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  .احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على النيب األمني وعلى آله وصحبه الغز امليامني

  :أما بعد
ّ املسئلة األفقد اطلعت على  ب بعض اإلخوة  »عبد اهللا عمر عبد الرمحن« هة من قبلوج فرّغ

 اكون إحقاقأجبته إىل ما طلب مبا يناسب املقام عسى أن يو اإلجابة فنزلت عند الرغبة يف 
وألن مثل هذه املناسبة قد تساهم يف عرض الرؤية وانتشار الفكرة يف  للباطل للحق وإبطاال

  .اإلجابة عن املسائل العلمية يف تقديري: األوساط، واملقصود
وأما ما يندرج يف باب األذية والشتائم فال ألقي هلا باال وال أعريها اهتماما لقلة العائدة كما 

  .شعارا للجواب »اإلعانة لطالب اإلفادة«:ولتكن .فعلت يف أختها
  

  .ر حكم شرعي كسائر األحكامالكف: المسألة األولى
: والثانية. تكذيب الرسول يف خربه: األوىل: إن الكفر وإن اختلفت شعبه فيجمعه خصلتان

ا طاعة الرسول فيما أمر وتصديقه مب: كما أن األميان يرجع إىل أصلني مها.عدم االنقياد ألمره
  .أخرب

يقول  وال ريب أن الكفر حكم من أحكام الدين يؤخذ من حيث تؤخذ األحكام الشرعية؛

إن الكفر حكم شرعي كالرق واحلرية مثال إذ معناه إباحة الدم « :رحمه اهللا أبو حامد الغزالي
   .)١( »صواحلكم باخللود يف النار، ومدركه شرعي فيدرك إما بنص وإما بقياس على منصو 

لف هذ األصل أعين أن الكفر حكم شرعي تؤخذ من حيث تؤخذ األحكام الشرعية ومل خيا
  .إال أهل البدع أو من قال بقوهلم من املتسننة

                                     
 ٣٤٥وبغية المرتاد البن تيمية صـ) ٩٠-٨٩، ٤٧:ص: (فيصل التفرقة بين الزندقة واإلسالم) ١(
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من  طلوب مذهب ال يقوم عليه دليلواشرتاط القطع واليقني يف ثبوت الدليل وداللته على امل
مث  ،البدع واملتكلمني من أهليف األصل مأخوذ هو الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة وإمنا 

م   .انتقل إىل بعض الفقهاء املتأثرين 
 ﴾من كفر باهللا من بعد إيمانه إال من أكره وقلبه مطئمن باإليمان﴿:والدليل قوله تعالى

  اآلية
أن تقييد النصوص من ومعلوم  ،فأطلق ورتب الحكم على الوقوع في الكفر ولم يقيد

  .من تحريف الكلم عن مواضعه غير حجة
  .)٢(.»إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهللا فيه برهان«:صلى اهللا عليه وسلمه قوله ومن
ولم يرد اشتراط القطع  بالحجة الشرعيةللرائي ق الحكم برؤية الكفر الظاهر علّ 

  .واليقين
وفيه دليل على أن الرؤية إىل الرائني فلينظروا فيما بينهم وبني اهللا وال جيب عليهم تعجيز 

 الكفر حبيث حيصر لسانه وال ينطلق بتأويل بل جيب أن يكون عندهم من اهللا فيه الواقع يف
  .وفيه دليل على أن الكفر يلزم بال التزام وإال مل حيتج الرائي إىل الربهان.برهان
َ قال  إذا «:مراين يف االستدالل بأخبار اآلحاد يف األصول والعقائداإلمام حيىي بن أيب اخلري الع

بأخبار اآلحاد يف جلد اإلنسان وضرب الرقاب وحتليل الفروج وحترميها جاز جاز االستدالل 
ا يف األصول   ].١/١٩٢[االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية االشرار .»االستدالل 

الواجب يف النظر أن ال يكفّر إال من اتفق اجلميع على «:وقال اإلمام احلافظ ابن عبد الرب
  . »دليل ال مدفع له من كتاب أو سنة تكفريه أو قام على تكفريه

ّ أن التكفير ونفيه ينبغي أن و «:ويقول اإلمام أبو حامد الغزايل رمحه اهللا ال ينبغي أن يظن
يدرك قطعا في كل مقام، بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدم 

                                     
 وغريمها من حديث عبادة بن الصامت) ١٧٠٩(ومسلم ) ٧٠٥٥(رواه البخاري )  ٢(
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صدر السابق امل. »والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمآخذ سائر األحكام الشرعية
  ).٩٠-٨٩ص(

- ٣٥٥ص(وهو مذهب أهل احلديث كما ذكره حرب بن إمساعيل الكرماين يف سؤالته 
وجرى عليه البخاري يف صحيحه واحتج بأخبار اآلحاد يف الباب، والدارمي يف الرد ). ٣٥٨

  .على اجلهمية يف باب االحتجاج على إكفار اجلهمية
ون ييث ال يشرتطون القطع يف التكفري بل أصحاب احلدأن : وذكر ابن الوزير اليماين ّ كفر

ق بينهم وبني املعتزلة والشيعة واملتكلمني ّ بعد كالم يف شرائط فقال  أيضا بالدليل الظين وفر
وهذا الكالم الذي ذكرته يف شرائط التكفري والتفسيق هو على قواعد املعتزلة « :التكفري

  .»والشيعة وجل سائر املتكلمني
فإن ..القطع يف التكفري عند املعتزلة والشيعة وطوائف من األمة رتاطشا «:ويف موضع آخر

ر لقول النيب صلى اهللا عليه  قيل فما تقول يف من كفر مسلما متأوال أو جمرتئا هل يكفر املكفّ
ا أحدمها«:وسلم أما املعتزلة والشيعة فتمنع : قلت ؟»إذا قال املسلم ألخيه يا كافر فقد باء 

ّ وإن كان صحيحاـ أما أهل احلديثمن تكفريه ألن احل : لعواصم والقواصما: انظر» ..ديث ظين
  )٣٦٨؛ ٢٠٩، ٤/١٨٢(
  

  .شروط التكفير وموانعه
اتفق الناس يف اعتبار بعض الشروط واختلفوا يف اعتبار بعض آخر، وقد يتفقون يف أصل 

عدم : ، ويف املوانعاشرتاط العقل واالختيار: الشرط ويكون النزاع يف التفصيل، ومما اتفقوا عليه
ل يف بعض األعمال املسموعة واملقروءة   .العقل واإلكراه وانتفاء القصد كما هو مفصّ

يصح منه الكفر فذهب أكثر العلماء من احلنفية واملالكية واحلنابلة ومن مثّ اختلفوا يف من 
كفر الصيب « :وغريهم إىل أنه يصح من العاقل املختار غري البالغ، يقول ابن تيمية رمحه اهللا

وإن كان أبواه مؤمنني  ،فإذا ارتد الصيب املميز صار مرتدا ،ز صحيح عند أكثر العلماءاملميِّ 
ويؤدب على ذلك باتفاق العلماء أعظم مما يؤدب على ترك الصالة لكن ال يقتل يف شريعتنا 

  ).٥/٣٦٣(درء التعارض . »حىت يبلغ
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عترب عند أكثر العلماء فإذا ارتد عندهم صار كفر الصيب املميز م« :وقال ابن القيم رحمه اهللا
مرتدا له أحكام املرتدين وإن كان ال يقتل حىت يبلغ فيثبت عليه كفره واتفقوا على أنه يضرب 

  .)٢/١٠٤٤(أحكام أهل الذمة  .»ويؤدب على كفره أعظم مما يؤدب على ترك الصالة
خ النكاح واملنع من املرياث وعدم فالصيب املميز إذا ارتد جتري عليه أحكام املرتدين من انفسا 

  .إخل.. الدفن يف مقابر املسلمني
لوا العقوبة إىل حني البلوغ ّ   . إال أنه ال يقتل عند األكثرين، فأج

ورأت طائفة منهم جريان أحكام البالغني عليه يف اإلسالم والردة واحلدود والكالم يف 
  .األحكام الدنيوية

إرتداده ارتداد وعليه ما على املرتد «:رمحه اهللا) ه١٤٣(قال الفقيه عثمان بن مسلم البيت 
  .»ويقام عليه احلدود وإسالمه إسالم

ز فيستتاب: ويف الروضة«:وقال اإلمام ابن مفلح رمحه اهللا ّ وإال قتل  ،فإن تاب ،تصح ردة ممي
غ   .»وجتري عليه أحكام البّل

  .إىل اشرتاط البلوغ وذهب الشافعية ومن وافقهم
النظر إىل الكفر واإلسالم هل هو من األحكام الوضعية اليت األصل ولعل سبب اخلالف 

فيها ترتّب مسبَّبها عليها من غري اعتبار شرط يف إعمال السبب، أو من األحكام التكليفية 
  ؟..اليت يشرتط فيها القدرة والعلم والقصد

در، أن األكثر ذهب إىل األول؛ ألن اإلسالم سبب العصمة والكفر سبب اهل: والظاهر
ز. واألسباب من خطاب الوضع ّ ومقتضى «: يقول العالمة القرايف رمحه اهللا يف ردة الصيب املمي

ما سببان للعصمة واإلهدار: هذه القاعدة   .»اعتبار اإلسالم والكفر من الصبيان أل
روع الذخرية يف ف) ١٠/٣٣١:؛واالنصاف للمرداوي١٠/١٩٣:الفروع البن مفلح.٣/٤٩٠:خمتصر اختالف العلماء[

  ].٢٨١-١٢/٢٨٠:؛ املغين البن قدامة-١/٣٦١: ؛الفروق للقرايف١٦- ١٢/١٤:املالكية
  .ولعل األرجح من القولني مذهب اجلمهور ملا هو مبسوط يف مواضعه
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حيث يتعلق به التحرمي وهو حكم تكليفي، وسبب اخلطابان  جيتمع فيهإن الكفر : فإن قيل
ّ اهلدر والعقوبة أيضا وهو حكم  البلوغ وهو مظنة العقل الذي هو من اشرتاط  وضعي فال بد

   التكليف؟مناط 
ق ميكن أن : قيل ّ ترتب اآلثار اليت هي وبني قيام األسباب الذي من باب كفر املرء بني  يفر

بني :لقوله تعاىلمن باب العقوبات واملزاجر كاشرتاط قيام احلجة على املعذبني  ﴿وما كنا معّذ
وكما ال يقتل الكافر  س على اهللا حجة بعد الرسل﴾ن للناحىت نبعث رسوال﴾ ﴿لئال يكو 

فافرتقت األصلي الذي مل تبلغه الدعوة، فكذلك ال يقتل الصيب املميز مع ردته إال بعد البلوغ 
فالتكليف يف شيء والوضع  -  ة العقوبة وجهة ثبوت الكفر على املكلَّفهأعين ج -اجلهتان 

  .يف شيء آخر
ب ظاهرا إال ملانع، وإذا ارتفع ترتّب عليه وجود املسبَّ جد إذا و السبب األصل أن  :وباجلملة

  .انع مل يرتتب عليه ثبوت احلكم إال إذا احنصر املانع يف املرتفعامل
وأكثر اإلشكاالت يف هذا الباب من جهة اشتباه أحكام الكفر يف الدنيا بأحكام الكفر يف 

مع عدم قيام حقيقة الكفر باملرء   اآلخرة، وقد حترر أن أحكام الكفر قد تثبت تبعا يف الدنيا
  .كما يف أطفال املشركني واملرتدين
ّ املكفِّر معارضا للمقتضي  ،الكفراملكلَّفني واألصل فيمن وقع في الكفر من  فإن علم أو ظن

  .وجب التوقف والتبني ألن املانع ليس ضدّ املقتضي بل األثر ضدّ األثر وال تضادّ بني املؤثرين
م وقوعه يف الكفر بالبينة، ومل يعلم له مانع من احلكموالنزاع بني اخلصو  ِ ل   .م يف من عُ

يب عدم : جواز العمل باملقتضي عند عدم العلم باملانع حىت يثبت، ويرى اخلصم: يرى ا
  .العمل به وجوبا حىت يتحقق من انتفاء املانع بالبحث عنه

الفروع املبنية عليه ليسرتيح هذا مربط الفرس واملعرتك، ومن خيالف فلينقض األصل الستهدام 
امات الباطلة والنوبات القلبية واألعصاب املتوتّرة ¬  M.من اجلدل العقيم واال   «  ª

À  ¿  ¾   ½  ¼  »     º  ¹  ¸  ¶  µ    ´    ³      ²  ±     °  ¯  ®Á  
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Ê  É   È         Ç  Æ    Å   Ä  Ã   ÂË     Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í     ÌL ٤٩: القصص - 

٥٠. M  M  L  K  J  I  HN    W  V   U  T  S  R       Q  P    OL ١٤٨: األنعام  
احلكم التكليفي؛ يقول اإلمام القرايف رمحه د األبواب عن عأن الكفر واإلسالم من أبعلما ب

وأبعد األمور عن ذلك اإلميان باهللا تعاىل «:اهللا يف اجتماع خطاب الوضع وخطاب التكليف
شرح تنقيح .»لعصمة الدم واملال، والكفر والنفاق ومها سببان لإلباحة فيهما ومعرفته ومها سببان

  ).٧٦:ص( الفصول

نصب األسباب، واألصل : ومن األحكام الوضعية«:وقال اإلمام ابن دقيق العيد رمحه اهللا
ا عليها من غري اعتبار شرط يف إعمال السبب: فيها با ّ   ).  ٢/٣٨٦(شرح اإلملام .»ترتّب مسب

    

  . حقيقة التشريع وعملية االنتخابات البرلمانية :الثانية سألةالم
وهو من عند أهل العلم االستقالل باإلرادة يف تسيري شئون احلياة هو حقيقة التشريع إن 

وشرعة رب العاملني يلزم أن  .حقوق اهللا اخلاصة به ال يقتصر على موضوع دون موضوع
م وال يعين هذا التنصيص على تكون هي املهيمنة على اجتهادات الناس وتدا بريهم وتنظيما

ولف على سبيل االستقالل كان ذلك : املرادبل  ؛التفاصيل أن ال خيالف الرأي الشرعَ فإن خُ
عا من دون اهللا تشريعا وضعيا مهما كان موضوعه ّ   .وصاحبه مشر

  
﴿إن اهللا  جهاية يف صورة أحكام وتعاليم ومنإظهار اإلرادة اإلهل :وحقيقة التشريع اإلسالمي

ّ  حيكم ما يريد﴾ ع الناس ما يريدون على صورة أحكام ومناهج سلوك يف احلياة فإذا شر
ألن التشريع  ،يف هذا احلق اخلاص وتعاليم على االستقالل من شرع اهللا فقد صاروا شركاء هللا

 ألحكامه إذ حيدّ هلم حدودا يف أفعاهلم وأقواهلم الوخضوع أمورهم يف حقيقته تعبيد للخلق 
ا وهو تقييد إلرادة اإلنسان ولفعله بقيد إرادة املشرِّع فال يأيت إال ما أذن له املشرِّع  يتجاوزو

  .وتلك هي العبودية
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االستقالل عن الوحي اإلهلي واالعتماد على اإلرادة البشرية يف إدارة  :وحقيقة التشريع الوضعي
قال اإلمام الشاطبي رحمه .هليووصفه بالوضعي تسمية مبصدره البشري ال اإل ،شئون احلياة

م« :اهللا ا حتدّ للمكلفني حدودا يف أفعاهلم وأقواهلم واعتقادا ومعىن التعبد ..معىن الشريعة أ
  .»الوقوف عند ما حدّ الشارع فيه من غري زيادة وال نقصان :به

  .بعفاتباع غري تشريع اهللا مع اإلقرار للمتبوع بذلك هو عبادة مصروفة لغري اهللا من التا
الشارع وضع الشرائع وألزم اخللق اجلري على سننها وصار هو املنفرد « :أيضا يقول الشاطبي

ّ .. بذلك ألنه حكم بني اخللق فيما كانوا فيه خيتلفون وهذا الذي ابتدع يف دين اهللا قد صري
ّع مع الشارع وردّ قصد الشارع يف االنفراد بالتشريع وكفى ..نفسه نظريا ومضاهيا حيث شر

  . »كبذل
ّ ذكره وال تشرك يف ﴿.﴿أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا﴾: قال جل
وال جيوز أن حيكم حاكم بغري ما حكم به، « :قال ابن اجلوزي رمحه اهللا.﴾حكمه أحدا
ال : واملعىن. أن حيكم من ذات نفسه فيكون شريكا هللا عز وجل يف حكمهوليس ألحد 

  ).٨٤٨ص(د املسري زا.»تشرك أيها اإلنسان
  . »إن اهللا هو احلكم، وإليه احلكم«: وقال عليه الصالة والسالم

ّف اخلرب وأتى بضمري الفصل فدلّ على احلصر وأن هذا الوصف خمتص به ال يتجاوز «فـــ عر
واحلكم هو احلاكم الذي إذا حكم ال يردّ . إىل غريه، أي منه احلكم وإليه ينتهي احلكم

  ).٨٦- ٩/٨٥الكاشف عن حقائق السنن .»تليق بغري اهللاحكمه وهذه الصفة ال 

النهاية يف  »وإمنا كره له ذلك لئال يشارك اهللا يف صفته«:وقال العالمة ابن األثري رمحه اهللا
  .»حكم«مادة 

. أنت عبد اهللا: قال. احلكم: ما امسك؟ فقال«:وقال صلى اهللا عليه وسلم ألحد أصحابه
م إليهامه بالصفة اخلاصة لرب العباد فإنه .»أنا عبد اهللا يا رسول اهللا: قال ّ االسم العَل فغري

  . احلكم وإليه احلكم
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رد واالستصالح بالعقل العاري عن الدليل  وهلذا مل خيتلف أهل العلم يف أن التشريع بالرأي ا
  .الشرعي كفر وشرك باهللا حىت الذين نسب إليهم القول باالستحسان

ّع«:قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا   .»من استحسن فقد شر
أن ينصب من جهة نفسه شرعا «:رمحه اهللا) ه٥٠٢(ومعناه كما قال أبو احملاسن الروياين 

  .»غري شرع املصطفى
لو جاز االستحسان بالرأي على : مراده«:رمحه اهللا) ه٤٣٢(وقال اإلمام أبو علي السنجي 

ليل لكان هذا بعث شريعة أخرى على خالف ما أمر اهللا   .»خالف الدّ
ّع فقد كفر، وسكت الشافعي عن املقدمة : قال أصحابنا«: وقال الزركشي رمحه اهللا ومن شر

  ).- ٨/٩٥(البحر احمليط . »الثانية لوضوحها
.. واستقباح العمل بدليل الشرع كفر«:رمحه اهللا) ه٤٣٠(وقال إمام احلنفية أبو زيد الدبوسي 

ال  ظاهر إىل اخلفي بدليل شرعي،فصار الفصل املستحسن هو املمال حبكمه عن الطريق ال

ا . .بهوى النفس فإنه كفر نّ ّ وهلذا مل نعدّ هذا االسم يف األمساء املضلة ألنه على الوجه الذي بيـ
         ).٤٠٧-٣/٤٠٦(تقومي أصول الفقه وحتديد أدلة الشرع  .»غري مضل

  :رحمه اهللا) ه٤٠٢(وقال العالمة أبو عبد اهللا الحليمي  
ّ من بني الناس فقيل لهإن احلاكم ليس رج« احكم مبا شئت، فإن هذا مل يكن : ال خص

مللك مقرب وال نيب مرسل فإمنا أؤمتن على حكم اهللا ليفصل بني عباده به وحيمل املختلفني 
فكل ما قاله بني اخلصمني مما ليس حبكم اهللا فهو مردود عليه وهو فيه أسوأ حاال ممن . عليه

خان وكذب على اهللا جل ثناؤه، واختيان األمانة نفاق قاله وهو غري حاكم ألنه اؤمتن ف
  ...والكذب على اهللا شقاق

هذا حكم اهللا، وهذا حكم الديوان، فإن هذا من قائله إشراك باهللا إذ ال حكم إال : ويتوّقى أن يقال
﴿أال له :﴿أال له احلكم وهو أسرع احلاسبني﴾، وكما قال تعاىل: قال جل ثناؤه يف كتابه هللا

األمر تبارك اهللا رب العاملني﴾ فمن أثبت باحلكم لغريه فهو ومن ثبت احلق وإال هو  اخللق و 
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﴿وال معقب :﴿وال يشرك يف حكمه أحدا﴾، وقال: وقال تعاىل )كذا(كغريه سواء،
هذا حكم اهللا، وهذا حكم الديوان، فقد : فمن قال.﴿ال مبدل لكلماته﴾:حلكمه﴾، وقال

ه عل ّ ّ  ،يه واعتبر طاعته وتعظيما له، كان مثلهأشرك، فإن سمع بذلك واليه فأقر  :قال اهللا عز وجل
ا فال تقعدوا معهم  ا ويستهزأ  ﴿وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آيات اهللا يكفر 

  .حىت خيوضوا يف حديث غريه إنكم إذا مثلهم﴾
اهللا عليه وقال النيب  صلى . فإذا كان هذا في القعود هكذا فما الظن باإلقرار واالستحسان

فإذا كان التسمي  »إن أجنع األمساء عند اهللا أن يتمسى الرجل باسم ملك األمالك«:وسلم
املنهاج يف شعب اإلميان [.»باسم اهللا ناجعا أفال يكون التعرض في الشرك في حكمه دامغًا باختيان

اية األرب يف ف١٠/٣١:، واجلامع يف شعب اإلميان للبيهقي١٨٩ – ٣/١٨٧:للحليمي نون األدب لإلمام ، و
  ].  ٦/٢١٥:النويري

ا أو اإلذن يف ف :وبالجملة التشريع يعين االستقالل يف وضع الطريقة سواء بإنشائها أو اإللزام 
ا تشريع ،سلوكها فاالستقالل يف إنشاء الطريقة تشريع واالستقالل  ،واالستقالل يف اإللزام 

 ّ ن من اهللا سبحانه باملعىن العام وإال فوضعي فإن كان بإذ ،ا تشريعيف اإلذن يف سلوك طريقة م
  .يف أي موضوع كان

  :والتشريع الوضعي املعاصر يقوم على أساسني    
  .حماية الحرية االنسانية على مفهوم الفكر الغربي. ١
  .فصل الدين عن الحياة وعن التدخل في شؤون اإلنسان الحياتية وشئون المجتمع. ٢

ليهما النظام الدميقراطي، نظام انبثق عن تصورٍ للحياة قائم على ومها القاعدتان اللتان يقوم ع
  :فصل الدين عن احلياة يسعى إىل بناء النظام السياسي على قاعدتني

  .سيادة األمة التي تعني حق األمة المطلق في تبني أي نظام تراه مناسبا وافق الشرع أو خالف.١
  .حيادية الدولة تجاه العقائد واألديان. ٢

  :فأقول ؛الربملانية إىل حقيقة عملية االنتخاباتهذه املقدمة التمهيدية أنتقل د وبع
  :هي باختصار عند أهل العلم
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ّحون، فاالنتخابات يف األصل ليست ملعرفة « نون ويقب ّ ون وحيرمون، حيس عني، حيّل ّ انتخاب مشر
  .ولكن هي تأليه أشخاص للتشريع،من سيحكم ويقود

ّف بأنه التحسني  إن شرب اخلمر جائز، فقد شرعت  :والتقبيح فحني تقولوالتشريع يعر
، وحني تقول إن اإلجهاض حمرم فقد قبحت هذا الفعل : لنفسك وملن يأخذ بقولك حكمًا

، فأنت شرعت شرعة لك وملن يؤمن بقولك   .وجعلته حرامًا
ّحون األفعال واألقوال  فالربملان نون ويقب ّ يف حقيقته األوىل هو لتعيني هؤالء الذين حيس

  .واالعتقادات، مث يستمدون منه احلكام والقادة وغري ذلك
يزي العمل الربملاين الدميقراطي أن خيتاروا من  هذا الوصف ال خيتلف عليه الناس ولكن حيلو 

 ؛ومة مثالً وهذا جتاوز عن احلقيقةهذا العمل بعض أجزائه امللحقة به قبل تعيني احلك
ومنها يؤخذ بقية السلطات ت هي السلطة التشريعية البرلمان سلطة الشعب وأهم هذه السلطاف

  .سلطة عليا ال سلطة فوقها :األخرى كالتنفيذية والقضائية، وهذه السلطة يعرب عنها بقوهلم

، ألن التشريع حق هللا  وهذه السلطة في ديننا إن لم يجعلها المرء هللا وحده فال يكون مسلمًا
﴿واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما : تعاىلالتشريع كفر وردة كما قال  وحده والقليل من

كفر أي لو أطعت املشرع يف مع العلم باملخالفة  التشريع طاعة يف أنزل اهللا إليك﴾ ومطلق ال
أي  ﴿وإن أطعتموهم إنكم ملشركون﴾تعاىل كما قالفإن هذه الطاعة تعترب كفرا  القليل 

  .املرء إال باإلميان به الطاعة يف الكفر اختيارا وهذا من قواعد التوحيد وال يصح إسالم
م يل، مع  :أن يذهب المرء ليقول: فاالنتخابات البرلمانية ّ ّ وحير عًا حيل ّ ذا الرجل مشر إنين أقبل 

أن هذا الربملاين له سلطات أخرى تتبع هذه الوظيفة، وهذا املرء الربملاين قبل أن يدخل يف 
  .ء هلذا املكان ليشرع للناس دينهمجا مع غريه االنتخابات

أنا أزكي مسلمًا ليقول للناس :وهي قوهلميف هذه املصيبة بقيت مسألة تستخدم في الدخول 
  .أنا جئت إىل هنا ألخرب الناس حكم اهللا تعاىل: حكم اهللا تعاىل، وكذا يقول الربملاين
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﴿واهللا :قال اهللا تعاىل.هذه هي أقوى حججهم، لكن لنرى التكييف الشرعي هلذه القضية
  .﴿ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله﴾: ه﴾ ويقولحيكم ال معقب حلكم

ولذلك فسلطة التشريع المطلقة يجب أن تكون هللا تعالى، وال يمكن أن يقال عن فعل ما إنه 
فلو أن  حكم اهللا تعالى حتى يأخذ صاحبه من مصدره الشرعي، وقبله لكونه جاء عن اهللا تعالى،

املتحدة األمريكية فإنه ال يوجد مسلم  رجالً قبح اخلمر ومنعها كما حدث مرة يف الواليات
خطاب اهللا  :إن هذا الفعل هو حكم اهللا تعاىل، ألن احلكم الشرعي تعريفه :عامل عاقل يقول

فحني يتبىن الربملان  ،، فحكم الشرع له باعتبار مصدرهالتخيري تعاىل للمكلفني باالقتضاء أو
، ألنه مل يكتسب قوته حكمًا يوافق الشريعة كتحرمي اخلمر فهذا ال جيعل هذا  احلكم إسالميًا

 ّ   .قد قبلوه ورضوه »البرلمانيين« عنيمن كونه صادراً عن اهللا تعاىل بل لكون املشر
ولذلك فانتخاب مسلم في البرلمان ال يغير الحقيقة الوصفية بأنه اتخاذ آلهة مشرعين من دون اهللا 

  .تعالى
  .» في حقه في التشريع والحكمالبرلمانية عمل كفري يضاد اهللا االنتخاباتأن :والحق

فمن شاركهم في هذه العملية بعد المعرفة فهو مثلهم ومن أجاز المشاركة فقد أجاز ما حقيقته 
  . الكفر واإلشراك

ال نزاع بني املسلمني أن األمر بالشرك كفر وردة إذا  « :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا
  . )٣(.»والرتغيب فيه كفر وردة إذا كان من مسلموأن مدحه والثناء عليه . كان من مسلم

 ً ال خالف بني املسلمني أنه ال جيوز األمر وال اإلذن يف التكلم بكلمة « :ويقول رحمه اهللا أيضا
ا فهو كافر إال أن يكون مكرهًا فيتكلم بلسانه، .الكفر لغرض من األغراض بل من تكلم 

  .)٤(.»وقلبه مطمئن باإلميان
ال خالف بني األمة أنه ال جيوز اإلذن يف التكلم بكلمة « :ن القيم رحمه اهللاوقال العالمة اب

  .الكفر لغرض من األغراض إال املكره إذا اطمئن قلبه باإلميان

                                     
 ).٣/٥٤(بيان تلبيس الجهمية )  ٣(
 ).١٤٣-١٣٨ص(بيان الدليل على بطالن التحليل )  ٤(
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فاحليلة بالردة على فسخ النكاح كفر، وكذلك التحيل بالردة على حرمان الوارث كفر، 
ُكفر من ا كفر، ومن احليل احملرمة اليت ي ا واإلفتاء  متكنيُ املرأة ابن زوجها من نفسها : أقىت 

لينفسخ نكاحها حيث صارت موطوءة ابنه وكذلك العكس أو وطئه محاته لينفسخ نكاح 
  )٥(.»امرأته

حني أخضعت اجلميع لسلطة ساوت بين حكم اهللا وأحكام البشر فقد حزاب اإلسالمية األوأما «
سلطة عليا ال سلطة فوقه، وهي تقع في  هو: الطاغوت وهو الدستور والذي يعرب عنه بقوهلم

جريمة أخرى وهي أنها تعطي القوانين الكفرية مصدر قوة، ذلك ألن الديمقراطية في وضعها 
األولي تقسم الفرقاء إلى أغلبية وأقلية، ووجودهما هو تحقيق لسلطة التشريع، فأي قانون يصدر 

دها كما تكسبه االكثرية سواء بسواء، ألن أقلية، واألقلية تكسبه قوة بوجو  باسم الجميع، أغلبية و
عدم وجود األقلية هو فقدان ألركان الديمقراطية، والقوانين تصدر باسم الشعب وهو اإلله في 

  .هذه الديانة التي تسمى بالديمقراطية
 ّ من رنا لحقيقة العملية االنتخابية لما يقال له البرلمان، ومن أراد أن يخالف فليبدأ هذا هو تصو

  .»قبل الحديث عن المصالح والمفاسدههنا 
ّب مولكن  عمل الرجل إىل اختالف الناس يف احلقيقة مثّ القفز ن هذه اإلشكال يف التهر

  .والسلطان الكافر وإىل تقدير املصاحل واملفاسد يف غري موضعها ،لفاجرللرجل االفاضل 
ُ إن  وحيث ِ هذه املصيبة قد ف ا ت  سلكها كثري من يف البلد واخنرط يفاجلهنمية حت أبوا

وأدوا األميان الدستورية الحرتام والتزام الطاغوت والكفران وجب إطالق صفارات اإلسالميني 
اإلنذار وضرب ناقوس األخطار، وحتذير عوام املسلمني وطلبة العلم من هذه الفتنة الصماء 

اء ّ    .واالنتصار للشريعة الغر
  
  
  

                                     
 ).٥/٩٦٫٩٨٫٩٩،١٩٠،١٩١(إعالم الموقعین )  ٥(
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  صامية مستند تكفير الطائفة االعت: المسألة الثالثة
هذه الطائفة دخلت يف منعطف خطري ومسلك مشئوم بزعامة  ال خيفى على طلبة العلم أنّ 

يف سلك حكومة ) م٢٠٠٩(حيث انتظم بعض أعضائها يف عام  »بشير أحمد صالة«الشيخ 
على احرتام الدساتري الوضعية العامة منها واخلاصة ميان األوا التشريعية وأدالشريف، وجمالسها 

ومما جاء يف سياق » اخلطاب املفتوح لألمة الصومالية وعلمائها«:ذلك رسالةأصدرت يف ف
  :فهذه الطائفة جمعتها الردة والكفر لكنها على ضربين: وبالجملة« :ذا اخلصوصاحلكم عليها 
من كان على علم بهذا الدستور وما يحتويه من الكفر البواح ومع ذلك اختار : الضرب األول

وأراد اللحاق بالركب فهذا الصنف كفر وارتد عن اإلسالم قبل خروجه من  هوالقسم علي المشاركة
  .أن من عزم أن يكفر في المستقبل كفر في الحال: ألن المقرر عند أهل العلم ؛داره

والعزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال، وكذا المتردد في «:قال اإلمام المتولي الشافعي
إن هلك مالي أو ولدي : الحال، وكذا التعليق بأمر مستقبل، كقوله أنه يكفر أم ال؟ فهو كفر في

رت دت أو تنصّ ّ   ..والرضا بالكفر كفر ،تهو
فشارك وحلف على ذلك بجهل، هذا   وهو بعيدذلك من لم يكن على علم ب: الضرب الثاني   

  .ذلكبما حلف عليه وما يحتويه هذا الدستور الطاغوتي إن لم يتب من  الصنف يكفر بعد علمه
عين للمرشَح ُ شَحه وساعده على ذلك فهو أيضًا  : أما الم َ فإن كان على علم بما يحلف عليه مر

اخلطاب .»إن لم يتببعد العلم وإن كان بغير علم يكفر  كافر قبل أن يشارك مرشحه في المجلس
  ).٥٦-٥٥ص(املفتوح 

  
إلثيويب ومجيع القوانني اليت الدستور ا »الجبهة المتحدة في الصومال الغربي«ثم التزم أحد فروعها 

وذكر زعيم الفرع أن كبار علماء الصومال ) م٢٠١٠(يف عام  لبلد الكفر حبجة االستصالح
بوا به فأصدت رسالة) يعين بعض رجال الطائفة( ّ وأردفتها  »النصائح المنجية«:وافقوا ذلك ورح
التنبيهات واإلشارات على ما «بــــــــفتوقف القلم عن اجلري  »إسعاف السائل«:أعقبها »منجية األفهام«بــــ

  .»في الدالئل من األغلوطات
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رئيس اجلماعة الشيخ بشري أمحد عن احللف على احرتام الدساتري  ثم سأل أحد األخوة الكرام
أن ال بأس به وليس بكفر ومل يقل فالن وفالن من العلماء بأنه  : الوضعية الكفرية، فأجاب

    .          أيضا مبدينة نريويب) ٢٠١٠(كان هذا يف عام .كفر
  

ر األمر إلى تسويغ ذلك  ّ يف املنهج والفتوى به ونبز املخالف بالشذوذ والغلو كما سيأيت ثم تطو
  .بيانه قريبا

تمع  د الرتشح والتصويت وانتقاء فرد من بني ا ّ ذا يتضح للقارئ أن البحث ليس يف جمر و
ملانية وما يتبع ذلك من املراسيم الكفرية أعين القسم وإمنا يف حقيقة العلمية االنتخابية الرب 

  .على القانون الوضعي وحنو ذلك على الوجه احلديث
ويل ليس وراءه حتصيل ر مبجرد التصويت والرتشح فهو    . أما القول بأنين أكفّ

  
  .مستند التكفير لهذه الطائفة

  :ذكرت املستند آنفا على وجه اإلمجال وإليك التفصيل
ند قيام املقتضي وعدم العلم باملانع، وقد تقرر يف األصول أن احلكم يثبت مبقتضاه إن املست

ّ املكّلف ال يف نفس األمر، ذلك أنه حتقّق أن الطائفة مدركة  السامل من املعارض، واملعترب ظن
حلقيقة االنتخابات الربملانية الداخلة يف املفهوم الكفري، مث أجازت اخلوض فيها يف بالد 

  .الدول العلمانية بذريعة تقليل الشر وتكثري اخلريالكفر و 
ّ بالوجوه التالية ر مث تعليق احلكم باالستصالح من خالل املنهج فيتم ّ   :وأما بيان وجود التصو

منظومة فكرية مناقضة لإلسالم في  ونرى أن الديمقراطية والعلمانية« :قول اجلماعة :األولالوجه 
ولكن المنتمين لهذه المذاهب  .اع عن االلتزام بالشريعة ابتداءألنها ردّ وامتنحقيقتها وفلسفتها 

  :العصرية الهدامة على أقسام
فمنهم المدرك لحقيقتها وأنها حرب على اإلسالم وأهله فيعتنقها وينشرها فهؤالء متلبسون  - ١

  .بكفر أكبر
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  .ة والتقدمومنهم من ال يعلم حقيقتها وإنما لبّس عليه وظن أنها تدعو إلى العدل والحري - ٢
ومنهم من ينتمي إلى أحزاب هذه المذاهب ألسباب مادية بحتة دون فكري معين فهؤالء  - ٣

  )٢٠ص(منهج اجلماعة  .».يعّلمون من الجهل وينبّهون من الغفلة
ّحت أن  صنّفت الطوائفَ جتاه املنظومة املناقضة لإلسالم على حسب اإلدارك للحقيقة، وصر

دميقراطية املدرك للحقيقة متلبس بكفر أكرب، وإذا كان املنتمي املنتمي إىل العلمانية أو ال
متلبسا بكفر أكرب أفال يكون املنتمي إىل اهليئة التشريعية متلبسا بكفر أكرب أو مشاركا فيه 

  :؟ يوضّحهلحقيقةللتصور بعد ا
  

ا ال تدخل يف املفهوم الكفري :الوجه الثاني ْ أ  اختيار من ميثّل: من الصور اليت ذكرت
ردة  ليس يف هذه املناصب  :والعلة يف التجويزاملسلمني يف املناصب اإلدارية واخلدمية ا

ونرى أن اختيار المسلمين من يمثلهم في المناصب « :تشريع خمالف لشرع اهللا فكانت النتيجة
التي ليس فيها تشريع مخالف لشرع اهللا ال يدخل في المفهوم الكفري اإلدراية والخدمية المجردة 

  ).٢١:(منهج مجاعة االعتصام ص .»للديمقراطية
أن اختيار المسلمين من يمثلهم في المناصب التي فيها تشريع مخالف يدخل في : النصمفهوم  

وقد ظهر جبالء أن  ،األصل يف القيود أن تكون لالحرتاز ألنّ  المفهوم الكفري للديمقراطية،
ّع نيابة عن األمة،  املناصب التشريعية مبنية على التشريع املخالف، بل هي املصدر واإلله املشر

الس : ومن أظهر التشريعات املخالفة للشرع التقرير بأن احلق يف التشريع ملمثلي األمة يف ا
الربملانية وأن السيادة للشعب، أليس هذا تشريعا خمالفا للشرع؟ ومع هذا أباحت اختيار من 

للدميقراطية وأناطت احلكم باالستصالح وهو  ميثّل الناس يف ما هو داخل يف املفهوم الكفري
  .وجه ظاهر ملن تأمله
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ا عند قيام  :الوجه الثالث اهليئات النقابية أو املشاركة يف التنظيمات الطالبية ال بأس 
المقتضي وانتفى المانع وانتفاء املانع الذي هو التشريع املخالف فإذا وجد  ،املقتضي للحكم

رعاية (املؤسسات ال شأن هلا بالتشريع واحلكم منوط باملقتضي مبعىن أن هذه وجب الحكم 

هي هيئات ال شأن لها والتنظيمات الطالبية والنقابية « :فكانت احلصيلة عند اجلماعة )المصالح
 .»بالتشريع والمشاركة فيها تتوقف على المصالح والمفاسد في ضوء الضوابط الشرعية لذلك

  ).٢١:(منهج اجلماعة ص
دة ال بأس : وى والتقريروحاصل الفت ّ ر أن االختيار واملشاركة يف املناصب اإلدراية واخلدمية ا

  ).ليس فيها تشريع مخالف لشرع اهللا(به النتفاء املانع وهو الدخول يف املفهوم الكفري للدميقراطية 

رعاية (وكذا التنظيمات الطالبية واملؤسسات النقابية فاملشاركة فيها تتوقف على املقتضي 

هيئات ال ألنها المفهوم الكفري للديمقراطية  عدم الدخول في: وانتفاء املانع الذي هو )لمصالحا

  .وحيث تقرر أن ال عالقة هلا به فاحلكم يدور مع العلة حالّ وحرمةشأن لها بالتشريع 
  .هذا ما دلت عليه الفتوى االعتصامية باملبىن واملعىن  
  

التشريع الداخل يف املفهوم : ات اليت وظيفتها األساسيةمث انتقلت إىل املؤسس :الوجه الرابع
الكفري للدميقراطية وهو االستقالل يف التشريع عن الوحي اإلهلي فأدارت احلكم حال وحرمة 

َ الظاهر يف الصورتني: على االستصالح كالصورتني ومل تعترب يف هذا املوضع العالقة (:املانع

لمشاركة في االنتخابات اوأما « :من اعتربه، فقالت بل حكمت بالشذوذ والغلو على )بالتشريع
التي يختلف فيها الحكم  البرلمانية والرئاسية في بالد اإلسالم أو في بالد الكفر فهي من المسائل

والدخول فيها بنية اإلصالح  من جهة مدى تحقيقها للمصالح المشروعة،زمانا ومكانا وحاال 
ّ تأويل سائغ، ر أما . به أكثر علماء العصر بينما أفتى اآلخرون بالتحريمأفتى بموج وتقليل الشّ

  .»التكفير بذلك فهو غلو ومخالفة وشذوذ
الطالبية التنظيمات و قررت جواز االختيار واملشاركة يف املناصب غري التشريعية كاإلدارية ف

ّ أو تكثري خري، وانتفاء املانع املنصوص والنقابية شأن لها ال « عند قيام املقتضي من تقليل شر
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ً  »يالكفر المفهوم تدخل في ال « »بالتشريع ها، وأظهرت التشريعية وبني غري املؤسسات بني  تفريقا
الس الربملانية اليت وظيفتها األساسية مث الفارقَ املؤّثر يف احلكم والتعليل،  انتقلت إىل ا

 وحرمة حالفأدارت احلكم التشريع على سبيل االستقالل مع التشريع املخالف املنصوص، 
ع حتقيقها يف ثاين احلال فال خيتلف احلكم  على من « بل ،من جهة املانع الواقعاملصلحة املتوّق

فلم تعترب املفهوم الكفري للدميقراطية من أجل املصلحة  »جهة مدى تحقيقها للمصالح المشروعة
والدخول « :قالتعن املخالف،فتشنيع والتنفري املتوقَّعة، بل غضت الطرف عنه وقفزت إىل ال

ّ تأويل سائغفيها بنيّ  ر   .»أما التكفير بذلك فهو غلو ومخالفة وشذوذ ..ة اإلصالح وتقليل الشّ
ر يف  ّ هذا ما دلت عليه املباين من املعاين بالداللة اللفظية وليس إلزاما هلا مبا مل تلتزم وقد حتر

ى القول من تنبيه أن مذهب اإلنسان ما قاله أو دل عليه بما يجري مجر : قاعدة عزو املذاهب
  .وغيره

  
ر مما يؤكد: الوجه الخامس ّ تبع للعبارات املخادعة املنطوية على املفهوم الكفري : متام التصو التّ

ونرى أن الدساتير ال تكون « :للدميقراطية يف دساتري الدول العلمانية املنتسبة بالنقد والتفنيد
ا للشريعة اإلسالمية أو أنها المصدر الوحيد إسالمية إال بتقرير السيادة المطلقة والحاكمية العلي

دين الدولة هو اإلسالم الواردة في الدساتير العلمانية ال تؤثر في حكمها : ونرى أن عبارة..للتشريع
ألنها ال تصرح بالتزام الشريعة بدليل التشريع المخالف للمعلوم من الدين بالضرورة الواردة في 

  .رىالدساتير نفسها وفي القوانين األخ
أو  ،أو الشريعة مصدر رئيسي للتشريع ،الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع :ونرى أن عبارات

عبارات مخادعة  أو أن الشريعة مصدر من مصادر التشريع؛، مصدر أساسي للتشريع: الشريعة
  .»تتضمن تعدد مصادر التشريع المطلق المتساوي في األحقية واإللزامية وهذا شرك أكبر

  ).٢١(:االعتصام صجماعة منهج 

إذا كانت الدساتري ال تكون إسالمية إال بتقرير السيادة املطلقة واحلاكمية العليا لشرعة : أقول
رب العباد، وتكون دساتري شرك، فكيف جازت املشاركة يف عملية ال تتم إال بتقرير السيادة 
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 التأكيد بالقسم على املطلقة لغري اهللا واالستقالل بالتشريع مث التصريح بالتزام الدستور مث
  احرتامه حبجة االستصالح ومل يكن ذلك كفرا؟

الس مع املستهزئني بآيات اهللا كافرا بالشرط املعروف فكيف ال تكون العملية  وإذا كان ا
د مشاركا يف عمل كفري؟   الربملانية كفرا واملشارك فيها على الوجه احملدّ

فما الذي هو شرك أكرب عدد مصادر التشريع تتضمن تيف الدساتري هذه العبارات  نتإذا كاو 
د املشرِّعني من دون اهللا، والتشريع املخالف للشرع، والتصريح التسويغ  حكم ن تعدّ ّ ملا يتضم

إال مبكابرة مكشوفة بعد التصور النزاع يبعد و ال لبس فيها هذه احلقيقة واضحة بالتزام الكفر،ف
  . واهللا املستعان

  
وإليك  املؤسسات على أساس التشريع لغري اهللا شرك أكرب ترى أن قيام :الوجه السادس

منهج  »..ونرى أن قيام مجالس وبرلمانات على أساس التشريع المطلق شرك أكبر« :النص
  ).٢٢:ص(اجلماعة 

أنّ املشاركة يف العملية القائمة على أساس التشريع املطلق شرك أكرب، وقد : وقياس املنصوص
يق من طرق نسبة األقوال إىل األئمة ال سيما إذا مل يكن بني تقرر يف قاعدة العزو أنه طر 

املنصوص واملسكوت عنه فرق جوهري؟ مع أن اجلماعة مل تنف الكفر عن العميلة وإمنا 
َ عن املشارك للتأويل السائغ عندها   .  التكفري

  
َ  »الشيخ بشير أحمد صالة« :ال يرى رئيس اجلماعة :الوجه السابع دستور العلى احرتام  القسم

فإذا مل يكن التصريح باحرتام الكفر مع  مع احلكم عليه مبا سبق، كفرا وااللتزام به الوضعي
احللف عليه كفراً عند كبري القوم، فال تعجب جبواز املشاركة يف العمل الكفري حبجة 

وال ريب أن الطائفة تنسب إىل أقوال  »املنهج«وفتوى الزعيم تشهد ملا يف ! االستصالح
  .علمائهارجاهلا و 
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ول الكفرية تصرحيًا حبجة  :الوجه الثامن ترى اجلماعة جواز التزام الدساتري الوضعية للدّ

ّ االلتزام املرتجم   :االستصالح كما وقع جلناحها يف الصومال الغريب وإليك نص
  :يتفق الطرفان على«
ع الحقوق التي أن دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية يجب أن يكون أساسا لجمي - ١

  .UWSLF  طالبت بها
االلتزام من جانبها دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية وجميع  على UWSLFتوافق - ٢

  .»القوانين األخرى في البلد
بذلك مؤيدين للخوض أفتوا ن كبار العلماء كالرئيس بأ »إبراهيمالشيخ  «وأعرب زعيم اجلبهة 

واحرتام ألن رئيس اجلماعة ال يرى تعظيم قدح صدقه يف هذا، ينو يف املصاحلة اإلقليمية، 
أن االلتزام بالكفر دون احللف على تعظيمه واحرتامه ريب كفرا وال الدساتري الوضعية الشركية  

  .ألنه التزام وزيادة
  

علم املطِّلعون واملتابعون لسري األحداث وتطورات املواقف أن زعماء الطائفة   :الوجه التاسع
رون بالقوانني والدساتري الوضعية وها هم اليوم ال يرون بالتزامها بأسا كانوا ي من جهة مدى «كفّ

ت   »تحقيقها للمصالح المشروعة ّ ّ وال حلقيقة غائبة ظهرت، وإمنا لفتنة أصابت فأعم ال ملناط تغري
   . كما أصابت كثريا من امللحدين يف الدين

تهد فيه اقو  وليس  تضت املصلحة الشرعية التصريح باحلكم،ذه الدالئل وغريها يف احملل ا
عني على سبيل االستقالل ابتداء وبني االنضمام  ّ هناك فرق مؤّثر بعد التصور بني إقامة املشر

  . إليهم على الكيفية املعروفة يف الوضع املعاصر
ر  التنبيه عليه في هذا السياقينبغي ومما   !املعرتض كما زعمباالستصالح فحسب  أين مل أكفّ

الس التشريعية االنضمام إىل أن تسويغ : ذلك ،أو بالعلة واملعلولواملدلول،  بالدليل بل ا
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باملصلحة كفر جواز العمل الكفري بذاته كفر بذاته وتعليل بعد التفريق بني الصور املختلفة  
  .آخر

  :فهنا مسألتان
املؤكِّدة  تمع اإلجراءا املطلقجتويز املشاركة يف العميلة القائمة على أساس التشريع : األوىل

  .يعذر اجلاهلاإلمجاع لكن بالنص و وهو كفر لذلك 
وال عربة  وهو كفر بالنص واإلمجاعكاملصلحة بغري اإلكراه  تعليل جواز العمل الكفري : الثانية

  .مبا يذكره بعض املنحرفني من الشبهات
دةاحملناقش يف هذه الصورة فمن خالف فليبدأ من هذا احلرف، ولي :وبالجملة   .دّ

بني حىت يكون حكما ويف سري األحداث اليت أشرت إليها  »املنهج«وأما القارئ فليتأمل يف 
ّ بالتهويالت والدعاوي العريضة املبنية على غري أساساملعرتض  يب وال يغرت   .وا

  
  !وأما ما ذكر من أن تكفير الطائفة تكفير بالزم القول أو المآل

ا؛ويظهر الزغل بالرجو  ،فليس بشيء   ع إىل قاعدة عزو املذاهب إىل أصحا
ته اليت علل «:أبو اخلطاب الكلوذاينيقول اإلمام  ه عليه أو مشلته عّل ّ ّ عليه أو نب مذهبه ما نص

  ).٢/٩٣٧(املسودة يف أصول الفقه  .»ا
مذهب االنسان ما قاله أو دلّ عليه مبا جيري جمرى القول «:تيميةشيخ اإلسالم ابن يقول و 

  )٢/٩٣٧(املصدر السابق .»غريه من تنبيه أو
فخذ هذه القاعدة كقالب صناعي مث انظر يف الوجوه الثمانية ترى احلقيقة بادية كالشمس يف 

  .رابعة النهار
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علم باملانع عدم ال: شديد باختصارفهو الفارق بين الطائفة وبين غيرها من الطوائف وأما 
ّ باملانع يف حق غريها ممن مل أحكم  حق الطائفة، و املكفِّر يف بعد قيام املقتضي لدى الظن

، وال اعتبار لألقل واألكثر والشخصيات االعتبارية إذا ظهر  ّ عليه، واحلكم يدور مع الظن
  .الدليل، ومل يفد املعرتض يف هذا الصدد ما يستحق التعليق

ره للحقيقة ومن ظهر  ّ ر لعدم من عوام املسلمني وعلمائهم فال عدم تصو العلم باحلال يكفّ
انتفاء احلكم «:وقد يعذر يف اجلهل باحلكم كما نبهت عليه يف غري هذا املوضع ألن القاعدة

  . »ملانع يف حمل ال يلزم منه انتفاؤه يف غريه من غري مانع
  

  .شبهة تكفير المجتمعات باإلقامة في دار الكفر والمصلحة: المسألة الرابعة
تمعات املسلمة املقيم بل هو افرتاء على  فباطل، ة يف ديار الكفروأما ما ذكره من تكفري ا

يب،   :واجلواب باملنع، والتفسري، أما املنع فمن وجوه ا
  

. ال أرى تكفري املقيم يف دار كفر مبجرد اإلقامة، سواء كانت دائمة، أو مؤقتة :الوجه األول
رة، وال يلزم من كفر الراعي والدار كف ر الرعية إذ مل وليس محل التابعية من جنس الوالية املكفّ

ا برهان سامل من املعارض املقاوم قُم يف التكفري  َ   .يـ
وهلذا انتشر يف األعمال املسموعة واملقروءة التفريق بني األنظمة احلاكمة وبني الرعية القاطنة 

أرى وأعتقد أّن األصل في المسلمين اليوم اإلسالم أصالة « :يف تلك الديار وأقرب شاهد قويل
  .لمجتمع المسلم الكيني مسلم كذلك خصوصا، إال من ثبت كفره بموجبه الشرعيتبعا، وأن ا أو

  .إن المجتمع الكيني المسلم عندي كالمجتمع اإلثيوبي المسلم عموما« :قويلو 
وحكم الجبهة األوجادينية بزعامة إبراهيم الشيخ محمد حكم الطائفة الخاصة التي اتضح كفرها 

  .»٢،١١: إسعاف السائل بأجوبة املسائل«.»بشرطه مثل حكومة الشريف شيخ أحمد
  .  هذا الوجه يف منع التكفري مبجرد اإلقامة يف دار كفر أو ردة
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أن المصلحة تقتضي تكفير هؤالء بناء على  رأيتَ ف«: يف بيان كذب املعرتض يف قوله :الوجه الثاني

  .١٣ص »..بقائهم تحت أنظمة كفرية أو مرتدة
التكفري باملصلحة كمأخذ شرعي، لكن هذا مما قاد إليه  »اصرةالتأييد واملن«حيث مل يرد يف 

   :سوء الفهم، أو شهوة االعرتاض، والتشنيع واإللزام ملا ال يلزم، وإليك النص من األصل
َ  قد تقتضي المصلحةُ « بتكفير أتباع األنظمة المرتدة سواء كانوا من العلماء أو من العامة وإن  البوح

  .»لم يعتقدوا معتقدهم
اجلهر باحلكم وإظهاره بعد قيام : ر أن الذي قد تقتضيه املصلحة يف بعض األحيان هوفظه

املتقضي، ال أن املصلحة تقتضي التكفري، وفرق بني اقتضاء املصلحة للجهر واإلعالن، وبني 
  .اقتضائها للحكم بنفسها

ّ هذا مما ال خيفى على طالب علم، لكن مقام االنتصار قد يقتضي أكثر من ه هذ ولعل
  . املزايدات اليت ال تنبغي بطلبة العلم

  
ل به علة يف قول املعرتض :الوجه الثالث بناء على بقائهم تحت أنظمة  «:منع كون الوصف املعّل

  ١٣ص.»..كفرية أو مرتدة
د اإلقامة بدار الكفر وال املصلحة الشرعية كما زعم املعرتض وإمنا : أقول ّ العلة ليست جمر
  . كما سيأيت بيانه  النصرة واملظاهرة: املناط

 ذهب إىل التكفري باإلقامة مع القدرة على اهلجرة؛ يقولومع هذا فاعلم أن بعض الفقهاء 
  :رحمه اهللا) ه١٦٩(بن حي بن صالح الحس الفقيه اإلمام 

من أقام يف أرض العدو وإن انتحل اإلسالم وهو يقدر على التحول إىل املسلمني فأحكامه «
  .أحكام املشركني

م احلريب مث أقام ببالدهم وهو يقدر على اخلروج فليس مبسلم حيكم فيه مبا حيكم به وإذا أسل
  .أهل احلرب يف ماله ونفسه
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خمتصر اختالف  .»وإذا حلق الرجل بدار احلرب ومل يرتد عن اإلسالم فهو مرتد برتكه دار اإلسالم

  ) ١٦٣١:، رقم٣/٤٧٧(العلماء للطحاوي 

وإن كان إمنا يقيم هنالك لدنيا يصيبها وهو كالذمي هلم «:وقال العالمة ابن حزم رمحه اهللا
.. هو قادر على اللحاق جبمهرة املسلمني وأرضهم فما يبعد عن الكفر وما نرى له عذرا و 

م معلنون بالكفر وترك اإلسالم  وأما من سكن يف أرض القرامطة خمتارا فكافر بال شك أل
منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو املقيم  وإمنا الكافر الذي برئ.. ونعوذ باهللا من ذلك
  .ونسب إىل بعض متأخري املالكية ).١٢٧-١٢/١٢٣:احمللى البن حزم[ .»بني أظهر املشركني

ره يف ذلك  ر املسلمني القادرين على اهلجرة يف اجتهاده مل أكفّ ولو ذهب إليه طالب علم وكفّ
له يف بعض األحيان ئه وقد أضّل   .  بل أخّط

  
م اقتضاء املصلحة للتكفري، لكن ال يدل على االقتضاء  :لرابعالوجه ا فهِ ُ منا بأن النّص ي سّل

ّ العبارة ثانية»قد«مطلقا، وإمنا يف بعض األحوال ملا تفيده    :، وإليك نص
َ بتكفير أتباع األنظمة المرتدة« أقصى ما تدل العبارة عليه إن  .»بل قد تقتضي المصلحة البوح

م املعرتض االقتضاء احملتمل ال املطلق، وكان وجه االعرتاض بناء على الفهم : دلت على زَعْ
مىت تقتضي املصلحة التكفري؟ أما اإللزام بتكفري املقيم يف دار الكفر فهو : القاصر أن يقال

يب وال عالقة له بالنص   .كذب على ا
  

يعتمد عليه في  هل للمصلحة مدخل في التكفير؟ وهل هناك دليل«:يف قول املعرتض :الوجه الخامس

تكفير عامة الناس وعلمائهم؟ وأين دليل التكفير ألجل المصلحة من الكتاب والسنة واإلجماع علما بأن التكفير 

  .١٤ص؟»سمعي محض
أثبت العرش مث انقش، إذ مل يثبت التكفري باملصلحة عن : فاجلواب عن األول أن يقال 

ّع باإلفادة فأقول يب كمأخذ شرعي، مث أترب يكون للمصلحة الشرعية مدخل يف  قد: ا
إىل الضرر الناتج من الرأي وإن كان له وجه نظر عند الالتكفري يف مسألة احلكم على األعيان 
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يظهر له ضرر فيقع في ما وأما « :يقول أبو حامد الغزايل رمحه اهللا يف هذا السياق. يف التأويل
ّ .. رمحل االجتهاد والنظر فيحتمل أن يكفر، ويحتمل أن ال يكف التكفير أّن وال ينبغي أن يظن

 َ ه ينبغي أن يدرك قطعا في كل مقام بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك ونفي
، فتارة يدرك بيقين وتارة الدم والحكم بالخلود في النار فمأخذه كمأخذ سائر األحكام الشرعية

  .)-٨٨ص(فيصل التقرقة بني اإلسالم والزندقة .»..بظن غالب

قد يكون التكفير في التأويل وإن كان له وجه « :وقال اإلمام حممد أنور شاه الكشمريي اهلندي
  .)١١٧ص(إكفار امللحدين يف ضروريات الدين  »..إذا كان مما فيه ضرر للدين

التكفري وترجيح أحد الوجهني على األقل عند يف  رعاية املصلحة مدخاللن أذا فظهر 
  .له حظ من النظر بعض أهل العلم وهو رأي

  .التكفري بدليل املصلحة »التأييد«هذا من باب اإلعانة لطالب اإلفادة وإال مل يرد يف 
  

يب : وأما الثاني ر ا وهو تكفري عامة الناس وعلمائهم فهو كذب وافرتاء مكشوف فلم يكفّ
ّ للمطالبة بالدليل، ليثبت املعرتض الدعوى أوالً  حىت يطالب  عامة الناس وال علمائهم فال حمل

  .مع أنه ال ضري يف تكفري العوام والعلماء إذا جرى سبب التكفري! بالدليل
  

ّ تكفري أحد من  :وأما الثالث يب فلم يصح فمبين أيضا على الوهم أو االفرتاء على ا
  .املسلمني ألجل املصلحة واهللا املستعان

  
  :األتباع يف هذا املقام مبعىن األنصار واألعوان من وجهني: فيقال وأما الوجه التفسيري،

ا  :األولالوجه  نة للمراد من األتباع وأ ّ دعوى الظهور وعدم اإلمجال بسبب القرينة املعي
ة مثل تعليقي على : األنصار املوالون ألنظمة الردة، والقرينة ّ ما جاء يف الرسالة أكثر من مر

إذا كان هذا حكم اإلمام في الداعي للمرتدين «:خلطباء بين عبيد تكفري اإلمام ابن عزرة األزدي

  .»فما حكم الفقيه المساند لهم الذابّ عن الطواغيت وجنود االحتالل
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هذا حكم اإلمام شارح البخاري على «:وتعليقي على حكم أيب جعفر الداودي على اخلطباء
  .»فوق ذلك بكثيرالخطيب الداعي فما حكم المدافع عنهم والمساند لهم بما هو 

مثل الموالين لألنظمة اإلقليمية  ومما يلزم التحذير منه في هذا الظرف علماء السوء« :ومثل قويل
حكومة شريف شيخ أحمد وحكومة صوماالند وبونتالد واإلقليم الخامس في إثيوبيا والمقيمين في 

  .)٤٢،٤٥تأييد ومناصرة ص(  »..المهجر المنافحين عن تلك األنظمة
مالت وتعيني احملتمالت وتنزيل الكالم : قرر يف األصولوقد ت أن السياق طريق إىل بيان ا

  .على املقصود منه
  

. التنصيص على املراد من األتباع وهم األعوان واألنصار ال املقيم يف ديار الكفر: الثانيالوجه 
ض واتضح أن فالوالية على التحقيق النصرة، واألتباع األنصار، فسقط االعرتا: وباجلملة

َ من مل يأت أنصار الكالم يف  ر الصحابة وقاتلوا أنصار الطواغيت املناقضني للتوحيد وقد كفّ
ومعلوم أن أتباع « :بقرآن يناقض التوحيد باإلشراك؛ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

اب مسيلمة الكذاب واألسود العنسي وطليحة األسدي وسجاح كانوا مرتدين وقد قاتلهم أصح
رسول اهللا مع أن مسيلمة إنما ادعى المشاركة في النبوة لم يدعي األلوهية وال أتى بقرآن يناقض 
ن ما ادعاه من الشركة في الرسالة وأسجاعا من الكالم الذي ال فائدة  ّ التوحيد بل جاء بكالم يتضم

  ).٤٨٦-٤٨٨٥ص(بغية املرتاد  .»فيه

يا أبا عبد اهللا « :أيام احملنة فقال محه اهللاأمحد بن حنبل ر جاء أحد السجانني إىل اإلمام 
م صحيح؟ فأنا : قال السجان نعم،: قال اإلمام أمحد احلديث الذي روي يف الظلمة وأعوا

فأعوان الظلمة من يأخذ شعرك ويغسل ثوبك ويصلح طعامك : قال أمحد من أعوان الظلمة؟
  .)٤٣١:ص( البن اجلوزي مناقب اإلمام أمحد.»أنفسهم أنت فمنويبيع ويشرتي منك فأما 

   
ذه الوجوه تبني للقارئ بطالن كل ما بىن املعرتض على شبهة املصلحة من اإللزامات  و

  .الواهية واالعرتاضات الومهية اليت ال تصرب للنقد وال تقوم على ساق عند عرض احلقائق
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  .ال جديد في تكفير الجبهة المتحدة: المسألة الخامسة

النصائح املنجية من الفضائح «تحدة يف الصومال الغريب فقد ذكرت يف وأما تكفري اجلبهة امل
اإلشارات والتنبيهات «و »إسعاف السائل«و »منجية األفهام من مزلة األقدام«و »املخزية

  .مبا فيه الكفاية »على ما يف الدالئل من األغلوطات
حيا ال تلمحيا التزاما أن اجلبهة قد رضيت والتزمت بالطاغوت اإلثيويب تصر : ومستند التكفري

ّ القبول والرضا بالطاغوت الحكومة اإلثيوبية  –قد اتفق الطرفان [:ال إلزاما وإليك ترمجة نص
 :على ما يلي - والجبهة 

في الدولة اإلقليمية الصومالية التابعة لجمهورية  UWSLF حالة التمرد التي كانت تقوم بها .١
  .ا نهائيا بموجب االتفاق وأحل محله السالمإثيوبيا الديمقراطية االتحادية تم إنهاؤه

الذين  UWSLF حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية توافق على إطالق سراح أعضاء. ٢
  .هم في السجون

يتفق الطرفان على أن دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية يجب أن يكون أساسا . ٣
  .»SLF»UWلجميع الحقوق التي طالبت بها 

االلتزام من جانبها دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية وجميع  علىUWSLF توافق.٥
  .]القوانين األخرى في البلد

 تبنيمبا ال يستساغ، ويثري األحزان واألسى، حيث كرار واالجرتار وال حاجة إىل التّ 
م يف ا حلقيقة عساكر وجواسيس للصوماليني حال اجلبهة بعد ما كان خافيا على بعض، وأ

رات  د املكفّ م أهل غدر وخيانة وباعة ضمائر ومساسرة ذمم، كما ظهر تعدّ للعدو اإلثيويب وأ
  .اليت اقتحموها بعد ما كانت هذه احلقيقة غائبة عن كثري من الناس

ا ال تعين ردة يف ديار الكفر وأ  وسبق يف الرسائل ويف هذه العجالة عدم التكفري باإلقامة ا
  .والية الكافرين على التحقيق
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من رضي بالقوانني الوضعية كما رضيت به اجلبهة املتحدة فال أشك يف كفره، إذا : وباجلملة
  .  مل أعلم مانعا من احلكم، وأما احتمال املانع فال يوجب التوقف

    

  . بالجنسية الكينية مسألة التجنّس: المسألة السادسة
ده باألحرى، وليس يف ما ذكره غريه املعرتض فقد أعاد  ،ال جديد بالنسبة هلذه املسألة  أو قّل

د أمر فلكل حادث حديث  إعادة ما مت اجلواب عنه وانقطع الكالم فيه كبري فائدة، فإن جتدّ
  .ولكل مقام له مقال

هذا، ومع اختالف التجنس يف ذاته من بلد آلخر واختالف الناس يف حكمه ويف آثاره على 
يب ال يكفِّر مبجرد اإلقامة يف دار كفر وال العباد فقد ظهر للم تابع لألجوبة املتالحقة أن ا

حبمل التابعية لدولة كفر، وإمنا مبناطات أخر كالنصرة واملظاهرة، والتزام الكفر والشرك تصرحيا 
  .بالنسبة للقانون الكفري وأعين بالصريح هنا غري الالزم

 ّ حون بالتزام القانون الكفري بعد العلم حبقيقة وأما بالنسبة للتجنس فأغلب املسلمني ال يصر
  .احلال، وماهية اجلنسية ليست هي الدستور وال جزءا من ماهية الدستور الكفري

وأما ما يتعلق بإجراءات الطلب فتختلف من بلد آلخر، فمن التزم بالدستور الكفري تصرحيا 
  .بعد العلم حبقيقة احلال فهو كافر

ما يناقض اإلسالم  »وازاجل«وال يف استمارة الكينية  »الشخصية البطاقة«ليس يف استمارة و 
ن يف قوانني طلباليف إجراءات ومن خيالف فليظهره، والبحث  ،التوحيد أو يقدح ّ ، وأما املدو

ر به مسلما إذا مل يلتزمه يف إجراءات الطلب أو استقالال  ا، وال أكفّ الدول الكفرية فهو شأ
  .بعد العلم حبقيقة احلال

ر أن  لدستورلقبول ا ذكره املعرتض تقليدا لغريه من أنّ التجنس مو  ّ فليس بشيء، حيث حتر
التجنس قد يؤدي إىل قبول : محل التابعية ليس كفرا بذاته، وأقصى ما يف األمر أن يقال
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ومعلوم أن هذا األثر ال يتحقق إال بااللتزام الصريح أو بالتحاكم املختار وهذا ! الدساتري
  .يوجد من غري جتنسمناط آخر قد 

ومنشأ الغلط يف الالزم املختلف يف التكفري به وعدم االستيعاب أنه الالزم الذهين الالحقي 
حيث تقرر عند أهل العلم أن التكفري قاصر على املعىن الساذج املطابق من غري إلزام، وعلى 

ن،وأما الزم الشيء الذهين الالحقي فليس ب ّ ى بالتضم ّ ى الالزم السابقي املسم ّ الزم وهو املسم
َ فاستداليل عريف وليس العرف مأخذا : بالقول باملآل والزم املذهب، وما قيل إنه يلزم التجنس

  .للكفر حسب علمي، فكيف إذا كان عرفا غري مطرد وال عام؟
، فو  ّ ذا الوجه مذهب على أي عند أهل التحقيق، كيف وأغلب املسلمني ضعيف التكفري 

ّحون بعدم القبول واال م بالكفر يصر وفرق بني التكفري بارتكاب به، لتزام، بل حبّت أصوا
  .املكفِّر الصريح وبني التكفري باملآل

كان ضروريا قول لبعض إذا  هذا والتكفري بالالزم مسألة خالف بني أهل العلم، والتكفري به 
خرين املتأبعض االستداليل مذهب السلف ونسب إىل ابن جرير الطربي والباقالين،والتكفري ب

  .الذين تكثر فيهم البدعة والتعصب املذهيب
مجة خري،  تجنساملعرتض إن كان يرى الكفر يف الو  د فليفصح عن الضمري فما يف ا ّ ر ا

ر من رأى عدم املانع من تكفريه من املسلمني   .وليكفّ
د للدفاع عمن رضي بالكفر والتزم به اختيارا بعد العلم حبو  ّ ر قيقة أما احلوم حول التجنس ا

احلال مثل اجلبهة املتحدة يف الصومال الغريب فهو ضعف يف الرأي وعجز عن البيان واهللا 
ق للتبيان   .املوّف
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  ):تنبيه(
ما ذكر املعرتض من التحاكم إىل الطاغوت عدة مرات فكذب مكشوف ال ينطلي على 

ل العلي الكرمي مل أحتاكم إىل الطاغوت قط وأسأ.طلبة العلم وإن حاول متريره على العامة
ّ يف حالة دهم ليلة السبت  ) ٩/٦/٢٠١٢(احلفظَ يف باقي العمر، ذلك أنه ألقي القبض علي

ّال باحلديد إىل أن ) ١١/٦/٢٠١٢:مث وضعت يف زنزانة انفرادية مث اقتادوين يوم االثنني مكب
ّ سؤاالن قابلتهما بالرد واإلنكار، مث فعلو  ه إيل ّ فت يف قاعة مكتظة بالناس فوج ا مثل ذلك وّق

  ).١٣/٦/٢٠١٢(يف يوم األربعاء 
يب وليفصح باحلكم  فإن كان هذا حتاكما إىل الطاغوت عند املعرتض فليتخذ موقفه من ا

  .وليدع التسرت وراء األكمة
ل حماميا يدافع عين،ومن زعم  :وبالجملة مل أحتاكم إىل الطواغيت، ومل استأجر ومل أ توّك

امات  ﴾جنزي املفرتينوكذلك ﴿خالف ذلك فهو كاذب مفرت وإال فليأت بالربهان وليدع اال
لة   .     املضّل
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   .الجهاد المعاصركلمة في : المسألة السابعة
واجلهاد يكون بالنفس  من فروض األعيان على القادرين باإلمجاع ظروف االحتاللاجلهاد يف 

ويكون بغري ذلك كما  ﴾هللاوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل ا﴿:واملال كما قال تعاىل
ز غازيا فقد غزا ومن خلفه يف أهله خبري فقد غزا«:قال عليه السالم ّ ويكون باليد  »من جه

جاهدوا املشركني بأيديكم وألسنتكم «:والقلب واللسان كما قال عليه الصالة والسالم
كانوا معكم إن باملدينة لرجاال ما سرمت مسريا وال قطعتم واديا إال  «:وكما قال »وأموالكم

م ودعائهم »حسبهم العذر   .فهؤالء كان جهادهم بقلو
والقتال يكون بالدعاء كما يكون باليد قال النيب صلى اهللا عليه و «:قال ابن تيمية رمحه اهللا

م وإخالصهم«:سلم   .» هل ترزقون وتنصرون إال بضعفائكم بدعائهم وصال

  .)٤/٤٨٢:(منهاج السنة
وأعدوا هلم ما استطعتم ﴾﴿فاتقوا اهللا ما استطعتم﴿:كما قال تعاىلجياهد املرء مبا قدر عليه  

ة ّ   .»إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«:وكما قال عليه الصالة والسالم ﴾من قو
َ من املسلمني بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة «:قال ابن تيمية رمحه اهللا من قاتل الكفار

  ]  ٢٨/٣١٦:ع الفتاوىجممو [.»أو عصى فهو جماهد يف سبيل اهللا

ومن قعد مع القدرة فهو آمث ومن جاهد ومن مل يقدر أن جياهد بنفسه فعليه أن جياهد مباله 
  .فهو مأجورمع عدم الوجوب 

إن اهللا فرض على املسلمني اجلهاد باألموال واألنفس، واجلهاد «:قال ابن تيمية رمحه اهللا
نفسه فعليه أن جياهد مباله إن كان له واجب على كل مسلم قادر، ومن مل يقدر أن جياهد ب

ومن كنز األموال عند احلاجة إىل .مال يتّسع لذلك، فإن اهللا فرض اجلهاد باألموال واألنفس
إنفاقها يف اجلهاد من امللوك أو األمراء أو الشيوخ أو العلماء أو التجار أو الصنّاع أو اجلند أو 

ا يف سبيل والذين يكنز ﴿: غريهم فهو داخل يف قوله سبحانه ون الذهب والفضة وال ينفقو
  )  ٥/٢٩٨(جامع املسائل  .»﴾اهللا فبشرهم بعذاب إليم



32 
 

إما بالقلب وإما  ،جنس الجهاد فرض عين التحقيق أنّ «:رحمه اهللا وقال العالمة ابن القيم
زاد .»باللسان وإما بالمال وإما باليد فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه األنواع

  ).٣/٥٠٨:المعاد

والتحقيق أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده « :وقال الحافظ ابن حجر
  ).-٦/٣٨: فتح الباري.»ه وإما بماله أو بقلبهوإما بلسان

  

  .اإلجماع على تعيّن الجهاد على القادرين عند االحتالل
كل أحد حىت   هو على« ]:٢٦٩/ ٤[في تفسيره رحمه اهللا ) ه٣١٠(أبو جعفر الطبري يقول . ١

يقوم به من يف قيامه الكفاية فيسقط فرض ذلك حينئذ عن باقي املسلمني كالصالة على اجلنائز ودفن 
  »املوتى وغسلهم وهذا قول عامة علماء املسلمني وذلك هو الصواب عندنا إلمجاع احلجة على ذلك

 اعتقاد مجيع معلوم يف«]:٤/٣١٢:[أحكام القرآن)[ه٣٧٠(وقال أبو بكر الجصاص رحمه اهللا. ٢
املسلمني أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ومل تكن فيهم مقاومة فخافوا على بالدهم وأنفسهم 
ة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن املسلمني وهذا ال خالف فيه  ّ وذراريهم أن الفرض على كافة األم

  .»بني األمة
ففرض على كل عدو بقوم من املسلمني إال أن ينـزل ال«]:٧/٢٩٢: المحلى[وقال ابن حزم في . ٣

  .»من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم
اإلمجاع « :]٤/١٣٢:التفسير البسيطفي ) ه٤٦٨(وقال أبو الحسن الواحدي رحمه اهللا . ٤

إال أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين على كافة اليوم على أنه من فروض الكفاية 
  . »بكفايتهم من يصرف وجوههمالمسلمين إلى أن يقوم 

واستمر اإلمجاع على أن اجلهاد على « ):١/٢٨٩:وقال القاضي أبو محمد ابن عطية في تفسيره. ٥
إال أن أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من املسلمني سقط عن الباقني، 

  .»ينـزل العدو بساحة اإلسالم فهو حينئذ فرض عين
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إن اجلهاد فرض بإمجاع األمة لكن « :رحمه اهللا) ه٥٤٣(ال القاضي أبو بكر بن العربي قو . ٦
فريضته تتنوع؛ تارة على األعيان بنزول العدو على موضع أو تضييقه على أرض فلزم مجيع اخللق النفري 

  .إليه والنصر، وتارة على الكفاية
ولى على بالد اإلسالم واستفاء أموال وأما اليوم فهو على األعيان ألن العدو في كل قطر قد است

ولكن ذنوب اخللق غلبت عليه .أهلها فيتعين دفعه عما بقي واستخراج ما استطال عليه من يده
م حىت تكون الغلبة للكفار   ] ٤٨-٤٧ص:الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم[.»فتقاعدت 

مل خيتلف أحد من « :رحمه اهللا قال اإلمام عبد اهللا بن سعيد بن أبي جمرة األزدي األندلسيو . ٧
مثل أن يغشي العدو قرية قوم العلماء أنّ اجلهاد إذا كان واجبا على األعيان ال يستأذن فيه األبوان 

وإذا كان اجلهاد .فيتعين الجهاد على الكل دون استشارة أحد ألحد ال ولد لوالد وال عبد لسيد
بهجة النفوس وتحليها [.»ال فخدمتهم أرفع من اجلهاد فرض كفاية فال ميكن أن يكون إال برضا الوالدين وإ

  ]٣/١٤٥:بمعرفة ما لها وما عليها
  
من أوجب الواجبات بعد التوحيد واإليمان، وتركه مع القدرة عليه وإقعاد الجهاد بل يكون . ٨

  .عنه من أفجر الفجورالناس 
  :رحمه اهللا )ه٥٦٥(اإلمام أبو العباس القرطبي يقول 

َ من سائر األعمال، وذلك يف وقت استيالء العدو وغلبته  قد يكون اجلهاد« يف بعض األوقات أفضل
على املسلمني كحال هذا الزمان، فال خيفى على من له أدىن بصرية أن اجلهادَ اليوم أوكد الواجبات 

د وأفضل األعمال ملا أصاب املسلمني من قهر األعداء وكثرة االستيالء شرقا وغربا جرب اهللا صدعنا وجدّ 
  ].١/٢٧٦:المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم[ .»نصرنا

أما قتال الدفع وهو أشد أنواع دفع الصائل عن احلرمة « :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا
ال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا .والدين فواجب إمجاعا

ّ العلماء على ذلك أصحابنا وغريهم ؛ فيجب ع حبسب اإلمكان،فال يشرتط له شرط بل يدف وقد نص
      ]  ٤/٥٠٨:الفتاوى املصرية[.»التفريق بني دفع الصائل الظامل الكافر وبني طلبه يف بالده
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ى عن جهاد الكفار وأمر « :وقال اإلمام ابن حزم رحمه اهللا وال إمث بعد الكفر أعظم من إمث من 

  ]٧/٣٠٠:المحلى البن حزم[ .» إليهمبإسالم حرمي املسلمني

  

  :ة وآراء مرديةمخزيمواقف ). ٩(

بتقزمي اجلهاد الغزاة الصليبية وغريهم من صنوف الكفار مقارعة عن املسلمني بيط تثإن 
اهدين واصطناع الشروط اإلبليسية والفتاوى األمريكية واملراسيم األفريقية  ّ على وا أضر

. عند بعض أهل العلمإىل الكفر وقد تبلغ يف بعض األحوال  املسلمني من األعداء الكفرة
يعلى واحلارث بن أيب أسامة يف مسنديهما عن  أخرج اإلمام الطرباين يف املعجم الكبري وأبو

ليأتنيّ على «:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال
م قلوب األعاجم، حب  الدنيا، سنتهم سنة األعراب، ما أتاهم من رزق الناس زمان ، قلو

 ً  )٣٣٥٧(:سلسلة األحاديث الصحيحة رقم.»جعلوه يف احليوان ، يرون اجلهاد ضرراً ، والزكاة مغرما
  ). ٤٤٩٣( واملطالب العالية للحافظ رقم

وهو من أعالم صدقه ونبوته صلى اهللا عليه وسلم فإن ما فيه من الغيب «:قال الشيخ األلباين
  .»واهللا املستعان.حتقق يف هذا الزمانقد 

  صدق رمحه اهللا يف هذا، لكن حتقق ذلك كان من أزمان بعيدة وأحقاب مديدة،
وجتدر اإلشارة إىل بعض املواقف املخزية واآلراء املردية وأثرها على األمة اإلسالمية باختصار  

  .   يناسب املقام
  

   .لظلمةجهال أصحاب الحديث وإنكار المنكر على الجورة ا -
ال  ّ إن السلطان ال ينكر عليه احملرمات من الظلم واجلور وقتل الرواة قالت طائفة من جه

النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وإمنا ينكر على غري السلطان بالقول وباليد من غري سالح 
ر لنا اإلمام اجلصاص أثر هذه املقالة  ّ امة فصو   :وقالعلى األمة اإلسالمية اهلدّ

َ ذلك إال قوم من احلشو مل يدفع « أحد من علماء األمة وفقهائها سلفهم وخلفهم وجوب
َ عن المنكر وجهال أصحاب احلديث  َ بالمعروف والنهي فإنهم أنكروا قتال الفئة الباغية واألمر

وا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنة إذا احتيج فيه إلى حمل السالح  ّ وقتال بالسالح وسم
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﴿فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر : ع ما قد مسعوا فيه من قول اهللا تعاىلالفئة الباغية م
  .اهللا﴾ وما يقتضيه اللفظ من وجوب قتاهلا بالسيف وغريه

م اهللا وإنما ينكر  ّ وزعموا مع ذلك أن السلطان ال ينكر عليه الظلم والجور وقتل النفس التي حر
صاروا شرا على األمة من أعدائها المخالفين لها على غير السلطان بالقول أو باليد بغير سالح ف

َ حتى أدى  َ والجور ألنهم أقعدوا الناس عن قتال الفئة الباغية وعن اإلنكار على السلطان الظلم
ذلك إلى تغلب الفجار بل المجوس وأعداء اإلسالم حتى ذهبت الثغور وشاع الظلم وخرِبت 

لو ومذاهب الثنوية والخرمية والمزدكية والذي البالد وذهب الدين والدنيا وظهرت الزندقة والغ
جلب ذلك كله عليهم تركُ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واإلنكار على السلطان الجائر 

  ).٢/٣٤: أحكام القرآن له .»واهللا المستعان
ولعمري إنها أدت إلى غلبة الفساق على أمور المسلمين واستيالئهم «: رمحه اهللا ويقول أيضا

ّ على ب ّ ذلك ذهاب الثغور وغلبة العدو موا فحكموا فيها بغير حكم اهللا وقد جر لدانهم حتى تحّك
  .]٢/٤٠٣: أحكام القرآن[.»حين ركن الناس إلى هذه المقالة واهللا المستعان

  :واختلف أبو حنيفة وصاحباه يف تعريف دار الكفر واحلرب فقال أبو بكر الرازي رمحه اهللا
ّ أن أبا حنيف« ة إمنا قال ذلك على حسب احلال اليت كانت يف زمانه من جهاد والذي أظن

املسلمني أهل الشرك فامتنع عنده أن تكون دار حرب يف وسط دار املسلمني، يرتد أهلها 
م من جهة السلطان ومطوِّعة الرعية   .فيبقون ممتنعني دون إحاطة اجليوش 

ن الجهاد وتخاذلهم وفساد من فأما لو شاهد ما قد حدث في هذا الزمان من تقاعد الناس ع
يتولى أمورهم وعدواته لإلسالم وأهله واستهانته بأمر الجهاد وما يجب فيه لقال في بلد القرمطي 
بمثل قول أبي يوسف ومحمد بل في كثير من البلدان التي هذه سبيلها مما نكره ذكره في هذا 

  ).٧/٢١٨: شرح خمتصر الطحاوي.»الموضع
  

 .وا بفساد بني أميةطائفة من الفقهاء احتج -
إبراهيم بن فقيل لإلمام اعتذر طائفة من الفقهاء بفساد بني أمية عن الغزو في سبيل اهللا 

إن عرض : سئل عن الغزو مع بني مروان وذكر ما يصنعون قال« :يزيد النخعي في ذلك
هم ّ وعنه حرب ) ٢/١٥٣(أخرجه سعيد بن منصور  .»به إال الشيطان ليثبطهم عن جهاد عدو
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عن جعفر بن برقان عن هشام عن المغيرة عن ) ٣٩٢ص(إسماعيل الكرماني في سؤاالته بن 
  .النخعي

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن مغيرة : وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن المغيرة
المصنف .»هذا شيء عرض به الشيطان: فقال! ال جهاد: ذُكر له أن أقواما يقولون«: قال

  ).٣٣٩٣٧(رقم ) ١٢/٤٤٩(
  

اس واالستئثار بالفيء -  .واعتذر آخرون بفساد بني العبّ
رف عزم بعض الناس وذلك حني  ،إمام أهل السنة واجلماعة فطن ألثر هذه الشبهة المدمّ

ر متى ما غزونا إنما نوفّ : فقالوا بالفيءبين العباس ستئثار االقعود عن الغزو واجلهاد حبجة 
هؤالء قوم سوء هؤالء القعدة، « :حمه اهللافقال اإلمام أحمد ر ! الفيء على ولد العباس

أرأيت لو أن طرسوس : هؤالء جهال وإن لم يكونوا يعلمون وال لهم علم بالعلم، فيقال
وأهل الثغور جلسوا عما جلسوا عنه هؤالء أليس كان قد ذهب اإلسالم هؤالء قوم 

  ).١٦١٢( وانظر أيضا رقم ) ٢/١٩٢(مسائل ابن هانئ  .»سوء
  

ق كيف لو أدرك األ ّ ئمة هذه الطوائفَ االعتصامية والمدخلية ومشايخ بني أمية التي تفر
ار للبلد حربًا للدِّين وبين احتالله لمصالح اقتصادية وسياسية كما  بين احتالل الكّف
يقول زعيم جماعة االعتصام والمفتونين بتقزيم الجهاد وتركيع األمة وتقعيد الشباب عن 

  .الجهاد في سبيل اهللا
س في قدرة فالن وعالن من الناس، وإنما في طعن المجاهد بالباطل وثتبيط والبحث لي

الناس عن الجهاد ونصرة المجاهدين، ودعوة شباب األمة إلى الخضوع واالستسالم 
ّ وتسويغ ذلك من جهة الشرع والذم لمن رأى قدرته على الجهاد فقاتل أهل  للعدو

م فتنة وجهادا فاسدا من غير الصليب والمرتدين على هذا األساس، وتسمية جهاده
  .حجة وال برهان

وال ريب أن المجاهد في هذا العصر ال يعبأ بتلك الصرخات الشيطانية والذرائع 
اإلبليسية بل هو ماض في جهاد األعداء ورفض االستخذاء ونصر الشريعة الغراء كما 
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لين وانهزام المرجفين، فالواجب فعل ما أمر اهللا  به وما هو ال يبالي باستصالح المخّذ
  .أصلح للمسلمين من إعزاز دين اهللا وقمع أعدائه

ل يقول«:يقول العالمة ابن القيم رحمه اهللا إن لنا : ال يلتفت في ذلك إلى مرجف أو مخّذ
ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا ﴿:فإن اهللا تعالى يقولعندهم مساجد وأسرى نخاف عليهم، 

لتتار قد هدم عامة الكنائس على رغم أنف وإذا كان نوروز في ممكلة ا ﴾لقوي عزيز
أعداء اهللا فحزب اهللا المنصور وجنده الموعود بالنصر إلى قيام الساعة أولى بذلك 
وأحق، فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم أخبر أنهم ال يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة، 

  .)-٣/١١٩٧(الذمة أحكام أهل .»ونحن نرجو أن يحقق اهللا وعد رسوله صلى اهللا عليه وسلم
أبو بكر ال تعتبر العوارض العادية عند إقامة الملة وجهاد المرتدين كما لم يعتبرها و  

فكان ذلك أصال في أنه ال تعتبر العوارض الطارئة من هالك من شاء «الصديق رضي اهللا عنه 
امة الدين اهللا من الفريقين ودخول المشقة على المسلمين في األنفس واألموال واألوالد في إق

﴿إنما المشركون نجس فال يقربوا المسجد الحرام بعد :اإلسالم نظير ما قال اهللا تعالى وشعائر
عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوق يغنيكم اهللا من فضله إن شاء﴾ فإن اهللا لم يعذرهم في ترك منع 

يترك به  فكذلك لم يعدّ أبو بكر ما يلقى المسلمون من المشقة عذرا المشركين خوف العيلة
قاله أبو إسحاق  .»المطالبة بإقامة شعائر الدين حسبما كانت في زمان النبي صلى اهللا عليه وسلم

  ).٤٦٣- ٣/٤٦١: االعتصامالشاطبي في 

على أن زيادة المفسدة ال تعتبر في االتفاق  نقل اإلمام محمد بن إسماعيل الصنعانيبل 
إضاعة الصالة وظهور الكفر البواح « :رحمه اهللاقال جهاد الكفار األصليين والمرتدين 

وجهاد الخارجين عن الدين ال يالحظ فيه زيادة مفسدة قتالهم على مفسدة يوجب الجهاد 
  )٧/٧٢٣( :منحة الغفار حاشية ضوء النهار .»تركهم فإنه ال يالحظ ذلك في حرب الكفار اتفاقا

ّ أرى أن كل من قاتل الصليبية الغازية اإلقليمية منها و  الدولية وأهل الردة ومن ثم
أمحد بن حنبل رمحه اهللا قيل لإلمام  .المساندين بحسب قدرته فهو مجاهد في سبيل اهللا

م الذين يقاتلون الروم، كل من قاتل «: من هي الطائفة املنصورة؟ فقال هم أهل املغرب إ
  ].٢/١٩٢:مسائل ابن هانئ النيسابوري ألمحد[ .»املشركني فهو على احلق
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يف أوائل القرن احلادي عشر اهلجري شبهة اشرتاط اإلمام تفقهة المغاربة أثار بعض م -

يف اجلهاد فاختذ الفقهاء الكبار منها مواقف صارمة حامسة ملا قد حتدثه تلك الفتاوى 
 .وأمثاهلا من أمور كارثية يف األمة ومواقف خمذلة مردية

وما تهذي به « ):١٠٥٢(اهللا اإلمام أبو عبد اهللا سيدي محمد بن العربي الفاسي رحمه يقول 
بعض األلسنة في هذه األزمنة من أنه اليجوز الجهاد لفقد اإلمام وإذنه، فكلمة أوحاها 
شيطان الجن إلى شيطان اإلنس، فقرها في إذنه ثم ألقاها على لسانه في زخارف 

إن هذا خطأ بل هذيان أوحى به الشيطان . هذيانه، إغواء للعباد وتثبيطا عن الجهاد
بك فيمن يقول ذلك أنه من أعوان الشيطان وإخوانه المعدين في الغي والطغيان ، وحس

والذي تشهد له األدلة أن الجهاد اآلن أعظم أجرا من الجهاد مع اإلمام ألن القيام به 
اآلن عسير ال تكاد له توجد له أعوان وال يتهيأ له تيسير فالقائم به اآلن يضاعف 

 ).١١-٣/٩(ي للوزانالنوازل الكبرى .»أجره

جها المتفقرة  ):١٠٤٧(اللي رحمه اهللا وقال الفقيه إبراهيم الجُ  ّ إن هذه الفتوى يرو
المستغلون للعامة والمتفقهون المنتسبون للعلم وليسوا من أهله وقال إن منع الجهاد 

نوازل التسولي . »بعنيه مقالة قريبة من الكفر أو هي الكفر« :في هذه الظرف
)٢/٢٩٦(  

إن هؤالء الذين يدعوننا إلى « :ف محمد المهدي الخطابي اإلدريسي رحمه اهللاوقال الشري
احذروا دعوتهم إلى ..السلم واالذعان للعدو يجب قتالهم ومأواهم جهنم وبئس القرار

والخضوع فإنهم منافقون يرضونكم بأفواهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم  االستسالم للعدو
  .)٣٧-٣٦اهد  صبغية المساعد في أحكام المج .»فاسقون

  
  

  بالفتاوى االنهزامية نجليز للهند اإلسالمية كاناحتالل اال -

اهدون االحتالل االجنليزي  اهدين يف عام ملا قاوم ا اجتهد  )م١٨٦٩( وقامت حركة ا
خوفا من حركة اجلهاد، وكتابات  االجنليز يف مجع الفتاوي عن العلماء ونشرها بني املسلمني

هت إىل األمة يف هذه الفرتة أغلبها مبنع اجلهاد واألمر باخلضوع العلماء والفتاوى ال يت وجّ
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واملشانق املتدلية من األشجار  ذلك قوة اليد احلديدية اخلانقة ومردّ ، واالستكانة لالحتالل
  .على مفرتق الطرق

وإن عدت إىل الفتاوى وجدت أن حمورها يدور حول وضع اهلند السياسي، وهل هي دار  
لبقاء بعض  سالمإالسالح على كل مستطيع السرتدادها؟ أو ال تزال دار  حرب جيب محل

  .االجنليزسالمية منفذة على أيدي احلكام األحكام اإل
اهدين وتكاد تعدم فتوى متنع اجلهاد قبل االنتفاضة   بل كانت فتوى الشاه  وقيام حركة ا

هي األساس الذي يفيت يف  عبد العزيز اليت صرحت أن األجزاء احملتلة من اهلند دار حرب
) م١٨٥٩ - ١٨٥٧: (ضوئه كل مفت وعامل، ولكن الوضع اختلف بعد احملاكمتني

حبل املشنقة، ومل حيدث تغيري يف ، أو واستشهاد أغلب العلماء البارزين على أرض املعركة
اهدين م ا ّ وعلى إثره أصبح املنع عن اجلهاد هو الشغل  ،الفتاوى إال بعد القضاء على خمي

شاغل للمفتني والعلماء، يستوي فيه من اعترب اهلند دار حرب ومن مل يعتربها كذلك ومل ال
  .يشذ عنهم إال من محل السالح يف يده وجالد االحتالل االجنليزي بسيفه وسنانه

  
  :المخزية والمردية في آن واحدنماذج من تلك الفتاوي االنهزامية    

  
  ة المكية الفتوى الحجازياالستفتاء الهندي و ). ١(

يتدخلون  ما قول علماء االسالم يف اهلند اليت حكامها مسيحيون ال«:نص االستفتاء اهلندي
م يبيحون ألنفسهم ترك بعض  ..يف أداء الفرائض الدينية كالصلوات اليومية والعيدين غري أ

  ؟  »أهي دار اسالم أم ال.. أحكام االسالم، كتوريث املرتد املتنصر
قال مفتي الحنفية الشيخ جمال  ؛كل من مفيت احلنفية واملالكية والشافعية  أجاب عن االستفتاء

فصارت  »ما دام بعض أحكام االسالم ساري املفعول فاهلند دار اسالم« :الدين بن عبد اهللا
  .سالم ال جهاد يف دار اإل: النتيجة

ص يين على أن جريان بعض اخلصائأمحد بن ز الشيخ  ت إجابة مفتي الشافعيةونصّ    
  .سالمإسالمية كفيل باعتبار اهلند دار اإل
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دار  لقد ذكر يف شرح الدسوقي أنّ «:فقال مفتي المالكية الشيخ حسن بن إبراهيمما وأ   
ل سالم ال تتحول إىل دار حرب مبجرد غلبة الكفار عليها بل تصبح كذلك إذا توقف العماإل

  .»سالمجبميع أحكام اإل
  
  .رامبورفتوى علماء مدينتي لكهنو و ). ٢(
   ُ ّ وق م االستفتاء أيضًا إىل علماء مدينة لكهنو يف الصورة السابقة بعد إضافة اجلمل د

إن املسلمني ال ميلكون القوة الكافية من العتاد والسالح ملقاومة احلكام املسيحيني، «:التالية
ّ  اإلسالميةوإن قاتل هؤالء فاهلزمية متيقنة يف الكفة    ؟»سالماإل ويف ذلك ذهاب عز

ّ عز بعد احتالل بالده وخضوع أهله للمحتلني لإلسالميت شعري هل بقي ل ؟ أي عز
بقاء الكفار غالبني على األرض أو غلبتهم على «:قال ابن تيمية رمحه اهللا؟ يتحدثون

  .»املسلمني من أعظم الفساد
أجاب به كل من املفيت حممد ! مفارق الولدانله شيب تواصغ جلواب يها القارئ مهال يا أ

ي وعبد احلي وفيض اهللا وحممد بن نعيم ورمحة اهللا وقطب الدين وأسعد اهللا اللكهنويني عل
  :واملفيت لطف اهللا وغالم علي الرامبوريني قائلني

وال جيب اجلهاد يف موضع يأمن فيه  يتمتع املسلمون باألمان) اهلند(يف هذا املوضع «
أضف إىل . وجود ملثل ذلك يف اهلندفقد األمان وسلب احلرية والللقتال ااملسلمون، بل يلزم 
سالم ورفع لوائه، وإن مل يكن الوضع  جلهاد أن يغلب على الظن غلبة اإلذلك أن من لزوم ا

  .]م١٧/٧/١٨٧٠)(هـ١٧/٤/١٢٨٦: تاريخ االستفتاء واالمضاء.[»قتال كذلك فال جهاد وال
  
  مديةفتوى علماء مدينة كلكتة وأعضاء الهيئة التدريسية بالكلية المح). ٣(
سالم، وأن اجلهاد حرام على إأوصى هؤالء يف مؤمترهم يف تلك املدينة بأن اهلند ما تزال دار «

سالم، وهذا األمر شريعة ال تسمح بالقتال يف دار اإل، ألن ال، وال يصح القيام بهأرضها
 ّ حكام اهلند  أوضح من أن يستدل عليه، فلو عزم ضال أو فاقد وعي على احلهاد ضد

سالمي مة شرعية ال جييزها الفقه اإلعتربت حربه حرب بغي وفساد، وثورة ضد حكو االجنليز ا
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ولو افرتضنا وجود مثل هذه احلرب فإن املطلوب شرعا من املسلمني هو تأييد حكامهم 
  . »للقضاء على البغاة

م يف كتيب أمسوه م وتوصيا تمع املسلم املنعقد يف«:طبع هؤالء قرارا ( :جلسات مؤمتر ا
  ).م١٣/١١/١٨٧٠
  
  ):زعموا (فتوى علماء السلفية وأهل الحديث ). ٤(

يروي لنا الشيخ نواب صديق خان احملدث جواب الشيخ حممد حسني بتالوي أحد أبرز 
م أجاب الشيخ حممد حسني بتالوي على ١٨٧٥يف عام «:علماء السلفيني يف القضية فيقول

  االنجليز أوال ؟ هل يصح رفع السالح بموجب الشرع في وجه :سؤال فحواه
 شعار حرية التدين ال جيوز شرعابأن اجلهاد ورفع السالح يف وجه الدولة اليت رفعت : فأجاب

  .من فعل ذلك فهو باغ جيب عقابه وأنّ 
هني أنّ  ّ اجلهاد خمالف  مث أرسل الشيخ فتواه إىل أطراف اهلند، فوافقه العلماء على ذلك، منو

ّ للسنة واإلميان، وأن املوحدين ال يص منهم رفع السالح يف وجه الدولة، ومن أتى شيئا من  ح
  .ذلك خالف املعتقدات اإلميانية

املنع عن  أكد فيه) ه١٢٩٢(عام  »االقتصاد يف مسائل اجلهاد« :وألف البتالوي يف ذلك
  .اجلهاد والنسخ ألحكامه

ال «م ويسم الشيخ السيد نواب صديق خان احلركة اجلهادية واملمتثلني بفرضية اجلهاد بأ 
ما ادعوه من اجلهاد مل يكن يعدو الفتنة قط، ولن  سالم إال قشوره، وأنّ يفقهون من اإل

وأن العلماء خمتلفون يف شأن اهلند أهي  ..يؤيدهم يف ذلك ذو عقل سليم أو بصرية نافذة 
، فإن كانت اهلند كذلك فما ؟ فأغلبية األحناف حتكم بإسالمهاسالم إدار حرب أم دار 

  .ل عقد النية عليه يف مثل هذه احلالة إن هو إال كبرية من الكبائراجلهاد؟ ب
والذين نسبوا اهلند إىل دار احلرب كأهل دهلي فهؤالء ال جييزون احلرب أيضا مامل يسلب 

اهد إىل خارج اهلند واحلاصل أن البقاء يف دار احلرب وإقامة اجلهاد على ..األمان، ويهاجر ا
  .»وخلفا املسلمني سلفااحلكام فيها ال جيوز عند 
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موائد العوائد لمنع الجهاد وتحريم رفع السالح «: ا أمساهوقد أفرد السيد نواب يف ذلك مؤلف
  .»في وجه االنجليز

ولو تتبعت كتابات العلماء وفتاواهم يف هذه احلقبة جتدها باالستسالم وتنصب اعتذارا    
مة اجلهاد قوال وعمال سواء كانوا أفراد . زعماء مجاعات اسالمية ا مستقلني أوومتلصا من 

نه ال يوجد من أهل احلديث من أقام احلرب على هذه إ« :ولذا قال السيد نواب صديق خان
 ّ مهم  عداء للحكام االجنليز، الدولة يف هذه البالد، وأن املسلمني اهلنود ال يكنِّون أي سواء ا

   .»األعداء بالوهابية أوال
وما بلغ إليه احلال من اخلزي والذل  قعفي خري عرض للواوهذا القول من احملدث السل

  !واملهانة
  
  :المجمع الشيعي وموقفه من القضية). ٥(

وأما الشيعة فأصدروا كتيبا يشمل أفكارهم حول اجلهاد يف هذه الفرتة العصيبة وركزوا على 
بشري يعترب احلرب أو أي جهد  ن الثورة أوأاإلميان باألئمة االثين عشر وخلصوا إىل القول 

وإن الدعوة إىل اجلهاد أو القيام به دون وجود اإلمام .غري ذي جدوى يف اآلونة احلالية
وإن كل من مل يوافقهم على ذلك فهو مبتدع وحمدث يف دين اهللا عز  معصية هللا عز وجل،

  .وجل
  
  ):هـ١٣٤٠ـ١٢٧٢(الطائفة البريلوية ومؤسسها أحمد رضا خان  ).٦(

إعالم األعالم بأن هندوستان دار «:ن مؤسس الطائفة كتابهألف الشيخ أمحد رضا خا
 »أحكام اإلمارة واجلهاد« :وأتبعه كتابا آخر بعنوان،يعين بعد احتالل االجنليز هلا.»إسالم

ثهما بـ كلها تدور حول عدم فرضية اجلهاد على »دوام العيش يف أن األئمة من قريش«وثّل
 :أنه ال جهاد يف دار تنتسب إىل اإلسالم وعلل ذلكوأن اهلند دار إسالم ، و  املسلمني اهلنود

  .إخل..باحلرية الدينية من أداء الصلوات والصيام 
ا وطرد املسيحينيعن  وأبان ال جهاد وال «:وقال تكفري من يسعى يف إعادة اهلند إىل أصحا

  .»اهلند يف ضوء الشريعة اإلسالمية قتال على مسلمي
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ى سافر الربيلوي إىل أرض احلرمني، فنـزل ضيفا على وحني احتج العلماء على هذه الفتو 
ر األتراك ،الشريف حسني مبكة املوايل لالجنليز ر له اخلروج على الدولة العثمانية بعد أن كفّ ّ وبر

ذا الصدد أمساه خلص فيه إىل  »حجة داحرة«:وأخرجهم من دائرة اإلسالم، وصنّف كتابا 
 ﴾ال تفسدوا يف األرض﴿:جنليز خالفوا اآليةاألتراك بدخوهلم احلرب ضد اال«:بأن القول

واستوثق لفتواه من علماء البالط الشريفي .»فيحب قتاهلم واخلروج عليهم حبكم القرآن
   .ومدرسي احلرمني، فوافقوه على ذلك

  
  :محاولة المخلصين ومعارضة المنافقين). ٧(

 ّ يز، حلفظ اخلالفة كوسيلة ضغط على االجنل ن املسلمون يف اهلند حركة اخلالفةوملا كو
إن التقنع حبماية األتراك خداع حمض، وإمنا «:رمز وحدة املسلمني قال الربيلوي العثمانية

  .»حترير األراضي اهلندية دون شيء آخر: املقصود احلقيقي من وراء حركة اخلالفة
مجيع وملا أعقب حركة اخلالفة حركة املقاطعة التجارية للمؤسسات االجنليزية اليت استجاب هلا 

أفراد الشعب اهلندي وأمثرت الفساد والكساد يف البضائع املصنعة يف بريطانيا مل جيرؤ أحد 
اة ّ   .»احملجة املؤمتنة يف آية املمتحنة«بـ:على كسر هذا الطوق إال أمحد رضا خان بفتواه املسم

ملرتدين إن املعاملة الدنيوية اليت ال تضر الدين ليست ممنوعة مع أحد سوى ا« :ومما جاء فيها
أن « :مث باح مبا كتمه ووصل إىل اهلدف الصريح قائال.»مثل الوهابية والديوبندية وأمثاهلم

وقطع الشك باليقني .»ل على احلرية من االجنليز ال غرياملقصود من هذه احلركة هو احلصو 
إنه ال جهاد علينا مسلمي اهلند بنصوص القرآن العظيم، ومن يقل بوجوبه فهو « :حني قال

مخما   .»لف للمسلمني ويريد االضرار 
ال يبيح اإلسالم الفساد والغدر « :وقال السيد أحمد خان مؤسس القرآنية في مفهوم الجهاد

كافرا، بل يرشد إىل  والثورة جتاه من منح األمن والسالم سواء كان معطي األمن مسلما أو
مة بينه وبني املسلمني، وال يضاء، ويوجب إيفاء العهود املرب بطاعته واالعرتاف له باأليادي ال

فتح بالد مل تدخل بعد يف اإلسالم، وال  يسمح ألحد باحلرب أو بإراقة الدماء للسلطة أو
ومل يعط حق رفع السيف إال يف  يرتضي إيصال صوت احلق مبهامجة الناس والتغلب عليهم،

  :صورتني
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الته من الوجود ال لغرض عند ما يهاجم الكفار املسلمني لعدائهم لإلسالم والرغبة يف إز . ١
 ألن احلروب اليت تقع للتملك سواء كانت من بني املسلمني أنفسهم أو) االستعمار(التملك 

ا حروب دنيوية ال صلة هلا بالدين   .بينهم وبني الكفار فإ
م مسلمني ومينعون . ٢ عند ما يسلب األمن من أموال املسلمني وأرواحهم ويظلمون لكو

لدينية، ويف هذه احلالة أيضا ال يسمح اإلسالم ألتباعه املظلومني املقرين من أداء الواجبات ا
ل الظلم أو  ّ باحلكومة عالنية أو ضمنا لدولة ما رفع السيف يف وجهها، بل طلب منهم حتم

غري احملكومني من رعايا  من املستقلني أو - اهلجرة من أراضي هذه الدولة، ومن عدا هؤالء 
ف إلنقاذ املسلمني الذين يتحملون الظلم التسامهم باإلسالم أو له رفع السي -دولة أخرى 

غرض  إلعادة احلرية الدينية املسلوبة أو األمن املفقود، لكن مىت دخلت شائبة التملك أو
  .»دنيوي آخر يف تلك احلروب ،فإن اإلسالم ال يسمح بنسبتها إليه

فكر الغربي في انحراف المجتمع المسلم بشبه القارة الهندية لخادم أثر ال. ٤٤ـ٤٠البريلوية عقائد وتاريخ احسان الهي ظهير صـ[

ّف يسير وما قدمناه من المادة منه .لهي بخشإحسين     .]بتصر
  
 اوى المؤيدةنظرة االحتالل االنجليزي وتقييمه للفت). ٨(

 تهى هذه الفتاوى املؤيدة حلكوممؤرخ الدولة االجنليزية عل» هنرت وليم«تقييم واجلدير بالذكر 
مأحدثتها وما  را مكانة العلماء فيمن يقودو   :قال ،من آثار سلبية يف األمة مقدّ

ا املفتون أتت لصاحل احملافظة على األمن وتوطيد « ومن حسن اخلظ أن الفتاوى اليت أفىت 
فلو أتت لصاحل الثورة لكنا مهددين بأخطار حالكة  ..أركانه وطاعة الدولة واإليفاء بعهودها

ا ذات الفتاوى اليت أحدثت الثورة ضد امللك أكرب املغويل وزلزلت كرسيه فلم و .. مهلكة أ
وما أمجل هذه اللحظات حيث نرى أن املنطقة .. نود البنغال إال على أساس الفتوىيثر ج

ّدنا كل التأييد ا عاملا أفىت بتحرمي الثورة وأي   »اليت أفتت بالثورة على أكرب أجنبت هي ذا
  :فيقول قا على توصيف العلماء للهند وكأنه أقعد وأفقه منهمويرجع هنرت معل  
حنيفة ومن جاء بعده من السلف يف حتويل البلد من دار  إن الشروط اليت وضعها أبو«

ا يف ضوء تلك املصادر الفقهية القدمية هي دار  اإلسالم إىل دار الكفر تنطبق على اهلند وأ
ة يصرح بعدم انطباق تلك الشروط رغم استيالء حرب ال دار إسالم بينما كتيب علماء كلكت
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أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع المسلم بشبه القارة .»الكفار وذهاب دولة اإلسالم ومغلوبية أحكامه

ّف يسير وما قدمناه من المادة منه .لهي بخشإالهندية لخادم حسين    .]بتصر
  

ييف للقضية على مذهب اجلماهري من صدق مؤرخ الكفرة الربيطانيني يف هذا التأصيل والتك
اص رمحه اهللا إن حكم الدار إمنا يتعلق بالظهور «: احلنفية وغريهم، يقول اإلمام أبو بكر اجلصّ

أنا مىت غلبنا على دار احلرب : والغلبة وإجراء حكم الدين فيها والدليل على صحة ذلك
ر اإلسالم أو مل تكن، صارت دار إسالم سواء كانت متامخة لدا: وأجرينا أحكامنا فيها

فكذلك البلد من دار اإلسالم إذا غلب عليه أهل الكفر وجرى فيه حكمهم وجب أن 
يكون من دار احلرب وال معىن العتبار بقاء ذمي أو مسلم آمنا على نفسه،ألن املسلم قد 
يأمن يف دار احلرب وال يسلبه ذلك حكم دار احلرب وال يوجب أن يكون من دار 

  ).    ٤/١٧٥(وحاشية ابن عابدين ) -٧/٢١٦(مختصر الطحاوي  شرح .»اإلسالم

  
ً من األندلس وبالد القوقاز مرورا باهلند  ىذه الفتاو  وحنوها ضاعت بالد االسالم بدء

ّ اهلائل من الفتاوي يتقّطع ، وأفغانستان وفلسطني والعراق وصوال إىل الصومال وأمام هذا الكم
، وينـزف قلبه دما، وي ً ىفقد صوابه بل وعيه  املؤمن أسى ً   !كمدا وأسى

ون ؟ استسالم لرب العاملني أم استكانة لالحتالل  ّ أي إسالم يتحدثون؟ وعن أي واقع يعرب
مل أقف  واهللا الذي ال إله غريه لو لكفرة واملنافقني؟لرضاء إمر اإلسالم ألوالطواغيت، وتوهني 

رت ّ   .به الثقات األثبات بل ما صدقته، وإن أخربينه أبدا على هذا املقطع ملا تصو
  

ا، ما من أعالم النبوة يف قوله صلى اهللا لَ وهنا نلمس عَ  هكذا تفعل اهلزمية النفسية بأصحا
ة إىل قصعتها فقال قائل«:عليه وسلم َل ومن : يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى اآلكِ

ّ : قلة حنن يومئذ ؟ قال اهللا من صدور  بل أنتم كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينـزعن
ّ يف قلوبكم الوهن  قال قائل يارسول اهللا وما الوهن ؟ قال حب :عدوكم املهابة منكم وليقذفن

  .            من حديث ثوبان رضي اهللا عنه )٤٢٩٧( رواه أبوداود »الدنيا وكراهية املوت
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 ومطابقته للحديث األول حيث يلتقي به تأمل وصف هذا احلديث لواقع املسلمني اليوم
يرون «:وهناك »كراهية املوت«:و»حب الدنيا« :وهنا »حب الدنيا«:متاما، ففي األول

ما خ »اجلهاد ضررا   .رجا من مشكاة واحدة ومعني واحدأل
  

زام املعاصرين قال حممد إبراهيم شقرةأخي القارئ عفوا   :استعد لتلقي الصدمة من فقهاء اال
إن فرض اجلهاد للكفار قد سقط اليوم عن «.»هاد اليوم هو اإلمساك عن اجلهادأفضل اجل«

دع  :احسب أن مقولة«.»األمة اإلسالمية لعجزها عن القيام به ولعدم إمام جيمع املسلمني
كلمة حكيمة تصلح لزماننا هذا، ذلكم أن االنفصام بني الدين   .ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا

مصائر األمة ومقاليدها صارت إىل والدولة صار أمرا مقضيا ال طاعن عليه وال حميد عنه، إن 
ا لذلك ال متلك نفسها معهم ضرا وال نفعا إن اجلهاد يكون من «.»أيدي أعدائها وأ

  . )١٩٦ـ١٧٢هي السلفية نسبة وعقيدة ومنهجا ص( »التكاليف غري املقدور عليها وال تأمث األمة برتكه
  

اهد، مهال أ زة فتأتيك من فقهاء االنبطاح، تتواىل عليك الضربات املوجعة، وأما العيها ا
زام  عبد املالك رمضان اجلزائري صاحب التبعية السعودية وساسة اخلذالن يقول وحكماء اال

فتاوى علماء [ »معصوم كعصمة دم املسلم) اليوم(بل دم الكافر يف هذه املرحلة«:السلفي احملقق
  .]٢٣ -٢١ما أهدر من دماء في الجزائر ص األكابر في

    

ّع الضيم ضبط النفس: الرجاء ،سالما اإلأخ وإن كانت  والصرب جتاه تلك الضربات ولو بتجر
  ؟الصليبية احملتلني لبالد اإلسالمنعم هل جيوز لك الدعاء على ! الرأسعلى أم 

ار املتهورين واألدعياء األنذال ّ إن الدعاء : جواب االستفتاء من أويل العلم حقا ال من الثو
ِ األمورعلى الكافرين ال جيوز إال  :الفتاوى الشرعية يف القضايا العصرية ط األوىل[. بإذن احلكام، أولياء

  .]١٦٧ـ١٥٧ص

مث  »باب من استعان بالضعفاء والصاحلني يف احلرب« :البخاري يف صحيحهاإلمام رجم ت
م وإخالصهم« يورد حتته رمحه اهللا حديث ورواه  »هل ترزقون وتنصرون إال بضعفائكم بدعو

  .لفظ لهالنسائي وال
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فذكر  »..باليد قال صلى اهللا عليه وسلموالقتال يكون بالدعاء كما يكون «:ويقول ابن تيمية
 استياءه البالغ يف ترك املسلمني كما أبدى الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا تعاىل،  هذا احلديث

  .]٢/٢٥٢:على جامع الرتمذي التعليق[.الدعاء للمجاهدين يف النوازل املدهلمة العصرية
  

والتنفري من هذه املصائب والفنت املدمرة والغلظة على أهل الفتنة يف زي هذا، والتحذير 
، والدعم للمجاهدين يف سبيل اهللا واالحنياز إليهم، مثل الطائفة اجلامية واالعتصاميةالصلحاء 
قدر عليه والبوح مبا  ُ يب عن غريهمن أحكام الدين ي ز ا ّ   .احلنيف هو الذي مي

  يا أبا عبد اهللا أال ترى احلق كيف ظهر عليه الباطل؟« :د يف أيام احملنةقيل لإلمام أمح
إن ظهور الباطل على احلق أن تنتقل القلوب من اهلدى إىل الضاللة  كال،: اإلمام فقال

  ].٤٢٠ص: البن اجلوزيأمحد اإلمام مناقب [ .»وقلوبنا بعد الزمة للحق

  
  ):خاتمة(

المجاهدين فهو ظلم للحركة وهضم لشأنها  بابمن االفتاء لحركة ش ما ذكر المعترض
ورفع لشأن المجيب، ذلك أن الحركة ال تحتاج إلى فتوى المجيب وال غيره فللحركة 
بون وخبراؤها العسكريون وأمراؤها  ّ علماؤها الربانيون وأدباؤها المجر

د اهللا نصرها وجبر صدعها وصدع .﴾والمالئكة بعد ظهير﴿المهرة،وكتائبهاالبررة، جدّ
  .﴾واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون﴿ميع المؤمنين، ج

      
  :وبهذا ينتهي ما قصدت ذكره في هذا المقام، وزبدته أمران

  .التكفري عند قيام السبب وعدم الظن باملانع وأنّ احتمال املانع ال يوجب التوقف. ١
د على امل. ٢ ّ   .خالف للسنة من مهمات الدينالتحذير من أهل الفتنة بشىت طوائفهم،فإن الر

واهللا املستعان وال حول وال قوة إال باهللا واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على حممد 
  .وآله وصحبه أمجعني


