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  بحث مقولة كفر دون كفر
 ومذهب شيخ اإلسالم

 رّب العزة واجلربوت،الذي انزل الكتاب باحلق ليقوم الناساحلمد هللا   
بالقسط ،فمن تبعه فهو السعيد ،ومن اعرض عنه فهو الشقي التعيس،وانزل 

شديد ،وانزل الرسل رمحة للعاملني ،والصالة والسالم على سيد  احلديد فيه باس
 . اهللا ،املصطفى االمني خلق اهللا ،حممد رسول

يتقرب العبد rا اىل اهللا  ل اهللا من اهم العبادات اليتال شك ان احلكم مبا انز 
  التوحيد قال اهللا تعاىل ،والتحاكم اىل غري شرعه ،من اكرب الشرك الذي ينايف

واجتنبوا  واعبدوا اهللا" وقال اهللا تعاىل " والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها"
اكم اىل شرعه ،الن عبادة الطاغوت تتمثل يف التح فااليتان تدالن ان "الطاغوت

الوضعية ،وفيه طلب العدل من غري شرع  فيه اعرتاف صريح بشرعية تلك االحكام
واالرض ،من العزيز احلكيم  اهللا .فالعدل ال يطلب اال من شرع جبار السماوات

ذليال لسلطا%ا،وهو  .فالذي ال جيتنب الطاغوت يكون ال حمالة عابدا هلا ،خاضعا
فال  "احدا وال يشرك يف حكمه" جتنابه ،قال اهللا تعاىلالشرك الذي على العباد ا

واالوثان ،ويتقرب اليها بالدعاء والذبح ،وبني من  فرق بني من يسجد لالصنام
اهللا ،ذلك شرك يف بعض صفات وخصائص  خيضع ويتلقى نظام حياته من غري

بينهما البتة، بل ان  الرب ،وهذا شرك يف بعض صفات وخصائص الرب ،ال فرق
ان نفرد اهللا  م والتحاكم اىل شرع اهللا هو من اجّل العبادات ،فمن العجباحلك

ونعرض , بالعبادة بالصالة والزكاة واحلج وغري ذلك من الشعائر التعبدية ،وننحيه
عن سلطانه يف باقي مناحي احلياة ،وهذا هو الشرك الذي جاءت الرسل 
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سواء يف الصالة والزكاة او  وتقومي الناس اليه ،حىت يكون اهللا هو املعبود لتصحيحه
  . واحلكم يف التلقي

ولن نطيل يف ذكر األدلة واإلمجاع على كفر احلاكم املبدل لدين اهللا احلاكم بغري 
شريعة اهللا، فاألمر واضح واحلمد هللا، ولكن نفصل يف هذا ا;مل الذي أمجلناه 

بقائمة املراجع حىت يكون املسلم على بيِّنة من أمره، ومن أراد االستزادة فعليه 
املذكورة يف آخر املسألة، ومع أن املسألة يف غاية الوضوح والبيان إال أننا نرى كثريًا 

 -من الدعاة حني يتكلمون عن احلاكمية واحلكام يتكلمون عن قول ابن عباس 
يضعونه يف غري موضعه، متجاهلني هذا الواقع الذي نعيشه  - رضي اهللا عنهما 

عشر اهلجري فنرى تنحية لشرع اهللا، وسن للقوانني الوضعية  اليوم يف القرن اخلامس
املخالفة لدين اهللا، وإلزام الناس بالتحاكم إىل هذه القوانني واحرتامها، وعقوبة كل 
من مل يتحاكم إىل الدستور واعتقال ومطاردة كل من يطالب بتحكيم شرع اهللا أو 

عن الطواغيت بقوهلم  يدعو إليه، ومع كل ذلك جند بعض طلبة العلم يدافعون 
كفر دون كفر، فهؤالء يفتقدون إىل التحقيق العلمي ملسائل اإلميان والكفر مع 

جهلهم بالواقع، وقد دخلت عليهم شبهات املرجئة الذين حيصرون الكفر 
ونقول لهم فهل هذا الواقع الذي نعيشه اليوم باالعتقاد واجلحود واالستحالل، 

إن املتأمل بعني اإلنصاف  -ثبوت القول عنه إن سلمنا ب - هو واقع ابن عباس؟
جيد االختالف الواضح والبون الشاسع بني مناط ابن عباس ومناط حكام زمانه 

وبني مناط حكام اليوم، واملناط كما  - على فرض ثبوMا  -الذي قال فيهم قولته 
يُعرفه األصوليون هو الوصف الذي يتنزل عليه احلكم فهل احتد املناط؟ وهل 

ام يف عصر ابن عباس مثل حكام اليوم؟ البد من تنقيح املناط وحتقيقه احلك
 -رمحه اهللا  -وMذيبه وتصفيته، فمعىن تنقيح املناط كما يقول الشيخ الشنقيطي 
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يف املذكرة: " هو Mذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما ال يصلح للتعليل واعتبار الصاحل 
  هلا" فهل واقع ابن عباس كواقعنا اليوم؟

- ٤٥-٤٤ال سبحانه (ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأالئك هم الكافرون) املائدة ق
ألنه بدل حكم را كم مبا أنزل اهللا ،مساه اهللا كاف،هذا هو اسم كل من مل حي ٤٧

اهللا ،وغري شريعة اهللا ،وسن القوانني الوضعية املخالفة لدين رب الربية ،وحارب كل 
وسجن كل من يطالب بتحكيم الشريعة  من خيالف هذه القوانني الردية ،وقتل

اإلهلية بدال من هذه القوانني الوضعية ،فهذا كفره كفر مغلظ مزيد ،خرج من 
اإلسالم من أكثر من باب وارتكب أكثر من ناقض ،فما بال أقوام يدافعون عن 
الطواغيت وعن جنودهم وأنصارهم وأعوا%م معرضني عن كتاب رrم وهو ينطق 

ته ووضوح كلماته ىف كفر هؤالء الطواغيت ،ويقولون زورا وrتانا بينهم وتقرعهم آيا
وتلبيسا (كفر دون كفر!!) وهم يعلمون أن هذه التقال إال ىف احلاكم أو القاضى 
امللتزم أصال بتحكيم شرع اهللا ،واحلكم به بني العباد ،ومل يبدله ،ومل يغريه بقوانني 

كفر ويضيف عليه كفر آخر من وضعية خمالفة لدين اهللا ،مث اليكتفى rذا ال
حراسة هذه القوانني ومحايتها والقيام على تنفيذها بني الناس هم يعلمون ذلك 

جيدا فلماذا الدفاع عن الطواغيت والرتقيع لكفرهم وردMم؟وال يقال كفر دون كفر 
إال ىف احلاكم امللتزم أصال بتحكيم شرع اهللا ،ولكنه حيكم بغريه دون أن يبدله 

نونا ملزما للناس ،لرشوة أوقرابة أوشهوة مع التزامه الكلى بشرع اهللا ،أما وجيعله قا
الذى بدل شرع اهللا ،وسن القوانني املخالفة ،وألزم الناس rا ،وعاقب كل من 

خالفها ،وطارد وقتل كل من طالب بتحكيم شرع اهللا فهذا يكفر كفرا اكرب، قوال 
اإللزام ،بل كفره كفر مغلظ خرج من واحدا للتنحية والتبديل واحلماية واحلراسة و 

اإلسالم من أكثر من باب ،فال يدخل ىف اإلسالم إال من األبواب الىت خرج منها 
،وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فالشرك حمبط للعمل وال ينفع مع الشرك طاعة، 
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وال خيفى الفرق بني القاضى واحلاكم، فتبديل دين اهللا وشريعة اهللا بقوانني وضعية 
لها قانونا عاما يتحاكم إليه الناس من دون اهللا ،كفر وردة وخروج من وجع

اإلسالم ،مث محاية هذا الكفر والشرك وحراسته ،كفر أخر أشد من األول ،كما 
حترس األصنام الىت تعبد من دون اهللا مثل احملاكم الوضعية والبدوي والدسوقي 

شرك، وعلى دعاة أهل واحلسني ،فال جيوز ملسلم أن يسكت على هذا الكفر وال
  السنة إنكاره ،والمداهنةوال مداراة ىف التوحيد. 

: (كما نقل اإلمجاع على ذلك إسحاق قال الشيخ سليمان العلوان حفظه اهللا
واإلمام ابن حزم واحلافظ ابن كثري رمحه اهللا تعاىل يف ا;لد الثالث من "البداية 

َزَل اهللاُ فأولئَك والنهاية" يف ترمجة "جنكيز خان". قوله تعاىل: { وَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أنـْ
هُم الَكاِفرون} ... ... واملروي عن ابن عباس "كفر دون كفر"؛ هذا ال يصح 
عنه، رواه احلاكم يف املستدرك من طريق هشام بن حجري عن طاووس عن ابن 
عباس، وهشام بن حجري ضعيف ضعفه أمحد وحيىي وطوائف، وقد خولف يف 

واه عبد اهللا بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس بغري ما رواه هشام، اإلسناد، فر 
  وعبد اهللا بن طاوس أوثق من هشام، فرواية هشام منكرة ال حيتج rا) .

وعبارة كفر دون كفر التقال فى الحاكم المبدل لدين اهللا ،الذى نحى شريعة 
ناس بالتحاكم ،وغري حكم اهللا بقوانني وضعية وجعلها قانونا عاما ،وألزم ال اهللا

إليها، وعاقب كل من خيالفها ،وحارب كل من يطالب بتحكيم الشريعة، فهذا  
كافر مرتد خرج من اإلسالم من أكثر من باب فردته مغلظة وكفره مزيد، ولكنها 

إن ثبتت فيقصد rا احلاكم املسلم امللتزم أصال بتحكيم شرع اهللا فال حيكم إال 
لكنه حيكم ىف قضايا معينة التتكرر والجيعلها بالكتاب والسنة والحييد عنهما ،و 

قانونا عاما ملزما ،حيكم أحيانا بغري الشرع للهوى أو للرشوة أو لغري ذلك مع 
التزامه حبكم اهللا وبتحكيم شرع اهللا ىف كل مناحي احلياة... وقال ابن حزم رمحه 
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عة اهللا تعاىل: (من حكم حبكم اإلجنيل مما مل يأت بالنص عليه وحي يف شري
اإلسالم فإنه كافر مشرك خارج عن ملة اإلسالم) [األحكام يف أصول األحكام 

(واحلكم مبا أنزل اهللا على حممد صلى اهللا عليه  . ... وقال ابن تيمية:] ٥/١٥٣
وسلم هو عدل خاص وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها، واحلكم به واجب على 

يلتزم حكم اهللا ورسوله فهو   النيب صلى اهللا عليه وسلم وكل من اتبعه، ومن مل
]  (ولقد فصلنا ذلك ىف مسألة احلكم والتحاكم ٥/١٣١كافر) [منهاج السنة ج 

  وأحوال املتحاكمني ىف املسألة الثانية من كتابنا {التنبيهات املختصرة} 

ما صحة حديث (كفر دون كفر) البن وسئل الشيخ عبد العزيز الطريفى 
َوَمن ملَّْ َحيُْكم ِمبَا أَنَزَل الّلُه َفُأْولَـِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن يف قوله تبارك وتعاىل : (  عباس
  [املائدة
 اإلجابة

هو من املوقوف على ابن عباس، وال يثبت rذا اللفظ، فقد أخرجه ابن أيب حامت 
واحلاكم يف املستدرك والبيهقي يف السنن واملروزي يف تعظيم قدر الصالة وابن 

ن هشام بن حجري عن طاووس عن ابن عباس يف قوله تعاىل: عبدالرب يف التمهيد ع
(ومن مل حيكم بنا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون) قال: كفر دون كفر. وهشام بن 

حجري ضعفه أمحد وضعفه ابن معني جداً وقال ابن عيينة: مل نكن نأخذ عن 
ه هشام بن حجري ما ال جنده عند غريه، وقال أبو حامت: يكتب حديثه، وذكر 

العقيلي يف الضعفاء، ووثقه العجلي وابن سعد. وقد خولف يف لفظه فقد رواه 
املروزي يف تعظيم قدر الصالة وابن جرير وعبدالرزاق يف املصنف من حديث معمر 

عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: (ومن مل حيكم مبا أنزل 
 .ذا هو الصحيحاهللا فأولئك هم الكافرون) قال: هي به كفر. وه
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" من مل حيكم مبا أنزل اهللا معارضة  رحمه اهللا : - يقول الشنقيطي 
  ١للرسل ، وإبطاالً ألحكام اهللا : فظلمه وفسقه وكفره كلها خمرج عن امللة " 

وال يغيب عنا أن هذا اجلحود هو يف حد ذاته كفرًا ولو مل يكن معه 
 ما أنزل اهللا أو مل حيكم وهذا حتكيم لغري الشريعة ، فاجلاحد كافر سواء حكم بغري

فيه رد على املرجئة الذين حيصرون الكفر باجلحود ويقيدونه باالعتقاد واالستحالل 
وهذا ضالل واحنراف عن أهل السنة (فال شك يف كفر من يستحسن القانون 

ويفضِّله على الشرع ويقول هو أرفق باحلكمة وأصلح لألمة وأعم وأمشل ملا حيتاجه 
حلكم بينهم عند التنازع إما مطلًقا أو بالنسبة إىل ما استجد من الناس يف ا

احلوادث اليت نشأت عن تطور الزمان ، وتغري األحوال ؛ فال ريب أنه كفر وال 
ينبغي التوقف يف تكفري من يستحسن ما هو بني املخالفة للشرع ، ويقدم القوانني 

  ٢على األحكام الشرعية " 
تعاىل وحكم الطاغوت واعتقد التماثل  وكذلك من ساوى بني حكم اهللا

بينهما ، كأن يقول نفتح احملاكم الوضعية جبوار الشريعة اإلهلية ، والناس خيتارون ما 
يشاءون فهذا كفر ناقل عن امللة ملا يقتضيه ذلك من تسوية املخلوق باخلالق ، 
ي ووضع حكم اهللا وشرع اهللا حمل اختيار ، إن دعوى املساواة بني احلكم اإلهل

واحلكم الوضعي تنقص للرب جل جالله وغلو وطغيان يف أحكام البشر وشرك 
باهللا تعاىل وتسوية له سبحانه خبلقه : " فَاِطُر السََّمَواِت َواَألْرِض َجَعَل َلُكْم ِمْن 

َوُهَو السَِّميُع أَنـُْفِسُكْم أَْزَواجاً َوِمْن األَنـَْعاِم أَْزَواجاً َيْذَرؤُُكْم ِفيِه لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء 
َزَل ِمْن السََّماِء َماًء  )٣(الَبِصُري " ،" الَِّذي َجَعَل َلُكْم اَألْرَض ِفرَاشاً َوالسََّماَء بَِناًء َوأَنـْ

                                      
  .٣٢٦، النواقض القولية والعملية : ص  ٣/١٠٤أضواء البيان :  ) ١(
     .١٢ جوفتاوى ابن إبراهيم : ، ٢٨/٢٠من كالم حممود األلوسي يف تفسريه :  ) ٢(
  . ١١سورة الشورى : آية   )٣(
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ُتْم تـَْعَلُموَن " ،" َفال  )٤(َفَأْخرََج ِبِه ِمْن الثََّمرَاِت رِْزقاً َلُكْم َفال َجتَْعُلوا لِلَِّه أَنَداداً َوأَنـْ
ُتْم ال تـَْعَلُموَن "َتْضرِبُ  وا لِلَِّه اَألْمثَاَل ِإنَّ اللََّه يـَْعَلُم َوأَنـْ

،" َوِمْن النَّاِس َمْن يـَتَِّخُذ ِمْن  )٥(
بُّونـَُهْم َكُحبِّ اللَِّه َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبّاً لِلَِّه َوَلْو يـََرى الَِّذينَ   ُدوِن اللَِّه أَنَداداً حيُِ

يعاً َوَأنَّ اللََّه َشِديُد اْلَعَذاِب "ظََلُموا ِإْذ يـَرَ  ،" تَاللَِّه ِإْن   )٦(ْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوََّة لِلَِّه مجَِ
، فهذا كله كفر أكرب  )٧() ِإْذ ُنَسوِّيُكْم ِبَربِّ اْلَعاَلِمَني"٩٧ُكنَّا َلِفي َضالٍل ُمِبٍني (

ا احلاكم امللتزم بشرع خمرج من امللة وال يشك يف ذلك مسلم صحيح اإلسالم ، أم
اهللا لكنه حكم يف قضية معينة وحكم فيها بغري ما أنزل اهللا هلوى أو لرشوة أو 

لكنه مل جيعلها  -وإن كان هذا ينطبق على القاضي أكثر  -لقرابة أو لغري ذلك 
قانونًا عاًما يلتزمه أو سن له املواد والقوانني املبدلة لدين اهللا ، ولكنه خالف حكم 

واقعة عني ال تتكرر لشهوة ما وهذا الذي قصده ابن عباس بقوله كفر دون   اهللا يف
ومع ذلك فإن معصية مساها اهللا كفرًا أعظم وأكرب  -إن صح األثر عنه  - كفر 

وأخطر من معصية مل يسمها اهللا كفرًا، فنحن ال نتكلم عن هذا النوع ألنه ليس له 
ن واجتمعوا على حماربة اإلسالم وجود يف زماننا الذي تكالب فيه احلكام املرتدو 

واملسلمني حتت مسمى حماربة اإلرهاب والتطرف (وما أشبه هؤالء احلكام 
باملنافقني فرتاهم مع إظهارهم اإلسالم يوالون الكفار واملشركني ولكل طائفة وجهة 

، فطائفة والت وصاحلت اليهود ، وطائفة والت وصاحلت الشيوعية ، وطائفة 
  رى وأمريكا وآوت املشركني من الشيعة الروافض .والت وصاحلت النصا

فكل من هذه الدول اإلسالمية له نصيب من إظهار اإلسالم وهلا نصيب 
أكرب من مواالة الكفار ، وإمنا اختلفوا يف اجتاهاMم ، وكلهم متفقون على حماربة 

                                      
  .٢٢سورة البقرة : آية   )٤(
  .٧٤سورة النحل : آية   )٥(
  . ١٦٥سورة البقرة : آية   )٦(
  .  ٩٨،  ٩٧سورة الشعراء : آية   )٧(



 

)٩( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

احلق وأهله إذا خالف سياستهم وسياسة من يوالو%م من أعداء اإلسالم ، وهذا 
اهر جبالء يف حرب السوفيت ؛ فالكل ساهم يف دعم ا;اهدين وإمدادهم باملال ظ

والسالح وفتح ا;ال للدعاة يف الكالم على اجلهاد وفضل اجلهاد وا;اهدين 
وفتحت احلدود وتدفقت املساعدات من الدول اإلسالمية حكاًما وحمكومني إىل 

معاملة األبطال الفاحتني ألن  أفغانستان وباكستان وتعامل اجلميع مع ا;اهدين
ذلك كان يف مصلحة أمريكا واليهود وعندما تغريت املصاحل أصبح ا;اهدون 

إرهابيني ومتطرفني ، وأغلقت احلدود وعقدت املؤمترات حملاربة اإلسالم وأهله ، 
وقتل وسجن ا;اهد ؛ ألن املصلحة تقتضي ذلك والعدو بدالً من السوفيت 

لكن املصاحل  -ن حكمهم واحد كلهم كفار أصليون أصبح األمريكان مع أ
والوالءات هي اليت تُغري سياسة احلكام ، وليس يف احلسبان وال جمرد حق التفكري 
يف مصلحة اإلسالم واملسلمني ، وقس على ذلك مذابح املسلمني يف الشيشان 

والفلبني  -أركان  –والبوسنة والعراق وفلسطني وأفغانستان وكشمري وبورما 
  إندونسيا .و 

فجراحات املسلمني يف كل مكان يف األرض وال جميب وال معني ألن هذا 
يتعارض مع مصلحة أمريكا ولو تغريت األحوال وكانت يف صاحل أمريكا أو الغرب 
ألصبح هؤالء احلكام عًصا يف يد الغرب حيركها كيف يشاء ، ويسلطها على من 

م وأهليهم وبين جلدMم ، والواقع يراه عدًوا له حىت لو كانت شعوب هؤالء احلكا
خري شاهد على ذلك ، والداعية يستطيع يف كل واحدة من هذه الدول أن يدعو 
إىل جانب من احلق ، ال يستطيع أن يدعو إليه يف األخرى ، مع أن الذي يدعو 

إليه هو اإلسالم لكن هؤالء احلكام يأخذون من الدين ما وافق هواهم وما فيه 
اهللا ال يتجزأ وال يتبعض ؛ لذلك فإن الطاعة ال جتب إال ملن مصلحتهم ، ودين 

يقودنا بكتاب اهللا ، أما من يقود املسلمني باألنظمة املختلقة والقوانني الوضعية وال 



 

)١٠( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

يأخذ من الدين إال ما وافق هواه فهذا ال مسع له وال طاعة ، كما قال ذلك 
لطاعة) : " الشاهد أن هؤالء يف رسالة (اإلمارة والبيعة وا -رمحه اهللا  - جهيمان 

اتفقوا مجيًعا على حماربة اإلسالم واملسلمني حتت شعارات شىت يريدون أن يطفئوا 
نور اهللا ، ولكن هيهات هيهات أىن هلم ذلك ، وقد انتشر دين اهللا يف كل مكان  

كضوء الشمس يف يوم صائف ، هل يستطيعون حجب نور الشمس يف كبد 
  السماء؟ 

انتشر يف أرجاء املعمورة ولن يستطيعوا منعه فإن اهللا متم إن نور اهللا قد 
  نوره وناصر دينه وعباده املوحدين ولو كره الكافرون املرتدون "

حنن ال نتكلم إال عن حاكم يدَّعى اإلسالم وينتسب إليه ، ويظهر يف 
املناسبات وهو يصلي أو حيج أو يطبع املصاحف ويوزعها أو يتلفظ بالشهادتني ، 

ل شريعة اهللا بالكلية أو جزًءا منها ، ومعلوم أن دين اهللا ال يتجزأ  مث بعد ذلك يبدِّ
وال يتبعض عكس ما يقوله املنافقون دعاة االنبطاح من أن الشرع مطبق بنسبة 

تسع وتسعون وتسعة من عشرة ، واملنحَّي واملبدَّل هو فقط جزء واحد يف املائة " 
بل وصل rم االستخفاف بالشعوب  ٨َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض "أَفـَتـُْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب 

إىل حد أن قالوا هلم ولبسوا عليهم وأقنعوهم بأن الشريعة هي أساس احلكم وأن 
اإلسالم هو الدين الرمسي للدولة ، وكثري من هذه الشعارات اجلوفاء اليت ليس هلا 

  ن دين اهللا الذي حيكم؟ حقيقة وال وجود يف الواقع ، فأين شرع اهللا املطبق ؟ وأي
ُدواْ ِيف أَنُفِسِهْم  نَـُهْم ُمثَّ الَ جيَِ " َفالَ َورَبَِّك الَ يـُْؤِمُنوَن َحىتََّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

فهل الدول واحلكومات ترد التنازع إىل شرع  ٩َحَرًجا ممَِّّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّمواْ َتْسِليًما"
ة نزلت rم ؟ هل أصالً يسمحون لدين اهللا أن حيكم ؟ اهللا يف كل مشكلة أو نازل

                                      
 .٨٥سورة البقرة : آية  ) ٨(
  .٦٥سورة النساء : آية  ) ٩(



 

)١١( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

أم حياربونه وحياربون املتمسكني به من املسلمني؟ أن كل هذه شعارات لالستهالك 
احمللي ، والتلبيس على الشعوب ، واالستخفاف rم وبعقوهلم ، مع أن كثريًا من 

والنجاة من  الناس يعلم ذلك لكن ال حراك أل%م يطلبون السالمة من الطاغوت ،
بطشه وعقابه ومعتقالته ، الشاهد أن احلاكم يكفر إذا حنى شريعة اهللا ، مث أبدهلا 

بسنِّ قوانني وضعية خمالفة لشرع اهللا ، مث ألزم الناس بالتحاكم إىل هذا القانون 
العام بعد سنِّه وتقنينه ، مث عاقب كل من خيالف هذا القانون وجرم كل من مل 

عاقب وحارب كل من مل يتحاكم إىل هذا القانون واعتقل  حيرتم الدستور ، مث
وسجن كل من يطالب بتحكيم شرع اهللا ، بدعوى حماربة اإلرهاب والتطرف 

واخلروج على القانون وقلب نظام احلكم ، إن ارتكاب احلاكم لواحدة من هذه 
يكفر كفرًا خمرًجا من ملة اإلسالم ؛ فكيف لو اجتمع كل ذلك الكفر يف حكام 

يوم بال استثناء على تفاوت فيما بينهم يف دركات الكفر والفسق والظلم والفجور ال
وحماربة دين اهللا باسم احملافظة على األمن العام واألمن القومي للبالد وتأمني اجلبهة 
الداخلية والوحدة الوطنية ، وغري ذلك من الشعارات الكفرية اليت يروجها اإلعالم 

املستأجرة ، والقنوات العميلة ، واألصوات املنافقة اليت املضلل ، وأصحاب األقالم 
تصب يف مصلحة العصابة احلاكمة املرتدة اليت حتكم يف بالد املسلمني ، والكل 

مستفيد من هذه العصابة احلاكمة والثمن حماربة اإلسالم واملسلمني ، ولن يدخل 
لصالة وال بالصيام ال باحلج هذا احلاكم املرتد يف اإلسالم بقوله ال إله إال اهللا وال با

وبتالوته للقرآن، وال بطبعه املصحف وتوزيعه ، لن يدخل يف اإلسالم  بكل ذلك 
بل لن يدخل إال من الباب الذي خرج منه ، فهو مل خيرج من اإلسالم ويرتد 
بامتناعه عن قول ال إله إال اهللا ، وال بامتناعه عن الصالة والصيام ، وإمنا ارتد 

حتكيم شرع اهللا ، ارتد من باب احلكم بغري ما أنزل اهللا وتنحية شريعة  بامتناعه عن
اهللا ، وارتد بسن القوانني الوضعية املخالفة لدين اهللا ، وارتد مبحاربته اإلسالم 



 

)١٢( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

واملسلمني والصد عن سبيل اهللا ، فلن يدخل اإلسالم إال بالتوبة من كل ذلك ، 
 rدم وإبطال كل القوانني املخالفة وحتكيم شرع اهللا ، لن يدخل يف اإلسالم إال

لشريعة اهللا عن رضا وتسليم وانقياد ، هذا هو دين اهللا ، وهذا هو حكم اإلسالم 
 يف املرتد عند استابته !

 ال اعلم قولة ظلمت "قال االستاذ حممد قطب يف كتابه مفاهيم ينبغي ان تصحح
ولة متسك rا بعض وحقا فهذه الق " كما ظلمت قولة ابن عباس رضي اهللا عنهما

تشري اىل كفر من يتحاكم اىل  طوائف البدع ،وردوا النصوص الشرعية الكثرية اليت
وحيكمون بقوانني وضعية , شرع غري شرع اهللا ،او الذين يعرضون عن حكم اهللا

النجس والننت تفوح من  تافهة ،مهجية بربرية ،اقل ما يقال عنها ا%ا متخلفة ،وان
عنهما ،وجعلوا  كم اهللا ومتسكوا بقولة ابن عباس رضي اهللاجوانبها ،اعرضوا عن ح

وتناقضاMم  قول اهللا من املتشابه ،وقول ابن عباس من احملكم ،وهذا من محاقاMم
 . العجيبة اليت يعجب منها حىت الطغاة اجلامثني على انفاس املوحدين

 لعلماءومن العجيب ان يتمسك rذه القولة املنسوبة اىل ابن عباس ،بعض من ا
 الذين يشار اليهم بالبنان ،ويقام هلم ويقعد ،فاصلوا وقعدوا تاصيالت وتقعيدات

خالفوا فيها السلف واخللف ،وردوا rا عشرات النصوص القطعية احملكمة بناءا ,
االثر املنسوب اىل ابن عباس ،فلك ان تعجب اخي املوحد من هؤالء  على هذا

حياض احلكام املشرعني من دون اهللا ون عن دكيف يذو  العلماء ،ولك ان تعجب
 . عباس رضي اهللا عنهما ،rذه القولة املنسوبة اىل ابن

واىل صحتها من جهة , ويف هذا البحث املتواضع سنتطرق اىل سند هذه القولة
حجية قول  رواMا ،واىل شرعية انزاهلا يف غري موضعها اليت قيلت فيها، واىل

   ية ؟الصحايب ،وهل ترد به النصوص الشرع
 



 

)١٣( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

 االثر سند 1
 حلرب االمة،ابن عباس رضي اهللا عنهما املنسوبة "كفر دون كفر  وردت مقولة

 "كمن كفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ليس" هو بلفظني ،اول هذين اللفظني
وهذا اللفظ ليس من كالم ابن عباس رضي اهللا عنهما وامنا هي ُمدرجة، اي زائدة 

يق من كالم ابن طاووس. ويظهر ذلك جليا بالنظر املنت ،هي يف التحق على اصل
واليت تفردت rا هذه الزيادة يف رواية واحدة ،مما يؤكد ان , اىل جمموع الروايات

ابن  هي ليست من كالم " ومالئكته وكتبه ورسله ليس كمن كفر باهللا" مقولة
 .ابيه عباس رضي اهللا عنهما ،والراجح ا%ا تفسري لالية من ابن طاووس اخذها عن

طريق  ،رواية من ٢٥٦قال ابن جرير الطربي رمحه اهللا يف ا;لد السادس ،صفحة 
عن سفيان بن عيينة عن معمر بن راشد عن طاووس عن ابيه " سفيان بن عيينة
رضي اهللا عنهما عن تفسريه لقول اهللا تعاىل ~ومن مل حيكم مبا  ،ُسئل ابن عباس

به كفر ،وليس كفرا باهللا ومالئكته  الكافرون ~ قال هي انزل اهللا فاوالئك هم
هذه الرواية ،ذكر رواية  بعد ان ذكر ابن جرير الطربي رمحه اهللا ." وكتبه ورسله

مدرجة ،هي من كالم  اخرى من طريق عبد الرزاق ،ويف هذه الرواية تظهر الزيادة
 . ابن طاووس ،وليست من كالم ابن عباس رضي اهللا عنهما

عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن طاووس " اهللا ابن جرير الطربي رمحه قال
ابن عباس عن تفسري قوله تعاىل ~ومن مل حيكم مبا انزل اهللا  عن ابيه ،ُسئل

قال هي به كفر ،قال طاووس ،وليس كمن كفر باهللا  ~ فاوالئك هم الكافرون
 الزراق نّص ان هذه بالنظر اىل الروايتني يظهر ان عبد . ومالئكته وكتبه ورسله

عنهما ،  الزيادة هي من كالم طاووس ،وليست من كالم ابن عباس رضي اهللا
 ويظهر ذلك ايضا كون هذه الزيادة مل تظهر اال يف رواية واحدة وهي اليت عن

 . طريق سفيان بن عيينة



 

)١٤( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

كابن كثري ،والذي ذكر , وقد اعرض عن رواية سفيان بن عيينة كثري من املفسرين
خالفا لسفيان بن عيينة , ا تنّص على املدرج يف الروايةرواية عبد الرزاق باعتباره
 . الذي مل ينّص على ذلك

  قوله واللفظة الثانية اليت نسبت حلرب االمة ابن عباس رضي اهللا عنهما
ليس بالكفر الذي يذهبون " ويف رواية اخرى " ليس بالكفر الذي تذهبون اليه"

من ابن , لة موجودة يف تفسري ابن كثريوهذه القو  "اليه ،انه ليس كفرا ينقل عن املّلة
ايب حامت واحلاكم يف املستدرك ،عن طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن حجري 

على شرطي الشيخني ومل  قال احلاكم ،صحيح,ابن طاووس عن ابن عّباس عن
جمموع االحاديث  خيرجاه .وكل االحاديث اليت اخرجها احلاكم يف مستدركه ،هي

اجتهاده هذا  ق شروط الشيخني يف التخريج ومل خيرجوهم ،فكاناليت ظن ا%ا تواف
وقيود  استدراكا منه على ما اخرجاه الشيخني.االّ انه مل يتقيد بضوابط وشروط

الشيخني البخاري ومسلم يف ختريج االحاديث،فكان يتساهل يف تصحيح 
ان بعض رواته موجودين يف الصحيحني ،وغفل ان ما يرويه  احاديث مبجرد

يكون متابعة هلم ،وليس انفرادا هلم ،فال تصح  خاري ومسلم عن بعض الرواةالب
لالعتبار ،ان وجد من يتابعهم من الذين  روايتهم لالحتجاج ،بل تكون صاحلة

وغريمها من شروط الشيخني. ومن , توفرت فيهم شروط الرواية من عدل وضبط
 . م علم احلديثاعال الذين رموا احلاكم بالتساهل ،ابن الصالح وهو علم من

على ورعه وتقواه  وعّلة هذا احلديث هو وجود هشام بن حجري من الرواة ،وهو
وقد , وزهده وعبادته ،فهو ضعيف يف الرواية لسهوه وضعف ذاكرته يف احلفظ

ضّعفه جهابذة علم احلديث كامام اهل السنة امحد بن حنبل وحيىي بن معني 
ان ،وابن حجر ،والذهيب ،وعبد الرمحان ابن املديين ،وسعيد بن حيىي القطّ  ،وعلي
 .ومّكي, املهدي
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وقال  " هشام ليس بالقّوي" قال االمام امحد بن حنبل يف شان هشام بن حجري
وضرب  " ضعيف احلديث" القطان وقال سعيد بن حيىي "احلديث ضعيف" مّكي

 وقال حيىي بن معني "هشام بن حجري ليس حبّجة" الذهيب على احاديثه ،وقال
البخاري االّ حديث واحد متابعة وليس منفردا  ومل يروي له . "يف جّداضع"

متابعة وليس منفردا بذاته، ومل يروي له  ،لكون حديثه ال يصلح لالحتجاج به االّ 
 , لكثرة اوهامة ،وقلة حفظه, مسلم حديثني ،متابعة ايضا وليس منفردا

وهذا يعين ان رواية  " غريه مل ناخذ منه االّ ما مل جنده عند" قال سفيان بن عيينة
هي من تفردات هشام بن حجري ،ليس هلا متابع او شاهد  سفيان عن هشام

  . يعتمد عليه
 . هلشام بن حجري االّ املتساهلني ،كابن حّبان ،والعجلي ،واحلاكم ومل يروي
فهذا احلديث ضعيف من ناحية السند،لوجود هشام بن حجري الذي , كما تبّني 

وجهابذته ،وال حيتج به اال متابعة ،وهو دليل قوّي على  ء احلديثضّعفه كبار علما
  ضعف احلديث

املوحد املنصف ،بضاعة القوم ،كّلها ضعيفة ومتكلم فيها ،يرّدون rا   فانظر اخي
وجيعلون هذه البضاعة الكاسدة املزجاة من القطعي احملكم , كالم اهللا ورسوله

 . وكالم اهللا من املتشابه
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  ية قول الّصحابيحجّ  -  2
قيلت   على افرتاض ان مقولة ابن عّباس صحيحة ،وليست منسوبة اليه ، واّ%ا

 تعاىل كتفسري لقوله
واّ%ا قيلت يف من بّدل شرع  " ومن مل حيكم مبا انزل اهللا فاوالئك هم الكافرون"

 الكفر والطغيان ،ويف من شرّع من دون اهللا ،واختذ نفسه نّدا هللا يف اهللا بشرائع
والنهي ،والتحليل والتحرمي وهي خصائص ال جيوز االعرتاف rا  التشريع واالمر
االعرتاف rا لغري اهللا ،هو تاليه لذلك الغري ،وهو الشرك الذي جاء  لغري اهللا ، الن
واقامة دولة يكون السلطان فيها هللا وحده قال اهللا تعاىل يف كتابه  االسالم الزالته

وحاشا ان يصدر هذا  , نفرتض كل هذا. "ه احدايشرك يف حكم وال" الكرمي
اهللا ،او ترّد   القول الساقط من حرب االمة ،هل تصلح هذه املقولة ان تنسخ كالم

املقولة  كالم رسول اهللا ،او ترّد االمجاع ، او حىت ترّد القياس؟ هل صارت هذه
 حجةقرانا يفصل يف مسائل النزاع؟، وباّي دليل يكون كالم غري اهللا ورسوله 

تركت فيكم ما ان " شرعية يف دين اهللا ؟. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم
الرسول الكرمي يؤكد ان  ."تضلوا بعدي ابدا كتاب اهللا وسنيت متسكتم به لن

او حيث على  التمسك بالكتاب والسنة هي العاصم من الضالل والزيغ ،ومل يذكر
 .مصادر اخرى ،غري الكتاب والسنة

ارأيت اقاويل اصحاب  "٥٩٦كتابه الرسالة الصفحة  الشافعي رمحه يف قال االمام
نصري منها اىل ما وافق الكتاب او السّنة او  رسول اهللا اذا تفرّقوا فيها ،فقلت

على قول صحايب اخر ، وال  وهو ما يؤكد ان قول الصحايب ليس حجة " االمجاع
اهللا ورسوله على  معلى من اتى بعدهم، واّمنا منهم خمطئ ومصيب ،فريجح كال

 . اقواهلم ان خالفوا ظاهر النص
واشار " يؤخذ من قوله ويرد اىل صاحب هذا القرب كلنا" قال االمام مالك رمحه اهللا



 

)١٧( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

يذكر  باصبعه اىل قرب رسول اهللا ،فجعل كالم رسول اهللا هو الذي ال يرد وان مل
لى عدم حجية الصحابة ،فهو يف استثنائه التلقي من رسول اهللا وحده ،داللة ع

 ان خالف الكتاب والسّنة, غريه
اذا وجدته ،فما مل اجده فيه  اين اخذ بكتاب اهللا" قال االمام ابو حنيفة رمحه اهللا

ايدي الثقات عن  اخذت بسنة رسول اهللا واالثار الصحاح عنه اليت فشت يف
من اصحابه  الثقات ،فاذا مل اجد يف كتاب اهللا وال سنة رسول اهللا ،اخذت باقوال

 " شئت وادع قول من شئت ،مث ال اخرج عن قوهلم اىل قول غريهم
  وقال االمام امحد رمحه اهللا

 "وسّلم ترك ما خلى النيب صلى اهللا عليهحد االّ خذ برايه و ألليس "
مسالة  فقول هؤالء االئمة يتفق مع قواعد واصول اهل السّنة واجلماعة يف

اهللا  من اقواهلم اذا مل جيدوا يف كتاب االحتجاج بقول الصحايب ،وهو ا%م ياخذون
وسّنة رسوله.لكون الصحايب ليس معصوما ،وقد يصدر منه اخلطأ، وقد يغفل عن 

من السّنة ،وقد ينسى ،وقد يسهى ،اىل غري ذلك ممّا قد يتعرض له غري  اشياء
  يف مسائل التبليغ عن العقيدة .قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز, االنبياء والرسل

 ويكون خمالفتهم للكتاب والسنة احيانا ." خطئنا تؤاخذنا ان نسينا او أربّنا ال"
صادرا عن اجتهاد ،من غري قصد املخالفة ،كأن خيصص الصحايب عموما بظنه 

ويرتك اخلاص ، او يتأول يف اخلرب غري ظاهره بغري برهان بعّلة  ،او يأخذ بعموم
رضي اهللا عنهما ،كان يقول ذلك خبصوص ابن عباس  ظنها .ومن االمثلة على

الربا حرام سوى ربا النسيئة ،وهذا خطأ ظاهر  جبواز ربا الفضل ،ومل يكن يرى من
النسيئة ،وقد رّد عليه الصحابة رضي اهللا  ،فال فرق يف التحرمي بني ربا الفضل وربا
الّشارع الكرمي دينه ،مبن ينسى ويسهى  عنهم ،واهل العلم .وهل يُعقل ان يعّلق
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الصحابة الكرام من تبث عنه  عن بعض امور الّدين وُخيطئ ! مث اليس منويغفل 
 " إن أصبت فمن اهللا وان اخطأت فمّين ومن الشيطان " انّه قال

كان يرى ان  ومن االمثلة على جواز خطأ الّصحايب اّن ان عّباس رضي اهللا عنهما
لقوله , اليةاحلامل اذا مات عنها زوجها ان تعتّد باطول االجلني ،وهو خالف ا

  تعاىل
 وقد خالفه يف ذلك الصحابة رضي "محلهنّ  واوالت االمحال اجلهّن ان يضعن"

  اهللا عنهما ومجهور اهل العلم
وكذلك حلم اكل حلم احلمر االهلية  وكان رضي اهللا عنهما يرى بإباحة زواج املتعة

هللا عليه رسول اهللا صّلى ا ،وقد انكر عليه علّي بن ايب طالب ذلك ،وذكر له انّ 
  وسّلم حّرم ذلك

عنهما ان قاتل النفس املتعمد ال توبة له ،وهو ما  وكان يرى ابن عّباس رضي اهللا
اّن اهللا " الصحابة رضي اهللا عنهم ، قال اهللا تعاىل خالف به الكتاب والسّنة وامجاع

اجتهادا  وصدر ذلك منه"ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ال يغفر ان يشرك به
  غري قصد املخالفةوتأويال من 

اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم تزوج ميمونة وهو  وكان يرى ابن عّباس ايضا اّن رسول
رضي اهللا عنها صّرحت ا%ا تزوجت  حمرم ،وهو غري صحيح ،فقد تبث ان ميمونة

  رسول اهللا وقد احّل من عمرته
احلج ،وهو اخلطاب رضي اهللا عنه ينهى عن متعة الّنساء يف العمرة و  وكان عمر ابن

عمر ابن  وهو ما يدّل ان "متّتع بالعمرة اىل احلج فمن" خالف لالية الكرمية
  اخلطاب رضي اهللا عنها كان خمطئا يف قوله بذلك

تيمية رمحه اهللا يف جمموع الفتاوى ا;لد االول الصفحة  قال شيخ االسالم بن
مل خيالفه غريه ان قول الصحايب حجة فإمنا قاله اذا  ومن قال من العلماء "٢٨٣
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 واّما اذا عرف انّه خيالفه فليس حبجة باالتفاق, من الصحابة وال عرف نّص خيالفه
فكالم ابن تيمية صريح يف اّن قول الصحايب ال يكون حجة على قول صحايب  "
وانّه ال يؤخذ كالم الصحايب ان خالف به ظاهر النّص ،االّ بقرينة شرعية من  , اخر

  لهاهللا او سّنة رسو  كتاب
ال تقوم به حجة ال سيما مع  تفسري الصحايب لالية" قال االمام الشوكاين رمحه اهللا

ان تفسري الصحايب ان خالف به ظاهر النّص ال تقوم به حجة  اي " اختالفه
  شرعية يف دين اهللا

 "211 قال ابن القيم رمحه اهللا يف كتابه اعالم املوقعني ،ا;لد الرابع ،الصفحة
جيوز العمل واالفتاء يف دين اهللا بالتشهي والتخري موافقة للغرض وباجلملة فال 

  " القول الذي يوافق غرضه ... وهذا من اكرب الكبائر ،فيأخذ
وهو  كيف يكون قول ابن عّباس حّجة شرعية يف دين اهللا ،ان خالف به النصّ 

الذي يقول حمذرا من اتباع الصحابة الكبار يف ما خيالف ظواهر النصوص ،من 
  قرينة شرعية غري
اهللا عليه  يوشك ان تنزل عليكم حجارة من الّسماء ،اقول قال رسول اهللا صّلى "

اليس هذا كالم ابن عّباس رضي اهللا عنهما  " وسلم ،وتقولون قال ابو بكر وعمر
كالم اهللا وكالم رسوله ! فما بال اقوام  يرّد كالم من هو خري منه ،ان خالف

وعمر ! اليس هذا تطاول واستدراك  ن هو دون ابو بكريرّدون كالم اهللا ورسوله مب
  على كالم اهللا ورسوله ؟

صريح لكالم اهللا بعدم الوضوح والبيان؟ اليس هذا اMام صريح  اليس هذا اMام
والتلبيس ؟ الستعماله الفاظ تصلح الكثر من معىن ؟كيف  لكالم اهللا بالتدليس

اده بالرجوع اىل كالمه للفصل يف وهو يأمر عب يكون كالم اهللا على غري ظاهره
وقال  " اختلفتم فيه من شيئ فحكمه اىل اهللا وما" امور النزاع ؟ قال اهللا تعاىل



 

)٢٠( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

واليوم  فان تنازعتم يف شيئ فرّدوه اىل اهللا والرسول ان كنتم تؤمنون باهللا" تعاىل
 رائكمال تقّدموا اهوائهم وا " اهللا ورسله ال تقّدموا بني يدي" وقال تعاىل "االخر

ومصاحلكم ،على كالم اهللا ورسوله ،وهذا ما يدل ان ظواهر النصوص مرادة، وان 
تاويلها حيتاج اىل قرينة شرعية تصرفه عن ظاهره، وهو ما يقودنا اىل  خالفها او

حنتاج حقا اىل مثل قولة ابن عّباس رضي اهللا عنهما لنؤول ظاهر  التساؤل، هل
وشرّع من دون اهللا ؟ من غري قرينة شرعية كفر من بّدل  النص الصريح القطعي يف

 ؟ من كتاب اهللا او سّنة رسوله
يصيبهم عذاب  فليحذر الذين خيالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة او" قال اهللا تعاىل

الشرك ،وقد يقع فيها املرء ان استحسن كالم غري اهللا  قال العلماء الفتنة " أليم
عية القطعية ،بكالم غريه ممّن هو غري النصوص الشر  وقدمه على كالم اهللا ،فردّ 

 .بالك بالذين هم ادىن ادىن منهما معصوم ،ولو كان ابو بكر وعمر ،فما
الصفحة  ١١جمموع الفتاوى ،ا;لد  قال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف

كالمه ويرتك االّ  وقد اتفق سلف االمة وائمتها على ان كل احد يؤخذ من "٢٠٨
يفهم من كالم شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهللا  "اهللا عليه وسّلم رسول اهللا صلى

 .ورسوله ،بقول احد ولو كان صحابيا ان خالف ظاهر النصّ  ،انّه ال يرّد كالم اهللا
األّمة ان القياس وحده كاف لرّد كالم الّصحابة ان خالفوا به  وقد اتّفق علماء

 ،ان خالف كالم اهللا ورسوله حّجة شرعية يف دين اهللا ظاهر الّنص ،فكيف يكون
الّصحايب حجة شرعية يف دين اهللا ،ان وافق باقي  واالمجاع ؟! .واّمنا يكون قول

واإلمجاع حّجة شرعية يف ديننا ،اّما اذا خالف , اقوال الّصحابة ،وهو إمجاع منهم
قول احدمها حّجة شرعية على قول  قول صحايب قول صحايب اخر ، ال يكون

اّما اذا عرف قول . اذا عرف من خيالف قوله بقول او فعل االخر ،ال سيما
سّنة  صحايب ومل يعرف من خيالفه يف ذلك ،ومل خيالف نّص من كتاب اهللا او
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 . رسوله ،فهو حّجة شرعية ،وهو ما يسمى باالمجاع السكويت
هذه ،فاألمر ليس كذلك ،فقد خالف ابن عّباس رضي اهللا عنهما  اّما يف قضيتنا
وال يؤخذ بقوله ،الّن االخذ بقوله فيه رّد لكالم اهللا , مجاع والقياس،الّنص واال

عليه ،وهذا ال يليق ،ان يُرّد كالم اهللا ورسوله بقول  ورسوله ورّد لإلمجاع املتفق
 . صحايب ،ولوكان ابو بكر وعمر

كما , وقد ُعلم عن رجوع كثري من الّصحابة عن اقواهلم ،بعدما تبّني هلم الصواب
 عّباس رضي اهللا عنهما ،عن القول جبواز ربا الفضل ،وعن اباحة زواجرجع ابن 

 . املتعة ،بعدما بّني له علي بن ايب طالب عدم صوابه يف ذلك
بعقول بعض من ينتسب الهل العلم ،بتغيري معاين القران  وقد لعب الشيطان

ويل واقوال شيوخهم على ما يظهر من كالم اهللا ،بتأ, ،وتقدمي اقواهلم واهوائهم
  فاسد ،حّرف الكالم عن معناه
وجعلنا قلوrم قاسية  فبما نقضهم ميثاقهم لعّناهم" قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز
هذه خصلة من خصال اليهود , 14 سورة املائدة االية" حيرفون الكلم عن مواضعه

 ابطةالفجرة ،عمدوا اىل تاويل االيات وحتريف معانيها ،مبا فسرته عقوهلم اهل الكفرة
 واّن منهم لفريقا يلوون السنتهم" واهوائهم الباردة وارائهم الفاسدة، وقال اهللا تعاىل,

بالكذب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند اهللا 
ومن انواع , 78 سورة ال عمران االية" اهللا الكذب وهم يعلمون ويقولون على

عن طاهرها ، من غري دليل شرعي يبني مراد القران وصرفها  التحريف تغيري معاين
 . والتقول واالفرتاء على اهللا الشارع ،وهو حمض الكذب

القرآن نفسه ،فأفضل طريقة ملعرفة مراد  فأهل السّنة واجلماعة يفّسرون القرآن من
أطلق يف موضع ،قـُّيد يف موضع  كالم اهللا ،هو من نفس كالمه عّز و جّل،فما



 

)٢٢( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

موضع آخر ،فال يوجد  موضع ،جتده مفّسرا مفّصال يفآخر ،وما كان عاما يف 
  .الكرمية أحد أعلم من مراد اهللا عّز و جّل من نفسه
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  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

 
  المناط الذي قيلت فيه هذه القولة3

فعال قال هذا  على افرتاض أّن هذا األثر املنسوب إىل ابن عّباس صحيحا ،وأنّه
دينا جيب اتّباعه  ين اختذوا من تشريعاMم الّساقطةالقول ،فهل قاله يف املشّرعني الذ

ابن عّباس  ،وأجربوا الّناس للخضوع ألهوائهم و حثالة نظمهم القذرة ؟ هل قال
هل  هذا القول يف من بّدل شرع اهللا ،املشتمل على كّل خري ،الناهي عن كّل شر؟

لذي حيفظ يصّح أن يصدر من حرب األّمة مثل هذا القول وهو الّصحايب اجلليل ا
قدره ،ويعلم أّن الّتحاكم إىل غري شرع اهللا كفر ،و أّن مسألة احلكم هي من  هللا

  العقيدة ؟ ال يعقل أن يقصد ابن عّباس هذا صميم
سياق رّده على اخلوارج الذين كانوا يكّفرون الّناس  قال ابن عّباس ما قاله وهو يف
م يف اإلميان والكفر ،فريون  بناءا على فساد عقيدM, باملعاصي والذنوب والكبائر

حبيث ال يفّرقون بني النواقض العملية وبني , كّل األعمال شرط يف صّحة اإلميان
املعاصي حتت إسم احلكم مبا أنزل اهللا ،ومن  الذنوب الغرياملكّفرة ،وكانوا يدخلون

فقد حكم بغري ما أنزل اهللا ،فيجب  هنا دخلت عليهم الّشبهة،فكل من أتى كبرية
  ر،مصداقا لقوله تعاىلأن يكف

فكانوا يستدّلون على كل من  " ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأوالئك هم الكافرون"
rذه اآلية الكرمية ،وأثناء مناظرMم البن عّباس رضي اهللا عنهما ،تبّني  عصى اهللا
مذهبهم يف الكفر واإلميان ،و أّن القوم يرون كّل املعاصي هي حكم بغري  حقيقة

 "كفر كفر دون" فرّد عليهم ابن عّباس رضي اهللا عنهم ،بقولته , اهللاما أنزل 
املصاحف وقالوا حّكمتم الّرجال ،إشارة إىل  خالل مناظرMم هلم ، بعد أن رفعوا,

املسلمني خالل احلرب واخلالف اّلذي وقع  قضّية الّتحكيم املشهورة ،حقنا لدماء
فيان رضي اهللا عنه ، وكان س بني علّي رضي اهللا عنه ،وبني معاوية بن أيب
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  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

عنه ،وعمروا بن  احلاكمان مها ،أبو موسى األشعري من طرف علّي رضي اهللا
عنه  العاص من طرف ،معاوية بن أيب سفيان ،فكانت تلك القولة منه رضي اهللا
 ،يف معرض نقاشه هلم حول مسألة احلكم مبا أنزل اهللا ،وأّن املعاصي والكبائر

 كفر"  معىن اآلية ،هو كفر ال ينقل عن املّلة ،إّمنا هوالذين أدخلها اخلوارج يف,
احلاكم تشري بأّن الكالم كان موّجها لفئة  والّرواية املذكورة يف مستدرك,"دون كفر

إنّه كفر ال  ,يذهبون إليه بالكفر الذي ليس "معّينة ،وليس تفسريا لآلية الكرمية
 "املّلة ينقل عن

عّباس رضي اهللا  ،والذين يريدون تنزيل مقولة ابن هذا هو فهم اخلوارج لآلية الكرمية
احلكم مبا  عنهما ،اّليت كانت يف معرض رّده على الفهم الّسقيم للخوارج ملسألة

ابن  أنزل اهللا ،حقيقة أمره أنّه يلّبس على الّناس أمر دينهم خذمة لبدعته ،فال
للقوانني  ،احملّكمني عّباس رضي اهللا عنه ،قال ما قاله وهو يعين املبّدلني لشرع اهللا

بتلك اآلية  الوضعية ،املتحاكمني للشرائع الطّاغوتية ،وال اخلوارج كذلك استدّلوا له
من دون اهللا  الكرمية وهم يقصدون احلكم بغري ما أنزل اهللا مبعىن الّتبديل والّتشريع
  ىلكقوله تعا ،و إالّ الستدّلوا له رضي اهللا عنه بآيات ال حتتمل صرفا و ال تأويال

فاّلذي يشرّع من دون  , " أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا"
لنفسه احلّق يف إحدى خصائص امللك ،وهي احلكم والّتشريع  اهللا ،فقد زعم

أحد غري اهللا ميلك هذا احلّق ،ومن اعرتف لغري اهللا rذا  والّتحليل والّتحرمي ،فال
وال " اهللا ،وأشركه مع اهللا يف احلكم ،قال اهللا تعاىلدون  احلّق ،فقد اّختده ربّا من

عبادة األصنام واإلستغاثة  فال فرق بني من يشرك باهللا يف ,"أحدا يشرك يف حكمه
نظام حياته بكّل  باجلّن ،وبني من يطلب الّرزق من األموات ،وبني من يتخذ

فرق بينهما يف  التفاصيله ،وقّده وقديده من غري اهللا ،ال فرق بينهما يف العبادة ،و 
ويتخذ من , الّشرك ،فكالمها مشرك ،وقد يكون الذي يطيع غري اهللا يف أمور احلياة



 

)٢٥( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

وال يتربّء , تلك النظم اليت شّرعها الطاغوت منهجا يف احلياة ونظاما جيب أن يـُّتبع
الّرزق  من واضعيها ومنها ،ويعتزهلا ،فهو أكثر شركا ممّن تقتصر عبادته على طلب

  ، أو يسجد لصنم ،أو حلجر ، ألّن شرك احلاكمية يتعّدى ضرره إىلمن غري اهللا
 سواه من الّناس وا;تمع ،وما جائت الّشريعة إالّ حلفظ دين اهللا وعقيدة الّناس

الّصحيحة ،وحفظ العقل واجتناب العبث به ،وحفظ الّنفس اّليت صارت تزهق كّل 
اّليت جاءت الشرائع الطّاغوتية أعني الطّاغوت ومبباركته ،وحفظ املال ، يوم ،وحتت
الّناس بالباطل حتت نظم ربوية ،وحلفظ العرض الذي صار أرخص  لتأكل اموال

  من بعض املواد الّتجميلية
املضاهية  بل إّن مسألة استبدال شريعة اهللا بقوانني اإلفرنج ، ومسألة تشريع القوانني

رضي اهللا  ف يف زمن الّصحابةلشرع اهللا ،واّليت جيادل عنها علماء الّسلطان ،مل تعر 
 عنهم ،وال يف عهد الّتابعني وال من جاء بعدهم ،و إّمنا عرفت يف زمن شيخ

 اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ،بعد مرور حوايل سبع قرون من بعثة املصطفى ،عليه
الّصالة والّسالم ،أثناء حكم الّتتار ،والذي قام ملكهم جنكيزخان جبمع شرائع 

هودية والّنصرانية ،والّدين اإلسالمي احلنيف ، يف كتاب مسّاه الياسق من الي, شّىت 
  حكم الّناس بذلك ،بدل شرع اهللا وحده ،وأراد

ابن عّباس رضي اهللا عنهما ، على واقع اليوم  والذين ينزلون تلك املقولة ،حلرب األمة
م اىل قانون عنه بتبديل شرع اهللا ،وبالّتحاك ،حقيقة أمرهم أّ%م يّتهمونه رضي اهللا
وتقّمص خصائص الرّب ،يف الّتحليل والّتحرمي , الطّاغوت ،وبالّتشريع من دون اهللا

  ،واألمر والّنهي
يشّرعون من دون اهللا  فطاعة الذين, " أطعتموهم إّنكم ملشركون وإن " وقوله تعاىل

عّبد فال أحد ميلك أن ي, ،وحيّرمون احلالل ،وحيّلون احلرام ،شرك وكفر والعياذ باهللا
احلّق ،ومن يفعل  الّناس وخيضعهم لقوانينه ،بل ال جيوز اإلعرتاف للطاغوت rذا
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األمر ،هو الّشرك  ذلك فهو مشرك كافر ، ألّن األمر كّله هللا ،وإشراك غري اهللا يف
والقبول بشرع  " قل إّن األمر كّله هللا" الذي ال تنفع معه طاعة ،قال اهللا تعاىل

  اذ ذلك الطّاغوت نّدا هللا يف األمر والّنهياختّ , مستمّد من طاغوت هو
حّىت حيّكموك فيما شجر بينهم مثّ ال جيدون يف  فال ورّبك ال يؤمنون" وقوله تعاىل

اعرض  هذه اآلية ترّد بقّوة على من, " تسليما أنفسهم حرجا ممّا قضيت ويسّلموا
 احدة ،فهوعن حكم اهللا ،وتركه ليّحم الطّاغوت يف شؤون حياته ،ولو يف مرّة و 

 كافر كفر ال ينفع معه إميان
اهللا والّرسول إن كنتم تؤمنون باهللا  فإن تنازعتم يف شيئ فرّدوه إىل" وقوله تعاىل
شيئ من شؤون احلياة ،هو   فعدم رّد األمر إىل اهللا ورسوله يف أيّ  " واليوم اآلخر

  كفر أكرب خمرج من املّلة ،وهو نفي ألصل اإلميان
فكانت الّربوبية عند بين  " وا أحبارهم ورهبا%م أربابا من دون اهللاّختذ" وقوله تعاىل

الّرهبان والعلماء يف ما يعلمون أنّه خالف ملا أنزل اهللا .اختذوهم  إسرائيل ،طاعة
طاعتهم طاعة مطلقة ،فكيف مبن بّدل شرع اهللا ،وشرّع من دون اهللا !  أربابا مبجّرد

 !! نني الكفريّة املبّدلةممّن أطاع تلك القوا أليس أحّق بالكفر
احلّكام واخلروج عليهم ،مبجّرد اقرتافهم للمعاصي ،من  فاخلوارج اشُتهر عنهم تكفري
تبديل شرع اهللا مناط كفر اليهود ، ومن غري استرياد  غري استحالل هلا ،ومن غري
والّنصارى ،ومن غري حتاكمهم لقوانني الطّاغوت ، بل مل  قوانني وضعية من اليهود

يف عهد حكم األموّيني والعّباسيني ،بل كّفروا  ذلك يف زمن ظهورهم ،وال يعرف
كاحلّجاج وغريهم من أمراء بين أمّية وبين , احلّكام فقط جلورهم وظلمهم للعباد

أنه مل يُعرف عنه أنّه بّدل شرع اهللا ،أو  العّباس ، واحلّجاج رغم ظلمه وجوره ،إالّ 
يعّطل حكم اجلهاد ،بل كان جماهدا  وملاّختذ من نفسه نّدا هللا يف احلكم ، 

أنّه كان يوايل الفرس وا;وس  ،وصلت جيوشه إىل اهلند والّسند ، ومل يُعرف عنه
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يُعرف عنه أنّه مسح وكّرم من  ،أو اليهود والّنصارى ،بل كان والؤه هللا وحده ،ومل
ماء زمانه فقد كّفره كبار عل يستهزئ بدين اهللا ،حتت إسم حرّية الّتعبري ، ومع ذلك
وعدم تكفري الّسلف له , ، وليس كما تّدعي مرجئة العصر ،وحتتّج بظلم احلّجاج

تلميذ ابن عّباس  ،ومن األعالم الذين كّفروه ،سعيد بن جبري ،والّنخعي ،وجماهد
املرجئة  رضي اهللا عنهما ،وطاووس الذي روى حديث ابن عّباس ،الذي حيتّج به

 ،وكذلك ممّن كّفره الّشعيب ،فأينهم من هذه ،يف عدم تكفري من بّدل شرع اهللا
  الفريّة ،وهذا البهتان ،وهذا الّتدليس الذي ليس بعده تدليس

أنّه ال يوجد من الّسلف من كّفر احلّجاج رغم ظلمه وجوره , وعلى افرتاض
اخلصومة ،فخصومتنا يف من بّدل شرع اهللا ،أو شرّع  ،فاستدالهلم خارج عن موضع

وضعية ،أو أعرض عن احلكم مبا أنزل اهللا  اكم إىل قواننيمن دون اهللا ،أو حت
من غري أن يّتخذ نظاما له يف , ،وليس يف من ظلم وجار مع حكمه مبا أنزل اهللا

  . احلياة ،مستمّد من غري اهللا
ومن مل حيكم " حيتّجون على من ظلم أو اقرتف معصية ،باآلية الكرمية لذلك كانوا
خمطؤون يف استدالهلم هذا  وكانوا بالفعل ," لكافرونفأوالئك هم ا مبا أنزل اهللا

اليت قاهلا خالل مناظرته هلم  ," كفر دون كفر" ،وبالفعل كانت قولة ابن عّباس
لعقيدة أهل السّنة واجلماعة ،يف عدم تكفري من ظلم ،أو ارتكب معصية  ،موافقة

اهللا  وقد رجع منهم خلق كثري بربكة حجج ابن عّباس رضي, وذنبا دون الكفر
   عنهما
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 اهللا األدلّة التي ترّد القول المنسوب الى ابن عّباس من كالم
بالقول املنسوب حلرب  , القول اّن الكفر املذكور يف ايات املائدة هو الكفر االصغر
االثر الضعيف،وهو اMّام  االّمة ابن عّباس رضي اهللا عنهما ،فريّدون كالم اهللا rذا

طريقة اهل الزيغ  وعدم الفصاحة وقوة البيان ،وهذه هيلكالم اهللا بالتناقض ،
ذياذا عن حياض  والضالل يف تأويل النصوص القطعية الداللة اىل ما Mواه انفسهم

 . الطواغيت واسيادهم املرتّدين
  قال اهللا تعاىل

امّنا بافواههم  ياأيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر من الذين قالوا"
مل يأتوك  قلوrم ،ومن الذين هادوا مسّاعون للكذب مسّاعون لقوم اخرينومل تؤمن 

فاحذروا  ،حيّرفون الكلم عن مواضعه ،يقولون ان أوتيتم هذا فخذوه وان مل تأتوه
يطّهر  ومن يرد اهللا فتنته ،فلن متلك من اهللا شيئا ،اوالئك الذين مل يرد اهللا ان

 ة عذاب عظيم ،مسّاعون للكذب أّكالونقلوrم ،هلم يف الدنيا خزي وهلم يف االخر 
   للسحت ،فإن جاؤوك فاحكم بينهم مبا انزل اهللا

يف الكفر  وكما يتبّني من سياق هذه االيات الكرميات ،فهي تعين الذين يسارعون
 ،فهو ليس كفر جمرد ،بل هي يف الذين يسارعون يف الكفر ،اي كفرهم ال جدال

  فيه
  ٨٨٨ل يف ا;لد الثاين الصفحة قال سّيد قطب رمحه يف كتاب الظال

وشرع او هوى , اّن املسالة يف هذا كّله مسألة اميان او كفر ،وإسالم او جاهلية"
حيكمون مبا  ،وأنه ال وسط يف هذا االمر،وال هدنة وال صلح ،فاملؤمنون هم الذين
الذين ال  أنزل اهللا وال يبّدلون منه شيئا ،والكافرون والظاملون والفاسقون ،هم

 " حيكمون مبا انزل اهللا
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والنرضى قبول , ان نكون يف معسكر االميان ،نذوذ عن دين اهللا بأرواحنا فإّما
الطاغوت  سلطان حيكمنا غري اهللا ، فنحكم مبا انزل اهللا ،ونرفض اإلذعان حلكم

 ،فنكون مؤمنني .وإّما ان نكون يف معسكر الّشرك ،فنكون كافرين ،معرضني عن
 نني الطاغوت ،وخنضع له ونذّل له ،فنخسر الدنيا واالخرةدين اهللا ،حنكم بقوا

فاملسألة ال حتتمل انصاف احللول ،وال تلتقي مبادئ اإلسالم السامية ،بنجس ,
اجلاهلية ،فإّما اسالم وإّما جاهلية ،إّما شرع اهللا ،وإّما هوى الطاغوت ،إّما  األنظمة

  لم والطغيان .قال اهللا تعاىلنركن اىل حكم اهللا ،وإّما ان نغرق يف مستنقع الظ ان
ال يوجد االّ حق واحد وهو يف شرع ." فماذا بعد احلق االّ الضالل فأّىن تصرفون"
وما سواه فهو باطل وضالل وظلمات وغّي وكفر وطغيان ،وان تعّددت صور , اهللا

والكفر ،فهو شيئ واحد ،وهو كل ما خيالف شرع اهللا ،سواء كان  هذا الظلم
منهج للحياة ،او تصور إعتقادي ،فهو الشرك والظلم الذي  ،او يفمتمثال يف نظام 

قيئه وقذارته ،وإن حال بني الفئة املؤمنة والكافرة  جاء األسالم ليطّهر الناس من
ويتنفعون بذلك الشرك والظلم ،فلن تنتهي بذلك املعركة  ،ثلثة من الذين يسرتزقون

 .ني الغّي والّرشدالشرك والكفر ،ب احلامسة بني احلق والباطل ،بني
ذلك ليقع ،لوال فساد اعتقادهم الذي  وهؤالء الذين يسارعون يف الكفر ،ما كان
الذين قالوا امّنا بأفواههم ومل تؤمن  من" يدّل على نفاقهم القليب .قول اهللا تعاىل

فهل يقال للذين امنوا بأفواههم ومل تؤمن قلوrم ،اّن كفرهم كفر اصغر ؟  " قلوrم
قبلك  أمل تر اىل الذين يزعمون اّ%م امنوا مبا أنزل اليك وما أنزل من" عاىلاهللا ت قال

 يريدون ان يتحاكموا اىل الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان
نفاقا اعتقاديا ،بدليل اّ%م صّرحوا باالميان , هؤالء منافقون " يضلهم ضالال بعيدا

اىل الطاغوت ،اي اىل قوانني الكفر واالحلاد  ابأفواههم ومل تؤمن قلوrم ،فتحاكمو 
كّذب اهللا زعمهم هذا .قال اهللا تعاىل يف  واجلاهلية ،ويزعمون اّ%م مؤمنون ،وقد
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ويقولون امّنا باهللا " اعماهلم إميا%م املزعوم الذين يّدعون االميان بأفواههم وتكذب
حلقيقة  نفي "املؤمننيمن بعد ذلك وما أوالئك ب وبالّرسول وأطعنا مث يتوّىل فريق

  االميان بسبب تولّيهم عن اخلضوع واإلذعان لشرع اهللا
فهل  " الذين هادوا مسّاعون للكذب مسّاعون لقوم اخرين ومن" وقال اهللا تعاىل

عنه  يقال عن اليهود كفرهم كفر اصغر ؟ وهل يصّح ان يقول ابن عّباس رضي اهللا
يف اليهود ،فيا عجيب من الذين  ،اّن كفرهم كفر دون كفر ! وهذه االية نزلت

 كفر التويل واخلضوع لشرع اهللا بالكفر االصغر ،واالية تنطق خبالق ما يؤولون
 .يقولون

وإن مل  حيّرفون الكلم عن مواضعه يقولون ان أوتيتم هذا فخذوه" قال اهللا تعاىل
 اليهود ،يأخذون ما Mواه قلوrم ،ويعرضون عن هذه هي خصال " تُأتوُه فاحذروا

فيحكمون بشرائع الظلم والكفر ،ويعرضون , ما خيالف أهوائهم ومصاحلهم العقلية
 عن كّل شر عن حكم اهللا ،املشتمل على كل خري ،الّناهي
فلن متلك له من  ومن يُرد اهللا فتنته" قال اهللا تعاىل يف سياق هذه االيات الكرميات

الّدنيا خزي ويف االخرة  هلم يف اهللا شيئا ،اوالئك الذين مل يُرد اهللا ان يطّهر قلوrم،
يقال عن الذين يريد اهللا فتنته ،يكون كفره كفر أصغر ؟ هل  فهل " عذاب عظيم

أصغر  يكون كفرهم كفر " متلك له من اهللا شيئا فلن" الذي يقول اهللا فيهم
يُرد  ،ويكون فعلهم هذا جمّرُد كبرية من الكبائر ،يغفرها اهللا ان شاء ! وهل الذين مل

 ان يطّهر قلوrم وهلم يف الّدنيا خزي ويف االخرة عذاب عظيم ،يكون كل هذااهللا 
الوعيد والتهديد الّشديد ،يف من ارتكب كبرية من الكبائر ؟ فصاحب الكبرية 

كبريته ،فهو حتت املشيئة ،وال يقال يف حّقه اوالئك الذين مل يرد  مهما عظمت
فالذين خسروا  "عظيم  االخرة عذابهلم يف الّدنيا خزي ويف", قلوrم اهللا ان يطّهر

وكيف حيّكمونك ". يكون كفرهم كفر أصغر ،بل هو كفر اكرب الّدنيا واالخرة ال
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هل  " فيها حكم اهللا ،مث يتوّلون من بعد ذلك وما أوالئك باملؤمنني وعندهم التوراة
اهللا ،يكون كفرهم كفر اصغر ،هل هؤالء  هؤالء الذين ال يرضون حتكيم شرع

فال ورّبك ال يؤمنون " اهللا تعاىل عرضون عن حكم اهللا يكونون مؤمنني ،قالالذين ي
أنفسهم حرجا ممّا قضيت ويسّلموا  حّىت حيّكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف

 نفي حلقيقة االميان ،وصّحته بسبب االعراض عن الّتحاكم اىل شرع اهللا " تسليما
الّشديد من احلق  لبعد هذا التأكيدوالّتسابق اىل قوانني الكفر والطغيان ،ه,

اهللا ؟،بل  سبحانه وتعاىل ،تبقى ادىن شبهة يف كفر من اعرض عن احلكم مبا أنزل
 حتاكم اىل الطاغوت ، بل طارد وشّرد من طالب بتحكيم شرع اهللا ،بل شرّع من
دون اهللا ،وبّدل حكم اهللا بقوانني رخيصة ،يكون كفره كفر اصغر ،وقد ارتكب  

لكبائر !. قال اهللا تعاىل يف موضع اخر ،مبّينا كفر من رّد االمر عند ا كبرية من
فإن تنازعتم يف شيئ فرّدوه اىل اهللا والّرسول " والتنازع اىل غري شرع اهللا االختالف
اهللا والّرسول عند التنازع ،يف اّي شيئ  فالّرد اىل " تؤمنون باهللا واليوم االخر ان كنتم

واجلملة شرطية ،تفيد انتفاء املشروط , بات اإلميانمن امور احلياة ،هو من موج
الّشرط ،وهو رّد االمر اىل اهللا والّرسول  وهو االميان باهللا واليوم االخر ،عند انتفاء

 .امللزوم ،ضرورة انتفاء الالزم عند انتفاء
أصول االميان  ويزيد اهللا سبحانه وتعاىل تقرير مسـألة احلاكمية ،وكو%ا أصل من

الّصادعون باحلق , ارسها االنبياء والّرسل والعلماء الربّانيون العاملون،وعقيدة م
وسلطانه الزائف , ،الرّافضون اخلنوع واالستسالم اجلبان لنفوذ الطاغوت ،وهيلمانه
لذلك اإلعتقاد  ،وألوهيتة الواهية ،وأّن احلكم بشريعة اهللا ،هو الّرتمجة العملية

الكفر االكرب  ا انزل اهللا ،واإلعراض عنه ،هوالرّاسخ يف القلب ،وأّن عدم احلكم مب
فيها هدى ونور  انّا أنزلنا التوراة" ،الذي ال حيتمل صرفا وال تأويال .قال اهللا تعاىل

مبا استحفظوا من   ،حيكم rا النبّيون اّلذين أسلموا لّلذين هادوا والربّانيون واألحبار
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بايات اهللا  اخشون ،وال تشرتواكتاب اهللا ،وكانوا عليه شهداء،فال ختشوا الّناس و 
هذه هي صفات  " مثنا قليال ،ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأوالئك هم الكافرون

النور،العاملني مبا على أعناقهم من أمانة التبليغ واحلكم مبا أنزل  أهل احلق ،وأهل
نيون ،هؤالء اهللا التوراة االّ ليحكم rا األنبياء والّرسل ،والعلماء الربّا اهللا .فما أنزل

هم حّقا ورثة األنبياء ،وقفوا يف وجه الباطل بكل شجاعة ،صدعوا باحلق  العلماء
ما عندهم من علم مّن اهللا به عليهم ،وكانوا عليه شهداء ،ال خيشون  ،وبّلغوا أمانة
احلّق، ال يلّبسون على الّناس دينهم ،طلبا للّدنيا ومتاعها الزائف،  الّناس يف قول
ويف متاعها الذي ال يساوي عند اهللا جناح بعوضة ،مل يشرتوا بايات , زاهدين فيها
زهيدا ،رخيصا ،مل يكونوا عونا للطاغوت يف حربه على اإلسالم ،ومل , اهللا مثنا قليال
يكتمون احلّق وجيهرون بالباطل إرضاءا للطاغوت ،رهبة أو رغبة , يكونوا له بوقا

الدنيا وزينتها ومتاعها الفاجر ،فهم  الربّانيون ،مل تغرهم .هذه هي صفات العلماء
اهللا هو منهج األنبياء وضريبة اإلنتماء ملعسكر اإلميان  يعلمون أن احلكم مبا أنزل
الذي ال يهاب ما عند الطاغوت من قّوة ماّدية ،وأ%م  ،فريق أهل احلق ،حزب اهللا
وأنصاره معهم من إميان واستعالء على أهل الباطل  هم املنتصرون يف الّنهاية مبا

الطاغوت ،رهبة منهم ومن بطشه ونكايته  .أّما الذين استخذموا علمهم يف خذمة
من زينة ومتاع ولذة وهلو،فكتموا  بأهل الّتوحيد ،او رغبة منهم ممّا عند الطاغوت

عونا له يف تلبيس احلّق وتلميع  احلّق الذي يؤمنون به يف قلوrم ،ورضوا أن يكونوا
الثلة املؤمنة اليت رفضت ان تعبد  اتّباع احلّق ،ووصف تلكالباطل ،وصّد الّناس عن 

طلبا ملا عند الطاغوت , الطاغوت ،وختضع له ،باخلوارج وغريها من صفات مقيتة
املؤمنة ،تلك  من متاع ،او رهبة ممّا عنده من جربوت .فكانوا عكس تلك العصبة

سبيل اهللا ،أو  نقّية يفالثلة الطاهرة امللقاة يف الّسجون ،أو اّليت زهقت ارواحهم ال
وحكموا مبا  اليت شّردت يف األرض ومل خيفها بطش الطاغوت ،فلم خيافوا الّناس
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األرض ،كما  أنزل اهللا ، فكانوا له عابدين ،مستسلمني له ،مقرّين له حبّق امللك يف
األرض  وهو الذي يف الّسماء إاله ويف" له حّق امللك يف الّسماء ،قال اهللا تعاىل

الطّاعة والتلّقي منه وحده ،عبادة يتقربون rا إىل اهللا  فكان إقرارهم له حبقّ  " إاله
والكفر rا ،ومن عابديها وواضعيها ،وحمّكميها ، , ،وكان رفضهم لشرائع الطاغوت
من اجّل العبادات . أّما هؤالء الرّاضني حبكم  والرباءة منهم ،واعتزاهلم ،عبادة

الّسخيفة ،كافرون ،ظاملون ،فاسقون ،قال  انينهالطاغوت ،واملدافعني عنه ،وعن قو 
 " فأوالئك هم الكافرون ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا" اهللا تعاىل

  قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم
 " فدخل اجلّنة سّيد الشهداء محزة ،ورجل قام اىل سلطان جائر فامره و%اه ،فقتله"

ع محزة بن عبد املطّلب ،سّيد الشهداء الّصادعني باحلّق ،م هذا هو مقام العلماء
اهللا هلذه الفئة الطاهرة النقّية اليت باعت أرواحها رخيصة  يف اجلّنة ،وهذا تكرمي من
جنان وحور حسان ،وقصور من اللؤلؤ واملرجان ،ذلك  هللا ،تبتغي ما عنده ،من

اليت رفضت أن تكون أداة يف يد الطاغوت  جزاء اإلحسان .هذه الثّلة املؤمنة
تطالب بتحكيم شرع اهللا ،وتدّلس  حيرّكها مىت يشاء ،ليسكت rا األصوات اليت

الطاغوت اخلسيسة ،مقابل  على الّناس ،وتلّبس عليهم امور دينهم خذمة ألغراض
خيرصون به إحلاح , ما يلقى هلم من فتات يقتاتون به كالكالب املسعورة اجلائعة

مكّيفة  الء ،يفتون من مكاتبشهواMم الدنيوية اهلابطة ،فتجد هؤالء العم
من  ،ويطعنون يف ا;اهدين احملاربني لدولة الطاغوت ،بأ%م خوارج ،مرقة ميرقون
عليهم  الّدين كما ميرق الّسهم من الرمّية ،وأ%م كالب أهل الّنار ،فُيهّيجون العوام

 ،بتلك الفتاوى املسمومة ،خذمة جليلة للطاغوت .فُيؤلون الّنصوص الّشرعية اليت
تدين من حكم بغري ما أنزل اهللا ،فيصرفو%ا عن ظاهرها حبديث ضعيف ،منسوب 

ابن عّباس رضي اهللا عنهما ،فيرتكون عشرات الّنصوص اليت تبني مراد  حلرب األمة
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األحكام اليت أطلقها يف موضع ،فُيعرضون عن باقي الّنضوض اليت  اهللا من تلك
جل من الّرجال ،خمالف لعشرات حبديث ضعيف منسوب لر  تبني املراد ،وحيتّجون

 !!! الّنصوص
سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز،ذاّما وُحمّقرا كل من أخلد اىل األرض واتّبع  قال اهللا
 ورضي مبتاعها القليل ،واصفا إيّاه بالكلب،بأخّس وأحّط وأحقر خلق اهللا, هواه

ن فكان من الغاوين الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطا واتُل عليهم نبأ"
rا ،ولكّنه أخلد إىل األرض واتّبع هواه ،فمثله كمثل الكلب ان  ،ولو شئنا لرفعناه

دعى اسُتحيب له  كان يف القّمة الّسامقة ،إذا "ترتكه يلهث حتمل عليه يلهث أو
مع قومه  ،وكان عابدا عاملا ،ذو مكانة رفيعة بني قومه ،فاتّبع هواه الذي كان

 ،فناصرهم على املؤمنني بالّدعاء ،وظاهرهم عليهم بدعائه ،فخنسوعشريته وأهله 
 وُجّرد ممّا عنده من إسم أعظم ،فكفر بذلك ،ومل ينفعه علمه ومل تنفعه عبادته
والّسنني اليت قضاها يف ذلك ،فمثله كالكلب إن حتمل عليه يلهث ،أو ترتكه 

هلم بالفتاوى والرّد على  شأن العلماء املرقّعني ألهل الباطل ،املناصرين يلهث ،وهذا
طلبا لعرض من الّدنيا زائل ،قال اهللا تعاىل حمذرا من هذا الّصنف , أصحاب احلقّ 

 " وال تشرتوا بآيايت مثنا قليال" بالتقّرب للطاغوت اخلبيث الذي يقتات
  قال اهللا تعاىل

كم عليه فاح وأنزلنا إليك الكتاب باحلق مصّدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا"
بشريعة اهللا منهج كّل األنبياء والّرسل ،ألنّه الفاصل بني  احلكم " بينهم مبا أنزل اهللا

احلّق والضالل ،بني منهج الّرمحان ومنهج الشيطان ،بني أولياء  األميان والكفر ،بني
الّشيطان.جاء القرآن ليقّرر هذه احلقيقة بكل وضوح ،وليكون احلكم مبا  اهللا وأولياء
املفرق بني من يكون على دين اهللا ،وبني من يّدعي ذلك بلسانه وهو  وأنزل اهللا ه

خمادع ،ألّن حقيقة فعله تؤكد على كفره وتنفي عنه ما اّدعاه من  يف احلقيقة كاذب
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ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا شاهدين على " تعاىل إميان .قال اهللا
وتدّل على فساد  د عليهمفأفعاهلم وأقواهلم الكفرية تشه " أنفسهم بالكفر

اهللا هو اإلميان  اعتقادهم ،وعلى باطلهم الذي جيّرونه وراءهم .ألّن احلكم مبا أنزل
الذي ال جيتمع  ،واحلكم بشريعة الطاغوت هو إميان بالطاغوت ،وبالتّايل هو الكفر

 .مع اإلميان يف قلب امرء أبدا
الذين ال  هؤالء " هم الظاملونأنزل اهللا فأوالئك  ومن مل حيكم مبا" قال اهللا تعاىل

قال , حيكمون مبا أنزل اهللا هم ظاملون الظلم األكرب ،الذي يرادف الكفر األكرب
هم ظاملون بشركهم آهلة زائفة ، وطواغيت مع  " والكافرون هم الظاملون" اهللا تعاىل

هم ظاملون اشّد الظلم ،وقد نصّبوا , اهللا يف سلطانه وحكمه ،وخصائصه ،وربوبيته
اهللا ،او يعرضون عنه وخيضعون يف  فسهم أندادا هللا ،فيشّرعون أو يبّدلون حكمأن

ما قال اهللا ورسوله .وليس  املقابل حلكم الطاغوت ،يتحاكمون إليه ويقّدمونه على
ألّن حقيقة الظلم . هناك ظلما اكرب من هذا التعّدي على حقوق اهللا وسلطانه

أكرب ظلم هو أن  " عظيم إّن الّشرك لظلم" وغايته هو الشرك باهللا ،قال اهللا تعاىل
 خلقك ،وقد أنعم عليك باحلياة ،وبكثري من الّنعم . وقال تعاىل جتعل هللا نّدا وقد

 "أنفسهم مبا كانوا بآياتنا يظلمون فأوالئك الذين خسروا"
جاهلون بأحكام  أّما الذين يفسرون الظلم هنا بالظلم األصغر ،فهم وامهون ،أو

واألوىل , ن األلفاظ الشرعية حبسب مقاصدهم ومآرrم وبدعتهمالشريعة ،فيؤولو 
 محل ألفاظ القرآن على عرفه الشرعي ،فيكون اللفظ الشرعي إن أُطلق يبقى على
ظاهره ،وال يصرف املعىن عن ظاهره إالّ بقرينة شرعية تدّل على ذلك ،ويف غياrا 

فرتاء على اهللا املعىن على ظاهره ،ألّن خالف هذا هو عني الكذب واإل يبقى
  يقله ،وتقويله ما مل
  قال اهللا تعاىل
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والفسق هنا أيضا يعين الفسق  " ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأوالئك هم الفاسقون"
الفسق املرادف للكفر ،قال اهللا تعاىل يف بيان أن الكافر فاسق فسقا  األكرب،أي

وقال تعاىل يف  " لفاسقونأنزلنا إليك آيات بّينات وما يكفر rا إالّ ا ولقد" أكرب
كفر  ومن" وقال تعاىل "فأوالئك هم الفاسقون فمن توّىل بعد ذلك"شأن الكافر

املنافقون واملنافقات "تعاىل يف شأن املنافق وقال " بعد ذلك فأوالئك هم الفاسقون
املعروف ويقبضون أيديهم نسوا اهللا  بعضهم من بعض يأمرون باملنكر وينهون عن

وقد وصفه , فاملنافق ال خيتلف يف كفره أحد "الفاسقون نافقني همفنسيهم ،إّن امل
فإّ%ا ال  اهللا عّز و جّل بالفاسق ،وهو ما يؤّكد أّن األلفاظ الشرعية إذا أطلقت

للّداللة  حتتمل إالّ حقيقتها و أصلها .فالّشارع مل يعتد على استخذام لفظ الكفر
قوانني   يرون كفر من يبّدل ويشرّععلى املعصية أو الكبرية ، ليحتجّ  بذلك من ال

استخذم  وضعية ،ويّتخد من نفسه نّدا هللا يف التشريع والّتحليل والّتحرمي . و إّمنا
املّلة. و  هذا اللفظ الشرعي يف كّل الّنصوص للّداللة على الكفر األكرب املخرج من

كالم  منال يعرف الكفر األصغر إالّ بقرينة شرعية تدّل عليه من كالم اهللا او 
  رسوله

الفسق ولفظ  واهللا سبحانه يعّرب عن الكفر بالفاظ خمتلفة ،كلفظ الظلم ولفظ
واحد  الكفر ،وال فرق بينهم يف املعىن إن جاءت مطلقة ،ال سيما أّن سبب النّزول

 ،وهي يف من بّدل شرع اهللا ،وحتاكم إىل قوانني الكفر،فالذين حكموا بغري ما أنزل
اrم أحد حقوق اهللا ،واّدعائهم حّق الّتشريع ،الذي هو اهللا هم كافرون،الغتص

وقال  "أال له اخللق واألمر" خصائص اهللا ،الذي يرتبط مبلكه ،قال اهللا تعاىل أحد
له  فألوهيته ينبغي اإلعرتاف ," األرض إاله وهو الذي يف الّسماء إاله ويف" تعاىل

 ع له وحده ،ونفي األلوهيةrا يف الّسماء واألرض ،وممارستها على الواقع ،باخلضو 
عن غريه ،والكفر rا ،والرباءة من العابدين لغري اهللا. و هم ظاملون لظلمهم حّق 
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يف احلكم وأن يكون الّناس على شريعته يف نظام حياMم ،وهم حبكمهم بغري  اهللا
يظلمون حّق الّناس يف كرامتهم ،وجيّردو%م من إنسانيتهم ليكونوا   شريعة اهللا
فينشرون الّرذيلة والفسق والفجور ،كما هو حاصل يف جّل , ابعني هلمكالقطيع ت

كّلها ،ويزهقون أرواح الكثري من األبرياء ،بقوانينهم  بلدان العامل ،إن مل يكن
أعراضهم ويبيحون كل أنواع الفساد اخللقي ،  اجلائرة املستبّدة ،ويهتكون

 ،حتت إسم حرّية الّتعبري واإلستهزاء بدين اهللا ويشّجعون على اإلحلاد وقول الكفر
الّسجون واملعتقالت ،ويشّنعون عليهم  ،ويف املقابل يلقون شباب الّتوحيد يف

وعقائدهم الكفريّة ،واهللا املستعان  ،ويصفو%م بأبشع الّصفات ،إنتقاما ملذاrم
ماخور يعّج بكل أنواع  , ،فتصبح هذه ا;تمعات اليت حتكم بشريعة الغاب

منهج حياته من  ألخالقي ،وطابور يقف وراءه كّل من يستمدّ الشذوذ الفكري وا
عنزان ،  وحي الشيطان ،إالّ من رحم رّيب. وهم فاسقون ،فسقا أكرب ال ينتطح فيه

 لكون كفرهم املتمثل يف تبديل شرع اهللا ،ال يصدر إالّ من نفوس كريهة خبيثة
واغيت ،وحتت متّردت على سلطان اهللا وجربوته ،ورضيت العيش حتت سلطان الط,

  آهلة زائفة
أو , فإذا أطلق الكفر أو الظلم ،أو الفسق ،أو الّشرك ،أو اخلسران ،أو املواالة

 الرّكون ،أو الفالح ،أو غري ذلك من األلفاظ الّشرعية ،فهي ال حتتمل إالّ الكامل
 منها ،أي حقيقتها و أصلها ،ما مل يأيت نّص يقّيد ذلك املطلق إىل معىن حمّدد

الّنصوص اليت ذكرناها تبقى على ظاهرها ،وعلى عرف الّشارع يف استخذام مقّيد.و 
الكفر والظلم والفسق واخلسران ،لغياب نصوص أخرى تقّيدها ،أو تصرفها  لفظ

ويستحيل أن يكون احلديث املنسوب إىل ابن عّباس ،إن صّح هذا  , عن ظاهرها
   كالم اهللا ،أو صرفه عن ظاهره احلديث ،صاحل لتأويل
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  بب نزول آيات المائدةس2
منسوب  لألسف مرجئة العصر ،أهل األهواء و اإلرجاء ،تعّلقوا حبديث ضعيف

كفر  حلرب األمة ،ابن عّباس رضي اهللا عنهما ،وجتاهلوا بقّية الّنصوص الشرعية يف
 من بّدل شرع اهللا ،وهذه هي طريقة أهل األهواء والبدع يف تعاملهم مع الّنصوص

واهم ،ويعرضون ،ويغّضون الطرف عن الّنصوص اليت تكشف يأخذون ما يوافق ه,
وبدعتهم ،والعجيب أّ%م ال يرون من الّنصوص اليت تصرّح بكفر احلاكم  ضالهلم

  اهللا ،إالّ اآلية الكرمية املبّدل لشرع
مع أّن الّنصوص اليت تصرّح  " ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأوالئك هم الكافرون"

،كثرية سواء يف كتاب اهللا ،أو يف سّنة رسوله الكرمي  بّدل شرع اهللا بكفر من
الّداللة يف كفر من أعرض عن احلكم مبا أنزل اهللا ،وحكم بقانون  ،وكّلها قطعية

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هّن " تعاىل الطّاغوت .قال اهللا
ما تشابه منه ابتغاء  متشاrات ،فأّما الذين يف قلوrم زيغ فيّتبعون أّم الكتاب وأخر
يصف  " تأويله ،والرّاسخون يف العلم يقولون آمّنا به كّل من عند ربّنا الفتنة وابتغاء

ويتهافتون على املتشابه ،بأّن يف قلوrم زيغ ،وأّن عملهم , اهللا الذين يرتكون احملكم
rات فما بالك إذا كانت اآلية الكرمية ليست من املتشا, هذا هو إرادة منهم للفتنة

أقوى القطعيات يف بيان رّدة من بّدل شرع  ،بل هي من أحكم احملكمات ،ومن
 .والطغيان اهللا ،واعرض عنه إىل قوانني الكفر

احملكم ! كما هي  وعلى افرتاض أّن هذه اآلية متشاrة ،أليس األوىل رّد املتشابه إىل
 , طريقة أهل السّنة واجلماعة يف تعاملهم مع الّنصوص الشرعية

 مزيدا يف استئصال شبه القوم ،سنعرض سبب نزول آيات املائدة اّليت صّرحتو 
 . بكفر من بّدل شرع اهللا ،ليهلك من هلك عن بّينة وحيىي من حيىي عن بّينة

 أّن اليهود جاؤوا إىل رسول اهللا, أفرد الشيخان ،عن مالك عن نافع عن ابن عمر
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 وامرأة زنيا ،فقال هلم رسول اهللا صّلى اهللا عليم وسّلم ،فذكروا له أّن رجال منهم
 ما جتدون يف الّتوراة يف شأن الّرجل " قالوا ،نفضحهم وجيلدون ،قال عبد اهللا بن"

سالم ،كذبتم ،إّن فيها الرجم ،فأتوا بالّتوراة ،فنشروها ،فوضع أحدهم يده على 
،فرفع الّرجم ،فقرأ ما قبلها وما بعدها ،فقال له عبد اهللا بن سالم ،إرفع يدك  آية
 فإذا آية الّرجم ،فأمر rما رسول اهللا فُرمجا،فرأيت الّرجل ينحين على املرأة يقيها يده

الّصحيحني ،فيها من الفوائد الشيئ الكثري  هذه الّرواية املوجودة يف.احلجارة
بّدلوه من عند أنفسهم ،بل هم ال يزالون  ،فاليهود مل يعتقدوا صّحة القانون الذي

الّتوراة هو الذي من عند اهللا ،وهذا رّد  ّن احلكم املوجود يفيعلمون ويعتقدون أ
اإلستحالل القليب لتكفري من بّدل شرع  على الذين يشرتطون اإلعتقاد القليب ،أو
قال عبد اهللا بن سالم ،وهو من كبار , اهللا ،بل إّن حكم اهللا مل حيذف من الّتوراة

كيف " قال اهللا تعاىل . ّرجمال إرفع يدك "، فرفع يده فإذا آية" علماء اليهود
حيذف من الّتوراة ،ومل  فحكم اهللا مل" الّتوراة فيها حكم اهللا حيّكمونك وعندهم

يقني أّن احلكم املبّدل هو  يعتقدوا أّن احلكم املبّدل هو من عند اهللا ،بل كانوا على
اجللد ،بل قلوrم  من عند أنفسهم ،وهذا دليل على انتفاء اإلعتقاد باستحالل

حلكم اهللا ،هو  ى يقني أّن حكم اهللا هو احلّق ،و أّن ما أقدموا عليه من تبديلعل
الّروايات ما  باطل ومل يعتقدوا صّحته أو حرمة احلكم بالّرجم .وستأيت يف باقي

  يؤّكد هذا املعىن
علماء كبار يف عصرنا هذا ،فاشرتطوا  وقد أخطأ يف هذا األمر خلق كثري ،ومنهم

النّص الّشرعي ،وخالف سبب  يكون مستحالّ له،وهذا خالفلتكفري املبّدل أن 
بل طاغوت من أشّد  , نزول آيات املائدة ،كما رأينا ،فاملبّدل لشرع اهللا كافر

إن " اهللا تعاىل الطغاة جتربّا وعنادا هللا ،لتقمّصه خصائص الرّب عّز و جّل ،قال
 يضا يف موضع آخر من كتابهوقال تعاىل أ " احلكم إالّ هللا أمر أالّ تعبدوا إالّ إيّاه
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أمل تر " وّمسى اهللا تعاىل املبّدل لشرع اهللا طاغوتا"وال يشرك يف حكمه أحدا" العزيز
آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك ،يريدون أن  إىل الذين يزعمون أّ%م

 فال ينفعه تقّمص خصائص " أن يكفروا به يتحاكموا إىل الطّاغوت وقد أمروا
،ويعتقد بعد ذلك أنّه ظامل فيما أقدم عليه ،والذي يقول rذا ،كمن وصفات اهللا 

وجود من يدعوا الّناس لعبادته ،ويقول بعدها أنّه ظامل وغري مستحّل لذلك  يتّصور
أغرب ما قالته مرجئة العصر ،ألّ%م ال يفّرقون بني الذنب املكّفر  ،وهذا من

فري يف كّل الذنوب،سواء كانت املكّفر ،فيشرتطون اإلستحالل للتك والذنب الغري
الّنواقض العملّية ،الّيت دّلت الشريعة على كفر مرتكبيها،فجعلوا  معاصي وكبائر ،أو
خصائص الرّب عّز و جّل ،ويّتخذ من نفسه الدنيئة نّدا هللا يف  من يشرّع ويتقمصّ 
كمن يشرب اخلمر أو يزين ،أو يسرق !! وهذه من طوام القوم , الّتحليل والّتحرمي

جمموعة من العلماء املوّحدين، الّصادعني باحلّق .قال , العجيبة اليت تصّدى له
أّن " من اشرتط اإلستحالل لتكفري من بّدل شرع اهللا الشيخ أبو بصري يف رّده على

الطواغيت جاءت من جهة اتباثهم ألنفسهم خاصية  ألوهية فرعون وغريه من
جع إليها فيما جيوز وفيما ال جيوز كما قال اليت ير  الّتشريع ...وأّ%م الّسلطة الوحيدة

وقال تعاىل حاكيا  "غريي وقال فرعون يا أيّها املأل ما علمت لكم من إاله" تعاىل
  ,"أريكم إالّ ما أرى وال أهديكم إالّ سبيل الّرشاد ال" عن فرعون

ء بن عن أيب هريرة عن الربا, االفاضل والّرواية الثانية ذكرها امحد وغريه من العلماء
فقال بعضهم لبعض ،إذهبوا بنا إىل , عازب عن جابر ،زىن رجل من اليهود بامرأة
واحتججنا , بفتيا دون الرجم قبلناها هذا الّنّيب ،فإنّه بُعث بالّتخفيف ،فإن أفتانا

انبيائك ،قال ،فأتوا الّنّيب عليه الّصالة والّسالم  وقلنا فُتيا نّيب من ,rا عند اهللا
تقول يف امرأة و رجل زنيا ،فلم يكّلمهم حىت أتى بيت  القاسم ،ماذا،فقالوا يا أبا 

والّسالم أنشدكم باهللا الذي أنزل الّتوراة على موسى  مدراسهم ،فقال عليه الّصالة
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احملصن ،قالوا ،ُحيّمم وُجيّبه و ُجيلد، وسكت شاّب  ،ماذا جتدون يف حّق الزاين
ّسالم ،الّظ به رسول اهللا عليه الّصالة الّصالة وال منهم ، فلّمأ رآه الّنّيب عليه

اللهم اذ نشدتين ،فإنّا جند يف الّتوراة الّرجم ،فقال  ,والسالم الّنشد،فقال الّشابُّ 
والّسالم ،فما أّول ما ارختصتم أمر اهللا ، قال زىن ذو قرابة من  الّنّيب عليه الّصالة
ن الّناس ،فأراد رمجه فأّخر عنه الّرجم ،مثّ زىن رجل يف إثره م, ملك من ملوكنا
قال أبو , وقالوا ال نرجم صاحبنا حّىت جتيئ بصاحبك فرتمجه, ،فحال قومه دونه
إىل  هذه الّرواية أيضا تشري  .فاصطلحوا على عقوبة منهم هريرة رضي اهللا عنه

 اعتقاد اليهود أّن الّرجم هو شرع اهللا ،وأّن ما بّدلوه هو من عند أنفسهم ،أي
اد الذي يشرتطه مرجئة العصر ،لتكفري من بّدل شرع اهللا ،أي انتفاء شرط اإلعتق

حرمة الّرجم واستحالل الّتجبيه واجللد ،وهذا ما مل تكن تعتقده اليهود عند  اعتقاد
فإنّا " شرع اهللا ،حبيث قال عبد اهللا بن سالم ،وهو من كبار علماء اليهود تبديلها
يلهم شرع اهللا هو حماباة ملك من تبد فكان الّدافع وراء "الّتوراة الّرجم جند يف

واحلرب بني الطّائفة الذليلة  ملوكهم ،ألحد أقربائه ،وكذلك خوف وقوع الفتنة
الّرجم إىل الّتحميم واجللد  والطائفة العزيزة ،أي وجدوا يف تبديلهم لشرع اهللا من
ل ،بل  أبدا اعتقادا للحكم املبدّ  والّتجبية ،حالّ يرضي الطّرفني املتنازعني ،ومل يكن
آمثون يف تركهم حكم اهللا , كانوا يقّرون يف ما بينهم ،أّ%م ظاملون يف ذلك

اعتقادها ،وإّمنا كان  .فاصطالحهم على عقوبة من عند أنفسهم دليل على عدم
 . ذلك مصلحة رأوها جتّنبهم فتنة القتال فيما بينهم

ى اهللا عليه اهللا صلّ  قال الرباء بن عازب ،ُمّر على رسول, اخرج مسلم يف صحيحه
وسلم ،أهكذا جتدون  وسّلم يهودي حمموما جملودا ،فال رسوله اهللا صّلى اهللا عليه

أنشدك بالذي  حّد الزّاين يف كتابكم ، فقالوا نعم ،فدعا رجال من علمائهم ،فقال
جتدون  أنزل الّتوراة على موسى ،قال احلرب لصاحبه ،ما ُنشدت مبثله قّط ،أهكذا
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جند حّد  , كم ،قال ال واهللا ، لوال أّنك ناشدتين rذا ما أجبتكحّد الزّاين يف كتاب
الّشريف تركناه ،وإذا  الزّاين يف كتابنا الّرجم ،ولكّنه كثُر يف أشرافنا ،فكنّا إذا أخذنا
نقيمه على الّشريف  أخذنا الّضعيف أقمنا عليه احلّد، فقلنا تعالوا حّىت جنعل شيئا

عليه الّصالة و الّسالم ،اللهم  واجللد ،فقال الّنيبّ  على الّتحميم فاجتمعنا ,والوضيع
قال الرباء بن عازب رضي  , فُرجم إّين أّول من أحيا أمرك إذ أماتوه ،قال ،فأمر به

 يا أيّها الّرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر من" اهللا تعاىل فأنزل, اهللا عنه
ومن مل حيكم مبا أنزل " ىل قوله تعاىلإ " الذين قالوا آمّنا بأفواههم ومل تؤمن قلوrم

 " اهللا فأوالئك هم الفاسقون
الّيت اشرتطت , هذه الّرواية رّد على بعض طوائف أهل البدع ،من املرجئة وغالMا

  اليهود يف تكفري من بّدل شرع اهللا ،أن ينسب ذلك التبديل لشرع اهللا ،كما فعلت
كتابكم ،فقالوا  جتدون حّد الزّاين يفقال رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم ،أهكذا "

ظائفة منهم نسبت ذلك الّتبديل هللا ،لكن ُوجدت  هذا صحيح ،وجدت " نعم
عّز و جّل ، وكان على رأسها عبد اهللا بن  طائفة أخرى مل تنسب ذلك الّتبديل هللا

 جتدون حّد الزّاين يف كتابكم أهكذا سالم ،قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم
 " حّد الزاين يف كتابنا الّرجم ال واهللا ،لوال أن ناشدتين rا ،ما اجبتك ،جندقال ,

 فتأّمل كيف أقّر عبد اهللا بن سالم ،وهو من كبار علمائهم ،أّن حّد الزاين يف
 الّتوراة هو الّرجم ومع ذلك ،فقد كفر بتبديله شرع اهللا .وقد رّد هذه الّشبهة

يف كتابه ،تبصري العقالء بتلبيسات أهل  الّشيخ ابو حممد املقدسي حفظه اهللا,
فقال عوام اليهود يف حديث الرباء ملّا سأهلم الّنيب ،عليه " واإلرجاء،قال الّتجّهم
والّسالم ،عن حّد الزّنا املبّدل ~أهكذا جتدون حّد الزّاين يف كتابكم ،قالوا  الّصالة
ريع وتواطؤ فوق كفر ،كفر تش من جنس ذلك فهو افرتاء على اهللا وكفر ~ نعم

وحتكيمهم لذلك الّتشريع , على الّتشريع الطاغويت ،وكفر كذب وافرتاء على اهللا
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الزّنا يف الّتوراة ~جنده  أّما قول عاملهم بعد ذلك عن حدّ ". الطاغويت ،كفر ثالث
الّتشريع ،أو التواطؤ على  الّرجم ولكنه كثر يف أشرافنا ...~فهذا الكفر من باب

 .انتهى, اهللا ة ،وهو كفر أكرب و إن مل ينسبوه إىلالّتشريعات الطّاغوتي
يشرتطون اإلستحالل لتكفري من بّدل شرع اهللا ،حقيقة قوهلم هو  وهؤالء الذين

ضل، فال يرون الكفر ،إالّ باإلستحالل ،أو  عني قول جهم بن صفوان
ُ
الّضال امل

،القائلني ،أّن خمالف ملا عليه أهل السّنة واجلماعة  باإلعتقاد ، أو بالّتكذيب،وهذا
حقيقة مركّبة من هذه العناصر ،ال يتخّلف العمل , اإلميان ،اعتقاد وقول وعمل

فال يكون الّرجل مؤمنا مبا معه من تصديق , عن اإلعتقاد ،ألنّه الزمه وموجبه
واملؤمنني ،ويبغض الشرك واملشركني  ،حىت يذعن لإلسالم ،وحيّب اهللا ورسوله

اإلسالم ،وخيلص العبادة هللا  من كّل دين سوى دين ،وينقاد هللا ورسوله ،ويتربأُ 
بالّنواقض اليت نّصت الشريعة  ،وخياف اهللا ،ويرجوه ،ويتوّكل عليه ،و أن ال يأيت

اإلميان يكون تركه ناقض  على كفر من أتاها .فكّل فعل يكون فعله شرط يف صّحة
ة اإلميان . يف صحّ  من نواقض اإلميان ،وكّل فعل يكون تركه كفر ،يكون فعله شرط

مصدقا إىل  فالكفر ال خيتّص بالّتكذيب كما زعمت املرجئة ،بل قد يكون الّرجل
 درجة اليقني ،ومع ذلك يكون كافرا ،كما كفر أبليس مع ما معه من تصديق ،قال

 إالّ إبليس أىب واستكرب وكان من الكافرين " "قال أنا خري منه خلقتين" اهللا تعاىل
" "قال فبما أغويتين ألقعدّن هلم صراطك املستقيم " " من نار وخلقتين من طني 

إىل يوم  قال رّيب فأنظرين""بعزتك ألغويّنهم أمجعني إالّ عبادك املخلصني قال
اآليات الكرميات ،فإبليس كان من أشّد الّناس  فكما يتبّني من هذه " يبعثون

هللا بربوبيته سبحانه رأي العني،واعرتف  تصديقا ،وكان من املقرّبني ،ورأى اهللا
مكذبّا ، ومل يكن كفره من جهة  وباخللق ، ويصّدق بيوم البعث فهو حتما مل يكن

كان كفره من جهة  التكذيب كما تصّر بعض فرق الزّيغ والضالل ،و إّمنا
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كما , اإليستكبار وعدم اإلنقياد لشرع اهللا ، وهذا مناط آخر غري الّتكذيب
 انوا مصّدقني بنبّوة حممد عليه الّصالةصّرحت اآلية الكرمية . وكذلك اليهود ك

 والّسالم ،وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ،ومنهم من أقّر لرسول اهللا بالنبّوة
 والّرسالة ،ومل يدخله ذلك يف اإلميان ،لعدم انقياده حلكم اهللا ،وإلعراضه عن العمل

 كما يعرفون آبنائهم  الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه" بشريعة اإلسالم ،قال اهللا تعاىل
والّسالم ويعرفون صفاته حّق املعرفة ،أكثر من  فاليهود يعرفون حمّمد عليه الّصالة "

وعدم الّتكذيب ،لكّنهم كانوا كافرين , معرفة أبنائهم ،وهذا عني الّتصديق
ولعدم انقيادهم ملا يعرفونه يف قلوrم , ،لبغضهم أن يكون نّيب من غري بين إسرائيل

اإلسالم مع الّتصديق يف القلب إىل  ،الذي جيب أن يتّبع .فبغض دين أنّه احلقّ 
اإلنقياد لشرع اهللا مع العلم بصدق  درجة اليقني كفر أكرب خمرج من املّلة ، وعدم

تعالوا إىل ما أنزل اهللا والّرسول  و إذا قيل هلم" خرب الّرسول كفر ،قال اهللا تعاىل
عمل , لصّد عن دين اهللا ، واإلعراض عنهفا " رأيت املنافقني يصّدون عنك صدودا

 ويقولون آمّنا باهللا وبالّرسول" من األعمال وهو كفر من عمل املنافقني ،وقال تعاىل
نفى اهللا عنهم اإلميان  " وأطعنا مث يتوّىل فريق من بعد ذلك وما أوالئك باملؤمنني

ستحالل اخلضوع لشرع اهللا ،وليس ملا يف قلوrم من تكذيب أو ا لتولّيهم عن
مل نؤمر أن نشّق " قول الّرسول عليه الّصالة والّسالم ،والذي يقول rذا خيالف

ملعرفة هل هم مؤمنون أم  , وهؤالء يشرتطون الغوص يف قلوب الّناس " على قلوrم
 "ظلما وعلّوا وجحدوا rا واستيقنتها أنفسهم" كافرون . وقال تعاىل عن فرعون

عليه الّسالم هو احلّق الذي جيب اتّباعه ،لكن  موسى فيقينهم يف قلوrم أّن دين
عن اخلضوع لدين موسى ،والّتنازل عن بعض  مناط كفره كان من جهة اإلستكبار

ما أريكم إالّ ما " تعاىل حاكيا عن فرعون الّسلطات اليت يعّبد rا الّناس ،قال اهللا
سلطانه  فخوف فرعون عن ملكه وعن ضياع "الّرشاد أرى وما أهديكم إالّ سبيل
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 ،كان من أقوى الّدوافع اليت منعته من اإلنقياد لدين موسى عليه الّسالم فجحد
بالقول والفعل الظاهر مع اليقني يف القلب ،وليس لتكذيب يف القلب .وهذا رّد 

الذين حيصرون اجلحود يف القلب ،مع أّن اجلحود أضال ال يكون إالّ  قوّي على
 "جيحدون يكّذبونك ولكّن الظاملني بآيات اهللافإّ%م ال " تعاىل بالظاهر ، كقوله

الذي يكون ظاهرا بالقول والفعل ، وبني الّتكديب  ففّرق اهللا سبحانه بني اجلحود
 . يقينه يف قلبه الذي يكون يف القلب كجحود فرعون مع

بعد ما تبّني هلم اهلدى الّشيطان  إّن الذين ارتّدوا على أدبارهم من" قال اهللا تعاىل
نّزل اهللا سنطيعكم يف بعض  م و أملى ذلك بأّ%م قالوا للذين كرهوا ماسّول هل

 " فأحبط أعماهلم األمر .... ذلك بأّ%م اتبعوا ما أسخط اهللا وكرهوا رضوانه
كفروا بقوهلم للذين كرهوا ما نّزل اهللا سنطيعكم يف بعض األمر  فهؤالء الذين ارتّدوا
من بعد ما تبّني هلم " يه اآلية الكرميةالقليب ،الذي تشري إل ،مع وجود الّتصديق

يستحيل أن جيحده بقلبه ،وهو رّد قوّي  ,والذي تبّني له اهلدى يف قلبه ",اهلدى
الفعل وبني قصد الكفر ،فال يرون  على مرجئة العصر الذين ال يفّرقون بني قصد

ال  من فعل مكّفر، مثّ إنّه من أتى الكفر كافرا حّىت يقصد الكفر بقلبه مبا أتاه
يصرّح بذلك بلسانه  سبيل ملعرفة قصد الفاعل للكفر ،فيجب أن ال يكفر حّىت 

قال بعض  ،أو يظهر منه ما يفيد قصده الكفر كعدم الّتوبة من فعل الكفر ،كما
يصرّح  شيوخ اإلرجاء ،وعلى أصوهلم هذه ،ال جيوز تكفري إبليس الّلعني ،لكونه مل

 ة توحي بذلك ،وهذا خمالف ملناط كفرهأنّه قصد الكفر ،وليست هناك قرائن ظاهر 
وهو اإلستكباروالعناد ،وليس قصد الكفر ،وإرادة اخلروج من دين اهللا . وهؤالء 

ارتّدوا بعد العلم واملعرفة وبعدما تبّني هلم اهلدى يف قلوrم ،كان كفرهم كما  الذين
ؤالء كفروا اآلية بقوهلم للذين كرهوا ما نّزل اهللا سنطيعكم يف بعض األمر ،فه تشري
قوهلم ووعدهم للمشركني بطاعتهم يف بعض األمر ،فكيف مبن يطيعهم يف  مبجّرد
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ويطيعهم يف إقصاء شريعة اهللا من حياة املسلمني ، بل ويذوذ , تبديل شرع اهللا
ذلك بأّ%م اتّبعوا ما أسخط اهللا " ! شركهم وكفرهم عنهم و جيادل عنهم وعن

للمسلمني  عجيب أّن من الّدعاة اليوم من جيّوزوال " وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهلم
اهللا ،حتت  القتال حتت راية الكفر ،حملاربة املسلمني املوّحدين املطالبني بإقامة شرع

اليت  مسّميات جاهلية وروابط عرقية وقومية ،ووطنية ،أو خوفا من ضياع اجلنسية
اجلاهلية  واصر املواطنةحيملو%ا لتلك البلدان املعتدية على بلدان املسلمني ،ومحية أل

املنابر  ،بئس ما يقول هؤالء الّسفهاء ممّن يشار هلم بالبنان ،ويقّدمون على بعض
 اإلعالمية املشبوهة اليت ختذم مصاحل بعض األطراف اليت يهّمها بقاء الّشرك

 والطغيان ،الذي حيّقق هلم بعض املنافع املاديّة .فاآلية ترّد عليهم بقّوة وتلجمهم
ال يستطيعون معه حيلة .فاتّباع أصحاب الضالل يف غّيهم وشركهم يقود بلجام 

 العمل ،وال حيبط العمل إالّ الّشرك إىل حبوط
عليكم يرمجوكم أو يعيدوكم يف مّلتهم ولن تفلحوا  و إّ%م إن يظهروا" قال اهللا تعاىل

لى  هم وافقوا املشركني ع حيذر اهللا سبحانه وتعاىل أهل الكهف ،إن " إذا أبدا
فهم كافرون بذلك ، , كفرهم وغّيهم بعد القتال ،ورضوا بأنظمتهم اجلاهلية العفنة
يف حالة اإلكراه ،وهو  ومل يرّخص اهللا هلم الّدخول يف الكفر بعد القهر والقتال ،إالّ 

فله أن , أن يكون حتت سلطا%م وقهرهم وخياف على نفسه من أذى قد يصيبه
 بقلبه ،فما بالك بالذين يوافقون املشركنييوافقهم على دينهم ،شرط بغض ذلك 

حّبا ممّا عندهم من مناصب ومال وملّذات دنيوية هابطة ،فهم أحّق بالكفر من 
  فتأّمل, هؤالء

أصواتكم فوق صوت النّيب  يا أيّها الذين آمنوا ال ترفعوا" قال اهللا سبحانه وتعاىل
 " أنتم ال تشعرون و وال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن حتبط أعمالكم

اهللا سبحانه وتعاىل رفع الّصوت،وهو عمل من األعمال  فتأّمل يا أخي كيف جعل
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 وأنتم ال تشعرون" العمل ،وتأّمل أخي قوله تعاىل ، فوق صوت النّيب مدعاة حلبوط
 أي وهم غري قاصدين اخلروج من دين اهللا ،وغري مستحّلني له ،وغري قاصدين "

غالة املرجئة يف عصرنا هذا ،فعدم شعورهم بالكفر  الكفر ،كما يشرتط بعض
  قصدهم له ،ولو كانوا يشعرون ذلك لكانوا جاحدين له ،دليل على عدم

 أّن الكفر يكون بالقول والفعل مع وجود الّتصديق القليب قال اهللا تعاىل يف بيان
ا فال مسعتم آيات اهللا ُيكفر rا وُيستهزء r وقد نّزل غليكم يف الكتاب أن إذا"

 فاجللوس مع " إّنكم إذا مثلهم ,تقعدوا معهم حّىت خيوضوا يف حديث غريه
 الطّاعنني يف دين اهللا املستهزئني بآياته كفر جمّرد عن اإلعتقاد واإلستحالل

 القليب،واملرجئة ختّبطت كثريا يف هذا املوضع،سواء مرجئتها أم غالMا ،مع أنّ 
الكفر ،فحكموا على من ارتكب عمال  فقهائها كانوا أهون يف استدالهلم على 

وعّللوا ذلك الكفر الظاهر على انتفاء الّتصديق ،مع أنّه ال تالزم , كفريا بالكفر
الّرجل مصّدقا ومع ذلك يكون كافرا ،كما بيّنا يف ما سبق  بينهما ،فقد يكون

أّن الكفر ال يكون إالّ بالّتكذيب ،ألّن اإلميان هو  ،وفساد قوهلم هذا راجع إىل
 . الّتصديق
 " قل أباهللا و آياته كنتم تستهزؤون ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم" تعاىل قال اهللا

 7/272 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف الفتاوى
غري إعتقاد له  فقد أخرب أّ%م كفروا بعد إميا%م مع قوهلم إنّا تكلمنا بالكفر من "

بعد  قول عن مثل هذه اآليات "إّ%م كفروا،بل كّنا خنوض ونلعب ،وقول من ي
 إميا%م بلسا%م مع كفرهم أّوال بقلوrم ال يصح ،ألّن اإلميان باللسان مع كفر

 القلب قد قارنه الكفر ،فال يقال "قد كفرمت بعد إميانكم ،فإّ%م ال يزالون كافرين يف
 فهم مل يظهروانفس األمر ،و إن أريد أّنكم أظهرمت الكفر بعد إظهاركم اإلميان ،

 للّناس إالّ خلواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا ،بل ملّا نافقوا وحذروا أن تنزل
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 سورة تبّني ما يف قلوrم من الّنفاق وتكّلموا باإلستهزاء صاروا كافرين بعد إميا%م
 .منافقني وال يدّل اللفظ على أّ%م ما زالوا,

  وقال تعاىل
فقوهلم الكفر   " قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم حيلفون باهللا ما قالوا ولقد"

كانوا مؤمنني ،بشهادة القرآن ،واستهزائهم بدين اهللا و  كاف لتكفريهم ،مع أّ%م
قلوrم من تصديق أو تكذيب ،لكّنه دليل على فساد  آياته كفر مستقّل عن ما يف

ّما بالّصالح أو إلرادة القلب ،وحبسب عمله إ عمل القلب ،فأعمال اجلوارح ختضع
الّصالح أو الفساد القليب ،إذ يستحيل أن  الفساد ،تكون اجلوارح تابعة لذلك

حمّبا لدين اهللا ،مبغضا لدين الكّفار , يكون الباطن مؤمنا ،منقادا هللا ورسوله
اهللا ،مقاتلة جلماعة املسلمني  ،وتكون أعمال اجلوارح فاسدة ،متمّردة على دين

وعمل ، والظاهر تابع للباطن  قلنا أّن اإلميان اعتقاد وقول،هذا ال حيصل أبدا إذا 
يضاده .أّما مرجئة العصر  منقاد له ،يعمل حبسب إرادته ،وال يتخلف عنه أبدا وال

الفعل الكفري دليل  فهم ال يكّفرون من أتى قوال أو فعال كفريا ،وال يرون ذلك
صرّح الفاعل  رف إال إذاعلى الّتكذيب ،و إّمنا يشرتطون قصد الكفر ،وهذا ال يُع

قال ابن . مبا يف قلبه من استحالل أو تكذيب ،فكانوا شّر الفرق يف اإلميان والكفر
ظاهرا  إّن سّب اهللا أو سّب رسوله صّلى اهللا عليه وسّلم كفر" تيمية رمحه اهللا

ذاهال  وباطنا ،سواء كان الّساب يعتقد أّن ذلك حمّرما أو كان مستحالّ له أو كان
أنّبئكم باألخسرين أعماال الذين ضّل  قل هل" قال اهللا تعاىل " قادهعن اعت

فهؤالء الذين كفروا مل  " حيسبون أّ%م حيسنون صنعا سعيهم يف احلياة الّدنيا و هم
وأّن أعماهلم هي عني , يقصدوا الكفر ،بل كانوا يظنون أّ%م حيسنون صنعا

الكفر لتكفري من  طون قصدالّصواب ،ومع ذلك كفروا ،وهذا رّد على الذين يشرت 
 أتى قوال أو فعال كفريّا
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الطّعن ،وهو كافر الستخفافه بقدر اهللا ،قال  فمن طعن يف دين اهللا يكفر بذلك
يكون  فانتفاء الّتعظيم من القلب كفر ،وال " وما قدروا هللا حّق قدره" اهللا تعاىل

ملقامه  زدراء وتنّقصالّرجل مؤمنا ،وليس يف قلبه تعظيم هللا ولدينه ،بل استخفاف وا
خالفه  ولدين اهللا ،مع أنّه قد يكون يف قلبه معتقد أّن دين اإلسالم هو احلق ،وانّ 

 هو الباطل والّضالل ،غري مستحّل لطعنه يف دين اهللا ،وقد يكون الذي دفعه إىل
ذلك هو إرضاءا لقوم يبغضون دين اهللا ،طلبا ملا عندهم من لّذات ،أو منصب 

وسلطة ، أو خوفا من ضياع دنياه ، وزينتها من بني يديه ،وهذا لرياسة  ،أو طلبا
طالب عّم رسول اهللا ،فقد آثر منزلبه بني قومه ،ومكانته بينهم  هو عني كفر أيب

الذي يعلم صدقه يف قلبه ،فكفر باإلمتناع عن اتّباع دين اهللا  ،على اتّباع دين حمّمد
 لّتصديق يف قلبه ،قال اهللا تعاىلواإلنقياد لشرعه مع وجود ا ،وتولّيه عن اخلضوع

إالّ من أكره وقلبه مطمئّن باإلميان ،ولكن من شرح بالكفر  من كفر بعد إميانه"
 "ذلك بأّ%م استحبوا احلياة الّدنيا على االخرة, صدرا ،فعليهم غضب من اهللا

وشهواMا  فكانوا كافرين ليس من أجل تكذيبهم ،ولكن من أجل إيثار احلياة الّدنيا
  ى ما يف قلوrم من تصديق ويقنيعل

اهللا ،راّدا على من يشرتط اإلستحالل لتكفري من  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه
الفقهاء أنّه إن كان مستحالّ كفر  احلكاية املذكورة عن" سّب اهللا ،أو سّب رسوله
 ...و إالّ فال ،ليس هلا أصل

أّمنا معناه اعتقاد أّن السّب حالل الكفر إذا كان هو اإلستحالل ف الوجه الثاين ،أنّ 
أّن ما حّرم اهللا تعاىل حالل كفر ،وال ريب أّن من اعتقد يف  ،فإنّه ملّا اعتقد
حترميها أّ%ا حالل كفر ،ولكن ال فرق يف ذلك بني سّب النّيب  احملّرمات املعلوم

غري وبني قدف املؤمنني والكذب عليهم والغيبة هلم ،إىل , ،صّلى اهللا عليه وسّلم
اهللا حّرمها ،فإنّه من فعل شيئا من ذلك مستحّال   ذلك من األقوال اليت علم أنّ 
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قذف مسلما أو اعتابه كفر ،ويعين بذلك أنه  كفر ، مع أنّه ال جيوز أن يقال " من
 .استحّله

كفر،سواء اقرتن به وجود السّب أو مل يقرتن  الوجه الثالث"اعتقاد حّل السب
وعدما ،وإّمنا املؤثر هو ا العتقاد ،وهو  ّتكفري وجودا،فإذا ال أثر للسّب يف ال

 , خالف ما أمجع عليه العلماء
 الرّابع "أنّه إذا كان املكّفر هو اعتقاد احلّل، فليس يف السّب ما يدّل على أنّ  الوجه

الّساب مستحل، فيجب أن ال يكفر ،ال سيما إذا قال "أنا أعتقد أّن هذا حرام 
إّمنا كّنا خنوض " ا ،أو عبثا أو لعبا ،كما قال املنافقونأقول غيظا وسفه ،وإّمنا
 " ونلعب

  قال سبحانه وتعاىل
ومل يقل قد كذبتم يف قولكم إّمنا كّنا خنوض  " ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم"

هذا العذركما كذrم يف سائر ما أظهروه من العذر الذي  ونلعب، فلم يكّذrم يف
كانوا صادقني ،بل بّني أّ%م كفروا بعد إميا%م rذا  يوجب براءMم من الكفر لو

 .واللعب اخلوض
  قال اهللا تعاىل

من  واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان"
هذا الذي آتاه اهللا آياته كافرا بعد اإلميان  فانظر أخي املوّحد كيف صار"الغاوين

املوّحدين ،وقيل أّن مظاهرته لقومه املشركني على  على مبجّرد مظاهرة قومه املشركني
بدعائه عليهم ،فكان ذلك منه ارتدادا وكفرا  قوم سّيدنا موسى عليه الّسالم ،كان

اإلستحالل لتكفري من أتى ناقضا من  بعد اإلميان .فأين هؤالء الذين يشرتطون
 . نواقض اإلميان ،من هذه احلّجة الّدامغة القويّة

اإلستحالل  رأينا من هذه اآليات يكون بالقول أو بالعمل جمّردا عن فالكفر كما
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شرط  ،أو الّتكذيب ،وبالّتايل فاشرتاط اإلستحالل لتكفري من بّدل شرع اهللا هو
 بدعي ما أنزل اهللا به من سلطان ،فاستحالل الفعل احملّرم كفر ،سواء فعله أم مل

شى ،أو شرب مخرا ،وبني من يفعله ،وال فرق وقتها بني من كذب ،أو زىن ،أو ر 
اهللا ،أو سجد للّصنم ،أو طعن يف دين اهللا ،أو ألقى املصحف يف  بّدل شرع

حدود اهللا باملتوّحشة واهلمجّية ،وبني من قال أّن التعّدد هو  القاذورات ،أو وصف
شريعة اهللا مل تعد تصلح ألقامة دولة عصرية على أساسه !!! مع  ظلم للمرأة ،وأنّ 

هذه األقوال واألعمال ،فاشرتطت اإلستحالل لتكفري  ة فرّقت بنيأّن الّشريع
الكفر ،وبني الكفر الّصريح البواح الذي ال حيتمل  املعاصي والكبائر اّليت هي دون
فهو كفر جمّرد عن اإلستحالل ،وال يكون , تأوال أو صرفا ،كتبديل شرع اهللا

إّمنا الّنسيئ زيادة يف " عاىلقال اهللا ت اإلستحالل وقتها أالّ زيادة يف الكفر ،كما
 " وحيّرمونه عاما ليواطئوا عّدة ما حّرم اهللا الكفر ،يضّل به الذين كفروا حيّلونه عاما

الّتحرمي  فكانوا حيّلون األشهر احلرام عاما ،وحيّرمو%ا عاما ،أي يرجعو%ا إىل أصل
الكفر،مثّ إّن  ،الذي يعرفونه ويعتقدونه يف قلوrم ،فكان هذا الفعل منهم زيادة يف
اهللا ،وال يصرف  مناط الكفر يف اآلية معّلق على جمّرد الّتبديل وعدم احلكم مبا أنزل

ملعرفة مراد , احلكم عن ظاهره إالّ بقرينة شرعية من كالم اهللا ،أو من كالم رسوله
ال يكفر  ومعىن اآلية ،مثّ إنّه ليس يف اآلية ما يدّل على اإلستحالل ،فيجب أن

 اآلية و اإلمجاع املنعقد على كفر من بّدل شرع اهللا ،أو شرّع من ،وهذا خالف
  . دون اهللا أحكام ما أنزل اهللا rا من سلطان

بشرائع الكفر والطغيان  وهؤالء الذين يرون كفر هؤالء املبّدلني لشرع اهللا ،احلاكمني
من غري حّجة  ،كفرهم كفر أصغر ،إّمنا حقيقة عملهم استدراك على كالم اهللا

أينهم . مغة ،سوى كالم بئيس منسوب حلرب االّمة ابن عّباس رضي اهللا عنهمادا
 من هذه احلجج الّساطعة ؟
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بقاعدة شرعية بالنظر اىل دليل واحد يف  وهذا غري صحيح ،فاهل العلم ال خيرجون
اساس اجلمع بني النصوص  مسالة تعددت ادلتها ،بل يبنون قواعدهم على

الصحيحة.اّما اهل البدع فهم  فيخرجون بالقاعدة, ةالشرعية ذات العالقة باملسال
وجيرون وراء الظّين ،قال , يرتكون احملكم ويتهافتون على املتشابه ،يرتكون القطعي

ايات حمكمات هّن اّم الكتاب واُخر  هو الذي انزل عليكم الكتاب منه" اهللا تعاىل
ابتغاء الفتنة وابتغاء تشابه منه  متشاrات ،فاّما الذين يف قلوrم زيغ فيتبعون ما

 العلم يقولون امّنا به كّل من عند ربّنا تاويله وما يعلم تاويله االّ اهللا والراسخون يف
   ّمسى اهللا الذين يرتكون احملكم ويتبعون املتشابه ،يف قلوrم زيغ "

ما تفسري قول احلق تبارك وتعاىل: أعوذ باهللا  وقد سئل الشيخ بن باز رحمه اهللا
اْلَكاِفُروَن  الرجيم ( َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنَزَل اللَُّه َفُأْولَِئَك ُهمُ  الشيطان من

 ]، وهل مقولة ابن عباس كفر دون كفر تنطبق على من يـَُنحي٤٤)[املائدة:
 -فأجاب : الشريعة بأكملها أو يعطلها، أم أنه كفر وخمرج من امللة؟

يعتقد أن  ه كفر دون كفر إذا كاناملعروف عند أهل العلم كما قال ابن عباس، أن
ما  حكم اهللا هو الواجب، وأن احلكم بغري ما أنزل اهللا ال جيوز، ولكن حكم بغري
 أنزل اهللا ألسباٍب أخرى، فإنه حينئٍذ يكون فاسقاً وظاملاً وكافراً، لكنه ظلم دون

ظلم، وفسق دون فسق وكفر دون كفر، ألنه يعلم أنه ظامل، وأنه خمطئ وأنه عاص 
محله احلكم بغري ما أنزل اهللا أسباب اعتقد أ%ا مربرة لعمله السيء،   ، ولكنهللا

وجوده يف اإلمارة والسلطنة وما أشبه ذلك فهذا كفر دون كفر  كأخذ الرشوة،
فسق، أما من حكم بغري ما أنزل اهللا يعتقد جواز  وظلم دون ظلم، وفسق دون

كرب، بعض الناس نعوذ باهللا كافر كفراً أ ذلك أو أنه أفضل من حكم اهللا، فهذا
وأنه ال يليق rذا الزمان وهذا من أعظم  يعتقد أن احلكم مبا أنزل اهللا مضى زمانه

يسوغ أو أنه مفضول ولكن يسوغ  الكفر نسأل اهللا العافية، كذلك لو اعتقد أنه
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حكم اهللا هو الواجب  تقول له حكم اهللا أفضل كل هذا كفر. ال بد أن يعتقد أن
فأما إذا استساغ  وأن احلكم بغري ما أنزل اهللا جيب تركه، وأنه منكر،وهو الالزم 

  .العافية وجوز ولو رأى أن الشريعة أفضل منه فإنه يكون كافراً، نسأل اهللا
شرع اهللا تعاىل،  نسمع دائما من حياول أن يلبس على الناس أمر التحاكم لغري

عنه:  ن عباس رضي اهللاويقول؛ إنه ليس بكفر خمرج عن امللة، مستدال بقول اب
 (هو كفر دون كفر)، وقوله: (إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه)، أو كما قال ابن

 .عباس
 السؤال؛ ما سبب قول ابن عباس رضي اهللا عنه هذه املقولة؟ وهل تتنزل على
 احلكم بالدساتري الوضعية احلالية يف بلدان املسملني؟ وكيف نرد على هذا؟

 .م اإلخالص يف القول والعملاهللا أن يرزقك نسأل

 :اجلواب
 .االسناد هذا األثر عن ابن عباس؛ ضعيف

 النه رواه هشام بن حجري عن طاووس عن ابن عباس، وهشام بن حجري: ضعفه
 .االمام أمحد وحيىي بن معني والعقيلي ومجاعة

بن سعيد قال عن هشام بن حجري: (خليق أن  وقال علي بن املديين: أن حيىي
 .(على حديثه؟)، قال: (نعم ل علي بن املديين: (فقلت له؛ أضربأدعه)، قا

 .الضعيف هذا الرجل فهذه الرواية تفرد rا
عباس  ومع ذلك فقد عارضه عبد اهللا بن طاووس، فروى عن أبيه قال: (سئل ابن

 عن قوله تعاىل: {ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون}؟)، قال: (هي
 .((هي به كفر)، وآخر: (كفى به كفرهكفر)، ويف لفظ: 
تفسريه وابن جرير ووكيع يف "أخبار القضاة" وغريهم، بسند  رواه عبد الرزاق يف

 .ابن عباس صحيح، وهذا هو الثابت عن
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خامت األنبياء  وقال ابن كثري: (من ترك الشرع احملكم املنزل على حممد بن عبداهللا
وقدمها  فر، فكيف من حتاكم إىل الياساوحتاكم إىل غريه من الشرائع املنسوخة؛ ك
 .(عليه؟! من فعل هذا كفر بإمجاع املسلمني

جنكيز خان كان يتحاكم إليها الترت، مع أ%م قد كانوا أيضا  والياسا؛ قوانني كتبها
والقضاة الشرعيني، ويأخذون من شريعة اإلسالم بعض  يتخذون األئمة واملؤذنني

ماء، إذ جعلوا هلم قوانني نصبوها طاغوتا العل األحكام، ومع ذلك فقد كفرهم
 .تعاىل يُتحاكم إليه من دون اهللا

على الشريعة  فكيف rؤالء الذين نصبوا القوانني الوضعية الطاغوتية اليت يقدمو%ا
 .كفرا اإلسالمية وخيضعون هلا أعظم من خضوعهم لشريعة اهللا تعاىل؟! فهم أشد

 واهللا أعلم
 ٣٨علوان يف كتابه التبيان شرح نواقض اإلسالم ص الشيخ احملدث سليمان ال ذكر

  : املسلم من طبعة دار
عنه ،  وماجاء عن ابن عباس رضي اهللا عنه من قوله ( كفر دون كفر ) فال يثبت )

فقد رواه احلاكم يف مستدركه من طريق هشام بن حجري عن طاوس عن ابن عباس 
فرواه عبدالرزاق يف تفسريه وقد خولف فيه أيضا  وهشام ضعفه امحد وحيىي ، به ،

حيكم  عن ابن طاوس عن ابيه قال سئل ابن عباس عن قوله ( ومن مل عن معمر
هم الكافرون ) قال هي كفر ، وهذا هو احملفوظ عن ابن  مبا أنزل اهللا فأولئك

وإطالق اآلية يدل على أن املراد بالكفر هو  ، عباس أي أن اآلية على إطالقها
حنى الشرع واعتاض عنه بأراء اليهود والنصارى  بإسالم من األكرب ، إذ كيف يقال

املنزل هو إعراض أيضا عن الشرع املطهر  وأشباههم ، فهذا مع كونه تبديال للدين
  . أنتهى املقصود من كالمه فك اهللا أسره ( . ، وهذا كفر آخر مستقل
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شرع اهللا  ريوأما مسائل احلاكمية اليت تعترب من التشريع العام ، فكفر من حكم بغ
 على ذلك ، قوال واحدا ألهل العلم ، ونقل ابن كثري وابن حزم رمحهما اهللا اإلمجاع

.  
فلها ثالث  ، ( وأما احلكم بغري ماأنزل اهللا يف قضية معينة ( وليست تشريعا عاما

ورجلهم  حاالت ( كما يف آيات سورة املائدة ) ، وهي اليت جيلب املرجئة خبيلهم
احلكم  هم جلهلهم التفريق بني التشريع العام ( للحاكم ) ، وبنيعليها ، وغاب عن

 اخلاص يف قضية معينة واليت يباشرها قاضي بعينه ، واحلاالت الثالث كما بينها
  : أهل العلم هي

ماخالفه أوىل منه وأنفع ، أو  أن يفعل ذلك عاملا حبكم اهللا تعاىل معتقدا أن - 1
كافر كفرا خمرج من امللة  كم اهللا جائز ، فهذاأنه مساو له ، أو أن العدول عن ح

 . ( . وعليه يتنزل قوله تعاىل ( فأولئك هم الكافرون
اإلضرار  أن يفعل ذلك عاملا حبكم اهللا وأنه أنفع وأوىل ، ولكنه خالفه بقصد - 2

تعاىل (  باحملكوم عليه أو نفع احملكوم له ، فهذا ظامل وليس بكافر وعليه يتنزل قوله
  . ( هم الظاملونفأولئك 

اهللا وأنه أوىل وأنفع ، ولكنه خالفه هلوى يف نفسه  أن يفعل ذلك عاملا حبكم -3
وليس بكافر ، وعليه يتنزل قوله تعاىل ( فأولئك  أو مصلحة تعود إليه ، فهذا فاسق

نقال عن الشيخ ابن عثيمني يف كتابه فقه العبادات ( السؤال  . ( هم الفاسقون
، ولإلستزادة يرجع لرسالة العالمة حممد ابن ابراهيم قدس اهللا وزيادة  ) بتصرف٣٠

  ( حتكيم القوانني ) روحه املسماة
 (158 - 4/156) قال الشيخ العالمة أمحد حممد شاكر يف عمدة التفسري

وغريه مما يلعب  تعليقاً على أثر ابن عباس املشار إليه: (وهذه اآلثار عن ابن عباس
على الدين  ذا من املنتسبني للعلم ومن غريهم من اجلرآءrا املضللون يف عصرنا ه
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اإلسالم.  جيعلو%ا عذراً أو إباحة للقوانني الوثنية املوضوعة اليت ضربت على بالد
 وهناك أثر عن أيب جملز يف جدال اإلباضية اخلوارج إياه فيما كان يصنع بعض

عمداً إىل اهلوى  األمراء من اجلور فيحكمون يف بعض قضائهم مبا خيالف الشريعة
جيادلون  جهالً باحلكم، واخلوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبرية كافر، فهم أو

أيب جملز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤالء األمراء ليكون ذلك  يريدون من
يرون من اخلروج عليهم بالسيف، وهذان األثران روامها الطربي  عذراً هلم فيما

ليهما أخي السيد حممود حممد شاكر تعليقاً ع ) وكتب١٢٠٢٦)، (١٢٠٢٥(
 .(...صرحياً  نفيساً جداً قوياً 

أوىل الروايتني مث قال: (فكتب أخي السيد حممود حممد شاكر  مث ذكر الشيخ نص
فإن أهل  وبعد اللهم إين أبرأ إليك من الضاللة، :نصه مبناسبة هذين األثرين ما

السلطان  هذا قد تلمس املعذرة ألهلالريب والفنت ممن تصدروا للكالم يف زماننا 
شريعة  يف ترك احلكم مبا أنزل اهللا ويف القضاء يف الدماء واألعراض واألموال بغري

فلما  .اإلسالم اهللا اليت أنزهلا يف كتابه ويف اختاذهم قانون أهل الكفر شريعة يف بالد
واألعراض  األموال وقف على هذين األثرين اختذمها رأياً يرى به صواب القضاء يف
ال تكفر الراضي  والدماء بغري ما أنزل اهللا وأن خمالفة شريعة اهللا يف القضاء العام
اإلباضية إمنا كانوا  عنها والعامل عليها... ومن البني أن الذين سألوا أبا جملز من
السلطان وأل%م رمبا  يريدون أن يلزموه احلجة يف تكفري األمراء أل%م يف معسكر

يف اخلرب األول  وا بعض ما %اهم اهللا عن ارتكابه، ولذلك قال هلمعصوا أو ارتكب
وقال هلم يف  ،"): "فإن هم تركوا شيئاً منه عرفوا أ%م قد أصابوا ذنباً ١٢٠٢٥(

وإذن فلم يكن سؤاهلم  "اخلرب الثاين: "إ%م يعملون مبا يعملون ويعلمون أنه ذنب
مبتدعة زماننا من القضاء يف األموال واألعراض والدماء بقانون  عما احتج به

اإلسالم وال يف إصدار قانون ملزم ألهل اإلسالم باالحتكام  خمالف لشريعة أهل
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كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصالة والسالم فهذا  إىل حكم غري حكم اهللا يف
الكفر على حكم  دينه وإيثار ألحكام أهل الفعل إعراض عن حكم اهللا ورغبة عن

أهل القبلة على اختالفهم يف  اهللا سبحانه وتعاىل وهذا كفر ال يشك أحد من
احتج rذين األثرين وغريمها يف غري باrا،  فمن ...تكفري القائل به والداعي إليه

سلطان أو احتياالً على تسويغ احلكم بغري  وصرفها إىل غري معناها رغبة يف نصرة
الشريعة حكم اجلاحد حلكم من أحكام  عباده فحكمه يف ما أنزل اهللا وفرض على

ورضي بتبديل األحكام فحكم  اهللا، أن يستتاب، فإن أصر وكابر وجحد حكم اهللا
 .(الكافر املصر على كفره معروف ألهل هذا الدين

 " تنبيه يتعلق مبقولة ابن عباس" كفر دون كفر
الظروف احمليطة rم اليت  من لوازم فهم وفقه عبارات السلف واطالقاMم أن نعرف

وقصدهم من تلك  محلتهم على هذه االطالقات والكلمات .. وأن نعرف مرادهم
  .العبارات، ومن املراد منها

كفر دون كفر " ملا أخرجت عن زما%ا  " -رضي اهللا عنه- فمقولة ابن عباس 
راد فهم هذه املقولة، وفهم م وحميطها وظروفها اليت قيلت فيها .. ضل الناس يف
يف غري منزهلا الصحيح  وأنزلوها صاحبها ومحلوها من املعاين السقيمة ماال حتتمل،

  !.. -رضي اهللا عنه-اليت يريدها هلا ابن عباس 
مل أجد مقولة وعبارة لسلفنا الصاحل ـ رضي اهللا عنهم ـ ظلمت وفهمت خطأ،  بل

ون كفر " حيث املعاين ماال حتتمله كمقولة وعبارة ابن عباس " كفر د وُمحلت من
أن حيملوا هذه املقولة على فراعنة وطواغيت اجتمعت فيهم  مل يتورع القوم من

اإلميان .. ولو سألتهم عن سبب فعلهم الشنيع هذا  مجيع خصال الكفر، ونواقض
عباس " كفر دون كفر .. ليس بالكفر الذي  .. لقالوا لك من فورهم: قال ابن

  !! rا باطًال .. ونصرة الباطل م أرادواتذهبون إليه " .. فهي كلمة حق لكنه
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فحملوها هؤالء على الكافرين املارقني  .. قاهلا ابن عباس يف املؤمنني املعاصرين له
  !.. ا;رمني

  :إليك التفصيل التايل .. ولكي يتضح لك هذا املعىن
أنزل اهللا فأولئك  أخرج أبو داود يف سننه عن ابن عباس، قال:{ومن مل حيكم مبا

اليهود؛  م الكافرون} إىل قوله:{الفاسقون} هؤالء اآليات الثالث نزلت يفه
  .[١خاصة يف قريظة والنضري[

الكافرون .. الظاملون .. الفاسقون}  أي أن مراد اهللا تعاىل من قوله:{فأولئك هم
األكرب، والفسق األكرب أل%ا  عندما أنزل هذه اآليات هو الكفر األكرب، والظلم

  .يف اليهود الكفارنزلت مجيعها 
على القول يف هذه اآليات ذاMا:  -رضي اهللا عنه-ابن عباس  إذاً ما الذي محل

  !تذهبون إليه .. إنه كفر دون كفر ؟ إنه ليس بالكفر الذي
سئل عن حكام زمانه من  -رضي اهللا عنه- اجلواب على ذلك: أن ابن عباس 

بين أمية  ؛ كحال حكاماملسلمني الذين ظهرت منهم بعض املخالفات الشرعية
كذلك  الذين جعلوا احلكم وراثياً بدالً من أن يكون شورى بني املسلمني .. وأراد

أن يصحح بعض املفاهيم والتصورات اخلاطئة اليت ظهرت بسبب وجود اخلوارج 
الذين انطلقوا إىل آيات قيلت يف الكفار، وُحتمل على الكفر البواح لينزلوها  الغالة
  !..  زما%ماملؤمنني يف على

ومعاوية رضي اهللا عنهما، ومن  وقد بلغ rم الغلو واجلرأة على احلق أ%م كفروا علياً 
يف قضية " التحكيم " املعروفة  معهما من املؤمنني حبجة أ%م مل حيكموا مبا أنزل اهللا
احلكم إال هللا}  واملشهورة، واستدلوا على غلوهم هذا بقوله تعاىل:{إن

أرادوا rا  بقوله املشهور: كلمة حق -رضي اهللا عنه-هم علي . فرد علي٤٠يوسف:
  !.. باطالً 
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  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

والغلو واإلفراط أطلق  يف هذه األجواء والظروف املشحونة بالشبهات واملغالطات
  ." ابن عباس مقولته:" ليس بالكفر الذي تذهبون إليه

جلواب على يعيننا على هذا الفهم العبارة ذاMا اليت جاءت بصيغة اخلطاب وا ومما
فأجاrم يف  -رضي اهللا عنه- قد وجه من قبل أناس البن عباس  سؤال كان

  ." بالكفر الذي تذهبون إليه حضرMم وهم أمامه:" ليس
وجواب .. له مساس  فالعبارة توحي وتدل أ%ا أطلقت يف معرض حوار، وسؤال

رب بعيداً املن بواقع املسلمني آنذاك .. وليس يف معرض وعظ أو درس أو خطبة على
 !عن واقع املسلمني ومشاكلهم

قوله تعاىل:{فأولئك هم الكافرون} مع  وكأين rم قد سألوه: كيف نوفق بني
لبعض الوالة املسلمني املعاصرين  وجود بعض املخالفات الشرعية يف مسائل احلكم
  !هؤالء بكافرين ؟ .. واليت هي خبالف احلكم مبا أنزل اهللا .. أليس

األكرب الذي  اس: هذا الكفر الذي تسألون عنه .. ليس بالكفرفأجاrم ابن عب
  .تذهبون إليه .. إمنا هو كفر دون كفر

قد دلت عليه السنة، حيث  -رضي اهللا عنه- عباس  وما ذهب إليه حرب األمة ابن
أنه قال:" لتنقضنَّ ُعرى اإلسالم عروًة  -صلى اهللا عليه وسلم- قد صح عن النيب 

تليها، فأوهلن نقضاً احلكم،  عروة تشبث الناس باليتعروة، فكلما انتقضت 
  .[٢وآخرهّن الصالة "[

فأوهلن نقضاً احلكم " أي نظام احلكم، فيتحول  " -صلى اهللا عليه وسلم-فقوله 
بين أمية ومن جاء بعدهم ..  من شورى إىل وراثي، كما حدث ذلك يف عهد

الدين األخرى؛ أي  ويفيد كذلك أن من وقع يف ذلك ال تنتفي عنه مطلق عرى
  . الصالة يبقى من املسلمني حملافظته على بقية عرى الدين األخرى اليت آخرها

 ": -صلى اهللا عليه وسلم-هذا املعىن جاء واضحاً يف حديث آخر حيث قال 
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صلى اهللا عليه -]. أي يغري سنة النيب ٣أول من يغري سنيت رجل من بين أمية "[
وراثي .. ومع ذلك ال أحد قال ويقول بكفر احلكم من شوري إىل  يف - وسلم

ومن جاء بعده من أحفاده وأوالده الذين جعلوا احلكم  -رضي اهللا عنه-معاوية 
  .وراثياً 

عن عاصم، قال مسعت احلجاج وهو على املنرب يقول: اتقوا اهللا  ويف سنن أيب داود
ية ـ ألمري املؤمنني مْثنويَّة، وامسعوا وأطيعوا ـ ليس فيها مثنو  ما استطعتم ليس فيها

لو أمرت الناس أن خيرجوا من باب من أبواب املسجد فخرجوا  عبد امللك، واهللا
وأمواهلم، واهللا لو أخذت ربيعة مبضر لكان ذلك  من باب آخر، حللت يل دماؤهم

هذيل يزعم أن قراءته من عند اهللا، واهللا ما  يل من اهللا حالًال، ويا عذيري من عبد
  !!.. -عليه السالم-اهللا على نبيه  ز األعراب، ما أنزهلاهي إال رجز من رج

  .[٤منه[ قال: فذكرته لألعمش، فقال: أنا واهللا مسعته
اهللا ..  قلت: فاحلجاج هنا حيل ما حرم اهللا يقيناً .. وهو من احلكم بغري ما أنزل

واعتبارها رجز من  - رضي اهللا عنه-وكذلك جحوده لقراءة عبد اهللا بن مسعود 
يقول يف عبد اهللا بن  - صلى اهللا عليه وسلم-األعراب، رغم أن النيب  رجز

  .[٥يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ على قراءة أُمِّ عبد "[ مسعود:" من أحب أن
السلف كانوا ال يكفرون احلجاج، وال يرون اخلروج عليه، وال  ومع ذلك فإن أكثر

  !ه مع إمجاعهم على طغيانه وظلمهتأويالً مينع من تكفري  على أمريه .. ويرون له
املفيت مستفتيه ـ عن جهل ـ بغري ما أنزل اهللا .. فهذا قد  ومن ذلك كذلك أن يفيت
ما أنزل اهللا، وهو آمث لكنه ال يكفر، وال أحد من أهل  وقع يف نوع من احلكم بغري

  .العلم قال بكفره
ه على من أفتاه، ومن :" من أُفيت بغري علم كان أمث -اهللا عليه وسلم صلى-قال 

]. فاحلديث أشار إىل ٦بأمٍر يعلم أن الرشد يف غريه فقد خانه "[ أشار على أخيه
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  .إىل كفره ومروقه إمث املفيت ومل يشر
عباس وغريه من أهل  فهذا النوع من احلكم بغري ما أنزل اهللا هو املراد من قول ابن

أصغر .. واهللا  ن كفر، أو كفرالعلم: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه .. إنه كفر دو 
  .تعاىل أعلم

جيوز أن حيمل عليهم  والسؤال: هل طواغيت احلكم يف هذا الزمان كذلك .. حىت
 !!؟..] قول ابن عباس: كفر دون كفر

مظلوم ابن  :٣٣٤يقول الشيخ حممد قطب يف كتابه القيم " واقعنا املعاصر "، ص
اهللا،  ، أ%م حيكمون بغري ما أنزلعباس فقد قال ما قال وهو ُيسأل عن األمويني

 فما القول فيهم ؟ وما من أحٍد على اإلطالق قال عن األمويني أ%م كفار، فقد
كانوا حيكمون الشريعة يف عموم حياة الناس، ولكنهم حييدون عنها يف بعض 

 املتعلقة بسلطا%م إما تأويالً وإما شهوة ـ ولكنهم ال جيعلون خمالفتهم تشريعاً  األمور
ضاهياً لشرع اهللا ـ فقال فيهم ابن عباس: إنه كفر دون كفر، فهل كان ميكن البن م

أن يقول هذا فيمن ينحي الشريعة اإلسالمية أصًال، ويضع بدالً منها قوانني  عباس
 !؟.. وضعية

كله، وخلطوا  إمنا مّوّ◌هوا يف هذا الباطل -أعين مرجئة العصر  -اعلم أن القوم 
به اهللا..  العصر من احلكام املشرعني مع اهللا ما مل يأذن ولبسوا.. لريقعوا لطغاة

ال  وليهونوا من جرميتهم النكراء هذه فيجعلو%ا من باب الذنوب واألعمال اليت
تناقض اإلميان وال Mدمه، فيحكمون هلم باإلسالم وكلم ما يرتتب على ذلك من 

دمائهم وأعراضهم ووالية وتوٍل، وما يتفرع عن ذلك من حترمي ألمواهلم و  مواالة
ومظاهرة.. وبالتايل تسمية من كفرهم ودعى ملنازعتهم ومنابذMم  ونصرة وتأييد

جندهم وأنصارهم وأشياعهم.. باخلوارج، ويستشهدون هلم مبا  والرباءة منهم ومن
إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ”اخلوارج:  ينسب البن عباس يف رده على
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َزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن)  : (َوَمنْ ليس كفرًاً◌ ينقل عن امللة ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـْ
وال مانع ما دمنا يف صدد إبطال شبهاMم أن “. كفر دون كفر [44 :[املائدة

القول يف هذا األثر من الناحية احلديثية مث أتبع ذلك  أسوق ها هنا خالصة
 .ناً للحق وكشفاً للتلبيسالفقهية بيا خبالصة القول فيه من الناحية
 عباس من جهة اإلسناد بيان حال هذه اللفظة عن ابن

حجري عن طاووس عن  هذا األثر يُروى من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن”
كفراً ينقل عن  ابن عباس أنه قال: " إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس

] كفر دون ٤٤ُهُم اْلَكاِفُروَن) [املائدة:  اللَُّه َفُأولَِئكَ  امللة: (َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـَْزلَ 
 .بن حجري املكي رواه احلاكم وغريه من طريق هشام - “ كفر

 .الرواية أحد وهشام بن حجري ضعفه األئمة الثقاة ومل يتابعه على هذه
 مكي ضعيف”، وقال: “ليس بالقوي”قال أمحد بن حنبل يف (هشام): 

  .من جهة الرواية وهذا طعن“ احلديث
حديثه، وضعفه علي بن املديين وذكره  وضعفه حيىي بن سعيد القطان وضرب على

  .العقيلي يف الضعفاء، وكذا ابن عدي
  .“ليس مبكة مثله”وهشام صاحل يف دينه، لذا قال ابن شربمة: 

].. فهذا يف الدين أو العبادة، بدليل أن ابن معني ١“ [صاحل”معني:  وقال ابن
 .“ضعيف جداً ” :قد قال فيهنفسه 

  .“صدوق له أوهام”وقال احلافظ ابن حجر: 
من أوهامه. ألن مثل هذا القول مروّي ثابت عن ابن طاووس  قلت: فلعل هذا

  .ابن عباس فلعله َوَهَمَ◌َ◌ فنسبه إىل
على  زعم سفيان قال كان هشام ابن حجري كتب كتبه”وقال علي بن املديين: 

 ا.هـ من معرفة الرجال“ قتداراً عليه، فاضطربت عليهغري ما يكتب الناس أي ا
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(203/2).  
العقيلي بإسناده  روى”وهشام من أهل مكة وسفيان كان عاملاً عارفاً بأهل مكة، 
 .اهـ “عن ابن عيينة أنه قال: مل نأخذ منه إال ما مل جنده عند غريه
 .هعن فصح أن هذا األثر مما تفرد به هشام ألنه من رواية ابن عيينة

 وهذه أيضاً من صيغ التمريض والتضعيف، ألن“ ُيكتب حديثه”وقال أبو حامت: 
  .هذا يعين أن حديثه ال يُقبل استقالالً وإمنا يؤخذ به يف املتابعات فقط
أحاديثه من  ولذلك مل يرو له البخاري ومسلم إال متابعة أو مقروناً مع غريه وكانت

  .األحاديث املنتقدة على الصحيحني
حديثاً واحداً هو حديث (سليمان بن داود عليهما  البخاري فلم يرو له إالأما 

أورده يف كفارة األميان “. امرأة... احلديث ألطوفن الليلة على تسعني”السالم): 
برواية عبد اهللا بن طاووس. ومن املعلوم  من طريق هشام وتابعه يف كتاب النكاح

الباري أن يذب عمن تكلم فيهم  أن احلافظ ابن حجر من عادته يف مقدمة فتح
ضعفهم وأن البخاري مل  بغري حق ويدافع بكل ما أويت من علم، أما من ظهر له

فمثل هؤالء ال  ..يعتمد عليهم وحدهم وإمنا أوردهم يف املتابعات أو مقرونني
وكفى..  يكلف نفسه عناء الرد عنهم بل يذكر املتابعات الواردة هلم يف الصحيح

  .(ام بن حجري (راجع املقدمةوكذلك فعل مع هش
عنده إال حديثان ومل يرو له إال مقروناً.. وراجع يف هذا  أما مسلم فكذلك ليس له
خالصة القول املفهم على تراجم رجال اإلمام ”كتابه:  ما قاله الشيخ اهلروي يف

   .“مسلم
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مما سبق أنه ال حجة ملن حاول تقوية هشام باالحتجاج  أنه عرف والخالصة

أل%ما مل يرويا له استقالالً ولكن متابعة.. وهذا من  ..واية البخاري ومسلم لهبر 
  .األدلة على تضعيفه إذا انفرد

ومن أجل هذا كله مل يوثق هشام بن حجري إال املتساهلون كابن حبان فإنه 
توثيق العجلي ”بالتساهل يف التوثيق. ومثله العجلي، قال املعلم اليماين:  مشهور
 .(٦٨األنوار الكاشفة ص: (“. ستقراء كتوثيق ابن حبان متاماً أو أوسعباال وجدته

فتوثيقه  فالعجلي معروف بالتساهل يف التوثيق كابن حبان متاماً ”وقال األلباين: 
انظر السلسلة “. مردود إذا خالف أقوال األئمة املوثوق بنقدهم وجرحهم

 .(٦٣٣/٧ص( الصحيحة
ابن حجر يف  ه من الواقدي املرتوك كما ذكروكذا توثيق ابن سعد فإن أغلب مادت

  .مقدمة الفتح عند ترمجة عبد الرمحن بن شريح
  .وثقوه فإن رواياته ال تقوم rا حجة بتوثيقهم هذا فإذا كان هذا حال من

بتضعيفه األئمة اجلبال الرواسي كأمحد وابن معني وحيىي  فكيف وقد عارضهم وقال
  .وغريهماملديين  بن سعيد القطان وعلي بن

استقالالً وحده.  فخالصة القول: أن هشام بن حجري ضعيف ال تقوم به حجة
رواية ابن  نعم هو يصلح يف املتابعات كما عرفت، واحملتجون به مل يوردوا له على

  .عباس هذه متابع، فيرتجح ضعفها وعدم صّحة اجلزم بنسبتها إىل ابن عباس
بإسناد صحيح يف تفسري هذه اآلية بل قد روى ابن جرير الطربي عن ابن عباس 

ذلك فقال: ثنا احلسن بن حيىي قال: أخربنا عبد الرزاق قال أخربنا معمر عن  غري
َزلَ  ابن طاووس  عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعاىل: (َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـْ

طاووس:  ه كفر. قال ابن]. قال: هي ب٤٤اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن) [املائدة: 



 

)٦٥( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 
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 .[٣] اهـ[٢“[وليس كمن كفر باهللا ومالئكته ورسله”
 تلك املقولة وأمثاهلا بيان مناط

قول ابن عباس هذا إن صح  هذا من جهة الرواية، أما من جهة الدراية، فنقول: أن
الذين أرادوا تكفري  فهو رد على اخلوارج -إذ قد صح قريب من معناه عن غريه  -

واحلكومة اليت  علي ومعاوية ومن معهما من املسلمني ألجل اخلصومةاحلكمني، و 
 جرت بينهم يف شأن اخلالفة والصلح وما جرى بني احلكمني عمرو بن العاص

 -كما هو معلوم   -وأيب موسى األشعري.. إذ تلك احلادثة كانت أول خمرجهم 
َزلَ “ : حّكمتم الرجال” :فقالوا اْلَكاِفُروَن)  اللَُّه َفُأولَِئَك ُهمُ  (َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـْ

وقع  ] وال شك أ%م خمطئون يف ذلك ضالون.. إذ ذلك الذي٤] [٤٤[املائدة: 
بني الصحابة ولو جار بعضهم فيه على بعض ليس بالكفر الذي ينقل عن امللة 

وقد بعث علي رضي اهللا عنه عبد اهللا بن عباس إىل اخلوارج يناظرهم يف  حبال،
فأقبلوا يكلمونه، فقال: نقمتم من احلكمني وقد قال اهللا عز  رج إليهمذلك، فخ

] اآلية. فكيف ٣٥َحَكماً ِمْن أَْهِلِه َوَحَكماً ِمْن أَْهِلَها) [النساء:  وجل: (َفابـَْعُثوا
  .حممد صلى اهللا عليه وسلم بأمة

حكم بالنظر فيه فهو إليهم وما  قالوا له: ما جعل اهللا حكمه إىل الناس وأمرهم
  .فأمضى فليس للعباد أن ينظروا يف هذا

  .[95 :ابن عباس: فإن اهللا تعاىل يقول: (َحيُْكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم) [املائدة فقال
دماء  قالوا: جتعل احلكم يف الصيد واحلرث، وبني املرأة وزوجها كاحلكم يف

يقاتلنا؟ فإن   أعدل عندك عمرو بن العاص وهو باألمس”املسلمني؟ وقالوا له: 
  .“عدًال، فلسنا بعدول، وقد حّكمتم يف أمر اهللا الرجال كان

هذه املناظرة رجع منهم إىل احلق خلق.. وأصر آخرون على  والشاهد.. أنه بعد
  .بعد حادثة احلكمني هذه، وهم أصل اخلوارج ضالهلم وانشقوا عن جيش علي
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باس وما شاrها من أقوال املنسوبة البن ع فعمد مرجئة العصر إىل تلك املقولة
جملز واليت كانت كلها يف شأن  أخرى لبعض التابعني.. كطاووس وابنه وأيب
وrتاناً يف حمل غري حملها وواقع غري  اخلوارج.. وطاروا rا كل مطري، لينزلوها زوراً 

اليت حيتج rا هؤالء، فيها قول ابن  واقعها ومقام غري مقامها. بدليل أن هذه اللفظة
إنه ليس الكفر الذي تذهبون ” :خماطباً أناساً بعينهم، عن واقعة بعينهاعباس 
زمانه، يف واقعة  خطاب للخوارج ومن تبعهم يف“ الذي تذهبون”، فلفظة “إليه

اخلطأ الذي عّلقها  معلومة معروفة.. فقوله إذاً ليس يف تفسري اآلية، وإمنا يف املناط
املبّدلني لشرع اهللا يهوداً   تكلم عن الكفاراخلوارج خطأ فيه، بدليل أن اآلية أصالً ت

ابن عباس أو غريه من  كانوا أو غريهم وسيأيت تفصيل هذا.. فهل يُعقل أن يقول
كالدية أو  - أهل اإلسالم يف تبديل اليهود أو غريهم حلكم أو حد من حدود اهللا

 هي -على تقدير صحتها  -انه كفر دون كفر؟؟ فمقولته هذه إذن  -حد الزنا 
  املناط الباطل الذي أراد اخلوارج إنزاهلا فيه وليست يف بيان اآلية وتفسريهايف

   ..نفسها.. فتنبه، وال تنخدع بتلبيسات الضالني
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محمد شاكر في تعليقاته على (عمدة التفسير)  يقول العالمة السلفي أحمد

املضللون  مما يلعب به - عباس وغريه  عن ابن - وهذه اآلثار ”اآلثار:  عن هذه
اجلرءاء على الدين: جيعلو%ا  يف عصرنا هذا، من املنتسبني للعلم، ومن غريهم من
اهـ “ على بالد اإلسالم عذراً أو إباحة للقوانني الوثنية املوضوعة، اليت ضربت

)٤/١٥٦).  
تعليق أخيه حممود شاكر على آثار مشاrة،  وينقل رمحه اهللا تعاىل يف املوضع نفسه

اخلوارج يف زمانه، أوردها الطربي يف  أبو جملز وهو أحد التابعني بعضيناقش فيها 
الضاللة، وبعد، فإن أهل  اللهم إين أبرأ إليك من”)، قال: ١٠/٣٤٨تفسريه (

املعذرة ألهل السلطان  الريب والفنت ممن تصدروا للكالم يف زماننا هذا، قد تلّمس
واألموال بغري شريعة  اء واألعراضيف ترك احلكم مبا أنزل اهللا، ويف القضاء يف الدم

يف بالد اإلسالم.  اهللا اليت أنزهلا يف كتابه، ويف اختاذهم قانون أهل الكفر شريعة
األموال  فلما وقف على هذين اخلربين، اختذمها رأياً يرى به صواب القضاء يف
 تكفر العام ال واألعراض والدماء بغري ما أنزل اهللا، وأن خمالفة شريعة اهللا يف القضاء

  .“..الراضي rا، والعامل عليها
كانت مناظرة مع اخلوارج الذين أرادوا تكفري والة  وساق مناسبة تلك اآلثار وأ%ا

وإذن فلم يكن سؤاهلم عما ”الكفر.. مث قال:  زما%م باملعاصي اليت ال تصل إىل
الف األموال واألعراض والدماء بقانون خم احتج به مبتدعة زماننا، من القضاء يف

ملزم ألهل اإلسالم، باالحتكام إىل  لشريعة أهل اإلسالم، وال يف إصدار قانون
اهللا عليه وسلم، فهذا الفعل  حكم غري حكم اهللا يف كتابه وعلى لسان نبيه صلى

الكفر على حكم اهللا  إعراض عن حكم اهللا، ورغبة عن دينه، وإيثار ألحكام أهل
يف تكفري  ن أهل القبلة على اختالفهمسبحانه وتعاىل، وهذا كفر ال يشك أحد م
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  .اهـ“ القائل به والداعي إليه.
احلق، هذا كله، وفهم مناط تلك األقوال  فإذا عرف املنصف الذي ُوفق لطلب

والواقع الذي قيلت فيه وصفة القوم  .[٥املنسوبة البن عباس وغريه من السلف[
  .الذين قيلت هلم وصفة مقاالMم

فيما حنن فيه اليوم من تشريع مع اهللا ما مل يأذن به اهللا، بعني البصرية  مث نظر
الذي هو أدىن من زباالت القوانني الوضعية وأهواء البشر، بأحكام اهللا  واستبدال
  .وحدوده املطهرة وتشريعاته

به مرجئة العصر  عرف فداحة ذلك التلبيس العظيم والتضليل املبني الذي يقوم
فيه، ترقيعاً  غاير كل املغايرة لواقعها الذي قيلتبإنزال تلك النصوص على واقع م

  ..جلرمية العصر هذه وجمرميها
الصحابة يوم أن واجههم اخلوارج حبججهم  فهل كان علي ومعاوية ومن معهم من

اخرتعوا قوانني ودساتري كفرية  تلك، يّدعون ألنفسهم حق التشريع مع اهللا؟ أو
] ٦األمة وفقاً للدستور] [ ألمري وجملستنص على أن [السلطة التشريعية يتوالها ا

 اليوم!!؟؟ كما هو احلال يف الدول اليت تسمى إسالمية  -
  .حاشاهم، وألف حاشاهم، بل وحاشى مرجئة زما%م من هذا الكفر البواح
هلوى  وبالتايل هل شرّع الصحابة قوانني وضعية وفقاً حلكم الشعب ورغبته أو تبعاً 

 اهللا تعاىل املرفوعة املطهرة..؟؟األغلبية واستبدلوها حبدود 
الصحابة.. بل وحاشى السفهاء وا;انني والرعاع والعوام يف ذلك الزمان عن  حاشا

الكفر البواح.. أّىن يتصور فيهم مثل هذا، وهم الذين خّضبوا الغرباء  مثل هذا
عل من أجل رفعة شريعة دين اهللا وعزMا.. وإمنا نقول، لو أن أحداً ف بدمائهم الزكية

ملا استشهد عليه اخلوارج بتلك النصوص غري الصرحية يف باب  يومئذ مثل ذلك،
َزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ ) :التشريع كقوله تعاىل املائدة: ] (َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـْ
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 ] على كفر املشرعني٧]، وملا تركوا نصوصاً أخرى صرحية وقطعية الداللة[٤٤
ِإنَُّكْم  طواغيت وأرباباً تعبد من دون اهللا، كقوله تعاىل: (َوِإْن َأطَْعُتُموُهمْ  وكو%م

يِن َما  ]، وقوله تعاىل: (أَْم َهلُْم ُشرََكاءُ ١٢١َلُمْشرُِكوَن) [األنعام:  َشَرُعوا َهلُْم ِمَن الدِّ
ُحْكِمِه َأَحداً) تعاىل: (َوال ُيْشرُِك ِيف  ]، وقوله٢١ملَْ يَْأَذْن بِِه اللَّه) [الشورى: 

على من كان حيقر الصحابة قراءMم  ]، وحنوها مما مل يكن ليخفى٢٦[الكهف: 
يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعضاً أَْربَاباً ِمْن ُدوِن اللَِّه) [آل  للقرآن إىل قراءته، أو قوله تعاىل: (َوال

اللَِّه..)  أَْربَاباً ِمْن ُدونِ  تعاىل: (اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانـَُهمْ  ]، وقوله٦٤عمران: 
شيئاً منه  ] وحنوها.. ولكنهم مل يذكروا شيئاً من ذلك، ألنه مل يكن٣١[التوبة: 

أن  ليتنزل على واقعتهم تلك.. وما كان مثل هذا ليخفى على ابن عباس أصالً لو
وراوي سبب نزول قوله تعاىل:  -كيف وهو حرب القرآن   -واقعتهم كانت حولة 

  .[١٢١َأطَْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكوَن) [األنعام:  (َوِإنْ 
بإسناد صحيح عنه رضي اهللا عنه أنه قال: [إن ناساً من املشركني   فقد روى احلاكم
تأكلون مما قتلتم ”املسلمني يف مسألة الذبح وحترمي امليتة فيقولون:  كانوا جيادلون
األنعام: ] (ْن َأطَْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ فقال تعاىل: (َوإِ “ قتل اهللا؟ وال تأكلون مما

 ]. فدل على أن املشرع أو متبع تشريع غري اهللا ولو يف مسألة واحدة أنه١٢١
مشرك كافر باهللا، خبالف احلاكم أو القاضي اجلائر الذي مل يتخذ شرعاً وال ديناً 

. فيحكم بغري ما ] وال جعل لنفسه أو لغريه حق التشريع مع اهللا٨دين اهللا[ غري
مبعىن الظلم واجلور واهلوى ال مبعىن التشريع واالستبدال فهذا ال يعدو كونه  أنزل اهللا
 ظاملاً جائراً وال يكفر ولو حكم مبثل هذه الصورة مئات املرات ما مل حاكماً 
 .[..يستحله

 وال غريه من ال هو -فلو كانت قضيتهم مثل طامتنا ملا كان رضي اهللا عنه ليرتدد 
ولو يف  الصحابة طرفة عني، يف تكفري من فعله، إذ أ%م يعرفون جيداً أن التشريع
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 قضية أو مسألة واحدة فيما ال جيوز إال هللا شرك باهللا أكرب وكفر فوق كفر وظلم
فوق ظلم وفسق فوق فسق، بل إن جمرد صرف حق التشريع أو ادعائه ألحد من 

ب أو جملسه) شرك وكفر أكرب سواء أو الرئيس أو امللك أو الشع اخللق (األمري
تابع صارف ذلك تشريعهم أم مل يتابعه.. فظهر أن  شرّع أم مل يشرّع، وسواء

كانت غري فتنتنا.. فافهم التفريق بني الواقعتني  واقعتهم كانت غري واقعتنا وفتنتهم
  ..املفضي إىل مرضاة الطواغيت وإبليس والقضيتني، وإياك واخللط والتلبيس

 الصحايب حجية قول
يا أخا التوحيد أن ابن عباس، وهو بشر غري معصوم يصيب وخيطئ، أراد  مث هب

وهو حمال كما عرفت إذ مل يكن هلا مثيٌل  - املنسوب إليه واقعتنا هذه  بذلك القول
نصادم بقول ابن عباس قول اهللا وقول الرسول ويف مسألة من  فهل - ساعتئذ 

افة وهي الكفر بالطاغوت، شطر كلمة rا الرسل ك مسائل التوحيد الذي بعثت
 التوحيد؟؟

على هذا يفهمها صغار الطلبة فضالً عمن ينتسب إىل العلم  ال شك أن اإلجابة
بشيء يف ديننا إال بقول اهللا وبقول الرسول صلى اهللا  والدعوة والدعاة، إذ ال حجة

  .عليه وسلم
شأن متعة احلج  عباس نفسه هو القائل رداً على من احتج عليه يف أوليس ابن

توشك أن تنزل عليكم : ”-رضي اهللا عنهما  - ومها مها  بفعل أيب بكر وعمر،
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتقولون قال أبو  حجارة من السماء، أقول قاهلا

  .“بكر وقال عمر
تكراراً حاشا ابن عباس أن خيلط أو خيبط أو خيالف يف أصل من أصول  ونقول

ترمجان القرآن.. ولكن املقصود التذكري بأن قول الصحايب ليس  الدين كهذا، وهو
]، فكيف إذا افرتض أنه معارض ٩اهللا عند النزاع[ بدين وال هو حبجة يف دين
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  ..اهللا عليه وسلم لقول اهللا تعاىل أو قول رسوله صلى
ا وتكراراً من مرجئة زمانن وإمنا اضطرنا إىل التذكري rذه البدهيات ما نسمعه مراراً 

كالمه الواضح البّني يف  ا;ادلني عن الطواغيت، من التقدمي بني يدي اهللا ومعارضة
املقولة املنسوبة البن  شرك اختاذ اخللق أرباباً بالتشريع والتحليل والتحرمي، بتلك

 ..(كفر عباس (كفر دون
  فضيلة شيخنا الشيخ محود بن عبداهللا بن عقالء الشعييب حفظه اهللا تعاىل

 ليكم ورمحة اهللا وبركاته أما بعدالسالم ع
اعتماد احلكام يف العامل اإلسالمي والعريب وغريهم على  فقد كثر يف هذا العصر

من حتكيم شرع اهللا فما هو احلكم على هؤالء  حتكيم القوانني الوضعية بدال
  احلكام ؟

  اءمدعما باألدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال العلم نرجوا أن يكون اجلواب
 .. اجلواب

حممد  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا
 ....... على آله وصحبه أمجعني ، أما بعد

بعث نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم rذا الدين  فإن اهللا سبحانه وتعاىل عندما
الناس إذ ذاك يهيمون  إىل النور ، وكان القومي الذي أخرج البشرية من الظلمات

اخلرافات والتقاليد البالية ، اليت ورثوها  يف ظلمات اجلهل والضالل ، غارقني يف حبر
املعتقدات والعبادات والتقاضي  عن آبائهم وأسالفهم يف مجيع أمورهم ، يف

الشرك باهللا سبحانه وتعاىل  واحملاكمات ، فكانت معتقداMم وعباداMم قائمة على
وبشر وغري ذلك ،  شركاء وأندادا من شجر وحجر ومالئكة وجن ، فيجعلون له

كالذبح والنذر  يتقربون إليهم بشىت أنواع القرب اليت ال جيوز صرفها لغري اهللا ،
 . وغري ذلك



 

)٧٢( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

عن طريقتهم يف العبادة ، إذ   أما التقاضي واحملاكمات فهي ال تقل ضالال وفسادا
بني الناس يف مجيع ما  يتولون القضاءكانوا ينصبون الطواغيت والكهان وعرافني ، 

ذلك ، يقيمون  ينشأ بينهم من خالف وخصومة يف األموال والدماء والفروج وغري
 يف كل حي واحدا من هؤالء الطواغيت ، وإذا صدر احلكم فهو نافذ ال يقبل
النقض وال التعقيب ، على الرغم من كونه جائرا ظاملا ، فلما بعث اهللا حممدا 

ه وسلم rذه الشريعة املطهرة أبطل هذه العادات ، والتقاليد وقضى علي صلى هللا
العبادة على اهللا سبحانه وتعاىل ، وقصر التقاضي والتحاكم على  عليها ، وقصر

إن احلكم إال هللا أمر أال تعبدوا إال إياه ) اآلية ، وقوله (  ) شرع اهللا ، قال تعاىل
 ، و ( أال تعبدوا إال إياه ) : قصر قصر احلكم على شرع اهللا ( إن احلكم إال هللا
وتعاىل على عبادته سبحانه وتعاىل بطريقة هي أبلغ طرق القصر  العبادة هللا سبحانه

 . وهي النفي واالستثناء
التحاكم  مث إن املستقرئ لكتاب اهللا جيد يف اآليات الكثرية اليت تنص على وجوب

 : اهللا عليه وسلمإىل ما أنزله اهللا من الشرع املطهر على نبيه صلى 
 قال تعاىل ( ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون ) ، فهذه اآلية - 1

 . الكرمية نص يف كفر من عدل عن حكم اهللا ورسوله إىل غريه
مرجئة العصر أن يصرفوا داللة هذه اآلية عن كفر احلاكم  وقد حاول اجلهلة من
 . يف اليهود ، فال يشملنا حكمها اآلية نزلت : بغري ما أنزل اهللا فقالوا

األصولية اليت وضعها علماء التفسري  وهذا يدل على مدى جهلهم بالقواعد
اللفظ ال خبصوص السبب ، فإذا  واحلديث وأصول الفقه ، وهي أن العربة بعموم

يتعداه ، فيشمل كل  نزل حكم على سبب معني فإنه ال يقتصر على سببه ، بل
احلكم  ( َمْن ) يف اآلية صيغة عموم ، فال يكون من يدخل حتت اللفظ ، و

 مقصورا على سببه إال إذا اقرتن به نص من الشرع يقصر احلكم على سببه ، كقوله



 

)٧٣( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

صلى اهللا عليه وسلم ملا سأله أحد الصحابة رضي اهللا عنه : يا رسول اهللا إنه  
الة عناق أحب إّىل من شاة فضحيت rا فهل جتزئين ؟ فقال عليه الص كانت يل

  . جتزئ أحدا بعدك والسالم : جتزئك وال
عنهما أنه سئل عن  وقالوا أيضا (أي املرجئة ) قد روي عن ابن عباس رضي اهللا

فقال ابن  ( تفسري هذه اآلية ( ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون
 . عباس : كفر دون كفر ، ويف رواية : ليس الكفر الذي يذهبون إليه

 عن هذا أن نقول : هشام بن حجري راوي هذا األثر عن طاووس عن ابن واجلواب
عباس متكلم فيه من قبل أئمة احلديث كاإلمام أمحد و حيي بن معني وغريمها ، 

يف هذه الرواية عن طاووس من هو أوثق منه وهو عبداهللا بن طاووس ،  وقد خالفه
 . ية قال : هي به كفرابن عباس ملا سئل عن تفسري هذه اآل وقد روى عن أبيه أن

وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا  قال تعاىل ( فال – 2
 . ( ويسلموا تسليما يف أنفسهم حرجا مما قضيت

ألن اهللا أقسم فيها على  هذه اآلية نص يف انتفاء اإلميان عمن مل حيّكم شرع اهللا ،
 : ات ثالثانتفاء اإلميان عن املرء حىت توجد منه غاي

 . التحاكم إىل شرع اهللا – أ
 . إال جيد يف نفسه حرجا يف ذلك ، بل يرضى به –ب 
 . أن يسلم حلكم اهللا ويرض به _ ج

كفر احلاكم بغري ما أنزل اهللا ،  وكما حاول املرجئة صرف داللة اآلية السابقة عن
النفي لكمال ، فقالوا : إن  فقد حاولوا أيضا صرف داللة اآلية عن انتفاء اإلميان
األصل يف الكالم العريب  اإلميان ، ال لنفي حقيقته ، وما علم هؤالء اجلهلة أن

صرف اللفظ عن  احلقيقة ، وال يصار إىل ا;از إال إذا اقرتن به قرينة توجب
هذه  االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح ، فأي دليل وأي قرينة توجب صرف



 

)٧٤( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

 . ىل نفي كمالهاآلية عن نفي حقيقة اإلميان إ
الذين يزعمون أ%م آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من  قال تعاىل ( أمل تر إىل – 3

الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان  قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل
تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول رأيت  أن يضلهم ضالال بعيدا * وإذا قيل هلم

الكرمية نص يف أن من يتحاكم إىل  ن عنك صدودا ) ، هذه اآليةاملنافقني يصدو 
تعاىل (يزعمون أ%م آمنوا )  الطاغوت أو حيكمه فقد انتفى عنه اإلميان بدليل قوله
بالزعم ، فلما عرب بالزعم دل  ، إذ لو كانوا مؤمنني حقا ملا عرب عن ادعائهم اإلميان

تعاىل ( وقد أمروا أن يكفروا به  قوله على انتفاء حقيقة اإلميان باهللا ، كما أن يف
على انتفاء حقيقة اإلميان  ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا ) دليل أيضا

سبب نزول هذه  عنهم ، ويتضح كفر من حتاكم إىل الطاغوت أو حّكمه مبعرفة
اليهود  اآلية ، وقد ذكر املفسرون أن سبب نزول اآلية أ%ا كانت بني رجل من

 ري اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نرتافع إىل رسول اهللا ، وقالوآخر من غ
اآلخر : بل نرتافع إىل كعب بن األشرف اليهودي ، فنزلت هذه اآلية ، وقال 

كان بني رجل من املنافقني ورجل من اليهود خصومة ، فقال اليهودي :  : الشعيب
ق : نتحاكم إىل اليهود ، عرف أنه ال يأخذ الرشوة ، وقال املناف نرتافع إىل حممد ،

الرشوة ، فاتفقا أن يأتيا كاهنا يف جهينة ، ويتحاكما إليه ،  لعلمه أ%م يأخذون
الذين يزعمون .. ) اآلية ، وهذا األثر املروي عن الشعيب وإن   فنزلت ( أمل تر إىل

شواهد متعددة تعضده وتقوية ، ووجه االستشهاد  كان فيه ضعف إال أن له
ذكروا فيها : أن عمر بن اخلطاب رضي  اآلية على كفر وردة منبسبب نزول هذه 

اهللا عليه وسلم ، فلو مل يكن  اهللا عنه قتل الرجل الذي مل يرض حبكم النيب صلى
 . مرتدا ملا قتله

أنه قال : اختصم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  كما روي عن عروة بن الزبري



 

)٧٥( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

عليه : ردنا إىل عمر رضي اهللا عنه ،  قضى رجالن فقضى ألحدمها ، فقال الذي
انطلقوا إىل عمر ، فانطلقا ، فلما آتيا  فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم : نعم

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  عمر ، قال الذي قضى له : يا ابن اخلطاب : إن
اهللا صلى اهللا عليه  قضى يل ، وإن هذا قال : ردنا إىل عمر فردنا إليك رسول

 : لم ، فقال عمر : أكذلك ؟ للذي قضى عليه ، فقال نعم ، فقال عمروس
مكانك حىت أخرج فأقضي بينكما ، فخرج مشتمال على سيفه فضرب الذي قال 

 . فقتله ردنا إىل عمر
التعدد ،   وهذا االختالف احلاصل يف سياق القصة ال يقدح يف ثبوMا الحتمال

الرسول رأيت  تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىلكما أن يف قوله تعاىل : ( وإذا قيل هلم 
 املنافقني يصدون عنك صدودا ) داللة على أن من صد عن حكم اهللا ورسوله

 . وأعرض عنه فحّكم غريه أنه منافق ، واملنافق كافر
الوضعية كافر كما تقدم ، فإن املشرع للقوانني والواضع هلا   وكما أن احملكم للقوانني
للناس هذه القوانني صار شريكا هللا سبحانه وتعاىل يف  ريعهكافر أيضا ، ألنه بتش

شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا ) وقال  التشريع قال تعاىل ( أم هلم
وقال عز وجل ( اختذوا أحبارهم ورهبا%م  ( تعاىل ( وال يشرك يف حكمه أحدا

اآلية قال يا رسول اهللا : بن حامت هذه  أربابا من دون اهللا ) ، وهلذا ملا مسع عدي
أليس حيرمون ما أحل اهللا  : إنا لسنا نعبدهم ، فقال صلى اهللا عليه وسلم

 . فتلك عبادMم : فتحرمونه وحيلون ما حرم اهللا فتحلونه ، قال : بلى ، قال
والتحرمي والتشريع  فتبني من اآلية الكرمية من حديث عدي بن حامت أن التحليل

اهللا فهو  اىل ، فمن حلل أو حرم أو شرع ما خيالف شرعمن خصائصه سبحانه وتع
 . شريك هللا يف خصائصه

يتبني أن من حكم بغري ما أنزل اهللا  ومما تقدم من اآليات الكرمية وتعليقنا عليها



 

)٧٦( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

خارج من اإلسالم ، وكذلك  وأعرض عن شرع اهللا وحكمه أنه كافر باهللا العظيم
حكم rا ، فإن  لو مل يرض rا ملا مثله من وضع للناس تشريعات وضعية ، ألنه

، وتغيري  الواقع يكذبه ، فالكثري من احلكام لديه من الصالحيات يف تأجيل احلكم
 . الدستور واحلذف وغريها

ويشرعوها لشعوrم فمن الذي ألزم الرعية بالعمل  وإن تنـّزلنا وقلنا إ%م مل يضعوها
 rا ومعاقبة من خالفها ؟

الذي نقل ابن تيمية وابن كثري رمحهما اهللا اإلمجاع على   حاهلم وحال التتار وما
ببعيد ، فإن التتار مل يضعوا ومل يشرعوا ( الياسق ) ، بل الذي وضعه أحد  كفرهم

 . األوائل ويسمى ( جنكز خان ) ، فصورة هؤالء كحال أولئك حكامهم
 : أو جهتنياحلاكم بغري ما أنزل اهللا تعاىل يقع يف الكفر من جهة  وبذلك يتبني أن
 . التشريع إن شرع األوىل : من جهة

  . الثانية : من جهة احلكم إن حكم
النصوص الدالة على كفر من حيّكم القوانني الوضعية  وحيث قد فرغت من ذكر
 : واألئمة على كفر حمّكمي القوانني فسأذكر اآلن أقوال العلماء

 : ( ٢٦٧/  ٣فتاوى ( تيمية كما يف ال أوال : قال شيخ اإلسالم تقي الدين بن
احلالل ا;مع عليه أو بدل الشرع  واإلنسان مىت حلل احلرام ا;مع عليه أو حرم

 . ا;مع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء
 : ( ٣٧٢/  ٣٥وقال يف الفتاوى ( 

وسنة رسوله واتبع حكم احلاكم املخالف  ومىت ترك العامل ما علمه من كتاب اهللا
 . العقوبة يف الدنيا واآلخرة ان مرتدا كافرا ، يستحقحلكم اهللا ورسوله ك

 : ( 119 / ١٣ثانيا : قال ابن كثري يف البداية والنهاية ( 
الصالة والسالم وحتاكم  من ترك الشرع احملّكم املنـّزل على حممد خامت األنبياء عليه



 

)٧٧( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

ليه ، الياسق وقدمها ع إىل غريه من الشرائع املنسوخة كفر ، فكيف مبن حتاكم إىل
 . كفر بإمجاع املسلمني ومن فعل ذلك

الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا بعد أن ذكر النصوص  ثالثا : قال شيخنا
  : القوانني الدالة على كفر حمّكمي

يتبعون القوانني  وrذه النصوص السماوية اليت ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين
اهللا جل وعال  نة أوليائه خمالفة ملا شرعهالوضعية اليت شرعها الشيطان على ألس

من  على ألسنة رسله صلى اهللا عليهم وسلم ، أنه ال يشك يف كفرهم وشركهم إال
 . طمس اهللا بصريته وأعماه عن نور الوحي مثلهم

بن إبراهيم آل الشيخ يف تعليقه على قوله تعاىل ( فال  رابعا : شيخنا الشيخ حممد
قال : وقد نفى اهللا سبحانه وتعاىل اإلميان عن من مل  ، وربك ال يؤمنون .. ) اآلية
وسلم فيما شجر بينهم ، نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي  حيكموا النيب صلى اهللا عليه
 . اهللا يف تعليقه على هذه اآلية بالقسم . هذا ما قاله رمحه

 فقد مسعته أكثر من مرة يشدد وحيث إنين الزمت حلقته رمحه اهللا سنوات عدة
أوضح ذلك يف رسالة  يف هذه املسألة ويصرح بكفر من حكم غري شرع اهللا ، كما

 . حتكيم القوانني
رمحه اهللا يف رسالته ( نقد القومية العربية  خامسا : شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز

القرآن : وهذا هو الفساد العظيم  ) قال عمن اختذ أحكاما وضعية ختالف ٣٩ص 
فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك  ) ردة السافرة كما قال تعاىلوالكفر املستبني وال

ويسلموا تسليما ) وقال  فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت
يوقنون ) .. إىل  تعاىل ( أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم

حلكم اهللا فهي  ال تنصاعأن قال الشيخ رمحه اهللا : وكل دولة ال حتكم بشرع اهللا و 
أهل  دولة جاهلية كافرة ظاملة فاسقة بنص هذه اآليات احملكمات ، جيب على
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باهللا  اإلسالم بغضها ومعاداMا يف اهللا ، وحترم عليهم مودMا ومواالMا حىت تؤمن
  وحده وحتكم شريعته . اهـ

الوضعية   بيان أن حتكيم القوانني وما ذكرته من نصوص وأقوال للعلماء كاف يف
ما قاله علماء األمة وأئمتها  كفر ، وأن احملكم هلا كافر باهللا العظيم ، ولو نقلت
السائل على سؤاله وصلى  يف هذا الباب لطال الكالم ، ومبا ذكرته كفاية إلجابة

 . اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 فضيلة الشيخ أماله

  أ. محود بن عقالء الشعييب
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  الخالصة 
ن ا;تمع اإلسالمي منذ قيامه على يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قام أ

على احلكم بشريعة اهللا، ومضى على ذلك خلفاؤه الراشدون، مث اخللفاء األمويون 
مضوا على ذلك وإن كان بدر منهم بعض االحنرافات، إال أن احلكم الذي 

، يظلهم برايته ويرعاهم حبكمته وعدالته. مث يتحاكمون إليه الناس هو شرع اهللا
جاءت الدولة العباسية وكان الشرع أيضاً هو نظام احلكم مع وجود ثغرات قوية 

وسريد كالم العلماء  -بعض الشيء. مث جاء التتار، وأتى (هوالكو) بـ (لياسق) 
  -خبصوصه يف مكانه املناسب إن شاء اهللا 

لف ومنهم ابن القيم كالم ال غبار عليه، فإذا وملا كان األمر كذلك فإن كالم الس
حكم احلاكم برشوة أو لقرابة، أو شفاعة أو ما أشبه ذلك فال شك أن ذلك كفر 

  دون كفر.
وهو تنحية شريعة اهللا  -وألول مرة يف تارخيهم  -وأما ما جد يف حياة املسلمني 

حلضاري، عن احلكم ورميها بالرجعية والتخلف وأ%ا مل تعد تواكب التقدم ا
والعصر املتطور فهذه ردة جديدة يف حياة املسلمني. إذ األمر مل يقتصر على تلك 
الدعاوى التافهة، بل تعداه إىل إقصائها فعالً عن واقع احلياة واستبدال الذي هو 

أدىن rا، فحل حملها القانون الفرنسي أو اإلجنليزي أو األمريكي أو االشرتاكية 
  من تلك النظم اجلاهلية الكافرة.اإلحلادية وما أشبه ذلك 

  ويل على هذا الكالم أدلة كثرية منها:
 ٦٥) ما أورده ابن القيم نفسه رمحه اهللا من قول اإلمام أمحد الذي تقدم ص ١(

  وهو قوله (حىت جييء من ذلك أمر ال خيتلف فيه) .



 

)٨٠( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

ن وأن نعم إنه أمر ال خيتلف فيه أبداً وهو تنحية الشريعة ورميها بالقصور والنقصا
  القانون أكمل منها، وألني منها يف مسايرة تطورات العصر كفر صريح.

من أن الكفر الذي هو كفر دون كفر  ٦٧) ما أورده ابن القيم أيضاً ص ٢(
ينطبق على احلاكم (امللتزم لإلسالم وشرائعه) فهذا إذا خالف النص أو حاد عنه 

وليس األمر سارياً على هو الذي ينطبق عليه هذا احلكم.  -كما تقدم شرحه   -
  من حيل القانون حمل شرع اهللا.

) قضية التحليل والتحرمي، والتشريع للناس، اتفقت أقوال العلماء قدمياً وحديثاً ٣(
على أن ذلك من خصائص رب العاملني جل جالله فمن ادعاها لنفسه فقد أله 

  نفسه ونصبها نداً يعبد من دون اهللا وسريد إيضاح هذا قريباً.
إن إقصاء الشريعة الربانية وإحالل أهواء البشر حملها هذا من األشياء اليت   )٤(

كفر العلماء قدمياً وحديثاً فاعلها أل%ا من املعلوم من الدين بالضرورة. وهل جيادل 
  أحد يف ذلك واهللا يقول.

  ] .٥٤{َأالَ َلُه اْخلَْلُق َواَألْمُر { [سورة األعراف: 
هو خالق  -مؤمنهم وكافرهم  -ف الناس مجيعاً وباعرتا -فكما أنه سبحانه 

  ) .١السماء واألرض، فهو أيضاً صاحب األمر والسلطان، واحلكم والسيادة (
) يوضح كلمة اإلمام أمحد رمحه اهللا وهي قوله (حىت جييء من ذلك أمر ٥(

الخيتلف فيه) علم من أعالم املسلمني هو الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه 
  يث يقول:اهللا ح

(إن من الكفر األكرب املستبني تنزيل القانون اللعني منزلة ما نزل به الروح األمني 
) ١على قلب حممد صلى اهللا عليه وسلم ليكون من املنذرين بلسان عريب مبني) (

.  



 

)٨١( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

) ما ذكره أيضاً ابن القيم رمحه اهللا يف كتاب (مدارج السالكني حيث قال بعد ٦(
ية احلكم قال: (والصحيح أن احلكم بغري ما أنزل اهللا يتناول أن أورد األقوال يف قض

الكفرين، األصغر واألكرب حبسب حال احلاكم فإنه إن اعتقد وجوب احلكم مبا 
أنزل اهللا يف هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً مع اعرتافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا 

يقنه أنه حكم اهللا. فهذا  كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غري واجب وأنه خمري فيه مع ت
  ) .٢كفر أكرب، وإن جهله وأخطأه: فهذا خمطئ له حكم املخطئني) (

) ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف كتاب (منهاج السنة) حيث قال: ٧(
(وال ريب أن من مل يعتقد وجوب احلكم مبا أنزل اهللا على رسوله فهو كافر. فمن 

مبا يراه هو عدالً من غري اتباع ملا أنزل اهللا فهو كافر. استحل أن حيكم بني الناس 
فإنه ما من أمة إال وهي تأمر باحلكم بالعدل، وقد يكون العدل يف دينها ما رآه 
أكابرهم، بل كثري من املنتسبني إىل اإلسالم حيكمون بعاداMم اليت مل ينزهلا اهللا،  

ون أن هذا هو الذي ينبغي ) وكانوا األمراء املطاعني، وير ٣كسواليف البادية (
احلكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر، فإن كثرياً من الناس أسلموا ولكن 

ال حيكمون إال بالعادات اجلارية اليت يأمر rا املطاعون، فهؤالء إذا عرفوا أنه ال 
جيوز هلم احلكم إال مبا أنزل اهللا، فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن حيكموا خبالف 

  ) يقول: العالمة ابن القيم يف تفسري قوله تعاىل:٨ما أنزل اهللا فهم كفار) (
} ِإْذ ُنَسوِّيُكم بَِربِّ اْلَعاَلِمَني { [سورة ٩٧{تَاللَِّه ِإن ُكنَّا َلِفي َضالٍل مُِّبٍني {

  ] .٩٨ - ٩٧الشعراء: 
والقدرة (هذه التسوية إمنا كانت يف احلب والتأله واتباع ما شرعوا، ال يف اخللق 

  والربوبية، وهي العدل الذي أخرب به عن الكفار كقوله:
{احلَْْمُد لِّلِه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر ُمثَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ 

م يـَْعِدُلوَن { [سورة األنعام:  ِِّr١ِبَر. [  



 

)٨٢( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

فروا برrم يعدلون، فيجعلون له عدالً حيبونه وأصح القولني: أن املعىن: مث الذين ك
ويقدسونه ويعبدونه، كما يعبدون اهللا ويعبدونه، ويعظمون أمره وهذه التسوية مل 

تكن منهم يف األفعال والصفات، حبيث اعتقدوا أ%ا مساوية هللا سبحانه يف أفعاله 
ة والتعظيم مع وصفاته، وإمنا كانت تسوية منهم بني اهللا وبينها يف احملبة والعبودي

إقرارهم بالفرق بني اهللا وبينها، فتصحيح هذه: هو تصحيح شهادة أن ال إله إال 
  ) .١اهللا) (

وقد أمر اهللا بالتحاكم إىل شريعته، ولزوم ُحكم نبيه صلى اهللا عليه وسلم، فمن 
فّضل ُحكماً على ُحكمه فهو كافر باهللا العظيم. ... فمن مقتضى اإلميان باهللا 

ضوع حلكمه، والنزول عند شرعه، والرضا بأمره، ولزوم قضاءه يف العقائد ورسوله اخل
واألقوال واألفعال، والرجوع إىل كتاب اهللا وسنته عند االختالف يف اخلصومات 

والدماء واألموال وسائر احلقوق، فال ينازع اهللا يف ُحكمه؛ {ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ لِلَِّه}. 
حبكم اهللا وشرعه، وعلى احملكومني التحاكم إىل ما ... فيجب على اُحلكَّام احلكم 

أنزل اهللا يف كتابه وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، قال تعاىل: {َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن 
يـَْزُعُموَن أَنـَُّهْم آَمُنوا ِمبَا أُْنزَِل إِلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك يُرِيُدوَن َأْن يـََتَحاَكُموا ِإَىل 

لطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه َويُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضَالالً بَِعيًدا}. ... ا
فقوله: {يزعمون}، دل على كذب دعواهم اإلميان مبا أنزل اهللا ملخالفتهم ملوجبها 

ان مع وعملهم مبا ينافيها. ... مث بني وأقسم سبحانه وتعاىل؛ أنه ال جيتمع اإلمي
التحاكم إىل غري ما أنزل اهللا على نبيه صلى اهللا عليه وسلم، فقال: {َفالَ َورَبَِّك الَ 
ُدوا ِيف أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت  نَـُهْم ُمثَّ الَ جيَِ يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

ن مؤكداً ذلك بالقسم عمن مل يتحاكم إىل َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما}. ... فنفى اهللا اإلميا
ما أنزل اهللا ويرضى حبكمه ويسلم له. ... ونفي اإلميان هنا يدل على أن حتكيم 

ما أنزل اهللا بني الناس إميان، وُقربة يتقرب rا إىل اهللا، فيجب مع التحكيم اعتقاد 



 

)٨٣( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

اجب يف ذلك ديناً وتعبداً، ال أنه أصلح للناس فحسب. ... وحتكيم شرع اهللا؛ و 
مجيع ما يقع بني العباد من خصومات، ويف كل شئون احلياة، ولذا قال تعاىل: 

نَـُهْم}، فاسم املوصول "ما" مع صلته من صيغ العموم، فاحلكم  {ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
عام يف الدماء واألموال واألعراض وسائر احلقوق. ... ومن بّدل شريعة اهللا بغريها 

حكم اهللا بكفر الذين ال حيكمون مبا أنزل اهللا، فقال من القوانني فهذا كفر، فقد 
َزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن}. ... وقد روى املروزي  تعاىل: {َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـْ

يف "تعظيم قدر الصالة" وابن جرير يف "تفسريه" وعبد الرزاق يف "املصنف" من 
قال: سئل ابن عباس عن قوله: {َوَمْن ملَْ  حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه

َزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن}، قال: (هي به كفر). ... وأخرجه ابن  َحيُْكْم ِمبَا أَنـْ
أيب حامت واحلاكم يف "املستدرك" والبيهقي يف "السنن" واملروزي يف "تعظيم قدر 

بن حجري عن طاووس عن ابن الصالة" وابن عبد الرب يف "التمهيد" عن هشام 
َزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن}، قال:  عباس يف قوله تعاىل: {َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـْ

(كفر دون كفر). ... وهشام بن حجري؛ ضعفه أمحد وضعفه ابن معني جداً وقال 
، وقال أبو ابن عيينة: (مل نكن نأخذ عن هشام بن حجري ما ال جنده عند غريه)

حامت: (يكتب حديثه)، وذكره العقيلي يف الضعفاء، ووثقه العجلي وابن سعد، 
واألول أشبه. ... وروي معىن اللفظ الثاين موقوفاً على طاووس بسند صحيح، 

وروي معناه عن عبد اهللا بن عباس، رواه عنه علي بن أيب طلحة، ورواية علي أمثل 
فة عن ابن عباس. ... قال الشيخ حممد بن من رواية ابن حجري، ألن روايته صحي

إبراهيم يف رسالة "حتكيم القوانني": (إن من الكفر األكفر املستبني تنزيل القانون 
اللعني، منزلة ما نزل به الروح األمني، على قلب حممد صلى اهللا عليه وسلم، 

ليكون من املنذرين بلسان عريب مبني) انتهى. ... وقد نصب كثري ممن ينتسب 
لإلسالم قوانني وضعية، فأمروا من والهم اهللا أمره بالتحاكم إليها، وعاقبوا من 
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خالفهم إىل حكم اهللا، ومع هذا يّدعون اإلقرار بالشهادتني ووجوب احلكم 
بشريعة اهللا، فهذا العمل يدل على عدم إقرارهم بذلك باطناً، ولو أقروا به ظاهراً. 

أو بّدل حكم السرقة من القطع إىل التعزير ... ومن منع عقوبة الزنا إذا تراضيا، 
بالبدن أو املال، أو حكم حبرية االعتقاد فال يُقتل مرتد وال ُيستتاب؛ فكل ذلك 

من الكفر والضالل املبني. ... وتنحية الشريعة اإلسالمية وعدم التحاكم إليها عند 
راف اخلصومات وغريها يف شئون احلياة؛ من أخطر وأوضح مظاهر الضالل واالحن

يف هذا الوقت يف جمتمعات املسلمني. ... والتحاكم إىل آراء املخلوقني من دون 
حكم اهللا؛ ضالل وفتنة يف الدين والدنيا. ... قال سليمان بن سحمان: (إذا 

عرفت أن التحاكم إىل الطاغوت كفر، فقد ذكر اهللا يف كتابه: أن الكفر أكرب من 
َنُة َأكْ  َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل}، القتل، قال تعاىل: {َواْلِفتـْ بَـُر ِمَن اْلَقْتِل}، وقال: {َواْلِفتـْ

والفتنة هي الكفر، فلو اقتتلت البادية واحلاضرة، حىت يذهبوا؛ لكان أهون من أن 
ينصبوا يف األرض طاغوتاً حيكم خبالف شريعة اإلسالم اليت بعث rا رسول اهللا 

 أصلح لألمة بال ريب، وجيب صلى اهللا عليه وسلم) انتهى. ... وُحكم اهللا
التحاكم إليه وال بُد، فاملشرِّع هو اهللا، وهو أعلم مبا ُيصِلح حياة املخلوقني من 

أنفسهم، وأعلم بتغريُّ احلال، وتبدل الزمان، وأعلم مبا كان وما سيكون وما مل يكن 
  -لو كان كيف يكون. ... وقد زعم بعض العقالنيني من معتزلة العصر 

؛ أن حتكيم الشريعة إقرار لالستبداد السياسي، واإلرهاب - والليرباليني كالعلمانيني
الفكري، وأن حكم اهللا وتشريعه مجود وعدم مواكبة للحياة املدنية املتجددة، وهذا  
كله مع كونه مروقاً من اإلسالم، ففيه تنقُّص لعلم اهللا فيما ُيصلح العباد مع تغري 

ا من جعل حكم اهللا حكماً له، يفصل به ويقضي حياMم وتَبدُّل أزما%م. ... وأم
مبوجبه، مع إميانه بوجوب حتكيمه، وأنه أصلح لألمة من أي حكم وضعي، لكنه 
وقع منه احلكم يف واقعة ما، لغلبة هواه، ولطمع من الدنيا من ماٍل أو جاٍه، مع 



 

)٨٥( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

 علمه بتحرمي حكمه هذا؛ فهذا كفره كفر ال خيرجه من امللة، لكنه مرتكب ظلماً 
  وجوراً.

] ٤٤قوله تعاىل: {َوَمن ملَّْ َحيُْكم ِمبَا أَنَزَل اهللاُ َفُأْولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن} [املائدة: 
األصل فيه أنه الكفر األكرب ألنه حملى بأل وحينئٍذ باستقراء كالم الشرع أن الكفر 

 أنه  إذا جاء حمًلى بأل فهو الكفر األكرب، فاألصل فيمن حكم بغري ما أنزل اهللا
كافٌر كفرًا أكرب هذا هو األصل، حينئٍذ يقال أنه كفٌر دون كفٍر فيما إذا كان يف 

بعض املسائل اليت حكم فيها بغري ما أنزل اهللا لشهوٍة يف نفسه أو هوى، وأما إذا 
جعله تشريًعا عاًما فهذا ال يدخل يف مسألتنا، بل هو داخل يف األول أن من 

ا أنه مثل حكم اهللا أو أنه أصلح وأنفع فهذا كافر  حكم بغري ما أنزل اهللا معتقدً 
كفرًا أكرب وفرق بني املسألتني مسألة هي تشريٌع عام، وبني حكٍم يف بعض املسائل 
دون بعض األول ال يتأيت إال النوع األول مبعىن أنه مل يعتقد أنه أعتقد املثلية أو أنه 

يف هذا النوع، أنه يعتقد  أصلح وأنفع فمن شرع تشريًعا عاًما فال شك أنه داخلٌ 
أنه أنفع وأصلح، وأما دعواه بلسانه أنه ليس بأنفع فغري مقبولة ألن املرء أو 

اإلنسان من حيث هو إنسان إذا فعل شيًئا فاألصل فيه أن يكون ظاهره موافق 
لباطنه، فإذا استبدل الشريعة بقوانني وضعية وحنوها حينئٍذ نقول األصل أنه كافر  

يتأتى الكفر األصغر يف مثل هذه املسألة البتة، فحينئٍذ حيمل على كفر أكرب وال 
األول، ولذلك نص شيخ ابن عثيمني رمحه اهللا تعاىل يف شرحه هنا يقول: (فنقول: 
من مل حيكم مبا أنزل اهللا استخفافًا به أو احتقارًا له أو اعتقاًدا أن غريه أصلح منه 

ًجا عن امللة، ومن هؤالء من يضعون للناس وأنفع للخلق أو مثله فهو كافٌر كفرًا خمر 
تشريعاٍت ختالف التشريعات اإلسالمية لتكون منهاًجا يسري الناس عليه، فإ%م مل 
يضعوا تلك التشريعات املخالفة للشريعة اإلسالمية إال وهم يعتقدون أ%ا أصلح 



 

)٨٦( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

نقول:  وأنفع للخلق. إًذا مبجرد فعلهم واستبدال الشريعة اإلسالمية بشريعٍة أخرى
  مبجرد الفعل دل على أ%م اعتقدوا أ%ا أنفع للناس وأ%ا أصلح.

يقول رمحه اهللا: (إذ من املعلوم بالضرورة العقلية واْجلِِبلَّة الفطرية) أمر عقلي واضح 
حسي مدرك باحلس أن اإلنسان ال يعدل عن منهاٍج إىل منهاٍج خيالفه إال وهو 

نه. هذا أمر واضح بّني وال خيتلف أهل يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل ع
العلم السابقون على أن من استبدل الشرع بالشرع أنه ال يكون من أهل اإلسالم 
يف شيء، ولذلك قال يف خامتة كالمه (وهناك فرق بني املسائل اليت تعترب تشريًعا 

ل اليت عاًما واملسألة املعينة اليت حيكم فيها القاضي بغري ما أنزل اهللا ألن املسائ
تعترب تشريًعا عاًما ال يتأتى فيها التقسيم السابق بل هو كفٌر أكرب مطلًقا، ليس فيه 
تفصيل كفر أكرب وكفر دون كفر وإمنا هي من القسم األول فقط، ألن هذا املشرع 
تشريًعا خيالف اإلسالم إمنا شرعه العتقاده أنه أصلح من اإلسالم وأنفع للعباد كما 

َزَل اهللاُ) أراد به من كفر كفرًا سبق اإلشارة إليه.  إًذا قوله: (َوَمْن َحَكَم ِبَغْريِ َما أَنـْ
أكرب وهو من بدَّل الشريعة بقوانني وحنوها، أو يكون قد حكم بغري ما أنزل اهللا يف 
بعض املسائل معتقًدا املثلية أو أنه أنفع وحنو ذلك. وأما ما يقال فيه أنه كفر دون  

  ن شيء،كفر فليس يف هذا البحث م
  كفر دون كفر:

(وأما قولكم وقد عقد البخاري يف صحيحه باباً الكفر دون كفر) فنقول: من 
أطلق الشارع كفره باملعاصي اليت ال خترجه عن امللة كدعواه لغري أبيه، ومن أتى 
عرافاً فصدقه مبا يقول، أو أتى امرأة حائضاً أو يف دبرها وحنو ذلك، فإمنا هو 

العلماء عن  ملة اإلسالم بل كفر نعمة، قاله طوائف من تشديد ال خيرج به عن
وإمنا نعين ما هو كفر دون كفر ال خيرج عن اإلسالم ككفران  أئمة الفقه واحلديث

العشري وهو ما عىن البخاري رمحه اهللا تعاىل، وقوله باب كفران العشري وكفر دون  



 

)٨٧( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

 عليه وسلم ثنا كفر فيه عن إيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا
عبد اهللا بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس 

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: "رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء 
بكفرهن قيل: أيكفرن باهللا؟ قال: يكفرن العشري ويكفرن اإلحسان لو أحسنت 

قالت: ما رأيت منك خرياً قط"، فقد إىل إحداهن الدهر مث رأت منك شيئاً 
أعرض النيب صلى اهللا عليه وسلم عن السائل القائل أيكفرن باهللا فأجابه مبا هو 

ليس من املخرج عن امللة بل من الذنوب اليت يستقر معها حكم اإلسالم فقال: " 
يكفرن العشري" كفران العشري كفران نعمة ال خيرج عن امللة، وقد نص عليه أئمة 

يث من العلماء يف شرح البخاري وغريه، وهلم يف هذه األحاديث اليت يطلق احلد
الكفر فيها مسالك، منهم من حيملها على من يفعل ذلك مستحًال، ومنهم من 

محلها على التغليظ ال على الكفر الذي ينقل، منهم ابن عباس وعطاء، قال 
وحكى ابن حامد  النخعي: هو كفر بالنعم، ونقل عن اإلمام أمحد وقاله طاووس،

عن اإلمام أمحد جواز إطالق الكفر والشرك على بعض الذنوب اليت ال خترج عن 
امللة، وروي عن أمحد أنه كان يتوقى الكالم يف تفسريه هذه النصوص تورعاً وميرها  
كما جاءت من غري تفسري هلا كغريه من أئمة السلف كما تقدم مع اعتقادهم ان 

وقد قال البخاري: باب املعاصي من أمر اجلاهلية وال املعاصي ال خترج عن امللة 
صلى اهللا عليه وسلم: "انك امرؤ  لقول النيبيكفر صاحبها بارتكاrا إال بالشرك 

فيك جاهلية " وقول اهللا تعاىل: {ِإنَّ اللََّه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك 
نَـُهَما} فسماهم ِلَمْن َيَشاُء} {َوِإْن طَائِ  َفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني اقـَْتتَـُلوا َفَأْصِلُحوا بـَيـْ

  مؤمنني.
(وأما قولكم وقال العالمة ابن القيم يف كتابه يف الصالة احلكم بغري ما أنزل اهللا 

وترك الصالة كفر عملي وحتقيقه ان الكفر كفر عملي كفر جحود، فكفر اجلحود 



 

)٨٨( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

ء به من عند اهللا جحوداً وعناداً فهذا الكفر يضاد ان يكفر مبا علم ان الرسول جا
اإلميان من كل وجه إذ حقيقة اإلميان التصديق وأما الكفر العملي فهو نوعان نوع 

يضاد اإلميان ويصري فاعله يف حكم الكفر االعتقادي كالسجود للصنم وسب 
هذا الرسول وقتله واالستهزاء واالستهانة باملصحف والذي يقوي عندي أن يكون 

من الكفر االعتقادي والعملي معاً، فإنه ال يسجد للصنم وهو مؤمن باهللا وال يهني 
املصحف أو يسب نبياً أو يقتله وهو مصدق أنه نيب، أال ترى إىل قريش يف صلح 
احلديبية مل يرضوا أن يكتب "هذا ما صاحل عليه رسول اهللا وقالوا: اكتب حممد بن 

ملا صددناك عن البيت" احلديث، ونوع ال يضاده   عبد اهللا لو نعلم أنك رسول اهللا
كاحلكم بغري ما أنزل اهللا فان اهللا مسى فاعله كافراً ومثله تارك الصالة مساه رسول 

  اهللا كافراً كما مسعته آنفاً ولكن هذا كفر عملي ال كفر اعتقاد) .
بل  فنقول: أنتم إمنا فهمتم من كالم ابن القيم ان الكفر الصريح ال يصرن عملياً 

هو خاص باالعتقادي أو مع اقرتانه بالعملي فأما جمرد العملي فال يكون كفراً 
موجباً للردة حقيقة وفهمتم منه أيضاً ان مراده بالكفر العملي عمل اجلوارح اخلاص 

  rا وهذا فهم باطل وتعليل عاطل من وجوه:
الكلي على من (أحدها) : أن ابن القيم رمحه اهللا تعاىل قد شنع يف كالمه التشنيع 

شك يف كفر تارك الصالة كفراً موجباً للردة واخللود يف النار واحلالة هذه وعبارته ما 
نصه: "ومن العجب أن يقع الشك يف كفر من أصر على تركها وُدعي إىل فعلها 

على رؤوس املأل وهو يرى بارقة السيف على رأسه وشد للقتل وعصبت عيناه وقيل 
ول اقتلوين وال أصلي أبداً، ومن ال يكفر تارك الصالة له تصلي وإال قتلناك فيق

يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلى عليه ويدفن يف مقابر املسلمني وبعضهم 
كامل اإلميان إميانه كإميان جربيل وميكائيل أفال يستحي من هذا  يقول هو مؤمن

  قوله، من إنكاره تكفري من شهد بتكفري الكتاب والسنة واتفاق الصحابة.



 

)٨٩( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

(الثاين) : أنه جعل يف كتابه يف الصالة شعب اإلميان قسمني قولية وفعلية وكذلك 
شعب الكفر نوعني قولية وفعلية فكما ان من شعب اإلميان القولية شعبة يوجب 

زواهلا زوال اإلميان، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زواهلا زوال اإلميان  
ة فكما يكفر بكلمة الكفر اختياراً كالصالة، وكذلك شعب الكفر القولية والفعلي

وهي شعبة من شعب الكفر، كذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم 
  واالستهانة باملصحف والصالة وقتل األنبياء فإنه كفر عملي.

(الثالث) : أنه جعل حقيقة اإلميان مركبة (من قول) وقسمه إىل قسمني: قول 
هو التكلم بكلمة اإلسالم (ومن عمل) القلب وهو االعتقاد، وقول اللسان و 

وقسمه إىل قسمني أيضاً، عمل القلب وهو نيته وإخالصه وحمبته وانقياده، وعمل 
اجلوارح، ورتب زوال اإلميان بكماله على زوال هذه األربعة، فإن زال بعضها، فإن  

كان التصديق، مل ينفع باقي ما أتى به، وان كان غريه، فإن كان عمل القلب فقط 
مع اجلوارح فأهل السنة جممعون على زوال اإلميان وانه ال ينفع التصديق مع  أو

انتفاء عمل القلب وهو حمبته وانقياده لألوامر وان عملت اجلوارح ظاهراً ومع انتفاء 
عملها الالزم منه انتفاء عمل القلب وعبارته ما نصها: ومنها أصل آخر وهو ان 

القول قسمان: قول القلب وهو اعتقاده حقيقة اإلميان مركبة من قول وعمل، و 
وتصديقه، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة اإلسالم والعمل قسمان: عمل القلب 

وهو نيته وإخالصه، وعمل اجلوارح، فإذا زالت هذه األربعة زال اإلميان بكماله 
وإذا زال تصديق القلب مل تنفعه بقية األشياء فإن تصديق القلب شرط يف اعتبارها 

%ا نافعة صحيحة، وإذا زال عمل القلب فقط مع وجود اعتقاد الصدق أو زال لكو 
عمل اجلوارح أيضاً فهذا موضع املعركة بني املرجئة وأهل السنة فأهل السنة جممعون 

على زوال اإلميان وأنه ال ينفع جمرد التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو حمبته 
راً أو مل تعمل ووجد التصديق، كما مل وانقياده لألوامر سواء عملت اجلوارح ظاه



 

)٩٠( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود واملشركني الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول 
بل ويقرون به سراً وجهراً ويقولون ليس بكاذب ولكن ال نتبعه وال نؤمن به 

وإذاكان اإلميان يزول بزوال عمل القلب فغري مستنكر أن يزول بزوال أعظم عمل 
ح، والسيما إذا كان ملزوماً لعدم حمبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم اجلوار 

التصديق اجلازم كما تقدم تقريره، فإنه يلزم من عدم طاعة اجلوارح عدم طاعة 
القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد ألطاعته اجلوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة 

عة وهو حقيقة اإلميان فإنه ليس جمرد القلب وانقياده عدم التصديق املستلزم للطا
التصديق كما تقدم كالمنا فيه ودالئلنا عليه، وإمنا هو التصديق املستلزم للطاعة 

واالنقياد، وهكذا اهلدى ليس جمرد معرفة احلق وتثبيته، بل هو معرفة املستلزمة 
إلتباعه والعمل مبوجبه، وان مسي األول هدى فليس هو اهلدى التام املستلزم 

  الهتداء، كما أن التصديق وان مسي تصديقاً فليس هو التصديق املستلزم لإلميان.ل
(الرابع قوله) : وههنا أصل آخر وهو ان الكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود 
وعناد، فكفر اجلحود أن يكفر مبا علم ان الرسول جاء به من عند اهللا جحوداً 

م دينه وما جاءت به رسله، وهذا وعناداً من أمساء الرب وصفاته وأفعاله وأحكا
الكفر يضاد اإلميان من كل وجه، وأما كفر العمل، فينقسم إىل ما يضاد اإلميان 
وإىل ما ال يضاده، فاألول: كالسجود للصنم واالستهانة باملصحف وقتل النيب 

وسبه واالستهزاء مبا جاء به واحلكم بغري ما أنزل اهللا حيث كان فيه رد لنص حكم 
  ناً راضياً بذلك وترك الصالة عناداً وبغياً.اهللا عيا

الثاين: من أتى مبعصية ال خترجه عن اإلميان بالكلية كالزاين والسارق وشارب اخلمر 
ومن ال يأمن جاره بوائقه، لكن السجود لصنم واالستهانة باملصحف وقتل النيب 

كم بغري ما وسبه واالستهزاء مبا جاء به عمل قليب لظهوره مضاد لإلميان، وأما احل
أنزل اهللا وترك الصالة فهو من الكفر العملي احملض قطعاً وال ميكن ان ينفي عنه 



 

)٩١( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

اسم الكفر بعد ان أطلقه اهللا ورسوله عليه بال قرينة تقتضي انتفاءه عنه كما انتفت 
حقيقته عن مرتكب الكبرية مع تسميته كافراً فاحلكم بغري ما أنزل اهللا كافر وتارك 

ص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكن هو كفر عملي ال كفر الصالة كافر بن
اعتقادي ومن املمتنع أن اهللا سبحانه مسى احلاكم بغري ما أنزل اهللا كافراً ومسى 

عليهما اسم الكفر حقيقة مع انتفاء نص على  رسوله تارك الصالة كافراً وال يطلق
العملي هنا زوال شعبة فعلية بقائهما مؤمنني فان مراد ابن القيم رمحه اهللا بالكفر 

موجب زواهلا زوال اإلميان وثبوت شعبة فعلية من شعب الكفر موجب ثبوMا ثبوت 
الكفر، فالعملي هنا أعم من عمل القلب واجلوارح يف احلكم بغري ما أنزل اهللا وترك 
الصالة وغريمها وان بقي قول القلب وهو اعتقاده وتصديقه النتفاء عمله وهو حمبته 

ياده لفعل األوامر، وفائدة قوله العملي احملض أي مع بقاء تصديق القلب من وانق
  غري انقياد، وهو ال يستلزم اإلميان املوجب لإلسالم.

(اخلامس) : تصرحيه بأن ترك الصالة عمداً واحلكم بغري ما أنزل اهللا حيث كان فيه 
  رد لنص حكم اهللا عياناً عمداً كفر حقيقة مضاد لإلميان.

) : تفصيله وتفرقته بني كفر تارك الصالة واحلاكم بغري ما أنزل اهللا (السادس
بشرطه، وبني كفر السارق والزاين وشارب اخلمر ومن مل يأمن جاره بوائقه، فجعل  

كفر هؤالء من جهة أعماهلم الظاهرة يف قوله، وقد نفى النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عمن مل يأمن جاره بوائقه، وإذا اسم اإلميان عن الزاين والسارق وشارب اخلمر و 

نفى عنه اسم اإلميان فهو كافر من جهة العمل الظاهر منه منتف عنه كفر عمل 
القلب لبقاء حمبته وانقياده حكماً، فحكم اإلسالم جار عليه كما تقدم، لكن 

ليس مبؤمن حقاً، وإىل ذلك أشار بقوله وانتفى عنه كفر اجلحود واالعتقاد إذ عمل 
اق مل يفقد زيادة على قوله الذي هو التصديق وكذا قوله صلى اهللا القلب هنا ب

عليه وسلم: "ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض" فهذا كفر 



 

)٩٢( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

عملي ظاهر يف اجلوارح فقط، وعمل القلب على حاله كما تقدم يف الذي قبله، 
امرأة يف دبرها وكذا يقال يف قوله صلى اهللا عليه وسلم: "من أتى كاهناً فصدقه أو 

فقد كفر مبا أنزل على حممد " وقوله: "إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقد باء rا 
  أحدمها" وأمثاله هذا كما تقدم الكالم فيه موضحاً.

(السابع) : جعله اإلميان العملي يضاده الكفر العملي فيما إذا اتصف شخص 
به من امليثاق املأخوذ عليهم  بذاك تارة وrذا أخرى كالذين ثبت إميا%م مبا عملوا

 يف الكتاب {ال َتْسِفُكوَن ِدَماءَُكْم َوال ُختْرُِجوَن أَنـُْفَسُكْم ِمْن ِديَارُِكْم} مث ثبت
كفرهم مبا تركوه منه وخمالفتهم له، كمن يؤمن عامالً ببعض ويعرض تارة عن 

ن النيب بعض، فاإلميان االعتقادي واحلالة هذه يضاد الكفر االعتقادي، وقد أعل
صلى اهللا عليه وسلم مبا قلناه يف قوله يف احلديث الصحيح: "سباب املسلم فسوق 

وقتاله كفر" ففرق بني سبابه وقتاله، وجعل أحدمها فسقاً ال يكفر به، واآلخر  
كفر، ومعلوم أنه إمنا أراد الكفر العملي الظاهر ال االعتقادي، وهو عمل القلب، 

ألوامر لزم منه فعل املأمورات من صالة وغريها، ومىت فما دام حمباً منقاداً لفعل ا
فقد عمله فقدت املأمورات وان وجد قوله وهو جمرد التصديق بال انقياد، وإذا 

حصلت هفوة للقلب بوجود الران عليه من حنو شدة فرط الشهوة فحصل شيء 
والً من املعاصي املتقدمة الظاهرة يف اجلوارح وعمل القلب باق على ما كان عليه أ

فحكم اإلسالم باق ولكن انتفى عنه كمال اإلميان بظاهر أعماله السيئة، ومىت 
أطلق عليه اسم الكفر بذلك فإنه ال خيرجه من الدائرة اإلسالمية وامللة بالكلية كما 
تقدمت دالئله من الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة، وان زال عنه اسم اإلميان، 

الذين هم أعلم األمة بكتاب اهللا وباإلسالم وهذا التفصيل هو قول الصحابة 
والكفر ولوازمهما، فال تتلقى هذه املسائل إال عنهم، فان املتأخرين مل يفهموا 

مرادهم فانقسموا فريقني: فريقاً أخرجوا من امللة أهل الكبائر ونصوا على أصحاrا 



 

)٩٣( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

نني ال يرون باخللود يف النار، وفريقاً جعلوهم مؤمنني، وهؤالء الذين جعلوهم مؤم
ترك الصالة كفراً بل عندهم اإلميان جمرد التصديق وهو قول باطل بالكتاب والسنة 

  وإمجاع صاحل سلف األمة.
(الثامن) : انه قد قال واملقصود ان سلب اإلميان عن تارك الصالة أوىل من سلبه 

عن مرتكب الكبائر، وسلب اسم اإلسالم عنه أوىل من سلبه عمن مل يسلم 
من لسانه ويده، فال يسمى تارك الصالة مسلماً وال مؤمناً، إىل أن قال  املسلمون

هل هي شرط لصحة اإلميان، هذا سر املسألة، واألدلة اليت ذكرناها تدل على أنه 
ال يقبل من العبد شيء من أعماله إال بفعل الصالة فهي مفتاح ديوانه ورأس مال 

رها خسر أعماله كلها وان أتى rا رحبه، وحمال بقاء الربح بال رأس مال، فإذا خس
صورة، وقد أشار النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل هذا يف قوله: "وإن ضيعها فهو ملا 

سواها أضيع" ويف قوله: " أول ما ينظر يف أعماله الصالة فإن جازت له نظر يف 
سائر أعماله، وان مل جتز له مل ينظر إىل شيء من أعماله" فصريح كالم ابن القيم 

تارك الصالة عمداً كافر مستوجب خللوده  ملتقدم موافق لكالم اهللا وسنة رسوله انا
يف النار، وقد زعم صاحب املقدمة ان الكفر احلقيقي خاص باالعتقاد وهو عدم 
تصديق القلب أو مع عمل اجلوارح أيضاً كالسجود للصنم وإهانة املصحف وقتل 

راً حقيقياً واستدل على ذلك النيب فأما فقدان عمل القلب فقط فال يكون كف
بقوله: وال يهني املصحف أو يسب نبياً أو يقتله وهو مصدق أنه نيب، وبقول 

قريش لو نعلم انك رسول اهللا ملا صددناك عن البيت وزعمه ذلك وهم باطل وفهم 
  عاطل من وجوه:

(أحدها) : انه قد فهم ان العمل إمنا منشأه ومورده اجلوارح خاصة، فأما القلب 
يس فيه إال االعتقاد وهو التصديق خاصة وهذا مناف ملعرفة حقيقة اإلميان الذي فل

ترتتب على معرفته دعوى العلم والقول به، فان حقيقته مركبة من عمل القلب وهو 



 

)٩٤( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

حمبته وانقياده وإخالصه لفعل األوامر وإتباع الرسل يف كل ما جاؤا به من عند اهللا، 
عند طاعة القلب وانقياده قال سبحانه وتعاىل:  وعمل اجلوارح فيما يوجد من قبلها

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهمْ   {ِإمنَّ
ْم يـَتَـوَكَُّلوَن الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َوِممَّا َرزَ  ِِّrقـَْناُهْم يـُْنِفُقوَن أُولَِئَك ُهُم ِإميَاناً َوَعَلى َر

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه ُمثَّ ملَْ يـَْرتَابُوا  اْلُمْؤِمُنوَن َحّقًا} وقال تعاىل: {ِإمنَّ
ن قوله وهو َوَجاَهُدوا بَِأْمَواِهلِْم َوأَنـُْفِسِهْم ِيف َسِبيِل اللَِّه أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن} وم

تصديقه يف كل ما جاءت به الرسل وقول اللسان وهو املتكلم بكلمة اإلسالم 
واإلقرار مبا جيب اإلميان به، ففي الصحيح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 
صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: "اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فإن 

ها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من أفضلها قول ال إله إال اهللا وأدنا
  اإلميان" ولفظه ملسلم.

(الثاين) : انه فهم ان اإلميان يكفي فيه جمرد التصديق القليب وان مل يوجد عمله 
وال عمل اجلوارح وهذا بعينه قول املرجئة ومعتقدهم، فإ%م يقولون اإلميان قول بال 

عالم على هؤالء القوم اللئام وبينوا عمل، وقد رد البخاري وغريه من األئمة األ
غلطهم وسوء اعتقادهم للكتاب والسنة ومذاهب األئمة كمالك والثوري 

واألوزاعي ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح اهلدى وأئمة 
  الدين وأهل العراق واحلجاز

الصالة من  والشام وغريهم قال البخاري يف رده عليهم باب أمور اإلميان وباب
اإلميان وباب الزكاة من اإلميان وباب اجلهاد من اإلميان، فأهل السنة جممعون على 
أنه مىت زال عمل القلب فقط أو هو مع عمل اجلوارح زال اإلميان بكليته وان وجد 

جمرد التصديق فال ينفع جمرداً عن عمل القلب واجلوارح معاً أو أحدمها، كما مل 



 

)٩٥( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

ومه واليهود واملشركني الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول ينفع إبليس وفرعون وق
  صلى اهللا عليه وسلم سراً وجهراً.

(الثالث) : قوله والذي يقوى عندي أن يكون هذا من الكفر االعتقادي والعملي 
معاً فإنه عين باالعتقاد عدم التصديق من الذين سبوا الرسول واستهزؤوا به وهذا 

بُوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِمَني بِآيَاِت اللَِّه يرده صريح قوله تعاىل: {فَ  ِإنـَُّهْم ال ُيَكذِّ
َجيَْحُدوَن} قال املفسرون معىن ذلك أ%م ال يكذبونك يا حممد ولكنهم جيحدون 
آيات اهللا، فاجلحدان والتكذيب راجع لآليات نفسها ال للرسول، فان القوم مل 

ية فان احلرب ابن عامر من قريش يكونوا يكذبونه يف السر بل أكثرهم يصدقه عالن
قال: يا حممد واهللا ما كذبت قط ولكن ان اتبعناك نتخطف من أرضنا فنحن ال 
نؤمن بك هلذا السبب وقال األخنس بن شريق أليب جهل: يا أبا احلكم اخربين 

عن حممد أصادق هو أم كاذب فإنه ليس عندنا أحد غرينا فقال له: واهللا ان حممداً 
قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والنبوة فماذا  لصادق وما كذب

يكون لسائر قريش، فهم ال يكذبونه بقلوrم بل وال بألسنتهم فيما بينهم ولكن ال 
يعرتفون به ظاهراً عنده، فهم وان قالوا ظاهراً لوال أنزل عليه ملك، يعرفونه يف 

له بلسانه جيب أن يكون قلوrم كما يعرفون أبناءهم لكن منهم من يتعنت فيقو 
رسول اهللا من جنس املالئكة، وذكر اهللا ذلك عنهم يف سورة األنعام شبهة هلم 

وأجاب تعاىل عنهم، ومنهم من يقول ان حممداً خيربنا باحلشر والنشر بعد املوت 
وذلك حمال، وكانوا يستدلون بامتناع احلشر والنشر على الطعن يف رسالته ظاهراً 

جاب عنهم بأجوبة كثرية هي موجودة يف القرآن فشافهتهم له فذكر اهللا ذلك وأ
بالسفاهة واالستهزاء أو القتل كما قتلوا األنبياء من قبل وقلوrم معرتفة ولكن 

َها  َقَنتـْ جحدوا بآيات رrم كما قال تعاىل يف قصة موسى: {َوَجَحُدوا rَِا َواْستَـيـْ
  أَنـُْفُسُهْم ظُْلماً َوُعُلّوًا} .



 

)٩٦( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

  ما أنزل اهللا كفر عملي:الحكم بغير 
(الرابع) : نفيه احلكم بغري ما أنزل اهللا، وترك الصالة، ان يكونا عملي قلب بل 

جعلهما عمل جوارح خاصة، واستدل به على عدم كفر من مل حيكم مبا أنزل اهللا 
عياناً عمداً، وتارك الصالة عمداً، لوجود التصديق واالكتفاء به، فأما كفر من مل 

زل اهللا فقد قال العلماء هذا إذا رد نص حكم اهللا عياناً عمداً لعدم حيكم مبا أن
انقياده له والعمل به حمبة وإتباعاً فانه يلزم من عدم طاعة اجلوارح عدم طاعة 

القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعته اجلوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة 
اعة اليت هي حقيقة اإلميان، فإما القلب وانقياده للنص عدم التصديق املستلزم للط

جمرد التصديق من غري استلزام وال انقياد فليس بإميان البتة، وإذا كان كذلك فرتك 
احلكم مبا أنزل اهللا واحلكم بغريه من أعمال القلب، السيما وقد قال قتادة 

والضحاك يف سبب نزول هذه اآليات انه يف اليهود الذين كانوا يعلمون صدق ما 
يهم يف الكتاب فخالفوهم، وقد قال العلماء ان من خالف نص كتاب حكم عل

اهللا وحكم بضد ما فيه وما تضمنه عياناً عمداً تناوله حكم هذه اآلية ال إن أخطأ 
معىن التأويل، وقال عكرمة: من عرف بقلبه أنه حكم اهللا ومل يقر بلسانه وينقد إليه 

ما من اعرتف بقلبه ولسانه انه حكم بقلبه بل جحده فقد كفر كفراً ال إميان معه، أ
اهللا ولكنه أخطأ الصواب، أو حكم بضده مع علمه واإلقرار به فال كفر وقد قال 
ابن عباس وطاووس: ليس بكفر ينقل عن امللة بل مىت وجد منه ذلك كفر وليس  

  كمن كفر باهللا واليوم اآلخر.
َزَل اللَُّه وسئل عبد العزيز بن حيىي الكتاين عن قوله تعاىل: {َوَمْن  ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـْ

َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن} فقال: إ%ا تقع على مجيع ما أنزل اهللا ال على بعضه فكل 
من مل حيكم جبميع ما أُنزل فهو كافر ظامل فاسق. فأما من حكم مبا أنزل اهللا من 

اليت منشؤها الفروع التوحيد وترك الشرك مث مل حيكم ببعض ما أنزل اهللا من الشرائع 



 

)٩٧( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 
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مل يستوجب الكفر حقيقة، وعلى هذا حيمل كالم ابن عباس وطاووس. وأما ترك 
الصالة عمداً فهو مناف حلقيقة اإلميان املستلزم لإلسالم املرتتب على وجوده ختلية 

السبيل، فإ%ا وان اقرتن فعلها باجلوارح ظاهراً فهي مستلزم عملها لعمل القلب 
ن وجد علمه وجدت، وان عدم عدمت، وقد تقدم الكالم عليها ظاهراً وباطناً فا

  مستوىف مفصًال. بأدلته التفصيلية من الكتاب والسنة وكالم صاحل سلف األمة.
(وأما قولكم أخرج الفريايب وسعيد بن منصور وابن املنذر وغريهم عن ابن عباس 

َزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم رضي اهللا عنهما يف تفسري قوله تعاىل: {َوَمْن ملَْ َحيُْكْم مبَِ  ا أَنـْ
اْلَكاِفُروَن} أنه ليس كفراً ينقل عن امللة انه كفر دون كفر وقال عطاء كفر دون  

  كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق) .
فنقول: كالم ابن عباس رضي اهللا عنهما فيمن مل حيكم مبا أنزل اهللا من الشرائع 

ف بالقلب واإلقرار باللسان إمنا عدل عنه هو اليت منشأها الفروع خاصة مع االعرتا
َزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم  حكم اهللا كما قال عكرمة يف قوله تعاىل: {َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـْ
اْلَكاِفُروَن} ان من عرف بقلبه انه حكم اهللا ومل يقر بلسانه ومل ينقد إليه بقلبه بل 

وأن من اعرتف بقلبه وأقر بلسانه أنه حكم اهللا جحده فقد كفر كفراً ال إميان معه 
ولكنه أخطأ الصواب وأتى مبا يضاده من مسائل الفروع اليت ليس هلا تعلق باألصل 

  من غري استحالل فال يدخل يف الكفر احلقيقي.
وقد سئل علقمة ومسروق وابن مسعود عن الرشوة يف احلكم أهي من السحت 

َزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن} وقال فقال: ذاك الكفر مث تال {َوَمْن ملَْ   َحيُْكْم ِمبَا أَنـْ
ابن أيب طلحة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما: ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا اآلية قال 

من مل ينقد إليه بقلبه ومل يقر بلسانه كفر كفراً حقيقياً، ومن أقر به وانقاد إليه 
ظامل فاسق. رواه ابن جرير، وقال عبد الرزاق عن  ولكنه مل حيكم به ظاهراً فهو

َزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن}  الثوري عن زكريا عن الشعيب: {َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـْ
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َزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم الظاملون} قال:  ، قال: هذا يف املسلمني {َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـْ
َزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم الفاسقون} قال: يف النصارى. يف الي هود {َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـْ

وكذا رواه هشام والثوري عن زكريا بن أيب زائدة عن الشعيب، وقال الرباء وحذيفة 
َزَل اللَُّه َفُأولَِئكَ  ُهُم  وابن عباس وغريهم نزل قوله تعاىل: {َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـْ

اْلَكاِفُروَن} يف أهل الكتاب، قال احلسن وهي علينا واجبة وقال عبد الرزاق عن 
الثوري عن منصور عن إبراهيم احلريب نزلت يف بين إسرائيل رضي اهللا هلذه األمة 

  نبيها فعفى عنها الكفر.
وسبب النزول وان كان خاصاً فعموم اللفظ إذا مل يكن منسوخاً معترب وألن قوله 

 ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا كالم داخل فيه كلمة من يف معرض الشرط فتكون تعاىل
 للعموم، لكن حتقيق معىن اآلية ان احلكم بغري ما أنزل اهللا ان كان يف األصل من
التوحيد وترك الشرك، أو كان يف الفروع ومل يقر اللسان وينقد القلب فهو كفر 

أما من اعرتف بقلبه وأقر بلسانه حقيقي ال إميان معه كما تقدم عن عكرمة، ف
حبكم اهللا ولكنه عمل بضده ظاهراً يف الفروع خاصة فليس بكفر ينقله عن امللة 
قال طاووس: ليس كمن كفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله، وقال الثوري عن ابن 

جريح عن عطاء أنه قال: هذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق درن فسق. 
وكيع عن سعيد املكي عن طاووس قال: ليس احلكم يف  رواه ابن جرير وقال

الفروع بغري ما أنزل اهللا مع اإلقرار حبكمه واحملبة له ينقل عن امللة وعن طاووس عن 
ابن عباس قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. رواه احلاكم وقال على شرط 

الوا أ%ا نص يف الشيخني ومل خيرجاه. وقد جنح اخلوارج إىل العموم لظاهر اآلية وق
ان كل من حكم بغري ما أنزل اهللا فهو كافر، وكل من أذنب فقد حكم بغري ما 

أنزل اهللا فوجب أن يكون كافراً. وقد انعقد إمجاع أهل السنة واجلماعة على 
خالفهم، وحنن مل نكفر إال من مل حيكم مبا أنزل اهللا من التوحيد بل حكم بضده 
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م على املوحدين أو من مل يقم أركان الدين عناداً وفعل الشرك وواىل أهله وظاهره
وبغياً بعد ان دعوناه فامتنع وأصر أو من جحد ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه 

  وسلم من سائر األمور الدينية واملغيبات اإلميانية.
(وأما قولكم قال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر وظلم 

  سق) .دون ظلم وفسق دون ف
فنقول: هذا بعينه ما قاله ابن القيم وغريه نقالً عن الصحابة والتابعني من أن 

أعمال اجلوارح الظاهرة كالزنا وشرب اخلمر وإتيان الكاهن مع عدم تقدمي كالمه 
على كالم الرسول، ومن مل يأمن جاره بوائقه، ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا من 

نقياد حلكم اهللا يف األصول بالقلب والقول الشرائع اليت منشؤها الفروع مع اال
باللسان، وسائر املعاصي الظاهرة ال خيرج rا مرتكبها عن خطة اإلسالم وان مل 

يسم مؤمناً حقاً، فال يقال عنه كافر حقاً فهاهنا كفر درن كفر ونفاق دون نفاق 
  وشرك دون شرك وظلم دون ظلم وفسق دون فسق،

  عام: (*)[أقوال العلماء يف التشريع ال
  قول العالمة ابن حزم األندلسي: - ١

((ال خالف بني اثنني من املسلمني.... وأن من حكم حبكم اإلجنيل مما مل يأِت 
  ) .١بالنص عليه وحي يف شريعة اإلسالم فإنه كافر مشرك خارج عن اإلسالم)) (

  قول شيخ اإلسالم ابن تيمية: - ٢
مبا فيها، ومن عمل اليوم بشرائعها املبدلة ((ُنَسُخ هذه التوراة مبدلة ال جيوز العمل 

  ) .٢واملنسوخة فهو كافر)) (
  قول احلافظ ابن القيم: - ٣

((قالوا: وقد جاء القرآن وصحَّ اإلمجاع بأنَّ دين اإلسالم َنَسَخ كل دين كان قبله، 
  وأنَّ من التزم ما جاءت به التوراة واإلجنيل ومل يتبع القرآن فإنَّه كافر، وقد أبطل اهللا
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كلَّ شريعة كانت يف التوراة واإلجنيل وسائر امللل، وافرتض على اجلن واإلنس شرائع 
  ) .٣اإلسالم؛ فال حرام إال ما حرمه اإلسالم، وال فرض إال ما أوجبه اإلسالم)) (

  قول احلافظ ابن كثري: - ٤
((من ترك الشرع احملكم املنزل على حممد خامت األنبياء عليه الصالة والسالم، 

اكم إىل غريه من الشرائع املنسوخة؛ كفر. فكيف مبن حتاكم إىل الياسق وقدمها وحت
  ) .٤عليه؟ من فعل ذلك كفر بإمجاع املسلمني)) (

) : ((ينكر تعاىل على من خرج عن حكم ٥٠وقال يف تفسري سورة املائدة (اآلية: 
من اهللا احملكم املشتمل على كل خري، الناهي عن كل شر، وعدل إىل ما سواه 

) بال مستند من شريعة ٥اآلراء واألهواء واالصطالحات اليت وضعها الرجال (
اهللا.. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر جيب قتاله حىت يرجع إىل حكم اهللا ورسوله 

  فال حيكم سواه يف قليل وال كثري)) .] (*)
إىل وقال الشيخ حممد بن إبراهيم: وأما الذي قيل فيه: إنه كفر دون كفر إذا حاكم 

غري اهللا مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم اهللا هو احلق، فهذا الذي يصدر منه املرة 
وحنوها. أما الذي جعل قوانني برتتيب وختضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم 

) . ففرق رمحه اهللا بني احلكم اجلزئي ٢الشرع أعدل. فهذا كفر ناقل عن امللة (
لذي هو املرجع يف مجيع األحكام أو غالبها، الذي ال يتكرر وبني احلكم العام ا

وقررأن هذا الكفر ناقل عن امللة مطلقا، وذلك ألن من حنى الشريعة اإلسالمية، 
وجعل القانون الوضعي بديال منها فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن 

  وأصلح من الشريعة، وهذا ال شك أنه كفر أكرب خيرج من امللة ويناقض التوحيد.
  

  
  



 

)١٠١( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  "القول المأمون"وقفات مع كتاب 
  في تخريج ما ورد عن ابن عباس في تفسير

  ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون}{
  لعلي حسن الحلبي

  
  تأليف؛ أبي مروان السوداني

أنفسنا  إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور
  .وسيئات أعمالنا من يهده اهللا فهو املهتد ومن يضلل فال هادى له

واشهد إن حممدا عبده ورسوله  ،أشهد أال اله إال اهللا وحده ال شريك له
  صلى اهللا عليه وسلم. 

   ...أما بعد

فان أحسن ما يّدخر املرء يف العقىب وأفضل ما يكتسب به الذخر يف الدنيا 
خاصة  -  خلليل والذب عنها وتطهريها من كل شائبة تشوrاالصدع مبله إبراهيم ا

إن ترغب فيه إىل عامل وجدته مفتونا  -  وحنن يف زمن عاد فيه الدين غريبا كما بدا
وان ترغب فيه إىل عابد وجدتَه جاهالً ال يعرف أدىن ، بالدنيا معجبا بالرئاسة

  مراتب العبادة فضالً عن أعالها. 

أن أخبار الرسول قد  ؛نني وذوو اآلراء من املميزينوليعلم العقالء من املؤم
فحق هلم أن يستدلوا بصحتها  ،صحت يف أهل زماننا أخبار الفنت وتسلط األهواء

  واهللا املستعان.  ،وحشة ما عليه أهل عصرنا ىعل

هناك بقية من أهل اخلري شرح اهللا  ؛ولكن كما اخرب الصادق املصدوق
وجعلهم  ،منهم طائفة أصفياء ىمث اصطف ،تهصدورهم حىت انقادت أنفسهم لعباد

طاعته فهم القائمون بإظهار  فأفرق عليهم أنواع نعمته وهداهم لصفوة ،بررة أتقياء
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املتمسكون بسنة نبيه هم القوم الذين سلكوا حمجة الصاحلني واتبعوا آثار  دينه،
 الناسالذين يصلحون ما أفسد  - اضني ودمغوا أهل البدع املخالفني السلف من امل

  آمني. ... اللهم اجعلنا منهم آمني -

  ...وبعد

ظهور قوم من أذناب املرجئة  ؛فإن من احملن اليت توالت على املسلمني
أن احلاكم واملشرع هو  ؛أال وهي على إبطال كلية من كليات الشريعة،وقيامهم 

 منشيء  وان من نازع اهللا يف ،وال تشريع إال تشريعه ،حكمه فال حكم إال ،اهللا
  .طاغوتا من الطواغيت ،ذلك كان كافرا

إن احلاكم واملشرع ال يكون كافرا كفرا  ؛فجعلوا هذه الكلية منتقضة بقوهلم
مستدلني مبا نسب إىل  ...وكفر ال ينقل عن امللة ...أكرب بل هو كفر دون كفر

  .عبد اهللا بن عباس يف ذلك ؛حرب األمة

، إسنادا صحيحا تقوم به احلجةفلم جند له  ،وقد كنا حبثنا أسانيد هذا األثر
لعلي بن  "القول املأمون" أن هناك جزءاً حديثيا يسمي ؛مث أخربنا بعض االخوة

مث رجح تصحيحه وإثباته عن ابن  ،ميد احلليب؛ مجع فيه طرق هذا األثرعبد احل
  عباس. 

وإمنا هو  ،مل جند فيه كبري فائدة ،فبعد أن اطلعنا عليه وصوبنا النظر يف حمتواه
فال تكاد جتد  ،اجم لرواة األسانيد ومقدمة وفهرست؛ وكان خاويا من علم العللتر 

يستطيع الناشئ  ،مفهرس ،مدون ،فمعرفة مراتب الرجال سهل ،فيه شيئا من ذلك
  أن يستخرج ذلك. 

، هو صفة جهابذة هذا الفن ؛ولكن النظر يف العلل واستخراجها ومعرفتها
وال خيفى إال على العميان الذين قلدوا دينهم  ،وهذا واضح ملن نظر يف اجلزء بتجرد

سواء جاءوا باحلق أو بالباطل، فقط ينظرون إىل اسم الكتاب واسم مؤلفه  ،الرجال
فهذا هو حال كثري من ، مث ال يلتفتون إىل باقي الكتاب ،والرتجيح الذي رجحه

   :فنقول إىل هؤالء، املنتسبني إىل طلب العلم واهللا املستعان
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  حجب العقول عن الطريق األرشد         تقليد داء قاتالإنا نرى ال
  يهتدي فرتى املقلد تائها ال       جعل الطريق على املقلد حالكا
  من كل قلب خائف مرتدد       لذا بدأنا يف اجتثاث جذوره

  مبراهم الوحي الشريف املرشد  ولسوف ندمل داءه وجراحه 

ونصحا  ،على هذه الرسالةردا  ،لذلك عقدنا العزم على كتابة هذا اجلزء
  وإشفاقا عليها أن ترتكس يف مستنقع اإلرجاء والتجهم اآلسن.  مةلأل

حجية املوقوفات من  -  وليس املقصد من كتابة هذا اجلزء بسط مسألة
وامنا هو جزء حديثي خيتص بالبحث عن هذا ، أو ما شاrها من املسائل -  اآلثار

على هذه املقولة اليت مل يفهم هؤالء القوم  وأما الرد، األثر من الناحية اإلسنادية
  فله مقام آخر.  ؛واليت طاروا rا كل مطار - إن صحت - مراد قائلها

  أفرس حتتك أم محار   وستعلم إذا اجنلى الغبار

فاهللا تعاىل أسأل أن أكون قد وفقت يف بيان هذه املسألة واإلحاطة  
وأن ينفعين به  ،ه الكرميوأن يتقبل مين هذا العمل خالصاً لوجه ،جبوانبها

  .وأن ينصر به احلق وأهله، إنه على ما يشاء قدير ،واملسلمني

  واحلمد هللا رب العاملني
صالًة دائمًة إىل يوم  اللهم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني يوصل
  الدين

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  ذكر الطرق اليت مجعها علي احلليب يف رسالته
  يها والكالم عل

   :الطريق األوىل والثانية -

قال:  ،حدثنا هناد حدثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع(قال ابن جرير الطربي: 
حدثنا أىب عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 



 

)١٠٥( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

هي به  : قال، }ومن مل حيكم مبا انزل اهللا فأولئك هم الكافرونتعاىل: {يف قوله 
   .)اهللا ومالئكته وكتبه ورسلهكفر، وليس كفرا ب

والظاهر من هذه الطريق أن الكالم كله من قول ، قلت: هذا إسناد صحيح
وقد اغرت rا الكثري لصحة اإلسناد، وخفي عليهم اإلدراج ، ابن عباس رمحه اهللا

  الذي بينته رواية عبد الرزاق اآلتية: 

يه قال: سئل اخربنا معمر عن ابن طاوس عن أب(قال اإلمام عبد الرزاق: 
قال ابن }، قال: هي به كفر، فأولئك هم الكافرون ...: {ابن عباس عن قوله

  . )طاوس: وليس كمن كفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله

وليس كمن كفر باهللا (فثبت من هذه الرواية الصحيحة التصريح بأن قوله: 
كما   ،عباسال من كالم ابن  ،مدرجة من قول ابن طاوس )،ومالئكته وكتبه ورسله

  .سفيان عن معمر قد يفهم من ظاهر رواية

 ،هو ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة باملنت ؛املدرج(قال احلافظ الذهيب: 
 ،أ%ا من لفظ راويعلى ويدل دليل  ،إال أ%ا من صلب احلديث ،ال يبني للسامع

  . )يأيت احلديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا

، وهو خري مثال هلا ، هذه القاعدة واضح يف أثرنا هذاوما قرره الذهيب يف
ولكن  ،توهم السامع أن الكالم كله لعبد اهللا بن عباس ؛فطريق سفيان عن معمر

وهي  ،أن هناك ألفاظ مدرجة -وهو طريق عبد الرزاق عن معمر  -دل دليل آخر 
العبارة فجاءت هذه  )،...وليس كمن كفر باهللا ومالئكته و(قوله قال ابن طاوس: 
   .تفصل هذا من هذا

أن عبد الرزاق أثبت وأتقن الناس يف معمر، بل القول قوله  ؛أضف إىل ذلك
  عند االختالف. 

  عبد الرزاق أثبت يف معمر جيد اإلتقان). ( قال يعقوب بن شيبة:



 

)١٠٦( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

إذا اختلف أصحاب  بن حنبل يقول: أمحدمسعت (وقال ابن عسكر: 
  فاحلديث لعبد الرزاق).  ،معمر

فإنه واضح ال خيفى على طلبة هذا  ،على علي احلليب أن يتنبه لذلك فكان
فإن صحة اخلرب ال تتوقف على عدالة الرواة وضبطهم، إمنا تعرف جبمع ، الفن

مثل االختالف يف الوصل والقطع والرفع  ،الطرق والروايات مث النظر يف العلل
  غري ذلك.  والوقف أو دخول حديث يف حديث إىل

 ،بتفرد الراوي وخمالفته غريه مع قرائن ؛وتدرك العلة(العراقي: يقول احلافظ 
اطالعه على إرسال يف  بذلك إىل -  أي الناقد - يهتدي اجلهبذ ،ذلك تنضم إىل

املوصول أو وقف يف املرفوع أو دخول حديث يف حديث أو وهم واهم أو غري 
  . )ذلك

احلديث تدرك بعد مجع طرق (عن أسباب العلل:  قال اإلمام السخاوي
ممن هو أحفظ وأضبط وأكثر  ،والفحص عنها باخلالف من راوي احلديث لغريه

 ،مع قرائن قد يقصر التعبري عنها ،والتفرد بذلك وعدم املتابعة عليه ،عدداً عليه
يف النقل يف النقد من  -أي احلاذق  - يهتدي مبجموعها جهبذها  ،تضم لذلك

يعين  -  ه على تصويب إرسالإىل إطالع - ال كل حمدث - أهل هذه الصناعة
ملا قد وصل أو تصويب وقف مما كان يرفع أو تصويب فصل منت  ،وحنوه – خفي

وكذا بإدراج لفظة أو مجلة ليست من  ،أو بعض منت دخل درجا يف منت غريه
  )....احلديث فيه

فهذه هي طرائق احملدثني ومنهجهم وقواعدهم ملعرفة صحة احلديث وسقمه، 
ألن  ،فإن هذا معرفته هينة ،ة رجال اإلسناد ومعرفة مراتبهمليس االكتفاء برتمج

وقد اشتهرت بشرح أحواهلم  ،الثقاة والضعفاء قد دونوا يف كثري من التصانيف
  التواليف. 

وقد وردت ( قال أبو مروان: فاألمر يف هذا األثر ليس كما قال علي احلليب:
  م ابن عباس نفسه يف السند اآليت)!هذه اجلملة من كال



 

)١٠٧( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

أما باقي األلفاظ فهي ، )هي به كفر(بل قد ثبت أن قول ابن عباس هو: 
كما ثبت ذلك باتباع طرق أئمتنا وحمدثينا، وهذا ال   ،من كالم عبد اهللا بن طاوس

  واهللا تعاىل أعلم بالصواب. ، خيفى على من له أدىن علم rذا الفن

  الطريق الثالثة:  -

ي حدثنا عبد الرزاق عن سفيان حدثنا حممد بن حي(قال احلافظ ابن نصر: 
  :قال }،فأولئك هم الكافرون ...: {عن رجل عن طاوس عن ابن عباس يف قوله

  . )كفر ال ينقل عن امللة

   .واإلسناد ضعيف إلrام الرجل

ليس حبسن منه ألنه حاد  ،لكنه حسن يف الشواهد)( أما قول علي احلليب:
لبحث ال يقتصر على تراجم أن ا ؛وكما قدمنا ،عن قواعد احملدثني يف ذلك

فقد ورد هذا ، وهذا هو عمل أهل هذا الفن ،ولكنه البحث عن العلل ،الرجال
  األثر من رواية أخرى خمالفة هلذه الطريق: 

حدثنا احلسن بن حيي قال أخربنا عبد الرزاق قال : (قال ابن جرير الطربي
 }،هم الكافرونفأولئك تعاىل: {... أخربنا الثوري عن رجل عن طاوس يف قوله 

  . )كفر ال ينقل عن امللة  :قال

فكان على علي احلليب أن  ،فجعلها من كالم طاوس ال من كالم ابن عباس
مث عليه الرتجيح فيما هو الثابت من ، فإنه مل يشر إليها ،يأيت rذه الرواية يف رسالته

رسالته ألنه ذكر يف  ،هذا االختالف، مع أننا نعلم انه قد وقف على هذه الرواية
رواية قبلها ورواية بعدها من تفسري ابن جرير الطربي، فمن األمانة العلمية أن 

أو نعتذر له بأ%ا  ،لكنه حسن يف الشواهد)( ؛يثبتها يف رسالته أل%ا ترد على قوله
  .خفيت عليه الستعجاله يف النشر

  ؛قال أبو مروان: واالختالف احلاصل يف الطريقني



 

)١٠٨( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

ومرة من كالم  ،لرزاق رواه مرة من كالم ابن عباسإما أن يكون من عبد ا -
  .طاوس

  .وإما أن يكون من الذين مسعوا األثر من عبد الرزاق -

ولعل الصواب ترجيح الطريق فكال اإلسنادين ضعيف لنفس العلة، على كٍل 
اليت فيها أن األثر من كالم طاوس ال من كالم ابن عباس، وقد ثبت ذلك مبيناً 

  بإسناٍد صحيح. 

 :قال ،ثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع :حدثنا هناٌد قال(ال ابن جرير الطربي: ق
فأولئك هم تعاىل: {... ثنا أيب عن سفيان عن سعيد املكي عن طاوس يف قوله 

   .)قال: ليس بكفٍر ينقل عن امللة }،الكافرون

ولعل الرجل املبهم يف رواية عبد الرزاق هو سعيد املكي  ،وهذا إسناد صحيح
  وثقه ابن معني والنسائي وأبو داود.  ،وهو ابن حسان املخزومي ،نفسه

أن الكالم لطاوس رمحه اهللا وليس البن عباس كما هو  ؛فثبت من ذلك
   .واضح

 ،مث أفىت به) ،فمن املمكن أنه تلقاه عمن مسعه منه( أما قول علي احلليب:
، عن طاوسمث من طريق أخرى  ،فكأنه جعل األثر مروياً من طريٍق عن ابن عباس

  .فإن من اخلطأ أن يدرس إسناداً من هذه األسانيد مستقالً كما فعل

مث حكم احلليب على أنه صحيح عن طاوس وجعل إسناد عبد الرزاق األول 
إذ أن احلديث لكي ، حسناً يف الشواهد! وهذا خطأ يقع فيه الكثري من الباحثني

كما قدمنا، فإن هذا السالمة من العلل   - فضالً عن صحة إسناده - يصح يلزم
فوصله إىل ابن عباس ووقفه على طاوس من  ،األثر خمرجه واحد وألفاظه واحدة

فعلى  ،كما قدمنا من منقوالت أهل العلم وهي كثرية  ،العلل القادحة يف األثر
  العامل العارف بالعلل أن يرجح الصواب من هذا االختالف. 



 

)١٠٩( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

العلل بصلة، بل هي تراجم  أن رسالته هذه ال ِمتتُّ لعلم ؛ولكن كما قلنا
   .لرواة اإلسناد

  الطريق الرابعة:  -

 حدثنا حيي ابن حيي ثنا سفيان بن عيينة عن هشام(قال احلافظ ابن نصر: 
فأولئك هم : {عن طاوس عن ابن عباس يف قوله تعاىل - بن حجري -

  . )ليس الكفر الذي يذهبون إليه :قال }،الكافرون

فقد ضعفه األئمة ، غري هشام بن حجري املكي ،وهذا اإلسناد رجاله ثقاتٌ 
  اجلبال: 

قرأت على حيي بن سعيد: ثنا بن جريج عن هشام : (قال علي بن املديين
قلت: أضرب على حديثه؟ ، حيي بن سعيد خليق أن أدعه :بن حجري حديثا، قال

  . )قال: نعم

مسعت حيي  :ثنا عمرو بن علي ؛كتب إيل حممد بن احلسن: (قال بن عدي
  . )فأىب أن حيدث به ومل يرضه ؟عن حديث هشام بن حجري سئل

)، فضعفه جداً  ؟سألت حيي عن هشام بن حجري(: أمحدقال عبد اهللا بن 
  . )مسعت أيب يقول: هشام بن حجري مكٌي ضعيف احلديث: (وقال

  . )يكتب حديثه(قال أبو حامت: 

  وذكره العقيلي يف الضعفاء. 

شام بن حجري تعلق البعض بتوثيق ومع تضعيف هؤالء اجلبال الرواسي هل
  والعجلي.  ،وابن شاهني بعض األئمة له، فمن هؤالء األئمة ابن حبان، وابن سعد،

ألنه يعتمد على الواقدي  ،فال يعتمد توثيقه إذا خالف األئمة ؛أما ابن سعد
  والواقدي ليس مبعتمد.  ،ومادته يف الطبقات منه يف الغالب



 

)١١٠( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

ويؤخذ  ،هوران بالتساهل يف توثيق ا;اهيلفمش ؛وأما ابن حبان والعجلي
لكنهما يف هشام قد خالفا أئمة اجلرح والتعديل وأساطني  ،بتوثيقهم لغري ا;اهيل

 لذا قال عنه احلافظ ابن حجر:، هذا الفن وركائز علم العلل ومعرفة الرجال
  .ومل جيعله يف مرتبة من يقبل حديثه لو انفرد ،صدوق له أوهام)(

 أمحدبقول ابن حبان والعجلي وابن شاهني يف رجٍل ضعفه فكيف يعارض 
بن حنبل، وحيي بن معني، وتركه حيي بن سعيد، وضرب علي بن املديين على 

  .حديثه

وهذا متسك فاسد ألنه مل يرِو له  ،ومتسك البعض بأنه من رجال الصحيحني
فالقول  ،ولومل حيتجا به يف األص ،البخاري وال مسلم إال مقروناً بغريه من الثقات

أي ليتابع به، فإن حديثه يصلح يف ، يكتب حديثُُه)( فيه ما قاله اإلمام أبو حامت:
ألنا مل  ،أما يف هذا األثر فالراجح أنه مل يتابع عليه بل انفرد rذه الرواية، الشواهد

جند من يتابعه ومل جنزم بذلك إال بعد أن وقفنا على قول اإلمام سفيان بن عيينة يف 
  عن هشام. روايته 

مل نأخذ منه إال ما ال جند (قال:  ،عن ابن عيينة ،روى العقيلي يف الضعفاء
  . )عند غريه

وإال ألخذه من  ،أي كل ما رواه سفيان عن هشام فهو من ما انفرد به
وعلى هذا فإن األخبار ( فثبت بذلك ضعف قول علي بن حسن احلليب: ،غريه

الثابتة يف معين اخلرب نفسه تقوي خربه األخرى الواردة عن ابن عباس باألسانيد 
  فهو حسن لغريه على أقل األقوال).  -كما سيأيت   - هذا وال ترده

مث رد احلليب على بعض األفاضل الذي أرسل إليه رداً على تصحيحه لألثر 
مل يشر إىل  - حفظه اهللا - أمهها أنه ؛لكن يل عليه بعض املالحظات( بأن قال:

  يف معىن هذا اخلرب الذي اجتهد يف تضعيفه).  مسألة الشواهد الواردة



 

)١١١( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

 ،وحبث ...فقد حبث ،بل هو الذي اجتهد يف تصحيح هذا األثر :ونقول
كما ( فإليك هذه الشواهد اليت ذكرها بعد أن قال: ،ليخرج له شواهد يـَتَـَعضَُّد rا

   !سيأيت)

  الطريق اخلامسة:  -

إنه ليس ( :روى احلاكم من طريق علي بن حرب عن سفيان به بلفظ
  }؛فأولئك هم الكافرون{ ،بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن امللة

  .وظلم دون ظلم وفسق دون فسق)( :وزاد بعضهم، كفر دون كفر)

 -  وهي ضعيفة كما قدمنا - وهذه الطريق أيضا من رواية هشام بن حجري
شاهداً للطريق الرابعة أم وال أدري بعد أن جعلها طريقا آخر خامسا لألثر أجعلها 

أن  ؛فإن كان كذلك فيكون هذا من الطرائف، كما سيأيت)( ! فإنه قال:؟ال
   !يشهد ابن حجري البن حجري

مما يدل على الوهم واخلطأ الذي  ،مث إن هذه الرواية ملفقة من عدة روايات
  فإ%ا مجعت كل األلفاظ سابقة الذكر.  ،وقع فيها

  الطريقة السادسة:  -

ثين معاوية  :قال ،حدثنا املثىن ثنا عبد اهللا بن صاحل: (ابن جرير الطربيقال 
فأولئك هم : {بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل

ومن أقر به ومل حيكم فهو ظامل  ،من جحد ما أنزلت فقد كفر :قال }،الكافرون
  . )فاسق

كاتب الليث بن   ،املصري هو ابن حممد بن مسلم اجلهين ؛عبد اهللا بن صاحل
  .وهو ضعيف ،سعد

سألت أيب عن عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث بن (: أمحدقال عبد اهللا بن 
  ، وليس هو بشيء).كان أول أمره متماسك مث فسد بآخره  :فقال ؟سعد



 

)١١٢( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

   ).ال أروي عنه شيئاً (قال ابن املديين: 

   ).ليس بثقة(وقال النسائي: 

   ).س بشيءمتهم لي(بن صاحل:  أمحدقال 

   ).وهو عندي يكذب يف احلديث ،كان ابن معني يوثقه(قال صاحل جزرة: 

  . )وكان حسن احلديث ،مل يكن عندي ممن يتعمد الكذب(قال أبو زرعة: 

  . )صدوق أمني ما علمته(قال أبو حامت: 

ومنهم من  ،منهم من جعله كذابا ،وقد كثر الكالم يف عبد اهللا بن صاحل
  .حديثه ومنهم من حسن ،ضعفه

 - وهو من أهل االستقراء التام - وجامع القول فيه ما قاله اإلمام ابن حبان
 ،امنا وقعت له مناكري يف حديثه من قبل جار له ،كان يف نفسه صدوقا(: 

كان يضع احلديث على   ،فسمعت ابن خزمية يقول: كان له جار بينه وبينه عداوة
فيتوهم  ،ويرميه يف داره بني كتبه ،شيخ أيب صاحل ويكتبه خبط يشبه خط عبد اهللا

  ).فيحدث به ،عبد اهللا أنه خطه

ثبت يف كتابه فيه  ،كثري الغلط  ،صدوق(ولذلك قال عنه احلافظ ابن حجر: 
  . )غفلة

  . )فيه لني(وقال عنه الذهيب: 

  وامسه سامل بن املخارق اهلامشي.  ،ويف اإلسناد كذلك علي بن أيب طلحه

  . )أيب طلحه له أشياء منكرات علي بن(بن حنبل:  أمحدقال 

  . )ليس به بأس(قال النسائي: 

  . )وذكره ابن حبان يف الثقات، ثقة(قال العجلي: 



 

)١١٣( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

  . )هو إن شاء اهللا مستقيم احلديث(قال اآلجرى عن أيب داود: 

  ).ضعيف احلديث منكر ليس جمود املذهب(قال يعقوب عن سفيان: 

  . )ليس هو مبرتوك وال حجة: (وقال شامي

  .فإنه مل يسمع منه ،فهي منقطعة ؛ا عن روايته عن ابن عباسوأم

مسعت دحيماً يقول: أن علي بن أيب  :مسعت أيب يقول(قال ابن أيب حامت: 
  . )طلحة مل يسمع من ابن عباس التفسري

  . )روى عن ابن عباس ومل يره(قال ابن حبان: 

  . )أرسل عن ابن عباس ومل يره(وقال احلافظ بن حجر: 

مسعت أيب يقول: علي بن أيب طلحة عن ابن عباس (أيب حامت: قال ابن 
  . )إمنا يروي عن جماهد والقاسم بن حممد وراشد بن حممد وحممد بن يزيد ،مرسل

فلم يذكر جماهدا بل  ،أخذ تفسري ابن عباس عن جماهد(وقال الذهيب: 
  ).أرسله عن ابن عباس

أما حماولة ، الً فقد يكون موصو  ؛فإن صح أنه أخذ هذا األثر عن جماهد
فهذا بعيد جدا لضعفها  ؛احلليب جعل هذه الطريق شاهدا لطريق هشام بن حجري

  الشديد. 

  الطريق السابعة والثامنة:  -

 ،مث ذكر علي بن حسن احلليب طريقني ليقوى rما طريق هشام بن حجري
  .)!كما سيأيت( فإنه قال



 

)١١٤( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

وما كان  ،هو لكمإن كان من حلو ف ،نعم القوم أنتم(عن ابن عباس قال: 
فأولئك هم ، {من مٍر فهو ألهل الكتاب، كأنه يرى أن ذلك ليس يف املسلمني

  }).الكافرون

   !)ومل أقف على سنده(قال احلليب: 

ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك الته هي؛ والطريق اليت ختم rا احلليب رس
ا أنزل اهللا يف اليهود إمن: (قال ابن عباس ،الفاسقون ...الظاملون ...هم الكافرون

  . )خاصة

   !)ومل أقف على سنده( :قال احلليب

حىت يوهم القراء أن  ،وإيراده هلذين الطريقني من باب احلشو وتكثري الطرق
كما لبس عليهم آنفا ،  فبمجموعها يصري األثر صحيحا ،هلذا األثر طرٌق عدة

يف  !باألسانيد الثابتةوعلى هذا فإن األخبار األخرى الواردة عن ابن عباس ( :بقوله
فهو حسٌن لغريه  - !كما سيأيت -تقوي خربه هذا وال ترده  ،معىن اخلرب نفسه

  على أقل األحوال). 

فال يدخالن يف  - كما قال -مل يقف على إسناديهما  ؛وهذان الطريقان
 فأين هذه ،وال يـَُقوى rما خرب هشام بن حجري املتقدم ،األسانيد الثابتة)( قوله

 فهو مطالٌب بإيراد هذه !اليت جعلت اخلرب حسناً لغريه "،نيد الثابتةاألسا"
 ،أو حىت الضعيفة اليت تصلح أن تقوي خرب هشام بن حجري "،األسانيد الثابتة"

  وإال ضرب بقوله هذا عرض احلائط. 

  خامتة
  يف بيان ما ثبت عن ابن عباس يف تفسري هذه اآلية 

 يثبت عن عبد اهللا بن عباس يف أنه مل - وفقين اهللا وإياك -اعلم أخي 
أخربنا معمر عن بن طاوس (تفسري هذه اآلية إال ما رواه اإلمام عبد الرزاق قال: 

ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا تعاىل: {قال: سئل ابن عباس عن قوله  ،عن أبيه
  . )قال: هي به كفر }؟فأولئك هم الكافرون



 

)١١٥( - رمحه اهللا–الشيخ عبداهللا الغليفى 

  دون كفر والرد على مرجئة العصر مقولة كفر حبث 

مل تثبت بأسانيد  -  ما عدا ذلك - وأن كل األلفاظ اليت تنسب إليه 
  كما بيناها يف أصل هذا اجلزء.   ،صحيحة، أو أن تكون مدرجة من أقوال الرواة

بيان ضعف هذه املقولة اليت  -  حبمد اهللا وعونه -وrذا نكون قد أمتمنا 
وبينا ما جاء يف رسالة علي بن  ،نسبت له، ورفعنا اإللتباس الذي وقع لبعض الناس

من األخطاء احلديثية وفق منهج احملدثني وما  "أمونالقول املـ "حسن املسماة ب
   .قرروه من القواعد الثابتة الصحيحة

  واهللا أعلم بالصواب

  وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


