج عن حكم اهلل  
عهم أن يكونوا يدًا واحدأ مل الحق على المبلل، فيكون المع م عندهم من ورسوله، والواجو على جمي

ع مه اهلل ورسوله، والمقدا عندهم من قدمه اهلل ورسوله، والمهان عندهم من أهانه اهلل ورسوله بحسو ما 
 .يُرضي اهلل ورسوله ال بحسو األهواء



 عبد المنعم مصطفى حليمة/ الشيخ           أعماٌل ُتخِرُج صاحَبها من الِملَِّة
 

90 

والحو والبغض والمواالأ  وليج ألحد أن يُعلق الحمد وال ا: 118-18/110وقال رحمه اهلل  
ممل أسماء القبائل، والمدائن، : والمعاداأ، واليالأ واللعن بغير األسماء التي علق اهلل بها ذلك

 . والم اهو، واللرائق المضافة إلى األئمة والمااين
فمن وان مؤمنًا وجبك مواالكه من أي لنف وان، ومن وان وافرًا وجبك معاداكه من أي لنف   

 . ى والمه رحمه اهلل كعالى وأسكنه فسيح جناكهانته. وان 

ينبغي أن نفرث بين احتراا العلماء وكوقيرهم، وإنيافهم وطاعتهم بالمعروف وبما  :هـــ تنبي 
وعقد المواالأ والمعاداأ .. في الحق والباطل .. ألابوا به، وبين التعيو ألسمائهم وذواكهم، وأقوالهم 

 ..! فيهم وعليهم 
ليج من أمتي من لم ُيِحل  :" شرعه اهلل كعالى لعباده وأمرهم به، وما في الحدي، فاألول واجو قد 

من غير إطراء .. أي يعرف له حقه من كوقير واحتراا، وككريم (. 18")وبيرنا، ويرحم لغيرنا، ويعرف لعاِلمنا
 ! وال إسراف

 . د التح ير وما كقداقد نهى الاارع عنه وح ر منه أش.. والماني باطل مؤداه إلى الوقوع بالارك  
بين المواالأ الماروعة .. وال ي حملنا على ه ا التنبيه أن وميرًا من الناإل يخللون بين األمرين  

وي نون ذلك من النوع .. فيقعون في الغلو وايسراف في ايطراء والمواالأ .. والمواالأ الم مومة .. 
 !ل ا لزا التنبيه والبيان.. ة والعباد لما للعلماء من فضل وحق على األم.. الماروع المبا  

فه ا وارد ال يالف .. ال نعني به حو األوطان مسقط الرأإل، والحنين إليها : الوفء الوطين -3
إنك ألحو أرض :" عن مكة لما أيرجه الماروون منها عليه، قد دلك عليه السنة وما في قول النبي 
 ".  جكاهلل إلي، ولوال أن قومك أيرجوني منك لما ير 

وإنما نعني الوجه ااير للوالء الوطني .. ه ا المعنى حق وماروع وهو غير معني من حديمنا 
أن كُعقد المواالأ : السائد في األميار والمعمول به في جميل األن مة والدساكير المعالرأ، وِلفته

فية للوطن ال ي ينتسبون والحقوث والواجبات بين العباد على أساإل انتمائهم للحدود الحغرا.. والمعاداأ 
وبين أهل ملل الكفر والزندقة ولها وأهل ملة ايسالا في .. إليهك حي، ال فرث بين الكافر والمؤمن 

ما داا الحميل ينتمون إلى وطن واحد، وبقعة جغرافية .. والحقوث والواجبات .. المواالأ والمعاداأ 
 . واحدأ

أميار المسلمين ا كغيو الوالء والبراء على أساإل  وه ه الن رأ للوطنية المعمول بها ا في جميل
وكحتم على المسلمين أن .. أو أساإل التقوى وأيهم أحسن عماًل وُيلقًا .. االنتماء للعقيدأ أو الدين 

                                                 
 .98:أيرجه أحمد وغيره، لحيح الترغيو 18



 عبد المنعم مصطفى حليمة/ الشيخ           أعماٌل ُتخِرُج صاحَبها من الِملَِّة
 

92 

وما يوالون أكقى وأللح أهل .. ويمنحوه من الحقوث والواجبات .. يوالوا أفحر وأوفر أهل األرض 
ما داا ه ا الكافر الفاجر وه ا التقي اليالح يحمعهما .. والواجبات  ويمنحونه من الحقوث.. األرض 

 ! وحدود قلر واحد.. وطن واحد 
وهي كحتم و لك أن من وان يعي  يارج ه ه الحدود الحغرافية للقلر أو ينتمي إلى غيره من 

أ التي يُعلاها فقنه  ال يُعلى أدنى الحقوث والمواال.. ولو وان أكقى أهل األرض وأللحهم .. األقلار 
 ..!  أوفر وأفحر من يعي  ضمن كلك الحدود الحغرافية للقلر أو ينتمي إليه 

يُعقد .. و ن يُعبد من دون اهلل .. والمعمول به في أومر األميار .. فالوطن به ا المفهوا الاائل 
ة مبلغًا أن ينسبوا وقد بل  ببعض دعاأ الوطني.. والسلم والحرب .. والحو والبغض .. فيه الوالء والبراء 

 !! وييرفوا إليها لنوفاً عديدأ من التنسك والعبادات .. الربوبية لراحة له ه األوطان 
 :فان ر مماًل ماذا يقول أحمد محرا الميري في وطنه مير

 فقن يسألوا ما ُحو  مير  فقنه  
 دمي وفؤادي والحوانح واليدُر 

 أياُف وأرجو، وهي ج هُد مخافتي 
 ، ال يفاُء وال ُنكُر ومرمى رجائي
 هي العيُ  والموُت المبغ ُض والغنى 

 ألبنائها والفقُر واألمن والُ عاُر 
 هي القدُر الحاري هي السخُط والرضى

 هي الديُن والدنيا هي الناإل والدهُر 
 ب لك آمنا، فيا من يلومنا 

 !! لنا في الهوى إيماننا ولك الكافُر 
 :ويقول شوقي و لك 

 وأني لقيُك بك الاباابا... ُتك  بعد يأإٍل ويا وطني لقي
 إذا ُرزث  السالمة واييابا... وولُّ مسافٍر سيئوُب يوماً 

 عليه أُقابُل الحتم  الُمحابا... ولو أني ُدعيُك لكنك  ديني 
 إذا ُفهُك الاهادأ والمتابا .. أدير إليك وجهي قبل البيِك 

هي شرك أوبر ا قد انعكسك على أيالث الناإل، ه ه القدسية والعبودية ل وطان ا التي : قلك
: حتى أننا نحد من المستساغ جدًا أن يقول أحدهم عن نفسه.. وعقائدهم، وأفكارهم، وسلووياكهم 
.. أكبرع بمالي وأبنائي في سبيل الوطن .. أموت في سبيل الوطن .. أجاهد وأقاكل في سبيل الوطن 

فكل شيء في سبيل .. ي يستحق منا ول غاٍل ونفيج الوطن غال.. أضحي بكل شيء في سبيل الوطن 
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فقذا وان .. ويقيد من وطنه كلك الحدود الحغرافية لإلقليم التي ينتمي إليها .. الوطن يريص ويهون 
المهم .. فهي ال كعني له بايء .. فعلى بقية أوطان وأميار ايسالا األيرى السالا .. وطنه ه ا بسالا 

 !! وبقية أوطان المسلمين فلعنة اهلل عليها .. اهلل وحماه فوطنه حف ه .. عنده وطنه 
نحدها مكرسة في .. بل قل ه ه العقيدأ الو نية في عبادأ األوطان وكمحيدها .. وه ه السياسة 

حي، ما من دستور إال ويُقير ألحابه على الدفاع عن .. جميل قوانين ودساكير األن مة العربية المعالرأ 
مهما ألاب أميار المسلمين وأقاليمهم األيرى من دمار أو هالك أو .. م فقط حدود إقليمهم ووطنه

وما هو حالل في موقفهم .. ودستورهم ال يلزمهم بالدفاع عنها .. فه ا ال يعنيهم في شيء .. اعتداء 
كمير وغيرها ال.. والسودان .. واركيريا .. والفلبين .. ووامير .. وأفغانستان .. والاياان .. من فلسلين 

 ! الكمير من أميار المسلمين التي كواجه اعتداء لريحاً من قبل أعداء ايسالا
ورسموا لكل وطن .. مزقوا البالد إلى أوطان وأوطان .. فباسم الوطن والوطنية والوالء الوطني 

فرقوا ب لك بين ف.. وألفوا له نايداً وطنياً يحف ونه األبناء واألجيال ليتغنوا به دون سواه .. حدوداً وشعارًا 
ال كزيد أمة .. ووالءات متضاربة متناحرأ متنافرأ .. األيوأ المسلمين إلى دويالت ممسوية ومتفرقة 
 !! وال حول وال قوأ إال باهلل.. ايسالا إال ضعفاً واحتقاراً وازدراًء في أعين أعدائها 

 . ـ مفهوم الوطنية في اإلسالم

يخضل لسللانه وأحكامهك فأيما وطن يضل لسللان  الوطن في ن ر ايسالا هو الوطن ال ي 
 ..!ايسالا وأحكامه وعقيدكه  ا يوماً من األياا ا فهو وطن ايسالا 

فحيمما يهيمن .. هو الوطن ال ي يتسل اكساع وانتاار العقيدأ ايسالمية في ربوع األرض والبالد 
 . نفهو حينئٍ  وطن لإلسالا والمسلمي.. ايسالا وككون الكلمة له 

وول إنسان يخضل لسللة وأحكاا ه ا الوطن ايسالمي ا بما فيهم أهل ال مة ا فهو المواطن 
على ضوء التفييالت المبينة في الفقه ايسالمي ذات العالقة .. ال ي يُعلى حقوث وواجبات المواطنة 

 . بالموضوع
ف جنسياكهم فه ا الوطن بموالفاكه اانفة ال ور هو وطن ول مسلم في العالم على ايتال

 ! لهم فيه وامل الحقوث والواجبات.. وألوانهم ولغاكهم 
وهو الوطن ال ي يحو الدفاع عنه ا بكل غاٍل ونفيج ا وحراسته من أي يلر يتهدده مادياً وان أا 

والحروات المركدأ الخارجة عن كعاليم وأحكاا .. وسواء جاء ه ا الخلر من جهة عدو دايلي .. معنويًا 
أو وان عدوًا يارجيًا استهدف أمن وسالمة ا ولو شبرًا واحدًا من ا أرض الوطن .. الا وعقيدأ ايس

 ! ايسالمي الكبير
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ما بال أمصار المسلمين في هذا الزمان التي يعلوها سلطان الكفر : فإن قيل

 !   وما موقف المسلمين منها؟.. وأحكامه 

عتبر دار حرب لعلو أحكاا الكفر عليها وإن وانك ه ه الديار من حي، التقسيم الفقهي كُ  :أقول
يحو .. إال أنها كُعتبر من جهة أيرى دار إسالا مغتيبة قد سلك عليها قوى الكفر والردأ واللغيان .. 

وهو هدف .. مهما ولف ذلك من كضحيات .. كحريرها وإعادكها إلى ح يرأ ايسالا وسللانه وأحكامه 
وهو من .. مسلم مخلص غيور على دين اهلل كعالى وحرماكه وول .. جميل الحروات الحهادية المعالرأ 
وحكمه .. وهو ما ُيسمى في الفقه ايسالمي بحهاد دفل اليائل .. أع م الحهاد في سبيل اهلل كعالى 

 . واجو على جميل المسلمين ول بحسو استلاعته وموقعه من الدار المعتدى عليها
وطن ايسالمي ال ي كحو مواالكه ونيركه وال ود وه ا هو ال.. ه ه هي ن رأ ايسالا للوطنية 

 . عنه
عالم هذا االهتمام الكبير في الذود عن حرمات أوطان المسلمين : فإن قيل

 ! ؟..وأمصارهم 

ألن في ضياع حرمات األوطان ضياع لحميل الحرمات األيرىك والدين، والعرض،  :أقول
الحرمات ا ال ي جاء الدين لحمايتها والحفاظ  ومن لوازا الحفاظ على ه ه.. والنفج، والمال وغيرها 

من هنا جاء ايسالا ليؤود على ضرورأ حماية .. عليها ا الحفاظ على حرمات األوطان وأمنها وسالمتها 
 ! ووان أهله وألحابه.. وويفما وانك لوركه .. أوطان المسلمين من أي اعتداء يارجي وان أا دايلي 

 . ـ وطنية مزيفة فاحذروها

يؤي  على األن مة اللاغية الحاومة في زماننا ا وفي أميار المسلمين كحديدًا ا حيرهم مما 
 ! وكحديداً باللاغوت الحاوم.. لمعنى الوطنية وربلها بميالح الن اا الحاوم 

على قدر ما يكون إنساناً .. فعلى قدر مواالأ المرء وإيالله لللاغوت الحاوم أو الن اا الحاوم 
على قدر ما .. وعلى قدر ما يُعادي اللاغوت الحاوم أو الن اا ال ي يممله .. للوطن  ومحباً .. وطنيًا 

 !  ومن أعداء الوطن .. وضد الوطن .. يكون غير وطني 
ولربما بسبو ذلك ُيحرا من جميل حقوقه المدنية والسياسية التي يُعلاها ول مواطن ينتمي ل لك 

 ..!القلر 
.. يسحبون منك الحنسية ..  ى سياستهم أو ن امهم وطغيانهم فهم ألدنى معارضة أو اعتراض عل

ًً ل واكهم وعوائلهم، وأحزابهم.. ويحرمونك من أدنى حقوث المواطنة   (..! 10)ووأن البالد والعباد ملكًا
                                                 

بو معارضتها للن اا الحاوم ُيحرا جميل أفرادها من جميل فهي بس.. كأمل مماًل المعارضة ايسالمية للن اا السوري  10
مما يحملهم .. حقوقهم المدنيةك والحيول على جوازات سفر، أو األوراث التي كمبك هويتهم وانتماءهم للوطن السوري 
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والروابط القومية التي .. وهو الوالء ال ي ينعقد على أساإل االنتماء القومي  :الوفء القومي -4 
والقومية " الحنج، والتارين، واللغة، والميالح الماتروة، واألرض :" وأسج وهيكقوا على عنالر 

 . ونحوها من القوميات المنتارأ في العالم.. العربية، والقومية الفرنسية، والقومية التروية 
ومالحظ أن ه ا النوع من الوالء ا وغيره من الروابط والوالءات  التي كقدا الحدي، عنها ا يغيو  

حي، ال فرث في ن ر القومية والقوميين بين اليهودي، .. الدين والعقيدأ من جملة اعتباراكه عنير 
والمحوسي، والباطنيين الغالأ وغيرهم من ملل الكفر والارك وايلحاد وبين المسلم الموحد ما داا  

 ..! والهما ينتميان إلى قومية واحدأ 
من الحقوث والمواالأ ما ليج ألكقى أهل األرض بل الكافر المارك الملحد من أبناء القومية له  

 ..! من المسلمين ال ي ال ينتمي لنفج ه ه القومية 
فمماًل العربي المارك الملحد ا من أي ملة وان ا ال ي ينتمي للقومية العربية له من المواالأ  

 !! ؟..والحقوث ما ليج للمسلم الموحد الباوستاني ال ي ال ينتمي إلى القومية العربية 

                                                                                                                                                        

كمكنهم .. ذلك على أن يتحملوا مكرهين هم وأبنا هم معاناأ االستعانة بحنسيات وجوازات، وو ائق مزورأ غير لحيحة 
 !من الحروة والعي  

وال ي يُعلى منهم شيء من ذلك ا من قبل سفارات الن اا المنتارأ في الخارج ا فقنه يتعرض لعملية ابتزاز وكحقيق     
 ..!!  كلزمه في نهاية الملاف أن يكون عبداً لما وان قد فر منه أو عارض ألجله 

اللائفي الحاوم منها يُقال و لك عن المعارضة العراقية، والمعارضة وما يُقال عن المعارضة السورية وموقف الن اا     
وغيرها من البلدان واألميار التي كواجه أن مة .. الليبية، والمعارضة التونسية، والمعارضة الميرية، والمعارضة الحزائرية 

 !! الحكم فيها معارضة من شعوبها المقهورأ بالحديد والنار
موقف : لمضحكة المبكية ا  مما حيل على ه ا اليعيد والتي كناولتها جميل وواالت األنباءومن آير المهازل ا ا    

الن اا األردني من األستاذ إبراهيم غوشة األردني الحنسية حي، ُحبج على أرض الملار وُمنل من ديول بلده وموطنه 
ا يق بأن ال يمارإل أي نااط سياسي ضد ولم ُيسمح له بالديول إال بعد أن أعلى وامل التعهدات والمو .. لعدأ أياا 

 !! من دايل بلده وموطنه األردن.. دولة اليهاينة اليهود المغتيبين للوطن الفلسليني 
ا بالديول إلى األردن والتسو  وايفساد فيها ويفما ! وفي المقابل فهم يسمحون لليهاينة اليهود ا المحتلين للوطن    

سي واالقتيادي والمقافي وغير ذلك مما يُعينهم على بسط نفوذهم في المنلقة من وبممارسة نااطهم السيا.. يااءون 
 ..!!  مل وامل الحراسة واالحتراا وايوراا ..يالل سفاركهم القائمة في العالمة عمان 

لواغيك فهي ليسك فقط الوطنية التي كحمي ميالح ال.. فه ه هي الوطنية التي يريدونها ويربون الاعوب عليها .. كأملوا 
بل هي أيضًا الوطنية التي كحمي ميالح اليهاينة المغتيبين على أرض .. وكمحدهم وكبحلهم في الباطل .. الحاومين 

 ..!!فلسلين وفي المنلقة ولها
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فالقومية ا به ا المفهوا الاائل والمعمول به ا هي وفرك ألنها كوجو ما حرا اهلل كعالى وكحرا ما  
َها  :وهي من جملة الروابط الحاهلية التي ح ر ايسالا منها أشد التح ير، فقال كعالى.. أوجو  يُّ

َ
يَا أ

نََْث وََجَعلْنَ 
ُ
ْكَ َمُكْم ِعنَْد انلذاُس إِنذا َخلَْقنَاُكْم مِْن َذَكٍ  َوأ

َ
اُكْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل ِِلََعاَرفُوا إِنذ أ

َ َعلِيٌم َخبرِيٌ  تَْقاُكْم إِنذ اهّللذ
َ
ِ أ يَا  :ال أرى أحداً يعمل به ه ااية: قال ابن عباإل. 23:الححرات ااهّللذ

نََْث 
ُ
َها انلذاُس إِنذا َخلَْقنَاُكْم مِْن َذَكٍ  َوأ يُّ

َ
فليج أحد أورا .. أنا أورا منك : للرجل فيقول الرجل ..أ

 .من أحٍد إال بتقوى اهلل
َفَنْجَعُل الُْمْسلِِمنَي ََكلُْمْج ِِمنَي  :وقال كعالى 

َ
 . 38-31:القلم َما لَُكْم َكيَْف َُتُْكُمونَ  *أ

إن اهلل قد أذهو عنكم ُعبي ة الحاهلية وفخرها :" أنه قال وفي الحدي، فقد لح عن النبي  
باء، مؤمن كقي، وفاجر شقي، أنتم بنو آدا، وآدا من كراب، ليدعن  رجال فخرهم بأقواا إنما هم فحم باا

 (. 18") من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على اهلل من الحعالن التي كدفل بأنفها النتن
 (. 19") إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الحاهلية، فأعضوه به ِن أبيه وال ككنوا:" وقال  
يا : من ادعى دعوى الحاهلية فقنه جما جهنم ا أي من جماعات جهنم ا فقال رجل:" قال و  

المسلمين، : وإن للى ولاا، فادعوا بدعوى اهلل التي سماوم: وإن للى ولاا؟ فقال: رسول اهلل
 (. 80")المؤمنين، عباد اهلل 

يسالا فهي دعوى وول دعوى غير دعوى ا(. 82") ليج منا من دعا بدعوى الحاهلية:" وقال  
.. آلرأ التقوى والعمل اليالح .. وول آلرأ أو رابلة كقوا على غير آلرأ العقيدأ والدين .. جاهلية 

 . فهي آلرأ جاهلية نتنة يحو نب ها والترفل عنها
أي من أي جنسية أو قومية  (. 81") إن أوليائي منكم المتقون، م ن وانوا وحي، وانوا:" وقال  

وللمؤمنين هم المتقون  فأحبهم لنبينا .. وفي أي أرٍض عاشوا .. مكاٍن وانوا  ومن أي.. وانوا 
 .  ه ا هو ميزان الحق ال ي ال ُيحابي أحداً، وما سواه فهو الباطل.. اليالحون 

، وال لعحميٍّ على عربي، وال أبيض على أسود، وال ألسود :" وقال   ال فضل لعربيٍّ على عحميٍّ
 (. 83")ى، الناإل من آدا، وآدا من كراب على أبيض إال بالتقو 

                                                 
 .2080:أيرجه أحمد، وغيره، لحيح الحامل 18
. نتماء واالنتساب إلى القواالتعزي اال: قال ابن األ ير في النهاية. 180:أيرجه أحمد، والترم ي، لحيح الحامل 19

 ! أي قولوا عض أير أبيك : فأعضوا بهن أبيه
 .113:لحيح الترغيو والترهيو 80
 .2018:لحيح سنن النسائي 82
 .، ولححه الاين نالر في التخريج"السنة " أيرجه ابن أبي عالم في  81
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وال كفاضل بين .. ال فضل لايء على شيء .. نفي جاء بعده استمناء يُفيد قمة الحير والقير  
 ! بالتقوى.. إال .. األشياء 

وغيرها من اليور والموازين الحاهلية السائدأ بين .. فالحدي، يلغي جميل لور التفضل القومية  
 .وأيكم أحسن عمالً .. ها في لورأ واحدأك أال وهي لورأ التقوى والعمل اليالح ليحير .. بني البار 

.. والحقوث والواجبات .. ، الروابط الباطلة السائدأ التي كنعقد بها وعليها المواالأ والمعاداأ وبعد 
اكسعك و .. اوتفينا بايشارأ إلى بعضها مما قد عم به البالء .. هي أومر من أن كحير في ه ا الموضل 

ولكي يتمكن القار  من القياإل .. رجاء اجتنابها والح ر والتح ير منها .. دائركه وفتنته في األميار 
 . واهلل كعالى وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل.. عليها مما لم نتعرض ل وره وبيانه 

 . ـ كلمات مختارة لسيد قطب في الوالء والبراء 

آ رنا أن .. ل السادإل من األعمال التي كخرج لاحبها من الملة قبل أن ننتقل إلى بيان العم 
بكلمات مختارأ لسيد قلو ا رحمه اهلل ا من وتابه القيم ال الل، حي، .. نختم حديمنا عن الوالء والبراء 

إنه ال يحتمل في قلٍو واحد حقيقة اييمان باهلل ومواالأ أعدائه ال ين يُدعون إلى وتاب اهلل ليحكم : يقول
ومن  م جاء ه ا التح ير الاديد، وه ا التقرير الحاسم بخروج المسلم من .. ينهم فيتولون ويُعرضون ب

إسالمه إذا هو والى من ال يركضي أن يحكم وتاب اهلل في الحياأ، سواء وانك المواالأ بمودأ القلو، أو 
وْ  بنيره، أو باستنياره 

َ
ِّلَاَء مِْن ُدوِن الُْمْؤِمننَِي َوَمْن َيْفَعْل ذَلَِك اَل َيتذِخِذ الُْمْؤمُِنوَن الََْكفِ ََِن أ

ءٍ  ِ ِِف ََشْ  .  فَلََِّْس مَِن اهّللذ
هك ا، ليج من اهلل في شيء ال في للة وال نسبة وال دين وال عقيدأ، وال رابلة وال والية، فهو  

 .. بعيد عن اهلل، منقلل اليلة كماماً 
وشعوره باينعزال التاا عن الحاهلية كيورًا ومنهحًا  وأول يلوأ في اللريق هي كمي  الداعية 

وعماًل، االنعزال ال ي ال يسمح بااللتقاء في منتيف اللريق، واالنفيال ال ي يستحيل معه التعاون إال 
 . إذا انتقل أهل الحاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى ايسالا

مهما كزيك الحاهلية بزي ايسالا أو  ال كرقيل وال أنياف حلول، وال التقاء في منتيف اللريق، 
 . ادعك ه ا العنوان

وكميز ه ه اليورأ في شعور الداعية هو ححر األساإل، شعوره بأنه شيء آير غير هؤالء، لهم  
دينهم وله دينه، لهم طريقهم وله طريق، ال يملك أن ُيسايرهم يلوأ واحدأ في طريقهم، ووظيفته أن 

                                                                                                                                                        
 .أيرجه أحمد في مسنده، وهو حدي، لحيح 83
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وال نزول عن قليل من دينه أو ومير، وإال فهي البراءأ الكاملة والمفاللة  يسيرهم في طريقه هو بال مداهنة
 .  لَُكْم دِينُُكْم َوِِلَ دِينِ  ..التامة والحسم اليريح 

إن المسلم ملالو بالسماحة مل أهل الكتاب، ولكنه منهي عن الوالء لهم بمعنى التنالر  
ة أن ن ن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً نسلكه للتمكين وس اجة أية س اجة وغفلة أية غفل.. والتحالف معهم 

 .. للدين أماا الكفار والملحدين إذا وانك المعروة مل المسلمين 
فليج هناك جبهة كدّين يقف معها ايسالا في وجه ايلحاد، هناك دين هو ايسالا، وهناك ال  

ولكنها محرفة أو عقيدأ أللها و ني دينك هو غير ايسالا،  م يكون ه ا الالدين عقيدأ أللها سماوي 
ولكنها كختلف ولها مل ايسالا، وال .. باقية على و نيتها، أو إلحاد ينكر األديان، كختلف فيما بينها ولها 

 .. حلف بينها وبين ايسالا وال والء 
ء ال إن ايسالا يكلف المسلم أن يقيم عالقاكه بالناإل جميعًا على أساإل العقيدأك فالوالء والعدا 

يكونان في كيور المسلم وفي حروته على السواء إال في العقيدأ، ومن  م ال يمكن أن يقوا الوالء وهو 
التنالر بين المسلم وغير المسلمك إذ أنهما ال يمكن أن يتنالرا في محال العقيدأ، وال حتى أماا ايلحاد 

ويف يتنالران وليج بينهما أساإل مماًل ا وما يتيور بعض الس ج منا وبعض من ال يقرأون القرآن ا و 
 ! ؟..ماترك يتنالران عليه 

فال ين يحملون راية ه ه العقيدأ ال يكونون مؤمنين بها ألااًل، وال يكونون في ذواكهم شيئًا وال  
يحققون في واقل األرض أمرًا ما لم كتم في نفوسهم المفاللة الكاملة بينهم وبين سائر المعسكرات التي 

 .. م ال كرفل رايته
لقد نزل القرآن ليب، الوعد الالزا للمسلم في المعروة التي يخوضها بعقيدكه ولينائ كلك  

المفاللة الكاملة بينه وبين ول من ال ينتمي إلى الحماعة المسلمة وال يقف كحك رايتها، المفاللة التي 
ي ال يكون في قلو المسلم ال كنهي السماحة الخلقية، فه ه لفة المسلم دائماً، ولكنها كنهي الوالء ال 

الوعي والمفاللة الل ان ال بد منهما للمسلم في ول أرض وفي ول .. إال إلى اهلل ورسوله وال ين آمنوا 
 . جيل
فه ا مفرث اللريق وما يمكن أن يتميل حج المسلم في المفاللة الكاملة بينه وبين ول من ينهج  

اية ايسالا،  م يكون في وسعه بعد ذلك أن يعمل عماًل غير منهج ايسالا، وبينه وبين ول من ال يرفل ر 
ذا قيمة في الحروة ايسالمية الضخمة التي كستهدف أول ما كستهدف إقامة ن اا واقعي في األرض فريد، 

 .. يختلف عن ول األن مة األيرى 
الحق وراية راية : وإلى رايتين ا نتين. حزب اهلل وحزب الايلان: وكنقسم البارية إلى حزبين ا نين 

فقما أن يكون الفرد من حزب اهلل فهو واقف كحك راية الحق، وإما أن يكون من حزب الايلان . الباطل
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فهو واقف كحك راية الباطل، وهما لنفان متميزان ال يختللان وال يتميعان، وال نسو وال لهر، وال أهل 
 .. دأ والعقيدأ وحدها وال قرابة، وال وطن وال جنج وال عيبية وال قومية إنما هي العقي

المؤمن أن يحعل ناسًا هم دونه في الحقيقة والمنهج موضل  قة واستاارأ، ومرأ  وينهى اهلل  
بعد مرأ كيفعنا التحارب المرأ ولكننا ال نفيق، ومرأ بعد مرأ نكاف عن المكيدأ والمؤامرأ كلبج أزياء 

ومل ذلك نعود فنفتح لهم .. نم عن أحقادهم مختلفة ولكننا ال نعتبر، ومرأ بعد مرأ كنفلك ألسنتهم فت
وكبل  بنا المحاملة أو كبل  بنا الهزيمة الروحية أن .. لدورنا، ونتخ  منهم رفقاء في الحياأ واللريق 

نحاملهم في عقيدكنا، فنتحاشى ذورها، وفي منهج حياكنا فال نقيمه على أساإل ايسالا، وفي كزوير كاريخنا 
 ..ذور أي لداا وان بين أسالفنا وهؤالء األعداء المتربيين  وطمج معالمه وي نتقي فيه

ومن  م يحل علينا جزاء المخالفين عن أمر اهلل ومن هنا نُ ل ونضعف ونستخ ى، ومن هنا نلقى  
العنك ال ي يوده أعدا نا لنا، وهاهو ذا وتاب اهلل يعلمنا وما علم الحماعة المسلمة األولى، وي ننفي  

ِيَن آََمنُوا اَل َتتذِخُذوا بَِطانًَ  مِْن  وننحو من الار ال ي ككنه لدورهم ويدهم وندفل أذاهم، َها اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

فَْواهِهِْم َوَما َُّتِِْف ُصُدورُهُ 
َ
َْْضاُء مِْن أ لُونَُكْم َخبَااًل َودُّوا َما َعنِتُّْم قَْد بََدِت ابْلَ

ْ
ْم ُدونُِكْم اَل يَأ

ْكَّبُ 
َ
 .  أ
ْو يَلْبَِسُكْم ِشيًَعا  :ة المسلمة في ول أرض من أن يقل عليها الع ابإنه ال نحاأ للعيب 

َ
أ

ََْعٍض  َس 
ْ
ََْعَضُكْم بَذ َُِذيَق  إال بأن كنفيل ه ه العيبة عقيديًا وشعورياً، ومنهج حياأ عن أهل ..   َو

 .. الحاهلية من قومها حتى يأذن اهلل بقياا دار إسالا كعتيم بها 
وهو أن ك ل : فاللة ولم كتميز ه ا التميز، حق عليها وعيد اهلل ه ا فقذا لم كفالل ه ه الم 

شيعة من الايل في المحتمل، شيعة كتلبج بغيرها من الايل، وال كتبين نفسها، وال يتبينها الناإل ممن 
 . حولها، وعندئٍ  يييبها ذلك الع اب المقيم المديد دون أن يدروها فتح اهلل الموعود

مفاللة قد يكلف العيبة المسلمة كضحياات وماقات، غير أن ه ه إن موقف التميز وال 
التضحيات والماقات لن ككون أشد وال أوبر من ااالا والع اب ال ي يييبها نتيحة التباإل موقفها 

 ..! وعدا كميزها، ونتيحة اندفاعها وكميعها في قومها والمحتمل الحاهلي من حولها 
وسائر ه ه المعاني من حساب في ميزان اهلل، إنما هنالك  ليج لّلون والحنج، واللغة والوطن، 

تَْقاُكمْ  :ميزان واحد كتحدد به القيم، ويُعرف به فضل الناإل
َ
ِ أ ْكَ َمُكْم ِعنَْد اهّللذ

َ
والكريم   إِنذ أ

َ َعلِيٌم َخبرِيٌ  :حقاً هو الكريم عند اهلل، وهو يزنكم عن علٍم وعن يبرأ بالقيم والموازين  . إِنذ اهّللذ
وهك ا كسقط جميل الفوارث، وكسقط جميل القيم، ويركفل ميزان واحد بقيمة واحدأ، وإلى ه ا  

 . الميزان يتحاوم البار، وإلى ه ه القيمة يرجل ايتالف البار في الميزان
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وهك ا كتوارى جميل أسباب النزاع والخيومات في األرض، وكريص جميل القيم التي يتكالو  
ألوهية اهلل للحميل، ويلقهم من ألل واحد، وما : هر سبو ضخم واضح ل لفة والتعاونعليها الناإل، وي 

لواء التقوى في ظل اهلل، وه ا هو اللواء ال ي رفعه ايسالا : يركفل لواء واحد يتسابق الحميل ليقفوا كحته
ية للبيك، وولها من لينق  البارية من عقابيل العيبية للحنج، والعيبية ل رض، والعيبية للقبيلة، والعيب

 . ها -الحاهلية وإليها، كتزيا شتى األزياء، وكتسمى باتى األسماء، وولها جاهلية عارية عن ايسالا ا
 

 * * * 
 :ـهامـن أحفـيء مـن أو بشـديـزاء بالـتهـااس: ادسـل الســ العم 

أحكامه من األعمال التي ُكخرج لاحبها من الملة االستهزاء بدين اهلل كعالى أو بايء من  
 . وفرائضه، وشرائعه

 . ال ييدر ممن يرجو هلل كعالى الوقار وايجالل.. فاالستهزاء بالدين ج ّداً أو هزالً وفر وردأ  
ِ َوآَيَاتِهِ َورَُسوَِلِ ُكنْتُْم  :قال كعالى  بِاهّللذ

َ
ِْلَُهْم َّلَُقولُنذ إِنذَما ُكنذا ََنُوُض َونَلَْعُ  قُْل أ

َ
َولَئِْن َسأ

ْب َطائَِفً   *ْهَِئُوَن تَْستَ  ِ ََْعَد إِيَمانُِكْم إِْن َنْعُف َعْن َطائَِفٍ  مِنُْكْم ُنَعذ  اَل َتْعتَِذُروا قَْد َكَفْ ُتْم 
نذُهْم ََكنُوا ُُمْ ِمِنيَ 

َ
 . 81-84:التوبة بِأ
وليج .. فهؤالء وفروا بعد أن وانوا مؤمنين بسبو استهزائهم بالدين على وجه الخوض واللعو  
 !لى وجه االعتقاد أو االستحاللع
ما رأينا ممل قرائنا هؤالء ا أي ألحاب : قال رجل في غزوأ كبوك في محلج: قال ابن عمر  

و بك ولكنك : ا أرغو بلوناً، وال أو ب ألسناً، وال أجبن عند اللقاء، فقال رجل في المحلج محمٍد 
 . القرآنونزل  ، فبل  ذلك النبي منافق، أليبرنًّ رسول اهلل 

يا : كنكبه الححارأ، وهو يقول فأنا رأيته متعلقًا بحقو ناقة رسول اهلل : قال عبد اهلل بن عمر 
ِ َوآَيَاتِهِ َورَُسوَِلِ ُكنْتُْم تَْسَتْهَِئُوَن  :يقول ورسول اهلل ! رسول اهلل إنما ونا نخوض ونلعو بِاهّللذ

َ
اَل  *أ

ََْعَد إِ   .  يَمانُِكمْ َتْعَتِذُروا قَْد َكَفْ ُتْم 
أيرجو ه ا الرجل أن يفتح قيور الااا وحيونها، هيهات هيهات، : وفي رواية عن قتادأ قالوا 

قلتم و ا، قلتم  : احبسوا علي  هؤالء الروو، فأكاهم فقال: على ذلك، فقال نبي اهلل  فأطلل اهلل نبيه 
 . بارك وكعالى فيها ما كسمعونيا نبي اهلل إنما ونا نخوض ونلعو، فأنزل اهلل ك: قالوا.. و ا 
ْب َطائَِف ً  :وفي قوله كعالى  ِ ذُور أنه ُعني باللائفة في ه ا   إِْن َنْعُف َعْن َطائَِفٍ  مِنُْكْم ُنَعذ 

 . الموضل رجل واحد
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وان ال ي عني فيما بلغني مخان بن حمير األشحعي حليف بني سلمة، : عن ابن اسحاث قال 
 . ا سملوذلك أنه أنكر منهم بعض م

وان رجل منهم لم يمالئهم في الحدي،، فيسير محانبًا لهم، فنزلك : قال بعضهم: وعن معمر قال 
 (. 84)ااية فسمي طائفة وهو واحد

قيل وانوا  ال ة نفرك هز  ا نان وضحك واحدك فالمعفو عنه هو ال ي : قال القرطبي في التفسير 
وقيل إنه وان مسلماً " .. مخاشن بن ُحميِّر " اسمه : قال يليفة بن يياط في كاريخه. ضحك ولم يتكلم

اللهم إني أسمل آيًة أنا ُأعنى بها، : ووان يقول. إال أنه سمل المنافقين فضحك لهم ولم ينكر عليهم
كقاعر الحلود وكحو منها القلوب، اللهم فاجعل وفاكي قتاًل في سبيلك، ال يقول أحد أنا غس لك أنا  

 . ها -وا اليمامة، فما أحد من المسلمين إال وجد غيره افأليو ي. وفنك أنا دفنك
فه ا نص لريح في وفر من يستهز  باهلل وآياكه ورسوله ولو وان استهزا ه على وجه : قلك 

 *إِنذُه لََقْوٌل فَْصٌل  :الخوض والهزل واللعو، فالهزل بالكفر وفر ال يالف عليه بين األمة، قال كعالى
َْلِ   . 24 -23:اللارث َوَما ُهَو بِالَْه

وأما الهازل فهو ال ي يتكلم بالكالا من غير قيد : 230-3/231قال ابن القيم في األعالا  
 . لموجبه وحقيقته، بل على وجه اللعو، ونقيضه الحاد فاعل من الِحد بكسر الحيم وهو نقيض الهزل

فيكون جد القول وهزله  وحالل األمر أن اللعو والهزل والمزا  في حقوث اهلل كعالى غير جائز، 
 . ها -سواء بخالف جانو العباد ا

ََْعَد إِيَمانُِكمْ  :قوله كعالى: 0/101وقال ابن كيمية في الفتاوى   ، فقد أمره  قَْد َكَفْ ُتْم 
وقول من يقول عن ممل ه ه اايات أنهم وفروا بعد إيمانهم بلسانهم . أن يقول لهم قد وفركم بعد إيمانكم

قد وفركم :  بقلوبهم، ال ييح ألن اييمان باللسان مل وفر القلو قد قارنه الكفر، فال يُقالمل وفرهم أوالً 
بعد إيمانكم، فقنهم لم يزالوا وافرين في نفج األمر، وإن أريد أنكم أظهركم الكفر بعد إظهاروم اييمان، 

قوا وح روا أن كنزل سورأ فهم لم ي هروا للناإل إال لخوالهم وهم مل يوالهم مازالوا هك ا، بل لما ناف
كبين ما في قلوبهم من النفاث وككلموا باالستهزاء، لاروا وافرين بعد إيمانهم، وال يدل اللفظ على أنهم 

 . ها -ا..مازالوا منافقين 
فمبك أنه حيمما وجد .. وه ا نص في أن االستهزاء باهلل وبآياكه وبرسوله وفر : وقال في اليارا 

 . ها -، سواء وان منافقاً قبل ه ا القول أو حدد له النفاث به ا القول اذلك وان لاحبه منافقاً 
قال الكياالهراسي في وتابه أحكاا القرآن   إِنذَما ُكنذا ََنُوُض َونَلَْعُ   :وفي قوله كعالى 
 فيه داللة على أن الالعو والخائض سواء في إظهار الكفر على غير وجه ايوراه ألن المنافقين: 1/124

                                                 
 .204-8/201:ان ر جامل البيان لللبري 84
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ودل أن االستهزاء بآيات اهلل . ذوروا أنهم قالوا ما قالوه لعباً، فأيبر اهلل كعالى عن وفرهم باللعو ب لك
 . ها -كعالى وفر ا

ال يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جّدًا أو هزاًل، : 1/908وقال ابن العربي في وتابه األحكاا  
فيه بين األمة، فقن التحقيق أيو الحق والعلم،  وهو ويفما وان وفرك فقن الهزل بالكفر وفر، ال يالف

 . ها -والهزل أيو الباطل والحهل ا
فيه الداللة على أن الالعو والحاد : 4/348وقال أبو بكر الحياص في وتابه أحكاا القرآن  

اً سواء في إظهار ولمة الكفر على غير وجه ايوراه، ألن هؤالء المنافقين ذوروا أنهم قالوا ما قالوا لعب
أيرجو ه ا الرجل : وروي عن الحسن وقتادأ أنهم قالوا في غزوأ كبوك. فأيبر اهلل عن وفرهم باللعو ب لك

أن يفتح قيور الااا وحيونها هيهات هيهات، فأطلل اهلل نبيه على ذلك فأيبر أن ه ا القول وفر منهم 
إظهار ولمة الكفر، ودل  على أي وجه قالوه من جد أو هزل، فدل على استواء حكم الحاد والهازل في

 . ها -أيضاً على أن االستهزاء بآيات اهلل وبايء من شرائل دينه وفر فاعله ا
ومن جملة نواقض ايسالا العارأ التي ذورها الاين محمد بن عبد الوهاب ا رحمه اهلل ا في وتبه  

قُْل  :فر، والدليل قوله كعالىمن استهزأ بايء من دين اهلل، أو  وابه، أو عقابه و: االستهزاء بالدين، فقال
ِ َوآَيَاتِهِ َورَُسوَِلِ ُكنْتُْم تَْستَْهَِئُوَن  بِاهّللذ

َ
ََْعَد إِيَمانُِكمْ  *أ  .ها -ا  اَل َتْعَتِذُروا قَْد َكَفْ ُتْم 

وهم لم يستهزئوا إال .. أين يكمن استهزاء القوم باهلل و ياته ورسوله : فإن قيل 

ا رأينا مثل قرائنا هؤالء أرغب بطونًا، وال أكذب ألسنًا، وال م: بالصحابة، كما في قولهم

 ! ؟..أجبن عند اللقاء 

وبالتالي فقن من يلعن .. قد  بك ا بالكتاب والسنة ا  ناء اهلل ورسوله على اليحابة ييرًا  :أقول 
فيها عليهم  أو يستهز  بهم فقنما في حقيقته يلعن ويستهز  باهلل وآياكه التي زوى بها اليحابة، وأ نى

فيكون اللعن .. ال ي زوى ألحابه، وأ نى عليهم ييرًا  وو لك فهو يلعن ويستهز  بالنبي .. ييرًا 
ِ َوآَيَاتِهِ َورَُسوَِلِ ُكنْتُْم  :طعنًا به وبتزويته و نائه، ل لك قال كعالى في المستهزئين.. بهم  بِاهّللذ

َ
قُْل أ

ََْعَد إِيَمانُِكمْ  اَل َتْعتَِذُروا قَدْ  *تَْسَتْهَِئُوَن   .  َكَفْ ُتْم 
.. ويقبح ما حسنه اهلل كعالى .. فاللاعن باليحابة في حقيقته ي ا من أ نى اهلل كعالى عليه ييرا  

 . ويلعن بآياكه وبرسوله
فااية من ه ا الوجه فيها دليل قوي على وفر من ياتم أو يستهز  باليحابة رضي اهلل كعالى  

 . عنهم
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من سبهم سبًا ال يقد  في عدالتهم وال في دينهم، ممل : 190ة في اليارا، صقال ابن كيمي 
ولف بعضهم بالبخل، أو الحبن، أو قلة العلم، أو عدا الزهد ونحو ذلك فه ا هو ال ي يستحق التأديو 

 . والتعزير، وال نحكم بكفره بمحرد ذلك، وعلى ه ا ُيحمل والا من لم يكفرهم من أهل العلم
ز ذلك إلى أن زعم أنهم اركدوا بعد الرسول عليه اليالأ والسالا إال نفرًا قلياًل ال وأما من جاو  

يبغون بضعة عار نفراً، أو أنهم فسقوا عامتهم، فه ا ال ريو أيضًا في وفرهك ألنه و ب لما نيه القرآن 
، فقن في غير موضل من الرضى عليهم والمناء عليهم، بل من ياك في وفر ممل ه ا فقن وفره متعين

ٍ   :مضمون ه ه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة وفار أو فساث، وأن ه ه ااية التي هي مذ
ُ
ُكنْتُْم َخرْيَ أ

ْخ َِجْت لِلنذاِس 
ُ
وييرها هو القرن األول، ووان عامتهم وفارًا أو فساقاً، ومضمون أن ه ه األمة شر   أ

 . ا يعلم باالضلرار من دين ايسالااألمم، وأن سابقي ه ه األمة هم شرارها، ووفر ه ا مم
 . ها -وله ا كحد عامة من ظهر عليهم شيء من ه ه األقوال، فقنه يتبين أنه زنديق ا 
وو لك نقلل بتكفير ول قائل قواًل يتولل به إلى : 1/820وقال القاضي عياض في الافا  

لاريعة بأسرها، إذ انقلل نقلها كضليل األمة، وككفير اليحابة، فهؤالء وفروا من وجوهك ألنهم أبللوا ا
 . ها -ونقل القرآن، إذ ناقلوه وفرأ على زعمهم ا

من دون أن يستمني أحدًا منهم فقنه .. وو لك ال ي ياتمهم شتمًا عامًا، وبيي  عامة : قلك 
لاتم إال من وان زنديقًا يكفر على أي وجه وان شتمه ووان الدافل إليهك إذ ال ييدر ه ا النوع من ا

 ..! قاً مناف
ِ  :ومما ُيستدل بااية اانفة ال ور  بِاهّللذ

َ
ِْلَُهْم َّلَُقولُنذ إِنذَما ُكنذا ََنُوُض َونَلَْعُ  قُْل أ

َ
َولَئِْن َسأ

ََْعَد إِيَمانُِكْم إِْن َنْعُف َعْن َطائِفَ  .َوآيَاتِهِ َورَُسوَِلِ ُكنْتُْم تَْستَْهَِئُوَن  ٍ  ال َتْعَتِذُروا قَْد َكَفْ ُتْم 
نذُهْم ََكنُوا ُُمْ ِِمنيَ 

َ
ْب َطائَِفَ  بِأ ِ أن ال ي يلعن بالدين أو يستهز  . 88-81:التوبة  ِمنُْكْم ُنَعذ 

بايء من أحكامه وشعائره فقنه يكفر وإن وان ال يقيد الكفر من طعنه أو استهزائه إذ ال أحد أو القليل 
يمارسون الكفر وهم يحسبون أنهم ُيحسنون وأومرهم .. من وفرأ أهل األرض من يقيد الكفر من وفره 

ْعَمااًل  :لنعاً، وما قال كعالى
َ
ْخَْسََِن أ

َ
نْيَا  .قُْل َهْل نُنَب ِئُُكْم بِاأْل ِيَن َضلذ َسْعيُُهْم ِِف اْْلََياةِ ادلُّ اَّلذ

نذُهْم َُيِْسنُوَن ُصنْعاً 
َ
 . 204-203:الكهف وَُهْم ََيَْسبُوَن أ

نذُهْم َُيِْسنُوَن ُصنْعاً  قوله: يرقال ابن جرير في التفس 
َ
وهم ي نون : يقول  وَُهْم ََيَْسبُوَن أ

أنهم يفعلون ذلك هلل مليعون، وفيما ندب من عباده إليه محتهدون، وه ا من أدل الدالئل على يلأ من 
 . ها -ا.. زعم أنه ال يكفر باهلل أحد إال من حي، يقيد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته 

وبالحملة فمن قال أو فعل ما هو وفر وف ر  ب لك وإن لم : 200ل ابن كيمية في اليارا، صوقا 
 . ها -يقيد أن يكون وافراًك إذ ال يقيد الكفر أحد إال ما شاء اهلل ا
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إن الرجل ليتكلم بالكلمة ال يرى بها بأسًا يهوي بها سبعين :" أنه قال وقد لح عن النبي  
 (. 81") يريفاً في النار

إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المارث :" وقال  
 . متفق عليه"  والمغرب

"  إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل كعالى ال يلقي لها بااًل، يهوي بها في جهنم:" وقال  
 . البخاري

وان ي ن أن كبل  ما بلغك، يكتو اهلل بها   إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل ما:" وقال  
 (. 88") سخله إلى يوا يلقاه

بل يُللق ولمته من دون أن يتبين معناها وما يمكن أن كؤدي .. فهو ليج فقط ال يقيد الكفر  
ًً .. بل يُللقها وال يرى بها بأسًا .. إليه  ال ي ن أنها يمكن أن كبل  به ما بلغك من .. وال يُلقي لها بااًل
 ! ومل ذلك يهوي بها في جهنم.. ط اهلل وغضبه سخ
وفيما كقدا رد على أولئك المقيديين من أهل ايرجاء ال ي ناروا شبهاكهم على الناإل،  

ال بعد إذ ال يكفر أحد عندهم إ.. فاشترطوا للتكفير ا من غير سللان من الكتاب أو السنة ا قيد الكفر 
 ا من أبلل الباطل ال ي ُييادا نيوص الكتاب والسنة، وقد وه.. من وفره التمبك من أنه يقيد الكفر 

 ! كقدا ذور بعضها

اللهم أنت عبدي وأنا :" كيف نفسر قول ذلك الرجل كما جاء في الصحيح: فإن قيل 

 ". ..ربك، أ طأ من شدة الفرح 

.. ه ذلك الرجل ال ي قال مقولته كلك فأيلأ من شدأ الفر  وما في عباركه الم وورأ أعال :أقول 
ولو قيد قول الكفر لكفر وإن زعم أنه قاله على وجه الخوض واللعو من .. لم يكن يقيد قول الكفر 

 . غير قيٍد للكفر
وقّل من ينتبه .. وبين عدا قيد الكفر من قول الكفر .. فهناك فرث بين عدا قيد قول الكفر  

وال .. بخالف ااير فقنه يكفر  ..فاألول هو ال ي دلك نيوص الاريعة على ع ره .. للفارث بينهما 
 ! يُع ر إال على ألول جهم بن لفوان الضال

وأهل التحهم وايرجاء .. فأهل السنة ياترطون للتكفير أن يكون قالدًا للقول أو الفعل  
 ! والفرث بينهما بّين وشاسل.. ياترطون أن يكون قالداً للكفر من ذلك القول أو الفعل 

                                                 
 .2884:أيرجه الترم ي وغيره، لحيح سنن الترم ي 81
 .حدي، حسن لحيح: رواه مالك في الموطأ، والترم ي وقال 88
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ن قيد أن يقول قواًل وفرياً، أو يفعل فعاًل وفريًا فقنه يكفر وإن زعم أنه ال ول م: وعليه فقننا نقول 
 ! يقيد الكفر من ذلك القول أو الفعل

وكيف نميز القاصد  ..متى يكون المرء قاصدًا للقول أو الفعل المكفر : فإن قيل 

 ! ؟..من غير القاصد

.. فهو يقيد ه ا القول أو الفعل ..  ول من قال قواًل أو فعل فعاًل من غير إوراه معتبر  :أقول 
 . مهما زعم بلسانه يالف ذلك.. وهو ممن كعمد به قلبه .. ويتحمل جميل كبعاكه 

وو لك الخلأ ال ي يحيل للمدهوش وسبق لسان، فيقدا ما ينبغي كأييره، ويؤير ما ينبغي  
.. يلأ من شدأ الفر  فأ.. وما حيل ل لك الرجل ال ي ورد ذوره في الحدي، .. كقديمه من الكالا 

 . فه ا النوع من الخلأ قرينة أو عالمة على انتفاء القيد
 م يتبين له .. وو لك ال ي يقل بالخلأ جهاًل وال ي يدوإل على شيء ي نه متاعًا أو أي شيء  

 ..! بعد ذلك أن ه ا الايء هو قرآن وريم 
" اهلل " آية يكون فيها لفظ الحاللة  أو اللالو المتعلم ال ي يتعلم كالوأ القرآن الكريم فيمر على 

فه ا الخلأ ونحوه هو ال ي نحكم على .. أو يزيد ولمة أو ينقص يلأ .. فيقرأه يلأ منيوبًا .. مرفوعًا 
وعلى .. أو بانتفاء قيد القول أو الفعل الخاطئ .. لاحبه بأنه مع ور بانتفاء قيد الوقوع في الخلأ 

َدْت قُلُوبُُكْم  َولََِّْس  :هؤالء ُيحمل قوله كعالى ُتْم بِهِ َولَِكْن َما َتَعمذ
ْ
ْخَطأ

َ
َعلَيُْكْم ُجَناٌح فِيَما أ

ُ َغُفوراً رَِحيماً   . 1:األحزابَوََكَن اهّللذ
وفي الغالو فقن قرائن الحال كساعد وميرًا على معرفة المع ور من غيره بانتفاء قيد الوقوع في  

 . واهلل كعالى أعلم.. الخلأ يلأ 
*** 

  :ا ـاإ وا قيـر إنفـن غيـن مـزئيـتهـة املسـالسـجم: عـابـل السـلعمـ ا 

يمكن وقوعه محردًا عن .. الحلوإل في محالج االستهزاء بالدين عمل مستقل غير االستهزاء   
ل ا وان ال بد من إفراده وعمل مستقل من جملة األعمال التي كخرج لاحبها .. المااروة في االستهزاء 

 . من الملة
من .. فرت أدلة الكتاب والسنة على أن من جلج في محالج االستهزاء بالدين قد كضا: فأقول 

 . فهو وافر وإن لم ُياارك المستهزئين استهزاءهم بالدين.. غير إنكار وال قياا 
ِ يُْكَفُ  بَِها َويُسْ  :قال كعالى  ْن إَِذا َسِمْعتُْم آيَاِت اهّللذ

َ
َل َعلَيُْكْم ِِف الِْكتَاِب أ َذ  َوقَْد نَ

ُ
ََأ َتْه

َ َجاِمُع الُْمنَ  ِ إِنذُكْم إِذاً مِثْلُُهْم إِنذ اهّللذ افِقنَِي بَِها فاَل َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحّتذ َُيُوُضوا ِِف َحِديٍث َغرْيِم
 . 240:النساء َوالََْكفِ ََِن ِِف َجَهنذَم ََجِيعاً 
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ألنكم جلستم معهم من غير إنكار وال . .ك أي وفار مملهم  إِنذُكْم إِذاً مِثْلُُهمْ  :فقوله كعالى 
والرضى بالكفر وفر .. فكان جلوسكم عالمة لريحة على رضاوم بكفرهم واستهزائهم .. قياا، وال إوراه 

 . بال يالف
وقد نزل عليكم أنكم إن جالستم من يكفر بآيات اهلل : قال ابن جرير اللبري في التفسير 

كفر بها وُيستهزأ بها، وما عيوه باستهزائهم بآيات اهلل فقد أكيتم ويستهز  بها وأنتم كسمعون آيات اهلل يُ 
 -، وإكيانكم ما نهاوم اهلل عنه افأنتم إذًا مملهم في رووبهم معيية اهللمن معيية اهلل نحو ال ي أكوه منها 

 . ها
هم أي إنكم إن ارككبتم النهي بعد ولوله إليكم، ورضيتم الحلوإل مع: وقال ابن ومير في التفسير 

في المكان ال ي يُكفر فيه بآيات اهلل وُيستهزأ ويُنتقص بها، وأقرركموهم على ذلك فقد شاروتموهم في 
 .  ها -ا  إِنذُكْم إِذاً مِثْلُُهمْ  :ال ي هم فيه، فله ا قال كعالى

ون أي إن قعدكم عندهم وهم يخوضون ويستهزئ  إِنذُكْم إِذاً مِثْلُُهمْ  :وقال البغوي في كفسيره 
 . ها -ا فأنتم وفار مملهمورضيتم به 

إن معنى ااية على ظاهرها وهو أن الرجل إذا سمل آيات : وقال سليمان بن عبد اهلل آل الاين 
اهلل يُكفر بها وُيستهزأ بها، فحلج عند الكافرين المستهزئين من غير إوراه وال إنكار وال قياا عنهم، حتى 

، وإن لم يفعل فعلهم ألن ذلك يتضمن الرضى بالكفر والرضى هموافر ممليخوضوا في حدي، غيره فهو  
 . بالكفر وفر

وبه ه ااية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بال نو وفاعله، فقن ادعى أنه يكره ذلك  
 . ها -ا( 80)فيكون وافراً بقلبه لم يُقبل منه ألن الحكم على ال اهر، وهو قد أظهر الكفر 

ِيَن َكَفُ وا مِْن بَِِن إِِْسائيَل لََعَ لَِساِن َداُوَد وَِعََِّس ابِْن َمْ َََم ذَلَِك  لُعِنَ  :وقال كعالى  اَّلذ
ََكنُوا ال يَتَنَاَهْوَن َعْن ُمنَْكٍ  َفَعلُومُ بَلِمَْس َما ََكنُوا  *بَِما َعَصوْا َوََكنُوا َيْعتَُدوَن 

 . 09-08:المائدأَيْفَعلُونَ 
أن بني إسرائيل لما وقعك في المعالي، نهتهم علما هم فلم ينتهوا  :جاء في كفسير ه ه ااية 

فحالسوهم في محالسهم، وواولوهم وشاربوهم، فضرب اهلل بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود 
 . وسليمان وعيسى ابن مريم

فما منعهم ذلك من .. فما انتهوا .. ولم يسكتوا على باطلهم .. فهؤالء أنكروا على قومهم  
 !  وّعد جلوسهم معهم نقيض لما وانوا قد نهوا عنه.. فلعنوا بسبو ذلك .. لستهم ومؤاولتهم محا

                                                 
 .48ص:محموعة التوحيد 80
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فقذا وان ه ا حال من يحالسهم بعد أن ينكر عليهم وينهاهم فكيف بمن يحالسهم ويؤاولهم،  
 ! ال شك أنه أولى باللعن من علماء بني إسرائيل.. وُيسامرهم من غير إنكار 

ما من نبي بعمه اهلل في أمة قبلي إال وان له من :" أنه قال عن النبي  وفي الحدي، فقد لح 
أمته حواريون وألحاب ويأي ون بسنته ويقتدون بأمره  م إنها كخلف من بعدهم يلوف يقولون ماال 
يفعلون ويفعلون ماال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن 

 . مسلم"  و مؤمن، وليج وراء ذلك من اييمان حبة يردلجاهدهم بقلبه فه
.. ليج وراء إنكار القلو ممقال حبة يردل من إيمان ألنه ليج وراء إنكار القلو إال الرضى  

 . والرضى بالكفر وفر
أن ناسًا من المسلمين وانوا مل الماروين يكمرون سواد : وفي لحيح البخاري عن ابن عباإل 

، فيأكي السهم فُيرمى به فيييو أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل اهلل اهلل الماروين على رسول 
نُْفِسهِْم قَالُوا فِيَم ُكنْتُْم قَالُوا ُكنذا ُمْستَْضَعفنَِي ِِف  :كعالى

َ
ِيَن تََوفذاُهُم الَْمالئَِكُ  َظالِِِم أ إِنذ اَّلذ

ِ وَ  رُْض اهّللذ
َ
لَْم تَُكْن أ

َ
رِْض قَالُوا أ

َ
َواُهْم َجَهنذُم وََساَءْت اأْل

ْ
ولَئَِك َمذ

ُ
اِسَعً  َفُتَهاِجُ وا فِيَها فَذ

 . 90:النساءَمِصرياً 
وسبو أنهم لم يُع روا باالستضعاف ا وما ذورنا من قبل ا أنهم وانوا قادرين على التحول من دار  

لوإل معهم، فأورهوا بعد الماروين إلى دار المسلمين في المدينة فآ روا البقاء في دار الماروين والح
 . فلم يُع روا بايوراه واالستضعاف ألنهم هم وانوا سببه.. ذلك على الخروج للقتال 

من ومر سواد قوٍا فهو منهم، ومن رضي عمل قوٍا وان شريك من :" مرفوعاً  وعن ابن مسعود  
 ". عمل به 

ي بايتياره ال لقيد فيه كخلئة من يقيم بين أهل المعال: 23/38قال ابن ححر في الفتح  
 -لحيح من إنكار عليهم مماًل أو رجاء إنقاذ مسلم من هلكة، وأن القادر على التحول عنهم ال يُع ر ا

 .   ها
فإن قيل كيف يمكن أن نحكم على المرء بأنه راٍض بالكفر من مجرد : ـ مسألة 

 ؟ ..ا إليه والرضى أمر قلبي باطني ال سبيل لن.. جلوسه في مجالس االستهزاء بالدين 

سبيلنا لمعرفة رضاه بالكفر يكون من يالل ظاهرهك فأيما امرٍ  يحلج في محالج الكفر  :أقول 
فهو راٍض بالكفر الدائر في المحلج وإن زعم بلسانه ..  إنكار، وال قياا، وال إوراهواالستهزاء من غير 

 . يالف ذلك، إذ واقل حاله الدال على وفره ألدث أنباء من زعم لسانه
 ! ؟..إذا ونك غير راٍض بالمنكر فما ال ي حملك على الحلوإل من غير إنكار :  م نقول له 
 ! فأنك غير مكره.. ايوراه : فقن قلك 
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 ..! فأنك قادر غير عاجز عن القياا والخروج .. العحز والضعف : وإن قلك 
وما في السيرأ عن لم يبق أمامه سوى ايقرار بأنه وان راٍض بما يدور في المحلج من منكر،   

أنه لما ولل إلى العرض في مسيره إلى أهل اليمامة لما اركدوا قّدا مائتي فارإل،  يالد بن الوليد 
في  ال ة وعارين رجاًل من قومه، فلما ولل إلى " ُمحاعة " فأي وا . من ألبتم من الناإل فخ وه: وقال

في حياكه فبايعته على ايسالا، وأنا   يا يالد، لقد علمك أني قدمك على رسول اهلل: يالد، قال له
َواَل  :اليوا على ما ونك عليه أمج، فقن يك و ابًا ا يريد مسيلمة الك اب ا قد يرج فينا فقن اهلل يقول

ْخَ  
ُ
 .  تََُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أ

ك ووان رضاك بأمر ه ا الك اب وسكوكك كروك اليوا ما ونك عليه أمجيا محاعة، : قال يالد 
 ..!!  إقرار له ورضاء بما جاء بهه، وأنك أعز أهل اليمامة، وقد بلغك مسيري، عن
فقن .. فهاّل أبيك ع راً، وككلمك فيمن ككلم، فقد ككلم  مامة فرد وأنكر، وككلم ألياكري  

 !! ؟..أياف قومي، فهالّ عمدت إلي أو بعمك إلي رسواًل : قلك
 ! ؟..و عن ه ا وله إن رأيك يا ابن المغيرأ أن كعف: قال ُمحاعة 
 ( ..! 88)قد عفوت عن دمك ولكن في نفسي حرج من كروك: فقال 
لمحرد إقامته في سللان مسيلمة الك اب ا وليج في محلسه أو بيته ا  كأمل ويف اعتبره يالد  

وأنه قد غير .. عالمة على رضاه بأمر ه ا الك اب .. من غير إنكار وال يروج، وال إوراه أو يوف معتبر 
ال ي حمل يالد على أن يعفو عن دمه وفي نفسه .. ولوال لدث لهحة محاعة وإقراره بخلئه .. بّدل و 

ولكن .. لكان محاعة في عداد ال ين قتلوا على الردأ ممن قُتلوا مل مسيلمة الك اب .. حرج من ذلك 
 . اهلل كعالى قد سّلم

س معصية من فإن قيل هل يلزم من ذلك أن كل من جلس في مجل: مسألة ثانية 

  !؟..غير إنكار وال قيام، وال إكراه أن يكون كافرًا 

وإنما يلزمه ما يلزا المحلج من حكم بحسو نوعية المعالي التي .. ال يلزا ذلك : الجواب 
 . كمارإل فيه، فقن وانك دون الكفر ال يكفر وإنما يناله وزر المعالي التي هي دون الكفر

.. األوبر يكفر، ويناله وزر الكفر ال ي يمارإل في المحلج وإن وانك كرقى إلى درجك الكفر  
 . وإن لم ُياارك فيه

فمن جلج في محلج ُيارب فيه الخمر يناله وزر شارب الخمر وإن لم ُياارك في شرب الخمر،   
إن : ، فقالوا!أنه أي  قومًا على شراٍب، فضربهم وفيهم لائم وما في األ ر عن عمر بن عبد العزيز 

                                                 
 . 199ص: عن محموعة التوحيد 88
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ِ إِنذُكْم إِذًا  :فتال عليهم قوله كعالى..  ه ا لائم فَاَل َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحّتذ َُيُوُضوا ِِف َحِديٍث َغرْيِم
 .  ِمثْلُُهمْ 

ولو وان وافرًا بحلوسه في محلج شرب الخمر الستتابه .. فعامله معاملتهم ولم يزد على ذلك  
 . من الكفر والردأ، ولكن لم يحيل شيء من ذلك

ولُّ محِدٍد في    إِنذُكْم إًِذا مِثْلُُهمْ  ديل في ه ه ااية : ابن عباإل رضي اهلل عنهماقال  
 . الدين، وول مبتدع إلى يوا القيامة

سواء وانك بدعته مكفرأ أا وانك دون .. أي أن ه ه ااية كامل ول مبتدع وول من يحالسه  
 . ذلك
لِح والسوء وممل حامل المسك، ونافِن حليِج الياالمم ُل :" أنه قال وقد لح عن النبي  

ونافُن الكير إما أن . الكير، فحامُل المسك إما أن ُيح يك، وإما أن كبتاع منه، وإما أن كحد منه ريحاً طيبةً 
 . متفق عليه" يحرث  يابك وإما أن كحد ريحاً يبيمًة 

نوعية المحلج وما فهو بحسو .. فال ي يحد ريحًا منتنة يبيمة ليج وال ي كحترث عليه  يابه  
 . واهلل كعالى أعلم.. وهك ا محالج المنكر .. وبحسو قربه من نافن الكير .. يدور فيه 

فيما كقدا كح ير بلي  ألولئك ال ين ُكلاوعهم أنفسهم على المااروة في  :ـ تحذير وتنبيه 
 م .. لدين وأحكامه رغم ما يدور في كلك المحالج من وفر واستهزاء با.. المحالج النيابية التاريعية 
 ! يحسبون أنهم على شيء

فتركفال األيدي وكنخفض بين مؤيد .. وم من مرأ رأيناهم ُيخضعون شرع اهلل كعالى للتيويك  
 ..! ومعارض 

.. بزعم النزول عند رغبة وايتيار األومرية .. وم من مرأ رأيناهم يردون حكم اهلل كعالى وشرعه  
 ! التي كعلو وال يُعلى عليها ؟

 ! ؟..بزعم النزول عند رغبة وإرادأ األومرية .. وم من مرأ رأيناهم يقررون شرائل الكفر واللغيان  
والقوا .. ويُمحد دستوره .. ويُمح د اللاغوت أمامهم .. وم من مرأ رأيناهم يُمحدون اللاغوت  

.. ال يتحرك لهم ساون ال يتكلمون بكلمة واحدأ، و .. كرهقهم ِذل ة .. جالسون لامتون ياشعة أبيارهم 
 !! ووأن إستهم اللقة بكراسيهم ؟

فأمروه بالمنكر ونهوه عن .. فديلوا .. سنأمر اللاغوت بالمعروف وننهاه عن المنكر : قالوا 
 ! أو باألحرى لم يحر وا على أن يُ ّوروه بالمعروف فضاًل عن أن يأمروه به.. المعروف 

 !!فيدعوا بالباطل..  فخانتهم أعيابهم.. سنيدع بالحق : قالوا 
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االلتزاا بالديمقراطية .. االلتزاا بالدستور هو الحل : فقالوا.. فديلوا .. ايسالا هو الحل : قالوا 
 ! هو الحل

كركو عليها ضياع حقوث .. وعلى عواكقهم ووواهلهم .. وم من لفقة باطلة مضك باسمهم  
فأمدوها .. ال يمكن أن ككون فاعلة  بعد أن يضعك لمعارضتهم المضحكة التي.. وانتهاك حرمات 

بكونها نزلك إلى حيز التنفي  بعد أن مرت على المعارضة  .. بالحياأ وألبغوا عليها الارعية والقانونية 
 !! ؟..وقالوا فيها قولهم 

.. هؤالء البرلمانيون ا على ايتالف شاراكهم وانتماءاكهم وأسمائهم ا ال يحسبون أنفسهم على يير  
وفي قوله .  إِنذُكْم إِذًا مِثْلُُهمْ  :وهم ال شك يديلون ديواًل وليًا في قوله كعالى.. لى شيء أو أنهم ع

ََْعَد إِيَمانُِكمْ  :كعالى  ! ، مهما زعموا بلسانهم أنهم غير ذلك اَل َتْعَتِذُروا قَْد َكَفْ ُتْم 
 

*** 
 :ـنديـح للـريـبُّ الصـالّس: نـامـل الثــ العم 

.. فقد يأكي المرء بالاتم اليريح للدين دون االستهزاء .. د االستهزاء الاتم عمل زائد عن محر  
 . ل ا رأينا كناوله وعمل مستقل من جملة األعمال التي كخرج لاحبها من الملة

ول من شتم الدين أو شيئًا من أحكامه وشعائره يكفر وفرًا أوبر، ويخرج من ايسالا : فأقول 
غض الن ر عما وقر في قلبه من اعتقاد أو استحالل للاتم أو ل ات شتمه على أي وجه جاء شتمه، ب

 . عدمه
ونزيد .. وول ما ذورناه من أدلة على وفر المستهز  كيلح دلياًل على وفر الااكم اللاعن بالدين  

 .  عليها هنا األدلة التي كفيد وفر الااكم ل ات الاتم واللعن
ِ َما قَالُو :قال كعالى  ََْعَد ََيْلُِفوَن بِاهّللذ ا َولََقْد قَالُوا ََكَِمَ  الُْكْف ِ َوَكَفُ وا 

 . 04:التوبةإِْسالمِهِمْ 
فبل  يبره " إن وان ما جاء به محمد حقًا لنحن أشر من الحمر :" ه ه آية نزلك في رجل قال 

 . ، فانزل اهلل كعالى ااية.، ولما سأله عن مقولته، أنكر وحلف أنه ما قالإلى النبي 
سبو نزول ااية غير ذلك، ومهما يكن فقن الكلمة اوفروا بسببها هي دون السو  وقيل في 

 . اليريح، فدل أن السو اليريح أولى بالكفر وبخروج لاحبه من دائرأ ايسالا
ََْعَد إِْسالمِهِمْ  :وفي قوله  أي وفروا به ه : 1/383، قال الاوواني في الفتح  َوَكَفُ وا 

أنهم فعلوا ما يوجو وفرهم على كقدير : ا وإن وانوا وفارًا في الباطن، والمعنىالكلمة بعد إظهارهم لإلسال
 . ها -لحة إسالمهم ا



 عبد المنعم مصطفى حليمة/ الشيخ           أعماٌل ُتخِرُج صاحَبها من الِملَِّة
 

000 

واللعن في  ولمة الكفر سو النبي : قال القايري: 8/108وقال القرطبي في التفسير  
ََْعَد إِْسالمِهِمْ  ايسالا،   . ها -أي بعد الحكم بقسالمهم ا  َوَكَفُ وا 

االستهزاء باهلل وبآياكه وبرسوله وفر، فالسو المقيود : 0/101كيمية في الفتاوى وقال ابن  
 . ها -بلريق األولى ا

َ   :وقال كعالى  ئِمذ
َ
ََْعِد َعْهِدهِْم َوَطَعنُوا ِِف دِينُِكْم َفَقاتِلُوا أ ْيَماَنُهْم مِْن 

َ
َلِإْن نََكثُوا أ

ْيَماَن لَُهْم لََعلذ 
َ
 . 21:التوبة ُهْم يَنَْتُهونَ الُْكْف ِ إِنذُهْم ال أ

فدل أن اللعن بالدين  .. فسمى اللاعن في الدين، إمامًا في الكفر، وهو زائد عن الكفر المحرد  
 . وفر مغلظ

استدل بعض العلماء به ه ااية على وجوب قتل ول من طعن في : قال القرطبي في التفسير 
 . ها -اإذ هو وافر الدينك 

إنه سماهم أئمة الكفر للعنهم في الدين، فمبك أن ول : اهلل في اليارا وقال ابن كيمية رحمه 
 . طاعن في الدين فهو إماا في الكفر

إن سو اهلل أو سو رسوله وفر ظاهرًا وباطناً، سواء وان الساب يعتقد أن ذلك محرا، أو : وقال 
السنة القائلين بأن اييمان وان مستحاًل له، أو وان ذاهاًل عن اعتقاده، ه ا م هو الفقهاء وسائر أهل 

 .  قول وعمل
، ألنه ب لك وافر مركد وأسوأ من الكافر، فقن الكافر يع م وجو قتله بايجماعفقن وان مسلمًا  

 .ها -ا( 89)الرب، ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليج باستهزاء باهلل وال مسبة له 
*** 

 :ـمبهـن وســلميـاُل املسـقت: عـاسـل التــ العم 

.. األعمال التي كخرج لاحبها من الملة قتال المسلمين أو سبهم أو السخرية منهم لدينهم  من 
فه ا يكفر إذ يستحيل أن يسو عامة .. وو لك من يسو عامة المسلمين بيي  العموا من دون استمناء 

الوحيد وهو وإذا انتفى ذلك بقي الخيار األيير و .. المسلمين لمااول يالة دنيوية بينه وبينهم جميعًا 

                                                 
نا وقد ييي.. فه ا له موضل آير .. ال نريد هنا أن نستقيي األدلة وأقوال أهل العلم الدالة على وفر الااكم  89

وهو مناور في موقعنا على اينترنك يمكن " كنبيه الغافلين إلى حكم شاكم اهلل والدين :" ل لك بحمًا مستقاًل أسميناه 
 . للقار  مراجعته لو شاء

وعمل من جملة األعمال التي كخرج لاحبها .. وال ي أردناه هنا أن نكتفي ب ور الدليل ال ي يفيد وفر الااكم للدين    
 .وفيما كقدا ذوره وفاية. .من الملة 
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ومن وان و لك ال شك في وفره ويروجه من .. أنه ياتمهم حقدًا ووراهية لدينهم ال ي ينتمون إليه 
 .ايسالا

ِيَن آَمنُوا يَْضَحُكوَن  :قال كعالى  ْجَ ُموا ََكنُوا مَِن اَّلذ
َ
ِيَن أ وَن  *إِنذ اَّلذ َُ اَم َْ وا بِهِْم َيَت َلِإذَا َم ُّ

ْهلِهُِم انَْقلَبُوا فَِكهِنَي َلِإذَا انَْقلَبُوا إِ  *
َ
وُْهْم قَالُوا إِنذ َهُؤالءِ لََضالُّوَن  *ََل أ

َ
رِْسلُوا  *َلِإذَا َرأ

ُ
َوَما أ

يْهِْم َحافِِظنَي 
ارِ يَْضَحُكونَ  *َعلَ ِيَن آَمُنوا مَِن الُْكفذ  . 34-19:الملففين فَاّْلَوَْم اَّلذ
والغمز بهم ال يمكن أن ييدر إال من ول وافر  فالضحك من المؤمنين والسخرية منهم، والتعريض 

.. وبأساليو شتى .. وهي سنة قديمة من سنن ال ين وفروا كتحدد على ممر عيورهم .. محرا زنديق 
ارِ  :إلى اليوا ال ي ييدث فيه قول الحق.. وإلى يوا القيامة  ِيَن آَمنُوا مَِن الُْكفذ فَاّْلَوَْم اَّلذ

 .     يَْضَحُكونَ 
 . متفق عليه"  سباب المسلم فسوث، وقتاله وفر:" أنه قال الحدي، فقد لح عن النبي  وفي 
وال يالف هنا عموا للحنج،  فهو على عمومهك ألن قوله : 3/130قال ابن حزا في الملل  

 . ها -ا وافر في أن من ناب  جميل المسلمين وقاكلهم يسالمهم فهو
ستهز  بأهل الدين والمحاف ين على اليلوات من أجل من ي: وقال الاين ابن باز رحمه اهلل 

دينهم ومحاف تهم عليه يُعتبر مستهزئًا بالدين فال كحوز محالسته وال مياحبته، بل يحو اينكار عليه 
 .  ها -ا يعتبر وافراً والتح ير منه، ومن لحبته وهك ا من يخوض في مسائل الدين بالسخرية 

إضرار المسلمين يزيد على كغير االعتقاد، ويفعله : 302ارا، صقال ابن كيمية رحمه اهلل في الي 
من ي ن سالمة االعتقاد، وهو واذب عند اهلل ورسوله والمؤمنين في ه ه الدعوى وال ن، ومعلوا أن 

من جهة وونه إضراراً : المفسدأ في ه ا أع م من المفسدأ في محرد كغيير االعتقاد من ه ين الوجهين
ه قد ي ن أو يُقال أن االعتقاد قد يكون سالمًا معه، فييدر عمن ال يريد االنتقال من زائداً، ومن جهة وون

دين إلى دين، ويكون فساده أع م من فساد االنتقالك إذ االنتقال قد علم أنه وفر فنزع عنه ما نُزع عن 
 -ا نواع الكفروهو من أع م أالكفر، وه ا قد ي ن أنه ليج بكفر إال إذا لدر استحالاًل، بل هو معيية، 

 .  ها
يمكن و لك أن ُيحمل على الفسق "  سباب المسلم فسوث وقتاله وفر:" وقوله : قلك 

وفر دون وفرك وذلك عندما يكون السو أو القتال من أجل أمور دنيوية أو .. األلغر، والكفر األلغر 
 . أو لتأويل يبرر الخالف لكنه ال يبرر القتال.. يالفات شخيية 

القتال من ه ا القبيل محرا لكنه ال يخرج لاحبه من الملة وما أفادت ب لك نيوص فالسو أو  
ْت إِْحَداُهَما  :عدأ، وما في قوله كعالى َْ ََ ْصلُِحوا بََِّْنُهَما فَإِْن 

َ
َلِإْن َطائَِفتَاِن مَِن الُْمْؤِمننَِي اْقتَتَلُوا فَذ

ْخَ   َفَقاتِلُوا الذِّت َتبِْْغ َحّتذ تَ 
ُ
ْصلُِحوا بََِّْنُهَما بِالَْعْدِل لََعَ اأْل

َ
ِ فَإِْن فَاَءْت فَذ ْم ِ اهّللذ

َ
ِِفَء إََِل أ



 عبد المنعم مصطفى حليمة/ الشيخ           أعماٌل ُتخِرُج صاحَبها من الِملَِّة
 

003 

َ َُيِ ُّ الُْمْقِسِطنَي  قِْسُطوا إِنذ اهّللذ
َ
إال أن اهلل كعالى قد سماهما .. فهما رغم اقتتالهما . 9:الححراتَوأ

 . وأمر بايلال  بينهما.. مؤمنين 
وال يُعرف أنه .. فيسقط عنه حد القتل .. اء الدا أن يعفوا وما أن القاكل حده القتل وألولي 

 . وه ا مما هو معلوا من الدين بالضرورأ.. ُيستتاب من الردأ أو يُعامل معاملة المركدين 
والن ر إلى الدافل لكلٍّ .. وبين سو وسو .. ينبغي التفريق بين قتال وقتال : ياللة القول 

وو لك عندما يكون .. وذلك عندما يكون سو المسلم وقتاله لدينه  منهما، حي، أن منه ما يكون وفراً 
حي، ال يمكن أن ييدر ذلك من أحد إال على وجه الحقد والكراهية .. القتال أو السو لعامة المسلمين 

 . والعداء لدين المسلمين
بها وهو من جملة المعالي التي يُترك لاح.. وما سوى ذلك من السو والقتال فهو دون الكفر  

 .  لمايئة اهلل كعالى إن شاء ع به وإن شاء عفا عنه

من األيلاء الاائعة التي يُروج لها مااين ايرجاء أن عداء طواغيك الحكم  :عـائـأ شــ  ط 
هو من النوع .. المعالرين للمسلمين وقتالهم واضلهادهم لهم وبخالة منهم الدعاأ المخليين العاملين 

مستدلين على ش وذهم ه ا بفعل .. يل المعالي التي يُترك لاحبها للمايئة وهو من قب.. ال ي ال ُيكفِّر 
 ..! الححاج وغيره من الحكاا ممن قتل وظلم بعض المسلمين 

وهوى .. وشبه .. إن ما فعله الححاج وغيره من حكاا المسلمين ال المين وان عن كأويل : أقول 
وأن دافعهم لقتال بعض .. وعداء للمسلمين لدينهم .. ال يمكن أن كُدرج على أنه وان عداء لإلسالا .. 

ال يمكن .. أو وان بدافل العمالة ألعداء األمة من اليهود والنيارى .. المسلمين وان العداء لدين اهلل 
 ! التسليم ب لك ابتداء فضاًل عن الحزا به أو كأويده

حقيقته عداء  فقن عداءهم للمسلمين هو في.. وه ا بخالف طواغيك الحكم المعالرين  
ال ين الينفكون عن ملالبة عمالئهم في المنلقة .. استرضاء ألوليائهم من اليهود والنيارى .. لإلسالا 

 ! بمحاربة ايسالا والمسلمين
ه ا الحاوم ال ي يُملئ السحون باباب التوحيد من أجل أنهم يُلالبونه بأن يحكم بارع اهلل  

 ! ن أن يُفس ر إال أنه عداء لريح لدين اهلل كعالىال يمك.. أن يحكم بالتوحيد .. كعالى 
ويعمل على نار الفساد والرذيلة .. ه ا الحاوم ال ي ُيحارب الفضيلة واأليالث الحميدأ  

ال يُمكن أن ُيينف إال أنه عداء لريح لدين اهلل كعالى .. وايباحية وايلحاد يفساد دين وعقيدأ العباد 
 ! وردأ لريحة عن الدين.. 
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.. وعلى فيل الدين عن الدولة .. ه ا الحاوم ال ي يعمل جاهدًا على إقياء الدين عن الحياأ  
ال يمكن أن ُيينف إال أنه عداء .. ويحند الحنود لحماية ه ا الن اا العلماني .. ويُقاكل من أجل ذلك 
 ! وأنه إيمار للكفر والردأ على اييمان.. لريح لدين اهلل كعالى 

ويسّخر الحند وجميل ..  ي يعمل حارسًا وفيًا لميالح أعداء األمة في المنلقة ه ا الحاوم ال 
وردأ لريحة عن .. ال يمكن أن ُييّنف عمله ه ا إال أنه عمالة وييانة .. مرافق الدولة في سبيل ذلك 

 !الدين
بل وان محاهدًا في سبيل اهلل إلى أن .. الححاج رغم ظلمه وطغيانه لم يكن شيئًا من ذلك  

ل ا ال يمكن أن يُقاإل هؤالء الحكاا الخونة وما يفعلونه على .. وللك جيوشه إلى أطراف السند والهند 
النعداا .. وعلى نوعية الم الم التي لدرت عن الححاج وغيره من حكاا المسلمين من قبل .. الححاج 

 . واهلل كعالى أعلم.. وجود الابه بينهما ال ي يسمح بقجراء ممل ه ا القياإل 
 
*** 

 :رـحـالسِّ: رــاشـل العــ العم 

، وعلة ذلك أن السحر "السحر"وُكخرج لاحبها من الملة .. من األعمال التي كُعتبر وفرًا ل اكها  
في األشياء، والتيرف في  عمل مؤلف ومروو يُع م فيه غير اهلل كعالى، كُنسو إليه القدرأ على التأ ير

  !المقادير والكائنات ضراً ونفعاً 
احر يزعم القدرأ على التأ ير في األشياء ل اكه، فيُنزل الضر فيمن يااء، ويرفل الضر فترى الس 

وه ا من أيص ييائص اهلل كعالى وحدهك فالضار النافل ال ي ال راد لضره وال مانل لنفعه .. عّمن يااء 
حد إال بقذن اهلل وما سواه كعالى ال يقدر على أن ينزل ضرًا أو يحقق نفعًا أل.. أحد هو اهلل كعالى وحده 

 . كعالى ومايئته
ِ َعنُْكْم َوال  :قال كعالى  ِيَن زََعْمتُْم مِْن ُدونِهِ فاَل َيْملُِكوَن َكْشَف الْضُّ  قُِل ادُْعوا اَّلذ

 . 18:ايسراءَُتْوَِاًل 
ٍ فاَل ََكِشَف ََلُ إاِلذ ُهَو َلِإْن َيْمسَ  :وقال كعالى  ُ بُِْض  رْيٍ َفُهَو لََعَ َلِإْن َيْمَسْسَك اهّللذ

ْسَك ِِبَ
ٍء قَِدي ٌ  ِ ََشْ

 . 20:األنعاا ُُك 
رْيٍ فاَل َرادذ  :وقال كعالى 

ٍ فاَل ََكِشَف ََلُ إاِلذ ُهَو َلِإْن يُ ِدَْك ِِبَ ُ بُِْض  َلِإْن َيْمَسْسَك اهّللذ
ُفوُر ال ذِحيمُ  َْ  . 200:يونج لَِفْضلِهِ يُِصيُ  بِهِ َمْن يََشاُء مِْن ِعبَادِمِ وَُهَو الْ

إضافة إلى ما كقدا فقن الساحر معبود من جهة ومير من جهلة الناإل ال ين يعتقدون فيه القدرأ  
فتتعلق القلوب بهم من .. فيعبدونه من جهة الخوف، والرجاء، والخاية .. على التأ ير باألشياء نفعاً وضراً 



 عبد المنعم مصطفى حليمة/ الشيخ           أعماٌل ُتخِرُج صاحَبها من الِملَِّة
 

005 

ويخاونهم على أنفسهم من أن ينزلوا بهم ضراً .. فيرجونهم أن يُنزلوا في مخلوث ضرًا أو نفعًا .. دون اهلل 
والن ر وال بح وغير ذلك من ضروب .. وربما يحملهم ذلك على أن يلتمسوا رضاهم بالعلايا والهدايا .. 

 ! الارك
حّده في دين اهلل ضربة سيف كفيل .. ل ا فقن الساحر طاغوت وافر معبود من دون اهلل كعالى  

 . رأسه عن جسده
يَاِطنُي لََعَ ُملِْك ُسلَيَْماَن َوَما َكَفَ  ُسلَيَْماُن َولَِكنذ  :قال كعالى  َبُعوا َما َتتْلُوا الشذ َواتذ

 الَْملََكنْيِ بَِبابَِل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما
نََِْل لََعَ

ُ
ْحَ  َوَما أ ِ يَاِطنَي َكَفُ وا ُيَعل ُِموَن انلذاَس الس   الشذ

َحٍد حَ 
َ
ََنْيَ الَْم ْءِ ُيَعل َِماِن مِْن أ ِقُوَن بِهِ  ّتذ َيُقوال إِنذَما ََنُْن فِتْنٌَ  فاَل تَْكُفْ  َفيَتََعلذُموَن مِنُْهَما َما ُيَف  

ِ َوَََتَعلذُموَن َما يَُْضُُّهْم َوال َينَْفُعُهمْ  َحٍد إاِلذ َِإِذِْن اهّللذ
َ
ََِن بِهِ مِْن أ ُموا َولََقْد َعلِ  َوَزوِْجهِ َوَما ُهْم بَِضار 

نُْفَسُهْم لَْو ََكنُوا َيْعلَُمونَ 
َ
ْوا بِهِ أ ٍَ َوبَلِمَْس َما َُشَ  . 201:البقرألََمِن اْشَْتَامُ َما ََلُ ِِف اآْلِخَ ةِ مِْن َخال

، كبرئة من اهلل لسليمان، ولم يتقدا  َوَما َكَفَ  ُسلَيَْمانُ  قوله كعالى: قال القرطبي في التفسير 
نسبه إلى الكفر، ولكن اليهود نسبته إلى السحر، ولكن لما وان السحر وفراً لار بمنزلة في ااية أن أحداً 

َياِطنَي َكَفُ وا :من نسبه إلى الكفر،  م قال  . فأ بك وفرهم بتعلم السحر  َولَِكنذ الشذ
يُقتل وال ُيستتاب وال كُقبل ( 00)ف هو مالك إلى أن إذا سحر بنفسه بكالا يكون وفراً : وقال 

َحٍد  :كوبتهك ألنه أمر يستسرُّ به والزنديق، وألن اهلل كعالى سمى السحر وفرًا بقوله
َ
َوَما ُيَعل َِماِن مِْن أ

وهو قول أحمد، وأبي  ور، وإسحاث، والاافعي، وأبي حنيفة،   َحّتذ َيُقوال إِنذَما ََنُْن فِتْنٌَ  فاَل تَْكُف ْ 
مر، وحفية، وأبي موسى، وقيج بن سعد، وعن سبعة من وروي قتل الساحر عن عمر، وعممان، وابن ع

 . التابعين
ال يُقتل الساحر إال أن يقتل بسحره، ويقول كعمدت القتل، وإن قال لم : وروي عن الاافعي 

 ! أكعمده لم يُقتل، ووانك فيه الدية وقتل الخلأ، وإن أضر به أدب على قدر الضرر
 : وه ا باطل من وجهين: قال ابن العربي 

                                                 
ال يمكن أن يتأكى السحر إال بممارسة الارك والكفرك من استغا ة باياطين الحن، وكع يمهم ورجائهم، : قلك 00

 ! وزعم التأ ير باألشياء، وايكيان بما يُعتبر من يوارث العادأ وغير ذلك من األشياء.. والخوف منهم 
الا اهلل كعالى استرضاء لاياطينهم وطواغيتهم، قال ابن كيمية عنهم في الفتاوى ومما يقوا به السحرأ استهانتهم بك   
ا إما دا وإما غيره، وإما  ومير من ه ه األمور يكتبون فيها والا اهلل بالنحاسة ا وقد يقلبون حروف والا اهلل : 29/31

قالوا أو وتبوا ما كرضاه الاياطين أعانتهم  بغير نحاسة، أو يكتبون غير ذلك بما يرضاه الايلان، أو يتكلمون ب لك، فقذا
 !وه ا عين الكفر البوا . ها -م اعلى بعض أغراضه
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أنه لم يعلم السحر، وحقيقته أنه والا مؤلف يُع م به غير اهلل كعالى، وكُنسو إليه : أحدهما 
 . المقادير والكائنات

بقول السحر   َوَما َكَفَ  ُسلَيَْمانُ  :أن اهلل سبحانه قد لر  في وتابه بأنه وفر فقال: الماني 
يَاِطنَي َكَفُ وا   إِنذَما ََنُْن فِتْنٌَ  فاَل تَْكُف ْ  :ت وماروت يقوالنوهارو . به وبتعليمه َولَِكنذ الشذ

 . ها -ا( 02)وه ا كأويد للبيان 
وقد عّد الاين محمد بن عبد الوهاب رحمه اهلل من جملة نواقض ايسالا التي كخرج لاحبها  

 . السحر والعمل به: من الملة
 . التوحيد في الحزيرأ العربية وقد كابعه على قوله ه ا أبنا ه وأحفاده ، وغيرهم من علماء 
ويحرا كعلم السحر وكعليمه وفعله، ويكفر بتعليمه : قوله" ايقناع " وقد نقل الاين عن لاحو  

 . ها -ا( 01)وفعله، سواء اعتقد كحريمه أو إباحته، فتأمل ه ا الكالا 
 

*** 
 :ـةانـالفه: رـادي عشـل احلــ العم 

فيدعي علم الغيو ما وان وما .. لم الغيو الكهانة عمل وفريك ولفته أن يتكهن الكاهن ع 
َْيِْ  ال  :سيكون من شؤون الغيو التي ال يعلمها إال اهلل كعالى وحده، وما قال كعالى وَِعنَْدمُ َمَفاتُِح الْ

ِ َوابْلَْح ِ َوَما تَْسُقُط مِْن َوَرقٍَ  إاِلذ َيْعلَُمَها ََْعلَُم َما ِِف الَّْب   ُهَو َو
َوال َحبذٍ  ِِف ُظلَُماِت  َيْعلَُمَها إاِلذ

رِْض َوال َرْطٍ  َوال يَابٍِس إاِلذ ِِف كَِتاٍب ُمبنِيٍ 
َ
 .19:األنعاا اأْل
ِ  :وقال كعالى  َْيُْ  هّلِلذ  . 10:يونج َفُقْل إِنذَما الْ
ُ َومَ  :وقال كعالى  َْيَْ  إاِلذ اهّللذ رِْض الْ

َ
َماَواِت َواأْل يذاَن قُْل ال َيْعلَُم َمْن ِِف السذ

َ
ا يَْشُعُ وَن أ

 . 81:النمل ُيبَْعُثونَ 
َْيَْ   :وقال كعالى  ْعلَُم الْ

َ
ُ َولَْو ُكنُْت أ اً إاِلذ َما َشاَء اهّللذ ْملُِك نِلَْفَِس َنْفعاً َوال ََض 

َ
قُْل ال أ

نَا إاِلذ نَِذيٌ  َوبَِشريٌ 
َ
وُء إِْن أ ِِنَ السُّ  . 288:ألعراف  لَِقْوٍم يُْؤِمنُونَ اَلْستَْكََثُْت مَِن اْْلَرْيِ َوَما َمسذ

فمن ادعاه فقد ادعى األلوهية والربوبية .. فعلم الغيو من أيص ييوليات اهلل كعالى وحده  
وال ي يقره أو يتابعه أو ييدقه على ادعائه .. في أيص ييائيه  لنفسه، وجعل من نفسه ندًا هلل 

 . محمد ه ا فقد أقر له باأللوهية، ووفر بما أُنزل على 
                                                 

 . 48-1/43،40:حامل ألحكاا القرآنال 02
 .  123ص:ان ر الرسائل الاخيية 01
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ليج منا من كلير وال من ُكلير له، أو ك كهن أو ُككهن له، أو :" أنه قال فقد لح عن النبي  
 (. 03") ك سحر أو ُكسحر له

  ("04 .)من أكى عرافاً أو واهناً فيدقه بما يقول، فقد وفر بما أنزل على محمٍد :" وقال  
ه ا فيمن (. 01") ما أُنزل على محمدمن أكى واهنًا فيدقه بما يقول، فقد بر  م:" وقال  

ال شك أنه أولى بالكفر والبراء مما أُنزل .. ييدث الكاهن فكيف بالكاهن نفسه ال ي يتكهن علم الغيو 
 .نعوذ باهلل من الكفر والخ الن بعد أن أعزنا اهلل وأورمنا باييمان..  على محمد 

ال ي : وميرأ ور وسهم يمسة، منهماللواغيك  : قال الاين محمد بن عبد الوهاب رحمه اهلل 
َحًدا :يدعي علم الغيو من دون اهلل، والدليل قوله كعالى

َ
يِْ  فاََل ُيْظِهُ  لََعَ َغيْبِهِ أ َْ  . ها -ا  َ لُِم الْ

وقال الاين ابن باز رحمه اهلل في رسالة له في حكم السحر والكهانة بعد أن أورد األحادي،  
حادي، دلياًل على وفر الكاهن والساحرك ألنهما يدعيان علم الغيو وذلك  في ه ه األ: الم وورأ أعاله

وفر، وألنهما ال يتولالن إلى مقيدهما إال بخدمة الحن وعبادكهم من دون اهلل، وذلك وفر باهلل وشرك به 
 . ها -سبحانه، والميدث لهم في دعواهم علم الغيو يكون مملهم ا

حي، .. زماننا الضرب بالكف أو الرمل، أو الفنحان  من ضروب الكهانة التي كحيل في: قلك 
أو .. وما ينت ره أو سيحيل له في المستقبل من غنى أو فقر .. يتكهن الضارب للمضروب له الغيو 

 !! شقاء أو سعادأ
ومن ضروب الكهانة و لك ذلك العلم الباطل ال ي يسمونه علم األبراج والكواوو والنحوا  

فكل ه ا يديل في .. رائد والمحالت، وبعض وسائل ايعالا المرئية وغيرها ال ي ييدرون به بعض الح
 .  ويقل كحك طائلة الوعيد الوارد في النيوص اانفة ال ور.. الكهانة 

 م وم من دمار ويراب وضرر حيل ويحيل للعال م بسبو كيديقهم للكهنة فيما يخبرون به أنه  
الحميل الترقو واالنت ار، والوقوف عن العمل واينتاج  سيحيل للعالم من دمار أو ووارد كستدعي من

فقذا ..ولما يأكي التوقيك ال ي حدده لهم الكاهن لحيول كلك الكوارد والتحوالت .. وغير ذلك 
فتنقلو النتائج حينئٍ  بالسوء على أولئك ال ين لدقوه .. األمور بخالف ما كوقل وككهن به للناإل 

 !!نبؤاكه وككهناكهوأوقفوا ول شيء انت ار كحقق ك
 

*** 
 

                                                 
 .1431:أيرجه اللبراني وغيره، لحيح الحامل اليغير 03
 . 1939:حمد والحاوم، لحيح الحاملأيرجه أ 04
 .   1941:أحمد وغيره، لحيح الحاملأيرجه  01
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 :ــالةرك الصـت: رــي عشـانـل الثــ العم 

 :وكاروها وافر يارج من الملة، وه ا وله مل ايقرار بوجوبها، لقوله كعالى.. كرك اليالأ وفر  
 ُوه ْشُهُ  اْْلُُ ُم فَاْقتُلُوا الُْمْْشِكنَِي َحيُْث وََجْدُتُموُهْم وَُخُذوُهْم َواْحُِصُ

َ
ْم َواْقُعُدوا لَُهْم فَإِذَا انَْسلََخ اأْل

َ َغُفوٌر رَِحيمٌ  ََكةَ فََخلُّوا َسبِيلَُهْم إِنذ اهّللذ َذ الةَ َوآتَُوا ال قَاُموا الصذ
َ
 . 1:التوبة ُُكذ َم َْصٍد فَإِْن تَابُوا َوأ

ِينِ  :وقال كعالى  ََكةَ فَإِْخَوانُُكْم ِِف ادل  َذ الةَ َوآتَُوا ال قَاُموا الصذ
َ
ُل اآْلياِت  فَإِْن تَابُوا َوأ ِ َوُنَفص 

 . 22:التوبة لَِقْوٍم َيْعلَُمونَ 
دل مفهوا اايات أنهم إن لم يتوبوا ويقيموا اليالأ، ويؤكوا الزواأ ال كخلوا سبيلهم، وهم ليسوا  

 . إيوانكم في الدين، وال كنتفي أيوأ الدين إال عن الكافر المارك

 ؟ .. هذا يلزم أن تكفروا تارك الزكاة كذلك: فإن قيل 

وما في لحيح   قد وردت نيوص أيرى كيرف الكفر عن كارك الزواأ، التي منها قوله  :أقول 
ما من لاحو ال يؤدي حقه إال جعله اهلل يوا القيامة ُيحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته :" مسلم

ة مما كعدون،  م يرى وجنبه وظهره، حتى يقضي اهلل كعالى بين عباده في يوا وان مقداره يمسين ألف سن
 ".  سبيله إما إلى الحنة وإما إلى النار

ويرى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى النار دل أنه ليج وافراًك إذ لو  .. فكونه يُترك لمايئة اهلل كعالى  
 . وان وافراً لما وان له سبيل إال إلى النار

عن اليحابة رضي اهلل  عقيلي ومن لوارف الكفر عن كارك الزواأ قول عبد اهلل بن شقيق ال 
فأ بك ككفيرهم ". ال يرون شيئًا من األعمال كروه وفر غير اليالأ  وان ألحاب محمٍد :" كعالى عنهم

 . والزواأ من جملة كلك األعمال.. لتارك اليالأ وإجماعهم على ذلك دون سواها من األعمال 
حده ومير المال وال يُزوي، فال يُقال ك: قال ابن عباإل: 4/134قال ابن عبد البر في التمهيد  

 . ها -وافر، وال يحل دمه ا: ل لك
 .  ألجل ه ه النيوص واا ار أ بتنا وفر كارك اليالأ دون كارك الزواأ ، واهلل كعالى أعلم 
بين الرجل وبين الارك والكفر كرك :" ومن األدلة و لك الدالة على وفر كارك اليالأ قوله  

بينه وبين الوقوع في الكفر والارك كرك اليالأ، فقذا كرك اليالأ وقل في الكفر  أي. مسلم"  اليالأ
 . والارك وألبح وافراً مارواً 

 (. 08") ليج بين العبد وبين الكفر إال كرك اليالأ:" وقال  

                                                 
 .183:أيرجه النسائي، لحيح الترغيو 08
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والحدي، فيه دليل على كسمية األعمال (. 00")بين الكفر واييمان كرك اليالأ :" وقال  
 . إيماناً 

 (.  08")العهد ال ي بيننا وبينهم اليالأ، فمن كروها فقد وفر:" ل وقا 
 (. 09") بين العبد وبين الكفر واييمان اليالأ، فقذا كروها فقد أشرك:" وقال  
ال كترك اليالأ متعمدًا فقنه من كرك اليالأ متعمدًا فقد برئك منه ذمة اهلل :" وقال  

 (.80")ورسوله
 (. 82") داً فقد يرج من الملةمن كروها متعم:" وقال  
 ".  آير ما يُفقد من الدين اليالأ:" وقال  
 ".  آير عرى ايسالا نقضاً اليالأ:" وقال  
ول شيء ي هو آيره فقد ذهو جميعه، فقذا ذهبك لالأ المرء ذهو دينه : قال ايماا أحمد 
 . ها -ا
وويف كعرفهم يا رسول اهلل في  : فقالوا. ةما من أمتي من أحٍد إال وأنا أعرفه يوا القيام:" وقال  

أرأيك لو ديلك ِليرًأ ا ح يرأ كُتخ  للدواب ا فيها ييل ُدهم بُهم ا لونها أسود ال : قال! ومرأ الخالئق ؟
ُيخاللها لون آير ا وفيها فرإلا أغر  ُمحح ل ا وهو ال ي يركفل البياض في قوائمه ا أما ونك  كعرفه منها ؟ 

 (. 81") فقن أمتي يومئٍ  ُغر  من السحود، مححلون من الوضوء: بلى، قال: قال
 ! ؟..أين كارك اليالأ : قلك 
وليج ممن يتعرف عليهم من بين الناإلك ..  أفاد الحدي، أن كارك اليالأ ليج من أمة محمد  

 . وآ ار اليالأ على الوجوه والحباه.. إذ العالمة للتعارف يومئٍ  اليالأ 
 ". ال حّظ في ايسالا لمن كرك اليالأ :" أنه قال عن عمر بن الخلاب  وفي األ ر فقد لح 
 ".من كرك اليالأ فال دين له :" قال وعن ابن مسعود  
 ". ال إيمان لمن ال لالأ له، وال لالأ لمن ال وضوء له :" قال وعن أبي الدرداء  
 ". من لم ييل فهو وافر :" قال وعن علي  

                                                 
 .183:أيرجه الترم ي، لحيح الترغيو 00
 . 184:أيرجه أحمد وغيره، لحيح الترغيو 08
 .104:لحيح الترغيو 09
 .189:أيرجه أحمد وغيره، لحيح الترغيو 80
 .ير في وتاب اليالأ بقسنادين ال بأإل بهمارواه اللبري، ومحمد بن ن: قال الحافظ المن ري في الترغيو 82
 .   1838:أيرجه أحمد، السلسلة اليحيحة 81
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 ".  من لم ييل فهو وافر :"  رضي اهلل عنهما قالوعن جابر بن عبد اهلل 
 ". كرك اليالأ وفر ال ُيختلف فيه :" وعن حماد بن زيد، عن أيوب قال 
ال يرون شيئاً من األعمال كروه وفر  وان ألحاب محمٍد :" وعن عبد اهلل بن شقيق العقيلي قال 

 ". غير اليالأ 
لى الكفر األلغر بدليل أن اليحابة وانوا يرون وميراً والكفر هنا ال يحوز كأويله أو حمله ع: قلك 

 . من األعمال غير اليالأ وفراً ألغر أو وفراً دون وفر
وأومر السلف على أنه يُقتل وافراً، وه ا وله مل ايقرار : 18/308قال ابن كيمية في الفتاوى  

 . ها -بوجوبها ا
من بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي وقد جاء عن عمر، وعبد الرح: قال ابن حزا في المحلى 

هريرأ، وغيرهم من اليحابة رضي اهلل عنهم أن من كرك لالأ فرض واحدأ متعمدًا حتى يخرج وقتها فهو  
 . ها -وافر مركد، وال نعلم لهؤالء من اليحابة مخالفاً ا

رك قد ذهو جماعة من اليحابة ومن بعدهم إلى ككفير من ك: وقال الحافظ المن ري في الترغيو 
عمر بن الخلاب، وعبد اهلل بن مسعود، وعبد اهلل : اليالأ متعمدًا لتروها، حتى يخرج جميل وقتها، منهم

 . بن عباإل، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد اهلل، وأبو الدرداء رضي اهلل عنهم
ومن غير اليحابة أحمد بن حنبل، وإسحاث بن راهويه، وعبد اهلل بن المبارك، والنخعي، والحكم  

بن عتبة، وأيوب السختياني، وأبو داود الليالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وغيرهم 
 .ها -رحمهم اهلل كعالى ا

ه ه النيوص واا ار اليحيحة المابتة عن سلفنا اليالح هي التي ألزمتنا بالقول بكفر كارك : قلك 
 . وبخروجه من دائرأ ايسالا.. اليالأ 

المخالفين في المسألة فلم أجدها كقوى على المعارضة أو لرف الكفر عن كارك وقد كأملك أدلة  
 (.83)اليالأ إلى الكفر األلغر أو الكفر دون وفر

فهل من ترك صالة واحدة .. ما مقدار ترك الصالة التي يكفر صاحبه : فإن قيل 

 ؟  أم أن هناك حد   ر للترك يكفر المرء بموجبه.. يكفر كما أثر عن بعض السلف 

ووان عنده .. الخالف في المسألة قوي، والراجح أن من غلبك لالكه على كروه لليالأ  :أقول 
 (. 84)أنه ال يكفر، ويالف ذلك فقنه يكفر وال بد.. من النوافل ما ُيحز  ما وان قد كروه من اليلوات 

                                                 
ما يغني عن إعادكها " حكم كارك اليالأ " قد كناولك أدلة وشبهات المخالفين ورددت عليها دلياًل دلياًل في وتابي  83
 .  وقعنا على اينترنك وهلل الحمدوهو مناور في م.. فمن شاء الوقوف عليها فليراجل وتابنا الم وور .. هنا 
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اليالأ، يقول  أول ما ُيحاسو الناإل به يوا القيامة من أعمالهم:" أنه قال فقد لح عن النبي  
ان روا في لالأ عبدي أكمها أا أنقيها؟ فقن وانك كامة ُوتبك له كامة، وإن  : لمالئكته وهو أعلم ربنا 

أكموا لعبدي فريضته،  م : ان روا هل لعبدي من كلوع؟ فقن وان له كلوع قال: وان انتقص منها شيئاً، قال
 (. 81") كؤي  األعمال على ذاوم

شيء من فريضة اليالأ يُعتبر وفراً، لما نفعه التلوع، ولما جبرت لالكه فلو وان انتقاص : قلك 
 . بالنوافلك ألنه ال ينفل مل الكفر عمل وال طاعة

يحتمل أمرين والهما دلك عليهما السنة، أحدهما أنه أقاا "  انتقص منها شيئاً :" وقوله  
 . مللوب، فأنقص من ذلك شيئاً اليالأ، لكنه أحياناً لم يأِت بأروانها وفرائضها على الوجه ال

أنه كرك لالأ واملة أو أومر يالل حياكه في الدنيا، فُتحبر لالكه وككمل من لالأ : والماني 
 . التلوع إن وان له كلوع

إنها ستكون عليكم بعدي أمراء، ياغلهم أشياء عن اليالأ لوقتها، حتى ي هو وقتها، :" قال  
أي ييليها معهم ".  نعم إن شئك:" أدروتها معهم أللي معهم؟ قالإن : فيلوا اليالأ لوقتها، قال رجل

 . نافلةك ألن الفريضة ال كُعاد في اليوا مركين
أذن للرجل بأن يأكم بهم وييلي معهم، فدل أنهم ليسوا وفارًا بترك اليالأ حتى ي هو   ووونه  

 .   ول وقتهاك ألن الكافر المركد ال كحوز اليالأ يلفه إجماعاً 
من للى اليالأ لوقتها، وحافظ عليها، ولم ُيضيعها استخفافًا : فقن ربكم يقول:"  وقال 

ومن لم ييلها لوقتها، ولم ُيحافظ عليها، وضيعها استخفافاً . بحقها، فله علي عهد أن أديله الحنة
 (. 88") بحقها، فال عهد له علي، إن شئك ع بته، وإن شئك غفرت له

غير وافرك ألن الكافر ليج له في اايرأ إال الخلود في النار أعاذنا  فكونه يُترك للمايئة فدل أنه 
 . اهلل منها

ال ينبغي أن يُفهم منه مللق التركك ألن "  ولم يحافظ عليها، وضيعها استخفافًا بحقها:" وقوله  
 . كرك اليالأ ولياً وفر أوبر وما كقدا

روها ال ييلي قط، ويموت على ه ا ايلرار فأما من وان ميراً على ك: قال ابن كيمية في الفتاوى 
والترك، فه ا ال يكون مسلماً، لكن أومر الناإل ييلون كارأ ويتروونها كارأ، فهؤالء ليسوا يحاف ون عليها، 

أنه  وهؤالء كحك الوعيد، وهم ال ين جاء فيهم الحدي، ال ي في السنن، حدي، عبادأ عن النبي 
                                                                                                                                                        

 .فأعيد هنا ما ونك قد وتبته هناك" حكم كارك اليالأ " ه ه مسألة ونك قد أجبك عنها في وتابنا  84
 

 .1102:أيرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم، لحيح الحامل 81
 .390:أيرجه اللبراني وغيره، لحيح الترغيو 88
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العباد في اليوا والليلة، من حافظ عليهن وان له عهد عند اهلل أن  يمج للوات وتبهن  اهلل على:" قال
 ".  يديله الحنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند اهلل إن شاء ع به وإن شاء غفر له

وقال ا بعد أن ذور الحدي، أعاله ا ي هر أن االحتحاج ب لك على كارك اليالأ ال يكفر ححة  
 . ها -ا( 80)كارك المحاف ة ال يكفرضعيفة، لكنه يدل على أن 

 . فتأمل ويف فرث بين كارك اليالأ، وبين كارك المحاف ةك حي، أن األول يكفر، وااير ال يكفر 
فقن من كرك لالأ العير، فقد حبط :" وقال ابن القيم في كأويل الحبوط الوارد في قوله  

كرك ولي ال ييليها أبدًا، : ا أن الترك نوعان وال ي ي هر في الحدي، ا واهلل أعلم بمراد رسوله": عمله
فه ا يحبط العمل جميعه، وكرك معين في يوا معين فه ا يحبط عمل ذلك اليوا، فالحبوط العاا في مقابلة 

 . ها -ا( 88)الترك العاا، والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين
لى حبوط جميل األعمال، وبين فتأمل ويف فرث بين الترك الكلي العاا المكفر، ال ي يؤدي إ 

 . الترك الحزئي الخاص في يوا معين الغير مكفر، ال ي يؤدي إلى حبوط أعمال ذلك اليوا فقط
أُمر بعبد من عباد اهلل أن ُيضرب في قبره مائة جلدأ ، فلم يزل :" ومما ُيستدل به و لك قوله  

 قبره عليه ناراً، فلما اركفل عنه وأفاث يسال ويدعو حتى لارت جلدأ واحدأ، فُحلد جلدأ واحدأ، فامت 
إنك لليك لالًأ واحدأ بغير طهور، ومررت على م لوا فلم : على ما جلدكموني؟ قالوا: قال

 (.89)"كنيره
أفاد الحدي، عدا وفر ه ا الرجل رغم أنه للى لالأ واحدأ بغير وضوء، وهو ممله ممل من لم  

الأ، فالحدي، فيه أن كارك لالأ أو بعض اليلوات يالل ييلِّك ألن اللهور والوضوء شرط ليحة الي
ا ال يكفر، فليج في الحدي، ! حياكه ال يكفر، وليج فيه أن كارك اليالأ ولياً ا وما ذهو البعض إلى ذلك

 . ما يدل على ذلك، ال من حي، المنلوث وداللة األلفاظ، وال من حي، المفهوا، واهلل كعالى أعلم
ه من التلوع والنوافل يوا القيامة وما كقدا في الحدي، ال ي يرويه أبو هريرأ فه ا وأمماله ُيحبر ل 

 ".  أكموا لعبدي فريضته،  م كؤي  األعمال على ذاوم: فقن وان له كلوع قال:" ال ي جاء فيه
فه ا أن ى ُيحبر له .. وقّل عنده التلوع .. أو ومر كروه لليالأ .. أما من غلو عليه كرك اليالأ  

 .ل ا من وان و لك ال مناص من وفره وككفيره، واهلل كعالى أعلم.. نوافل ما فرط في لالكه المكتوبة من ال
.. أو في رمضان فقط ..  من وان ال ييلي إال الحمعة واألعياد من أياا السنة : وعليه فقننا نقول 

وفر كارك اليالأ وال بد، وعليه وعلى أمماله ُكحمل النيوص اانفة ال ور الدالة على  .. فهو وافر مركد 
 . واهلل كعالى أعلم

                                                 
 . 11/49و 0/108:الفتاوى 80
 .81ص:وتاب اليالأ وحكم كاروها 88
 .1004:أيرجه اللحاوي في ماكل اا ار، السلسلة اليحيحة 89
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 :ــل  العمـرك جنـت: رـث عشـالـل الثــ العم 

فهو  .. فلم يعمل بايء من واجبات وأروان ه ا الدين .. من أعرض عن االنقياد ال اهر للاريعة  
 . وافر مركد وإن وان مقراً بالاهادكين

َ  :قال كعالى  ُ قُْل إِْن ُكنْتُْم ُُتِبُّوَن اهّللذ ْْفِْ  لَُكْم ذُنُوبَُكْم َواهّللذ ََ ُ َو فَاتذبُِعوِِن َُيْبِبُْكُم اهّللذ
 . 32:آل عمران َغُفوٌر رَِحيمٌ 

 والاريعة التي جاء بها من عند ربه ككون المحبة هلل  فعلى قدر المتابعة لهدي وسنة النبي  
فكل منهما الزا وملزوا .. ا الاريعة يكون االكباع واالنقياد ألحكا وعلى قدر المحبة اليادقة هلل .. 

 . لآلير
وال ينتفي ..  لزا انتفاء مللق الحو هلل .. فقذا انتفى مللق االكباع ال اهر ألحكاا الاريعة  

َوَمْن  :، وما قال كعالىإال ممن وان مبغضًا وافرًا معاندًا ومااقًا لرسول اهلل  مللق الحو هلل 
 ََ ِ َما تََوِلذ َونُْصلِهِ َجَهنذَم يَُشاقِِق ال ذُسوَل مِْن  ِ ََتذبِْع َغرْيَ َسبِيِل الُْمْؤِمننَِي نَُوَل  َ ََلُ الُْهَد  َو ْعِد َما تَبنَيذ

 . 221:النساء وََساَءْت َمِصرياً 
ه ه ااية حاومة على ول من ادعى محبة اهلل وليج على اللريقة : قال ابن ومير في التفسير 

ي دعواه في نفج األمر حتى يتبل الارع المحمدي والدين النبوي في جميل أقواله المحمدية فقنه واذب ف
 . ها -وأفعاله ا

فكل من ادعى أنه يحو اهلل ولم يتبل الرسول فقد و ب، : 8/380وقال ابن كيمية في الفتاوى  
والنيارى  ليسك محبته هلل وحده، بل إن وان يحبه فهي محبة شرك، فقنما يتبل ما يهواه، ودعوى اليهود

محبة اهلل، فقنهم لو أيليوا له المحبة لم يحبوا إال ما أحو فكانوا يتبعون الرسول، فلما أحبوا ما أبغض 
 . ها -اهلل مل دعواهم حبه وانك محبتهم من جنج محبة الماروين ا

َ فَ  :في قوله كعالى: 2/99وقال ابن القيم في المدارج   اتذبُِعوِِن قُْل إِْن ُكنْتُْم ُُتِبُّوَن اهّللذ
 ُ ، فحعل اكباع رسوله ماروطًا بمحبتهم هلل، وشرطًا لمحبة اهلل لهم، ووجود الماروط  َُيْبِبُْكُم اهّللذ

ممتنل بدون وجود شرطه وكحققه بتحققه، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة، فانتفاء محبتهم هلل الزا 
لزوا النتفاء محبة اهلل لهم، فيستحيل إذًا  بوت محبتهم هلل، النتفاء المتابعة لرسوله، وانتفاء المتابعة م
 . ها -و بوت محبة اهلل لهم بدون المتابعة لرسوله ا

مُ يَوَْم الْقِيَاَم ِ  :وقال كعالى  ً َوََنُْْشُ ْعَ َض َعْن ذِْك ِي فَإِنذ ََلُ َمعَِِّشً  َضنَْك
َ
َوَمْن أ

ْعَِم 
َ
 . 214:طاهأ
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  :وقال كعالى 
َ
ْعَ َض َعنَْها إِنذا مَِن الُْمْج ِمِنَي َوَمْن أ

َ
َِ  بِآياِت َرب ِهِ ُثمذ أ ْن ذُك  ْظلَُم مِمذ

 . 11:السحدأُمنْتَقُِموَن 
وأولى الناإل ديواًل في الوعيد الوارد في ه ه اايات هو التارك لحنج العمل، المعرض عن مللق  

 . اللاعة ال اهرأ
حمه اهلل من جملة نواقض ايسالا العارأ التي كخرج وقد عّد الاين محمد بن عبد الوهاب ر  

َوَمْن  :واستدل على ذلك بقوله كعالى" ايعراض عن دين اهلل ال يتعلمه وال يعمل به :" لاحبها من الملة
ْعَ َض َعنَْها إِنذا مَِن الُْمْج ِِمنَي ُمنَْتقُِمونَ 

َ
َِ  بِآياِت َرب ِهِ ُثمذ أ ْن ُذك  ْظلَُم مِمذ

َ
 .  11:دأالسح أ
َُْؤتُوا  :وقال كعالى  الةَ َو ِيَن ُحَنَفاَء َوَُقِيُموا الصذ َ ُُمْلِِصنَي ََلُ ادل  ِمُ وا إاِلذ ِّلَْعبُُدوا اهّللذ

ُ
َوَما أ
ََكةَ َوذَلَِك دِيُن الَْقي َِم ِ  َذ  . 1:البينةال

نذ َواأْلِنَْس إاِلذ ِّلَْعبُُدونِ  :وقال كعالى   .  18:ال ريات َوَما َخلَْقُت اْْلِ
..  وأنزل الكتو إال لعبادكه وحده .. وأرسل الرسل .. فاهلل كعالى ما يلقنا ويلق الخلق وله  

فقد أبلل الغاية والحكمة .. فال ي يقول بقيمان من لم يأت بحنج العمل أو اللاعة أو العبادأ ال اهرأ 
 .سلوأرسل الر .. التي ألجلها يلقنا اهلل كعالى ويلق الخلق وله 

: وأيبرت أن ناسًا يقولون: حد نا الحميدي قال: قال حنبل: 0/109قال ابن كيمية في الفتاوى  
من أقر باليالأ والزواأ واليوا والحج ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت، وييلي مستدبر القبلة حتى 

ًا بالفرائض واستقبال يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدًا إذا علم أن كروه ذلك فيه إيمانه إذا وان مقر 
َوَما  :ه ا الكفر اليرا ، ويالف وتاب اهلل وسنة رسوله وعلماء المسلمين، قال كعالى: القبلة، فقلك

ِينَ  َ ُُمْلِِصنَي ََلُ ادل  مُِ وا إاِلذ ِّلَْعبُُدوا اهّللذ
ُ
 .  أ
رد على أمره من قال ه ا فقد وفر باهلل و : وقال حنبل سمعك أبا عبد اهلل أحمد بن حنبل يقول 

 . ها -وعلى الرسول ما جاء به عن اهلل ا
من وان كاروًا ألروان ايسالا وجميل فرائضه، : وقال الاوواني رحمه اهلل في رسائله السلفية 

ورافضًا لما يحو عليه من ذلك من األقوال واألفعال، ولم يكن لديه إال محرد التكلم بالاهادكين فال 
 .ها -د الكفر، حالل الدا اشك وال ريو أن ه ا وافر شدي

َطْعَنا ُثمذ  :قال كعالى: 0/241وقال ابن كيمية في الفتاوى  
َ
ِ َوبِال ذُسوِل َوأ ََُقولُوَن آَمنذا بِاهّللذ َو

ولَئَِك بِالُْمْؤِمننَِي 
ُ
ََْعِد َذلَِك َوَما أ فنفى اييمان عمن كولى عن العمل، ففي  َيتََوِلذ فَ ٌَِق مِنُْهْم مِْن 

 .ها -قرآن والسنة من نفي اييمان عمن لم يأِت بالعمل مواضل وميرأ وما نفى فيها اييمان عن المنافق اال
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ال ": الكفر وفران " فقن عرفك ذلك فلك أن كعحو من قول الاين األلباني وما في شريله  
 لكنه لم يفعل يوجد عندنا في الاريعة أبدًا نص يير  ويدل داللة واضحة على أن من آمن بما أنزل اهلل

 . ها -بايء مما أنزل اهلل، فه ا هو وافر ا
التي هي " اييمان والوعد والوعيد " ونحن نرد يلأ الاين في ه ه المسائل إلى فساد ألوله في  

ولكن إلى الساعة ومير من الناإل ال يزالون يحادلون عن الاين .. أقرب ما ككون إلى ألول جهم الضال 
 ! عيبية للاين والسمه.. وال أن ينيفوا الحق من الاين .. ن أن يقتنعوا ال يريدو .. بالباطل 

وبه ا ي هر يلأ جهم ومن اكبعه في زعمهم أن محرد إيمان : 0/133قال ابن كيمية في الفتاوى  
بدون اييمان ال اهر ينفل في اايرأك فقن ه ا ممتنل إذ ال يحيل اييمان التاا في القلو إال ويحيل 

موجبه بحسو القدرأ، فقن من الممتنل أن يحو اينسان غيره حبًا جازمًا وهو قادر على  في ال اهر
 . ها -مواللته، وال يحيل منه حروة ظاهرأ إلى ذلك ا

ولكن .. وقد نسبه شين ايسالا إلى جهم وأكباعه .. وهو نفج قول الاين نالر المتقدا : قلك 
ومل ذلك فهم من أومر الناإل جدااًل في .. ن أن يعلموا وال يريدو .. المتعيبة للاين نالر ال يعلمون 

 ! وعن الباطل.. الباطل 

هذا الذي ال يعبد اهلل تعالى في ظاهره، أو على جوارحه الظاهرة ال يلزم : فإن قيل 

منه أن يكون معرضًا عن دين اهلل تعالى الحتمال أن يكون عابدًا هلل تعالى في قلبه 

 ؟ ..وباطنه 

ذلكك للعالقة المتبادلة والمؤ رأ والمتأ رأ بين ال اهر والباطن، فكل منهما مرآأ يستحيل  :أقول 
فقذا للح الباطن ال بد أن ييلح ال اهر، ويسري لالحه بالضرورأ إلى الحوار  .. كعكج لورأ ااير 

والعكج و لك، وإذا فسد الباطن ال بد من أن يفسد ال اهر، ويسري فساده إلى الحوار  .. ال اهرأ 
أال وإن في الحسد :" أنه قال والعكج و لك، فقد لح عن النبي .. ال اهرأ وعلى قدر فساد الباطن 

 ".  مضغة إذا للحك للح الحسد وله، وإذا فسدت فسد الحسد وله، أال وهي القلو
وهنا ألول كنازع الناإل فيها، ومنها أن القلو هل يقوا به : 24/210قال ابن كيمية في الفتاوى  

 أو كك يو وال ي هر قط منه شيء على اللسان والحوار ، وإنما ي هر نقيضه من غير يوف ؟كيديق 
فال ي عليه السلف واألئمة وجمهور الناإل أنه ال بد من ظهور موجو ذلك على الحوار ، فمن  

وف، أنه ييدث الرسول ويحبه ويع مه بقلبه ولم يتكلم قط بايسالا، وال فعل شيئاً من واجباكه بال ي: قال
 . الباطن وإنما هو وافر فه ا ال يكون مؤمناً في

وزعم جهم ومن وافقه أنه يكون مؤمنًا في الباطن، وأن محرد معرفة القلو وكيديقه يكون إيماناً  
يوجو المواب يوا القيامة بال قول وال عمل ظاهر، وه ا باطل شرعًا وعقاًل، وقد وفر السلف ووويل 
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إن في الحسد مضغة إذا للحك للح :" القول، وقد قال النبي وأحمد وغيرهما من يقول به ا 
فبين أن لال  القلو مستلزا ليال  ". الحسد وله، وإذا فسدت فسد الحسد ولهك أال وهي القلو 

فعلم أن من الحسد، فقذا وان الحسد غير لالح دل على أن القلو غير لالح، والقلو المؤمن لالح، 
ك وذلك أن الحسد كابل للقلو فال يستقر شيء في القلو قلبه مؤمناً   يكونيتكلم باييمان وال يعمل به ال

 .  ها -إال ظهر موجبه ومقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه ا
فراجعها .. وه ه مسألة قد أشرنا إليها بايء من التفييل في المقدمة السادسة من ه ا الكتاب  

 .  إن شئك
  :من جهات  الد.. جهة كرك العمل ال اهر  اعلم أن الكفر يأكي من: هـــ تنبي 
فه ا وفر  .. فال يعمل بايء من أروان وواجبات ه ا الدين .. من جهة كرك جنج العمل  -2 

 . وما كقدا
فلو وان كارواً لليالأ يكفر مهما أكى من األعمال واللاعات األيرى .. من جهة كرك اليالأ  -1 

 . وما كقدا.. 
لكنه لم يفرد .. وأكى باللاعات األيرى .. فمن أقاا اليالأ .. التوحيد من جهة كرك العمل ب -3 

وال شيء غيرها من .. وال كنفعه اليالأ .. فقنه يكفر .. اهلل كعالى بالعبادأك فأشرك مل اهلل آلهة أيرى 
 . اللاعاتك فالارك يحبط ويُبلل جميل اللاعات

ْن يُْْشَ  :قال كعالى 
َ
ْْفُِ  أ َ ال َي ِ إِنذ اهّللذ ْْفُِ  َما ُدوَن ذَلَِك لَِمْن يََشاُء َوَمْن يُْْشِْك بِاهّللذ َك بِهِ َوََ

 . 48:النساءَفَقِد اْفَْتَ  إِثْماً َعِظيماً 
ُكوا َْلَبَِط َعنُْهْم َما ََكنُوا َيْعَملُونَ  :وقال كعالى  ُْشَ

َ
 . 88:األنعاا َولَْو أ

*** 
 :وقـلـة باملخـاثـتغـااس: رـع عشـرابـل الــ العم 

وعمل من جملة األعمال التي ُكخرج لاحبها من " االستغا ة بالمخلوث " ال ي حملنا على إفراد  
هو سعة انتاار ه ا العمل الاروي في األميار، وومرأ الناإل ال ين يقعون فيه وهم يحسبون أنهم .. الملة 

 .ل ا لزا التنبيه والتح ير والبيان.. ُيحسنون لنعاً 
فيما ال يقدر عليه إال اهلل كعالى .. وو لك طلو العون والمدد منه .. لوث االستغا ة بالمخ: فأقول 

وعلة ذلك أن االستغا ة طلو ودعاءك فهي من ه ا الوجه عبادأ .. يخرج لاحبه من الملة .. عمل شروي 
 .والعبادأ ال يحوز أن ُييرف شيء منها لغير اهلل .. 
 ". الدعاء من العبادأ:" وفي رواية ضعيفة ". الدعاء عبادأ:" أنه قال فقد لح عن النبي  



 عبد المنعم مصطفى حليمة/ الشيخ           أعماٌل ُتخِرُج صاحَبها من الِملَِّة
 

027 

فحعل دعاء المرء لنفسه ".  دعاء المرء لنفسه:" أي العبادأ أفضل؟ قال: ُسئل النبي وقد  
 . بل من أفضل وأيص ما يديل في معنى ومسمى العبادأ.. عبادأ 

ر عنه، ومن وجه آير فهي كتضمن اعتقاد المستغي، بأن المستغاد به قادر على أن يكاف الض 
التي هي من أيص .. فينسو له ب لك يالية النافل الضار ..  من دون اهلل .. أو جلو النفل له 

 .ييوليات اهلل كعالى وحده
ويكون شفيعه .. أو العتقاده بأن ه ا المستغاد به له مكانة عند اهلل كعالى كقربه إلى اهلل زلفى  

 . وه ا عين الكفر والارك.. ه وواسلته إلى اهلل كعالى في قبول دعائه واستغا ت
ََُقولُوَن َهُؤالءِ ُشَفَعاُؤنَا  :قال كعالى  ِ َما ال يَُْضُُّهْم َوال َينَْفُعُهْم َو َوََْعُبُدوَن مِْن ُدوِن اهّللذ

رِْض ُسبَْحانَهُ 
َ
َماَواِت َوال ِِف اأْل َ بَِما ال َيْعلَُم ِِف السذ تُنَب ِئُوَن اهّللذ

َ
ِ قُْل أ ا  ِعنَْد اهّللذ َوَتَعاََل َعمذ

 . 28:يونج يُْْشُِكونَ 
ِبُونَا  :وقال كعالى  ْوِّلَاَء َما َنْعبُُدُهْم إاِلذ ِّلَُق  

َ
َُذوا مِْن ُدونِهِ أ ِيَن اَّتذ ِيُن اْْلَالُِص َواَّلذ ِ ادل  ال هّلِلذ

َ
أ

َ ََيُْكُم بَِّْنَُهْم ِِف َما ُهْم فِيهِ َُيْ  ِ ُزلَِْف إِنذ اهّللذ ارٌ إََِل اهّللذ َ ال َيْهِدي َمْن ُهَو ََكذٌِب َكفذ  تَلُِفوَن إِنذ اهّللذ
 . 3:الزمر
أي إنما يحملهم على عبادكهم لهم أنهم عمدوا إلى ألناا اكخ وها : قال ابن ومير في التفسير 

على لور المالئكة المقربين في زعمهم، فعبدوا كلك اليور كنزياًل ل لك منزلة عبادكهم المالئكة ليافعوا 
 . لهم عند اهلل كعالى في نيرهم ورزقهم وما ينوب من أمور الدنيا

ِ ُزلَِْف  :قال قتادأ، والسدي، ومالك عن زيد بن أسلم، وابن زيد  ِبُونَا إََِل اهّللذ أي   إاِلذ ِّلَُق  
 . ها -ليافعوا لنا ويقربونا عنده منزلة ا

من ربكم، ومن : وا إذا قيل لهموذلك أنهم وان: قال قتادأ: 4/02وعند البغوي في كفسيره 
ليقربونا : فما معنى عبادككم األو ان؟ قالوا: اهلل، فيقال لهم: يلقكم، ومن يلق السماوات واألرض ؟ قالوا

 . ها -إلى اهلل زُلفىك أي ُقربى ا
اً َوال َنْفعاً  :وقال كعالى  ِ َما ال َيْملُِك لَُكْم ََض  َتْعبُُدوَن مِْن ُدوِن اهّللذ

َ
ُ ُهَو قُْل أ َواهّللذ

ِميُع الَْعلِيمُ   . 08:المائدأ السذ
ً مَِن  :وقال كعالى  َك فَإِْن َفَعلَْت فَإِنذَك إِذا ِ َما ال َينَْفُعَك َوال يَُْضُّ َوال تَْدُع مِْن ُدوِن اهّللذ

الِِمنَي   .. أي من الماروين . 208:يونجالظذ
ِ إِلَهاً  :وقال كعالى  َنِيَ  فاَل تَْدُع َمَع اهّللذ  . 123:الاعراء  آَخَ  َفتَُكوَن مَِن الُْمَعذذ
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رْيٍ فاَل َرادذ  :وقال كعالى 
ٍ فاَل ََكِشَف ََلُ إاِلذ ُهَو َلِإْن يُ ِدَْك ِِبَ ُ بُِْض  َلِإْن َيْمَسْسَك اهّللذ

ُفوُر ال ذِحيمُ  َْ َضلُّ  :وقال كعالى. 200:يونج لَِفْضلِهِ يُِصيُ  بِهِ َمْن يََشاُء مِْن ِعبَادِمِ وَُهَو الْ
َ
َوَمْن أ

ِ َمْن ال يَْستَِجيُ  ََلُ إََِل يَوِْم الْقِيَاَم ِ وَُهْم َعْن ُدَ ئِهِْم ََغفِلُونَ  ْن يَْدُعو مِْن ُدوِن اهّللذ  ِممذ
 . 1:األحقاف

ََْجَعلُكُ  :وقال كعالى  وَء َو ْن َُيِيُ  الُْمْضَط ذ إِذَا َدَ مُ َوََْكِشُف السُّ مذ
َ
رِْض أ

َ
ْم ُخلََفاَء اأْل

ُ وَن  ِ قَلِياًل َما تََذكذ إََِلٌ َمَع اهّللذ
َ
 . 81:النملأ
ِيَن تَْدُعوَن مِْن ُدونِهِ َما َيْملُِكوَن مِْن قِْطِمرٍي  :وقال كعالى  إِْن تَْدُعوُهْم ال يَْسَمُعوا  .َواَّلذ

كُِكْم َوال يُنَب ِئَُك مِثُْل  ُدَ َءُكْم َولَْو َسِمُعوا َما اْسَتَجابُوا لَُكْم َوََوْمَ  الْقِيَاَم ِ يَْكُفُ وَن بِِْشْ
 . 24-23:فاطر َخبرِيٍ 

وهو شرك أوبر لو لرف .. وغيرها ومير من اايات الكريمة التي كبين أن االستغا ة والدعاء عبادأ  
يييو .. ك له ال شري وأن النفل والضر وله بيد اهلل .. أيًا وان ه ا المخلوث .. منه شيء للمخلوث 

 . وأنه ال راد ألمره وقضائه شيء .. وييرفه عمن يااء .. به من يااء 
يا فتى أال أهو لك، أال أعلمك  :" ، فقالونك يلف النبي : وفي الحدي، عن ابن عباإل قال 

ولمات ينفعك اهلل بهن؟ احفظ اهلل يحف ك، احفظ اهلل كحده أمامك، وإذا سألك فاسأل اهلل، وإذا 
فاستعن باهلل واعلم أنه قد جف القلم بما هو وائن، واعلم بأن الخالئق لو أرادوك بايء لم يردك استعنك 

 (.90")اهلل به لم يقدروا عليه، واعلم أن النير مل اليبر، وأن الفرج مل الكرب، وأن مل العسر يسرا 
النبي وُعلم أنه لم يكن : 291-282و218-2/213قال شين ايسالا ابن كيمية في الفتاوى  
  ،بل وال أحد من األنبياء قبله شرعوا للناإل أن يدعوا المالئكة واألنبياء واليالحين، وال يستافعوا بهم

ال بعد مماكهم وال في مغيبهم، فال يقول أحد يا مالئكة اهلل اشفعوا لي عند اهلل، سلوا اهلل لنا أن ينيرنا أو 
 . يرزقنا أو يهدينا

يا نبي اهلل، يا رسول اهلل ادع اهلل لي، سل اهلل : نبياء واليالحينوو لك ال يقول لمن مات من األ 
 ! لي، استغفر اهلل لي، سل اهلل أن يغفر لي أو يهديني أو ينيرني أو يُعافيني

أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو كسلط العدو علي، أو أشكو إليك فالنًا ال ي : وال يقول 
 ! ظلمني

                                                 
 . رواه ابن أبي عالم في السنة، ولححه الاين نالر في التخريج  90
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.. يفك، أنا جارك، أو أنك كحير من يستحير، أو أنك معاذ ُيستعاذ به أنا نزيلك، أنا ض: وال يقول 
لم ُيارع ه ا  فه ا مما علم باالضلرار من دين ايسالا وبالنقل المتواكر وبقجماع المسلمين أن النبي 

 . ألمته
وو لك األنبياء قبله لم يارعوا شيئًا من ذلك، بل أهل الكتاب ليج عندهم عن األنبياء نقل  
ك وما أن المسلمين ليج عندهم عن نبيهم نقل ب لك، وال فعل ه ا أحد من ألحاب نبيهم والتابعين ب ل

لهم بقحسان، وال استحو ذلك أحد من أئمة المسلمينك ال األئمة األربعة وال غيرهم، وال ذور أحد من 
ن يافل له أو يدعو عند قبره أ األئمة ال في مناسك الحج وال غيرها أنه ُيستحو ألحد أن يسأل النبي 

 . ألمته، أو ياكو إليه ما نزل بأمته من ميائو الدنيا والدين
قبورهم وفي مغيبهم فه ه األنواع من يلاب المالئكة واألنبياء واليالحين بعد موكهم عند  

ويلاب كما يلهم هو من أع م أنواع الارك الموجود في الماروين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل 
ْم لَُهْم  :ب والمسلمين ال ين أحد وا من الارك والعبادات ما لم يأذن به اهلل كعالى، قال اهلل كعالىالكتا

َ
أ

 ُ ذَْن بِهِ اهّللذ
ْ
ِيِن َما لَْم يَذ ََكُء َُشَُعوا لَُهْم مَِن ادل   .  ُُشَ

سلة أنه ال بد من واسلة في جلو المنافل، ودفل المضار، ممل أن يكون وا: وإن أراد بالواسلة 
في رزث العباد، ونيرهم، وهداهم يسألونه ذلك ويرجون إليه فيه، فه ا من أع م الارك ال ي وفر اهلل به 

 . الماروينك حي، اكخ وا من دون اهلل أولياء وشفعاء يحتلبون بهم المنافل ويحتنبون المضار
ِ  :قال كعالى  ْن َتتذِخُذوا الَْمالئَِكَ  َوانلذبِي 

َ
ُمَ ُكْم أ

ْ
ََْعَد إِذْ َوال يَذ ُم ُُكْم بِالُْكْف ِ 

ْ
يَذ
َ
ْربَاباً أ

َ
نَي أ

نْتُْم ُمْسلُِموَن 
َ
 . فبين سبحانه أن اكخاذ المالئكة والنبيين أرباباً وفر. 80:آل عمرانأ
فمن جعل المالئكة واألنبياء وسائط يدعوهم، ويتوول عليهم، ويسألهم جلو المنافل ودفل  

فهو وافر بقجماع نو، وهداية القلوب، وكفريج الكروب، وسد الفاقات المضار، ممل أن يسألهم غفران ال 
 . المسلمين

ومن أ بك وسائط بين اهلل وبين يلقه ا والححاب ال ين بين الملك ورعيته ا بحي، يكونون هم  
يرفعون إلى اهلل حوائج يلقهك فاهلل إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسلهمك فالخلق يسألونهم وهم يسألون 

، وما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناإلك لقربهم منهم، والناإل يسألونهم أدباً اهلل
منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو ألن طلبهم من الوسائط أنفل لهم من طلبهم من الملكك لكونهم أقرب 

رك، يحو أن فهو وافر ما: فمن أ بك وسائط على ه ا الوجه.. إلى الملك من اللالو للحوائج 
 .  ها -ا ُيستتاب، فقن كاب وإال قتل

من أنواع الارك طلو الحوائج من الموكى، واالستغا ة بهم، والتوجه : وقال ابن القيم رحمه اهلل 
إليهم، وه ا ألل شرك العال م، فقن الميك قد انقلل عمله وهو ال يملك لنفسه ضرًا وال نفعاً، فضاًل لمن 
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ل إلى اهلل، وه ا من جهله بالاافل والمافوع عنده، فقن اهلل سبحانه ال يافل استغاد به أو سأله أن ياف
عنده أحد إال بقذنه، واهلل سبحانه لم يحعل سؤال غيره سببًا ألذنه، وإنما السبو يذنه ومال التوحيد، 

قبور  إذا زرنا فحاء ه ا المارك بسبٍو يمنل ايذن، والميك محتاج إلى من يدعو له وما أمرنا النبي 
المسلمين أن نترحم عليهم، وندعو لهم، ونسأل لهم العافية والمغفرأ، فعكج الماروون ه ا وزاروهم 
زيارأ العبادأ، وجعلوا قبورهم أو انًا كعبد، فحمعوا بين الارك بالمعبود وكغيير دينه، ومعاداأ أهل التوحيد، 

ارك، وأولياءه الموحدين ب مهم ونسبتهم إلى التنقص باألموات، وهم كنقيوا الخالق سبحانه بال
ومعاداكهم، وكنقيوا من أشرووا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم به ا، وأنهم أمروهم به، وهؤالء 

 . ها -ا( 92)هم أعداء الرسل في ول زمان ومكان، وما أومر المستحيبين لهم
عبادأ من أجل العبادات بل  فمبك به ا أن الدعاء: وقال الاين سليمان بن عبد اهلل آل الاين 

هو أورمها على اهلل وما كقدا، فقن لم يكن ايشراك فيه شرواً فليج في األرض شرك، وإن وان في األرض 
شرك فالارك في الدعاء أولى أن يكون شروًا من ايشراك في غيره من أنواع العبادأ، بل ايشراك في 

فقنهم يدعون األنبياء واليالحين  سول اهلل الدعاء هو أوبر شرك الماروين ال ين بع، إليهم ر 
والمالئكة، ويتقربون إليهم ليافعوا لهم عند اهلل، وله ا يخليون في الادائد هلل وينسون ما ياروون، 

يا اهلل، يا اهلل لعلمهم أن : حتى جاء أنهم إذا جاءكهم الادائد في البحر يلقون ألنامهم في البحر ويقولون
 . وال كحيو المضلرآلهتهم ال ككاف الضر 

فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من لرف شيئًا من نوعي الدعاء ا دعاء المسألة : إلى أن قال 
ودعاء العبادأ ا لغير اهلل فهو مارك، ولو قال ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل، وللى ولاا، إذ شرط 

ى بالاهادكين وعبد غير اهلل فما أكى بها حقيقًة ايسالا مل التلفظ بالاهادكين أن ال يُعبد إال اهلل، فمن أك
ال إله إال اهلل وهم ُياروون، ومحرد التلفظ بهما ال يكفي في : وإن كلفظ بهما واليهود ال ين يقولون
 .  ها -ا( 91) إجماعاً ايسالا بدون العمل بمعناها واعتقاده 

ءت بعض وقد جا.. االستغاثة هي من ضروب التوسل : فإن قيل ـ وقد قيل ـ 

 ! ؟.. النصوص تفيد جواز التوسل بالنبي 

االستغا ة شيء والتوسل شيء آيرك االستغا ة طلو الغود من المستغاد به، وهو إزالة  :أقول 
الادأ فالمستغي، بالمخلوث طالو منه وسائل له، بينما المتوسل يللو ويسأل بالايء المتوسل به، 

 . هوالفرث بّين وواضح بين المدعو والمدعو ب
لم يقل أحد أن التوسل بنبي هو استغا ة به، بل : 204 -2/203قال ابن كيمية في الفتاوى  

العامة ال ين يتوسلون في أدعيتهم بأمور مما يقولونه في أدعيتهم يعلمون أنهم ال يستغيمون به ه األمورك 
                                                 

 .130ص:عن وتاب كيسير العزيز الحميد في شر  وتاب التوحيد 92
 .110، 129الميدر السابق، ص 91
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ه وال يسأل، وإنما طالو منه وسائل له، والمتوسل به ال يدعو وال يللو من فقن المستغي، بالنبي 
 . يللو به، وول أحد يفرث بين المدعو والمدعو به

أكوسل إليك برسولك فقد استغاد برسوله حقيقة، : أن من كوسل إلى اهلل بنبي، فقال: وقول القائل 
 . ها -في لغة العرب وجميل األمم فقد و ب عليهم، فما يعرف ه ا في لغة أحد من بني آدا ا

 . فمنه المشروع، ومنه غير المشروع: سلأما من حيث حكم التو 

هو أن كتوسل إلى اهلل كعالى بيالح أعمالك، وما هو  ابك في الحدي،  :التوسل املش وع -1 
المتفق عليه من قية النفر المال ة ال ين آووا إلى الغار، فانحلك عليهم لخرأ أغلقك عليهم الغار، 

اللهم إن ونك  كعلم أني فعلك :" ول واحد منهم يقول  فتوسلوا إلى اهلل كعالى بأفضل عمل عملوه، ووان
 . إلى أن ُواف عنهم"  ذلك ابتغاء  وجهك فافُرْج عنا ُفرجًة نرى منها السماء

: ومن التوسل الماروع و لك أن كتوسل إلى اهلل كعالى بدعاء من كتوسم فيه اليال ك وأن كقول له 
اللهم إني أكوسل إليك بدعاء فالن :  م كقول إن شئك..  فيدعو.. يا فالن ادع اهلل لي بأن يفرج لي وربي 

ك أي اقبل دعاءه في وفك وربي  فه ا النوع من التوسل دلك عليه السنة، وعلى .. لي، اللهم شفعه في 
 . جوازه إجماع األمة

وما في الحدي، اليحيح ال ي رواه الترم ي وغيره بسند لحيح عن عممان بن حنيف، أن  
إن شئك دعوت، وإن شئك لبرت، :" ادع اهلل أن يُعافيني، فقال: ، فقالر أكى النبي رجاًل ضرير البي
اللهم إني أسألك :" فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه، ويدعو به ا الدعاء. فادعه: ، فقال"فهو يير لك

وأكوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني كوجهك بك إلى ربي في حاجتي ه ه لُتقضى لي، اللهم 
أي اللهم إني أكوجه إليك ".  اللهم فافعني فيه وشفعه في  :" وفي رواية عند أحمد زيادأ هامة" فِّعه في  فا

 . ففعل الرجل فبرأ.. بدعاء نبيك، اللهم فاقبل دعائي فيه، ودعاءه في  
 :ولو وان األمر و لك لما قال.. وان ب اكه ال بدعائه   وال يُقال هنا أن كوسل الرجل بالنبي  
مما دل أن شفاعة .. كوسل ب ات الرجل و لك  ، فهل يقال أن النبي " اللهم فافعني فيه وشفعه في  "

 . أن يقبل اهلل كعالى دعاء نبيه فيه للرجل وانك بدعائه له، وشفاعة الرجل للنبي  الرسول 
اإل وفي لحيح البخاري عن أنج بن مالك أن عمر بن الخلاب وان إذا قحلوا استسقى بالعب 

اللهم إنا ونا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا :" بن عبد المللو، فقال
قد مات فقنا نتوسل إليك  أما وأن نبينا ..  أي ونا نتوسل إليك بدعاء نبينا ". فُيسقون .. فاسقنا 

 . بدعاء عم نبينا 
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ناإل بالااا ا استسقى بيزيد بن األسود الحرشي وو لك معاوية بن أبي سفيان ا لما أجدب ال 
ارفل يديك، فرفل يديه ودعا، ودعا الناإل حتى ! اللهم إنا نستافل ونتوسل بخيارنا، يا يزيد:" فقال
 (. 93)سقوا
وهو أن كتوسل ب ات الرجل ال بدعائه، سواء وان ه ا التوسل في  :توسل غري مش وع -2 

: أو كقول.. اللهم إنا نتوسل إليك بفالنك وكقيد ذاكه : أن كقولحضوره، أا في غيابه، أا بعد موكهك و
 .فه ا النوع من التوسل ُمحد د وال يحوز.. أو بحاه فالن عندك .. اللهم إنا نتوسل إليك بحق فالن 

إلى ذات  ومن معه من اليحابة عن التوسل ب ات النبي  ولو وان جائزًا لما عدل عمر  
 . كفضل ذات العباإل حياً وميتاً  العباإلك ألن ذات النبي 

أفضل الخلق ليتوسلوا بيزيد  وو لك لما عدل معاوية ومن معه من المسلمين عن التوسل بالنبي  
مما دل أن التوسل الماروع هو التوسل بدعاء الداعي وليج ب ات الداعي، واهلل كعالى .. بن األسود 

 . أعلم
التوسل ب اكه في حضوره أو مغيبه أو بعد موكه ا فأما : 311-2/321قال ابن كيمية في الفتاوى 

ممل ايقساا ب اكه أو بغيره من األنبياء، أو السؤال بنفج ذواكهم ال بدعائهم ا فليج ه ا ماهورًا عند 
فلما لم يفعل اليحابة رضوان اهلل عليهم شيئًا من ذلك، وال دعوا بممل ه ه األدعية .. اليحابة والتابعين 
أعلم بما يحو اهلل ورسوله، وأعلم بما أمر اهلل به رسوله من األدعية، وما هو أقرب إلى ا وهم أعلم منا و 

ا دل عدولهم عن التوسل باألفضل إلى  ايجابة منا، بل كوسلوا بالعباإل وغيره ممن ليج ممل النبي 
 . التوسل بالمفضول، أن التوسل الماروع باألفضل لم يكن ممكناً 

ه ا الحدي، فيه : قال حدي، الرجل األعمى ال ي كوسل بالرسول  وبعد أن ذور شين ايسالا 
 . التوسل به إلى اهلل في الدعاء

وه ا يحتج به من يتوسل . ه ا يقتضي جواز التوسل به مللقًا حيًا وميتاً : فمن الناإل من يقول 
ايقساا به على  ب اكه بعد موكه وفي مغيبه، وي ن هؤالء أن كوسل األعمى واليحابة في حياكه ونا بمعنى

اهلل أو بمعنى أنهم سألوا اهلل ب اكه أن يقضي حوائحهم، وي نون أن التوسل به ال يحتاج إلى أن يدعو هو 
وقول .. لهم وال إلى أن يُليعوه، فسواء عند هؤالء دعا الرسول لهم أا لم يدع الحميل عندهم  كوسل به 

 . ، والما يقولونه ملابق لخلق اهللهؤالء باطل شرعاً وقدراً، فال هم موافقون لارع اهلل
فلو وان التوسل حيًا وميتًا سواء، والمتوسل به ال ي دعا له الرسول ومن لم يدع له الرسول لم  

يعدلوا عن التوسل به ا وهو أفضل الخلق وأورمهم على ربه، وأقربهم إليه وسيلة ا إلى أن يتوسلوا بغيره 
 . ها -ممن ليج ممله ا

                                                 
 .2/324:عن الفتاوى البن كيمية 93



 عبد المنعم مصطفى حليمة/ الشيخ           أعماٌل ُتخِرُج صاحَبها من الِملَِّة
 

033 

بحق نبيك، : فقن الداعي كارأ يقول: لعز الحنفي في وتابه شر  العقيدأ اللحاويةوقال ابن أبي ا 
. أنه أقسم بغير اهلل: أو بحق فالن، يُقسم على اهلل بأحٍد من مخلوقاكه، فه ا مح ورا من وجهين، أحدهما

حق إال ما أحقه وال يحوز الحلف بغير اهلل، وليج ألحد على اهلل . اعتقاده أن ألحٍد على اهلل حقاً : الماني
اً َعلَيْنَا نَِْصُ الُْمْؤِمننِيَ  :على نفسه، وقوله كعالى فه ا حق وجو بكلماكه التامة . 40:الروا  َوََكَن َحق 

 . ووعده اليادث، ال أن العبد نفسه يستحق على اهلل شيئاً وما يكون للمخلوث على الخالق
 ور أيضاًك ألن ايقساا بالمخلوث ال وإن وان مراده ايقساا على اهلل بحق فالن، ف لك مح 

وله ا قال أبو حنيفة ". من حلف بغير اهلل فقد أشرك :" وقد قال ! يحوز، فكيف على الخالق ؟
أسألك بحق فالن، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق : ُيكره أن يقول الداعي: ولاحباه رضي اهلل عنهم

، وال عن اليحابة، لمبتدعة، لم ينقل عن النبي البيك الحراا، ونحو ذلك، وه ا ونحوه من األدعية ا
وال عن التابعين، وال عن أحٍد من األئمة رضي اهلل عنهم، والدعاء من أفضل العبادات مبناها على السنة 

 . واالكباع، ال على الهوى واالبتداع
ألن : نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده: بحاه فالن عندك، أو يقول: وكارأ يقول 

فالنًا عنده ذو وجاهة وشرف ومنزلة، فأجو دعاءنا، وه ا أيضًا مح ورك فقنه لو وان ه ا هو التوسل 
لفعلوه بعد موكه، وإنما وانوا يتوسلون في حياكه بدعائه،  ال ي وان اليحابة يفعلونه في حياأ النبي 

 قال عمر  غيره، فلما مات يللبون منه أن يدعو لهم، وهم يؤمنون على دعائه، وما في االستسقاء و 
" اللهم إنا ونا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا :" لما يرجوا يستسقون

معناه بدعائه هو رب ه وشفاعته وسؤاله، ليج المراد أن نقسم عليك به، أو نسألك بحاهه عندك، إذ لو وان 
 . ها -وأع م من جاه العباإل اأع م  ذلك مراداً لكان جاه النبي 

  
 [. عمل شركي ] التوجه بأي عمل تعبدي للمخلوق : ـ العمل اخلام  عشر 

أي عمل كعبدي ييرفه العبد : العبادأ ليسك محيورأ في االستغا ة أو الدعاء، وبالتالي فقننا نقول 
من جهة االستغا ة أو سواء عبد ه ا المخلوث .. يخرج لاحبه من الملة .. هو وفر وشرك .. للمخلوث 
أو من جهة الخاية أو .. أو من جهة المحبة والمواالأ .. أو من جهة اللاعة واالكباع، واالنقياد .. الدعاء 
فه ا وله من الارك .. أو من جهة الرووع والسحود والتنسك .. أو من جهة الن ر وال بح .. الرجاء 

 . اهلل كعالى إال بالتوبة النيو وال ي ال يغفره .. األوبر ال ي يحبط مللق العمل 
ِ  :قال كعالى  ْْفُِ  َما ُدوَن ذَلَِك لَِمْن يََشاُء َوَمْن يُْْشِْك بِاهّللذ ْن يُْْشََك بِهِ َوََ

َ
ْْفُِ  أ َ ال َي إِنذ اهّللذ

 . 48:النساءَفَقِد اْفَْتَ  إِثْماً َعِظيماً 
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ُكوا َْلَبَِط َعنُْهْم مَ  :وقال كعالى ُْشَ
َ
َولََقْد  :وقال كعالى. 88:األنعاا ا ََكنُوا َيْعَملُونَ َولَْو أ

ْكَت َّلَْحبََطنذ َعَملَُك َوَِلَُكوَننذ مَِن اْْلَاِِسَِنَ  ُْشَ
َ
ِيَن مِْن َقبْلَِك لَئِْن أ وَِحَ إَِّلَْك َلِإََل اَّلذ

ُ
 أ

 . 81:الزمر
من الملة، وبانتهائنا منها  إلى هنا ينتهي الحدي، عن األعمال ال اهرأ التي كخرج لاحبها ،وبعد 

.. راجيًا العلي القدير أن يتقبله مني .. كنتهي ا بفضل اهلل ومنته ورحمته ا جميل فيول ومادأ ه ا الكتاب 
ما دامك السماوات واألرض، إنه كعالى وريم، سميل، .. وأن يضل له القبول النافل في البالد وبين العباد 

 . قريو، محيو
ضل اهلل ومنته وكوفيقه ا من إعداد وكأليف مادأ ه ا الكتاب ظهر يوا الخميج ووان االنتهاء ا بف 

 . ا30/8/1002، الموافق من هحرأ النبي الميلفى  2411جمادى الماني، لسنة  22
 

 . وصلى اهلل على محمد النبي األمي وعلى  له وصحبه وسلم
 

 .وآخ  دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

  
 

 عبد المنعم مصطفى حليمة
 أبو بصري الط طوسي 

 
 

 عفا اهلل عنه وعن والديه وأهل بيته بمنه ورحمته  

 
 * * * 
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 رس ــالفه
  

 الصفحة الموضوع

 3 مقدمة  ا
 1 ا مقدمات هامة بين يدي البح، 

 1 اعتقاد وقول وعملفي مسمى اييمان، وبيان أنه  : ا المقدمة األولى
 9 ا مسائل وكنبيهات كتعلق بتعريف اييمان 

 20 بيان أن اييمان يزيد وينقص : ا المقدمة المانية
 21 دائماً أن يكون ول مسلم مؤمناً ول مؤمن مسلم، وال يستلزا : لمقدمة المالمةا ا

 21 ال اهر ال على السرائر أحكاا الكفر واييمان كبنى على: ا المقدمة الرابعة
 28 ايسالا الحقيقي ال ايسالا الحكميائم على الحزاء يوا القيامة ق: ا المقدمة الخامسة
 20 وأ ر ول منهما على اايرالعالقة المتبادلة بين ال اهر والباطن : ا المقدمة السادسة
 29 نككفير المعيالتكفير العاا ال يستلزا بالضرورأ : ا المقدمة السابعة
فتروه وفر، وول عمل فعله وفر فتروه ول عمل فعله شرط ليحة اييمان : ا المقدمة المامنة

 شرط ليحة اييمان وفعل ضده
10 

 11 ا أعمال كخرج لاحبها من الملة 
 11 الحكم بغير ما أنزل اهلل : ا العمل األول

 11 ا الينف األول ال ي ال يكفر 
 14 " وفر دون وفر " ا كنبيه يتعلق بمقولة ابن عباإل

 10 كباع الهوى ا شبهة ورد كتعلق في ا
 18  ا الينف الماني من الحكاا ال ي يكفر وفراً أوبر

 38 ا حقيقة الماكلة مل المخالفين في المسألة 
 38 ا شهادأ على الحلبي على طواغيك الحكم 

 39  كبديل الاريعة بارائل اللاغوت: ا العمل الماني
 43 ا وقفة مل فقه الاين نالر للمسألة 

 40 ا أقوال بعض أهل العلم في وفر التبديل 
 48 لارع اهللسن القوانين والتاريعات المضاهية : ا العمل المال،
 10 في طاعة الماروين فيما ُيارعون كفر، والديولالتحاوم إلى شرائل ال: ا العمل الرابل
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 13 ا مسألة كحاوم الناإل إلى المحاوم الوضعية 
 11 ا مسألة عمل المحاماأ 

 19 المؤمنينمواالأ الماروين وم اهركهم على : ا العمل الخامج
 80 ا مواالأ وبرى كخرج لاحبها من الملة 

 81 ا مواالأ لغرى ال كخرج لاحبها من الملة 
 88 ا مسائل هامة مركبلة بالمواالأ والمعاداأ 

 88 حكم الحاسوإل : ا المسألة األولى
 01 فيمن يُكره على م اهرأ الكافرين   : ا المسألة المانية
 00 لفة مواالأ المسلم الفاسق : ا المسألة المالمة
 09 فيمن يوالي الكافر جهالً أو كأوياًل  : ا المسألة الرابعة
 82 في المواالأ.. من قبيل كرغيبه بايسالا هل يديل ايحسان إلى الكافر : امسةا المسألة الخ

 81 والبراء في ايسالالماذا التأويد على عقيدأ الوالء : ا المسألة السادسة
 88 ا والءات جاهلية واسعة االنتاار نح ر منها 

 88 ا الوالءات الحزبية 
 80 ا مواالأ العالم أو الاين ل اكه 

 92 ا الوالء الوطني 
 93 ا مفهوا الوطنية في ايسالا 

 94 وها ا وطنية مزيفة فاح ر 
 91 ا الوالء القومي 

 90 ا ولمات مختارأ لسيد قلو في الوالء والبراء 
 200 أحكامهاالستهزاء بالدين أو بايء من : ا العمل السادإل
 201 وال قياامحالسة المستهزئين من غير إنكار : ا العمل السابل

 209 ا كح ير وكنبه ألولئك البرلمانيين 
 220 دين الاتم اليريح لل: ا العمل المامن
 222 قتال المسلمين وسبهم : ا العمل التاسل
 223 ا يلأ شائل 

 224 السحر : ا العمل العاشر
 228 الكهانة : ا العمل الحادي عار
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 228 كرك اليالأ : الماني عار ا العمل
 213 كرك جنج العمل : ا العمل المال، عار

 218 ا الكفر ال ي يأكي من جهة كرك العمل ال اهر 
 218 االستغا ة بالمخلوث : ا العمل الرابل عار

 230 ا مسألة التوسل بالمخلوث 
 233 للمخلوثالتوجه بأي عمل كعبدي : ا العمل الخامج عار

 231 ا الفهرإل 
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