أجوبة متفرقة
باسم هللا الرحمن الرحٌم
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعٌنه ،من ٌهده هللا فال مم َّلض له ،ومن ٌملض فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال
هللا وحده ال شرٌك له ،وأن ا ًا عبده ورسوله.
أما بعد:
فهذه أسبلة كنت قد أجبت عنها من قبض  ،وال أزاض أتعاهدها بالتنقٌح واإلمافة ،ولست بأهض لضفتوى،
ولكنها إرشادات ونصابح فً شتى المسابض التً تعترض المسلم وؼٌر المسلم ممن ٌبحث عن حقٌقة هذا
الدٌن ،ورأٌت من المفٌد نشرها لٌع ّم نفعها إن شاء هللا ،وأتلقى نصح الناصحٌن.
وال شك أن الكثٌر من حقابق هذا الدٌن قد تعرمت للذبوض والطمس وٌجب إحٌاؤها ،وتتطلب منا المزٌد من
الجهد إلبرازها وتبسٌطها وترسٌخها.
أسأض هللا أن أساهم فً ذلك ولو بجهد ال ُمم ِقق ّض.
دمحم سالمي
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لماذا لم ٌتفطن العلماء إلى دعوتكم ولم ٌتبنّوها ،وهم ورثة األنبٌاء ،وفٌهم من ٌحارب الظلم والسلطان ؟
ت وأحزابا لتحطٌم نفسها ،ولكن لتكمل هذه
فً الوالع لٌس هنان أمة تإسس معاهدَ ومساجد وجماعا ٍ
ّ
المإسسات البناء الكلً لألمة ،وتدافع عنه ،لذلن ال نستغرب إن لم تعلمهم إال الدٌن الذي ٌحفظ كٌانها ،وال
ٌرتمً الدرجات فً سلّمها إال من كان أرسخ لدما فً نهج تبرٌر دٌن األمة ثم اإلستدالل به كدلٌل بحد ذاته،
ولذلن تجدهم ٌستدلون بعدم المدرة على تكفٌر األمة بكاملها ،حفاظا على وحدتها من التمزق ومنع الصراع
بٌن مكوناتها.
وال ٌعلّمونهم إال المصالح المرسلة اإلجتهادٌة لخدمة أمتهم ،وٌطغى هذا المجال على كل مجاالت الشرٌعة
حتى التوحٌد والشرن ،فكلها توزن بمٌزان جلب المصالح ودرء المفاسد ،وال ٌُطرح أبدا سإال :هل نحن
مسلمون؟
فالجمٌع ٌعتمد أنه ٌتحرن فً إطار (أمة إسالمٌة) ،وحتى الذٌن ٌحاربون الظلم واإلستبداد ٌطرحون مسؤلة:
هل الحاكم مسلم؟ فٌحصرون الكفر فً الحاكم دون سائر أمته خدمةً لخطهم السٌاسً.
لذلن فاألمر غٌر مستغرب ،بل الغرٌب أن ٌشذّ واحد وٌخالف هذا المحٌط اآلسن ،فال تسؤل عن هالن كٌف
هلن؟ بل سل ع ّمن نجى كٌف نجى؟
ثم إن الهدى والضالل لضٌة هوى وشهوة ،لبل أن ٌكونا لضٌة فطنة وغفلة أو ذكاء وغباء أو علم وجهل،
فالمضٌة لضٌة دٌن ٌصعب على الناس تغٌٌره ،لبل أن تكون مسؤلة علمٌة فمهٌة ونص ٌغٌب عن هذا أو
ذان ،وٌتفطن له األذكى ،فالمرآن ٌمرأه المسلم والعلمانً والصوفً والشٌعً وٌحفظونه جمٌعا وٌرتلونه
جمٌعا.
وتجد العالم ألرب إلى الحك كلما كان مستمال فً بحثه عن الدٌن بعٌدا عن الصدارة ،سواء كان خاضعا
للسلطة أو للشعب ،وكالهما فتنة ،والضالل لٌس منحصرا فً علماء السلطان ،فلٌس السلطان هو الوحٌد
الذي خالف التوحٌد حتى ٌكون معارض السلطان مسلما ،بل الشعب ٌخالف التوحٌد مثل الحكام ،وحضن
الشعب مثل حضن السلطان ،ولد ٌكون اإلفتتان بالجماهٌر أكبر من الحكام.
و َمن ٌوضع أو ٌضع نفسه مسبما فً إطار معٌن ٌصعب علٌه التراجع بعد أن ٌسٌر مسافات وإن عرف
اَّللُ ٌَجْ تَبًِ إِلَ ٌْ ِه
الحك الذي خالفه ،إال من وفّمه هللا ،ولهذا لال هللا عنهمَ ( :كبُ َر َ
علَى ا ْل ُمش ِْر ِكٌنَ َما ت َ ْدعُو ُه ْم إِلَ ٌْ ِه ه
ٌب ) (الشورى ،)13 :وبعدها ٌجد لنفسه مبررات وشبهات ٌُمنع بها نفسه
َم ْن ٌَشَا ُء َوٌَ ْهدِي إِلَ ٌْ ِه َم ْن ٌُنِ ُ
وٌوهمها بؤنه على الحك.
فالدٌن لٌس معلومات رٌاضٌة نظرٌة حتى ٌمال :كٌف غاب عن فالن المتبحر؟ ! وإنما دٌننا مرتبط بوالعنا
وحٌاتنا ،ولذلن نؤلفه.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ومن أسباب الضالل تشبُّث اإلنسان بما ورثه وأ ِلفه ( :لالُوا ٌَا صَا ِل ُح ل ْد ُك ْنتَ فٌِنَا َم ْر ُج ًّوا ل ْب َل َهذا أتَ ْنهَانَا أ ْن
نَ ْعبُدَ َما ٌَ ْعبُدُ آبَا ُإنَا) (هود.)62 :
َ
ب بِ َما لدٌَ ِْه ْم
فٌتربى الناس على أنهم على الحك المطلك ،وٌختلط دٌنهم بذواتهم فٌتعصبون له:
( ُك ُّل ِح ْز ٍ
س ِبٌ ِل فَ ُه ْم ال ٌَ ْهتَدُونَ ) (النمل.)24 :
فَ ِر ُحونَ ) (المإمنونَ ( ،)53 :و َزٌهنَ لَ ُه ُم ال ه
ش ٌْ َطانُ أ َ ْع َمالَ ُه ْم فَ َ
صده ُه ْم ع َِن ال ه
ْ
عص َْوا
ت َربِّ ِه ْم َو َ
ومنها اتباعهم لما ٌُملى علٌهم من المادة الحكام أو المعارضٌنَ ( :وتِلنَ عَادٌ َج َحدُوا بِآٌَا ِ
عنٌِ ٍد) (هود.)59 :
سلَهُ َواتهبَعُوا أَ ْم َر ُك ِ ّل َجبه ٍار َ
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ه
نَ
ف ِمن أ ْر ِضنا ) (المصص:
ومنها خوفهم من العوالب إن خالفوا الناسَ ( :ولالوا إِن نتبِ ِع ال ُهدَى َمعَ نتخط ْ
.)57
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ْ
ْ
ْ
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اَّلل ) (األنعام ،)116 :وٌستدلون
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اتباعهم
ومنها
َِ ِ هِ
َ َ ِ
َِ ِ ْ
ْ ِ ُ ِ
على ذلن باتباع السواد األعظم والجماعةٌ ،غ ّطون بذلن الكفر.
ومنها استصغارهم للمسلمٌن ( :فَمَا َل ا ْل َمأل ُ اله ِذٌنَ َكفَ ُروا ِم ْن لَ ْو ِم ِه َما نَ َرانَ ِإالّ َبش ًَرا ِمثْلَنَا َو َما نَ َرانَ اته َب َعنَ ِإالّ
علَ ٌْنَا ِم ْن فَ ْ
ض ٍل ) (هودَ ( ،)27 :ولَا َل اله ِذٌنَ َكفَ ُروا ِلله ِذٌنَ آ َمنُوا لَ ْو
الرأْي ِ َو َما نَ َرى لَ ُك ْم َ
ِي ه
اله ِذٌنَ ُه ْم أ َ َرا ِذلُنَا بَاد َ
سبَمُونَا ِإلَ ٌْ ِه) (األحماف ،)11 :فهم عندهم سفهاء األحالم حدثاء األسنان.
كَانَ َخٌ ًْرا َما َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ّ
سمونَ ) (البمرة:
ت بٌَِّنا ٍ
وٌبٌّن هللا أن كفرهم لفساد فً للوبهمَ ( :ولم ْد أن َزلنا إِل ٌْنَ آٌَا ٍ
ت َو َما ٌَ ْكف ُر بِهَا إِال الفا ِ
 ،)99ال لملة علمهم.
ولد كان مشركو العرب األ ّمٌون ٌنظرون إلى الٌهود كؤهل كتاب مثل نظرة الناس للعلماء الٌوم ،أما الٌهود
اَّللُ ِم ْن فَ ْ
ض ِل ِه فَمَ ْد آتَ ٌْنَا
اس َ
علَى َما آتَا ُه ُم ه
فلم ٌتبعوا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص حسدا ألنه نبً من ولد إسماعٌل (:أ َ ْم ٌَحْ ُ
سدُونَ النه َ
اب َوا ْل ِح ْك َمةَ َوآت َ ٌْنَا ُه ْم ُم ْلكًا ع َِظٌ ًما) (النساء.)54 :
آ َل إِب َْرا ِهٌ َم ا ْل ِكت َ َ
َ
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َ
شئْنَا
سلَ َخ ِم ْنهَا فؤتْبَعَهُ ال ه
ولال هللا تعالىَ ( :واتْ ُل َ
ش ٌْ َطانُ فكَانَ ِمنَ ا ْلغَا ِوٌنَ َولَ ْو ِ
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لَ َرفَ ْعنَا ُه ِبهَا َولَ ِكنههُ أ َ ْخلَدَ ِإلَى ْ ِ َ َ َ َ ُ َ
ِ
َ ِ
َص لَعَله ُه ْم ٌَتَفَك ُهرونَ ) (األعراف.)176 :
ص ا ْلمَص َ
َمث َ ُل ا ْلمَ ْو ِم اله ِذٌنَ َكذهبُوا بِآٌَاتِنَا فَا ْل ُ
ص ِ
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وفً سبب نزولها لال ابن عباس :لما نزل موسى بهم ٌ-عنً بالجبارٌن -ومن معه ،أتاه ٌ-عنً بلعام -أتاه
بنو عمه ولومه ،فمالوا :إن موسى رجل حدٌد ،ومعه جنود كثٌرة ،وإنه إن ٌظهر علٌنا ٌهلكنا ،فادع هللا أن
ٌرد عنا موسى ومن معه .لال :إنً إن دعوت هللا أن ٌرد موسى ومن معه ،ذهبت دنٌاي وآخرتً .فلم ٌزالوا
ش ٌْ َطانُ فَكَانَ ِمنَ
سلَ َخ ِم ْنهَا فَؤَتْبَعَهُ ال ه
به حتى دعا علٌهم ،فسلخه هللا ما كان علٌه ،فذلن لوله تعالى( :فَا ْن َ
ا ْلغَا ِوٌنَ ).
ولال مالن بن دٌنار :كان من علماء بنً إسرائٌل ،وكان مجاب الدعوةٌ ،مدمونه فً الشدائد ،بعثه نبً هللا
موسى إلى ملن َمدٌْن ٌدعوه إلى هللا ،فؤلطعه وأعطاه ،فتبع دٌنه وترن دٌن موسى علٌه السالم.
ولٌل أن اآلٌة نزلت فً أمٌة بن أبً الصلت الذي كان لبل البعثة لد لرأ الكتب واجتنب األوثان ،ولما أرسل
هللا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص كفر به.
ْ
َ
ه
ش ْع ِر
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ِ
َ َ
َ ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ش ْدتُهُ بَ ٌْت ًا ،فما َلِ ( :هٌ ْه)
ش ْدتُهُ بَ ٌْت ًا ،فما َلِ ( :هٌ ْه) ث هم أن َ
ش ًْ ٌء؟) للتُ  :نعَ ْم ،لا َلِ ( :هٌ ْه) فؤن َ
ت َ
صل ِ
أ ُ َمٌهةَ ب ِْن أَبًِ ال ه
ت .وزاد فً رواٌة لال( :إن كاد لٌَُسلم) (رواه مسلم).
َحتهى أ َ ْن َ
ش ْدتُهُ ِمائ َةَ بَ ٌْ ٍ
ً
لال ابن حجر فً اإلصابة( :وفً الطبرانً الكبٌر عن أبً سفٌان بن حرب لال  :خرجت تاجرا فً رفمة
فٌهم أمٌة بن أبً الصلت ،فذكر لصة فٌها أن أمٌة لال أن نبٌا ً ٌبعث بالحجاز من لرٌش ،وأنه كان ٌظن أنه
هو إلى أن تبٌن له أنه من لرٌش ،وأنه ٌبعث على رأس األربعٌن ،وأنه سؤله عتبة بن ربٌعة فمال :إنه
جاوزها ،لال :فلما رجعت إلى مكة وجدت النبً ملسو هيلع هللا ىلص لد بعث ،فلمٌت أمٌة فمال لً :اتبعه فإنه على الحك ،للت:
ٌر ٌْنَنً تابعا ً لغالم من بنً عبد
فؤنت؟ لال :لوال اإلستحٌاء من صبٌات ثمٌف إنً كنت أحدّثهن إنً هو ،ثم َ
مناف.
ومن شعر أمٌة من لصٌدة:
كل دٌن ٌوم المٌامة عند  ---هللا إال دٌن الحنٌفة زور
ومن لصٌدة أخرى:
ٌا رب التجعلنً كافرا ً أبدا ً  ---واجعل سرٌرة للبً الدهر إٌمانا ً).
ثم نجده ٌبكً على مشركً لرٌش مثل أبً جهل وعتبة ٌوم لتلوا فً بدر ،لال ابن هشام فً السٌرة( :ولال
ص ْلتٌ ،رثً من أصٌب من لُرٌش ٌوم بدر:
ابن إسحاق :ولال أمٌة بن أبً ال ه
الكرام أولى المما ِد ْح).
ت على الكرا ِ ---م بنً
أال بَ ِكٌ ِ
ِ
فهذا عالم عرف الحك ولم ٌجهله ،لكن سبب كفره هو الحسد والكبر ،فهنان من ٌرٌد أن ٌكون رأسا فً
الحك ،فإن سبمه غٌره إلٌه لم ٌرض أن ٌكون تابعا ،وولف مع الباطل.
ومن رالب والع علماء عصره ٌجد كل واحد منهم لد أخذ بنصٌب من هذا السبب أو ذان ،أو اجتمعت فٌه
عدة أسباب ظاهرة وباطنة ،نفسٌة واجتماعٌة وثمافٌة والتصادٌة وسٌاسٌة وأمنٌة وغٌرها.
وإنما ٌتبع دٌن هللا من كان متغلبا على تلن الموانع والعوائك ابتغاء مرضاة هللا ،حتى وإن بمٌت عنده بعض
الشبهات سرعان ما ٌنسفها بالبٌنات التً تالئم العمل والفطرة.
هل الحكم بما أنزل هللا من أصل الدٌن؟
الحكم فً الناس أو بٌن الناس عبادة هلل ،والعبادات لٌست من أصل الدٌن ،فمد جهل الصحابة رضً هللا
عنهم أحكامها لبل نزولها وكانوا مسلمٌن ،كما لد ٌجهلها أي مسلم اآلن ،ولد ٌخالفها معصٌة وهو مسلم.
وأصل الدٌن هو إفراد هللا بالعبادة ،فٌجب أن ٌكون شرع هللا هو المصدر الوحٌد ،وهذا من معنى التوحٌد،
وال ٌكون المصدر األول أو المصدر الرئٌس فمط  ،فهذا إشران باهلل ،وبعد أن ٌكون هو المصدر الوحٌد لد تمع
من المسلم مخالفات له.
والحكم بما أنزل هللا فً المضاء مثال هو من العمل بالشرائع ،وكما ال تتبع شرعا آخر فً صالتن وزكاتن ال
تتبع شرعا آخر فً لضائن بٌن الناس ،وكما أن أحكام الصالة والزكاة لٌست من أصل الدٌن كذلن أحكام
المعامالت بٌن األفراد والجماعات ،فمد ٌجهلها المسلم ولد ٌخالفها وهو عاص هلل تعالى ،فإذا اتبع شرعا آخر
فً شًء منها عمدا فمد عبد الطاغوت عندها ونمض أصل الدٌن.
ّ
ولمد عصى بعض حكام المسلمٌن هللا فً حكمهم ولم ٌكفروا ،فالماضً الذي ٌعطل الحد أو ٌظلم فً
المٌراث مثل الذي ال ٌإدي زكاته كاملة مثال ،فكالهما لد عصى ربه عز وجل ،إن شاء عذبه وإن شاء غفر
له ،لكنه لم ٌعبد الطاغوت من دون هللا.
ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا لد ٌع ّطله فمط أو ٌخالفه عمال ،وهذا هو الذي لٌل فٌه :كفر دون كفر ،ولد ٌتبع
شرعا آخر غٌره ،وهو من الكفر األكبر ،وآٌات المائدة نزلت فً هذا األخٌر ،وهو نفسه ما ولع فٌه الناس
الٌوم ،ولٌس مجرد تعطٌل للشرٌعة كما ٌمولون ،أو محاباة فً العمل بها كما فعل الٌهود فً بداٌة انحرافهم.
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صلهى هللاُ َ
عن البراء بن عازب لالُ :م هر َ
ِي ٍ ُم َح هم ًما َمجْ لُودًا ،فَدَعَا ُه ْم َ
ًِ َ
علَ ٌْ ِه َو َ
علَى النه ِب ّ
صلهى هللاُ
سله َم ِبٌَ ُهود ّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
سله َم ،فَمَا َلَ ( :ه َكذَا ت َ ِجدُونَ َحده ه
شدُنَ
َ
عل َمائِ ِه ْم ،فما َل( :أن ُ
الزانًِ فًِ ِكتَابِ ُك ْم؟) ،لالوا :نعَ ْم ،فدَعَا َر ُجالً ِم ْن ُ
علَ ٌْ ِه َو َ
سى ،أ َ َه َكذَا ت َ ِجدُونَ َحده ه
ش ْدتَنًِ ِب َهذَا لَ ْم
الزانًِ فًِ ِكتَا ِب ُك ْم) ،لَا َل :الَ ،ولَ ْوال أَنهنَ نَ َ
هلل الهذِي أ َ ْن َز َل الت ه ْو َراةَ َ
ِبا ِ
علَى ُمو َ
ٌف ت َ َر ْكنَاهَُ ،وإِذَا أ َ َخ ْذنَا ال ه
علَ ٌْ ِه
ٌف أَلَ ْمنَا َ
ض ِع َ
الرجْ َمَ ،ولَ ِكنههُ َكث ُ َر فًِ أَش َْرافِنَا ،فَ ُكنها إِذَا أ َ َخ ْذنَا الش ِهر َ
أ ُ ْخبِ ْرنَ  ،نَ ِجدُهُ ه
َ
َ
الرجْ ِم،
ش ًْءٍ نُ ِمٌ ُمهُ َ
علَى َ
ا ْل َحده ،لُ ْلنَا :تَعَالَ ْوا ف ْلنَجْ ت َ ِم ْع َ
علَى الش ِهر ِ
ٌع ،ف َجعَ ْلنَا التهحْ ِمٌ َمَ ،وا ْل َج ْلدَ َمكَانَ ه
ٌف َوا ْل َو ِض ِ
سله َم( :الل ُه هم إِ ِنًّ أ َ هو ُل َم ْن أَحْ ٌَا أَ ْم َرنَ إِ ْذ أ َ َمات ُوهُ) ،فَؤ َ َم َر بِ ِه فَ ُر ِج َم ،فَؤ َ ْن َز َل هللاُ عَزه
صلهى هللاُ َ
سو ُل ِ
هللا َ
علَ ٌْ ِه َو َ
فَمَا َل َر ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
عونَ فًِ ا ْل ُك ْف ِر) ،إِلَى ل ْو ِل ِه( :إِ ْن أوتٌِت ُ ْم َهذا ف ُخذوهُ)ٌَ ،مُو ُل :ائْت ُوا
س ِار ُ
سو ُل ال ٌَحْ ُز ْننَ اله ِذٌنَ ٌُ َ
الر ُ
َو َج هلٌَ( :ا أٌُّهَا ه
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ه
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ه
ُ
ُ
هللا
ل
ز
ن
ؤ
ف
وا،
ر
ذ
ف
م
الر
ب
م
ك
ا
ت
ف
أ
ن
إ
و
،
ه
و
ذ
خ
ف
د
ل
ج
ل
ا
و
ٌم
م
ت
ال
ب
م
ك
ر
م
أ
ن
إ
ف
،
م
ل
س
و
ه
ٌ
ل
ع
َ
احْ
جْ
ِ
حْ
ِ ِ َ َ
ُم َح همدًا َ
ُ
ْ ِ ه ِ
ُ َِ
صلهى هللاُ ْ ِ َ َ َ ِ َ َ ْ ِ
َ ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ه
تَعَالَىَ ( :و َم ْن لَ ْم ٌَحْ ُك ْم بِ َما أ ْن َز َل هللاُ فؤولَئِنَ ُه ُم ا ْلكَافِ ُرونَ )َ ( ،و َم ْن لَ ْم ٌَحْ ُك ْم بِ َما أ ْن َز َل هللاُ فؤولَئِنَ ُه ُم الظا ِل ُمونَ )،
سمُونَ ) فًِ ا ْل ُكفه ِار ُكلُّهَا( .رواه مسلم وأحمد وأبو داود).
( َو َم ْن لَ ْم ٌَحْ ُك ْم ِب َما أَ ْن َز َل هللاُ فَؤُولَئِنَ ُه ُم ا ْلفَا ِ
لذلن نمول :الحكم بما أنزل هللا عبادة هلل وعمل باألحكام الشرعٌة ،والحكم بما أنزل هللا وحده هو توحٌد هلل
بالعبادة ،وهذا من أصل الدٌن ،والخروج عنه إلى شرع آخر هو اتباع لدٌن آخر ،كما فعل الٌهود فً المرحلة
الثانٌة من انحرافهم.
رأى الخوارج أن طائفة معاوٌة لد حكم هللا فٌها ،فال ٌصح أن نحكّم فٌها الرجال ،واستدلوا على الصحابة
َّلل) ،فؤٌن الخطؤ فً فهمهم؟
بموله تعالى( :إِ ِن ا ْل ُح ْك ُم إِالّ ِ ه ِ
علَى األ ُ ْخ َرى فَمَاتِلُوا
ص ِل ُحوا بَ ٌْنَ ُه َما فَ ِإ ْن بَغَتْ إِحْ دَا ُه َما َ
ان ِمنَ ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ا ْلتَتَلُوا فَؤ َ ْ
لال هللا تعالىَ ( :وإِ ْن َطائِفَت َ ِ
س ُ
س ِطٌنَ )
اَّلل فَ ِإ ْن فَا َءتْ فَؤ َ ْ
اله ِتً ت َ ْب ِغً َحتهى ت َ ِفً َء ِإلَى أ َ ْم ِر ه ِ
ب ا ْل ُم ْم ِ
ص ِل ُحوا َب ٌْنَ ُه َما ِبا ْل َع ْد ِل َوأَ ْل ِ
اَّلل ٌُ ِح ُّ
طوا ِإنه ه َ
(الحجرات.)9 :
أوال ،ولد آل بهم المتال إلى أن فاإوا إلى أمر هللا،
اإلصالح
محاولة
وإنما
فمط
البغاة
لتال
لٌس
فحكم هللا
ّ
عند ذلن اتخذوا حكَمٌن بٌنهما.
واإلصالح لٌس له أحكام فً دٌن هللا ،وإنما هو مفوض الجتهاد المصلحٌن كاإلصالح بٌن الزوجٌنَ ( ،و ِإ ْن
اَّللُ بَ ٌْنَ ُه َما) (النساء.)35 :
شمَا َ
ِخ ْفت ُ ْم ِ
ك ه
ق بَ ٌْنِ ِه َما فَا ْبعَثُوا َح َك ًما ِم ْن أ َ ْه ِل ِه َو َح َك ًما ِم ْن أ َ ْه ِلهَا إِ ْن ٌُ ِرٌدَا إِص َْال ًحا ٌُ َو ِفّ ِ
َ
ص ٌْدَ َوأ ْنت ُ ْم ُح ُر ٌم َو َم ْن لَتَلَهُ ِم ْن ُك ْم ُمتَعَ ِ ّمدًا فَج ََزا ٌء ِمثْ ُل َما لَت َ َل ِمنَ النهعَ ِم ٌَحْ ُك ُم ِب ِه
(ٌَا أٌَُّهَا اله ِذٌنَ آ َ َمنُوا ال ت َ ْمتُلُوا ال ه
ع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم) (المائدة.)95 :
ذَ َوا َ
ولم ٌفهم الخوارج هذا لملة فمههم ،بٌنما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لد رضً بتحكٌم سعد بن معاذ لما طالب به بنو
لرٌظة بعد أن حاصرهم لنمضهم العهد.
َ
َ
َ
َ
س ِرٌهةٍ،
ٌرا َ
صلهى هللاُ َ
سو ُل ِ
هللا َ
ْش ،أ ْو َ
علَى َجٌ ٍ
علَ ٌْ ِه َو َ
فعن برٌدة بن الحصٌن لَا َل :كَانَ َر ُ
سله َم إِذا أ هم َر أ ِم ً
س ِل ِمٌنَ َخٌ ًْرا ،ث ُ هم لَا َلَ ...( :و ِإذَا حَاص َْرتَ أَ ْه َل ِحص ٍْن فَؤ َ َرادُونَ
أ َ ْوصَا ُه فًِ َخا ه
صتِ ِه ِبت َ ْم َوى هللاَِ ،و َم ْن َم َعهُ ِمنَ ا ْل ُم ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ه
َ
َ
َ
هللا
على ُحك ِْم هللاَِ ،ول ِك ْن أن ِزل ُه ْم َ
هللا فال تُن ِزل ُه ْم َ
أ َ ْن ت ُ ْن ِزلَ ُه ْم َ
ٌب ُح ْك َم ِ
علَى ُحك ِْم ِ
على ُحك ِْمنَ  ،ف ِإننَ ال تَد ِْري أت ُِص ُ
ٌه ْم أ َ ْم ال) (رواه مسلم).
فِ ِ
كٌف نجمع بٌن لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص ( :اللهم إنً أعوذ بن أن أشرن بن وأنا أعلم ،وأستغفرن لما ال أعلم ) ولول
اَّلل ال ٌَ ْغ ِف ُر أ َ ْن ٌُش َْرنَ بِ ِه)؟
هللا تعالى( :إِنه ه َ
اَّلل ال ٌَ ْغ ِف ُر أَ ْن
الشرن الذي ال ٌغفره هللا وال ٌجهل المسلم حكمه هو الشرن األكبر ،لال هللا تعالى:
( ِإنه ه َ
عونَ ِم ْن دُونِ ِه إِاله إِنَاثاً
اَّلل فَمَ ْد َ
ض هل ضَالالً بَ ِعٌدًا إِ ْن ٌَ ْد ُ
ٌُش َْرنَ بِ ِه َوٌَ ْغ ِف ُر َما دُونَ ذَ ِلنَ ِل َم ْن ٌَشَا ُء َو َم ْن ٌُش ِْر ْن بِ ه ِ
ش ٌْ َطانًا َم ِرٌدًا) (النساء.)117 :
عونَ ِإاله َ
َو ِإ ْن ٌَ ْد ُ
والشرن الذي ٌغفره هللا ولد ٌجهله المسلم هو الشرن األصغر ،ف عن معمل بن ٌسار لال :انطلمت مع أبً
بكر الصدٌك رضً هللا عنه إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص .فمالٌ( :ا أبا بكر ،للشرن فٌكم أخفى من دبٌب النمل) ،فمال أبو
بكر :وهل الشرن إال من جعل مع هللا إلها ً آخر؟ فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص( :والذي نفسً بٌده ،للشرن أخفى من دبٌب
النمل ،أال أدلّن على شًء إذا للته ذهب عنن للٌله وكثٌره؟) ،لال( :لل :اللهم إنً أعوذ بن أن أشرن بن وأنا
أعلم ،وأستغفرن لما ال أعلم) (رواه البخاري).
نستفٌد من هذا أن هذا النوع من الشرن لد ٌوجد فً المسلمٌن ،وأنه غٌر مخرج من الملة ،وأنه ٌختلف
عن عبادة غٌر هللا ،وأن أبا بكر رضً هللا عنه جهل ذلن حتى بٌّنه له النبً ملسو هيلع هللا ىلص.
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هل ٌجوز منالشة المشركٌن فً مسائل فمهٌة؟ ألستبصر من أمري وأفتً نفسً وأعرف شبهتهم ،فمد
ع ُ
ظم عندي أن أنالشهم فً الفروعوأنا مخالف لهم فً األصل.
المحذور فً منالشة المشركٌن فً المسائل الفرعٌة الخاصة بالمسلمٌن هو ترسٌخ اعتمادهم بؤنهم من
أهلها إذا كانوا من المنتسبٌن إلى المسلمٌن ودعوتهم إلٌها ،وأن الخالف معهم فً هذه المسائل فمط،
متجاوزٌن التوحٌد ،وهذا هدم لإلسالم.
أما إذا انتفى هذا المحذور فال حرج فً منالشتهم فٌها فً حاالت ما.
كؤن ٌرٌد التمهٌد لدعوتهم إلى التوحٌد بذكر أمر جزئً ،على أن ال ٌبمى فً مجرد التمهٌد ،فٌستدرجونه
إلى هذه المسائل.
أو ٌكون عندهم علم بمسائل ما ،ولم ٌجد من ٌعلمها من المسلمٌن ،وخاف أن ٌفوته العلم أو العمل بها.
أو كان ٌبحث عن تصوراتهم ومناهجهم.
َ
ُ
ش ًْءٍ َحتهى ت ُ ِمٌ ُموا الته ْو َراةَ
ْ
ْ
َ
علَى َ
ست ُ ْم َ
ا
ت
ك
ل
ا
ل
ه
أ
ا
ٌ
ل
ل
(
بالدٌن،
وتالعبهم
أو ٌرٌد أن ٌثبت لهم استخفافهم
ْ
َ
ب لَ ْ
ِ
َ
ِ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ً
ْ
على الم ْو ِم
س َ
ٌرا ِمن ُه ْم َما أن ِز َل إِل ٌْنَ ِمن َربِّنَ طغٌَانا َو ُكف ًرا فال تَؤ َ
اإل ْن ِجٌ َل َو َما أ ُ ْن ِز َل إِلَ ٌْ ُك ْم ِم ْن َربِّ ُك ْم َولٌَ ِزٌدَنه َكثِ ً
َو ِ
ا ْلكَافِ ِرٌنَ ) (المائدة.)68 :
ِي
(ٌَا َ
وكما فعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص مع عدي بن حاتم وكان نصرانٌا لبل أن ٌسلم ،فدعاه إلى اإلسالم ولال:
عد ُّ
ٌِن ,لَا َل( :أَنَا أ َ ْعلَ ُم بِدٌِنِنَ ِم ْننَ ) ,لَا َل :لُ ْلتُ  :أ َ ْنتَ أَ ْعلَ ُم بِدٌِنًِ ِمنًِّ؟
س ِل ْم تَ ْ
ْبنَحَاتِ ٍم ,أَ ْ
سلَ ْم) ،لُ ْلتُ  :إِنًِّ ِم ْن أ َ ْه ِل د ٍ
س ًٌّا؟) لُ ْلتُ َ :بلَى,
ستَ َركُو ِ
لَا َل( :نَ َع ْم ,أَنَا أ َ ْعلَ ُم ِبدٌِ ِننَ ِم ْننَ ) ,لُ ْلتُ  :أَ ْنتَ أ َ ْعلَ ُم ِبدٌِ ِنً ِم ِنًّ؟ لَا َل( :نَ َع ْم) ,لَا َل( :أَلَ ْ
َ
َ
ستَ تَؤ ْ ُخذُ ا ْل ِم ْربَاعَ؟) ،لُ ْلتُ  :بَلَى ,لا َل( :ذ ِلنَ ال ٌَ ِح ُّل لَنَ فًِ
س لَ ْو َمنَ ؟) ،لُ ْلتُ  :بَلَى ,لَا َل( :أَ َولَ ْ
لَا َل( :أ َ َولَ ْ
ستَ ت َ ْرأ َ ُ
دٌِ ِننَ ) ,لَا َل :فَت َ َوا َ
سلَ ْم) (رواه أحمد وابن أبً شٌبة).
سً ,لَا َلٌَ ( :ا َ
س ِل ْم ت َ ْ
ِي ْبنَ حَا ِت ٍم ,أ َ ْ
ضعْتُ ِم ْن نَ ْف ِ
عد ُّ
أو ٌرٌد أن ٌثبت لهم تنالضاتهم ،كما هو وارد فً المرآن الكرٌم عن مناظرات األنبٌاء علٌهم الصالة
س ُك ْم ِم ْن ِدٌَ ِار ُك ْم
والسالم مع ألوامهم ،لال هللا تعالىَ ( :و ِإ ْذ أ َ َخ ْذنَا ِمٌثَالَ ُك ْم َال ت َ ْ
س ِفكُونَ ِد َما َء ُك ْم َو َال ت ُْخ ِر ُجونَ أَ ْنفُ َ
َ
َ
ْ
َ
ً
ث ُ هم أ َ ْل َر ْرت ُ ْم َوأ َ ْنت ُ ْم ت َ ْ
علٌ ِْه ْم
س ُك ْم َوت ُْخ ِر ُجونَ ف ِرٌما ِمن ُك ْم ِم ْن ِدٌَ ِار ِه ْم تَظا َه ُرونَ َ
ش َهدُونَ ث ُ هم أ َ ْنت ُ ْم َهإ َُال ِء ت َ ْمتُلُونَ أ َ ْنفُ َ
ب َوتَ ْكفُ ُرونَ
ارى تُفَادُو ُه ْم َوه َُو ُمح هَر ٌم َ
ان َو ِإ ْن ٌَؤْت ُو ُك ْم أ ُ َ
علَ ٌْ ُك ْم ِإ ْخ َرا ُج ُه ْم أَفَت ُْإ ِمنُونَ ِببَ ْع ِ
س َ
ض ا ْل ِكتَا ِ
ِب ْ ِ
اإلثْ ِم َوا ْلعُد َْو ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ه
ْ
ْ
َ
ي فًِ ال َحٌَا ِة الدُّنٌَا َوٌَ ْو َم ال ِمٌَا َم ِة ٌُ َردُّونَ إِلى أ َ
ب َو َما ه
بِبَ ْع ٍ
ش ِدّ العَذا ِ
اَّللُ
ض ف َما جَزا ُء َمن ٌَفعَ ُل ذ ِلنَ ِمن ُك ْم إِال ِخز ٌ
ع هما ت َ ْع َملُونَ ) (البمرة ،)85 :ولال(:ث َ َمانٌَِةَ أ َ ْز َواجٍ ِمنَ الضهؤ ْ ِن اثْنٌَ ِْن َو ِمنَ ا ْل َم ْع ِز اثْنٌَ ِْن لُ ْل آلذهك ََرٌ ِْن ح هَر َم أ َ ِم
ِبغَافِ ٍل َ
األ ُ ْنثٌٌََ ِْن أ َ هما ا ْ
اإلبِ ِل اثْنٌَ ِْن َو ِمنَ ا ْلبَمَ ِر اثْنٌَ ِْن لُ ْل
شتَ َملَتْ َ
علَ ٌْ ِه أَ ْرحَا ُم األ ُ ْنثٌٌََ ِْن نَبِّئ ُونًِ بِ ِع ْل ٍم إِ ْن ُك ْنت ُ ْم صَا ِدلٌِنَ َو ِمنَ ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
آلذهك ََرٌ ِْن ح هَر َم أ َ ِم األ ْنثٌٌَ ِْن أ هما ا ْ
اَّللُ بِ َهذا ف َم ْن أظلَ ُم ِم هم ِن
شت َ َملَتْ َ
علَ ٌْ ِه أ ْرحَا ُم األ ْنثٌٌَ ِْن أ ْم ُك ْنت ُ ْم ُ
ش َهدَا َء إِذ َوصها ُك ُم ه
اَّلل ال ٌَ ْهدِي ا ْلمَ ْو َم ال هظا ِل ِمٌنَ ) ( األنعام.)144 :
ْافت َ َرى َ
علَى ه ِ
اَّلل َك ِذ ًبا ِلٌُ ِض هل النه َ
اس ِبغٌَ ِْر ِع ْل ٍم ِإنه ه َ
هل الترخٌص وإعطاء التصارٌح بإنشاء دور الخمر والربا كفر؟
المسلم الذي ٌرابً أو ٌؤذن لغٌره بالربا أو ٌؤمر به أو ٌجبر غٌره علٌه ٌعدّ مسلما عاصٌا هلل تعالى.
ابن سلو َل جارٌة ٌمال لها :مسٌكة ،وكان ٌُكرهها على البغاء ،فؤنزل
ًٍ ِ
عن جابر لال :كان لعبد هللا بن أُبَ ّ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ً
ْ
اَّلل ِمنْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
هللاَ ( :و َال تُك ِْرهُوا فَتٌََاتِ ُك ْم َ
اء إِن أ َردْنَ ت َح ُّ
علَى ا ْلبِغَ ِ
صنا ِلت ْبتغوا ع ََرضَ ال َحٌَا ِة الدُّنٌَا َو َمن ٌُك ِْره ُهنه ف ِإنه ه َ
بَ ْع ِد ِإك َْرا ِه ِهنه َ
ور َر ِحٌ ٌم) (النور.)33 :
غفُ ٌ
فهذا اإلكراه لٌس استحالال أو تشرٌعا ،وكذلن اإلذن والترخٌص ،فمد ٌؤذن أو ٌؤمر أو ٌجبر غٌره على الربا
شفهٌا أو كتابٌا ،وكالهما سواء ،مادام ٌعتمد حرمته وال ٌتبنى شرعا آخر ٌحل به الربا ،كما ولع من كثٌر من
الحكام المسلمٌن العصاة.
أما من ٌتبع شرعا آخر ٌعتبر الربا عمال لانونٌا مشروعا فهذا خارج من اإلسالم ابتداء ،ألنه تبنّى دٌنا
آخر.
مع العلم أن شرع الطاغوت لد ال ٌنص على أن الربا جائز ،وال ٌحتاج لذلن ،وإنما بمجرد أن اتخذ ابتدا ًء
مصادر أخرى للتشرٌع غٌر شرع هللا فهو شرع طاغوت ،ولد بنى شرعه ابتداء على أنه ال جرٌمة وال
ٌجرم الربا ولم ٌعالب علٌه ،فهو مباح أصال ،وكل ما خالفه باطل وغٌر
عموبة إال بنص تشرٌعً منه ،فلم ّ
ً ،حتى وإن كان من شرع هللا.
شرع ّ
وسواء علٌه من بعد أتعامل بالربا أو أذِن به أو أمر به أو لم ٌفعل ذلن ،فهو كافر لألمر السابك.
والترخٌص لد ٌكون فً إطار المانون أو خارجا عن المانون ،والترخٌص بالحرام فً الدولة المسلمة ال
ٌُسمط المتابعة المضائٌة عن فاعل الحرام وعن المر ّخص له ،فهو خروج عن المانون ،وهو عمل خارج إطار
لانون الدولة المسلمة كمخالفة لانونٌة.
مثلما ٌرخص لشخص فً بٌع المخدرات التً تحرمها لوانٌن الدولة الكافرة الٌوم ،فهذا ٌختلف عن
الترخٌص ببٌع الخمر الذي ٌكون فً إطار المانون ألن الخمر مباحة لانونا عندهم.
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فهنان حالتان مختلفتان إلعطاء التصرٌح بفعل المعصٌة:
إحداهما أن ٌصدر عصٌانا من حاكم مسلم شرعه شرع هللا ،فهذا لٌس كفرا ،وهو كالم نظري مادام لٌس
هنان دولة مسلمة الٌوم ،ولذلن ٌصعب على الكثٌر من الناس فهم هذا الصنف.
واألخرى أن ٌصدر من كافر شرعه شرع الطاغوت ال ٌحرم المعصٌة ،وما ٌصدر عنه من عمل أو منع أو
ترخٌص فهو فً إطار هذا الكفر.
ما حكم تخصٌص حكام المشركٌن بوصف الطواغٌت؟
من المصطلحات التً راجت فً زماننا مصطلح (الطاغوت) ،فنمرأ مثال :جٌش الطاغوت أوسجن الطاغوت
أو مدرسة الطاغوت أو غٌر ذلن.
وعندما نتتبع سٌرة النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه وسٌر األنبٌاء علٌهم الصالة والسالم الذٌن أمرنا هللا تبارن وتعالى
بالتؤسً بهم ال نجد هذا الوصف متداوال بهذا الشكل  ،وما كانوا ٌرددون ـ كما ٌفعل لوم الٌوم ـ كلمات من
الوصف صحٌحا
لبٌل :الطاغوت أبو جهل أو الطاغوت فرعون أو الطاغوت إبلٌس ،حتى وإن كان هذا
شرعا ،فهو ٌشمل كل من دُعً من دون هللا أو اتُّبع أو أطٌع أو احت ُكم إلٌه خارج إطار دٌن هللا عن رضى
منه.
فمد كانوا ٌصفون مخالفٌهم فً الدٌن بالمشركٌن والكافرٌن ،وال نمرأ كلمة (الطاغوت) إال نادرا جدا ال ٌكاد
ٌذكر ،أما الٌوم فتتكرر على األلسنة فً كل حٌن وفً كل سطر تمرٌبا ،بل أصبحت بدٌال عن األوصاف
المذكورة فً الكتاب والسنة مثل الكفار والمشركٌن ،فٌكفٌنا وصف غٌر المسلمٌن بذلن ،كما كان ٌفعل الذٌن
سبمونا باإلسالم واإلٌمان.
ولم ٌمتصر األمر الٌوم على التركٌز واالستعمال المفرط لهذا المصطلح ،بل لد انحرف به الناس عن طرٌك
التكرار وحصروه فً الحكام ،وكان هذا مجرد التباس للتٌار المعارض للحكام الجائرٌن من المرآن ،فوصفوا
الحكام الطغاة بالطواغٌت ،مع أن معنى الطاغوت أمر زائد عن معنى الطاغٌة ،والكثٌر منهم ٌمصد طغٌانهم
على حموق شعوبهم ال ادعاءهم ما هو حك هلل ،وإال فالشعب المستضعف ٌدّعً لنفسه أٌضا ما هو حك هلل،
وٌنطبك علٌه وصف الطاغوت مثله مثل الحكام المستكبرٌن.
فالطاغٌة لد ٌكون مسلما ظالما أما الطاغوت فكافر بالضرورة ،وإال فكٌف أمرنا هللا أن نكفر به؟ لكن علماء
المشركٌن تالعبوا أكثر ولالوا أن الطاغوت لد ٌكون مسلما ال ٌجوز تكفٌره.
تعودنا على سماع مثل هذه العبارات( :الصراع بٌن الطواغٌت وشعوبهم) ،أو (الصراع بٌن الدولة
ولمد ّ
الطاغوتٌة وجماعة كذا)  ،وهنا ٌصل التحرٌف إلى العمٌدة ،ولٌس مجرد خلل فً االصطالح ،إذ أن هذا
التعبٌر ٌنفً وجود معنى الطاغوت فً الشعب أو فً تلن الجماعة ،وهذا ٌعنً أنهم مسلمون ،إذ ال كفر بال
طاغوت ،فربما كان الطاغوت مفتٌا أو إماما أو معلما أو صحافٌا أو شاعرا ،وإن لم نعرفه فإن الشٌطان الذي
سول لهم طاغوت متبوع ومطاع فً الكفر.
ّ
عد ٌّوُو ُم ِبٌنٌ ) (ٌس .)60:
ش ٌْ َطانَ ِإنههُ لَ ُك ْم َ
لال هللا تعالى( :أَلَ ْم أ َ ْع َه ْد ِإلَ ٌْ ُك ْم ٌَا بَنًِ آَدَ َم أ َ ْن ال ت َ ْعبُدُوا ال ه
علَى اله ِذٌنَ ٌَت َ َوله ْونَهُ َواله ِذٌنَ ُه ْم بِ ِه ُمش ِْركُونَ ) (النحل.)100 :
س ْل َطانُهُ َ
(إِنه َما ُ
( أ َ َرأٌَْتَ َم ِن اته َخذَ ِإلَ َههُ َه َواهُ) (الفرلان.)43 :
وإن كان الكثٌر من الذٌن ٌرددون هذه التعبٌرات ٌإمنون بتكفٌر الحكام والمحكومٌن ،وال ٌنتبهون إلى ما
المحرف ٌإدي إلى انحراف العمٌدة.
تنطوي علٌه من تحرٌف ،لكن هذا االستعمال
ّ
وكما حصر بعضهم الكفر فً الحكام ومن ٌوالٌهم كذلن حصروا معنى الطاغوت فً الحكام وع ّمموه على
جنودهم ،مع أن الجنود أتباع عابدون للطاغوت.
وصفة العابد أو المعبود لد تكون ظرفٌة مإلتة غٌر دائمة وال ثابتة ،فالطاغوت المعبود هو عابد لمن أخذ
دٌنه منه وعابد لهواه وللشٌطان ،كذلن لد ٌكون المشرن العادي من عامة شعبه طاغوتا معبودا ولو من أهل
الشعب حاك َمه كذلن ٌعبد
بٌته أو تالمٌذه أو أصدلائه مثال ،فٌدعو غٌره إلى ضاللة فٌستجاب له ،وكما ٌعبد
ُ
الحاك ُم شعبَه من دون هللا.
ولم ٌؤمرنا هللا بتمٌٌز طوائف المشركٌن :هذا عابد وهذا معبود ،ألنهم فً الكفر سواء ،بل أمرنا بالكفر بهم
جمٌعا ،لال عز وجل ( :فَ َم ْن ٌَ ْكفُ ْر بِال هطا ُ
سنَ بِا ْلعُ ْر َو ِة ا ْل ُوثْمَى َال ا ْن ِفصَا َم لَهَا ) (البمرة:
غو ِ
ت َوٌُ ْإ ِم ْن بِ ه ِ
اَّلل فَمَ ِد ا ْ
ست َ ْم َ
ٌ
ْ
سنَة فًِ ِإب َْرا ِهٌ َم َواله ِذٌنَ َمعَهُ ِإذ لَالُوا ِلمَ ْو ِم ِه ْم ِإنها بُ َرآ ُء ِم ْن ُك ْم َو ِم هما ت َ ْعبُدُونَ
 ،)256ولال ( :لَ ْد كَانَتْ لَ ُك ْم أ ُ ْ
س َوةٌ َح َ
اَّلل َكفَ ْرنَا بِ ُك ْم) (الممتحنة.)4 :
ُون ه ِ
ِم ْن د ِ
ولم ٌرتب لنا هللا عز وجل فً شرعه أحكاما خاصة بمإل المشركٌن دون عامتهم ،أو بالمعبود منهم دون
العابد ،كٌف وهاتان الصفتان تجتمعان فً شخص واحد ولد تتغٌران بٌن لحظة وأخرى؟
تربُو فً معناها،
وكعادة الكثٌر من الضالالت لد تبدأ من مستصغر الشرر ،فكلمة عابرة تمال وت ُكرر ثم ْ
وتؤخذ أبعادا غٌر مسبولة ،حتى تتحول إلى عمٌدة لائمة بحد ذاتها ،ولد بدأ االنحراف من تكرار هذا الوصف،
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وصار البعض ٌتكلمون عن حكم (الوظائف
ثم جعلوه حكرا على الحكام ،ثم خصّوهم ببعض المعامالت،
الحكومٌة الطاغوتٌة ) ،وعن (الصبغة الطاغوتٌة)  ،ورتبوا لها أحكاما ال دلٌل علٌها من شرع هللا ،ثم وصل
األمر بالبعض إلى التمٌٌز بٌن الطواغٌت أنفسهم حسب أوصاف ما أنزل هللا بها من سلطان ،ولم ٌعرفها
المسلمون ٌوما ،ثم بنوا على ذلن عمائد فاسدة.
هل حكم تكفٌر المسلم وحكم االعتماد بإسالم الكافر سواء؟
هي يقْلةإسالم الكافش إها أًَ يشٓ أى الكفش هي اإلسالم ّطاعح هلل،أّ أًَ هعصيح ال تٌفي اإلسالم  ،أّ هثاح ،أّ
أًَ كفش ّصاحثَ هعزّس،فاإليواى تإسالم الكافش اليْم سثةٍ عذم تحقيق التْحيذ.
ّيقاتلَ تكفيش الوسلن لتْحيذٍ  ،فِْ كفش تسثة اًتفاء التْحيذ أيضا ،فاإلعتقاد تإسالم الوسلن هي ُزٍ الٌاحيح
جضء هي أصل الذيي هثل االعتقاد تكفش الكافش.
أها تكفيش الوسلوثسثة اإلعتقاد تؤى الوعصيح هخشجح هي اإلسالمّ ،أحياًا تثعض الثذع أّ الوثاحاخ أّ حتٔ
الطاعاخ أّ الوآالخ التي ي َ
ُلضم تِا الوسلن دّى أى يقصذُا ،فوي يكفّش الوسلويي تشيء هي رلك يعتثشُن
ّ
هخالفيي ألصل الذيي خطؤُّ ،ن لن يخالفٍْ  ،فهو ٌُدخل فً أصل الدٌن ما لٌس منه ،ولذلن ٌكفر من ٌخالفه.
ُّزا لن يٌُقص هي أصل الذييّ ،إًوا حقق التْحيذ تكاهلَ ّصاد فيَ ها ليس هٌَّ ،الضيادج ٌُا لِا حكوِا
ّفق الوالتساخ ّاألسثاب ،ففي العادج يكْى جاُال هتؤّال لَ شثِاخ يتوسك تِا لقلح فِوَ ّتَكلُّفَ ،فِزا
هسلن ،إال إذا لامت علٌه الحجة وأنكرها.
أما اإلعتماد بإسالم الكفار كما نرى فً والع الناس فٌمع بسبب عدم معرفة ما ٌدخل فً اإلسالم أصال وعدم
تحمٌمه ،فهو إما أنه ٌفعل الكفر ذاته ،وإما أنه ٌتركه لكنه ٌعتمد أن فاعله مسلم ،فال ٌرى ترن الكفر واجبا
لتحمٌك اإلسالم.
سع حد أصل الدٌن واآلخر ضٌّمه ،فؤحدهما
وكالهما جهل الحد الفاصل بٌن التوحٌد والشرن ،لكن أحدهما و ّ
جعل الفرع من أصل الدٌن ،واآلخر جعل األصل فرعا ال ٌبنى علٌه الدخول فً اإلسالم وال الخروج منه.
ومن جهل الفرق بٌن حكم عبادة الصنم وحكم شرب الخمر ،لد ٌعتمد أن عبادة الصنم معصٌة غٌر مكفّرة
كشرب الخمر ،أو ٌعتمد أن شرب الخمر كفر كعبادة الصنم ،وشتّان بٌنهما.
ومن جهل الفرق بٌن منزلة التوحٌد ومنزلة الصالة ،لد ٌُنزل التوحٌد إلى منزلة الصالة ،أو ٌرفع الصالة
إلى منزلة التوحٌد ،وشتان بٌنهما  ،فالعلم بالتوحٌد الذي ال ٌتحمك الدخول فً اإلسالم إال به هو التفرٌك بٌنه
ٌفرق بٌنه وبٌن الطاعات.
وبٌن الشرن،وإن لم ّ
وال ٌتشابهان إال من الناحٌة النظرٌة بالممابلة بٌن المعنٌٌن :هذا اعتمد بإسالم الكافر واآلخر اعتمد بكفر
المسلم ،فكالهما لم ٌعرف حدود أصل الدٌن ،ولم ٌم ٌّز بٌن المسلم والكافر تمٌٌزا صحٌحا ،لكن الحمٌمة تظهر
فً التفاصٌل أنهما مختلفان تماما ،ولذلن فحكم ك ٍ ّل منهما مختلف عن اآلخر.
ولو شبّهنا التوحٌد بالنماء والنظافة وشبهنا الشرن باألوساخ ،وهو تشبٌه فً محله ،وكان لنا ثالثة أثواب
سخا أو اكتفى بتنظٌف الملٌل منه
سخة ،فمدّمنا لكل شخص ثوبا ،وطلبنا منه غسله ،أما أحدهم فتركه و ِ
و ِ
فمط ،وأما اآلخر فغسله حتى انعدم فٌه الوسخ وصار نمٌا كما ٌلزم ،وأما الثالث فغسله أٌضا ،ثم بالغ فً
غسله حتى تغٌّر لونه واندرس َوشٌُه وكاد ٌتمزق ،فذلن َمثَل المشرن والموحد والموحد المبتدع ،وهذان
األخٌران كالهما مسلم انعدم عنده الشرن.
فإن لٌل أن هذا الذي محى الزخرفة ظنا بؤنها وسخ ،لم ٌحسن تحدٌد النظافة من الوسخ ،نمول :هذا صحٌح
من الناحٌة النظرٌة فمط ،لكن الوسخ انتفى من ثوبه ،وهذا هو المراد منه ،وشتان بٌنه وبٌن من ظن أن
الوسخ زخرفة وتركه على حاله.
فمن أدى الفرٌضة كاملة وأضاف بدعة ظانا بؤنها فرٌضة وفرضها على الناسٌ ،ختلف عمن أنمص من
الفرٌضة الحمٌمٌة ،وإن كان كالهما مخطئا فً تحدٌد الفرٌضة وضبط حدودها من الناحٌة المبدئٌة ،لكن
الخالف فً التطبٌك ،فمن أدى زكاة ماله وزاد عن الواجبمتؤوال لد حمك المطلوب ،ومن أنمص عن الممدار
المفروضلم ٌحممه ،وكالهما جاهل ،لكن شتان بٌن الجهلٌن.
هل الكرامات دلٌل على إسالم من ولعت له؟
اإلحتجاج بما ٌسمى بالكرامات هو حجة من ال حجة له ،فؤن ٌمال أن فالنا حصل له شًء من الخوارق ،لد
ٌحدث مثلها للمشركٌن ،وهذا لٌس إكراما من هللا للمشرن أو دلٌال على إسالمه وتمواه ودخوله الجنة ،وإنما
حاز على األسباب الموجبة إلجابة هللا دعاءه فمط ،والمسؤلة باطنٌة ولذلن ال ٌمكن معرفة حمٌمتها وتصنٌفها.
فمد تكون هذه األحوال المعجزة من الكرامات ،ولد تكون نعمة تفضل هللا بها على عبد من عباده ،ولد تكون
ولد
سحرا وتعامال مع الجن ،ولد تكون استدراجا من هللا وفتنة لمن ال خٌر فٌه ،فالدجال ٌفتن الناس بها،
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ً ِ :أ َ َرأٌَْتَ ْ
إن بَعَثْتُ َلنَ أَبَانَ َوأ ُ همنَ أَتَ ْ
ش َهدُ أَنًِّ َربُّنَ ؟
لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنهَ ( :و ِإنه ِم ْن فِتْ َنتِ ِه أ َ ْن ٌَمُو َل ِلألَع َْرا ِب ّ
َ
َ
َ
ه
َ
ور ِة أَبٌِ ِه َوأ ُ ِ ّم ِه فٌََمُوال ِنٌ :ا بنً اتهبِ ْعهُ ف ِإنهُ َربُّنَ َ ،وإِنه ِم ْن فِتْنتِ ِه أ ْن
فٌََمُو ُل :نَعَ ْم ،فٌََت َ َمث ه ُل لَهُ َ
ان فًِ ُ
ص َ
ش ٌْ َطانَ ِ
شمهٌ ِْن ،ث ُ هم ٌَمُو ُل :ا ْن ُ
ظ ُروا ِإلَى عبدي هذا فَ ِإنًِّ أَ ْبعَثُهُ
سله َط َ
الم ْنش َِار َحتهى ت ُ ْلمَى ِ
احدَ ٍة فٌََ ْمتُلُهَا ٌَ ْنش ُُر َها ِب ِ
علَى نَ ْف ٍس َو ِ
ٌُ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ً
ُ
ُ
ُ
نه
عد ُُّو هللا ،أنتَ
ً هللا َوأنتَ َ
ث ُ هم ٌَز ُ
ع ُم أ له َربّا غٌ ِْري ،فٌَ ْبعَثه هللاَ ،وٌَمو ُل له الخبٌِثَ :من َربّنَ ؟ فٌَمو ُلَ :ربِّ َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
س َما َء أ ْن ت ُ ْم ِط َر فت ُْم ِط ُر َوٌَؤ ُم ُر
الدهجهالَُ ،وهللا َما ُك ْنتُ لَ ُّط أ َ
ٌرةً ِبنَ ِمنًِّ ا ْلٌَ ْو َمَ ،وإِنه ِم ْن فِتْنَتِ ِه أ ْن ٌَؤ ُم َر ال ه
شده بَ ِص َ
ٌ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ه
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
نه
نه
َتْ
َ
سائِ َمة إِال هلك َ ،وإِ ِمن فِتنتِ ِه
ً ِ فٌُك ِذبُونه فال ٌَ ْبمى ل ُه ْم َ
األ َ ْرضَ أ َ ْن ت ُ ْنبِتَ فَت ُ ْنبِتُ َ ،وإِ ِمن فِتنتِ ِه أن ٌَ ُم هر بِال َح ّ
ْ
َ
َ
َ
س َما َء أ َ ْن ت ُ ْم ِط َر فَت ُ ْم ِط ُرَ ،وٌَؤ ُم ُر األ ْرضَ أ ْن ت ُ ْنبِتَ فت ُ ْنبِتُ َ ،حتهى تروح مواشٌهم
ً ِ فٌَُ َ
ص ِدّلُونَهُ فٌََؤ ْ ُم ُر ال ه
أ َ ْن ٌَ ُم هر بِال َح ّ
اص َر َوأَد هَر ُه ض ُُروعا ً) (رواه الحاكم وابن خزٌمة وصححه
من ٌومهم ذلن أ َ ْ
س َمنَ َما كَانَتْ َوأ َ ْع َظ َمهُ َوأ َ َمده ُه َخ َو ِ
األلبانً).
فالمسلم ٌعلم أنها ال تمدّم وال تإخر ،ولو لام إلٌه المٌت المشرن من لبره وأخبره أنه فً الجنة وأمره
بغض النظر عن وجود هذه المكاشفات واألحوال أو
باتباعه ما صدّله ،ألنه ٌعرض الناس على الكتاب والسنة
ّ
عدمها.
لكل هذا ال ٌصح اإلستدالل بها علمٌا على صحة دٌن أحد ما ،وإنما الدٌن هو اإلعتماد والمول والعمل الذي
ٌظهر فً الوالع ،والمٌزان هو الكتاب والسنة ال غٌر.
ذكروا أن جماعة من الخوارج اجتمعوا فدعوا هللا أن ٌرٌهم آٌة تبٌّن صحة منهجهم ،فارتفع عنهم سمف
لخر علٌهم السمف من
البٌت ،فظنوا أنها آٌة معجزة ،فسمع بهم بعض العلماء فمال :لوال رحمة هللا بهم ّ
فولهم.
أما حكاٌات الصوفٌة مع الطٌران فً الهواء والمشً على الماء وإحضار الطعام والحج دون شد الرحال
إلى مكة وغٌرها ،مما هو مبثوث فً الكتب فهً أشهر من أن تذكر ،وهً عمدة أدلتهم على شركهم.
َ
ض،
ف َ
علَى ْاأل ْر ِ
س ثٌَِابًا ِط َو ًاال تَ ُح ُّ
لال ابن كثٌر فً (البداٌة والنهاٌة) (  )251/13عن أحدهمَ ( :وكَانَ ٌَ ْلبَ ُ
ٌر ِمنَ ا ْلعَ َوا ِ ّم َو َ
غٌ ُْر ُه ْم
ٌرةٌَ ،وكَانَ َكثِ ٌ
َوٌَبُو ُل فًِ ثٌَِا ِب ِه ،ورأسه مكشوفة ،وٌزعمون أن له أحواالً وكشوفا ً َكثِ َ
ٌَ ْعت َ ِمدُونَ صالحه ووالٌته ،وذلن ألنهم ال ٌعلمون شرائط الوالٌة وال الصالح ،وال ٌعلمون أن الكشوف لد
تصدر من البر والفاجر ،والمإمن والكافر ،كالرهبان وغٌرهم ،وكالدجال وابن صٌاد وغٌرهم ،فإن الجن
تسترق السمع وتلمٌه على أذن اإلنسً ،وال سٌما من ٌكون مجنونا ً أو غٌر نمً الثٌاب من النجاسة ،فَ َال بده
ِمنَ ْ
ب والسنة ،فمن وافك حاله كتاب هللا وسنهة رسوله فهو رجل صالح سواء
اختِبَ ِار ص ِ
ب ا ْلحَا ِل ِبا ْل ِكتَا ِ
َاح ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
الر ُج َل
ْس بِ َر ُج ٍل صَا ِلحٍ َ
س َوا ٌء كاشف أم ال .لال الشافعً :إِذا َرأ ٌْت ُم ه
كاشف أو لم ٌكاشفَ ،و َمن ل ْم ٌُ َوافِكْ فلٌ َ
اء فَ َال ت َ ْغتَ ُّروا بِ ِه َحتهى ت َ ْع ِرضُوا أمره على الكتاب والسنة).
شً َ
ٌر فًِ ا ْله ََو ِ
علَى ا ْل َم ِ
ٌَ ْم ِ
اء َوٌَ ِط ُ
كما كان غالب أدلة الذٌن ذهبوا لمناصرة األفغان ضد السوفٌات هو اإلستدالل بهذه األشٌاء ،ولو كان الناس
مسلمٌن لماتلوا الكفار المعتدٌن لكفرهم دون إدخال حكاٌة الخوارق المعجزة أو المعجزات الخارلة لمانون
األسباب فً المسؤلة.
َ
ْ
س ُك ُم الض ُُّّر فًِ البَحْ ِر
فمن الممكن أن تمع للكافر أٌضا عندما ٌكون فً حالة إخالص ،لال هللا تعالىَ ( :وإِذا َم ه
عونَ ِإاله ِإٌهاهُ فَلَ هما نَجها ُك ْم ِإلَى ا ْلبَ ِ ّر أَع َْر ْ
َ
ورا) (اإلسراء( ،)67 :لُ ْل َم ْن ٌُنَ ِ ّجٌ ُك ْم
ض هل َم ْن ت َ ْد ُ
اإل ْن َ
سانُ َكفُ ً
ضت ُ ْم َوكَانَ ِ
ً
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
اَّللُ ٌُن ِ ّجٌ ُك ْم ِمنهَا
ِمن ظل َما ِ
ت البَ ِ ّر َوالبَحْ ِر تَ ْدعُونهُ تَض َُّرعًا َوخفٌَة لئِن أنجَانا ِمن َه ِذ ِه لنكُوننه ِمنَ الشها ِك ِرٌنَ ل ِل ه
ب ث ُ هم أ َ ْنت ُ ْم تُش ِْركُونَ ) (األنعام ،)64 :فاإلنسان إذا وجد نفسه أمام لوة رهٌبة ال حٌلة له معها ٌلجؤ
َو ِم ْن ُك ِّل ك َْر ٍ
إلى هللا وحده بمنتهى اإلخالص.
وٌشبه هذا إلى حد بعٌد اإلستدالل باألحالم والمنامات ،وأعرف أحدهم سؤل هللا أن ٌبٌّن له حمٌمة بعض
عد ّ ُِوي
الجماعات الخارجة على الحكام حتى ٌتبعهم فرأى فً المنام لارئا ٌمرأٌَ ( :ا أَ ٌُّهَا اله ِذٌنَ آ َمنُوا ال تَته ِخذُوا َ
عد هُو ُك ْم أ َ ْو ِلٌَا َء ) (الممتحنة ،)1 :مع أنه هو نفسه من أتباع الدٌممراطٌة ،لكن أحد هإالء الذٌن جاء فً تلن
َو َ
الرإٌا أنهم أعداء هللا رأى نفسه فً المنام مع جده المبوري الم ٌّت ٌدعوه إلٌه ،وأدخله بٌتا أخضر بمعنى
الجنة ،فمُتل بعدها ،فؤٌّهما نصدّق؟
والوالع أن الرإٌا تتفك مع اعتماد الرائً ،ولد تكون خدعة شٌطانٌة فٌفسرونها على هواهم ،كما رأت
إحداهن األلبانً ٌتبع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ،وأخرى رأت عبد الرحمن السدٌس فً الجنة.
س ّر ال تغُ ّر) ،مع الفارق بٌنه وبٌنهم ،ولذلن لال
لال مالن بن أنس ولد ُرإي له شًء من ذلن( :الرإٌا ت ُ
العلماء أن الكرامات ت ُكتم وال تذاع ألنها لد تكون استدراجا من هللا ،ولم ٌنشروها فً اآلفاق كدلٌل على صحة
العمٌدة والمنهج.
لكن الناس ٌؤخذون مثل هذه األشٌاء كؤنها وحً من السماء ،وكؤنها رإٌا األنبٌاء ،بٌنما المضٌة ال تتعدى
أنهم ٌحبون ذلن الشخص وٌعظمونه فٌرونه فً المنام فً هٌئة حسنة ،فمد ٌحدث مثلها للنصارى ،كعدم
تحلل بعض الجثث فً المبور ،وابتسامة الموتى التً هً مجرد انمباض لعضالت الوجه ،و رائحة الدم التً
صارت رائحة مسن.
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الممرر فً الكتاب والسنة وا ْلتفّوا علٌه ،فلو كان ما ٌمع
وبهذه األوهام هدم المبورٌون وغٌرهم التوحٌد
ّ
للمشرن كرامة له وعالمة على رضى هللا عنه وعن دٌنه و على حسن خاتمته وأنه من أهل الجنة فإن
النتٌجة المنطمٌة لذلن هً أن ما نمرأه فً الكتاب والسنة باطل،والمحتكم إلى الطاغوت وعابد المبر ومن
ٌإمن بإسالم المشركٌن لجهله مسلمون.
لذلن نمول :هللا أعلم بحمٌمة الوالعة ،كما ال نصدّق كل ما ٌمال ،ال سٌما من أناس لم ٌعُد لهم دلٌل ٌُطمئنون
به أنفسهم بؤنهم على دٌن هللا إال هذه الحكاٌات والمنامات ،فال ٌجوز الركون إلٌها ،و ال ٌُبنى علٌها حكم
شرعً ،فدٌن الناس والع ماثل أمام أعٌننا ،وال تنمضه أمور خٌالٌة أو مشكون فٌها أو فً تفسٌرها،
والكرامة كل الكرامة فً اتباع كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص.
ما هً أفمض وسابض الدعوة لدٌن هللا  :كتابة اضرسابض التً تبٌّن التوحٌد وحقٌقة اإلسالم وتوزٌعها على
الناس ،أم دعوتهم مشافهة ،أم مناظرة رموزهم؟
هذا أشبه بالمفاملة بٌن الؽذاء والدواء ،والصواب هو أن لكض منهما نفعه إذا ُمومع فً مكانه الصحٌح
وأدى إلى الؽاٌة المرجوة وحقق الهدؾ المطلوب ،فال ٌصح المفاملة بٌن المناظرة والتألٌؾ والمشافهة،
ً ٌحسن اإلستماع
وإنما ٌنظر إلى األكثر نجاعة منها فٌستعمض ،والمدعوون ٌختلفون فهذا قارىء وهذا أ ّم ٌّ
فقط ،وهذا عالم متمكن وهذا مبتدىء ،وهذا رجض وهذه امرأة ،وهذا كبٌر وهذا صؽٌر السن ،وهذا ٌقنعه الكالم
العقلً بما فٌه من براهٌن ،وهذا ٌتأثر بالكالم العاطفً بما فٌه من ترؼٌب وترهٌب.
وال ٌتعلق األمر بالمدعوٌن فقط ،بض الدعاة أٌما ٌختلفون فً قدراتهم ومواهبهم نتٌجة ألسلوب تكوٌنهم
وبٌبتهم ،لذلك ال نقرأ فً كتب الفقه قوال لخالد أو القعقاع ،كما ال نقرأ فً السٌر والمؽازي عن انتصارات
سر لما ُمخلق له.
حربٌة البن مسعود أو ابن عباس ،فلك ٍّّض مكانه ،وك ٌّض مٌ ّ
لقد أرسض النبً ملسو هيلع هللا ىلص خالد بن الولٌد إلى بعض القبابض ،فلبث فٌهم ستة أشهر ولم ٌدخلوا فً اإلسالم،
فاستدعاه وأرسض مكانه علً بن أبً طالب ،وبمجرد أن وصض إلٌهم بعث إلٌه بخبر إسالمهم.
قاض الذهبً فً (تارٌخ اإلسالم) ( :355/1عن البراء أن النبً صلى هللا علٌه وسلم بعث خالد بن الولٌد إلى
ت أشهر ٌدعوهم إلى اإلسالم فلم
اإلسالم .قاض البراء :فكنت فٌمن خرج مع خالد ،فأقمنا سة
الٌمنٌ ،دعوهم إلى ٍّ
ًا
ٌجٌبوه .ثم إن النبً صلى هللا علٌه وسلم بعث علٌا رمً هللا عنه ،فأمره أن ٌقفض خالد ،إال رجض كان ٌ ّمم مع
خالد أحب أن ٌعقب مع علً فلٌعقب معه .فكنت فٌمن عقب مع علً .فلما دنونا من القوم خرجوا إلٌنا ،فصلى
بنا علً ،ثم صفنا صفا ًا واحداًا ،ثم تقدم بٌن أٌدٌنا وقرأ علٌهم كتاب رسوض هللا صلى هللا علٌه وسلم ،فأسلمت
همدان جمٌعا ًا .فكتب علً إلى رسوض هللا صلى هللا علٌه وسلم فلما قرأ الكتاب خر ساجدا ًا ثم رفع رأسه فقاض" :
السالم على همدان ،السالم على همدان "  .هذا حدٌث صحٌح أخرج البخاري بعمه بهذا اإلسناد).
ولذلك ٌستعمض الداعٌة األسلوب الذي ٌعلم أنه متمكن منه ،لٌممن أكبر نسبة من النجاح ،وٌتفادى
ورط نفسه فٌها ،ومن ال ٌحسن الخطابة
النقابص ،فمن ال ٌحسن الكتابة سٌسًء للدعوة أكثر مما ٌفٌدها إن ّ
ال ٌصح أن ٌعتلً المنبر ،ولذلك حتى األنبٌاء الذٌن اصطفاهم هللا حرصوا على اسخدام المواهب والقدرات
ارونُم ه َُمو
لممان النتٌجة المرجوة ،كما ذكر هللا عز وجض على لسان موسى علٌه الصالة والسالمَ ( :وأ َ ِقخً َه ُم
اؾ أ َ ْن ٌُم َك ِقذّبُمون) (القصص.)34 :
ً ِقر ْد ًاءا ٌُم َ
أ َ ْف َ
سانًاا فَأ َ ْر ِق
ص ُمح ِقم ِقنًّ ِقل َ
ص ِقدّقُمنِقً إِق ِقنًّ أ َ َخ ُم
س ْلهُم َم ِقع َ
ومن ال ٌحسن فن الجدض والمناظرة ولم ٌمتلك سرعة البدٌهة ال ٌصح أن ٌقحم نفسه فٌها ،ألن الدعوة هً
التً تتح ّمض أخطاءه ،ذكر أبو العرب التمٌمً فً (طبقات علماء إفرٌقٌة) فً رسالة مالك إلى ابن فروخ ،وكان
ابن فروخ قد كتب إلٌه ٌخبره أن بلدنا كثٌر البدع ،وأنه ألّؾ لهم كالما فً الرد علٌهم ،فكتب إلٌه مالك فً
الرسالة :أنك إن ظننت ذلك بنفسك خفتُم أن تز ّض وتهلك أو نحو ذلك ،ال ٌردّ علٌهم إال من كان عالما مابطا
عارفا بما ٌقوض لهم ،لٌس ٌقدرون أن ٌعرجوا علٌه ،فإن هذا ال بأس به ،فأما ؼٌر ذلك فإنً أخاؾ أن ٌكلمهم
فٌخطا ،أو ٌظفروا منه بشًء فٌطؽون أو ٌزدادوا تمادٌا على ذلك وٌطؽٌهم.
فعلٌنا أن نعرؾ مواهبنا ونحسن استثمارها ،والدعوة تتكون من جمٌع هذه األسالٌب والوسابض المذكورة
وؼٌرها مما ٌمكن أن تتفتق عنه قرابح الدعاة المجتهدٌن.
سٌَعُمودُم َك َما بَدَأ َ َ
سال ُمم َ
ٌرَ ،ولَ ِقكنَّل ُمك ْم ُم
ؼثَا ٌء
اإل ْ
ؼ ِقرٌبًااَ ،و َ
ؼ ِقرٌبًاا ) ،وقاض ( :بَ ْض أ َ ْنت ُم ْم ٌَ ْو َمبِق ٍّذ َكثِق ٌ
قاض رسوض هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( :بَدَأ َ ِق
فأي الحدٌثٌن ّ
ٌنزض على واقعنا؟
َكؽُمث َ ِق
اء ال َّل
س ٌْ ِقض)ّ ،
ؼ ِقرٌبًاا ،فَ ُم
سٌَعُمودُم َك َما بَدَأ َ َ
سال ُمم َ
اء) (رواه مسلم).
طوبَى ِقل ْلؽُم َربَ ِق
اإل ْ
ؼ ِقرٌبًااَ ،و َ
قاض رسوض هللا ملسو هيلع هللا ىلص( :بَدَأ َ ِق
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صعَتِقهَا ) َف َقا َض َقابِق ٌضَ :و ِقم ْن قِق َّلل ٍّة َنحْ نُم ٌَ ْو َمبِقذٍّ؟ قَا َض:
شكُم األ ُم َم ُمم أ َ ْن تَدَاعَى َ
علَ ٌْ ُمك ْم َك َما تَدَاعَى األ َ َكلَةُم ِقإ َلى َق ْ
وقاضٌُ ( :مو ِق
َ
َ
َ
َ
ْ
ُم
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َّل
َ
ُم
اَّللُم فِقً
ُمور َ
اَّللُم ِقم ْن ُم
ٌرَ ،ول ِقكن ُمك ْم ؼثا ٌء َكؽث ِق
عد ّ ِقُمو ُمك ُمم ال َمهَابَة ِقمن ُمك ْمَ ،ولٌَق ِقذفنَّل َّل
س ٌْ ِقضَ ،ولٌَن َزعَنَّل َّل
اء ال َّل
(بَ ْض أ َ ْنت ُم ْم ٌَ ْو َمبِق ٍّذ َكثِق ٌ
صد ِق
ُم
ت) (رواه أبو داود).
ب الدُّب ْنٌَا َوك ََرا ِقهٌَة ا ْل َم ْو ِق
سو َض َّل
اَّللِقَ ،و َما ا ْل َوهْنُم ؟ قَا َضُ ( :مح ُّب
قُملُمو ِقب ُمك ُمم ا ْل َوهْنَ ) ،فَقَا َض قَابِق ٌضٌَ :ا َر ُم
ؼربة اإلسالم هً ؼربة المسلمٌن ،فٌكونون أقلٌة بٌن المشركٌن كما كانوا فً العهد المكً ،وما ٌنطبق
على حاض اإلسالم والمسلمٌن الٌوم هو الحدٌث األوض ال الثانً.
وقد ألفنا أن نسمع الحدٌث الثانً من علماء المشركٌن الٌوم ،وٌنزلونه مباشرة على واقعنا ،وٌستنبطون
منه ـ متؽافلٌن عن الكفر ـ أن أمراض هذه األمة تتلخص فً حب الدنٌا وكراهٌة الموت ،بما أنهم أمة الملٌار
متجربون علٌهم.
لكن أعداءهم
ّ
وإن كان معنى الحدٌث ٌنطبق على كض أمة فاسدة كثٌرة العدد إذ ٌتجرأ علٌها أعداؤها ،فكثرة العدد وتداعً
األمم على هذه األمة ال ٌُمثبت لها اإلسالم ،فقد وقع مثض هذا للهنود والصٌنٌٌن فاحتُملّت بالدهم.
واعتقاد الؽربٌٌن بأنهم ٌحاربون المسلمٌن ال ٌُمثبت لهم اإلسالم ،فتعرٌؾ المسلم ٌُمستنبط من اإلسالم ذاته ال
من مفهوم المنتسبٌن إلٌه فمال عن أعدابهم.
لقد استقر الصلٌبٌون فً الشام مدة طوٌلة والمسلمون كثٌرون ،وأومح مثاض عن حب الدنٌا وتداعً األمم
ما كان علٌه حاض المسلمٌن ٌومها فً األندلس من ترؾ وبذخ ،حتى تجرأ علٌهم الفرنجة ،لوال أن هللا أنقذهم
بالمرابطٌن.
أما اإلحتالض األوربً فً القرنٌن المامٌٌن فقد وجدهم مشركٌن ،وهذا أسوأ من حب الدنٌا وكراهٌة
الموت.
هض محبة الوالدٌن واألقارب المشركٌن تنقض اإلسالم ،أم تجوز محبتهم لقرابتهم وبؽمُمهم لكفرهم ،كما أن
بؽض المسلم إلسالمه كفر وبؽمه لهوى أو حسد أو ؼٌره لٌس كفرا؟
سخ فٌنا طرٌقة عمض
تظهر الحاجة كض ٌوم لتَلقًّ العقٌدة من الكتاب والسنة والرجوع إلٌهما مباشرة  ،لتر َ
األنبٌاء علٌهم الصالة والسالم والذٌن اتبعوهم بهذه العقٌدة دون إفراط وال تفرٌط ،وإال فإنه سٌخرج فٌنا كض
مرة من ٌبنً عقٌدة على كلمة وجدها فً كتاب  ،فٌوالً وٌبرأ على أساسها ،بٌنما كاتبها بريء من فهمه فً
أكثر األحٌان.
وهذا كمن ٌقرأ لسٌد قطب (جنسٌة المسلم عقٌدته) فٌعتقد أن انتساب المسلم إلى جنس أو وطن كفر،
تشرب هذا سٌرة المسلمٌن األوابض وفهمهم للدٌن ما وقع فً هذا الفهم.
ونظٌر ذلك كثٌر ،ولو ّ
فكثٌرة هً األمور التً وقعت زمن الصحابة لو وقعت فً زماننا العتبرها كثٌر منا ردةًا عن اإلسالم ،وهذا
النقص ٌحوض دون تَمكننا من تقدٌم اإلسالم للناس.
ُم
ب َ
ت
ك
(
:
تعالى
هللا
قاض
أٌما،
علٌه
مجبوض
هناك محبة ُمجبض علٌها اإلنسان وهناك كره
علَ ٌْ ُمك ُمم ا ْل ِققتَا ُمض َوه َُمو ك ُْمرهٌ
ِق
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
اَّللُم ٌَ ْعل ُمم َوأنت ُم ْم ال ت َ ْعل ُممونَ )
سى أ ْن ت ِقُمحبُّبوا َ
ش ٌْب ًاا َوه َُمو َخٌ ٌْر لَ ُمك ْم َو َ
سى أ َ ْن تَك َْرهُموا َ
لَ ُمك ْم َو َ
ش ٌْب ًاا َوه َُمو ش ٌَّر ل ُمك ْم َو َّل
ع َ
ع َ
(البقرة.)216 :
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ٌرا) (النساء.)19 :
سى أ ْن تَك َْرهُموا َ
( َوعَا ِق
ش ٌْبًاا َوٌَجْ عَ َض َّل
وؾ ف ِقإ ْن ك ِقَرهت ُم ُمموهُمنَّل فعَ َ
ش ُمروهُمنَّل بِقال َم ْع ُمر ِق
اَّللُم فِقٌ ِقه خٌ ًاْرا َكثِق ًا
ت ِقلقَ ْو ٍّم
س ُمكنُموا ِقإلَ ٌْهَا َو َجعَ َض بَ ٌْنَ ُمك ْم َم َودَّلةًا َو َرحْ َمةًا ِقإنَّل فِقً ذَ ِقلكَ آلٌَا ٍّ
( َو ِقم ْن آٌََاتِق ِقه أ َ ْن َخلَ َ
س ُمك ْم أ َ ْز َوا ًاجا ِقلت َ ْ
ق لَ ُمك ْم ِقم ْن أ َ ْنفُم ِق
ٌَتَفَك ُمَّلرونَ ) ( الروم ،)21 :فهذه المودة والرحمة جعلها هللا بٌن الزوج وزوجته وإن كانت كتابٌة ،ولو كانت تلك
المودة محرمة لبٌّن هللا لنا ذلك ٌوم أجاز الزواج بالكتابٌات ،وعندها ال ٌمكن أن ٌتزوج مسلم كتابٌة ،وقد كان
أزواج بعض األنبٌاء كافرات.
ولذلك حرم هللا نكاح المشركات وإنكاح المشركٌن مع وجود اإلعجاب بهم وبهن فً أمور أخرى ؼٌر
ت َحتَّلى ٌُم ْؤ ِقمنَّل َوأل َمةٌ ُمم ْؤ ِقمنَةٌ َخٌ ٌْر ِقم ْن ُممش ِقْر َك ٍّة َولَ ْو أَ ْع َج َبتْ ُمك ْم َوال ت ُم ْن ِقك ُمحوا ا ْل ُممش ِقْر ِقكٌنَ
الدٌنَ ( :وال ت َ ْن ِقك ُمحوا ا ْل ُممش ِقْركَا ِق
َ
َحتَّلى ٌُم ْؤ ِقمنُموا َولَعَ ْبدٌ ُمم ْؤ ِقمنٌ َخٌ ٌْر ِقم ْن ُممش ِقْركٍّ َولَ ْو أ ْع َجبَ ُمك ْم) (البقرة.)221 :
َّل
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َّل
نَ
س َّلو َم ِقة
م
ل
ا
ض
ٌ
خ
ل
ا
و
ة
م
ف
ل
ا
و
ب
ه
ذ
ال
ٌر ا ْل ُممقَ ْن َط َر ِقة ِقم
ب ال َّل
شه ََوا ِق
ْ
ِق
ِق
اء َوا ْلبَنِقٌنَ َوا ْلقَنَ ِق
س ِق
ِق ُم َ
ت ِقمنَ النِّق َ
اس ُمح ُّب
( ُمز ِقٌّنَ ِقللنَّل ِق
َ
ِق َ
اط ِق
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ب) ( آض عمران.)14 :
ث ذ ِقلكَ َمتَا ُم
َواأل َ ْنعَ ِقام َوا ْلح َْر ِق
اَّللُم ِقعندَهُم ُمح ْ
ع ال َحٌَا ِقة الدُّبنٌَا َو َّل
سنُم ال َم ِق
ٌرا) (اإلنسان ،)8 :فالمنهً عنه لٌس حب الطعام.
( َوٌُم ْط ِقع ُممونَ ال َّلطعَا َم َ
س ِقكٌنًاا َوٌَتِقٌ ًاما َوأ َ ِق
علَى ُمح ِقبّ ِقه ِقم ْ
س ًا
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ب أنتَ ع َْن آ ِقل َهتِقً ٌَا إِقب َْرا ِقهٌ ُمم
الرحْ َم ِقن فتَكُمونَ ِقلل َّل
سكَ َ
ي أَبَ ِق
اؾ أ َ ْن ٌَ َم َّل
ان َو ِقلًٌّا قا َض أ َرا ِقؼ ٌ
عذ ٌ
ت إِق ِقنًّ أ َ َخ ُم
اب ِقمنَ َّل
ش ٌْط ِق
( اَ
ست َ ْؽ ِقف ُمر لَكَ َر ِقبًّ ِقإنَّلهُم كَانَ ِقبً َح ِقفًٌّا) (مرٌم.)47 :
سال ٌم َ
سأ َ ْ
علَ ٌْكَ َ
لَبِق ْن لَ ْم ت َ ْنت َ ِقه أل َ ْر ُمج َمنَّلكَ َوا ْه ُمج ْرنِقً َم ِقلًٌّا قَا َض َ
اَّللَ ٌَ ْهدِقي َمن ٌَشَاء) (القصص ،)56 :فلم ٌنكر علٌه هللا عز وجض محبة
(إِقنَّلكَ ال ت َ ْهدِقي َم ْن أَحْ بَبْتَ َولَ ِقكنَّل َّل
عمه أبً طالب ووالدٌه ،وقد زار قبر أمه فبكى.
وهناك محبة مأمور بها شرعا وكره مأمور به شرعا ،وبالتالً فهناك محبة محرمة وكره محرم ،ومحبة
وكره هما كفر باهلل.
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شدُمونَ )
و َوا ْل ِقع ْ
سو َ
الرا ِق
اإلٌ َمانَ َو َزٌَّلنَهُم فِقً قُملُمو ِقب ُمك ْم َوك َّلَر َه ِقإلَ ٌْ ُمك ُمم ا ْل ُمك ْف َر َوا ْلفُم ُم
اَّلل َحبَّل َ
صٌَانَ أُمولَبِقكَ ُمه ُمم َّل
ب ِقإلَ ٌْ ُمك ُمم ِق
( َو َل ِقكنَّل َّل َ
(الحجرات.)7 :
اب أَ ِقلٌ ٌم فِقً الدُّب ْنٌَا َواآلَ ِقخ َر ِقة) (النور.)19 :
احشَةُم فِقً الَّل ِقذٌنَ آ َ َمنُموا لَ ُمه ْم َ
شٌ َع ا ْلفَ ِق
( ِقإنَّل الَّل ِقذٌنَ ٌُم ِقحبُّبونَ أ َ ْن ت َ ِق
عذَ ٌ
اَّللُم) (آض عمران.)31 :
اَّلل فَاتَّلبِقعُمونِقً ٌُمحْ بِق ْب ُمك ُمم َّل
(قُم ْض إِق ْن ُمك ْنت ُم ْم ت ِقُمحبُّبونَ َّل َ
ْ
ْ
َ
َ
سادَ َها
(قُم ْض ِقإ ْن كَانَ آَبَا ُمؤ ُمك ْم َوأ َ ْبنَا ُمؤ ُمك ْم َو ِقإ ْخ َوانُم ُمك ْم َوأ ْز َوا ُمج ُمك ْم َو َ
ع ِق
َارةٌ تَ ْخش َْونَ َك َ
ٌرت ُم ُمك ْم َوأ ْم َوا ٌض اقت َ َرفت ُم ُممو َها َوتِقج َ
ش َ
اَّللُم ال ٌَ ْهدِقي
َب إِقلَ ٌْ ُمك ْم ِقمنَ َّل ِق
سبِقٌ ِقل ِقه فَت َ َربَّل ُم
اَّللُم بِقأ َ ْم ِقر ِقه َو َّل
ً َّل
سو ِقل ِقه َو ِقجهَا ٍّد فِقً َ
َو َم َ
اَّلل َو َر ُم
سا ِقكنُم ت َ ْرم َْونَهَا أَح َّل
صوا َحتَّلى ٌَأْتِق َ
س ِققٌنَ ) (التوبة.)24 :
ا ْلقَ ْو َم ا ْلفَا ِق
ب
اب ِقإ ْذ ع ِقُمرضَ َ
علَ ٌْ ِقه ِقبا ْل َع ِق
ً ِق الصَّلا ِقفنَاتُم ا ْل ِقج ٌَادُم فَقَا َض ِقإ ِقنًّ أَحْ َببْتُم ُمح َّل
سلَ ٌْ َمانَ ِقن ْع َم ا ْل َع ْبدُم ِقإنَّلهُم أَ َّلو ٌ
َاوودَ ُم
( َو َو َه ْبنَا ِقلد ُم
ش ّ
َ
او) ( ص ،)33 :وهذا
ب ردّ ّ ُم و َها َ
ً ف َطفِققَ َم ْ
س ًاحا بِقال ُّب
ا ْل َخٌ ِقْر ع َْن ِقذك ِقْر َربِّقً َحتَّلى ت َ َو َ
ارتْ بِقا ْل ِقحجَا ِق
علَ َّل
وو َوا أل ْعنَ ِق
س ِق
عندما ألهاه تعلّقه بالخٌض عن الصالة.
اآلخ ِقر ٌُم َوادُّبونَ
سولَهُم َولَ ْو كَانُموا آبَاء ُمه ْم أَ ْو أَ ْبنَاء ُمه ْم أَ ْو
(ال ت َ ِقجدُم قَ ْو ًاما ٌُم ْؤ ِقمنُمونَ بِق َّل ِق
اَّلل َوا ْلٌَ ْو ِقم ِق
اَّلل َو َر ُم
َم ْن حَادَّل َّل َ
ٌرت َ ُمه ْم) (المجادلة.)22 :
ِقإ ْخ َوانَ ُمه ْم أ َ ْو َ
ع ِق
ش َ
َ
َ
َ
ُم
ْ
َّل
َ
َّلل) (البقرة.)165 :
اَّلل َوال ِقذٌنَ آ َمنُموا أ َ
شدُّب ُمحبًّا ِق َّل ِق
ب َّل ِق
ُمون َّل ِق
( َو ِقمنَ النَّل ِق
اَّلل أندَادًاا ٌُم ِقحبُّبون ُمه ْم َك ُمح ّ ِق
اس َم ْن ٌَت َّل ِقخذ ِقم ْن د ِق
(األ َ ِقخالَّل ُمء ٌَ ْو َمبِق ٍّذ بَ ْع ُم
عد ٌُّمو ِقإالَّل ا ْل ُممت َّل ِققٌنَ ) (الزخرؾ.)67 :
ض َ
م ُمه ْم ِقلبَ ْع ٍّ
َ
َ
َ
ْ
َ
اجلة َوٌَذ ُمرونَ َو َرا َء ُمه ْم ٌَ ْو ًاما ث ِققٌال) (اإلنسان.)27 :
(إِقنَّل َهؤ ِق
ُمالء ٌُم ِقحبُّبونَ العَ ِق
اَّلل َوٌَ ْبؽُمونَهَا ِقع َو ًاجا أُمولَبِقكَ فِقً مَال ٍّض بَ ِقعٌ ٍّد)
ست َ ِقحبُّبونَ ا ْل َحٌَاةَ الدُّب ْنٌَا َ
س ِقبٌ ِقض َّل ِق
علَى اآلَ ِقخ َر ِقة َوٌَ ُم
(الَّل ِقذٌنَ ٌَ ْ
صدُّبونَ ع َْن َ
(إبراهٌم.)3 :
اَّلل علٌه
اَّلل صلى ّ
ومع ذلك فحب الدنٌا لٌس كفرا مخرجا من اإلسالم مطلقا ،ؾعن ثوبان قاض :قاض رسوض ّ
وسلمٌ( :وشك األمم أن تداعى علٌكم كما تداعى األكلة إلى قصعتها) فقاض قابض :ومن ِققلّ ٍّة نحن ٌومبذٍّ؟ قاض( :بض
اَّلل فً
أنتم ٌومب ٍّذ
اَّلل من صدور عدوكم المهابة منكم ،ولٌقذفنَّل ّ
كثٌر ،ولكنكم ؼثا ٌء كؽثاء السٌض ،ولٌنزعنَّل ّ
ٌ
حب الدنٌا وكراهٌة الموت) (رواه أبو داود وأحمد).
(
:
قاض
الوهن؟
وما
،
اَّلل
ٌارسوض
:
قابض
فقاض
)
الوهن
قلوبكم
ّ
ُّب
عن أم سلمة زوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه قاض( :إنه ٌستعمض علٌكم أمراء فتعرفون وتنكرون  ،فمن كره
فقد برئ ،ومن أنكر فقد سلم ،ولكن من رضي وتابع) (رواه مسلم).
وعن أبً سعٌد الخدري رضي هللا تعالى عنه أن رسوض هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاض ( :من رأى منكرا فلٌؽٌره بٌده فإن لم
ٌستطع فبلسانه فإن لم ٌستطع فبقلبه وذلك أمعؾ اإلٌمان) (رواه مسلم).
اَّلل علٌه وسلم فرحوا بش يء لم أرهم فرحوا
اَّلل صلى ّ
وعن أنس بن مالك قاض :رأٌت أصحاب رسوض ّ
اَّلل  ،الرجض ٌحب الرجض على العمض من الخٌر ٌعمض به وال ٌعمض بمثله،
بشيء أشدَّل منه ،قاض رجضٌ :ارسوض ّ
أحب) (رواه أبو داود وأحمد).
اَّلل علٌه وسلم( :المرء مع من
اَّلل صلى ّ
فقاض رسوض ّ
َّل
وعن أنس أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص قاض لرجض من بنً النجار  ( :أس ِقلم) قاض  :أجدنً كارها  ،قاض  ( :أسلم وإن كنت كارها )
(رواه أبو ٌعلى وأحمد) ،وهذا ٌختلؾ عن المنافق الذي ٌُمظهر اإلسالم وٌبطن كرهه ،وإنما هذا قد ؼالب نفسه
وأكرهها على ما ٌرمً هللا.
أحب َّّلل وأبؽض َّّلل وأعطى َّّلل ومنع َّّلل
ن
م
(
:
قاض
أنه
وسلم
علٌه
اَّلل
صلى
اَّلل
رسوض
وعن أبً أمامة عن
ّ
ّ
َّل
َ
اإلٌمان) (رواه أبو داود).
فقد استكمض ِق
وعن عبد هللا بن هشام قاض :كنا مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ،وهو آخذ بٌد عمر بن الخطاب ،فقاض له عمرٌ :ا رسوض هللا،
ً من كض شًء إال من نفسً ،فقاض النبً ملسو هيلع هللا ىلص( :ال ،والذي نفسً بٌده حتى أكون أحب إلٌك من
ألنت أحب إل ّ
(رواه
ً من نفسً ،فقاض النبً ملسو هيلع هللا ىلص( :اآلن ٌا عمر)
إل
أحب
ألنت
وهللا
اآلن
فإنه
:
عمر
له
نفسك) .فقاض
ّ
االبخاري).
فالحب والكره ٌزٌدان وٌنقصان وٌتبعّمان ،وكذلك ٌجتمعان فً الشًء الواحد من جهتٌن وسببٌن
مختلفٌن ،فالمسلم نحبّه إلسالمه ونبؽمه لمعصٌته ،وكض هذا مأمور به شرعا ،وقد نحبه ألمر ُمجبلنا علٌه أو
المر والعملٌة الجراحٌة وٌحبهما
لمنفعة دنٌوٌة ،وقد نبؽمه معصٌة حسدا مثال ،مثلما ٌكره المرٌض الدواء ّ
لمنفعتهما.
والقتاض تكرهه نفوسنا طبعا ،ونحبه ألنه إرماء هلل ونصر لدٌنه ،والماض نحبه لكننا نحب الصدقة ،وٌجب
أن نؽلّب حبنا للبر طاعة هلل على حبّنا للماض ،وهذا ٌظهر بعمض الجوارح ،ولسنا مأمورٌن شرعا بكر ِقه الماض ك َّلض
أقره هللا فٌنا كواقع ال ٌنكَر لٌبتلٌنا به ،وإنما ٌجب أن نؽلّب حبنا هلل على
الكره
وحب القتاض ك َّلض الحب ،ألن هذا ّ
ّ ِق
حبنا للماض والسالمة عمال ،وعند العمض ٌظهر ذلك.
ولم ٌنهنا هللا عز وجض عن المحبة الفطرٌة للوالدٌن واألزواج واألوالد إن كانوا كفارا ،وإنما نهانا عن أن
توصلنا محبتهم إلى التفرٌط فً جنب هللا ،فنقع فً معصٌة أو كفر استجابةًا لرؼباتهم ،وهو معنى قوض هللا
صفَ ُمحوا َوت َ ْؽ ِقف ُمروا فَ ِقإنَّل
اج ُمك ْم َوأ َ ْوال ِقد ُمك ْم َ
عد ًُّموا لَ ُمك ْم فَاحْ ذَ ُمرو ُمه ْم َوإِق ْن تَ ْعفُموا َوت َ ْ
تعالىٌَ( :ا أٌَُّبهَا الَّل ِقذٌنَ آ َ َمنُموا إِقنَّل ِقم ْن أ َ ْز َو ِق
ٌ
َ
اَّلل َ
اَّللُم ِقع ْندَهُم أجْ ٌر ع ِقَظٌ ٌم) (التؽابن.)15 :
ور َر ِقحٌ ٌم إِقنَّل َما أ َ ْم َوالُم ُمك ْم َوأَ ْوالدُم ُمك ْم فِقتْنَة َو َّل
ؼفُم ٌ
َّل َ
وهللا أعلم
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هض تصح شهادة المشركٌن فً ثبوت هالض رممان؟
هناك فهم قاصر للمسألة ،فالذٌن ٌقولون :ال نأخذ بشهادة المشركٌن وال نأتمنهم على عبادتناٌ ،ربطون
المسألة برؤٌة الهالض فقط ،بٌنما ال ٌرون حرجا فً أن ٌأتمنوا المشركٌن على مواقٌت اإلمساك واإلفطار،
وعلى اتجاه القبلة فً مساجدهم ،وعلى توقٌت األذان ،وعلى حدود أماكن اإلحرام فً الحج ،وعلى نصاب
الزكاة ،وعلى تخرٌج علماء المشركٌن للحدٌث وكتبهم الفقهٌة وتحقٌقهم للكتب القدٌمة ،وحتى على
المصاحؾ التً ٌقرأون فٌها كتاب هللا ،وقد انتقلت إلٌنا عبر أجٌاض من المشركٌن إلى أن وصلت إلى مطابع
المشركٌن التً هً ملك للدولة أو لؽٌرها.
ٌفرط المسلم فً هذه العبادات ،فال ٌقرأ القرآن مثال من مصاحفهم ،وال ٌصلً حتى ٌتحرى
فال ٌصح أن ّ
القبلة بنفسه وٌعرؾ وقت الصالة بنفسه ؼٌر معتمد على أذانهم ،فهذا تنطع ال ٌبشر بخٌر ،إذ ٌؤدي إلى
تمٌٌع الكثٌر من الفرابض وٌورث المشقة الشدٌدة التً ال ٌطٌقها أحد ،بٌنما شرٌعة هللا اقترنت برفع الحرج
واألؼالض.
فال ٌصح أن تتحوض العبادات إلى معارك حوض وسابلها كما فعض بنو إسرابٌض بالبقرة ،إذ تكلفوا ما لم ٌكلفهم
به هللا فكلفهم هللا ما ال ٌطٌقون.
ومن ال ٌعرؾ الشهور العربٌة وال ٌرى الهالض وال ٌحسن ترقّبه وال ٌستطٌع حٌلة ،ال سٌما فً المناطق
الحمرٌة المكتظة  ،وال ٌحسن تقدٌر نصاب الزكاة نقدا ،وال ٌحفظ القرآن عن ظهر قلب ،وال ٌقدر على تتبع
اتجاه القبلة فً كض بلد ٌنزض به ،وال ٌعرؾ مواقٌت الصالة بالشمس ،وال ٌعرؾ األماكن التً هً مواقٌت
لإلحرام فً الحج ،دون استعانة بهؤالء المشركٌن ،ال شك أنه سٌم ٌّع كض هذه العبادات مادام ال ٌأخذ بخبر أو
شهادة المشرك إطالقا ،فالهدؾ هو التحقق من صحة الوسٌلة والوقت والمقدار وهذا كض المطلوب شرعا.
ووجد ما ٌدعو للشك فً كونهم ال ٌهتمون بالمواقٌت الشرعٌة أو لهم
إال إذا وجدت قرٌنة تشكك فً ذلكُ ،م
منهج خاطىء فٌها ،بسبب تأوٌض فاسد ،مثض توقٌت الفجر المقدّم.
ٌتحرون القبلة ومواقٌت الصالة وهالض رممان وحفظ القرآن
نعلم من الواقع أن هؤالء المشركٌن
ّ
وٌحرصون كحرصنا ،كما كان حجاج العرب قبض البعثة فً مناسكهم ،وأن أمرحة الشرك كانت على مر
القرون موطنا لحفظ القرآن والتدقٌق فً حفظه ورسمه وإن كان ال ٌجاوز حناجرهم ،فهؤالء ٌختلفون عن
الزنادقة والملحدٌن والٌهود الذٌن ٌعادون القرآن بذاته كتنزٌض.
إن تصدٌق اإلنسان مرتبط بمدى صدقه من كذبه ،ولذلك فدٌنه لٌس مٌزانا فاصال لمعرفة الصادو من
الكاذب ،ولوال ذلك لما تخاصم مسلم وكافر فً حق من الحقوو إال أعطً للمسلم ،لكن ٌصدُمو الكافر وٌكذب
كما ٌصدو المسلم وٌكذب ،وهذا مشا َهد فً الواقع ،ولهذا ٌمٌّز القامً المسلم بٌن الشهود العدوض و َمن
تسقط شهادته من فساو المسلمٌن.
ً وعاء وأخبره بأن فٌه خمرا ،فلم
ومن القصص التً ٌروٌها بعض الفقهاء أن أحدهم قدّم له نصران ّ
ٌصدقه وقاضٌ :أتٌنً الحدٌث عن المبتدع فال أقبله وأقبض كالم النصرانً؟ فشربه ،وهذا خلض فً الفقه خطٌر.
مع العلم أن عدم األخذ برواٌة المبتدع للحدٌث ؼٌر مرتبط ببدعته إال إذا كان المتن متعلقا بها ،ولذلك
أخذوا برواٌة الخوارج لتشددهم فً تحرٌم الكذب إلى حد تكفٌر الكاذب دون الشٌعة الذٌن ثبت عنهم الومع
فً الحدٌث كثٌرا وأجازوا الكذب باسم التقٌة.
وقد كان الرسوض ملسو هيلع هللا ىلص ٌصدّو المشركٌن الذٌن ٌثق فٌهم دون من ال ٌوثق فٌه ،ولم ٌنظر إال لهذا الجانب،
فأحكام المعامالت معلّلة ولٌست كأركان العبادات وشروطها.
سور بن َمخرمة
فكان للنبً ملسو هيلع هللا ىلص عٌون من المشركٌن ٌأتونه باألخبار ،ففً خبر صلح الحدٌبٌة عن ِق
الم َ
ع ٌْ َبةَ
ً ِقفً نَفَ ٍّر ِقم ْن قَ ْو ِقم ِقه ِقم ْن ُمخ َزاعَةََ ،وكَانُموا َ
ومروان قاال ( :فَ َب ٌْنَ َما ُمه ْم َكذَ ِقلكَ ِقإ ْذ جَا َء بُمدَ ٌْ ُمض ْبنُم َو ْرقَا َء ال ُمخ َزا ِقع ُّب
َي ٍّ نَ َزلُموا
صلَّلى هللاُم َ
سو ِقض َّل ِق
اَّلل َ
َيٍَّ ،وع ِق
علَ ٌْ ِقه َو َ
سلَّل َم ِقم ْن أ َ ْه ِقض تِقهَا َمةَ ،فَقَا َض :إِقنِّقً تَ َر ْكتُم َك ْع َ
نُمصْحِق َر ُم
َام َر ْبنَ لُمؤ ّ
ب ْبنَ لُمؤ ّ
ت) (رواه البخاري).
أَ ْعدَادَ ِقمٌَا ِقه ال ُمحدَ ٌْ ِقبٌَ ِقةَ ،و َمعَ ُمه ُمم العُموذُم ال َم َطافِقٌضُمَ ،و ُمه ْم ُممقَاتِقلُموكَ َوصَادُّبوكَ ع ِقَن البَ ٌْ ِق
مر به -
بن إسحاو عن عبد هللا بن أبً بكر بن
وروى ابن جرٌر عن
بن عمرو بن حزم قاضَّ ( :ل
عٌْبةَ نصح لرسوض هللا
ً بحمراء األسد وكانت خزاعة ،مسل ُممهم ومشركهمَ ،
الخزاع
ٌ
د
معب
ٌعنً برسوض هللا ملسو هيلع هللا ىلص -
ّ
ملسو هيلع هللا ىلص بتهامة ،صفقتهم معه ،ال ٌُمخفون علٌه شٌب ًاا كان بها ،ومعبد ٌومبذ مشرك فقاض :وهللا ٌا  ،أما وهللا لقد
َّل
ولودِقدنا أن هللا كان أعفاك فٌهم).
عز علٌنا ما أصابك فً أصحابكَ ،
وعن عابشة رمً هللا عنها قالت( :واستأجر النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر رجال من بنً الدِّقٌض ،ثم من بنً عبد بن
الخرٌت :الماهر بالهداٌة  -قد ؼمس ٌمٌن حلؾ فً آض العاص بن وابض ،وهو على دٌن
عدي ،هادٌا ِقخ ّرٌتا –
ّ
فأمناه فدفعا إلٌه راحلتٌهما ،ووعداه ؼار ثور بعد ثالث لٌاض ،فأتاهما براحلتٌهما صبٌحة لٌاض
كفار قرٌشِ ،ق
ثالث) (رواه البخاري).
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ٌرد على لسانه ،فال دلٌض على
وإذا كانت علة عدم األخذ بخبر المشرك هً شركه فإنها تشمض كض ما ِق
التفرٌق بٌن مسابض المعاش من بٌع وشراء ومسابض الدٌن ،وال دلٌض على التفرٌق بٌن الهجرة والجهاد من
جهة والصالة والصٌام من جهة أخرى ،فكلها عبادة ،وال ٌؤتمن الكافر على دماء المسلمٌن دون صٌامهم،
وإنما ابتمانه وتصدٌقه مرتبط بمدى ثقتنا فٌه.
والحدٌث عن ابتمان الكافر وتصدٌقه ٌعنً تفادي الخٌانة والكذب ،فإذا انعدما لم ٌكن هناك معنى للمسألة،
فالمسألة مسألة ثقة ال مسألة دٌن.
وعن زٌد بن ثابت قاض :أمرنً رسوض هللا أن أتعلم له كتاب ٌهود ،قاض( :إنً وهللا ما آمن ٌهود على كتاب)،
مر بً نصؾ شهر حتى تعلمته له ،قاض :فلما تعلمته كان إذا كتب إلى ٌهود كتبت إلٌهم ،وإذا كتبوا
قاض :فما ّ
إلٌه قرأت له كتابهم( .رواه الترمذي وقاض :حسن صحٌح).
فقد علّض الرسوض ملسو هيلع هللا ىلص المسألة بكون الٌهود ؼٌر مؤتمنٌن على شؤون المسلمٌن ،ومثض هذا ال نأتمن على
شؤوننا هؤالء المشركٌن الذٌن ٌ ِقكنّون لنا العداوة فً المسابض التً ال ٌشتركون فٌها معنا.
ٌرد إلٌه من كتب ،ولما كان ٌخشً كٌَدهم
فلم ٌكن للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ابتدا ًاء
ٌ
كاتب باللؽة السرٌانٌة ٌكتب له وٌقرأ ما ِق
طلب من زٌد أن ٌتعلم لؽتهم ،فالمرورة ترتفع بالقدرة على تجاوزها.
أما ما جاء عن ابن عباس أنه قاض :جاء أعرابً إلى النبً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فقاض :إنً رأٌت الهالضٌ ،عنً رممان ،فقاض:
أتشهد أن ال إله إال هللا؟ قاض :نعم ،قاض :أتشهد أن محمدًاا رسوض هللا؟ قاض :نعم ،قاضٌ( :ا بالض ،أذّن فً الناس
فلٌصوموا ؼدًاا) (رواه الترمذي وأبو داود والدارمً والنسابً).
فٌقاض أن مشركً األمس لم ٌكونوا ٌصومون وال ٌحرصون على الصٌام مثض قومنا ولذلك سأله عن دٌنه،
ولو جاءه بأي خبر فً أي مسألة وشك فٌه كان سٌسأله :هض أنت مسلم؟ ولٌس األمر متعلقا بالصٌام فقط،
فالعلة هً وجود مظنة الكذب من المشرك ٌومبذ فً هذه المسألة.
َ
شهَادَةُم بَ ٌْنِق ُمك ْم إِقذاَ
وروى ابن جرٌر عن إبراهٌم وسعٌد بن جبٌر أنهما قاال فً هذه اآلٌةٌَ( :ا أٌُّبهَا الَّل ِقذٌنَ آ َمنُموا َ
ان ِقم ْن َ
ض
األر
ان ذَ َوا َ
ؼٌ ِقْر ُمك ْم ِقإ ْن أ َ ْنت ُم ْم م ََر ْبت ُم ْم فِقً ْ ِق
ع ْد ٍّض ِقم ْن ُمك ْم أ َ ْو آ َخ َر ِق
َحم ََر أ َ َحدَ ُمك ُمم ا ْل َم ْوتُم ِقحٌنَ ا ْل َو ِقصٌَّل ِقة اثْنَ ِق
َ
شت َ ِقري بِق ِقه ثَ َمنًاا َولَ ْو كَانَ ذاَ
ْ
َ
ارت َ ْبت ُم ْم ال ن ْ
فَأَصَابَتْ ُمك ْم ُمم ِقصٌبَةُم ا ْل َم ْو ِق
ان بِق َّل ِق
سونَ ُمه َما ِقم ْن بَ ْع ِقد الصَّلال ِقة فٌُمق ِق
ت تَحْ بِق ُم
اَّلل إِق ِقن ْ
س َم ِق
اَّلل ِقإنَّلا ِقإذًاا لَ ِقمنَ اآلثِق ِقمٌنَ ) (المابدة )106 :قاال( :إذا حمر الرج َض الوفاةُم فً سفر فلٌُمشهد
قُم ْربَى َوال نَ ْكت ُم ُمم َ
شهَادَةَ َّل ِق
رجلٌن من المسلمٌن ،فإن لم ٌجد رجلٌن من المسلمٌن فرجلٌن من أهض الكتاب ،فإذا قدما بتركته فإن صدّقهما
الورثة قُمبض قولهما ،وإن اتهموهما أُمح ِقلفا بعد صالة العصر :باهلل ما كتمنا وال كذبنا وال ُمخنَّلا وال َ
ؼٌَّلرنا).
وإقامتهما للقسم ٌكون فً حاض اإلرتٌاب.
َ
َ
ْس
ْم
ه
س
ال
اتَ
م
ف
،
د
ب
ْن
ب
ِقي
د
ع
َ
و
ي
َّلار
د
ال
ٌم
م
ت
ع
م
ْم
ه
س
عن ابن عباس قاض َ :خ َر َج َر ُمج ٌض ِقم ْن بَنِقً
َّلاءٍّ
ِق
َ
ِق
ً بِقأ َ ْر ٍّ
َّل
َ
َ
َ
َ
َ
ض لٌَ َ
ٍّ
ٍّ
ِق
ِق
ِق
ِق
ُّب
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َّل
اَّلل صلّى هللا علٌه
ض
و
س
ر
ا
م
ه
ف
ل
أ
ف
،
ب
ه
ذ
ن
م
ا
ص
و
خ
م
ة
م
ف
ن
م
حْ
ُم َ َ ُم ُم َّل ِق
س ِقل ٌم ،فَلَ َّلما قَ ِقد َما ِقبت َ ِقر َك ِقت ِقه ،فَقَدُموا جَا ًاما ِق ِق ٍّ ُم َّل ًا ِق
ِقبهَا ُمم ْ
ٍّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُم
شهَادَتُمنَا أحَقُّب ِقم ْن
ِقيٍّ ،فقَا َم َر ُمجالَ ِقن ِقم ْن أ ْو ِقلٌَابِق ِقه ،ف َحلَفَا لَ َ
ٌم َو َ
وسلم ،ث َّلم ُمو ِقجدَ الجَا ُمم بِق َمكَّلة ،فقَالُموا :ا ْبتَ ْعنَاهُم ِقم ْن ت َ ِقم ٍّ
عد ّ
شهَادَةُم بَ ٌْنِق ُمك ْم ِقإذَا َحم ََر
ٌه ْم نَ َزلَتْ َه ِقذ ِقه اآلٌَةُمٌَ( :ا أٌَُّبهَا الَّل ِقذٌنَ آ َمنُموا َ
َ
شهَادَتِق ِقه َماَ ،و ِقإنَّل الجَا َم ِقلص ِق
َاح ِقب ِقه ْم ،قَا َضَ :وفِق ِق
أَ َحدَ ُمك ُمم ال َم ْوتُم ) (المابدة( )106 :رواه البخاري).
س ِقل ِقمٌنَ ٌَ ْ
علَى
ش َهدُم َ
س ِقل ِقمٌنَ َحم ََرتْهُم ا ْل َوفَاةُم ِقبدَقُموقَا َه ِقذ ِقهَ ,ولَ ْم ٌَ ِقج ْد أ َ َحدًاا ِقمنَ ا ْل ُمم ْ
عن الشعبً أَنَّل َر ُمجالًا ِقمنَ ا ْل ُمم ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ب ,فق ِقد َما الكُموفة فأتٌََا األ ْ
َو ِقصٌَّلتِق ِقه ,فَأ َ ْ
ي فأخبَ َراهُمَ ,وق ِقد َما بِقتَ ِقر َكتِق ِقه َو َو ِقصٌَّلتِق ِقه ،فقا َض
ش َهدَ َر ُمجلٌَ ِقْن ِقم ْن أ َ ْه ِقض ال ِقكتَا ِق
شعَ ِقر َّل
األ َ ْ
هلل َما
صلَّلى هللاُم َ
يَ :هذَا أ َ ْم ٌر لَ ْم ٌَك ُْمن بَ ْعدَ الَّلذِقي كَانَ فِقً َ
سلَّل َم ,فَأَحْ لَفَ ُمه َما بَ ْعدَ ا ْلعَص ِقْر ِقبا ِق
سو ِقض ِق
هللا َ
علَ ٌْ ِقه َو َ
ع ْه ِقد َر ُم
شعَ ِقر ُّب
ُم
َ
َ
َ
َ
َّل
شهَادَتَ ُمه َما( .رواه البٌهقً وابن
الر ُمج ِقض َوت َ ِقر َكتُمهُم ,فأ ْممَى َ
َخانَا َوال َك ِقذبَا َوال بَدَّلال َوال َكت َ َما َوال ؼٌَّل َراَ ,وإِقنهَا ل َو ِقصٌَّلة َّل
أبً شٌبة).
فالعلة هً عدم حمور المسلمٌن وعدم القدرة على استشهادهم ،وإال فإن األصض أن ٌُمقدَّلم المسلمون دوما،
وال دلٌض على حصر هذا الحكم فً حاض الوصٌة فً السفر ،فالحكم ٌدور مع علته وجودا وعدما ،والؽاٌة هً
حفظ الدٌن والنفس والماض وؼٌرها من مقاصد الشرٌعة ،وال ٌجوز إماعتها.
وحاض المسلم بٌن الكفار الٌوم فً كثٌر من األحٌان هو حاض هذا الرجض الوارد فً اآلٌة ،فالعلة هً عدم
وجود المسلمٌن فً الوقابع المع ٌّنة ،و بالطبع فالفقهاء فً القرون األولى لم ٌكونوا بحاجة لشهادة الكافر
ألنهم فً مجتمع مسلم  ،وشهادة الكافر مطلوبة استثناء فً حاالت نادرة كما جاء عن أبً موسى األشعري
رمً هللا عنه ،أما فً واقعنا فٌمكن القوض أنها هً األصض.
سر هللا أمورنا ،وهللا أعلم
ٌ ّ

هض يجوز أخذ الزکاة من المشرکين لمصارؾ الدعوة؟
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بعث إلى الٌمن:
فرض هللا عز وجض الزكاة على المؤمنٌن ،فقاض النبً ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ بن جبض رمً هللا عنه لما ه
َ
ع ُمه ْم إِقلَى أ َ ْن ٌَ ْ
اَّللِق ،ف ِقإ ْن
ب ،فَ ِقإذَا ِقجبْتَ ُمه ْم فَا ْد ُم
سو ُمض َّل
ش َهدُموا أ َ ْن الَ إِقلَهَ إِقالّ َّل
(إِقنَّلكَ َ
اَّللُمَ ،وأَنَّل ُمم َح َّلمدًاا َر ُم
ستَأْتِقً قَ ْو ًاما أ َ ْه َض ِقكتَا ٍّ
ت فِقً ُمك ِق ّض ٌَ ْو ٍّم َولَ ٌْلَةٍّ ،فَ ِقإ ْن ُمه ْم أَ َطاعُموا لَكَ
اَّلل قَ ْد فَ َرضَ َ
صلَ َوا ٍّ
س َ
علٌَ ِقْه ْم َخ ْم َ
ُمه ْم أَ َطاعُموا لَكَ ِقبذَ ِقلكَ  ،فَأ َ ْخ ِقب ْر ُمه ْم أَنَّل َّل َ
ًا
َ
َ
َ
َ
َ
ُم
َ
ُم
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُم
على فق َرابِق ِقه ْم ،ف ِقإن ه ْم أطاعُموا لكَ بِقذ ِقلكَ ،
صدَقة ت ُمؤخذ ِقمن أؼنِقٌَابِق ِقه ْم فت َُمردُّب َ
اَّلل قَ ْد فَ َرضَ َ
علٌَ ِقْه ْم َ
بِقذَ ِقلكَ  ،فَأ َ ْخبِق ْر ُمه ْم أَنَّل َّل َ
َ
َاب) (رواه البخاري ومسلم).
ْس بَ ٌْنَهُم َوبَ ٌْنَ َّل ِق
اَّلل ِقحج ٌ
وم ،ف ِقإنَّلهُم لٌَ َ
ق دَع َْوةَ ال َم ْظلُم ِق
فَ ِقإٌَّلاكَ َوك ََرابِق َم أ َ ْم َوا ِقل ِقه ْم َوات َّل ِق
فال ت ُمطلب الزكاة من المشرك ألن هذا كأمره بالصالة ،إال إذا كان المشرك الذي ٌعتبر نفسه مسلما ٌقدّمها
طٌبة بها نفسه لمسلم فقٌر أو رؼبة منه فً الدعوة إلى هللا ،فأرى أنه ال مانع من أخذها ،وٌمكن أن ٌُمستدض
شعب أبً طالب ،وطل ِقبه المعونة من
لهذا بقبوض النبً ملسو هيلع هللا ىلص مساعدات بعض المشركٌن ٌوم كان محاصرا فً ِق
ٌهود بنً النمٌر فً دٌة الرجلٌن اللذٌن قتلهما عمرو بن أمٌة الممري ،واستعارته أسلحة صفوان للقتاض
فً حنٌن ،عن أمٌة بن صفوان بن أمٌة عن أبٌه أن رسوض هللا ملسو هيلع هللا ىلص استعار منه ٌوم حنٌن أدرعا فقاض :أؼصبا ًا
ٌا ؟ قاض( :بض عارٌة مممونة) (رواه أحمد).
علَ ٌْ ِقه أَجْ ًارا ِقإالّ ا ْل َم َودَّلةَ فِقً ا ْلقُم ْربَى) (الشورى ،)23 :وعن ابن عباس قاض:
سأَلُم ُمك ْم َ
قاض هللا عز وجض ( :قُم ْض ال أ َ ْ
ٌ
َ
َ
َ
ُم
ُم
َ
َ
َ
َّل
ُم
ْ
ْ
ْ
ٌه ْم ق َرابَة ،فقا َض :إِقال أن ت َ ِقصلوا َما
صلَّلى هللاُم َ
سو َض ِق
هللا َ
ون ق َرٌ ٍّ
علَ ٌْ ِقه َو َ
(إِقنَّل َر ُم
سل َم ،ل ْم ٌَكُمن ِقمن بُمط ِق
ْش ،إِقال كَانَ لهُم فِق ِق
بَ ٌْنِقً َوبَ ٌْنَ ُمك ْم ِقمنَ القَ َرابَ ِقة) (رواه أحمد والترمذي).
فال مانع من اإلستعانة بأموالهم ،هذا إن لم تكن ؼاٌتهم شراء تنازض من طرؾ المسلم أو تأثٌر فً دعوته،
ولذلك على الداعٌة المسلم الحذر فً هذا الجانب ،فهو حامض دعوة ولٌس جابٌا لألمواض ،واألصض هو الحفاظ
ممولوها وجعلوها لعبة فً
على طهارة الدعوة قبض تقوٌتها بالوسابض المادٌة ،فالكثٌر من الدعوات أفسدها ّ
أٌدٌهم.
كما قالت قرٌش للنبً ملسو هيلع هللا ىلص  ( :أٌها الرجض ،إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أؼنى قرٌش رجال
واحدا) (رواه أبو ٌعلى وابن أبً شٌبة).
ما الفقه والقواعد العامة التى ٌستطٌع المسلم أن ٌعيش بها فى ظض تحكّم الدولة فى أؼلب أو كض مفاصض
الحٌاة؟
إلمام كبٌر بفقه وقواعد ،وإنما المسلم ٌجتنب الكفر والحرام وٌؤدي ما فرمه هللا علٌه
األمر ال ٌحتاج إلى
ٍّ
فً كض الظروؾ قدر المستطاع.
لسنا أوض من عاش تحت حكم الكفار ،فعلٌنا أن نرجع بكض بساطة إلى تصرؾ األنبٌاء علٌهم الصالة
والسالم والصحابة رموان هللا علٌهم فً مكة ،فهذا نبً هللا إبراهٌم علٌه الصالة والسالم ٌشترط علٌه الملك
األرتّ ٌشترط علٌه العاص بن وابض الكفر حتى ٌعطٌه ماله ،وهذا
الكفر حتى ٌبٌعه الطعام ،وهذا خبّاب بن َ
وفر اآلخر من بالده.
أحدهما
جن
س
وقد
الملوك،
قصور
ٌوسؾ وموسى علٌهما السالم قد عاشا فً
ُم
ّ
وإن كان لحكام الٌوم المزٌد من القوة والوسابض للتحكم فً رقاب الناس فلدٌنا نحن من الوسابض ما نستطٌع
به مقاومة ذلك أكثر من هؤالء األنبٌاء فً زمانهم.
ما حكم َمن ٌس ّمً نصارى الٌوم بالمسٌحٌٌن؟
نجد فً الكتاب والسنة وصؾ (النصارى وأهض الكتاب) ،وكلمة (النصارى) نسبة إلى قرٌة تسمى ناصرة
بفلسطٌن وفٌها ُمولد المسٌح علٌه الصالة والسالم.
كلمة (المسٌحٌون) ٌراد بها معنٌان ،أحدهما :المؤمنون بألوهٌة المسٌح ،وهو المستعمض فً واقعنا.
والثانً :أتباع المسٌح الحقٌقٌون الذٌن ٌرمى المسٌح علٌه السالم بهم.
لو نظرنا للمعنى الثانً فقط لقلنا :نحن أٌما مسٌحٌون وموسوٌون وإسرابٌلٌون كما أننا ٌون ،ألننا
على عقٌدة هؤالء األنبٌاء جمٌعا علٌهم الصالة والسالم ،وأتباعهم هم إخواننا ،لكن العرؾ والواقع ٌفرض
علٌنا أن نستعمض مصطلحات تفهم عنا.
والحكم الشرعً فً أي كالم ال ٌبنى على مجرد اللفظ ،وإنما ٌربط اللفظ بالمعنى المقصود ،وهذا أمر
ٌقر به كض البشر.
معقوض ّ
َ
َّل
سنُموا أَ ْن
صلَّلى هللاُم َ
ب
ن
ال
ث
ع
ب
:
قاض
عمر
بن
هللا
عبد
عن
ً َ
الو ِقلٌ ِقد ِقإ َضى بَنِقً َجذِقٌ َمةَ ،فَلَ ْم ٌُمحْ ِق
َ
علَ ٌْ ِقه َو َ
َ
سلَّل َم َخا ِقلدَ ْبنَ َ
ِق ُّب
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ٌرهُم ،فَأ َ َم َر ُمك َّلض َر ُمج ٍّض ِقمناَّل
َّل
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُم
ُم
صبَأنا َ
سل ْمنا ،فقالواَ :
س ُمرَ ،ودَف َع إِقلى ُمك ِق ّض َر ُمج ٍّض ِقمنا أ ِق
صبَأنا ،ف َجعَ َض خا ِقلدٌ ٌَقت ُمض َوٌَأ ِق
ٌَقُمولُموا أ ْ
س َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌريَ ،والَ ٌَ ْقت ُم ُمض َر ُمج ٌض ِقم ْن أ ْ
ٌرهُم ،فقُم ْلتُم َ :و َّل ِق
ً ِق َ
صحَابِقً أ ِق
اَّلل الَ أقت ُم ُمض أ ِق
أ َ ْن ٌَ ْقت ُم َض أ ِق
س َ
س َ
س ِق
ٌرهُم ،فذك َْرنَا ذ ِقلكَ ِقللنَّلبِق ّ
صلَّلى هللاُم
الو ِقلٌ ِقد) َم َّلرتٌَ ِقْن( .رواه البخاري).
َ
سلَّل َم فَقَا َض( :اللَّل ُمه َّلم ِقإ ِقنًّ أَب َْرأ ُم ِقإلَ ٌْكَ ِقم َّلما َ
علَ ٌْ ِقه َو َ
صنَ َع َخا ِقلدُم ْبنُم َ
وكان الواجب اعتبار المعنى المقصود الذي بنً على العرؾ ،حٌث كانوا ٌقصدون التحوض من عبادة
األوثان إلى دٌن التوحٌد.
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ال نجد مسلما ٌعرؾ حقٌقة دٌن النصارى الٌوم وحقٌقة دٌن المسٌح علٌه السالم كما جاء فً الكتاب
والسنة ثم ٌقوض أنهم على دٌن المسٌح ،وإال كان مرتدا عن اإلسالم ،وإنما ٌقصد بتسمٌة (المسٌحٌون)
عابدٌه ،كما هو متداوض هذا اللفظ فً العرؾ.
ومثلها لفظة (إسرابٌض) ،فإسرابٌض هو ٌعقوب علٌه السالم ،والٌهود أبناؤه ،كانوا مسلمٌن ثم كفروا ،فلو
نظرنا مثال إلى أؼنٌة :أنا أكره إسرابٌض ،فالمؽنًّ ٌقصد إسرابٌض الدولة المعروفة وال ٌُمعقض أن ٌقصد النبً.
وهللا أعلم
ع ِقة
سا َ
ما فقه هذه األحادٌث واآلثار وكٌؾ ٌعمض بها المسلم فً واقعه؟ قاض رسوض هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( :إنّ ِقم ْن أَش َْر ِق
اط ال َّل
س ا ْل ِقع ْل ُمم ِقع ْندَ األَصَا ِقؼ ِقر) (رواه ابن المبارك وؼٌره).
أ َ ْن ٌُم ْلتَ َم َ
اءَ ،حتَّلى ِقإذَا لَ ْم ٌَتْ ُمر ْك
ض ا ْل ِقع ْل َم ا ْنتِق َزاعًاا ٌَ ْنت َ ِقز ُم
ْض ا ْلعُملَ َم ِق
اسَ ،ولَ ِقك ْن ٌَ ْق ِقب ُم
هللا ال ٌَ ْق ِقب ُم
ض ا ْل ِقع ْل َم ِقبقَب ِق
عهُم ِقمنَ النَّل ِق
وقاضِ ( :قإنَّل َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُّب
ُّب
َ
ُم
ملوا َوأ َ
سبِقلوا فأفت َ ْوا بِقؽٌ ِقْر ِقعل ٍّم ،ف َ
ملوا) (رواه البخاري ومسلم).
سا ُمجهَّلاالًا ،ف ُم
اس ُمر ُمؤو ًا
عَا ِقل ًاما ،ات َّل َخذَ النَّل ُم
وقاض أٌما( :سٌأتً على الناس سنوات خداعات ٌصدّو فٌها الكاذب وٌكذّب فٌها الصادو وٌؤتمن فٌها
وٌخون فٌها األمٌن وٌنطق فٌها الروٌبمة) قٌض :وما الروٌبمة؟ قاض( :الرجض التافه ٌتكلم فً أمر
الخابن
ّ
العامة) (رواه أحمد وأبو ٌعلى).
وقاض عمر بن الخطاب( :فساد الدٌن إذا جاء العلم من قِقبَض الصؽٌر استعصى علٌه الكبٌر  ،وصالح الناس إذا
جاء العلم من قبض الكبٌر تابعه علٌه الصؽٌر).
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ُم
سال ِقف ِقه ْم ،فَ ِقإذَا أَتَا ُمه ْم
أ
ي
و
ذ
و
،
م
ه
ر
ب
َا
ك
أ
ض
ب
ق
ن
م
م
ل
ع
ل
ا
م
ه
ا
ت
أ
ا
م
ْر
ٌ
خ
ب
ْ
اس ِق ٍّ َ
وقاض عبد هللا بن مسعود ( :لَ ْن ٌَ َزا َض النَّل ُم
ُم ِق ُم ِق ِق َ ِق ِق ِق ِق ْ َ ِق
ِقم ْن قِقبَ ِقض أَصَا ِقؼ ِقر ِقه ْم َهلَكُموا).
سنّ وحدَه ،فهذا تسطٌح للفهم ممقوت ،وإنما هو الصؽر فً العلم والدٌن،
ال أرى أن ال ِق ّ
ص َؽر هنا هو ِقصؽر ال ِق ّ
ولذلك ربط بٌن األصاؼر والروٌبمة والرؤوس الجهاض الذٌن ٌفتون بؽٌر علم ،وهؤالء قد ٌكونون شٌوخا.
ولو كان الصؽر صؽر السن فقط لحذفنا قوابم طوٌلة من العلماء عبر تارٌخ المسلمٌن ،فلم ٌكن هناك سنٌّ
معلومة تؤهض اإلنسان للفتوى مثال ،وإنما ٌؤهض الرجض علمه.
وإذا كان كبار الصحابة قد تفقهوا بعد إسالمهم فإن أبناءهم تفقهوا صؽارا ،وقد كان الصحابة ٌرجعون
إلٌهم ،وأقرب مثاض على ذلك ابن عباس وابن عمر وؼٌرهما كثٌر ،وذلك فمض هللا ٌؤتٌه من ٌشاء ،وعلى قدر
أهض العزم تأتً العزابم ،ولم ٌقولوا أن هؤالء أصاؼر.
الشبان والشٌب
قد ٌوجد الحلم فً
وما الحداثة عن ِقح ٍّلم بمانعة
ِق
قاض هللا عز وجض عن أهض الكهؾِ ( :قإنَّل ُمه ْم ِقفتْ ٌَةٌ آَ َمنُموا ِقب َر ِّقب ِقه ْم َو ِقز ْدنَا ُمه ْم ُمهدًاى) (الكهؾ.)13 :
ؾ ِقم ْن
سى إِقالّ ذُم ِق ّرٌَّلةٌ ِقم ْن قَ ْو ِقم ِقه َ
علَى َخ ْو ٍّ
وقاض عن أصحاب موسى علٌه الصالة والسالم( :فَ َما آ َ َمنَ ِقل ُممو َ
ِقف ْرع َْونَ َو َملَ ِقب ِقه ْم أ َ ْن ٌَ ْف ِقتنَ ُمه ْم) (ٌونس.)83 :
وعن ابن عباس قاض :وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهوال كانوا أو شبانا.
وقد ٌقترن صؽر السن بقلة الفقه فً العادة ،وهذا شًء مالحظ بالطبع لقلة الخبرة ،كما قاض اآلخر:
فإن ٌكُم
الشباب
فإنّ َمطٌّةَ الجه ِقض
عامر قد قاض جهال
ُم
ٌ
ؾإذا ت ُمرك كبار أهض العلم وفُم ِق ّ
مض علٌهم الطلبة المبتدبون فً مسابض اإلجتهاد العمٌقة فهذا فٌه محاذٌر كثٌرة.
كما أن العلم الحق قد ٌصدر من الصؽٌر لكن الكبٌر قد ٌكبُمر علٌه اتباع الصؽٌر ،وهذه فتنة للناس ومفسدة
للدٌن كما قاض عمر رمً هللا عنه.
إن األصاؼر الذٌن ٌهلك من أخذ العلم عنهم هم الذٌن ق ّض فقههم وساء مذهبهم ،وقد رأٌنا الذٌن أطلق علٌهم
أتباعهم وصؾ األكابر قد أحلّوا الكفر ودعوا إلٌه ،ثم إذا رأوا مسلما صؽٌر السن كما ٌوجد بٌنهم صؽار
آخ ِقر َّل
سفَهَا ُمء األَحْ الَ ِقم) (رواه
ان قَ ْو ٌم ُمحدَثَا ُمء األ َ ْ
السن ،أطلقوا علٌه مباشرة قوض النبً ملسو هيلع هللا ىلصٌَ ( :أ ْ ِقتً ِقفً ِق
ان ُم
سنَ ِق
الز َم ِق
البخاري) ،وهً صفة عرمٌة ،فصؽر السن لٌس عٌبا لوحده ،ولكن ٌكون عٌبا إذا اقترن الشباب بالسفاهة
والطٌش.
َ
َ
َ
ُم
وهؤالء ال ٌمكن أن نلتقً وإٌاهم فً معنى السفاهة الختالؾ الدٌن ،كما قاض هللا تعالىَ ( :وإِقذا قِقٌ َض ل ُمه ْم آ ِقمنوا
سفَهَا ُمء َولَ ِقك ْن ال ٌَ ْعلَ ُممونَ ) (البقرة.)13 :
سفَهَا ُمء أ َال ِقإنَّل ُمه ْم ُمه ُمم ال ُّب
اس قَالُموا أَنُم ْؤ ِقمنُم َك َما آ َ َمنَ ال ُّب
َك َما آ َ َمنَ النَّل ُم
هض ٌجوز للفلسطٌنٌٌن إطالو صوارٌخ على الٌهود وفٌهم األطفاض والنساء والشٌوخ؟
سع اإلنسان مداركه ،وال ٌنظر إلى األمور نظرة قاصرة ،والمسلم ٌستقً كض أحكامه من
أوال ٌنبؽً أن ٌو ّ
ّ
شرٌعة اإلسالم التً ٌربطها مباشرة بعقٌدة التوحٌد ،ال من تصورات المشركٌن الذٌن ٌظنون أنهم مسلمون،
فمن المعلوم أن األحكام الشرعٌة التفصٌلٌة تأتً بعد العقٌدة ،فالعقٌدة هً التً تمبط الشرٌعة ،حتى تومع
فً مكانها الصحٌح.
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إن اإلسالم لٌس له حكم فٌما ٌجري بٌن الكفار ،وإنما األحكام شرعت للمسلمٌن ،كٌؾ ٌتعاملون بٌنهم؟
ٌشرع ألناس لم
وكٌؾ ٌعاملون الكفار؟ والمخا َطبون باألمر والنهً فً هذه الشرابع هم المسلمون ،فربنا لم ّ
س ِقل ِقه َوٌُم ِقرٌدُمونَ أَ ْن ٌُمفَ ِق ّرقُموا
ٌستسلموا له أو استسلموا لبعض شرعه وردوا بعمهِ ( ،قإنَّل الَّل ِقذٌنَ ٌَ ْكفُم ُمرونَ ِقب َّل ِق
اَّلل َو ُمر ُم
سبِقٌالًا ًا أُمولَبِقكَ ُمه ُمم ا ْلكَافِق ُمرونَ
بَ ٌْنَ َّل ِق
ض َوٌُم ِقرٌدُمونَ أ َ ْن ٌَت َّل ِقخذُموا بَ ٌْنَ ذَ ِقلكَ َ
ض َونَ ْكفُم ُمر بِقبَ ْع ٍّ
س ِقل ِقه َوٌَقُمولُمونَ نُم ْؤ ِقمنُم بِقبَ ْع ٍّ
اَّلل َو ُمر ُم
َحقًّا) (النساء.)151 :
َ
فإذا جعلنا التوحٌد مٌزاننا نعلم أن الفلسطٌنٌٌن أو الٌهود كلهم ؼٌر مسلمٌن على اختالؾ فً كفرٌاتهم،
لكن الكفر ملة واحدة ،والقوض :هض ٌجوز للفلسطٌنٌٌن قتض أطفاض الٌهود؟ هو كالقوض :هض ٌجوز للٌهود قتض
أطفاض الفلسطٌنٌٌن؟ أو هض ٌجوز لألمرٌكٌٌن قتض الهنود الحمر وسكان هٌروشٌما؟ وسواء كان األمر جابزا أو
اإلستفهام عن حكم من أحكام الجهاد ،وال ٌجوز اإلنكار على
محرما فإن هذا السؤاض ال ٌصح طرحه بطرٌقة
ّ
ِق
الكفار مخالفة الشرابع اإلسالمٌة من باب اإلنكار على المسلمٌن العصاة ،إال إذا كان من باب إنكار الظلم
شعَ ٌْبًاا قَا َض ٌَا قَ ْو ِقم ا ْعبُمدُموا
والفساد فً األرض المعلوم بالعقض والفطرة ،كما قاض هللا عز وجضَ ( :وإِقلَى َم ْدٌَنَ أ َ َخا ُمه ْم ُم
اَّلل َما لَ ُمك ْم ِقم ْن ِقإلَ ٍّه َ
ؼٌ ُمْرهُم قَ ْد جَا َءتْ ُمك ْم بَ ِقٌّنَةٌ ِقم ْن َر ِقبّ ُمك ْم فَأ َ ْوفُموا ا ْل َك ٌْ َض َوا ْل ِقم َ
اس أَ ْ
شٌَا َء ُمه ْم َوال
ٌزانَ َوال تَ ْب َخ ُم
سوا النَّل َ
َّل َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
صدُّبونَ عَنْ
ْ
ْالحهَا ذ ِقل ُمك ْم خٌ ٌْر ل ُمك ْم إِقن ُمكنت ُم ْم ُمم ْؤ ِقمنِقٌنَ َوال تَقعُمدُموا بِق ُمك ِق ّض ِقص َراطٍّ ت ُمو ِقعدُمونَ َوتَ ُم
ض بَ ْعدَ إِقص ِق
ت ُم ْف ِق
سدُموا فِقً األ ْر ِق
ُم
اَّلل َم ْن آ َ َمنَ ِقب ِقه َوت َ ْبؽُمونَهَا ِقع َو ًاجا َوا ْذك ُمُمروا ِقإ ْذ ُمك ْنت ُم ْم قَ ِقلٌالًا فَ َكث َّل َر ُمك ْم َوا ْن ُم
س ِقدٌنَ )
س ِقبٌ ِقض َّل ِق
ْؾ كَانَ عَاقِقبَة ا ْل ُمم ْف ِق
َ
ظ ُمروا َكٌ َ
(األعراؾ.)86 :
وإن كنت تسأض عن حكم قتض أطفاض الكفار المحاربٌن من طرؾ المسلمٌن ،فهذا ال ٌه ّمنً وال ٌهمك الٌوم،
والسؤاض عنه تكلؾ ،وشرعنا نزض منجّما ولم ٌنزض جملة واحدة ،نزض جوابا عن وقابع ،وهذه الوقابع حدثت
نتٌجة الحركة وإقامة المجتمع اإلسالمً ،بكض ما فٌه من عناصر قوة ومعؾ ومخالفات وأخطاء وانتصارات
وانتكاسات تعتري أي عمض بشري ،إذن هً :عقٌدة فحركة فشرٌعة.
ومن باب الجدٌة فً هذا الدٌن ال نسأله عن تعلٌمات ال نعمض بها ،وإنما لمجرد اإلطالع والثقافة العامة،
ومن المساوىء التً وقع فٌها بعض الفقهاء قدٌما هو أنهم كانوا ٌفترمون أشٌاء لم تقع فً عصرهم
س ّموا باألرأٌتٌٌن ،إذ كانوا ٌسألون :أرأٌت لو حدث كذا؟ وقد كره العلماء
وٌبحثون عن حكمها ،حتى ُم
المجتهدون الجواب عن األمور التً لم تقع.
ثم كان هذا من األسباب التً عطلت اإلجتهاد من بعد ،وفرمت التقلٌد والجمود ،إذ جاءت أجٌاض فوجدت
َمن قبلها قد أجابوا عن مشاكلها ،ومن ذلك نشأ القوض :إن األوض لم ٌترك للمتأخر شٌبا ٌقوله ،فلم ٌجتهدوا
لألمور المستجدّة وإنما كانوا ٌبحثون عنها فً كتب القدامى.
ما أعلمه عن قتض ؼٌر المقاتلٌن من الكفار قد ال ٌتجاوز ما تعلمه أنت ،وتجده مفصال فً أبواب الجهاد من
كتب الحدٌث والفقه ،لكن السؤاض عنه اآلن هو من باب سؤاض المسلم فً الدوض اإلسكندنافٌة عن أحكام زكاة
اإلبض ،أو سؤالنا عن الجزٌة المفرومة على الكفار ،بٌنما نحن اآلن الطرؾ الذي ت ُمفرض علٌه الجزٌة.
ما هو الدلٌض على أن األصض ؾي الناس الٌوم الكفر ؟ هض ألنهم أعرموا عن الدٌن ؟ أ م إلتٌانهم النواقض
األخرى؟
األصض فً المسلمٌن اإلسالم حتى ٌثبت عنهم الكفر ،و األصض فً الناس الٌوم هو الكفر ،حتى ٌثبت عنهم
الدخوض فً اإلسالم ،سواء هذه األمة التً تتسمى بالمسلمة أو ؼٌرها من أمم العالم ،فكض من ٌعرؾ معنى
التوحٌد ٌعلم أن عامتهم قد جهلوا حقٌقة التوحٌد ،وأكثر الذٌن بلؽتهم دعوته أعرموا عنها ،وفً كال الحالتٌن
قد توارثوا الكفر عن أجدادهم ،وهم كفار أصلٌون.
فَ َما لَ ُمه ْم ع ِقَن
واإلعراض فً هذه الحالة هو مانع من اإلسالم ،كما قاض هللا عز وجض عن كفار قرٌش( :
الت َّل ْذ ِقك َر ِقة ُمم ْع ِقر ِقمٌنَ ) (القٌامة.)49 :
َ
َ
َ
َ
اركٌ فاتَّلبِقعُموهُم َواتَّلقُموا لَعَلَّل ُمك ْم ت ُْمر َح ُممونَ أ ْن تَقُمولُموا إِقنَّل َما
مثله مثض الجهض ،قاض هللا عز وجضَ ( :و َهذا ِقكت َ ٌ
اب أ ْن َز ْلنَاهُم ُممبَ َ
َ
َ
ُم
ْ
ْ
ُم
َ
َ
َّل
َ
َ
َ
ُم
َ
َ
ٌنَ
اب لَ ُمكنَّلا أ َ ْهدَى
ت
ك
ل
ا
ا
ن
ٌ
ل
ع
َ
ض
ز
ن
أ
ا
ن
أ
و
ل
وا
ل
و
ق
ت
و
أ
ل
ف
ا
ؽ
ل
م
ه
ت
س
ا
ِقر
اب َ
ْ
َ
ِق
ِق
ِق
ِق
ْ
ْ
ُم
أ ُم ْن ِقز َض ا ْل ِقكت َ ُم
علَى َطابِقفَتٌَ ِقْن ِقم ْن قَ ْب ِقلنَا َو ِقإ ْن ُمكنَّلا ع َْن د َ َ ِق ْ
ِق
ٌ
ٌ
َ
َ
َّل
َ
ْ
ْ
َّل
َ
َ
َ
سنجْ ِقزي ال ِقذٌنَ
َؾ َ
ب بِق ٌَا ِق
ت َّل ِق
اَّلل َو َ
عنهَا َ
صد َ
ِقم ْن ُمه ْم فَقَ ْد جَا َء ُمك ْم بٌَِّقنة ِقم ْن َربِّق ُمك ْم َو ُمهدًاى َو َرحْ َمة ف َم ْن أظل ُمم ِقم َّلم ْن َكذ َ
ص ِقدفُمونَ ) (األنعام.)157 :
ب ِقب َما كَانُموا ٌَ ْ
ٌَ ْ
ص ِقدفُمونَ ع َْن آٌََاتِقنَا ُم
سو َء ا ْلعَذَا ِق
فهم كفار ؼٌر مسلمٌن فً حالة الؽفلة عن الكتاب وعدم بلوؼه ،كما أنهم كفار بعد بلوغ اآلٌات وتكذٌبهم
بها وصدوفهم عنها ،والصدوؾ هو اإلعراض.
فاإلعراض هنا لٌس ناقما لإلسالم ،ألن النقض هو نقض ما كان موجودا ،كنقض البناء بعد أن كان قابما
علَ ٌْ ُمك ْم
اَّلل َ
مستوٌا ،كقوض هللا تعالىَ ( :وأ َ ْوفُموا بِقعَ ْه ِقد َّل ِق
اَّلل إِقذَا عَا َه ْدت ُم ْم َوال ت َ ْنقُممُموا األ َ ٌْ َمانَ بَ ْعدَ ت َ ْو ِقكٌ ِقد َها َوقَ ْد َجعَ ْلت ُم ُمم َّل َ
اَّلل ٌَ ْعلَ ُمم َما ت َ ْفعَلُمونَ َوال تَكُمونُموا كَالَّلتِقً نَقَمَتْ َ
ؼ ْزلَهَا ِقم ْن بَ ْع ِقد قُم َّلو ٍّة أَ ْنكَاثًاا ) (النحض.)92 :
َك ِقفٌال إِقنَّل َّل َ
وٌكون اإلعراض ناقما لإلسالم فً حالة ما إذا كان صاحبه مسلما أصال ثم أعرض عن اإلسالم ،وهذه ردة
عن اإلسالم ،والناس الٌوم أبعد من المسلم عن الردة ،فلم ٌحدث أن أسلموا ثم ارتدوا على أعقابهم كفارا.
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والدلٌض على أن األصض فٌهم الكفر هو الدلٌض على أن األصض فً الٌهود والنصارى الكفر ،رؼم أنهم كانوا
فً زمن ممى مسلمٌن ،ومازالوا ٌعتقدون أنهم من أتباع موسى وعٌسى علٌهما الصالة والسالم.
ؾ ) (رواه البخاري) ،ؾكٌؾ
قاض النبً ملسو هيلع هللا ىلص ( :لَ ٌَكُمونَنَّل ِقم ْن أ ُم َّلم ِقتً قَ ْو ٌم ٌَ ْ
ٌر َوا ْل َخ ْم َر َوا ْل َم َع ِقاز َ
ست َ ِقح ُّبلونَ ا ْل ِقح َر َوا ْلح ِقَر َ
ملسو هيلع هللا ىلص؟
ٌستحلون المحرمات وٌكونون من أمة
اإلستحالض ٌكون بمعنى اإلعتقاد بأن ما حرمه هللا حالض ،وهذا كفر مخرج من الملة ،أو ٌكون بمعنى
اإلستحالض العملً ،أي انتهاك المحارم ،كقوض هللا تعالىَ ( :
ص ٌْ ِقد َوأ َ ْنت ُم ْم ُمح ُمر ٌم ٌَ ...ا أٌَُّبهَا الَّل ِقذٌنَ آ َ َمنُموا
ؼٌ َْر ُمم ِقح ِقلًّ ال َّل
َ
َ
ْ
ْ
ُم
ْ
ْ
َ
ْي َوال ا ْلقَالبِقدَ َوال آ ِق ّمٌنَ البٌَْتَ الح ََرا َم ٌَ ْبتؽونَ فمال ِقمن َربِّق ِقه ْم
اَّلل َوال ال َّل
ال ت ِقُمحلُّبوا َ
شعَابِق َر َّل ِق
شه َْر ا ْلح ََرا َم َوال ا ْل َهد َ
َو ِقر ْ
م َوانًاا) (المابدة.)2 :
فسمى الصٌد فً الحرم والقتاض فٌه استحالال للحرام ،وفاعله مسلم.
وإن كان المشهور الٌوم واألكثر استعماال هو المعنى األوض ،أي اإلستحالض اإلعتقادي.
أما المذكورون فً الحدٌث فإن كانوا ٌستحلّون الخمر اعتقادا فهذا كفر ،وإن كانوا ٌشربونها مع اعتقادهم
بحرمتها فهم مسلمون من أهض الكبابر.
سبون إلٌها وإن ارتدوا عن اإلسالم ،لكونهم منها أصال ثم خرجوا منها
أما كونهم من أمة
ملسو هيلع هللا ىلص فإنهم ٌُمن َ
بذلك الكفر ،كقولنا :ارتد المسلم ،وكقوض النبً ملسو هيلع هللا ىلص ( :ال تقوم الساعة حتى تلحق قبابض من أمتً بالمشركٌن
وحتى تعبد األوثان) (رواه أحمد والترمذي وأبو داود).
والذٌن استحلوا الخمر عملٌا هم من أمته المسلمة قبض المعصٌة وبعدها.
كما أن وصؾ (أمة ) ٌطلق على أمة اإلجابة التً استجابت لإلسالم ،وٌطلق على أمة الدعوة ،وتشمض
كض البشر الذٌن عاشوا منذ زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى ٌوم القٌامة ،وقد بُمعث إلى الناس كافة.
امرأة من أقربابً أسلمت ثم وقعت فً الكفر ،ولكنها الٌوم تحلؾ بتوبتها وصدقها ،و أنا أخشى أن كض ه ذه
نتقرب مرة أخرى ولٌست توبة صادقة.
التصرفات من أجض أن ا
إذا أظهر اإلنسان اإلسالم ٌُمحكم بإسالمه سواء كان صادقا أو منافقا ،فالحكم على الظاهر ،وال ٌجوز التنقٌب
والتحقٌق مع الناس حتى ولو شككنا فً سرابرهم ،فلم ٌكلفنا هللا بذلك ،وال نستطٌعه ،فقد كان المنافقون زمن
النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌخادعونه وهو ٌعاملهم كمسلمٌن.
ش َهدُم ِقإنَّل
اَّللُم ٌَ ْ
قاض هللا عز وجضِ ( :قإذَا جَا َءكَ ا ْل ُممنَافِققُمونَ قَالُموا نَ ْ
سو ُمض َّل ِق
سولُمهُم َو َّل
اَّلل َو َّل
اَّللُم ٌَ ْعلَ ُمم ِقإنَّلكَ لَ َر ُم
ش َهدُم ِقإنَّلكَ لَ َر ُم
ا ْل ُممنَافِق ِققٌنَ لَكَا ِقذبُمونَ ) (المنافقون.)1 :
سٌ َما ُمه ْم َولَت َ ْع ِقرفَنَّل ُمه ْم فِقً لَحْ ِقن ا ْلقَ ْو ِقض) ( .)30 :
( َولَ ْو نَشَا ُمء أل َ َر ٌْنَا َك ُمه ْم فَلَعَ َر ْفت َ ُمه ْم ِقب ِق
َ
َّل
َ
َّل
َ
سل َم َوه َُمو فِقً
صلى هللاُم َ
سو َض ِق
هللا َ
عل ٌْ ِقه َو َ
عن عبٌد هللا بن عدي بن الخٌار أن رجال من األنصار حدّثه  :أتى َر ُم
ْس ٌَ ْ
ش َهدُم أَ ْن
صلَّلى هللاُم َ
سو ُمض ِق
هللا َ
ارهُم ٌَ ْ
علَ ٌْ ِقه َو َ
َمجْ ِقل ٍّس فَ َ
ستَأ ْ ِقذنُمهُم فِقً قَتْ ِقض َر ُمج ٍّض ِقمنَ ا ْل ُممنَافِق ِققٌنَ  ،فَ َجه ََر َر ُم
سلَّل َم فَقَا َض :أَلٌَ َ
س َّل
ْس
صلَّلى هللاُم َ
سو َض هللاِقَ ،وال َ
سو ُمض ِق
هللا َ
علَ ٌْ ِقه َو َ
شهَادَةَ لَهُم ،قَا َض َر ُم
يَ :بلَى ٌَا َر ُم
سلَّل َم :أَلٌَ َ
ال ِقإلَهَ ِقإال هللاُم؟ قَا َض األ َ ْنص ِق
َار ُّب
َ
َ
َ
َ
ٌَ ْ
سو َض هللاِق،
سو َض هللاِقَ ،وال َ
ْس ٌُم َ
ص ِقلًّ؟ قا َض :بَلَى ٌَا َر ُم
سو ُمض هللاِق؟ قا َض :بَلَى ٌَا َر ُم
ش َهدُم أَنَّل ُمم َح َّلمدًاا َر ُم
شهَادَةَ لَهُم ،قا َض :ألٌَ َ
َ
َ
َ
َ
َّل
َ
ُم
ع ْن ُمه ْم) (رواه أحمد وؼٌره).
سلَّل َم( :أُمولَ ِقبكَ الَّل ِقذٌنَ نَهَا ِقنً هللاُم َ
و
ه
ٌ
ل
ع
َ
هللا
ى
ل
ص
هللا
ض
و
س
ر
ض
ا
ق
ف
،
ه
ل
ة
َال
ص
ال
َو
ْ
ِق
َ
َ
َ ُم ُم
ِق َ َ
ُم
مر رجض من بنً سلٌم على نفر من أصحاب رسوض هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومعه ؼنم له ،فسلّم علٌهم،
عن ابن عباس قاضّ :
لٌتعوذ منكم ،فقاموا وقتلوه ،وأخذوا ؼنمه ،فأتوا بها رسوض هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فأنزض هللا تعالى :
قالوا :ما سلم علٌكم إال
ّ
َ
َ
َ
ْ
ُم
َ
َ
ُم
ُم
ُم
ستَ ُمم ْؤ ِقمنًاا تَ ْبتَؽونَ
سبِقٌ ِقض َّل ِق
سال َم ل ْ
اَّلل فتَبٌََّلنوا َوال تَقولوا ِقل َم ْن ألقى إِقل ٌْ ُمك ُمم ال َّل
(ٌَا أٌَُّبهَا الَّل ِقذٌنَ آ َ َمنُموا إِقذَا م ََر ْبت ُم ْم فِقً َ
اَّلل كَانَ ِقب َما ت َ ْع َملُمونَ
اَّللُم َ
ع ََرضَ ا ْل َحٌَا ِقة الدُّب ْنٌَا فَ ِقع ْندَ َّل ِق
ٌرةٌ َكذَ ِقلكَ ُمك ْنت ُم ْم ِقم ْن قَ ْب ُمض فَ َمنَّل َّل
اَّلل َمؽَانِق ُمم َكثِق َ
علَ ٌْ ُمك ْم فَتَبٌََّلنُموا ِقإنَّل َّل َ
ٌرا) (النساء( )94 :رواه الترمذي وأحمد وابن حبان).
َخبِق ًا
عن أسامة بن زٌد قاض :بعثنا رسوض هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى الحرقة ،فصبّحنا القوم فهزمناهم ،ولحقت أنا ورجض من
فكؾ األنصاري عنه ،فطعنته برمحً حتى قتلته ،فلما
األنصار رجال منهم :فلما ؼشٌناه قاض :ال إله إال هللا،
ّ
قدمنا بلػ النبً ملسو هيلع هللا ىلص فقاضٌ( :ا أسامة ،أقتلته بعد ما قاض  :ال إله إال هللا ؟) ،قلت :كان متعوذا ،فما زاض ٌكررها،
حتى تمنٌت أنً لم أكن أسلمت قبض ذلك الٌوم( .رواه البخاري ومسلم).
عن المقداد بن عمرو الكندي أنه قاض لرسوض هللا ملسو هيلع هللا ىلص :أرأٌت إن لقٌت رجال من الكفار فاقتتلنا ،فمرب إحدى
ٌدي بالسٌؾ فقطعها ،ثم الذ منً بشجرة فقاض :أسلمت هلل ،أقت ُمله ٌا رسوض هللا بعد أن قالها؟ فقاض رسوض هللا
ّ
ٌدي ،ثم قاض ذلك بعد ما قطعها؟ فقاض رسوض هللا صلى هللا
ملسو هيلع هللا ىلص( :ال تقتله) .فقاضٌ :ا رسوض هللا إنه قطع إحدى ّ
علٌه وسلم( :ال تقتله ،فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبض أن تقتله ،وإنك بمنزلته قبض أن ٌقوض كلمته التً قاض) (رواه
البخاري ومسلم).
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فكثٌرا ما ٌكون الظن بنفاقهم الباطنً صحٌحا لظهور عالمات تشٌر إلٌه ،لكن ال ٌجوز أن نجعض الظنون
التً ٌتفاوت فٌها الناس معٌارا للحكم بإسالم الناس وكفرهم ،وإنما المعٌار هو الظاهر وهللا ٌتولى السرابر،
فمن ثبت إسالمه بٌقٌن ال ٌحكم بكفره إال بٌقٌن ،وإن أنكر وقوع الكفر منه ولم توجد بٌّنة صدّقناه.
ثم ٌنبؽً أن نفهم أن حالنا لٌست كحاض المسلمٌن فً المدٌنة ٌوم كان المنافقون مؽلوبٌن ،فنحن ال سلطان
لنا على الناس ،وإن قاطعناهم سنقاطع أنفسنا ،ألننا الطرؾ األمعؾ ،فالهجر مطلوب فً مجتمع المسلمٌن
لٌنزجر الماض وٌحس بالحصار والعزلة ،وهذا ؼٌر متحقق فً واقعنا.
طبعا نتبرأ من المرتد ونصرح له بأنه قد كفر ،وال ٌنتهً األمر هنا ،بض ٌجب أن نربط الكفر بالترؼٌب فً
التوبة ،ال نربطه بالهجر ،ألن الهجر فً واقعنا هو دفع إلى اإلصرار على الكفر وال ٌزجر المرتد ،إذ ٌجد
المجتمع الجاهلً الذي ٌحتمنه.
حتى ولو كان إظهار اإلسالم لؽاٌة أخرى كقرابة أو مصلحة دنٌوٌة فإننا نعتبر كض من أظهر لنا اإلسالم
مسلما ،فقد دخض حمزة رمً هللا عنه فً اإلسالم حمٌة البن أخٌه وثأرا ،وبعمهم دخض فً اإلسالم من أجض
سلَّل َم َ
ؼنَ ًاما بَ ٌْنَ َجبَلٌَ ِقْن ،فَأ َ ْع َطاهُم ِقإٌَّلاهُم ،فَأَتَى قَ ْو َمهُم فَقَا َض:
صلَّلى هللاُم َ
ً َ
علَ ٌْ ِقه َو َ
الماض ،عن أنس  :أَنَّل َر ُمجالًا َ
سأ َ َض النَّل ِقب َّل
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
س ِقل ُمم َما ٌُم ِقرٌدُم إِقال
هللا إِقنَّل ُمم َح َّلمدًاا لٌُم ْع ِقطً َ
س ِقل ُمموا ،فَ َو ِق
الر ُمج ُمض لٌُم ْ
(أ َ ْي قَ ْو ِقم أ َ ْ
عطا ًاء َما ٌَخ ُم
س( :إِقن كَانَ َّل
اؾ الفق َر) ،فقا َض أن ٌ
علَ ٌْهَا) (رواه مسلم).
َب ِقإلَ ٌْ ِقه ِقمنَ الدُّب ْنٌَا َو َما َ
اإل ْ
الدُّب ْنٌَا ،فَ َما ٌُم ْ
سال ُمم أَح َّل
س ِقل ُمم َحتَّلى ٌَكُمونَ ِق
فمثض هذا نحكم بإسالمه ،فإن شككنا فٌه نعٌنه على تثبٌت اإلٌمان فً قلبه ،وال نعٌن الشٌطان علٌه ،وٌنبؽً
نخوفه باهلل ،ونح ّمله
أن ال نشعره بأننا نحاسبه على ما فً قلبه وال نثق فٌه ،فٌزداد تملقا لنا ،وإنما ّ
المسؤولٌة أمام ربه عز وجض ،وفً هذه الحاض ال ٌحتاج اإلنسان إلى أدلة على صحة العقٌدة ،وإنما ٌحتاج لمن
ٌؽرس فٌه الصدو والتقوى وٌبث فٌه الشجاعة لمخالفة هوى النفس والمجتمع الجاهلً.
ما مذهبك وحججك فً مسألة إسباض األزر والثٌاب والموسٌقى والؽناء؟
هذه المسابض الفقهٌة ال تشكض منهجا وعقٌدة وفاصال بٌن طوابؾ الناس كما اعتادوا على ذلك فً عصرنا،
فهذا من أهض السنة وهذا من المبتدعة طبقا لهذه األحكام ،ونحن نعلم أن السلؾ الصالح وصض بهم األمر إلى
اإلختالؾ فً مثض هذه المسابض وكلهم من أهض السنة.
وقبض ذلك أذكّرك باألصض العظٌم الذي بُمنً علٌه اإلسالم كله ،قوض النبً ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ بن جبض رمً هللا عنه لما
بعث إلى الٌمن( :إنك تأتً قو ًاما من أهض الكتاب ،فلٌكن أوض ما تدعوهم إلًه شهادة أن ال إله إال هللا وأني
ه
رسوض هللا ،فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن هللا تعالى قد فرض علٌهم خمس صلوات فً الٌوم واللٌلة،
فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن هللا تعالى افترض علٌهم صدقة تؤخذ من أؼنٌابهم فترد على فقرابهم،
فإن هم أطاعوا لك بذلك فإٌاك وكرابم أموالهم ،واتق دعوة المظلوم فإنه لٌس بٌنها وبٌن هللا حجاب) (رواه
البخاري ومسلم).
ّ
ورحنا نتنازع حوض هذه الشرابع التً أ ّخرها معاذ ،ونصنؾ الناس حسب عملهم
لكننا أمعنا (ال إله إال هللا) ُم
بهذه المسألة أو تلك ،وهذا ملتحٍّ وذاك حلٌق ،وهذا مقص ٌّر ثٌابَه وذاك مسبض ،وهذه متنقّبة وتلك متحجبة
واألخرى متبرجة ،وهض نقدم زكاة الفطر نقدا أم من قوت البلد؟
ٌحوض أصض الدٌن
ومع ذلك فالمسلم ال ٌستهٌن بأي حكم من أحكام شرع هللا ،وال ٌنعتها بالقشور ،كما ال ّ
إلى قشور ،بتقدٌم الفرع على األصض ،واألدنى على األعلى ،دون إدراك لألولوٌات ،قاض رسوض هللا صلى هللا
ملُمهَا قَ ْو ُمض ال إِقلَهَ إِقال هللاُمَ ،وأَ ْدنَا َها إِق َما َطةُم
س ْبعُمونَ  -أَ ْو بِق ْ
اإلٌ َمانُم بِق ْ
ش ْعبَةًا ،فَأ َ ْف َ
ست ُّبونَ ُ -م
م ٌع َو ِق
م ٌع َو َ
علً وسلم ِ ( :ق
ٌ
ْ
نَ
ان) (رواه مسلم وأحمد وؼٌرهما).
م
ٌ
اإل
م
ة
ب
ع
ش
ء
ا
ٌ
ح
ل
ا
و
،
ٌق
األَذَى ع ِقَن ال َّلط ِقر ِق َ َ َ ُم ُم ْ َ ِق ِق َ ِق
وهذه المسابض المطروحة معروفة أحكامها ،وال نختلؾ فٌها ،فإن اتفقنا فٌها فسٌكون ؼاٌة أمرنا أنه ٌصدو
س ِقرٌنَ )
ً ِقإلَ ٌْكَ َو ِقإلَى الَّل ِقذٌنَ ِقم ْن قَ ْب ِقلكَ لَ ِقب ْن أَش َْركْتَ لٌََحْ َب َطنَّل َ
ع َملُمكَ َولَتَكُمونَنَّل ِقمنَ ا ْل َخا ِق
فٌنا قوض هللا تعالىَ ( :ولَقَ ْد أ ُم ِق
وح َ
(الزمر ،)65 :فهً عبادة باطلة إن لم نتخلص من الشرك ،وإن اختلفنا فٌها أهدرنا أوقاتنا وحٌاتنا فٌما ال ٌنفع
علمه وال ٌمر جهله.
فاحتراما ًا لجدٌة هذا الدٌن ٌجب أن ندخله من بابه الوحٌد.
كنتُم ٌزٌدٌا ثم أسلمت قبض عام ونصؾ وأرٌد الجهاد فً فلسطٌن.
من المعلوم أن اإلسالم هو أوض ما ٌؤمر به اإلنسان ،وأوض ما بنً علٌه اإلسالم هو الشهادتان قبض الصالة
والجهاد وؼٌرها ،فالجهاد ٌؤمر به المسلم الذي حقق اإلسالم أصال.
ً ملسو هيلع هللا ىلص رج ٌض مقنّع فً الحدٌد فقاضٌ :ا رسوض هللا ،أقاتض
عن البراء بن عازب رمً هللا عنه أنه قاض :أتى النب َّل
وأجر كثٌرا) (رواه البخاري
أو أسلم؟ فقاض( :أسلم ثم قاتض) ،فأسلم ثم قاتض فقتض ،فقاض النبً ملسو هيلع هللا ىلص( :عمض قلٌال ِق
وأحمد).
18

www.bayanislami.com

|

msellami5@gmail.com

ٌدعو إلٌه أو ٌقاتض فً سبٌله،
فعلى اإلنسان الذي ٌرجو ما عند هللا أن ٌعرؾ هذا اإلسالم لٌدخض فٌه قبض أن
َ
فاإلسالم هو األصض.
والشهادة التً ٌدخض بها الكافر فً اإلسالم لٌست مجرد كلمة بؽضّ النظر عن معناها ،ولكن أن ٌفهم
معناها وٌطبّقه ،فٌتبرأ اإلنسان من الشرك باهلل بكض أنواعه ومن أهض الشرك جمٌعا ،ال ٌخص كفرا دون كفر
وال طابفة من الكفار دون أخرى ،والكفر باهلل ملض شتى كما هو معلوم  ،والدخوض فً اإلسالم ال ٌتحقق بمجرد
ترك عقٌدة الٌزٌدٌٌن وإعالن الشهادة.
ومن المعلوم أن األمة التً كانت تحمض اإلسالم قد تركت الكثٌر من عقابدها ،وهذه الطابفة اض يزٌدٌة من
مظاهر ذلك اإلنحراؾ ،وإن كان أكثر عمقا وانحرافا ،فلٌس عامة األمة بأفمض منها ،ولٌس هناك فرو
جوهري سوى مظاهر الكفر ،فعامة الناس ٌتخذون معبودات ؼٌر هللا من أمرحة ومشاهد ٌدعونها من دون
هللا وهم ال ٌشعرون بأنها كفر باهللٌ ،ستوي فً ذلك من ٌسمً نفسه بالسنً ومن ٌسمً نفسه بالشٌعً ،وكض
هؤالء لم يدخلوا فً دٌن اإلسالم.
وعامة الناس ٌتخذون شرابع مخالفة لشرع هللا ومذاهب كالدٌمقراطٌة وؼٌرها ٌتبعونها ،وهً أدٌان
تخالؾ دٌن هللا وتبطض شهادة أ ن ال إله إال هللا ،كما ٌعلم ذلك المسلم الحق ،لكن الناس ال ٌهمهم سوى أن
ٌقولوا :ال إله إال هللا  ،قوال باللسان ،وبعدها ٌبحثون عن شرابع اإلسالم التفصٌلٌة لٌتبعوها ظنا بأنهم حققوا
اإلسالم ،ومنها الجهاد ،ولو حققوا النصر لما كان انتصارا لإلسالم ألنهم سٌتصرفون طبقا لعقٌدتهم الخاطبة.
ؾ الَّل ِقذٌنَ
قاض هللا عز وجضَ ( :و َ
اَّللُم الَّل ِقذٌنَ آ َ َمنُموا ِقم ْن ُمك ْم َوع ِقَملُموا الصَّلا ِقلحَا ِق
ض َك َما ا ْ
ت لٌََ ْ
عدَ َّل
ست َ ْخلَ َ
ست َ ْخ ِقلفَنَّل ُمه ْم فِقً األ َ ْر ِق
َّل
َ
ش ٌْبًاا
ارتَمَى لَ ُمه ْم َولٌَُم َب ِقدّلَنَّل ُمه ْم ِقم ْن َب ْع ِقد َخ ْو ِقف ِقه ْم أ َ ْمنًاا ٌَ ْعبُمدُمونَ ِقنً ال ٌُمش ِقْركُمونَ ِقبً َ
ِقي
ذ
ل
ا
م
ه
ن
ْ
ِقم ْن قَ ْب ِقل ِقه ْم َولٌَُم َم ِق ّكنَنَّل لَ ُمه ْم دِقٌ ُم ُم
سقُمونَ ) (النور.)55 :
َو َم ْن َكفَ َر بَ ْعدَ ذَ ِقلكَ فَأُمولَبِقكَ ُمه ُمم ا ْلفَا ِق
ما حكم تشم يت العاطس اضمشرك؟
تشمٌت العاطس حق المسلم على المسلم ،قاض النبً ملسو هيلع هللا ىلص ( :إِقذَا َ
س أ َ َحدُم ُمك ْم فَ ْلٌَقُم ْض :ال َح ْمدُم ِق َّلَّللِقَ ،و ْلٌَقُم ْض لَهُم أَ ُمخوهُم
ع َط َ
ص ِقل ُمح بَالَ ُمك ْم) (رواه البخاري).
اَّللُم َوٌُم ْ
أَ ْو ص ِق
اَّللُم ،فَ ْلٌَقُم ْضْ ٌَ :هدِقٌ ُمك ُمم َّل
اَّللُم ،فَ ِقإذَا قَا َض لَهُمْ ٌَ :ر َح ُممكَ َّل
َاحبُمهُمْ ٌَ :ر َح ُممكَ َّل
ْ
َ
َ
ْ
َّل
َ
َّل
َّل
َ
سونَ ِقعندَهُم،
صلى هللاُم َ
ً َ
عل ٌْ ِقه َو َ
سل َم فٌَتَعَاط ُم
أما ؼٌر المسلم فعن أبً موسى أنه قاض  :كَانتْ ٌَ ُمهودُم ٌَأت ُمونَ النبِق َّل
ص ِقل ُمح بَالَ ُمك ْم) (رواه أحمد والنسابً).
َرجَا َء أ َ ْن ٌَقُمو َض لَ ُمه ْمْ ٌَ :ر َح ُمم ُمك ُمم هللاُم ،فَكَانَ ٌَقُمو ُمض لَ ُمه ْمْ ٌَ( :هدِقٌ ُمك ُمم هللاُم َوٌُم ْ
هض ٌمكن تفسٌر هذه األمور التً تبدو متناقمة؟ مادامت األنظمة الجاهلٌة تشدد الخناو على كض دعوة قد
تزعزع كٌانها ،فكٌؾ تسكت عن دعوة التوحٌد التً من أصولها الكفر بها؟
لو نظرنا فً س ٌَر األنبٌاء علٌهم الصالة والسالم والدعاة كلهم لوجدنا أن أقوامهم لم ٌقابلوهم بنفس
الطرٌقة وال بنفس الدرجة من العداء ،فحتى فرعون قد سمح لموسى علٌه الصالة والسالم بمالقاة الناس
والمناظرة العامة.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّل
َ
َ
َّل
َ
َّل
ُم
س ِقل ِقه ْم لنخ ِقر َجن ُمك ْم ِقم ْن أ ْر ِقمنا أ ْو لتَعُمودُمنَّل فِقً ِقملتِقنا فأ ْوحَى إِقلٌ ِقْه ْم َربُّب ُمه ْم
قاض هللا عز وجضَ ( :وقا َض ال ِقذٌنَ َكف ُمروا ِقل ُمر ُم
لَنُم ْه ِقلكَنَّل ال َّلظا ِقل ِقمٌنَ ) (إبراهٌم.)13 :
َ
َ
ًا
ْ
َ
َّل
ْ
علَ ٌْ ُمك ْم ٌَ ْر ُمج ُممو ُمك ْم أ ْو ٌُم ِقعٌدُمو ُمك ْم فِقً ِقملتِق ِقه ْم َولن تُمف ِقل ُمحوا إِقذا أبَدًاا) (الكهؾ.)20 :
وقاض( :إِقنَّل ُمه ْم إِق ْن ٌَ ْظه ُمَروا َ
ُم
َ
ُم
علَ ٌْ ِقه
صلَّلى هللاُم َ
عن أم سلمة رمً هللا عنها أنها قالت  :لَ َّلما مَاقَتْ َ
ِقي أ ْ
سو ِقض ِق
هللا َ
َاب َر ُم
صح ُم
علَ ٌْنَا َمكَّلة َوأوذ َ
َ
َّل
َ
َّل
َ
نَّل
ست ِقطٌ ُمع
صلى هللاُم َ
سو َض ِق
هللا َ
سل َم ال ٌَ ْ
سلَّل َمَ ،وفُمتِقنُموا َو َرأ َ ْوا َما ٌُم ِقصٌبُم ُمه ْم ِقمنَ ا ْلبَ ِق
عل ٌْ ِقه َو َ
َو َ
الء َوا ْل ِقفتْنَ ِقة فِقً دِقٌنِق ِقه ْمَ ،وأ َر ُم
َ
ع ِقّم ِقه ،ال ٌَ ِقص ُمض إِقلَ ٌْ ِقه َ
سلَّل َم فِقً َمنَعَ ٍّة ِقم ْن ق ْو ِقم ِقه َو َ
صلَّلى هللاُم َ
د َْف َع ذَ ِقلكَ َ
سو ُمض ِق
هللا َ
ش ًْ ٌء ِقم َّلما ٌَك َْرهُم
علَ ٌْ ِقه َو َ
ع ْن ُمه ْمَ ،وكَانَ َر ُم
ش ِقة َم ِقلكًاا ال ٌُم ْظلَ ُمم أَ َحدٌ ِقع ْندَ ُمه فَا ْل َحقُموا
ض ا ْل َح َب َ
صلَّلى هللاُم َ
َما ٌَنَا ُمض أ َ ْ
سو ُمض ِق
هللا َ
علَ ٌْ ِقه َو َ
سلَّل َمِ ( :قإنَّل ِقبأ َ ْر ِق
صحَا َبهُم ،فَقَا َض لَ ُمه ْم َر ُم
َ
َ
بِقبِقال ِقد ِقه َحتَّلى ٌَجْ عَ َض هللاُم لَ ُمك ْم ف َر ًاجا َو َم ْخ َر ًاجا ِقم َّلما أ ْنت ُم ْم فِقٌ ِقه) (رواه البٌهقً).
عن أبً برزة قاض :بعث رسوض هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجال إلى حً من أحٌاء العرب  ،فسبّوه ومربوه  ،فجاء إلى رسوض
هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأخبره ،فقاض رسوض هللا ملسو هيلع هللا ىلص( :لو أن أهض عُممان أتٌتَ ما سبّوك وال مربوك) (رواه مسلم وأحمد).
ّ
سك ِقَك ،فَ ُمخدَّلتْ َوأَ ْ
ٌرانَ ،
ن
ال
م َر َم
ِق
فً حدٌث الؽالم والملك الجبّار قاض النبً ملسو هيلع هللا ىلص ( :فَأ َ َم َر ِقباأل ُم ْخدُمو ِقد فِقً أَ ْف َوا ِقه ال ِق ّ
َ
َ
ٌ
َ
ً لهَا
َوقَا َضَ :م ْن لَ ْم ٌَ ْر ِقج ْع ع َْن دِقٌنِق ِقه فَأَحْ ُمموهُم فِقٌهَا ،أَ ْو قِقٌ َض لَهُم :ا ْقتَ ِقح ْم ،فَفَعَلُموا َحتَّلى جَا َء ِق
ام َرأة َو َمعَهَا َ
ت ْ
صبِق ٌّ
ق) (رواه مسلم).
ص ِقب ِقري فَ ِقإنَّل ِقك َ
فَتَقَا َ
ستْ أ َ ْن تَقَ َع فِقٌهَا ،فَقَا َض لَهَا ا ْلؽُمال ُممٌَ :ا أ ُم َّلم ْه ا ْ
ع َ
علَى ا ْل َح ّ ِق
ّ
لكن ٌوسؾ علٌه السالم وجد فٌه الفراعنة ما جعلهم ٌسلمونه خزابن بالدهم ثم صار ملكا علٌهم.
فقد تكون هناك قواسم مشتركة مع المسلمٌن تجعض الكفار ال ٌقمعونهم ،كمصلحة اقتصادٌة أو صلة قرابة
أو قومٌة أو وطنٌة ،وقد تتاح فرصة للمسلمٌن نتٌجة صراع بٌن قوى الجاهلٌة.
ْش ـ ٌقصد الرسوض صلى هللا
قاض صفوان بن أمٌة ٌوم حنٌن وهو على شركه ( :أل َ ْن ٌَ ُمربَّلنِقً َر ُمج ٌض ِقم ْن قُم َرٌ ٍّ
ً ِقم ْن أ َ ْن ٌَ ُمر َّلب ِقنً َر ُمج ٌض ِقم ْن َه َو ِقازنَ ) (رواه أحمد وأبو ٌعلى بإسناد حسن).
علٌه وسلم ـ أَح ُّب
َب ِقإلَ َّل
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وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجض من أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم أن كفار قرٌش كتبوا
ً ومن كان ٌعبد معه األوثان من األوس والخزرج ورسوض هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌومبذ بالمدٌنة
إلى ابن أبَ ّ
قبض وقعة بدر :إنكم آوٌتم صاحبنا ،وإنا نقسم باهلل لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسٌرن إلٌكم بأجمعنا ،حتى نقتض
ً ومن كان معه من عبدة األوثان اجتمعوا لقتاض النبً
مقاتلتكم ونستبٌح نساءكم ،فلما بلػ ذلك عبد هللا بن أب ّ
صلى هللا علٌه وسلم ،فلما بلػ ذلك النبً صلى هللا علٌه وسلم لقٌَهم فقاض( :لقد بلػ وعٌد قرٌش منكم ال َمبالػ،
ما كانت تكٌدكم بأكثر مما ترٌدون أن تكٌدوا به أنفسكم ،ترٌدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم) ،فلما سمعوا
ذلك من النبً صلى هللا علٌه وسلم تفرقوا( .رواه أبو داود بإسناد صحٌح).
اج ِقر) (رواه البخاري).
اَّلل لٌَُم َؤ ِّقٌدُم َهذَا ال ِقدٌّنَ ِقب َّل
الر ُمج ِقض الفَ ِق
قاض رسوض هللا ملسو هيلع هللا ىلصَ ( :و ِقإنَّل َّل َ
وقاض رسوض هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :ورحمة هللا على لوط أن كان لٌأو ي إلى ركن شدٌد  ،إذ قاض لقومه  :لو أن لً بكم قوة
أو آوي إلى ركن شدٌد ،وما بعث هللا من بعده من نبً إال فً ثروة من قومه) (رواه أحمد وابن حبان).
وذكر هللا عز وجض قولهم لنبٌهمَ ( :ولَ ْوال َر ْه ُم
ٌز قَا َض ٌَا قَ ْو ِقم أ َ َر ْه ِقطً أَع ُّبَز
طكَ لَ َر َج ْمنَاكَ َو َما أ َ ْنتَ َ
علَ ٌْنَا بِقعَ ِقز ٍّ
اَّلل َوات َّل َخ ْذت ُم ُمموهُم َو َرا َء ُمك ْم ِقظه ِقْرًٌّا) (هود.)92 :
َ
علَ ٌْ ُمك ْم ِقمنَ َّل ِق
فٌختلؾ رد فعض المشركٌن على دعوة اإلسالم بٌن محارب ومتردد وساكت ومناصر ٌدافع عن المسلمٌن.
والحق ٌستمد مشروعٌته من ذاته ال من رد فعض أهض الباطض ،وإن كانت عادتهم مواجهته كقاعدة عامة،
فهناك استثناءات تؤكد األصض ،ومحاولة تؽٌٌر الواقع ال بد لها من رد فعض ،واألذى موجود بشكض أو ب خر.
وقد ٌكون السكوت إلى حٌن ،ؾالحكومات لو كانت تبٌد كض من ٌعارمها لما استطاعت اإلستمرار فً هذا
العصر ،كما أن مناصبة العداء لمن ال تتجاوز قدرته حدود الصفر ٌعد إشهارا مجانٌا له ٌساهم فً تقوٌته
كنتٌجة عكسٌة.
وحتى المعارمة المسماة باإلسالمٌة والتً تؤمن بالدٌمقراطٌة تهدد النظام القابم على المدى البعٌد ،ولكنه
ٌستطٌع احتواءها واإلستفادة منها ولو بمشاركتها فً الحكم ،فهناك الكثٌر من الدعوات المخالفة للنظام العام،
ولكنه مسكوت عنها لعدم قدرتها على التؽٌٌر الفعلً.
ففً المجتمع ٌوجد ما ال حصر له من الدعوات التً تهدد السلطة ،لكنها فً عصرنا توجه المجتمع ككض
مع هذا الكم الهابض من التناقمات واألخطار نحو وجهة معٌنة تمٌع معها الدعوات قلٌلة اإلنتشار ،وتتوارى
عن األنظار ،وال ٌكون علٌها إقباض حقٌقً ٌؤدي إلى تؽٌٌر جذري ،ال سٌما إن لم تكن تخاطب شهوات
الجماهٌر.
واألمر ٌظهر أكثر التباسا فً النظام الدٌمقراطً الذي ٌتبنى التعددٌة وحرٌة التعبٌر والممارسات
الشخصٌة ،فٌمكنك أن تعارض الدولة والمجتمع وتظهر مخالفة دٌنهم ،بض تقؾ مع عدو الدولة قوال ودعوة
وٌحمٌك قانونهم كما ٌجري فً الؽرب ،أما مخالفة القانون والنظام العام فؽٌر ممكن ،فمال عن تؽٌٌره ،إال
بوسابض القانون ذاته.
كما حاور فرعون موسى وهارون علٌهما السالم ورمً بالدخوض فً مناظرة علمٌة أمام المأل ،ولكنه
تحرك بقمّه وقمٌمه لما وصض التؽٌٌر إلى درجة التهدٌد الفعلً الستقرار أمته.
الدولة السعودٌة تحكّم كتاب هللا كما ٌقوض علماؤها ،فما هو سبب تكفٌرها وأهلها؟
اإلسالم ال ٌنحصر فً الحكم ونظام الدولة ،ولٌس المطلوب من الناس الٌوم الحكم بما أنزض هللا فقط كما
تتصور بعض الحركات المعارمة سلمٌا أو بالسالح.
فكفر هذه الدولة حكومة وشعبا مثض كض الكافرٌن الذٌن ٌعملون بأحكام الشرٌعة التفصٌلٌة ،فٌصلون
مخلّون بدٌن التوحٌد ،فال ٌكفرون بشرع
وٌصومون،
وٌحرمون الخمر وربما ٌقٌمون الحد على شاربها ،وهم ِق
ّ
الطاؼوت ،بض ٌعتبرونه كفرا أصؽر ،وٌعتقدون أن فاعلٌه مسلمٌن عصاة ،أو ٌتركون عبادة القبور وٌعتقدون
أن عابدٌها مسلمٌن.
كما ال ٌصح القوض أنها تحكّم كتاب هللا ،فإطالو هذه العبارة ٌُمفهم منه أنها ال تحكّم ؼٌره ،وهناك فرو بٌن
أن ٌكون الكتاب والسنة المصدر الوحٌد للتشرٌع أو أنهما مصدر ربٌسً فقط كما ٌقولون ،بمعنى أنهما مصدر
من جملة المصادر المستقلة عنهما.
ففً هذه الدولة توجد مخدرات وهً محرمة فً قانونها ،وتوجد بنوك الربا وهً مباحة قانونا ،وهذا هو
ً ِقمنَ
اَّلل َوذَ ُمروا َما بَ ِقق َ
الكفر ،وهو ٌفوو بكثٌر المعنى المذكور فً قوض هللا تعالىٌَ ( :ا أٌَُّبهَا الَّل ِقذٌنَ آَ َمنُموا اتَّلقُموا َّل َ
ُموس أ َ ْم َوا ِقل ُمك ْم ال ت َ ْظ ِقل ُممونَ
ب ِقمنَ َّل ِق
اَّلل َو َر ُم
الربَا إِق ْن ُمك ْنت ُم ْم ُمم ْؤ ِقمنِقٌنَ فَ ِقإ ْن لَ ْم ت َ ْفعَلُموا فَأْذَنُموا بِقح َْر ٍّ
ِق ّ
سو ِقل ِقه َوإِق ْن ت ُم ْبت ُم ْم فَلَ ُمك ْم ُمرؤ ُم
َوال ت ُم ْظلَ ُممونَ ) (البقرة ،)279 :ألن هذا خطاب للمؤمنٌن إذا وقعوا فً هذه المعصٌة الكبٌرة ،والتوبة منها
تكون باستخالص رؤوس األمواض دون الزٌادة.
أما ما فعله هؤالء فالتوبة منه هً توبة من الكفر بتحرٌم الربا فً قانونهم وعدم إعطابه الشرعٌة
ؾ
س
و
ٌ
ل
ِق
القانونٌة ،أي ال بد من تؽٌٌر الشرع ،وتؽٌٌر الشرع هو نفسه تؽٌٌر الدٌن ،قاض هللا تعالىَ ( :كذَ ِقلكَ ِقك ْدنَا ُم ُم َ
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الزانِقٌَةُم َو َّل
َّ ( ،)76ل
اح ٍّد ِقم ْن ُمه َما
الزانِقً فَاجْ ِقلدُموا ُمك َّلض َو ِق

اَّللُم) (ٌوسؾ:
ِقٌن ا ْل َم ِقل ِقك ِقإالّ أ َ ْن ٌَشَا َء َّل
َما كَانَ ِقلٌَأ ْ ُمخذَ أ َ َخاهُم فِقً د ِق
ٌ
ْ
َ
اَّلل) (النور.)2 :
ِقٌن َّل ِق
ِقمب َةَ َج ْلدَ ٍّة َوال تَأ ْ ُمخ ْذ ُمك ْم بِق ِقه َما َرأفة فِقً د ِق
وألنهم ال ٌعتقدون أن العلمانٌة دٌن من أدٌان الكفر انخرطوا فً المنظمات الدولٌة كاألمم المتحدة وؼٌرها،
تحرج.
واحتكموا إلى محاكمها الدولٌة وأقروا بمبادبها الماسونٌة وقوانٌنها المخالفة لشرع هللا دون ّ
ما الموقؾ الشرعً للموحد من علً بلحاج وحزبه؟
الموحد هو من ٌم ٌّز بٌن التوحٌد والشرك قبض أن ٌكون موحدا ،وال ٌلتبس علٌه حكم فالن أو طابفة من
الناس ،وال ٌحتاج لفتوى فً حكمهم بسبب اختالؾ طفٌؾ بٌنهم وبٌن سابر الكفار ،فلو أن مسلما فً القرون
األولى عرض علٌه الدٌمقراطٌون دٌنهم لعرؾ أنه كفر استنادا لرصٌده الذي ٌملكه ،وإن كان قد ٌجهض األدلة
الشرعٌة.
فهذا الحزب جزء من األمة التً ٌدٌن بدٌنها ،وٌعتبر أهلها أنفسهم مسلمٌن جمٌعا من عبّاد القبور وأتباع
العلمانٌة حكاما ومحكومٌن ،وهذا الحزب لم ٌعلن الخروج عن هذا الدٌن الذي هو خلٌط من اإلسالم والكفر،
ولم ٌبرأ من كفر قومه كما فعض األنبٌاء علٌهم الصالة والسالم مع أقوامهم ،بمعنى البراءة من الكفر وأهله
قبض دعوتهم.
وإنما هو نفسه ؼارو فً الدٌمقراطٌةٌ ،حتكم إلى الشعب من دون هللا ،وكض هدفه هو تطبٌق الشرابع
التفصٌلٌة وتطهٌر المجتمع من األخالو الفاسدة ونشر األخالو اإلسالمٌة ،باعتبارهم مسلمٌن وكض ما ٌنقصهم
هو ذاك ،ولذلك فدعوتهم لٌست إسالمٌة وأحزابهم ودولتهم المنشودة لٌست إسالمٌة حتى ٌتخلصوا من الكفر.
والمسألة لٌست مسألة وقوع مسلم فً الكفر بمعنى الردة ،فٌُمنظر لثبوت ذلك علٌه أم ال ،ألن المسلم ال
ٌُمحكم بكفره إال بثبوت كفره ٌقٌنا ،لكن األصض فً الكفار هو الكفر حتى ٌثبت العكس ،فالواحد منهم كافر حتى
ٌثبت دخوله فً اإلسالم ،وهذا موقؾ األنبٌاء جمٌعا من أقوامهم ،وهو موقؾ كض مسلم وسط المشركٌن.
ومادام هؤالء لم ٌثبت تخلصهم من الكفر فهم على دٌن قومهم ،وإن صلوا وصاموا ودعوا إلى ما ٌعتبرونه
إسالما من الشرابع ،فهذا كض ما خالفوا فٌه قومهم ،وهو ال ٌكفً لثبوت الدخوض فً اإلسالم ،وإن كان جزءا ال
ٌتجزأ من اإلسالم ،حتى ٌتوبوا من كفرهم الواقع.
أقارب ؟
ه
هض ٌجوز للمسلم تهنبة المشركٌن بعٌد الفطر ال سٌما إن كانوا من
اَّلل علٌه وسلمِ ( :قإنَّل ِقل ُمك ِقّض قَ ْو ٍّم ِقعٌدًاا َو َهذَا ِقعٌدُمنَا) (رواه البخاري ومسلم).
اَّلل صلى ّ
قاض رسوض ّ
وقاض رسوض هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :إن ٌوم عرفة وٌوم النحر وأٌام التشرٌق عٌدنا أهض اإلسالم  ،وهً أٌام أكض وشرب )
(رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسابً).
اَّلل علٌه وسلم المدٌنة ولهم ٌومان ٌلعبون فٌهما  ،فقاض :ما هذان
اَّلل صلى ّ
وعن أنس قاض :قدم رسوض ّ
اَّلل قد أبدلكم بهما
اَّلل علٌه وسلم( :إن ّ
اَّلل صلى ّ
الٌومان؟ قالوا :كنا نلعب فٌهما فً الجاهلٌة ،فقاض رسوض ّ
خٌراًا منهماٌ :وم األمحى وٌوم الفطر ) (رواه أحمد و أبو داود والبٌهقً وأبو ٌعلى والحاكم وقاض :هذا حدٌث
صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه).
فعٌد المسلمٌن خاص بالمسلمٌن ،ولذلك فالتهنبة خاصة بالمسلمٌن.
أما مجرد الزٌارة وكذا قبوض تهنبتهم والرد علٌها بما هو مباح فال حرج فٌه.
وهللا أعلم
لماذا حرم هللا لحم الخنزٌر؟ ولماذا نصلً نحو الكعبة؟
هللا لحم الخنزٌر؟ لماذا نصلً نحو

األسبلة عن علض الشرٌعة كثٌرة بقدر ما هنالك من شرابع :لماذا حرم
الكعبة؟ لماذا نصلً الظهر أربعا؟ لماذا نزكً بهذا القدر؟
أحٌانا ٌذكر هللا حكمته من بعض الشرابع وأحٌانا ال ٌذكرها لحكمة ؼٌر نسٌان ،وأحٌانا ٌذكر بعض العلماء
الحكمة من هذا التشرٌع أو ذاك اجتهادا قد ٌصٌب أو ٌخطىء أو ٌكون ناقصا ،ومنها ما عرفناه الٌوم لما
وما ٌعرفونه ؼدا ال نعرفه
تقدمت العلوم الطبٌعٌة ،فما ٌعرفه أطباء الٌوم عن الخنزٌر لم ٌعرفه من قبلنا،
َ
ْ
َّل
ُم
ق ) (فصلت.)53 :
س ِقه ْم َحتَّلى ٌَتَبٌََّلنَ لَ ُمه ْم أنه ال َح ُّب
او َوفِقً أ َ ْنفُم ِق
الٌوم ،قاض هللا عز وجضَ ( :
سنُم ِقر ِق
ٌه ْم آٌََاتِقنَا فِقً اآلَفَ ِق
والمسلم فً كض زمان ٌتبع شرع هللا وٌؤمن أن تشرٌعه ال عبث فٌه  ،بض كله خٌر فً الدنٌا واآلخرة ،فما
من أمر أو نهً إال وؼاٌته حفظ النفس أو العقض أو النسب أو الماض وكض ذلك حفظ للدٌن ،وكله حكمة وإن
ؼابت عنه حكمته.
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والم سلم على كض حاض ٌحظى بتلك المنافع الصحٌة والنفسٌة واإلجتماعٌة واإلقتصادٌة وؼٌرها ،وإن لم تكن
ؼاٌة بحد ذاتها  ،فالؽاٌة هً مرماة هللا  ،ألن طاعته هلل عبادة  ،ولٌس تاجرا ٌبحث عن المنافع والمصالح
الدنٌوٌة فقط.
ضي ولدان بالػان ال ٌصلٌّان رؼم توسالتي وتشجٌعً الدابم لهم ا.
وؼٌرهما هو الصالة فقط ،فمن المعلوم من الدٌن بالمرورة أنه قبض أن ٌأمرنا
ال أظن أن ما ٌنقص ولدٌَك
َ
هللا تبارك وتعالى بالصالة أمرنا بالتوحٌد بكض ما تحمله هذا الكلمة من معنى ،بالكفر بالطاؼوت وما ٌقوم علٌه
من ترك لعبادته واعتقاد بطالنها وبؽمها وتكفٌر عابدٌه ،ومن حقق التوحٌد عندها ٌؤمر بالصالة ،كما ورد
أوض ما
فً قوض النبً ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ رمً هللا عنه لما بعثه إلى الٌمن ( :إنّك تأتً قوما من أهض الكتاب فلٌكن ّ
تدعوهم إلٌه شهادة أن ال إله إال هللا  -وفً رواٌة :إلى أن ٌوحّدوا هللا  -فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنّ هللا
افترض علٌهم خمس صلوات) (رواه البخاري ومسلم).
فرط الناس فٌه لٌس عبادة هللا فقط ،وإنما فرطوا قبض ذلك فً عقٌدة
ومن ٌنظر إلى حالنا الٌوم ٌعلم أن ما ّ
التوحٌد بإتٌانهم ما ٌنفً اإلسالم كله.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
على خ ْم ٍّسَ :
سال ُمم َ
اإل ْ
شهَادَ ِقة أن ال إِقله إِقال َّل
ً ِق
عن ابن عمر رمً هللا عنهما قاض :قاض رسوض هللا ملسو هيلع هللا ىلص( :بُمنِق َ
اَّللُم
علَى أَ ْن ٌُم ْعبَدَ هللاُم َوٌُم ْكفَ َر بِق َما دُمونَهُم
علَى أ َ ْن ٌُم َو َّلحدَ هللاُم  ،وفً رواٌة أخرىَ :
اَّللِق ،ـ وفً رواٌةَ :
سو ُمض َّل
َوأَنَّل ُمم َح َّلمدًاا َر ُم
اء َّل
الزكَا ِقةَ ،وال َح ّجِقَ ،وص َْو ِقم َر َممَانَ ) (رواه البخاري ومسلم).
ـ َو ِقإقَ ِقام ال َّل
صالَ ِقةَ ،و ِقإٌتَ ِق
قد تقوض :أبناؤنا موحدون ٌشهدون أن ال إله إال هللا وأن ا رسوض هللا.
أقوض :هنا ٌكمن الخلض.
ترومهم على معتقدات إلحادٌة كالقوض أن أصض اإلنسان
انظر ما ٌتعلمون فً مدارس الدولة فقط ،وكٌؾ ّ
قرد ،وأن الحكم للشعب من دون هللا ،وأن ال فرو بٌن المسلم وؼٌر المسلم فً الحقوو والواجبات ،وأن
المسلم حر فً ما ٌعتقد وإن خالؾ دٌن هللا ،وأن الوالء للوطن ولو كان الوطن مد اإلسالم ،وؼٌرها كثٌر.
وهض ٌستقٌم إسالم مع هذه المعتقدات؟ وهض بصالتهم فقط سٌعرفون العقٌدة اإلسالمٌة الصحٌحة وٌتركون
كض هذه الكفرٌات؟
لذلك نرى المصلً ٌعبد القبر من دون هللا أو ٌسب هللا سبحانه وتعالى ،ونرى الصابم جندٌا ٌقاتض فً سبٌض
منتخبا أو منامال فً حزب مبادبه قابمة على عدم اتباع
الطاؼوت ،ونرى الحاج قامٌا بحكم الجاهلٌة ،أو
ِق
اإلسالم فً الحٌاة العامة.
لكن الذٌن قاض لهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص ( :علّموا أوالدكم الصالة إذا بلؽوا سبعا ،وامربوهم علٌها إذا بلؽوا عشرا،
وفرقوا بٌنهم فً المماجع) (رواه أبو داود والبزار) لم ٌكونوا ٌأتون الكفر الذي ٌأتٌه الناس الٌوم ،وكان
ّ
الولد ٌولد على الفطرة فٌبقى علٌها ،عندما ٌجد مجتمعا مسلما ال ٌؽٌّر فطرته.
وهؤالء العلماء الذٌن ٌتحدثون عن حكم تارك الصالة إنما كانوا ٌتحدثون عن المسلم حقٌقة إن تهاون
وترك الصالة ،ال ع ّمن ٌظن نفسه مسلما ،وأن كض ما ٌنقصه هو الصالة ،ؼافال عن الكفر الذي ٌمأل حٌاته.
ال أحسن من الصالة والصوم وؼٌرها من شرابع هللا ،لكنها ال تنفع مع الكفر ،وهذا نبً هللا علٌه الصالة
ً ِقإلَ ٌْكَ َو ِقإلَى الَّل ِقذٌنَ ِقم ْن قَ ْب ِقلكَ لَبِق ْن
تتورم قدماه ٌقوض له ربه( :
والسالم الذي كان ٌقوم اللٌض حتى
َولَقَ ْد أ ُم ِق
ّ
وح َ
ْ
َ
ٌنَ
نَ
س ِقر ) (الزمر.)65 :
أَش َْركْتَ لٌََحْ بَ َطنَّل َ
ع َملُمكَ َولَتَكُمونَنَّل ِقم الخا ِق
فإقامة التوحٌد قبض إقامة الصالة ،فلنحقق التوحٌد لٌقبض هللا صالتنا.
أعٌش فً مجتمع عربً كافر وال أعرؾ مسلما أصرؾ له زكاتً ،فلمن تصرؾ الزكاة فً هذ ه الحاض؟
ب َوا ْلؽَ ِقار ِقمٌنَ
ام ِقلٌنَ َ
قاض هللا تعالى( :إِقنَّل َما ال َّل
ٌن َوا ْلعَ ِق
صدَقَاتُم ِقل ْلفُمقَ َر ِق
اء َوا ْل َم َ
علَ ٌْهَا َوا ْل ُمم َؤلَّلفَ ِقة قُملُموبُم ُمه ْم َوفِقً ِق ّ
الرقَا ِق
سا ِقك ِق
ًا
َ
نَ
ع ِقلٌ ٌم َح ِقكٌ ٌم) (التوبة.)60 :
اَّللُم َ
و
اَّلل
م
َة
م
ٌ
ر
ف
ِق
س ِقبٌ ِقض َّل ِق
ِق
َّل َ َّل
اَّلل َواِقب ِقْن ال َّل
َوفِقً َ
س ِقبٌ ِقض ِق
قاض أبو بكر العبسً :رأى عمر بن الخطاب ذمٌا مكفوفا مطروحا على باب المدٌنة فقاض له عمر :مالك؟
قاض :استكرونً فً هذه الجزٌة ،حتى إذا كؾ بصري تركونً ولٌس لً أحد ٌعود علً شًء .فقاض عمر :ما
اء
أنصفت إذا ،فأمر له بقوته وما ٌصلحه ،ثم قاض( :هذا من الذٌن قاض هللا تعالى فٌهم( :إِقنَّل َما ال َّل
صدَقَاتُم ِقل ْلفُمقَ َر ِق
ٌن).
َوا ْل َم َ
سا ِقك ِق
أما قوض النبً ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ ٌوم أرسله إلى الٌمن( :فأعلمهم أن هللا تعالى افترض علٌهم صدقة تؤخذ من
أؼنٌابهم فت ُمرد على فقرابهم) (رواه البخاري ومسلم ) ،فهو مقابلة بٌن األؼنٌاء والفقراء ،ولٌس المقصود
حصرها فً فقراء المسلمٌن ،مع العلم أن الزكاة تقدم فً مصارؾ أخرى ؼٌر الفقراء.
وقد ذكر هللا تعالى المؤلفة قلوبهم وهم صنفان :من أسلم فعال وٌخشى علٌه الفتنة  ،ومن ٌرجى إسالمه من
الكفار لترؼٌبه فً اإلسالم وكسب وده رجاء أن ٌسمع الدعوة وٌهتدي.
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وذكر تقدٌم الزكاة فً سبٌض هللا كصنؾ بحد ذاته ،وهو ٌتممن كض ما هو فً صالح اإلسالم والمسلمٌن من
الماض ،كوسابض الدعوة من طباعة كتب العقٌدة الصحٌحة وإهدابها أو التبرع بها لمساجد المشركٌن أو المراكز
الثقافٌة ،وؼٌر ذلك.
وهللا أعلم
هض يجوز متابعة المؤذن المشرك فٌما ٌقوض؟
لٌس مؤذنو المشركٌن الٌوم هم الذٌن عناهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص والذٌن أمرنا بمتابعتهم وتردٌد ما ٌقولون فً
س ِقم ْعت ُم ُمم النِّقدَا َء فَقُمولُموا ِقمثْ َض َما ٌَقُمو ُمض ال ُمم َؤ ِقذّنُم ) (رواه البخاري) ،فإنهم ٌقولون ما ال ٌعقلون وإن
ندابهم ،قاض ( :إِقذَا َ
عقلوه لم ٌعملوا به ،فهم كاذبون فً قولهم :أشهد أن ال إله إال هللا ،لشركهم باهلل.
َّل
اإلمام مامنٌ  ،والمؤذِّقن مؤتمنٌ  ،الله َّلم أرشد األب َّلمة ،واؼفر
ولٌسوا هم الذٌن قاض فٌهم رسوض ّ
اَّلل ملسو هيلع هللا ىلصِ ( :ق
للمؤذِّقنٌن) (رواه أحمد وأبو داود).
َ
َ
َ
ٌ
ّ
َ
ولٌس أذانهم باألذان الذي ورد فٌه عن عبد هللا بن مؽفض قاض :قا َض النبً ملسو هيلع هللا ىلص( :بَ ٌْنَ ُمك ِق ّض أذانٌ ِقْن صَالة ،بَ ٌْنَ ُمك ِقّض
أذَانٌَ ِقْن صَالةٌ) ،ث ُم َّلم قَا َض فِقً الثَّلا ِقلث َ ِقةِ ( :قل َم ْن شَا َء) (رواه البخاري).
َ
َّل
ّ
ْ
َ
ٌنَ
ب ه ِقذ ِقه
صلَّلى هللاُم َ
سو َض َّل ِق
اَّلل َ
سلَّل َمَ ( :من قا َض ِقح ٌَ ْ
علَ ٌْ ِقه َو َ
س َم ُمع ال ِقندَا َء :الل ُمه َّلم َر َّل
وال باألذان الذي قاض فٌه َر ُم
َ
َ
ْ
ع ْدتَهُمَ ،حلَّلتْ لَهُم
سٌلَة َوالفَ ِقمٌلَةَ ،وا ْبعَثهُم َمقَا ًاما َمحْ ُممودًاا الَّلذِقي َو َ
صالَ ِقة القَابِق َم ِقة آ ِق
الدَّلع َْو ِقة التَّلا َّلم ِقةَ ،وال َّل
الو ِق
ت ُمم َح َّلمدًاا َ
ع ِقتً ٌَ ْو َم ال ِقق ٌَا َم ِقة) (رواه البخاري)  ،ألن دعوتهم كاذبة وصالتهم باطلة ،وأذانهم ال ٌسقط عن المسلم
شفَا َ
َ
وجوب األذان.
َ
ْ
ٌنَ
س َم ُمع ا ْل ُمم َؤ ِقذّنَ أ َ ْ
ع ْبدُم ُمه
ش َهدُم أ َ ْن ال ِقإلَهَ ِقإال هللاُم َوحْ دَ ُمه ال ش ِقَرٌكَ لَهُمَ ،وأَنَّل ُمم َح َّلمدًاا َ
ٌ
ح
ض
ا
ق
ن
م
(
:
ملسو هيلع هللا ىلص
هللا
قاض رسوض
َ
َ ْ
ِق
َ
َ
َ
َ
ُم
ْ
الم دِقٌنًاا ،ؼ ِقف َر لَهُم ذنبُمهُم) قا َض ا ْبنُم ُمر ْمحٍّ فِقً ِقر َواٌَتِق ِقهَ :م ْن قا َض
سولُمهُمَ ،ر ِقمٌتُم بِقا ِق
اإل ْ
هلل َربًّاَ ،وبِق ُمم َح َّلم ٍّد َر ُم
َو َر ُم
س ِق
سوالًاَ ،وبِق ِق
س َم ُمع ا ْل ُمم َؤ ِقذّنَ َ :وأَنَا أ َ ْ
ش َهدُمَ ،ولَ ْم ٌَ ْذك ُْمر قُمتَ ٌْبَةُم قَ ْولَهُمَ :وأَنَا( .رواه مسلم) ،فعبارة( :وأنا أشهد) تعنً العطؾ
ِقحٌنَ ٌَ ْ
على شهادة المؤذن ،وال ٌمكن أن تعطؾ شهادة صادقة على شهادة كاذبة باطلة.
اَّلل علٌه وسلم كان ٌُم ِقؽٌر عند صالة الصبح
ولٌس أذانهم باألذان الذي ٌمنع الؽزو ،عن أنس أن النبً صلى ّ
وكان ٌتس َّلم ُمع ،ف ِقإذا سمع أذانا ًا أمسك ،وإال أؼار( .رواه البخاري ومسلم وأبو داود) ،ألن أذان الناس ٌومبذ كان
دلٌال على إسالمهم.
أما من ٌعتبره مجرد تردٌد لذكر هللا ،مثض الصالة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص إذا ذكره مشرك ،فهذا ال شًء فٌه إن شاء
هللا.
َ
ّ
ْ
كَ
اَّلل فَ ِقإنَّلهَا
ر
ب
ا
ع
ش
َ
م
ظ
ع
ٌ
ن
م
و
ل
ذ
(
:
تعالى
هللا
قاض
مشرك،
به
نطق
وإن
لذاته
وٌعظمه
هللا
ذكر
ٌحترم
والمسلم
ِق َ َ ُم َ ِق ْ َ ِق َ َّل ِق
ب) (الحج ،)32 :وال ٌنكر علٌهم ،كما لم ٌنكر الرسوض ملسو هيلع هللا ىلص على المشركٌن ذكر هللا إال ما فً
ِقم ْن ت َ ْق َوى ا ْلقُملُمو ِق
صلَّلى
سو ُمض ِق
هللا َ
كالمهم من كفر ،عن ابن عباس قاض :كَانَ ا ْل ُممش ِقْركُمونَ ٌَقُمولُمونَ  :لَبَّل ٌْكَ ال ش ِقَرٌكَ لَكَ  ،قَا َض :فٌََقُمو ُمض َر ُم
ُم
سلَّل َمَ ( :و ٌْلَ ُمك ْم ،قَ ْد قَ ْد) فٌََقُمولُمونَ  :إِقالّ ش ِقَرٌكًاا ه َُمو لَكَ  ،ت َ ْم ِقل ُمكهُم َو َما َملَكَ ٌَ ،قُمولُمونَ َهذَا َو ُمه ْم ٌَ ُم
ْ
ت.
هللاُم َ
طوفونَ بِقالبَ ٌْ ِق
علَ ٌْ ِقه َو َ
(رواه مسلم).
ْي َوال ا ْلقَالبِقدَ َوال
اَّلل َوال ال َّل
وقاض هللا عز وجضٌَ( :ا أٌَُّبهَا الَّل ِقذٌنَ آ َ َمنُموا ال ت ِقُمحلُّبوا َ
شعَابِق َر َّل ِق
شه َْر ا ْلح ََرا َم َوال ا ْل َهد َ
مال ِقم ْن َر ِقبّ ِقه ْم َو ِقر ْ
آ َ ِق ّمٌنَ ا ْلبٌَْتَ ا ْلح ََرا َم ٌَ ْبتَؽُمونَ فَ ْ
م َوانًاا) (المابدة.)2 :
قاض ابن زٌد :نزلت اآلٌة عام الفتح ورسوض هللا صلى هللا علٌه وسلم بمكة؛ جاء أناس من المشركٌن
ٌحجون وٌعتمرون فقاض المسلمونٌ :ا رسوض هللا ،إنما هؤالء مشركون فلن ندَعهم إال أن نُم ِقؽٌر علٌهم؛ فنزض
القرآن ( َوال آ ِق ّمٌنَ ا ْلبٌَْتَ ا ْلح ََرا َم).
فرقتنا المسابض المتعلقة بأصض الدٌن؟
لماذا ّ
لٌست مسابض الدٌن هً التً فرقتنا وإنما نحن تفرقنا عنها ،ولم نتفرو بسبب اهتمامنا بها وبحثنا عنها،
ألننا لم نكن مجتمعٌن على أصض الدٌن حتى نتفرو ،ولكن كنا مجتمعٌن تحت اسم (المسلمون) فقط ونحن
متفرقون فً الدٌن لكثرة األهواء والمعتقدات.
ٌصورون لنا الومع بأننا كنا بخٌر وتفرقنا بسبب اهتمامنا بالعقٌدة ،ففً
وال ٌستؽفلنا المشركون الذٌن
ّ
الواقع لم نجتمع ٌوما على أصض الدٌن على حقٌقته حتى نتفرو فٌه وإن كنا نتوهم ذلك ،وإنما كانت هناك
نقر بها جمٌعا ،وفً الواقع والتفاصٌض ٌقع الخالؾ.
مجمالت ّ
ٌقر الجمٌع بشهادة أن ال إله إال هللا إجماال والشرك منتشر بٌنهم ،وٌقر كثٌر من الناس إجماال بأن الحكم هلل
ّ
لكن بعمهم ٌخالؾ ذلك فً بعض التفاصٌض ،وٌقر الكثٌر منهم إجماال بأن جاهض التوحٌد مشرك لكنهم
ٌخالفونه فً الواقع ،وٌقر الكثٌر منهم إجماال بتكفٌر الكافر لكنهم ٌحملون عقابد ال تخطر على الباض ،كالتوقؾ
فٌمن لم ٌظهر دٌنه ،واإلعتقاد بإسالم من صلى ولم ٌظهر الكفر.
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صاؾ ،ثم أخذ ٌتطرو إلٌهم
وحالنا لٌس كحاض المسلمٌن فً القرون األولى الذٌن تلقوا الدٌن من َمعٌن
ٍّ
الؽبش شٌبا فشٌبا ،ولكننا كنا فً جاهلٌة وشر ،فنحن اآلن نقترب من الفهم السلٌم لإلسالم أكثر من أي وقت
ممى.
ّ
ٌحاولون تشبٌهنا بالخوارج وؼٌرهم فً انقسامهم وتفتتهم وتكفٌرهم لبعمهم البعض بال موجب للكفر،
وقد ٌبدو للسذج أن األمر فً ظاهره كذلك ،لكن المشكلة أعمق من ذلك ،فأهض األهواء قدٌما كانوا ٌتنصلون
من عقٌدة سلٌمة ،فملّوا بعد اإلسالم الصحٌح الذي كانوا علٌه وفارقوا أمتهم ،بٌنما نحن الٌوم نبحث عن
العقٌدة السلٌمة بعد الشرك ،ولو عدنا لدٌن قومنا لعدنا لدٌن العلمانٌة واألمرحة ،وهذا الذي ٌراد لنا.
فٌقولون :تتحدثون عن التوحٌد إذن ال بد من التكفٌر واإلنقسام  ،وبالتالً فالبدٌض هو العودة إلى ما علٌه
سابر األمة.
نقوض :البدٌض وفق هذا المنطق هو اعتناو الدٌانة الماسونٌة التً تؤمن بأخوة األدٌان المتناقمة من باب
المحك على هذه األدٌان ،واعتناو العقٌدة النسبٌة التً تقوض أن الحقٌقة ٌمكن أن تتعدد وتتناقض أٌما فقد
ٌكون كض أهض األدٌان على حق.
إن كان م ض التوحٌد هو تكفٌر بعمنا البعض ال محالة كما ٌرٌدون تصوٌر المسألة ،فإنه من الواجب تركه
مطلقا فال نكفّر الٌهود والنصارى ألن منا من ٌخالؾ فً هؤالء.
وال ارتباط بٌن اعتقاد قوم بأن ما هم فٌه فقط هو اإلسالم وتفرقهم ،فخالفاتهم فٌما بٌنهم تقع بسبب عدم
تحدٌدهم لحدود دٌنهم بالزٌادة فٌه أو بالنقصان ،ال بسبب تكفٌرهم لمخالفٌهم.
ولٌست المشكلة فً قوض الٌهود :لٌست النصارى على شًء ،وال فً قوض النصارى :لٌست الٌهود على
شًء ،إذ لٌس من واجبهم الوحدة واألخوة وهم مختلفون فً الدٌن ،ولكن المشكلة فً أنهم تركوا جمٌعا
الحق الذي كانوا علٌه واختلفوا فً إطار الباطض الذي هم فٌه ،وهذه األمة التً تتسمى بالمسلمة ٌكفّر بعمها
بعما انطالقا مما وجدت كض طابفة نفسها فٌه ،لكن إذا أراد أحدٌ العودة إلى الدٌن الذي كان علٌه النبً صلى
هللا علٌه وسلم أنكروا علٌه تكفٌرهم.
ومهمتنا اآلن أن نفنّد الشبهات التً رانت على قلوب الناس ،ونشجعهم على تجاوز هذا الواقع المنحرؾ
أوال ،فنأطرها على الحق أطرا ،ال نتعصب ألهوابنا وما ألفته نفوسنا وال
وتحدّي عقباته ،ونبدأ بأنفسنا ّ
ّ
لشخص فالن أو فالن ،وال نستنكؾ عن الرجوع عن الخطأ ،فلٌس فٌنا من ٌوحى إلٌه ،وال فٌنا من تلقى الدٌن
عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ،وإنما نحن نبحث عن الدٌن ،ونتقدم نحوه شٌبا فشٌبا بعد أن ذبلت معانٌه واندرست معالمه،
ومازاض أمامنا وقت لمبط عقٌدتنا نتٌجة ما كنا فٌه.
وهللا الموفق
ما حكم الشرع فً من فعض كفرا أو قاله أو اعتقده وهو حدٌث عهد باالسالم؟
الكفر سواء كان اعتقادا أو قوال أو عمال إ ذا أتاه المسلم خرج من اإلسالم وٌلزمه التوبة والدخوض فً
اإلسالم من جدٌد ،وسواء كان قد أسلم قبض ساعة أو قبض سنٌن ،فال دلٌض على تحدٌد مدة حداثة العهد ،وقد
ارتد قوم قبٌض وفاة النبً ملسو هيلع هللا ىلص وكانوا حدٌثً عهد باإلسالم.
وكالم علماء السلؾ عن حداثة العهد هو مثض كالمهم عن السكنى فً البادٌة البعٌدة  ،فكانوا ٌتكلمون عن
األحواض التً تؤدي بالمسلم ألن ٌجهض األحكام الشرعٌة ال أصض الدٌن ،إذا ادّعى المتهم أمام القامً الجهض
بالحكم الشرعً ،فٌُمنظر هض واقعه مظنة جهض حقا أم ال.
وتكلموا عن حداثة العهد كشبهة جهض ٌدرأ بها القامً الحدود ،فالجاهض ال ٌقام علٌه الحد  ،و ال ٌعذب ٌوم
القٌامة.
أما علماء المشركٌن من بعد فاتخ ذوا حداثة العهد والسكنى فً البالد النابٌة مانعا من تكفٌر الكافر الذي
ٌجهض التوحٌد ،رؼم أنهم ٌعذرونه مطلقا بصرؾ النظر عن تلك األحواض  ،وهذا لجهلهم بأن اضكافر ال ٌُمسلم
الكؾ.
ابتداء حتى ٌعرؾ اإلسالم من ر
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