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:مـالحـظة
حىت أراجع ما يفوت طالع عليه ومراجعتهكنت قد أرسلت الكتاب إىل بعض طلبة العلم لال

م ونصائحهم، ولكن قدر هللا أن املرء الضعيف عادة، ومل أرد نشره إال  بعد مساع أقواهلم ومالحظا
عليه وعلق على كتايب ما شاء له قلمه، فلم يكن املردوديقع بعضه يف أيدي صاحب الكتاب

يف الكتاب ألمور بينة يف ذلك األمر، فإذا انتشرت هذه ما وردبعد ذلك من فائدة يف تغيري
ردود عليه كان للمرء بعدها أن يغري ويبدل ما يراه صاحب الكتاب املعليهاالطبعة اليت علق
أن ما وردين من مالحظات على الكتاب إمنا هي على أسلوبه فقط ال على شيء مناسبا، خاصة

حممد والناس يف هذا الباب على آراء خمتلفة، فها هو الكتاب كما أرسلته إىل أخي أيب، آخر
فسيأتيه نصيبه عليه، هذاكتبه الراد على كتايبليطلع عليه قبل أن يرد صاحب الكتاب، وأما ما

يف كتابه (كشف شبهات املقاتلني) عليهلكن املطلوب اآلن هو معرفة الناس ما كتبته يف الرد
رب العاملني .واحلمد 



إهداء

..إىل عبد هللا عزام
..اإلمام الشيخ الذي ظلم حياً وميتاً 

..مرحلةرجل 
..وإمام قضية



مقدمـة
بقلم الشيخ أيب حممد املقدسي

والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ..وبعد،احلمد 
، الكتاب موضوع غاية يف األمهيةيف هذا، وحبيبنا الشيخ أبو قتادة حفظه هللا تعاىلفإن املوضوع الذي طرقه أخو

.حق املعرفة، ال يقدر مبلغ أمهيته إال من عرف واقع املسلمني وواقع الشباب املسلم املتحمس لنصرة دينه
ليـه بعـد ثبـوت عقـد يصـار إالتكفـري ال ": قولـه يف أواخرهـا، وإن أمجل ما وقفت عليه يف رسالة أخينا أيب قتادة هـذه

، وخاصة يف تكفـري الطوائـف الـيت تعمـل لإلسـالم وتسـعى لتحقيقـه يف األرض، اإلسالم إال بعد حتقيق ونظر شديد
" أهـأهل العلم ليس هو بسبيل املؤمننيفإطالق التكفري يف حق هؤالء دون النظر إىل قواعد 

ــذه الكلمــات رغــم تبــاين معلــوم بــني الشــيخ وبيــين يف وإمنــا وقعــت عبارتــه هــذه يف نفســي موقعــا دفعــين للتقــدمي هلــ ا 
ودة معدودة يعرفها كل من يعرفنا..االجتهاد يف بعض مسائل حمد

نـه) كشف شبهات املقاتلني(ورغم ما يف كتابه هذا من شدة على صاحب كتاب غـال جاهـل (خصوصا وصفه 
اب فأحسن وأجاد ورجع إىل مـا قطعـه علـى نفسـه ولكنه آب يف آخر الكت) يف دين هللا ال يدري ما خيرج من رأسه

صـحا مـذكرا ال مقرعـا وخمطئـا: (يف أول الكتاب حني قال : ٨٩حيـث قـال ص ) وقد حاولـت جهـدي أن أكـون 
م مبـا معهـم مـن ديـن هللا تعـاىل ومبـا عنـدهم مـن احلـرص " فهؤالء إخواننا وأحبتنـا ونصـيحتهم أوىل مـن غـريهم ومـواال

مهم خبارجية، هللا ال ينكره إال جاحد جاهلعلى دينهم واجب يف دين ال أ ـم ، وأ خلارجية تعـين أ ام  ألن اال
صــول اخلــوارج ــم وقعــوا يف بعــض مــا وقــع فيــه اخلــوارج مــن ، وهــؤالء لــيس عنــدهم شــيء مــن هــذا، قــالوا  هــذا مــع أ

.أهـ.".لكنهم ما زالت أصوهلم هي أصول أهل السنة واجلماعة، الغلو
لرتيــث والتــدقيق عنــد الكــالم يف تكفــري الطوائــف الــيت تعمــل لإلســالمإمنــا: أقـول يف ، وقعــت مقالتــه األوىل املتعلقــة 

ا جاءت..نفسي ذلك املوقع والـيت طاملـا دنـد، مع وصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أنصارهمنسجمةأل
فيها يف نصحنا ألحبتنا وإخواننا يف كل مكان عين ما رواه البخـاري وغـريه ممـا أخـرب بـه النـيب صـلى أ..حوهلا وذكر

ففــي ) فــاقبلوا مــن حمســنهم وجتــاوزوا عــن مســيئهم: (قــال..عليــه وســلم مــن أن النــاس ســيكثرون واألنصــار يقلــونهللا
نصار الدين: هذه الوصية النبوية الشريفة نـه مـا مـن عامـل سـاع يف نصـرة هـذا ، إىل يوم القيامةالوصاة  فال شك 

…ومكان إال وله نصيب من هذه الوصية إىل يوم الدين ن يف أي زمانالدي
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وإعماهلــا ورعايتهــا حــق تــذكر هــذه الوصــية: لــذلك وجــب عنــد الكــالم يف هــذه الطوائــف أو النصــح هلــا أو نقــدها
ـــم يف الشـــق املواجـــه ملـــن يشـــاقق هللا ورســـوله، فمـــا دامـــوا طوائـــف وأفـــرادا ومجاعـــات..رعايتهـــا أ ..معـــروفني عنـــد

معـدودين يف العـدوة املناوئـة ملـن ..مصنفني لدينا يف الصف واحلد املقابل ملن حاد هللا ورسوله صـلى هللا عليـه وسـلم
فنقبــل مــن حمســنهم وال نبخســه ..فيجــب عنــد الكــالم فــيهم اعتبــار تلــك الوصــية النبويــة..عــادى ديــن هللا وشــرعه

مـا ، أ ونقـر عيـون الطواغيـت بشـن الغـارات عليـهعـداءونتجاوز عن مسيئهم فال نشمت به األ، إحسانه أو نطمسه
وســبب ذلــك كمــا بــني املصــطفى صــلوات هللا وســالمه عليــه أن ..دامــت تلــك اإلســاءة مل خترجــه مــن دائــرة اإلســالم

م وغــربتهم يف هــذا الزمــان..وأنصــار الــدين يقلــون، النـاس ســيكثرون مــر ، فّقلــتهم ونــدر وتكالــب األعــداء علــيهم و
م وجهــادهمعالطواغيــت مــدعاة إىل كــل ذلــك:  ورمــي الــدنيا كلهــا جلمــاعتهم وعلمــائهم بقــوس العــداوة، لــى دعــوا

ألن إســاءته مــا دامــت دون الشــرك األكــرب الــذي يغفــره هللا تعــاىل فهــي دون شــك مغمــورة ، التجــاوز عــن مســيئهم
نوار نصرته لدين هللا م إىل احلساسـية البالغـة عنـد الكـالوذلـك كلـه دافـع..حمروقة  م أو احلكـم علـيهم وعلـى دعـوا

وحبيبنـا فال يصار إىل تكفريهم واحلـ..وجهادهم -إال بعـد حتقيـق وتـدقيق ونظـر شـديد-ال كـذلك كمـا قـال أخـو
در  ومراد الشيخ أيب قتادة يف كتابه هذا وهو اإلنكار على مـن  وهكذا فال بد وأن القارئ قد عرف بوضوح مراد
إىل تكفري الطوائف واجلماعات اليت تعمل لإلسالم ألجل ما عندها من التقصري واالحنرافات والبدع واألخطاء اليت 

وأنـه جيـب التفريـق بـني وجـوب ..اح الـذي ال يغفـره هللا تعـاىلأو الشرك الصر ، تصل إىل حد الكفر األكرب البواحال
وبـني وجـوب التحـذير مـن البـدع واملعاصـي الـيت هـي بريـد الكفـر ..الرتيث والتـدقيق والتحقيـق يف هـذا األمـر اخلطـري

لمني املسفكل ذلك مرده إىل احلرص على. الوعيد على األخطاء اليت قد تكون ذريعة توصل إليهوجواز املبالغة يف
م أن تصري هباء منثورا ..وجهادهم وطاقا

يف حـق الكفـار ولـو كـان فيجب التفريق بني هذا الباب الذي جيوز فيه استعمال نصوص الوعيـد حـىت تلـك الـواردة
ـــا مســـلمني وذلـــك للـــردع والزجـــر والرتهيـــب حرصـــا علـــى ..وفيمـــا هـــو دون الكفـــر األكـــرب املســـتبني، املخـــاطبون 
ب إنــزال حكــم التكفــري الــذي فبــاب الــوعظ..وبــني أحكــام التكفــري..دهماملســلمني ونصــحا جلهــا والرتهيــب غــري 

.فيه التدقيق والتأصيل واالحتياطجيب
مـن أوجـب ..فضـال عمـا هـو دون ذلـك، وبني مـا كـان ذريعـة أو بريـدا إليـه، والتفريق بني ما كان من الكفر البواح

ــذاالواجبــات.. فــذلك تطفيــف منــاف مليــزان العــدل الــذي قامــت بــه ..هــذا بــذاكأو إحلــاق، فــال حيــل خلــط هــذا 
حـة الـدماء املعصـومة واألمـوال..السموات احملققـون مـن ذلـك أشـد ..وهـا هنـا مزلـة األقـدام وإ وقـد حـذر علمـاؤ
ينــه وبد، فإمنــا علــى نفســه جنايتــه، أدام اجلــرأة علــى مــا تــورع فيــه أســالفناومــن..وتورعــوا فيــه أعظــم الــورع، التحــذير

لتكفـري تلـك الطوائـف أو اجلماعـات ال يعـين حبـال ..يغامر ويقامر تنـا يعلـم أن إنكـار وكل مـن يعرفنـا ويعـرف كتا
ــا ــا، أو الرتقيــع ألخطائهــا، الــدفاع عــن احنرافا فــذاك ..أو حــىت التشــجيع وحــث الشــباب علــى االنضــواء حتــت را

ت علــى املســلمني يف هــذا الزمــانخصوصــا مــع تشــعب الواجبــات وتعــدد ، شــيء وهــذا شــيء آخــر إذ مــا ..األولــو
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ين املـنهج والقيـادة، نتمنـاه ويؤرقنـا واضـح ، ونـدعو ونتطلـع إليـه ونـريب الشـباب عليـه ونعـدهم مـن أجلـه هـو جهـاد ر
لكـن وإىل أن ..وال نسـمح ألنفسـنا أن حنـث الشـباب أو نشـجعهم أو نـدعوهم إىل غـري ذلـك..بّني السـبيل، الراية

،  فال جيوز أن نقف حجر عثـرة بفتـاوى أو أحكـام قصـرية النظـر، علينا ويهيئ لنا الفرصة ملثل ذلك اجلهاديفتح هللا
فنصـد عـن كـل قتـال أو جهـاد يقـوم يف األرض يـدفع فيـه : كليلة عـن إدراك مقاصـد الشـريعة ومعرفـة واقـع املسـلمني

م لغة يف ..خطاء أو احنرافاتبدعوى ما يتخلله من أ، الصائل عن املسلمني املستضعفني أو مقدسا فلله حكمة 
م على درجات نيـا خاليـا مـن تلـك الشـوائب ..خلقه اخللق ومداركهم وتطلعا عبـد هللا تـروم جهـادا ر فإن كنـت 

فمـا هـي إال ، وال حيـل ألحـد إنكـاره عليـك، فلـك هـذا، وتشـّح بنفسـك أن تبـذهلا إال مبثـل هـذا اجلهـاد، والشبهات
لكــن حــذار أن تصــّدن غــريك عــن ..مث هــا هنــاك..مث هاهنــا، غريهــا لتجــرب بــذهلا هاهنــاولــيس مث، واحــدةنفــس

..رد ما فيه من هنات أو أخطاء أو تشوهات: جهاد جييزه بل يوجبه الشرع أحيا
ولو كان املقاتلون ممن ال خالق ، حذار أن تصّدن عن قتال ألعداء هللا: بل سأذهب حبديثي أبعد من ذلك فأقول

لواقــع ومل..وليســوا علــى ســبيل املــؤمننيهلــم فلقــد هــالين مــا قرأتــه مــن كــالم بعــض املتســرعني ممــن ينقصــهم الــوعي 
تيوفقوا للنظر يف مقاصد الشريعة ومـا جـاءت لتحقيقـه عمـوم النـاس املـواجهني كيـف يهـامجون،  مـن مصـاحل وغـا

م علـى إثـر تدنيسـهم املسـجد األقصـى ويثبطـون أو ، يصـدون عـوام النـاس عـن تلكـم املواجهـاتلليهود يف هـذه األ
يوما سجدة، بدعوى أن أولئك املواجهني ال ميتون إىل الدين بصلة ومـنهم مـن ، بل كثري منهم كفار ومل يسجدوا 

ملسبة !!..يبارز هللا 
ــوين جــرائم اليهــود مبثــل هــذه الــدعاوىفــأي فقــه أعــوج هــذا الــذي يــدعو وإىل مــىت ؟؟شــاء أصــحابه أم أبــوا..إىل 

يف اسـتغالل مثـل يف الوقـت الـذي حـاز فيـه قصـب السـبق. يبقـى هـؤالء الـدعاة يغطـون يف هـذه السـلبية والالمبـاالة
كــل نطيحــة ومرتديــة مــن العلمــانيني و البــاطنيني أو غــريهم مــن ؛  يف امليــدانبــل وتقــدم الصــفوف، هــذه املواجهــات

ــرمني والنضــوج يف ؟.املنحــرفني أن ال نقــف يف ؛ معرفــة واقــع املســلمني يقتضــي إن مل نشــاركأولــيس الــوعي بســبيل ا
أو لـيس هــذه املواجهـات كيفمـا كــان ؟؟وأن ال نقـف حجـر عثـرة يف مثــل هـذه امليـادين، وجـه مثـل هـذه املواجهــات

ا غضبة لألقصى املبارك، حال أهلها ا انتفاضة للمقدسـات، ما دامت تفهم يف العامل كله على أ : وحتسب على أ
هظ جدا، عامل كلهتنبئ ال وتثمر ولو بعـد حـني ، وعلى رأسهم أعداء هللا اليهود أن مثن انتهاك مقدسات املسلمني 

رمني أو وعيا بكيد األعداء هلذا الشيء الذي قد يتمخض عن ، الدين وتكالبهم على حرب أهلهاستبانة لسبيل ا
الـذي يقتضــي ، الواجبـات يف هـذا الزمـان علـيهمو معرفــة تشـعب ، أيـن الـوعي بواقـع املسـلمني؟؟..رجعـة إىل الـدين

لغة ونظرة " ولـوال دفـع هللا النـاس : وأين الفقه الواسع لقوله تعـاىل؟ ضجة يف التعامل مع األحداثحكمة وروية 
بعضــهم بــبعض هلــدمت صــوامع وبيــع وصــلوات ومســاجد يــذكر فيهــا اســم هللا كثــريا ولينصــرن هللا مــن ينصــره إن هللا 

.لقوي عزيز "
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أهو ؟ مث ما الدافع الذي يدفع مثل هؤالء الشباب األغرار إىل التخذيل والصد عن مثل هذه املواجهات واملدافعات
ـا ال ، فإن هذا متأت دون التخذيل عنها؟؟حقا النصح ألهلها ا وشأن الدماء النازفة فيهـا مـع أ والتهوين من شأ
م ، يف مثـل هـذه امليـادينودون ظهور الدعاة مبظهر السـلبيني..ختلوا من مسلمني الالمبـالني بكيـد اليهـود وانتهاكـا

م على املسلمني م واعتداءا فمـا الـذي يضـري املسـلمني ، وإذا كـان يف أولئـك املـواجهني كفـار أو مرتـدون..ملقدسا
ا مرتدون حمسوبون على اإلسالم م كفار أو يقتل دو يف وأي مصلحة ؟؟وأي مفسدة يف هذا، أن يغضب ملقدسا

ـم مـن طواغيـت احلكـام وأعـداء هـذا الـدين أمل ..صدهم وتثبيطهم عن مثل هذا القتـال إال إقـرار عيـون اليهـود وأذ
قوام ال خالق هلمن هللاخيرب النيب صلى هللا عليه وسلم ؟..يؤيد هذا الدين 

العاطفة اإلسالمية واحلماس وإذا كانت مثل هذه املواجهات ال ختلوا من مسلمني صادقني يدفعهم حب اجلهاد أو 
خلـواتيم؛ والغرية على احملرمات أو غري ذلك واجلـزم  خصوصـا ..فكيف جيوز التعميم يف األحكـام والطعـن يف النـوا

..وال راية توحد مثل هذه األعمال أو املواجهات
ن، وأخريا وكـل سـبيل ، يقاتـل املؤمنـونوفيـه، سبيل هللا هو التوحيد اخلـالص(فإن إطالق القول يف مثل هذا املقام 

إن كان كما يفهمه ويطلقه كثري من الشباب املتسرع يف ، )1()وفيه يقاتل أولياء الشيطان، غريه فهو سبيل الطاغوت
ففي هذا الفهم جتن ..كمال التوحيد واإلميان الواجب بل واملستحب)  لتوحيد اخلالص(حيث يعنون، هذا الزمان

م مجيعــا أوليــاء ، ن حــازوا أصــل التوحيــد واجتبــوا الشــرك األكــرب والتنديــدعلــى كثــري مــن املســلمني الــذي حيــث جيعلــو
ــرد مــا عنــدهم مــن معــاص أو احنرافــات أو ، يف ســبيل الطــاغوتوجيعلــون قتــاهلم مجيعــا أفــرادا ومجاعــات، للشــيطان

..بدع أو أخطاء أو مداهنات ال ختدش أصل التوحيد وال خترجهم من دائرة اإلسالم
فقــد ، الفضفاضــة الغــري منضــبطة جيــب أن تتجنــب عنــد الكــالم يف مباحــث الكفــر واإلميــانهــذه اإلطالقــاتفمثــل 

صــل الــدين(كتــابقلــت لــبعض مــن زعــم أن مصــنف مل يصــرح )؛ كشــف شــبهات املقــاتلني حتــت رايــة مــن أخــل 
الفرتاء عليـه أيب قتادة  الحظـت عـدم تصـرحيه بـذلك علـى نعـم قـد : وتقويلـه مـا مل يقـلبكفر الطالبان متهما أخا

صــل الــدين كمــا هــو عنــوان  ، مـدى الكتــاب ولكنــه حشــد مــا حشــد مــن الــدالئل كــي يــدلل علــى إخــالل الطالبــان 
ط؛ كتابه سـبيلهم وسـبيل وجعلهـم مـن أوليـاء الشـيطان وجعـل، بطـالن القتـال حتـت رايـتهمبهوهو الشيء الذي أ

صـل الـدين ..هـو عـني سـبيل الطـاغوت-السـابقةكما يف إطالقه يف عبارته-أمثاهلم  فـأي شـيء يعـين اإلخـالل 
؟؟إال الكفر ومناقضة اإلسالم؛ واإلميان عند الكالم يف أبواب اإلميان والدين

وحتشـر رايتهـا مـع رايـة صـدام ، مث هل من اإلنصاف والعدل الذي قامـت بـه السـماوات أن حتشـر الطالبـان وأمثاهلـا
سـر عرفـات أو حنوهـا أو رايـة النظـام املصـري أو رايـة النظـام السـعوديصـاحلحسني أو رايـة علـي عبـد هللا  أو رايـة 

ت الكافرة املرتدة )٨٠(ص..كما فعل صاحب الكتابمن الرا

صل الدين).. ص ()1( ١٥كشف شبهات املقاتلني حتت راية من أخل 
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وهو يراه يساوي بينها وبني املرتدين احملاربني لـدين هللا جهـارا ، على من نسبه إىل تكفري الطالبانمث ينكر بعد ذلك
مويلحق ، ارا خصوصا مع املنتسبني ، فليكن كالمنا عند اخلوض يف أحكام التكفري..رايتها واملقاتلني حتتها برا

..أو فلنتحمل تبعاته ولنعذر املخالفني، مؤصال دقيقا منضبطالإلسالم
م ت الـيت ، و بدهي أن كالمنا هذا ليس ترقيعا للطواغيت أو أذ اوال تسويغا للدخول حتـت الـرا فمـا ، يصـطنعو

أبو قتادة فما قصد يف كتابه شيئا من هذا وقد ..وال يقولنا مثل ذلك إال مفرت كذاب، يف هؤالء كالمنا وكذا أخو
ـم وغصـة يف صـدورهم،  وحاشاه من أن يقصد مثله..نبه عليه فكـم ..كيف وهو شوكة يف حلـوق الطواغيـت وأذ

وأمسعوا غربقد مـن حقـدهم عليـه وبغضـهم وكـم أظهـروا لنـا، ويف غرف التحقيق مسـبتهم لـهأثناء االعتقال أمسعو
ته  وعلى كل نصري من أنصار هذه ، عليهوذلك بعض ما تبديه أفواههم من بغضاء وغيظ وحقد… لدعوته وكتا

..ضـاءووسـام فخـار علـى جبينـه الو ، وهـو إن شـاء هللا قربـة لـه عنـد هللا..ومـا ختفـي صـدورهم أكـرب، الدعوة املباركة
ه وسـائر العـاملني هلـذا الـدين ملـا حيبـه سـبحانه ويرضـاه منـا يـوم ٠٠أسأل هللا تعاىل أن يوفقين وإ وأن جيعـل خـري أ

..لقائه وأحسن أعمالنا خواتيمها
..وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

وكتبه / أبو حممد عاصم املقدسي
هـ١٤٢١رجب//٢٢–األردن 
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هللا الرمحن الرحيمبسم

رب أِعْن وَيسـِّرْ 

رب العاملني والصالة والسالم على النيب األمي وعلى آله وصحبه أمجعني :وبعد، احلمد 
صل كشف شبهات املقا"اإلخوة رسالة علمية حتت عنوان فقد أرسل يل بعض تلني حتت راية من أخل 

ا ورأيت ما فيها"الدين ا قد ، فقرأ افوجد مث اتصل يب يطلب رأيي فيها فقلت له ، قصَّرت وأساءت يف 
ا رسالة سيئة": للفظ فأعرضت عن هذا مدة لعدم نشاطي ، فطلب مين كتابة ما وجدته فيها من أغالط، "إ

مث ملا جتر بعد ذلك من خصومات وحمن آن للمرء أن يريح ، ورغبيت يف كتب الردود ملا فيها من حظوظ النفس
ا ، ها يف هذا الوقت الذي غلبت فيه األهواء واتباع الرأي والشهواتنفسه من مثَّ ملا رأيت بعضهم حييل إليها كأ

ب القتال يف مناطق من العامل بني املسلمني وخصومهم وصارت حجة بل فتنة يف صرف الناس ، فصل املقال يف 
لرد عليها إنكما أ،  عن بعض أنواع اجلهاد الشرعي الذي حيبه هللا تعاىل ويرضاه ن بعض األحبة قد رغب إيل 

ا مرة أخرى ومجع ما ركبه صاحبه من أدلة عامة على جهة غريبة مث ، كان هناك رد فنشطت هلذا وقمت بقراء
ألدلة من كتاب هللا تعاىل ومن سنة رسوله صلى هللا عيه وسلم، إىل النتيجة الغريبةصار بعد ذلك وللرد عليها 

.العلم فكان هذا الكتابومن أقوال أهل 

:وسوء الكتاب سيتبني لطالب العلم حني يقرأ هذا الرد أنه وقع من جهتني
.من جهة الوقائع واألحوال اليت يتكلم عنها كاتب الرسالة-
.ومن جهة األدلة الشرعية اليت يقيمها-

ت، فكان الغلط مركباً ، فهو مل يفهم األمرين لكن قد يكون ، هد يف األحكامومها سبب غلط الناس واملفيت وا
ويقول ، ولكن هذا الكاتب اجتمع له األمران- ال من كليهما-غلط الواحد منهم من إحدى طريف احلكم الشرعي 

إذ هو ، صرف احلكم الشرعي اىل غري مناطه من أوصاف أهل البدع: اإلمام الشاطيب رمحه هللا تعاىل يف مثل هذا
.در من معترب اال خلفاء املعىن عليهوال يص، من حتريف الكلم عن مواضعه

، إن العنوان كما يراه االخوة يبحث يف القتال حتت راية املشركني ال غري: وحىت أقدم شيئا من هذا الرد فأقول
صل الدين م هم الذين أخلوا  م حركة طالبان األفغانية، أل ، فإذا قرأت الكتاب وتبني لك أن الكاتب يعين 

ضد نظامها، نيةوحركة محاس الفلسطي واحلركة ، وراية اإلخوان املسلمني والطليعة حني كان اجلهاد يف سور
حينها تعلم ظلم هذا الكاتب وجهله وغلوه يف تكفري هذه الطوائف وإخراجها عن أصل ، اإلسالمية يف كردستان

.الدين وهو اإلسالم
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م هلذا الكتابولذلك فليبق اإل احلديث هو عن تكفري هذه الطوائف وأن، خوة على ذكر هذا خالل قراء
حنراف ، وليس يف بيان بدعتها أو احنرافها أو أخطائها أو خروجها عن السَُّنة فيظن من قصر نظره أننا ال نقول 

بل يعلم كل من عرفين أّينِ بفضل هللا تعاىل من أبصر الناس ، أو خروجها عن بعض اهلدي النَّبوي، هذه الطوائف
ا وأخطائهاخطاء هذه التنظيم لكنين أعتقد احنراف وضالل من اعتقد أن هذه ، ات والتنبيه على احنرافا

صل الدين ، فإن هذا من الظلم املبني وامليل عن سنة سبيل املؤمنني، الطوائف هي طوائف كفر وشرك أخلت 
لطامة العظي، وقائل هذا القول هو من أهل الغلو واالحنراف كصاحب هذا الكتاب مة واملوبقة اليت ترديه وأنه أتى 

.يف محأة التكفري البدعي املذموم
ألدلة الشرعية ت وأحاديث وأقوال أهل ؛وأما جهله  ا على التكفري من آ فسرتى العمومات اليت حيتج 

فإنه قام بتجميع هذه ، وكيف محلها على غري الوجه الذي هي معروفة عليه عند أهل السُّنة واجلماعة، العلم
ذا اخللق املشيَّأ الذي ال يرضاه ، على الوجه الذي أراده هو وليس على الوجه السُّين املعروفالعمومات فخرج 

.من شمَّ شيئاً من كالم أهل العلم يف هذا الباب اخلطري
مسه وال بوصفهئوحىت يكون قار  ، هذا الكتاب على بصرية من حايل مع صاحب الكتاب فإين ال أعرفه ال 

ألنين وإىل اآلن ، فتعاملت مع الكالم فقط دون النظر ولو حلظة إىل متكلمه، لكتاب الذي وصلينوال أعرف إال ا
سم كاتبه احلقيقي بعد كتابيت هلذه األوراق لكين إىل اآلن لست متأكدا مما (ال أعرف من كتبه جاءين من أخربين 

ملوانع الظنية اليت تعيق الناس فعسى أن يكون هذا قاطعًا ألصحاب النفوس العجيبة من أن )، أُخربت به يلقوا 
.من حصول الفائدة من تنبيهايت هذه

هلا أن ال ئومن أي قار ، وصلته هذه الورقاتإن) ..كشف شبهات(كما إين أرجو من صاحب الكتاب
الصحيح صابة الوجهوتدبره إل، زاله على املعىن احلسنوان، وذلك بقبول النصح، يتعامل معها اال مبا أمر هللا تعاىل

ولوال أن الكتاب املذكور تكلم كالما خطريا ، اذ أىب هللا أن يتم اال كتابه، فما من كتاب اال راد ومردود عليه، منه
ما اهتممت به وال نشطت للرد عليه، يف دين هللا تعاىل إذ الكتب ، وكفر طوائف من املسلمني ظلما وعدوا

فهو شنيع يف ، األخطاء اليت ال تضر كثريا وبني خطأ هذا الكتابلكن فرق بني تلك ، البشرية ال ختلو من أخطاء
من تكلم يف غري فنه أتى مبثل : وصدق اإلمام ابن حجر رمحه هللا تعاىل حني قال، وصاحبه تكلم يف غري فنه، به

.هذه العجائب
الثقة من وأكثر من النقل عن األئمة حىت حيصل، وقد حاولت جهدي أن أقلل من كالمي يف هذه الورقات

قد فرغ منها األئمة، املعىن املراد بثه ، فليس علينا إال اتباع غرزهم ففيه النجاة حبمد هللا تعاىل، ولكون هذه القضا
وما مل يكن دينا ، يف كل وقتوما كان يومئذ دينا فهو دين هللا تعاىل، وقول السلف لنا أصوب من كالمنا ألنفسنا

ولو قرأ، وفضلهم يف معرفة دين هللا ويف فهمه ال يدانيه فهم وال معرفة، ن بعدهمعندهم فال ميكن أن يكون دينا مل
سرية أحدهم مث رأينا ما عليه املتأخرون من علم وعمل ألدركنا أن بلوغ الشم الرواسي يف علوها اهون من أدراك 
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ن ، علمهم ودينهم فوهللا ، استدرك على جمموع األوائل يف علمهم وفقههممتأخرافال يغرك جعجعة البعض 
، ومل يتضلع من كتبهم وفقههم، وال يقوهلا إال من ال يعرف سرية السلف، ليست هي إال الدعاوي الفجة الفارغة

.ال يرى سواها وال يعرف غريها، خرونأا هو طيلة وقته مع ما كتبه املتوإمن
إن وجدوا ما يستدرك على املتقدم أبرزوه وصاحوا - من رحم هللاإال-واملتأخرون حني يكتبون يف أغلبهم 

يف مظهر املوافقة -مدلسا-وإن أظهره فإمنا يظهره ، وسكتوا عن قائله، وإن أخذوا منه شيئا سرتوا مصدره، مسه
قول هديت اليه وجدته من"وهذا الذي: فتجده يقول، له بعد جهوده الذاتية كما يزعم يف اكتشاف األمر بنفسه

فريى هذا املتأخر يستدرك -جلهله-فيأيت التابع له ، وهو يف احلقيقة متطفل عليهم سارق منهم، فالن من السلف"
وأعجزوا من ، فرياه من القوم الذين فاتوا من قبلهم، وإذا أصاب فإمنا هو استقالل بنفسه، على الكبار يف أخطائهم

هم يف! بعدهم كم ظلمنا السلف وكم صغر حىت صار أمثال الشافعي ومالك يرد عليهم ممن ال ، أعني الناسفيا 
لكنه وهللا هذا هو ذهاب العلم وانتشار القلم كما أنبأ بذلك رسول هللا صلى هللا ، يعرف يف دين هللا حىت احلواشي

فكيف ، دمنيواحلقيقة أيها األحبة أننا اكتشفنا أن املتأخرين مل يصلوا بعد اىل فهم مصطلحات املتق، عليه وسلم
.يصلوا لعلومهم أو أن يتجاوزوها

أنب :ك عن أحد الشم الرواسي يف دين هللا تعاىل ماذا قال عن نفسه مقابل املتقدمنيئوأ
من أراد أن يعرف مقدار جهله فليقرأ كتاب : يقول-عرفه من عرفه وجهله من جهله-اإلمام الدارقطين 

.القسامة حملمد بن نصر املروزي
.األوائل فضل من سبقهمهكذا يعرف 

.ما حنن فيمن مضى إال كبقل صغري يف أصول خنل طوال: وهذا اإلمام أبو عمرو بن العالء يقول
.وأصلح هللا أمة مل تعرف فضلهم، وجزاهم عن دين هللا خري اجلزاء، رحم هللا سلفنا

منهم ومعهم من قضاأصوال ألخواين يف فهمهم ملا يقع) مع صغرها(مث إين ملت أن أجعل هذه الورقات
بل عليه أن يتقي هللا يف ، ومن شق عليه فهم كالم األئمة فليس له أن يتكلم يف أعظم األحداث والنوازل، ونوازل

وليتذكر األخوة أن أمة حممد صلى هللا عليه وسلم فيها من البالء ما هللا ، نفسه ويف أمة حممد صلى هللا عليه وسلم
لقسوة والشدة، نزيدها بالء على بالءفال ينبغي لنا أن، به عليم ا ما كان للرفق ، وأن نتعامل معها  بل نرفق 
.متسعا

كذلك أنبه نفسي وإخواين أننا نعيش يف عصور متأخرة متباعدة يف الزمن والعمل عن جمتمع الصحابة رضي 
احلق مر فال تزده : لصاحلنياذ كما كان يقول بعض ا، هللا عنهم وجمتمع خري القرون فال حنمل الناس على الشدة

سلوبك .مرارة 
صحا مذكرا أو التنبيه ، وليس القصد هو بيان ضالل أحد، ال مقرعا وخمطئا، وقد حاولت جهدي أن أكون 

.وإمنا هو النصح والتذكري، على فساد مجاعة من الناس أو فرقة من الفرق
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واعتذر لكل من ، تعاىل مما ند وأخطأ به القلموأستغفر هللا، أرجو من هللا تعاىل أن أكون قد أصبت ووفقت
.أسأت له من غري قصد وارادة

.وهللا املوفق إىل خري الدارين
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حول منهج املعاجلة

:هناك طريقتان للرد يف كتب األئمة
وكلمة كلمة منفردة عن بقيتها دون النظر إىل ، وتعاجله مجلة مجلة، أن تتعقب الكتاب فقرة فقرة: أوالمها

وهذه الطريقة هي األشهر واألكثر انتشارا يف كتب الردود واملناقشة عند ، منهجية الكتاب اليت صاغته إال ملاما
البن تيمية مثال وكتبه األخرى  وهذا بني ملن قرأ كتاب منهاج السنة، األئمة كما ترى ذلك يف كتب ردود املتقدمني

وكتب أئمة ، رم املنكي يف الرد على السبكي البن عبد اهلاديأو قرأ الصا، كالرد على البكري والرد على اإلخنائي
.الدعوة النجدية وغريهم

وهذه الطريقة وإن كانت األقل انتشارا إال ، والرد على أصوله اليت بين عليها، معاجلة منهجية الكتاب: نيهما
:أين سرت فيها ألسباب أمهها

، صحيحة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم" اعتمد على أصول ..إن كاتب "كشف شبهات املقاتلني
فسريى ، وأنزهلا على وقائع دون مراعاة بني الواقع اخلاص واللفظ العام، لكن خطأه أنه محلها على غري حمملها

املختلفة واملتباينة إن بناء : فهل يرد عليه بقولنا، القارئ مثال موضوع القبور كيف عمم األحكام على القضا
ا ليست من الكفر األكرب، أم ببيان مرتبة بناء القباب على القبور؟ وليس حراماالقباب حالل هي معصية بل، وأ

.من الكبائر وحسب
.وقل كذلك مثل هذا يف موضوع الدميقراطية والدميقراطيني

هللا  فكان معاجلة األصول املنهجية اليت اعتمد عليها الكتاب هو األسلم عندي ألنه حيقق مقصد الرد إن شاء 
:كما يتبني من التايل

ورأيت أن علة أخطاء املفتني والكاتبني هي يف طريقة معاجلة ، لقد عشت مع الدعوة أكثر من عشرين عاما
وملا وقعت الفتنة بني أهل الرأي وأهل ، لنص الشرعي) والذي هو ضد املعرفة(النص الشرعي وليس اجلهل

وكانت املناظرات بني أهل االسالم ، وكان البحث يدور حول الفروع، احلديث يف القرون األوىل من عهود اإلسالم
أن املشكلة ليست يف معرفة - رضي هللا عنه ورمحه هللا تعاىل-أدرك اإلمام حممد بن ادريس الشافعي ، ال تعدوها

عاىل وكالم لكن املشكلة هي يف األصول املنهجية لتفسري كالم هللا ت، هذه الفئة للحديث وغيابه عند الفئة األخرى
وفصل فيه ، "الرسالة"فألف ملعاجلة هذه املشكلة القائمة بني الفئتني كتابه املمتع، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ىل يومنا هذا ما زالت يف إواملشكلة ، ذكر ما يصلح من أدلة وما ال يصلحوكذلك، طريقة معاجلة النص الشرعي
.األصول قائمة
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وأكثرها ، وأجلها قدرا، من أعظم العلوم الشرعية: اليت قال عنها ابن خلدونوأصول الفقه اليت ضيعت هي
)٤٥٣املقدمة. (فائدة

وقد خرب كل من عاىن الفتوى والنظر إىل املختلفني اليوم أن ضعف الناس يف أصول الفقه وقواعد أهل العلم 
رزة ة ودربة وهذا الضعف سببه أن، وهي علة العلل اليوم، وأصوهلم يف الفتوى مسة  أصول الفقه حتتاج اىل معا

ا اليوم الكثري من، والنفوس ألفت اخلمول والدعة، وملكة الزاعمني ومالت اىل أعمال الكتبة والنقلة كما يقوم 
" وهؤالء ملؤوا السهل والواد وازداد شرهم ، للتحقيق والتأليف"واآلخذين من ها هنا ومن ها هنا مث يقول ألفته أ

نف  ا وعذريتها وهو يف احلقيقة ، الواحد منهم أن ينسب القول والفكرة لصاحبهاحني  بل يزعم أنه ابن بكار
.فال خيجل من هللا وال من الناس، لكنه متبجح صاحب دعوى عريضة، سارق لص

:فأقول، الفقهأعود اىل ضعف الناس يف أصول
بل صار ، ة فقد أعرضت ومالت النفوس عنهملا كانت أصول الفقه ملكة ودربة حتتاج اىل طول مراس ومعا

وقوهلم صحيح من وجه لكن هذا ال يعفيهم من املسؤولية يف ، بعضهم اىل القدح والطعن فيه حبجة أنه علم كالمي
فإن اختالط )، إن كانوا كذلك(بل هو يف احلقيقة يزيد من املسؤولية على أهل العلم وطلبته كذلك، تعلمه وفقهه

ومن جهله فليس له أن يعدوه ويتكلم يف دين ، لكالم أمر ال مينع من حترير فوائده ومعرفة مباحثههذا العلم بعلم ا
.ومبا يلزمه يف الفتوى والرتجيح واالجتهاد يف دين هللا تعاىل، هللا بدون اإلحاطة له

م ال يعنون ما صار اليه يف كتب املعاصرين ، وحني يتكلم أهل العلم عن أمهية أصول الفقه من الكالم على فإ
إذ معرفة املصطلحات هي أول ، ففرق بني ادراك العلم وبني معرفة مصطلحاته، مصطلحات علم أصول الفقه

و معرفة هذه ال جتعله ، وهي أشبه مبعرفة املبضع وأدوات اجلراحة عند الطبيب، ويتعلمها صغار الطلبة، الطريق
ا هي كمعرفة مصطلحات أصول احلديث، وهكذا معرفة معىن مصطلحات علم أصول الفقه، طبيبا فهل ، فإ

؟معرفتها جتعل املرء حديثيا
.هذا ال يقول به طالب علم

:وههنا عندي قصتان
ومع ، ويفزع الناس إليه يف النوازل واألحداث اجلسام، شيخ من شيوخ الفتوى املشهورين بني الناس: أوالمها

ويقول مفتخرا ، إال "مذكرة أصول الفقه" للشنقيطي رمحه هللاذلك يعرتف يف شريط له أنه مل يقرأ يف أصول الفقه 
ما قرأت يف أصول الفقه اال مذكرة الشنقيطي رمحه هللا: وجاعال أصول الفقه ما يقابل الكتاب والسنة على  ، "أ
ا الكتاب والسنة"كل الذي أنصح به أن هذه األصول نفسها ما .يعارض 

حيث ، ظن أن أصول الفقه أدلة للحكم وليست قواعد لفهم أدلة احلكم-غفر هللا له-وكما ترون فإن الشيخ 
.جعلها تقابل النص
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فقدمت مقدمة على داللة ، كنت مع بعضهم يف نقاش حول مسألة تتعلق يف داللة لفظ شرعي: نيهما
فقد كان يريد أن ، من أجل أن أبني له أن األلفاظ ليس جمردة عن املعاين، وما هي استعماالت األئمة هلا، األلفاظ

وهل : وفجأة قال املخالف، وجيعله جمرد اسم فقط على معىن هزيل، من حمتواه"جيرد لفظا شرعيا "وهو اخلالفة
؟الذي تقوله دليل يف دين هللا تعاىل

.وإال ملا قال هذا القول، فعلمت أنه ال يعرف أصول العلوم
.ا هذامنذ القدمي واىل يومن، فالعلة هي هي ما زالت قائمة

؟حنراف عند اخلوارج وسبب فسادهمعلة االماهي
؟ماهي العلة يف املرجئة

؟ماهي العلة يف الفتاوى املتسيبة
؟ماهي العلة يف الفقه املنحرف

ا كلها تعود إىل األصول املنهجية عند كل فرقة وطائفة .لو فقهت لعلمت أ
هذا نعيش نفس املوضوع ولفهم هذا إليك القضية يف واقعها ، القضية األوىلويعاين الناس نفس ، ويف عصر

:)..كشف شبهات(املعاصر مع مثل صاحب كتاب
وفصل ، وحكم الناس حتتهم، وحكم هللا تعاىل يف الطوائف احلاكمة، منذ مدة صار حديث واسع عن التوحيد

د وجد إخوة أحبة من ق، وكثرت اخلصومات يف هذه األبواب بني املختلفني، بعض أهل العلم يف هذه األحكام
وتوحيد ، وتوحيد العبادة يف النسك، من توحيد الوالء والرباء، الشباب هداهم هللا تعاىل إىل معرفة التوحيد وأركانه

وهذا  ، فكفروا مبا يعبد من دون هللا تعاىل، وهداهم هللا تعاىل إىل الرباءة من الطواغيت، العبادة يف احلكم والتشريع
حكامهم على الوقائع والنوازل، ىلكله من نعم هللا تعا هذا احملظور ليس يف غياب ، لكنهم وقعوا يف حمظور يتعلق 
.ولكن يف منهجهم يف احلكم على األحداث والوقائع، نصوص شرعية عنهم

هم-ظن هؤالء الشباب  زلة وواقعة-هداين هللا وإ فقد فهموا أن ، أن معرفة التوحيد كافية للفتوى يف كل 
وللمؤمنني إال وهو إميان، والوالء للكفار كفر، إميانالوالء  وما من عمل فيه والء ، فما من عمل فيه والء 

لكتاب والسنة، وهي قاعدة صحيحة وال شك فيها، للكفار إال وهو كفر .وال ينازع فيها اال حمجوج 
يقول سحنون بن سعيد رمحه ، موماتوالكالم يف النوازل ال يصلح مع الع، والفتوى ال تكفيها القاعدة العامة

.يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم فيظن أن احلق كله فيه، أجرأ الناس على الفتوى أقلهم علما: هللا تعاىل
م فيها، لكن جلهلهم بكتب الفقه م لكتب التوحيد فقط كفتح ، وقلة اطالعهم عليها، وعدم قراء إذ جل قراء

يد لعبد الرمحن آل  خرين ككتاب اجلامع يف أمية وما ألف بعد ذلك من كتب املتالشيخ وكتاب االميان البن تيا
م مل يروا اإلميان إال مرتبة واحدة يف احلكم ، طلب العلم الشريف لعبد القادر بن عبد العزيز ومثلها وإن قالوا - فا

لسنتهم أن الكفر مراتب وإ-وأن الكفر مرتبة واحدة يف احلكم ، -لسنتهم أن اإلميان يزيد وينقص ن قالوا 
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لردة والكفر، فحيث رأوا عمال من الوالء لغري هللا مسوه كفرا، -متعددة دون النظر ملرتبة ، مث حكموا على فاعله 
ألن التفصيل مكانه يف  ، وكتب التوحيد اليت تتكلم عن الوالء والرباء ال تفصل يف هذا، هذا العمل يف دين هللا تعاىل

.ءكتب الفقها
.وكذلك توحيد احلكم والتشريع، وقل مثل ذلك يف توحيد النسك

ويعممون ، للحكم اخلاص يف املسألةفهم يتعاملون مع القواعد دون النظر، هذه هي علة خطأ هؤالء الشباب
ذه الطريقة .األحكام 

ا دون ا لنظر للحكم اخلاص هذا طرف يقابل الطرف املتحلل اآلخر الذي يتعامل مع القواعد الفقهية ويفيت 
التوحيد ، وجيعلون القواعد الفقهية أدلة للمسائل الشرعية، يف املسألة اخلاصة لتايل هؤالء يتعاملون مع قضا و

حكام االسالم اخلمسة .الذي يضاد االسالم من كل وجه 
.توحيد أو كفر: طرف يرى أن مجيع األعمال تدخل يف أمرين اثنني غائيني ال وسطية فيها

.رف يرى أن مجيع األعمال تدخل يف جمال الوسط الذي ال غائية فيه فال تكفري وال توحيدوط
.هذه هي احلال بني طائفيت االفراط والتفريط

لفقيه كل الفقيه: قال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ؟أال أنبئكم 
.بلى: قالوا
وال يدع القرآن رغبة ، ومل يؤمنهم من مكر هللا، هللاومل يؤيسهم من روح ، من مل يقنط الناس من رمحة هللا: قال

بطال [إوال قراءة ليس فيها تدبر، والت علم ليس فيه تفهم، أال ال خري يف عبادة ليس فيها تفقه. عنه إىل ما سواه
].وروي مرفوعا وال يصح، احليل البن بطة

، بل البد من معرفة اجلزئيات، العامةإن الفتوى ال تكفيها القاعدة : ولذلك كنت أقول لإلخوة الشباب
بل البد من معرفة ما كتبه األئمة من مسائل ، فمعرفتك حبقيقة اإلميان والكفر ال تكفيك للفتوى يف النازلة واحلادثة

.يف كتب الفقه اليت متثل اجلزئيات

ا، يف كتب التوحيد كالم عن القبور ا، وعن بنائها، وعن عباد وعن شد ، الدعاء عندهاوعن ، وعن التربك 
وبعضها يدخل يف التوحيد ألن ضدها ، فبعضها يدخل يف التوحيد والذي ضده الشرك والكفر، الرحال إليها

وبعضها يدخل يف ، وبعضها يدخل يف التوحيد ألن ضدها مسة من مسات الشرك والكفر، وسيلة إىل الشرك والكفر
ال يعرف إال طرفني -وكذا غري الشاب لكنه مبتدئ-ملبتدئلكن الشاب ا، التوحيد فضدها يثبت حكم احلرمة له

.وال وسط بينهما

:ولكن، يف كتب التوحيد كالم عن احلكم بغري ما أنزل هللا

املعصية مطلقا حكم :)رمحه هللا تعاىل يف االعتصامكما قال االمام الشاطيب، (البدعة حكم بغري ما أنزل هللا
لكن يدخل ، "٣/٢٣٤يف الفصل " كم كما قال اإلمام ابن حزم رمحه هللا تعاىلألن العمل ح، (بغري ما أنزل هللا
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"ومن مل حيكم مبا أنزل هللا : وهذا ما مل يفهمه اخلوارج وال املرجئة ففسروا قوله تعاىل، يف حكمه دخوال جزئيا
)حد شقيها دون اآلخرفأولئك هم الكافرون"

؟يف احلكم بغري ما أنزل هللافكيف نفرق بني حكم وحكم مع دخوهلما مجيعا 
لتايل ال جيوز له الفتوى وال احلكم يف النوازل، هذا ال يفهمه املبتدئ .و

قش الكتاب يف منهجيته مث إنه ليس من . وأرجو من هللا تعاىل أن أصيب وأوفق، من أجل هذا رأيت أن أ
ألمهيتها لرجال اهلدى ولكن أردت أن أنبه ، وال كشف سرت هللا على أحد، ثبات جهل أحدإقصدي على قضا

م وهي عندي ، " منوذج للتنبيه على هذه القضا...وهذا الكتاب "كشف شبهات، وشباب اإلسالم يف هذه األ
ب املعصية حتت دعوى ، مهمة جدا ا يعادل بيان ضالل املتحللني من املشايخ والفقهاء الذي فتحوا  وبيا

فكذلك التسهيل ، وكما أن التشدد يتقنه كل أحد، حلل كالمها ضالل منهي عنهفالتشدد والت، التيسري ورفع احلرج
.والرتخيص يتقنه كل أحد

، وهذا ما ال أريده، األصلي والرد: مث ان تعقب الكتاب كلمة كلمة يضخم الكتاب فيصبح الكتاب كتابني
يسر طريقةوتعرفه موط، اجلهدئصول ومنهج الكتاب توفر على القار ن قصر الكتاب على أأل .ن اخللل 

ذا الكتاب كاتبه وقارئه، أسأل هللا تعاىل القبول والسداد .وأن ينفع 

..آمني آمني
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مقدمتان علميتان

):١/٢٢٠(قال الشاطيب رمحه هللا تعاىل يف االعتصام
:طالقإال أن أهل البدع مل يبلغوا مبلغ الناظرين يف األدلة

.كالم العرب والعلم مبقاصدهاإما لعدم الرسوخ يف معرفة  -
.وإما لعدم الرسوخ يف العلم بقواعد األصول اليت من جهتها تستنبط األحكام الشرعية-
.وإما لعدم األمرين مجيعاً -

تهدين فيهما: يقول أبو قتادة الفقري :ولقيمة هذين األمرين، ولغلط أكثر أهل البدع وا
.أمهية معرفة معىن الدليل ومرتبته-١
.مهية معرفة مراتب األلفاظأ-٢

ما شيئا يسريا يف مقدمتني .فقد قدمت يف بيا
فالعلم من الكتاب والسنة ال يصلح من ، وقبل الكالم على املقدمتني فال بد من التنبيه اىل أمهية أدوات العلم

ذه األدوات مع الكتاب والسنة كحال املتطبب اجلاهل الذي يع، غري أدواته دوية فإن حال اجلاهل  اجل الناس 
ألدوات واجبا، صحيحة لكنه ال يضعها موضعها وهؤالء أصحاب رسول هللا تعاىل نقل عنهم ، ولذلك كان العلم 

قوما ) أهل البدع(ورأيت منهم: قال أبو امساعيل اهلروي يف ذم علم الكالم، ونبه أهل العلم اىل ضرورته، هذا
..اجتهاد روغان كاخلوارج، مث اعتقاد فيه ما قد بيناه، إلكثار من ختمهوا، وحتفظ حروفه، جيتهدون يف قراءة القرآن

سناده عن حذيفة آمنا ومل نقرأ القرآن وسيجيء أقوام يقرؤون القرآن ال : رضي هللا عنه قالمث روى  إ
.يؤمنون

).١٤٥٧حديث رقم / (كنا نؤتى اإلميان قبل القرآن:  قال ابن عمر رضي هللا عنهما: مث قال
كنا صدور هذه األمة: وروى عن ابن عمر رضي هللا عنها قوله وكان الرجل من خيار أصحاب رسول هللا ، إ

ورزقوا ، وكان القرآن ثقل عليهم، صلى هللا عليه وسلم وصاحليهم ما يقيم اال سورة من القرآن أو ما أشبه ذلك
حديث (الصيب والعجمي ال يعلمون منه شيئاوإن آخر هذه األمة خيفف عليهم القرآن حىت يقرأه، علما به معمال

).١٤٥٧رقم/ 
:واآلن اىل املقدمتني
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:بيان معىن الدليل ومرتبته:املقدمة األوىل
ا تنب، وهذه ظاهرة صحية طيبة وعظيمة، كثر طلب الشباب املتدين للدليل يف املسائل الشرعية عن ئأل

، من شك أن كل عاقل يدعو إىل عدم قبول قول إال بدليلهوما ، وجود نفسية علمية ترتفع عن التقليد املذموم
:بعض املبتدئني يف هذه املسألة من جهتنيئولكن خيط
م لعدم معرفتهم بعلم األصول وهو ، وكيفية دخول احلادثة يف الدليل، عدم معرفتهم مبراتب األدلة: األوىل فإ

وابن قتيبة يف مقدمة ، فقه" ويف شرف أصحاب احلديثداٌء قدمي كما نبه عليه اخلطيب البغدادي يف "الفقيه واملت
وكذلك أبو سليمان اخلطايب يف "معامل ، والرامهرمزي يف احملدث الفاصل بني الراوي والواعي، خمتلف احلديث

ومعرفة الرجال ، التفقه يف معاين احلديث نصف العلم: وقال ابن املديين، وابن اجلوزي وغريهم) ١/٧٥(السُّنن"
فإن هؤالء الشباب يظنون أن كل املسائل هي على درجة واحدة يف بيان ) ٢/٢١١اجلامع للخطيب(نصف العلم

.وكذلك مراتب األدلة، فالبد من معرفة جنس األدلةوملعرفة خطئهم، احلكم الشرعي هلا
:معىن الدليل

ا يطلق على الدال كم،  والكاشف له، فهو مبعىن املرشد عن الشيء، الدليل يطلق يف اللغة على ما يستدل به
.نفسه الذي نصب الدليل

.ما ميكن التوصل بصحيح النظر فيه اىل املطلوب اخلربي: صطالحويف اال
:يقول ابن تيمية يف أمهية علم األصول ومعرفة االدلة

ن مسروق، وإما حبٌث حمقق، والعلم شيئان إما نقٌل مصدق" …ما سوى ذلك فهذ
.حىت مييز بني ما يدل وما ال يدلجنس األدلةفال يتحقق : ويقول

.حىت يقدم الراجح على املرجوح إذا تعارض الدليالنمراتب األدلةوال 
…جنس الدليل ومرتبة الدليل، معرفة األدلة الشرعية: وهلذا كان أصول الفقه مقصوده

وهذا ، نوهذا يفسد األد، وقد قيل إمنا يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه ونصف حنوي ونصف طبيب
، ال سيما إذا خاض هذا يف مسألة مل يسبق إليها عامل-وهذا يفسد األبدان ، وهذا يفسد اللسان، يفسد البلدان

اإلستغاثة الكربى . (اخل"…وال هي من مسائل النزاع بني العلماء فيختار أحد القولني، وال معه فيها نقٌل عن أحد
).٦٢٩-١/٦٢٨أو الرد على البكري

تهدينويقول رمحه  :هللا يف بيان ما حيتاجه العامل واملناظر من ا
وحصل له بذلك العلم ألسباب  ، رة بنص اختص بسماعه من الرسول صلى هللا عليه وسلم أو من غريه.. "

شياء كثرية جداً ، وهذا كثٌري ما يكون لعلماء احلديث، كثرية يف النقل م يعلمون من النصوص ويقطعون منها  ، فإ
اوغريهم ا أو جيزم بكذ .دع من جيهلها أو يشك فيها، قد يكذب 
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رة بفهم النصوص ومعرفة داللتها أو -أو يفهم منه نقيض ، فما أكثر ما جيهل معىن النص أو يشك فيه، و
.وعلم من ما يقطع به- ويكون اآلخر قد فهم من ذلك النص، أو يعجز ذهنه عن دركه، -يذهل عنه

مجاع علمه من إ رة  .مجاعات الصحابة وغريهاو
رة بقياس قطعي :مث بعد ذلك 

حبيث ال ، الذي هو يف معىن األصل قطعاً ) أي القطعي(كما يف القياس-قطعي وظين : فإن القياس نوعان
يت به الشريعة حلكم منه قطعاً ، يكون بينهما فرق  .أو يكون أوىل 

رة بتحقيق املناط ن يعرف ثبوت املناط الذي ال شك - فهم معىن النصوهذا يعود إىل عود)، أي الظين(و
ن هذا أقرب إىل املثل -وغريه يشك يف ذلك كما يقطع الرجل يف القصاص-فيه يف املعني  وإبدال املتلفات 

).٦٩-١/٦٨االستغاثة . (وغريه يشك فيه أو يعتقد خالفه وأمثال ذلك-والعدل من كذا 
.هذا كالمه يف بيان جنس األدلة

:مراتب األدلة مجلة عند البحث فهيوأما
."أموٌر تذكر لالعتماد

.وأمور تذكر لالعتضاد
ا من نوع الفساد" ا مل يعلم أ .وأمور تذكر أل

).١/٢٨٧الصفدية البن تيمية(

.ودخوهلا يف مراتب األحكاممراتب األلفاظ الشرعية:املقدمة الثانية
شرح حديث املعدن ، فتح الباري(االشرتاك يف األمساء االشرتاك يف املعىن""ال يلزم : يقول ابن حجر رمحه هللا

).٣/٢٦٥جبار ص
ال من إوأمهية هذه الكلمات ال يقدرها ، مل هذا كثري فستحتاجه يف أغلب مسائل العلم: يقول أبو قتادة
ه .مارس العلم وعا

، أن منفعة هذه الكتب ليست يف علم واحد فقط"وليعلم من قرأ كتابنا هذا : ويقول ابن حزم رمحه هللا تعاىل
فمنفعتها يف كتاب هللا تعاىل وحديث نبيه صلى هللا عليه وسلم ويف الفتيا يف احلالل واحلرام ، بل يف كل علم

ومجلة ذلك يف فهم األمساء اليت نص هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم ، والواجب واملباح من أعظم منفعة
وانقسامها حتت ، توي عليه من املعاين اليت تقع عليها األحكام وما خيرج عنها من املسمياتوما حت، عليها

ا وتتفق معانيها، األحكام على حسب ذلك وليعلم العاملون أن من مل يفهم هذا القدر ، واأللفاظ اليت ختتلف عبار
له أن يفيت بني اثنني جلهله حبدود ومل جيز ، فقد بعد عن الفهم عن ربه تعاىل وعن النيب صلى هللا عليه وسلم

ا الربهان وتصدق أبدا، وتقدمي املقدمات، وبناء بعضه على بعض، الكالم ومييزها من ، وانتاج النتائج اليت يقوم 
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ا" تقريب حد املنطق ، رسائل ابن حزم(املقدمات اليت تصدق مرة وتكذب أخرى وال ينبغي أن يتعبد 
).١٠٢ص

والفهم ، ففيها الفهم عن هللا، هذه كلمات رجل عاىن يف هذا الباب فكلماته كالدرر: يقول الفقري أبو قتادة
.وفيها معرفة علل الناس يف أبواب العلم، على رسوله صلى هللا عليه وسلم

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ خياطب بعض أهل الغلو يف جمموعة الرسائل واملسائل 
):١/٤٧٥(كذلك يف الدرر السنيةوهي  )، ٣/٤(النجدية

إلحساء قد اعتزال اجلمعة واجلماعة وكفَّرا من يف ، وقد رأيت سنة أربع وستني رجلني من أشباهكم املارقني 
:وحجتهم من جنس حجتكم يقولون، تلك البالد من املسلمني

لطاغوت، "أهل اإلحساء جيالسون ابن فريوز ح بتكفري جده ومل يصر ، وخيالطونه هو وأمثاله ممن مل يكفر 
.حممد ومل يقبلها وعاداهاالذي رد دعوة الشيخ

لطاغوت ومن جالسه فهو مثله"، "ومل يصرح بكفره فهو كافٌر : قاال .مل يكفر 
لبارحة: يقول أبو قتادة( الناس كأسراب القطا يتبع بعضهم : وصدق السلف حني قالوا، ما أشبه اليوم 
.)حفظك هللا ورعاكفانتبه لدينك ، بعضا

حىت تركوا رد ، ورتبوا على هاتني املقدمتني الكاذبتني الضالتني ما يرتتب على الردة الصرحية من األحكام
م، السَّالم م وهدد .وأغلظت هلم القول، فرفع إيل أمرهم وأحضر

م على عقيدة الشيخ : فزعموا أوالً  ، هلم شبهتهمفكشفت ، وأن رسائله عندهم، حممد بن عبد الوهابأ
م برباءة الشيخ من هذا املعتقد واملذهب لس وأخرب :وأدحضت ضاللتهم مبا حضرين يف ا

ت هللا ورسله، وإنه ال يكفر إال مبا أمجع املسلمون على تكفري فاعله من الشرك األكرب أو بشيء ، والكفر 
وجعلهم أنداداً فيما يستحقه على ، عاهم مع هللاكتكفري من عبد الصاحلني ود،  منها بعد قيام احلجة وبلوغها املعترب

.خلقه من العبادات واأللوهية
..ل العلم واإلميانوهذا جممع عليه عند أه

لساحل، وقد أظهر الفارسيان املذكوران التوبة والندم وعادا إىل تلك املقالة ، وزعما أن احلق ظهر هلما مث حلقا 
.تبة امللوك املصرينيمبكا، وبلغنا عنهم تكفري أئمة املسلمني

من الضالل بعد اهلدى واحلور بعد الكور، بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ املسلمني .ونعوذ 
كان أئمة الدعوة النجدية يف الدولة الثانية يكفرون جند وعساكر وقادة املصريني بعد أن رأوا :  يقول أبو قتادة(

شا ابن حممد عليمنهم األعاجيب ملا دخلوا الدرعية بقي ونقضوا ، فقد استباحوا الدماء واألعراض، ادة ابراهيم 
مث أخذوا العلماء واألمراء اىل مصربعد قتل الكثري ، وذلك بعد أن أعطوا األمان ألهلها، الدرعية حجرا حجرا

).فرأوا هناك أن عامة اجلند ال يصلون ويستحلون احملرمات، منهم
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:مث قال
والفسوق والفجور واملواالة واملعاداة والركون والشرك وحنو ذلك من األلفاظ الواردة يف ولفظ الظلم واملعصية 

ا مسماها املطلق وحقيقتها املطلقة ا مطلق احلقيقة، الكتاب والسُّنة قد يراد  واألول هو األصل عند ، وقد يراد 
لبيان النَّبوي وتفسري السُّنة، والثاين ال حيمل الكالم عليه إال بقرينة لفظية أو معنوية، األصوليني .وإمنا يعرف ذلك 
ت من كتا: ونضرب لك مثالً : مث قال .ئب هللا أحدمها خارجي واآلخر مرجوهو أن رجلني تنازعا يف آ

ا : قال اخلارجي إن قول هللا تعاىل "إمنا يتقبل هللا من املتقني" دليل على حبوط أعمال العصاة والفجار وبطال
.م من عباد هللا املتقنيإذ ال قائل أ

حلسنة فله عشر :لقوله تعاىل، فكل من اتقى الشرك يقبل عمله، هي يف الشرك: ئقال املرج "من جاء 
والكلي إال الشرك وهذا وجد من بعض أهل العلم قدميا من مل ير حمبطا للعمل اجلزئي : يقول أبو قتادة(أمثاهلا"

).-ب خوف املؤمن من أن حيبط عمله-احلنبلي يف كتاب اإلميانانظر فتح الباري البن رجب -خطأ شنيع 
لكبرية كثرية جدا يطول : قال ابن رجب رمحه هللا تعاىل فيه ر عن السلف يف حبوط بعض األعمال  واآل

.استقصاؤها
لسيئات قول اخلوارج واملعتزلة خاصة حباط احلسنات  مل و ، فقد أبطل فيما قال، وأما من زعم أن القول 

.يقف على أقوال السلف الصاحل يف ذلك
لكبرية اإلميان كله ا يف النار، نعم املعتزلة واخلوارج أبطلوا  .وخلدوه 

).١/٢٠٠فتح الباري البن رجب(. وهذا هو القول الباطل الذي تفردوا به
ر جهنم خالدين فيها أبدا" قوله تعاىل: قال اخلارجي . يرد ما ذهبت إليه"ومن يعص هللا ورسوله فإن له 

واختاذ األنداد معه لقوله "إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ، املعصية هنا الشرك : ئقال املرج
.ذلك ملن يشاء"

."أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقاً" دليل على أن الفساق من أهل النار خالدين فيها: قال اخلارجي
يف آخر اآلية "وقيل هلم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون" دليل على أن املراد من كذَّب : ئقال املرج

.والفاسق من أهل القبلة كامل اإلميان، هللا ورسوله
ا الغاية املقصودة: قال الشيخ وعض عليها ، ومن وقف على هذه املناظرة من جهال الطلبة واألعاجم ظن أ

صابته أهل العلم واهلدى، مع أن كال القولني ال يرتضى، لنواجذ وما عند السلف والراسخني يف ، وال حيكم 
.ألن الرجوع إىل السُّنة املبينة للناس ما نزل إليهم، العلم خالف هذا كله

رائهم وأهوائهم وأذواقهم .وأما أهل البدع واألهواء فيستغنون عنها 
ولتم : مث قال م قالوا للذين كرهوا ما أنزل هللا (قول هللا تعاىل يف سورة حممدوقد بلغين أنكم  ذلك 

من مكاتبة أو مصاحلة أو هدنة لبعض الرؤساء : على بعض ما جيري من أمراء الوقت) سنطيعكم يف بعض األمر



٢٣جؤنة املطيبني يف الرد على كتاب "كشف شبهات املقاتلني"

فظ من مضالت وهللا احلا. احلال اليوم هي احلال يف أمس املسلمني: يقول أبو قتادة، (الضالني وامللوك املشركني
رهم من بعد ما تبني هلم اهلدى" ومل تفقهوا املراد : ومل تنظروا ألول اآلية وهي قوله)، الفنت "إن الذين ارتدوا على أد

ملعروف املذكور يف قوله تعاىل يف هذه اآلية الكرمية، من الطاعة وما ، ويف قصة صلح احلديبية، وال املراد من األمر 
طيلكمطلبه املشركون واشرتطو  م إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يكفي يف رد مفهومكم ودحض أ . ه وأجا

.انتهى
أصل املناظرة هذه اليت ذكرها الشيخ هي يف كتاب الفصل لإلمام ابن حزم رمحه هللا تعاىل عند : يقول أبو قتادة

.فهناك تراه بتوسع، رده على املرجئة
ا لتفهمها على وجهها الصحيح فتدرك ما أنت عليه من الفقه يف هذه مل أخي وأعد قر : قال أبو قتادة اء

.املسائل
):١٤٥-١١/١٤١(يقول الشيخ ابن تيمية رمحه هللا تعاىل يف جمموع الفتاوى

فقد يطلق ، واللفظ يطلق على كل منهما، ذلك أن املاهيتني إذا كان بينهما قدر مشرتك وقدر مميز
:عليهما
.فيكون مشرتكاً كاالشرتاك اللفظي، متتاز كل ماهيَّة عن األخرىعتبار ما به -
عتبار القدر املشرتك بني املاهيتني- .فيكون لفظاً متواطئاً ، وقد يكون مطلقاً 

:مث قال
رة، مث إنه يف اللغة يكون موضوعًا للقدر املشرتك ويف ، مث يغلب عرف االستعمال على استعماله يف هذا 

رة .داالً بعرف االستعمال على ما به االشرتاك واالمتيازفيبقى، هذا 
.تكون هي الدالة على ما به االمتياز، مثل الم التعريف أو اإلضافة، قرينة) هناك(وقد يكون

وهذا املعىن الشرعي أخص من ، فإنه يف الشَّرع إظهار الدين وإبطان خالفه: ولفظ النفاق من هذا الباب
.فإنه يف اللغة أعم من إظهار الدينمسمى النفاق يف اللغة 

:مث إبطان ما خيالف الدين
…فإطالق النفاق عليهما يف األصل بطريقة التواطؤ..إما أن يكون كفراً أو فسقاً 

.على الكافر وعلى الفاسق) النفاق(فإطالق لفظ
عتبار ما ميتاز به عن الفاسق  عتبار ا–إن أطلقته  وكذلك جيوز … الشرتاككان إطالقه عليه وعلى الفاسق 

.أن يراد به الكافر خاصة
.بل الم التعريف) منافق(ويكون متواطئاً إذا كان الدَّال على اخلصوصية غري لفظ

:وهذا البحث الشريف جاء يف كل لفظ عام استعمل يف بعض أنواعه
.إما لغلبة االستعمال
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.انتهى. أو لداللة لفظية خصته بذلك النوع
م ينفون الشيء يف صيغ احلصر أو غريهاومن كالم : ويقول :فتارة، العرب وغريهم أ

النتفاء ذاته-
رة النتفاء فائدته ومقصوده- .و

:وحيصرون الشيء يف غريه
.رة الحنصار مجيع اجلنس منه-
رة الحنصار املفيد أو الكامل فيه- .و

رة يعيدون النفي إىل املسمى م  .مث إ
رة يعيدون النفي  بتاً يف اللغة، إىل اإلسمو بتاً لغريه  ، وإن كان  السم منتفياً عنه  إذا كان املقصود احلقيقي 

أهل الكتاب لستم على شيء حىت تقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليكم من ربكم" املائدة: كقوله " :١٦٨.
طلمع أنه شامل يف األصل لكل موجود من حق ، فنفى عنهم مسمى الشيء وملا كان ما ال يفيد وما ال ، و

.فيصري مبنزلة املعدوم، منفعة فيه يؤول إىل الباطل الذي هو العدم
).جمموع الفتاوى / الطبعة اجلديدة٢٥/٨٧(

م يف اإلثبات يثبتون للشيء اسم املسمى إذا حصل فيه من مقصود االسم: ويقول وإن انتفت صورة ، فكما أ
نتفاء مسماهن أدوات النفي تدل على انتفاء االفإ،فكذلك يف النفي، املسمى :سم 

.رة ألنه مل يوجد أصالً -
ملسمى- رة ألنه مل توجد احلقيقة املقصودة  .و
رة ألنه مل تكتمل تلك احلقيقة- .و
رة ألن ذلك املسمى مما ال ينبغي أن يكون مقصوداً - .بل املقصود غريه، و
رة ألسباب أخرى- ).الفتاوى / الطبعة اجلديدةجمموع٢٥/٨٩. (و

ملها طالب العلم لعلم من أين يؤتى أهل البدع: يقول أبو قتادة إذ يظنون أن نفي الشيء ، هذه القاعدة لو 
ً وواجبات ومستحباتوإن إثبات الشيء يستلزم كمال ح، يستلزم نفي حقيقته لزوماً  وهذا هو . مجيعا"قيقته "أركا

.خوارج ومرجئة وقدرية وجربيةسبب ضالل الفرق املبتدعة من
م بعد ذلك يطلقون احلكم الغائي على املوجود اجلزئي ، أو يلغون احلكم كليًا النتفاء بعضه وأجزائه، مث إ

ذا يتبني لك جهل من يطلق األحكام الشرعية على جمرد الشعارات واأللفاظ دون النظر للحقيقة والواقع .و
ملنصوص عليه": يقول الشاطيب رمحه هللا تعاىل ما مل ينص عليه مثله من كل وجه"، ال يلزم االعتبار 

).٢/٢٤٦االعتصام(
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فإنه تعامل مع القبوريني ؛ القبوريني والدميقراطينيوهذا الذي وقع فيه الكاتب حني تعامل مع: يقول أبو قتادة
ائيًا هو التكفري الغائ، على مرتبة واحدة وكذلك الدميقراطيني ي على الوجود اجلزئي كما سيتبني يف وأطلق حكماً 

.موطنه
ذا اخلوارج األوائل وإن كانت قواعده الكلية صحيحة .ووقع فيما حذَّر منه أهل السُّنة، فشابه 

ذا يتبني لك الفرق فيما فعله اخلوارج من إنزال األحكام الغائية على األجزاء حبجة انتفاء االسم وبني ما  ، مث 
ذهبتم طيباتكم يف أت أنزلت يف الكفار كقوله تعاىل "مر بن اخلطاب رضي هللا عنه يف آكان حيتج به السلف كع

ا .حياتكم الدنيا" وخطابه للمسلمني املؤمنني 
.أنزلوا احلكم الكلي على اجلزئي: فاخلوارج

.وإن استخدموا اللفظ الكلي الوارد يف النص، أنزلوا احلكم اجلزئي على اجلزئي: وأهل السُّنة
ت اليت نزلت يف  ذه اآل وأخطأ أقواٌم من املرجئة فزعموا أن احتجاج عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه 

.وهو غلط آخر وقع من املرجئة، وال نصيب للمؤمن منها قط، الكافرين إمنا على جهة التحذير والرتهيب فقط
:واخلالصة

فال جيب إذا ثبت أو ، سب األحكام املتعلقة بهومجاع األمر أن االسم الواحد ينفي ويثبت حب: يقول ابن تيمية
فتبني أن وم.. ألن املعىن مفه، وهذا يف كالم العرب وسائر األمم، نفي يف حكم أن يكون كذلك يف سائر األحكام

).٤١٩-٧/٤١٨جمموع الفتاوى (االسم الواحد ينفى يف حكم ويثبت يف حكم
طل حلادثة ذات أنواط كما سيأيتوعدم فهم هذا أوقع البعض: يقول أبو قتادة الفقري .يف تفسري 

:تنبيه مهم
ى: يقول ابن تيمية رمحه هللا تعاىل يا("إذا  وإذا أمر بشيء كان أمرًا جبميعه" أي ، عن بعضه) يكون 

).٢١/٨٥الفتاوى (الشارع"
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ليس تربيرا للباطل وال دفاعا عنه
"املنكر أبدا منكر"

"احلديث عن الضعفاء قد حيتاج إليه : فقال)، الفوائد(- أي أمحد بن حنبل-ذكر: قال املروزي يف العلل
.٨٧صواملنكر أبدا منكر"، يف وقت

.وهي كلمة جليلة وهللا وال تصدر إال ممن كان إماما يف اخلري

ملها طالب العلم لوجدها تعرب عما حنن فيه، نعم قيلت يف احلديث النبوي وقواعده :ولكن لو 
.حيتاج إليه يف وقتالضعيف 

.املنكر أبدا منكر
وأبصر ، فمن علم هدي الكتاب والسنة، البدعة والسيئة يف واقع العمل االسالمي ال ينكر وجودمها إال أعمى

وال ، سبيل اهلدي النبوي علم وقوع الطوائف واألفراد من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم يف مستنقع البدعة والسيئة
طل أبدا، فع عن الباطل أو يربر وجودهجيوز ملسلم أن يدا ومن زعم أن احلق ، كما أن املنكر منكر أبدا،  فالباطل 

فاحلق ال حيتاج إىل ، ال ميكن أن يستقيم له أمر يف هذه الدنيا إال بنوع من الباطل فهو خمطئ على الشريعة النبوية
لرباءة من الباطل والضاللةبل ال يتم أثر احلق ، واهلدى ال حيتاج إىل الضاللة، الباطل وعلى املسلم ، واهلدى إال 

.كشف البدعة والتنفري من السيئة ما استطاع لذلك سبيالدوما حماولة

ذا الباطل وقننوه ، وقد وجد أقوام ظنوا أن احلق ال يثبت وال يؤثر إال إذا اقرتن بنوع من أنواع الباطل فأفتوا 
هم هذا الشر إال بسبب إعراضهم ، يفسدون على أهل اإلسالم دينهموهؤالء هم الذين ، وجعلوه دينا يتبع وما أ

م ودراستهم لكتب وجتارب أهل ، عن هدي النيب صلى هللا عليه وسلم وسرية صحابته معه ومن بعده ولكثرة قراء
م رأوا غلبة وقدرة هلؤالء على حتصيل مقاصدهم، الباطل والكفر السالم فرأوا مث نظروا نظرة أخرى إىل أهل ا، فإ

خرا يف السري حنو أهدافهم ذا االستنتاج، ذلة وهزمية و :ففكروا وقدروا وخرجوا 
.واملهادنة له أو الركون إليه، وال أن تقوم له قائمة إال بشيء من الباطل، أن احلق ال ميكن أن يثبت وجوده

.وهم يف احلقيقة عطلوا عمل احلق وأبطؤوا سرية وأذهبوا عنه بعض قوته

:والفقه السليم يف هذه املسألة
فمن ، أو أن تصبح حقا وهدى وسنة وحسنة، أن الباطل والبدعة والسيئة ال ميكن حبال من األحوال أن تربر

أو حبجة ، أو حبجة مترير احلق من خالهلا، أفىت جبواز الباطل والبدعة والسيئة حبجة حاجة احلق والصواب إليها
.هادم للشريعة علم ذلك أو مل يعلمخالف العلماء حوهلا فهو مبطل 

طل يف املطلق ففي العصور املتأخرة عن صدر ، وبني واقع احلق ووجوده، لكن هناك فرق بني ما هو حق و
وبني ، وصار فيهم اختالط بني السيئات واحلسنات، وكثرت البدع والسيئات، النبوة ابتعد الناس عن السنة واحلسنة
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م وما فيهم من السنةومل خيتلف أهل، السنن والبدع ن هؤالء يشكر هلم حسنا م وما فيهم من ، العلم  وتذم سيئا
ومن رأى أن الطوائف واألفراد ال يقبلون إال حبسنة مطلقة وبسنة صافية فقد خالف هدي النيب صلى هللا ، البدع

شرعية وال يطردهم من فإنه صلى هللا عليه وسلم كان يصرب على ما يقع من أصحابه من أعمال غري، عليه وسلم
مث هذا علي رضي هللا عنه دخل يف جنده من قتلة عثمان رضي هللا ، جملسه وال من طائفته وال من مسمى أصحابه

رضي هللا كطلحة والزبري-وكان يشكوا أمرهم للخارجني عليه ، وكانوا هم أهل الشوكة والقوة، عنه الفساق
يقول رضي هللا عنه وهو الرب ، فقاتلوه وعادوه، ء الفساق يف جندهالذين مل يكونوا يعذرونه بوجود هؤال-عنهما

ه: الصادق يف دينه هم قد ها؟ ولكن كيف أصنع بقوم ميلكوننا وال منلكهم، إين لست أجهل ما تعلمون، إخو
بت إليهم أعرابكم وهم خاللكم يسومونكم ما يشاؤون فهل ترون موضعا لقدرة على ، رت معهم عبدانكم و

ريخ الرسل؟ (شيء مما تريدون .)٤/٤٣٧، الطربي / 
لكن كذلك من الباطل هو إزالة احلق وعدم اعتباره لوجود ، نكارهإفمن الباطل السكوت عن الباطل وعدم 

مث من الباطل كذلك تدمري احلق يف طائفة من الطوائف وعدم االعرتاف به لوجود الباطل ، نوع من الباطل معه
، قد جيتمع يف الشخص الواحد والطائفة الواحدة ما حيمد من احلسنات وما يذم من السيئاتفإنه(والسيئة فيهم

فبعض ، وهلذا يكثر يف األمة من أئمة األمراء والعلماء وغريهم من جيتمع فيه األمران..وما ال يذم من املباحات
ودين هللا ، ه وذمه غلوا وهوىوبعضهم يقتصر على ذكر مساوئ، الناس يقتصر على ذكر حماسنه ومدحه غلوا وهوى

.)"١٠٣٣-١٠٣٢وخيار األمور أوسطها "التسعينية، بني الغايل فيه واجلايف عنه
وبني واقعه ومآل فتواه بعمل من األعمال ، فالبد للمفيت أن يفرق بني احلديث عن احلق يف جماله العلمي

الكليات واجلزئيات كما نص على ذلك وهذا بعض معىن الذي قاله بعض أهل العلم من املوازنة بني، الشرعية
.االمام الشاطيب رمحه هللا تعاىل

وإن كان ، فليس من الفقه وال من الورع وال من اتباع اهلدي النبوي تضخيم السيئة يف جمال مرتبتها وحكمها
والوعظ من الفقه ومن الورع ومن اتباع اهلدي النبوي تضخيم السيئة والتنفري منها يف جمال الدعوة والنصيحة

ومن سلك سبيل الثانية فهو على هدي النيب صلى ، فمن سلك السبيل يف األوىل فهو خارجي حروري، واالرشاد
.ومن بررها ومساها دينا فهو على شفا هلكة، هللا عليه وسلم ويرجى له النجاة

، يف احلكم الشرعيأي تضخيم السيئة أكثر من واقعها، عمال السبيل الثاين يف األولإومن االحنراف والبدعة 
لكفر على جهة االطالق ومحل أحكام الكفر األكرب عليها ، فال جيوز تسمية ما ليس كفرا من املعاصي والكبائر 

لكفر "سباب املسلم فسوق وقتاله كفر" : كقوله صلى هللا عليه وسلم،  حبجة تسمية النيب صلى هللا عليه وسلم هلا 
.هذا األمر فهو على دين اخلوارج والشكومن وقع يف ، وغريها من األحاديث

وكثري من املبتدئني جاؤوا إىل عبارات التغليظ والتنفري يف كالم العلماء يف حق بعض املعاصي والذنوب والبدع 
وهذا كله بسبب ، وأفسدوا كالم أهل العلم، فضلوا وأضلوا، فحملوها على معىن الكفر والشرك املخرج من امللة
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صول الفقه الذي هو واجب على الفقيه ، فاظ يف الشريعة اإلسالميةجهلهم مبراتب األل وهو جهل كذلك 
.واملفيت

يف اجلهاد حتت أمراء ) العمدة يف إعداد العدة(وقد وقع الكاتب يف هذا كما سرتى يف نقله لكالم صاحب
دين الذي يكفر " فجعلها صاحب الكتاب من أركان ال..يينبغ...": إذ قال صاحب العمدة، من أهل البدع
).انظر فصل الدميقراطيني. (خمالفه يف عمله

ألن احلق الشرعي الوارد يف الكتاب والسنة ، وال بني السنة والبدعة، فال اجتماع يف الشرع بني احلق والباطل
لباطل والسيئة والبدعة فاإلفتاء، لكن االجتماع بينهما إمنا هو يف الطوائف واألفراد، والسنة نور كلها، حق كله

.وهذا هو عني الضالل والقول على هللا بغري علم، هو ادخال للباطل يف احلق والبدعة يف السنة

فحينها تعمل قاعدة ، ولكن بعض الناس ال يفعلون احلق واهلدى والسنة إال بنوع من الباطل والسيئة والبدعة
، فيسكت عن الباطل وال يفىت به وال يربر وال يشرع، واملفاسدوقاعدة املصاحل ، تدافع احلسنات والسيئات

طال م يف هذا األمر، ويسكت عن بيان احلق وال يلغى وال يصبح  حيث يرون أن ، وأغلب غلط الناس هذه األ
لباطل حلق فيسبون احلق وحيتقرونه، احلق حمتاج إىل الباطل فيفتون  طل وكالمها مب، ويرى بعضهم الباطل مقرو

ملعروف والنهي عن املنكر .مفارق للطريقة النبوية يف األمر 
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كشف شبهات املقاتلني"ب "وجوه الفساد يف كتا
:فساد من جهة التصور واالعتقاد

، واحلركة اإلسالمية يف كردستان، وحركة محاس الفلسطينية، فقد رأينا الكاتب يرى كفر حركة طالبان األفغانية
.وغريهم، مسلمني يف سوروحركة اجلهاد من إخوان

حيث كتب أكثر من مخس عشرة ورقة من جمموع كتابه البالغ مائة ، ومل يفصل الكاتب إال يف حركة طالبان
ا توايل أعداء هللا، ومساهم قبورية، وهي اعتقاد الطلبة هناك، ورقة يف أمر الديوبندية وتتزلف لالنضمام لألمم ، وأ

إنه اقتصر على ما ذكر ما يف اجلامع لطلب العلم الشريف من عدم جواز اجلهاد وأما بقية الطوائف ف، املتحدة
:حتت راية خمتلطة بني اإلسالم والدميقراطية وحنوها

الدين اخلالص" وقال تعاىل يف مفاصلة الكافرين والتميز عنهم "لكم دينكم ويل دين" فهذه : قال تعاىل "أال 
مة ال خلط فيها وتربؤ صريح .من الكتاب "الكشف"١٣اخل ص…ال مداهنة فيهامفاصلة 

فإن تكفري الناس على هذا األساس ، وهذا الكاتب غاٍل جاهل يف دين هللا تعاىل ال يدري ما خيرج من رأسه
م وإليك التفصيل ذه الصورة هي طريقة أهل البدع من اخلوارج وأذ :و

ا أحد من أهل العلم- وهو أمر حادث جديد يقوم عليه بعض املعاصرين ، تكفري الديوبندية بدعة مل يقل 
وقد أحال الكاتب يف فهمه للديوبندية إىل كتاب "عداء املاتريدية" للشمس ، بسبب خصومات وكثرة منازعات

.السلفي األفغاين
لقارة وإمنا فيه بيان فساد اعتقاد املاتريدية واليت ميثلها يف ا، وهذا الكاتب ال يوجد فيه قط تكفري الديوبندية

وفيها جامعة إسالمية قدمية هي اليت حفظت اإلسالم يف القارة اهلندية منذ ، وهي نسبة لديوبند؛ الديوبنديةاهلندية
.وعامة علماء القارة منذ مئات السنني إمنا هم من خرجييها ومشاخيها، قرون

يب طالب ألن اخلوارج كانوا أملشركة منهم هو أشبه بسب علي بن فتكفري الديوبندية من أجل خروج الربيلوية ا
.من جنده وأتباعه

م ماتريدية ألين ال أعلم عاملاً ، بدعة خارجية وافرتاء على مذهب أهل السُّنة واجلماعة؛ وتكفري الديوبندية أل
وهذه ، أو كفَّر املاتريدية وأخرجهم من أهل القبلة، على ظهر األرض كفر األشاعرة وأخرجهم من أهل القبلة

.فلريجع إليه- أهل القبلة واملتأولون-وقد كتبت فيها حبثاً حتت عنوان ، بعة ملسألة تكفري املتأولنياملسألة 
يقول ابن تيمية رمحه هللا ملا ومع ذلك، مع أن فيهم نوع جتهم، واملاتريدية مل يصلوا اىل مرتبة اجلهمية الغالة

"وهلذا كنت أقول للجهمية من احللولية والنفاة الذين : وقعت الفتنة بينه وبني علماء عصره يف أبواب العلم املعروفة
لو وافقتكم كنت كافراً ، نفوا أن يكون هللا تعاىل فوق عرشه ملا وقعت حمنتهم وأنتم ، ألين أعلم أن قولكم كفر، أ
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م وشيوخهم وأمرائهم"، عندي ال تكفرون ألنكم جهال ً لعلمائهم وقضا االستغاثة الكربى . (وكان هذا خطا
٣٨٤–١/٣٨٣.(

م وشيوخهموكان هذا": فتأمل قوله لعلمائهم وقضا وقارن بينه وبني من يريد تكفري املقلدين من عوام "خطا
لشعار ، املسلمني هلؤالء األئمة حينها تدرك الفرق بني طريقة السلف مع هؤالء املبتدعة وطريقة من انتسب هلم 

م وغلبة اإلسالم يومهاوكذلك تدرك الفرق بني رمحة األوائل ، فقط وبني غلظتنا على بعضنا مع هواننا ، مع عز
.على أنفسنا وعلى الناس

انظر خترجيه يف جملة ("إخواننا بغوا علينا": وتذكر قول علي رضي هللا عنه يف اخلوارج وهو معلوم مشهور
).املنهاج

م املاتريدية بدعة خارجية إذ أن تكفري املتأولني كاألشاعرة واملاتردية ليس إال مذهب ، فتكفري الديوبندية لعقيد
.اخلوارج واملتكلمني واملعتزلة

م قبورية تعميم جاهل من جهتني :مث إن تكفري طالبان أل
وذلك أن حال أهل البدع مع ، سم فقطى طبقات متعددة ال جيمعها إال االتعميم هذا الوصف عل: أوالمها

:جيمعهما حاالنالقبور على طبقات لكن 
لقرب والتجأ إليه طالباً منه حوائجه- .من استغاث 
أو للتوسل به يف ، ومن ذهب للقرب وقصده للدعاء عنده لظنه أن الدعاء هناك أدعى لإلجابة-
.دعائه

.فاألول هو الذي يقال له االستغاثة وهو عمل كفري
.أما الثاين فهو الذي يقال له التوسل

فريى بعض أهل العلم جوازه كشمس الدين الذهيب تلميذ ابن تيمية ، الناس فيهوهذا الثاين قد اختلف
.هذا يف سري أعالم النبالء لهفهو كثرياً ما يذكر، مثال

.والدعاء عند قربه مستجاب: بعد أن نقل كالم شريويه عنه وقوله) ٧٧-١٧/٧٦(ففي ترمجة ابن الل
لكن سبب اإلجابة حضور ، ويف سائر البقاع، ياء واألولياء"والدعاء مستجاب عند قبور األنب: قال الذهيب

يتحصل ذلك ، وحنو ذلك، ويف السَّحر، وبال ريب يف البقعة املباركة ويف املسجد، وخشوعه وابتهاله، الداعي
.وكل مضطر فدعاؤه ُجماب"، للداعي كثرياً 

ربقرب معروف : نقل قول ابراهيم احلريب) ٩/٣٤٣(ويف ترمجة معروف الكرخي ق ا .الرت
كما أن ،  ألن البقاع املباركة يستجاب عندها الدعاء، "يريد إجابة دعاء املضطر عنده: قال الذهيب بعدها
ت، الدعاء يف السَّحر مرجو .بل دعاء املضطر جماب يف أي مكان اتفق، ويف املساجد، ودبر املكتو

هـ. أفاعف عين"، اللهم إين مضطر إىل العفو
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حرمته وهو قول السلف من الصحابة والتابعني واألئمة املتبوعني كمالك وأيب حنيفة والشافعي ويرى األكثر 
م يقولون ببدعته- رمحه هللا-ابن تيمية وهو اختيار ، وأمحد ن هذا من الشرك، فإ .ومل يقل أحد 

ى النيب ، "كما ال يذبح للميت عند قربه: وقد فرَّق ابن تيمية بني األمرين فقال صلى هللا عليه وسلم عن بل 
ا شبه ما ذبح لغري هللا" طبعة أخرى ، االستغاثة(العقر عند القرب وكره العلماء األكل من تلك الذبيحة فإ

).٥٢٥ص
.فأنت تراه جعله شبيها له ال هو هو

يسأل أن : أبعدها عن الشرع، "وهذه األمور املبتدعة عند القبور أنواع: يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ
يتمثل هلم الشيطان يف صورة امليت كما يتمثل ، وهؤالء من جنس عباد األصنام، امليت حاجته كما يفعله كثري

.وكذلك السجود للقرب وتقبيله والتمسح به، لعباد األصنام
.وهذا يفعله كثري من املتأخرين وهو بدعة إمجاعا، أن يسأل هللا به: النوع الثاين

فهذا ، ن الدعاء عنده مستجاب وأنه أفضل من الدعاء يف املسجد فيقصد القرب لذلكأن يظن أ: النوع الثالث
جامع . (وإن كان كثري من املتأخرين يفعله"، أيضا من املنكرات إمجاعا وما علمت فيه نزاعا بني أئمة الدين

).٣/٤١٨املسائل والرسائل
.والناس يف تلك البالد ويف غريها على هذين احلالني

م ال ، وقد راسلين بعض إخواين الذين جلسوا مع كبارهم فبينوا هلم ذلك، بة هناك ال يرون األولوكبار الطل وأ
ملقبورين واألموات .يقولون جبواز االستغاثة 

.وسرتى يف ختام هذا الكتاب رسالة ألحد طلبة العلم يف وصف حال الطلبة
لقبورإن الكاتب مل ينقل مذاهب العلماء يف تكفري اجله: نيهما وكأن للعلماء قوال واحدا ال ، لة املستغيثني 

ذكر اخلالف وال يوهم اإلمجاع إال أنه كان ال بدَّ من ، فإن الكاتب إن كان يرى كفرهم، وهذا خطأ، غري
.تفاقواال

ويرى بعض أئمة الدعوة ، مل يكن يرى تكفري هؤالء املستغيثني بسبب جهلهم-رمحه هللا-فإن ابن تيمية 
عليهما ذلك) كاسحاق بن سليمان والصنعاين(عدم إعذارهمالنجدية  .وهو قول ال يرضاه عامة العلماء وعا

ذكر ألفاظه يف هذا أوس،عه يف فهم كالمه يف حكم هؤالءوحممد بن عبد الوهاب رمحه هللا اختلف أبناؤه وأتبا
.األمر

لكن لغلبة ، رك الذي حرمه هللا ورسوله"وأن ذلك من الش: يقول ابن تيمية يف من دعا األموات إذ سجد لقرب
ر الرسالة يف كثري من املتأخرين مل ميكن تكفريهم بذلك حىت يتبني اختلف الناقلون هلذا (اجلهل وقلة العلم 

ْ -احلرف فبعضهم رجح هذا احلرف على  وهلذا ما بينت هذه املسألة قط ، هلم ما جاء به الرسول مما خيالفه) -يـُبَـنيَّ
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وكان بعض األكابر من الشيوخ العارفني من ، وقال هذا أصل دين اإلسالم، صل الدين إال تفطنملن يعرف أ
ن هذا أصل الدين" ).١/٦٢٩/٦٣١االستغاثة الكربى . (أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه 

ا): ٣٣-٢٠/٣٢(وقال يف الفتاوى ا منهي مث إن ، فالبد أن ينهى عنها، "كل عبادة غري معمول  علم أ
ا وكانت من جنس املشروع فإنه ، فإن مل يعلم مل يستحق، عنها وفعلها استحق العقاب ا مأمور  وإن اعتقد أ

ألن ، وهذا ال يكون جمتهدا، فهذا اجلنس ليس فيه شيء مأمور بهجنس الشركوإن كانت من ، يثاب عليها
تهد البد أن يتبع دليال شرعيا جتهاد مثله، عليها دليل شرعيوهذه ال يكون ، ا وهو تقليد ملن ، لكن قد يفعلها 
م رأوه ينفع، فعل ذلك من الشيوخ والعلماء فهؤالء إذا ، أو حلديث كذب يتبعوه، والذين فعلوا ذلك قد فعلوه أل

لنهي ال يعذبون .مل تقم عليهم احلجة 
م أرجح من أهل جنسهم: وأما الثواب م أ .فإنه قد يكون ثوا

لتقرب إىل هللا فال يكون مبثل هذه األعمال" .وأما الثواب 
أظهر حجة وأبني حمجة من ) أي اخلوارج("وهم: وابن تيمية رمحه هللا تعاىل مل ُيكفِّْر البكري مع أنه يقول عنه

. مثل هذا الضال وأمثاله الذين ليس هلم فيما يبتدعونه من الشرك سوى حمض البهتان واالفرتاء واالعتداء"
).٢٦٤- ١/٢٦٣االستغاثة/ طبعة أخرى (

لتكفري مبثله": يقول ابن تيمية فيه ."فلهذا مل يقابل جهله وافرتاؤه 
.فهو منقول يف كتبه وما نقله أتباعه، وأما ما قاله ابن عبد الوهاب
حممد بن والشيخ ، "أما تكفري املسلم فقد قدمنا أن الوهابية ال يكفرون املسلمني: يقول سليمان بن سحمان

حىت أنه مل جيزم بتكفري اجلاهل الذي ، من أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطالق الكفر-رمحه هللا-عبد الوهاب 
ركها قال يف بعض ، يدعو غري هللا من أهل القبور أو غريهم إذا مل يتيسر له من ينصحه ويبلغه احلجة اليت يكفر 

؟.واز جلهلهم وعدم من ينبههم فكيف ممن مل يهاجر إليناوإن كنَّا ال نكفر من عبد قبة الك: رسائله
هل ملعرفتها –وقال وقد سئل عن هؤالء اجلهال  ، يكفر بعبادة القبور–فقرر أن من قامت عليه احلجة و

).٣/٥جمموعة الرسائل واملسائل . (وأما من اخلد إىل األرض واتبع هواه فال أدري ما حاله"
عليك أخي احلبيب كلمة حممد بن عبد الوهاب ": يقول أبو قتادة الفقري " ..فال أدري ما حاله..مل 

لتكفري، مث انظر اليوم لو قاهلا أحد كيف سيفر اجلهلة عنه فرار احلمر املستنفرة ح نفوسهم اال  م ال تر ، أل
طالب العلم تشدد اجلهلة، واطالق أقسى العبارات يف حق املسلمني وال تنساق وراءهم طمعا ، فال خيدعنك 

.فوهللا ال يريدون منك اال أن تكون جسرا هلم على جهنم، مبدحهم وخوفا من ذمهم
"وإذا كنا ال نكفر من عبد الصنم الذي على عبد : يقول حممد بن عبد الوهاب يف رسالة له: ويف الدرر السنية

)١/١٠٤. (وعدم من ينبههموأمثاهلما ألجل جهلهم، والصنم الذي على قرب أمحد البدوي، القادر
.أن الكاتب عمم ومل يفصل ووقع يف احملذور: والقصد من هذا
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يف الكافية الشافية يف خطورة هذه العمومات وترك التفصيل الذي هو منهج -رمحه هللا تعاىل-يقول ابن القيم 
:املهتدين من أهل السنة واالتباع

لتـفصيل والتمييز فالـ- ٧٧٤ اإلمجال دون بيانإطالق و فعليك 
أذهان واآلراء كل زمـانقد أفسد هذا الوجود وخبطا الـ- ٧٧٥

، إذ يرى أن االسم الواحد ليس له إال مرتبة واحدة، طالقاته وإمجاله يف احلديثوما فساد هذا الكاتب إال إل
.ويتورع عنها صغار الطلبة، وهذه طريقة اجلهال، مث يطلق عليه حكماً واحداً 

ت ولتستبني سبيل : هو الذي به يتم البيان احلق الصحيح كما قال تعاىلإن التفصيل "وكذلك نفصل اآل
رمني" .ا

، وهذا هو الضالل الذي ننبه عليه، لكن أعطاه نفس احلكم الغائي، وهذا حق، وقد جعل الكاتب القرب وثنا
"ال يلزم : ابن حجر رمحه هللا تعاىلفإن اجتماعهما يف االسم ال يقتضي اجتماعهما يف احلكم كما تقدم من قول

االشرتاك يف األمساء االشرتاك يف املعىن"
وال علمت أنه يصل إىل الشرك ، فيجب هدمها) القبور("وأما بناء القباب عليها: ويقول ابن عبد الوهاب

)١/١٠١مؤلفات الشيخ اإلمام . (األكرب"
ليها من اجلهلة أهل الغلو ورد عليهم اإلمام وقد وجد يف بعض األوقات من كفر بناء القبور والقباب ع

:الشوكاين يف قصيدة له وفيها
سٌ * فكيف يقال قد َكَفَرْت  يرى لقبورهم حجر وعودُ أ

بتسوية القبور فال جحودُ * فإن قالوا أتى أمر صحيح
وال فسقا فهل يف ذا ورودُ * ولكن ذاك ذنب ليس كفراً 

ذا قول شرودإن ، كفوراً *  وإال كان من يعصي بذنب
)٢٩٩نيل الوطر(

والذي حتصل ): ١/٣٦(النبهاينويقول عالمة العراق حممود شكري األلوسي يف غاية األماين يف الرد على
كانوا جهلة حبكم ما هم عليه ومل يكن أحد وعبدة القبور اذاهللامما سقناه من النصوص أن الغالة ودعاة غري

.)هـــ. أ. فليس ألحد أن يكفرهمنبههم على خطئهم من أهل العلم قد

:اجلهل واحتمال وجوده يف دار اإلسالم
جلهل يف دار اإلسالم(قال الكاتب يف فصل ):رد شبهة إطالق العذر 
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فهذه القيادة وهذه الراية ، وقال البعض أنه وإن ظهر بعض املنكرات والشرك من القيادة اليت يقاتل حتت رايتها
فهم معذورون ، تبقى دار إسالم وذلك لوجود موانع من التكفري قائمة يف أعيان هذه القيادةودارهم ، تبقى إسالمية

لتايل دارهم دار إسالم .جبهلهم و
جلهل يف دار اإلسالم وذلك ، فالعلماء على عكس هذا متاما، وهذا القول متناقض فهم يقولون بعدم العذر 

ا مظنة العلم ؟!يف يعذرون جبهلهمفلو كانت دارهم دار إسالم فك، أ
.هذا التناقضفانظر رمحك هللا إىل

ز ر اإلسالم حكمه : -رمحه هللا تعاىل–ونقل الكاتب كالم الشيخ ابن  واحلاصل أن من أظهر الكفر يف د
.حكم الكفرة

.العلم مفرتض فيمن هو يف دار اإلسالم: وهلذا قال الفقهاء: مث نقل كالم الدكتور عبد الكرمي زيدان
جلهل ": صار إىل كالم صاحب اجلامع يف طلب العلم الشريف عبد القادر بن عبد العزيز وهومث  أنه ال عذر 

ا مظنة النتشار العلم، للمقيم يف دار اإلسالم وأن املكلف يتمكن من طلب علم ما جيب عليه ، ويعللون ذلك أ
وهو حديث العهد ، جلهل يف دار اإلسالمومع ذلك يستثين العلماء أحواال يعذرونه فيها–إىل أن قال –فيها 

دية أو يف شاهق جبل ال خيالط املسلمني، إلسالم والضابط الذي حيكم كل هذه الصور ، ومن نشأ يف 
ولكن ألن األوىل مظنة ، فليست العربة مبجرد اإلقامة بدار اإلسالم، واالستثناءات هو التمكن من العلم أو عدمه

".جلهلوالثانية مظنة ا، العلم
؟من رددت عليهم أم أنت: من الذي تناقض: واآلن يقال هلذا الكاتب

.وليس جمرد اإلقامة يف دار اإلسالم، التمكن من العلم وعدمهفإن كالم صاحب اجلامع جعل الضابط هنا هو
وهو وقد رأينا كالم ابن تيمية وهو يتحدث عن بالد املسلمني يومها ، وهذا هو الضابط الصحيح يف املسألة

.نفس كالم حممد بن عبد الوهاب
ز ففيه غلو وتناقض يف هذه املسالة من وجوه منها :وأما كالم ابن 

جلهل مطلقا لقبور  ز ال يعذر املستغيثني  .وهذا شيء معروف عنه مبثوث يف فتاويه، أن ابن 
ز قد أعذر من طلبوا الشرك يف نظره من رسول هللا صلى هللا عليه  وهم ، وسلم يف حادثة ذات أنواطرأينا ابن 

م حديثوا عهد بكفر، يف دار إسالم وجود الرجل يف دار إسالم أو فالضابط إذا يف اجلهل وعدمه ليس هو، أل
.دار كفر

ز ومن قلده يف حادثة ذات أنواط : * تنبيه - إن شاء هللا تعاىل–سيأيت الرد على ابن 
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:تكفري طالبان من أجل مواالة الكافرين
كتابه ما وجده فقط يف "اجلامع يف طلب العلم الشريف" يف موضوع املواالة ، وقد نقل الكاتب يف ثنا

وهذا ، وهو الكفر الذي يضاد اإلميان من كل وجه، وصاحب اجلامع ال يعرف املواالة إال على معىن واحد فقط
يت .خطأ سنبني وجه الفساد فيه فيما 

) املهلكة(اجلامع يف موطنه حيث سيتبني لكل طالب علم أنه وقع يف نفسفصلت الرد على صاحب : تنبيه(
.فكالمها اعتربا املواالة معىن واحداً ومرتبة واحدة، اليت وقع فيها مؤلف كتاب "املواالة" للجماعة اإلسالمية املصرية

ا إال بوجود االستحالل أما صاحب كتاب "املواالة" فقد جعلها كلها من الكفر األصغر واليت ال يكُفر املرء 
ولذلك كفر اجلاسوس مطلقًا دون النظر ، فقد جعلها كلها من الكفر األكرب، وأما صاحب اجلامع، وما يف معناه

.حلاله
.)بوجه من وجوه الغلط يف االستدالل-رضي هللا عنه-وكالمها اعتمدا على قصة حاطب 

، يها حركة "طالبان" واليت هي من مواالة املشركنيولكن مل يبني الكاتب أبدًا ما هي األعمال اليت وقعت ف
صل الدين .واليت جتعل طالبان خملة 

:نقبت يف الكتاب فلم أجد شيئاً سوى قوله
م، بل عالنية، "مل تعد العالقات سراً  م وغريها إىل جانب را !!وراية الصليب ترفرف يف شوارع مد

وتراعى تلك األنظمة قواعد القانون والعرف الدويل فيما يتعلق برفع العلم األجنيب على املباين اخلاصة 
للدول األجنبية يف أراضيها وكذلك األمم املتحدة واهليئات الدولية واإلقليمية أو ملمثليات السياسية والقنصلية

٤٢ص . رفعه على السيارات اخلاصة مبوظفيها"
على مرتبة ) وهو اجلامع(وكان الوالء عنده يف مرجعه، العمل عنده من أعمال الوالء للكافرينوملا كان هذا

لتايل ال يقاتل معه وال ،  واحدة وهي الكفر األكرب صل الدين و ذا من الكافرين الذين أخلوا  كان من أَِذَن 
.حتت رايته

طلة ال يصح منها شيء - : وإليك البيان،وهذا كالٌم غريب مركب على مقدمات 
اهرة به وإن  ، ليس من أصول الدين الذي يكفر خمالفه منع املشركني من يهود ونصارى من إظهار دينهم وا

صله فهو كافر ومرتد، وفرق بني أصل الدين الركني وبني واجباته، كان من واجبات الدين وفروضه ، فمن أخل 
إلكراهوالكفر، ومن أخل بواجب من واجباته فهو فاسق عاص وال جيوز للحاجة واالضطرار إمجاعاً ، ال جيوز إال 

.خبالف احلرام الذي جيوز لالضطرار
وهي رد على من زعم أن رسول هللا أجاز ، يل رسالة يف بيان عدم جواز الكفر للحاجة واالضطرار: تنبيه(

ا بعض الكتبة  أو يف حادثة قتل خالد ، األغرارالكفر من أجل املصلحة يف قصة قتل كعب بن األشرف كما قال 
).بن سفيان اهلذيل
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ولو صح قوهلم هذا لكان القول بوجود كنائس للنصارى وبيع لليهود يف بالد املسلمني مانعًا من حلوقها 
.وهو قول لو عقله املرء لعرف فساده مبجرد تصور معناه، مبسمى دار اإلسالم

وز للمسلمني صلحًا ويشرتط أهله بقاء الكنائس فيه فإنه ال جيفإن اإلمجاع منعقٌد على أن البلد الذي يـُْفَتحُ 
.بقائهاإنقض هذا العهد وجيب 

.كما جوزوا هدمها،  وجوزوا ملن فتحت عنوة أن تبقى فيها كنائسهم
َر من قبل املسلمني من البالد أن تبىن فيها الكنائس .ومل جييزوا ملا ُمصِّ

).لة يف الكنائس لشيخ اإلسالم ابن تيميةانظر مسأ. (وهذا كله يف غري جزيرة العرب
).٢/٣٦٩(وانظر يف أحكام ترميمها وبنائها يف فتاوى السبكي

:وقول أهل العلم فإليك أقواهلم، أما بيان تعدد مراتب الوالء والرباء
ا ليست مرتبة واحدة، يقول ابن تيمية يف مراتب املواالة :وأ

فإذا قوي ما يف القلب من التصديق واملعرفة ، وال تتالزم عند الضعف"إن ُشَعب اإلميان قد تتالزم عند القوة
ورسوله صلى هللا عليه وسلم أوجب بغض أعداء هللا كما قال تعاىل والنيب وما : واحملبة  "ولو كانوا يؤمنون 

واليوم اآلخر يوادون من: أنزل إليه ما اختذوهم أولياء" وقال حاد هللا ورسوله ولو كانوا "ال جتد قومًا يؤمنون 
م م أو عشري ءهم أو أبناءهم أو إخوا م اإلميان وأيدهم بروح منه". آ وقد حتصل للرجل ، أولئك كتب يف قلو

م لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا يتقص إميانه به كما حصل من حاطب بن أيب بلتعة ملا  ،  وال يكون به كافراً ، مواد
أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي : النيب صلى هللا عليه وسلم وأنزل هللا فيهكاتب املشركني ببعض أخبار  "

ملودة" اخلوعدوكم  ).٥٢٣-٧/٥٢٢جمموع الفتاوى . (.."أولياء تلقون إليهم 
.أما الكفر يف املواالة فهي املواالة املطلقة

حمل: يقول رمحه هللا م وأحياءهم  وهللا حيب متييز اخلبيث ..واملوافقة فهو منهمبة والتعظيم ومن توىل أموا
فإن كون الرجل ، أو فيهم نفاق وإن كانوا من املسلمني، فيعرف أن هؤالء منافقون، واحلق من الباطل، من الطيب

).٢٠٢-٢٨/٢٠١. (مسلماً يف الظاهر ال مينع أن يكون منافقاً يف الباطن
وعداوة "أهل السن: املواالةئويقول ابن القيم يف جتزي ة متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه والية 

)١/٢٨١مدراج السالكني (من وجهني خمتلفني"
لكافر من املواالة "من تشبه : قال بعد حديث ابن عمر رضي هللا عنهما املرفوع؛وقد جعل ابن تيمية التشبه 

موهذا احلديث أقل أحواله أن يقتضي حترمي : بقوٍم فهو منهم" م  ، التشبه  وإن كان ظاهره يقتضي كفر املتشبه 
رض : "ومن يتوهلم منكم فإنه منهم" وهو نظري ما سنذكره عن عبد هللا بن عمر أنه قال: كما يف قوله "من بىن 

م م حىت ميوت حشر معهم يوم القيامة"، املشركني وصنع نريوزهم ومهرجا أخرجه البيهقي يف سننه(وتشبه 
٩/٢٤٣.(
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وقد حيمل على أنه ، ويقتضي حترمي أبعاض ذلك، فإنه يوجب الكفر، د حيمل هذا على التشبه املطلقفق
هم فيه اقتضاء الصراط . (فإنه كان كفرًا أو معصية أو شعارًا هلا كان حكمه كذلك، منهم يف القدر الذي شا

).٢٣٧/٢٣٨املستقيم/ 
فتم أن مسمى املواالة يقع على شعب متفاوتة وعر : يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ

لكلية نقله سليمان . (ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر واحملرمات، منها ما يوجب الّرِدة كذهاب اإلسالم 
).٣/٣٨، بن سحمان/ انظر الرسائل واملسائل النجدية

لدخول يف األمم املتحدة وأنظمتها  ا فإين سألت اإلخوة من أما تكفري طالبان من أجل مطالبتها  وهيئا
اهدين العرب هناك :وكذا سألت بعض رجال الطلبة فكان اجلواب هو التايل، ا

لدخول ) حسب رؤيتهم الفقهية(حنن نطلب الدخول يف هذه اهليئات مع شرط شرعي جييز هلم املطالبة 
ي بند من بنودها اليت ختالف، فيها فهي تطلب الدخول يف هذه ، الشريعةهذا الشرط هو أن ال تلتزم احلركة 

ذا الشرط ويعتربون أن من أسباب عدم قبوهلم يف هذه ، وهم يعتقدون جواز هذا الطلب مع هذا الشرط، اهليئات 
.اهليئات هو وجود هذا الشرط الذي قدَّموه مع طلبهم

وكل ما نقله الكاتب يف ، ر بعينهأما الدخول مع هذه اهليئات مع االلتزام مببادئها وعقائدها وقوانينها فهو الكف
.هذا الباب هو قوٌل صحيٌح ال غبار عليه

ذه القوانني الكفرية هو من الشرك والكفر املبني الذي ال ينتطح فيه أهل العلم .ألن التزام املسلم 
م أرسلوا رسالة كفرية حلكام طواغيت تعزية هلم بوفاة وقد رأيت بعض من ينصر هذا الكتاب يكفرهم أل

فلو رجع إىل كتب اجلنائز يف كتب الفقه املصنفة من قبل أهل العلم لرأى اخلالف ، وهذا من متام اجلهل، أسالفهم
.الفقهي يف جواز أو حرمة أو كراهية تعزية الكافرين

وتصدرهم للفتوى والقول على هللا ورسوله بغري ، فاللهم رمحاك من غلبة هؤالء الصبية الصغار واجلهلة األغرار
.معل

:الفرق بني املتابعة يف التشريع وبني الدخول يف العمل):مسألة(
:وهاهنا مسألة مهمة وهي

وهو تكفري املتابع عمال دون االستحالل يف ، ذكر صاحب الكتاب قوال غاليا ال يعد من أقوال أهل السنة
ا تشريعا، املعصية ملن فعلها استحالال .أو قال 

ا هي واقع املسلمني العصاة اليوم يف بالدهم وحتت أنظمة حكامهم .وصور
والكثري من املعاصي احملرمة ، والصورة هي أن الدولة كفرت ملا شرعت للناس احملرم فقالت حبل اخلمر والر

، ايب ويشرب اخلمرفرتى املسلم ير ، والناس يفعلون هذه األعمال متابعة للدولة يف العمل، إمجاعا عن طريق القوانني
واليت هي طائفة (فالدولة، وإمنا يتابعها يف عمله من غري استحالل هلا، ولكنه ال يتابع املبدل يف استحالل املعصية
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ذاإتكفر ) متمكنة لكن القول بتكفري املرء املتابع يف عمله يف غري ، لقوهلا بتشريع على خالف الشرع، مجاعا 
بل هذا القول هو قول الغالة من أهل البدع ، ليس هو مذهب أهل السنة واجلماعةاملكفرات دون اإلستحالل

لتوقف فيمن أظهر اإلسالم حىت يعلم براءته من املتابعة يف  لكفر أو  م  الذين حكموا على الناس مجلة هذه األ
من دون "اخت: وهذا اخلطأ نبه عليه ابن تيمية رمحه هللا تعاىل يف تفسري قوله تعاىل، العمل م أر ذوا أحبارهم ورهبا

:هللا" فقال
م حيث أطاعوهم يف حتليل ما حرم هللا وحترمي ما أحل هللا يكونون على ، وهؤالء الذين اختذوا أحبارهم ورهبا

:وجهني
م بدلوا دين هللا فيتبعوهم على التبديل: أحدمها حل وحترمي ما أ، فيعتقدون حتليل ما حرم هللا، أن يعلموا أ

م خالفوا دين الرسل، هللا اتباعا لرؤسائهم ن مل يكونوا إو ، وقد جعله هللا ورسوله شركا، فهذا كفر، مع علمهم أ
واعتقد ما قال ذلك ، نه خالف الدينأتبع غريه يف خالف الدين مع علمه فكان من ا، يصلون هلم ويسجدون هلم

.دون ما قاله هللا ورسوله مشركا مثل هؤالء
بتاأ: والثاين م بتحرمي احلالل وحتليل احلالل  كما ،  لكنهم أطاعوهم يف معصية هللا، ن يكون اعتقادهم وإميا

ا معاص فهؤالء هلم حكم أمثاهلم من أهل الذنوب كما ثبت يف ، يفعل املسلم ما يفعله من املعاصي اليت يعتقد أ
"على املسلم السمع والطاعة : املعروف" وقال"إمنا الطاعة يف : الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال

من أمركم مبعصية هللا فال ": "ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق" وقال: وقال، فيما أحب وكره ما مل يؤمر مبعصية"
).٧/٧٠جمموع الفتاوى. (تطيعوه"

.هماوال جيوز اخللط بين، ففرق بني املتابعة يف التشريع والتبديل وبني املتابعة يف العمل
الدخول يف العقود الكفرية كالدخول يف عقد مع األمم املتحدة سواء التزم عمال :ومن املتابعة يف التشريع

بل ، لكن من أين لكاتب هذا الكتاب أن جمرد وجود ما ذكر هو دخول يف العقد الكفري، بقوانينها أو مل يلتزم
:هو يقول
ملمثليات ي تراع تلك األنظمة قواعد القانون والعرف الدويل فيما يتعلق برفع العلم األجنيب على املباين اخلاصة 

للدول األجنبية يف أراضيها وكذلك األمم املتحدة واهليئات الدولية واإلقليمية أو رفعه على السياسية والقنصلية
٤٢ص . السيارات اخلاصة مبوظفيها"
سلم السين جيعل املتابعة يف العمل كفرا دون النظر يف أحكام هذه األعمال يف أصلها فهو كما ترى أخي امل

.تزاملودون أن يثبت وجود عقد اال، دون استحالل
:وال يشرتط اجتماعهما، فهما أمران ليثبت الكفر

مكفر االلتزامفإن عقد ، وجود عقد التزام على عمل غري شرعي سواء كان كفرا بذاته أم جمرد معصية: أوال
.ألنه دخول يف التشريع، بذاته
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رد من غري التزام: نيهما فإن كان كفرا فهو ، هل هو كفر أم ال، حترير حقيقة العمل يف دين هللا يف الفعل ا
.وإال فال، وذاك

؟هل الدميقراطيون كفار بال مثنوية
والدميقراطية فيها شقا  ، تعاىل من كل وجهوهي يف أصلها دين ختالف دين هللا ، بال شك أن الدميقراطية دين

ن سواء كانت مساوية أو وضعية ومها :كل دين من األد
ألمر- .العلمي اخلربيشق التصور واالعتقاد وهو ما يتعلق 
ألمر - حد شقيها التزاما فهو  ، اإلراديالعمليوشق التشريع والتعبد وهو ما يتعلق  ا أو  فكل من دان 
.كافر

ا على جهة الشموللكن يوجد  خذ  إمنا يرى أن فيها ، وال مبا يكفر املرء، من احنرف من أهل اإلسالم فال 
، أو ميأل ما أجاز اإلسالم نفسه اجتهاد الناس فيه، شيئًا مما يصلح أن يكون عامًال وجانبًا يزيد فعالية اإلسالم
.وحديثنا عن احلكم الشرعي يف هؤالء، إلسالموهذا هو ما يقع فيه الكثري من املبتدعة واملنحرفني املنتسبني ل

فإين أحب أن أبني أن ما حدث مع املنحرفني اليوم بسبب ، وقبل أن أخوض مع إخواين يف حكم هؤالء
.ولسنا أمام حالة مل تسبق من قبل ومل يتعامل معها أهل اإلسالم، الدميقراطية قد وقع مثيله يف التاريخ اإلسالمي

:دين الصوفيةوأقرب ما حنن فيه هو 
وشق التعبد والتشريع ، وهي حتمل شق التصور وهو وحدة الوجود، وموجودة قبل اإلسالم، فالصوفية دين

.املتضمن للسهر واجلوع واخللوة وما أضيف إليه بعد ذلك من الذكر
لكفر والزندقة ذا لكن ملا رأت نفسها غري ، وملا دخلت الصوفية يف أول أمرها َحَكَم عليها العلماء  مقبولة 

فكتمت شق االعتقاد وأسبغت على اجلانب التعبدي اخلطاب ، الطرح الواضح ذهبت وختفت بستار التقية
.العزلة والذكر كما هوواجلوع هو الصيام واخللوة هي، فالسهر هو قيام الليل، الشرعي

ذا الوافد اجلديد لصوفية ، وُخدَِع مجاعات من املتعبدين  :مع اختالف مراتبهمومسي هؤالء مجيعاً 
).مثل احلالج وأيب يزيد البسطامي وابن عريب وغريهم(ففيهم الغايل وهم القائلون بوحدة الوجود-
ذه العقيدة وهو- كالقشريي والغزايل (على اعتقاد بدعي كاألشعرية واملاتريدية والقدريةوفيهم من يكفر 
).وغريمها
).مساعيل اهلرويإكأيب (ارس بدعتهم يف التعبدوفيهم من هو على معتقد أهل السُّنة ولكن مي-

ا، وحكم كل طائفة من هؤالء ليس حكماً واحداً ، وهكذا فإذا كان من ، بل حبسب البدعة اليت تلبََّس املرء 
لعقيدة الصوفية فهو كافر ا وأعماهلا فهو حمكوم ، املؤمنني  وإن كان بريئاً من هذا االعتقاد وتلبس ببعض تشريعا

.حبسب هذه البدعةعليه 
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خمالفون إلمجاع األمة يف ، سم مطلقًا هم جاهلون يف دين هللا تعاىللذين حيكمون على الصويف مبجرد االوا
.احلكم على هذه الطائفة

فمعتقُد الدميقراطية هو سيادة الشعب لنفسه يف مجيع سلطاته التشريعية ، وكذلك الدميقراطية والدميقراطيون
ومن ، وهي سلطة عليا ال سلطة فوقها حىت لو كانت خطاب هللا تعاىل يف الكتاب والسُّنة، والتنفيذية والقضائية

ذا القول فهو كافٌر مشرٌك يف دين هللا تعاىل ال يشك يف كفره مسلم ومن توقف يف تكفريه هو كافر مثله إال ، قال 
.أن يكون جاهال

ا وأعماهلا فحكمه حبسب هذ اوأما تلبس املرء ببعض تشريعا واحلكم على مجيع هذه ، ه البدعة اليت تلبس 
بية الذين يعلقون األحكام على األمساء دون النظر إىل مراتبها وهو ما حنذر ، األنواع حكمًا واحدًا هو سبيل الصِّ

بل هو سبب ضالل كل الفرق والطوائف اليت فارقت سبيل املؤمنني فخرجت عن هدي ، منه يف هذه الورقات
لفاظهماالكتاب والسُّنة اإلفراط أو –وعامة ما يقع به الشباب اليوم من االحنراف بشقيه ، مع احتجاجها 

ضية، هو بسبب هذا اجلهل- التفريط لعملية الر لرقم، وهم يظنون أن املسائل الفقهية أشبه  هلا ؛والكلمة أشبه 
.إذاً كل دميقراطي هو كافر، بغري اإلسالمفكل دميقراطي يدين ، فالدميقراطية دين، داللة واحدة ال مراتب فيها

فهما سيئا فقد نقل الكاتب عنه ) العمدة يف اعداد العدة(وهو ما وقع فيه هذا الكاتب إذ فهم على صاحب
ي من األهواء واآلراء البشرية  : قوله "كذلك فإن راية اجلهاد ينبغي أن تكون إسالمية خالصة غري خمتلطة 

الدين اخلالص" وقال تعاىل يف مفاصلة الكافرين والتميز عنهم : قال تعاىل، ة وحنوهاكاالشرتاكية والدميقراطي "أال 
.١٣اخل كالمه ص …""لكم دينكم ويل دين" 

، وهو لفظ غري حمدد يف هذا الباب) ..ينبغي أن تكون(وكالم صاحب العمدة فيه إمجال يف صدره بقوله
صل الدين كما هو موضوع الكتابفحمله الكاتب على معىن واحد وهو أن خمالفه .خمٌل 

ن الكتاب الذي أرد عليه هوئت له علمت ما قلته لك أخي القار وهذا لو تفطن يف مقدمة كتايب هذا 
لعمومات دون تفصيل) كشف شبهات املقاتلني( .فكان أن وقع يف محأة الغلو املذموم، هو كتاب سيء حيتج 

:فالدميقراطيون طبقات
وإن كان الدميقراطي ، كاستخدامهم مسلم صويف،  استخدمت لفظ مسلم دميقراطي(دميقراطيهناك مسلم 

ن للشعب أن يقبل ، أن الدميقراطية عندي هي وسيلة يف اختيار احلاكم: يقول) الكلي ال يكون مسلما وال أقول 
كون حكمه من قال فهذا أبدًا ال ي، من األحكام حبسب رأي األكثرية دون مراعاٍة للحكم الشرعي املنزل

.ومن سوى بينهما فقد افرتى على دين هللا تعاىل وسلك غري سبيل املؤمنني، لدميقراطية يف معتقدها
ذا ، كحال الصوفية واملتكلمني يف بدعهم وأخطائهم،  نعم هو مبتدٌع خمطىء لكن ال ميكن أن يكون كافرًا 

.القول
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لدميقراطية هكذا مطلقاً فحني ُيَكفِّر صاحب الكتاب السيء حركة محاس أل أو حني ُيَكفِّر احلركة ، ا تقول 
اإلسالمية يف كردستان هلذا القول يكون قد افرتى يف دين هللا تعاىل كما افرتى سابقًا يف التسوية بني االستغاثة 

صل وهم عنده على مرتبة واحدة كلهم قد أخلوا ! والتوسل جبامع دخوهلما حتت اسم واحد وهو "القبوريني"
.الدين

الدكتور كما وقع من الشيخ(مث إن هؤالء حىت لو قالوا مثل هذه األقوال احلادثة كالدميقراطية واالشرتاكية
ولعمومات، فإن الواجب إعمال موانع التكفري يف حقهم خلفاء اإلسالم ودروسه) يوسف السباعي رمحه هللا تعاىل

طلة متعددة وبعض املعاين اإلسالمية الصحيحة كما وقع من الشيخ الدكتور  هذه األلفاظ واحتوائها على معاين 
.يوسف السباعي يف كتابه الذي مساه "اشرتاكية االسالم"

م غلٌو وإفراط واحنراف عن سبيل أهل السُّنة واجلماعة .فالقول برد
ومن ذلك ما ذكره ابن ، كانوا يفصلون تفصيال يزيل كل لبسوأهل العلم يف حكمهم على الطوائف والفرق

:والشيعة هم ثالث درجات: فإنه يقول، تيمية يف الشيعة
لنبوة، شيئا من األلوهية) ابن أيب طالب رضي هللا عنه(الذين جعلوا لعلي: شرها الغالية- وكفر ، أو يصفونه 

وهم يشبهون ، فر اليهود والنصارى من هذا الوجهوكفرهم من جنس ك، هؤالء بني لكل مسلم يعرف اإلسالم
.اليهود من وجوه أخر

الذين يعتقدون أن عليا هو اإلمام احلق بعد ، كاإلمامية وغريهم،  وهم الرافضة املعروفون: والدرجة الثانية-
بكر وعمر، وأنه ظلم ومنع حقه، النيب صلى هللا عليه وسلم بنص جلي أو خفي م، ويبغضون أ وهذا ، اويشتمو

.وهو بغض أيب بكر وعمر وسبهما، عند اإلمامية سيما الرافضة
ولكن يعتقدون ، املفضلة من الزيدية وغريهم الذين يفضلون عليا على أيب بكر وعمر: والدرجة الثالثة-

ما طلة- فهذه الدرجة ، إمامتهما وعدالتهما ويتولو ، ادةفقد نسب اليها طوائف من أهل الفقه والعب- وإن كانت 
م ينازعون الرافضة يف إمامة ، بل هم أىل أهل السنة أقرب منهم اىل الرافضة، وليس أهلها قريبا ممن قبلهم أل
ما ولكنها املرقاة اليت ، والنزاع األول أعظم، وينازعون أهل السنة يف فضلهما على علي، الشيخني وعدهلما ومواال

ب .تصعد منه الرافضة فهم هلم 
:على ثالث درجاتوكذلك اجلهمية

فهو يف ، هو جماز: قالوا، أمسائه احلسىنوإن مسوه بشيء من، الذين ينفون أمساء هللا وصفاته: فشرها الغالية-
…، احلقيقة عندهم ليس حبي وال عامل وال قادر وال بصري وال تكلم وال يتكلم

م ، لألمساء حقيقة هو قول القرامطة الباطنيةوهذا القول الذي يقوله الغالية النفاة ومن سبقهم من إخوا
.الصابئة الفالسفة
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مساء هللا احلسىن يف اجلملة لكن ينفون : والدرجة الثانية من التجهم- هو جتهم املعتزلة وحنوهم الذين يقرون 
مساء هللا احلسىن على احلقيقة، صفاته ازبل جيعلون كثريا ، وهم أيضا ال يقرون  وهؤالء هم اجلهمية ، منها على ا

.املشهورون
كالذين يقرون ،  لكن فيهم نوع من التجهم، فهم الصفاتية املثبتون املخالفون للجهمية: وأما الدرجة الثالثة-

ول ، أو غري اخلربية، مساء هللا وصفاته يف اجلملة لكن يردون طائفة من أمسائه وصفاته اخلربية ا كما  ويتأولو
ويف هذا القسم يدخل أبو احلسن األشعري ، وذلك كأيب حممد بن كالب ومن اتبعه..ولون صفاته كلهااأل

وهؤالء اىل أهل السنة أقرب منهم اىل اجلهمية والرافضة ، وطوائف من أهل الفقه والكالم واحلديث والتصوف
فإن هؤالء ينازعون ، أهل السنة احملضةلكن انتسب اليهم طائفة هم اىل اجلهمية أقرب منهم إىل ، واخلوارج والقدرية

.وأعظم من منازعتهم لسائر أهل اإلثبات فيما ينفون، املعتزلة نزاعا عظيما فيما يثبتونه من الصفات
م والوا املعتزلة وقاربوهم أكثر ومنهم ، وخالفوا أوليهم، وقدموهم على أهل السنة واإلثبات، وأما املتأخرون فإ

)٢٧١- ٢٣٦التسعينية. (من يتقارب نفيه وإثباته
انظر هداك هللا ألرشد أمره اىل طريقة أهل العلم يف التفصيل حلال املخالفني ليصدق عليهم : يقول الفقري
.بل هو اىل اجلهل أقرب، ومن مل يفقه هذا فليس له احلديث يف النوازل واألحكام، احلكم الشرعي

يمع النجاش–رضي هللا عنه –حتقيق حديث قتال الزبري 
- رضي هللا عنه-اية الشرك واستدل حبديث الزبري جبواز قتال املسلم حتت ر : نقل الكاتب عن أحدهم أنه قال

ومن أجل الفائدة رأيت أمهية ، وفهم أهل العلم له، ورأيت الكاتب قصََّر يف بيان احلديث، وقتاله مع النجاشي
:املسألةمث كالم أهل العلم عليه وعلى هذه ، ختريج احلديث فهو األصل

:ختريج احلديث
والبيهقي يف ) ٣٣٤املختصر/١(وحممد بن اسحاق يف السرية) ٢٠٣-١/٢٠١(روى اإلمام أمحد يف مسنده

ر كلهم من طريق حممد بن شهاب الزهري ) ١/٣٠١(ويف دالئل النبوة) ٩/١٤٤(السُّنن ويف معرفة السُّنن واآل
هشام عن أم سلمة رضي هللا عنها زوج النيب صلى هللا عليه وسلم عن أيب بكر بن أيب عبد الرمحن بن احلارث بن 

م إىل أرض احلبشة وما كان من بعثة قريش عمرو بن ..ملا ضاقت علينا مكة": قالت فذكرت احلديث يف هجر
فلم ينشب أن خرج عليه رجٌل من : العاص وعبد هللا بن أيب ربيعة إىل النجاشي ليخرجهم من بالدهم وفيه قالت

ً قط كان أشد منه، بشة ينازعه يف ملكهاحل حز فرقاً من أن يظهر ذلك امللك فيأيت ملك ال ، فوهللا ما علمتنا حز
.يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه

فخرج عليه سائرًا فقال أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فجعلنا ندعو إىل هللا ونستنصره للنجاشي
؟خيرج فيحضر الوقعة حىت ينظر من تكونمن رجل: بعضهم لبعض
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.أ: فقال الزبري رضي هللا عنه وكان من أحدثهم سناً 
فنفخوا له قربة فجعلها يف صدره مث خرج يسبح عليها يف النيل حىت خرج من الشقة األخرى إىل حيث التقى 

الزبري رضي هللا عنه فجعل يليح فجاء، وظهر النجاشي عليه، وهزم هللا ذلك امللك وقتله، الناس فحضر الوقيعة
..أال أبشروا فقد ظهر النجاشي فوهللا ما فرحنا بشيء فرحنا بظهور النجاشي: ويقول، إلينا بردائه

.لكن ال اختالف على هذا املعىن ان شاء هللا تعاىل، ويف املصادر ألفاظ متباينة
ر لك لوجود حممد بن اسحاق صاحب وذ، وسند احلديث حسن كما قال البيهقي يف معرفة السُّنن واآل

لسَّماع، املغازي يف سند احلديث وهو خمتلف فيه لتدليس لكنه صرح  .ومتهم 

:كالم أهل العلم يف القتال حتت راية املشرك لتحقيق مقاصد شرعية
م املشركون على مشركني مثلهم): ٤/١٥٩(قال الشافعي يف األم لو ُأِسَر مجاعة من املسلمني فاستعان 

م: ليقاتلوهم فقد قيل .وقيل قاتل الزبري وأصحاب له ببالد احلبشة مشركني عن مشركني، يقاتلو
لشرك: ومن قال هذا القول قال م وأمواهلم مباحة  !؟!وما حيرم من القتال معهم ودماء الذين يقاتلو

:قتاهلم حرام ملعاٍن منها: ولو قال قائل
وهم متفرقون يف البلدان ، على املشركني فغنم يف اخلمس ألهل اخلمسأن واجبًا على من ظهر من املسلمني-

.وهذا ال جيد السبيل إىل أن يكون اخلمس مما غنم ألهل اخلمس ليؤديه إىل اإلمام فيفرقه
وهذا أن أعطوا اجلزية مل يقدر على ، أن حيقنوا دماءهم: وواجٌب عليهم أن يقاتلوا أهل الكتاب فأعطوا اجلزية-

.كان مذهباً ،  حىت حيقنوا دماءهمأن مينعهم
وذلك لوجود : يقول الفقري(وال نعلم خرب الزبري يثبت، وإن مل يستكرهوهم على قتال كان أحب إيل أال يقاتلوا

صلى هللا عليه وسلم وصلى فإن النجاشي كان مسلماً آمن برسول هللا: ولو ثبت) وهللا أعلم، سحق فيهإحممد بن 
.وسلم عليهالنيب صلى هللا عليه 

.كالم االمام املطليب رمحه هللا وأجزل له املثوبةانتهى
:ويف املدونة لسحنون املالكي

م إىل بالد  م امللك على أن يقاتلوا عدواً له وجياء  قال مالك يف األسارى يكونون يف بالد املشركني يستعني 
.املسلمني
وإمنا يقاَتَل الناس ليدخلوا ؛ على مثل ذلكفكوا دماءهمال أرى أن يقاتلوا على هذا وال حيل هلم أن يس: قال

فأما أن يقاتلوا الكفار ليدخلوهم من الكفر إىل الكفر ويسفكوا يف ذلك دماءهم يف ذلك ، يف اإلسالم من الشرك
).١/٣٩١. (فهذا مما ال ينبغي وال ينبغي ملسلم أن يسفك دماً على هذا

:ويف مسائل اإلمام أمحد أليب داود
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فال حيل أن ، اخرجوا فقاتلوا أعطيكم كذا وكذا: لو قال ملك الكفار لألسرى املسلمني: اإلمام أمحدقال 
.يقاتلوا معه

س بذلك رجاء أن ينجوا، أخلي عنكم: وأن قال .فال 
؟هل يقاتلون معه، أعطيكم وأحسن إليكم: إن قال هلم ملك الكفار: وسئل

ال أدري، "من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا": قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قال
).٢٤٩- ٢٤٨ص (

.وكيف كانت تقواهم، رحم هللا أهل العلم والتقوى كيف كانوا على بصرية من دينهم: يقول أبو قتادة
قبل ولو عرضت اليوم على غر صغري جاهل ملا حك ذقنه قليال، فهذا اإلمام أمحد يقول يف مسألة ال أدري

.مث لن يرتدد يف تبديع خمالفه ولعنه، أن خيوض فيها ويقول فيها ما يرى
أما إن كان ، حترم إعانة الكفار على عدٍو منهم إال خوفًا من شرهم: ويف كشاف القناع للبهويت من احلنابلة

).٣/٥٧(عدو الكفار من املسلمني فيجب أن جيتمع املسلمون على قتال الكفار مجيعا ً 
:صاص احلنفي يف خمتصر اختالف الفقهاء لإلمام الطحاويقال اجل

ألن حكم الشرك ، ال ينبغي أن يقاتلوا مع أهل الشرك): يقاتل مع املشركنييف املستأمن املسلم: (قال أصحابنا
.هو الظاهر وهو قول مالك

.يقاتلون معهم: وقال الثوري
.بوا أن يردوهم إىل دار اإلسالمال يقاتلون إال أن يشرتطوا عليهم إن غل: وقال األوزاعي

).٣/٤٥٤(قوالن انتهى: وللشافعي
:قال ابن هبرية يف اإلفصاح

ملشركني على قتال أهل احلرب: واختلفوا ؟أو يعاونون على عدوهم، هل يستعان 
م وال يعاونون على اإلطالق: قال مالك وأمحد للمسلمني إال أن يكونوا خدمًا : واستثىن مالك، ال يستعان 

.فيجوز
م ويعاونون على اإلطالق مىت كان حكم اإلسالم هو الغالب اجلاري عليهم: وقال أبو حنيفة فإن  ، يستعان 

).٢/٢٨٦(كان حكم الشرك هو الغالب كره
):نسبة اىل حملة أيب اهليتم من إقليم الغربية مبصر، لتاء(ويف الفتاوى الكربى الفقهية البن حجر اهليتمي

إقليم  (عما إذا حضر املسلم احلرب الواقعة بني الكافر احلربيني ككفرة مليبار: نفع هللا به وفسح يف مدتهوسئل
فإن من يشاهد احلرب كافرًا كان أو ) كبري يشمل على مدن كثرية يف وسط اهلند قريب من ملتان ومتصل به

د معركتهم ويتفرج على القتل والضرب ويقوم عن، ويعدون لذلك مآكل، مسلمًا يقصد معاركهم إىل حنو فرسخني
مث املسلم مبشاهدته وحضوره ملا فيه من تكثري مجعهم، فيما بينهم وتقبيح ، مع أنه ال ضرورة له إىل ذلك، فهل 
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ورمبا جيرح ورمبا ، فرمبا تصل إليه سهامهم، ووجود اخلطر، طائفة وحتسني أخرى واحلث على اهلجوم على اآلخرين
؟ذلكيقتل أو ال إمث يف 

م وقاتلوا اآلخرين معهم من غري ضرورة وال حاجة حىت ، وإذا أعان املسلمون إحدى طائفيت الكفرة يف حرو
؟فهل جيوز ذلك أو ال، يـَْقُتلوا أو يـُْقَتلوا يف احلروب

وهل يعامل معاملة الشهيد يف عدم الغسل والصالة ، وهل يُؤجر املسلم بذلك لقتله الكافر أو لكونه مقتوله
؟هعلي

فكيف يكون ، وقد يكون خروج املسلم إلعانتهم لطلب ملوك بالدهم الكفرة منه أن خيرج معهم لذلك
؟احلكم يف ذلك

؟وهل فرق بني ما إذا خرج بطلب ملوكهم أو ال
:فأجاب بقوله

حضور املسلم حلرب احلربيني فيما بينهم بقصد تعلمه الشجاعة وكيفية القتال وقوة النفس عند مشاهدته أو 
أو بقصد شيء غري ذلك ، بقصد فرحه مبن مات من احلربيني لتعلو كلمة هللا تعاىل بضعف شوكتهم وقلة عددهم

وليس ىف ذلك تكثري ، ب أو قربسواء بعد مكان احلر ، حمذور فيه بوجهمن املقاصد الصحيحة جائزة غري
وأما احلاضر راجيا لزواهلم وفنائهم عن آخرهم ومنتظرا ، ن التكثري امنا يتصور يف حق املوايل واملناصرإف، جلمعهم

طنا، وقوع دائرة عليهم فينتقم منهم فغري مكثر جلمعهم .بل هو من مجلة احملاربني هلم 
ي طريق  إألن التوصل ، ضغراء بعضهم على بعإوكذا ال حمذور أيضا يف  ىل قتل احلريب جائز بل حمبوب 

.كان
.نكائهمإهذا كله إن ظن سالمته أو قتله بعد 

فحضوره ، أما لو غلب على ظنه أن جمرد حضوره يؤدي اىل قتله أو حنوه من غري أن يلحقهم منه نكاية بوجه
.فليمسك عنه، حينئذ يف غاية العزم والتقصري

أكثر إحدى الطائفتني فقتله يف احلرب أحد احلربيني فهو شهيد ال يغسل وال يصلى عليه وإذا أعان مسلم أو 
.أي ثواب إن قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا، وله ثواب

)٢/٢٥(. وال فرق يف ذلك كله بني من خرج بنفسه ومن خرج بطلب ملكهم له حيث ال إجبار
:وسئل كذلك

ملا يف ذلك من ، تقع فيما بني الكفرة للمشاهدة والتفرج أو ال جيوزهل جيوز حضور املسلمني احلروب اليت-
فإنه رمبا تصل أسهمهم إىل ، ووجود اخلطر، تكثري مجعهم وإعانتهم على ظلمهم وحتسني طائفة وتقبيح أخرى

م، الناظرين ؟وكان مشاخينا من أهل مليبار مينعون املسلمني من حضورهم حرو
؟مع إحدى الطائفتني من الكفار حىت يقتل أو يقتل من غري حاجة إىل ذلك أوالوهل جيوز قتال املسلمني -
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؟وهل يعامل معاملة الشهيد، ألنه إما أن يقتل كافرا أو يقتله كافروهل يؤجر-
:فأجاب رمحه هللا تبارك وتعاىل بقوله

فالقتل فيهما واقع يف ، مهدرألن كال من الطائفتني ، إذا وقع قتال بني طائفتني من احلربيني مل حيرم احلضور
.فليس مث معصية أقر عليها املتفرج حبضوره، حمله

) يف األصل غري مستقيمة وهذا الذي أرجحه مناسبة للسياق والسباق(-نعم إن خشي على عود ضرر عليه 
.من احلضور حرم عليه-

.كان ألجل ذلكولعل منع املشايخ املذكورين احلضور

بل بقصد ، ا كال من الطائفتني وإن يقاتلوا إحدامها ال بقصد نصرة الطائفة األخرىوللمسلمني أن يقاتلو 
اهد لقوله ، واحلاق النكاية يف أعداء هللا تعاىل، اعالء كلمة االسالم ذا القصد حصل له أجر ا ومن فعل ذلك 

وال شك أن "فهو يف سبيل هللامن قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا ": صلى هللا عليه وسلم يف خرب البخاري وغريه
أو انقضت وحركته حركة مذبوح أو ، حىت إذا قتل يف احلرب، من قاتل إحدى الطائفتني بقصد ذلك كان كذلك

.فال يغسل وال يصلى عليه، ليس به حياة مستقرة عومل معاملة الشهيد يف الدنيا واآلخرة

لقتل ، أما لو علم أنه مبجرد أن يربز للقتال، نعم يشرتط أن يعلم مريد القتال أنه يبلغ نوع نكاية فيهم دروه 
مث قاتل نفسه إفيكون عليه ، ألنه يقتل نفسه من غري فائدة البتة، من غري أدىن نكاية فيهم فال جيوز له قتاهلم حينئذ

.)٤/٢٢٢. (وهللا سبحانه وتعاىل أعلم
:قال حممد بن احلسن الشيباين رمحه هللا تعاىل

من املشركني:أهل احلرب لألسراءإذا قال -١ ، وهم خيافون أولئك اآلخرين على أنفسهم، قاتلوا معنا عدو
س أن يقاتلوا م يدفعون اآلن شر القتل عن أنفسهم، فال  منون الذين يف أيديهم على أنفسهم وال ، أل م  فإ

.سهمنفأفيحل هلم أن يقاتلوهم دفعا عن ، منون اآلخرين إن وقعوا يف أيديهم

من املشركني وإال قتلناكم: وإن قالوا هلم-٢ ن يقاتلوا دفعا هلم، قاتلوا معنا عدو س  م أيضا ، فال  أل
إلقدام على ما هو حالل عند حتقق ، وقتل أولئك املشركني حالل، يدفعون اآلن شر القتل عن أنفسهم س  وال 

.امليتة وشرب اخلمرورمبا جيب ذلك كما يف تناول، الضرورة بسبب اإلكراه

م اآلن ال يصنعون ، فهم يف سعة يف ذلك، فإن هددوهم ليقفوا معهم يف صفهم وال يقاتلوا املسلمني-٣ أل
- فهذا ليس من مجلة املظامل وأكرب ما فيه أن يلحق املسلمني هم لكثرة سواد املشركني يف أعينهم ، ملسلمني شيئا

.مال املسلمني بوعيد متلففهو مبنزلة ما لو أكره على إتالف 

من أهل حرب آخرين على أن خنلي سبيلكم إذا انقضت حربنا: ولو قالوا هلم ووقع يف ، قاتلوا معنا عدو
س أن يقاتلوا معهم م صادقون فال  م أ ذا األسر عن أنفسهم، قلو م يدفعون  وما بعدها ٤/١٥١٦. (أل

).السري الكبري/
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ذا ي: قال أبو قتادة تبني لك أن مسألة قتال املسلم حتت راية املشركني لتحقيق بعض مصاحل االسالم من و
ولينتبه إىل أنه ليس املقصود ، فال يضلل وال يكفر خمالفها، مسائل الفروع واالجتهاد اليت اختلف فيها نظر األئمة

حد القولني كما يفعل األغرار، بيان ترجيح أحد القولني .وإمنا رد تكفري من قال 

:حادثة ذات أنواط وحتقيق املقال فيها
بع الكاتب بعض أهل العلم من املعاصرين يف أن الصحابة رضي هللا عنهم طلبوا عمال مكفرا من رسول هللا 

ا أسلحتهم :)٣٧ص(فقال الكاتب، صلى هللا عليه وسلم عندما مروا على سدرة للمشركني يعلقون 
بدليل قوله صلى هللا عليه وسلم ) طلب الصحابة رضي هللا عنهمأي("يف احلقيقة أن جمرد الطلب شرك

.قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل اجعل لنا إهلا" وهذا هو الشرك: للطالبني

.)٣٦٠ص(مث أحال إىل اجلامع يف طلب العلم الشريف
لعبد القادر بن عبد (لعدةوصاحب الكتاب ينقل من اجلامع يف طلب العلم الشريف ومن العمدة يف إعداد ا

ن يقومان مقام األدلة، نقل املسلم له يف ما يقوله دون متحيص) العزيز ول فإنه بعد أن يق، بل عنده هذان الكتا
فإن املفيت واحلاكم يف هذه ، وهذا هو من متام اجلهل، إىل ما يف اجلامع أو العمدةئاحلكم الذي يريده حييل القار 

وهو يظن أنه مبجرد ذكر ، غري بصري بكتب السلف وال مذاهبهم، ون مقلدا لكتب املتأخرينالنوازل ال جيوز أن يك
وهذا أراه كثريا اآلن من ، صابة بال ترددقوله صاحب الكتابني جيعله على اإلاآلية أو احلديث بعد القول الذي ي

وبكالم أهل العلم ، األحكاموإمنا وقعوا يف هذا بسبب جهلهم مبدارك، ويفتون مبا فيهما، الصغار واملبتدئني
.السابقني

يد ذا القول يف تعليقه على فتح ا ز ممن قال  ومل يقبل كالم حممد بن عبد الوهاب يف أن ما طلبوه ، وابن 
:معصية وليست كفرا وقال

يد ص(ليس ما طلبوه من الشرك األصغر" .)١٤١هامش فتح ا
:يقول أبو قتادة

وإنه من اجلهل حبال الصحابة رضي هللا ، عرف من األقوال املنسوبة ألهل العلموهذا القول من أفسد ما ي
م طلبوا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يكفروا .الكفرأو أن ما طلبوا هو، عنهم يف أن يقال عنهم أ

م رسول هللا صلى هللا عليه  ملوا يسريا لعلموا أنه لو كان هذا شركا الستتا مث إن قوهلم هذا ، وسلموهؤالء لو 
.بل كالم أهل العلم يف تفسري احلديث على الضد من هذا القول، ال سلف هلم فيه

:حتقيق املسألة
، خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل حنني وحنن حديثو عهد بكفر: قال أبو واقد الليثي: احلديث

ا أسلحتهم  بسدرة، يقال هلا ذات أنواطوللمشركني سدرة يعكفون عليها وينوطون  رسول هللا : فقلنا، فمرر
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قلتم والذي نفسي بيده كما ، هللا أكرب: فقال النيب صلى هللا عليه وسلم، اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط
.قال إنكم قوم جتهلون" لرتكنب سنن من كان قبلكم"، قالت بنو اسرائيل "اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة

.واالمام أمحد يف مسنده وغريمها، اإلمام الرتمذي يف سننه وصححهرواه

لقاعدتني اللتني تقدمتا يف هذا البحث ن ما طلبه الصحابة كفرا هو عدم اعتنائهم  .وخطأ القائلني 
:وإليك كيف هي طريقتهم يف الوصول اىل فهمهم السقيم

.ذات أنواط وثن: قالوا

.وطلب الربكة من الوثن شرك

.من طلب الربكة من ذات أنواط فهو مشرك: إذا

م بعد ذلك تكرموا و  .- حديثو عهد بكفر- جلهل ألن احلديث فيه كما تقدمعذروهمأمث ا
:وهذا غلط شنيع وإن قاله بعض الفضالء وإليك البيان

.وسنده حسن"مدمن اخلمر كعابد وثن": يف سنن ابن ماجة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

؟يعين هذا أن مدمن اخلمر مشركفهل 
.ال: اجلواب

ة ال تستلزم املطابقة اليت تستلزم احلكم الغائي للمشبه به ولفهم هذا الكالم انظر ، وسب ذلك أن املشا
.القاعدة الثانية يف املقدمات

:وإليك أقوال السابقني من العلماء يف فهم احلديث

فلذلك ، ال أنه هو بنفسه، أنواط يشبه اختاذ اآلهلة من دون هللافإن اختاذ ذات: قال الشاطيب رمحه هللا تعاىل
ملنصوص عليه ما مل ينص عليه مثله من كل وجه .)٢/٢٤٦االعتصام. (ال يلزم االعتبار 

مل كلمة اإلمام الشاطيب ملنصوص عليه: و ."ما مل ينص عليه مثله من كل وجه، "ال يلزم االعتبار 

ب يف كتاب التوحيد قال بعد أن ساق احلديث السابق وذكر حماسن الباب صار والشيخ حممد بن عبد الوها
:ىل احلسنة التاليةإىل قوله إ

ذا: احلادي عشرة م مل يرتدوا  .أن الشرك فيه أكرب وأصغر أل

.فقد جعل طلبهم من الكفر األصغر كما هو واضح

ب سد الذرائع .فارجع اليها هناك لرتاها، ويف الفائدة الرابعة عشر جعل علة املنع من 

ا ذات أنواط فقال : وقال ابن تيمية رمحه هللا تعاىل وملا كان للمشركني شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمو
رسول هللا:بعض الناس هللا أكرب قلتم كما قال قوم موسى : فقال، اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط: "

ا السنن، آهلةاجعل لنا إهلا كما هلم : ملوسى .لرتكنب سنن من كان قبلكم"، إ
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تهم الكفار يف اختاذ شجرة يعكفون عليها معلقني : قال فأنكر النيب صلى هللا عليه وسلم جمرد مشا
تهم املشركني أو هو الشرك بعينه، عليها سالحهم ؟فكيف مبا هو أطم من ذلك من مشا

شريعة ذلك فهو من املنكرات وبعضه أشد من بعض ومل تستجب ال، فمن قصد بقعة يرجو اخلري بقصدها
أو ليدعو ، سواء كانت البقعة شجرة أو غريها أو قناة جارية أو جبال أو مغارة وسواء قصدها ليصلي عندها

حبيث خيص تلك البقعة بنوع من العبادة ، أو لينسك عندها، أو ليذكر هللا سبحانه عندها، أو ليقرأ عندها، عندها
.)٢/٦٤٤اقتضاء الصراط املستقيم. (صيص تلك البقعة به ال عينا وال نوعااليت مل يشرع خت

مل هذه الكلمة من هذا اإلمام واعقلها حق العقل تعرف فساد ما عليه من ال يرى األمور : يقول أبو قتادة
الصحابة اال وفساد من مل ير يف طلب، وتعرف فيها احنراف من جعل القبوريني مرتبة واحدة، إال على مرتبة واحدة

آليةالكفر "اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة" وكالم الشيخ ابن تيمية واضح : لقوله صلى هللا عليه وسلم يف احتجاجه 
ة، يف أن هؤالء الصحابة مل يطلبوا شركا وال كفرا وا املشركني جمرد مشا .وإمنا شا

ة: ولو سأل سائل ؟ماهي هذه املشا
عبد هللا: فاجلواب وقد طلب عمر بن اخلطاب رضي ، أن هللا تعاىل جعل يف مواطن من األرض الربكةاعلم 

وقد أجيب ، هللا عنه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يسأل ربه يف اختاذ مقام ابراهيم عليه السالم مصلى
فقت ريب يف ثالث وا: طلبه كما احلديث الذي يف البخاري من قوله صلى هللا عليه وسلم عن أنس رضي هللا عنه

فنزلت "واختذوا من مقام ابراهيم ؟ رسول هللا لو اختذت من مقام ابراهيم مصلى: قلت، أو وافقين ريب يف ثالث
.مصلى" احلديث

وهؤالء ، ومن طلب من هللا تعاىل أن جيعل يف مكان ما الربكة لعمل من األعمال ال يكون قد طلب شركا
يعلقون فيه أسلحتهم لتحصل فيها الربكةأي ، الصحابة طلبوا ذات أنواط .مكا

ة للمشركني كما هو يف الظاهر من احلديث وكما هو فهم ابن تيمية ، وملا كان هذا الطلب فيه مشا
.منع منه املسلمون، واملشركون يعتقدون يف املكان أن فيه الربكة استقالال أو ادعاء على هللا وكذ، والشاطيب

قلتم كما قالت بنوا اسرائيل "اجعل لنا إهلا كما : ل هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلمفكيف قا: لكن لو قيل
.هلم آهلة"

ب تسمية الشيء مبا يؤول إليه أو ببعضه: فاجلواب وهو كقوله )، كما تقدم يف املقدمة الثانية(هذا كله من 
.ما شاء هللا وشئت: صلى هللا عليه وسلم لرجل قال له

نداأ: هللا صلى هللا عليه وسلمفقال له رسول  ؟جعلتين 
ندا وهو : لقوله صلى هللا عليه وسلم يف تفسري الشرك، واجلاهل حيمل هذا على الشرك األكرب أن جتعل 

.خلقك

."أفرأيت من اختذ إهله هواه": وهو كقوله تعاىل
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رق والزاين هو مشرك ألنه اختذ كالسا،  يف أي عمل على خالف الشريعة، إذ اجلاهل يرى أن كل من اتبع هواه
.هواه إهلا

طل عار من دين هللا تعاىل .وهو قول 

ز رمحه هللا، هذا هو احلق احلقيق يف املسألة وكاتب هذا ، مث ما تبعه عليه صاحب اجلامع، وما قاله ابن 
أحدا من السلف هو خطأ يف فهم الواقعة مل أر ) ٦٢ص(وكذا بعض الكتبة كصاحب قواعد يف التكفري، الكتاب

.وليس هلؤالء أن خيالفوا غرز من سبق يف فهم هذا احلديث، قال بقوهلم هذا

:سالم ومناقشة فتوى محد بن عتيق رمحه هللا تعاىلحتقيق معىن دار اإل
.مشيأ)..كشف الشبهات(هذا الكتاب

.)واملشيأ هو الذي أخذ من كل جانب بطرف مث مجع على غري قواعد احلق واألصول(
، وهو من أئمة املشايخ النجديني يف الدولة الثانية، جاء هذا الكاتب إىل فتوى محد بن عتيق رمحه هللا تعاىل

ا دار كفر وشركويف هذه الفتوى كما ادعى الكاتب .أن الدور اليت يظهر فيها الشرك وتشاد فيها القبور أ

:قال الكاتب

دم فيه القباب أو يظهر فيه  ؟الشرك دار إسالمهل البلد الذي ال 
:مث نقل فتوى الشيخ محد بن عتيق وفيها

، وأعلنت فيها احملرمات، قد اطلع على أن البلد إذا ظهر فيها الشرك، ومن له مشاركة فيما قرره احملققون"
ا تكون بالد كفر"، وعطلت فيها معامل الدين .أ

وإفشاء توابع ، ودعاء األنبياء والصاحلني، واحلطيموأما إذا كان الشرك فاشيا مثل دعاء الكعبة واملقام : وقال
والر، الشرك وصار التحاكم إىل ، وفشت البدع والضالالت، ونبذت السنة وراء الظهر، وأنواع الظلم، مثل الز

فال ، وصار هذا معلوما يف أي بلد كان، وصارت الدعوة إىل غري القرآن والسنة، األئمة الظلمة ونواب املشركني
ا بالد كفر وشركىنن له أديشك م ، ال سيما إذا كانوا معادين ألهل التوحيد، علم أن هذه البالد حمكوم عليها 

وجدت القرآن كله ، وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك، ومعينني يف ختريب بالد اإلسالم، وساعني يف إزالة دينهم
لضرورة عند كل، فيه ).٢٦١- ٩/٢٦٠الدرر السنية . (انتهى. عاملوقد أمجع عليه العلماء ـ فهو معلوم 

:وهذه األمور اليت ذكرها هي. علق عليها هذا احلكم، والشيخ محد كما هو يف الفتوى ذكر أمورا متعددة

.ظهر فيها الشرك-

.أعلنت فيها احملرمات-

.عطلت فيها معامل الدين-

.مثل دعاء الكعبة واملقام واحلطيم، كان الشرك فاشيا-
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أنواع الظلم- والر .افشاء توابع الشرك مثل الز

.نبذت السنة وراء الظهر وفشت البدع والضالالت-

.صار التحاكم إىل األئمة الظلمة ونواب املشركني-

.صارت الدعوة إىل غري القرآن والسنة-

.هذه املناطات اليت ذكرها الشيخ محد للحكم على الدار اليت سئل عنها

ه ألرشد األمرماذا فعل الك ؟اتب غفر هللا له وهداين هللا وإ
ذا العنوان :جاء الكاتب 

دم فيه القباب أو يظهر فيه الشرك دار إسالم .؟هل البلد الذي ال 
وهذا ليصري اىل النتيجة ، وال أمهية لذكره، بل ضرب عليه وكأنه كالم ال قيمة له، ومل يلتفت اىل أي أمر آخر

.ال خادما له فيما قررهإوما كالم العلماء بعد ذلك ، والنظراليت حضرها قبل البحث

؟وهي طلبه ومبتغاه، ما هي هذه النتيجة اليت يريدها
:اإ

.ومل مينعوا الناس من التعبد عندها أو هلا فهم مشركون ودارهم دار شرك، ألن طالبان مل يهدموا القباب

.وهكذا جيتزئ منه ما يريد، ينزله على الوقائعوهكذا ، هكذا يكيف هذا الكاتب كالم أهل العلم

.تزببتم قبل احلصرم: وهي طريقة الصبية الذين يقال هلم

مل ما كتبه محد بن عتيق رمحه هللا تعاىل مما قدمت ومجعته على نقاط مث رأى بعد ذلك العنوان العام ؛ ومن 
.املوهم من قبل مؤلف الكتاب علم جهل هذا الكاتب

:د رمحه هللا تعاىل عليها ما يقالوفتوى الشيخ مح

الدولة الثانية صار فيها نوع غلو يف حكمهم على الدولة فقد علم كل من عرف شأن الدعوة النجدية أن
وهذا سرتاه مفصال يف ردي على اجلامع يف تكفريه للدولة العثمانية تبعا لبعض مشايخ الدولة الثانية ويف  ، العثمانية

قراره ، ة العثمانية"كتايب "الوهابيون والدول م عينيك أن الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب له مراسالت  وسرتى 
بع هلا، أنه داخل حتت سلطان الدولة شا ابن حممد علي األلباين جبنوده املصريني أولكن بعد ، و ن دخل ابراهيم 

نية صاروا إىل الدرعية ودمرها وساق أهلها إىل مصر مث رجعوا بعد ذلك بعد وفاة حممد عل ي إىل الدرعية مرة 
أن حممد علي مل يكن من عمال دولة بين عثمان -إن شاء هللا تعاىل-وسنرى يف البحث، تكفري الدولة العثمانية

.م١٨٤٠حىت ١٨٣١بل قد خرج وقاتلها يف الشام سنة 
وجود هذا الغلو حىت وجد ومن قرأ ما كتبته يف املقدمة الثانية من كالم الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ علم 

.هناك إن شاء هللا تعاىلوسيفصل هذا، ٣/٣٦٢بينهم من حرم القهوة 
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على مناط واضح ) االحساء(وملا روجع الشيخ عبد اللطيف يف فتوى محد بن عتيق هذه علق حكم الدار
:صريح حيث قال

وترفع ، من املعطلة للربوبية واالهليةوحنوهم، ويظهر الرفض ودين اإلفرنج، اإلقامة ببلد يعلو فيه الشرك والكفر
وحيكم ، وتقلع قواعد امللة واإلميان، ويعطل التسبيح والتكبري والتحميد، فيها شعائرهم ويهدم االسالم والتوحيد

ن - واحلالة هذه-فاإلقامة بني ظهرانيهم، ويشتم السابقون من أهل بدر وبيعة الرضوان، بينهم حبكم االفرنج واليو
شره حقيقة االسالم واإلميان والدينال تصدر ع .)من الدرر السنية٣٥٥-٨/٣٥٤(ن قلب 

ولو عرض كالمهما على مناط دار الكفر ودار االسالم الذي تكلمه علماء الشريعة لوجد أن كالم الشيخ 
.عبد اللطيف أصوب وأدق

نظر ا(سوء عبارته وغلظهاكانوا يعيبون عليهمث اعلم أن مشايخ وكذا معاصروا وأتراب الشيخ محد بن عتيق
).٣/١٨٦الدرر السنية 

ن اإلحساء م كانوا يرون) وهي املسؤول عنها(وقوهلم  ا كانت عندهم دار كفر ذلك أل "عند رؤسائهم : أ
وإذا وردت قضية ، قانون وطاغوت وضعوه للحكم بني الناس يف الدماء واألموال وغريها مضاد وخمالف للنصوص

).٣/٦٧الدرر السنية. (كما يقول الشيخ عبد اللطيفبه ونبذوا كتاب هللا وراء ظهورهم"نظروا فيه وحكموا 
وليس هو وجود ، وارتفاع بنائها عليها، وليس وجود القباب على القبور، فهذا هو مناط احلكم على الدار

م بني الناس كما يريد هذا الكاتب يف كتابه الغريب ..القبوريني على اختالف طبقا
صاحب الكتابفمىت   !؟كان بناء القباب شركا 

.وال علمت أنه يصل إىل الشرك األكرب: وقد تقدم كالم ابن عبد الوهاب يف حكم بناء القبور والقباب وقوله

:فهووأما كالم أهل العلم يف مناط احلكم على الدار

اجلاهلية كانت ظاهرة يومئذألن أحكام ، وكانت الدار يومئذ دار حرب: يقول مالك عن مكة قبل الفتح
.)٢/٢٢املدونة(

.وكذا قال عامة الفقهاء

.٢٧٠انظر أصول الدين للبغدادي ص

.٣/٣٨وكشاف القناع 

.وموطن أخرى١/٢٥١والسري الكبري للشيباين 

.فمناط احلكم على الدار هو أمر ظاهر جلي وهو غلبة األحكام وظهورها حبيث تكون هلا السيادة والغلبة

عتبار القوة والغلبة: السرخسييقول  .)١٠/١١٤املبسوط(إن الدار إمنا تنسب إلينا أو إليهم 
مث وضعه على غري طريقتهم ودون النظر اىل مقاصدهم يصنع هذا ، ن التقاط العمومات من كالم أهل العلمإ

.الشيء العجيب الذي خرج به صاحب الكتاب
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رد على خلط وجهل
ى العلماء عنهجعل الكاتب املصلحة الشرعي والذي مساه الشافعي رمحه هللا تعاىل ، ة هي االستحسان الذي 

.وجعله تشريعا"التلذد"

كما هو بني يف كالمه وحينها مل جيعل املصلحة ، والكاتب جعل القتال حتت راية شركية كفرية عمال كفر
.تدخل يف ذلك

هللا عنه ودعوى قتاله مع النجاشي رضي هللا عنه وقد بينت يف نقل كالم أهل العلم حتت حديث الزبري رضي 
.دخاهلا يف أصول الدين خطأ على دين هللا تعاىلإسائل اخلالف القدمي وأن أن املسألة من م

ى عنه الشافعي رمحه هللا تعاىل ملصلحة الشرعية ليس هو االستحسان الذي  .والعمل 

:ألصول" هو نوعانفاالستحسان عند أهله "وهم احلنفية ومعهم بعض أهل ا
الجتهاد وغالب الرأي يف تقدير ما جعله الشرع موكوال آلرائنا حنو املتعة املذكورة يف قوله تعاىل- : العمل 

ملعروف ملعروف حقا على احملسنني" أوجب ذلك حبسب اليسار والعسرة وشرط أن يكون  فعرفنا أن ، "متاعا 
ملعروف" وال يظن : لك قوله تعاىلوكذ، املراد ما يعرف استحسانه بغالب الرأي ن  "وعلى املولود له رزقهن وكسو

.حد من الفقهاء خيالف يف هذا النوع من االستحسان

، نعام التأمل فيهإاهر الذي تسبق إليه األوهام قبل هو الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظ: والنوع الثاين-
لتايل ، من األصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه يف القوةنعام التأمل يف حكم احلادثة وأشباههاإوبعد  و

للتمييز بني هذا من الدليل وبني الظاهر الذي تسبق إليه األوهام ، العمل به هو الواجب فسموا ذلك استحسا
حلكم عن ذلك الظاهر لكونه مستحسنا لقوة دليله .)٢/٢٠٠أصول السرخسي (قبل التأمل على معىن أنه ميال 

؛ فلم جيعل االستحسان هو العدول عن قياس جلي إىل قياس خفي لقرينة فقط، وبعضهم عمم القسم الثاين
شاده. (لكن جعله عدول عن دليل قوي إىل دليل أقوى منه مطلقا وما٤/٨٧انظر تيسري التحرير لألمري 

.)بعدها
رد، والشهوةواالستحسان الفاسد هو العدول عن دليل شرعي معترب إىل دليل اهلوى وهذا ال ، وهو الرأي ا

مهم بهوأنكره احلنفية وردوا على، يقول به أحد من أهل العلم .من ا

:لكن عاب أهل الفقه على احلنفية أمورا منها
:حاد إىل القياس حبجة أن حديث اآلحادالعدول عن حديث اآل-
.رواه غري فقيه) ١

.خيالف القياس) ٢

.ودعواهم أن العام أقوى، العامالعدول عن اخلاص إىل -
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ذا (وأما القول مبجرد الرأي فهو قول ال ينسب ملسلم بله فقيه وأصويل وعامل انظر إىل كفر من قال 
.)القول يف املستصفى

:ردوا على احلنفية من وجوه، والذين أبطلوا االستحسان من األصوليني

، إذا خالف االستحسان اخلرب، الستحسانوهذا يبني أن حراما على أحد أن يقول: قال الشافعي-أ
تهد ليصيبه) من الكتاب والسنة(واخلرب أو ، كما البيت يتآخاه من غاب عنه ليصيبه،  عني يتأخى معناها ا

لقياس فهل ، واالجتهاد ما وصفت من طلب احلق، وأن ليس ألحد أن يقول إال من جهة االجتهاد، قصده 
.)الرسالة/١٤٥٦فقرة(بغري قياس، نجتيز أنت أن يقول الرجل استحس

.ومقابل االجتهاد، فجعل االمام الشافعي رمحه هللا االستحسان مقابل اخلرب

: فيها خرب وال قياس وقالأفرأيت إذا قال احلاكم واملفيت يف النازلة ليس: وقال يف ابطال االستحسان
، كل حاكم يف بلد ومفت مبا يستحسنفيقول، فالبد أن يزعم أن جائزا لغريه أن يستحسن خالفه، استحسن

فإن كان هذا جائزا عندهم فقد أمهلوا أنفسهم فحكموا حيث ، فيقال يف الشيء الواحد بضروب من احلكم والفتيا
.)٧/٢٨٩األم. (شاؤوا

م يعنون به احلكم من غري دليل): ٦/١٢٤(قال الرازي يف احملصول .وخمالفوهم أنكروا ذلك عليهم لظنهم أ

تهد وتقصر عنه عبارته: بعض احلنفية أن االستحسان هوزعم-ب فال يقدر على ، "دليل ينقدح يف نفس ا
).٣/١٣٦اإلحكام لآلمدي، ٣٨٨ابن احلاجب يف خمتصر املنتهى، ٢٤٩املستصفى ص. (ظهاره"إ

والبد من ، ألن ما ال يقدر على التعبري عنه ال يدري أنه وهم أو خيال أو حتقيق، وهذا هوس: قال الغزايل
دلة الشريعة لتصححه األدلة أو تزيفه .أما احلكم مبا ال يدري ما هو فمن أين يعلم جوازه، ظهوره ليعترب 

واكتفى ، وادعى كل من شاء ما شاء، إنه لو فتح هذا الباب لبطلت احلجج: وقال الشاطيب يف هذا التعريف
).٢/١٣٠االعتصام. (خفاء فيه"وهذا جير فسادا ال، فأجلأ اخلصم إىل االبطال، مبجرد القول

لذكر: وردوا عليهم على ما قالوه يف معىن االستحسان السابق وإمنا ، ألن حقيقته ال تنكر، هو ختصيصه 
.يرجع االستنكار إىل اللفظ

.إنه ال يتحقق استحسان خمتلف فيه: قال ابن حاجب

وأما ، وهو القول يف دين هللا تعاىل بغري دليل، إذا االستحسان الذي تكلم العلماء بذمه هو التشهي والتلذذ
الستحسان يف األصول فهو ما ال ينكر بضابطه .العمل 

مع أنه قد ، " وملا اختلفت العبارات يف تفسري االستحسان): ٢/٨٢(يقول السعد يف التلويح على التوضيح
وكثر استعماله يف مقابلة القياس على ،يطلق لغة على ما يهواه االنسان ومييل إليه وإن كان مستقيما عند الغري
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إذ ال وجه لقبول العمل مبا ال ، كان انكار العمل به عند اجلهل مبعناه مستحسنا حىت يتبني املراد منه،  االطالق
.يعرف معناه

.وهذا الكاتب أتى إىل لفظ االستحسان وأنزله على املصلحة دون تفصيل كما هو سبيله يف كتابه هذا كله

؟وما هو ضابطها؟ ة دليل يعمل بهفهل املصلح
وملا رأى من ال خربة له بكالم أهل العلم ، يستخدمه احملق واملبطل، لقد صار لفظ املصلحة اليوم لفظا شائعا

م كرهوا هذا اللفظ  استخدام أقوام من املتحللني من الشريعة هلذا اللفظ كلما أرادوا أن يبطلوا حكما شرعيا فإ
حىت يظهر وجه احلق منها ووجه الباطل ، والواجب يف هذه األلفاظ أن تبني وتفصل، بونهوصاروا ينفرون منه ويس

لكلية، فيها لكلية أو تقبل  .وهذا هو دين هللا تعاىل يف كل األلفاظ احلادثة، ال أن ترد 

.معىن االستصالح أو املصلحة أو املناسب

:يقسم بعض أهل األصول املصلحة إىل ثالث أقسام

عتبارهاقسم شهد- .الشرع 

ا- .قسم شهد الشرع ببطال

ا- عتبارها أو ببطال .قسم مل يشهد الشرع 

خالف ال ) أي املصلحة املرسلة(ولذلك اخلالف حوهلا، واحلقيقة أن القسم الثالث ال وجود له عند التحقيق
ملها املرءإضرورة له  .ذا 

:)١١/٣٤٥(يقول ابن تيمية
تهد أن هذا الفعل جيلب منفعة راجحة: املصاحل املرسلة: "الطريق السابع وليس يف الشرع ما ، وهو أن يرى ا

:ينفيه

.فهذه الطريق فيها خالف مشهور

ا "املصاحل املرسلة" .فالفقهاء يسمو

.ومنهم من يسميها الرأي

.وبعضهم يقرب إليها االستحسان

م م فإن، وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم واهلاما م جيدون يف القول والعمل مصلحة يف قلو حاصلها أ
م ويذقون طعم مثرته .وهذه مصلحة، وأد

ن ، وليس كذلك، ولكن بعض الناس خيص املصاحل املرسلة حبفظ النفوس واألموال واألعراض والعقول واألد
ر عن هذه األمور اخلمسة فهو أحد وما ذكروه من دفع املضا، بل املصاحل املرسلة يف جلب املنافع ويف دفع املضار

.القسمني
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ففي الدنيا كاملعامالت واألعمال اليت يقال فيها مصلحة للخلق من غري حظر ؛ وجلب املنفعة يكون يف الدنيا
.شرعي

ويف الدين ككثري من املعارف واألحوال والعبادات والزهادات اليت يقال فيها مصلحة لإلنسان من غري منع 
.شرعي

ت اليت فيها دفع الفساد عن تلك األحوال ليحفظ اجلسم فقد قصرفمن قصر امل .صاحل على العقو

.فإن من جهته حصل يف الدين اضطراب عظيم، وهذا فصل عظيم ينبغي االهتمام به

.وكثري من األمراء والعلماء والعباد رأوا مصاحل فاستعملوها بناء على هذا األصل

.الشرع ومل يعلموهوقد يكون منها ما هو حمظور يف 
.ورمبا قدم على املصاحل املرسلة كالما خبالف النصوص

ا ، ففوت واجبات ومستجبات، وكثري منهم من أمهل مصاحل جيب اعتبارها شرعا بناء على أن الشرع مل يرد 
.وقد يكون الشرع ورد بذلك ومل يعلمه، أو وقع يف حمظورات ومكروهات

.بل قد دل الكتاب والسنة واالمجاع على اعتبارها، رع ال يهمل املصاحلأن هذه مصلحة والش: وحجة األول

.أن هذا أمر مل يرد به الشرع نصا وال قياسا: وحجة الثاين

ذن به هللا غالبا ملصاحل املرسلة يشرع من الدين ما مل  .والقول 

فإن االستحسان طلب ، وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة االستحسان والتحسني العقلي والرأي وحنو ذلك
فاالستحسان ، واحلسن هو املصلحة، وهو رؤية الشيء حسنا كما أن االستقباح رؤيته قبيحا، احلسن كاالستخراج

ن ن العقل يدرك احلسن، واالستصالح متقار .لكن بني هذه فروق، والتحسني العقلي قول 

مل مصلحة قط: والقول اجلامع فما من شيء ، وأمت النعمة، قد أكمل الدينبل هللا تعاىل، أن الشريعة ال 
وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال ، يقرب إىل اجلنة أال وقد حدثنا به النيب صلى هللا عليه وسلم

.هالك

:لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع مل يرد به فأحد أمرين الزم له

.يعلم هذا الناظرإما أن الشرع دل عليه من حيث مل -

.أو أنه ليس مبصلحة وإن اعتقده مصلحة-

وكثريا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع يف الدين والدنيا ويكون فيه ، ألن املصلحة هي املنفعة احلاصلة أو الغالبة
ملضرة فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهما أكرب من كما قال تعاىل يف اخلمر وامليسر"قل،  منفعة مرجوحة 

انتهى. نفعهما"
الفرق بني احلق (هللا تعاىل بعث الرسل لتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها: ويقول
.)٤٥والباطل/
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:ويقول

ملوازنة يف هذه األحوال واألعمال الباطنة والظاهرة حىت يظهر لك التماثل والتفاض ل وتناسب فعليك 
ال سيما يف هذه األزمان املتأخرة اليت غلب فيها خلط ، أحوال أهل األحوال الباطنة لذوي األعمال الظاهرة

لسيئة يف مجيع األصناف وندفع عند ، لنرجح عند األزدحام والتمانع خري اخلريين، األعمال الصاحلة 
فإن غالب رؤوس ، ما ترجح منها-ئاتتالزم احلسنات والسي-ونقدم عند التالزم، االجتماع شر الشرين

، املتأخرين وغالب األمة من امللوك واألمراء واملتكلمني والعلماء والعباد وأهل األحوال يقع غالبا منهم ذلك
.)١٦٩- ٢١/١٦٨االستقامة. (وأما املاشون على طريقة اخللفاء الراشدين فليسوا أكثر األمة

فهي حتصل أعظم ، وتعطيل املفاسد وتقليلها، يلهاوالشريعة جاءت لتحصيل املصاحل وتكم: ويقول
مها مها، املصلحتني بفوات أد حتمال أد .)١/٢٨٨االستقامة(وتدفع أعظم الفسادين 

، ومجاع ذلك داخل يف القاعدة العامة فيما إذا تعارضت املصاحل واملفاسد واحلسنات والسيئات: ويقول
، وتعارضت املصاحل واملفاسد، فيما إذا ازدمحت املصاحل واملفاسدفإنه جيب ترجيح الراجح منها ، أو تزامحت

فإن كان الذي ، فينظر يف املعارض له، فإن األمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة
بل يكون حمرما إذا كانت مفسدته أكثر من ، يفوت من املصاحل أو حيصل من املفاسد أكثر مل يكن مأمورا به

.مصلحته

فمىت قدر االنسان على اتباع النصوص مل يعدل ، لكن اعتبار مقادير املصاحل واملفاسد هو مبيزان الشريعةو 
ا وبداللتها على ، وإال اجتهد رأيه ملعرفة األشباه والنظائر، عنها وقل أن تعوزه النصوص من يكون خبريا 

.األحكام

منكر حبيث ال يفرقون بينهما بل إما أن وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعني بني معروف و 
ملعروف وال أن ينهوا عن منكر مروا  :بل ينظر، يفعلومها مجيعا أو يرتكومها مجيعا مل جيز أن 

.فإن كان املعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما هو دونه من املنكر

ب الصد عن سبيل بل يكون النهي حينئذ م، ومل ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ن 
.والسعي يف زوال طاعته وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم وزوال فعل احلسنات، هللا

ي عنه ويكون األمر بذلك ، وإن استلزم فوات ما هو دونه من املعروف، وإن كان املنكر أغلب 
.املعروف املستلزم للمنكر الزائر عليه أمرا مبنكر وسعيا يف معصية هللا ورسوله

ما ومل ينه عنهما؛ وإن تكافأ املعروف واملنكر املتالزمان .مل يؤمر 

رة يصلح النهي، فتارة يصلح األمر ي، و رة ال يصلح ال أمر وال  حيث كان املنكر واملعروف ، و
.وذلك يف األموراملعنية الواقعة، متالزمني

ملعروف مطلقا .مطلقاوينهى عن املنكر ، وأما من جهة النوع فيؤمر 
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، وحيمد حممودها ويذم مذمومها، يؤمر مبعروفها وينهى عن منكرها، ويف الفاعل الواحد والطائفة الواحدة
وال يتضمن النهي عن املنكر ، أو حصول منكر فوقه، حبيث ال يتضمن األمر مبعروف فوات معروف أكرب منه

فال ، استثبت املؤمن حىت يتبني له احلقوإذا اشتبه األمر، حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه
ي عنه من ، فرتك األمر الواجب معصية، وإذا تركها كان عاصيا، يقدم على الطاعة إال بعلم ونية وفعل ما 

ب واسع وال حول وال وقوة إال ، األمر معصية .)٢١٩-٢/٢١٨االستقامة(وهذا 
.جزال املثوبة والرمحة لهمام كالمه وادع هللا هلذا اإلمل أخي يف

لكالم التايل البن تيمية رمحه هللا .واآلن قارن كالم الكاتب 

:يقول الشيخ رمحه هللا تعاىل

ملعروف واجلهاد(وكثري من الناس قد يرى تعارض الشريعة يف ذلك فريى أن األمر ال يقوم إال ) األمر 
بل يؤمر وينهى ويصرب عن الفتنة كما ، وليس كذلك، عاأو ينهى عنهما مجي، ما مجيعافإما أن يؤمر، بفتنة

ملعروف وانه عن املنكر واصرب على ما أصابك": قال تعاىل ).١/٤١االستقامة("وأمر 
:وقد أمجل ابن دقيق العيد العبارة كعادته رمحه هللا تعاىل وأجزل مثوبته فقال

ورمبا خترج ، حتقيقها حمتاج إىل نظر سديدلكن االسرتسال فيها و ، لست أنكر على من اعترب أصل املصاحل
.)٣٤٢رشاد الفحول صإ. (عن احلد

:ويقول اجلويين
فكم من أمر تقضي العقول ، وحنن نعلم أنه مل يفوض إىل ذوي الرأي واألحالم أن يفعلوا ما يستصوبون

لة والسياسة الشرع بوجوه من فلسنا ننكر تعلق مسائل ، والشارع وارد بتحرميه، نه صواب يف حكم اإل
بتة على االسرتسال يف مجيع وجوه االستصالح ، لكنها مقصورة على األصول احملصورة، املصاحل وليست 

).٢٧٠- ٢٦٩الغياثي. (صوابومسالك االست
:يف عمل املكلف فهيأما شروط املصلحة املعتربة

.من دالئلهأن تكون مالئمة ملقاصد الشرع حبيث ال تنايف أصال من أصوله وال دليال -

لقبول، أن تكون فيما عقل معناه- .حبيث لو عرضت على العقول تلقتها 

ا حفظ أمر ضروري أو رفع حرج الزم يف الدين- .أن يكون يف األخذ 

.)١١٥- ٢/١١٠أنظر االعتصام)
:وهي: وشفاء الغليل، واملستصفى: وأما الغزايل فقد جعل هلا شروطا يف عدة من كتبه املنخول

.أن تكون املصلحة ضرورية أو حاجية منزلة منزلة الضرورة-

.أن تكون قطعية غري ظنية-

.أن تكون مالئمة لتصرفات الشارع-
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؟هل االستحسان هو املصلحة مطلقا كما أوهم الكاتب
.تقدم كالم ابن تيمية يف وجه التفريق بينهما-

م صوروا االستحسان تصور : قال الشاطيب عند املالكية- خبالف املصلحة ، االستثناء من القواعدأ
.)٤/١٢١املوافقات. (املرسلة

.وما مل يكن اسثناء فهو مصلحة، ومضى الكالم أن املصاحل منها ما هو استحسان

مطلقا، وهو قريب من معىن كالم ابن تيمية السابق ، وصاحب الكتاب مسى "مصلحة الدعوة" استحسا
.ل أليق بصبية املكاتبوهو عم، ومحله على معىن الذم مطلقا

ألنه خالف أهل السنة يف نفي احلكمة والتعليل يف أفعال الرب ، وأما ابن حزم فال عربة بكالمه يف هذا الباب
لكن نشري إليها ، وليس هذا موطن مناقشة ابن حزم يف هذه املسألة، وهذا من أثر املنطق السيء عليه، وأحكامه

:هذه االشارة فقط

لشيء وينهي عن مثيلهفابن حزم جيوز على مر  مر مبثيله، الرب أن  وهو ال يرى ، وينهى عن شيء و
إال أن األصوليني من األشاعرة مع ، وهو يف هذا الباب موافق لألشاعرة، حكمة وال علة ألحكام هللا تعاىل

م جعلوا العلة واحلكمة يف أفع ال الرب وأحكامه قوهلم بنفي احلكمة والتعليل يف أفعال الرب وأحكامه إال أ
لقياس، عالمة وأمارة غري مؤثرة .واختلفوا عن ابن حزم يف قوهلم 

واملعتزلة يف هذا الباب مع ضالهلم يف قوهلم بوجوب ، وكل هذه األقوال عارية من الدليل الشرعي بل خمالفة له
م، حيث ال جيوزون على الرب القدرة على فعل كل شيء، األصلح على هللا تعاىل ب احلكمة والتعليل إال أ يف 

ا مع خمالفتهم ألهل السنة يف تفسريها .وهللا تعاىل أعلم، أقرب إىل أهل السنة من جهة إثبا

:مقاصد اجلهاد
، حيث فصل يف مقصد جهاد الطلب، مر الكاتب على مقاصد وأهداف وأسباب ودواعي اجلهاد مرورا سريعا

.بل مر مرورا خجال على مقاصد جهاد الدفع، وأمجل، التوحيدورفع كلمة ، وهو نشر الدعوة إىل هللا تعاىل

مل كتابه علم سبب عدم إيراد هذه األهداف يف جهاد الدفع ا تنقض بعض ما أراده من ، ومن  بطال إأل
م من أجل الدفع عن األرض والعرض واملال والنفس .جهاد الناس هذه األ

:بعض مقاصد جهاد الدفع
:لنفس والعرض واملالالدفع واجلهاد عن ا-
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ب يف قتال اللصوص عن سعيد بن زيد رضي هللا عنه عن النيب ، روى أبو داود يف سننه يف كتاب السنة
. ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد: صلى هللا عليه وسلم

ت( ب الد .)رواه الرتمذي يف 
، يف كتاب املظامل. (من قتل دون ماله فهو شهيد: بعضه وهو قوله صلى هللا عليه وسلموقد روى البخاري 
.من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما) ب من قتل دون ماله

لفاظ مقاربة وفيه قصة انظر جامع األصول البن األثري؛ وهو عند مسلم وأيب داود والرتمذي والنسائي 
.)دهاوما بع٢/٧٤٢(

قال صلى ؟ أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل: وعند مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه
: قال، فأنت شهيد: قال؟ أرأيت إن قتلين: قال. فاقتله: قال؟ أرأيت إن قاتلين: قال، فال تعطه: هللا عليه وسلم
.هو يف النار: قال؟ أرأيت إن قتلته

من : من حديث الزهري عن القاسم عن عبيد بن عمريويف مصنف ابن أيب شيبة  أن رجال أضاف إنسا
فرفع إىل عمر ، فقتلته) أي حجر عظيم(فرمته بفهر، فأرادها على نفسها، فذهبت منهم جارية حتتطب، هذيل

ت(.ال يودي أبدا، فذلك فتيل هللا: فقال. ابن اخلطاب وهو ) ب الرجل يريد املرأة على نفسها، كتاب الد
.)٩/٤٣٥(عند عبد الرزاق يف مصنفه

"أما أحكام الباب ففيه جواز قتل القاصد ألخذ : قال النووي يف املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج
وقال بعض أصحاب ، وهذا قول مجاهري العلماء. لعموم احلديث، سواء كان املال قليال أو كثريا، األموال بغر حق

والصواب ما قاله اجلماهري"، وهذا ليس بشيء، يئا يسريا كالثوب والطعامال جيوز قتله إذا طلب ش: مالك
)١/١٢٥(.

ارا بسالح): وما بعدها٦/٣٥(قال الشافعي يف األم خلروج ، "وإذا دخل الرجل منزل الرجل ليال أو  فأمره 
.فإذا وىل راجعا مل يكن له ضربه"، وإن أتى الضرب على نفسه، فله أن يضربه، فلم خيرج

:ومما يدخل يف هذه املعاين قتال أهل احلرابة-
بوا أموال جتار لريدوها عليهم فهم جماهدون يف سبيل ) من األعراب(قال ابن تيمية يف جند قاتلوا عر

.)٤/٥٩٩االختيارات العلمية من الفتاوى الكربى (هللا
يل هللا تعاىل كما قال الصنعاين يف ومن أهل العلم من عد قتال البغاة اخلارجني على اإلمام جهادا يف سب-

.)٤/٥٣("بذل اجلهد يف قتال الكفار أو البغاة": سبل السالم يف تعريف اجلهاد
وانظر تفصيل ذلك يف مقدمة -وإن كان جائزا لويل األمر- واحلق أن هذا ليس من القتال املمدوح

.االستقامة البن تيمية رمحه هللا تعاىل
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م فإنه البد أن يذكر هذه األنواعوالقصد أن املتحدث عن اجل ألن عامة اجلهاد اليوم هو ، هاد هذه األ
وحيث مر عليها الكاتب دون أن يفصل فيها كان ، من جهاد الدفع ال من جهاد الطلب لعدم وجود اإلمام

ا ليعلم هذا .البد من بيا

ا هل األحداث التارخيية يستدل 
رخيية وكتب التاريخ: (ـنه بأفرد الكاتب فصال كامال عنو  ).بطالن استنباط أحكام شرعية من أحداث 

فإن ما حتت هذا العنوان ، لكن موضوعه فيه ككل أحباث الكتاب حتتاج إىل تفصيل وبيان، وهو عنوان صحيح
.ما يستنكر من الكالم

:وإليك التفصيل
عتبار صالحية االحتجاج وبني قبول)، القبول أو الرد(ثبات الدليل من حيث الروايةإهناك فرق بني  الدليل 

فإن املتكلمني على كتب التاريخ تكلموا عنها كثريا من حيث عدم ، وقد خلط الكاتب بني األمرين، به بعد ثبوته
ا تروي الغث والسمني، حتقيقها للخرب وهذا النوع من احلديث ال يدخل يف البحث ، والصحيح واملكذوب، وأ

"إن هذه أحداث : لرغم أنه نقل كالما لبعض أهل العلم حوهلا وذلك عند قولهالذي يتكلم فيه الكاتب على ا
سانيد معظمها ضعيفة أو غري معروفة رخيية نقلت إلينا  هذا مع التنبيه أن طرق حتقيق اخلرب ، إخل..ووقائع 

.نهوهذا حيتاج اىل تفصيل ليس هذا موط، التارخيي ختتلف يف بعض وجوهها عن حتقيق احلديث النبوي
؟ولكن هل عمل األمة له نوع ترجيح يف بعض مسائل العلم

؟وهل جيوز للعامل أن يستدل مبا جرت عليه األمة يف أبواب العلم
ولذلك سأذكر ، وأن يذكرها ألمهيتها يف هذا الباب العظيم، هذه املسألة كان ينبغي على الكاتب أن ينتبه هلا

رخيها هو إحدى مرجحات املسائل والتمييز بينهاأقوال أهل العلم الدالة على أن ما جرت عليه .األمة يف 
ففي االعتبار يف الناسخ واملنسوخ أليب بكر احلازمي رمحه هللا تعاىل ذكر يف أول كتابه طرق الرتجيح بني 

.األخبار واألقوال ذكر مخسني وجها وهي من عيون املسائل يف كتابه
ا جيوز ، األخبار أن يكون مع أحد حديثني عمل األمة دون اآلخريف ترجيح: قال يف الوجه الثاين والثالثني أل

.فيجب تقدمي األول هلذا التجويز، أن تكون عملت مبوجبه لصحته ومل تعمل مبوجب اآلخر لضعفه
ب فيما ترجح به األخبار، وهذا الكالم رمبا أخذه من الغزايل يف املستصفى :فإنه قال يف 

فإنه إذا احتمل أن يكون عملهم بدليل آخر فيحتمل أن ، ة مبوجب أحد اخلربينأن تعمل األم: الثالث عشر
.فيكون صدقه أقوى يف النفس. يكون هذا اخلرب

وملا أراد اإلمام احلافظ أبو داود رمحه هللا تعاىل أن ميدح  ، ولذلك كان أهل العلم يذمون الغرائب من األقوال
.ر ومل يذكر فيه الغرائبكتاب السنن مدحه أنه مل يرو فيه إال املشهو 
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من أوجه ) للنص("فإن موافقة العمل: وقد فصل اإلمام الشاطيب رمحه هللا يف املوافقات هذا األمر فقال
فإنه نوع من ، على حنو ما يصدقه اإلمجاع، ومصدق له، فإن موافقته شاهد للدليل الذي استدل به، الرجحان

لألدلة من وأيضا فإن العمل خملص ، ملخالفة موهنة له أو مكذبةفإن ا، خبالف ما إذا خالفه، اإلمجاع الفعلي
تهد مىت نظر يف دليل على مسألة احتجاج إىل البحث عن أمور كثرية، املوهنةشوائب احملامل املقدرة ال ، ألن ا

ا ملها، ومعني لناسخها من منسوخها، يستقيم إعمال الدليل دو سلوك فهو عون يف ، إىل غري ذلك، ومبني 
.ولذلك اعتمده مالك بن أنس ومن قال بقوله، سبيل االجتهاد عظيم

وأيضا فإن ظواهر األدلة إذا اعتربت من غري اعتماد على األولني فيها مؤدية إىل التعارض واالختالف وهو 
ن الشريعة ال اختالف فيها، مشاهد معىن .وألن تعارض الظواهر كثري مع القطع 

ضالة وال أحدا من املختلفني يف األحكام ال الفروعية وال األصولية بعجز عن ولذلك ال جتد الفرق ال
دلة ، االستدالل على مذهبه بظواهر من األدلة ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق  بل قد شاهد

...ات على الشريعةويف كتب التواريخ واألخبار من ذلك أطالق ما أشنعها يف االفتئ، ينسبها إىل الشريعة املنزهة
ظر يف الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه األولون وما كانوا عليه من العمل فهو أحرى ، وهلذا كله جيب على كل 

)٧٧-٢/٧٦. (مث شرع رمحه هللا يف بيان ضرورة ذلك..لصواب وأقوم يف العلم والعمل
ال به يف دليل شرعي ال خيلو أن يكون معمو كل(واليت بعنوان) املسألة الثانية عشر(واقرأ إن شئت توسعا

.)..او ال يكون معموال به إال قليال أو يف وقت ما أو ال يثبت به العمل، أكثروأالسلف املتقدمني دائما 
رخيها ومن اطلع على ما  ، ومن قرأ كتب فتاوى العلماء رأى استدالهلم الكثري مبا جرى عليه عمل األمة يف 

.هذا كثريايرىكتبه شيخ اإلسالم 
أو ينقل موقف العلماء العملي من ، أو هذا عمل األمة، هذا ما حرى عليه السلف: ولذلك حني يقول القائل

زلة ما فإنه ال لكن ينبغي وضع هذا الدليل ، وال ينسب إليها ما ليس منها، يكون قد جتىن على الشريعةحادثة أو 
.كذلك ال يهمل كما أراد كاتب هذه الرسالة،  جلليةالصرحية اموضعه فال يقدم حىت ينقض األحكام

فهو قول فاسق عند : وال يقلد دينه أحدا، ومن زعم أنه ال يرى التقليد: ويف هذا يقول اإلمام أمحد يف رسالة له
لرأي واخلالف، إمنا يريد أن بذلك إبطال األثر وتعطيل العلم والسنة، هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم .والتفرد 

:مث قال رمحه هللا بعد أن ذكر مسائل يف العقائد
ر ت، وهذه املذاهب واألقاويل اليت وصفت مذهب أهل السنة واجلماعة واآل ومحلة العلم ، وأصحاب الروا

عنهم احلديث، الذين أدركناهم يقتدى ، وكانوا أئمة معروفني ثقات أصحاب صدق، وتعلمنا منهم السنن، وأخذ
وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم ، وال خالف وال ختليط، ومل يكونوا أصحاب بدعة، م ويؤخذ عنهم

.هـ. أ
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وكيف ، فتأمل حفظك هللا كيف استدل على صدق مباحثه بكون ما قاله هو قول أهل العلم وما ساروا عليه
.ذم من ترفع عن متابعتهم

وقلده ) فقه السرية(القدح يف الكتب اليت ألفت حتت اسموأما ما نقله من اجلامع يف طلب العلم الشريف من 
املفصل عليه إن شاء هللا تعاىل يف الرد على كتاب اجلامع ولكين أقدم اآلن هنا ما يلزم فالرد؛الكاتب تقليدا سيئا

.من بيان خطأ صاحب اجلامع ومقلده
فلو فقه هذه ، السرية ليس بدعة حمدثةوالتأليف يف فقه ، ذ الصحيح أن السرية تصلح لنوع من أنواع الفقهإ

البن القيم اجلوزية هو من هذه املشكاة وذلك "زاد املعاد يف هدي خري العباد"املسألة النافون لعلموا أن كتاب
.املنبع

كثريا ما أغفلت كتب الفقه بعض عيون مسائل الفقه واليت تدخل حتت امسه املبارك يف قوله صلى هللا عليه مث
.يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين""من : وسلم

؟فأين فقه الرؤ
؟وأين فقة اخلشوع

؟وأين فقه األمنية والتمين
.وغريها من املسائل

سواء كانت هذه ، اليت حتتويه األخبار الواردة يف كتب السري) مبعناه الواسع(مث إن هناك من الفقه العظيم
وترك هذه ، قريبا من الصحة أو ما كان مرسال أو منقطعااألخبار مما صح يف أعلى مراتب الصحة أو ما كان

ب واسع جهله املتأخرون ، األخبار مجلة حبجة ضعف أسانيدها ليس منهج العلماء املتقدمني يف االحتجاج وهذا 
ليف كتب يف صحيح السرية على غرار كتب الصحيح، وأفسدوا نضارته أو تقليدا لبعض ، حىت رأينا من دعا إىل 

وهو من ، وهذا وهللا هو اجلهل بعينه، وضعيفني يف تشويهها بتقسيمها إىل صحيحرين يف إفساد كتب احملدثاملتأخ
.جرائم املتأخرين يف حق هذه الكتب السلفية العظيمة

لكلية، هو إحدى العلوم الشرعية اجلليلة) فقه السرية(والقصد أن والراد هلا ، وله مرتبة يف دين هللا تعاىل ال ترد 
.لكلية شأنه شأن من قدم املرسل على الصحيح أو الضعيف على احلسن فكالمها على طريف نقيض

وصاحب اجلامع لطلب العلم الشريف تعامل يف أكثر من موطن مع مصطلحات السلف مبا استقرت عليه 
.وهذا حتكم جاهل ال يفعله إال من ال يعرف منهج املتقدمني يف املصطلحات، عند املتأخرين

وهاهنا حجم ، قش بعضهم يف مصطلح املرسل مبا استقر عليه يف كتب املتأخرين بعد ابن الصالحفهو
إذ الفقه أوسع وأمشل مما هو كتب ، مصطلح الفقه العظيم إىل ما استقر عليه املصطلح من ضيق عند املتأخرين

وأين جتد فيها ، االسالميةولو سألت أحدهم أين جتد يف هذه الكتب فقه األخالق ، الفقهاء عند املتأخرين
.ملا أحرى جوا، "حكمة التصرف يف النوازل" واليت هي عني الفقه
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تقول فالن ال ، "فأما الفقه يف اللسان الفصيح فمعناه الفهم: ٦يقول ابن بطة العكربي يف إبطال احليل ص
.أي ال يفهمه، يفقه قويل

وقد جعله العرف خاصا بعلم ، العلم والدراية يف األصل: الفقه): ٩/١١٦يف جامع األصول (وقال ابن األثري
.وإن كان كل عامل بعلم فقيها، علم أنه العامل بعلوم الشرع: فإذا قيل فقيه، الشريعة وخاصة علم الفروع

ومتام تفصيلها كما تقدم يف ردي على كتاب اجلامع لطلب ، وهذه املسألة أقتصر فيها هنا على هذا املطلوب
.العلم الشريف
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تنبيهات
)١(تنبيه

: "كشف شبهات املقاتلني" من كتاب اجلامع مبحث أولية اجلهاد ومىت شرع فقال حتت عنوانسلخ كاتب
".."بدء شرع اجلهاد وختامه

."..ال يف شريعة موسى عليه السالم بعد هالك فرعونإومل يشرع اجلهاد مبعىن قتال الكفار "
ملت كالمه ال جتد فيه دليال بينا ولعل صاحب اجلامع رأى ما تفسري ابن كثري عند ، على هذا االستنتاجولو 

"ولقد آتينا موسى الكتاب من بعدما أهلكنا القرون االوىل بصائر للناس وهدى ورمحة لعلهم يتذكرون" : قوله تعاىل
.٤٣القصص/

بل أمر املؤمنني أن ، ةأمة بعامنزال التوراة مل يعذبإإنه بعد : حيث قال اإلمام وغريه كابن حبان األندلسي
.يقاتلوا أعداء هللا من املشركني

ما أهلك هللا قوما بعذاب من السماء وال يف األرض بعدما : مث ذكر احلديث املوقوف على أيب سعيد وفيه
"ولقد آتينا موسى الكتاب ..أنزلت التوراة على وجه األرض غري أهل القرية الذين مسخوا قردة بعد موسى مث قرأ

"..بعدما أهلكنا القرون األوىلمن 
مله مله حق  .وليس يف هذا الكالم أي داللة هلذه األمة على ابتداء مشروعية اجلهاد ملن 

ذه اآلية مبا  ولقد راجعت أمهات كتب التفسري املشهورة واملعلومة فلم أر واحدا من أهل العلم استدل 
ا صاحب اجلامع مث قلده الكاتب يف هذه  .الدعوى وسلخ كالمه دون حتقيقاستدل 

ب التكثري الذي ال دليل عليه وال ضرورة له .وهللا أعلم مبا يف الصدور، فذكرها من 

)٢(تنبيه
)..كشف شبهات املقاتلني(حيث منعت قواعد أهل العلم التكفري البدعي الذي وقع فيه كاتب هذا الكتاب

إمنا ) أقصد شأن القتال(وورقايت هذه ال تبحث يف هذا الشأن، حالفإنه ال يعين جواز القتال مع املبتدعة يف كل 
عمال القواعد الشرعية التفصيلية يف إة ر وضرو ، تتحدث عن رد حكم التكفري البدعي عن طوائف من أهل البدع

رقات فالو ، وهذا له شأن آخر، وقتال املرتدين يف اجلملة جائز حتت راية أهل البدع ما مل يكفروا مثلهم، األحكام
هذه ال جيوز أن ينسب هلا القول جبواز القتال مع طائفة من الطوائف اال ما كانت هذه الطوائف على اإلسالم 

.وهي مسألة تبحث على حدة من غري تعميم، وخمالفوها على الردة والكفر



جؤنة املطيبني يف الرد على كتاب "كشف شبهات املقاتلني" ٦٦

)٣نبيه (ت
حيث ، لتزام اخللقياألمانة واالفإنه وقع يف موبقة عظيمة من جهة، واستعاره يف نفسه، مليل الكاتب اىل الغلو

:ليك الدليلإو ، قصا عن االخرين أفسد به كالمهمنقل نقال مبتورا

حتت ) فك هللا أسره من سجون الطواغيت(نقال عن كتاب أيب حممد املقدسي) ٤١ص/(قال الكاتب
:من كفر مسلما فقد كفر"الرد على شبهة ": عنوان

من املوحدين املسلمني ولو قلنا حنن الذين حيتج علينا خصو  أو كفر غري منا مبثل هذه الشبهة أن من كفر
م من الطواغيت ومسى دينهم دين اخلوارج نصرة ألعداء التوحيد على املوحدين نه  ، بغضا هلم ولتوحيدهم وبراء

ويله ألن ذلك كفر دون ذا احلديث لكان ذلك حقا ال مرية فيه وملا احتيج اىل  شك" انتهى كافر استدالال 
.نقله

:املذكور هو التايلوكالم أيب حممد يف كتابه

من املوحدين املسلمني  أو كفر غري "ولو قلنا حنن الذين حيتج علينا خصومنا مبثل هذه الشبهة أن من كفر
ومظاهرة ، ومسى دينه دين اخلوارج نصرة ألعداء التوحيد من الطواغيت، بغضا له ولتوحيده وبراءته من الطواغيت

ويله" ذا احلديث لكان ذلك حقا ال مرية فيه وملا احتيج اىل  نه هو الكافر استدالال  .لقوانينهم وعساكرهم 

:واآلن يقال هلذا الكاتب

؟أين ذهبت عبارة "ومظاهرة لقوانينهم وعساكرهم"
سقاط هذه الكلمة امل: أم تظن أن قولك يف اهلامش ؟همة"بتصرف يسري " يكون لك العذر 

وتصرفك بكالم الشيخ ، وهي الطامة العظيمة، إن كنت تظن أن هذه الكلمة ال أمهية هلا فهي وهللا الباقعة
وأن ، محد بن عتيق وبكالم أيب حممد املقدسي على هذا املنوال يدل على أن األلفاظ العلمية ال خربة لك فيها

وأعوص ومن كان هذا حاله ، حتقيق املعاين بينك وبينه قفار ومفاوز وجب عليه أن ال يتكلم يف أخطر القضا
.هذا ان اتقى ربه وخشي يوم اللقاء، املسائل

وجرمية يف ، مث ان التصرف يف كالم الناس مبا يفسد املعىن جرمية يف حقهم لعدم نقلها على وجهها الصحيح
.ملا يف ذلك من التغرير به والتلبيس عليهئحق القار 

بل هو يكفر نوعا خاصا ، نه دين اخلوارجأوكالم أيب حممد واضح يف عدم تكفري كل من مسى توحيد املخالف 
أما جمرد تسمية ، وهو من قال هذا الكالم وسبب قوله ما ذكره من التعليالت، من هؤالء الشامتني هلذا التوحيد

خمالفة املذهب كما كان خصوم الشيخ توحيد رجل من أهل احلق أنه على دين اخلوارج بسبب اجلهل أو بسبب
ذا االحممد بن عبد الوها وهذا أنبه عليه لوقوع كثري من املبتدئني يف تكفري من ، امب يسمونه فال يكون كافرا 

م يسبون دين املوحدين مثال هؤالء ورأيت منهم العجب، مساهم خوارجا حبجة أ ة أن ففالواجب معر ، وقد بليت 
خلار  ام رجل  لتكفريا ا أن يرد على خمالفه  ، بل لو كفره جلهله فإنه ال جيوز له أن يكفره، جية ال جتيز للمتهم 
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وهذا أمر يعرفه طلبة العلم وهو أمر ، ملا علم أن التكفري حق هللا تعاىل وليس حقا شخصيا يكافأ املضيع له مبثله
.وجيب على كل مسلم أن يتعلمه ألمهيته، مشهور
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ويف اخلتام

ن نقف مع دين هللا تعاىل حيث هوأ فال الغلو من دين ؛ نتهي حيث بدأت من النصيحة لنفسي وإخواين 
أن أمنع اجراء األحكام الشرعية على ، إذ كالمها مذموم غري مرضي، هللا تعاىل وال التسيب والتحلل منه وأعوذ 

يه بعد ثبوت عقد اإلسالم اال بعد حتقيق ونظر لكن التكفري ال يصار ال، فمن كفر فهو كافر، الطوائف واألفراد
فإطالق التكفري يف حق هؤالء ، وخاصة يف تكفري الطوائف اليت تعمل لإلسالم وتسعى لتحقيقه يف األرض، شديد

ومثله اطالق التكفري يف حق العلماء والدعاة واملشايخ ، دون النظر اىل قواعد أهل العلم ليس هو سبيل املؤمنني
.وكذا تكفري األمم والطوائف والتعميم فيه، ىل علم وورع وتقوىفهذا حيتاج ا

ال أين إال جيوز الدفاع عنه وال تربيره وإين مع هذا كله ومع التنبيه السابق يف مقدمة هذه الرسالة أن الباطل
عن هؤالء فريألن الذين ال يفهمون الفرق بني دفع التك، أشعر أين مضطر للتنبيه عليه كثريا ويف ختام هذه الرسالة

ا دفاع ، وبيان بدعهم وضالهلم كثريون يف هذا الزمان ذلك أين لن أعدم وجود غر جاهل يقول عن هذه الرسالة إ
فوهللا ما أفسد طوائف ، وهؤالء جيب على أهل الدين نبذهم، عن الضالني أو الطواغيت أو تربير لبدعة أو سيئة

، وسوق طلبة العلم إىل أهوائهم، يريدون جبهلهم وغلوهم قيادة السفينةإذ ، ال وجود هؤالءإاحلق ومجاعات اجلهاد 
ا كل تشدد فيجد هؤالء ألنفسهم موطنا، وألن بيئات معينة مييل أهلها إىل اخلطاب الشديد مث جتد ، وحيب شبا

آالت  أو لعدم فقهه مب، بعض من اقتبس شيئا من العلم ومل يرتسخ فيه ينساق معهم ويوافقهم مسايرة للنحلة
وال يقبلوا ألنفسهم ربط رؤوسهم ، فعلى طلبة العلم أن يتقوا هللا تعاىل، أو خوفا من انفضاض اجلمع عنه، كالمهم

ا، مبن ال يستطيع أن يقيم مسألة فقهية واحدة س الرجل ، بل جيب وضع هؤالء يف مواطنهم اليت يستحقو فليس 
لبذل تربر له أن ، تعاىل يف املسائليف اجلهاد مبربر ألن يكون هو الذي يقرر حكم هللا  وليس طيب نفس الرجل 

بل املصيب ، فليس من قال األشد هو املصيب، وليس الغلو اال أحد طريف الباطل، يكون قوله يف األحكام مسددا
بل ال بد ، مث ليس جمرد وجود آية أو حديث وراء كل كلمة دليل على صواب ما يقوله املتكلم، هو صاحب الدليل

.وليبصر الفقيه مآالت كالمه يف نفس السامع واملستفيت واملتعلم، مراجعة كالمه على أصول أهل العلم والفقهمن 
واألقل وجودا، نعم واألكثر يف املسلمني من عوام ، أهل الغلو يف كل بيئات اإلسالم هم األضعف صو

م هذا الدين ورفعته ومفتني هم أهل التحلل والتسيب لكن علينا أن نعلم أن أهل الدين على  اجلملة واملشغولني 
ووجود هذه القلة بني القلة تفسد كثريا وتضر ضررا على مسرية العمل لدين هللا تعاىل مبا ال يعلم مداه اال ، هم قلة

ذا الرد على كتاب كشف ، هللا تعاىل وقد نصحين بعض األحبة األخيار عندي وهللا حسيبهم أن ال أنشغل 
ونصيحتهم ، إخواننا وأحبتنافهؤالء، خطأ شديد) وأستغفر هللا تعاىل(وهذا عندي، وينا ألمرهشبهات املقاتلني
م مبا معهم من دين هللا تعاىل ومبا عندهم من احلرص على دينهم واجب يف دين هللا تعاىل ، أوىل من غريهم ومواال
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مهم خبارجية، ال ينكره اال جاحد جاهل ال أ ام، وأ صول اخلوارجألن اإل م قالوا  وهؤالء ، خلارجية تعين أ
م وقعوا يف بعض ما وقع فيه اخلوارج من الغلو، ليس عندهم شيء من هذا لكنهم ما زالت أصوهلم هي ، هذا مع أ

م خريا ا ومل يكن اهلوى تذكروا إن أراد هللا  .أصول أهل السنة واجلماعة إذا ذكروا 

، كون قد وفقت يف بيان ما جيب علي من دين هللا تعاىل والنصيحة ألخواينهذا وأسأل هللا تعاىل أن أ
فما أردت علم هللا تعاىل اال اخلري "إن أريد إال ، وأستغفر هللا تعاىل مما جهلته أو قلته على غري وجهه الصحيح

."تاإلصالح ما استطع
رب العاملني واحلمد 
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