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  عضو اإلفتاء واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلامء
         

احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعـني ، 
ّفقد قرأت جزءا من الكتاب الذي أل :أما بعد   بنـدر بـن نـايف العتيبـي ،/ الشـيخ فهً

، وقـد أجـاد فيـه ) مناقشة تأصيلية علمية ملسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا  ( ـب واملوسوم
ً ، مـدعام مـا ذكـره َّوبني موقف أهل السنة واجلامعة ممن حكم بغري ما أنـزل اهللاوأفاد ، 

 تربين من علـامء هـذهباألدلة الرشعية من الكتاب والسنة ، وأقوال وفتاوى األئمة املع
فأسأل اهللا العيل القدير أن جيـزي املؤلـف خـري اجلـزاء وأن ينفـع بـه وبكتابـه  .األمة 

   . وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ،املسلمني إنه سميع جميب 
 عضو هيئة كبار العلامء


  






 


 

         
  

  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد 
العلـم  ًن أشد املسائل إشـكاال عـىل طـالبمسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا مفلام كانت 

 يف إخـراج ُطإ فيها بعض الفضالء فقد اجتهدت مـا اسـتطعتحتى إنه مل يسلم من اخل
  .ً راجيا من اهللا تبارك وتعاىل أن ينفع به للحق ًهذا الكتاب بيانا
  مهـم طـالبمت به نفيس ال سيام وقد ضـعفتزل الذي أاإلجياز عىل ثم إنني حرصت

  :متي هذه بـ وأختم مقد،   ما هموقليلن رحم ريب  معن القراءة إال العلم
   رمحهم اهللاقة من كالم السلفُنبذ متفر

 رشح أصـول« يف  الاللكـائي(  » ًإن عىل احلـق نـورا«   :ريض اهللا عنه عبادة بن الصامتقال 
   . )١١٦  رقم»اعتقاد أهل السنة واجلامعة 

ِّال يقلدنأال «   :ريض اهللا عنه عبد اهللا بن مسعودوقال  ً أحدكم دينه رجال ،ُ َ !  آمن آمن ْإن ُ
   . )١٣٠( »ة الفتن ن عليهؤم ال ي فإن احلي، فبامليت يند مقتدب فإن كنتم ال !وإن كفر كفر 

مل يدخله  قلبي ً بيشء يف اإلسالم أشد فرحا بأنما فرحت«   :ريض اهللا عنه ابن عمروقال 
   . )٢٢٧(  » األهواء  من هذهيشء

   . )١٢٠(  » واحد  اهللااك والتلون يف دين اهللا ، فإن دينإي«   :ريض اهللا عنه حذيفةوقال 
   . )٤٧(  »  دارتحيثور مع السنة ند«   :رمحه اهللا األوزاعيوقال 
   . )٤٩(  » رباءغ فإهنمًاستوصوا بأهل السنة خريا «   :رمحه اهللا سفيان الثوريوقال 
   . )١٩(  »الناس  فإنكم من أقل!!  واقَّترفة يا أهل السن«   :رمحه اهللا احلسن البرصيوقال 
 مـن نهـا منة ، وأغـربـ مـن السـربـ أغءليس يش«   :رمحه اهللا دـيونس بن عبيوقال 
   . )٢٣(  » هايعرف




 

 



وآخـر  ة سـنصـاحبق غـك عـن رجـل بـاملرشإذا بل«   :رمحه اهللا سفيان الثوريوقال 
   . )٥٠(   »واجلامعة  أهل السنةما أقل هلام ،  إليهام السالم وادعباملغرب ؛ فابعث

َإين أخرب بموت«   :رمحه اهللا أيوب السختياينوقال  ْ  فكـأين أفقـدة  الرجل من أهل السـنُ
   . )٢٩(  » بعض أعضائي

 يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم موت أهل السنة ونإن الذين يتمن«   :رمحه اهللا وقال
   . )٣٥( » كره الكافرون   نوره ولوواهللا متم

ِّن السـنيَم رمحـه اهللا أبو بكر بن عياش لُوسئ   ملُذي إذا ذكـرت األهـواءالـ«  : ؟ فقـال ُّ
   . )٥٣(  »  منهاب ليشءيتعص
 َمـن سـلكق ِ مـن طريـ إىل اجلنـةدَأقصـ لـيس طريـق«   :رمحـه اهللا شاذ بن حييىوقال 
   . )١١٢(   »اآلثار
 فقد غـشَّ فشاوره فدله عىل مبتدع ؛ من أتاه رجل«   :رمحه اهللا الفضيل بن عياضوقال 

   . )٢٦١(  » اإلسالم
 صىل اهللا عليه وسـلماهللا ليس صاحب بدعة حتدثه عن رسول «   :رمحه اهللا األوزاعيوقال 

   . )٧٣٢(  »  احلديثإال أبغضبخالف بدعته 
 ال:  خارجيان بالبيت فقال أحدمها لصاحبه طاف«   :رمحه اهللا أبو العباس األصموقال 

جنة عرضها كعرض السامء :  فقال صاحبه !وغريك ي ن هذا اخللق غري ميدخل اجلنة
   . )٢٣١٧(  »رأيه   وترك !هي لك :فقال  !نعم : فقال ! واألرض بنيت يل ولك ؟

  : مباحث أربعة الكتاب يف وقد جعلت هذا ؛
 . من معرفتها  قواعد ال بد:املبحث األول 
 . التفصيل يف مسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا :املبحث الثاين 

  . متممة فصول:املبحث الثالث 
  . نيخالفاملأهم أدلة  اجلواب عن :املبحث الرابع 

  إين أسألك اهلدى والسداداللهمف






 


 


 ..  قواعدتسوهي   

 القاعدة األوىل
   أصولستةن وتتضم ..  مسلماحلكم بام أنزل اهللا فرض عني عىل كل

      ﴿ :  وجوب احلكم برشع اهللا تعاىل ، قال تعـاىل :األصل األول 
                   
          ﴾  ] ٤٩املائدة[ .   
ه ، قـال رشيعتضا والتسليم ل وجوب التحاكم إىل رشع اهللا تعاىل مع الر:صل الثاين األ

ــــاىل  ﴿  :تـع                             
         ﴾   ]٦٥ النساء[ .   

﴿ : م برشع اهللا تعـاىل ، قـال تعـاىل  الوعيد ملن مل حيك:األصل الثالث           
               ﴾  ] وقال تعاىل  ]٤٤املائدة ، :  ﴿            

          ﴾  ] وقال تعاىل  ]٤٥املائدة ،  : ﴿              
    ﴾   ] ٤٧املائدة[ .   

 :اىل ـقال تع،  صىل اهللا عليه وسلمالفة أمر اهللا تعاىل ورسوله  احلذر من خم:األصل الرابع 
 ﴿                              ﴾  ] ٦٣النور [ .  

﴿  :اىل ـ قـال تعـ، اهللا تبارك وتعـاىل أحسـن األحكـام  حكم:األصل اخلامس     
                        ﴾  ]٥٠ ائدةامل[  .  

 :اىل عـل تا قـ، روح ونورما جاء من أحكام رشعية من عند اهللا فهو  :األصل السادس 
﴿                 
             ﴾ ]  ٥٢الشورى[  .       




 

 



 القاعد الثانية
  هوقوع املرء يف يشء من املكفرات ال يلزم منه كفر

   .ةبإقامة احلج  مرشوطَّعني تكفري املوذلك أن
لمني وإن أخطأ وغلط ؛ ًوليس ألحد أن يكفر أحدا من املس«   :رمحه اهللا ابن تيميةقال 

َّة وتبنيحتى تقام عليه احلج ُومن ثبت إسالمه بيقني مل يزل.  ة له املحجُ   ذلك عنهَ
   . )١٢/٤٦٦ الفتاوى(  » الشبهة إقامة احلجة وإزالة بل ال يزول إال بعد ، بالشك

 لعلمكا؛ رء امل َّعني يف ذلكن توفر رشوط تكفري املد موإقامة احلجة تعني التأك :أقول * 
 التأويل السائغ وعدم املنايف لإلكراه ، واالختيار املنايف للخطإ ، والقصداملنايف للجهل ، 

  .املنايف لوجود التأويل السائغ 
 ،ن وقـع فيـه  منه كفر كل مـِلعلم من الكفر األكرب ؛ فال يلزم اره أهل قر فام:وعليه * 

  . قبل احلكم بالكفر ةج من إقامة احلإذ ال بد
  الثالثةالقاعدة

   اخلروج عليهكفر احلاكم ال يلزم منه جواز
 : رشوط مخسةوذلك أن جلواز اخلروج عىل احلاكم 

  .ح الذي عندنا من اهللا فيه برهان البواه يف الكفروقوع .١
 . عليه ةإقامة احلج .٢
 .القدرة عىل إزالته  .٣
 . مكانه القدرة عىل تنصيب مسلم .٤
  . من مفسدة بقائه لمني أعظم مفسدة عىل املس يرتتب عىل هذا اخلروجّأال .٥

أو يف وقت   ،مستضعففمن كان من املؤمنني بأرض هو فيها «  : رمحه اهللا ابن تيميةقال 
هو فيه مستضعف ؛ فليعمل بآية الصرب والصفح عمن يؤذي اهللا ورسـوله مـن الـذين 

ين  فإنام يعملون بآيـة قتـال أئمـة الكفـر الـذوأما أهل القوة. أوتوا الكتاب واملرشكني 
 وهـم وا الكتاب حتى يعطـوا اجلزيـة عـن يـدوبآية قتال الذين أوت، يطعنون يف الدين 

   . )٢/٤١٣الصارم املسلول ( » صاغرون 






 



ًإال إذا رأى املسلمون كفرا بواحا عندهم من اهللا فيه برهان«   :رمحه اهللا ابن بازوقال   فال ً
أما إذا مل يكن عندهم  ، قدرةإذا كان عندهم بأس أن خيرجوا عىل هذا السلطان إلزالته 

 فلـيس هلـم اخلـروج ؛ رعايـة : ًب رشا أكثـريسـبأو كان اخلـروج . قدرة فال خيرجوا 
 ال جيوز إزالة الرش بام هـو أرش( ع عليها أنه َمْجوالقاعدة الرشعية امل. ح العامة للمصال

 جيـوز بإمجـاع  أكثر فـالأما درء الرش برش. فه ؛ بل جيب درء الرش بام يزيله أو خيف ) منه
 ً التي تريد إزالة هـذا السـلطان الـذي فعـل كفـرا–فإذا كانت هذه الطائفة  . املسلمني

ًوتضع إماما صاحلا طيبا  تزيله هبا عندها قدرة –ًبواحا  ً  هذا فساد دون أن يرتتب عىلمن ً
أمـا إذا كـان اخلـروج ، فال بأس  :  هذا السلطانكبري عىل املسلمني ورش أعظم من رش

ّ عليه فساد كبري واختالل األمن وظلم الناس واغتيال من ال يستحق االغتيال إىل يرتتب
   . )٨/٢٠٣الفتاوى (  » غري هذا من الفساد العظيم فهذا ال جيوز

 عـىل إزالتـه قادريننا إن ك«  : عن اخلروج عىل احلاكم الكافر رمحـه اهللا ابن عثيمنيوقال 
 ن مجيع الواجبات الرشعية مرشوطة نخرج ؛ أل فالغري قادرينا وإذا كن، فحينئذ نخرج 

 فقد يرتتب عىل خروجنا مفسدة أكرب وأعظم ممـاثم إذا خرجنا . بالقدرة واالستطاعة 
ة له ؛ رصنا أذل خرجنا ثم ظهرت العزة ]لو [ ألننا  . الرجل عىل ما هو عليه لو بقي هذا
   . )١٢٢٢ ، سؤال ٥١، لقاء  ٣/١٢٦الباب املفتوح ( » يف طغيانه وكفره أكثر  أكثر ومتادى

نـه  مال يلـزم ِ العلم من الكفر األكرب ، ووقع فيه احلاكم ؛ فإنـهره أهل فام قر:وعليه * 
 الرشوط األخـرىيف  من النظـر جة ، بل ال بدقيمت عليه احلجواز اخلروج عليه ولو أ

  .بيحة للخروج امل
 القاعدة الرابعة

 لتكفريخالفة للرشع عدم ال امل يف األعاماألصل
  نهـ علــل ناقــذا األصــ عىل هارئــ طريفــوالتك

التكفـري  عىل الدليل  ، إال ما دلرة مكفغريفة للرشع خالني أن مجيع األعامل املوهذا يع
   :مسألتانع من هذه القاعدة وتتفر . به
 إىل خـالف) عدم الكفـر ( =  من أصله  عنهاألعامل املنهيان  مَمن أراد نقل عمل .١

  . بدليل فال عربة بام قال  فإن مل يأت،فيلزمه الدليل ) الكفر = (  أصله




 

 



باألصل ،   ، فيكفيه االستدالل عنها من األعامل املنهيلتكفري بعملَمن أراد عدم ا .٢
  .ينقل من ذلك األصل الدليل الذي وعدم وجود 

ْحيح الذي ال مدفِومن جهة النظر الص«   :رمحه اهللا ابن عبد الربقال  َمن ثبت له  أن كل: ع له َ
  بعـدفـاختلفواًل تـأويال ، ً ذنبا أو تأو ، ثم أذنب من املسلمنيبإمجاع ٍ اإلسالم يف وقتعقد

 ة ، وال خيـرججًمعنى يوجب ح بعد إمجاعهم الفهمن الختمل يكيف خروجه من اإلسالم ؛ 
   . )١٦/٣١٥د التمهي(  » هلا ضعار م الآخر ، أو سنة ثابتة باتفاق  عليه إالمن اإلسالم املتفق

  ؛املثال عىل سبيلره أهل العلم يف نواقض الوضوء واعترب يف هذه القاعدة بام قر :أقول * 
  مـن إال بدليل ، ولـو قـال أحـد يف يشء صحيحِعىل نقض وضوء منهم أحد جيرؤال ف

  .نواقض الوضوء برأيه من دون دليل ؛ فإهنم ال يقبلون قوله 
ِض  عىل نقةجدل ح فهو عىل طهارته ، إال أن تر الرجلذا تطهإ«   :رمحه اهللا ابن املنذرقال 

   . )١/٢٣٠األوسط (  » طهارته
 ذكرنا ، بل قد من حيث ةج مع من أوجب الوضوء من ذلك حوليس«   :رمحه اهللا قالو

 ، وقد اختلفوا يف نقض طهارته بعد حـدوث طاهر: أن من تطهر   العلم عىلأمجع أهل
 :قال . مل تنقض  : وقال آخرون  ،هانتقضت طهارت: ت طائفة فقال... واحلجامة  عافالر
ُ جائز أن تنقض طفغري صىل اهللا  عن رسول اهللا مثله ، أو خرب  عليها إال بإمجاعَمعْهارة جمٍ

   . )١/١٧٤األوسط (   » لهِعارض ال معليه وسلم
 إن  عبـادة الوضـوء إال القول بـنقض علامء اإلسالم عن قبولفْفإن توق :ثم أقول * 

 َ إبطال إسـالم املـرءف ؛ وذلك أنم أوىل هبذا التوقَ نقض اإلسالفإن  بدليل ،هجاء قائل
   .فاحفظ هذا فإنه مهم.  من إبطال وضوئه أبلغ

 ا غري مكفرة ؛ فمن كفر بأي فإن األصل يف مسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا أهن:وعليه * 
  .بام قال  فال عربة بالدليل  فإن مل يأت من صور املسألة لزمه الدليل ،صورة

 القاعدة اخلامسة
   بأحد دون أحدزل اهللا ال ختتصمسألة احلكم بغري ما أن

  . اثنني  بني؛ بل تشمل كل من حكماألعىل  بالقايض وال األمري وال احلاكم فال ختتص






 



  ،حرب  كان صاحب ، سواءٍوكل من حكم بني اثنني فهو قاض«   :رمحه اهللا ابن تيميةقال 
حتى الذي ًأو منتصبا لالحتساب باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،  يوان ،متويل دأو 

الفتـاوى (   »احلكـام ونـه مـنإن الصـحابة كـانوا يعدـحيكم بني الصبيان يف اخلطوط فـ
١٨/١٧٠( .   
رة مـن  صور يف أين كف يف حق األمري وغري األمري عىل السواء ، ومفاحلكم :وعليه * 

  .أو غري أمري  ً وقع يف تلك الصورة ؛ أمريا كانن أن يكفر كل مسألة ؛ لزمهصور هذه امل
 القاعدة السادسة

  ن اإلشكاالت يف كثري ماإلمجال سبب
 ؛ فالكالم فيهـا بـالنفي واإلثبـات دون األلفاظ املجملةوأما «   :رمحـه اهللا ابن تيميةقال 

منهـاج السـنة (  » والقـال القيليوقع يف اجلهل والضالل والفتن واخلبال واالستفصال ؛ 
٢/٢١٧( .   

  التـي هـي–بعقلياهتم ن هؤالء املعارضني للكتاب والسنةإ«   :رمحه اهللا ابن القيموقال 
ون أمرهم يف ذلك عىل أقوال مشتبهة حمتملة ، حتتمل معاين  ، إنام يبن–يف احلقيقة جهليات 

مجال يف اللفظ ؛ يوجب تناوهلا بحق ويكون ما فيها من االشتباه يف املعنى ، واإلمتعددة ، 
 ألجل االشتباه ًيقبل من مل حيط هبا علام ما فيها من الباطل ،: وباطل ، فبام فيها من احلق 

 ، وهذا منشأ ضالل مـن  األنبياءثم يعارضون بام فيها من الباطل نصوص. وااللتباس 
 من األلفاظ املجملة فأصل ضالل بني آدم...  من األمم قبلنا وهو منشأ البدع كلها ضل

   . )٣/٩٢٥ الصواعق املرسلة(  »طة ًوال سيام إذا صادفت أذهانا خمب واملعاين املشتبهة
 فإن اإلمجال واإلطالق وعـدم«   :رمحهم اهللا عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسنوقال 

اخلطإ وعدم الفقه بس والل من  به يشءل؛ حيصالعلم بمعرفة موانع اخلطاب وتفاصيله 
عيون (  » والقرآن فسد األديان ويشتت األذهان وحيول بينها وبني فهم السنةُعن اهللا ، ما ي

  . )١/١٦٦الرسائل 
 إطالق  ، وال يصحة الرشعيةـّالتفصيل يف أي مسألة فصلتها األدل فالواجب :وعليه * 

  . اعتبار التفصيل الذي اقتضاه الدليل عال دوناألحكام عىل األف
 : إليك ذه القاعدة ؛ًوانطالقا من ه




 

 


 




 بال خالف من الكفر األكرب تس ؛ حاالت تسعوهي 
   أهنا من الكفر األصغراحلق نازع فيها بعض املتأخرين وثالثها يتل

  
غـري   احلكم بغري ما أنـزل اهللا أمـر جـائز أنًداأن حيكم بغري ما أنزل اهللا معتق :صورهتا 

  .م حمر
   . اتفقوا عىل أن هذه احلالة مكفرة الكفر األكرب:حكمها 

  : أمران ودليل ذلك
 ابن تيميةقال ، مات حرً شيئا من املن استحلاتفاق أهل السنة عىل كفر م  :األمر األول

   . )٣/٩٧١الصارم املسلول (  » فاقباالت كافر فهو ًمستحال هلان فعل املحارم م«   :رمحه اهللا
 ، احلكـم بغـري مـا أنـزل اهللا لاتفـاق أهـل السـنة عـىل كفـر مـن اسـتح  :األمر الثاين

  املجمع عليه ، أو حرم احلالل املجمعل احلرامحلواإلنسان متى «   :رمحه اهللا ابن تيمية قال
 ، ويف مثل هذا نزل فقهاءباتفاق ال ًاًكافرا مرتدكان : ل الرشع املجمع عليه عليه ، أو بد

﴿  –ولني ـد القـ عىل أح–اىل ـقوله تع                        ﴾  
   . )٣/٢٦٧الفتاوى (  » للحكم بغري ما أنزل اهللا املستحلهو :  ، أي  ]٤٤املائدة [ 

  ُّوتتعلق هبذه احلالة ست مسائل


 بغـري مـا د جواز احلكـمري ما أنزل اهللا ، ما دام يعتقم بغيكفر يف هذه احلالة ولو مل حيك
  .أنزل اهللا 


   . اليشءاعتقاد حل:  ؛ وذلك أن حقيقته هي  قلبياالستحالل أمر

  .  )٣/٩٧١سلول الصارم امل( »  له  أهنا حاللقاداعت : حاللواالست«   :رمحه اهللا ابن تيميةقال 






 



إغاثـة (  » هحلـ ًداعتقمالذي يفعله :  لليشء هو فإن املستحل«   :رمحه اهللا ابن القيموقال 
   . )١/٣٨٢اللهفان 

وأما ... اهللا  مه اإلنسان حل ما حرأن يعتقد: االستحالل هو «   :رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 
  أنه حالل لكنـه يرصال يعتقد، لربا لو أن اإلنسان تعامل با: ُاالستحالل الفعيل فينظر 

   . )١١٩٨ ، سؤال ٥٠ ، لقاء ٣/٩٧الباب املفتوح (  »ه ر ؛ ألنه ال يستحلفإنه ال يكفعليه ؛ 
 الثالثة انظر املسألةو(   بام يف النفسبالترصيح إال فُ يعرًا فإنه اليًمرا قلب وما كان أ:أقول * 

   .)والرابعة 


يف قصة الرجل  ودليل ذلك، االستحالل ىل صاحب الفعل بعم قرائن يف احلكر للال أث
  بالشهادة ، نطقريض اهللا عنهاممتكن منه أسامة بن زيد ّلـام ن املسلمني ، وً نفرا متلالذي ق

ًفقتله أسامة ظنا منه أنه إنام قاهلا   صىل اهللا عليه وسلم ُّفأنكر عليه النبي السيف ،ًصا من ختلُ
 :ُقال أسامة  .  )٦٨٧٢ ، ٤٢٦٩البخاري (  » ! ؟ )ال إله إال اهللا: ( أقتلته بعدما قال « : وقال 

 ، مسـلم ٦٨٧٢ ، ٤٢٦٩البخـاري (  َّفام زال يكررها عيل حتى متنيـت أين أسـلمت يومئـذ
  . )٢٧٣مسـلم (  »! أم ال ؟ لم أقاهلـاـلتعـ  عن قلبـهققتـش أفال«  : ظـويف لف .  )٢٧٣

   . )٢٧٥مسلم (   »! يوم القيامة ؟إذا جاءت) ال إله إال اهللا ( ـ ب ف تصنعفكي«  :ويف رواية 
 تهـادمـا يف القلـوب لكـان اجًعتربا يف احلكم عىل  فلو كان األخذ بالقرائن م:أقول * 

ِن القرائن  أوىل هبذا االعتبار ؛ فقد اجتمع يف ذلك الرجل مريض اهللا عنهام  بن زيدأسامة
غريه ، ومع هذا فقد ألغى  يكاد أن جيتمع يف  إسالمه ما الدقي القول بعدم صالتي تقو

 بـالقرائن هأخـذ يقبـل منـه  اجلليـل وملَ اجتهاد ذلك الصـحايبصىل اهللا عليه وسلمُّالنبي 
   . أوىل باإللغاء الصحايبُفاجتهاد غري ،للحكم عىل ما يف القلوب 

 إنام جيري  عىل أن احلكمدليل) ت عن قلبه  شققّهال( ويف قوله «   :رمحه اهللا اخلطايبقال 
   . )٢/٢٣٤معامل السنن (  »  إىل اهللا سبحانهوأن الرسائر موكولةعىل الظاهر ، 

 ؛ فـإذا كذلك اإليامن ؛ له مبـدأ وكـامل ، وظـاهر وبـاطنو«   :رمحـه اهللا ابن تيميةوقال 
ريـث  كحقـن الـدم واملـال واملوا–ُقت به األحكام الدنيوية ؛ من احلقوق واحلدود عل

 ذلك بالباطن قت بظاهره ، وال يمكن غري ذلك ؛ إذ تعليقعل : – الدنيوية والعقوبات




 

 



ً ، وإن قدر أحيانا ؛ فهمتعذر   بـهيثبـت ً ذلـك علـامُال يعلـمـفـ ًدرة ،ً علام وقو متعرسـُ
   . )٧/٤٢٢الفتاوى (  » يف الباطن نهُن مل يعلم ذلك م، وال يمكن عقوبة مر يف الظاه

 بظـاهر خـذ فنأهلو ادعى أنه ال يستحل«  :م رشع اهللا ن ال حيك عمرمحه اهللا ابن باز قالو
 لبـاب الثالـث مـن كتـاب اإليـامنا رشح سامحته ،جملس ه من علقت( » بكفره   وال نحكمكالمه

  .)  وفقه اهللا الشيخ عبد العزيز السدحانبقراءة  ، ـ ه٢٧/٧/١٤١٧بتأريخ  ،» صحيح البخاري «  من


 أربعـة ، وبرهان ذلـك مـن اإلرصار وال املداومة وال الفعل من فعرُاالستحالل ال ي
  :أوجه 

  .نا إليه وقبسًا ليقل به أحد من أهل العلم املتقدمني ، ولو كان حق مل :الوجه األول 
 :مجاع اإل ن مدليلني  يلزم منه تعارض:الوجه الثاين 

اتفق أهل السـنة «   :رمحه اهللا بن عبد الرباقال ،  الذنوب فر أهلمجاع عىل عدم كاإل .١
 من –  وإن عظم–ذنبه  رجهال خيً أحدا عىل أن – وهم أهل الفقه واألثر – واجلامعة
 ذنب املـمد فيـه ، فـيع ال قيـ مطلـقوهذا اإلمجاع،   )١٦/٣١٥التمهيـد (  » اإلسالم

  .رصِاملداوم وامل
ن فعـل املحـارم مـ«   :رمحه اهللا ابن تيميةقال ،   الذنبعىل كفر من استحلاإلمجاع  .٢

   . )٣/٩٧١الصارم املسلول (   »باالتفاق كافر  فهوًمستحال هلا
 عىل كفر من استحل إمجاعهم اإلمجاع عىل عدم كفر أهل الذنوب مع فإطالقهم :أقول * 
   .فاحفظ هذا فإنه مهم ،ًاستحالال   عىل عدم اعتبار املداومة واإلرصاردليلًما ؛ حمر

لسنة عـىل خالفـه ، ما أمجع أهل ا أهل الذنوب ، وذلك  يلزم منه تكفري:الث الوجه الث
ر قر  عند من كافروفه : –  بفعله– ، وداوم عليه ، وأرص عليه رهفمن قارف الذنب ده

  .  بإمجاع أهل السنةوليس بكافر ،م اهللا  ما حرًمستحالألنه يراه ذلك ؛ 
 مكـن ، وال ي )١١ص ( م  احلل كام تقدادقاعت االستحالل هي  أن حقيقة:الوجه الرابع 

 قـاد عـام ذلك االعت بإفصاح صاحب إال–  معرفة يقينية– أن يصار إىل معرفة االعتقاد
م ام يعزالنصيحة ورب ًنب وتأثرا منًافا بالذ اعرتصاةه ، ولذلك فإننا نجد من العيف نفس

  .ذنب ر مع اإلقرار بالاالستحالل ال يتصووًأحدهم عىل التوبة كثريا ، 






 




 جلرجـل الـذي تـزوا يف بام صح؛  ف بالفعلُ يعر من قال أن االستحاللاستدل بعض

 ابـن ماجـة  ،٣٣٣١ ، النسائي ١٣٦٢الرتمذي (  هلبقت صىل اهللا عليه وسلمَامرأة أبيه فأمر النبي 
  . )٣٣٣٢ ، النسـائي ٤٤٧٥أبـو داود (   مالـهأخذ: ويف بعض ألفاظ احلديث أنه  .  )٢٦٠٧

أيب  النسائي وابن ماجة وابن« ـ ل» اإلصابة «  يف  ابن حجراعزاه(  ه مالسَّمخ : ه أنوجاءت زيادة
 ابـن أيب خيثمـة« لــ » زاد املعـاد « يف   ابن القـيما، وعزاه» دي وغريهم خيثمة وابن السكن والباور

  ) .  اجلميع اهللابن ماجة رحم»  سنن « لنسائي وال يفا» تبى جم« يف  هذه الزيادة ومل أجد .» يف تارخيه 
هذا : قال حييى بن معني «   :رمحه اهللا ابن القيم  عنهقال التخميس هذه ؛ زيادةاحلديث بو

  »إسـناده حسـن«   :رمحـه اهللا ابن حجر  عنهوقال،   )٥/١٥زاد املعاد (  » صحيح حديث
   .)يض اهللا عنه  ر املزينة إياس بن هاللأيب قر ترمجةعند  ، ١/٣١٤اإلصابة ( 

مـن  خـذُل أكـل مـا« : يء هـو  والف، ًئافي عىل أنه اعتربه  يدل وختميس املال:أقول * 
  وهـذا يـدل . )٧ :  ، احلرش٤/٣٩٦قالـه ابـن كثـري رمحـه اهللا يف تفسـريه (  »  بغري قتالفارالك

   . )٣/١٥٠» رشح معاين اآلثار «  أفاده الطحاوي رمحه اهللا يف(  ًرتداُقتل معىل أنه 
صىل اهللا عليه   عىل أن النبي ال يستقيم ؛ ألن احلديث حممول وهذا االستدالل:ثم أقول * 

  : أوجه ةأربعقلبه ، وبرهانه من  يف قرارة الذنب ذلك  يستحل الرجل ذلك أنعلم وسلم
 اإلرث ، منروهنا  امرأة األب ، ويَكاحون نأهل اجلاهلية كانوا يستحل أن :الوجه األول 

   .هً عليه معتقدا حلميفعلون ؛ فأقد أهل اجلاهلية  فعل ما كانفالرجل
 فـإهنم كـانوا ،عىل قواعد أهـل اجلاهليـة ) : نكح امرأة أبيه ( «   :رمحه اهللا دينالسقال 
َاهللا تعـاىل النهـي   ، ولذلك ذكرن باب اإلرثون ذلك معدجون بأزواج آبائهم ، ييتزو

 ﴿  :عن ذلك بخصوصه بقوله         ﴾   ] فالرجل ...   ]٢٢النساء
ُ مرتدا ، فقتلً ذلك حالال ؛ فصارلكهم يف عد مسسلك ويل احلـديث وهذا تأ .  لذلكً

   . )٣٣٣٢رشحه لسنن النسائي حتت احلديث رقم (  » هعند من ال يقول بظاهر
   .حاللستم منه االُعل  الرجلذلك عىل أن محلوا احلديث رمحهم اهللا علامءال  أن:الوجه الثاين 

مسـائل ابنـه عبـد اهللا (  » عىل االسـتحالل منه  أن ذلكواهللا أعلمى نر«   :رمحه اهللا أمحدقال 
٣/١٠٨٥/١٤٩٨( .   




 

 



ن ذلك عىل االستحالل كام كانوا ذلك املتزوج فعل ما فعل م«   :رمحه اهللا الطحاويوقال 
 أن يفعل به صىل اهللا عليه وسلم فأمر رسول اهللا  ،ًمرتدا اجلاهلية ؛ فصار بذلك يفعلون يف

   . )٣/١٤٩رشح معاين اآلثار ( » ما يفعل باملرتد 
 التحريم ، باملع ... من محل احلديث عىل أن ذلك الرجل ال بد«   :رمحه اهللا الشوكاينوقال 
   . )٧/١٣١نيل األوطار (  »الكفر   ؛ وذلك من موجباتًه مستحالَوفعل

  !تكرر منه ذلك الذنب أهل العلم من زنا بامرأة أبيه ، ولو   عدم تكفري :الوجه الثالث
  ؛ن دون استحالل قلبيموقوعه عليها  د ولو كان كفر من تزوج امرأة أبيه ملجر:أقول * 
   .فاحفظ هذا فإنه مهم.  أبيه روا من زنا بامرأةلكف

نصوص ال وجيب محله عىل، اه  فيه اشتب أن هذا النص:  –ل  عىل سبيل التنز–الوجه الرابع 
القلـب ؛  يف الكشـف عـام يف ت عـىل عـدم اعتبـار القـرائنألخرى التي دلااملحكمة 

عصاة عدم كفر ال السنة عىل ، وإمجاع أهل  )١٢ص (  املتقدم ريض اهللا عنهكحديث أسامة 
 ُومحـل.   )١١ص (  ًمـاحمر اسـتحل مع أهنم جممعون عىل كفر مـن  ذنوهبموإن عظمت

  ﴿ : قال تعاىل ًخالفا ألهل البدع ، ، هو سبيل أهل السنة ؛ عىل املحكم  هاملتشاب
                

                 
               ﴾  ] ٧آل عمران[ .   


 د لفعلـه ولـو ملجـرقد يصف أهل العلم بعض العصاة باالستحالل وذلـك بـالنظر امل
 إال –ً وإن كان موجودا – هم ال يقولون بكفره ، فهذا التعبري ، لكنيقرتن به اعتقاد قلبي

  . به تج ، فال حيريكفت به الراد توسع يف العبارة ، وال يأنه
  

  . اهللا ًكم بغري ما أنزل اهللا جاحدا حكم أن حي:هتا صور
    . اتفقوا عىل أن هذه احلالة مكفرة الكفر األكرب:حكمها 






 



   :أمران دليل ذلك
  :رمحه اهللا ابن بازقال ن دين اهللا ، مًن جحد شيئا ماتفاق أهل السنة عىل كفر  :األمر األول

  عـن مرتـدكـافرفإنـه   ...اهللا هـًن جحـد شـيئا ممـا أوجبـمـ قـ يف حوهكذا احلكم« 
   . )٧/٧٨الفتاوى (  » العلم بإمجاع أهلاإلسالم 
  بـام أنـزل اهللا ، وجـوب احلكـمن جحـداتفاق أهل السـنة عـىل كفـر مـ  :األمر الثاين

 ال نـزاع فيـه بـني أهـلذا مـا ـوهـ«  : يف هـذه احلالـة رمحـه اهللا هيمد بن إبـراـحممقال 
   . )١٤ص  حتكيم القوانني( » ة ر الناقل عن املل الكفكافرفإنه  ... العلم

  وتتعلق هبذه احلالة أربع مسائل


  . اهللا تعاىل  حكمبغري ما أنزل اهللا ، ما دام جيحدم يكفر يف هذه احلالة ولو مل حيك


ِر اليشء بظاهرهأن ينك:  ؛ وذلك أن حقيقته  قلبيحود أمراجل  ،نـه إلقرار به يف باط مع اَ
﴿ : قال اهللا تعاىل             ﴾  ]عـىل أن  اآليـةت دل ، فـ ]١٤ النمل

  .ِره اجلاحد قد يعتقد يف قلبه خالف ما جحده بظاه
 ُه ، وإثبـات إثباتـبـُي مـا يف القلـنفـ : اجلحـود«   :رمحـه اهللا الراغب األصـفهاينقال 

   .) ، جحد ٩٥املفردات ص (  » ه نفييف القلبما 
   . )١/٣٨٩ القاموس املحيط(  » هه مع علمرأنك : ... جحده«   :رمحه اهللا الفريوزآباديوقال 

ُن أمرا قلبيا فإنه ال يعر وما كا:أقول *  ً  راجـع مـا قيـل(   إال بالترصيح بـام يف الـنفسفً
   .) وما بعدها ١١يف االستحالل ص 


 راجـع مـا قيـل يف االسـتحالل(   عىل صاحب الفعل بأنـه جاحـداحلكمال أثر للقرائن يف 

  .)وما بعدها  ١٢ص 




 

 




 يقرتن به د لفعله ولو ملجر العصاة باجلحود وذلك بالنظر املَ العلم بعضقد يصف أهل

  إال أنـه–ًن كـان موجـودا  وإ–  ، لكنهم ال يقولون بكفره ، فهـذا التعبـرياعتقاد قلبي
  . به  ، فال حيتجريكفت به الرادتوسع يف العبارة ، وال ي

  
  . اهللا ًبا حكمبغري ما أنزل اهللا مكذ أن حيكم :صورهتا 
   .اتفقوا عىل أن هذه احلالة مكفرة الكفر األكرب :حكمها 

  .َ اَهللا ورسوله بَّن كذفاق أهل السنة عىل كفر مات : دليل ذلك
 أو باللسـان هـو التصـديق بالقلـب( إذا قلـتم : ثم يقال هلم «   :رمحه اهللا ابن تيميةقال 

ًق أن حممـدا ّل ؟ فلو صدصي فيه من التفهل هو التصديق املجمل ؟ أو البد، ف) أو هبام 
 ؛ًوه مؤمنـا ًمؤمنا ؟ أم ال ؟ فـإن جعلـ  ؛ هل يكون اهللا ، ومل يعرف صفات احلقرسول

   . )٧/١٥٢الفتاوى (  » املسلمني ً به ؛ مل يكن مؤمنا باتفاقبّفإذا بلغه ذلك فكذ: قيل 
   . )٢/٧٩الفتاوى (  » كافرملا جاءت به الرسل فهو  ّمكذب فكل«   :رمحه اهللا وقال

  وتتعلق هبذه احلالة مخس مسائل


  .ًبا حلكم اهللا تعاىل هللا ، ما دام مكذم بغري ما أنزل ايكفر يف هذه احلالة ولو مل حيك


﴿ : ل اهللا تعاىل اق                         ﴾   ] ٣٣األنعام[  ، 
  عىل ، وأثبت اجلحود يف حقهم ، مما دلصىل اهللا عليه وسلمفنفى اهللا عنهم تكذيب النبي 

 وقـد تقـدم  مـا جحـدتغايرمها ، ومن الفروق بينهام أن اجلاحد يعتقد يف قلبه خـالف
  .ن التكذيب م يف قلبه إال ما أظهره ب فال يعتقد أما املكذ،  )١٦ص ( 


 هويعتقـد كذبـ، ه رظـاهَب اليشء بأن يكـذ: يقتـه  ؛ وذلـك أن حقالتكذيب أمر قلبي

  .ه يف باطن






 



 السالكني مدارج(  »ل  الرس كذبقاداعت التكذيب فهو فأما كفر«   :رمحه اهللا يمابن الققال 
١/٣٤٦( .   

ُ قلبيا فإنه ال يعرً وما كان أمرا:أقول *   راجـع مـا قيـل(   إال بالترصيح بـام يف الـنفسفً
   .) وما بعدها ١١يف االستحالل ص 


 يف االسـتحالل راجـع مـا قيـل(  بعل بأنه مكـذ عىل صاحب الفكمال أثر للقرائن يف احل
   .) وما بعدها ١٢ص 


 يقـرتن د لفعله ولو ملجرصاة بالتكذيب وذلك بالنظر امللع اَعض العلم بقد يصف أهل
  إال أنـه–ً وإن كان موجـودا –  ، لكنهم ال يقولون بكفره ، فهذا التعبريبه اعتقاد قلبي

  . به  ، فال حيتجريكفت به الراد يتوسع يف العبارة ، وال
  

   .حكم اهللا نري اهللا أفضل مًدا أن حكم غأن حيكم بغري ما أنزل اهللا معتق :صورهتا 
   . اتفقوا عىل أن هذه احلالة مكفرة الكفر األكرب:حكمها 

   :أمران دليل ذلك
﴿ : ز وجـل  لقـول اهللا عـ هذا مكذبأن معتقد  :األمر األول            

   ﴾  ]  ًال أحد أحسن من اهللا حكام : أي  ،  ]٥٠املائدة.  
يـرى ذلـك من حكم بغري مـا أنـزل اهللا «   :رمحـه اهللا ابن بازقال اإلمجاع ،   :األمر الثاين

   . )٤/٤١٦ى الفتاو(  » عند مجيع املسلمني فهو كافر  من رشع اهللاأحسن
  وتتعلق هبذه احلالة ثالث مسائل


بغري ما أنزل اهللا ، ما دام يعتقد أن حكم غري اهللا تعـاىل يكفر يف هذه احلالة ولو مل حيكم 

   . من حكم اهللا تعاىل أفضل




 

 




   . عىل آخرة أمر أفضلييعتقدأن  : ته ؛ وذلك أن حقيقِالتفضيل أمر قلبي

 راجـع مـا قيـل(   إال بالترصيح بـام يف الـنفسفُ فإنه ال يعرًاًان أمرا قلبي وما ك:قول أ* 
   .) وما بعدها ١١يف االستحالل ص 


 يف االسـتحالل راجـع مـا قيـل(  ل عىل صاحب الفعل بأنـه مفضـكمال أثر للقرائن يف احل
   .) وما بعدها ١٢ص 


 طاعـة الشـيطان عـىل طاعـة اهللا يمقدتأو تفضيل صاة بَيصف أهل العلم بعض العقد 

 التعبري فره ، فهذاال يقولون بك هم ، لكن يقرتن به اعتقاد قلبيولو مل وذلك بالنظر لفعله
  . به  ، فال حيتجريكفت به الراديف العبارة ، وال ي  إال أنه توسع–ً وإن كان موجودا –

  
   . اهللا حكم غري اهللا معحكم ًدا تساويأن حيكم بغري ما أنزل اهللا معتق :صورهتا 
   .الكفر األكرب  اتفقوا عىل أن هذه احلالة مكفرة:حكمها 

﴿ :  لقول اهللا عز وجل ب أن معتقد هذا مكذ :دليل ذلك             
 ﴾   ]ًال أحد أحسن من اهللا حكام :  أي ،  ]٥٠ املائدة.  

ويدخل يف القسم «  :ًقا عىل الناقض الرابع من نواقض اإلسالم  معلرمحه اهللا ابن بازقال 
 أفضل من رشيعة اإلسالم ،  أن األنظمة والقوانني التي يسنها الناسمن اعتقد: الرابع 
   . )١/١٣٢الفتاوى ( » ...  ، أو أنه جيوز التحاكم إليها ساوية هلاأو أهنا م

   مسائلأربعوتتعلق هبذه احلالة 


ساواة حكـم غـري اهللا ري ما أنزل اهللا ، ما دام يعتقد مم بغيكفر يف هذه احلالة ولو مل حيك
 .تعاىل مع حكم اهللا تعاىل 






 




   .أمريناوي بني  التسيعتقد أن : ؛ وذلك أن حقيقته قاد املساواة أمر قلبياعت
ُبيا فإنه ال يعرً وما كان أمرا قل:أقول *   راجـع مـا قيـل(   إال بالترصيح بـام يف الـنفسفً

   .) وما بعدها ١١يف االستحالل ص 


 راجـع مـا قيـل( يعتقــد املسـاواة  عـىل صـاحب الفعـل بأنـه ال أثر للقرائن يف احلكـم
  . ) وما بعدها ١٢ص  يف االستحالل


طاعة الشيطان بطاعـة اهللا وذلـك بـالنظر مساواة صاة بَم بعض الع العلقد يصف أهل
 وإن كـان – بكفره ، فهذا التعبري هم ال يقولون ، لكن يقرتن به اعتقاد قلبيلفعله ولو مل

  . به  ، فال حيتجريكفت به الراد توسع يف العبارة ، وال ي إال أنه–ًموجودا 
  

   . اهللا حكمن ما حكم به هو أا أنزل اهللا تعاىل ويزعم أن حيكم بغري م:صورهتا 
   . اتفقوا عىل أن هذه احلالة مكفرة الكفر األكرب:حكمها 

 واإلنسـان متـى حلـل احلـرام املجمـع«   :رمحه اهللا ابن تيميةقال ،  اإلمجاع :دليل ذلك 
ًا باتفاق ًاملجمع عليه كان كافرا مرتد ل الرشعأو بدع عليه ، احلالل املجم عليه ، أو حرم

   . )٣/٢٦٧الفتاوى (  » الفقهاء
  وتتعلق هبذه احلالة ست مسائل


 اهللا تعـاىل ه إىل حكـمَجلحـود ؛ فـإن نسـبته حكمـ بحالة اقتعل يف هذه احلالة له الكفر
   . اهللا تعاىل الذي تركهجحده حكم نتتضم


ة واحدة ، فال عربة  ، أو مرل يف مسألة واحدة هذه احلالة ولو بدً كافرا يفيكون احلاكم
 . الدليل بال دليل  تقييدَّيد بذلك ، وال يصحُبالعدد ؛ ألن اإلمجاع مل يق




 

 




 أربعةلك من ِّللدين ، وبيان ذاحلكم اجلديد  ة أن التبديل ال يلزم فيه نسبن يظن مخيطئ
  :أوجه 

ً مقرا له القرطبي عن الشنقيطيونقله  – ابن العريب قال :الوجه األول  ّ  بام  حكمْإن«  : –ُ
أضواء (   ، )٢/٦٢٥أحكام القرآن (   » له يوجب الكفرتبديل فهو  اهللاعىل أنه من عندعنده 
   . )١/٤٠٧البيان 

 عىل اهللا ورسـوله ، الكذب وهو : َّ املبدلُالرشع«   :رمحه اهللا ابن تيمية  قال:الوجه الثاين 
 إن هـذا مـن رشع(  : فمن قـال ،ِّوالظلم البني  أو عىل الناس بشهادات الزور ونحوها

   . )٣/٢٦٨الفتاوى (  » كفر بال نزاعفقد  ) اهللا
ًه كـذبا عـىل اهللا  ، وسـامزعوم بأنه مـن عنـد اهللا امل احلكم بأنهلاملبد فرسقد  ف:أقول * 

  ) .هذا من رشع اهللا : (  عىل قول الزاعم  ونصورسوله ،
  :إمجاعنيِزم من هذا تعارض َ هو التبديل للد لو كان التغيري املجر:الوجه الثالث 

  :رمحـه اهللا ابـن تيميـةقـال ،  ال قيد فيـه ، وهو إمجاع مطلقل بدفر امل كاع عىلاإلمج .١
ل بـداملجمع عليه ، أو ل احلرام املجمع عليه ، أو حرم احلالل واإلنسان متى حل« 

  . )٣/٢٦٧الفتاوى (  » الفقهاء ًا باتفاقًكان كافرا مرتد املجمع عليه الرشع
 العلامء وأمجع«   :رمحه اهللا ابن عبد الربقال ،  يف احلكم  عىل عدم كفر من جاراإلمجاع .٢

   . )١٦/٣٥٨التمهيد ( » ًد ذلك عاملا به تعم  ملنمن الكبائركم  يف احلاجلورعىل أن 
 إلطالقهم اإلمجـاعًدا ، رً فوجب القطع بأن صورة التبديل ليست استبداال جم:أقول * 
ن  م الذي هو استبدال جمردرري باجلو عىل عدم التكفإمجاعهمالتكفري بالتبديل ، مع  عىل

   .فاحفظ هذا فإنه مهم . ين للد اجلديد احلكمبةسن
ِ االستبدال ، للزم من هـذا تكفـري يل غري لو مل يكن التبد : بام قبلـهقوله تعلالوجه الرابع 

 واحد منهم قد قـام يالء ؛ ألن كلزار خاإل ومسبل ةلحيالأصحاب الذنوب ، كحالق 
  . حكم اهللا بحكم هواه باالستبدال ؛ حيث أبدل

﴿ : فإن اهللا عز وجل قال «   :رمحه اهللا ابن حزمقال                     
     ﴾  ] اىل عــــال تــــوق  ، ]٤٤املاـئـدة : ﴿                    






 



   ﴾  ] اىل ــــال تعــــ ، وق ]٤٥املاـئـدة:  ﴿                    
   ﴾  ]َفليلزم املعتزلة ؛  ]٤٧ة املائد ُ  وفاسق يرصحوا بكفر كل عاص وظامل  أنْ

   . )٣/٢٧٨الفصل (  » حيكم بام أنزل اهللا ألن كل عامل باملعصية فلم


 بأنـه ال وجـود معىل النحـو الـذي تقـدُاعرتض بعض الفضالء عىل تقرير صورة التبديل 
   :ألمرينٌمردود للتبديل هبذه الصورة ، وهذا االعرتاض 

عـدم  وأمـا القـول ب،واب لصاآلن فقد يكون له حظ من اعدم وجوده أما القول ب .١
ْويد تسـ( =  الـزاين يمحتمـً مطلقا فال يستقيم ؛ وذلك أنه وقع مـن اليهـود هوجود

ما «   :صىل اهللا عليه وسلم، فقد سأهلم النبي عليه  مع ترك إقامة احلد) وجهه بالفحم 
 ،  )٣٦٣٥البخاري (  لدوننفضحهم ، وجي: قالوا »  يف شأن الرجم ؟ جتدون يف التوراة

البخـاري ( ً ال نجـد فيهـا شـيئا: قـالوا   »ال جتدون يف التوراة الرجم ؟«  : ويف لفظ
ع يده عىل آية الرجم ، وقرأ ما قبلها ومـا وملا قرأ قارؤهم من التوراة وض ،  )٤٥٥٦

كانـه ،  م اهللا تعاىل ، وأتوا بحكم آخرا حكمجحدوقد ف،   )٤٥٥٦البخاري ( بعدها 
  . اهللا تعاىل وزعموا أن ما جاؤوا به هو حكم

عـارصين ولـو بتغيـري صـورة ل صورة التبديل عىل احلكـام املتنزأن  ست الغايةلي .٢
 وا اإلمجاع وحكمون املتقدم العلدها أهلط الصورة التي قصبل املراد ضب !املسألة 

  .أو نادرة أو حتى معدومة   الوقوععىل التكفري هبا ولو كانت قليلة


فلم يلتفت «   :رمحه اهللاالف يف تقرير صورة التبديل بقول البخاري ن خيُاستشهد بعض م
قوا بـني ّ يف الذين فرصىل اهللا عليه وسلم رسول اهللا  إذ كان عنده حكمأبو بكر إىل مشورة

   . )٧٣٦٩قبل احلديث رقم » صحيحه « (   »وأرادوا تبديل الدينالصالة والزكاة 
يف التبديل باملعنى  ً أراد قوما وقعوا هذا االستشهاد ال يستقيم ؛ ألن البخاري أنواحلق

َّال تؤدى  وا عىل أن الزكاة من الدين ، واستدلرته ؛ حيث زعموا أن ترك الزكاةالذي قر ُ
﴿ : اهللا تعاىل   بقولصىل اهللا عليه وسلمإال للرسول          ﴾   ] ١٠٣التوبة[ .   




 

 



كان أهل الردة : قال القايض عياض وغريه «   :رمحه اهللا ابن حجر قال وبرهان ذلك فيام
وا عىل اإلسالم لكنهم جحدوا الزكـاة وتـأولوا وصنف ثالث استمر... ثالثة أصناف 

 كـام ُعمر أبا بكر يف قتـاهلم ، وهم الذين ناظر وسلم صىل اهللا عليهبأهنا خاصة بزمن النبي 
   . )٦٩٢٤احلديث رقم   ، قبل١٢/٢٨٨فتح الباري ( » وقع يف حديث الباب 

  
  .م ً أن حيكم بغري ما أنزل اهللا جمردا عام تقد:صورهتا 
ْنه يب أبمعنى  ً ، وال جاحـدا ،ًسـتحال حكـم اهللا تعـاىل بحكـم غـريه ، وال يكـون مِدلُ

  . الذي جاء به لدين اهللا  احلكمًساويا ، وال ينسبًال ، وال مفضً مكذبا ، وال موال
  ) .ة اإلسالم  من ملرجختال  ( = الكفر األصغر :حكمها 

   :أمران دليل ذلك
  العلـامء عـىلوأمجـع«   :رمحـه اهللا ابن عبد الربقال ، تكفري اجلائر إمجاعهم عىل عدم  .١

،   )١٦/٣٥٨التمهيـد (  »ًد ذلـك عاملـا بـه  ملـن تعمـمن الكبـائركم  يف احلاجلورأن 
استبدل بعدما ًجائرا إال أصبح ما حيث إنه اجلائر هو املستبدل ، إذ ال فرق بينهام ؛ و

  .َحكم اهللا بحكم غريه 
ذا م ونخرج به هتقده اإلمجاع امل بجب الكفر األكرب ، بحيث نردعدم وجود دليل يو .٢

   .نييق بلهاملسلم من إسالمه الذي دخ
  وتتعلق هبذه احلالة ست مسائل


 مكـن إمجـال ، وي) ومـا بعـدها ٢٠ص (  بني التبديل واالستبدال ، وقد تقدم  فرقيوجد

   :وجهنيالفرق يف 
تعـاىل ، أمـا   اهللال يزعم أن مـا جـاء بـه هـو حكـمملبدأن ا  :وهو يف صورة املسألةاألول 
  . ذلك ل فال يزعماملستبد

 ل فـال دليـلبدل كافر بإمجاع أهل العلم ، أما املسـتبدأن امل  :وهو يف حكم املسـألةين الثاو
 .عىل تكفريه 






 




 ر بـام أنـزل اهللا ، ألنـه ال يتصـود تـرك احلكـممه التكفري بمجرلزر باالستبدال من كف

ً حاكام وتاركا حلكم اهللا عز وجل ، ثم جيلس بني قومه ن يكون املرءأ كم دون أن حي منً
  . بال فرق –ً متاما – م الرتكفأصبح حكم االستبدال كحك ! بيشء

 أثـر  من أهل السنة ، بل يتعـارض مـعجرد مل يقل به أحد والتكفري بالرتك امل:أقول * 
ً شـيئا مـن ال يـرون صىل اهللا عليه وسلمكان أصحاب حممد «  : رمحه اهللا عبد اهللا بن شقيق

تعظـيم « يف   ، املـروزي١/٧/١٢ ، احلـاكم ٢٦٢٢ الرتمذي( » الة غري الص  كفرهكاألعامل تر
 األلبـاين ، كـام صـححه الذهبي عىل رشط الشيخني ، ووافقه احلاكمحه صحو،  ٩٤٨» الصالة  قدر
   . )٥٦٤صحيح الرتغيب يف 

﴿ :  قول اهللا عز وجل ظاهر بالرتك هو أليس التكفري :فإن قيل           
            ﴾  ] ؟ ]٤٤املائدة   

أمجعوا عىل عدم األخذ هبذا  أهل السنة واجلامعة  ولكن اآلية ، ، هو ظاهربىل :فاجلواب 
   .املعتزلة واخلوارج عىل ظاهرها إىل  اآلية ، بل نسبوا أخذالظاهر

﴿  : قول اهللا عـز وجـل تشابهامل من حلروريةومما يتبع ا«   :رمحه اهللا ياآلجرقال      
                    ﴾  ] ـدة ـا  ]٤٤املاـئ ـرؤون معـه ﴿ :  ، ويـق     

         ﴾  ] قد كفـر : وا  قالإذا رأوا اإلمام حيكم بغري احلق ، ف ]١األنعام !
َ مـا رأيـت ، جـون فيفعلـونرخفي! هؤالء األئمة مرشكون ف ! همن كفر فقد عدل بربو

   . )٤٤الرشيعة (  » لون هذه اآليةألهنم يتأو
  مجاعة من أهل البدع مـن اخلـوارج واملعتزلـةتوقد ضل«   :رمحه اهللا ابن عبد الربوقال 

واحتجوا مـن كتـاب اهللا ذنبني ،  هذا الباب فاحتجوا هبذه اآلثار ومثلها يف تكفري امليف
﴿  :  مثل قوله عز وجلليست عىل ظاهرهاٍبآيات                     

     ﴾  ] ١٦/٣١٢التمهيد (  »  ]٤٤املائدة( .   
  : ]٤٤ املائـدة[   ﴾        ﴿ «   :رمحه اهللا القرطبيوقال 
َّ ، وال حجة هلم فيه وهم اخلوارج ، نوببالذ رفك من ي بظاهرهحيتج    . )٥/١١٧ م املفه(» ُ




 

 



ن عىص  عىل أن كل م هبذه اآليةواحتجت اخلوارج«   :رمحه اهللا أبو حيان األندليسوقال 
  ، وكلحكم بغري ما أنزل اهللا ؛ فهو كافركل من   يفهي نص: اهللا تعاىل فهو كافر ، وقالوا 

   . )٣/٤٩٣البحر املحيط ( » ًفوجب أن يكون كافرا  من أذنب فقد حكم بغري ما أنزل اهللا ؛
 مـن أئمـة الفقـه مل يقـل بـه أحـدأمـا ظـاهر اآليـة «   :رمحه اهللا حممد رشيد رضاوقال 

  .  )٦/٣٣٦تفسري املنار (  » )١(املشهورين ، بل مل يقل به أحد


غري ما أنزل اهللا ، وهـذا ور احلكم بمن ص صورة  بكلمن كفر باالستبدال لزمه التكفري
   :جهتني أهل السنة عىل خالفه ، وبرهان ذلك من ما أمجع

 قـال، ًفـرا أكـرب ل اهللا ما ال يكون ك احلكم بغري ما أنزفقوا عىل أن من صورأهنم ات .١
د  ملن تعمـمن الكبائركم يف احل اجلور العلامء عىل أن وأمجع «  :رمحه اهللا ابن عبد الرب

   . )١٦/٣٥٨التمهيد ( » ًذلك عاملا به 
 غـريه ،  اهللا بحكـمً أن يكون مستبدال حكمدنزل اهللا ال ب من حكم بغري ما أأن كل .٢

   . عنه وصف االستبدال بحالفيتخل وال


  وهم أصـحاب؛أمجع أهل السنة عىل عدم كفرهم ن ر باالستبدال لزمه تكفري من كفم
  ) .والشيطان  اهلوى( =  غريه  حكم اهللا بحكمألن العايص قد استبدل ؛الذنوب 

﴿ : فإن اهللا عز وجل قال «   :رمحه اهللا ابن حزمقال                     
     ﴾  ]اىل ـال تعــــوق  ، ]٤٤دة ــاملائ : ﴿                    

  ﴾   ]اىل عــال تـــ ، وق ]٤٥دة ــاملائ:  ﴿                    
   ﴾  ] َفليلزم املعتزلة ؛  ]٤٧املائدة ُ  كفر كل عاص وظامل وفاسقحوا ب أن يرصْ

        . )٣/٢٧٨ الفصل(  » ألن كل عامل باملعصية فلم حيكم بام أنزل اهللا
                                                

حممول عىل أحد وجهني ؛ فإما أنه ينقـل قـول أهـل السـنة ومل يتعـرض ) مل يقل به أحد : ( قوله ) ١(
 .لرأي اخلوارج ، أو أن الصغائر والكبائر تدخالن يف عموم اآلية ، واخلوارج ال يكفرون إال بالكبائر 






 




 كـلً يكون كـافرا الكفـر األكـرب إذا اسـتبدل  املستبدليرى بعض الفضالء أن احلاكم

حكـم  بوجود فـرق بـني اسـتبدال قلن األدلة الرشعية مل تأل ؛ مردودوهذا ،  الرشيعة
ن أن م صحيح..  بيشء ال دليل عليه  الكفرقعل أكثر من حكم ، وال جيوز أن يأو واحد
  حملًرما من الذي استبدل أقل من ذلك ، ولكندل الرشيعة كلها فقد يكون أكثر جاستب

  .ًما ، ال يف حتقيق األشد جرالبحث هو الكفر الذي ال دليل عليه 
 ً كـافرا ، فـام حكـم مـن اسـتبدلهـاكل يعـة الرشلْ إن كان مسـتبد:قال ولذلك فإنه ي

إىل أن نصري إىل السؤال الـذي يكشـف ، .. وهكذا ..  ؟ ثلثيها..  ؟ نصفها .. ؟ ربعها
فإن ..  ؟ ًواحدا ًكامإال حها ستبدل الرشيعة كلما حكم من ا :عدم وجود الدليل ، وهو 

!  الكل  استبدال :والتكفري ه) ة لع= سبب ( = من أن مناط  رهكفره فقد خالف ما قر
   ! الصحيحره فقد أتى بام ال يتوافق مع العقلوإن مل يكف

يمكن التكفري به ال   ؛ فاعلم أنهمكن ضبطهال ي َّا تبني أن االستبدال الكيل فإذ:أقول * 
 ال ختلو – التي ال حتكم بالرشيعة –  بلدان املسلمنيأنوذلك !  أكربًعند من يراه كفرا 

 علة التكفري التي قال  فانتفت، ر أو كث قل ،ٍعاىل ولو يف جزء يسريبدين اهللا تن احلكم م
   ) .ترك الكل( هبا وهي 


زم بني الظاهر والباطن التي ُ بعض الفضالء عىل التكفري هبذه احلالة بعقيدة التالاستدل

   :ألمرينرها أهل السنة ، وهذا االستدالل ال يستقيم قر
 . ال داللة فيه عىل املراد  بامألنه استدالل .١
  . النزاع وألنه استدالل بمحل .٢

 من قتيض أن يكون عند املرءيف هذه املسألة يد أهل السنة اقتعا إن :قال وبيان ذلك أن ي
  .ن طيف البا الفساد يف الظاهر بقدر ما عنده من الصالح أو الفساد أو الصالح

ى ذلـك  ؛ فإذا كان فيه معرفة وإرادة رسلالقلب هو األصثم «   :رمحه اهللا ابن تيميةقال 
صـىل اهللا  ، وهلذا قال النبي  يريده القلبيمكن أن يتخلف عام وال إىل البدن بالرضورة ،

يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر  أال وإن: (  الصحيح  يف احلديثمعليه وسل




 

 



ًذا كان القلب صاحلا فإ) ...  اجلسد ، أال وهي القلب اجلسد ، وإذا فسدت فسد هلا سائر
ًيه من األعامل علام وعمال قلبيا ، لزم رضورةبام ف ً  اجلسد بالقول الظاهر ، والعمل صالح ً

قول باطن وظاهر ، وعمل باطن  قول وعمل ،:  ، كام قال أئمة احلديث املطلق باإليامن
 صـلح الظـاهر ، وإذا فسـد والظاهر تابع للباطن الزم له متى صلح البـاطنوظاهر ، 

   . )٧/١٨٧ الفتاوى(   »فسد
ن لديـه مـفـإن هـا  كل أن من استبدل الرشيعـة ال شك:قال ًوتطبيقا هلذا األصل فإنه ي
استبدال رشيعة :  وهو منه ظهريف  الذي يساوي ذلك القدر الفساد يف الباطن قدر كبري

   .ها اهللا كل
 مثله نتج عن فساد والذي –فساد الذي يف الظاهر ر هلذا الُأن ينظ البحث هو لكن حمل

  ..أم ال ؟ حكم عليه بالكفر األكرب ؟ بصاحبه حد الكفر األكرب ليغ هل بل–الباطن  يف
 عـىل  التي حكمت األخرىاجلواب عىل هذا السؤال يدعو للنظر يف األدلة الرشعية إن

. بقاعدة التالزم بني الظاهر والباطن  وال من بعيدب له من قري عالقةالظاهر ، وال هذا  
  . األكرب مه الكفرحك ر الذي يف الظاهر ذلك القد:م إن املخالف قد يقول ث
 فـإن اسـتدل ..  للكفر األكرب ؟هوصل صاحبر أ فام الدليل عىل أن ذلك القد:قال له في

 أن هزمـاللة فيه عىل املقصـود ، فل النزاع ، وبام ال دالتالزم ؛ فقد استدل بمحل بعقيدة
.ملراد وهذا هو ا، بدليل آخر  يستدل  

 وجـدنا أنـه ملل ع طريققاط لص لو نظرنا إىل : عقيدة التالزم هبذا التطبيق ويزداد رشح
 نماد دزاً يف إيامنه ، ويزداد ذلك اخللل اتساعا بقدر ما م عىل تلك املعصية إال خلللقدي

كم عىل ذلك اخللل باإلخراج عن ملة اإلسالم أو عدمه فنحن للح لذنب ، ولكنهذا ا
قطع ( =  لنا رلتي حكمت عىل ذلك الذنب الذي ظهنظر يف األدلة الرشعية الحمتاجون ل

  .ره  نكفمه بنقص اإليامن ال بزواله فلعلي، فنظرنا فوجدنا أن األدلة حتكم ) الطريق 
  ال خيتلف أهل السنة يف عدم تكفري الزاين:ً وضوحا هبذا التطبيق اآلخر ثم يزداد األمر

قد حكم بزيادة فساده ) الزنا ( =   ترى أن ازدياده يف الذنبفأنت .. !ولو زنا ألف مرة 
 لـه بعقيـدة قج من امللـة ال تعلـ الكفر املخرهذا الفساد حلديف الباطن ، ولكن إيصال 

  . هذا الظاهر  األدلة الرشعية األخرى التي بينت حكمالتالزم ، بل يؤخذ من






 



﴿ :  قول اهللا تعـاىل  عىلرمحـه اهللا األلباين به ق علوأختم هذا املبحث بام          
               ﴾  ] ن آمن برشيعة اهللا تبارك وتعاىل ، وأهنا م«   : ]٤٤املائدة

 ً وإمـا بعضـاً هبـا ؛ إمـا كـال–ًعال  ف–ال حيكم  صاحلة لكل زمان ولكل مكان ، ولكنه
  مـن هـذه اآليـة ، لكـن هـذا النصـيبله نصيب! ذه اآلية  من هفله نصيبًزءا ، أو ج

   . )٢٩ ، الدقيقة ٢١٨سلسلة اهلدى والنور ، الرشيط (  » ال يصل به إىل أن خيرج من دائرة اإلسالم
  

  . أتى به من عنده َ هوما أنزل اهللا بحكم أن حيكم بغري :صورهتا 
ً جاحدا ،  ، والًستحالالقانون ، وال يكون مأو ك احلكم  ذل أنه هو الذي اخرتعبمعنى

ًال ، وال مساويا ، وال ينسب احلكمًوال مكذبا ، وال مفض   . الذي جاء به لدين اهللا ً
  . )ة اإلسالم  من ملرجختال ( =  الكفر األصغر :حكمها 

ىل  عـب تكفريه ، فالرشيعـة مل تعلـق الكفـر األكـرب يوج عدم وجود دليل:دليل ذلك 
  .نفسه  حكم بحكمن م غريه و بحكمحكم ن مق بنيكام أن األدلة مل تفر احلكم ، رمصد

 رد يف األدلـة الرشعيـة الرشيعـة ، ولـوه أغفلتـملـاًا  ولو كان هذا التفريق حق:أقول * 
  .ده ما يعض

  وتتعلق هبذه احلالة أربع مسائل


ًما من احلاكم الـذي مل  أشد جرلرشيعة قد يكونألحكام املخالفة ل لِأن احلاكم املخرتع
  دليـل عليـه ، ال يف حتقيـق األشـد البحث هو الكفر الـذي الذلك ، ولكن حمل يفعل

  .ًما أو األخف جر


 ُالقانون يعد منازعـةه لذلك  التكفري هبذه احلالة بأن اخرتاعُ بعض الفضالء عىللاستد
  .الترشيع : صه وهو هللا تعاىل يف يشء من خصائ

  :حالتني ال خيلو من نِّن املقه ، وذلك ألنل يف حالَّصُ واحلق أن يف:أقول * 




 

 


 

؛ د الفعل ال بمجر بالترصيح الترشيع  ويدعي لنفسه حققوم بالعملأن ي: احلالة األوىل 
  .مه اهللا تعاىل  حر ألمر؛ ألنه مستحل ألكرب بال شك اا كافر الكفرفهذ

  : أمور لثالثةعي لنفسه ذلك ؛ فهذا ال يكفر  وال يدقوم بالعملأن ي : احلالة الثانية
  .ال دليل عىل كفره  .١
فهـو .. نه ويدعو لـه زيقنن للذنب ويلصديق السوء الذي ي عدم تكفري أهل السنة .٢

  .مع أنه ال يكفر باتفاق أهل السنة ، ر هذا ن قركافر عند م
قـال  فقـد ،م حرون التصوير املحلالذين ال يسترين للمصو عدم تكفري أهل السنة .٣

البخـاري (  » ؟ ي كخلقـخيلق ن ذهبَّمم من أظلم«  : اهللا عنهم يف احلديث القديس
ً الناس عذابا  أشد« : صىل اهللا عليه وسلموقال عنهم الرسول  .  )٥٥٠٩ ، مسلم ٥٩٥٣

ق وال فـر .  )٥٤٩٤ ، مسلم ٥٩٥٤البخاري ( » اهللا   بخلقونيضاهيوم القيامة الذين 
ًه مرشعـا مـع اهللا ،  نفسع جعلرشًر جعل نفسه خالقا مع اهللا ، واملإذ املصو بينهام ؛
ر ن قرر كافر عند م فاملصو..سواء بسواء  ! رشع مع اهللا فليكفر اخلالقر املفمن كف

  .هذا ، مع أنه ال يكفر باتفاق أهل السنة 
دليل قاطع عـىل  رصوسنة عىل عدم كفر صديق السوء وامل واتفاق أهل ال:أقول * 

   .فاحفظه فإنه مهم. ًرته آنفا ما قر


م إليه من حاكتًتا ي طاغوقنن أصبحالتكفري هبذه احلالة بأن املُ بعض الفضالء عىل استدل
   :وجهنيدون اهللا ، وهذا االستدالل غري صحيح وبيان خطإه من 

 بأن الطاغوت ال يكـون  القول ، وهي غري صحيحةمةمقد عىل ي أنه مبن:الوجه األول 
  : جهات ثالثمة من قدوبرهان خطإ هذه امل !ًإال كافرا 

ن الطغيـان  موذلك أنه مشتق ، )كل رأس يف الضاللة : ( أن الطاغوت يطلق عىل  .١
   .جماوزة احلد: الذي هو 






 



، والكـاهن ،  دون اهللا ؛ كالشيطان  معبوداتركوا كل: أي «   :رمحه اهللا القرطبيقال 
﴿  : ، حتـت قولـه تعـاىل ٥/٧٥تفسريه (  » وكل من دعا إىل الضالل، لصنم وا     

  ﴾  ]  ٣٦النحل( [ .   
واألصـنام ،  ، وكل رأس ضـالل...  :والطاغوت «   :رمحه اهللا الفريوز آباديوقال 

   .)ا  ، طغ٤/٤٠٠القاموس املحيط ( » الكتاب  ومردة أهل، وما عبد من دون اهللا 
ولذلك قال  ،فر  الكيصل حلدًفرا وقد ال ك قد يكون م–ً إذا –الطغيان ف :أقول * 

ًك أن تكون عبدا مطيعاّفحد«   :رمحه اهللا ابن باز َ هللا ، فإذا جاوزت ذلك فقد تعديت ً َّ
  »ًفقد يكون كافرا وقد يكـون دون ذلـك.. ً طاغوتا هبذا اليشء الذي فعلته َوكنت

   .)بالرياض » الربدين «  ، إصدار تسجيالت ب  ، الوجه٢ل ، الرشيط رشح ثالثة األصو( 
َن أهل العلم من وصف أحدا بأنه طاغوت بمجرد أن يتجِأن م .٢ َُ ً بدون  ، احلد َاوز بهَ

  :للموصوف نفسه  النظر 
أو متبوع  من معبود كل ما جتاوز به العبد حده« :  الطاغوت بأنه وافّعرألهنم  .) أ ( 

   . )١/٥٠أعالم املوقعني (  رمحه اهللا ابن القيماله ق » أو مطاع
هـو : أو يقـال   .ًمن كان راضيا : هومراد«  :بقوله  رمحه اهللا ابن عثيمنيق عليه وعل

ّ حيث نزله فوق منزلتـه هّباعتبار عابده وتابعه ومطيعه ؛ ألنه جتاوز به حد طاغوت
: طاعـه باعـه ملتبوعـه وطاعتـه ملفتكون عبادته هلذا املعبـود وات، التي جعلها اهللا له 

   . )١/٣٠القول املفيد (  »  بذلكًطغيانا ؛ ملجاوزته احلد
ً أن يكون املوصوف كافرا ؛ الحتم من الوصف بالطاغوتية فال يلز:أقول *  امل أن ُ

  .ال بالنظر له هو ذوه ن اختمًيكون طاغوتا باعتبار 
ن اهللا بأهنـا طواغيـت ، ومـن  اجلـامدات املعبـودة مـن دوواوصفأهنم كام  .) ب ( 

   .الكفرُهو نقيض املعلوم بداهة أن اجلامدات ال توصف باإلسالم الذي 
 صـورةأو  حجـركـل معبـود ؛ مـن : وقال ابن قتيبـة «   :رمحه اهللا ابن اجلوزيقال 

نزهـة (  » أهل اللغةوكذلك حكى الزجاج عن  .  وطاغوتفهو جبت: أو شيطان 
   .)ب الطاغوت با  ،٤١٠األعني النواظر ص 




 

 



 والكهـان الوثنالشيطان و:  يدخل فيه  جنساسموهو «   :رمحه اهللا ابن تيميةوقال 
   . )١٦/٥٦٥الفتاوى ( »  وغري ذلك الدينار والدرهمو

  .ً كافرا ملا ساغ وصف اجلامدات به  طاغوت فلو كان كل:أقول * 
  .رة غري املكفهل العلم وصف الطاغوت عىل أهل الذنوب أإطالق  .٣

 وكل معبود من ٍّكل متعد:  عبارة عن الطاغوت«   :رمحه اهللا الراغب األصفهاينقال 
ّسـمي السـاحر والكـاهن واملـارد مـن اجلـن : وملا تقدم ... دون اهللا   والصـارفُ

   .) ، طغى ١٠٨ص  املفردات(  » ًطاغوتا: عن طريق اخلري 
: واملتبني لنا منهم مخسة  ، والطواغيت كثرية«   :رمحه اهللا حممد بن عبد الوهابوقال 

  »العامل بغري علـم وُ ومن عبد فريضآكل الرشوة وحاكم اجلورأوهلم الشيطان و
   . )١/١٣٧الدرر السنية ( 

  الـذين يـدعون إىل الضـالل والكفـروعلـامء السـوء«   :رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 
  »طواغيـت :ل اهللا  أو إىل حتليل ما حرم اهللا أو حتـريم مـا أحـيدعون إىل البدعأو 

   . )١٥١رشح ثالثة األصول ص ( 
 م منـهزأو للـ ً كافرا ملـا جـاز هلـم هـذا اإلطـالق ، طاغوت فلو كان كل:أقول * 

  .رين بالذنوب أن يكونوا مكف
ن قـنن  السنة عىل عـدم تكفـريه ، وهـو مـل أه يلزم منه تكفري من اتفق:الوجه الثاين 

حلكم بغري ما أنزل ان قنن ن الذنب وبني من قنبني م –قنني  يف الت–  إذ ال فرق؛ لذنبل
  .حمرم  ٍ يف تقنني أمرلكل واقع ، إذ ااهللا

  لنفسـهاًع الطريق وجعلـت عليهـا رئيسـا ورسـمت نذرت نفسها لقطةعصاب :مثاله 
 السبيل وإخافة العتداء وقطع  هلم ام وينظ هو الذي يدعوهمًنظاما ، فكان هذا الرئيس

 الرجل أصبح فهذا ون ؛لذي يأمرهم فيأمترون وينهاهم فينته، وهو ااملسلمني فيمتثلون 
  .ًقننا للذنب ، مع أنه ليس بكافر م

ً بالتقنني صحيحا لوجب تكفري مثـل  عليه التكفرييُبن الذي  ولو كان األصل:أقول * 
  .هذا ، مع أنه من أصحاب الذنوب الذين اتفق أهل السنة عىل عدم تكفريهم 






 




 الـعرصعلـامء أن ًزاعـا بـني طـالب العلـم ، إال  احلـاالت نن هذه احلالة من أشدمع أ

  . اتفقوا عىل عدم التكفري هبا رمحهم اهللابن باز واأللباين وابن عثيمني : الثالثة 
  أنـه ال حـد عـىل الـزاين ، أو ال حـدن يتضـمً قانونـافإذا سـن«   :رمحه اهللا ابن بازقال 

   . )٧/١٢٤الفتاوى (   »كفر ه الوايلوإذا استحل باطل ،  فهذا قانون :...عىل السارق 
سلسـلة « يف  ه ،ن رشع القانون إال إن استحل بعدم تكفري مرمحه اهللا األلباينوانظر كالم 

  . ) ٧٢ ، الدقيقة ٨٤٩الرشيط ( » اهلدى والنور 
  ، لكنـهة عـن امللـ خمرجبكفر ليساحلكم بغري ما أنزل اهللا «   :رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 

 قّوال يفـر. الصـحيح   ؛ ألن احلاكم بـذلك خـرج عـن الطريـق ]أصغر[ =  عميلكفر 
َا من قبلًرجل الذي يأخذ قانونا وضعييف ذلك بني ال ن  دولته وبني مـ مه يف غريه وحيكً

خيالف القانون  إذ املهم هو هل هذا القانون  ؛ً قانونا ويضع هذا القانون الوضعيينيشء
   . )١ ، حاشية ٢٥ص  فتنة التكفري(  » )١(أم ال ؟  ؟سامويال

  
  . من حتته ً هذا احلكم عاما عىل كلأن حيكم بغري ما أنزل اهللا وجيعل :صورهتا 
 لطانه هبـذا احلكـم ، من حتت سـم كليلز، و غريه  أنه يستبدل حكم اهللا بحكمبمعنى

ًوال جاحدا ، وال مكذبا ، وال مفض  ،ًوال يكون مستحال ًساويا ، وال ينسـب ًال ، وال مً
  . الذي جاء به لدين اهللا احلكم

  . الكفر األصغر :حكمها 
 عـىل  يوجب تكفريه ، فالرشيعـة مل تعلـق الكفـر األكـربٍ عدم وجود دليل:دليل ذلك 

أو الـذي  مالذي يعم بني احلاكم ق به ، كام أن األدلة مل تفرتعميم احلكم أو عىل اإللزام
  .م لزن حتته أو الذي ال يم ملز ، وال بني احلاكم الذي يمال يعم

                                                
ظـر ملصـدر ُأن العربة بمخالفة أو موافقة القانون للحكـم الرشعـي ، وأنـه ال ين:  رمحه اهللا مراده) ١(

 ْضع ذلك احلاكم ؟ أم أنه أخذه عن غريه ؟َن وذلكم القانون ؛ هل هو م




 

 



 رد يف األدلـة الرشعيـة الرشيعـة ، ولـولتـهً ولو كان هذا التفريق حقا ملـا أغف:أقول * 
  .ده ما يعض

  ُّوتتعلق هبذه احلالة ست مسائل


ًحكم حكام عاما أو ألز أن من صحيح ًما من الـذي مل حيكـم ثر جر أكُ حتته قد يعدنم مً
 الكفـر الـذي ال دليـل عليـه ،:  البحـث هـو م به ، ولكـن حمـللزالعام أو مل ي مكاحل
  .ًما يف حتقيق األشد جر ال


 اهللا ى أنه مل يستبدل حكـمأ ؛ فرمبالالز الفضالء عىل التكفري هبذه احلالة ُستدل بعضا

 من حتته إال وهو يعتقد أنه أنفع وأصلحعىل ًا ًام عام به حكعل ما جاءنفسه ثم جي بحكم
  : أوجه أربعةمن  وددر وهذا االستدالل م،من حكم اهللا 
إال إذا عرفـه ً املـذهب ال يكـون مـذهبا م ما قرره أهل العلم من أن الز:الوجه األول 

ًا بحيـث الـتالزم قويـ ، ولو كـان  من قولهمزوأن املرء قد يعتقد خالف ما يل.  هوالتزم
  .م م ذلك الالز للتناقض لو مل يلتزُينسب القائل

 أكثـر النـاس ، بـل ًال جيـب أن يكـون مـذهباوالزم املذهب «   :رمحه اهللا ابن تيميةقال 
  مـا يسـتلزم التعطيـل  ؛ فـال يلـزم إذا قـال القائـلًيقولون أقواال وال يلتزمون لوازمها

  »اللـزوم ذلـك لإلثبات ولكن ال يعـرف ًون معتقدابل يكًأن يكون معتقدا للتعطيل ، 
   .  )١٦/٤٦١الفتاوى ( 

فام كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له ؛ فهو قوله ، و ما ال «   :رمحـه اهللا وقال
ُ مل جياللزوم –َو ه – فأما إذا نفى... ًفليس قوله ، وإن كان متناقضا  يرضاه ؛  أن يضاف زَ

   . )٢٩/٤٢الفتاوى ( »  إليه الالزم بحال
 هل الزم املـذهب مـذهب ؟ أم لـيس بمـذهب ؟: وأما قول السائل «   :رمحه اهللا وقال

إذا كان قـد  ، فإنه إذا مل يلتزمه له  مذهب اإلنسان ليس بمذهب]الزم [  أن: فالصواب 
   . )٢٠/٢١٧الفتاوى (   » عليه ًأنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا






 



 ن يفعـل ذلـك وهـو يعتقـد ؛ إذ قد يوجـد مـفم قد يتخل أن هذا الالز:الوجه الثاين 
 باألقوال املومهـة للتعطيـل رمحه اهللا ابن تيميةم متثيل وتقد، كمه أن الرشيعة أنفع من ح

  . التعطيل  ال يلزم منها أن يكون قائلوها من أهلوأنه
 ام ال سـي،ه ك بـ فال يصـح التمسـ؛ عىل عدم انضباطه م برهان الالزف وختل:أقول * 

  . فيها إال اليقني عتربيف مسائل التكفري التي ال ي
 رأُتد ال احتامل فيه ، وذلك أن احلدود رون إال بأمرأهل السنة ال يكف أن :الوجه الثالث 

  .درأ ن يبالشبهات ، والتكفري أوىل أ
 الفتاوى ( » ُزل ذلك عنه بالشكَمن ثبت إسالمه بيقني مل ي«   :رمحه اهللا ابن تيميةقال 
١٢/٤٦٦( .   

 »هـم كل  عليه العلامءأمجع ما  ]ـب[ وال نكفر إال «   :رمحه اهللا حممد بن عبد الوهابوقال 
   . )١/١٠٢الدرر السنية ( 

ع رش السـنة عـىل عـدم تكفـريه ، وهـو املن اتفق أهـل يلزم منه تكفري م:الوجه الرابع 
وألزمهم به ، وخالف  ب يف أهله ،ًا رشع الذنأب  فلو أن؛ – الرشك  الذي دون– للذنب
كفر عند أهل السنة ، بينام يكفر عند مـن ومل يستمع ملن يناصحه ؛ فال ي نكر عليه ،من ي

  . هبذه املقالة َالتزم القول


 ، فـأنزل  )٢٢ص  راجـع(  بعضهم عىل التكفري هبذه احلالة بحديث حتميم اليهود استدل
﴿  :  )٤٤١٥ يف صحيح مسـلم كام( تعاىل فيهم  اهللا              
     إىل قوله ﴾  : ﴿          ﴾  ] وقولـه  ]٤١املائدة ،  : ﴿         

                ﴾  ]٤٤دة ـئـملاا[  ﴿ ،                   
    ﴾   ] ـدة  ، ﴿  ]٤٥املاـئ                      ﴾  

وهذا ، ًا  عامًبكفرهم إال لكوهنم جعلوا التحميم رشعام كحي مل  ، فريى أنه ]٤٧املائدة [ 
 –راد االستدالل عىل كفرهم بالترشيع العام الذين ي – اليهود  ؛ ألنمردوداالستدالل 

   :وجهني وبيان ذلك من ،املزعوم  قد كفروا بغري الترشيع




 

 



فلام ، احلديث  حت به روايات يف الزاين املحصن ، وهو ما رص اهللا حكمأنكرواأهنم  .١
ال نجـد «  :قالوا  » ال جتدون يف التوراة الرجم ؟ «  :صىل اهللا عليه وسـلمسأهلم النبي 

 ةـقرأ قارؤهم من التوراة وضع يده عـىل آيـّلـام  و،  )٤٥٥٦البخاري (  » !ًفيها شيئا 
 اجلحـود هو ذا اإلنكارـه، و  )٤٥٥٦البخاري ( ! دها ـرأ ما قبلها وما بعـالرجم وق
   . أكرب عىل أنه كفر االتفاق تقرير )١٥ص (  مالذي تقد

ما جتـدون «   :صىل اهللا عليه وسلم  فلام سأهلم، الزاين املحصن  اهللا يف حكملوابدأهنم  .٢
فقد ،   )٣٦٣٥ البخاري(   »لدوننفضحهم وجي« : قالوا »  يف شأن الرجم ؟ يف التوراة

هـو  وهـذا ثم نسبوا ما جاؤوا به من عنـد أنفسـهم إىل ديـن اهللا ،  اهللاوا حكمريغ
 قـالولـذلك ،   أكـرب عـىل أنـه كفـرتقرير االتفـاق)  ٢٠ ص (م التبديل الذي تقد
 بون عـىليكذ عىل أهنم كانوا دليل: ًويف هذا احلديث أيضا «   :رمحه اهللا ابن عبد الرب

   .)١٤/٩التمهيد (  » مهبتام وكم ذلك إىل رهبهب، ويضيفون كذم توراهت
 ؛ ألن لترشيـع العـاما  هبذه القصة عىل التكفـري بحالـة االستداللفال يصح: وعليه * 

 ً فضـال عـنهام–بإحـدامها  ن تلـبسَعىل كفر مسنة  أهل الحالتني اتفقوقعوا يف  اليهود
  . آخر  حيتاج لدليلمن الترشيع العامء  كفرهم إنام جاُ فإثبات أن، –ًمعا 

 التكفـري  أهل العلم عىلفق اتقد –روايات اليف  – رظاه ر وتعليق التكفري بأم:أقول * 
الترشيـع ( = أوىل من تعليقه بمحل النزاع ) جمتمعني جلحود أو التبديل أو هبام ا( = به 

  . به لق أن كفر اليهود ع دليل عىلالتكفري به ، وال الذي ال دليل عىل ) العام


وبيـان ذلـك ،  عنها رجعإال أنه ه احلالة ذهبتكفري ال فتوى برمحه اهللابن عثيمني كانت ال
  :حو اآليت عىل الن

 مةالفتوى املتقد
 ختـالف الترشيعـات َمن يضـعون للنـاس ترشيعـات: هؤالء ن ِوم... «   :رمحه اهللا قال

خالفة إهنم مل يضعوا تلك الترشيعات املف عليه ،  الناسًمنهاجا يسري اإلسالمية ، لتكون
  ، إذ مـن املعلـوم للخلـقوهـم يعتقـدون أهنـا أصـلح وأنفـع للرشيعة اإلسالمية إال






 



دل عن منهاج إىل منهاج خيالفه ؛  ال يعاإلنسان طرية أنة الفالرضورة العقلية ، واجلبلب
   . )٢/١٤٣الفتاوى ( » عدل عنه   ماعدل إليه ونقص ما إال وهو يعتقد فضل

إنام رشعه العتقاده أنه أصلح  ؛ الف اإلسالمًألن هذا املرشع ترشيعا خي«   :رمحه اهللا وقال
   . )٢/١٤٣الفتاوى (  » لعبادمن اإلسالم وأنفع ل

  :ه هلا  أمور ال بد من التنبثالثةيف هذه الفتوى و :أقول * 
يف هـذا   أن) ومـا بعـدها ٣٣ص ( م دـم ، وتقـع بـالالزرشر املـفـ عـىل كدلتـأنه اس .١

  .ًنظرا  االستدالل
كـم رته يف ح مع ما قر التكفري يف هذه احلالة لالعتقاد ، وهو يتفقجع أررمحه اهللا هأن .٢

. م ِهذه احلالة بالالزم الذي ال يلـز الكفر يف ققد عله  ، إال أن )٣٢ص ( هذه احلالة 
 يرون أن اإلرجـاع كون بكالمه يف هذه املسألة ومع ذلكفليتأمل هذا الذين يتمس

  !قاد يف هذه الصورة إرجاء لالعت
، ولـو كـان  املسـألة م يف غري هـذهه هذا ومل يستعمل التكفري بالالزم قولمل يلتز هأن .٣

  .مجيع مسائل التكفري يف  من العلامءُغريه لقال به و ًا لقال بهم حقزالتكفري بالال
 الفتوى املتأخرة

ًأو رشع هذا ، وجعله دسـتورا  ولكنه حكم هبذا ، وإذا كان يعلم الرشع«   :رمحه اهللاقال 
فإننا : ب والسنة  فيام جاء به الكتا يف ذلك ، وأن احلقعليه ؛ يعتقد أنه ظامل يميش الناس
   )٦٩ص ( كاملة انظر الفتوى ،  »  ر هذاأن نكف ال نستطيع


 ي عـىل هـذان يف األزمان املتأخرة ، ويبيرى البعض أن حالة الترشيع العام مل حتدث إال

مني املتقـد(  ، وأن)  رال يوجد دليل مكفـ( ري بأنه ك يف عدم التكفال يصح التمس: أنه 
  :ألمرينخطأ الرأي ، ويف هذا )  العلم مل يكفروا هبذه احلالة ن أهلم
فقـد  بـه ؛  ، وهـذا مـا ال يقـولعىل التكفري هبذه احلالـة بيشء ل يستدّيلزم منه أال .١

  اجلواب عن هذا االستدالل ، وأن مناط )٣٤ص ( م استدل بقصة التحميم ، وتقد
   . العاميف هذه القصة ليست الترشيعالتكفري ) ة عل= سبب ( = 




 

 



 أحد من أهل العلم بالتكفري فتُ وقعت قبل قرون ، ومل ي حالة الترشيع العام قدأن .٢
  مـن بـالد املسـلمني منـذالرضائب التي ابتليـت هبـا كثـري: من أمثلة ذلك هبا ، و

 ، بل مةتركها ، مع أهنا حمر  عىلعاقبِعصور ، ومن املعلوم أن واضعها يلزم هبا وي
ً الفعل مكفرا ؛ لقال به أهل العلم ، ولو كان هذا، أنزل اهللا ن صور احلكم بغري ما م

  . ، وملا سكتوا عن بيانه مع معارصهتم له ولقرروا أن الترشيع العام كفر


: الثالثة  العرصأن علامء ب العلم ، إال ًزاعا بني طالمع أن هذه احلالة من أشد احلاالت ن
  . )٣٩انظر ص  (   اتفقوا عىل عدم التكفري هبا ،رمحهم اهللان عثيمني ابن باز ، واأللباين ، واب






 

  


 ..  فصوليةثامنوهي   


  خالصة الكالم يف مسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا
حود أو اجل  باالستحالل ،َّرصح إال إذا ًكفرا أكرب احلاكم بغري ما أنزل اهللا ال يكفر أن* 

 نَّأو قـن) التبديل ( =  اهللا  ما جاء به لدينب أو التفضيل أو املساواة أو نسبأو التكذي
ع للحكم بغري ما أنزل اهللا يف ذلك أو رش  لنفسه األحقيةللحكم بغري ما أنزل اهللا واعتقد

  . وهذا مما ال خالف فيه ،  الترشيع مع اهللا تعاىلواعتقد لنفسه أحقية
  ) .ن كبائر الذنوب م= ة ال خيرج من املل ( = الكفر األصغرن هو م فما عدا ذلك أن* 
   .صحيح رصيح بدليل  عىل ما قالن قال بغري هذا ؛ فإنه مل يأتأن م* 


  رته يف احلاالت التسع إال يف أربعة مواضعالف فيام قرتخمل يقع اال

ًيكون مبدال إال والصواب أنه ال ،ضبط صورة التبديل  .١ ِّ سبة ما جاء بـه َّ إذا رصح بنُ
   .)وما بعدها  ٢٠ص ( ِّللدين 

فقـال ؛ فقد خـالف الـبعض ) االستبدال ( احلكم عىل بعض أفراد احلالة السابعة  .٢
   . )٢٣ص ( ها ، والصواب أنه ال دليل عىل تكفريه من استبدل الرشيعة كلبكفر 

ها مـن احلـاالت ّدعـو ؛ فقد خـالف الـبعض) التقنني ( نة احلكم عىل احلالة الثام .٣
   . )٢٨ص (   األكرب ، والصواب أنه ال دليل عىل التكفري هبااملكفرة الكفر

 مـنها ّوعـد ؛ فقـد خـالف الـبعض) لترشيع العـام ا( احلكم عىل احلالة التاسعة  .٤
           . )٣٢ص (   األكرب ، والصواب أنه ال دليل عىل التكفري هبااحلاالت املكفرة الكفر




 

 




  العرص الثالثةعلامء قوال رته ألوافقة ما قرم

 عبد العزيز بن عبد اهللا ابـن بـاز ، وحممـد نـارص: العرص الثالثة علامء مل ختتلف فتوى 
  . عام قررته يف هذا الكتاب رمحهم اهللاأللباين ، وحممد بن صالح ابن عثيمني  دينال

 ًفـراون كـزل اهللا ال يكــري مـا أنــــغم بـ أن احلكـررــ فقد قرمحه اهللا اينــاأللبفأما * 
   . )٤٢ – ٣٤ ، ص ٦، عدد » السلفية « انظر فتواه يف جملة (  باالستحالل إال
 قد  قيمة كلمةفألفيتها«   :بقولهها  وأقررمحهام اهللا عىل فتوى األلباين  بازُابنَّوقد علق * 

 أنه ال جيوز ألحد مـن وفقه اهللاوأوضح   ، وسلك فيها سبيل املؤمنني ،أصاب فيها احلق
 من دون أن يعلم أنـه اسـتحلد الفعل جرن حكم بغري ما أنزل اهللا بمالناس أن يكفر م

   . )٩/١٢٤الفتاوى ( ..  » ذلك بقلبه
وأقرها َّ فعلق عليها رمحهم اهللا ابن عثيمني فتوى األلباين وتعليق ابن باز عىل ُكام قرئت* 

   .)» فتنة التكفري « يف كتاب  يقاتهانظر تعل(   الترشيع العامإال يف حالة
   ) .٣٦ص (   رمحه اهللا كالمهم نقل، وتقد  يف هذه احلالةةخالفامل تراجع عنثم إنه * 
 هـذا علـامء  مـا مـات عليـه ؛ بموافقةويف ، وقاب ، ورش هذا الكتدان فاز:أقول * 

  .ة  فاللهم لك احلمد يف األوىل واآلخر، يف هذه املسألة رمحهم اهللا العرص


   اللجنة الدائمة برئاسة ابن بازرته لقولموافقة ما قر
 الفتوى األوىل

 : متى جيوز التكفري ؟ ومتى ال جيوز ؟ وما نوع التكفري املذكور يف قوله تعـاىل :السؤال 
 ﴿                         ﴾  ] ؟ ]٤٤املائدة 

ِّأن تبـني لنـا  فنـرى) : متى جيوز التكفري ؟ ومتى ال جيوز ؟ : ( أما قولك ...  :اجلواب 
 :تعـاىل  أما نوع التكفري يف قوله. األمور التي أشكلت عليك حتى نبني لك احلكم فيها 

 ﴿                        ﴾   ]؛ قـال كفر أكـربفهو  :  ]٤٤ املائدة 
ومـن مل حيكـم بـام  : رمحه اهللا وجماهد ريض اهللا عنهعباس  قال ابن: ( القرطبي يف تفسريه 

وأمـا . انتهـى )  فهو كافر صىل اهللا عليه وسلم لقول الرسول ًجحدا للقرآن وًرداأنزل اهللا 






 



كم بغري ما أنزل اهللا  لكن محله عىل احل هللاصيعتقد أنه عامن حكم بغري ما أنزل اهللا وهو 
أو صـداقته  ُما يدفع إليه من الرشوة أو غري هذا أو عداوته للمحكـوم عليـه أو قرابتـه

 ً ؛ بـل يكـون عاصـيا ، وقـد وقـعال يكون كفره أكربفهذا : للمحكوم له ونحو ذلك 
وباهللا التوفيق وصىل اهللا عىل نبينـا . يف كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق 

   )٢/١٤١فتاوى اللجنة الدائمة (  .آله وصحبه وسلم حممد و
 الرئيس نائب الرئيس عضو عضو

  عبد العزيز ابن باز عبد الرزاق عفيفي عبد اهللا ابن غديان عبد اهللا ابن قعود
 الفتوى الثانية

تقبل منه  ]هل [  و  ؟ًأم كافر كفرا أكرب؟  من مل حيكم بام أنزل اهللا هل هو مسلم :السؤال 
 له ؟أعام

﴿ : قال اهللا تعاىل ...  :اجلواب                         ﴾   ] املائدة
﴿  :اىل ــتع الـ وق ]٤٤                       ﴾  ]٤٥دة ـاملائ[  
﴿ : اىل ـتع الــوق                       ﴾  ]٤٧دة ئـاملا  . [

مـن   وظلم أكرب وفسق أكرب خيرجفهو كفر أكرب: ًجائزا  إن استحل ذلك واعتقدهلكن 
فإنه آثم : ذلك  إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد حتريمأما ، امللة 

ًافرا كفرا أصغريعترب ك ً وظاملا ظلام أصغر وفاسقا فسقا أصغرً ً ال خيرجه من امللة ؛ كـام  ًً
وباهللا التوفيق وصىل اهللا عـىل نبينـا .  يف تفسري اآليات املذكورة  العلمأوضح ذلك أهل

   )١/٧٨٠فتاوى اللجنة الدائمة (  .حممد وآله وصحبه وسلم 
 الرئيس نائب الرئيس عضو

  عبد العزيز ابن باز عبد الرزاق عفيفي نعبد اهللا ابن غديا


 بن عبد الرمحن بن حسن رته لقول عبد اللطيفموافقة ما قر
  عن عامة السلف ونقله عليه عمل أهل العلمأن و حامنسبن  سليامن وإقرار

ه عـن األعـراب مـن َوما ذكرت«   :رمحهم اهللا عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسنقال 
 الـذي عليـه ؛ فهـو َري ما أنـزل اهللا ، ومـن مل يسـتحل احلكم بغني من استحلالفرق ب

  . )٢/٦٠٥عيون الرسائل (  » العمل ، وإليه املرجع عند أهل العلم




 

 



 ورأى  احلكم بغري ما أنزل اهللامن استحلأن : يعني «   :رمحه اهللا سليامن بن سحامنوقال 
 نوأمـا مـ ، فهـو كـافرقـد هـذا فمن اعت... اهللا   الطاغوت أحسن من حكمأن حكم
 فهـذا اطل وأن حكم اهللا ورسوله هو احلـق ويرى أن حكم الطاغوت ب هذامل يستحل

   . )٢/٦٠٣ عيون الرسائل(   »ال يكفر وال خيرج من اإلسالم
أمحد « و  ،  )٧/٣٥٠الفتاوى (  » وأصحابه، ابن عباس «   :لـ رمحه اهللا بن تيميةانسبه قد و
غري « و  ،  )٧/٣١٢الفتاوى (   »السنة غريه من أئمة«  و،   )٧/٣١٢لفتاوى ا(  )١( »بن حنبلا

كـام . .  )٧/٣٥٠الفتاوى (   »عامة السلف«  بل،   )٧/٥٢٢الفتاوى (  »  من السلفواحد
مـدارج السـالكني (  » الصـحابة ابن عباس ، وعامة«  : بأنه قول رمحه اهللا ابن القيموصفه 

مجاعة « و  ، » جماهد« ، و  » ابن عباس«   :ـً قوال لرمحه اهللا  بازكام اعتربه ابن..   )١/٣٤٥
   . )٤٤ص ( نظر وا. .  )٦/٢٥٠الفتاوى (   »السلف من


  )٢(ل أصحاب ابن عباساقورته ألموافقة ما قر

﴿ : الكفر يف قولـه تعـاىل   عن اثنني من أصحابه تفسري)٣(ثبت             
            ﴾  ] خمالف هلـم مـن علم هلم ُال ي، و الكفر األصغربأنه   ]٤٤املائدة

  .عرصهم 
 »تفسـريه «  يف الطـربي أخرجـه »ة لـٍس بكفـر ينقـل عـن امللـي«   :رمحـه اهللاطـاووس قال 

   ) .٥٧٤( » تعظيم قدر الصالة «  يف واملروزي  )٨/٤٦٥( 
أخرجـه  »فسـق   دونكفر دون كفر ، وظلم دون ظلـم ، وفسـق«   :رمحه اهللاء  عطاوقال

     . ) ٥٧٥( » الصالة  تعظيم قدر«  يف واملروزي ) ٤٦٥ - ٨/٤٦٤(  »تفسريه «  يف الطربي
                                                

  ) .٧/٢٥٤فتاوى ابن تيمية (  » ةال ينقل عن املل كفر« :  عن الكفر يف اآلية فقال  رمحه اهللاُسئل) ١(
 مكـة ؛ ألهنـم أصـحاب ابـن فان أعلم الناس بـه أهـل: وأما التفسري « : ه اهللا  رمحابن تيميةقال ) ٢(

 وعكرمة موىل ابن عباس وغريهم من أصحاب ابـن عبـاس ؛ وعطاء بن أبى رباح ؛ كمجاهد عباس
  ) .١٣/٣٤٧الفتاوى ( » وأمثاهلم   وأبى الشعثاء وسعيد بن جبريكطاووس

  ) .٢٥٥٢(  رقم  حتت احلديث٦/١١٤ هللا لأللباين رمحه ا الصحيحةراجع السلسلة) ٣(






 




  رته لقول ابن عباسموافقة ما قر

﴿ : يف قولـه تعـاىل ذي ّ أنه فرس الكفر الريض اهللا عنه عنه ّصح             
            ﴾  ] ١(ةفـر األصـغر الـذي ال ينقـل عـن امللـ بأنه الك ]٤٤املائدة(  ،

 ابن عبـاسعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن » تفسريه « فأخرج عبد الرزاق يف 
ولـيس كمـن كفـر «   :رمحـه اهللا سابن طاووقال ،  » هي به كفر«  : أنه قال ريض اهللا عنه

  . فيه عنط ال م صحيحإسنادوهذا .  . )١/١٨٦/٧١٣(   »باهللا ومالئكته وكتبه ورسله
  وتتعلق هبذا الفصل ثالث مسائل


  :ر وم أربعةألوهذا خطأ  ، الكفر األكرب ب؛ » هي به كفر« :  قولهُالبعض  ّفرس

  أهـل السـنة عـىل أنـه كفـرأمجـع هذا ، وقد  مثلسـلمصىل اهللا عليه و عن النبي جاء .١
 ، بالنسـ يف عـن ؛ الطمهـا هبـم كفـراثنتـان يف النـاس « : وذلك يف قوله  أصغر ؛

                                                
يف ذلـك إىل أقـوال  َإذا مل نجد التفسري يف القرآن وال يف السنة ؛ رجعنـا« :  رمحه اهللا ابن تيميةقال ) ١(

واألحوال التي اختصـوا هبـا ، وملـا هلـم مـن ا شاهدوه من القرآن ، مل: الصحابة ؛ فإهنم أدرى بذلك 
ال سـيام علامؤهـم ، وكـرباؤهم كاألئمـة األربعـة  والعمل الصالح ؛ ، والعلم الصحيح ، الفهم التام

ومنهم احلـرب البحـر عبـد اهللا بـن ... عبد اهللا بن مسعود : اخللفاء الراشدين ، واألئمة املهديني ، مثل 
 رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ، وترمجان القـرآن ، بربكـة دعـاء رسـول اهللا صـىل اهللا  ابن عمعباس

حدثنا حممد بـن : ، وقال ابن جرير  » اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل« : قال  ه حيثعليه وسلم ل
 يعنـى ابـن –قـال عبـد اهللا : بشار أنبأنا وكيع أنبأنا سفيان عن األعمش عن مسلم عن مرسوق قـال 

، ثم رواه عن حييى بـن داود عـن إسـحاق األزرق عـن  »  عباسُنعم ترمجان القرآن ابن«  : –مسعود 
نعـم « : سفيان عن األعمش عن مسلم بن صبيح أبى الضحى عن مرسوق عن ابن مسعود أنه قـال 

فهـذا ، ثم رواه عن بندار عن جعفر ابن عون عن األعمش بـه كـذلك ،  » ُالرتمجان للقرآن ابن عباس
 ثالث ، وقد مات ابن مسعود يف سنة إسناد صحيح إىل ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة

ِّوثالثني عىل الصحيح وعمر بعد ًه ابن عباس ستا وثالثني ؛ ُ فام ظنك بام كسـبه مـن العلـوم بعـد ابـن ُ
َ عيل عبد اهللا بن عبـاس عـىل املوسـم ، فخطـب استخلف: قال األعمش عن أبى وائل ؟ ، ومسعود  ٌّ

معته الـروم ًففرسهـا تفسـريا لـو سـ) سـورة النـور : وىف رواية ( الناس فقرأ يف خطبته سورة البقرة 
  ) .١٣/٣٦٤الفتاوى ( » والرتك والديلم ألسلموا 




 

 



  احلـديث الـذي عـىل أن الكفـر يفمفإمجاعه ،  )٢٢٤مسـلم (  » امليت عىل والنياحة
 فظـهفاحيف أثر ابن عباس كـذلك ، الذي الكفر   عىل أندليل األصغر ؛ هو الكفر
   .فإنه مهم

يف اآلية بالكفر األصغر عن اثنني من أصحاب ابن عباس الذي ثبوت تفسري الكفر  .٢
ومـذهب  ،  )٤١ص ( م ، وقـد تقـد ) رمحهـام اهللاطـاووس وعطـاء  ( = ريض اهللا عنه
َيعرف الصحايب   . من مذهب أصحابه ُْ

  .ن غريه م هِّيوْرَ بمالراوي أعلمو ، بأنه األصغر  الكفررمحه اهللا طاووس  ابنتفسري .٣
نـه أ منهوا  فهماألكرب ، بل القول بالكفرن أهل العلم عن ابن عباس مل حيك أحد م .٤

  .ه أهل العلم رف يع ال بفهموإتيان  وحتريفشذوذفمخالفتهم  ، الكفر األصغريريد 

 وكتبـه وليس كمن كفر بـاهللا ومالئكتـه«  :  اهللارمحه قول ابن طاووس ُزعم البعض أن

  دون الكفـر بـاهللا ومالئكتـه وكتبـهحيتمل الكفر األكرب ، ولكنـه كفـر أكـرب » ورسله
  : أمور لثالثة وهذا خطأ  ،ورسله

 طاووس  قول ابنل أن حيماللغون  ، وم بداهة ، وهذا أمر معلوم درجاتأن الكفر .١
   . ليس حمل خالفٍرير أمر بدهي عىل تقرمحه اهللا

  درجـات الكفـر وال يكـاد يكـونشـدوكتبه ورسله هو أأن الكفر باهللا ومالئكته  .٢
 راده الكفر األصغر لكـان كالمـه كفر أكرب إال وهو دونه ، فلو مل يكن مالوجود يف

   .ةًر أمرا ذا أمهيرقنه ال يأل  ؛ًعبثا
م تقد وقد )طاووس ( = يف اآلية بالكفر األصغر عن أبيه الذي ثبوت تفسري الكفر  .٣

  . ثم قال به ن أبيهمتلقاه يكون  ، فال يبعد أن  )٤١ص ( 


س بالكفر الذي يذهبون إليه ، إنه ليس  ليإنه« :  بلفظ ريض اهللا عنهام ابن عباس روي أثر
  عـىل تصـحيح هـذه أهـل العلـمتعاقـب، وقـد » ة ، كفر دون كفر ًكفرا ينقل عن املل

  . هبا  له وقالًن أخذها رأيا م هبا ، ومنهمحتجا، وتأكيد نسبتها ، ومنهم من الرواية 






 



كـام  ،  )٢/٣١٣/٣٢١٩ »التلخيص « مع » املستدرك « (  الذهبي ، ووافقه احلاكمحها فصح
   . )٢٥٥٢ ، حتت احلديث رقم ٦/١١٣السلسلة الصحيحة (   اجلميع اهللارحم األلباينصححها 

ان يكـون فيـه إيـامن إن اإلنسـ: ( ن قول السلف ِوإذا كان م«   :رمحه اهللا ابن تيميةوقال 
 ليس هو الكفر الـذي ينقـل )إنه يكون فيه إيامن وكفر : ( ، فكذلك يف قوهلم ) ونفاق 
﴿ : تعـاىل  كام قال ابـن عبـاس وأصـحابه يف قولـهة ، عن املل             

            ﴾  ] لة ، وقد اتـبعهم ًفرا ال ينقل عن املكفروا ك: قالوا   ]٤٤املائـدة
   . )٧/٣١٢الفتاوى (  »  بن حنبل وغريه من أئمة السنةأمحد: عىل ذلك 

   ﴿ :  يف قوله تعاىل  من السلفغري واحد وابن عباسوقال «   :رمحه اهللا وقال
                ﴾  ]٤٤ املائدة[ ،   ﴿         ﴾   ] املائـدة
و ﴿   ]٤٥  ﴾   ] دون كفـر ، وفسـق دون فسـق ، وظلـم دونكفر :  ]٤٧املائدة  

   . )٧/٥٢٢الفتاوى (  »  والبخاريوقد ذكر ذلك أمحدظلم ، 
 عـن اإلسـالمًوقد يكون مسلام وفيـه كفـر دون الكفـر الـذي ينقـل «   :رمحه اهللا وقال
وهذا قـول عامـة . كفر دون كفر :  –ه  ابن عباس وغري –الصحابة  كام قالة ، يـبالكل

  يف قولـهكام قال ابن عبـاس وأصـحابه ...  عليه أمحد وغريهي نصالسلف ، وهو الذ
 ﴿                         ﴾  ] كفر ال ينقل عن : لوا  قا ]٤٤املائدة

   . )٧/٣٥٠الفتاوى ( » كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم  َّامللة وكفر دون
 عامة الصـحابة وابن عباسوهذا تأويل «  : عن الكفر األصغر رمحه اهللا ابن القيموقال 

﴿ : يف قوله تعاىل                         ﴾   ] بن  قال ا ]٤٤املائـدة
لة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر باهللا واليـوم ليس بكفر ينقل عن امل: عباس 
هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق :  وقال عطاء .وكذلك قال طاووس . اآلخر 

   . )١/٣٤٥مدارج السالكني ( » دون فسق 
ً كفرا أصغر وظاملا ظلام أصغر وفاسقا فسقا أصغر ، ًيكون كافرا«   :رمحه اهللا ابن بازوقال  ً ً ًً

   . )٦/٢٥٠الفتاوى (  » من السلف  معنى ذلك عن ابن عباس وجماهد ومجاعةصحكام 
 هـؤالء املفتـونني بـالتكفري ريض كـان هـذا ال يـّـامْلكن ل«   :رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 

 كيف: فيقال هلم ) ! عن ابن عباس   ، وال يصحهذا األثر غري مقبول: ( صاروا يقولون 




 

 



 !؟) ال نقبل : (  وتقولون  باحلديث ؟َاه من هو أكرب منكم وأفضل وأعلمّ وقد تلقال يصح
 بـالقبول وهّ كشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة وابـن القـيم وغريمهـا تلقـفيكفينا أن جهابذة

   .) ١ ، حاشية ٢٤فتنة التكفري ص (  » فاألثر صحيح. ويتكلمون به وينقلونه 


  يف املسألةعلامء العرص ما قال به  بمثل امات وإلزامات اخلصوم ملن قالِّاهت
ً شـيئا مـن رمحهـم اهللالثالثـة علـامء الـعرص  رهبعض عىل من قال بمثل مـا قـر الطلقي

واجلواب عن ،  إلزام القائل بذلك ببعض اللوازم القبيحة ل البعضاواالهتامات ، وحي
   :لّصف ، وملمجم واإللزامات جوابان ؛ هذه االهتامات

 جملفأما اجلواب امل
   : أوجهثالثةمن ذلك و .. االهتاماتاإلجابة عن : ًفأوال 

 عاوىن الدر للربهان ، كغريه م ، لكنه مفتق عنه أحد ال يعجزأمر أن االهتام الباطل .١
   . هبا ما مل تقم عىل بينات صحيحةعتديالتي ال 

الكثري هم ، فقد ناهلم اع وال أتبعليهم الصالة والسالموالرسل بياء أنه مل يسلم منه األن .٢
  .دعوهتم  ح يفنقص من قدرهم ومل يقدن األذى والتشويه والطعن ، فلم يم

   . ومالمةةحة ورفعة وليس مذمديف سبيل اهللا تعاىل فهو ممأنه إن كان  .٣
  مـا اعتـاد خمالفـة رشط عـىلأن أتبـع السـنة بـني  األمردّدفرت«   :رمحه اهللا بيالشاطقال 

 ُعـى أهلهـاّ ال سيام إذا اد–خالفي العوائد ا حصل ملو ممالناس ، فال بد من حصول نح
 الثقيل ما فيـه مـن األجـر ء يف ذلك العب ؛ إال أن–ه هو السنة ال سواها  ما هم عليأن

خـل يف ترمجـة  السنة والسلف الصالح ؛ فأد عىل رشط خمالفةأن أتبعهموبني . اجلزيل 
َاهللا من ذلك ؛ إال أين أوافق املعتاد وأعًا بل عائذّاللضا . ني ال من املخالفني  من املوالفّدُ

  »ًمـن اهللا شـيئاي غنـوا عنـ لن يباع السنة هو النجاة ، وأن الناس يف ات أن اهلالكفرأيت
   . )٣٤االعتصام ص ( 

   : أوجهثالثةمن ذلك و .. اإللزاماتاإلجابة عن : ًوثانيا 
َون قوال ، بل قد يكون امللزم أن يكال يلزم  القولأن الزم .١ ْ  .ً به قائال بخالفه ًُ






 



 ه ، ولو كـان الزم قولـه جيعلـكذبًن نفى عن نفسه قوال فنسبته إليه بالالزم أن م .٢
  .ًقائال به 

 َّ هبا ، فكيف إذا قابل هذا الظـنعطُ ؛ فال يقةي ظننسبةم د الالز نسبة القول بمجرأن .٣
  ! ؟الفهخٌترصيح ب

أكثـر النـاس  ، بـل ًال جيـب أن يكـون مـذهباوالزم املذهب «   :رمحه اهللا ابن تيميةقال 
 أن ذا قال القائـل مـا يسـتلزم التعطيـل ؛ فال يلزم إًيقولون أقواال وال يلتزمون لوازمها

  »ًبل يكون معتقـدا لإلثبـات ولكـن ال يعـرف ذلـك اللـزومًيكون معتقدا للتعطيل ، 
   . )١٦/٤٦١الفتاوى ( 

فام كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له ؛ فهو قوله ، و ما ال «   :رمحـه اهللا وقال
َفأما إذا نفى هو اللزوم مل جيز أن يضاف إليه ... ًفليس قوله ، وإن كان متناقضا  يرضاه ؛

   . )٢٩/٤٢الفتاوى (  » الالزم بحال
 مـذهب ؟ أم لـيس بمـذهب ؟ هل الزم املـذهب: وأما قول السائل «   :رمحه اهللا وقال

إذا كان قـد  ، فإنه إذا مل يلتزمه مذهب اإلنسان ليس بمذهب له ]الزم [  أن: فالصواب 
   . )٢٠/٢١٧الفتاوى (   »ًأنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه

  باإللزامات ؟  عىل خمالفيكً القول ليس قوال وأنت تردر أن الزمقر ت فكيف:فإن قيل 
   :أمرين بني طأن قائل هذا قد خل :فاجلواب 

 . همه ؛ وهذا ما ال أقول بنسبة الزم القول للمخالف قبل أن يعرفه ويلتز .١
  .  مطلوب أمرخالف ببيان لوازم قوله ، وهذا عىل املالرد .٢

َّ النـاس اسـتعامال للـوازم يف ردر من أكثه فإن ابن تيمية نفسولذلك  ؛ خـالفمل عـىل اهًِ
  ،عجـزه وبيـان، إظهار تنـاقض اخلصـم : قول فوائد ؛ منها لايف بيان فساد وذلك أن 

  .مه لواز  عن قوله إذا عرفيينتهولعله ، توهني قوله و
 لّوأما اجلواب املفص

    أربعةهي و .. فيكون بإيراد تلك االهتامات واإللزامات واجلواب عنها




 

 



 !دعوى جتويز احلكم بغري ما أنزل اهللا : ًأوال 
رة ، وإال فإهنم غري املكفن يكفر احلاكم بغري ما أنزل اهللا يف احلاالت الفهم أريدون من خمي

  : أوجه ثالثةوهذا افرتاء وجوابه من  ! بغري ما أنزل اهللا بتجويز احلكمهمونه ويتمونه يلز
 مل  فهو كافر باتفاق أهـل السـنة وإن بغري ما أنزل اهللا احلكمزأن من جو: الوجه األول 

  )١(! ؟رمحهم اهللار ابن باز واأللباين وابن عثيمني  ، فهل قائل هذا يكف ما أنزل اهللاحيكم بغري
 ذلك فقد ) استحل( = ن جوز حوا بأن م رصرمحهـم اهللاأن هؤالء الثالثة : الوجه الثاين 

  .حوا بخالفه فال وجه إللزامهم بام رص. كفر 
   :مسألتني بني طأن قائل هذا قد خل: الوجه الثالث 

 .خالف وفيه النزاع مع امل،  البحث حمل ، وهو التكفري .١
  . فيه  النزاع أنُ اخلصمموهو ما يتوه،  فيه  ، الذي ال خالفالتأثيم .٢

 !دعوى إغالق باب التكفري : ًثانيا 
رة ، وإال غـري املكفـالفهم أن يكفر احلاكم بغري ما أنزل اهللا يف احلـاالت ريدون من خمي

 وجوابه وهذا افرتاء ! وجود الكفر فري وإنكار بإغالق باب التكهمونه ويتمونهفإهنم يلز
   :وجهنيمن 

  أن الذين خالفوكم يف هذه املسألة هلم فتاوى بالتكفري بـبعض األفعـال:الوجه األول 
  .َّن له فتاوى بتكفري بعض املعينني واألقوال ، بل ومنهم م

   :مسألتني بني طائل هذا قد خل أن ق:الوجه الثاين 
 .ه عىل ما ورد يف األدلة  وقرص باب التكفريتضييق .١
  .  من أهل السنةوهذا ما ال يقول به أحد!  وجود الكفر إنكار .٢

 !دعوى تعطيل وإنكار اجلهاد والتخذيل عنه : ًثالثا 
 رة ثـم يـرىاملكفالفهم أن يكفر احلاكم بغري ما أنزل اهللا يف احلاالت غري ريدون من خمي

بتعطيل اجلهاد وإنكاره والتخذيل همونه ويته مونه ، وإال فإهنم يلز عليه وجهاداخلروج
   :وجهني وجوابه من وهذا افرتاء !عنه 

                                                
 ! السلف بل عامة.. ًفضال عن ابن عباس ، وطاووس ، وعطاء ) ١(






 



  : غري صحيحتني متنيمقد أن قائل هذا قد بناه عىل :الوجه األول 
 يف الكفـر فقد يقـع املـرءًن وقع يف الكفر أصبح كافرا ، وهذا خطأ ؛  مكلظنه أن  .١

  . )٧ص ( م قد تقدو. ود ما يمنع من تكفريه لكنه ال يكفر ؛ لوج
   . )٧ص (  م وقد تقد. اخلروج عليه ، وهذا خطأ يز جي– هوحد –ظنه أن كفر احلاكم  .٢

   :مسألتني بني ط أن قائل هذا قد خل:الوجه الثاين 
 . عبادة اجلهاد بضوابطها الرشعية ضبط .١
  .  من أهل السنة مرشوعية عبادة اجلهاد ، وهذا ما ال يقول به أحدإنكار .٢

 ! دعوى اإلرجاء :ًرابعا 
ري املكفـرة ، وإال ن خمالفهم أن يكفر احلاكم بغري ما أنزل اهللا يف احلـاالت غـريدون مي

 ل أو أن شبهة اإلرجـاء قـد دخلـتّالمونه باإلرجاء وينسبونه للمرجئة الضلزفإهنم ي
   : أوجهثالثة ، وجوابه من وهذا افرتاء !همونه بذلك ويتعليه 

ْ بقدر عدم معرفتهم:الوجه األول   خالفوهم يف هذه املسـألة ، وكـأن  أهل العلم الذينَ
: أهل السنة يف هذا العرص  أكابر علامءه يف هذه املسألة هم  خصومقائل هذا ال يدري أن

  هلـؤالء الثالثـة قـدرهم فإنـهفمن عـرف .. رمحهم اهللاكابن باز واأللباين وابن عثيمني 
  .م وينتفع بعلومهم م عليهال يسعه إال أن حيبهم ويدعو هلم ويرتح

م لإلسـال ن نـارصك به مـ وحسبرمحه اهللا فهو عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز هلمفأما أو
  . لعقيدة أهل السنة واجلامعة واملسلمني ونارش

 به عن  فكم نرص اهللا به من حق وذبرمحه اهللا فهو حممد نارص الدين األلباين وأما ثانيهم
 السنة فإذا  ويكفيه أن اسمه قد اقرتن بأئمة اإلسالم رواةلمصىل اهللا عليه وسسنة احلبيب 

  .  ذكر األلباينهذكر احلديث وأهل
ق والذي دقامل قحقمة الفقيه امل العالرمحه اهللا فهو حممد بن صالح ابن عثيمني وأما ثالثهم

  .نفع اهللا بعلمه وفقهه وبارك يف علمه وعمره 




 

 



ىل قبـوهلم  كلمة أهـل السـنة عـاتفقت م ولقد هم أئمة الفتوى يف زماهنهؤالء الثالثةو
اهم وجز فرمحهم اهللا وريض عنهم  بإمامتهم يف الدين ، أهل احلقمّواالعتداد هبم وسل

  .ًريا ـالم واملسلمني خـعن اإلس
! ن يرميهم باإلرجـاء مم:  ، ال أقول مأخذ كني ويأخذ مني كلزال العجب يتملـ يوال
َّن يعرفن حيتاج أمم: أقول  بل   .قدرهم  و بفضلهمُ

 إلخوانـه رّطسـُي  فيـه مـثيل أن الذي يضـطر أن يأيت اليوم ما ظننتووالذي نفيس بيده
   .إىل اهللا املشتكىًالب العلم من أهل السنة دفاعا عن هؤالء األئمة األعالم ، فط

 بني أهل السنة واملرجئة يف باب التكفري ، مع الفرق أن قائل هذا مل يعرف :الوجه الثاين 
 غريهم ًكون إال حقا ، واعتقاد السنة ال يني السامء واألرض ، فاعتقاد أهلأن بينهام كام ب

َ قد يكون حقا فيام وافقوا فيه أهـل السـنة ، وال يكـون إال – كاملرجئة –ن أهل البدع م ً
  .ًباطال فيام خالفوا فيه أهل السنة 

ً عيبـا عـىل أهـل ة تعـد الضالل ألهل السنق خيطئ من يظن أن موافقة بعض فر:تنبيه 
  ،ر ظاه أمر –يف غري ما ابتدعوا  – وذلك أن موافقة بعض أهل البدع ألهل السنة ،السنة 

  . يشء  السنة واجلامعة يف كل أهل ختالفبل ال تكاد توجد فرقة مبتدعة
ُ ما أنكره بعـض النـاس علـيهم يكـون ليس كل«  : عن الرافضة رمحه اهللا ابن تيميةقال 

 ٌهل السنة ووافقهم بعض ، والصوابُ خالفهم فيها بعض أن أقواهلم أقوالِ مبل ًباطال ؛
   . )١/٤٤منهاج السنة (  » ليس هلم مسألة انفردوا هبا أصابوا فيها ْ ، لكنَمع من وافقهم

 –ًمثال   كاالستحالل–  يف أن املرجئة تشرتط االعتقاد هذا الفرق تتمثل وحقيقة:أقول * 
 األعـامل يف بعـض، بينام يشرتط أهل السنة االسـتحالل  هبا رِّ تكف األعامل التيمجيع يف

   .بعض يف ال يشرتطونه، وِّالتي يكفرون هبا 
  ه ؟ التكفري بيف االعتقادشرتط الذي يعمل  فام ضابط ال:فإن قيل 

  الكفـرريل عـىل أن هـذا األمـر مكفـ الدل ، فإن دلالدليل الضابط يف ذلك :فاجلواب 
ه ، وأما األمر الـذي مل يـدل  للتكفري با االعتقادُه أهل السنة ومل يشرتطو برّف؛ ك األكرب

رون بـه إال برشط  ؛ فـإن أهـل السـنة ال يكفـ– وهـو الـذنب –رالدليل عىل أنه مكف
 .كاستحالل أو جحود االعتقاد 






 



 فيـه  قاعدة أهـل السـنةل عىل التكفري به ، فلذلك فإن ما يدالزنا ؛ فلم يأتمثال ذلك 
  .نا ين ال يكفر إال إن استحل الزالزا أن

،  األمور التي تنجي من اإلرجاء وال آراء املرجئة أن قائل هذا مل يعرف :الوجه الثالث 
 مـن َن قاهلا فقد فارق املرجئـة وبـرئَ اإلسالم عىل بعض املسائل التي م أئمةنص فقد

  :مسائل  وهي مخس ،اإلرجاء 
 املسألة األوىل

  واعتقاد وعمل ؛ فقد فارق املرجئةن قال أن اإليامن قول م
فقد خرج ؛ )  ، يزيد وينقص قول وعملاإليامن : ( ن قال وم«   :رمحه اهللا الربهباريقال 

   . )١٦١ ، رقم ١٢٣رشح السنة ص (  » له وآخرهمن اإلرجاء كله ، أو
  : الثالثة يف هذه املسألة ض كالم العلامءوإليك بع

 واإليـامن هـو اإلقـرار ( عىل ما جـاء يف العقيـدة الطحاويـة ً تعليقارمحه اهللا ابن بازقال 
هذا التعريف فيه نظر وقصور ، والصواب الذي عليه «   :)باللسان والتصديق باجلنان 

...  يزيد بالطاعة وينقص باملعصـية قول وعمل واعتقادأهل السنة واجلامعة أن اإليامن 
   . )٢/٨٣تاوى الف(  » املرجئة  العمل من اإليامن هو قولوإخراج

ً معلقا عىل العبارة نفسها رمحه اهللا األلباينوقال  ِّ ًخالفا  واملاتريدية ، هذا مذهب احلنفية«  :ُ
   . )١/٥١الطحاوية (  » للسلف ومجاهري األمة

اإليامن عند أهل السنة واجلامعة هو اإلقرار بالقلب والنطق «   :رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 
   . )١/٤٩الفتاوى ( »  وارحوالعمل باجلباللسان 

 املسألة الثانية
  ص ؛ فقد فارق املرجئةمن قال أن اإليامن يزيد وينق

 من َهذا برئ«  :؟ فقال ) اإليامن يزيد وينقص : ( ن قال  عمرمحه اهللا  بن حنبلأمحدُسئل 
   . )١/٣٠٧/٦٠٠لعبد اهللا » السنة «  ، وانظر ٢/٥٨١/١٠٠٩للخالل » السنة « (  » اإلرجاء

فقـد  ) يزيـد ويـنقصامن قول وعمل ، ـاإلي: ( ال ـن قوم«   :رمحـه اهللا الربهباريوقال 
   . )١٦١ ، رقم ١٢٣رشح السنة ص (  » له وآخرهخرج من اإلرجاء كله ، أو




 

 



  : الثالثة يف هذه املسألة وإليك بعض كالم العلامء
  واإليـامن واحـد ، وأهلـه(وية ً تعليقا عىل ما جاء يف العقيدة الطحارمحه اهللا ابن بازقال 

ليس أهـل اإليـامن فيـه سـواء ؛ بـل هذا فيه نظر ، بل هو باطل ، ف«   :)يف أصله سواء 
   . )٢/٨٣الفتاوى (  » للمرجئة ًوهو قول أهل السنة ، خالفا... ًعظيام  ًتفاوتون تفاوتام

  حقيقيـةالفـةهـري خمالفني للجامفإن احلنفية لو كـانوا غـري خمـ«   :رمحه اهللا األلباينوقال 
مـع ، ... التفقوا معهم يف أن اإليامن يزيـد ويـنقص  يف إنكارهم أن العمل من اإليامن

   . )١/٥١الطحاوية (   »ذلك أدلة الكتاب والسنة واآلثار السلفية عىل تظافر
وقد جاء ذلك يف القـرآن والسـنة ، أعنـي إثبـات الزيـادة «   :رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 

﴿ : قال تعاىل   ؛والنقصان                           
            ﴾  ] ١/٥٠الفتاوى (   » ]٣١املدثر( .   

 املسألة الثالثة
   ؛ فقد فارق املرجئةن قال بجواز االستثناء يف اإليامنم

  »اإلرجـاء ُاء ؛ فهـو أصـلـرك االستثنــإذا ت«   :ه اهللاـرمح ديـن بن مهـعبد الرمحقال 
   . )٢/٦٦٤ رمحه اهللا يلآلجر» الرشيعة « ( 

وأصحابه   سلف أصحاب احلديث كابن مسعودهبوأما مذ«   :رمحه اهللا ابن تيميةوقال 
:  وأمحد بن حنبل وغريه مـن أئمـة السـنة ... والثوري وابن عيينة وأكثر علامء الكوفة

   . )٧/٤٣٨الفتاوى (  » يف اإليامن ، وهذا متواتر عنهم فكانوا يستثنون
   . )٧/٤٢٩الفتاوى ( » ونحوهم مونه هم املرجئة واجلهميةفالذين حير«   :رمحه اهللا وقال

 يجيزونـهف السـنة هـلفأمـا أ، ) أنا مؤمن إن شاء اهللا (  واالستثناء كأن يقول :أقول * 
، .. عدم اجلزم بقبول العمـل بعد عن تزكية النفس ، أو  ال أن يقصد: ؛ منها يف حاالت

  .ًطلقا ما املرجئة فال جتيز االستثناء مأو.  يف إيامنه ًاـَّكايزونه إن قاله ش جيم الهلكن
  : الثالثة يف هذه املسألة علامءوإليك بعض كالم ال

إن (  ،) ُيت ّصل إن شاء اهللا: (  فال مانع أن يقول أما يف العبادات«   :رمحه اهللا ابن بازقال 
وكان املؤمنون يستثنون  منه ؟ أم ال ؟ ُها وقبلتّألنه ال يدري هل كمل) ُشاء اهللا صمت 






 



 :فيقـول الواحـد مـنهم ، ال يدرون هل أكملوا ؟ أم ال ؟   ويف صومهم ألهنميف إيامهنم
   . )٥/٤٠٣الفتاوى (  » )اهللا  أنا مؤمن إن شاء(  :ويقول ) ُصمت إن شاء اهللا ( 
بهم ،  يف تعصواّاشتطه ًوبناء عىل ذلك كل«  :ًرا عىل احلنفية ُ مستنكرمحه اهللا األلباينقال و

   . )١/٥٢الطحاوية ( »  ... كفر ن استثنى يف إيامنه فقدفذكروا أن م
 ؛) أنـا مـؤمن إن شـاء اهللا  : (  اإلنسانقول«  : عن االستثناء رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 

  وال إشـكالفهذا حق؛ ) إيامين وقع بمشيئة اهللا (  :ك ، أو أنه  بذلك التربهإن كان قصد
   . )»االستقامة «   ، إصدار تسجيالت١٧ ، الوجه أ ، الدقيقة ٢٠٨لقاء  الباب املفتوح ،(  » فيه ، جائز

 املسألة الرابعة
  أو بالعمل ؛ فقد فارق املرجئة يكون بالقول ،من قال بأن الكفر
ًة ؤثر عىل اإليامن قو ال ي– عندهم –  من اإليامن ، فالعملوذلك أهنم ال يعدون األعامل

  . إال باالعتقاد – عندهم –فر  للكفال طريق: ًوال ضعفا ، وعليه 
صـىل اهللا عليـه  َّ عمن يشرتط االستحالل يف تكفري من سـب النبـيرمحه اهللا ابن تيميةقال 

 دقهاعتقـاد صـ  ورأوا أن هو تصـديق الرسـول فـيام أخـرب بـهرأوا أن اإليامن«   :سلمو
 فهذا مأخذ املرجئة ومعتضدهيم ، وهم الذين يقولون اإليامن... ال ينايف السب والشتم 

   . )٣/٩٦٤الصارم املسلول ( » هو االعتقاد والقول 
  : الثالثة يف هذه املسألة وإليك بعض كالم العلامء

 وال خيرج العبد من اإليامن (ً تعليقا عىل ما جاء يف العقيدة الطحاوية رمحه اهللا ابن بازقال 
وقـد خيـرج مـن اإلسـالم بغـري  ... فيه نظرهذا احلرص «   :)إال بجحود ما أدخله فيه 
  ، مـن ذلـك طعنـه )حكـم املرتـد( أهل العلـم يف بـاب  نهاّاجلحود ألسباب كثرية بي

   . )٢/٨٣الفتاوى (  » صىل اهللا عليه وسلم يف اإلسالم أو يف النبي
َملخصا مقرا كالم ابن القيم – األلباينوقال  ّ ُ ًُ ً   أن الكفـررمحـه اهللالقد أفاد «   :رمحهام اهللا – ِّ

َاإليامن  ينقسم إىل ما يضاد  العملوأن كفر جحود واعتقاد ،  ، وكفر عملكفر: نوعان 
 هانة باملصحف وقتـل النبـي وسـبه يضـاد ؛ فالسجود للصنم واالستهوإىل ما ال يضاد

   . )٣٠٥٤ ، حتت احلديث رقم ٧/١٣٤السلسلة الصحيحة (  » اإليامن




 

 



ًمعددا رشوط التكفري – رمحـه اهللا ابن عثيمنيوقال  ِّ داللة الكتاب أو السنة عىل أن «  : – ُ
   . )١٤٩ص  القواعد املثىل( »  للكفر وجب مالقول أو الفعلهذا 

 املسألة اخلامسة
 ن قال بوجوب السمع والطاعة لوالة األمر ولو جاروا ؛ فقد فارق املرجئةم

  .ًسمعا وال طاعة ، بل يرون السيف ر و اجلوذلك أهنم ال يرون لوالة
 عقيدة السـلف« (   »ال يرون للسلطان طاعة«  : عن املرجئة رمحه اهللا عبد اهللا بن طاهرقال 

   . )٦٨للصابوين رمحه اهللا ص » وأصحاب احلديث 
  »السـيف إىل رجإن قـول املرجئـة خيـ«   :رمحهـام اهللا األوزاعـي وسفيان بن عيينةوقال 

   . )١/٢١٨/٣٦٨اهللا  بن أمحد رمحهام لعبد اهللا» السنة « ( 
 جـريلآل» الرشيعـة « (  » لـةب عىل أهـل القَ السيفيرون«   :رمحه اهللا سفيان الثوريوقال 
   .) رمحهام اهللا ١٨٣٤ لكائيلال » هل السنة واجلامعة أاعتقاد رشح أصول«   ، وانظر٢٠٦٢

  : الثالثة يف هذه املسألة وإليك بعض كالم العلامء
 ال يف املعصية ، وجيب عىل املسلمني طاعة والة األمور يف املعروف«   :رمحه اهللا ابن بازقال 
  »م بأسـباهباْطاعون يف املعصية ، لكن ال جيـوز اخلـروج علـيه أمروا باملعصية فال يفإذا

   . )٨/٢٠٣الفتاوى ( 
ًمعلقا  رمحه اهللا األلباينوقال  ِّ ن طاعـة اهللا نرى طاعتهم م و(عىل ما يف العقيدة الطحاوية ُ

ُومن الواضح أن ذلك خاص بحكـام املسـلمني مـنهم ، لقولـه«   :) فريضة عز وجل ِ 
  ﴿  :تعاىل                ﴾   ] ١/٥٨الطحاوية (  »  ]٥٩النساء( .   

لو رشبوا  .ال جيوز اخلروج عليهم :  األمور مهام فسق والة«   :رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 
رشح ريـاض الصـاحلني (  » ال جيوز اخلـروج علـيهم:  لو ظلموا الناس ،لو زنوا ، اخلمر 

١/٧٠٢( .   
 ُها أهل السنة ، والتي غابتض التي حكاها عنهم ونق فهذه هي أصول املرجئة:أقول * 

 ًسـاِّتلبولو مل يكن مفهم ن خاللعلم ؛ فأصبحوا يرمون باإلرجاء مثري من طالب اعن ك
َ السلف تربئ الرجل مآثارى فرت!  بيشء من آراء املرجئة   ؛ ثم يأيت من أهـلن اإلرجاءِّ






 



  باإلرجـاء وأصـوله ؟َمن أعلم :  اإلنصافاهللا يا أهلفأسألكم ب! َعرصنا من يرميه به 
  !ً سلفا غري سلفنا ؟ أن هلؤالءأم .. ! ؟ أم طالب العلم هؤالء ؟ السلفأئمة

وا إىل اختياراهتم االجتهاديـة  العلم عمد طالب من هذا ؛ أن بعض وأشد:ثم أقول * 
  أهـلن الفـروق بـنيواعتربوها م! ن أصول السنة ًبعض املسائل فجعلوها أصال م يف

 ًنـا ، والتـيكمسألة تارك الصـالة هتاو! فهم فيها باإلرجاء الفرموا خم!  واملرجئة السنة
 مني بـني املتقـد إال أهنا حمل خالف–ً كفرا أكرب افرتاركها ك ُ وإن كنت مع القول بأن–
فيهـا ما دام اخلالف  ن بعيدباإلرجاء ال من قريب وال م ن أهل السنة ، وال عالقة هلام

ًمبنيا   .ه هلذاَّتنبـُفلي.  )١( عىل األدلةّ

                                                
 وذلـك فـيام! ٌصلة باملرجئة واخلوارج ) ًحكم تارك الصالة هتاونا (  يكون للخالف يف قد :تنبيه ) ١(

  ! باألصول الفاسدةاألخذ إىل األدلةلو خرج اخلالف من دائرة النظر يف 
  .مرجيءفهو  ) ال يكفر إال املستحل( بأنه تارك الصالة عىل أصله القائل تكفريه لعدم بنى فمن . ١
  .خارجيفهو  ) كفر مرتكب الكبرية( ومن بنى تكفريه لتارك الصالة عىل أصله القائل بـ . ٢
سني سلفي سـواء  اخلوارج فهو  ، مع سالمته من أصل املرجئة وأصلاألدلةأما من بنى قوله عىل . ٣

ِّكفر تارك الصالة أم مل يكفره َّ.   
 ين عـنَني املـأثورَ رمحهم اهللا مع اختالفهم يف مسألة تارك الصالة عىل القولني املعروفوعلامؤنا الثالثة

 أهل السنة ؛ إال أهنم بنوا اختياراهتم عىل األدلة مع براءهتم من تلك األصول الفاسدة ، ناملتقدمني م
  .فال سبيل للطعن فيهم بوجه من الوجوه 

  السـنة فـيام بيـنهم يشـمل كـل املسـائل التـي اختلـف أهـل– عىل النحو املتقـدم – وهذا التفريع* 
وبـراءة علـامء  !  كـام يتـوهم الـبعض )تارك الصالة(  يقترص الكالم عىل مسألة إذ اليف التكفري هبا ، 
  ؛ –التكفـري  أو القول بعـدم القول بالتكفريعىل البدع  أهل ُ وإن وافقهم بعض– فهم السنة ظاهرة ؛

هموا بفسـاد األصول الفاسدة يشء حتى يتإال أن اجتهاداهتم تدور حول الدليل ، وليس هلم من هذه 
َ وتقدم بيان خطأ من يعيب عىل أهل السنة موافقة بعـض املعتقد أو ينسبوا لبدعة املرجئة أو اخلوارج ،

  ) .٤٩ ص راجع( ا ابتدعوا أهل البدع هلم يف غري م




 

 


 


  .. دليالأربعة عرشوهي ً  


﴿ : قول اهللا تعاىل                          ﴾  ] ٤٤املائدة[ .   

  .  اآلية كافر بنص بغري ما أنزل اهللا إن احلاكم:فإن قيل 
: أمور ثالثة أن الكفر هنا هو الكفر األصغر ال األكرب ، وبرهان ذلك :فاجلواب   

  . )٢٤ص ( م  ، وقد تقدليست عىل ظاهرها اآلية  أهل السنة عىل أنإمجاع .١
  . )٤٢ص (  م ، وقد تقدامريض اهللا عنه ابن عباستفسري  .٢
 موقـد تقـد،  ) ريض اهللا عنه ورمحهم أصحاب ابن عباس ( = )١(بعض التابعنيتفسري  .٣

  .عرصهم ن موال يعلم هلم خمالف ،   )٤١ص ( 
  . األصل عند اإلطالق انرصاف الكفر للكفر األكرب :ثم إن قيل 
الكفر : يف اآلية   أن هذا اإليراد ال ثمرة منه ؛ ألنه جاء ما جيعل املراد بالكفر:فاجلواب 

  .صحابه األصغر ، وهو تفسري ابن عباس وبعض أ
 أنـه فوجـد) أل ( ـ ف بـَّعـرامل) الكفـر (  لفظ رمحه اهللا ابن تيمية قد استقرأ :ثم إن قيل 

 املعروف ، ينرصف إىل الكفر: َّعرف ر املوالكف« : د به الكفر األكرب ، فقال ال يأيت إال أري
 . )٨٢، قسم الصالة ص » رشح العمدة « ( » ة وهو املخرج عن املل  

باسـم بيـنام جـاءت اآليـة ) الكفـر  ( املصدر جاء عىل رمحـه اهللاستقراءه  أن :فاجلواب 
فاعل فهو لا ؛ إذ املصدر يدل عىل الفعل وحده ، أما اسم  بينهاموفرق) الكافر (  الفاعل

) .الفاعل ( =  ن قام بالفعل عىل الفعل وعىل مدال
                                                

 ، ُإذا أمجعوا عىل اليشء فال يرتاب يف كونه حجـة« :  رمحهم اهللا تفاسري التابعني عن ابن تيميةقال ) ١(
َقول بعضهم حجة عىل بعض وال عىل مـن بعـدهم ويرجـفإن اختلفوا فال يكون  ع يف ذلـك إىل لغـة ُ

   ) .١٣/٣٧٠الفتاوى ( » ذلك  ة يفالقرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحاب
ًكان خمطئا : ن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعني وتفسريهم إىل ما خيالف ذلك م« :  رمحه اهللا وقال

ًيف ذلك ، بل مبتدعا وإن كان جمتهدا مغفورا له خطؤه ً   ) .١٣/٣٦١الفتاوى (  » ً






 



  اآلية هو الكفر األصغر ؛َ القول بأن املراد بالكفر يف– نفسه – تيمية ُابنجعل قد  فلذلك
   . )٤٤ص ( م كالمه ًوال لبعض أئمة السنة ، بل لعامة السلف ، وتقدق

تيميـة أنـه   لشيخ اإلسالم ابنَ من نسبهم قولِمن سوء الف«   :رمحه اهللا ابن عثيمنيقال 
  هبذا القـول عـىل التكفـري بآيـةًال ؛ مستد) به كفر أكرب طلق الكفر فإنام يرادُإذا أ( قال 

 ﴿           ﴾   ] وأما ) ! الكفر  ( مع أنه ليس يف اآلية أن هذا هو  ! ]٤٤املائدة
 )أل ( ـ بـ َّعـرفامل) الكفر (   بنيرمحه اهللالقول الصحيح عن شيخ اإلسالم فهو تفريقه 

هـؤالء (  أو )هـؤالء كـافرون ( ُفأما الوصف فيصلح أن نقول فيـه . ًرا ُمنّك ) ركف(  و
  بـنيقْ مـن امللـة ، ففـرن الكفـر الـذي ال خيـرجفوا به مـًبناء عىل ما اتص) الكافرون 

   . )١ ، حاشية ٢٥فتنة التكفري ص ( »  أن يوصف الفعل وأن يوصف الفاعل


ـ ـه تـع               ﴿ : اىل ـقوـل
     ﴾  ] ٦٥النساء[ .   

  . م الرشيعة ، وهذا يقتيض الكفر اهللا نفى اإليامن عمن مل حيّك إن:فإن قيل 
إليامن فاآلية حتكم بنقص ا، ) ه ال كل( =  كامل اإليامن ال أصله هو  أن املنفي:فاجلواب 

 .بزواله ال  
  .األصل نفي  الكامل ال  أن نفي اإليامن جاء يف الرشيعة وأريد به نفي:وبيان ذلك 

 ب ألخيه ما حيـ أحدكم حتى حيبال يؤمن«   :صىل اهللا عليه وسلم قوله :ن أمثلة ذلك وم
 ، واهللا ال يـؤمنواهللا «   :صىل اهللا عليه وسلمو قوله  .  )١٦٨ ، مسلم ١٣البخاري ( » لنفسه 
 هالـذي ال يـأمن جـار«  :ن يـا رسـول اهللا ؟ قـال وم: قيل .  » ال يؤمن ، واهللا ال يؤمن
 . )٦٠١٦البخاري (  » هبوائق  

 ، وعرفـتأن نفي اإليامن يأيت يف الرشيعة ويراد به نفـي الكـامل   فإذا عرفت:أقول * 
 اإليـامن ه جاء ما يرصف؛ فاعلم أنه اآلية  يف التكفري هبذّ يوجب التأينذا االحتامله أن

     :اثنانن هذه الصوارف صارفان  يف اآلية من األصل إىل الكامل ، وماملنفي




 

 



   :ثالثة ية جاء يف حق أن نفي اإليامن يف اآل:الصارف األول 
  .صىل اهللا عليه وسلم الرسول مّمل حيكن م .١
  .صىل اهللا عليه وسلمكم الرسول ً شيئا عىل ح يف نفسهوجدن م .٢
   .صىل اهللا عليه وسلم بحكم الرسول مّسلمل ين م .٣

الثـة ، ر هؤالء الثكفلزمه أن ي ! ) هلك( =  هو أصل اإليامن  فمن جعل املنفي:أقول * 
  : ظاهران دليالنفر الثاين والثالث ، ومن هذه األدلة مع أنه جاء ما يدل عىل عدم ك

 يف قـريش ، م الغنـائمسمكة قُ فتحت ّـامل  :ريض اهللا عنهفام قال أنس بن مالك أما أوهلام 
من دمائهم ، وإن غنائمنـا تـرد  تقطر إن سيوفنا! إن هذا هلو العجب : فقالت األنصار 

مـا الـذي بلغنـي « : فقـال  فجمعهم ، صىل اهللا عليه وسلمفبلغ ذلك رسول اهللا ! عليهم 
 أمـا ترضـون «: قـال . يكـذبون  ، وكـانوا ال» هو الذي بلغـك « : قالوا . » عنكم ؟ 

بيوتكم ؟ لو سلك الناس  أن يرجع الناس بالدنيا إىل بيوهتم ، وترجعون برسول اهللا إىل
ًواديا أو شعبا وسلكت األنصار واديا أو شـ ً ًْ ُبا ؛ لسـلكت واديعِ   شـعباألنصـار أو ً

 »نا قـد رضـي ول اهللا ؛ـيـا رسـ« : الوا ـقـ .  )٢٤٣٧ ، مسـلم ٣٧٧٨البخاري ( » األنصار 
فريض اهللا عن األنصار وعن مجيـع أصـحاب النبـي  ..  )٢٤٣٨لم  ، مس٤٣٣١البخاري ( 

صـىل اهللا هم لرسـول اهللا دق إيامهنم وأحـبهم وأصفام أبر، أرضاهم و صىل اهللا عليه وسلم
   .عليه وسلم

جئنـه صـىل اهللا عليـه وسـلم أن أزواج النبـي   :ريض اهللا عنهـافحديث عائشـة وأما ثانيهام 
 ، مسـلم ٢٥٨١ البخـاري(   )ريض اهللا عنهـاعائشـة ( =  افـة يف بنت أيب قحَيناشدنه العدل

   . وأرضاهنصىل اهللا عليه وسلمفريض اهللا عن زوجات النبي  ..  )٦٢٤٠
  أن يكون كذلك يف حق؛ فال بد عن الثاين والثالث هو الكامل  فإن كان املنفي:أقول * 

 بسواء ؛ ألن الوعيـد ؛ فاألول كذلك سواءاألول ، وإن كان الثاين والثالث ال يكفران 
   .الوارد يف حقهم واحد

َوإن قارنت  عىل تكفـري اخلوارج مما حيتج هبا هذه اآليةو«   :رمحه اهللا ابن تيمية  هذا بقولْ
   . لك األمرّىلفقد جت  )٥/١٣١منهاج السنة ( » أنزل اهللا  والة األمر الذين ال حيكمون بام






 



 ، والبـدريون  نزلت يف رجل أنصاري بـدري أن اآلية: وفيه مبحث دقيقالصارف الثاين 
ريض الوقوع يف الكفر األكرب ، وذلك أنه جرت بني الزبري وذاك الرجـل ن حمفوظون م

 :فقـال   األنصـاري بقضـاء أغضـبصىل اهللا عليه وسلم ، فقىض النبي  خصومةاهللا عنهام
 ، ومسـلم ٤٥٨٥ ، ٢٧٠٨ ، ٢٣٦٢ ، ٢٣٥٩:  البخـاري أخرج القصـة(  !ّ كان ابن عمتك ؟ْأن

   ) .٥٤٣١ ، والنسائي ١٣٦٣ ، والرتمذي ٣٦٣٧وأبو داود   ،٦٠٦٥
  بقضاء النبـي ومل يقع منه التسليم الكاملريض اهللا عنه  كيف غضب ذلك البدريفانظر

  ؟ يف ذلك األمر صىل اهللا عليه وسلم
﴿ : ً تعليقا عىل قـول اهللا تعـاىل رمحه اهللا بن بازاقال              
                          ﴾  ] ــاء   : ]٦٥النـس

إنـه جيـوز أن يتحـاكم (  : ، أو قـال ]الرشيعـة : أي [  احلكم بغريها جيوز زعم أنه فمن« 
إىل القـوانني الوضـعية التـي وضـعها : ( ، أو ) إىل األجداد : ( ، أو )  إىل اآلباء الناس

 عنه ، م أن هذا جيوز فإن اإليامن منتففمن زع، سواء كانت رشقية أو غربية ، ) الرجال 
ًويكون بذلك كافرا كفرا أكرب   الذي يرى أن الواجـب حتكـيم رشع اهللا ، وأنـهأما ... ً

مما خيالف رشع اهللا ، ولكنه قد حيكم بغري ما أنزل اهللا  حتكيم القوانني وال غريها ال جيوز
هلوى يف نفسه ضد املحكوم عليه ، أو لرشوة ، أو ألمور سياسية ، أو ما أشبه ذلك مـن 

ناقص اإليامن ، وقد فهذا يكون األسباب ، وهو يعلم أنه ظامل وخمطئ وخمالف للرشع ؛ 
ًصغر ، وظامل ظلـام أصـغر ، وفاسـق ً وهو بذلك كافر كفرا أه كامل اإليامنانتفى يف حق
   .  )٦/٢٤٩الفتاوى ( » ًفسقا أصغر 

 كل ما نفاه اهللا ورسوله من مسمى أسامء األمـور الواجبـة«   :رمحـه اهللا ابن تيميةبل قال 
فإنام يكون والصالة والصيام والطهارة واحلج وغري ذلك  كاسم اإليامن واإلسالم والدين

﴿ : هـذا قولـه تعـاىل  مـنو،  من ذلك املسمى لرتك واجب          
                             ﴾  ]النساء 

ة فرض عىل الناس ، عىل أن هذه الغاي فلام نفى اإليامن حتى توجد هذه الغاية ؛ دل  ]٦٥
ِ أتى باإليامن الواجب الذي وعمل يكن قد فمن تركها كان من أهل الوعيد ه بدخول  أهلدُ

   . )٧/٣٧الفتاوى (  » اجلنة بال عذاب




 

 



فـإنام هـو النتفـاء بعـض فام جاء من نفي األعامل يف الكتاب والسـنة «   :رمحه اهللا وقال
﴿ : كقوله تعاىل  واجباته                       

              ﴾  ] ٢٢/٥٣٠ الفتاوى(  »  ]٦٥النساء( .   
  يف الكفر ؟ ن الوقوع حفظ اهللا ألهل بدر م فام الدليل عىل:فإن قيل 

 إذ قـال ريض اهللا عنـه تعاىل قد أوجب هلم اجلنة ، كام يف قصة حاطـب  أن اهللا:فاجلواب 
فقـد اعملوا ما شـئتم : لعل اهللا اطلع عليهم فقال «  :هم  يف حقصىل اهللا عليه وسلمالنبي 

   . )٦٩٣٩البخاري (  »  لكم اجلنةأوجبت
 مـن ملـة  خيـرجامفـيحفظ اهللا هلم مـن الوقـوع  فمن مل يقل بخصوصيتهم و:أقول * 

 ﴿ :  تعارض احلديث مع قول اهللا تعاىل اإلسالم ؛ فقد أوجب        
            ﴾  ] وذلك أن الكفر والرشك األكـربين   ]١١٦ ، ٤٨النساء ،

  .أن اهللا أوجب ألهل بدر اجلنة  وال يغفران ،
 للتوبة من ذلك الكفر قّوفُ يف الكفر لكنه ي من أهل بدرتمل أن يقع أحدال حي أ:فإن قيل 

  فيموت عىل التوبة فيدخل اجلنة ، فال تتعارض النصوص ؟
   :وجهني من فاجلواب

ِّومل يقي ، أن اهللا قد غفر ألهل بدر .١ ه  ، والواجـب إعـامل هـذبالتوبة  ذلك الغفراندُ
  . تعاىل  اهللاقييد ما أطلقهوعدم ت اعىل إطالقههم يف حقالفضيلة 

 وذلك  أن أهل ! زيةًوملا كان لشهودهم بدرا م!  الفضيلة  تلكنالّطلعولو قيل هبذا  .٢
 ولو كـان ذنـب. تغفر بالتوبة  – حتى الكفر – الذنوب  مجيعفقون عىل أنالعلم مت
  .هم عن غريهم زّما يمي ملا كان لذلك الفضل! هلم إذا تابوا منه ً مغفورا أهل بدر

اعملوا مـا (  :قوله ألهل بدر ونحوهم «   :رمحـه اهللا ابن تيميةقول  بوأختم هذا املبحث
ِإن محل) :  لكم شئتم فقد غفرت   فرقنمل يك: عىل املغفرة مع التوبة أو   عىل الصغائر ،ُ

 غفـرُعلم أن الكفر ال ي قد ملاالكفر   احلديث عىلوز محلبينهم وبني غريهم ، فكام ال جي
 الفتـاوى(  » رة باجتنـاب الكبـائرَّفـد الصـغائر املكربة ؛ ال جيوز محلـه عـىل جمـإال بالتو

٧/٤٩٠( .   






 



ن مل يتحاكم إىل الرشيعة وال يلـزم مـن ثبـوت هـذا  إن اآلية تنفي اإليامن عمفإن قيل
  . وموانع َّعني له رشوط احلكم عىل امل ألنأن يكفر ذلك الصحايب احلكم

 بأن النص قـد نـزل فيـه وال وجـه  عىل غريهزّله متيَّني عمل أن هذا الصحايب ا:فاجلواب 
اآلية بدون النظر فيمن نزلـت ، فمـع أن العـربة بعمـوم اللفـظ ال بخصـوص  لتفسري

َّخوال أوُّخالف يف دخول من نزل فيه النص د السبب إال أنه ال   .ًا ليً
ًمرا أو هنيا فهي واآلية التي هلا سبب معني ؛ إن كانت أ«   :رمحه اهللا ابن تيميةقال   متناولةً

 متناولـة فهـي ً ، وإن كانت خربا بمـدح أو ذملذلك الشخص ولغريه ممن كان بمنزلته
   . )١٣/٣٣٩الفتاوى (  »ً أيضا لذلك الشخص وغريه ممن كان بمنزلته

زاد املعاد ( » بغريه   ، ويتعلق السبب عن احلكمُّفال خيرج حمل«   :رمحه اهللا ابن القيموقال 
٥/٣١٧( .   

َّحمل السبب  فإن«  : عىل ذلك فقال مجاعهم اإل حكاية بعضرمحه اهللا الزركيشبل قد نقل 
ألن التقريب ؛  يف خمترص  كام حكاه القايض أبو بكرال جيوز إخراجه باالجتهاد باإلمجاع

   . )١/١١٧الربهان (  »  السبب قطعيدخول


ـ  ﴿:اىل ــــه تعـقوـل                       
                            

   ﴾   
  .يه بالنفاق عة فقد كفر ؛ ألن اهللا قد حكم علن حتاكم إىل غري الرشي إن م:فإن قيل 
   :نيوجهمن  فاجلواب

   :ألمرين ية جاءت يف شأن املنافقني ، لكن معناها حمتمل أن اآل صحيح:الوجه األول 
 وت ،لكوهنم أرادوا احلكم بالطاغ) أهنم صاروا منافقني ( = ًأن إيامهنم صار مزعوما  .١

  .خالف ك به املوهذا ما يتمس
 اكمـأهنـم يريـدون التحـ) قني ـاملنافـ( = وم ـل اإليامن املزعـفات أهـصـأن من  .٢

 -ذب ـ كالكـ– فاهتمـ من صفةـقني يف صـن للمنافـاهبة املؤمـومشوت ، ـللطاغ




 

 



 ال توجب الكفر ، فعىل هذا ؛ فإن من حكم بغري ما أنـزل اهللا فقـد شـابه املنـافقني
  .بدليل آخر  من صفاهتم ، وهذا ال يوجب هلم الكفر إال ةيف صف

َّر ؛ مل يكفر به ؛ ألنً بني كونه مكفرا أو غري مكف يف أمراالحتامل وإذا ورد :أقول *  ُ 
 فوجب االحتياط فيه ،، بنى إال عىل اليقني التكفري ال يقوم عىل أمر حمتمل ، بل ال ي

 عليهم بالنفاق إنـام جـاء بسـبب حتـاكمهم احلكم سيام وأنه مل يدل دليل عىل أن ال
  .لغري اهللا 
نـايف  فيهـا مـا ي خاصةإرادة ، بل هي  ليست إرادة مطلقةة هؤالء أن إراد:الوجه الثاين 

  .الكفر به ، ومن مل يعتقد وجوب الكفر بالطاغوت فال شك يف كفره الكفر األكرب
ـال  ـربيـق ـه اهللا الـط ﴿ «   :رـمح     ﴾  ﴿ ، يف خـصـومتهم      ﴾  
  ﴿ إىل من يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون بحكمه من دون حكم اهللا: يعني 

        ﴾   ] وقد أمرهم أن يكذبوا بام جاءهم به الطاغوت :  يقول  ]٦٠النساء
   . )٥/٩٦تفسريه ( .. » وا أمر الشيطان الذي يتحاكمون إليه فرتكوا أمر اهللا واتبع


﴿ : اىل ـــه تعـقول                            

 ﴾   ] ١٢١األنعام[ .   
  .ر اهللا فقد أرشك ن أطاع غري اهللا فيام خيالف أم إن م:فإن قيل 
   :وجهني من فاجلواب

   :ـ ، وهذا غري مراد ، بل مل يقل به أحد ، ف طاعة رشككل بأن مهيوأن ظاهر اآلية  .١
 ؛ يعني أنه يوافقهم فيعتقد الطاعة يف التحليل والتحريم هي – هنا –الطاعة املرادة  .٢

  :رمحهـم اهللا سنعبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حقال ،  احلالل ة احلرام وحرمَّحل
ـل قومــوتأ«  ﴿ : اىل ـه تعــــل                      

       ﴾   ] حكم عـىل أن مـن أطـاع أوليـاء ؛ كيف   ]١٢١األنعام
    . )١/٢٥١ عيون الرسائل (.. »  أنه مرشك يف حتليل ما حرم اهللالشيطان 






 




﴿ : قوله تعاىل                    ﴾   ] ٢١الشورى[ .   

  .كمه فهو كافر  إن احلاكم بغري ما أنزل اهللا مشارك هللا تعاىل يف ح:فإن قيل 
َّدل إال عىل كفر املبدل ، وذلك أهنا كفرت أن اآلية ال ت:فاجلواب     :وصفني  بني  من مجعِّ

 ﴿ .. الترشيع  .١  ﴾ . 
ِّنسبة للدين وال .٢ ِّ .. ﴿    ﴾ .  

   . )٢٠ص (  باإلمجاع  وتقدم أنه كفربالتبديل وهذا هو املسمى :أقول * 


 ﴿ : قوله تعاىل          ﴾  ] ٢٦الكهف[ .    
  .ً إن احلاكم بغري ما أنزل اهللا قد جعل نفسه مشاركا هللا يف حكمه فهو كافر :فإن قيل 
  :وجهنيمن  فاجلواب

ّال يسل .١ ؛ وذلـك  يف كل احلاالتشارك هللا يف حكمه  م احلاكم بغري ما أنزل اهللا بأنمُ
 كـم بغـريأن حي  لـهوزأنـه جيـ أو اعتقـد )ل بدامل( =  ينّإذا نسب ما جاء به للده أن

 يـدخل أما من عدامها فـال  فهو مشارك هللا يف حكمه ،؛)  ستحلامل( = ما أنزل اهللا 
  . يف هذه اآلية

 صور احلكم بغري بكل تكفريال لزمه عىل عمومهاوأخذ اآلية  يف هذا من خالفأن  .٢
  اجلائرهل السنة عىل عدم كفرع أامجوإ اهللا يف حكمه ، ةشاركأهنا معىل  ؛ ما أنزل اهللا

  . هذا الفهم  يف ردكاف  )٢١ص ( 


 ﴿ : قوله تعاىل       ﴾  ] ٦٧ ، ٤٠ ، يوسف ٥٧األنعام[ .   
  .كافر هو  به ف خاصً إن من وضع أحكاما من عنده فقد نازع اهللا يف أمر:فإن قيل 

  : أوجه ثالثةمن  اجلوابف




 

 



ّال يسل .١ د فعلـه اىل يف احلكم بمجـرًعا هللا تعكم بغري ما أنزل اهللا يكون منازم بأن احلاُ
  . يف ذلك َّقعي لنفسه احلّن دون أن يدم

   . )٢١ص ( مه تكفري اجلائر الذي أمجع أهل السنة عىل عدم كفره من خالف هذا لز .٢
عدم  السنة عىل ر الذي أمجع أهلتكفري املصو – كذلك –مه من خالف يف هذا لزو .٣

   . )٢٩ص انظر (  كفره


﴿ : قوله تعاىل                      ﴾ ] ٣١التوبة[ .   
هم يف حكمهم بغري مـا أنـزل اهللا َّأطاعوا علامءهم وعبادّلـام  إن أهل الكتاب :فإن قيل 
   .ك رشًا من دون اهللا ؛ فهذا االختاذابم اهللا بأهنم اختذوهم أربوصفه

   :حالتني أن طاعة األحبار والرهبان ال خترج عن :اجلواب ف
  مـن امللـة اهللا ؛ وهذا كفر خمرج ما أحلرمةم اهللا وح ما حر حلاعتقادطاعتهم يف  .١

  .خالف  بال
 ما أحل اهللا ؛ وهـذا ةل ما حرم اهللا وال حرمح بدون اعتقادطاعتهم يف معصية اهللا  .٢

لـذنوب يلزم منه تكفـري أهـل اال دليل عىل التكفري به ، كام ً قطعا ؛ ألنه بكفر ليس
ن اتفـق يلزم منه تكفري موملقارفة الذنوب ،  ن دعوهمالذين أطاعوا أهواءهم أو م

  .الزوجة والولد يف معصية اهللا  أهل السنة عىل عدم كفره ؛ كالذي أطاع
ًين اختـذوا أحبـارهم ورهبـاهنم أربابـا حيـث وهـؤالء الـذ«   :رمحـه اهللا ابن تيميةقال 
  :نيـون عـىل وجهــيكونـل اهللا ـا أحــريم مــرم اهللا وحتــل ما حـوهم يف حتليـأطاع

فيعتقدون حتليل ما حرم لوا دين اهللا فيتبعوهنم عىل التبديل ؛ َّ أن يعلموا أهنم بد:أحدمها 
 فهذا كفرخالفوا دين الرسل ؛ ً اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أهنم اهللا وحتريم ما أحل اهللا

لكـنهم ً ثابتا ؛ )١( أن يكون اعتقادهم وإيامهنم بتحريم احلالل وحتليل احلرام:والثاين ... 

                                                
ادهم وإيامهنـم بتحـريم احلـرام وحتليـل أن يكون اعتقـ: ( ولعل العبارة مقلوبة ، وصواهبا ! كذا ) ١(

 ) .ًاحلالل ثابتا 






 



قد أهنا معـاص ؛ فهـؤالء هلـم ُيفعله أهل املعايص التي يعتأطاعوهم يف معصية اهللا كام 
   . )٧/٧٠الفتاوى ( ..  »  الذنوبحكم أمثاهلم من أهل


﴿ : قوله تعاىل                    ﴾  ] ١٠الشورى[ .    

  . لغري اهللا فقد خالف ما أمر اهللا عز وجل  إن من حتاكم:فإن قيل 
،  أن اآلية تدل عىل وجوب التحاكم إىل الرشيعة ؛ وهذا ما ال اختالف فيـه :اجلواب ف

 ؛ عظيم ل اهللا آثمون وواقعون يف ذنب ما أنزحّكمني غري أن هؤالء املكام ال اختالف يف
   .ليس يف اآلية داللة عىل التكفريْلكن 


    . ]٥٠املائدة [  ﴾           ﴿ : قوله تعاىل 

   . اجلاهلية ؛ وهذا يعني أنه كفرم بغري الرشيعة بأنه حك إن اهللا وصف احلكم:فإن قيل 
  إن إضافة اليشء إىل اجلاهلية ، أو وصـفه بأنـه مـن أعـامل أهـل اجلاهليـة ؛:اجلواب ف

  .  الكفراال يلزم منه
 :ً رجال ّ عريّـام لريض اهللا عنه قال أليب ذر صىل اهللا عليه وسلمأن الرسول اهللا   :وبرهان ذلك

 تفـق ا– ً وصف أمـورا كام . )٤٢٨٩ ، مسلم ٣٠البخاري ( ..  » فيك جاهلية إنك امرؤ« 
 ، الطعن يف األنساب: منها ، بأهنا من أعامل اجلاهلية  –عدم التكفري هبا عىل أهل السنة 

   . )٢١٥٧مسلم (  .. النياحة عىل امليتو
 فق أهـل لزمه التكفري بام ات؛ والكفر النسبة للجاهلية: م بني  فمن قال بالتالز:أقول * 

  .تعيري املسلم ، والطعن يف األنساب ، والنياحة : السنة عىل عدم التكفري به ؛ وهو 
﴿ : أال تسمع قولـه «   :رمحه اهللا أبو عبيد القاسم بن سالمقال           ﴾  

ملـة  أن من حكم بغري ما أنـزل اهللا وهـو عـىل : ؟ تأويله عند أهل التفسري  ]٥٠املائدة [ 
 ، إنـام هـو أن أهـل اجلاهليـة كـذلك كـانوا كأهل اجلاهلية كان بذلك احلكم اإلسالم

الطعـن يف األنسـاب ، والنياحـة ، : ثالث من أمر اجلاهلية : ( حيكمون ، وهكذا قوله 
!  ًيكون جـاهال راكبها أن – من الذنوب –ها  كلليس وجوه هذه اآلثار) ... واألنواء 




 

 



ّ تتبني من أفعال الكفـار ، حمرأهنا: ولكن معناها ! ... ًوال منافقا ! ًوال كافرا   مـة منهـيَّ
   . )٩٠اإليامن ص( ..  » عنها يف الكتاب والسنة

 ها صـاحبرايص مـن أمـر اجلاهليـة ، وال يكفـاملعـ : بـاب«   :رمحـه اهللا البخاريوقال 
»  فيـك جاهليـة إنك امرؤ« : صىل اهللا عليه وسلم ي  ؛ إال الرشك ، لقول النببارتكاهبا

 ﴿ : وقول اهللا تعاىل                     ﴾  ] ٤٨النساء ، 
   . )٣٠قبل احلديث رقم » صحيحه « ( ..  »  ]١١٦


              ﴿ :اىل ـوله تعـبب نزول قـس

                
 ﴾  ] كان بني رجل من املنافقني ورجل مـن اليهـود  :رمحه اهللا قال الشعبي ،  ]٦٠النساء 

 ، ألنـه عـرف أنـه ال يأخـذ صىل اهللا عليه وسلم نتحاكم إىل حممد: خصومة ، فقال اليهودي 
مه أهنم يأخذون الرشـوة ، فاتفقـا أن يأتيـا اليهود ، لعل نتحاكم إىل: وقال املنافق . الرشوة 

   . )١١٩ص » أسباب النزول « يف  الواحدي( ًا يف جهينة فيتحاكام إليه فنزلت اآلية كاهن
  .إىل الكاهن هم  إن اهللا حكم عليهم بالنفاق لتحاكم:فإن قيل 

  : نيوجهمن  اجلوابف
  .ن التابعني فهو مرسل  مرمحه اهللا  ؛ ألن الشعبيضعيفأن هذا احلديث  .١
 من صفات املنافقني صفةق ّ ، وحتق منافق شأن يفاآلية نزلتلو صح احلديث ؛ فإن  .٢

 عىل أن الوصف  آخردليل دلين أال يلزم منه وصفه بالنفاق األكرب ؛ إال  يف مسلم
  .) لغري اهللا التحاكم ( =  النفاق إنام جاء ألجل هذه الصفةب


 صىل اهللا عليهالنبي نرتافع إىل : أن رجلني اختصام فقال أحدمها : سبب نزول آخر ، وهو 

  ، فـذكر لـه أحـدمهاثـم ترافعـا إىل عمـر ، وقال اآلخر إىل كعب بن األرشف ، وسلم
. نعـم : أكـذلك ؟ قـال  : صـىل اهللا عليـه وسـلمالقصة ، فقال للذي مل يرض برسول اهللا 

   . )١١٩ص » أسباب النزول « يف  الواحدي( .. فرضبه بالسيف ، فقتله 
 : علل أربع الكلبي عن أيب صالح باذام عن ابن عباس به ، ففيه  أنه من طريق:واجلواب 






 



 ، رمحهـام اهللا ؛ تركه حييى بن سعيد وابن مهدي مرتوك ) حممد بن السائب الكلبي(  .١
انظر هتذيب الكامل ( .. » حديثه  ون عىل تركالناس جممع«  : رمحه اهللابل قال أبو حاتم 

٣١٩/٥٨٢٥ – ٦/٣١٨( .   
رمحه بل قال ابن عدي .  رمحهام اهللاضعفه البخاري ، و ابن حجر  ضعيف ؛) باذام (  .٢

 ، ٢/٣/١١٢٣انظـر ميـزان اإلعتـدال ( ..  » هضيًومل أعلم أحدا من املتقدمني ر«   :اهللا
   . )٢/٢٥٨/٣٠٠ ، الكامل ١٦٣ص  تقريب التهذيب

ث عن ّدحي«   :رمحه اهللا ؛ قال ابن حبان هامريض اهللا عن االنقطاع بني باذام وابن عباس .٣
   . )١/٢١١انظر هتذيب التهذيب ( .. » ابن عباس ومل يسمع منه 

 إذا«  : عن باذام رمحه اهللا ؛ قال حييى بن معني مرويات الكلبي عن باذام ليست بيشء .٤
   . )١/٣٢٦/٦٢٥انظر هتذيب الكامل ( .. » روى عنه الكلبي ؛ فليس بيشء 


ًكان أبـو بـرزة األسـلمي كاهنـا   :ريض اهللا عنـهبن عباس وهو قول اآخر ، سبب نزول 

 : ، فـأنزل اهللا تعـاىل املسلمني  منفتنافر إليه أناسيقيض بني اليهود فيام يتنافرون إليه ، 
 ﴿          ﴾  ] زول ـباب النــأسـ« دي يف ـالواحـ(  ..ة يـاآل  ]٦٠النسـاء« 

   . )١٢٠٤٥» الكبري « يف  ، الطرباين ١١٨ص 
   . )٧/٦/١٠٩٣٤جممع الزوائد ( ..  » حيحـال الصـه رجـرجال«   :رمحه اهللا يـاهليثمقال 

أيب بـردة األسـلمي  ترمجـةعند  ، ٧/٣٢اإلصابة ( ..  »  جيدبسند«   :رمحه اهللا ابن حجروقال 
   .)ريض اهللا عنه 

  .إىل الكاهن  م حتاكمواإىل النفاق ألهنهم  إن اهللا تعاىل نسب:فإن قيل 
  : وجهني من اجلوابف
 من صفاهتم ، وال داللة صفةأن سياق اآليات يدل عىل أهنم منافقون ، فاآلية تذكر  .١

 يف احلكم عليهم بالنفاق ، ببهو الساآلية وال يف سبب النزول عىل أن حتاكمهم  يف
 يلزم منه أن يكون  ملًفمن فعل كفعلهم كان مشاهبا هلم ، ومن شابه املنافقني يف صفة

 .ةالنفاق األكرب املخرج من امللًمنافقا 




 

 



 املنافية للكفر بالطـاغوت ، وقـد  ، وهي اإلرادةرةكفإرادة م هؤالء النفر أن إرادة .٢
   . )٦١ص (  تقدم


ً معلقـا عـىل بعـض مـا يف كتـاب التتـار رمحـه اهللا ابن كثريقال  ِّ  )الياسـق =  الياسـا( = ُ

علـيهم الصـالة  لرشائع اهللا املنزلة عىل عباده األنبيـاء ةويف ذلك كله خمالف«  :كام ن أحم
ّالرشع املحكم املنز  ، فمن تركوالسالم  عىل حممد بن عبد اهللا خاتم األنبياء وحتاكم إىل لَ

ن فعل مفكيف بمن حتاكم إىل الياسا وقدمها عليه ؟  . كفرغريه من الرشائع املنسوخة 
   . )ـ ه٦٢٤ ، حوادث سنة ١٣/١٢٨البداية والنهاية ( ..  » ع املسلمنيذلك كفر بإمجا

  . فهذا فيه اإلمجاع عىل كفر من ترك الرشيعة وحتاكم لغريها :فإن قيل 
   :أحد رجلني  أن هذا اإلمجاع إنام هو يف حق:اجلواب ف
 . احلكم بغري ما أنزل اهللا من استحل .١
  .ل حكم غري اهللا عىل حكم اهللا من فض .٢

   . )١٨ص (  ل واملفض )١١ص (   وال نزاع يف كفر املستحل:أقول * 
كفعلهم ،  ن فعل عىل كفر التتار وم إنام حكى اإلمجاعرمحه اهللا ابن كثري  أن:وبرهان ذلك 

   :وجهني بال خالف ، وبيان ذلك من رةفك التي وقعوا فيها مُالةواحل
  .اهللا وا احلكم بغري ما أنزل م استحل أهن:الوجه األول 

 ، وأن هذه كلها جيعلون دين اإلسالم كدين اليهود والنصارى«   :رمحه اهللا ابن تيمية قال
ّهم مـن يـرجمن ، ثم بمنزلة املذاهب األربعة عند املسلمنيطرق إىل اهللا   ح ديـن اليهـودُ

   . )٢٨/٥٢٣الفتاوى ( .. » ح دين املسلمني ّ ، ومنهم من يرجأو دين النصارى
  .لوا حكم غري اهللا عىل حكم اهللا  أهنم فض:الوجه الثاين 

الذي حيتوي عىل األحكام التي وضعها هلم جنكيز  و– عن كتاهبم رمحه اهللا ابن كثريقال 
 عن كتاب جمموع من أحكام قد اقتبسها مـن رشائـع شـتى مـن وهو عبارة«  : –خان 

ها من جمـرد نظـره اليهودية والنرصانية وامللة اإلسالمية ، وفيها كثري من األحكام أخذ
ًوهواه ، فصارت يف بنيه رشعا متبعا ،  صىل يقدموهنا عىل احلكم بكتاب اهللا وسنة رسوله ً






 



 ، فمن فعل ذلك منهم فهو كـافر جيـب قتالـه حتـى يرجـع إىل حكـم اهللا اهللا عليه وسلم
م سواه يف قليل وال كثري     . )٥٠  ، املائدة٢/٨٨تفسريه ( .. » ُورسوله فال حيكِّ

كالم أئمـة   معرمحه اهللا ابن كثري فقد اتفق عنده كالم به ؛ وقالل هذا  ومن تأم:ل أقو* 
  .ل سنة يف نقلهم اإلمجاع الثابت املتقرر يف املستحل واملفضال

 إمجـاع أو تفضـيل ن دون اسـتحالل ترك الرشيعة والتحاكم لغريها ملو كان يفثم إنه 
رونه سواء منهم من عارص ابن كثري ويقر لرأيت العلامء يتناقلونه – ض كام يقول البع–

 !؟كيف وقد حكوا اإلمجاع عىل خالفـه .  أو من تقدمه ، أو حتى من جاء بعده رمحه اهللا
  . )٢١ص ( م  عىل عدم كفر اجلائر ، وقد تقداإلمجاع: وهو 




 

 


 


  »التحرير يف مسألة التكفري «  : ـِّميت بُوالتي س.. 

 )١(سؤالال
 السالم عىل رسول اهللا ، وأشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال رشيـكواحلمد هللا والصالة 

ًله ، وأشهد أن حممدا عبد اهللا ورسوله ، أما بعد ؛ فهذا السؤال أقدمه عرب اهلاتف ، وعرب 
حفظـه لشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمـني ًتسجيله يف اهلاتف أيضا لفضيلة الوالد ا

   .رمحة اهللا عليه ، ومتع به ، وجعل فيه ويف أمثاله العوض عن سامحة الوالداهللا 
 –ًأيضـا  – وهذا السؤال حول مسألة كثر فيهـا النـزاع بـني طلبـة العلـم ، وكثـر هبـا

حفظـه اهللا   لفضيلة الوالد العالمة حممد بن صالح العثيمنيل من بعض كلامتاالستدال
ًالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وزادكم اهللا علام ، ورفـع : ً أوال أقول للشيخ  ،تعاىل

  .اآلخرة  قدركم يف الدنيا ويف
احلـاكم الـذي يـأيت هنا كثري من طلبة العلم يدندنون حـول  : سلمكم اهللافضيلة الشيخ 

 هبا ويلـزمهم هبـا ، وقـد الناس برشيعة خمالفة لرشيعة اهللا عز وجل ، وال شك أنه يأمر
 هبا ، وهـذه الرشيعـة  أو جيازي باخلري وبالعطاء امللتزم و يكافئ عليها املخالفيعاقب

 تعترب خمالفة ومصادمة لنصوص الكتـاب عليه الصالة والسالميف كتاب اهللا ويف سنة نبيه 
 حكـم اهللا ومـع أنـه يعـرتف أن ، هذه الرشيعة إذا ألزم هذا احلاكم هبا النـاس والسنة

  مـا جـاء يف الكتـاب والسـنة ، ولكنـه لشـبهةهو الباطل وأن احلق هو احلق وما دونه
ً الناس هبذه الرشيعة ، كام وقع مثل ذلك كثريا يف بني أمية ويف بني أو لشهوة جرى إلزام

العباس ويف أمراء اجلور الذين ألزموا الناس بأمور ال ختفى عىل مثلكم بل ال ختفى عىل 
عز وجل كاألمور الوراثية وجعلوا  لناس عندما ألزموا الناس بام ال يريض اهللاكثري من ا

ًامللك عاضا بينهم كام أخرب النبـي   النـاس وأبعـدوا  وقربـوا رشارصـىل اهللا عليـه وسـلمّ
 خيارهم وكان من يوافقهم عىل ما هم فيه من الباطل قربوه ومن يأمرهم وينهاهم ربام

   .هإىل آخر.. حاربوه 
                                                

»  ابن القـيم «، إصدار تسجيالت » التحرير يف مسألة التكفري « : ن رشيط هذه الفتوى مُأخذت ) ١(
ْبالكويت ، وفصل  ] .هكذا [  فقراهتا بعناوين وضعتها بني قوسني ُتَ






 



ًرا هبذه الرشيعة إذا  يف هذا الزمان فعل مثل هذه الرشيعة ؛ هل يكون كاف احلاكمفلو أن
اعرتافه أن هذا خمـالف للكتـاب والسـنة ، وأن احلـق يف الكتـاب   هبا ؟ معألزم الناس

 املسالة ؟ ُ أن ينظر إىل اعتقاده هبذهال بدًوالسنة ؛ هل يكون بمجرد فعله هذا كافرا ؟ أم 
يف بالده ، ويأخذ من البنك   بالربا ، كمن يفتح البنوك الربوية الناس يلزم–ً مثال – كمن

 م اقتصـادها عـىل مثـل هـذاؤقليـًقروضا ربوية ، وحيـاول أن  – كام يقولون –الدويل 
 ْن ألزمـة اقتصـادية ،ـ، لكـ) وز ـرام ، وال جيـــح اـالرب: ( ال ـألته قـاليشء ، ولو س

 رات ، وقد تكـون االعتـذارات مقبولـة ، وقـد هذه االعتذالك ، يعتذر مثلأو لغري ذ
  ..ال تكون ، فهل يكفر بمثل ذلك ؟ أم ال ؟ 

ذلـك  ًومع العلم أن كثريا من الشباب ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعـل
ّهـا أن هـذا يشء موجـود ؛ بـني مقـل، ونحن نالحـظ يف بـالد الـدنيا كل ًيكون كافرا ُ 

نريـد مـن فضـيلتكم  .. نسأل اهللا العفو والعافيـة ، حومستكثر ، وبني مرصح وغري مرص
 أن ينفـع اهللا سـبحانه وتعـاىل بـه طـالب العلـم ، وينفـع اهللا اجلواب عىل ذلك عسى

 عـز وجـل ؛ ألنـه ال خيفـى علـيكم أن اخلـالف كـم يـؤثر  إىل اهللاعز وجل به الدعاة
  .عز وجل  يف صفوف الدعوة إىل اهللا

الد ، ـة العلـم يف هـذه البــة أبنائكم وطالبكـم طلبــبهذا ؛ وأين ألنقل لفضيلتكم حم
 ًورغبتهم أيضا يف سامع صوتكم ، وتوجيهـاتكم ، ونصـائحكم ؛ سـواء عـرب اهلـاتف

  .وتعاىل املسؤول أن يتقبل من اجلميع صالح األعامل  واهللا سبحانه. أو غري ذلك 
 إسـامعيل كم وطـالبكم أبـو احلسـن مصـطفى بـنابـن: م هذا السؤال لفضيلتكم ّدُمق

مأرب باليمن يف يوم الثاين والعرشين من شـهر ربيـع األول سـنة ألـف  السليامين من
  .وأربعامئة وعرشين من اهلجرة ، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  :واب اجل
  ]مةُمقد[ 

و أصـحابه ومـن  هـىل آلـد وعـا حممـاحلمد هللا رب العاملني ، وأصيل وأسلم عىل نبين« 
  ..حسان إىل يوم الدين ، أما بعد تبعهم بإ




 

 



 ]تأريخ الفتوى [ 
الثالثاء الثاين والعرشين من شهر ربيـع األول عـام عرشيـن وأربعامئـة ففي هذا اليوم 

يف مأرب ، ابتدأه بالسـالم  ؛ استمعت إىل رشيط مسجل باسم أخينا أبى احلسنوألف 
  .عليك السالم ورمحة اهللا وبركاته : َّعيل فأقول 

 ]لتكفري  اخطر[ 
وما ذكره من جهة التكفري ؛ فهي مسألة كبرية ، عظيمة ، وال ينبغي إطالق القول فيهـا 

 التي ترتتب عىل لكلامت بمعانيها ، ويعرف العواقبويعرف ا إال مع طالب علم يفهم
ة الناس ؛ فإن إطالق القول بالتكفري أو عدمه يف مثل لتكفري أو عدمه ، أما عامبا القول

  .حيصل فيه مفاسد هذه األمور 
  ]نصيحة قيمة[ 

أو غري كـافر ؟  املسألة ، وهل احلاكم كافر ؟  هبذه يشتغل الشبابّأالًوالذي أرى أوال 
 وا بعبـاداهتم التـيأن هيتمـعـىل الشـباب  .. وهل جيوز أن نخرج عليه ؟ أو ال جيوز ؟

ً أو حتريام ، وأن كراهةوا ما هناهم اهللا عنه م إليها ، وأن يرتكهبأوجبها اهللا عليهم ، أو ند
حيرصوا عىل التآلف بينهم ، واالتفاق ، وأن يعلموا أن اخلالف يف مسائل الدين والعلم 

ّ ولكنه مل يؤدعنهم ريض اهللايف عهد الصحابة  قد جرى  إىل الفرقة ، وإنام القلوب واحدة ، ُ
  .واملنهج واحد 

 ] يف املسألة التفصيل[ 
 فهو كـام يف الكتـاب العزيـز ينقسـم إىل ثالثـة :  أنزل اهللاأما فيام يتعلق باحلكم بغري ما

َكفر ، وظلم ، وفسق ؛ عىل حسب األسباب التي بني عليها هذا احلكم  :أقسام  ُ. 
: بـه ً حيكم بغري ما أنزل اهللا تبعا هلواه مع علمه بأن احلق فـيام قىض اهللا فإذا كان الرجل

   .  وظاملفهذا ال يكفر لكنه بني فاسق
َ يرشذا كانوأما إ ْ ِّ حكام عاما متيش عليه األمة ، يرى أن ذلك من املصلحة ، وقد لبس عَ ُ ً ً

يف علم الرشيعة ، ويتصل  ً ألن كثريا من احلكام عندهم جهلًفال يكفر أيضا ؛: عليه فيه 
ًن ال يعرف احلكم الرشعي ، وهم يرونه عاملا كبريا فيحصل بذلك املخالفة هبم م ً.  






 



َع ولكنه حكم هبذا ، أو رش الرش يعلموإذا كان َ  ً هذا ، وجعله دستورا يـميش النـاسعَ
 فإننـا ال نسـتطيع: لكتاب والسنة ه ا فيام جاء بَعليه ؛ يعتقد أنه ظامل يف ذلك ، وأن احلق

   .ر هذاِّأن نكف
  عليـه ، أو مثـل حكـم اهللا أوىل أن يكون الناس غري اهللا من يرى أن حكم:ر ِّوإنام نكف

﴿ :  لقـول اهللا تبـارك وتعـاىل هذا كافر ؛ ألنـه مكـذبعز وجل ؛ فإن          
     ﴾   ] ـه  ]٨الـتـني ﴿ :  ، وقوـل                          

 ﴾   ] ٥٠املائدة[ .   
 ]وج  واخلرم بني التكفريال تالز[ 

ً ؛ ال يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنـه جيـب اخلـروج عليـه ؛ ألن اخلـروج ثم هذه املسائل
ًيرتتب عليه مفاسد عظيمة أكرب من السكوت ، وال نستطيع اآلن أن نرضب أمثاال فيام 

  .وقع يف األمة العربية وغري العربية 
 ] عىل الكافر من رشوط اخلروج[ 

  قـوةثـل من استعداد وقوة تكـون مًه رشعا فإنه البدج عليوإنام إذا حتققنا جواز اخلرو
  .أو أعظم  احلاكم

  ]سفه: اخلروج مع عدم القدرة [ 
هذا ؛   عليه بالسكاكني والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبهوأما أن خيرج الناس

  .انتهت الفتوى»  للرشع فإن هذا من السفه بال شك وهو خمالف




 

 


 

  
 صـىل اهللا عليـهوأن يوفقهم للحكم بكتابه وسـنة نبيـه ، أل اهللا أن هيدي مجيع احلكام أس

  .رهم خلدمة اإلسالم واملسلمني ّخُجيمع كلمتهم عىل احلق ، وأن يس ، وأن وسلم
ب العلـم وأهـل ال إخواين طكام أسأله تعاىل أن هيدي ضال املسلمني ، وأن جيمع كلمة

 ويـرزق ًااحلق حق: ي وإياهم ومجيع املسلمني  وأن يرينف بني قلوهبم ،احلق ، وأن يؤل
  .ً باطال ويوفق اجلميع الجتنابه اجلميع اتباعه ، والباطل

ًواحلمد هللا دوما وأبدا  ًوظاهرا وباطنا ، وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعـىل آلـه وصـحبه ، ً ً
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .. وسلم 

عتيبيحياين الملبندر بن نايف ا







 


 

)١(  
 .عيل حممد البجاوي ، دار الفكر : ابن العريب ، حتقيق / أحكام القرآن  ®
 .الواحدي ، عامل الكتب / أسباب النزول  ®
  .١مجاعة ، الكتب العلمية ، ط : ابن حجر ، حتقيق / اإلصابة  ®
 .لشنقيطي ، الفكر ا/ أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  ®
  .١سليم اهلاليل ، عفان ، ط : الشاطبي ، حتقيق / االعتصام  ®
  .٢ حممد عبد السالم إبراهيم ، الكتب العلمية ، ط: ابن القيم ، حتقيق / إعالم املوقعني  ®
 ـ هـ١٤١٢ط  حممـد حامـد الفقـي ، الكتـب العلميـة ،: ابن القيم ، حتقيـق /إغاثة اللهفان  ®

 . م ١٩٩٢ –
  .١صغري أمحد حممد حنيف ، طيبة ، ط : ابن املنذر ، حتقيق  / األوسط ®
  .١األلباين ، مكتبة املعارف ، ط : أبو عبيد ، حتقيق / اإليامن  ®
  .٢أبو حيان األندليس ، دار إحياء الرتاث العريب ، ط / البحر املحيط  ®
 .مجاعة ، ابن تيمية : ابن كثري ، حتقيق /البداية والنهاية  ®
  .٢مجاعة ، املعرفة ، ط : لزركيش ، حتقيق ا/ الربهان  ®
تسـجيالت ابـن القـيم : ابن عثيمـني ، إصـدار /» رشيط صويت « التحرير يف مسألة التكفري  ®

 .بالكويت 
 خالـد حممـود الربـاط ،: ترتيـب / حتفة األخيـار برتتيـب رشح مشـكل اآلثـار للطحـاوي  ®

  .١بلنسية ، ط 
  .١ر القاسم ، ط حممد بن إبراهيم ، دا/ حتكيم القوانني  ®
 .كامل السيد سامل ، العلم : املروزي ، حتقيق / تعظيم قدر الصالة  ®
 ي ،ـني قلعجــعبـد املعطـي أمـ: عبـد الـرزاق الصـنعاين ، حتقيـق / تفسري القـرآن العزيـز  ®

  .١دار املعرفة ، ط 
  .١ابن كثري ، ابن كثري ، ط / تفسري القرآن العظيم  ®
  .١ ، دار الكتب العلمية ، ط حممد رشيد رضا/ تفسري املنار  ®
  .١أيب األشبال الباكستاين ، العاصمة ، ط : ابن حجر ، حتقيق / تقريب التهذيب  ®
 .أسامة إبراهيم ، الفاروق : ابن عبد الرب ، حتقيق / التمهيد  ®
  .١بشار عواد معروف ، الرسالة ، ط :  ، حتقيق ّاملزي/ هتذيب الكامل  ®

                                                
ملؤلـف ثـم اسـم ًال اسم الكتاب ثم اسـم ا أوُة ، وذكرتـّرتتيبها عىل احلروف األلف بائيُقمت ب) ١(

ّاملحقق أو املعد  . ثم الدار التي طبعت أو نرشت الكتاب ثم رقم الطبعة ثم سنة الطبع ِ




 

 



  .١عبد اهللا الرتكي ، هجر ، ط : ق الطربي ، حتقي/ جامع البيان  ®
  .٥أئمة الدعوة النجدية ، ط / الدرر السنية  ®
  .٢٦شعيب وعبد القادر األرنؤوط ، الرسالة ، ط : ابن القيم ، حتقيق / زاد املعاد  ®
  .١األلباين ، املعارف ، ط / سلسة األحاديث الصحيحة  ®
 أقـراص ٦أيب لـيىل األثـري ، : ع األلبـاين ، مجـ/ » أرشطـة صـوتية « سلسلة اهلدى والنـور  ®

 .أهل احلديث واألثر : كمبيوتر ، فهرسة 
  .٦:  ، عدد ـ ه١٤٢٢: ، الرياض ، عام » جملة نصف سنوية « السلفية  ®
 .أمحد شاكر ، الكتب العلمية : سنن الرتمذي ، حتقيق  ®
  .١عزت عبيد الدعاس وعادل السيد ، ابن حزم ، ط : سنن أيب داود ، حتقيق  ®
 يحا ،ـل مـأمون شــخليـ: بـن ماجـة برشح السـندي وحاشـية البوصـريي ، حتقيـق سـنن ا ®

  .١ط  املعرفة ،
 .برشح السيوطي وحاشية السندي ، املعرفة ) املجتبى ( سنن النسائي  ®
  .١عطية الزهراين ، دار الراية ، ط : اخلالل ، حتقيق / السنة  ®
  .١د القحطاين ، دار ابن القيم ، ط حممد سعي: عبد اهللا ابن اإلمام أمحد ، حتقيق / السنة  ®
  .٧طيبة ، ط  أمحد الغامدي ،: الاللكائي ، حتقيق / رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة  ®
  .١ابن عثيمني ، الثريا ، ط / رشح ثالثة األصول  ®
  .٢ابن عثيمني ، البصرية ، ط / رشح رياض الصاحلني  ®
  .٣دادي ، السلف ، ط خالد الر: الربهباري ، حتقيق / رشح السنة  ®
 د عبـد الفتـاح ،ـحممـ: ق ـــات ابـن بـاز واأللبـاين ، حتقيـة بتعليقــدة الطحاويـرشح العقي ®

  .٢البصرية ، ط 
  .١نور الدين عرت ، دار املالح ، ط : ابن رجب ، حتقيق / رشح علل الرتمذي  ®
  .١اصمة ، ط خالد املشيقح ، دار الع: ابن تيمية ، حتقيق / » الصالة « رشح العمدة  ®
  .٢العلمية ، ط  حممد زهري النجار ، دار الكتب: الطحاوي ، حتقيق / رشح معاين اآلثار  ®
  .٢عبد اهللا الدميجي ، الوطن ، ط : اآلجري ، حتقيق / الرشيعة  ®
  .١حممد احللواين وحممد شوري ، رمادي ، ط : ابن تيمية ، حتقيق / الصارم املسلول  ®
  .١م ، ط صحيح البخاري ، دار السال ®
  .٢األلباين ، املكتب اإلسالمي ، ط / صحيح الرتغيب والرتهيب  ®
  .٤خليل مأمون شيحا ، املعرفة ، ط : صحيح مسلم برشح النووي ، حتقيق  ®
  .٢عيل حممد الدخيل اهللا ، دار العاصمة ، ط : ابن القيم ، حتقيق / الصواعق املرسلة  ®
  .١نبيل سابق السبكي ، ط : حتقيق الصابوين ، / عقيدة السلف وأصحاب احلديث  ®






 



 حسـن حممـد بـوا ،: ف بن عبـد الـرمحن بـن حسـن ، حتقيـق ـعبد اللطي/ ائل ـعيون الرس ®
  .١الرشد ، ط 

  .٣فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ، إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ، ط  ®
 .ابن حجر ، مجاعة ، الريان / فتح الباري  ®
عيل حممد أبو لوز ، : ابن عثيمني ، إعداد : ابن باز ، وتعليق : األلباين ، بتقريظ / ري فتنة التكف ®

  .٢ابن خزيمة ، ط 
 ن عمـرية ، دار اجليـل ،ـر وعبـد الرمحــد إبـراهيم نصــحممـ: ابن حـزم ، حتقيـق / الفصل  ®

 . م ١٩٨٥ – ـ ه١٤٠٥ط 
  .١الفريوزآبادي ، الكتب العلمية ، ط / القاموس املحيط  ®
 .أرشف عبد املقصود ، أضواء السلف : ابن عثيمني ، ختريج / لقواعد املثىل ا ®
  .١ابن عثيمني ، ابن اجلوزي ، ط / القول املفيد عىل كتاب التوحيد  ®
  .١مجاعة ، الكتب العلمية ، ط : ابن عدي ، حتقيق / الكامل  ®
 .ابن عثيمني ، البصرية / لقاءات الباب املفتوح  ®
 .عبد اهللا الدرويش ، الفكر : ثمي ، حتقيق اهلي/ جممع الزوائد  ®
 .ابن قاسم ، عامل الكتب : جمموع فتاوى ابن تيمية ، مجع  ®
  .٢فهد السليامن ، دار الثريا ، ط : ابن عثيمني ، مجع / جمموع فتاوى ورسائل  ®
  .٣ابن باز ، اإلفتاء ، ط / جمموع فتاوى ومقاالت  ®
  .٢مد البغدادي ، الكتاب العريب ، ط حم: ابن القيم ، حتقيق / مدارج السالكني  ®
  .١عيل سليامن املهنا ، مكتبة الدار ، ط : البنه عبد اهللا ، حتقيق / مسائل اإلمام أمحد  ®
  .١مصطفى عبد القادر عطا ، الكتب العلمية ، ط : احلاكم ، دراسة / املستدرك  ®
  .٢لعريب ، ط محدي السلفي ، إحياء الرتاث ا:الطرباين ، حتقيق / املعجم الكبري  ®
  .٢حممد خليل عيتاين ، املعرفة ، ط : الراغب األصفهاين ، حتقيق / املفردات  ®
وحممـود بـزال ،  حميي الدين مستو ويوسف بديوي وأمحد السـيد: القرطبي ، حتقيق / املفهم  ®

  .٢ابن كثري ، ط 
  .١حممد رشاد سامل ، مؤسسة قرطبة ، ط : ابن تيمية ، حتقيق / منهاج السنة  ®
  .١مجاعة ، الكتب العلمية ، ط : الذهبي ، حتقيق / ميزان اإلعتدال  ®
  .٣حممد عبد الكريم الرايض ، الرسالة ، ط : ابن اجلوزي ، حتقيق / نزهة األعني النواظر  ®
 .الشوكاين ، دار النفائس / نيل األوطار  ®




 

 


 

  
 ٤ .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..مقدمة الكتاب 

 ٤ .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  من كالم السلف قةنبذ متفر
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. ٦ 
 ٦.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. احلكم بام أنزل اهللا فرض عني عىل كل مسلم 

٧ ..  .. .. .. .... .. .. ..رات ال يلزم منه كفره فك وقوع املرء يف يشء من امل 
 ٧.. .. .. .. .. .. .. .. وقوع احلاكم يف الكفر ال يلزم منه جواز اخلروج عليه 
كفريـــكفري ، والتـــدم التـرع عـــالفة للشــامل املخـل يف األعـ األص

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  عنهاألصل ناقل هذا طاريء
 
٨ 

٩ .. .. .. .. .... ..  بأحد دون أحدال ختتصغري ما أنزل اهللا  مسألة احلكم ب 
١٠ .. .. .. .... .. .. .. .. .. كاالتــن اإلشـ مثريـ يف كببـ سالــ اإلمج 
 .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. ..١١ 
 ١١  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. االستحالل :احلالة األوىل 
 ١٥ . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. اجلحود: احلالة الثانية 
 ١٧ . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. التكذيب: احلالة الثالثة 

 ١٨ . .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. لتفضيلا: احلالة الرابعة 
 ١٩ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  املساواة: احلالة اخلامسة 

 ٢٠  .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. التبديل: احلالة السادسة 
 ٢٣ . .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. االستبدال: احلالة السابعة 
 ٢٨ . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. ..  التقنني: احلالة الثامنة 

 ٣٢ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. الترشيع العام: احلالة التاسعة 






 



 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..٣٨ 
٣٨. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .الصة الكالم يف مسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا ـ خ 
٣٨. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .تاب ـَلف فيها يف هذا الك املواضع املخت 
 ٣٩ ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .رته ما قرالثالثة عىل علامء العرص  اتفاق 
 ٣٩ .. .. .. .... .. موافقة ما قررته لقول اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رمحه اهللا 

سن ،ـف بن عبد الرمحن بـن حـــد اللطيـول عبـررته لقـا قـة مــ موافق 
.. .. .. .. ..  عن عامة السلفعمل أهل العلم عليه ، ونقلهوأن سليامن بن سحامن  رارـوإق

 
٤٠ 

٤١ .. ... .. ..  .. .اب ابن عباس رمحهم اهللاـل أصحاوـقررته ألـة ما قـ موافق 
٤٢ . .. .. .... .. .. .. .. .. .اس ريض اهللا عنهام ـول ابن عبـ موافقة ما قررته لق 

 ٤٥ ... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . اهتامات وإلزامات بعض اخلصوم 
 ٤٥.. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  عن االهتامات 
 ٤٥.. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . عن اإللزامات 
 ٤٦ .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. عن االهتامات واإللزامات 

 ٤٧. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .!  دعوى جتويز احلكم بغري ما أنزل اهللا 
٤٧. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .! ى إغالق باب التكفري  دعو 
 ٤٧. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .!  دعوى تعطيل وإنكار اجلهاد والتخذيل عنه 
 ٤٨.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. !  دعوى اإلرجاء 

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. ..٥٥ 
 قوله تعاىل  :﴿                         ﴾. . .. .. .. . .. .. .٥٥ 
 قوله تعاىل  :﴿                           ﴾ ...... .. ٥٦ 
 قوله تعاىل  :﴿              ...﴾ . .. .. .. .. .. .. ... .. .. ... .. .٦٠ 




 

 



 قوله تعاىل  :﴿                      ...﴾ ..٦١ 
 قوله تعاىل  :﴿                        ﴾ ... .٦٢ 
 قوله تعاىل  :﴿            ﴾. .. .. .. .. .. .. .... .. .. ... ٦٢ 
 قوله تعاىل  :﴿        ﴾. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. ... ٦٢ 
قوله تعاىل   :﴿                  ﴾. . .. .. .. ... .٦٣ 
 قوله تعاىل  :﴿                    ﴾ . .. .. .... .. .. ... .. ٦٤ 
 قوله تعاىل  :﴿         ...﴾ .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. ٦٤ 

 سبب نزول قوله تعاىل  :﴿             ... ﴾ ... .. .. ... ٦٥ 
 ٦٥. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. . سبب نزول آخر 
 ٦٦. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . آخر سبب نزول 
 ٦٧. .. .. .. .... .. .. .. .. .. . دعوى اإلمجاع من كالم ابن كثري رمحه اهللا 

  » التحرير يف مسألة التكفري« .. ..٦٩ 
 ٧٣. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . خلـامتـةا

 ٧٤ .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..فهرس املراجع 
 






 


 


