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iالقح  o

السمخ

شرورمن ونعوذ ونستغفرهC ونستعسه نحمده لك الحمد إن 

فلايضلل ومن له، مضل فلا الند يهده من أعمالما، سيئات ومن أنفسنا 

أنوأشهد له، شرخن، لا وحده الك إلا إله لا أن وأشهد له، هائي 

٠ورسوله عبده محمدا 

وأنتمإلأ نموس ولا قاته حق الله ائموا نوا آمالذين أيها ا يؤ 
١عمران;]آل ؤجهب نسنمون  ٠٢.]

زوجها»نه\ وحلق واحدة مى من حلمكم الذي ربكم اهوا الناس أيها ا يؤ 
كانالله إن والأرحام به نساءلون ائذى الله ونساءوائموا منهمارجالاكئيرا وبث 

.[ ١ ]الساء: ه ربيا عليكم 

لكميهنلح° مديدا فولا وقولوا الله ائموا آمنوا الذين أيها ا يؤ 
محلهُشْفازفوناسه4

[.٧١، ٧٠]الأحزاب: 

;بعد أما 

،محمدهدي الهدي وخير اللي، كتاب الحديث أصدق فإن 



واهظ0ا،احواك اوا1، انزل  loميو ااحق0> 

.ضلالة بدعة وكل عة، بد محيثة وكل ثانها، محي مور الا وشر 

مماوإن حدا، كبير بشكل وتعددت وتنوعت القس كشرت لقد 

الكأنزل ما بغير الحكم I حيرة الأ عصورها في — مة امد هذه في — ابتدع 
منلكثير عامة سمة صار حتى تعالى؛ الك شريعة غير إلى والتحاكم 

.دساتيرها أصول من وأصلا السلمّين بلاد 

اشرحمه — الحنفي العز أبي لابن الهلحاوية شرح أدرس كنت ولما 
مافكثيرا بالرياض، الدين أصول كلية وفي الشريعة كلية في — تعالئ 
عقدية.وقضايا اثل ممن الهلحاوية شارح له عرض لما أعرض كنت 

المرجئةمن كل يه فوقع الذي الانحراف ائل؛ الستلمك ومن 
الكبيرةمرتكب على الحكم مسالة في آ والمعتزلة الخوارج ل والوعيدية 

رحمهمالسلمف مذهب كان ولما الدنيا. في مرتكبها واسم الاحرة في 
اللذيناإمريقين مدهب عرض من لابد كان ذلك، في وّهلا تعالئ الق 

٠ذلك فى والصواب الحق يتبذن حتى ومناقشتهما الباب هذا في صلا 

جعلوا- الوعيدية من وغيرهم المعتزلة من تجئهم ومجن - فالخوارج 
جعلواحتن صالوا لكنهم الجوارح، وعمل والاعتقاد للقول شاملا الإممان 
أحرجواأن هذا ميمهم علئ وترتب - الإيمان لصهحة ثرطا كله العمل 

عيرمن ونهحومحا الخمر وشرب والمرية كالرنا — الكبيرة مرتكب 



ةْ|لةح 

فيحعله وبعضهم كالخوارج، كمره فبعضهم الإيمان، من — استحلال 
اتفقواففد الأحرف في حكمه وأما كالعترلة. الزكن منزلة في اادن؛ا 
الفاسدة.أصولهم عشمأ بناء وهذا المار؛ في مخلد خالد أنه على 

هوالإيمان لمجعل المرجئة، فرقة جاءت الخوارج مذهب مقابل وفي 
للجوارحعملا أو للقلب عملا كان مواء عمل؛ أي من انجردة المعرفة 

إنليقولوا أو — وغيرهم الجهمية من منهم الغلاة قول هو ما ك— 
قولهو كما — فيه داخل غير الجوارح وعمل فقحل الصديق هو الإيمان 
غفر— وغيرهم والماتريدية شعرية ات من الكلام أهل طوائف من كثير 

ولوالإيمان وجد القلبي التصديق وجد متئ أنه هؤلاء وظن ~ لهم اللي 
يكفرلا أنه فلنوا أن ذلك آثار من فكان للإيمان. أخرئ نواقص وجدت 

عليهاحكم عمال ا/د مجن كثيرا أن هؤلاء ونسى • فقتل بقلبه المكذب إلا 
العمل؛بمجرد — وغيره المرتد حكثم باب في — دلة بات الإسلام أئمة 
داسأو لصنم، مجد أو L الرسول سب أو تعالئ، اس ٌب كمن 

نحوأو قلبه في مكذبا يكون أن بشرحل يقولوا ولم يقدمه، المصحض 
صاحبهابكفر قالوا ظاهرة العمل محن ائل مالعلماء ذكر بل . ذلك 

عمدا،الصلاة ترك مألة مثل تكذيبه؛ وعدم إقراره مع أكبر كفرا 
٠ذلاك ونحو الده، أعداء تولى مألة ومجالحر، ومجمعآلة 

نجد— ادك أنزل مجا بغير الحكم مسألة وهى — معنا المي المسألة وفي 



وأحظ0أ،احواك  dUIأنزل  Loميو ااحخ><. 

ويقولونالمقابل، الطرف، في يقمون المرجئة مذهب إلئ الارالين هؤلاء 
الكأنزل ما بغير الحكم أما اش، أنزل لما والمكذب الجاحد إلا يكفر لا 

كفرفهو — بجحوده يمرح لا صاحبه دام ما — وصوره أشكاله بجميع 
الكبائر.مجن كغيره أصغر 

احتجاجهمني الخوارج يناقش أن الحفي العز أبي ابن أراد ولما 
الشيخكلام عالئ يرد إشكال هنا ص ولكن )١ قال: الأدلة من بعدد 

الذنوببعض محمئ قد الشارع أن وهو تعالئ؛ الك رحمه ء لهلحاوي ا] 

هالكافرون هم هأوكك الله أنزل بما يحكم لم ومن ؤ تعالى؛ ادك قال كبرا؛ 
كلامهوخر إلئ . ..كفوا وقتاله فرق ايلم ماب ) ت وقال. 

السنةأهل أن والجواب رر I قال ثم حاديث الأ من عددا فيه ساق الذي 

الملةمن ينقل كفرا يكفر لا الكبيرة مرتكب أن عالئ كالهم متفقون 

مرتدالكان عناطة بمقل كفركفنا لو إذ الخوارج، قالت كما بالكلية 
الحقالقول مجوصعحا الجواب بقية ماق ثم ء . . حال.كل على يقتل 

وصفا هيفوالتي، الوعيد في الواردة حادبث، وات الآياُن، هذه فير 

الإيمانفير وملم ، ٤٨رنم حديث الإيمان كتاب البخاري ت عليه متفق ( ١) 
.٦٤رنم

رالأوناووؤل.التركي ت  ٤٣٩ص الهلحاوية شرح ( ٢ ) 
.٤٤٢)'أ(الصارسبقص 



Lالقح  o،

لكنهذلك، في وأطال الإيمان عدم أو اق المفأو بالكفر ا اصحابه
فقالالخواب آحر ش استدرك 

قدالله أنزل ما بغير الحكم أن وهو: له، التفطن يجب أمر وهلخا رر 

ويكونصغيرة أو كسرة معمية يكون وند الملة، عن ينفل كمرا يكون 
وذلكالمدكررين القولن علئ أصغر، كفرا ؤإما مجازيا إما كفرا: 

الحاكم!حال بحب 

أوفيه، مخير وأنه واحك، غير اش أنزل بما الحكم أن اعتقد إن فانه 
كفرأكبر.فهدا اش، حكم أنه تيمنه مجع به استهان 

وعدلالواقعة هده في وعلمه اش أنزل بما الحكم وحوب اعتقد ؤإن 
كفراكافرا ويمي عاص فهدا للعقوبة، متحق مبأنه اعترافه مع عنه، 

أصغر.كفرا أو مجازيا 

معرفةفي وسعه وامتغراغ حيده بدل مجع فيها، الك حكم جهل ؤان 
مغمور((وخطوه اجتهاده علئ أحر له مخطئ فهدا وأحهلآه، الحكم 

إلئالأنتماه يلفت أن أراد — الاتدراك هدا في — العز أبي فابن 
الك-انربقية عن تختلف أحوالا لها وأن اللص انزل مجا بغير الحكم محم.ألة 

٠٤٤٦ص الهلحاوية شرح )١( 



ئحق1راهاحواك |ااه انزل 0ا ميو الحقي 

—يجهله لا ممن وهو — حكمها يجحد أن إما 1 حاكان إلا لها ليس ١^ 
فهذاعمياثا يفعلها لكن بها يفن أن ؤإما أكبر. كفنا كافر فهذا 

ٍ

٠كافرا ولبسن لكبيرة مرتك|ب 

مععنه وعدل الواقعة هذه في ووعلمه العنت أبي ابن فول وتأمل 
الحكمحالات من حالة يثيرإلئ فهو ا( للعقوبة مجسحق بأنه اعترافه 

سيأتيكما الملة. من مخرج غير أصغر كفرا فيها يكون الك أنزل ما بغير 
فيه.العلماء أقوال ونمل ذلك تفصيل 

هيالبهذا كتبت حالهل مجن الة المهذه في وقع ول لهدا، 
وحديئاقديما الحلماء أقوال ناقلا ألة، الممهذه في القول مفصلا 

ذلك.في 

التالي!النحو على جاءت مباحث، متة إلى مته قوقد 

الحقيدة.في ومنزلته الثريعة تحكيم في الأول; ايحث 
مجنا ولوازمههه ولرسوله لك الهلا-ء_ة مالة أن فيه بينت وفد 

ااتلرهية،توحيد من العقيتدة باركان مرتبهلة وأنها العقيدة، أصول 

وقداس رمول محمدا أن وسهادة والصفات، سماء والأ والربوبية 

قديماالإسلام أئمة وكلام مرين، المقفحول أقوال ذالث، في نفلت 
ء

وحديثا.



dالمح  o

إلئالتحاكم وجوب خم، الدالة الخوص في م: ايحت 
•تعالى اللم حيا 

—ال؛كريم العؤآن في خاصة — جمدا كشيرة انموص هذه كات ولما 
ام:أقثلاثة إلئ متها قفقد 

شرعإلئ التحاكم وجوب عالئ الدالة العامة الايات ذكر في الأول; 
—لكثرتها — الايات وهده مراه. من شميع اتباع عن والنهي تعالى الش 

ذكرتنم عليها، ئمة وات المرين تعليق مع منها عددا أولا ذكرت 
تفسيرها.إلئ يرجع أن أراد لن تعليق دون بقيتها 

منفيها لما نفلرا مجهلولة وقفات الايات بعض مع فيه وقفت الئاني; 
أقوالذكر مع مواصع، بأربعة اكتفت وقد الموضوع، في تفيد دلالات 

فيها.الإسلام علماء من وغيرهم المفسرين 

اش.أنزل ما بغير الحكم في المائدة سورة من الايات الث: الث
الثالث.البحث، موضع جعلتها ففد فيها البحث ولطول 

 ،^١^^٠ I،بغيرالحكم في المائدة صورة من الايان فيه ذكرت الثالث
كفرايكون ومتئ أكبر كفرا يكون منى ت أحواله وبيان الك أنزل ما 

حى— مهلال_، حمسة إلئ قممته فقد ذللث، فى البءحثا ولطول أصغر. 

I— حولها الكلام يتضح 



ئهظ0هأهواك الاه الزو 0ا ميل القص 

منالعلهاء وأقوال المائدة، ايات نزول أساب في ت الأول الطلب 

منها.الراجح وبيان ذلك ش وغيرهم المفسرين 

همهل الايات بهذه الممصود من عشمأ: الكلام في الشانئ: القللب 

وقد٠ أوخاصة عامة هى وهل ٠ لمون المأو أوالنمارئ، اليهود، 

منها.لدي ترجح مجا وبيان ذلك في قوال ات ذكرت 

كمراالق أنزل محا بغير الحكم يكون محتل بيان في الث; الشالمهللب 
والفسوقوالفللم بالكفر حكمت التي هي المائدة آيات ن لا ^؛١ أكبر، 
وبينته انمامقون الظالمون، الكافرون، هم ؤفأولتمك تعالت; بقوله 

تام أقثلاثة وأنها الأكبر الكفر حالات 

.والاستحلال(( الجحد أي 8 ااعقاسي الجانب ول; ا1د م الم

اش.لش-رع اخالف التشريع الثاني: م الف

حالفواأنهم عالمهم مع الك لش_رع البدلين حلماعت الث الثم الم

وحكمه.الك شريعة 

أدلتها،وذكرت الثلاثة، الأقسام هده حول الكلام أمحللت وفد 

وحديثا.قديما ائهم وعلمالإملأم أئمة أقوال ونقلت 



o±القح 

وفيهكفر. دون كغر أي أصغر، كفرا يكون متئ ت الرابع الطلب 

أنزلما بغير فيها الحاكم أن وبينوا العالماء عنها تكلم المي الحالة بينت 
يكفر.لا ١!^ 

الكلامفيه ذكرت السابق؛ االمطل_ب مكمل وهو ت الخامس الطلب 

آيةض ثال أنه عنهما الق رصي عجاس ابن عن ورد ما حول تممحسيلأ 
كفر.دون كفر المائدة: 

منالإمحلأم وأثمة العلماء لمواقف نماذج في : ١^١^ اطلبحبمتج 
تنماذج ثلاثة ذلك في وذكرت تعالئ، اش لنؤع لن اقو 

•فيهم الصحابة وحكم للزكاة الانعين المرتدين حركة أولها 

وكدامنه، تيمية ابن الإملأم ثيخ وموقف التتار، يامق وثانيها: 

هل.احال ببيان لدلك قدمت وقد ٠ العلماء من وغيره كثير ابن موقف 

الإسلامفي دخلوا وأنهم التتار حال وبيان عندهم، ومصدره اليامق 

ابس.والتزموا

•مهمة نماذج وهي مختمرة؛ ذكرتها أحرئ نماذج وثالثها: 

التيالشبه هم ت غيه عرضت وجوابها، شبهات الخامس: ايحث 
٠وجوابها اخالفون يوردها 



وّاحظمه1حهاله الله انزلآ ها خير ااحق0أ 

وقضاياائل مفيه ذكرت المباحث؛ خاتمة وهو الطدّس! البحث 

ذلك;ومن بالمرصرع، متعلمة مهمة 

والإداري.الشرعي الظام بتن الخرق ( ١ 

فيه.السالف ومنهج التكفير ا ٢ 

كلامونمل الأدلة، ذكر عالئ البحث هذا ألخاء في حرصت وند 

والسبببيا، نالفول بعض طول إلئ ذلك أدئ ولو بحروفه الخلماء 

معتمداالبحث يكول، أن تقتضى وحهلورته البحث أهمية أن ذلك فى 

الأعلام.الأئمة ص الخحول انملماء بأقوال ^١ الشرعية الأدلة علئ 

هداحول درامة هن.ه أن إلئ أنبه أن أحب المقدمة هذه ختام وفى 

تطبيقهأما وقضايا، أحكام من به يتعلق ما فيها بينت الهم الموضوع 
هدهوحسب موانع، والخفاء شروط توفر إلئ فيحتاج الواقع عالئ 

الك،شريعة عن الإعراض وخطر مر، \لأ خطورة بينت ا أنهة الدرام

عزالق لشمع اخالخة الهلاغوتية الأوانين محن سواها مجا إلئ واكحاكم 
وجو•

الفمفجتوفق أصت فإن الموضؤع هذا في اجتهدت أني وحسبي 
٠الشيطان ومن فمنى أخطأت وإن تعار، 



ةْالقح 

الباطليرينا وأن اتباعه ويرزقا حما الحق يرينا أن نمالئ اش وأمال 
فوالات في الإخلاص يرزقا أن اله أمحا كماجتنابه ويرزقا باطلا 

.ويرضاه يحبه ،نا يوفقنا وأن عمال وات 

وسلموصحبه واله محمد نبينا علئ الك وصلى 

المحمودصالمح بن صالح بن الرحمن عبد د/ ركتبه. 
العميدة•م قبارباض/ الدين أصول كلية 

١٧٦٦٦بء ص. 

١١٤٦٤اراضء 





الساقالأوو

الشؤيعقدمكيم 
اتعقيدةإ ومنرص 





الهميدةفمر لته منقؤؤ اوأشرومة أتحأثي>بمء 1; مبحث 

الإوواسحث 
أك>يم4لحكيم 

ارهفيت=غتفح ههدؤات4 

صلةمجرد وليس وأمامي، كبير بالعقيدة الشريعة تحكيم ارتباط 
وأحطرأشد مر المد بل العقيدة، في يوثر لا وانفهلاء_ها بعيد من تاتي 
أمرانالبحث هذا من والغاية قليل. بعد سيسين كما 

وأنعليها، تبنى التي صول والمد المسسألة، هدم أهمية بيان ت الأول 
لهذاوعيهم أجل من جاء إنما وحازما قويا ياني الذي العلماء كلام 

الأمر.

مجنالش 'ثميع تحكيم مالة أن يقلنون الذين بعض علئ الرد ت الثاني 
تخرجلا التي المعاصي قبيل محن هو إنما بها يتعلق ما وكل العمل، أمور 

.جاحدايكن لم ما الإيمان عن صاحبها 

بذلكيتع..لق ومجا . النواهي.واجتناب وامر المد وفعل الهلاءة، ألة وم

تنوعتقد الخماعة وعلى الفرد على ا وتطبيقهالشريعة تحكيم من 
;باإعقياJة تربطها التي دلة المد 



هاحظ0ه1حهاا،، الاه انزل 0ا ميو المهم 

العبادة.بتوحيد تربهلها احباما ن— 

•الربوبية بتوحيد تربطها أحيانا و— 

.والصفات الأسماء يموحيد تربطلها أحبانا و— 

•بالإبمان تربهلها أحيانا و— 

•بالإسلام تربهلها أحيانا و— 

•بالش-هادس تربطها أحيانا و— 

منها؛نماذج بذكر ومنكتفي جدا، كثيرة ذلك فيغ والايات 

دبهلهابتوحيدالعبادة;أ— 

السجن:في اف إلئ ودعوته هو؛ يوسف نمة في تعالئ ال ق0 
منبها الك أنزل ما ^١^١^ أنتم سميتموها أناء إلأ دونه من نندون ا مؤ 

ولكذأكئرالئاسالتي ١^ ذ'لك ألأتتJواإلأ!؛١؛ أمر إلألئه النكمُ إن >ئنان 
.[ ٤ • ]يوسف: ؤجهه محنلمون لا 

محكمقس ام س الرشد ئين فئ الدين ش إكراه لا ؤ ت تعالى قال وه 
سميعوالله نها انفصام لا الوض بالخووة انننك محل بالله ويؤس بالطاعوت 



ااهقأحةالشؤمة انتحض0، 1: مبحث 

ْصص 0 ُ *• 0" ءُ ء م ء 0م 

اللهدون من أربابا ورمانهم احمارهم ءؤ١ئخذوا الئ: نمال قو0 

عماإلأهومحانه لأإله واحدا إلها ليغدوا إلأ أمروا وما مريم ابن والمسيح 
•[ ٣١]التوبة; •جهه يشركون 

يلهبهابتوحيدالزبوسن*:ب— 

أيامستة ش والأرض المموات حلى الذي الله ربكم إن ؤ • تعالى ال ق0 
واش؛وموالق٠ر واضس حثٍ؛ا بمتن الئه١ر ١^ ض ١^ على اثوئ تم 

بالخالم؛ن رب الله تارك والأمر الحلي لن ألا بأمر؛ صحرات 
[.٠٤]الأعراف: 

سحانالخيره لهم كان ويحتارما يشاء ما يحلق ودبك ؤ •' تعالى قال و٠ 
الايات.من وغيرها . [  ٦٨]القصص: يشركون عما وننالى اش 

دبهلهابتوحيدالأسماءواد۵ررناتآجأ 

والحكيم.والحاكم الحكم ؛ تعالى أسمائه من ورد ما وأبرزها 

إلنكمأنزل اثذي وهو حكما أبمغى الئ؛ أفنير ؤ الئ؛ تعاللي ال ق0 
فلابالحؤ، ربك من مغزل أئه ينلمون الكتاب آتاهم والذين نمملأ الكتاب 

[.١١٤نعام:]ات ى وجه الممترين من نكوس 



ئحظ0هاحوِاا1، ا1ااد انزل 0ا بغير اليخم• 

مّ ٌ َ ّمّهم0َّ ُْمَي هُ ء_0 _م

ؤأ'حكيمهم^<بم عليم والله بجنكم بمحكم الله حكم ذلكم ؤ تعالى؛ قال وه 
١[..]المنط: 

، ٨٧عراف; ا/د ] \-ؤ\ىض: خير بانه نعالئ وصفه ورد قد و0 

١يونس! ٠٩ ، I٨٠يوسف.]

.[ ٨ المن: ، ٤ ٠ هود; ] الخاكمن; أحكم تعالئ أنه ورد ما ك0 

ريعموهو لحكمه معقب لا يحكم والله ؤ الئ: تعنال و0 

[.٤١الرعد; ] ه ؤجك- اب الحس

حيروهو اننى يمص لله إلأ النكم إن ؤ الئ; نعفال و0 
[.٥٧]الأنعام: 

الايات.من وغيرها 

د-ليملها

٠ءم م ُ ي 

وأولىالرسول وأطبموا الله آطعوا آمنوا الذين أيها يا ؤ ت تعالى ال ق٠ 
بالإهالأهو>:ولإننملأنون ث3ثزفىشيءلأو;إز الأم،خمظن 

[.٥٩اء:الم] ه ؤقه نأويلأ وأحسن حير ذبك الأخر واليوم 

يلكمن أنزل وما إليك أنزل بما آمنوا أيهم يزعمون الذين إلى نر ألم ؤ ُه 



فموِهنزوت|، الشومق ناد،قيربم 1; هيحث 

أنالتطان ويربي به يكمروا أن أٌروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدون 
وْيا؟-هسليما ويسلموا ؤ — وله فإلئ — بميدا صلألأ يضلهم 

[. ٦٥•٦-اء: ]الم

ورسولهالله إلى دعوا إذا ١^٣^٠ قول كان إنما ؤ الئ: تعال قو0 

هه اوسون نم وأرْكك وأطنا ّمنا يئو؛وا أن تنم بيخكم 
•[ ٠١ت ]النور 

بالإسلام:ليملها — ه 

منوالبراءة بالطاعة له والانقياد ش لام تالاسامه أسوالإسلام 
الشرك.

همحسن وهو لإهِ وجهه أثم ممن دينا أحسن وْن ؤ تعالئ: ال ق0 
لالماء:ْ؟\[.

أوتواالذين احتلم وما الإسلام الله صد الدين إن ؤ الئ: تعال فو0 
سرئتهمومنمحآي١تاممهئناممه ^^١ 

أوئدابلذين وثل انعن وس لله وجهي أتمتا محل حاجوك ه' الصاب، 
اليلاغشَ ئنْا تولوْا ^إن اهثدوا محي أتوأ ءأتتم والآتيت الكتاب 

.[ ٢ • ، ١ ٩ عمران; ]TJ ؤهه بالماد بصير والله 



ماحظ0أ،، lUIانزل ما ميو ااحقْ، 

امتسكمحي محسن وهو الله إلى وجهه يسلم ومن ؤ نمالئ: قال و0 

[.٢٢]لقمان:ب الوئمى بالرْوة 
الأخر؛وهوش منه بمل فلن ليا الإسلام عتر ينغ ومن ؤ تعالئ: نال و0 

ا. ٨٠عمران: ]آل ه ؤه الخاسرين من 

ووضهوندى شيء لكل ت؛يانا الكتاب ش' ^ونزلنا -مالئ: قال و0 
[.٨٩النحل:] ه ؤثه للمسلم؛ن وبئرئ 

زبْبهايايسهادض،:و— 

_j،ما العبادة توحيد أدلة فى بق حمففد اس إلا إله لا أن شهادة أما 

ذلك

الله:رسول محمدا أن شهادة وأما 

شجرببما يحكموك حى يؤمنون لا وربك فلا ؤ تعالئ؛ فوله ق0 
أ4]الأء:ْأ[.

مُم م0ُ ٠ ُ ُمُ ِم

أ<فانتهوا عته نهاكم وما فخدوه الرسول آتاكم وما ؤ ت تعالئ نوله و0 

]الحثر:؟[.

٠ءمء َم هْمُ ُ  ُ

ويفغرالله يحيكم فابوني الله نحيون كنتم إن فل ؤ ت الى تعقال وه 
اللهؤ)، ^ن والرسول الله أطينوا فل رحيم غفور والله ذنوبكم لكم 



d__llفم ه0اتزاته الشؤمة دحثيه> 1; مبحث 

0و ء

[.٣٢، ٣١; عمران ، JT]ه ه الكافرين يحب لا 

عنهناعدغيداليدوالإعراض هييندان الادله قدناش و ز

Iوشرلف كنو حكمي 

ُ  0 ُ0ُِ

[,٢٦]الكهف:ه ؤه أحدا حكمه في يشرك ولا ؤ تعالئ: ال ق0 

ؤهإثمكم أطثنوم وإن ؤ تعالئ: قال و0 
[١٢١]الأنعام: 

لقومحكمإ الله من أحسن ومن يعون الجاهلثة ؤأفحكم تعالى: قال وه 
ض.وغيرها ه[ . ثموكون-يىْهه]ا،لاودة: 

نم(— جدا كثيرة فهي ؤإلأ — كنماذج جاءت التي دلة الأ فهده 
أصولهاتنؤع على بالعقيدة العظيمة الة المسهذه ارتبامحل مدئ 

ومسائلها.

بغيرالحكم مسألة ربط في العلماء بعض كلام نقل إلى ننتقل والأن 
بالعقيدة;الق أنزل ما 

يثرحد روايات علئ معلما المروري نصر بن محمل الإمام بقول ~ ١ 
وتصدقتوحده أن آ بالك نومن أن الإيمان ) قوله أمحا رر ت المشهور جبريل 

أمر،لما للاداء العزم باعطاء مره، ولا له وتخضع از واللمبالقلب به 



و_1حظ0هاحواك اوا1، انزل 0ا ميل ااحخْ، 

محابهلزمت ذلك فعلت فإذا والمعاندة، والامتكمار للأستنكاب مجانسا 

((اختله مواجننبت 

وترس• • • اش ّمى هم، توص فأن ورسله( ) قول وأما ء بقول؛ ثم 
الرملائر بإ.بمانلئا الرمل. ائر بغيرإممانك به ؤإممانك ؤه، بمحمد 
مجاواتساعك إياه، وتصديقك به إقرارك بمحمد ؤإيمانك بهم، إقرارك 

وحرمتالخلال، وأحاللت الفرائص أديت به جاء مجا اتبعت فإذا به، حاء 

((الحيران فى وسارعت الشبهات عند ووقفت الحرام، 

بالقالبوالتحديق التوحيد إلئ أصاف مالك الإيمان في أنه ويلاحظ 
بثنفرؤا برسله الإبمان وفى • فرم ثم تعالى، الك مجر لا الحفوع از واللم

الذيمجحمد رموله ثبين ~ بهم الإقرار يجب الدين — الرّز مائر 

به.حاء مجا اتماع إليه يضف لم ما به الإقرار مجرد يكفي لا 

Iلقاعدة ذكرو أثناء في الله رحمه لام العبد بن العز ويقول ٢" 

الإلهرد وتفء طاعته: نجرز لا ومن طاعته، نجوز ومن طاعته، نجب من 

الدينيوالإصلاح والتعدية، والإبقاء الإنشاء بنعم لاحتماصه بالهلاءة 

سالبه،وهو إلا صير من وما حالبه، وهو إلا حير من فما والدنيوي؛ 

.Y/\r،\r'_r؟ا(سلسمندرالصلاة: 
.٣٩٣؛/_نفسه: YL_J(؛



ِفم م0انزاد1، الشؤمة دحض0> 1: مبحث 

حدلا ليس إذ البعض؛ من باولئ مهئاعا يكون بأن العباد بعض وليس 

له،إلا حكم لا وكيلك الإله. حق في ذكرته مما بشيء ام إنعمنهم 
الصحيحةقبة والمن والإج-مإع والسنة الكتاب من يستفادة فاحكامه 

يستعملأن ولا يمت،حءن أن حد لمت فليس المعتبرة، والأسسثدلألألت 

نوحيدعلى المسالة بض لام العبد وابن • ٠( . . مرسلة. مصلحة 

لهألا ؤ ٠ وحل مر المد فله ، وحد٠ الخلق له تعالئ اس أن فكما الربوبية. 
[٠٤:]الأعراف ه والأم الحلي 

م٠ُ م م 0م ب 0 م   ~v ،للهوجهه اسلم من بلى ؤ اية تضير في اللي رحمه الطبري ويقول
فانهه لله وجهه أسلم من ؤ قوله; وأما را ; [ ١ ١ ٢ ]البقرة: ه محسن وهو 

وأصللأمره. والإذعان ه، اعتلهيالتذلل الوجه: بإسلام يحني 

ؤإنماالخضوع، وهمو مره، لمد اسثسلست، من، نه لمد لام الاستالإملأم 
وليمثم ربه(( اهإ_اع_ة جوارحه بخضوع لما مالمملم سمي 

واجعتاربما ؤ تعالت: لقوله تغيره عند آحر موضع في العلبري 

حيرالمد كلامه في لام العبد ابن أن ويلاحظ ، ١  ٠٨/ ٢ حكام المد قواعد ١( 
اشروطهوجدت إذا وخامة باطلاق الرسالة الح المنفي به يغمد لا 

الأخرئ.كتبه وفى هدا كتابه فى بسه كما وصوابطها، 
شاكر.ت ٠ ١ • / ٢ الءلبرتم، نفسير ٢( 



وِاحقا0ه1حهاو،، الاه انزل  Loقيئ ااح،ق0ء 
ءلآمحء.ءق

عنذكره تعان الك من خبر أيقنا رروهذا : [ ١  ٢٨]البقرة: لكه منمنن 
يقولان!وهما البيت من القواعد يرفعان كانا أنهما ؤإمماعيل إبراهيم 

لأمرك،ممتلمن واجعالنا ; بذلك يعنيان ه لك ملمين واجنتا بما رؤ 
فيولا مواك، أحدا الطاعة في معك نثرك لا لطاعتك، خ_اص_عين 

فكالخضوع ت الإسلام معنى أن مضئ فيما دليا وقد , غيرك العبادة 
.٢ ((ل بالطاعة 

إلايتم لا وأنه الإسلام عن جمان بيفي واضح الهلجري وكلام 
الإسلامشيخ يورده مجا وهذا الهلاءة. وفير العبادة ض وحده لك بالأضوع 

الدالةالقرآنية للصوص ذكره بعد — التيمجرية في قوله ذلك ومن كثيرا، 

مجنغيره دينا الش يقبل لا الذي الإسلام هو حميحا الرمل دين أن على 
وحده،فك لام الاستيتضمن فالإملأم رر قال: — والاخرين ولع، اِد 

مستكبراكان له لم يمتلم ومن مركا كان ولغيره له استسلم فمن 
لهلام والاستكافر، عبادته عن والستكبر به والمشرك عيادته، عن 

الالذي الإسلام دين وهذا وحده، وطاعته وحده عبادته يتضمن وحده 

بهأمجر مجا بفعل وقت كل في يطاع بان يكون إنما وذلك، ، غيره اش يقبل 
٠قريبا عنه نقله سبق ما يشيرإر ( ١ ) 
شاكر.ت .  ٧٤-  ٧٣/٣تفسيرابمري ( ٢ ) 



الطسم1ئفي وممولته |لقررادغ| تهق^يه |ت 

,والطاعة العبادة يتضمن فالإسلام (( ٠ ٠ الوقت ذلك في 

لقولهتفسيره فى وذلالئ١ والذلة بالهناعست الدين الطبري ويفسر 

يقول:تم ، [ ١ ٩ عمران: ]TJ ه الإسلام الله عند الدين إن ؤ الئ: نم
أسلم؛منه! والفعل والخشوع. بالتذلل الانقياد وهو الإسلام، وكذلك )) 

فيدخلوا إذا القوم( أقحهل ) يقال: كما لم، الض يحل بمعنى: 
لحلواإذا أسلموا( ) فكذلك اربيع، في دخلوا إذا أربعوا( و) القحهل، 

كذلكذلك كان فإذا المانعة، وترك بالخضوع الانقياد وهو لم، الفي 
اكلاعةهي التي الطاعا أن ب الإسلام الله صد الدين إن ؤ فوله: فتأويل 
وانقيادهاوالذلة بالعبودية له والقلوب لمن ات ؤإقرار له، الهناعق عنده: 

ولاعليه استكبار غير من بذلك له وتذللها ونهئ أمر فيما بالهلاءة له 

وديةبالعفى ه عمه حلقمن غيره إشراك دون عنه، انحراف 

والأضهية(ال

والقراءاتاللغة في حجة وهو المقمرين، شيخ الطبري ن وات 
تعالئ؛قوله تضير في يقول المسالة: هذه بيان في عنه المقل فنزيد 

ذكروبعد [، ٢٠٨المقرة:] ه كائ الملم في ادحلوا آمغوا الذ«ين أيها ا يؤ 

.المعوي ت  ١٦٩ص التدمرية ( ١ 

٢٧٥-  Yvr/rتفسرالطبري: ٢( 



واحظ0أ،ا،دهاك اوا،< انزل 0ا ميد اللقم 

وجهفما I قيل فان را ت فيها والمراءات نفيرها فى العلماء حلاف 

ذلك،إلى دعائه وجه ففيل؛ ١ الإسلام به جاء وبما بمحمد المؤمن دعاء 

دونوحدوده، أحكامه جميع ؤإقامة شرائعه، بجمع بالعمل له مر \لأ 

فولهكان اه معنذلل؛، كان وإذا ببعضه، والعمل بعضه ييع تض

بجميعالعمل في ادخلوا تأويله؛ ويكون لم، الصفة من ه اؤه كؤ 
جاءوما بمحمد الإبمان أهل يا منه شيئا تضيعوا ولا لم، المعاني 

به«ر

الطبري؛قال تم الأية، هذه نزول في عكرمة عن رواية ذكر تم 
ذلكتأويل أن مجن ذلك، في مانئ بمععكرمة صرح فقد رر 

حكممجن لبت التي المعاني حميع رفض إلئ للمومن-ثن دعاء 
تضيعرعن والنهي الإملأم. شرائع بجميع والعمل الإسلام، 

المقصودوأن الأية في الثاني القول ذكر نم . حدوده(( من شيء 
المقصودأن رجح نم الإسلام. في بالدخول أمروا الكتاب أهل أن 

هداوأن الإسلام شرائع بجميع مل العفي بالدخول مر الأ بالأية 

شاكر.ت >،٢ْ / i الطري: تمر ( ١ 
. ٣٠٦؛/ه:آ(المصدرنف



فع•ومنزلته الشؤمه تحث؛ه 1؛ مبحث 

ا.اكرشزل لكلا عام 

تعالئ،لله كله مر ات يرد أن يجّا ذكيلك الأمر كان إذا — ٤ 

رحمهالخهلابي قال ولهذا حدًا واضح تعالئ اش بمغان هذا وارتبامحل 
'.المثل ومنه الحاكم، ت الحكم ت الحكم )) تعالئ؛ الق، أمحماء يشرح وهو اش 
فيهإليه ورد الحكم، له ملم الذي هو ت وحقيقته . الحكم يرتئ بيته في 

[ ٨٨القمص: ] ب ترجعون وإله الحكم له ؤ تعالئ; كقوله مجر ات 
ينتلمونفيه كانوا ما في عادك بين نحكم أنت ؤ وله: وق

حكماأيمض الله أنمر ؤ تعالئ: قوله في ورد والحكم ٢. «ر [ ٤ ٦ لزمر: ا] 
وردتوالخ-اكم: [. ١١٤ام؛الدنع] ممصلأب الكتاب إليكم أنزل وهوالذي 

م ٠٠٢م ُ  ٠٢

خيروهو ؤ فوردت؛ ؛ التمسي. مع الجمع بلففل لكن مواضع عدة في 
١يونس ، ٨٧ع—راف ]الأ ه الحاكم؛ن  وورد[، ٨٠يوسف ، ٠٩

بالحكمالله ألمس ؤ [، ٤٥ود: ]هالحاكم؛ن ألحكم أنت وؤ 
أما. حداكثيرة مواضع في ورد والحكيم؛ ٨[. لالت-تن: ه الحاكمين 

.حدا فكير . وحكماوحكمه، تحكم، يحكم، حكم، مشتقاتها: 

خطراتتتبعوا ولا ؤ تعالئ؛ فوله على تعاليمه وانظر ه. نفالمدر انظر ١( 
. ٢٠٨ه؛/الثبلمان 

.٦ ١ ص الدعاء شأن آ ٢ 

أطالوقد وشرحها، تعالئ الق أسماء بجمع الحموي الحمد محمد الأخ قام ( ٣ 



هاحظ0أ،احهاا1، 1وا1، انزل  loميل الحقْ• 

الكوصفات المسالة هذه و\ن رابطا تيمية ابن الإسلام شيخ يقول 

عباده،يحكم الذي الخكم هو وتعالئ بحسانه حمالك فان )ا I تعالئ 

بينهم،ليحكم الرسل وأرسل الكتب الفر أنزل وفد وحده، له والحكم 
الدنياعادة حمله وكانت اات_ثين، أوليائه من كان الرسول أطاع فمن 

قال. والعذاب الشماء أهل من كان ول الرسعمى ومن والأخ—رة، 

معهموأنزل ومندرين مسرين امحي؛ن الله فيت واحدة أمة الناس كان ؤ ت تعالئ 
ألنومالذين، إلأ فته الحلغا رما ء؛ه احتلموا فيما الناس بين ليحكم بالحي الكتاب 

الإيماناثار ذكر وئا والحكيم. والحاكم، الحكم، ; تعالى أسمائه في الكلام 
عنها:ذكر الثلاثة الأسماء بهذه 

نالعبادته في له شربك لا كما حكمه، ني له شريك لا وحده ف الحكم أن ١— 
[.٢٦]ااك،ف:ه أحداؤقه حكمه م ولايشرك ؤ تعالئ: 

له.شريك لا هووحده يثاء وما يريد ما يحكم سبحانه الك ٢— 
أحكموهوكلام الصفة بهذه يكون لا وكيف ومحكم، حكيم الق كلام ٣— 

.الحاكمين.

يوجدلا نه م بيننا؛ شأنه جل اف كتاب تحكيم يقتضي سق بما والإيمان ~ ٤ 
•• شيء كل ش حكيما القرآن مثل كتاب 

حكامالأ من ه إليأنزل يما الناس بثن يحكم بآن رسوله الله أمر وقد — ْ 
.هواء. وات الاراء من سواها مجا يترك وأن الربانية، 

الحمويحمد بن محمد I الحي الك أسماء ثرح في الأممئ النهج انظرن 



فمو0ازلمم اكومه تحضم• 1: مبحث 

ْءْمُ م0ء ُ م ْم ُ ءُْ  هفيه اختلفوا لما اصوا الذين الله فهدى بينهم بما الينات جاءتهم محا بعد من 
معهموأنزل الرل بعث أنه وتعالى بحانه بين( ف-قد [ ٢١٣قرة;لبال 

احتلمتموما ؤ تعالئ: ومحال فيه. احتلموا فيما الناس ين ليحكم الكتب 
أنيبُوإلم4 توكك يه رش  ٥١ذم ١^، ق ست شيء من فيه 

أمحتر نفرهون أأرباب المنجن صاحبي محا ؤ يوسف: وقال [، ١ • ]الئورئ: 
وآباركمأنتم سميتموها أ)،1ماء إلأ دونه من نمدون ما المهارؤثتنه• الواحد الله 

الدينذبك إياه إلأ نمدرا ألأ أم لله ]لأ ^٠؛ ١٥١^٠ سلط١ن من ؛^١  ٥١أنزل ما 
٥فالحكم [، ٤ . ، ٣٩]يوسف: ئ<ب< ملنون لا الغاس أكفر ولكن المم 

وحلاعت-همأمره وأمرهم حكمه فحكمهم عنه، يبالعو)أا ورمله وحده، 
علئوجب الدين من وشرعه به وأمرهم الرسول به حكم فما محناعته، 

ا.حلقه((١ علئ الق هوحكم ذإالئ، فالن وطامحه اتباعه الخلائق حميع 

،القرال( في اللفغل مسالة علئ الإسلام شيخ يعلق اخر مجوصع وش 
الرمول،به حاء ما بجميع الإيمان، وجوُبا فيها بين بقاعدة لذللن( ويقعد 

ببعضالإيمان، ( iJLJفكدبيقينهم، كفر الرسل ببعض الكفر أل، كما وأنه 
قال;ذللئ، على دلة الأ ساق، أن، وبعد أيضا. كفر بعض دون، الرمالة 

الةالرمعن حرج بما امنوا لما الكتاب، من ا فسطسأوتوا الدين فذم را 

٣٨٣، ٣٧٢ص أيضا وانظر ، ٣٦٣-  ١٣٦ /  ٣٥القارئ مجموع ( ١ 



ئتا؛اْهأحواك  dillانزل ٠! مير ااحق0> 

بعضذلك يفضل كما ، بها المومنترث على الرسالة عن الخارجين! وقفلوا 

التركحاهلية — الجاهلية والدول الفلأمفة من المابنة يقفل من 

ورسوله،وكتابه باش المومجنين؛ علئ — وغيرهم والغرس والعرب يلم والد 
إلئالتحاكم يمركون وهم ا، كلهبامب الإيمان الدعين، ذم وكما 

اش،دون مجن المعفلّة القلواغجت بعض إلئ ويمحاكمون والسنة الكتاب 
إلئتحاكمهم في ويحتحله الإسلام يدعي ممن كثيرا ذلك يصب كما 

الملوكبعض سياسة إلئ أو غيرهم، أو والفلأمفة المحابثة مقالات 

لهم:قيل وإذا وغيرهم، التتر ملوك  Cfالإسلام شريعة م، الخارجين 
إعراضا((ذلك عن أعرفوا رسوله وسنة اش كتاب إلى تعالوا 

بهحاء ما حميع اتباع من بد فلا وحده، ش الحكم كان فإذا 
أووالفلاسفة المحاطة مقالات إلئ والحاكم تفريق. دون الرسول. 

باقالإيمان من بد ولا الطواغيت، إلى تحاكم هو اذ شريعة غير إلئ 
يالهلاغوت.والكفر 

شيخيقول اش؛ رسول محمدا أن بشهادة مرتبهلة المسالة وهده ٥— 
تتضمنهن اش رضرل محمدا بأن والشهادة رر ت تيمية ابن الإملأم 

وحبأثبته فما أمجر؛ مجا كل فى وطاعته أخبر مجا كل في يقه تمحي 

. ٣٤. -  ٣٣٩/ ١ ٢ السابق: المصدر ( ١) 



فمو0نزات،، الشؤمي تداقي0، 1; مبحث 

أثبتهما لف، يثبتوا أن الخلق على يجب كما نفيه، وحب نفاه وما إثباته، 
امحلونات،مماثلة من عنه نمام مجا عنه وينموا والممات، ماء ممالد مجن 

بيهتثبلا إثباُت همي وبكرنون والتمثيل، التعحليل مجن فيخلمون 

نهئعما ينتهوا وأن به أمر ما يفعلوا أن وعليهم تعطل، بلا وتنزيه 

اشحول ما إلا حرام هملا حرمه، مجا ويحرمجوا حلله ما ويحللوا عنه، 
محررةفى المشركن ذم ولهذا ورسوله، الك شرعه مجا إلا دين ولا ورسوله، 

الله،يحرمجه لم ما حرموا لكونهم وغيرهما عراف وات نعام ا/د 
للهوجعلوا ؤ تعالئ; قوله في كما الق به يأذن لم دينا شرعوا ولكونهم 

ومجاالسورة، آخر إلئ ا ١  ٣٦]الأنعام: يصيئا٤( والأسام الحرن من ذرأ مما 
شركاءلهم أم ؤ تعالى• هموله وكذلك اادءرازا، محورة صدر فير ذكره 

تعالئقال وفد [. ٢١الثورئ;] ه الثه به يأذن لم ما الدين من لهم شرعوا 
بإذنهالله إلى وداعيا •?ؤْقإق• ونذيرا ومبشرا ساهدا أرسلناك إئا ؤ ; ءه يه لنب

إليهداعيا أرمله أنه فأخبره [ ٤ ٦ ، ٤ ٥ ; حزاب ات ] ب متترا وسراجا 
فقدإذنه بغير إليه دعا ومحن أشرك، فقد الله غير إلؤلر دعا فمن . باذنه•

إلامبتدع يوجد ولم الشرك، إلير يؤول والميتدع بدعه، والشرك ابتدع، 
منأربابا ورهانهم أحمارمم ؤائخدوا تعالئ: قال كما الشرك من نوع وفيه 
هوإلأ إله لأ واحدا إلها لعدوا إلأ أمروا وما مريم ابن والمسيح الله دون 

أنهمإشراكهم مجن وكان [. ١٢١وبة: ثال-يثج<ه يشركون عما سحانه 



ٍتحع

واحظْهأحوال، اله أنول ها ميو الحقم 

فاطاعرهم((الحلال عليهم وحرموا فأطاعوهم، الحرام لهم أحلوا 

العقيدةأمور ترتبقل كيف يوضح الإسلام لشيخ المطول النص وهذا 

الك،إلا إله لا أن شهادة التهادس! من كلأ ن لا وهذا يبعض؛ بعضها 

إذاوالإملأم كالإيمان فهما متلازمتان، الل، رسول محمدا أن وشهادة 

اشإلا إله لا أن شهادة ذكرت فإذا اجتمعا؛ افترقا وإذا انمرثا اجتمعا 
قائلهامجن تقبل ولا الق، رمول محمدا أن شهادة فيها يحلن وحدها 

فيهايحل الك رسول محمدا أن شهادة ذكرت إذا وكذااك بذلك، إلا 

لكلصار اجتمعا فإذا . بذلك إلا تقبل ولم اش، إلا إله لا أن شهادة 
مسل.منهما 

١الكلام بعد الإسلام شيخ تحد ولذلك  ربطأمهلر بعدة بق  ١١
;— مرية التي عن نمله سق مما وهوقريب — فمال بالإملأم المسالة 

الإخلاص،ويتضمن والانقياد، الاستسلام يتضمن الإسلام ولفثل )١ 

سلماورجلا متشاكسون شركاء فيه رجلا قلا الله ضرب ؤ تعالئ: فوله مجن 
وتركوحده، فه تلام الاسمن الإسلام في بد فلا [ ٢ ٩ ]الزمر: 

فصاستسلم فمن اس، إلا إله لا : قولماحقيقة وهذا سواه، لما الاستسلام 
فهوله يستسلم لم ومن يه، يشرك أن يغفر لا وافه مشرك فهو ولغيره 

. ٨٣٥_  ٤٨٣ / ٢ المستقيم الخراط اقتضاء 



1اهق؛حةفئ وهغؤات1، اكومق ممخيه، 1: مبحث 

أمنجبادعوني ريكم وفاو ؤ I تعالى قال وقد عبادته، عن متكبر 
هميتإبمؤ<داخرين جهنم سيحلون ■ماض عن يسكرون الذين إن لكم 

أموراتقتضى الك رسول محمدا أن نهاية أن شك ولا . [ ٦ • افر؛ غل 

.الرس—ول تحكم ذلك ومن ا، بهإلا بالرسول الإيمان ينم لا عدة 
قولهرر \ قوله مجئل الإملأم شح هذا يؤكد ما وكثيرا . بحكمه والرضا 
فييجدوا لا م بيتهم شجر فيما يحكموك حش يؤمنون لا وريك فلا ؤ تعالئ: 
نفئفلما [ ٦٥اء:المت ه ؤنحه نسبما ويسلموا قضيت نما حرجا أشمهم 
الماس،على فرض الغاية هذه أن على دل الغاية هده توحد حتى الإيمان 

الواجببالإيمان أتئ قد يكن لم الوعيد، أهل من كان تركها فمن 
مجنيذلك، وعد إنما الك فان عذاب؛ بلا الخنة بدخول أهله وعد الذي 

معرضفهو بعضها ورك الواجبات بعض فعل من وأما به، أمجر ما فعل 

محاكل في الرسول تحكيم يجب أنه المسلبن باتفاق ومعلوم للوعيد. 
وفروعه،دينهم أصول فى ودنياهم دينهم أمر في، الاما مما نجر 

حكممما حرجا أنفسهم في يجدوا لا أن بشيء حكم إذا كلهم وعليهم 
هذهلممسير تمصيل مزيد اس ثاء إن وسيأتي ٠ ({ فسلميالهوا وي

أنبشهادة الك رسول محمدا أن شهادة علاقة بيان هنا والغرض الأية، 

. ٨٣٦/ ٢ القيم المراْل امحاء ( ١) 
. ٣٨-  ٧/١٢٧ الإيمان( مجلد ) الفتاوئ مجموع ( ٢ ) 



ي1حظ0،،احواك الك أنزو 0ا ميل اليخي حهَ 

ب\لشهادمح.والمنة الكاب إلئ المحاكم وجرب وعلاقة افد. إلا إله لا 

الوصرع،هذا في طريل كلام له اش، رحمه القيم وابن ٦— 
وذاقت حديث عالئ معقبا نال حيث واحد موضع على هنا ونفتصر 

رمولأووبمحمد دينا وبالإسلام ربا بالش رصي من الإيمان طعم 
[وفيه ] . الك. إلا إلا لا أن أشهد ؛ الغداء يسمع حئن فال من ء ت وحديث 
٠بالله رصين  ٠٠ مجدارا عالييْؤالحديثان وهذان لأ I القيم ابن قال ٠ ٠ 

بحانهبربوبيته الرصئ تضمنا وقد ينتض، ؤإليهما الدين مقامات 

له،والمسليم بدينه والرصى له، والانقياد برموله والرضي وألوهيته، 

بالدعوئمهلة وهى . حقا الصديق فهو ألاربعة هذه له اجتمعت ومن 

مث. ه . . الامتحان، حقيقة عند مجور ات أصعب مجن وهي واللماز، 

كمالفيتضمن رسولا؛ بنبيه الرصئ وأما ه ت قال ثم والثاني الأول شرح 
فلاه نفمن به أولئ يكون بحسك إليه، المْللق والتسليم له الانقياد 

يحكمولا إليه، إلا يحاكم ولا كلماته، مواقع مجن إلا الهدئ يتلقئ 

وريمه• ربا• بالاه رصي من أن على الدليل باب الإيمان، كتاب لم مرواه ( ١  إ
٣٤.

ورفه٠ الوين قول مجثل القول امثجباب باب . الصلاة كتاب I ملم رواء ( ٢ 
٣٨٦.

ؤالكين\/آآ7اال٣(مدارج 



|اهقيمةفي ه0تازك القيمة تحضه، 1: ْبحم، 
>«؛؟ة؛ه

ا.«ل . البتة. غيره بحكم يرصئ ولا غيره، عليه 

أونال، فإذا بدينه؛ الرص وأما ء ت الرابع الأمر شرح في نال ئم 

صحرج ئلثه في يبهما ولم الرضي، كل رصي ت نهى أو أمر، أو حكم، 
قولأو ماْ، أو نفسه لراد مخالثا كان ولو تسليما، له وملم حكمه، 

وطايفتهءروشيخه •مليه 

نيوشرحه ه أكل، — العالة هنأْ في — القيم ابن من ايزم ا وهن، 

تعالى.الك ثاء إن ٌّّيأنى كما كتبه من احر مرصع 

التحاكموجوب ارتبامحل مسالة ص الة'- العهدْ كانت ولما ٧- 
الإسلامشيح ذكرها الملمة الأمور من — بالعميدة عنة والالكتاب إلئ 

بابصمن التوحطل كتاب في — اش رحمه — الوهاب عد بن مجحمد 
العابنصوص من ذكر حيث اش؛ إلا إله لا أن وشهادة التوحيد تفسر 

[٣١التوبة:] ه الله دون نن أدبائا ورنانهم' أح-ارهم ائحذوا ؤ تعاد: نوله 
الياءأطاع من وباب فقال: مستقلا باتا لها عقد بل بهذا يكتف ولم 

أربابااتخذهم فقد اذك حرم ما تحليل أو اش أحل ُا تحرتم في والأمراء 
.١  ٧٣- ١  ٧٢/ ٢ نف المصدر ١( 

٢٨٧٣/٢٠(الصدرمس
ومابعدها. ١٣٠ / ٢ الصواعق مختصر انفلر ٣( 



واحقاْداحواك الاه الزل  Loميو ااحق0> 

عمدثم حاتم، بن عدي وحديث الائار بعض فيه وذكر (( الك دون من 

آمنواأيهم يزعمون الذين إلى نر ألم ؤ ت تعالى افه قول باب ت فمال بعده بابا 
هالطاعون إلى يحاكموا أن يريدون ملك من انزل وما إليك أنزل بما 

كثيرة.أحرئ وأحاديث وذكرآيات [ ٦ • ت لنماء ا] 

او_ابينهدين بين ربطوا التوحيد كتاب شرحوا الدين وجميع 

للشيخمختمر نفل عالئ ونفتمر بالشهادنن. والإقرار التوحيد وقضية 

ابالبفى نال الوهاب عبد بن محمد بن الك عبد بن ليمان 

بامتثالالعبادة، هي بل العبادة، أنواع مجن الطاعة ررلماكانن، : ^'^١٢
اشرحمه — الصنف نبه الم المسءاٍ_ه_م رسله ألمنة على به أمر ما 

وتعالئتبارك الخالق اختصاص وجوب علل الترجمة بهده — تعالى 

تحن،مندرجة طاعته كانن، حيث، إلا الخلق من أحد يهناع لا وأنه بها، 
هناوالمقصود استقلالا. الخلق مجن أحد طاعة نجس، فلا ؤإلأ الله، طاعة 

فيمجخلوئا أطاع فمن الحرام، تحليل أو الخلال تحرم في الخاصة الهلاءة 
كمامشرك فهو — الهوئ عن ينهلق لا فانه — ءه الرسول غير ذللئ، 
أرباباؤ علماءهم أي ورمانهم'ه أ-مارهمُ ائحدوا ؤ قوله: في تعالئ بينه 

هوإلأ إله لأ واحدا إلها ليمدوا إلأ أمروا وما مريم ابن والمسيح الك دون من 

مراءوات العلماء اطاع مجن باب أي 



|اهقيمةفم ومننك اكدمة تحضه 1: ْعحث 

بطاعتهم. النبي وفسرها [ ٣١التوبة:ت ب •ؤج{بم يشركون عما سبحانه 
الحرام«وتحليل الحلال تحرم في 

معنئهو الذي التوحيد كان لما )١ ت الثاني الباب على معلقا وثال 

له،متلزنا بالرسول. الإيمان علئ مشتملا اش إلا إله لا أن شهادة 
تقوله فى واحدا ركنا النبي حعلهما ولهدا الشهأدتان هو وذللث 

تضنهما علئ الباب هذا في نبه . .حمى( علئ الإسلام ني ب) 
هوهذا إذ النزاع؛ موارد في ءه الرسول تحكيم من وامتلرمجه التوحيد 
فانمومجن، لكل منه لابد الذي ولازمها الك، إلا لأإاه أن شهادة منتضئ 

مرهي والتسليم اش لحكم الانقياد مجن بد فلا اش إلا إله لا أن عرف من 
إلاإله لا أن شهد فمن . محمدرسوله يد علئ عنده مجن جاء الذي 

فيكذب ففد النزاع مجوارد في الرسول غير تحكيم إلئ عدل ثم الق 
((. شهادته.

•تعليق إلئ يحتاج لا واصح وهذا 

أكتغيومالباب، هذا في كثير كلام لهم والمعاصرون ٨— 
—الله رحمه — الثميخ ال إبراهيم بن محمد الشيخ فضيلة عن بالنقل 

.٠٤٣ص الحميد العزيز تيسير ( ١ ) 
.مهم نهو كلامه بقية وانظر ٠ ٥ ٥ ٥ — ٥ ٠ ٤ ص آ نفسه الصدر ( ٢ ) 



و؛حظ0أ،احواك  dJJIانزل  Loمي0 اليثخْء 

فيالحاثية في غيرهما الئ وأحيل باز، بن اليزيز عد الشيخ وفضيلة 
تحكيمرسالة في إبراهيم بن محمد الشيخ محماحة يقول ٠ الكلام نهاية 

يحكموالم من عن الإبمان وتعالئ سحانه الك نص وقد را الق-وانين! 
م،وبالفاإّفي أداة بتكرار مؤكدا نميا بمهم، شجر فيما النبي 

الئز بيتهم فجر فيما يحكموك حش يؤمنون لا وربك قلا ؤ الئ؛ تعال ق
[.٦٠اء;الم] ؤكوه سليما ويسلموا قصنث مما حرجا أنفسهم في يجدوا 

مجنشيء وجمود عدم بمجرد منهم وتقدس تعالئ الق يكتفا ولم 
مناحرجا أنمهم في يجدوا لا م ؤ شانه: جل بقوله نموّهم، في الحرج 
لدلكصدورهم اع اتمن لابد بل الضيق• ت والحرج ه قمت 

والاضهلراب.القلق من وسالامتها 

إليهمايضموا حتل الأمرين، بهذين أيقنا تعالل يكتما ولم 
أيمجن هنا ها يتخلون بحيث، لحكمه الانقياد كمال وهو ليم الت

ليم،تأم الحق الحكم إلى ذللثا ويسلموا الشيء، بهذا للنفس تعلق 
البينه سليما ثؤ شأنه; حل قوله وهو المؤكد، بالمدر ذلك أكد ولهذا 

إلئ- المهللق(( السليم من لابد بل . بالسليم.هنا ها يكفي لا أنه 
كلامهاحر 

,٦ — ٥ القوانين تحكيم ( ١ ) 



اكميدةفي ؤزْغولته الشؤمة تحضم ا: مبحث 
)دسءجتأعع^'ء^^ء^ءمحقت3>

منلابد أنه فالقمود رر I باز بن العزيز عد الشيخ سماحة ويقول 

ولابدغيره، وعابدي غيره عبادة من والبراءة بالعبادة بافرائه اش توحيد 
ؤإنسجن من العباد حميع عالئ الواجب ؤإن الشرك، بهللأن اعتماد من 

الك؛شريعة بتحكيم التوحيد هذا حق ويودوا بالعبادة الق يخصوا أن 
والتصديقالإيمان توحيده ومن الحاكم، هو وتعالئ سحاته اش فان 

سبحانهبنغمه الأحرف وفي بنريعته الاwزيا في الحاكم فهو بذللث،؛ 
الوق[  ٠٧ام: الأنعل ي لله إلأ الحكم إن ؤ : وعلا حل قال كما وتعالئ 

سبحانهوقال ا ١ ٢ غافر: ل ه ؤينه امحر اتحلي لل فالحكم ؤ •' الئ تع
ا.((١ [ ١ . زالثررئ: ااأهه إلى فنكنه ميء من فيه ا-حتكتم ما وؤ 

فكثيرالق رسول محمدا أن شهادة أما را أحر: موضع في ويقول 
الوضعية،النوانين وحكموا حقيقتها، على يفهمها لا الناس من 

إنا. لهوتجاهلا ا، بهحهلأ ا بهيبالوا ولم الك شريعة عن وأعرضوا 
الصلاةعليه الك برسول ان الإيمتقتضي اس رسول محمدا أن شهادة 

أحجاره،وتصديق نواهيه واجتناب أوامره، فى وطاعته لام وال

كمالام والالصلاة عاليه بها جاء التي بالشريعة إلا اف يعبد لا وأن 
لكمويغم الله نحمكم فاJنونى اممه بون محم إن عزوجمل:اش ف  13

٢/• ٢ باز ابن فتاوئ مجموع 



1 أنزل  loممر ااحخ0•  dJJI ،1واحقاْهحواا

قانتهواهت نهاكم وما ؤ سبحانه: وقال [ ٣١][ل دنوإكم°ه 
أنجميع وعلى لم\ن المجميع على فالواجب ٠ آ ٧ زالحشر: 

كمالام والالصلاة عليه محمدا نبيه يحكموا وأن وحده ادك يعبدوا 

سهمشجر فيما يحكموك حش يوصون لا ورنلث فلا ؤ بحانه; حمقال 
١،.((أ ..[ ٦٠اء: ]الم

والبراءةوحده لك والعبودية رر بار; ابن الشيخ يقول واضحة وبعبارة 

الكإلا إله لا أن شهادة مقنضئ من إليه والتحاكم الهلاءوت عبادة من 

هورببحانه سفاش ورصسوله، عيده مهخمدا وأن له شريلثا لا وحد٥ 

اهم'وينهيأمرهم الذي وهو هم، حلفالذي وهو هم، ؤإلهالناس 

دونللعبادة التحق وهو ويجازيهم، ويحاسهم ويمينهم، ويحييهم 

الخالقأنه فكما ه. ر والأمالخالق له ألا ؤ تعالئ: قال سواه. مجا كل 
اليهودعن اس حكئ وقد أمره. طاعة والواجب سبحانه الأمر فهو وحده 

فقضية(( ..الك. دون من أربابا ورمانهم ارهم أحباتخذوا أنهم 

كماالشهادس مجفتغئ وهو بالتوحيد، مجرتبملة اش شريعة إلئ التحاكم 
.— واسعة رحمة الله رحمه — الشيخ أوضح 

• ٣٣٧ال-اس؟/اكدر ١( 
الأفتاءدار الرابعة. محل . ٧ ص الق شؤع تحكيم وجوب ( ٢ 



|لهقمةفم ومنرلته الشؤمة تحض؛0، ا: 0؛حث 

يسينومنه ، المسألة هدم فى العلماء بعض قاله ما خلاصة هد0 

أمالمات، الممجن وأنه علميه، متغق أمر والعميا،ة المسالة هذه ارتبامحل أن 

القهشاء إن له محنعرمر مجا فهو تفميلية مسائل مجن دلك على يترتب ما 
الخالية.فىالماحث 

لقضيةتضخيما ليس المسألة هزه في الكلام أن إدراك هنا والمهم 
مجمالةفي الكلام كئرة أن يقلن ممن — المعص يدعي قد كما — حزئية 

والدعويةية الميامالفنروف مجن نشأ إنما الك شؤع إلئ الحاكم وجوب 
لمعارضةلها شعارا اتخدتها الدعوات هده وأن الإمحلامجية، للحركات 

موصلكلام هو ثإنما والغريب. الانحراف وجه في والوقوف الحكام 

بياضاكّ•

أقوالهمنفلنا ممن مجر، المد بهيا العلماء سليم من ذلك علل أدل، ولا 

حاشيةفي شاكر أحمد الشيح متهم العاصرين، لبعض كلاما أيصا نظر ا( 
أيصا;وانظر العقيدة. صميم مجن أنه ذكر حيث  ١٤٧التمسير؛/عمدة 
شريعةوانفلرت ,  ٢٣— ٩ ص نطب محمد للأستاذ الشريعة تطبيق حول 

،٢ ٦ ، ٢ ٥ ص صالح رشيد الوهاب لعبد الإهمال مجن تشكوا الكمال 
صرالصساوي صلاح للدكتور العلمانية ودعاوى الشريعة تحكيم ت وأيضا 

- ٤٢الخاإقص اإرحسعبد عبد الفاصل: والخد ٠  ٤٣، ٤٢، ٣٧-  ٣٥
وما ١٦٥ص شقر الأ عمر : الوضعية الم-وانين لا الإسلامية والشريعة ، ٤٣

٠حدا كثير وغيرها بعدها، 



ماحظ0اا،1حه1ا1، اوا،< انزل 0أ مير ااحخ0■ 

•ا ١ ل المجيل سراء إلى الهادي واش • غيرهم وس 

وحذرتالإسلامية الشريعة تحلبيق أهمية بيت التي وارمانل الكنب أما ( ١ ) 
؛jyما هنا أذكر جدا، فكغيرة وغيرها الفوافن محن اف أنزل، ما بغم الحكم مجن 

:يدتمامنها

سليمحمقه للامعردي الرحمن، أنزل ما بغير الحكم عن الإيمان أهل نحدير — ١ 
الهلالي.

حمدللشيخ ، والكتاب؛ نة اليحكم لم مجن على الرد ش العياب الفواكه ٢— 
•البرجس لام العبي. ت معمر. بن ناصر بن 

بنناصر بن أحمد للشيخ التنريل، بغير حكم من كم على والدليل البرهان ٣- 
غنيمطالأولى'آا<ّأاه.

المتُولىمحل ار، عقيالغفور جي عأحمد تأليف انون، القلا الشريعة ٤— 
.^\YM

الغغورعبد حمد ت والإسلام، العروبة أنطار في الشريعة تعلبيق انحسار ٥— 
الأندلس.دار ه، ١ ٤ • • الأولى ط عتلمار 

جامجعةه، ١ ٤ « ٠ ط القطان، مناع الإسلاميان الشريعة تحكيم وجوب — ، 
الإمام.

ولىات ط المسدلان، صالح / د ونتائجه، اف أنزل ما بغير الحكم ياب أم٧— 
لم.المدار اه،  ٤١٣

محلجزآن، — العابدين زين مرور محمد الغلو، وأهل الذ أنزل ما بغم الحكم ٨" 
الأرقم.دار 



1امقيحقفم وهئزلته الشوهفن تحكيهم ا: مبحث 

حل، الشنميطي مصطفى متن الأ مهحمد للدكتور الشرمة تطبيق وجوب ٩— 
والحكم.العلوم مكتبة ه،  ١٤١٢

الوطن.دار ط • الشريف ثاكر محمد الحكم، هو الك إن — ١  ٠
الفكردار حل البتا، حمال الثسريعة، يطبيق وقضية بالةّران الحكم — ١١

الإسلامي,
ابنمكتبة ، الخالق عيد الرحمن عبد الشرعية، الحدود تهلبيق وجوب ١ ٢ 

,الكوسن C تيمة 
الوطن.دار ط العقل ناصر والشريعة، الحقيدة بتن التلازم ١ ٣ 
الالعرير عبد ، الحاكمية مسالة في إبراهيم بن محمد الشيخ جهود — ١ ٤ 

-.٥١٤١٢الأولى حل اللطيف، عبد 

الشقيريفرغلي مصهلفى الإسلامية، الشريعة تطبيق على المؤامرة وجه ش ١ ه 
-.٥١ ٤٠٧الوفاء ار دط 

٠الكتب عالم ، ٣١ ٩٨٧الثالثة ط شاكر، حمد لا واللغة الشرع — ١ ٦ 
.وهبة مكتبة ه ١  ٤٠٦ط جريشة على الدستور، فوق القران — ١٧
•طيبة دار ط المدص، عبدالرحمن ان، البيأصراء تضير في ألحاكمية — ١٨

—تيمية ابن مكتبة ه_،  ١٤٠٧الثانية ط ، شاكر أحمد وأحكام، أبحاث — ١ ٩ 
القاهرة.

للإعلأمالزهراء الشاوي، توفيق د/ مصر، في الإسلامية الشريعة سيادة - ٠٢ 

.الزهراء حنثن على / د — ثكليا نصا الشريعة تفلل لا حتى — ٢١
•حلمة دار ط مصطفى، العزيز عبد الوحي، حطاب غي والتحاكم الحكم — ٢٢



واحذامهأحواله الله انزل ما ميو الحقي 

الصاوي،صلاح د الوضعية، نطمة ات شرعية على وأثرهأ الميادة نفلرية — ٣٢ 
طيبة.دار 

فهارسقائمة فى انظرها — الكتب من آحر عدد البحث ثنايا في مر كما 
فيورد مما كتاب كل ;^ ٠٣لا الموضوع هذا أهمية بيان والغرض — المراجع 

الخاشية.هذه 



ًسًًًًمة

اشاشالبعث 

علىايواتة الميوص 

إشالتحاكم وجوب 
الله ٤٠٣

سذ.سمسسسسسسٍس





dillضء اوم اكاص وجوس ءالأ، الداك اليصوص ٢: مبحث 

^٥١اسصث 
ث،إداادثاا4 ا]نصهاءى 

الدشوع |له اكهاضر ^.،٥٥^٠ 

فكثيرالسنة من ورد وما الكرم، الهران من التمسوصر هده غالب 

لها.تفسيرا أو الايات بعض لنزول مسا جاء مجنها 

تقم\ن إلى تمالى اخ بمون م ّيفالممههمث وهذا 

شؤعإلئ التحاكم وجوب علئ الدالة العامة المصرص أحسدممات 

بعضها،بإيراد وسكتمئ ممراه. ما شمع اساع عن لهت أوالتير اس، 
•ُنءا نماذج على المفسرين بض كلام ونقل 

عننهت أو اش ثريعة إلئ المحاكم أوجبت المي الايات انئ; الش
الإيمان،نفي من امحالف عاى بحكم جاءت لكنها غيرها إلئ الحاكم 

نفصلموهذه ذلك. نحو أو الشرك، أو اف، دون مجن رباب الأ اتخاذ أو 
الشيء.بعض فيها 

هالكافرون هم ^أوكاك الله أنزل بما يحكم لم ومن ؤ تعالئ: قوله أما 
والyن.االوذق والك مستقلا، محبحئا لها نفري ف



واحظ0ا،أهواك  dJJiاغزل ما ،٥!^ النقم• 

الد:شرع إلى التحاكم وجوب على الواله العامة الأيات أولأء 
ي،موتيإأندادا الثه دون هن بمخل، محن الناس ومن ؤ : تعالئ يقول — ١ 
ذكرثم العدل. هو اس أن الطبري ذكر [.  ١٦٠]المقرة: ه الك كحب 

أنهاالأول: الك. دون من يعسدونها كانوا التي ادنداي في قولتن 

هدافي نداي ات بل I أحرون وقال رر قال; ثم اش. دون من يعبدونها التي 
تعالئافك معمية في يطيعونهم كانوا الدين ادتهم مهم إنما الوضع 
أنداداالله دون من بمخل• من الماس ومن ؤ الممدي[ عن روئ ثم ل . . ذكره.

يطبعونكما يطجعونهم الرجال من نا-اد المد ت قال ه الله كحب يحنونهم 
اش((وعصوا أطاعوهم أمروهم إذا الله، 

تحلونكتم إن قل ؤ ٠ باإهلاعة الحب علاقة يبتن الممدي وتفمير 
البقرة1ية عن جرير ابن تكلم لما وإن،لك الئهؤ< يحبملكم قابوني الله 

دلالةراوأما قال; تابعيهم من المتبوعتن تجرؤ وعن بعدها وعما المعابنة 

البقرة;] ي ائعوا الدين هن ايعوا الذين نرأ إذ ؤ ت بقوله عنى فيمن الأية 
منالك دون مجن اتخذهم اللءين نداي المد أن علئ ندل إنما ا فإنهأ ١  ٦٦

اللهدون من بمخل. س الماس ومن ؤ بقوله; صفته ذكره تعالئ وصف 

دالةذلك علئ الأية كانت وإذا أتباعهم. مجن يتبرأون الذين هم ه أندادا 

شام.ت  ٢٨./ ٣ الملبري تفسبر 



1واامقيء إلي اكاقْ، وجوب طم ااحااة الحوص ٢: مبحث 

دونمن يجذ مجن ازس ومن ؤ ; فوله في السيئ ناوله الذي التأويل صح 
الرجالمن نداي ات بها أريد إنما الموضع هذا في نداي ات أن ه، أندادا الله 

طاعتهمفي اش ويعصون أمر، من به أمروهم فيما يطيعونهم الذي 
منفول تأويل وفمي غيرْ. ويعمون المؤمنون اش يهليع كما إياهم، 

منسرأوا الش-بمامحا أنهم ه ائعوا الذين من ايوا الأين نرأ إذ ؤ ت ال ن
متخذيعن الخبر سياق فى هى إنما الأية هذه ن لا الإنس، مجن أوليائهم 

أ(لاالأنداد 

مرلةعلمل كلامه عند الأية هذه حول الكلام القيم ابن أطال وفد 
إنماوالعقاب، والثواب واتمر، الخالق راإن قاله.' ومما الدارج، في امحبة 

رض،والد موات الحالفت به الذي الحق وهي جلها، وأد انحبة عن نشأ 

هووتوحيدها التأليه مر وهى والنهى، مر المد تضمنه الذي الحق وهي 

منالناس ومن ؤ I تعالى الألد ررقال • قال ثم • ٠ الك إلا لاإله أن شهادة 
مجنأحب مجن أن فأخبر ب، الله كحب يجئونهم أندادا الله دون من يتخذ 
أندادا،الله دون من اتخذ ممن فهو تعالئ، اش يحب كما شيئا اللم دون 

لمالأرض أهل من أحدا فان والربوبية، الخلق في لا انحسن، ض ند فهذا 
قدالأرض أهل أكثر فان انحجة ند يخلاف، الربوبية في الند هذا يثبت 

هآ/\ّا/\.)ا(المدرنف
.ااكينآ/ا<االمدارج )٢( 



وإحقامهاحواك الاد انزل 0ا ميو 1احق0، 

لا( واكطيم. الحب في أندادا اش دون ص اتخذوا 

ثال;ه الله كحب يحلونهم ؤ I تعالئ قوله في القولين ذكر أل وبعا، 
المارفي وهم — عنهم حكاية تعالئ قوله في المذكورة ازتموية رروهذه 
كناإن ؤنالله العذاب في معهم محضرة وهي وأندادهم لألهتهم يقولون 

- ٩٧]\ب: الخالممح، برب سويكم إذْ ض لأو ضم 
وإنما،، ؤلإ.>و.با الخلق في العالن برب يسووهم لم أنهم وماُاوم آ  ٩٨

فولهفى الذكور العدل هو أيصا وهذا والعظيم. الحبة في به سووهم 
يعدلونأي [ ١ ]الأنعام: ه ?ه يندلون بربهم كنروا الذين ؤئإ : تعالئ 

ا.((ر والمعفليم الحبة هي المي العبادة في غيره به 

أنههنا والشاهد صحيحان، كلاهما ا^دنلاد في اامولين أن شك وا 
٠تعالى الق، دون من يطاعون الذين بالسادة نداي امن تفسير ورد 

البلجإالله فينثأ واحدة أمة الناس كان ؤ I تعالى ال وق٢— 
بماالناس بجن ليحكم بالحق الكتاب معهم وأنزل ومنذرين برين 

٢.الماشآل (المصدر ١ ;
حصاوصفي به محورهم بل  ١١; بقوله هنا — الق رحمه — الفني الشيح علق ( ٢ 

كلامه.إلخ . التشريع. وهي الربربتة 
'ا/اشالمالكين;-؟(مدارج 



1وا،،ضء |ود اكاقه وجوب علم الح|اة الهوص ٢; مبحث 

•الثأويل محاس في الخاممي قال [ ٢١٣قرة: البت ؛-١<^ ا-نتازموا
بابفي إليه يحتاجون لما الجامع كلامه أي ه الكاب معهم وأيزل ؤ ر> 

منه بالحي ؤ متاو1ا ليكون التامة، والهداية الاستقامة عشمإ الدين 
الاعتقاداتمجن ب فيه احتلموا فيما الئاس بين ليحكم ؤ الوجوه جميع 

فيفكل . (( . واحدة.أمة ذلك قبل عليها كانوا التي والأعمال 
محاجميع في قومه إليه ليحسنكم الكتاب معه وأنزل قومه في بعث 

فيه.احتلموا 

استمسكص بالله ويومن بالطاغوت كمر قمن ؤ تعالئ ويقول ٣— 

[.٢٥٦البقرة:] ه الوض بالعروة 

الساحر،هو وقيل: الشيهنان، إنه فقيل: أقوال: فيه والطاغوت 

.يهاأناراكل في /ذكر ر جريرآ ابن ]ذكرئ الكاهن هو وقيل: 
ابنعن الأثر ا ها، أورد الكاهن بأنه القول ذكر عند أنه ا ومنه

شيامحلن،عليها تنزل كهان نال: ه بالطاعوت يكمر فمن ؤ جريج: 
•وقلوبهم ألسنتهم علل يلقون 

.٥  ٢٨/ ٣ للقاسمي: التأويل محاسن ( ١ 
ثاكر.ت ٤ ١ ٨ - ٤ ١ ٦ / ٥ الطبري ير نفانفلر ( ٢ 



واحقامهأحه|ا1، الاد أنزو 0ا ميو المقم 

—يمول سمعه أنه الك همد بن جابر عن الربم أبو أخبرني ٠ • قال ثم 

فيكان فقال: — إلمها يتحاكمون كانوا التي العلواغمت عن وسئل 

ينزلكهان وهم، واحد، حكا كل فتما واحد، أسلم وفي واحد، جهينة 
ءرالشيطان عليها 

فيعنيتم، الفول من والصواب رر مرجحا: ري الطبال قثم 
مجتهبمهر إما دونه، مجن فعبد الك، علل محلغيان ذي كل أنه لطاغوت( ا) 

أوالمعبود، ذلالثا كان انا إنله، عبده ممن بطاعة وإما عبده، لمن 

١٠شي،ء من كان ما كائنا أو صنما، أو وثنا أو ثيطايا، 

بهلا.مةؤإما رر ت قوله ويلحفل ا الطاغوت ) لمعنى ■جامع تعريفا وهدا 

أخرئ؛ 4jTفى ااهلاغوت ورد وقد , لله)اءون عبد فهو ا( له عبده ممن 

بالجنتِيرمتون الكثابِ من نصسا أوتوا الذين إلى، تر ألم ؤ • الى تعال ق
[.٥١المساء: ل ى والطاعون 

ثُُُم ه ُمُمهُ ء ُ

ويغفرالله يحبمكم ءاو؛عوني الله دج«ون كممم إن قو ؤ ت تعالى ويقول ~ ٤ 
اللهنولوا ^ن والرسول الله أطينوا فل رلجم غم والله ذنوبكم لكم 

.٤ ١ ٨ / ٥ الملبري: تضير ( ١ 
٦٤ ٥ / ٨ أيضا: وانظر ٤ ١ ٩ / ْ ه نمالصدر ( ٢ 



1اا1،ضء 1وأ، 1كاقْ> وجوب علي ااح|اة او؛هوص ٢; 0بحث 

[.٣٢، ٣١عمران: ]آل الكافرين.۶ يحب لا 

كثيرابن، ولكن • نحران نمارئ بها انحاطب أن الطبري رجح 
كلعلى حاكمة الكربمة الأية هذه )) يرها نففى فقال عامة جعلها 

محيكاذب فإنه انحمدية، الطريفة على م وليس الله، محبة ادعئ من 

محيالنبوي، والدين انحمدي، الشرع ينبع حتى مر اِد نمس محي دعواه 
الكرسول عن الصهحيح في نستا كما وأحواله، وأفعاله أقواله جميع 
ثم،.((ل ؤ ا. أمرنافهورد(ر عليه عملاليس عمل من قال:) نه أ. 
ئ)،والرسول الله أطينوا فل ؤ )١ ت الثانية الأية علئ معلما كثير ابن قال 

أنعلئ فدل ه الكافرين لايحب الله ه' ؤ . أمجرم.عن حالفوا أي نوأرُاه 
ادعئؤإن بذلك، اتصف من بمحب لا وانك كمر، الهلريمة فى مخالفشه 

المبيالرسول يتابع حتئ إليه، ويتقرب الله بمحب أنه نمه في وزعم 

لوالا،ي والإنس، الخن الئقلين جميع إلئ الق ورسول الرسل، حام مي المن 
وسعهملما زمانه في - منهم العزم أولوا بل المرسلون، بل - الأنبياء كان 

ثاكر.ت  ٤٣٢ / ٦ الطري: تقم انفلر ( ١ 
محيياتورد الباطلة حكام اِد نقض باب نضمة، ات كتاب لم; جمرواه آ ٢ 

شأحدث من ) : >،._ مسلم في ونبله \مكرر. y\Aورفه ٠ ادمرر 
ّرد( فهو مجته لبس ما هذا أمرا 

٠التعب ط ٢ ْ / ٣ كثير ابن ير نف( ٣ 



واحخاههأحهاا1، الاه ائزو  Loميو اات؛0، 

((. شرمته. واتباع طاعته في والدخول اتباعي إلا 

يواجهمن نقثة فهي معاصريه، بعض بكلامه يقصد كثير ابن وكأن 

ويتقربالله يحب أنه نمه فى وزعم ادعئ ؤإن I قال ولهذا واقعا، 

ب.

بمصومن ؤ الواريث: نبات علئ التعقيب في تعالئ ويقول ٠- 
ؤجأ؛"هشن عداب وله فيهأ حاليا نارا يدخله حدرد0 وتعد ورسوله الله 

أاآ.]الماء:

Iأبدي الخلود أن وترجيحه الأية لهذه تفسيره بعد القلبري قال 

مةقفي ورسوله اللص عص من النار في أومخالد ت فانل قال فان )١ 
اللكأن في شكا ذلك في محميتهما إلئ جمع إذا نعم، قيل; المواريث؟ 

الشفحال ذلك علم أو الآيتين، هاتين في عباده علئ فرض ما عليه فرض 
حعاقال من قول من ، عباس ابن ذكر ما علل أمرهما، في ورسوله 

فيالله يوصيكم ؤ ونعالئ; تجارك افه قول الق رمحول على نزل 
أيورثتمام إلئ [ ١ ١ تالمساء: 4 الأنتن حظ فل للدكر أولادكز 

أوالمال نصف الغنيمة يحوز ولا العدو، يقاتل ولا الفرس، يركب لا مجن 

.٢  ٥/١٢ه: نفالمصدر ١( 

•ناكر ت ٣ ٢ / ٨ الطبري ير نمانظر • قبل من ذكره ما إلى يشير ٢( 



dJJIسوء إلي اكإخْء وجوب علي الحااi، ألهوص ٢; 0؛حث 

المنولد لصغار م قما اس مة قمنهم تنكارا اس؟ المال حميع 
أهلميراث من م قما الله مة قخالف ممن — ولده وإناث ائه ون

وحكمذلك في حكمه وحالف كتابه، في قسمه ما علئ بينهم الميراث 
ابنأمرهم ذكر الدين امحتنكره كما حكمهما، محنه استنكارا رسوله، 

الدينمن الش رسول أصحاب أظهر بينر كان ممن اس عب
لأنهافار، في الخلود أهل من فهو الأية، يردْ أشكالهم وفي نزلت فيهم 

الإسلامملة ومجن كافرا، بالك ير يمتللث في الك حكم باستنكاره 
((حار-جا 

اللهيعص ومن ؤ تفسير: في قال حيث كثير ابن فهمه ما وهذا 
•أزهؤ<مهين عذاب وله فيها حاليا نارا يدحاته حدود0 ويتعد ورسوله 

حكمه،في الك وصاد به الك حكم ما غير لكونه أي: را آ ١ ٤ اء: لنا] 
يجازيهولهدا به، وحكم الك م فبما الرضا عدم عن بمدر إمما وهذا 

ا.الخذابالألمم١كيم((ر في بالإهانة 
بماالئاس بتن لتحكم بالخى الكتاب إليك أنزلنا نؤإئا I تعالى ويقول — ٦ 

محمديا ه إليك أنزلنا إنا ؤ )١ الملري؛ يقول ا. ١ • ٠ الماء: ] ب الله أراك 
الناسيثن لتمضي ه الناس بين لتحكم ؤ - القرآن يعني، - ه لكتاب اؤ 

شاكر.ت  ٧٣-  ٧٢/ ٨ الهلبري ير نف( ١ ) 
الشعب.ٍل ٢ . ٣ / ٢ كثير ابن ير نف( ٢ ) 



هاحظ0،،احواك 1اا1، أنزل ما معو الحقم■ 

،كابه«ر من إليك اس أنزل بما يعني ي الله أراك بما ؤ بينهم ففصل 
إماالثّرع؛ قو\ذذن على معناْ ه الله أراك بما ؤ رر عقلية; ابن ويمول 

الئنمالك نضمن وقد الوحي، سس علل جار بنفلر أو ونص، بوحي( 
العصمة((نبيائه لا 

بابمن فغيره الك أراه بما يحكم أن الك أمره الق رمول كان فاذا 
ثيءهالأم س لك نس ؤ ت أحرئ آية في تعالئ قال ولهذا أولى، 

[.١٢٨عمران:]1ل 

مجنمحمد يا لك ليس قيءه: الأم من لك' ليس ؤ )١ العلبري: يقول 
طاعتي،إلئ فتهم وتنتهي أمري، م فيهتنفذ أن إلا خلفتما أمر 
يهمفأثضى غيري، دول بيدي بينهم والقضاء إلي'، أمرهم ؤإنما 

أولماأحد غزوة فى نزلت وإن والأية . .٠ .اء. أئبالذي وأحكم 

أولفي كما عام ا لعقلهأن إلا قريش، كفار علل الرس—ول. دعا 
بلله كله الأمر إن ثل ؤ الئ; تعبقوله شبيه وهدا الملجري. عياره 

يحب،كيض ويدبره يشاء كيف يصرفه أي; [ ١ ٠ ٤ •' عمران ل آت 

ناكر.ت ١ ٧ 0 / ٩ يراكلجري: نف١( 
آ(ا>رالوجمأ/ْأآ.

يرالءلمي/>/أ\،اتشاكر.'ا(تف





و|حظ0ا،أحواك الاه أغزو ْا مير اليص 
؛،ققء-ء5

لطالاية كل عند وقفنا ولو حدا، كثيرة هذا في والايات ٩— 
بعضفي المضرين قوال لد كنماذج يكفي ما مضئ فيما ولعل المقام، 

ومررها.وأرقامها الآيا>ن، بعض بذكر هنا فمنكتفي ثم ومن الايات، 
مجعير، النفكب فامامجه ودلالاتها معناها لفهم الاستزادة أراد ومجن 

اشكتاب في وردت فد — وغيرها — والإذن مجر، وات الحكم، أن ملاحثلة 
قسمين:علئ تعالئ 

بخلفه.متعلق قدري وني ك— 

•بامرْ متعلمؤا شرعي دينكا و- 

4احكم؛الهمى رب قال ؤ تعالئ: كقوله الكوني فالحكم 
أعداءك.به وتخذل عبادك به تنصر ما افعل أي ؛( ١١٢!ساء لمد ات 

4بجنكم يحكم الله حكم ذلكم ؤ ت تعالى كقوله الثرعير والحكم 
ثلاثة!أمور يلاحظ وهنا  ٤١•لممتحنة!ا] 

واإقاسر.الثسرع تعارض لا أنه لبيان التقسيم هدا أن أولها! 

ككفرالكفارالك لشمع مخالفا يكون مجا ومنه — يقع أن لابد فالغدر 
يقعما مجته ولكن ورضيه، به الله محامجر الشمع أمجا — العماة وعميان 

يقع.لا ما ومنه 





و_احظ0أ<احهاو1، 1وو1، انزل  loمي0 المقم• 

ذللث;في الواردة الايات فمن 

هالحارستي وهوأمرع الحكم ك ألا ؤ ت تعالى وله ق— 
]الآنحام:\أ•[.

خيروهو الحي بمص لله إلأ الحكم إن ؤ الى: تعوله قو— 
[.٥٧الأنعام:] ه الماصل^نؤ^^■ 

[.٣١: ]الرعي.ه جميعا الأمر لله نل ؤ تعالئ: وقوله 

١[  ٣٧الرعد: ه] عربنا حكما أنزلناه وكذلك ؤ تعالئ: قوله و~ 

[.٤١: الرعد ] ه لحكمه معقب لا نحكم والله ؤ تعالى! قوله و— 

هالأإياه مدوا ألأ أمر ش الخكمإلأ إن ؤ تعالئ; قوله و— 
.[ ٤ • ]يوسف؛ 

مء0 ِ ِ َم0  [.٦٧:يوسف ] ه توكك لله؛نليه إلأ الحكم إن ؤ تعالئ: قوله و— 

هؤقه أحدا حكمه في يشرك ولا ؤ ت تعالى قوله و~ 
]ااأكهف:أ\[

ءم._م ّهَ َ 0 

إلئيشاء من يهدى والله ميتات آيات أنزلنا لقد ؤ الئ! تعقوله و— 

فريقبموش يم وأطعنا مول وبالت بالله ويمولوزآمثا تبيوجه ئصراط 



الاهشوء 1وأ> اكثاقم وجوب طم الهوص ٢: هبيثث 

ُْهٌ 0َ م '•م ' َ ِْ 0ْمح  ورسولهالله إلى دعوا وإذا بالمومب؛ن أولئك وما ذلك بعد من منهم 
^بمكنلهمالخق;أنواإوه

علمهم°الله يحيض أن يحاقون أم ارنابوا أم مرض هثوبهم أفي ■ؤجته مذ°ءغتن 
اللهإلى دعوا إذا التومي؛ن قول كان إثما الظالمون هم أولئك بل ورسوله 

وأبمنإاسونهوسلأمكمأنثو؛واناوأمحا 
هؤتمحة؟" اكائزون هم ؤأولئك ويممه الله ويخش ورسوله الله يهبع 

ا"؛-مآْ[.]المور:

بعضابعضكم كدعاء بينكم الرسول دعاء نجعلوا لا ؤ I تعالئ يقول و— 
أنأمره عن يحالمون الذين فليحذر لوادا منكم بمسألون الذين الله يعلم قد 

.[  ٦٣; >ج<^ أتيإ ءذاب أويصمهم محنه ئصمهز 

لهزكان ما ويختار يشاء ما يخلل وربك ؤ ت الي نعبقول و— 
صدورهمئكن م! يعلم وربك ؤعه يشركون عما ونعالئ الله سيحان الخ-يرة 

الحكموله والأخرة الأولئ نجر الحمد له هو إلأ إله لا الله وهو •ؤجآ؟• يعلنون وما 
.[ ٧ • -  ٦٨الغصص; ] ه وه يرجعون وإليه 

ء0 َ َْ ء ْ.سم ' مء صُ  وادعإليك أنزلت إذ بعد الله ايات عن يصدنك ثؤولا تعالى: يقول و— 

هوإلأ إله لا آخر إلها الله مع ندع ولا المضرك؛ن من نكونن ولا ربك إلى 



و1حظ0،،1وا،< أنزل 0اميل المقي 

٠ُ َه م ْمُ 0همُمُ''تٌ م 0 ِ ُ ء

^■ؤج1ب ترجعون وإنيه الحكم له وجهه إلأ هالك فيء كل 
.[ ٨٨، 1٨٧.القمص: 

رزقٍمحثمئهس ١^^٢ ل تعالئ: يفرل و— 
الذينظن وما ونقه نمترون الله على أم لكم أذن آلله هل وحلالا حراما 

أكثرنمولكذ الئاس هضلٍءلى لذو الئه ١^ القٍاءة يوم ١^ ارله على ثنون 
آ.٦ • ،  ٥٩]يونس; ■^C"ه ينكرون لا 

ُرَأ؛ءُ ََ بمُ 

أمراورموله الله قضى ءوْنةٍإذا ولا برمن كان وما ؤ • تعالى ويقول "" 
ضلالاضل فقد زرنونه ١^٠' نص ومن أنرهم ءنْ ١^ نهز يكون أن 

.[  ١٢٦الأحزاب; ل 4 ؤجه مينا 

اللهذلكم الله إلى ئيءفحمحمه من فيه احطثم وما ؤ تعالئ; يقول و— 
١[..]الشورئ: d ٠ أنمبُ وإله عل1ه رش 

يدريكومجا والميزان بالحي الكتاب انزل الذي الله ؤ ت تعالى يقول و~ 
لعل'اسمهربٌهه]اكورئ:با[.

محعولا فاثمنها الأم من شربمة تش جعلناك ثم ؤ تعالى: يقول و— 
الظايينوإن مجا الثه من صك يعوا لن إئهم •؛ثمئلأ يعلنون لا الذين أهواء 

.[ ١ ٩ ، ١ ٨ ]الحانية: ه النممئ ولي والله ننض أوباء نفهم 



dUIشرء ،، Jlاكأثبم وجوب طم 1احااة العو3ما r؛ مبحث 
٦٩

ورمولهالله يدي بين تمد'ما لا آمنوا الدين أيها يا لؤ ليالي; ويقول —
.[ ١ ; زالحجرات ه عبتم يبع الله إن الله وائموا 

ءء' ٠ ُ ■'0ِ ُ ُ  ٠

علي_موالله بتكم يحكم اللٌ حكم ذتكم ؤ الى: تعيقول و— 
ا.١ • ]الممتحنة: حكتمج}حكبه 

آياتوستأتي الاسغماء. المغمود ليس اذ الايات، من وغيرها 

تعالى.اش ثاء إن التالي، القسم ني، أدئ 



ه؛حظ0هاحواك 1اا1، انزل 0ا بغي0 ااحق0> 

الايات.بعض >ع وئمات ؛ ثانيا 

يدعوناثكناب من نصيا أوئوا \ج,ن إز نر أنم ؤ تعالا: الك قال — ١ 

[.٢٣عمران: ]آل 

حريرابن ورجح التوراة، أو المران هو هل الكتاب، محي احتالف 

محال;عباس ابن عن الطبري فروئ النزول، سب في واحتلم، الثاني 
إلافدعاهم يهود، من جماعة عر الدراس بتت الش. رمول حل ل٠ 

ياأتت دين أي عر ت زيد بن والحارث عمرو بن نعيم له فقال اش، 
كانإبراهيم فان فقالا; آ وليمه إبراهيم ملة عر ) ال: ق؟ محمد 

يمنتافهي التوراة إلئ فهلموا ) : اش. رسول لهم ال فقيهوديا. 
الكتابمن نميتا أوتوا الذين إني نر ألم ؤ اش: فأنزل عليه، فأبيا وبيمكم(، 

عريدل وهذا . ، [أ ٢ ٤ ; عمران ]TJ يقرون كانوا ما ؤ محوله: 

كثيرابن عليه اقتمر وقد شاكر. ت ٢ ٩ ٢ / ٦ التلبري نمير انفلر ( ١ 
j،.yy/x .الضب

ورواه، [ ٢ ٨ ٩ / ٦ يرالْلري تغ] عباس ابن عن زض من الطبري رواه ( ٢ 
أبىابن ير تغانظر العلبري[، وصله ]م مرملا عكرمة عن حام أبى ابن 







اااأ،ضء ،، Jiاكاقم ءإ\دوجوب ااحااi، الهوص r؛ مبحث 

•به ويفرون يتولونه ومم به حاء وما موس يهم تكد في مثلهم الحق، 

عنتدبر يثم ه ئنرضون وهم منهم فريق يتول ئز ؤ قوله: ومجعس 
لحقيقتهوهو منصرئا، عنه معرصا حكمه، إلئ دعا الذي الش كاب 

ا.عالم((ر وحجته 

Iأهمها أمور عدة نذكر أن ممكن الطبري قاله ما حلال ومجن 

أوالمران كان مواء بينهم ليحكم إليه دعوا الذي الكتاب أن ١— 
الذياب الكتإلئ دعوا أنهم المغمود لأن واحد، الحآكم فالتوراة 
لامنواوصدئا حقا التوراة في مجا اتبعوا لو وهم انبساعه، عليهم وحب 

ممحصي..

منبهم خاصة غير أنها إلا الكاب أهل في كانت ؤإن الأية أن ٢— 
لموم، ؤ آية إن قال من قول علمئ الكلام عند سيأتي كما الحكم جهة 

أهلفى [، ٤ ٤ ]المائدة: الكامون'>ج<مح ى فأو°كك الله أنزل بما ينكم 
الكتاب.

عليه.دلت الذي الحكم وفي نزولها. مسبب فى عامة الأية أن —  ١٢

نبوةأمر في كانت، مراء أنها — الطبري ذكر كما — ذلك ومعنئ 

شاكر.ت  ٩١٢ ١ - ٢ ٩ ٠ / ٦ الطبري تمر 





dUIشوء 1ام اكاقص وجهب عري 1لحالة الهوص r؛ مبحث 
٧٥

،كثيرة الخمت وفي فيه فوال وات الطاغوت. عن الكلام سبق 
فىذكرنا كما لمون، المفيها يدخل الأية أن j._ بعدما — يهم والدي 

فيها:للسلف قولن نورد أن — السابقة الأية 

السحر،ا-يبت 8 نال; تفسيره فى مجاهد مجارواه ا: أحدمم

احبصوهر 1لءه يتحاكون ان إنصورة فى الش_يهلان والهناغوت 

٠رهم م١ 

فيها:الأقوال إيراد بعد — الأية هذه ير نففي الطجري قول اكاني؛ 
يقال:أن ه والطاعوتِ بالجنت، يؤمنون ؤ تأويل في القول من الصواب و8 

ويتخذونهماادك، دون من يعبدونهما الك، دون مجن بمعبودين يضيقون 

دونمجن بعبادة مجعفلم لكل اسمان ث والطاغوت الخبت أن وذلك إله؛ى. 
أوحجر مجن المحفلم، ذلك كان من كائنا له، أوحضوع طاعة، أو اش، 

كانتالض الأصنام وكانت كذلك، كان ؤإذا ياهلان. ث-أو ان إن

أي] صنام الأ تراجمه والaلاغوت صنام، المن ا-يستا ونيل • صنمان هما ت نيل ( ١ 
والطاغوتالسحر. ابت وقيل • [ الأصنام ألمة علل ننهلق ان الكه

ائتوقيل الكاهن. وااءلاء_وت الماحر، الجت ونيل يءلان. الش_
والطاغوتالكاهن الحسبت يل ونالكاهن. والطاغوت ٠ الشيطان 

بنَكب والطاغوت أخطب، بن حيى الخت يل وناح-رّ ال

٠٤٦٠— *؛ in/aالطبري ير نفمن اه. ٠ نرق. اذ 
ّالأستقامجة محل ه ١ ٢ / ١ كثير ابن وأورده ١ ٦ ١ / ١ مجاهد ير نف( ٢



مأحظ0أ،احواك الاه ألزل 0ا قيئ المثْ، 

حبوظكانت ففد اللي، دون من بالعبادة معفلمة كانت تعبدها الخاهلية 

معصيةفى الكفارطبعها كانت التي الشياشن وكذلك وطواغيت، 

أهلفي قالا ما منهما مقبولا كان اللذان والكاهن الساحر وكذلك اش، 
كانالأنهما شرف الأ بن وكعب أخطب، بن حيي وكذلك بالك، الشرك 

وبرسوله،به والكمر الك معمية فى اليهود من مجلتهما أهل فى مطاعين( 

وءلاغوتينا((حبتنح( فكانا 

أوشهنا فوله ولكن ها، قوله يشبه مجا الطبري كلام في مر وقد 

ابنأوضحه ما وهذا أوضح. التحاكم ميالة على ودلالته وأشمل. 
لغيرعبادة بكل الإيمان وهو رر ت والهلاع-ودت الخبت عن قالآ حيث معدي 

وعبادةوالكهانة، الحر ذلك، في حل فد الك، صع بغير حكم أو الك، 
رالشياخن(( وطاعة غيراش 

وأولىارسوو وأطيعوا الئه أطيعوا الاويناْذوا أيها يا ؤ تعالل; وقال ٣— 
بالكتزنون كنم إن ورأول ١^، إر إوإ 'زشيء في ثا3ئمْ مكم؛١، الأز 

أدهمْيزعمون الذين إلى نر أنم ؤتقآى تأويلا وأحسن خر ذلأث الأحر واتوم 
وفدالطاغوت إلى يحاكموا أن يريدون فلك من أنزل وما إليك أنزل بما آمنوا 

.٤ ٦ ٥ / ٨ تر نف١( 
معدي:تضيرابن ( ٢ 











حِالله شرء الم الطخ0، وجمب ااحاا٢P^ClJI ) ،i: مبحث 

فاءبانتينتفي منهما وكل الطرفن، من فانه مرين، اب هذين 

الكتابغير إلئ التحاكم يجوز لا أنه علن دالة الأية هذه ف

.،٠^٢

يزعمونالذين إلى نر ألم ؤ ت تعالى قوله وهي الثانية الأية أما ب— 
١^٠٠يتحاكموا أن يريدون هتك من أنزو وم، ؛، ٠٧١أنزو بما آ»توا أئهم 

دلالةوعن الطاغوت، عن الكلام سق فقد [، ٦٠الماء:] ه الطاعون 
فيالقلبري كلام ونقيا الطاغوت إلئ يتحاكم مجن حكم مسألة في الأية 

مرصع•ص أكثر 

فنكتغيالإسلام يدعي ممن بعض في نزلت الأية هذه ن ولا 

•النول أسباب من نماذج بإيراد 

كاهناسلمي الأ برزة أبو كان قال: هماص ابن عن العلبراني روئ 
االسلمينمن ناس إليه فتنافر إليه، يتنافرون فيما اليهود بين يقضى 

تقوله إلئ ه أدهمآ>ثوا يزعمون الذينَ إز نر ألم ؤ وجل: عز ١^٠ فانزل 

الوفُينا/ا'ه-'أْتالوكل.انفلرإعلام ( ١ 
. ٢٩٢ا/البيان \(انظرأصراء 





الاهقرء الم 1اتحاثبم وجوب طم اJحااة الهوص ٢: هبحث 

لمحكمالرسول ؤإلئ الك أنزل ما إلئ دعوا إذا وكانوا الاثرف، بن كعب 
أنيريدون ؤ I نوله كعب، إلئ تحاكمكم ل ! قالوابينهم 

،.ا\ ه الطاغوت إلى يتحاكموا 

منرجل تنازع رر قال: تفسيره في مجاهد عن رواية وفي 

المنافق:وقال محمد، إلئ بنا اذهب اليهودي: فقال اليهود، مجن ورجل 

إلىيتحاكموا أن يريدون ؤ اش فانزل شرف ات بن كعب إلئ بنا اذهب 
٠شرف امد بن كعب وهو الأية، ه الطاغوت 

أنمع تعالئ، الك ذمه الذي للتحاكم صورا تعهلي التماذج وهده 

فىورد ما بحض — باحتحار — ذكره بعد كثير ابن قال كما عامة الأية 

عنعدل لن ذامحة فاتها كله، ذلك مجن أعم والأية ء النزول؛ أساب 

الرادوهو اطل، البمجن ا مواهما جمإلئ وتحاكموا والسنة المتتاب 

٢.((ر هنا بالطاغوت 

سلفيةط .  ٣٨-  ٣٧/ ٠ الماري فتح وانفلر ، ْ ١ ١ / ٨ الملمري: ير نف( ١ ;
أولى•

.ْ ١ ١ / ٨ الملمري ير ونف. ١ ٦ ٤ — ١ ٦ ٣ / ١ مجاهد تفسير ( ١ 
ت٠ ٣ / ١ ١لموقعين إعلام وانظر • الاستقامة حل ْ ١ ٩ / ١ كثير ابن ير نف( ٣ 

الدمل•



ئحظ0هاحواك الاه انزل 0ا ميد المقم 

الإيمانأهل من كانوا لو إذ ب، يزعمون ؤ قال تعالئ ايك أن ويلاحظ 
أنهمعلى فدل • ورسوله القّ غير إلى يتحاكموا أن يريدوا لم الصادق 
•، كاذبوزل وهم الإيمان يدعون 

أنزلما إلئ مالوا لهم قيل وإذا ؤ ; السابقة الأية بعد نعالئ نال وقد 
٠ا ٦ ١ ت اء النل ه صدودا عنلث يمدون المذافق؛ن رأيت الرسول وإلى الله 

إلئوالالتفات الرسول به جاء عما الإعراض فجعل را المتم: ابن قال 
ابنراقال ت الحميد العزيز تيسير فى وقال النفاق٠( حقيقة هو غيره 

يقبلفلم والسنة الكتاب تحكيم إلئ دعي مجن أن علئ دليل هذا القيم؛ 
وهومتعد، لا لازم، هنا ه يمدون ؤ ث النافقتن من أنه ذلك وأش 

علئمصدره أش ولهدا غيرهم، يمنعون لابمعنئ يعرضون، بمعنئ 

الكحكم قد ذلك عن المعرض كان فاذا صدا، التعدي ومصدر صدود، 
تحكيممجن الناس منع إعراضه إلئ زاد بمن فكيف بنفاقهم، سحانه 

معيزعم فم وتصانيفه، وعلمه بقوله إليهما والتحاكم والسنة الكتاب 
والوفيقذلك، فعله في الإحسان والرفيق، الإحسان أراد إنما أنه ذلك 

ته((والالكتاب وبتن حكمه الذي غوت  ٧٥١١بثن 

.0 ه ٦ ص ; الحميا. العزيز تيسير انفلر ( ١ 
.ror/r\(مخنصرالخوض: 

.0 ٥ ٧ ص الحميد العزيز تيسير آ ٣ 



الادضء 1لم اكاقم يجوب طم ااح1اق 1لحءودفي أ: مبحث 

Iبعدها وما الأية هده عليه دك ما وحلاصة 

ومحيإليه، يتحاكر واحدا رجلا يكون فقد عام، القياغوت أن ١— 

•ذلك من أكثر يكون 

اداذفيرن.صفات من الءلاغون إلئ التحاكم أن ٢— 

القحكم محي والسنة الكتاب إلئ التحاكم عن المعرض أن ٣— 
الكتابإلئ التحاكم من الناس منع ذلك إلئ يضم قاليي إذا بنفاقه، 

,ونفاقا كفرا أند هو كان أملوب بأي والسنة 

حشيؤمنون لا وربك فلا ؤ تعالئ! محوله وهى التالتة الأية أما ج— 
ويسلمواهمست، مما حرجا أنمهم في يجدوا لا ثز بيتهم شجر فيما يحكموك 

[.٦٥اء:الم] ه -مْنإ؟ نسبمأ 

عالئحولها الكلام فى وسقتصر . جداكثير حولها العالماء فكلام 

أمس؛

نزولها.سبب أجدهما: 

مياها.محي العلماء أقوال بعض ت والثاني 

منرجل محع الزبير قمة وغيره البخاري أورد فقد نزولها سيب أما 





الاهشوء إود اك1قي وجوب علم 1احااة الهوص م: 0،حث 
ةه.وحهه^مم؛ايه؟و

كماصحيح بإسناد — تفسيره في راهويه بن إسحاق وروئ . مجاهد 

اليهودمن رجل ض كان نال؛ ادشبي عن - الفتح ش حجر ابن قال 
لمدنهالتجئ إلى النافق اليهودي فدعا خممومة المناذق-ين من ورجل 

علمنه لمت حكامهم إلئ اليهودي النافق ودعا الرشوة، يقبل لا أنه علم 
يرمحونلا وربك قلا ؤ نوله إلئ الايات هذه اش فانزل ياخدونها أنهم 
فضلتنما حرجا أنفسهم في يجدوا لا ئم بيتهم شجر بما يحكموك حش 

[٦٥ت المساء ز ه نليما ويسلموا 

الأية؟لنزول مببا كان فأيهما 

النولذلك في للمروايات إيراده بعد — اس رحمه — القلبري رجح 
امحتكمانبه عني قال: مجن قول أعي - القول وهذا ء قال: حيث الثاني 

الذينإلى تر ألم ؤ قوله; في شأنهما اش وصف اللذان الطاغوت إلئ 
نلمد بالصواب، أولى ه فبلك من أنزل وما إليك أنزل بما أئهمآمنوا يزعمون 

ياقمفي ه بسهم شجر بما يحكموك حش يؤمنون لا وربك فلا ثؤ ت قوله 
أئهميزعمون الدين إز نر ألم ؤ ت بقوله عنهم الخبر الش ابتدأ الذين قحة 

.١ ٦ ٤ / ١ مجاهد ير تغانفر ( ١ 
أولئ,ملقية ٍل  ٣٧/ ٥ الباري فح ( ٢ 



هاحظ0،،احواك 1او1، ؛نزل 0ا ميو ااحث><، 

بعضفإلحاق فهته، انقطاع علئ تدل، دلالة ولا ه إلياك أنزل بما آمنوا 
((أولئ — انقطاعه على دلالة نأت لم ما — ببعض ذلك 

وابنالزبير عن روئ الذي في أن ظان ظن فان ء الطري: نال ثم 
فيقال من ونول الحرة راج في الأنصاري وقصة قمته من الزبير 

ؤ<بيتهم مجر فيما يحكموك حش يومغون لا وربك' فلا ؤ فنزلت ت حيرهما 
نبلها،الايات قصة مجن وقمتها الأية هذه حكم انقطاع عن ينبئ ا م— 

إلئانحتكم^ن قمة فى نزلت الأية نكون أن ممتحعل غير فإنه 

إذنصارى، المد وصاحبه الزبير فيه احتكم مجا بيان فيها ويكون الهلاغوت، 
إuقكان - مستحيل غير ذلك كان ؤإذ ذلك، علئ دالة الأية كانت 

واحل،سياق على معانيه متعقة الكلام دام ما أولئ، ببعض ذلك بعض 

عنبه يعدل فبعض، مجن ذلك بعض انقطاع علل دلالة تأتي أن إلا 
قبله((مجا معنئ 

•رواية عن نال حتن حجر ابن إليه ألمح اللجري ذكره الذي وهذا 

ونزلتI أحري وفى ذلك، فى نزلت الأية هذه إن واش الزبيرث قال ف٠ 
الزبيروأن كثر المد رواية والراجح رر حجرت ابن قال — الأية ه وربك لا فؤ 

ا(تفسيرالهلبرتم،;خ/؛آْ.
0^0.— ه:\إا^0 نمالصدر ( ٢ 



dJJIشوء 1ود |اتحاقم وجوب طال ،!!!، sJIالهوص ٢: مبحث 

فىنزك الأية هذه أن أحب فوله; يفصد ، و بذلك يجزم لا كان 

الطب-ريعند لمة مأم رواية في وقع لكن  ١١حجر: ابن قال ثم ذلك. 
فىوكذا وخصه، الزبير قمة فى نزلت وأنها بذلك الحزم والطبراني 

نزلتإنما الأية بأن والشعبي مجاهد وحزم . .المسيب.بن معيد مرسل 

الذينإلى تر ألم ؤ ت تعالى فدله وهي، يلها التي( الأية فيه نزلت فيمن 
إلىشحاكموا أن يريدون يالك من أنزل وما إلياك أنزل بما آصوا أئهم يزعمون 

مببأن من الطبري رجحه ما حجر ابن ذكر ثم ، ا( الأية ه الطاعون 
وأنهواحد، مسب فى كلها الايات نذلام ليتق واحد الايات هذه نزول 

فيتناولهاذلك أثناء فى وقعت وخصمه الزبير قصة تكون أن مانع لا 
ا.ل أعلم واس الأية عموم 

ماخاصة متوجها الطبري ذكره ما كان ثإن — ااقولين كلأ وعلى 

رأيتؤ فيها: صراحة النافمين ذكر الق إن حيث الأيامى مياق يقتضيه 
الروايةا بينم[. ٦١لالس_اء: ظهؤ< صدودا نك يصدون اوغافمن 

الاياتعليه دلت فما — نمار ات من رجل الزبير خصم أن فيها خرئ المد 

فهيذلك؛ مجن شيء منه صدر عمن الإممال اف نفى حيث جدا؛ واصح 
أولى.سلفية محل  ٣٧/ ه الباري فتح ( ١ ) 
أولئ.ملقية ط  ٠/٣٧ \ح\وي فتح ( ٢ ) 

.١ ٠ ٩ / ١ ٠ لم معلئ الروي ثرح وانْلر •  ٣٨/ ْ السابق المصدر ( )٣ 



هاحظ0ء،احواك الاه انزل  loميل المكي 

يمملا الإيمان وأن والمة، الكتاب إلئ يتحاكم أن أبئ من كل في عامة 
له.والتسليم الرسول. يمحكم إلا 

بالرسولطعن فيه عفليم أمر الزبير صاحب قاله الذي وهذا 

الكلامهذا مشل صدر ولو I العلماء قال )ا عنه الروي قال ولهذا وعدله 
كانهوئ إلئ بته نمجن ان إنمجن اليوم نمحاري الأ به تكالم الذي 

نالوابشرمحله. ئتله فيجب المرتدين أحكام قانله على وجمرت كمرا، 
ويدفعسس يحالف الإسلام أول في كان لأنه ه المي تركه ؤإنما 

قله.مرض،في ومجن أذي ض ويمص أحس، هي بالتي 
يمحيثلا ) ويقول; آ، تنمروا ولا وبشروا تعسروا ولا يمروا ) ويقول; 

تزالولا ؤ I نعالئ الك ال فوند . ( أصحابه يقتل محمدا أن الماس 

با1أه ١^ واءنءحً عيم ^١ص ي؛ فليلا إلأ ميم ^ ١٢عز تطغ 
.٢١آ((أ  ١٣]المائدة:ب اوسإن

ناقشوقد محنافما، كان الرحل هذا أن مجن المعص ذكره مجا ذكر ثم 

الفتحفي حجر ابن مألة المهذه 

وهراكاني، الأمر إلئ نمقل الزول أباب في قيل ما بمال وبعد 

ْالغتح وانظر ، ١ • ٨ / ١ ْ الروي ثرح ( ١ 
. ٣٦-  ٣٠/ ٠ اuرى فح انظر ( ٢ 









3أحظ0اا،أح3ااه الاه أنزل ما ميد ااح،؛0، 

كثيرابن كلام على الك رحمه — شاكر أحمد الشيخ علق وقد 
أنفيه بثن طويل بعدكلام قال حيث مطولا تعليما الايات هذه حول 
شرح،طول إلئ تحتاج لا اللغفل، صريحة الدلالة واضحة الايات هذه 

وأنللإيمان، ثرط ورسوله اش طاعة وأن بالتأويل، التلاعب تحتمل ولا 
الكفر،أنواع شر والنفاق النفاق فهو غيرهما إلى وتحاكم عنهما صد من 
أنالمقدمة الكريمة بنفسه وتعالئ تبارك ربنا م يقنم رر ; فال ثم 

رممولهإلئ كله شأنهم في يحتكموا حتئ منتن مؤ يكونون لا الناس 
فىلايجدون حاضمى، طادحين يحكمه يرضوا وحتئ ، .■ محمد 

ء

حكمإلئ قلوبهم دخيلة في لموا يوحتى أنفسهم، في حرجا حكمه 
فىيخضعون ولا المومتين، به ينافقون لا كاملا، ليما تورسوله الك 

مشقةمن ذلك في يلقوا مجهما به يرضون بل غيره، أو حاكم لقوة قبوله 
فيلحلوا بل فقل، مجومنتن يكونوا لم ذلك يفعلوا لم إن وأنهم مونة، أو 

((أ. .والنافمين. الكافرين عداد 

وتقديسهاالإسلامية البلاد من كثير في القوانين عن تكلم ثم 
علماءيهأالقها التي الكلمات مجن ذللث إلئ وما وتشريعا فقها ميتها ون

ليثاقوانينهم جعلوا أنهم ذكر أن بعد قال نم الشريعة. علئ الإيلام 

اكفسر:م/أا؟.عمدة ( ١ ) 











ح—ءِالاد ضء إلي اكاثه وجوب ءا\د ااحا1ة |وهو،م ٢: مبحث 

آثارهمأورد وقد السلف، من واحد غير عن مروى المعنى وهذا 

•ومنها وغيرهم، والسيوض الغدادى والخطيب الطيري، 

أرباباورمانهم أحنارهم ائحذوا ؤ فوله: عن سئل أنه حذيفة ن ع— 
شيئالهم أحالوا إذا كانوا لا، ء نال! يعبدونهم؟ أكانوا ه، الله دونِ من 

أمارا I قال أنه رواية وفي • ٠ حرموه شيئا عليهم حرمجوا ؤإذا استحلوه، 

أحلواإذا كانوا ولكنهم لهم، يصّلون ولا لهم يصومون فكونوا لم إنهم 
حرموه،لهم اش أحله شيئا عليهم حرموا ؤإذا C استحلوه شيئا لهم 

ا(ربوبيتهم كانت فتللن؛ 

ال:قه أربابا ورمانهم أحمارهم ائحدوا ؤ أنس بن الربيع ن ع- 
بنيفي كانت التي ة الربوبيكانت كيض الية؛ المبي ٩ قلت! 

بهأمروا مجا الك كتاب في وحدوا أنهم الربوبية كانت، قال! إمرائيل؟ 

بهأمرونا ا مف، بشيء أحبارنا بق نلن ! فقالواعنه، ونهوا 

ونيذواالرجسال تنصحوا فاملقولهم. انتهينا عنه نهونا وما ائتمرنا 

يرهنففي الرزاق وعبد ، ٢١٣— جره تفش الحلبري رواه ( ١ 
دارط ٤ ٥ / ٧ الأيمان شعب وفي ، ١ ١ ٦ / ١ . سننه غي والبيهقي ، ٢ ٧ ٢ / ٢ 

. ٢/٦٧ والمممه الفقيه فى والخطيب العلمية. الكتب 
.٢ ١ ٢ / ١ ٤ الهلبري في شاكر محمود علئ أشكل ما يصحح ( ٢ 







واحكاههأحواك الاه انزل  Lqميل الحقهم 
وءء؛تؤءءمح

حام.س ئ،ى بحديث 

فيبعصا بعضنا يطيع لا أي رر الأية; هذه في الألومي ويقول 

عدي.لحديث وتحسينه الترمذي رواية أورد ثم ا( تعالى القد معصية 

أنوهي واحدة، التوبة[ وآية عمران آل ]آية ١^٠^، فدلألة إذا 

والتحرمافحاليل في والرهان الأحبار اتياع في كان إنما الأرباب اتخاذ 

للاحبارالعبادة تكن لم السلف أشار وكما الله٠ دون من ابتدعوه الذي 
دونمن لهم رااهلاعة كانت ؤإنما لهم، أوالصلاة لهم بالسجود والرهبان 

يعبدونلا ~~ للرسول عدي نال كما — والممحارى واليهود ٠ اش 
لهم.والصلاة بالسجود ورهبانهم أحبارهم 

قالرافان فقال: عليه وأحاب الاعتراض هذا حزم ابن أورد ولهذا 

موهاس دون من أربابا ارئ والنمهود الياتخذ كيض ائل; ق

كانفلما وجل، عز لك التسمية إن الوفيق: وبالش قلنا هذا؟ ينكرون 
محاويحلون ورهبانهم، أحبارهم حرم ما يحرمون والمصارئ اليهود 

بها،دانوا فد صحيحة وعبادة صحيحة ربوبية هذه كانت أحالوا، 

وهذاوعبادة، اللم دون من أرباب اتخاذ الحمل هذا تعالئ اش وممئ 

لطىنية.روحالمعاني*ا/آا'





ئ،لثظمه|حثهااد الاد انزل ما بغير المقمر 

حام.بن عدي حديث 

مماغيرها مع والتربة[ نعام، والمد عمران،  JTل1ية الثلاث يالأيات 

جاءتإذا نعجب فلا ثم ومن بعصا، بعضها يفسر اإق_رآن في ورد 

الشركمحي يدخل حطير باب لأنه الباب، هذا في قوية العالماء عبارات 
الستعان.والق 

للحكمبيان وفيه الموضوع، هذا في العلماء ناله ما بعض وننمل 
تالايات هذه علميه دلت، مما يستنتج الذي 

القرآنهدى راومن : — صريح واضح كلام محير — الشنمهلي يقول 

بهجاء الذي التشريع غير تشريعا اتبع من كل أن بيانه أقوم هي للمني 

فانياعهعليه، ومحلامه الله صلوات الن عيد بن محمد ادم ولد سيد 

قالولما الإسلامية، الملة عن مخرج براح كفر اخالف التشريع لذلك 

الكر لهم فقال قتالها؟ من ميتة نصبح الشاة ؤه! للنبي الكفار 
بيدهاللص ذبحه رما حلال، بأيديكم ذبحتم مجا ت له فقالوا ، قتلها( 

قولهفيهم الك أنزل الك؟! مجن أحن إذن فأنتم حرام، إنه تقولون الكرممة 
الساطينوإن نمى وآثه عد4 الله  ٢١يذكر نم مما فأكلوا ولأ ؤ ت تح__اإئ 

,أنت ما الصّواب ولعل [ فخرج ] المهلبوعت في 





وأحظ0هاذوا!،، الاه أليل 0ا ميو اللقم، 

٠(والاحرة الدنيا 

لرماللتباع ات هؤلاء حكم الإِلام شيخ بض آخر مرصع وفي 
إلأإنه لا لهم بل إذا كانوا إئهم ؤ ت الأية سياق في وقوله را ت فقال حبار وات 
الشر'كين;تتناول أنها ريب ولا [، ٣ ٥ ت الخاقان ] ي •?ج^ي يتك؛رون الله 

ءلاعته؛من به اش أمره عما استكبر من أيصا وشاول كبر، وات صغر المد 
للعبادة،التحق هر الإله فان الق، إلا إله لا فول: تحقيق من ذلك فان 

بعضعن استكبر فمن له، العباد ناله تمام فهومن الله به يعبد ما فكل 
هدافي الله إلا إله لا فول; يحقق لم لغيره ذلك في مهليعا سامعا عبادته 
المقام.

فيأ٠لاءوهم حيث أربابا ورهبانهم أحبارهم اتخذوا الدين وهرلأء 

وجهتن;علل يكونون الك أحل ما وتحرم الك، حرم ما تحليل 

التبديل،على فيتبعوهم الك لبن بدلوا أنهم يعلموا أن ت أحدهما 
معاتياعا الق احل مجا وتحرم الق، حرم ما تحليل فيعتقدوا 

ورسولهالك جعله وقد كفر، فهدا الرمل، دين حالفوا أنهم علمهم 

غيرهاتبع مجن فكان لهم، ويسجدون لهم يصلون يكونوا لم وإن شركا، 

٣٧١٢-  ٣٧١٢/  ٣٥الفتاوئ; مجموع 



الادسوء 1ود اكاخم وجوب طم، 1وحااة الحوص ٢; هبحث 

دونذلك قاله ما واعتمد حلاف أنه عالمه مع الدين حلاف في 

٠هؤلاء مثل مشركا ورسوله، اللي قاله ما 

الحراموتحليل الحلال ؤإيمانهم.تحوء اعتقادم يكون أن ت واكاني 
يفعلهما لم الميفعل كما الق، معصية في أءلاءوهم لكنهم ا ثابت
أهلمن أمثالهم حكم لهم لهؤلاء معاصي ألها يعتقد التي، المعاصي من 

فيالطاعة إنما محال; أنه غه المي عن الصبمييح في ثبت كما الدنوب 
((.. المعروف.

قليل،بحد إليها ّنشير مهمة بقية الإسلام سيخ كلام في ض وقد 
ملأحثلتين:لإبراز هنا نفض ولكن 

الوجهتنذكر حنن — يعرض لم الإسلام سيخ أن ت الأولى الملاحظة 
عندمن ويحرمون لحللون الذين أنفسهم والرمان ار لاحبل— 

هذانمل لما الحميد العزيز تسير ني وأيصا الإيمان كتاب حلبعات محي هكذا إ ١ 
فيماؤإبمانهم تباع ات هؤلاء اعتماد يكون أن والمعنى الإسلام، شيخ عن 

الحقوجهه علئ ثابتا الحرام وتحليل الحلال تحرم من والرمان حبار اءت فعلمه 
,الفع عن حاء كما الك أحل ما وتحليل اليد حرم ٌا 

اعتمادهميكون أن ر1 ت f الفريان الوليد ت ] ٢ ١ ٣ / ١ امحيد فتح في وحاء 
ظاهر.والمعنى . ا( ثابتا الحلال وتحليل الحرام يتحرم وإ.بمانهم 

٧٠ ٠ / ٧ المناوئ مجمحع — أو — الإسلامي المكتب ط  ٦٧ص الإيمان ( ٢ 





الاهسوء الد اكاقي وجوب طم ؛iJI،aj i|الصوص ٢: مبحث 

نصيبله فهدا الرسول قول عن وعدل خطئه، على اتبعه ئم الرسول، 

ونمرههواه ذلك في اتبع إن سما لا اش، ذمه الذي الشرك هذا من 
تحقيسرك فهذا للمرسول، مخالف بأنه علمه مع ، واليد بالالسسان 

الالحق عرمحا إذا أنه على العلماء اتفق ولهذا عاليه، العقوبة صاحبه 

ا(. . حلاقه. فى أحد تقاليد له يجوز 

معالدليل حالف لن التقاليد باب في العلماء يذكرها المسالة وهذه 

والححليبالو_j،، إعلام ش الميم ابن فعل كما حالفه بأنه المقلد علم 

أحمارهمايخذوا ثؤ التوبة آية يوردون وقد وغيرهم'، والتفقه، الفقيه في 
شيخهنا أشار هذا ؤإلئ حام• بن عدي وحديث، ه أربابا ورمانهم 
كلامه.آخر إلئ . . الشرك. مجن نصيب له ; قال حين الإسلام 

أحللما انحرمين اش لكتاب امحرفين والرهبان الأحبار أن والخلاصة 
لمبه، علمهم مع عنه ورغبة الحق عن عدولا الك حرم لما وانحلثن الق، 

الإيمانلكتاب الحطبة خ المإحدى في الصواب علئ ورد وقئ أثبت،، 
ناجيأبو ن حمحمود ت ١ ١ ٤ ص الإيمان انفلر ل علمه حلح التي 

مجلأحثلاتعليها حلبعة وهي اض. بالربمالعببكان شركة ط الشيباني. 
•آ كثيرة 

.٧ ١ / ٧ الفتاوئ: مجموع - أو -  ٦٨ص لإبمان ا( 



وأحظ0ا<احواك الاد انزل 0ا بغير اك؛؛0، 

كفرهم.في ثلث لا هؤلاء ن لا هنا، الإسلام شيخ لهم يتعرض 

الأتباعمن الثاني الرع ذكر لآ الإسلام شخ أن الثانية: اللاحفلة 
الخاللبتح_ريم وإيمانهم أسمائهم يكون أن  ١١قال: والأحبار للرمان 

تعالى،الك أزله الذي الحق الوجه على ثابتا أي . ٠( ثابتا الحرام وتحليل 

أوالحلال تحريمهم في والرهبان حبار المد يتبعون لا أنهم ذللي ومعي 
إنثم الك، حرم ما ويحرمون الك أحل مجا الون يحاإوإنما الحرام، تحليلهم 

مايخالفون قد — الحق الاعتقاد لهذا ين المعتمد — اع تبالأ هؤلاء 

اش،معصية فى والرهبان حبار اك فيهليعون فقط، العمل فى يعتقدون 
الخمرشرب أو كالزنا المعاصي يفعل من مثل سمم لا يكفرون لا ذة-ؤلأء 

للكبيرةمرنك، لهذا محرمة، معاصي أسما اعتقاده مع الربا أكل أو 
٠والجماعة نة الأهل عند معروف وحكمها 

كماباسما فسرها الك(( معمية في أطاعوهم  ١١الإسادم شيخ فقول 
.معاص.أسما يعتقد التي العاصي من يفعله مجا لم اليفعل 

حرملن واتباعا طاعة ولست، فقط، العصية فى طاعة هى إذا 

•كير فرق الأمرين ومم، الحرام• أحل أو الحلال 

وقبالواادك دين من بدلوه فبما والرهبان حبار ات اتبعرا ول ا/ئ فالنوع 



الادضء إود اكاثي وجوب علي 1اعااة العوص ٢: ْبتث 

حكمهم.حكمهم فصار به جاءوا ما 

والتبديلالتغيير يقبلوا ولم ذلك في يتبعوهم فلم ت الثاني النوع أما 
والمعصيةانحالفة في بالوقوع ذلك في أمحلاعوهم لكن ابتدعوه، الذي 

.الشرك دون فيما الذنوب بارتكاب عقض كمن فصاروا 





—^ًسسس———م

حولانايدة سؤرة من الايات 
اشأنزل بغيرما الحكم 

اأساوء|ونإ9رأضي : \لأود اهلطلب 

هم|و(واوء9هو |أ0شء9دبهذه ض : \لأفيلَاالنانو 
هاهةا9ظطت؟

أكإنإل >L ضو اكض( بمث9و مقم : الينحلماالد\لت، 
ءثفوااض1؟

د9نضأ ] اهفو اث9واضإ| ميم ؛ ال/اإاة ارلدييا 
؟[ ضء 

.[ ضإ ه9أا تكمإ ت 9قجك؛ عباس ابن ؛ الخالتس، الكالل0 





خإِالاه انزل 0ا بغيو اوحف؛>4> حوو ايانح؛، سورة أيان r: مبحث 
ءآمحتء»

اتئاكاسحث 

الهاثيذتسووت هئ 
الك1فؤل ها بخيؤ الهتمحم حول 

سبوزةال\ندة;ايات 

والتحدير— الش أنزل ما بغير الحكم حول — الايات هذه جاءت 
لكتابامح__رفين المنحرض الخالن الكتاب أهل متابعة ومن منه 

والحذرنمالئ الله بكتاب بالحكم مر والمد به، للحكم اإرافض_ين الك، 
واحدمساق في ا كلهالايات جاءت م؛ وغيرههؤلاء نة فتمجن 

نصها:وهذا [: ٥ • 1ية إلئ — ٤ ١ ]من1ية 

منالكمر ش يسارعون ^ij يحزنك لا الرمحول أيها يا ؤ ت الئ نمقال 
للكذبسماعون هادوا الذين وهن هلوبهم تؤس ولم باقوامهم آمتا قالوا الذين 

أوتيتمإن يمولون مواضعه بند من الكلم يحزقون يأتوك لم لمومآخرين سماعون 
ش1ثاالئه من ك تنس ظن فقه ١^ ترد ومن ء١إدنوا تنتن؛ لم وإن فخدو؛ ٥^١ 

الاخرةفي ونحم خزي الأنا في نحم قثونحم بجر أن ١^؛ ترد لم الذين أنكك 
بيتهمفاحكم جاءوك فان لينحت اكاثون للكذب محناعون ■؛ثجآ؛■ عظيم عذاب 





ااا1،انزل ماميل ااحث0> حول الانحة سورة ايات ٢؛ مبحث 

لمومحكما الله من أحسن وْن يغون الجاهلية افحكم ج}ج^• لفاسقون 
.[ ٥ • — ٤ ١ : الماندة ] ب ؤكه يوفون 

تعالئ;قوله ومنها 

ُم ْ ُ ُ ء ءَ ءم 

ؤجكالكافرون هم فأولثلث الله أنزل بما يحكم لم ومن ؤ 0 
أأ[الاللة:;

ؤجالظالمون هم فأولثاك الله أنرل بما يحكم لم ومن ؤ 0 
لالائدة:ْ؛[,

ُِْ ُء , ٠. ًر ُ ت  آ.٤ ٧ الاوألة؛ ] ه الماسمون هم قآوكااث الله أنزل بما يحكم لم ومن ؤ ث0 

—فيها العلماء وأقوال الايات هده حول مجملا الكلام وسيكون 

المضير.كتب في إلمه فيرجع فيها قيل وما آية كل تفسير تفاصيل أما 
;مهنالب إلئ فيها المحث تميم جاء حولها الكلام ولطول 



و1حظ0،،احواك الاه انزل  loشع. اوثق0أ 

الأولالطلب 
النزولباب اس فى 

تقولان أهمها أقوال عدة الايات هده نزول سبب فى 

اللهعبد روئ كما زنيا، اللذين اليهوديثن فى نزلت أنها I أحدسا 

اشرسول إلئ جاءوا التهود إن ٠ قال؛ أنه عنهما الك رصي عمر ابن 
ما) : الك. رسول لهم فقال زنيا، واممّأْ منهم رجلا أن له فذكروا 
محالويجلدون، نغخبمحهم ; فهالواالرجم؟( شأن في التوراة في تجدون 

فنثروها،بالتوراة فاتوا ٠ الرجم فيها إن كدبتم، ث محلأم بن الله عبد 

لهفقال بعدها، وما قبلها ما فقرأ الرجم اية علئ يدم أحدهم فوضع 

نالوا؛الرجم، 1ية فيها فإذا يده، فرفع يدك ارفع ملام؛ بن الك عبد 

فرجما،الله رسول يهما فأمر الرجم، اية فيها محمل، يا تنحيق 

ومسلمالبخاري رواه الحجارة. يقيها الرأة علئ يحني الرجل فرأينا 

وغيرهما

رنمالمناق_ا) وفي (، ١٣٢٩رقمه ر الحانز مراصع، عدة في البخاري، ( ١ ) 
باكوراةاتوا ففل ؤ باب - عمران م ير-سورة الخفوفي (، ٣٦٣٠

رقم) اللأط في الرجم باب — الحدود وفير ؤ<)رةما"1ْْ(، اتلوها ف



الاهالذل 0ا بغير ااحث0• حول 1لانحة سووة أبات r؛ هبحث 
ء؟ييءإ

علىم ٠ ال؛ قعازب. س الراء عن لم ملرواية وفي 
)هكذافقال: فدهماهم. مجلودا، ٢ محم1ال بيهودي ه المي 

علمائهممن رجلا فدعا نعم، ! قالوا'كتابكم( في الزاني حد نجدون 
حدنجدون أهكذا مجوسي، على التوراة أنزل بالذتم، أنشدك ر ت فمال 

أحمرك،لم بهذا نثدتني أنك ولولا لا، ت قال كتابكم؟( في الزاني 
تركناه،الشريف أحدنا إذا فكا أشرافنا، في كثر ولكه الرجم، نجده 
علؤلفلتجشمع تعالوا ت قلنا الحد. عليه أقمنا الضعمف أخذنا ؤإذا 

محكانوالجلد التحميم فجعالنا والوضيع، الشريف عالئ نقيمه شيء 
إذأمرك ا أحيمن أول إني، اللهم ) ت الك. رسول فقال الرجم، 
الالرمول أيها يا ؤ وجل؛ عز اش فأنزل فرجم، به فأمر ، أماتوه( 

ب<فخيره هدا أوتبم إن ؤ — قوله إلئ — ه الكمر في يسارعون الذين 
ثإن، وه فخذ والجلد بالتحميم أمركم فان محمدا ائتوا ت يقول 

اللهأنزل' بما يحكم لمْ ومن ؤ تعالئ: الق فأنيل . فاحذروابالرجم أفتاكم 
همهأولثلئ، الله أنزل بما يحكم لم° ومن ؤ ه، الكافرون هم محأولثاك 

برقمورد ا مك(. ٦٨٤•رنم ر ة الأم أهل أحكام باب وفى ( ٦٨١٩
ورفهاليهود رجم باب الحدود، كتاب لم: وم. ٧٠٤٣، ٧٣٣٢

(١٦٩٩.)

.الفحمة وهي الخممة من الوجه صول ي أ ا



هاحظ0هأحواله الله انزل ؤبما بغير الم؛م، 

فيه المامحمون هم قأوكلث الله أنزو بما يحكم لم ومن ؤ ه، الظالمون 
.٢١الكفاركالها« 

منهاكثيرا ذكر أخرئ وألماظ روايات الحديث لهذا ورد وقد 

لممy، عازب بن الراء ورواية • ٢ تضريهْال محي كثير وابن الطبري 
•الرول سب بيان محي نص غثرْ وفي 

وأنبجنهما، الدية في اليهود من طائمتين في نزك ألها اني: الئ
حرئ،ا/ت من الضعف علئ قتيلها دية فصارت الاحرئ قهرن إحداهما 

فقط.الدية منها يوحد حرئ وات القاتل مجن يقاد إحداهما أن أو 

فريفلةكان ء ت نال عنهما الله رصي اس عبابن عن ورد محقد 
فريظةمن رحل قتل إذا فكان قريظة، مجن أشرف المضير وكان والمصير، 

قريظةمجن رجلا الضير من رجل قتل ثإذا به، محتل الضير من رجلا 

المضيرمجن رجل يتل النبي. بعث، فلما تمر. مجن وسق بمئة محودى 
وبينكمبيتنا I فمالوا نقتله، إلينا ادفعوه ت فقالوا قريظة، من رجلا 

بالم1طمح،ينهم فاحكم حكت وإن ؤ فنزلت: أتوه ف.، التجئ 

وغيرْ.( ١٧٠*رفه)المهود رجم باب الخدود، كتاب لم، مرواه ١( 
—١ ' ْ / ٣ كثر ابن ير ونفبعدها. وما ٣ • ٢ / ١ ٠ الطبري ير نفانظر ٢( 

٠الشعب حل ١ ٠ ٩ 



حِّالاه انزل 0ا ميو المشم، حول سووة أبات م: هبحث 

ا(ه يعون الجاهلئة أقحكم ؤ نزلت; ثم بالمفس، المفس I والقسط 

ئبطولها نوئها عنهما الك رصي عباس ابن عن أخرئ رواية وفي 
عباسابن فعن الدية، تفاوت في ولائها التفميلية الإيادات من فيها 

أنزلبما يحكم لم° ومن ؤ أنزل: وجل عز الك إن )ا قال: عِهما اظه رصي 
همفأوكك ؤ و ب الظابون هم فاوكك ؤ و ه الكافرون هم فاوكك الله 

اليهودمن في الله أنزل عباس: ابن قال قال: الفامموزه، 
أوارتضوا حتؤب اياهلية، فى خرئ المد نهرت فد إحداهما وكانّى 

خسونفديه الدليالة محن العزيزة قتلته قتيل كل أن علئ اصطالحوا 

فكانواوسق، مائة فديته العزيزة من الدليلة قتلته قتيل وكل ومنا، 
لمقدمكلتاهما الهلائغتان فدك الدية، المي. قدم حتئ ذلك عالئ 

الصلح.في، وهو علبه يهلعهما ولم يفلهر لم ويومئذ ، الق رسول 
ابعثواأن الذليلة إلئ العزيزة فأرسلت قتيلا، العزيزة مجن الذليلة فهتلت، 

ديمهماقتل، حنن فى هذا كان وهل الذليلة: فماك ومحق، بمائة إلينا 
إنماإنا دية؟ نمض بعضهم دية واحد، وبلدهما واحد ونسبهما واحد 

فيوهر . ٤٤٩٤ورنم بالنفس. النفس باب الا.يات، كتاب أبوداود: رواْ ( ١ ) 
نولهتأويل باب المامت، كتاب والمساني ، ٣٧٧٢برقم داود أبي صحيح 
محنصحيح وهوفي ، ١ ٨ / ٨ ه بالمهل بنهم فاحكم حكمت وإن ؤ تعالى: 
.٤٤١.برقم المائي 



واحقاْهاحواك |اا،، انزل ْا مير |اح،؛مء 

غلامحمد فدم إذ ياما منكم، وفرقا لما منكم صيما هذا أعفاكم 

العلن ارتموا ثم بينهمسا، يج تهالحرب فكادت ذلك، نعطيكم 
مهحمدمجا والله ت فقالت، العزيزة ذكرت ثم بينهم، اللص رسول يجعلوا 

أعهلوناما صدقوا ولقد — منكم، يعطيهم مجا صعق منهم بمعطيكم 
رأيه،لكم يخبر محن محمد إلئ فيمحوا لهم، وقهرا منا صيما إلا هذا 

.محكموه فلم حذرتم يعطكم لم ثإن حكمتمره، تريدون مجا أعطئ إن 
رأيلهم ليخبروا اذ_فين المسمن ا نامحءه الك ول رمحإلئ وا فيمح

.افص. رسول 

ومجاكله بأمرهم وله رمحاس ر أحباش رسول حاءوا ا فلم
نجريسارعون الذين يحزنلئ، لا الرسول أيها يا ؤ وجل: عز اللص فأنزل أرادوا، 

فأولئكالله أنزل بما يحكم لم وس ؤ قوله؛ إلئ ه قالواآمتا الذين من الكمر 
عزالق عنت وإياهما نزلن،، والك فيهما قال; ثم الماسقوزه، هم 

٢•وجل،<ر 

،٢٢١٢برقم شاكر عند وهو ، ٢ ٤ ٦ / ١ بطوله أحمد ام لإمجا واه ر( 
برقمالمس—اني صحيح وهوني ١ ٩ / ٨ ائي المورواه • ه وصحح

دهعنم ات م ورقشاكر ت  ٦٣٢ / ١ • رير جابن ورواه . ٤ ٤ ١ ١ 
١١٩٧٤.



الادانزل  loميو الحقي حول الا؛حة سورة ايات م: مبحث 

فيالسببان هذان اجتمع ت يقال فقئ , JyjLjالسببان هذان ومادام 

.، كثيرأ ابن ذكر كما كله ذلك في الايات هذه فنزلت واحد ونت 
أعلم.واف 

الفولمثل ضعيفة إما ولكنها النزول باب أّفى أخرئ أقوال وهناك 

سجقفيما داخلة ثإما قريظة، يمي مع قصته في لبابة أبي في نزلت بأنها 

بعدارتد وأنه اليهودي صوريا بن اش عبد فى زلت أنها خى الغول مثل 
،.jvULdIفي زلت أنها في القول أو إسلامه، 

بلى:ما يلاحفل لمزول ا أمباب من سق ما عرض حلال ومن 

فغيهاازارده، الايات ويى النزول أسباب بثن تناسبا هناك أن — ١ 

جاءوكفإن مجراصعه، بعد مجن الكلم ويح_ثفون هادوا، الذين ذكر 
•• • التوراة وعندهم يحكمونك وكيف عنهم، أعرض أو بينهم فاحكم 

•فهوبعيد اليهود أمر في ليس زول سب فأي إلخ، 

ومنلليهود فضح مجن فيها بما زلت، التي الايات هذه أن ٢— 

لمنوالظلم والغمق بالكفر حكم من فيها وما المناففتن، من يواليهم 

اشأزل يما بالحكم للرسول. أمجر من فيها وما اش، أزل مجا بغير حكم 

الشى,ط١٢تفسيره فى 



هأحظ0أ<احتواك الاه أنزل 0ا ميو اليخي 

جاءتالايات هذْ — وغيرها إليه، اللم أزل ما بعض عن يمان أن والحذر 

الك،أزل ما بغير فيه الحكم علئ اليهود اتفق فقط واحد حكم بب ب

هؤلاءحال شابه ا مكل وهكذا , اص الثمفي ؤإما الزض، في إمجا 
ومكان.زمان أي في الجهود 

لحكممخالف أمر علئ — اإهلرفين بتن — والرصئ المصالحة أن ٣— 
الناص.مجن كثير فيها يغلط مسالة وهذه جازا. يجعله لا الله 

الإسلام،حرب في الجميع ودور واليهود، النافم^ن بثن العلاقة ٤— 

ذلكيرئ التاريخ يمتفرئ وس آالإس—لأم، شريعة على والاحتيال 

.ث'ءلان والأ زمان اي مختلف علئ ديدنهم 

عليهالتعليق ياتي م(( كلهاالكفار في  ٠١; عازب بن الجراء قول ٥- 
١^٠.شاء إن التالي الطلب فى 



1اا1،أنزل 0ا ميل المشم• حول الاتحة سورة أيان ٢؛ ْبحم• 

ماسب 
الايات؟المهم)دودبهذه من 

حامية؟ام عامة هى وهل 

اللهأنزل بما يحكم لم وس ؤ ت تعالئ قوله على هنا الكلام ميتركز 
فيهااحتلف ففد ه المامهون ؤ ب، الظالمون ثؤ ه، الكافرون هم فأولثلث 
فيقوال اٍد نذكر ومعديدة. أقوال على — تعالى اخ رحمهم "" اللف 

;الموفقواف فيها، الخلاف نحرر ئم ذلك، 

هى;الأقوال هد0 وحلاصة 

حكمه،وبدلوا اش كتاب حرفوا ين الغ• اليهود بها المعني أن — ١ 
فيبق حمكما — قال حيث عازب بن اليراء عن مروي القول وهذا 

٠كلها الكفار في رر الثلاث الايات عن — لم مصحيح 

لمومن ؤ المائدة في التي، الأتان الثلاث )١ قال الح صأبي وعن 
ه،الظالمون مم هأولثك ؤ ي، الكافرون مم فأولثالث الئة أنزل بما يحكم 

هيشيء منها الإسلام أهل في ليس الماسموزه، هإ أوس فؤ 
رنمالاثار  ٣٥٢، ١٣٠ ، ١/٣٤٦ • الطري ير نفني وهر ض، ( ١) 

١٢•٣٦،١٢•٣٤،١٢•٢٢.



واحقامهاحواك الله انزل  loميل ااحف0ء 

،.ذىااكفار((ر 

أهلفى الايات هؤلاء نزلت )١ ال: قأيما اك حالموعن 

٢)الكتان((

وأهلارى والمصود هاليفى #أنزلت ال:فمجلز أبى وعن 

:٣)الشرك((

ا.((١ الكتاب أهل في الايات هؤلاء رر قال; عكرمة وعن 

اليهودقتيل في أنزلت الايات هؤلاء أن لما ذ'كر )١ قال: قتادة وعن 

منّهموركان الذي 

قصةذكر حيث — مسعود بن عتبة بن الله عبد بن افه عبيد وعن 

بذلكعني إنما قال:» ثم - بينهم والفتيل والضير فريغلة بتن يهود 

الصفة8هذْ أنزلت وفيهم يهود، 

الهلمريير نفآ ١ 

السابقالصدر ٢( 

السابقالصدر ( ١٢

المابقالصدر ٤( 

السابقالصدر ه( 

السابقالصدر ٦( 

.:آ\الأتررنم-ا'ا.ا/أ"أ'ا
٢٠٢٨، ١٢٠٢٤رنم الائران ، ١٢٥.
.رقمْآ>آا،أنأاالأمان ا/لأأ'ا،
.١٢'آ'آ..\ا،٣١رثم الأثران ا/اْم،
. ١٢٠٣٢الأثررءم ا/اْم،
.١٢٠٣٧الأتررنم ا/آْآ،



الاهانذو  ١٠ميل المقم حوو |إاتحز، سوية ابات ٢: مبحث 

عنمروي القول هذا أن كما عباس ابن عن مروي القول وهذا 

بمابمحكم J؛ ومن ؤ ; ضقال عنه ,؛وي حث ، جإمحث حذيفة 
كانإن إسرائل بنو لكم الإخوة نعم را ي! انكافرون هم ءأوكااث الله أنزل 
((الشراك قدَئ طريقهم وكسلكن مرة. كل ولهم حلوة كل لكم 

بنيفي أنها برئ أنه منه يفهم هم( طريقوقملكن ) فوله: ق

إَائيل•

فيأنها علئ يدل العفليم اjةرTن ))بأن احتجوا القول هدا وأصحاب 

بعدمن الكلم يحرفون أنهم قبلها فيما ذكر تعالئ لأنه اليهود، 

هوالذي انحرف الحكم يعني ب هذا أوتتم إن يقولوزؤ وأنهم مواضعه، 
أوتيمتمبل اغرف، أي ب نؤنوه لم وإن ؤ ه، فخذوه ؤ اف حكم غير 

الذيالك حكم من بالحذر يأمرون فهم فاحذروا، للحق اش حكم 
أنفيها عليهم وكتجنا ؤ ت بحدها تعالئ قال وند حق، أنه يحلمون 

فيهم((الكلام أن علئ فدل الأية، ه بالص النفس 

;ثال أنه رواتنإحداهما عه أورد حيث ، ٨٨—  ٣/٨٧ المنثور الءر انظر ( ١ ) 
خاصة.اليهود في 

-آا،'ا'\،الآuر:لأآ.أا،، ١٢٥.رالفري ينف( ٢ ) 
.١ ٩ ١ / ١ الرزاق عبئ ير ونف، ١٢٠٣.

.أ/.\')آ(أصواءاويان:



وأحقاْهاحواك الاه أنزل 0ا بغيي ااحث0• 

قيلما أحض ومن رر ت فقال له واحتج الزجاج اختاره الفول وهدا 

قالهما عالئ ويدل ا. ر خاصة اليهود فى هدا قال: الشعبي فول فيه 
للذينؤ قوله في هدا قبل ذكروا قد اليهود أن محنها ت أشياء ثلاثة 
ذلك،علئ يدل ازكلأم سياق أن ومنها: علهر، الضمير فعاد ه هادوا 

•بإجماع لليهود الضمير فهذا ب فيها عليهم وكيا ؤ بعده ما ترئ ألا 
رذكثم والقصاص(( الرجم أنكروا الذين هم اليهود فإن وأيصا 

,وجرابه اعتراصا 

أهلكفار في نزلت أنها رجح حيث جرير، ابن رجحه الذي وهذا 
٢.جاحد كل في أنها في عممها ئم الكتاب 

الأم—لأم،أهل ه الكافرون ؤ د عني بعضهم ال وق— ٢ 
المحارئ.ه الماسمرن ؤ و اليهود، ه الظالمون وؤ 

فينا،ررآية قال: أنه عنه روى بي. الشعالقول بهيا قال وممن 
همقأولثاك الله أنزل بما يحكم لم ومن ؤ الكتاب؛ أهل في ان وآيت

قال:عنه رواية وفي الكتاب. أهل في ه الماسمون ؤ ث ى الظالمون 

القولفي الأتي الثعمب وقول الشعبي، عن حكاه فيما الزجاج نال هكذا ١( 
هدا.يخالف الثاني 

بيروصط ٢ ٢ - ٢ ١ / ٢ القران: إعراب ( ٢ 
٣٠٨/١تضيرالهلبري; انفلر ( ٣  ٠.





واحظ0أ<أحوااأ< الاد انزل ٠! ميد الحقم 

همفأركلث ؤ ايه أن أيضا ظاهر القران ياق وم٠ لم\ن المعحاة 
يالممسالممس أن فيها علمهم وكتا ؤ ملها قال لأنه اليهود في ه الظالمون 

والجروحبالمس والمس بالأدن والأدن بالأنف والأنف بالعين والعين 
همفأولثالنأ الله أنزل بما يحكم لم ومن له كمارء فهو به تمدق فمن قصاص 

أنهكما عليه المس_اق لوصوح لهم فالخطاب >ج^"ب< ١لظالمون 
قاللأنه المارئ، في ه الفنامقون هم فاوكك ؤ  ijTفان وأيصا ظاهر. 

الئهأنزل بما يحكم لم ومن فيه الله أنزل بما الإنجيل أنل وليحكم ؤ ا بلهق
ا.((ر ه الماسمون هم فأوكك 

نال:ثم وأصغر، أكبر نوعان: والمز والفللم الكفر أن بتن ثم 
هوالكل أحكام وتحقيق الأسباب بخصوص لا الألفاؤل بعموم والعبرة رر 

تعالى((الش عند والعلم رأيت ما 

وفقظالم، دون وظلم كنر، دون كفر بالايات: الفموي أن ٣— 

لمين.المفى الأية أن علئ بناء وهدا فض: دون 

وندعنهما، اش رصي عباس ابن مة ات حبر عن مجروتما وهذا 
وهىبعصا بعمها يقوي طرقا عدة من انيد بامه عنورد 

ّ ٩٢/٢البيان: أضواء ١( 
آ>/'آ\،ه:'ا(المدرنف





واحظ0،،أحواله الله أنزل  loميو الحخ0• 

ليسرا أحمد؛ ونال م-عين، بن ويحس القطان يحيئ وصعقه عد حم
بنسغبان عن وحكئ العقيلى جعفر أبو الضعفاء فى وذكره ، بالقوي(( 

يكتبحام أبو وفال غيره، عد نجد لم إلاماناخذعه الم قال; عيينة 
أولئ[.سلفية 7؛؛-ا/أأءل الساري ]هدي حديثه(( 

.[ عواد بشار ت  ٦٥٧١رقم الكمال تهذيب مبق فيما وانظر 
لهيرويا لم أنهما إلا لم ومالمخاري رجال من كان ؤإن حجير بن وهشام 

البخاري.عد بروايته يتعلق حجرفيما ابن ذكر كما متابعة، إلا 

ابنسئل أبيه عن طاوص ابن عن راشد بن مصر عن سفيان ورواية - ٤ 

■طاوص ابن نال كفر' به هي نال ه الله أنزل بما يخكم لم وس ؤ نوله عن عباس 
عنأيضا حرئ المد والرواية ورمله١١ وكتبه وملائكته بالك كمر كمن وليس 

بمايحكم لم' دس ؤ ماص: ابن عن أبيه عن طاوص ابن عن مجعمر عن سمان 
.اله(( ورموكتبه وملائكته ب١أانم كفرا وليس كفر، به هى نال• ب، الله أنزل 
كفر.به ص قوله; هي بماس ابن عن الثابتة الرواية إن نقدهما: في قيل 
كلاممن أنه فيحتمل ورسله(( وكتبه وملائكته بالك ىرو\ وليس نوله: أما 

•الأولى الرواية فسرته كما ْلاوس' ابن 
نرجحهالذي ولكن الروايات، هذه على ردود من أورد ا مخلاصة هذه 

ثلاثة:مجور ت وترجيحنا عباس; ابن عن الرواية هذه وثبوت صحة 

ءءلاوسابن عن معمر عن صفيان عن بالإمناد الواردة الرواية صحة ها: أحل• 
لأحد.فيها مطعن لا وهذه أبيه، عن 

فعلئ— حركا. المد بالرواباص، ومقواه موئل-ه الصحيحة الرواية هذه أن • الثاني( 
.- طرقها بمجموع صحيحة هي قل المد 



dUIانزو ْا معر ااحذ؛0• حوو سورة آيات ٣؛ ©بحث 

ومنها:

نمفأوكك الك أنزل بما يحكم لم وس ؤ » قال: عاص ابن ن ع0 
وكتبهوملائكته بالك كفرا وليس كفر، به هي قال: ب الكافرون 
.ورملها(

.الملة{( عن لا؛نفل كفر رر قال: عنه و0 

هذْفي اس عبلأبن رجل قال فال: أبيه عن طاوس ابن عن و٠ 
قالكفر؟ فقد هذا فعل فمن ه الله أنزل يما بمحكم لم° وس ؤ را الايات: 

واليومبالك كفر كمن وليس كفر، به فهر ذلك فعل إذا عباس: ابن 

.(( وكذاوبكذا الأحر، 

ومنؤ قوله: عن عباس ابن سئل ١) قال: أبيه عن طاوس ابن عن و0 
ابنقال كفر، به هي قال: ه الكافرون هم محاوكك' الله أنزل يما بمحكم لم 

.ورمله(( وكتبه وملانكته بالك كفر كمن وليس ءلاوس: 

فيبها والاستشهاد عباس ابن براوية الاحتجاج على العلماء إمحلباقا ■' الثالث 
الأية.ير نف

هذهناقشا البحث صلب في ناه اعتمد الذي الترجيح هذا محوء وعلى 
أعلم.والك المسألة 



واحظ0ا<احواك الاه أنذل 0ا ميل المثْ• 

م0 ' ٠ ت  بمايحكم لم ومن ؤ تعالئ: قوله في عباس ابن عن طاوس عن و0 
يذهبونالذي الكفر ليس ال: فه، الكافرون هم فأونثك الله أنزل 

.إليه((

إنهإليه، يذهبون الذي الكفر ليس ءإنه بلففل عباس ابن عن و0 

همفأوكك الله أنزل يما يحكم لم وس ؤ اللة عن ينقل كفرا قس 
وقسظلم، دون وظلم — بعضهم زاد — كفر دون كفر ه الكافرون 

ر قسا(دون 

دونوقس كفر دون كفر قال: عطاء، عن أيصا مروي القول وهدا 

عنيشل بكفر ليس » قال; طاوس عن وأيصا . ، ^ دون وظلم ذس 
ا.ءأ الملة 

وتعظيم، ٣٠٦-  ٣٥٠/ ١ . الطري ير نففي ذلك في الروايات انفلر ( ١ ;
المنثورالدر وانفلر ، ٥ ٧ ه - ٥ ٦ ٩ الاءار ام وأرن، ٥  ١١٢ /  ١٢الصلاة قدر 

 yإAA — AV  تخريجفي المأمون القول ، جزء وانظر • بيروت الفكر دار ط
نمفأولثلث الله أنزل، بما بمدكم لم رس ؤ ير نففي ماس ابن عن ورد ما 

حواشيوفي لزء، ا-هذا وفي الحميد. عبد حسن علي كتبه ١^١^^٠ 
٠الروايات سانيل. ؛ث درامة للمحمق الصلاة قدر تعظيم 

.٣ ٥ ٥ / ١ . الطبري: ير نف( ٢ 
.١ ٩ ١ / ١ الرزاق عد وتقم .  ٦٣٠ / ١ ٠ السابق: المصدر ( ٣ 



الاهانزل ما مير 1لحخه حول 1لاتحة سووة ا؛ات ٣: مبحث 

همفأولقك الله أنزل بما يحكم لم ومن ؤ بقوله المعمول أن ٤— 
فهووالقس الفللمم أما به، جاحدا اللم أنزل بما يحكم لم من ي الكافرون 

به.للممر 

كفر،فقد الد أنزل ما جحد من )ل قال; عباس. ابن عن مروى وهذا 
فاضا(ظالم فهو يحكم ولم به أقر ومجن 

إنماالملة مجن انحرج الكفر وأن القول هذا ذكروا المضمرين مجن وكثير 
الك.أنزل لما حد للجا هو 

ابهمجراي وهى اب، الكتأهل فى الايات هذه نزلت يل; وفه— 

•وكافرهم مسلمهم الناس جميع 

الإخوةنعم رأ المائدة اية في نوله في حذيفة إليه ألمح القول وهذا 
لكنولت. مرة. كل ولهم حلوة كل لكم كانت إن إسرائيل بنوا لكم 

٢.اكرالار قدئ طريقهم 

عكرمة،عن مروى وهو ، ١ ٢ .  ٦٣الأتر رنم ، ٣٥٧/ ١ . الخليري; ير نف( ١ 
انفلراوميآ/اس

،٦٦٠٦٩^٦٠٦^الاثار ، r٥-«٣٤٩/١>ري:القلبنضم ( ٢ 
تدركألفي الحاكم ورواه ، ١ ٩ ١ / ١ الرزاق; عبد ونفسسبمر ، ١٢٠٣٠

ولميخين الث_ثرط على صحيح حديث هدا ونال ، ٣١٣—
الذهبي.ووافقه يخرجاه، 



واحقاههاحواك الله انزل  loميل ااحق0• 

لمؤوس الأية هده في قال: النخعي. أمامم أيضا به قال وممن 
بنيفي الايات هؤلاء نزلت الكافرونب، هم هأوكك الله أنزل بما يحكم 

ا.بهار الأمة لهذه ورصي إسرائيل، 

((رواجبة علما وهي اليهود في نزك )ا نال: الحسن عن وأيقنا 
عليمةعن روي ففد ت عمومها علئ يدل ما عود مابن عن ورد كما 

تقال المحت، من I فمال الرشوة عن معود ابن مالأ أنهما روق وم

و؟°وس ؤ الأية: هدْ تلا ثم الكمر، ذاك قال: الحكم؟ أفي هؤلاء: فقال 
هالكافرون د لأوس ١^ أرل ^١ ^ثم 

يقول؛ب الله أنزل بما يحكم لم ومن ؤ ت قال المدى عن روى كما 
منفهر يعلم وهو وجار عمدا، تركه فأنزلت بما يحكم لم ومن 

الكافرين

الآ'ار،ا/أهآ-ماْ'آرنم .والخلمرى ، ١ ٩ ١ / ١ الرزاق: عبد تفسير ( ١ 
الفكر.دار ْل  ٨٧/٣المئور والدر ، ١ ٢ .  ٠٩، ١ ٢ .  ٠٨

. ٣/٨٨ الثور والدر ، ١ .٢ ٦ الأم. رنم ، ١/١٢٥٧ . الطبري: ( ٢ 
١/٣٥٧ . ا ,أيمنC ١ ١  ٩٦١٢، ١ ١  ٩٦. الأز ف I ، ١٣٢ / ١ . القرى: ( ٣ 

.١ ٢ .  ٦٢الأثر، رنم ، ١/٣٠٧ > اللجري: ٤( 



الادانزل  loميل المخي حول صورة أيان م: هبحث 

فيبما الك، أنزل ما بجميع الحكم ترك على مؤولة الأية هذه أن ٦— 
العزيزهمد عن مروى وهذا الإسلام وبشرائع بالتوحيد الحاكم ذلك 

ماجميع علئ تقع إنها رر ؛ — الايات هذه عن ّثل حين — قال الكانى، 

كافرفهو افد أنزل ما بجميع يحكم لم من فكل بعضه علئ لا الش، أنزل 
لمثم C الشرك وترك التوحيد محن الك أنزل بما حكم من قاما فاسق، ظالم 

هذهحكم يممستوحب لم الشرائع من افد أنزل ما بجميم يحكم 

قاماعمدا، عيايا اش حكم نص رد من المفصود بأن قول وهناك ٧— 
ا.فلا تأويل ض أخطأ أو عليه خفي مجن 

هالكافرون هم هأولثك الله أنزل بما يحكم لم ومن ؤ  ١١•' الزجاج قال 
عليهم'نبياء ات بها أتت التي، افد أحكام مجن حكما أن زعم من أي; 

الالحصنين إن نال; مجن أن الفقهاء أحمم، كافر؛ فهو باطل لام ال

حكمارد من كفر وإنما كافر، — حرين وكانا — زنيا إذا يرجما أن يجب 

فهوكافرهاليي كذب ومن له، مكذب لأنه اليى أحكام محن 

.١ ٩ • / ٦ القرطبي ير نفوانظر انحققة، — ٦ ١ / ٣ البغوي: ير نف( ١ 
. v٦١/الغوي: ير نف٢( 

بيروت.الكتب. عالم ،  ٢/١٧٨ للرجاج ؤإعرابه القران معاني ( ٣ 



واحقامهأحو_1ا،، اواأ< انزل ها ميو ااحقم> 

كلفي عاما وجعلوه الملة، من ينقل كفر هو الخوارج وقاك ٨— 

الخوارجوعن الأوائل، الخوارج عن تواتر معروف موهذا • حكم 
هوبالحكمن محمحت علي رض أن يرون حيث الإتامحية من المتاحرين 

وهوكفرالله أنزل مجا بغير حكم 

.بينِها والترحيح الأقوال  oJuمناقشة،،إلئ ننتقل والأن 

والترجيح:الماقشة 

أوأكبر كفر اللي أنزل ما بغير الحكم هل ببان هنا المقمود ليس 

هلبيان المقصود وإنما قادم. مطالب فى نفميال، ياتى حمهذا ن لا أصغر، 

عامأو يالمسا1مين، خاص أو الكتاب، بأهل خاص الآيارن، هده حكم 
السائقة.قوال ا/ت في كما للجميع، 

لأنهالايات، هذه نزول سبب بيان المقصود ليس ا أيقنوكذلك 

أنها— الصحيحة ا/ددلة مجن ورد بما — الترجيح السابق المهللب في محس 

الكتاب.أهل فى نزلت 

ازكلاميةالخوارج صمزاراء - الإباصي الكافي عد عمار لأبي الموجز نفلر ا( 
الجزائر.ٍل ٢ ٠ /٦ ٢ طالبي عمار للدكتور 



اللهأنزو ما ميل الحخم حوٍل ايانح؛؛ سورة أيان ٣; مبحث 
؛؟?٠٠

سول:هدا وuئ 

•فقط إلئ تنتهي أنها يلحظ قوال ات هذه في المتأمل 

الساومين.إلئ يتعدئ لا الكتاب بأهل حاص حكمها أن — ١ 

•فعلهم مثل فعل لن — المسلمين وفي فيهم حكمها أن — ٢ 

اليهودفى وبعضها بالمسسلمن حاصى ا بعضهبأن الفول أما 

مدارلأن الثاني، الغول إلئ يرجع فهذا ارئ المصفي ا وبعضه

أنزلبما بمحكم لم ومن ؤ ت تعالئ نوله وهي ولئ ات الأية علن الكلام 
الحكمها في داخلون اإأكتاب وأهل ه. الكافرون هم قأونئك الثه 

محالة.

الأولالقول غير الأقوال بقية لأن ذوح\ر إنها قالما وإنما 
ثانيا;قولأ جعلناه الذي هذا صمن داخله 

الممسلمن.في ه الكافرون هم فاولثلث ؤ ت الأولئ الأية بأن القول ف— 
الظالمن ت العموم مقتضاه التمارئ، في والثالنة اليهود في والثانية 

إذالة، الممجن المخرج هو إنما الكتاب أهل فيه وقع الذي والمز 

بيانقليل قبل ض كما - الأولى حكم فير داخلون الكتاب أهل 
ذلك.



واحظ0أ،ا،دو_اا،،  dJJIالزل  loبةي0 الحقم 

أوالمسلمين في أنها علئ بناء . . كمر. دون كفر الثالث الفول و— 

٠لل.م.س.لمذن بة بالنهدا فكون الكتا'ب أهل مع تعمهم 

٠ذلك ُعلى بناء بالخحد فتصيرها الرابع، القول كذا و— 

٠العموم في فنعى الخامس القول ما أ— 

٠لالمس.ّا.م،ين ية بالنحكمها فى فهو السائس القول ما أ س

الرابع.فكالقول السابع القول و— 

باطلقول وهو • لمين المم أنها ■على بئاء أيقنا الخوارج وقول "" 
•سيأتي كما 

المسالةفي أن الخلاصة إذا 

الكتاب.بأهل خاصة أنها — ١ 

كيفيةفي خلاهما علئ — الملم-ين وفي فيهم عامة أنها ٢— 
المسلمس.علئ نملبيمها 

تض ما الترجيح ودليل - العموم وهر - الثاني الفول وارّاجح 

ومحدلولالنزول، ّب بتن تداخل العلماء كلام في؛ ونع قد أنه — ١ 

حكمغيروا ين الن، اليهود في أنه في شاك لا النزول فسبب، الآيا'نا. 



الاهانزل 0ا ميد ااحذ؛0، حول مووة ابات r؛ مبحث 

بلاذلك علئ دال الايات وسياق القصاص، في أو اخصن الزاني في اللم 
فتهاعلتهم ومحنا ؤ ه، هادوا الذين ؤ ب، الكلم يحرقون ؤ ت فقوله شك، 

أماالكتاب، أهل في كان النزول سمب أن علئ دال ذلك كل 
أنمرين ات تداخل على والدليل سق، كما خلاف فغيه الايايت، مدلول 

;قال أنه عنه روي ااكتااّوإ أهل فى ا أنهالقول إليه نسب من بعض 

قولفير كما • منهم كان الذي اليهود قتيل في أنزلت، الايات هؤلاء 
أهلفير الايات هؤلاء نزلت، — كالضمحاك — قال وبعضهم قتادة، 

انموم.ض الكتاب-هكذا 

أهلفي نزك أنها ينفي لا عامة كونها ترجيح أن نعلم أن وينبغي 

مزيدوسيأتي — ااس_إ بخصوص لا اللففل بعموم العبرة لأن الكتاب 

الثامن.الوجه فى بيان 

ماالكتاب أهل فير خاصة بأنها الق_اولين بعض أقوال وفي ٢— 
بتوالكم الإخوة نعم ت حذيفة قول ذلك ومنر العموم، يدل 

كسلكنواش كلأ حلوة، كل ولكم ْرة كل لهم كانت إن إمرائيل، 
القومنعم را قال: أنه عباس ابن عن، روي ما ومتله الشراك. قدئ طرقهم 



واحقاْهاحو1ا،< ااا،< انزل ما بغي0 ااحق>4• 

هللا فهو مر من كان وما لكم، فهو حلو من كان مجا كان إن أنتم 
اللهأثزل بما يحكم لم وس ؤ السلمين في ذللث أن يرئ كانه ، (( الكتاب 

كماخاصة، اليهود في أنها عنه روى أنه مع ا، لأ الكافرون هم فأوليك 
أنعلى يدل وهدا كفر، دون كفر أنها أو اياحد في ا أنهعنه روي 

.ادسلمين إلئ تتعداهم لا أنها يعني، لا خاصة اليهود ش بأنها قوله 

.حديقة فول ومثله 

والقارئ((،اليهود في الأية هده أنزلن، ١١مججلر: أبي قول أما ٣— 

الشرك،وأهل والصارئ اليهود في أنزلت فال: الاخرئ ارواية وفي 
الإشارةومتاتي — الخوارج الإباصية ينافس مجلز أبا أن يعلم أن فينبغي 

Iهنا قال إنه ثم — تعالئ الق شاء إن التفصّيل من ء بثي المسالة هذه إلئ 
أهلمجن فهر اليهود عمل مثل عمل من أف منه بيان وهدا الشرك، وأهل 

الأية٠هده حكم علمه ويقع الشرك 

شهي، شء، منها الإسلام أهل في، ليي ٠ ت صالح أبي نول أما - ٤ 
فليسكلمها«، الكفار في ١١:ؤك: عازب بن الراء فول وكدا ازكفار((، 

الكتاب.أهل فى الخصوصية علمئ يدل مجا فيه 

. AA/rالثور الدر 



الاهانزل 0ا قيئ النقم حول سورة ابات م: معحث 

يقال:ؤإنما 

أهلمن للكفار الايات محي الخطاب أن علئ يدل ما كلامهأ— 
فعلهممثل فعل ممن غيرهم وفى فيهم - العموم ض لا وهذا الكتاب، 

اللففل.بعموم العبرة ن ت — 

خاصا حكمهأن من الح صأبي كلام من يفهم قد وما ب— 
يكفرمن على الرد أراد فلعاله فيها داحالين غير المسالمن وأن بالكفار 

ماعنهاش رض اس عجابن عن صح ما مقتص وهو الخور، أهل 
واجد.عنهما روي فيما محالكلام 

أهلفى محاصا ليس الايات ماسلول أن وهى واحدة، والمتججة 

Iالتالية بالوجوه هدا وميتضح الكتاب، 

الدالمن(( )I بلففل جاءت نها ت العموم؛ الايات لمقل ظاهر أن — ه 

العموم•على 

;بقوله عقب الكتاب أهل محي بأنها القول القيم ابن ذكر لما ولهذا 
٠إليه يمار محلا اللففل، ءلاهر حلاف وهو يعيد، هو و٠ 

٥١دارج ما  بابر الأية بهذه البخاري برب وقد ٠  ٣١٢٦/ ١ ؛^ ١١
همفاوكك اش أنزل بما يحكم لم رس ؤ تعالئ لموله ( بالحكمة نص من أجر 



واحظ0هاحواك |اإ1، اننل 0ا معو |احقْ، 

بأنهاالفول أعني — البعض به قال الفول هذا أن فرض وعلئ ٦— 
وهرعامة، أنها السالف حمامر رأي فإن — الكاب أهل في خاصة 

الأثمانعليه دك وهوالذي الإسلام. علماء من بعدهم حاء من فول 
الإممانونفي الق، بكتاب بالحكم مر الد مئل الك. كتاب في خرئ الد 

إلئالتحاكم عن والنهي والسنة، الكتاب إلئ يتحاكم لم عمن 
إلخ.. . الهلاغوُن، 

هوكما — بب البخصوص لا اللففل بعموم فالعبرة كل وعلؤا — ٧ 

اليهودفي نزلت الاياُن، هذه إن ت انحالفون يقوله ما غاية فان — معلوم 

أوالآيانم، مجن مجاوري ال: فيقبهم، خاصة فهي مجض ب علئ 
أوالعموم علئ يدل مجا بالنص اقترن فان معين بب ّعلئ حاديث الد 

ولاهذا علئ يدل مجا له يقترن لم إذا أما حلاف، ثملا به عمل الخصوص 
،العلماء جمهور قول وهو اللففل، بعموم العبرة أن فالراحح هذا 

أنهايرجح أنه البخاري منيع ظاهر ٠ ; ١ ٢ • / ٣ ١ حجر ابن نال ه الماسمون 
منأن علئ يدل الايات ظاهر 1 نوله: القاصي إسماعيل عن نقل ثم ا. عامة 
يعملدينا وجعله اف، حكم به يخالف حكما واحتمع فعلوا، ما مثل فعل 

فتحغيره، أو كال حاكما المذكور الوعيد من لرمحهم محا محتل لرمحه فقد به، 
أور.محالفيه-  ١٢/.١٣اuري 





واحظ0أ،احواك  dUIأنزل  Loميد المثم 

اختصاصها.وعدم الايات لعموم نهمهم على يدل مما 

اللضإن يقول; أن فالقائل )١ أت: الوافقفي الخامحلبي يقول 

بعمومأخذوا ند عربا وكونهم الشريعة بمقاصد معرفتهم مع الصالح 

دليلوهو ذللن، خلاف علئ يدل تعمال الامسياق كان ؤإن اللففل 

ؤإنالإفرادي اللفظ يحب عمومه اللفظ في عندهم المعتبر أن على 
٢.«ر . السياق.عارفه 

ومثالهرا نال; ثم قليل بعد بعضها منوري أمثلة الشاطئي ذكر نم 

أنهامجع ه، الكافرون هم قأولظك الله أنزل بما يحكم لمُ ومن ؤ تعالى: قوله 
غيربها عمرا العلماء إن نم ذللثؤ، على يدل والسياق اليهود في نزلت 

ا.كفرول دون كفر : وقالواالكفار 

الحاجسمائه أجعثم ؤ تعالن؛ قوله ير نففي القرطبي ويقول 
عندكشّت، قال: نصهن بنير بن النعمان لحديث ؤإيراده ا، ١ ٩ لتوبة؛ ال 

الإملأمبعد عملا أعمل لا أن أبالى ما • رجل فقال ءه اللم رسول منبر 
الإسلامبعد عملا أعمل لا أن أبالي مجا ونالآخر: الحاج، أسفى أن إلا 

عفان.ابن دار ط امحققة — ٣ ٤ / ٤ الموافقات ١( 
. ٣٩أ/السابق الصدر ٢( 



الاهانزو 0ا مير المقم حوو الا،حة مووة "ابات م: هبحث 
٤٧

مماأفضل الك ستل ^ الخهاد اخرت وقال الحرام، المجد أعمر أن إلا 

الك.رسول منبر عند أصواتكم ترفعوا لا وقال: عمر فزجرهم قلتم؛ 
فيمافامحتفتيته دخلت الجمعة صليت إذا ولكن ايمعة، يوم وهو 

انمنجدوعماره الحاج محماية ؤأجعلم وجل عز اش فأنزل فيه احتلمتم 
((أخرهاإلئ الأية ه الأمر واليوم بالله كمنآس الحرام 

هذافعلى قتل؛ فإن را ت وجوابه لإشكال ذكره بعد القرطبي قال 
أنومعلوم الكافرين، علل أنزل بما المسالمان علئ الاستدلال يجوز 

فيائه أنزل مما يأنترأ أن تبعد يسلا ت له قيل مختلفة، أحكامهم 
لأنحيناشئنا لو إنا عهر'. وقال لمتن، بالتليق أحكام المشركن 

قولمعنا حملكنا أخرئ، وترفع صحيفة وتوضع وشواء سلائق 
^واننتم ث حي\م' ش باتكم أذهثمْ ؤ ض

منهاففهم ذللث، ومع اوكفار، في نص الأية وهدم ، ا ٢ • اف: لاحفا] 
منأحد عليه ينكر ولم الماسبة، بعقش أحوالهم يناسب عما الزجر عمر 

وبهنفيس وهن.ا النؤع، هدا محن الأية هن.ه تكون أن فيمكن الصحابة، 
أعلم((واش الإبهام، ويرتفع الإشكال يزول 

نمالئاف بيل سفي النهاية فضل باب الإمارة، كتاب في لم مرواه ( • ر
.١٨٧٩ورقمه 

٠المصرية الكتِا دار ْل ، ٩ ٢ / ٨ القرطبي تقم ( ٢ ) 



هاحظ0،<احواك ، 1UIانزل 0ا ميو التقه 

اأورده^ طإ1انكم أذهيشم ؤ باية واحتجاجه عمر وقول 

والسنةالكتاب نصوص فان ٠ •' تيمية ابن الإسلام شيخ ويقول 

اللففليبالعموم الخلق عموم يتناولان غه محمد دعوة هما اللذين 
تنالنبيه وسنة اش كتاب فى اش وعهود المعنوي، بالعموم أو والمعنوي، 

منقبلنا مجن قصص علينا الك قص وإنما أولها، نالت كما مجة اِد هذه آخر 

بأوائلها،م الأ أواخر ونفيس بحالهم، حالما فتشبه لما، عبرة لمكون م اِد 

المتقدمن،من للمؤمن كان بما ئبه المتأخرين مجن للمؤمن فيكون 

مجنوالمنافق لمكافر كان ئ شبه المتأخرين مجن والمافق لمكافر ويكون 

ا.اكدمين((ل 

تالحاشية، في ثر ات نخريح وانفلر اختلاف، مجع ٣ ٠ — ٣ ٤ / ٤ الموافقات ( ١ 
ان.منحس مشهور 

صمنجاء الإسلام لشيح النص أن ويلاحظ ، ٤ ٢ ْ /  ٢٨الفتاوئ، مجموع ( ٢ 
لشيخكان وما فيها، الساومين وانتصار المنار وانعة حول عفليمة الة رم

وكنرذلك، نبل ا.لمالمان علئ البلاء اشتد وكيف دور، مجن الإملأم 
الميالحادثة هذه بثن فريدة مقارنة الإملأم شيخ فعقد والمثيهلون، المنافقون 

.الرسول. غزوات ني جرئ ما وبأن عهده غتم، وقعت 
وعدهاف صدق ففد بعد أما ٠ بقوله الرمحالة هده ألإسلام شيخ افننح وقد 



الاهانزل 0ا ميل الحقي حول الاjحة مووة ايات T: هبحث 

U^_:الأمثلة ومن 

■قليل قل سبق وقد عمر عن روئ ما أ- 

تعالئتبقوله وفاطمة علي مع قصته في المي. استشهاد — ب 
خيالايات أن مع [، ٠٤الكهض: جدلاه] فيء أكفر الإنسان كان وؤ 

البخاريفي والحدث الكفار. 

•تعالى بقوله الحديث تحديثه على نيكمحن هريرة أش واستشهاد — -بم 

فيوهو [، ١٠٩البقرة:] ه والهدئ ال؛ينات من أنزلنا ما يكتمون اثدين ن إؤ 
البخاري٢/

بنظهمكمروا الذين الك ورد ؤ وحده، الأحزاب وهزم جنده وأعز عبده، ونحر 
لمونالمبها ابثلي التي الفتنة هده فان . [.٢٥]الأحزاب;ه خيرا ينالوا لم 

بمانبٍه منها جرى فا الإسلام شريعة عن الخارج ل. الغالعدو ط! مع 
التيالغازي فى الك. رمول عهد على عدوهم ُع للملمن جرئ 

—٤ ٢ ٤ / ٢ ٨ I المناوئ مجموع ] الة الرسآخر إلئ ٠ ٠ .كتابه. فيها اف أنزل 
وفيها؟ رسائل مجن الإسلام شيخ كته فيما فريدة رسالة وهي [، ٤٦٧

عنه.نتحل.ث لما عملي تهلبيق 

الليل،صلاة على الّبتم، تحريض باب ، التهجي. كتاب البخاري رواه ( ١ 
.١ ١٢٧ورنمه 

١ورممه العلم حفثل. باب العلم، كتاب، البخاري. رواه ( ٢  ١٨.



وأحظ0هاحواك 1وا1، انزل 0ا ميو المتم 

أمرهمولو قوم يملح لن ) : بحديث احتج نمحمحت بكرة وأبو — د 
الكفار.في أنه مع على ، امرأة( 

فيالعموم م-مح من فدمنا ما علئ تدل وهى ،، كثير وغيرها 
أنزلما بغير الحكم في المائدة أيان ومنها بب، سعلى الواردة الايات 

انك

—المتأخرين مجن — فال من بعض أل وهو منه، لابد نسيه وهنا ٨— 

أحر؛غلطا هذا المرجوح قوله إلئ أصاف الكتاب، بأهل خاصة بأنها 
المائدةأيان في — بذلك عاليهم وحكم كفروا إنما اليهود أن زعم حيث 

محمدالة رمحلإعارهم — اش أنزل مجا بغير بالحكم المتعلمة 
الاكر.الشرك في ولوفوعيم 

فيهوقع مجا بدون لكفرهم صحيحا كان لو إذ بض؛ حيلآ وهذا 
لموس ؤ ت تعالئ لقوله يكن لم صحيحا كان لو وأيضا النرول، سبب 
الحكمرتب تعالئ واف معنى، ه الكافرون مم فأولقك الئع أنزل بما يحكم 

وغلطابعدا القول هذا ويكفي اش، أنزل بما الحكم عدم على الأية هي 

.٧ • ٩ ٩ رقمه والحديث ، ١٨رنم باب القس كتاب الخاري رواه ( ١ 
دعاوئفي: الدعوة أنمة نل من مع،ناقشتها الئجهة لهده عرصا وانظر ( ٢ 

ادارنينصب؟؟-\'آأ.



الاهانزل 0ا ميل المقم حول ال1نحة سووة ايات r؛ هبحث 

والمة.الهمآل نموص من كثير تعطيل إلئ يودي أنه 

لحكمهمالتتار كفر لما كثير ابن أن زعءِ من قول القول هذا ويشبه 
ونحوه،الشرك من أحرى كفريات من عندهم لما كمرهم إنما بالياسق 

بحكمهمكلامه علق كثير وابن العلماء، لقول وتحريض تأويل وهذا 
فيه.حفاء لا كلامه وسياق بغيره، لا باليامحق 

حكمفي داخلون السّالمسين أن يترجح سقت، التتما وجه المن وبهذه 
تعالى.الك ثاء إن يأتي تفصيل على الايات هذه 



ئتقأ0هاحواك الاه اتزو بما ميو 

الثالثاسمب 

١يغيزالحكم يكون متى  اكبمر؟كنزا اللم انزل  ٠٠

كفراف أزل ما بغير الحكم فهل الايات، هذه عموم اراجح كان لما 
—العلماء جمهور عليه الذي — الراجح أصغر؟ كم أو أكبر، 

التفصيل;

أنملأن أحب المطالب، بهذا يتعالى مجا تفصيل في الدخول وقبل 

والذيالموضوع، هذا حول تيمية ابن وشيخه القيم ابن من لكل ضإو 
أي~ نصا فيه نحن فيها مجوصوعهما أن عندهما الونوف إلى دعا 

همفأولثلث الله أنزل بما يخكم لم ومجن ؤ الأية: هذه عن الكلام 
أحوالاوبينا المسالة هذه في الخلاف أصل أوضحا وأنهما — ه الكافرون 

مناقشاتكلامهما وصمنا الدصغر، الكفر مجن وأحوالا الكفرا1دكبر محن 

تمهمة 

وهذاء صغرآ; ات الكفر ذكر لما ] اش رحمه القيم ابن يقول — ١ 
بمايحكم لم ؤوس نعالئ: قوله في الصحابة وعامة عاص ابن نأويل 

الملة،عن ينقل بكفر ليس عباس: اس فال ه الكافرون هم هأوكالئ، الله أنزل 
وكذلكالأحر. واليوم باق، كفر كمن وليس كفر، فهويه فعله إذا بل 



اِ-االاه انزو ها ميل المقم حلو 1^1^؛، صوره أبات ٢: هعحث 

وفسقظلم، دون وظلم كفر، دون كفر م عطاء; وقال طاوس، قال 

فق.دون 

قولوهو . جاحدااا؛وه أنزل بما الحكم ترك علئ الأية ناول من ومنهم 
لمأو حكم سواء كفر جحوده نفس فان مرجوح، تأويل وهو عكرمة. 
يحكم.

قال:الله، أنزل مجا بجميع الحكم ترك علئ تأولها من م وهنه
العزيزعبد تأويل وهذا والإسلام، بالتوحيد الحكم ذلك محي ويدخل 

وهوبالمنرل، الحكم نفيي على الوعيد إذ بعيد؛ أيضا وهو الكن—اني. 
بعضه.أو بجميعه الحكم تعهليل يتناول 

غيرجهلمن تعمدا الص بمخالفة الحكم علئ تأولها من ومنهم: 
.عموماالعلماء عن الغوي حكاه التأويل. فى حهلآ ولا به 

والضحاكقتادة قول وهو الكتاب، أهل ءالئ تأولها من I ومنهم 

إليه.يمار فلا اللففل ظاهر حلاف وهو بعيد، وهو وغيرهما 

•الملة س ينقل كفرا جعله من ت ومنهم 

الأصغرالكمرين يتناول الك أنزل مجا بغير الحكم أن والصحيح; 
الكأنزل بما الحكم وجوب اعتقد إن فانه الحاكم؛ حال بحب والأكبر، 





،،illانزل ْا ميد الحقم حوو |لاتح،، سورة امات م مبحث 

أنوأخمره الك، أنزل ما بعض عن يغتنوه أل وحذره الله، أنزل بما يحكم 
Iوقال الخاهلمة. حكم ابتغئ قفي غيره ابتغئ ومن الذ، حكم هر ذلك 

لممن أن ريب ولا ه، امحافرون هم فأولئاك الك أنزل بما يحكم لم من وؤ 
أنامحتحل فمن كافر، فهر رسوله على افٌ أنزل بما الحكم وجوب يعتقد 

كافر؛فهو اللم أنزل لما اتباع غير من عدلا هو يراه يما الناس بتن يحكم 
مجادينها في العدل يكون وقد بالعدل، بالخكم تامجر وهي إلا أمة مجن ما فانه 

التيبعاداتهم يحكمون الإصلأم إلئ بتن النتمن كثير بل أكابرهم، رآْ 
فيهم،الطاعن وكاوامجر المائية كسوالف، وتعالئ محانه اللص ينزلها لم 

هووهدا والمسنة، الكتاب دون به الحكم ينبغي الذي هو هذا أن ويرون 
إلايحكمون لا هذا مع ولكن أسلموا، الماص مجن كثيرا فان ر؛ الكف

الأنه عرفوا إذا فهؤلاء الطاعون، بها يأمر المي لهم ابارية بالعادات 

يحكمواأن استحلوا بل ذلك، يلتزموا فلم الق أنزل بما إلا الحكم يجوز 
أمرهم.تقدم كمن حهالأ كانوا ؤإلأ كفار فهم الذ أنزل ما بخلاف 

النإلى يردوه أن شيء في تنازعوا إذا كلهم الملمين أمراللص وقد 

وأوليالرسول وأطينوا الله أطينوا الذيزآمنوا أيها يا ؤ تعالى؛ فقال والرسول 
باللهتؤمنون كنتم إن والرسول الله إلى ءردوْ نيء في نازعتم *نكم الأم 

تعالئ:وقال [، ٥٩اء:المو ه حقه تأويلا وأحسن حنو ذلك الأخر والنوم 
أنفسهمش يجدوا لا تم نهم شجر فيما يحكموك حش يرمحون لا وربك لا فؤ 



واحظ0،،احوال، اوا1، انزل  loميو المثم 

ء٠ م م م ءم م  ٠٠٠

[.٦٠اء:الم] ه تميما ويسلموا فضمت هما حرجا 

اشم أقففد بينهم شجر فيما ورموله ^ ١١تحكيم يلتزم لم فمن 
وظاهرا،باطنا ورسوله الك لحكم ملترما كان من وأما يرمن، لا أنه بنمه 

العصاة.من أمثاله بمنزلة فهذا هواه والمع عصئ لكن 

الالذين مر اِد ولاة تكفير ء-اى الخوارج بها يحنج مما الأية وهذه 
وقل"٠ الك حكم هو اعتمادهم أن يزعمون يم الك، أنزل بما يحكمون 

الأية.سياق عليه ذكرْهنا،ومجاذكرتهيدل بهلول يما الماس تكلم 

ومكانزمان كل في مهللما، واحب بالعدل الحكم أن والمقصود 

هومحمد على اخ أنزل بما والحكم أحد، ولكل أحد، كل على 
واجببه والحكم نها، وأحانمول أنواع أكمل وهو خاص، عدل 

فهرورمرله افك حكم يلتزم لم ومن اتبعه، مجن وكل ه المنبي علل 
كافر.

ورحمالأ من ه يفتنازعت ا جمكل فى ة جماِد على واجب وهذا 

اللمي؛نالله فمنا واحدة أمة الناس >ؤكان تعالى! ثال والعملية، الاعتمادية 
فتماالئاس محن بيعكم بالحي الكتاب نهم وأنزل دمنذرس برين 
يحكملا الأمة بين المشتركة فالأمور . .[.٢١٣المقرة;] ه فيه احتلموا 



الاهانزل 0ا ميو ااحقْ> حول الاتحة سورة أبات ٣; مبحث 
٧؛

ولاعالم بقول الماس يلزم أن لأحد ليس والمنة، الكاب إلا لمها 

صبشيء الماص بض يحكم أنه اعشقي ومن ملك، ولا شمخ ولا أمم 

•فهوكافر والسنة بالكتاب بينهم يحكم ولا ذلك 

الأمورفي يحكمون ولا C المنة الأمور في يحكمون انمن الموحكام 

الك،كتاب في بما يحكموا أن فعلمهم المعينات في حكموا وإذا الكلية، 

الحاكماجتهد يجدوا لم فان ، الك رسول سنة في فبما يكن لم فان 
برأيه،(

•يلى ٌا الإسلام شيح كلام في يلحفل أن ينبغى ومما 

كافر.وأنه المستحل، كره ذ0 

الهلاءينوأوامر المادية كسوالف بعادانهم يحكمون للذين كره ذ0 

الكفر.هر هذا وأن به، الحكم ينبغى اكي هو هذا أن ويرون 

الأنه نفه افه م أقففد ورسوله الذ تحكيم يلتزم لم من ن أ0 

كافر.فهو ورسوله اش حكم يلتزم لم ن م0 

ؤ١  ٣٢- ١ /,٣ ٠ المنة .نهاج ( ١) 



واحقاْهاحهاا1< الاه انزل 0ا ميل أ اامقْ-

بمنزلةفهو هواه واتبع عص ولكن وظاهرا باطنا التزم من ما أ0 
.وظاهراباطنا التزم قوله! ولاحظ . العصا٠ من أمثاله 

ليسهذ0 ؤإن مة، المد بينر المشتركة مور ات إلئ; إثارته يلاحفل م ث0 

فيهايحكم لا بل مجلك، ولا شيخ ولا عالم بقول الناس يلزم أن حد لا 
بهيلزم الذي المعلن التقرح إلئ هنا ير وهوينواالسنة، بالكتاب إلا 

•الخمتع 

حوالالمد بيان وهو الطلب هذا تفصيل إلئ ننتقل المقدمة هذه وبعد 

أكبراكفرا الك أنزل ما بغير الحكم نبها بكون التي 



الاهانزو ما ميو المقم حوو الاiحة سورة ايات م: مبحث 

الأمالم حالات 
أقسام:ثلاثة إلى الخالات هذه تقسيم يمكن 

الأول♦*ألثسم 

والأستحلأوإالعمدي؛ الخانب 

أنكرمن أن وهى العلماء، بان عليها متغق قاعدة على مبنى وهذا 

أوالدين أصول من أصلا كان مواء بالضرورة، الدين مجن معلوم هو ما 

فىويدحل ءه، الرسول به حاء مما قطعيا حرفا أنكر أو فروعي من فرعا 
مخرجأكبر كفر كله فدلك انحرمحات، واستحلال الواجبات إنكار ذلك 

الملة.مجن 

ارتكاباله مب— الناس بعض عند — ألة المهدء لاحنلامحل ونظرا 

تؤولأنها وقلمهم إنكار، ولا جحد غير من الواجبات ترك أو الحرمات 

الخوارجفيها صل وقد المسألة، هده توضيح مجن بد فلا ول، ات النوع إلى 
•الناس على الحكم في يشرع من بعض فيها يضل وقد قدبما، 

نذكر— المألة هذه وتقرير — العالماء، أقوال بعض نقل وبعد 

مجن— أكبر كمرا الله أنزل ما بغير الحكم ا فيهيكون التي الأحوال 
;— ، الخانهذا 



وأثقامهأحواله الله انزل ها مير الحقي 

تح-ريمه،علئ أجمع شيء حل اعتقد ومن را ت الغني إي نال ١— 
فيه،الواردة للنصوص فيه الشبهة وزالت السامين، بثن حكمه وظهر 

ذكرنالما كفر، — فيه حلاف لا مما — ذلك وأشباه والزنا الخنزير، كلحم 

/ ١٥ب.الصلاة تارك في 

خاصانمهاك هو إنما الكفر وأصل ٠ ت الفروق في المرافئ ويقول ٢— 
الدينمن علم ما وجحد . . الصانع. بوجود بالخ-هل إما الربوبية لحرمة 

اتبالواحبذلك يختص ولا والصوم، الصلاة كجحد بالضرورة 

لوكما كفر، بالضرورة المعالومة الإباحا١ن، بعض جحد لو بل والقربان، 

ماجاحد أن يعتقل ولا العتب، ولا التتن يبح لم تعالى اش إن •' ثال 
مشتهراعليه انجمع يكون أن بل لا بل الإطلاق، علئ يكفر علميه أجمع 

صرورنا«لصار حتى الدس في 
أو)) الردة; يوجم، مجا معرض في ج انحتا نهاية صاحب ويقول ٣— 

الدسمن تحريمه علم فد بالإجماع( محرما حلل أو ) . . .رسولا كذب 
الخمروشرب واللوامحل كالزنا( ر عليه حفاؤه يجز ولم بالضرورة، 

هجر.دار انحققة. النحعة .  ١/٢٧٦ ٢ الغني: ( ١ 
الكتباهدداراحياء  ٣٤٦الأولئ، ط . ١  ١٧- ١ ١ ٠ / ٤ للقراني الفروق ( ٢ 

القاهرة.العربية. 



حمِالك انزل  ١٠مير ااحخ0 حول سورة ايات T: مبحث 

يهف. محمد دين من أنه صرورة ثبت ما إنكاره إذ والمكس؛ 
كرهوإن عليه، مجمعا حلالا حرم أي! )وعكسه( .، ل، تكذيب 
كيلكمعلوما آ عليه مجمع وجوب نفى أو ) وبيع، كنكاح كيلك 

وجربهنفى علن مجمعا أوجب أو آ وعكسه ) الخمس، من كسجدة 

علئمجمع مشروعية نفض أو سادسة، كملاة كذلك معلوما 

بهصرح كما وكالحيد كالرواتب ولونفلا كذلك معلوما مشروعيته 

ا؛المغري 

وجوبيعتقد لم مجن إن رر تيمية! ابن الإسلام ثيخ ويقول — ٤ 
الميتوحج رمجضان شهر وصيام المقروصة والزكاة الخمس الصلوات 

والشركوالفللم الغواحس من ورسوله الق، حرم ما بمحرم ولا العتيق، 
أئمةباتفاق، قتل وإلا تاب فان تتاب بمّمرتد كافر فهو والإفك، 

.١( بااس-هادتين التكلم عنه يغني ولا الملم\ن 

لشيخمجهلولأ نصا أنفل أن بت أحبالة المهذه ولجطررة ه— 
اصيالمعارتكاب بتن الفرق فيه بين ا، حرلهتيمية ابن الإملأم 

نحنالذي الموضع هذا في خاصة — مهم وهركلأم الكمر، والاستحلال 

الحلبي,هل . ٤ ١ ١ / ٧ المهاج: شرح انحتاج نهاية ( ١ 
.١ ' ٥ /  ٣٠الفتاوى مجموع إ ٢ 



وأحقاْهاحواك  dUIانزل 0ا ميو ااحقْ، 

السنةأهل مذهب من تقرر قد إنه )ا ; — الك رحمه — يقول — فيه 

أهلمن أحدا يكفرون لا أنهم والسنة الكاب عليه دل مجا والحماعة 
عنه،منهيا فعلا كان إذا بعمل الإصلأم من يخرجونه ولا بذنب، القجالة 

إنا وأمالإممان، ترك يتضمن لم ما الخمر، وشرب والرقة الزنا مثل 

وكتبهوملائكته باش الإ.بمان مثل الإيمان من به اش أمجر ما ترك تضمن 
اعتقادبعدم يكفر وكذلك به. يكفر فانه الموت بعد والبعث ورسله 

الظاهرةات اخرمتحريم وعدم المتواترة، الظاهرة الواجبات وجوب 

المواترة.

عنه.منهي وفعل به مأمور ترك إلئ نمنم الذنوب قلت: فإن 

أوبوجربه، مجرمنا يكون أن فإما العبد تركه إذا به المأمور لكن ت قلت 
كله،الواجب يترك فلم لأدائه، تاركا بوجوبه مؤمنا كان فان يكون. لا 

انحرموكذللئ، وهوالعمليه. بعضه وترك به، وهوالإيمان بعضه أدئ بل 

مجرمناكان فإن يكون. لا أو بتحريمه مجنا مؤ يكن أن فإما فعله إذا 
حنةله فصار محرم، وفعل واجب أداء بتن جمع ففد له فاعلا بتحريمه 

الأمورمن وتحريمه بوجوبه الإيمان بترك يعدر لا هوفيما إنما والكلام وسيئة. 
جهلأو بتأويل — تركه أو فعله فيما ذلك يعتقد لم من وأما • المواترة 

تركهأو فعله في كالكلام الاعتقاد هذا تركه في فالكلام — به يعذر 
به.يحذر جهل أو بتأويل 





واحظ0،،احواك الاه انزل  loقيئ المثْ، 
ةسعأء ع؛هبمءحم

ذلكن لا عنفه وصرب بقتله أفز رسول أمر فلذلك العنق؛ وصرب 
/الإسلام«ل عن الرند في منته لكن 

وعليعمر مثل اوهبمح_ارة )اوكذلك I الإسلام شمخ يقول ثم 
الكعبد بن قدامة الخمر ثرب لما — أ-جمعين عنهم اش رصي — وغيرهما 

;بقوله منهم وأنه المملحين للموبن اح تبأنها وتأول بدريا، وكان 

ناصراائموا نا إذا طسوا فيما جناح الصالحات وعملوا اإذينآصرا على س ملؤ 
أصنإن أنه علئ الصحابة فاتفق الأية. [ ٩٣]المالية;ب الصالحات وعملوا 

فجلدلفتاب جلد، تاب ؤإن محتل 

يحكمولم الراني وجلد ارق المسثهلم الق_رآن في فالذنوب وأما 
حرئان على إحداهما بغير مع الهلاثغتين اقتتال فيه وكذلك بكفرهم، 
.8.خوة.وات بالإيمان لها والشهادة 

الرشيد..محل  ١٤٨/٢الآىر تهذب ( ١ ;
فاتفقكان.تاولأ. ص لها متحلأ الخمر شرب ه ندامة أن يلاحفل ( ٢ ; 

.جلدواؤإلأ نتلوا أصروا إن معه; ولمن له الحكم بيان بعد أنه على الصحابة 
،٢  ٧٦/ ١ ٢ ندمة لابن المغني انفلر • ٠—جلدوا تحلأل الاممجن فتابوا 

رمس، ٢ ٤ • / ٩ الرزاق، عد مصنف فير القصة وأصل . ٤ ٦ / ٢ والاعتصام 
. ٣٩/ ١ . شيبة أبى ابن ومصض ، ٦٣١ -  ٥٣١ ٨/ الكبرئ البيهقير 

.٩ ٢ / ٢ ٠ الفتارئ مجموع ( ٣ 



الأم؛نزو 0ا ميو المثم حول  ii_UIسووة ؛بات ٣: مبحث 

بينالتفريق من الإسلام شيخ ثاله مما اتضحت فل المحورة ولعل 

يعذرلا بما الإيمان نرك والذي العاصي، بارتكاب حالف الذي المومجن 
انحرمهذا بفعل ذلك صاحب مواء الذلاهرة، المتواترة مور ات من بتركه 

فمن, كافر. مكذب والثاني فامز. مومجن ول فالمد . الواجب هذا ترك أو 

الإيمانوجب بما مكذب فهو — يجهله لا ومثله — حلال الزش إن قال: 

وقعئم حرام، الزنا بآن مدق من لكن وهكذا. . للزنا.الله نحريم مجن به 
يكفر.لا لكنه للعقوبة تحق مفامحق فهو فيه، 

واستحلالالفلاُرة امت، الواجبإنكار حول المدمجة هذه ويعل 

اش،أنزل ما بغير الحكم نعرض،لّالة بالإيمان. ذللث وعلاقة انحرمات 
•الموضوع بهذا وعلاقتها 

بئّرعجحدا كان مجا الباب هذا في حلوا أد اللص رحمهم والعلماء 

للحياة؛يملح لا الدين أن أو شرعه، على الله ّئ~رع غتر تفضل أو الك، 

رسولهومحسنة الق كتاب مجن تواتر ما نكذيس، فى داخل ذللث كل ن ت 
القملة.والشريعة الإيمان أمور من مة ات ثإجماع 

يليمجا كبر ا/ئ الكفر من جعلوا العلماء فان ثم ومن 

ورسوله،الق حكم أحمئة اش أنزال مجا بغير الحاكم يجحد أن را — ١ 



و؛حظ0هأحواا،< ،، JJIاتزو ها ميد التقه، 

هوذلك أن جرير ابن واختاره ا، عباس ابن عن روى ما معنئ وهو 
أهلبخن فيه نزلع لا ما وهذا الشرعي، الحكم من اش أنزل ما جحود 

منأصلا جحد من أن بينهم عليها المتفق المتمررة الأصول فإن العلم؛ 

بهجاء مما حرنا أنكر أو عليه، مجمعا فرعا أو الدين، أصول 
ابنارة وعب، ور الملة عن الناقل الكفر كافر فانه قهلما . الرسول 

تقائل قال فان )ر >■ هي إبراهيم بن محمد الشيخ إليها أشار الي، جرير 
بمايحكم لم مجن جميع عن بدلك بالخبر عم قد ذكره تعالئ الق، فان 
عنبدلك بالخبر عم تعالئ الك إن ت قيل خاصا؟ جعلته فكيف اش، أنزل 
عنهمفأخبر جاحدين، كتابه في به حكم الدي اس بحكم كانوا قوم 

فيالقول وكيلك كافرون، تركوه ما سيل على الحكم بتركهم أنهم 
ابنقال كما كافر، هوباق، ب،،، جاحدا اف؛، أنزل بما يحكم لم من كل 
نفليركتاباه في أنزله أنه علمه بعد اللص حكم بجحوده لانه اس، عب

ونبي أنه علمه بعد نبيه جحوده 

وقارن(( نبي أنه علماه بعد نبيه جحوده نظير رر الهلبري قول وتأمل 

والاستحلال.الجحد حول محبق بما ذلك 

.١ ٢ . ^'^٣٦ رقم ، ١/١٢٠٧ جرير.ابن رواه ١( :
•ولى ات ط • ْ ص إبراهيم بن محمد للشيخ القوانين تحكيم ٢( 
.١٢٠٨ا/>نميراكلبرتما:٣( 



الاهانزل ما ميد ااحق><> حول 1لا؛حة سووة آيات ٣: هبحث 

ورسولهاش حكم كون اش أنزل ما بغير الحاكم يجحد لا أن # ٢— 
وأمحكمه، من أحسن تيه الرسول غير حكم أن اعشقي لكن حما، 

وإمامطلقا، إما التنازع، عند بينهم الحكم من الماس يحاجه ئا وأثمل 
وتغيرالزمان تطور عن نشأت المى اخوادمث،، من استجد ما إلئ ية بالم

هيالتي افذلوء>ن أحكام لممضيله كفر، أنه لأريب أيضا وهذا حوال المد 
الحكيمحكم على فكار ات الة حثثص__رزا ذهان المد زبالة محص 

ا.ر ا( الحميد 

اعتقدلكن ورسوله، اف حكم من أحن كونه يعتقد لا أن را ٣— 
عنالماقل المكفر كافرا كونه فى قبله، اللذين كالوءين فهذا مثاله؛ أنه 

والمعاندةواياقضة بالخالق، امحلوق تسوية من ذلك يقتضيه لما الملة، 

٤١ت الشررئ و ه شيء كمثله ليس ؤ ت وجل عز لقوله  مجنونحوها ، ١
مماثلةعن وقزيهه ال، بالكمالرب تفرد علمي الدالة الكريمة الايات 

يتنازعونفيما الماص يئن والحأكم فعال وات والصفات الذات فى 
قيه،(

لحكممماثلا الذ أنزلا مجا بغير الحاكم حكم كون يعتقد لا أن — ٤ 
جرازاعتقا لكن منه، أحن كونه يعتقد أن عن فضلا ورمحرله القء 

٨٥ / ٢ ٧ تيمية لابن الفتاوئ مجموع وانفلر . ٠ ص الموانين تحكيم ( ١ 
.٦ -— ٥ ص السابق المصدر آ ٢ 





الادانزل ما ميل ااح،؛؛0• حول سووة ايات ٢؛ مبحث 

فييتدخل أن دون بربه المرء علاقة في ينحصر الإسلام أن أو ٧— 

خرئ.١^ الحياة شؤون 

الزانيرجم أو ارق، انيد بقطع افد حكم اذ انفأن يرئ أو ٨— 
الحاصرالعصر يناسب لا امحمن 

عندباز ابن لالثسح كلام صمن حيرة ؛(ئ حوال ا/د هده جاءت وقد 

منالرابع م الففير ويدخل )ا ت قال فانه الإسلام؛ نواقض علئ كلامه 
شريعةمجن أقفل الناس ا بنهالتي والق_وانين نفلمة ات أن اعتقد 

اعتقدولو — إليها التحاكم يجوز أنه أو لها، مساوية أنها أو الإسلام، 

فيتطبيقه يصالح لا الإسلام نفلام أن أو — أفضل بالشريعة الحكم أن 
ينحصرأنه أو المسلمن، تخالف فى مبيا كان أنه أو العشرين، القرن 

ويدخلالأخرى. الحياة شؤون في يتدخل أن دون بربه المرء علاقة فير 

السارق،يد قطع فير الله حكم إنفاذ أن يرئ منر ت أيقنا الرابع م المفير 
أيضاذلك فير ويدخل الحاصر. الحصر يناسب لا امحصن الزاني رجم أو 

.١  ٣٧/ ١ باز ابن فتاوى مجموع انفلر ١( 
من)ا ونمه — الوهاب عبد بن محمد للشيخ — الإسلام نوافض مجن ا ٢ 

أحسنغيره حكم أن أو هديه، محن أكمل الٌبي غير هدى أن اعتقد 
.كافر(( فهو حكمه عالئ الطواغيت حكم يغفلون كالدين حكمه منر 



ها>دظ0أ،احواك  dillانزل  loمير الحقي 

الحدودأو العاملات في الذ شريعة بغير الحكم يجوز أنه اعتقد من كل 
نهلا — الشريعة حكم من أفضل ذلك أن يعتقد لم ؤإن — غيرهما أو 

حرممجا امتباح من وكل إجماعا، الك حرمه ما امحتباح قد يكون بدلك 
والحكموالربا والحمر كالزنا — بالضرورة الدين مجن معلوم هو مما — اش 

المسالمين((بإجماع كافر فهو الله شريعة بغير 

الباحلنيةعلى يردون عندما العلماء إليها يثير مجا كثيرا مور المن وهده 

ومثلهأحد، فيه يشك لا مما وكفرهم بامحلية، تأويلات للشرائع الوولن 

ونحوهم،الموفية غلاة يدعيه مما الكشف أصعحاب على ردودهم عند 
علىالخروج جواز علئ الحفر مع مرسى بقصة يحتجون قد الدين 

.ولياء بالا يسمونهم مجن جانب مجن وذلك محمد النبي شريعة 

التجئ.هدتم، غير أن محلن فان ٠ ت تيمية ابن الإسلام شيخ يقول 
محمد.شريعة عن الخروج يسعه من الأولياء من أن أو هديه، مجن أكمل 

يجبكافر فهدا — هو( موس ثريحة عن الخروج الحضر ومع ما ك— 
يكنولم عامجة، دعوته تكن لم محومئ لأن استتابته؛ بعد قتله 

الحفرقال بل — لام العليهما — مجومئ اتباع الحضر على يجب 

مجنعلم علئ وأنت تعلمه، لا الك علمنيه الق، مجن علم على إني ت لموسى 
.١ /٧٣ ١ باز ابن فتاوئ مجموع ( ١ ) 





هاحظ0هاحواو،، الاه انزل ما بغيو النقم 

الث\دىأالميم 

اللهلشرع المخالف التشريع 

صمنالداحلة الله أنزل ما بغير الحكم حالات أحد م الفهذا 
فيالعلماء أقوال تفاصيل في الدخول وقبل كبر. ات الكفر حالات 

التالية:الملحوظان إلئ الإنارة من لابد ذلك، 

الحكمأن الثاني[ البحث ]في ّبق ما حلال مجن تبحن فد أنه — ١ 
والإباحة،واإنحريم والتحليل والنهي، من'الآمر ذللث، يتبع وما والتشريع 

جميعفي ولة، أوالد الجماعة أو الأسرة، أو الفرد بحال يتعلق ما مواء 

له.ثريك لا وحدء لف حق ذللث، كل الحياة، نوون 

ذكرما وفى استقصاء، دون ذلك علئ دلة المد بعض بيان بق ّوفد 

للصواب.الق وفمه لمن كفاية قبل 

امة،العالة_وانين بن — الق دون من — التشريع ادعاء أن ٢— 
لأمرين:مضمن الق لشرع اخالفة والأنظمة 

غيرهما.بها استبدل لما يرفضها لم لو إذ الق، سريعة رفقن أحدهما: 

والتشريعالحكم حق وهو الق، حقوق من حق على التعدي • الثاني 



الادأنزل ها يغير اإتث0< حول الانحi، سووفن ابات ٢؛ هبحث 

لنفسه,ادعاه حيث 

فاعالهل ت تحلألأ، امم المهذا جعل العلماع بعض نجد ولهذا 
إنذلك في عباراتهم بعض ومتانير — الله أنزل ما بغير للحكم مستحل 

تعالئ.اللص ثاء 

لموس ؤ تعالى؛ فوله ش النزول ب قصة ش المتأمل أن ٣- 
مسألةليت المسالة أن يجد ب الكافرون هم فاوكك' الله أنزل بما يحكم 
علىاليهود انعق حيث كبيرة مسألة هي وإنما آ؛ معصإر في وقرع 
يحسيبمتتحلوه يملم أنهم هنا ويلحفل الزنا، فى الله حكم ير تعي

إلئانحصن للزاني الرجم في الله حكم مر عدلوا ثإنما حلالا، يجعلونه 
فقدهذا ومع الخميع. عشما يهلبق لهم نظاما وجعلوه والتحميم، الخلد 
عليهمقدم لما ولهذا المعمية، في والوقوع بالذنب يشعرون كانوا 

الله،رمول أنه أنفهم فرارة في يعلمون وهم ، اش عبد بن محمد 
لهكموتغييرهم تبديلهم بوا ينأن — واحتيالأ وخبتا مكرا — أرادوا 

الرحم.دون بالجلد لهم حكم إذا ما حالة فير وذلك الق رسول إلى الله 
اللهفجعل — عام نذلام إلير تحوك لكنها — واحدة حادثة هي إذا 

الحصن،الزاني في الك لحكم تغييرهم قبل يفعلونه كانوا كما جرر، أو - ( 
٠الشرفاء دون الصعقاء على الخد يقيمون كانوا حنث 



وأحظ0هاحواك الاه انزل ما خيو التقْ، 

وكل■ كافرون بأنهم عليهم وحكم الكمر، في منهم ارعة مذلك 
—غيرهم مجن أو المسلمين من وقعت مواء — حالتهم تثبه حالة 

.اليهود حالة كحكم فحكمها 

واتفقواذلك •يلئ اجتمعوا اليهود أن الحكم مناط أن هنا ويلحظ 

اليهودعن الروايات بعض في جاء ثم ومجن فردية، حالة وليس عليه 
اصطلحنا.— بعضها وفى — تكاتمنا — بعضها وفى — اتفقنا قالوات أنهم 

تشريعاوضع ولو حتى المستحل، إلا يكفر لا بأنه الفول أن — ٤ 
ينرع،لم أو شنع كفر بمجرده الاستحلال ن ي صعيف قول عاما، 

ولم^١^؛>،، ~ الزول بب فتما ورد كما ~ بعملهم كانوا واليهود 
حلال.فحلوه مجا بأن وينتلمقوا يقولوا أن لكفرهم يشترط 

مجدهبأصل هو فقط المستحل إلا يكفر لا بأنه القول أن ٠— 

داخلغير العمل وأن فنقل، القلب في الإيمان أن يرون الذين المرجئة 
وبينحيره ات المألة هذه في تيمية ابن الإسلام شيخ ناقشهم وقد • فيه 

مجواصعفي مذهبهم اد ف

تطبقالتتم، العامة كالقوانين العام، التشريع بين( التفريق يجب ٦— 

ه,٧٩،٥ه٦،٠٤١، fA/U(0;المناوئ مججمؤع — الاومعل الإبمان نفلر ا( 
•٩٦١٦،٦.



dUIانزل  Loبغير ااحث0، حول سورة ابات ٣: هبحث 

بيانيأتي وسامحدده، والوقائع الفردية الحالات وبين الجميع، على 
.نعالئ الش شاء إن المسالة لهذه مفصل 

بالتفصيل;المسالة هذه بيان الئ ننتقل اللحوء1ات هذه وبعد 

حقله أن زعم من كل فيه يدخل الباب هذا أن يعلم أن وينبغي 
العامةالوصعية المرانثن سى من وكذلك الك، دون مجن والتحريم التحليل 

أوعنده، مجن الفiام بهذا حاء سواء إليه، يتحاكم نثلاما ا وجعله
كلاياهلية. نقلم مجن أوغيرها الغرب أو الشرق من بكامله تورده ام

واحد.حكمه ذلك 

العامة.الخلاصة إلئ ننتهي نم ذلك، ش العلماء أقوال وسننقل 

ا-اسحزم:

امحمرفي زناده اكسيء إئما ؤ ت وجل عز وقال رر : — اش رحمه — يقول 
بالله ما عده يواطتوا عامجا ويحرمونه عاما يحلونه كمروا الذين به يضل 

أنالقران بها نزل التي اللغة وبحكم ت محمد أبو قال ، [  ٣٧لتوبة؛ ال 
كفرالمسميء أن فصح غيره، مجن لا منه، إلا تكون لا الشيء في الزيادة 

حرمما أحل ممن تعالى، الك حرم ما تحليل وهر الأعمال، من عمل وهر 
الفعلبذللتؤ كافر فهو — حرمه تعالى الق بأن عالم وهر — تعالى اللٌ 

ا(نمه 

امحققة,ط ٢ ٤ ٠ / ٣ حزم لابن الفصل 



واحخاههاحواك اوا1، انزل 0ا ميو المقم 

القأحل ما وتحرم الك حرم ما تحليل أن حرم ابن من تصريح وهذا 
الشرعي،بالحكم عالم مجن صدر إذا محفط بالفعل يكون قد وأنه كفر، 

,الق، أحل مجا تحرم أو الك حرم ما بتحليل حالفه ثم 

'ا-الشاطى:

أهلعن تكلم حن أنه ذللش، ومن اب، البهدا في كثير كلام له 

اللهأحل نا جان تحرموا لا آمنوا الدين أيها يا ؤ تعالى؛ قوله وذكر البدع، 
عزموما النزول، أسباب من بدلك يتطق ما وذكر ، [ ٨٧]المائدة؛ ه لكم 

قال:..اللخم.أكل ترك أو المكاح مجن'ترك الصحابة بعض عليه 
مسائل:الموضع بهيا ويتعلمح، ت فمل ١> 

ول(المد ) • أوجه في يتصور ذلك أشبه وما الحلال تحرم أن • أحدها 
والوصيالةوالسانّة كالمحنمرة — الكفار من الوام وهو — الحقيقي ١كءريم 

ومنهانحض الكفاربالرأكا عن تحريمه تعالئ اس ذكر مجا وجميع والحامي، 

حراموهذا حلال هدا الكذب أنسكم نصف لما يقولوا ولا ؤ تعالى؛ فوله 
التحريممن أشبهه وما [، ١١٦]النحل: .ه ٠٠الكذب الله على كثروا 
إلئآ>المسائل.ؤ ؤ ((رااؤ مجردًارأتا الإسلام أ> في الواقع 

T٢٨/١(الاعتصام )١ 





واحذاْهاحواك اوو،< أنزل 0ا مير المقم 

.الك دون من نشريع ا-ياهلية 3و\ذين مثل 

بدعللكفار أيضا ثبت وفد ٠ ت ثالث مرصع في الثاطبي ويقول 
منذرأ مما لك كجعلهم قاربها، وما المروريان في ولكنها فرعية، 

كانما أن عليه نعوا ثم يبا، نم ولشركائهم نميبا نعام وا/ت الحرث 
وتحريمهمشركائهم، إلئ وصل لف كان وما الق، إلئ يصل فلا لشركائهم 

علم،بعير فها مأولادهم وقتلهم والحامي، والوصيله والّايية البحيرة 

وأكلوالمللاق، المكاح في والحيف واليراث، المصاص في العدل وترك 
الش_رععاليه نبه مما ذلك اه أشبإلئ الخيل، مجن نوع علئ اليتيم مال 

مهلاإبراهيم ملة وتغيير لهم، ديدئا التشريع صار حتى العلماء، وذكره 
التشريعوهو بها رضوا وقاعدة إليهم مضافا أصلا ذالثا فأنشأ عليهم 

.«لا/.الطلق،لأالهومح،.

كلامه.آخر إلئ (( . لهم. ديدئا التشريع صار حتئ را قوله وتأمل 

تيمية:ابن الإسلام شيح — ٣ 

الموضوع،هدا في — الق رحمه — كلامه مجن الكثير نقل بق م
—معروف هو كما — وهو الموصوع، هذا في قاله مجا بعض هنا ونضيض 

؟.م.(الاعتصام ١ )



حِّالاه أنزو 0ا ميو ااحق0> حوو 1لا؛حة سورة ايات ٣: بم؛حث 

الإسلاميالعالم لحل الذي واقعيا نموذجا عاصر ممن بأنه يتميز 

تعالى.اش شاء إن مستقلا مبحثا ، iJL؛JJسفري و— 

بديلعلى يجرؤ من حال فيها صور عارة الإسلام ولثيح 
كلامهياق حموتأمل — فقال: حما، والباطل باطلا الحق فيجعل الشريعة 

النار،أهل من كان عالم بغير حكم لكنّه دينا كان إذا الحاكم إن رر : — 
أهلمن كان يعلمه الذي الحق بخلاف حكم لكنه ءا,إا كان ؤإن 

النار،أهل من يكون أن أولئ كان علم ولا عدل بلا حكم ؤإذا النار، 

دينفي عاما حكما حكم إذا وأما لشخص. معينة قضية في حكم إذا وهذا 
والبدعةبدعة، والسنة حقا، اطل والبباطلا الحق فجعل السالمّين 

بهأمراس ما عونهل ا، عرويحموالمنكر ءتكنا والمعروف سنة، 

ربفيه يحكم آخر لون فهذا ورسوله عنه اس نهى بما وأمر ورسوله' 
الأولىش الحمد له ؤ الذي الدين، يوم مجالك لن، المرمؤإله الع_الين 

هوالذيؤ آ، ٧ • القصص; ] ه شه ترجعون وإليه الحكم وله والآ-خرة 

باللهوكنئ كنه الذين عنى لئظهرْ الحي ودين بالهدئ رسوله أرسل 
؛[٢٨الفتح;ز ^ شهيدا 

٢٦٨- وانظرمآ/7أ\  iYAAjroالختاوئ: مجموع 



وأحظ0هاحواك الك انزل  Loميد اوتق0> 

بينهفرق وكيف للشربمة، اثفالف المحام الحكم استعظم كيف انظر 

شيخكلام نقل بق وقد لتخم. معينة نضمة في الحكم وبتن 
وبتنمة، امد في المشتركة مور ات بتن وتفريقه السنة منهاج في الإسلام 

,الخاصة العينة مور ا/د 

منشريعة عن خرج من أن عديدة مواضع في يئن الإسلام وشخ 
يأتيوس. المسلمين بإجماع فاله يجب فانه الظاهيرة الإسلام شرائع 

•ذلك فير كلامه بعض نمل 

الشم:؛-ابن 

لامالإسدين بأن الإجماع وصح القران جاء وقد را I قال 

التوراةبه جاءت ا مالتزم من وأن ياله، قكان دين كل خ من

كانتشريعة كل افه أبتلمل وقد كافر، فانه القرآن يتبع ولم والإنجيل 
شرائعوالإنس الجن علئ وافترض لل الموسام والإنحل التوراة في، 

هأوجبما إلا فرض ولا الإصلأم، حرمه مجا إلا حرام فلا الإسلام؛ 

ا.((١ الإسلام 

ْ*ا/ْا،آ، ٤٧١- "؛ ia/yaمجموعاكاوئ: انفلر (١ 
.٢ ه ٩ / ١ الدمة أهل أحكام ( ٢ 



الاهانزل  Loبفيل الحم حوو 1لاتحة سورة 1ي1ت ٢: ْبيثث 
هس؛ة>هسةة

ْ-اس'قشم:

قولهعلئ تعليا يقول التتار؛ عامحروا الذين الناخرين من وهر 

قومحكما الئه من أحض ومن يغرن الجاهبة أفنكم ؤ الئ; تع
حكمعن حرج من لئ ع تعالئ ينكر » : [ ْ ٠ ]المائدة: ه لإتة€ يرقشون 

ماإلئ وعدل شر، كل عن الناهي حتر، كل علت المشتمل امحكم، اش 
تنيجمبلا الرجال وصعها التي والاصطلاحات والأهواء الاراء من سواه 

الضلالاتمجن به يحكمون اهلية الخنأهل كان ا كمالله، ثريعة من 

مجنالتتار به يحكم وكما وأهوائهم؛ بآرائهم يضعونها مما والحهالأت 
لهموضع الذي حان جنكم مالكهم من المأحوذة الملكية السياسات 

شرائعمجن اقتسها قد أحكام من مجمؤع كتاب عن عبارة وهو اليامجق، 

حكامات مجن كثير وفيها الإسالآم-بت، والملة والنصرانية اليهودية من شنئ 

يمدمونهامتبعا، شرعا بنيه فى فصمارن وهواه نظره مجرد مجن أخذها 

كافرفهو *نهم ذلك فعل ومن ، رمحوله وسنة الل؛، بكتاب الحكم علئ 

فيسراه يحكم فلا ورسوله، الق حكم إلئ يرجع حتئ اله، قتيجب 
ندلُلأهم«

الشعب.ط . ١ ٢ ٣ - ١ ٢ ٢ / ٣ كشر ابن ير نف





الادانزو 0ا ميو الحقم حوو 1لاتحة صورة ؛بات r؛ هبحث 
ود؛ءق؟؛

•الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيح ٦" 
البواديمن ا الّوالنأهل به يحكم عما — اش رحمه — ثل م

بعدالكفر بذلك عليهم يطلق هل حداد، وات الاياء عادات من وغيرهم 
بعدءق رسوله ومنة اللم كتاب غير إلئ تحاكم من را ■' فاحاب التعريف،. 
فأوككالله أنزو بما يحكم ثم ؤوس تعالئI الق قال كافر، فهو التعريف 

يعونالله دين 1ومر ؤ تعالئ; وقال ١^١^ هم 
،.١١((...[الأية  ٨٣عمران:زآل 

م\-اكخ:جمدسص:

الشركومنها مرتدا لم البها يحير الني ثياء المد الق رحمه ذكر 
وموالاةديتهم، على للمشركن والموافقة القناعة ثإفلهار تع-الئ، بالك 

غيرإنكار،محن شركهم مجالس في المشركين عد والخلوص المشركتن، 
عندوالغضب الكراهة ونلهور برموله، أو بكتابه أو باليص تهزاء والاس

وكراهةالمكر، عن والمهي بالمعروف و\لأمجر آياته وتلاوة اللم إلئ الدعوق 

دلتبما الإقرار وعدم والحكمة، الكتاب من رسوله على الفُ أنزل مجا 

-٥١٣٠٦الأولى !-٠٢٧٠-  a٢٧١/ وانفلرأيضا ٢، ٤ ١ / a المنية لدرر ا (
لماإلها يتحاكموا لولم بأنهم الطراغت إلئ يتحاكم من حجة ذكر حيث 

•الشهة هذه على رد وفل- • بينها القتال ولونع الماثل رضيت 



واحقاههاحواك الاه انزل ما مير الحقمر 

منشيء وجحد ذلك، فى وانجادلة حاديث، وات المران ايات عليه 

عنوالغفلة اس دين تعلم عن والإعراض بعضها، أو ولوآية الش كت-اب 
عثر1الرابع مر اِد ء ت ال قثم . عث البؤإنكار حر، والمذلك، 

لكنكما كثير: ابن رسوله.؛قال وسة اك غيركتاب إلئ التحاكم 
بهيحكم ا وكموالضلالات ايهالأت من به يحكمون الحاهلِة أهل 

كتابالهم وضع الذي حان، جنكن عن ا.لأحوذة السماسات من التتار 
شرعابنيه في قمار ثتئ، شرائع من ها اقتبأحكام مجن مجموعا 
كافرفهو ذلك فعل ومن نة، والبالكتاب الحكم على يفدمجونه 

فيسواه يحكم فلا ورسوله الق حكم إلئ يرجع حنل قتاله يجب 
اللهمحن أحسن وس يغون الجاهلية >ؤأهحكم تعالى; قال كثم، ولا قليل 
وقعما هؤلاء ومثل قلت ، [ ٠ • الائدْ; ل ه •؛ه^بم يوفرن لموم حكما 

أوانلهموضعه وما آبائه عادات تحكيم من شانههم ومن الرائي عامة فيه 

الذكتاب علئ يقدمونها الرقاقة شرع مونها مبالتي اللعونة ت  ١١۶٠٣٠^من 
إلئيرجع حتئ فاله يجب لكفر فهو ذلك فعل ومن ه، رسوله ومنة 

الوليدت  ٨٣—  ٧٤ص رالغكاك المجاة سيل ني بادلتها مجغصلة انفلرها إ ١ 
العريان.الرحمن عد ابن 

الأية.فتصحح حطا وهو يؤمنون( المهلجوعة) في ٢( 



،iJJIانزل 0ا ميو الحق0> حول سورة ايات r: هبحث 

لممن أن ريب ولا I تيمية ابن الإسلام شيخ ثال ورسوله، الق حكم 
امتهمحلفمن كافر، فهو رسوله علئ الش أنزل بما الحكم وجوب يعتقد 

كافرفهو اللم أنزل لما اتباع غير من عدلأ هو يراه بما الناس بتن يحكم أن 
فيالعدل يكون وفل بالعدل، بالحكم تأمر وهي إلا أمة محن ما فإنه 

يحكمونالإسلام إلى جتن المنتمن كثير بل أك—ابرهم، ماراه دينها 

أنويرون الهلاءتي، وكأوامر ايادية كسوالف الك ينزلها لم التي بعاداتهم 
الكفر؛هو وهذا نة، والالكتاب دون يه الحكم ينبغي الذي هو هذا 

يالعاداتإلا يحكمون لا هذا مع ولكن أسلموا الناس من كثيرا ُ-إن 
الحكملهم يجوز لا أنه عرفوا إذا فهؤلاء المطاعون، بها يأمر التي الجارية 

محابخلاف يحكموا أن استحلوا بل ذلك يلتزموا فلم اف أنزل بما إلا 
قولهعند ذكره — النبوية السنة منهاج من انتهئ كفار. فهم الك أنزل 

هالكافرون هم فأولثاك الله أنزل بما يحكم لم° ومن ؤ ت وتعالئ سبحانه 
.، ((أ عنه وعفا الله فرحمه 

كثيرابن عن نمله مع بطوله نملته عتيق بن حمد الشيخ كلام هذا 
فهمللقارئ ليتضح — سبعا نل أنهما مع — تيمية ابن الإسلام وشيخ 

الفعلهم، مثل فعل مجن في العموم أرادوا وأنهم العلماء، لكلام ئمة المد 

بنالوليد —ت —٤٨  ٨٣ص عتيق بن حمد ت والفكاك النجاة سيل )١( 
ه. ١٤٠٩ط المريان الرحمن عبد 



هاحظهاإ<أحواك |وا1، أليل ها ميو المكهس 

إلئمر الأ يتعدئ ولا التتار شصي كثير ابن أن البعض يقلن فد كما 

فرسا.عله التنبيه سبق وفد غيرهم 

الشرلكني:الشيح: - ٨ 
فىالدين غربة عن منقلة الة رم— الك رحمه — اكوكانى أفرد 

التابعغير أو العثمانية للدولة التابع منها سواء عصره، في اليمنية البلاد 
منفيه ومجا م قكل أحوال ثرح ام، أقثلاثة إلئ فمها فقد لها، 

البلاد:هده مجن اكاني م المعن قاله مما وكان وكفريانمإ، مخالفانم، 

فينماالتي الأقسام الثلاثة من الأول م هدلااقأحوال لك تقرر ثإذا را 
البلادأهل حكم وهو اني؛ الثم المحال لك؛ نن فلنبذكرها للث، 

ذلك.ونحو والمشرق القبلة كبلاد ونواهيها الدولة أوامر عن الخارجة 

وهمول ات م الففي لك ذكرنا مجا جميع أن الش رحملئ، اعلم 
عللالنادر الشاذ إلا الشرعية الفرائض وصائر الصلاة ترك من الرعايا 

الدولةأوامر عن الخارجة البلاد في كائن فهوأبما الصفة تلك 

ففيهمهذه ومجع [ قال: ثم ] ..وأفظع.وذوامءا،بلامحمرضمأشل 
غيرأمجور يمة الخوالبلايا الوخيمة والقبائح العفليمة المصاب مجن 

مجنإلئ ويتحاكمون يحكمون أنهم نمها: المدول، القسم ض موجودة 
ونعرضتنويهم التي امحٌور جميع ش منهم الطاغوتية اءدحكام يعرف 



الاهأنزل 0ا ميو اوحخ>بم حوو 1لا؛حة مووة أبات r؛ هبحث 

منيخافون ولا عباده، من ولا اش من حياء ولا إنكار غير من لهم 
منإليهم الوصول علئ يقدرون من بدلك يحكمون قد بل أحد، 

الالناس مجن أحد لكل معلوم اتمر وهدا مسمم، قريبا كان ومن الرعايا 

ولاشك ولا علم، على نار من أقهر وهو ودفعه، إنكاره على أحد يفدر 

لسانعلئ بها أمجر التي وبشريعته وتعالئ بحانه بالك كفر هذا أن ريب 

بجممحكفروا يل رسوله، لسان وعلى كتابه فى لعباده واختارها رسوله 

وقتالهمواجب، جهادهم وهؤلاء الأن، إلئ ادم عند من الشرائع 

بالشريعةبينهم وبمحكموا لها ويدمحوا الإملأم أحكام يقبلوا حتى متمن 

هذاومع الشٍطافة، الطواغيت من فيه هم ما جميع مجن ويخرجوا الهلهرة 

واحدوكل إليه، والتحاكم بااهلاغوت الحكم غير أمور على مصرون فهم 

إطباقهموذللت، الإملأم، من وخروجه فاعله كفر يوجب انفردْ علئ منها 

وقدفعاله، علئ وتعاضدهم عليه ؤإصرارهم اء الم؛، ٠٠ميراقطع على 

علئوالعامل وحاحده القهلعي منكر أن الإسلامية القواعد في تفرر 

ويالشريعةبالك كافر أواستخفافا أواستحلالا أوعنادا تمردا حلاقه 

لعباده((تعالئ ا؛ك اختارها التي الْلهرة 

لفيةالائل الرمصمن; الصائل العدو دفع في العاجل الدواء الة رمح( ١ ) 
.-٤٣ ٣٣ص للشوكاني 



واحظ0أ،احواك  dillانزل ها ميل المقم 

أمور؛على يدل الثولكني وكلام 

أكر.كفر الطاغوتية الأحكام التحاكمإر أن ١- 

منعدد بتن من واحد كفر هو الهلاغ_وت إلئ التحاكم أن ٢— 

صاحبه.كفر انفراده على منها واحد كل يوجب التي المكفرات 

وإصرارهمالنساء ميراث قطع علئ الإطباق بمثال للكفر تمثيله ٣— 
أكبر.كفر وأنه فعله على وتعاضدهم 

;إبراهيم بن محمد : الشيح ٩— 
النائلكبر ات الكفر في أيحل فإنه اب؛ البهذا في واضح وكلامه 

منهاذكر ثم — منها ولئ احد الأربعة نقل ص — أنواع عدة الملة عن 
Iهما أيضا 

Cلاوش-رع معانده وأظهرها وأشملها، أعظمها وهو I والخامس 
الشرعية:بانحاكم ومضاها٠ ولرسوله، لك ومشاقة لأحكامه، ومكابرة 

وحكماوتنويعا، وتثكيلأ وتقريعا، وتاصيلأ ؤإرصادا، وامدادا إعدادا 

مجراحعالشرعية لالمح-اكم أن فكسما وممتندات، ومجراحع ؤإلراما، 
فلهدهرسوله.، وسنة الك كتاب إلئ كلها مرجعها نميان م

كثيرة،وقوانين ثتئ، شرائع من اللفق، القانون هي مراجع امحاكم 
مجنوغيرها البريطاني والقانون ابمريكى والقانون الفرنسي كالمانون 



الادانزل 0ا ميل الحقم حول ايا،حة سورة ايات ٢: هبحث 

وغيرالشريعة، إلى النتسّيين اإبل'ءيين بعقس مذاهب ومن الفوانثن، 

ذلك.

مكملة،مهنئة الإسلام أمصار مجن كثير في الأن امحاكم فهده 
حكامهايحكم أمراب، إثر أمراب إليها والناس بواب، ا/د مفتوحة 

انون،القذلك أحكام من اب والكتالسنة حكم يخالل بما بينهم 
الكفر،هدا فوق كفر فأتما عليهم، وتحتمه عاليه، وتمرهم به وتلزمهم 

وذكرالمناقضة، هن.ْ بعد الله رسول مجحمدا بأن للشهادة مناقضة وأتم، 

يحتمللا معروفة، معلومة البسحل وحه علئ قدمجنا مجا جميع أدلة 

٢.ا(أ . . الموضع. هذا في ذكرها 

فقال:الأخير النوع ذكر ثم 

منوالقبائل العشائر رؤساء مجن كثير به يحكم ما لمسادس; ا9 
المياداتهم وعوأج-ا،ادهم آبائهم حكايات من ونحرهم، البوادي 
ويحضونبه، ويحكمون منهم، ذلك يتوارثون راسلومهم(( يسمونها 

ورغبةوإعراصا الخاهلية، أحكام علل بقاء النزاع عند إليه التحاكم علل 
باق،(إلا قرة ولا حول فلا ورسوله، الق حكم عن 

•١(محمالقواyنص٦-٧ 
٦-٧ص اماyن: ؟(تحكيم 



هاحظ0،<احواك الاه أنيل ما مير الحقْء 

ؤإثارتهالقانون، أهل بأحوال الشيخ معرفة هنا ملاحظته نجدر ومما 
أصولوهى ا، مجته؛نهللمون التي والأصول الة_انوذيين، مصدر إلئ 

فصيةفي ية امأمألة موهذه ٠ الإصلامجية الشريعة صول لا مخالفة 

;مجهمان أمران هتاك إذ اف؛ لثميع اخالف التشريع 

شرعيته,القانون مجته يستمد الذي صل ات I أحدهم 

به.ويلزمحون الناس، على يعمم القانون وهوكون العموم ت الثاني 

التيادية والبائل القبملوم ا ومجتله— ة الوضعيوالق_وانين 

واصح— الق، لشؤع مجخالفة وهي^ بأحكامها إلا يرضون ولا يتوارثونها 
مجوصعهذا وليس أنزلها. ولمن الإملامجية للشريمة التامة المعاندة مجتها 

ذلك.تفصيل 

الفقيش:الشيح: - ٠١ 

فيعباراته بعض نقل تقدم وقد الباب، هدا في كنير كلام وله 

يرهنففي — الش رحمه — يقول بيانا بق ّمجا ونزيد الموضوع، هذا 
[:٢٦]الكهف: :ه آحدا حكمه ش يشرك ولا ؤ تعالئ: لقوله 

حكمهفي يشرك ولا ؤ تعالئ: كقوله — الايات هد0 مجن يفهم و9 
مشرك^ٍنأنهم اذك شرعه ما غير الشرعجن أحكام متبعي أن — ه أجدا 





واحظ0ا،احواك الاه الذل  Loميو ااحخ0، 

ا(. . براح. كفر اخالف التشرع لذلك فاتاعه 

—صفحة عشرة اثنتي بلغ مطول تعليق — الك رحمه — وللشيخ 

إزتيسنه من فيه اخئلقز ؤوث النررئ: سورة في تعالئ قوله علئ 
ا[..اشه]الثررئ:

حلالمن — ويتن بالتوحيد، وربهلها الفضية لهده أصل وقد 

له،الحكم يكون أن يستحق من صفات — القرانية الايات تفراء امح
مقارنةوهى . الوصعية الموانان وأصحاب الشرمن بأحوال وقارنها 

مستقلةرسالة في وتحلبع تفرد أن تححق مهمة 

فتوئهي فرر قوله: — ها ام المقتناب التي — اراته عبومجن 

الشيطانتثريع متبع أن ا فيهصرح وعلا جل الخالق مجن سماوية 

بالك((مشرك الرحمن لتشريع اخالف 

شيناأحلوا إذا ار الكفأن هدا في الأدلة أصرح ومجن ه ت وقوله 
فانهمأحله، الفص أن يعلمون شيئا وحرموا حرمه، الك أن يعلمون 
Iتعالى قوله في وذلك ول، اِد كفرهم مع بدلك حديدا كفرا يزدادون 

. ٤٣٩*ا/أضواءاوان:( ١ 

I ٧٣- ١ ٦ ٢ / ٧ ; نفسه المصدر انفلر ( ٢ 
. v١٧/.ه: نفالصدر ٣( 



dillانزل  loميو المثْ- حول الا؛حة سووة 1ياذن ٣; مبحث 

هالكافرين الموم يهدي لا والله ؤ ئوله؛ إلى الكمره في زيادة المسيء إئما ؤ
فيالذ غير أطاع من كل أن شك فلا حال كل وعلل آ.  ٣٧ت وبة لتا] 

اف((مع به أشرك فمد الك شرعه L\ مخالف تشريع 

الم_واذينيتبعون الذين عن أولا الشيخ قاله ما إلئ هذا صم وإذا 
السألهلهذه الثغ^ يوصل كيف تبن بالكفر، عليهم وحكمه الوصعيه 

اتخذفقد الش تشريع غير تثريعا اتبع من أن ذكر لما أنه حتى الخهليرة، 
كثيرة،هذا عاى الدالة والايات )) ت قال الك مع وأشركه ربا ١^٠٤ ذلك 

نت إلا هذا ا وما( . كفاية. فيه ما منها وسعيد مرارا قدمناها وفد 

الإسلامية،مة اد لحال العفليم سل واك المرة، بالمرارة يشعر كان الشيخ 

بزبالةعنها وتتعيض ظهرها وراء الكاملة اذك شريعة تتدبر وهى 

•والمناذة-ين قلة المن وأباعهم والغرب الشرق مجن اإمانونيين 

شاكرIومحمود شاكر، أحمد I الشيخان — ١ ٢ ~ ١ ١ 

علئالتعليقات من عدد ~~ اذك رحمه — شاكر أحمد للشيخ 
تعليقذللي ومجن — كثير ابن ر تفمختمر — (( ير التفمة عمد رر 

.١  ٧٣/٧البيان;أضواء ( ١ 

• ٢١٦٩/٧(المصدرالماس:
التفسيرعمدة حواشي انثلر ( ٣ 

١٦٨-١٦٥.



مأحظ0،<احوال،  dUIانزل 0ا فير اوتقْ> 

هيغرن الجاهلثة أفنكم ؤ نمالئ لموله كثير ابن نمير على 
أحمدالشيح يقول — قريبا كثير ابن كلام سبق وند — [ ْ ٠ ت لمائ—دة ا] 

[عباراته بعض وسمتبس طويل كلامه أن ويلحفل ] ; معالما شاكر 

فيلمون الميحكم أن الأه شتمع في — هدا مع — أفيجوز I أقول رر 
بلالملحدة؟ الولنية أوربا تثريعالن، عن محفتجس بتثر؛ع بلائهم 

يشاءون،كما ويبدلونه يغيرونه والاراء هواء المد تدخله بتشريع 

حالفها.أم الإسلام ثرعة أوافق واضعه يبالي لا 

فيإلا ~ تاريخهم من نعلم فيما — قهل بهذا سلوا لم لمئن المإن 
ابنالحاففل من القوي الوصف هدا أفرأيتم . . التتار. عهد العهد، ذلك 

عدوصنعه الذي الوضعي، القانون لذلك — الثامن القرن في — كثير 

العصر،هدا فى لم\ن الحال يمحق ترونه ألستم حان؟ حنكر الإملأم 

ظلماوأشد حالأ أسوأ الأن المسلمون كان ثم . . , عشر؟ الرابع القرن في 
الق—وانتنهده في تندمجج تكاد الأن الإملامجية الأ؛ أكثر ن ت منهم؛ 

رجلاصهلنعه الذي الياسق بذلكر أشبه هى والتي للشريعة، انحالفة 

للإسلام،بون ينتناس يصهلعها التي الموانين هذه الكمر، ظاهر كافر 

يجعالونثم وأيماء، آباء بذلك ويفخرون المسلمن، أبناء يتعلمها ثم 

يخالفهممن ويحقرون العصري، الثاصق هذا معتنفي، إلئ أمرهم مرد 





واحقاْهاحواك  diJI؛نزل 0ا ميو الحقْ، 

ا(إليه والداعبن له القائل تكفيو في اختلافهم 

غيرهاوفى مصر فى مة \لأ مصائب عايشوا علماء نمئات وهده 

نفلمةوات الوضعية، اjمواjين مة المد علئ وتفرض الك، شريعة ترفض وهى 

وحكمه.الك لشرع اخالفة الخاهلية، 

ما-رشيدرمحا:

هلالإنجليزية الحكم عن الهند من سؤال جواب في، يقول 
لمؤوس الأية فير الخلاف ذكر أن بعد — بها يحكم أن للمسلم يجوز 
عامةبأنها القول يكر أن وبعد ٠ ه الكافرون هم محأولبث الله أنزل بما يحكم 

دونكفر أنه أحدهما بتأوبالين; الأية أولوا القول هدا أصحاب أن بين 

معروفبشرحل مشروط الكفر أن إلئ بعضهم وذهب را ت قال ثم كفر. 
أوله، منكرا اش أنزل بما يحكم لم من أن وهو العامة القواعد من 

المما ذلك نحو أو الله حكم أنه علمه مع — ظلم أنه لاعتقاده عنه راغبا 
والإذعان.الإبمان يجامع 

عنهموالخراب أشد لال٠وانتي الواضمن الأمراء في الشبمهة إن ولعمري 
أنعليه ليعمر العقل ؤإن يفلهر، لا حفهم في التأويل وهدا اشر، 

٤٣ /٨ ١ > [ حاشية ] الطبري تفسير 









واحقاههاذثوٍااه  dillانقل ما ميو المقمم 

أوله، احتقارا أو به، امتخفانأ اللم أنزل بما يحكم لم من ; فنقول رر 
عنمخرنا كفر( كافر فهو لااخلق وأنفع منه أصلح غيره أن اعممادا 

التشريعاتتخالف نشريعات لياس يضعون من هؤلاء ومن ة. لا،ل

تلكيضعوا لم فانهم عيسه؛ الناس يسر منهاجا ككون الإسلامية 

أصلحأنها يعتقدون وهم إلا الإسلامية للشريعة اخالفة التشريعات 

أنالفهلرية والحيلة العملية بالضرورة العلوم من إذ للغلق؛ وأنفع 

مافضل يعتمد وهو إلا يخالفه منهاج الن منهاج عن يعدل لا ان الأن

فقاأو ظلما يكون متى ذكر يم (( ٠- عنه عدل مجا ونقصن إليه عدل 
الثاني.المم وص مكفر غير 

والتشريعالمعينة الة المسبثن الفرق عن آخر لموال جواب وفي 

العاما، تشريعا تعتجر اكي ائل المفان فرق، هناك نعم رر قال: العام. 

ذاهلأن فمقل، الأول القسم من هي وإثما المسابق التقسيم فجها يتاتئ 
الإسلاممن أصلح أنه لاعتقاده شرعه إنما الإسلام يخالف تشريعا ١لشرع 

.— إليه الإشارة سبقت كما — للعباد وأنفع 

قسمين:إلئ م ينقالش أنزل ما بغير والحكم 

ء_ثيمينبن صالح بن محمد الشيخ فضيلة فتاوئ من الث انجموع 
السليمان.ناصر بن فهد وترتيب جمع  ١/٣٦ 



الاهانزل ْا ميو 1احخ0> حيل  d_L،UIسورة أيان ٢: مبحث 

يكونبحيث اش بحكم الحكم هدا يمتمدل أن أحدهما; 
مناالع؛_اد وأنفع أولئ له امحالف الحكم أن يرئ ولكنه الك بحكم ء_الا 

جائر،إليه الك حكم عن العدول أن أو الق، ماويكم أنه أو الله، حكم 
عنمخرجا كفرا كافر هذا فمثل إليه، التحاكم يجب الذي القانرن فيجعله 

دينا،بالإسلام ولا رمولأ بمحمد ولا ربا بالك يرض لم فاعله ن مد اللة؛ 
الأههن أحسن ومن يغرن الجاهلية أفحكم ؤ تعالئ; قوله ينهلبق وعاليه 

يحكملمً ومن ؤ تعالي: وقوله [، ْ • ]المائدة; ؤههه يوفرن لموم حكما 
للذينقالوا بأيهم ذلك ؤ I تعالى وقوله ه، الكافرون هم فأولتك الله أنزل بما 

قكبم،ؤجه إسرارهم ينلم والله الأمر بعض في سنطيعكم الله نزل ما كرهوا 
ماانعوا بأنهم ذللث وأدبارهم وجوههم يضربون الملائكه نوكهم إذا 

آ، ٢٨-  ٢٦: ]محمد ه ؤجأب أعمالهم هأجط رضوانه وكرهوا الله أسحط 
بهكافر ببعض الكافر ن ت حج؛ ولا صوم ولا زكاة ولا صلاة ينفعه ولا 

منجزاء فما ببعض ونكمرون الكتاب ببعْنب أفتومنون ؤ ت تعالى الله قال كله، 
العيابأفدإ إلئ يردون القيامة ويوم الدنيا الحياة في حزي إلأ منكم ذللث بمعل 
إنؤ بحانه; موفال [، ٨٥قرة; الب] ؛< نعملونعما بنافل الله وُا 

نومنويقولون ورسله الله بين يفرقوا أن ويريدون ورسله بالله يكمرون الدين 

همأولئلث وه سييلأ ذللئ، بين يتخذوا أن ويريدون بمعض ونكمر بعض 



واحظ0هأهواك  dJJIأنزو 0ا ميد المقْ، 

0٠م ْء ءم  .[ ١ ْ ١ ، ١ 0 . المساء: ] ه مهينا عذابا للكافرين وأعندت حفا الكافرون 

قضيةفي له مخالما حكما تعالئ الش بحكم بمتبدل أن ت الثاني 
تحالات ثلاث نله إليه. التحاكم يجب قانوئا ذس يجعل أن دون معينة 

حالفهما أن معتقدا تعالئ الك بحكم  liLpذلك يفعل أن ولئ; الأ 

الكحكم عن العدول أن أو له، او مأوأنه لالساد، وأنفع منه أولى 
مالفض ض الملة،؛ا عن مخريا كفرًا كافر فهذا جائر، ه إلي

الأول.

لكنوأنفع، أولئ أنه معتقدا الك بحكم عالما ذلك يفعل أن •' الثانية 
وليسمحنالم فهدا له. انحكوم نفع أو عاليه بامحكوم الإصرار بقصد حالفه 

فأولثلثالله أنزل بما يحكم لم ومن ؤ I تعالى الك نول يتنزل وعليه بكافر، 
[.٤٥]المائدة: ١لفل١لمونؤجهب هم 

مملحةأو نفسه في لهوئ حالفه لكن يكون أن الثالثة 
لمومن ؤ تعالئ: نوله يتنزل وعليه بكام، وليس زا فا'ِفهذا إليه، تعود 

[.٤٧]المالية:ه الماممون هز هأوكلث الله أنزل بما يحكم 

ائلالممجن — الك أنزل مجا بغير الحكم مسألة أعني "" المسالة وهذه 

فييشمع لا أن المرء فعلئ الزمان، هذا حكام بها ابتلي، المح، الدئ 



الأمالزو 0ا ميل اللص حول سهوق أبات T■ مبحث 

حطيرهألة المن لمد الحق، له يبن حتى يستحقونه لا بما علبهم الحكم 
كما• وبهيانتهم أمورهم ولاة للم_سسلمين بمLلح أن تعالئ الق، أل ن— 
الحجةلتقوم الحكام يسه أن العلم اش الذى؟اْ الرء عر أن 

عنحي من ويحنى بينة، عن هلك من فيهلك انحجة، وسن عليهم 

لفالعزة فإن فيه، احدا ولأيهابن بيانه، عن ه نفيحفرن ولا بينه، 
^^،١١٠ولي؛ والق • وللمؤضا ولرسوله 

كماتماما الصورة تتضح حتئ بتمامها، الشانئة الفتوئ نقلنا وفد 

فيعليه الكلام مياتي الثاني م فالقؤإلأ الق، حففله الشيح بها أفتى 
تعالئ.الق ثاء إن قادم مبحث 

أنأوالاعتقاد الاستحلال جعل الشيخ أن عليه التنبيه يجدر ومما 

من— جائز به الحكم أوأن اوله ممأو حكمه من أفضل الق حكم غير 
معينة.قضية أو عاما قانونا كان مواء كجر ات الكفر باب 

هداأن يتبذن ومنها المسالة، هده فى — العالماء أقوال حلاصة هذه 

أنيمكن أكبر كفرا المكفر اش أنزل محا بغير الحكم ام أقمجن القمم 
التالية:الحالات فيه تدخل 

.٣٩-  ٣٧ا/ا(امحموعابين:



واحظ0،،احثهااdJJI  ،1انزل  loبغير اكهم 

دونمن والتحرم والمحلل المشرح حق لممه جعل من الأولئ: 
غيرها.أو ورذ\)وة هيئة أو مجموئ، أو قرئا، هذا كان سواء تعالئ اللم 

ويغرضوسماالق ^٤ ٠١امحالغة الخامة القراjين يسنون هؤلاء أصبح بحيث 
•الك شريعة إلئ التحاكإ عليهم ويأبون الماس، على 

مثلوهذا تعابيل، اللم لثِع مجخالما قانونا أو نظاما وضع من المانية 

توجبالمي الإسلامية، البلاد مجن كثير في الطيقة الوضعية القوانين 

والمة.الكتاب في لما مخالخة تعالئ الك دون من وتحلل وتحرم 

إذاوتوارثوها اعتادوها المي ٠ وسلومهم )ر القبائل عوائد المالثة: 

بممحاكواأن وأبوإلا تعالى، اس بحكم وعلموا مخالفة كانت 
.رسوله. وحكم الش لحكم مخالف هو مما اعادوه ما إلئ 

الممهذا في عام وهذا وشروطه، التكفير ضرايقل مراعاة مع 

وعيرْ



dUIانزل  Loبغير الحفتمهء حول الانحة سورة ايات ٣; هعحث 
وأِيء؛ءءأ

التاراسإاالثالث;

اشلشرع البدني، طاعة 
وحكمهالله شريعة حالفوا انهم 'علمهم لع 

طويلاجاء العنوان أن يلاحفل ولذلك فدم، مزلة المرصع وهذا 

امأقأحد هو الذي القسم؛ هذا في نريدها المي الخالة يحدد حس 

أكبر.الكفر^^١ اس أنزل بغيرما الحكم 

فيأفتوا أو تكلموا الذين بعض ن ت — قد'م مزلة انه — قلنا ؤإنما 

انحكومةالإسلامية ،ّْعات انيثتكفير أجلها من التزموا القفيه هذه 

للمجتمعمفاصلته أعلن أو حاربها من إلا تثنوا يولم القوانتن، بهذه 
تطبيقهاوفى النصوص فهم في وانحراف غلو هذا أن شك ولا كله، 

الواقع.

تتعالئ قوله على الكلام عند مفصلا بحثها مبق المسالة وهذه 

؛،[أ  ٣١: ١^ ] ب \ط دون نن أنيابا ونمانهمُ أح-ارهمْ دخذ'وا اؤ 
نقلص كما نمحمحي، ح—انم بن عدي ث، وحديأثجهها، وما 

٩٧ص سبق ما انظر 



وأحقاْه dJI^iالاه الزل 0ا مير الحقْء 

شخقال ما فقط هنا وسعيد والحديث. الأية علؤلر تيمية ابن كلام 

عليه:وللتعليق لاهميته الإسلام 

حيثأربابا ورهبانهم أحجارهم اتخذوا الذين وهؤلاء ه يقول; 

توجهتن علئ يكونون اش أحل ما وتحر؟( الك حرم ما تحليل y، أطاعوهم 

التبديل،علئ فيتبعوهم الك دين بدلوا أنهم يعلموا أن أحدهما 
مع— لرؤ>>اوهم اتياعا الك أحل مجا وتحر؟( اش حرم ما تحليل فيعتقدوا 

ورسولهالش جعله وقد كفر، فهذا — الرسل دين حالفوا أنهم علمهم 
..شركا.

الحراموتحليل الحلال ب-حريم ثإممانهم اعتقادهم يكون أن ت والفاني 
مجنيفعله مجا لم الميفعل كما الفر، مجعصية في أطاعوهم لكنهم ثابتا، 

أهلمجن أمثالهم حكم لهم فهؤلاء معاصي، أنها يعتقد اش المعاصي 
((..١ الذنوب 

بشروط،إلا يكفرون لا الك شمع بغير امحكومون تباع فالمد هذا وعلئ 
؛أهمها 

ومجغيرونمبدلون الك شمع ١لحاك٠ينبغير الحكام أن يعلموا أن — ١ 

المكتبط  ٦٧ص ان الإيمفي وهو ، ١ • ٧ — ١ ٦« ص نقله ق س( 
الإسلامي؛



حِساك انزو u ميو المقم هوو |إانحة صورة أيان م: مبحث 

التغيير.أو التبديل هدا على فيسعوم اللم لشرع 

يشاركونبحث منهم، والرضا الم—ول على يدل ما وجود ٢— 

لهم.اتباعا والتحرم التحليل اعتقاد في — الك دون من - \ذشمنى 

القأنزل مجا بغير حكم مجن حكم مثل حكمهم إن هنا يقال ولا 
نمهفي وئ له أطاع أنه يحتمل انحأكوم لأن عاما؛ تشريعا وجعله 

نهيمجا أن ظن حيث مجنه جهلا يكون وند العصاة، جملة من فيكون 

حقلاستخلاص مجصهلرا أو C مجكرها يكون وفد الك، حكم هو هؤلاء 
.إلخ . . له 

قاطع،دليل مجن بد لا قلنا محتملة كلها الأمور هده كانت فلما 

بينبنافض إلا مجنه يخرجون ولا الإسلام المسلمين عموم في صل ات ن ت 
موانعه.وانتغت شروطه توقرن قد 

فإن— ثيء مر امد من لهم ليس مجحكومحون نهم أد — ناع الأ وهؤلاء 
حادثةأو ألة جمفي الحاكم أو القاصي حكم — كثيرا — يشيه حكمهم 

ؤإلأأكبر كفر فكفره جائر فعله أن معتقدا ذلك فحل كان إن مجبة؛ 

أولئكاتبعوا إن تباع، ا1د هؤلاء وكذلك لكبيرْ، مرتكب قاص فهو 
قبولهممع وأطاعوهم حالهم بحقيقة عالن الق دون مجن المش_رعين 



واحقامه؛حواله الاه انزل بما ميو الحقبم، 

اق.ففهم ؤإلأ حكمهم، فحكمهم — فعلوا بما ورضاهم 

فيهاحلط أو حطا يفع أن وخوفا — ا،وّألة هذه إيغاح من ولمزيد 

الموصوع;هذا في العثيسن صالح بن محمد للشيخ فتوئ نقل ن— 

أوالق، حرم ما تحليل في مراء المن أو العلماء اتباع حكم مجا I مثل ففد 
العكس؟

العكسأو الك حرم ما تحليل في مراء المد أو العلماء، اتباع رر فأجاا«—١ 
ام;أنثلاثة إلئ م ينق

ماحطاله، مقدما بقولهم راضيا ذلك في يتابعهم أن ت الأول، م الف
كفرادك أنزل ما وكراهية الك، أنزل مجا كره نه لمد كافر؛ فهر افر لحكم 

أعمالهمفأحمطإ ^ ١١أنزل ما كرهوا بأئهم ذلك ؤ الئ; تعلقوله 
افأنزل كريما من فكل بالكفر، الأ الأعمال تحبط- ولا [، ٩ سد: م] 

فهوكافر.

أمثلبأنه وعالما اش بحكم راضيا ذلك في ينابعهم أن الثاني م الف
الفهذا ذلك في تابعهم ه نففي لهوئ ولكن واللأي، للعباد وأصلح 

فاسق.ولكنه يكفر 

رضيولكظر اذ حكم يرفض لم بأنه أحبب: يكفر؟ لا لماذا ت قيل فان 



1وا،،انزل ٠! ميو 1احخْ• حوو صورة [بات ٢: هبحث 

العاصي.أهل كسائر فهو ه، نففي لهوئ وخالمه به 

فينقمالذ حكم ذللث أن يقلن جاهلا يتابعهم أن الئالث: القسم 
إلئفسمينت

مقمر،أو فهومفرط بنفسه الحق معرفة ممكنه أن الأول: م الف

العلم.عدم عند العلم أهل وال بأمر الأه الم،لأن فهو 

بنمهالحق معرفة ممكنه ولا جاهلا يكون أن الثاني: م الف
لأنهعليه، شيء فلا الحق هو هدا أن يقلن التقليد، بغرض فئتابعهم 

((..معدور1ذااث.وكان به، أمجر مجا فحل 

مالفوهو ول، المد الفم إلا كجر المد الكفر في يدخل فلا هذا وعلى 
أنرناالّي والقيود بالشروط قبل، من الإسلام سيخ ذكره الذي ول المد 

أعلم.إليها.والك 

000

لمنبالمة الأكبر الكفر في الداخلة الثلاثة الأقسام حلاصة هذه 
تعالل:الق أنزل ما بغير حكم 

اعتقادأو والاستحلال كالححود العقدى: م الفالأول: م الخ

١١^٣  ٢٩آ/انجموعالنمن:



واحقابمهاحوا!،، الاه أنزل 0ا ميد المهم• 

,f أنواع عدة فيه ويدحل ز ونحوها الخوان 

[الوضعية ااقوانين تحكيم ] الك لشؤع اخالف التشرح ت الثاني م الف

أنواع[.عده فيه يدحل و] 

الكشريعة حالفوا أنهم مع الميدلن طاعة الثالث م الف

,[ فمهل واحد م قفيه يدحل و] 

الماش.اسب إلئ نمقل والأن منها. لكل الفصل المان وض 





و؛حظ0هأحه1ا،،  dUIأنزل 0ا ميد المقْ، 

مامع نكتغي القضة هردْ ولوصوح أصغر. كفرا الك أنزل ما بغير الحكم 
والضوابطالقيود ببيان ذلك نتبع ثم العلعاء حد لا نص بإيراد بق ّ

الحالة.لهذه 

قميمجن الثاني م الموأما )) ت إبراهيم بن محمل الشيح يقول 

أنتقدم فقد اللة، من يخرج لا الذي وهو الك، أنزل ما بغير الحاكم كفر 

بمايحكم لم ومن ؤ وجل عز الذ لقول عنهما اللي رصي عباس ابن تقسم 
فيوذلك م الفذلك شمل قد الكافرون هم فأركلث الله أنزل 

الذيازكفر لبس )ر ; أيقناوقوله كفر(( دون كفر )ر الأية: في ُمحمحت قوله 
القضيةفي الحكم على وهواه شهوته تحمله أن وذلك . إليه(( تذهبون 

واعترافهالحق، هو ورسوله الك حكم أن اعتقاده مع الك، أنزل مجا بغير 

الهدئ.ومجانبة بالخهلآ شممه علل 

مجنأكبر عفلمل معصبة فإنه الملة عن كفره يخرجه لم ؤإن وهذا 

فإنوغيرها؛ الغموس واليمين والسسرقة الخمر وشرب كالزنا الكبائر 

امهيلم معصية من أعظم كفرا كتابه فى الق، ماها مية معم

•٧ ص القراذين تحكيم ( ١ ) 



1اا،،انزل ميوْا الحقْ• الاتحiiاحول مووة ابات r؛ هبحث 

منءشّمين وابن تيمية ابن الإسلام شيخ قال ما نقل سبق وقد 

عباسابن كلام عليه يحمل الذي وهدا فقط. المعينة للحالأت ذكرهم 

•ميأتى كما 

لكيبد لا أنه يبن النموص محي والنظر العلماء أمحوال حلال ومجن 
التالية;القيود محن أصغر كفرا اس أنزل ما بغير الحكم يكون 

بياالتحاكم وأصل الإسلامية، للثسريهة المادة نكرن أن — ١ 

غيرله، قابلا بدلك معترفا القاصي أو والحاكم والسنة، الكتاب علئ 
بهاقضى التي القضية هذه محي سواء معتحل، ولا منكر ولا جاحد 

الشرع.يخالف بما يقص لم ولو — غيرها محي أو الق لحكم مخالعا 

تفرضالتي العامة اتمرر في لا الأعيان حوادث محي تكون أن ٢— 
عاماقانونا تصبح بحبث، الماس حميع على 

أناعتقد إن [ الحاكم أي ] إنه 8 : الحنفي الم أبي ابن الطحاوية شارح قول ي( 
حكمأنه تيقنه مع به وامتهان فيه مخير وأنه واجب، غير الفر أنزل بما الحكم 

هذهفي وعلمه الذ، أنزل بما الحكم وجرب اعتقد ؤإن أكبر. كفر فهدا - اذ 
ملويعاص فهدا للعقوبة تحق م بأنه اعترافه مع عنه وعدل الواقعة 

"آؤل ٦٤— ٣٦٣ص الطحاوية نرح (( .. أصغر. كفرا أو مجازيا كفرا كافرا 
الرابعة.الإسلامي المكب 





الادانذل 0ا ميو المص حوو الانحة سوره ايات ٣: مبحث 

ضالطلب 

وقولدآينهما الله دضى عباس ابن 
كنزاهدون »كنز 

إذاإلا مهللما يكفر لا اش أنزل ما بغير الحاكم أن يرئ من احتج 
كفر،دون كفر » قال حنن الاJد٥ 1ية في عباس ابن عن ورد بما استحل 

.(( الأحر واليوم وملائكته باش كفر كمن وليس 

مجاالخوارج رأي هو المستحل لغير التكفير أن على ويدل ٠ قالوا 
حولالإباصية من نفر ناقشه حين حميد بن لاحق مججلر: أبي عن روي 

فأولثلثالله أنزل بما يحكم ي' ومن ؤ تعالئ: فوله وتطبيق زمانهم، حكام 
أنهموبين يوافقهم لم مججلر أبا أن وكيف علميهم ه ائكافرون هم 

٠

٠كفارا وليسوا فمط عصاة مدنيون 

تعاليمهفي ثاكر محمود الشيخ الاحتجاج هذا نافش أن سبق وقد 

الطبريتفسير علل 

فيشاكر أحمد الشيخ أحره ونقاله ، ٣ ٤ ٨ / ١ • الطبري; ير نفانفلر ( ١ 
٨٠٨—١٠٥أ/ير التغعمدة 



واحقاههاحواك ااو1، أنزل 0ا بغير 1^^0-، 

نناقسثم الإباصة، مع مجلز أبي قصة في الطبري روايتي ومنوري 

التفصيل;مجن بشيء الموضوع 

وهماقشتها;الاباضية مع مجلمر أبي قمة 

ضمن ناس مجلمز أبا أش قال؛ حدير بن عمران عن الطبري روئ 

ينقملم وُن ؤ • الق، قول أرأبت مجلز، أبا يا ت فقالوا سدوس بن عمرو 
لمومن ؤ • قالوا • نعم ت قال هو؟ أحق ه الكافرون هم فأولك الله أنزل بما 

:قالوانعم. ال: قهو؟ أحق ي الظالمون هم فأوكك الله أنزل بما يحكم 
نعم.قال: هو؟ أحق ه الماسمون هم ^أولئلئv الله أنزل بما يحكم لم من وؤ 

الذيدينهم هو نال: اش؟ أنزل بما هؤلاء فيحكم مججالز أبا يا فمالوا: 
عرفوامنه شسا تركوا هم فان يدعون، ؤإليه يقولون وبه به، يدينون 

أولئأنتم نال: نمرق. لث، ولك-والك لا فقالوا: ذنتا. أصابوا ند أنهم 
أنزلتولكنها تح_تحون، ولا هدا ترون أنتم ثإنكم أرئ، لا مني، بهيا 

.٠ هذا من نحوا أو — الشرك وأهل والنصارئ اليهود في 

مننغر مجلز أبي إلئ قعد قال: حدير بن عمران عن رواية وفي 

قأولثلثالله أنزل بما يحكم لم ومن ؤ I اش يقول له; فقالوا ت قال الإباصية 
ه.الماسقون هم فأولثالث ؤ ه، الظالمون هم فأولئك ؤ ه، الكافرون هم 





وأحظ0،،احه1و،،  dUIانزل 0ا ميو النقم 

المار.في مخلد الاحرة في 

فيوالحجة مجلز أبا يلزموا أن أرادوا الإباصة أن ت ة والخلاص
أوعحوا ربما نهم ولا المسلطان، كر معفي لانهم مراء، الأ تكفسر 
ولالأ الخبر في لهم قال ولذلك ارتكابه، عن اس نهاهم مجا بعض ارتكبوا 

٠ذبا أصابوا قد أنهم عرفوا مجنا< شيئا همتركوا فان رأ )رنمه'آ'آا(:

أنهويعلمون يعملون بما يعملون إنما را الشانئ: الخبر في لهم وقال 
المضاءمحن زماننا مجبتدعت به احتج عما موالهم يكن فلم ؤإذن ' ذنب،١ 

ولاالإسلام، أهل لشريعة مخالف ماءءبفانون واك عراض والأ موال الأ في 

اشحكم غير حكم إلئ بالاذكام الإسلام لأهل ملزم ىنون إصدار في 
١وعلى تابه كش  الك،حكم عن إعراض الفعل فهدا نبيه.، ن ١ 

يحانهمالك حكم على الكمر أهل حكام لا ؤإيئار دينه، عن ورغبة 
فياختلافهم علل الة الغبأهل مجن أحد يثلث لا كفر وهذا وتعالئ، 

١٠إليه واكاءي به المائل تكفير 
—التاحرة العمور نبل — الإعلام تاريخ في يحدث لم أنه ٢— 

حاكمس أن - أمية ض عهد مجلز-في أبي زمن ذلك في ويدخل 
وظلممعاص وقع الذي وإنما بها. للقفاء ملزمة شريعة وجعله حكما 

امحقق..حائية الطبري:ير نف



اسانزو 0ا ميل ااتثه> حوو 1لالحة صدئة أبات م: مبحث 

الكأنزل ما بغير الحكم من شيء ولع ؤإن مراء، ات بعض فيه يفع وجور 
أمجرفأمره جاهل من وقعت إذا وهده معنة، قضايا فى حوادث فهي 

التوبة!ناله ذنب فهذا ومجممية هوئ بها حكم ؤإن بالشريعة، الجاهل 
فهداللعلماء مخالفا مجنأولأ حكم ؤإن حق، وأنه الله بحكم مفرا كان إذا 

مججلزأض بين، الكلام حوله يدور كان الذي وهذا التأول، حكم حكمه 
كانيكون أن أما )ا معينة. قضايا في وحرر ظلم حوادث والإباصبة; 

جاحداأمجر في بفضاء حكم حاكم بعده أو قبله مجلزأو أبى زمن في 
أحكامعلى الكفر أهل حكام لا مجرثرا أو الشريعة، أحكام مجن لحكم 
مججلزأبي كلام صرف بمكن فلا قمل، يكن لم فدلك الإسلام أهل 

إليه((والإباصيين 

حوليلي؛ مجا شاكر مجحمود الشيخ ذكره مجا إلئ أصيف أن وأحب 

•والإباصية مجلز أش 

يلي:ما يلاحفل ،، مججلزأ أبي مجيرة علئ يطلع مجن ٣- 

الخافب. ٩٣٤ / .١ السابق: المصدر ( ١ 
ولكنءنا<، مفصلة بمعلرمات حفلئ ي الكتب في توجمته علن اطلعت ٢( 

•ونحرم التوثيق مجن فيه نيل مجا علئ مركزة مجقتضة ترجمة وجدتها 
زمخهلرطة١ • — ٣ /  ١٨اخهلرءل دمشق تاريخ ني ترحمته أوقاها ووجدت 
، ٠٨/ ٨ للبخاري الكبير التاريخ في ترجمته وانفلر ء. الدار مكتبة 

والجرح، ٠ ١ ٨ / ٠ ان حبلابن والثمات ، ٢ ١ ٦ / ٧ عد مابن قات رطب



واحقامهاحه|ا،، الاه انزل 0ا ميو الحقْ• 

طالبأبى بن علي مع قصتهم رواة من فهو بالخوارج اهتمامه أ- 

علىيسطوا أن أصحابه نهئ علي[ ]أي أنه روئ الذي وهو قمحمحئ، 
وجاريتهنقتلوْ حجاب بن الق بعبد فمروا حدثا، يحدثرا حتؤل الخوارج 
مشهورةثابتة قصة في الخامل 

محنزمنه في الخوارج مع دور له يكون أن جدا مل انحنفمن 

الخوارج.من وخيرهم الإباصة 

حرامانثاسم أنه ذكر،ترجموه فضل أحيائا الإمارة تولى ممن أنه ب— 
إلىمشوا مرو أهل أن عساكر ابن ذكر بل مسلم بن قتتجة مع 

أيقناوأورد . ، أسودر أبي بن وكيع قدم حتئ أمرهم فولرْ مجلر أبي 
عشراثني الاه فيسبح موكبه في مسالم بن فتييه مع يركب كان أنه 

لابنالتهدب وتهذيب امحطرط، الري وتهذيب ، ١ ٢ ٤ / ٩ والتعديل 
وغيرها. ٦٣٠ / ٤ الاعتدال وميزان ، ١ ٧ ١ / ١ ١ حجر 

ورقم١  ٩٧٣٩رقم ، ٣٣٢٣، • /٨ ١ ٠ نمة أبى لابن انثلرالصنف ( ١ 
١٩٧٦٩.

بةمكتمخطوطة ز ٧ — ٦ / ١ ٨ دمثق تاريخ انفلر • امحطوطة في هكذا ( ٢ 
,[ بالدينة الدار 

. ٨/١٨السابق: الصدر ٣( 



الادأنزل ْا مي0 ا1حقم حول ، i_L^Iصووة أيان ٢؛ مبحث 

علىوهو والس العقه فى اصحابه ويداكر يحدث ثقة كان فإذا 

اساقثوه،الإباصية يأتيه أن الطبيعي فمن مراء ات عض ببصلة 

معسكر— أمراؤه وفيهم — السلطان أكر معأن يرون وأنهم خاصة 

اعة.والخمسالسنة أهل لمذهب موافقا حقا يراه بما سيجيبهم وهو • فرك 

تميره.فى عنه الهلبري رواه مما قاله، ما وهذا 

فقداللم، رحمه العزيز عبد بن بعمر صلة له كانت مجلمز وأبو ج— 

رحلالي أبغوا خراسان، عن اعرف أن أريد قال: أنه عمر عن روي 

ومالهفهللبه مجلز، يأبى عالياك له فقيل صادقا، 

عصره،في الخوارج مع مناقشات له كانت العزيز عبد بن وعمر 

كانفإذا ٠ العموم على عنه راص؛ن وكانوا الحجة، وألزمهم ناقشهم وقل 

الخوارجمناقشات بعض تكون أن انحنمل فمن ثقته، محل مجلمز أبو 
ه

.أيضامعه 

عزةعن إلا نكن لم بالامراي صانه أن ملاحظة مع . ٨ / ١ ٨ السابق المصدر ١( 
إلييبعث حتى انته لا أميرقتل، باب حلت ما ت ثال أنه عنه روي • نص 

.٩ / ١ ٨ دمشق تاريخ • رسوله مع دخلت إئ أرمل فإذا رسوله 
ط٥ ٢ — ه ١ / 0 الأثير لأبن الكامل ، ٥٦١—آ'/وهه الطبري تاريخ انظر ( ٢ 

صادر.دار 



هاحظ0،،احواك  dUIانزل  Loميو ااحق0> 
٢٢٢

ماشاكر محمود الشيخ كلام من جق حميقد الإباضية أما — ٤

يلي:ما أضيف أن وأحب حالهم، بعض 

الخليغت؛نعنهما الك رصي وعلي عثمان ني الإباصية يطعن 

•يكفرونهما نهم ثم ومن اش، أنرل مجا بغير يحكمان بأنهما الراشدين 
الحليمةإلئ إباض بن الك عبد ا بهبعث الة رممن قرات فأنفل وم

—الإياصية كتب بعض ا ونقالته— مروان، بن الملك ال ءٍمجري ا/ت 

•'فيها الشجاع أباض ابن وبمونف وبأملوبها بها مفتخرين 

وكثيرل عثمان مثاله، من يدعيه لما — ذكره بحد — إباض ابن يقول، 

أهلمتع عليه نقمنا ومما رر ٠ t عليه والخارجرن الناقمون ذكره مما منها 

طعاميباع حتئ طعامهم مجن شينا يبيعوا أن عمان وأهل البحرين 
رنابوحرم اليع الله وأحل ؤ الك أحل لما ذللئ، و الإمارة، 

 :^[.٢٧٥]١

سيلوحسالف الك، أنزل ما بغير حكم أنه عثمان عمل ومن 
نثناققوس ؤ وجل• عز اس وثال صاحبيه، وسبيل اس رسول 

^محويلهرمبٍلمحنوأهطدود
ومنؤ وقال: [، ١١٠]المساء:انمءرا وساءذ جهنم ويصل 



dillانزل ها ميو ااتث><أ حول سورة ايات ٢؛ 0<بحث 

هالكافرون وؤ ه ال2واونون مم محأوكك الله أنزل بما يعكم لم 
((أ. .ه.اكاممون وؤ 

عليهفارثه الذي هر عثمان حبر من وأمثاله فهدا رر ت يقول ثم 

اليومنحن ومحنما فمه، عليه وطعنوا عاليه، وفارقناه والمؤمنون الملمون 

إذاالأمة هذه كمر علامة أن وأعلم . [.قال ثم بعلي عوثف ثم ] •••فيه 
ا.<ار . .أنزل ما بغير وحكموا الك أنزل بما الحكم تركوا 

عثمانأصحاب هم رر ت الخوارج أملأفه عن إباض ابن نال ثم 
اش،حكم نرك -ين وفارفوهبدعة من أحدث مجا عليه أنكروا الذين 
حقنمعاوية وأصحاب نكثا، حنن والزبير طلحة أصحاب وهم 

قيسبن الق عبد وحكم الق، حكم بدل حنن علي وأصحاب بمص، 
الخوارجضر هذا . كلهم.هؤلاء فارقوا فهم اص، العبن وعمرو 

أولياوناوالاهم ولن أعداؤنا اداهم علن أنا والملائكة الق د هث
فهمالضلالة أئمة وأما رر ت قال ثم (( .. وقلوبنا.وأيدينا تنا نلبأ 

.٩ ٢ ص مائلي الحمرد بن سالم ت الثعثاء أبي اتباع عن الوعشاء ازالة ١( 
وزارةعمان، صلهلتة نشر ، ٢١٩٧٩القاهرة كاشف إسماعيل محيي تحقيق 
والثمافة.القومير التراث 

.٩٤أ(المصدرالمابقص 
ؤ ٩٧ص ه نفالمصدر ٣( 



واحقاههاحواك الاه الذل 0ا بغيي المقم 

يتبعونالله، مة قبغير ويقسمون الله، أنزل ما بغير يحكمون الذين 

((الله من منة بغير أهواءهم 

الراشدالخليفة رأسهم وعلئ — امبمحابة كبار يتهم إباض ابن فهدا 

يحكمونأنهم — طالب أبي بن علي الراشد والخليفة ، عفان بن عثمان 
هوفما ذلك. في الواردة ، uSuعنده كفار فهم الك، أنزل ما بغير 

ال— أمية بني حلفاء وبقية نصومحت كمعاوية — بعدهم جاء ممن موقفهم 
عداما وهم — أولشك من كفرا أشد الإباصية هؤلاء عند أنهم شك 

فالإباصيةمشهور. جور فيهم كان — العزيز عد بن وعمر معاوية 

ولاجروا ليس ما ل والظلم، الجور يعسرون ذللث، في واضح منهجهم 
تحكيممن نه علي عل فأو نه، عثمان كفعل بالاتفاق ظلنا 
بغيرحكم ومجن الك، أنزل ما بغير حكما ذلك كل يعتبرون ؛^؛ ١^^٠٠

كافر.فهو اش أنزل مجا 

أبوقاله وما شاك، ولا هذا مثل في الإباصية مجع مجلز أبي فقمة 
فكيف— مبق كما — باطل الإباصى به يلزمه أن أراد وما حق، مجلز 

لحكمرفض من الإسلام بلاد من كثير في يقع لما حجة هدا مثل يجعل 

٩٩ ص الثعثاء أبي اناع عن الوعثاء ازالة 





واحقاْهاحواك  dJJIالزو 0ا ميل ااحق0، 
3s^^؛S؛ءخءءء؛«

أبواكاصي عليهم رد ثم . قولنا(( وهدا الخور، أئمة إكفار يوجب 

علىالقاصي جواب مناقشة المحود وليس باليهود، خاصة بأنها بٌلى 
تكفيرعلى حججهم من الأية هذه أن بيان القصود ؤإنما C حجتهم 
٠الجور أنممة ومنهم الكبيرة، مرتكب 

وبنيأمية بني مجن والأمراء الخلفاء عند مشهورا كان واحتجاجهم 

ا.حكا ذللئ، في وجرئ الباس، 

منهجوهر — الايات بهذه الاحتجاج في الخوارج منهج أن ٢— 
بابنيتعلق فيما ومنوري — الصحابة عند مسشهورا كان — منحرمحا 

عنرر ت وهب ابن حرج فقد ت غيره أما — بعد فيما دله ات بعض عباس 

شراريراهم قال: الحرورية؟ في عمر ابن رأى كيف ت نافعا سال أنه بكير 
عيإفجعلوها ار الكففي نزلت Tيات إلئ انطالقوا إنهم الك، حلق 

منالحريرية بمع مما • فقال ذلك، من جبير بن معيد فر الومنتن. 

المزيزعجي بن مود ت ٣ ٤ • ص يعلئ أبي للماضي الأيمان ائل م( ١ 
الخلف.

بعدها.وما ٣ ٤ • ص الحافة في اخقق نعليق انظر ٢( 
. ٢٨. / ١ ٠ الجلاء أعلام وسير ، ١  ٨٦/ ١ • بغداد تاريخ انفلر ٣( 

وفسر،انحققة؛ الصيني هشام نسخة وفى الاعنصام، طبعات في كدا ، ٤ 
.,.تنقال ذلاو؛ا، مجن جبير بن سعيد وسر ت العبارة فتكون الصواب، ولعله 







الكانوو  Loخيو المكم حول ^،؛؛ jL^Iسودة [يات ٣: مبحث 

الدماءتحلون يموكانوا ماء، الأدم تحت قتلى شر إنهم ٠ الرسول 
مكغرسلهم.الذرية، وقتل بل والأموال، 

كانتالمران يمرون وهم الصحابة أن بيان هذا من والغرض 

•يعاينونها حية منهم، يسمعونها التي وحججهم الخوارج قضية 

فجوابخالعهم. مجن تكفير عالئ المالية 1ية به يحتجون ما أبرز ومن 

•هذا عن بعيدا يفهم أن ينبغي لا تفسيرها في وقوله عبام اس 

قال:عنه ى رث مجا بعض في — عباس ابن أن المسالة يبثن ومما — ٤ 

•الخوارج بدلك يفصد أنه شك ولا ، ا( إليه يذهبون الذي الكفر ليس رر 
الحديث،أهل رواها مجناظرات، معهم له كانت أنه ذلك على والدليل 

فيالخوارج وخروج الحكم_ين، يار اختبعد وذلك إسادها. وصح 
أنزلما بغير والحكم الرحال، حكم نه ت له مكفرين زنحمحمحت علي جيم 

يومر ايجعد صنمحمحث ط-الب أبي بن علي أن ورد وقد كفر، الذ 
وذكروعابهم، وذكرالخوارم فخطب عليه وأثنى الله فحمد الجمعة 

ا؛رزين أبو ت ت قال علبه. فارقوا الذي وأمرهم للناس مجباينتهم أمر 

آلك إلا حكم لا ر ; المجد نواحي مجن تنادوا المجر عن نزل فلما رر 
كنهمي— هكذا بيلْ قال ثم فيكم، أنتظر اش حكم ت علي فقال 

فيإصبعيه وامحنا منهم رجل أتل ص المنبر علل وهو - بالإشارة 





الكانزل ها مير 1احفمء حول صورة آيات r؛ مبحث 

إلئحكمه رد فد ما عليكم أقرأ انا فالله، أمر في الرجال حكم 
ياؤ فقال: الصيد مجن ونحوها أرب في درهم ربع تمن في الرجال 

عدلذوا >ؤيكفإ؛ه ١^، ززب وأئم اكند لاتئلوا الذينآتوا ١^١ 
ونحوهاأرنب فير الرجال أحكم الش، فشدتكم [، ٩٥]المائدْ; ب منكم 

وأنبينهم، ذات وصلاح دمائهم فير حكمهم أم أقفل الصيد من 
المرأةوفير الرجال؟ اليلر ذلك يصير ولم لحكم ثاء لو الك أن تعلموا 
أنلهمن حكما هابعئوا بينهما شماق جم وإن ؤ • جل عز الك نال وزوجها 

فجعل[، ٣٥اء:الم] ه تهما الله يوقق إصلاحا يريدا إن أنلها من وحكما 
—(( ... نعم قالوا; هذه؟ من أحرجت ماضية، سنة الرحال حكم الله 
الناظرة1حر إلئ 

شرطعامر صحيح ونال ، ١٠٢— ؟/•ْا المتدرك فيرالحاكم واه ر( 
—٣٠ ٤ ٢ / ١ المسند فى أحمّد ورواه الذهبي؛ ووافقه يخرجاه ولم مسلم 

ورواهصحيح، إسناده ت ونال  ٣١٨٧شاكر أحمد عند ورفّه — مختصرا 
يرالكبالعجم فير والطبراني ؛ ١  ٧٩/ ٨ الكمرئ المسن ني قي يهالب

١وريمه ٣ ١ ٢ / ١  * ورفه١ ه ٧ / ١ • المصنف ني الرزامح، وعبد ؛ ٠٠٩٨
الدار،مص ط ٥ ٢ ٢ / ١ والماربخ المعرفة في وي القرواْ كما ؛ ١٨٦٧٨

الكرمعبد ت:  T-UU- ٣٧٥ص الم العبيان جامع في بر العبد وابن 
—شراف ات اب أنفي الملاذرى ورواه الميرية؛ ط ١ ٠ ٣ / ٢ أو الخطيب. 

الدوري.العزيز عبد • ت ٤ ٤ — ٤ ٣ ص — المالث م الف



واحظ0أ،أحهااأ، الاه انزل 0ا فير الحقي 

يناظروهو — عهما الله رمحي — اس عبابن أن علئ دليل وهذا 

وماالرجال، تحكيم قصية ومنها نبهاتهم علئ ويجيب الخوارج هؤلاء 
يدرأأن يريد كان — معه ومجن قبجد علتما تكفير من ذلك أتبعوا 

فيخطأهم لهم بين ثم ومن السلمن، عن هم تهبونحطرهم 
همفاوكك الله أنزو بما بمحكم لم وس ؤ ت باية فاحنجاجهم لأل. الأمني 

عباسابن قفول • باطل جاج احن معه ومجن علي تكفير علل ه الكامون 
مماإليه، يدهجون الدي الكفر وليس كفر، دون كفر ت يرها نففي 

بلالجور، أهل كفروا الذين هؤلاء به قصد أنه علئ يحمل أن ينبغي 
.— عنهم اش رمحي — الصحابة فضلاء 

جهةمن ببعضهم علاقة له كانت — سبق كما — أنه مع عباس وابن 

كانالمحابة كبقية أنه إلا ومناظراتهم، أسئلتهم علئ يحب كان أنه 

عنيبة 'ئأبي ابن روئ ولهذا الإملامية، مجة الأ علل خطرهم يدرك 

مجنفذكر الخوارج عنده ذكر أنه اس عبابن عن يزيد أبي( بن الك عبد 
اليهودمجن ادا اجتهبائد لهوا را فمال: واجتهادهم عبادتهم 

ابنعن أبيه عن طاوس روئ كما ، ٠ يضلون هم ثم ارى، والنم

المنةثرح في واللألكائي ، ١٩٧٤٧رنم ْل/'ال*أ تبة أبى ابن واه ر( 
ا//\آ'اارقمْا-اأ.



1لكأنزل ما خير المقم، حول ايانح؛، سورة أيان ٢: مبحث 

عنديؤمنون رر ت فقال القران عند الخوارج يلقئ ما ذكر أنه عباس 
فيالصحاه بقية وكلام . ا( متشابهه عند ويهلكون محكمه 

كثم•الخوارج 

الذينالخوارج قصد أنه على يحمل عباس ابن فول كان وإذا ٥— 
فيجائرا حكم من به قصد كفر دون كفر فقوله؛ ذنب، بكل يكفرون 
الشيحومنهم العلماي فهمه الذي وهذا اش، أنزل ما بغير معينة همألة 
كلامهم.نقل سبق كما وغيره إبراهيم بن محمد 

فيماأيضا يقال والإباصية مججلز أبي قمة في قيل ما إن ثم ٦— 

فضلاءكفروا عهده ض الخوارج ن أن أولئ هو بل اس، عبابن قال 
—آبصبن عنهم الك رصي — الراشدين الخلفاء بعض ومنهم الصحابة 

ماعلى تعليما فقال مرين ا/د بتن ثاكر أحسمي الشيخ ربهل ولهذا 

يلعبمما - وغيره عباس ابن عن - الاثار وهذه  ١١عباس: ابن عن روي 
الجراءمجن غيرهم ومن للعلم بتن المنتمن هذا عصرنا في المضللون به 

التيالموضوعة الوثنية للقوانتن إباحة أو عذرا يجعلونها الدين، علئ 
الإسلام.بلاد على صربت 

فيماإياه، الخوارج الإباصية جدال في مجلز أبي عن أثر وهناك 

ن ٩٧٤٨رنم ، ٣/٣١ ١ ٥ ثية أبي ابن رواه ١( 
٢٠ ٢ ٥ — ٢ ١ ٥ ص سبق فيما ذلك مناقشة انفلر ( ٢ 



1 أنزل ما بغيي ااحقْ•  dJJI ،،واحظ0أ،حواو

بماقضائهم بعض في فيحكون الخور، من مراء المن بعض بمنع َكان 
منوالخوارج بالحكم. جهلا أو الهوئ، إلئ عمدا الشريعة، يخالض 
مجلزأبى من يريدون يجادلون فهم كافر، الكبيرة مرتكب أن مذهبهم 

فيماعذرا ذلك ليكون مراء امن هرلأء كفر مجن يرون ما على يوافقهم أن 

محنالأثرين يخ الثنغل نم ،، بالسيف«ل عليهم الخروج مجن يرون 
بقتسوفد عليهسما، محمود الشيح أخيه وتعليق الهلبري ير نف

ذلك.الإثارةإائ 

منأو روه على زمن في سواء - ابزعباس زمن في، يكن، ولم 
شريعةبغير الملمون يحكم أن بمكن أنه ظن مجرد يفننر ُزإ ~ بحده 

الماسيلزم ئم والسنة للكتاب مخالفا قانونا أحد من يأن ولا الك، 
الكواليالخوارج وجاء - الأمركذلك كان فلما إليه، بالاحتكام 

ابنبنن - ا فهمهار وفير بالصرص الاحتجاج في، خاطئا مسلكا 
صغر.الأ الكفر بها المراد وأن فيه، هم مما ليت الأية هذه أن عباس 

.١ ٥ ٦ / ٤ ير المغعمدة ( ١ 

إلاش،حكم لا وانه الحكم حول منهجهم غي، الخوارج غلط- بيان انفلرفي، ( ٢ 
،٢  ٣٨/ ١ للشاطبى ام حمننالاعه ف إلا الحكم إن ؤ ارا: نُوقوله 

.Ywl^







الاهلشوو |لبحليزإ من اكلما. يواقق ن><اثو £: مبحث 

الوابعالسمحث 

الهلهاغوتياذغ.جلهواقف 
ألكلشيخ هئ 

والعلماءنمة ات مواقف بعض إلى باختمار سير المبحث هدا فى 

المالعكان وإذا تعالئ، الق لشرع والمغيرس البدلن من العملية 
اش،شرع عن إعراض من الأن به ابتلي، ا مبمثل تل بثلم الإملامي 

—ودينه اش اثّرع انحالفة نظمة واد القراjان من غيره بتحكيم ومجاهرة 
المجيل،هدا مجن متفاوتة بتجارب مرت أن ص الإمحلامية مة الأ أن إلا 

فيماله منعرحس مجا هدا ١ ١نحاولآ٠ت تللث من مجة امد محوافف كانت فكيض 

ض•■

المرتدين:أولأ:حركة 
نتلباب رر صحيحه فى البخاري قال المبى.؛ وفاة بعد وذإاك 

أبىعن بمسنده روئ نم . الردة({ إلئ بوا نومحا الغرائض قبول أبى من 

محنكفر من وكفر بكر أبو تخلف واسالمى. توفى لما را ت قال هريرة 
:اش. رسول قال وقد الماس تقاتل كيف بكر أبا يا عمر: قال العرب 



واحقاْهاحواك الاه أنزل 0ا بمي0 الحقْ، 
٢٣٨

اشإلا إل لا قال فمن اش، إلا ي حئ الاس أقاتل أن أمرت )
والكرا بكرت أبو قال . ( الك على وحسابه بحفه إلا ونقمه مال، مني عمم 

لوواش ال-ال، حق الزكاة قان والزكاة، الصلاة بين فرق من اتلن قت 
•٠ منعها على لقاتلتهم اش رمول إلئ يودونها كانوا عناقا منعوني 

بكرأبي صدر اش ثرح قد أن رأيت أن إلا هو ما اش فو عمرت قال 
.٢ الحق((ر أنه يعرفت للقتال 

أي، الفرائض(( قبول أبئ من قتل باب را قوله:  ١١حجر: ابن قال 

قالا، بهوالعمل الواجمة الأحكام التزام من امتنع من قتل جواز 
مثلاالزكاة بوجوب أفر فان نظر، الفرائض قبول عن امتنع مجن رر ت المهلب 

قوتلالقتال ذص_ا امتناعه إلئ أصامح، فان يقتل، ولا قهرا منه أحدت 

مجنفريغة منع فيمن عندنا الأمر الموطأ: في مجالك قال يرجع، أن إلئ 
ءاليهمحقا كان منه أحدها المسلمون يستطع فلم تعالئ اش فراثض 
ذلك((فى حلاف لا بوجوبها أقر إذا مراده : بهلال ابن قال جهاده، 

حادينالمد ورقم وقتالهم. والمعاندين المرتدين امتنابة كتاب البخاري، ١( 
.الأولئ( السلفية ط  ٢٧٥/ ١ ٢ القح ) ٦ ٩ ٢ ٠ ، ٦ ٩ ٢ ٤ 

فيهو الموطأ في مالك الإمام عن نقله وما ، ٢٧٦—الباريفتح ٢( 
ت ٢٦٩/ ١ فيها يد والتشد الهينان أحذ في جاء ما باب الزكاة، كتاب 

الباض.عبد فواد 



dJJIلشوء من اكل0ا، لواقد ن0اثو E; هبحث 
؟؛e^s؛

كماوهدا )ر السابق; مالك الإمام كلام علئ تعليما الباجي وقال 

دفعها،وجوب محي يختلف لا التي الك حقوق من حما منع من إن محال; 

محيبكر أبو فعل وهكذا منه، ياخدوه حش جهاده المLامين على يجب 

التيالحقوق اثر ميريد أن ويحتمل حاصة، الزكاة منعوا لما الرئة أهل 

ذلك((في الزكاة حكم لحكمها يكون 

تأصناف هومعلوم كما الرئة وأهل 

والأصنام.الأوثان عبادة إلئ عادوا نف ص0 

٠ومّجاح ومميلمة اادّ>ود الكذبة، المتنبتمس اتبعوا ّثفا و0 

وجحدوها.الزكاة وجوب أنكروا صنف و0 

أبيإلئ يدمحهوها أن أبوا ولكنهم وجربها ينكروا لم صف و0 
•بم 

علئكان إنما — الأمر أول — مر وعبكر أبي بتن والخلاف 
ووجوبكفرهم محي ح_الآف فلا الثلاثة ا أمحفقط، الرابع العنف 

•قتالهم 

٧ْ / ٢ الباجى الوليل- لابى المسقى 





الكلشرتي لمن الم هن الهلما، لواقف ؛>بم1ثو £: بمبحث 

البشر؟فو\ذين بها واستبدل الك شريعة أقصئ من حال فكيف تعالئ اش 

إقرارهمع الزكام يودى أن أش من كفر مرصوع أما ت ا همئاني

حاءهبكرئا أبي عن ورد وقد مشهورة، خلافية مسألة فهي بوجوبها 
واللمائيلية الحرب  ijyحيرهم أنه — قتالهم بعد — للمالح براحة وفد 

منكم9فزع قال: اخزية؟ فما عرفناها، قد الجلية هذه فمالوا: امحزية 

منا،بتم أصمجا علينا وتردون منكم، أصبنا ما وتغنم والكراع' الحلقة 
مجنبهذا احتج وقد (( ..المار.في قتلاكم ويكون قتلأنا، لما ون وتد 
هوإذ محتمل، الدليل هذا إن المغني في قال ^j، مرتدون، أنهم يرئ 

وجونماأنكروا أنهم ويحتمل رتدين، ميكونوا أن مل محت
.إلخءرأ/. الزكاة.

يعلئأبو القاصي قال I أحمد الإمام عن روايتان فيها المسالة وهذه 

رحمه— أحمد عن الرواية واحتلفتا 9مسالةI والوجيتن: الروايتين في 

هلعليها وقاتل إحراجها من وامتنع الزكاة، وجوب اعتقد فيمن — الش 

المحبمنالجمع في الحميدي وعنه مستخرجه، في البرقاني رواه ا ١ 
ورواه. ٠٥١٤١٩ولى المد تل ١ البواب ين حعلي ت ، ١ y ورقمه ، ٩ ٦ / ١ 

انظرل ^١ ٢ ٢ ١ رقم الاستخلاف باب حكام، الأ كتاب مختمرا، البخاري 
أولئ.ملقية محل آ ٢ ١ • "\، "آا/اُالاري٠ قتح 

والنشر.للهلباعة هجر انحمقة، ط ٩ / ٤ ندامة لابن المغنى انظر ( ٢ 



هاحقأ0هاحواك ااو1، انزو ما مير الحقْ. 

أبامضيرا كما — علمها وقاتل الزكاة منع فيمن المموني فنغل يكفر؟ 
بخلرأومن منعها ؤإن عليه، يمل ولم يورث لم - عليها وقاتلوه بكر 

هذاوظاهر . عليه وصلى ورث المع علئ يحارب ولم يقاتل فلم تهاون 

الزكاةمانعي على قطع ؤهت بكر أبا ن لا منعها، على بالقتال يكفر أنه 
المار.في لملاكم أن تشهدوا حتئ لا، وقال: بالكفر، 

فقال;الصلاة؟ تارك مثل هو رمضان صوم ترك فيمن ثرم اِد ونقل 

جاءقد فقالI الزكاة، تارك له; فقيل كغيرها، هي ليس آكد، لصلاة ا) 

علمها،بكر أبو قاتل وقد لم، مبالصلاة تارك مجا الك بد ععن 
الصلاة(.في والحديث 

به،يقطع ولم بكر أبي وفعل الله عبد قول حكى أنه هذا فظاهر 
هوفيلمنظر بالكفر، الوارد الحديث — الصلاة في الحديث ت قال لانه 

تركفمن الصلاة ترك الكفر وبين العمد المبي. وقول الصلاة، 
بمنعهيكفر فلم المال، في حق الزكاة ولأن ، كفر(ل فقد الصلاة 

الصنففى ة بنيأبى ابن عنه  jj\لأ هدا روئ وفا عول، جمهوابن ١( 
.والمترI للهلماى ٠هجر انحمقة الهلعة — /٩ ٤ الغنى وانظر ، ١ ١ ٤ ٣/ 

رنمالصلاة نارك علل الكفر اسم إطلاق، باب الإيمان، في لم مرواه ٢( 
٨٢.



الاهلظدخ 0وآ ااها0ا، لواقف ن0افو ٤؛ 0بحث 

((الأدميين وحقوق لكلكفارات عليه والقتال 

عرصىحتن تيمية ابن الإسلام شيخ إليهما أثار الروايتان وهاتان 
ذكرفي ونمل للعالماء قولان أيقنا أنهما وذكر الموضوع، لهدا 

ياقميقتضيه كما يكفر لا أنه رجح وكأنه المغني صاحب الروايتين 
.٢ يكفرر قال من أدلة عن وجوابه القول هدا لأدله وعرضه كلامه 

وقاتلواجماعة للزكاة المانع كان إذا أنه الإسلام شيخ رجحه والذي 
يفرقلم حيث الردة أهل في بكر أبي لفعل يكفرون أنهم ا عليه

وغيرهمء.الانعين بئن الصحابة 

ولمبمنع لم الذي الفرد في فهو خلاهما من الفقهاء يذكره ما أمجا 
وشهلروحذوها إنا )ا ث ا ومنهأدلته له يكفر لا بأنه القول فان يقاتل، 

.وغيرها . . . (( جميل ابن ينقم ما رر I يث وحد ا( مجاله 

ماالإسلام شيخ كلام من أنفل مالمالة في يان البولزيادة 

قتالعلى بعدهم والأئمة المحابة انفق وقد را I الك رحمه يقول ، المراد 

الكرمعبد ت ٢ ٢ ٢ - ٢ ٢ ١ / ١ يملئ لأبي والوجهم الروايتئن كتاب ( ١ 
اللاحم.

.هم/7ه ، ao\a؟/امملربسوعاكاوئ: ٢( 
.\،،A/tالمغنى: م(ان> 



وأحظ0أ<احواك  dillألزل  loميل الحقي 

وهؤلاءرمضان، نّهر ويصومون الحمى يملون كانوا ؤإن الزكاة مانعى 

علنيقاتلون وهم مرتدين، كانوا فلهذا ائغة، صِشهة لهم يكن لم 
إنقالوا: أنهم عنهم حكي وفد الق، أمر كما بالوجوب أفروا وإن منعها 

١التوبة;ت ه صدفة أموالهم من خالأ ؤ بقوله: الزكاة بأحد نبيه أمر ادك  ٠٣،]
الزكاةومانعى الخوارج قتال وأما )١ أيضا; ويقول بموته(( شلن، وقد 

حتىيقاتلون فهرلأء الربا، يحرمحون يكونوا لم الدين القيانم، وأهل 

طائفةلهم كان إذا وهؤلاء المبي.، عن الئايمة الشرائع فى يدحلوا 
علىوالإجهاذ مدبرهم، واناع أسرهم، قتل يجر3 أنه ريب قالا ممتنع—ة 

فانهعليه، هم ما علئ ببلادهم مقسبن كانوا إذا هؤلاء فان جريحهم، 

يكونحنت لقتالهم بلادهم في يقمسدوهم أن المسلمين علئ يجب 
٠.((ل ..الدينكالهف.

نملكما — قوله المسالة هذْ في الإسلام لشيخ رأيته ما أصرح ومن 

أوبوجودها مفر أنت، هل يقولوا لم ثالصاحّاية )١ نية; الالدرر في 
—لعمر الصديق قال بل بحال، الصحابة من يعهد لم هذا لها، جاحد 

الدهلرسول يردونها كانوا عناقا منعوني لو واف ء — عنهما اش رصي 

١ْ ٩ /  ٢٨الفتاوئ; مجموع ( ١ 
.٠ ْ ١ / ٢ ٨ السابق; المعير ( ٢ 



dillلشرء ( yoاكل0اء يواقم ت0اضو E; مبحث 

جحدلا الغع، مجرد للفشال السح فجعل ، (( منعها علئ لقاتلتهم 

وكنبالو-جوب يقرون كانوا منهم طوائف أن روى وقد ا، وجوبه

قتلوهي واحدة، يرة مفيهم الخلياء فمرة هذا ومع بها، بخلوا 

قتلاهمعلى والشهادة أموالهم وغنيمة ذراريهم وسجى اتلتهم مق

الصديقفضائل أعظم من وكان ردة، أهل •جميعهم وممرهم بالنار، 

حتىغيره، توقض كما يتوقق ولم قتالهم، على اش ثبته أن عندهم 
يقعلم فهؤلاء مسيلمة بنبوة المقرين قتال أمجا قوله. إلئ فرجعوا ناظرهم 

كفرواعليها الإمام قاتلوا إن ت قال مجن حجة وهذه قتالهم ض نزاع بينهم 

باتفاقنبن، قد الردة أهل في وادخالهم هؤلاء كفر فان فلا، وإلا 
يقاتللم من بخلامح، والسنة الكتامب، نعومحى إلى ايتند الصمحابة 

ابنمنع له: قتل أنه النبي. عن الصحيح في فان عليها، الإمام 
فلم، اف( فأغناه فقيرا كان أنه إلا جميل ابن ينقم مجا ) فقال: جميل، 

حكيمبن بهز ث، جديمجن الس وفي يكفره، حكم ولا بقتله، يأمر 
وشطرآخذوها فانا ا منعهومجن ) •' النبي عن جده عن أبيه عن 

(الحديث . . ٠ ماله 

بنُاحمد بن اللي عبد للشيخ رسالة من ١ ٣ ١ / ٨ السنية ألدرر ن ع( 
٠— الك رحمه -- عبدالوهاب 



واثقاههاحواك |اإه انزل ما شو المخه 

السالفةالنفول أحد في الإسلام شيح إليه أشار ما أوضح أن وأحب 
وكونهمالطائف أهل ذكر حنن وذلك - قليل قبل نقالناه١ والمي — عنه 

بموضوعناولعلاقته احر، مكان في ذلك شرح ففد الربا، يحرموا لم 
التتار:ص جوابه في - قال هنا. نورده 

والمة،بالكاب واجمب الشام بلاد الئ قدمجوا الدين التتار وقتال 

كلهالدين ويكون فنه نكون لا حش وقاتلوهم ؤ القرآن: في يقول الك فان 
للصالاسين بعض كان فإذا الهلاع_ة، هو والدين [، ٣٩ب لله 

ولهدالش. كله الدين يكون حني القتال -,، وجالك لغير وبعضه 
كغنمإن الربا مجن بقي مجا وذروا الله ائموا اموا الذين أيها يا ؤ نمالئ: قال 

،٢٧٨البقرة:] ورسوله الله من بحرب هأذنوا صلوا لم ^ن جأه 
والتزمواالإسلام في دحلوا لما الطانف أهل في نزلت الأية وهده [، ٢٧٩

لهمحاربون أنهم الك فبتن الربا، ترك من امتنعوا لكن والصيام، الصلاة 

محالوهو الق، حرمه ما احر هو والربا الربا، عن ينتهوا لم إذا ولرموله 
يجبورسوله ش مج_ح_اربين هؤلاء كان فإذا ه، صاحببرصا يوحد 
أكفرهاأو الإسلام شرائع مجن كثيرا يترك بمن فكيض ادهم جه

٢.كاإتتار((أ 

٣٢ / ٦ العلبري تقم النزول سبب ض •وانظر ٥ ٤ ٤ / ٢ ٨ الغتاوئ جموع م( 
الشعب.كثير ابن ير وتغشاكر، ت: 
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قد— وجوبها لجحد لم من وفيهم — الزكاة مانعى أن والخلاصة 

هذالأيتم ولكن مرتدون، وأنهم قتالهم يجب أنه علئ الصحابة اتفق 
رشن;ش ب إلا 

ممتنعة.طائفة يكونوا أن أحدهما; 

منعها.علئ الإمام يقاطوا أن الثاني: 

أنهمفيهم جميعا الصحابة حكم ففد الأمران هذان وجد فإذا 

مرتدون.

منالك أنزل ما بغير الحكم في بيانه سبق ما توضح الة الموهذه 
الجميع،به يلزم عاما نظامجا جعل وما المعينة الفردية الخوادلثا بتن الفرق 

ذلكمنه وقع من وارتداد بكفر الحكم مناط في متشابهتان التان فالم
•لشروطه 

والحادثوالجماعة، الواحد بتن الفرق إلئ العلماء ينبه ما وكثيرا 

قتالوجوب عن الإسلام شيخ يقول الجميع؛ يعم الذي والواقع الفردي 

وكلرا ت ونحوهم المشايخ في الغلاة من شابههم ومن الغلاة الرافضة 

،<JLpالمقدور الواحد وقتل المسلمين، بإجماع قتالهم يجب، هولأءكفار 

عنهماروي فقد والرافضة الخوارج من عليه القدور الواحد وأما منهم. 



1 dill ،1وأحظ0هحو_اا
وس

الواحدقتل في تنازعوا وإن والفقهاء أيقنا، قتالهما — وعالي عمر عى ا— 
فانكانوا إذا قالهم وجوب في يتنازعوا فلم هؤلاء من عليه القدور 

((. . القتل. من أوسع القتال 

وحكمغيره، وفي الباب هذا في مهمة وقاعدة جيلة فائدة وهده 
عليمجني مرتدون بأنهم — تغميل دون — الزكاة نعي مجا علئ الصحابة 

هذا.

وهياخالفون بها يحتج ما كثيرا الزكاة بمانعي متعالقة مسألة بقيت 

قولهعن رجع خلافته في رٌؤمحث الخطاب ين عمر إن ت يقولون أنهم 
ردنه لد م، أموالهوغنيمة ذراريهم بي وّالزكاة مانعي بكفر ول امحأ 

فيالمححابة إجماع حكاية يصح فلا هذا وعيا • منهم أحذ ما إليهم 
ذلك.

أنإلى طويل زمن منذ ~ عندي — مشكلة المسألة هذه كانن، وقد 

٠المسالة هده حول الإسلام لشيخ جواب على عثرت 

قالحيث الكرامة، منهاج صاحب الرافضي الشبهة هده ذكر ففد 
السادسوالخلاف ء ; — حلاف من الصحابة بان ونع محا يعدد هو و— 

إر'ا/7ْأ-ا*7نالفتاوئ مجموع 
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حلاقه،أيام في عمر واجتهد بكر، أبو قاتلهم الزكاة، مانعي قتال في 
الإملأمشيح عليه فرد • ه انحبرسبن وأطلق إليهم موال والا يايا الفرد 

المسانمن،أحوال عرف من على يخفى لا الذي الكذب من هذا ر) 

عمرراجعه أن بعد قتالهم، علئ وعمر بكر أبو انفق الزكاة مانعي فان 
الرئةأهل قتال علئ بكر أبا وافق فعمر . . الصحبض.في كما ذلك في 

بعدبالزكاة أولئك وأقر الصحابة، سائر وكذلك الزكاة، انعي م

كانولا أحد، منهم حبس ولا ذرية تبِاهم ولم منها، امتناعهم 

فكيفبكر، أبي( عهد عيا ولا الرسول. عهد على لا حبس بالمدينة 
عمراشتركا بمكة، الإسلام في اتخذ حبس وأول حبسه، في وهم بموت 

بمكة.ا حبوجعلها داره أمية بن صنوان من 

وعمروذراربهم، نساءهم بكر أبو بو( ّت يقول ص النا/،( من ولكن 
فدفانه اختلافهما، بيان فيه ليس وقع إذا وهذا عليهم، ذلك أعاد 

كماسجيهم إليهم رد لكن مجيهم، جراز علئ مجوافثا كان عمر يكون 
فمنالمسلمين، ب\ز( مه قأن بعد سيهم هوازن علئ ءه النبي رد 

ذهلاو_وامسالمين أهلهم أتئ لما عنده مجن عوضه ؤإلأ بالرد نضه طابت 

•إليهم ذللث رد 





^^-٠٠٢ dUiلشرء ألوحليوا هن أكلها، يواقم اثو ٠jءت هبحث 

الولاةظلم ومن — وغيرهما والعبامي الأمرى العهد السلأطين—في 
القسمن وحد بل الكثير، الشيء — سلطة له تكون ند ممن وغيرهم 

مسطورهو ما أممارهم ببعض أو المسال<ين ببعض أحاطت، النير وانحن 
كلههذا مجع ولكنر لمون. ممؤرخون ألفها التي التاريخ كتب فير 

للإسلاممخالغة أمور أنها عالئ وترنكب نفع اخالفات هذه كانت، 
تولئمجا إذا ثم الأسباب، من ذلك غير أو الاشقام أو الهوئ أملاها 

يوافنربما لأصحابها وانممحر الظالم هده رد العادل السلطان أو الحاكم 

علل،الخروج يجوز لا أنه والجماعة السنة أهل وميما الإسلام, سريعة 
يقع،فد والجور الظالم بأن إقرار فيه وهذا أوظلموا، جاروا ؤان اتئمة 

لممجا الطاعة وخلع عليهم للخروج مبررا يكون أن يجوز فلا وقع ؤإذا 

بوسعويكون — للشريعة ، ٥١قانون—مخا أو نظام يوجد أن أما 
لممجا فهدا للإسلام انتمابها مع إليه تتحاكم أن الاسولة أو الهلائفة هده 

ااهلوانمامحن وجد ؤإذا عنه. نتحدمت، الذي العصر هذا فى إلا  cLيحد؛

مخالفةشرائع وسن ائد عفوفرض المسلمن بلاد بعض حكم من 

كالدولةوذلك الإسلام، عن خارجون فهؤلاء عليهم، وفرصها للإسلام 

نحوأمورها ولاة بقي القاهرة ررفإن تيمية; ابن عّها قال التي العبيدية 







واحفاْهاحواك ، lUIانزل 0ا ميو المكي 

الحاجبباب من يفر ونحوهم اكئمان أو الكتاب من الواحد أن دائما 
أحديهلمع فلا الشؤع بحكم وينجير القضاة أحد باب ويصيرإلئ 

((..القاصى.باب من أحده فى ذلك بعد 

الحجابلمهمات ذلك بعد حدث الذي التطور المقريزي ذكر ثم 

جماعةلعدة اسما اليوم الحاجب وصار هنالك مجا تغير ثم رر ت فقال 

اليومالحاجب وصار . .الناس.بقز للمحكم ينتصون مراء المد مجن 

أوشرعتا الحكم كان مواء الناس، بين وحمير جليل كل في يحكم 
منض، لأخذ الشؤع قضاة مجن قاض تعرض ؤإن برعمهم، يانا جم

أحكامانت وكرر ت ال قنم ، ذلك(( مجن ممكن لم اجب الحباب 
يعرفلا شيهلانة لفظة وهي المياسة حكم لها يقال أولا الحجاب 

ويقولونبها، التلففل فى اهالون ويتأصلها، اليوم زمننا أهل أكشر 

اليامةحك؛ من هو ؤإنما الشرعية الأحكام في بمشي لا الأمرمما هذا 

ا(الخْلل\/ا،اأ،طبولأق.

وكان،ره ٤ 0 سنة علي بن احمد العجاص أم الدين ض ت المقريزي توفي ( ٢ 
،٧ ٩ / ١ الطالع والمدر ، ٢ ١ / ٢ اللامع الضوء انظر 1آ-7م، سنة مولده 

. ١٧٧/١والأعلام 
.٢٢.-  ٢١آ/ا، الخطط م  ١٢
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مخالغةكانت ولو بنوده بعض وتنفيذ اليامق، نظامهم تعفليم ب— 

\لإص/ذميئ-

الزكاة،ؤإيتاء الصلاة إقامة مثل الإسلام، شرائع بعض تعمليل ج— 

وغيروالنمارئ، اليهود على الخزية وصرب ااسلمين، دماء عن والكف 

ذلك.

للنمارئوالسماح والزنا، الخمور أماكن مثل المنكرات!، إقرار د— 
التتار.زمن والخليل المقدس ببت في؛ حد>ُن، كما الصلبان، بتعليؤ، 

ويزعمبل بالش-هادكن، ؤإقرارهم إسلامهم يعلنون هذا مع ولكنهم 
ملةأهل كلهم أنهم فلأوون الناصر ااسالءلان إلل؛ ر-ائلمه في ازان ن

الذينماردين أهل عن دافع وأنه الإسلام بدين الق ثرفهم واحدة، 
الحميةأخذته لما يقاتلهم إنما وأنه الممالٍك، جنود بعض هاجمهم 

حكامفيه ينهم ليشق احتل لما أصدره احر مرموم وقتم، الإسلامية، 
بأحكاممجتمكتن غير الدين، طريق عن حارجون بأنهم والشام محمر 

الإّلأملاا.

وثائقفي ا عليهوأحربته نلأوون الناصر إلئ؛ نازان رسائل نموص نفلر ا( 
٤ّ • ٣ —  ٣٨٣ص المغولى والغزو الصليبية الخروب 
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الشامأهل بثن الحرب نشوب ومع والدعاوئ، وصاع ات هده أمام 

وهمالتتر يماتلون كيف المسالة، هذه من حيرة في الماس وقع والمنار 

عالئالحيرة هذه نقتصر ولم الشسهادكن؟ ويعلنون الإملأم، يدعون 

واحتاجحيرة، في وقعوا أيصا والفقهاء العلمام إن بل الماس، عامة 

فيها،الحق وبيان الواقعية، الة المسهذه في الحكم وضوح إلئ محر اِد 
هنفوندب انتدب ممن فكان الهدئ، على وهم الماص ير يحتئ 

علئذللث وجاء — تعالئ الق رحمه — تيمية ابن الإسلام شيح لبيانها 
محورينا؛

^؛،؛محور 

ابنإلئ وجهن، أسئلة عدة وردت وقد المنار، هؤلاء حكم يب؛ن 
ا،لسلمين،تالون ويقهادس، الثسيعلمون الذين هؤلاء حول مية تي

إذلالمن اكين حرمجات ويهتكون الس_لمين، ذراري بعض بمون وب
ذإلئامع وادعوا . . القدس. بيت يما ملا اجد المؤإهانة السلمين 

يجرزفهل الإسلام، أصل اساع من زعموا لما مقاتلهم قتال تحرم 
قتالهم؟

مجنيكون مجن حكم ومجا بق: ممجا إلئ إضافة اخر موال وفي 
؟ذالئا ونحو والصوف والفقر والفقه العالم إلئ المنشبن مجن عسكرهم 



dillكوء هن 1اماماء لواقف ن0اذ،ج ٤؛ مبحث 

صسلمون،لهم والمقاتلون مسلمون، أنهم زعم فيمن يقال وما 

مبسوطةأجوبة في أفتونا ٠ ٠ ٠ أحدهما مع يقاتل فلا ظالم وكلاهما 

علىبل المسلمثن، من كثير على أشكل قد أمرهم فان ية، خاف
تعالئالش بحكم العلم لعدم وتارة بأحوالهم، العلم لعدم تارة أكثرهم، 

مثلهم.في ورسوله. 

ار،المنقتال عن بمتنمون أجناد عن سشل أخر: موال وفي 

هلأحدهم هرب وإذا معهم، مدها يخرج من فيهم إن ت ويقولون 

ص'ملأ؟

حرام؟أو حلال أخذها هل أموالهم عن سئل موال وفي( 

كلواضحة وأح_وبة ستملة الأ هذه عن تيمية ابن أجاب وقد 

يتصدئمن لكل لازمة عزيزة، الغتوئ في قاعدة علئ وبناها الوضوح، 
.— نجدة المائل المفى خاصة — للفتوئ 

وسةاش بكتاب هؤلاء قتال يجب رانعم، الأجوبة: أحد في فقال 
•أصلتن على مبنى وهذا المين، السّأئمة واتفاؤ( رسوله 

بحالهم.المعرفة ت أحدهما 

مجشلهم.في الد حكم معرفة ثالثانى: 





٢٠١٣
كرو|وا،أ|إبحويز هز ااهاْا, لواقف نماذو E: مبحث 

توجبالتي طاهمتهم في يدخلوا حني االس-لمين مقاتلة أو ان، حيا 

((. . ا/دمور. هذه وأمثال الإسلام، شريعة عن الخروج 

المرتدينمع الصحابة وفعل والسنة الكتاب من الأدلة ذكر ثم 
أي] أحوالهم معرفة وهر الأخر الأصل وأما )ر قال: ثم وغيرهم، والخوارج 
هماما/ئولئ المرة في الشام علئ جازوا القوم هؤلاء أن علم فقد افار[ 

المنبرعلى وقرأوْ مجان المد الماس وأعطوا الستمائة[ بعد ل عين وتتسعة 

أوألف مائة إنه بقال ما السامين ذراري من مبوا قد هدا ومع بدمشق، 
وحمصونابلس الصالحية وبجيل المقدس ببيت وفعلوا عاليه، يزيد 

إنهميقال حتئ اس، إلا يعلمه لا ما والسبي القتل من ذلك وغير وداريا 
اءنبخيار يفجرون وجعلوا ألف، مائة من قريبا المسالمين من سموا 

،وغيره موي والمد قمئ المد كالمسجد وغيرها، اجد المفى المسيسمن 

.دكابالعقيبة الذي الجامع وجعلوا 

في؛نر ولم يملون لا جمهورهم فرأينا القوم، عكر شاهدنا وقد 
وذراريهمالسلمين أموال من أخذوا وند إماما، ولا مرذنا كرهم مع

ملكعلى يقاتلون وهم . .الك. إلا يعلمه لا ا مديارهم من وخربوا 

كافرا،كان ؤإن لهم، ولنا جعلوه طاعتهم في دخل فمن خان، جنكز 

.٠١١— اه تدأ/*المتاوئ مجموع ( ١) 



واحظ0هاحواو،<  dJJIاتزو 0ا ميو اليخي 
٢٦٤

ولاالمسلمن، خيار من كان وإن لهم عدوا جعلوه ذلك عن خرج ومن 
والصغار((ابرية يضعون ولا الإسلام علئ يقاتلون 

.بالرسول ويفرنونه خان حتكز يعظمون أنهم كيف يئن ثم 
الإسلامدين مجن بالاضطرار ومعلوم رر نال; ثم تعاليمه، ويقدمون 

كافر،فهو — الإسلام دين عير اتباع ّوغ مجن أن الممالهء\ن جميع باتفاق 

ثم، الكتاب(( ببعض وكفر الكتاب ببعض آمحن من ككفر وهر 
التساؤلاتبقية عن أجاب ثم الرفض، ؤإمحلهارهم وزرائهم، عن تحدث 

٠والشبهاتا 

وذللغامحوراسي، نهو: الثاني الحور أما الأول، الحور هو هذا 

منذهب أنه حتئ جهادهم، ؤإعلأن التتار هؤلاء جهاد علئ بالحض 

والوزراءمجراء الأ من حوله ومن لطان بالليلتقي مممر إلئ الشام 

فيتيمية لابن وكان لقتالهم، الجيوش وجمع جهادهم، عن ليحصهم 
مشهورهو ما فصائله بعض ادة وقيله، والإعداد اد ايههذا 

وممهلور.

الفتاوئمجموع ١( 
ابق:اّ؟/أ؟ْ.'آ(الممدرال;

. ٠٨٩، ٥٥٣«ْ— تخ'آ/االفتاوئ انفلرمجموع ٣( 
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أدعائهممحع التتار مقاتلة شبهة يسألة — ايسألة هده إلى أثار وقد 

فمالC وقائعهم لبعض يعرض وهو — اللي رحمه — كثير ابن — الإسلام 

محناكر هؤلاء قتال كيفية في الماس تكلم وفد » ه: شفحب وقعة» عن 

لمفإنهم الإمام، علئ بغاة وليسوا الإسلام يظهرون م؟ قبيل أي 

]ابنالدين تفي الشبح فمال خالفوه، نم وقت في طاعته فير يكونوا 
ومعاوية،علي علئ خرجوا الدين الخوارج جنس من هؤلاء ) ت تيمية[ 

الحقباثامجة أحق أنهم يزعمون وهؤلاء • منهما مر بالا أحق أنهم ورأوا 
العاصيمن به متلمسون هم ما علمئ ويعيبون ، من 

فتفهلنآ، مضاعفة بأصعاف منه أعفلم هو بما متلمسون وهم والفللم، 

ذلكمجن رأيتموني إذا ) ت للماص يقول وكان لدلك. والماس العلماء 

اكارقتال في الماس فتشجع فاقتلونى(، مصحف رأسي وعلئ الجانب 
((الحمد وش ونياتهم قلوبهم وقويت 

كلهذلك وفى را ت أحكامه وبعض ا اليامذكر لما يقول كثير وابن 

لام،والالصلاة علميهم الأنبياء عباده المنزلة اف لثرائع مخالفة 
،نبياء الأ خام اش عبد بن محمد على المنزل امحكم الش-رع ترك فمن 

إلئتحاكم بمن فكيف كفر، المسوخة الشرائع محن غيره، إلئ وتحاكم 

٢٤-٢٣/١٤والمهابة: المداية 



ئحظ0هاحواك الاه انزل 0ا مير الحقي 
٢٦٦

ُم ٠ م 0 'ء 

((المعملمن بإحماع كفر ذلك فعل من ؟ علته وقدمه الياصا 

سأحسن ومن يعون الجاهبة ؤأفحكم تعالئ: ئوله تفسير في وقال 
منعلى تعالى ينكر )١ ، [ ٥ • المائدة؛ ] ه ءثجه يوبرن قوم حكما الله 

شر،كل عن الماهي حير، كل علل المشتمل امحكم الك حكم عن خرج 
اوضعهالتي؛ والاصطلاحات هواء وات الاراء من؛ سراه ا مإلل؛ وعدل 
بهيحكمون ا-ياهلية أهل كان كما اش، شريعة من مسند بلا الرجال 

وكماوأهوائهم، بارائهم يضعونها مما الأت، والخهالضلالات محن 

حنكرحان،ملكهم من الماحوذة الملكية ات الّياممجن التتار به يحكم 

قدأحكام من محجمؤع كتاب عنر عبارة وهو اا؛-اسق لهم وضع الذي 
وفيهاالإسلامية، والملة والنصرانية اليهودية من؛ شّى سراع؛ من اقتبسها 

شرعابنيه في فصارت وهواه، نفلره مجرد مجن أحدها حكام \لأ من كثير 
فعلومن هن رمحوله وسنة الك بكتاب الحكم علئ يقدمونها متبعا، 

فلاورسوله، الك حكم يرجعإلئ حتئ؛ قتاله يجب فهوكافر منهم ذلك 
آ.ر كثير(( ولا قليل في سواه يحكم 

.١ ١ ٩ / ١  ١٢والنهاية: المداية ( ١ 

يرالخفعمدة وانظر الشعب، ٍل ، ١  ٣١٢ - ١  ١٢/  ١٢كثير: ابن ير نف( ٢ 
الموصوع.هدا علئ وتعليقه ، ١  ٤/٧٣ شاكر حمد أد 



،،Ill|شوع من ا|هأ0ا، لواقف ،ماذو E: هبحث 
٢٦٧

المسالة،هالْ حكم بعدم من وتلامذته تيمية ابن أوضح وهكذا 

التتارهؤلاء جهاد في وقويا الحكم، بيان في حاسما الجواب وكان 
لمين.ااعن حهلرهم ؤإبعاد 

ثالتا:

مجنأقل لكنها تعالئ، الق شريعة رفض محاولات أخرئ نماذج هناك 
لمأصحابها ن لا وإما صاحبها، الذي للغموض إما السابقة، مثالة ات 

بثلاثةهنا أكتغي ومعملي، واقع إلى أرادوا ما تحويل من يتمكنوا 
أم؛الة:

أنحاءفي ا إليهالدعوة انتثرت التي البامحلنية الحركات أحدها 

التيسماء وات المحتلمة، بتلوائفهم الإسلامي، العالم من متفرقة 

ذكرهما جميعا مميزهم مجا كان وفد بها، أنمهم مون ي

فيالخاص ااءلرزا 9 قال حيث، الباطنية فضانح في عنهم الغزالي 

المة،الط_الإباحة عنهم والمقول االئ_رء_ية: المكاليف في اعتقادهم 
ؤإنكارا تحلالهوامانحفلوران احة جتوامالحجاب، ورفع 

((.. الشرائع. 

.1 ٦ ص الباطنية فضائح ( ١) 



واحظْال،احواك الاه انزل ْا ميو ااحقْء 

والعومالصلاة من الذلاهرة الإسلام لثرائع الماحلمية وتأويلاتهم 

•مشهورة والخهاد والحج 

موقعهمفي حميعا السنة أهل وصلابة هؤلاء كفر وضوح أن إلا 
إلئدعاهم مما للجميع، واضحا والكفر بالرئة حكمهم حعل منهم، 

•مذهبهم نشر في والتدرج والستر التخفي 

أليمكن ]مما عصره في الزنادقة بعض عن الحويني ذكره ما الشانئ: 
اللكنذلام اكولة غيانم، مخاضا — الخوبمى يقول آ. يالعلماسن يسموا 

تمهيدبعد العالم صدر إلئ أنهيه ومما رر ت — المشهور العباسي الوزير 
لملو الدين، في هاجمة فتنة والاصقاع البقاع أحبار علئ الاطلاع 
ثأء-ضدتاعائلها، وكفاقجست اوم\ن المعفلم إلى لقاذفت تتدارك 

العوام.علئ المحلوام أعظم من وهي واقعتها، 

فييستوعب أن للإسلام طهرا تعالئ الك أقامه من علئ وحق 

كماانهاوها فيه اقتداري وأقصئ يام، والأ الليالي عنها الملة رحض 

عنالخلق لإبعاد الثمير الملك أعنة الك ملى محن وعلئ ابتداؤها، نبغ 

الهلك.أساب 

والرحضالمخ باقي من والشن دحض، ت م امحنى؛ حائية ي ف( 
النلحل•



1dUIلأحليزا ٠)، اكلما، لواقد ن0افو £؛ هبحث 

والمعلاةالزنادقة من ة ناشش— مولأنا أيام الله حرس — نشا فد 

عنالانسلاخ إلئ العباد لدعوة وشمروا والبلاد، امحاليف في وانبئوا 

وأضحئالمغترين، المرمرفئ من طوانمح، الئ واستغلوا اد، الرثمناهج 

وترفةالله بأنعم المغنرول ار وصمغشمسرين، ولهم ذابين، عنهم أولشك 
بالدين،الاستهانة — مقاعدهم وهزو هم، مجالفكاهة يتخذون العيشة 

إلئيلأبسونه ما أثر وتعدئ ايسلْبن، بشريعة واكمامز والترامز 

شمهالمسلمين عوام فئ وفشا المقلدين، الرعاع من وأشياعهم أتباعهم 

مطاعنفي والخفاوض التخاوض وكثر الجاحدين، وغوائل ين اللحد 
ا.ا(ل ..الدين.

أوغيرهم؟البامحلمية هم هل الزنادقة؟ بهؤلاء الجويني يفصل فمن 

قصدأنه علئ يدل ند آخر موضع في كلامه ولكن محتمل، هذا كل 
مننتلقى الشريعة أن ظن مجن الجملة وعلئ ٠ ت يقول • اطنيتن ال-غم أنامتا 

كلامهواتخذ الشريعة رد ففد الخكماء رأى ومجفتضئ العقلاء امتملاح 

•ذريعة الشرائع رد إلى هذا 

الاصطلاحفي امحاففلة أو يرين كالمي وهي ثهو١ل^كور٠، ; مخلان جمع ( ١ 
•[ الخائبة عن 1 الحديث 

الدب.العظيم عبد د ت .  ٣٨٢-  ٣٨١ص للجوينى الغاني ( ٢ 



هاحظ0هاحمااأ، ،، IIIانزل  ١٠ميد ااحق0، 

هذازمننا في زنا إذا محصنا ليس مجن رجم اغ يذلك حاز ولو 
 Qالأمورفي ظهرت إذا م هبالتالفل ولجان القاتل، هذا ياله خ

ظهرتإذا الإسلام بيضة في غاتلته يخاف مجن إهلاك ولماغ الخهليرة، 
الزكواتمالغ عالل الازدياد ولجاز الدلالات، وبدت والعلامات امحايل 

.. الحاجات. ظهور عند 

الدينفواعد عالئ الهلح، تولو الظنون، رجم في الفنون وهذه 

ردعاولأنتحاه شرعا، فكره عقل من كة مإلئ يرجع من كل لأتخذ 
ثمالرسل، إلى الوحي محل حالة النقرس هواجمس فننهض ومنعا، 

مجننفراالث_رع يبمئ فلا مكنة والمن الأزمنة باختلاف ذلك يختيو 
.«.وثبات.

معوالقسوة القوة أن يرون الذين بعمى يفصد الشيخ أن وواضح 

حكامالمد في يزيدوا أن فيريدون لهم، أردع — ونحوهم — الكبائر أهل 
١ونحوها المهم بمجرد الفل أو انحمن، غير الزاش كرجمم الشرعية 

مهنافان را I يقول — نياتهم حن مع — هؤلاء في كلامه إلئ وانغلر 
علئالصهلفئ. دين عن حيدا ذلك فالمر الشؤع، مراسم وتعدئ معتد 

غيرعاص فهو حوبا واقتحم ذسا ارتكب أنه عالما اعتدئ ومجن المقلع، 

٠تعالئ الك رحمة من آيس 

.٢٢١-٢٢•الصدرالساسص 
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الامممواببممتص ويراها الكبائر يقترف لمن الويل كل والويل 
ص—دعن ثبات ا/ئ نعله ما المتبع فالحق المصِطغئ، دين من له عى الذي 

الضلال؟إلا الحق بعد وماذا . محال سواه وما الورئ، 

والملوكالأكاسرة مش يتخذ من عقد مجن المسلك هدا أقرب ا وم

انسلالالدين ربقة عن ل انفقد بهيا تشسثا ومن الدين، عمدة الممرضثن 

((انممن من الشعرة 

فينححوا ومجا وأرادوا، حاولوا أناس ش — اللم رحمه — كلامه فهذا 

تحكملا بعده ومن الجويني عهد في الإسلامية مجة بقيتا بل مرادهم، 
لكنوفثومحتكرات، وجور ظلم من يقع ما يفع كان وإن اللي، بشؤع إلا 

.السائد الحاكم هو وشرعه الق حكم 

حكايةمن ذكره ما محب السابق كلامه بعد الجويني ذكر ومحي 

بالصيامفأمماه رمضان نهار في الوقاع عن الملوك أحد أفتى الذي العالم 

لهولته— الشرع حكم أنه مع — بالعتق أولا يفته ولم يرتدع، حتى 

الوضعيةهذا الحوضي كلام أشبه وما ، ٢٢٢—  ٢٢١ص لغياثي ا( 
منالكافر الغرب ونرانين وسن ثرائع ا فانهلمن، المبن انتثرت التي 

مرجعاكاسرة الأ س يتخذ من علئ الحوضي حكم ومل وغيرهم، نصارئ 
•الدين من والخروج بالكفر الدين في وعمدة 





اسهاماس

وجوابها





اتخاصاسحث 

هح4اوهاشفهات 

الموصوعحول تثار التي الشبهات هم ي البحث هذا في سنعرض 

امحالضبالشرح يتعلق ما منه وخاصة فيه، الئول تفصيل سق الذي 

اليالملزمة الدائمة ااق_واذين من الك أنزل ما بغير بالحكم أو الك لش_رع 

الجاحدأمجا كبر. ات الكفر في يحوله بيان سبق مما وذللن، إليها، يتحاكم 
المما فهذا اللي أنزل ما بغير للحكم والممتحل الممتبيح اللم أنزل لما 

بقوله.يعتد ممن أحد فيه يخالف يكاد 

مماوهي اب البهدا في حالف مجن يثيرها المي هارأ، جاإثوأهم 

تيلي ما قولهم علئ أدلة يجعلونه 

.كفر((دون رركفر الأية: في قوله مجن عباس ابن عن روي محا أولا: 

الكتاب.بأهل خاصة ماأنزل بغير الحكم Tياتا أن ثانيا; 

الالعملي والكفر العملي، الكفر من الم_وانين تحكيم أن واك__ا; 
٠الاعتمادي الكفر الملة من يخرج الذي ؤإمما الملة مجن يخرج 



واحظ0أ،احواك او1ه انزل 0ا ميو الحقْ، 
٢٧٦

افه.أنزل لآ الخاحد المنحل إلا لأكفر أنه رابعا; 

مامنها البدع جعلوا حيث البدع أهل من لف الموقف ; خاما 

المبتدع.مثل الله أنزل مجا بغير والحاكم بمكفر، ليس ما ومنها مكفر هو 

الكفر.عدم علل الإجماع حكاية مادما: 

٠الجزئية الحواليث، يشمل بحيث، التكفمر تعميم ٠ محابعا 

ولامتكم،الالموتفوع، هدا حول تعرض التي الشبهات أهم هده 
•يلي كما لها نعرض للباب هذا في الحق وبيان البحث 

دونكفر : الأية في قوله من عباس ابن عن روى ما ت الأولى التجهة 
الئالث،.المبحث.، من الخامس الطلمس، فى هذا مناقشة مبق وقد كفر، 

مجنعلى للرد كامحإ بعضها عديدة، أوجه حلال من قيه القول وفصلنا 

الأحركلامه إلئ يلتفت ولم الباب عمدة وجعله عباس ابن بقول احتج 

الصحابةمحن غيره كلام إلئ ولا 

لحمتنالوأن الكتاب، أمل في الخموصجة دعوئ الثانية; الشبهة 

٠الاياتؤ هدْ أحكام فى ^ ٢١٥غير 

١بعدها وما  ٢١٠ص مبق ما انظر 



وحواماشيمات 0: مبحث 

الثالثالمبحث من الشانئ الهللّس، في القول هذا مناقشة سبق وقد 

قوالوالأ نزولها وأسباب المائدة، سورة ايات على الكلام عند وذللن 

•٢ فيهار 

أماالمائدة محورة ورد انما بالثموب النول بأن عالما 

بلاعامة فهي به يتعلق وما الك أنزل بما الحكم في الايات من غيرها 
هذافى كثيرة ذكرايات الكتاب هذا مقدمة فى محس وفد حلاف، 

الموضوع.

والكفرالكفر من اش بغير الحكم أن ; الثالثة الشمهة 

الملة.من يخرج لا العملي 

—الجاحد غير الده، أنزل ما بغير الحاكم أن على — مبنية وهذه 

فلاالاعتمادي الكفر يقابل العملي والكفر عملتا، كف—را كافر 
عليهالتي الممألة أصل بيان فيه يكفي وجوابها الملة. من يخرج 
منيخرج اعتقادي كفران الكفر بأن الزعم وهي الثبهة؛ ءإ_اهر 
أوان بيودون بإطلاق هكذا الملة، من يخرج لا لي موعالملة 

توضيح.

بعدها,وما ١ ٢ صْ محبق مجا انفلر 





وجوابحاشبمات 0ث 0بحث 

منكله هدا فجعلوا حق، بغير النفس وفل الخمر وشرب والسرقة 

الاستحلال.مع إلا الملة من يخرج لا الذي العملي الكفر قبيل 

الأكبرالكمر بتن التفريق في السلف عن الواردة العبارات وهذه 
لفالفهمه واحد، مع_تى إلئ تودي مترادفة عبارات هى صغر وات 

الخوارجمن طريقتهم حالف لن حلانا فيه، يختلفوا ولم وقصدوه 
والمرجئة.

فيإما المرجئة بحضTراء أشرب من التأحرة العصور في وجد ولكن 
منالأئمة بعض عن ورد ما فتلقف معينة، ألة مجمفى أو الجملة، 

الكفرعبارة وهي الأكبروالدصغر، الكفر بتن التفريق في العباران 
الشبهةعليها وبنئ وعممها، قاعدة فجعلها والعملي، الاعتمادي 

جميعفي الشبهة هذه وعمم المستحل إلا يكفر لا أنه وهي التالية 
المكفرات.

أنالخوارج على أوالرد الإيمان ممانل شرح في هؤلاء ديدن وصار 
الالعملي والكفر العملي، الكفر مجن هذا ليقولوا; القاعدة بهده يأتوا 

القوانينمن الك أزل ما بغير الحكم ت القائل يقول فمثلا الملة. مجن يخرج 
العمليوالكفر العملي، الكفر من هو — اصتحلأل غير مجن — الوضعية 

لأنهقاطعا ما حالموصؤع حمم قد يكون وبهيا الملة، من يخرج لا 
لف.الأصول من أصل علل زعم كما بناه 



و_احظ0هاحواك الاه انزل ٠! ميو ااحث0أ حَ 

حطأعاليه ترتب إذا إلا — الاصطلاح في مشاحة لا — قلت وكما 

أوالعميدة اثل موتحوو إدراك في حلل عنه ينتج قد المهم في 
عنها.نتحدث التي المسألة هذه ومنها بعضها، 

لبسمن فيها ما نبتن ذلك y، الخز وبتان الشبهة، هذه على وللرد 

التاليتنتالوجهتن حلال من 

الآكفرأءنى - الممطالح هذا ذكروا الذين الياء أن الأول: الوجه 
قدما وبينوا له، الصحيح المعنئ بينوا قد — والعمالي الاعتمادي 

،ذالن١ فى الحق وبينوا تدركوا امولذللن ليس؛ من يه فيكون 

المنةأهل أئمة مجن هما — كبيرين بع_الين العلماء لهولاع أمثل وم

ت— ثالجسملإاءة 

كتابفي قال فانه — تعالئ الك رحمه — القيم ابن ت ا أحدهم
الاعتماديوالأيمان العملي، الكمر يفاده العمطلي فالإيمان ء I الصلاة 
فيقوله في قلاْ بما الني. أعلن وقد الاعتمادي، الكمر يفاده 

قتالهبين ففرق آ، كمر وقتاله فوق المسلم باب سر الصحيح الحديث، 

أنهومعلوم كفرا، والأخر به، يكفر لا فسوقا أحدهما وجعل وسابه، 

الدائرةمجن يخرجه لا الكفر وهذا الاعتمادي، لا العملي الكفر أراد إنما 
الخمروشارب والسارق الزاني يخرج لا كما بالكلية، والملمة الإسلامية 



وحوابملماشبمات 0ث مبحث 

ا.الإيمانا\ امم عه زال ؤإن مناللة 
حثالسلف أئمة عليه ما يوافق صحيء7 القيم لابن الكلام فهدا 

ابنلكن به، أتئ الذي المصهللح هذا توافق صحيحة بأمثلة له مثل 
وكان— موضحا تدرك فامإشكال فيه الصقللح هدا أن أدرك القيم 

بكلمةبالإتيان يكفر فكما )) قال! حيث — هذا لقوله محابقا استدراكه 

شعبةبفعل يكفر الكفرفكذللث شعب من شعبة وهي اختيارا، الكفر 
٠({ بالصحل والامتهانه للصنم كالمجود شعبه محن 

ينفضان— بالصحف والامِتهانة للصنم المجود المثالان: وهذان 

الالعملي والكفر يقولهI القاعدة هذه عمم مجن اعتمده الذي اِدصل 
ملالعمن ا وهمبالإ-بمماع، مكفران هذين لأن الملة، مجن يخرج 

بالإجماع.

فيممالعمل كفر وأما ت فيقول وضوحا المسألت يزيد القيم ابن بل 

شهانةوالأمللمغم فالمجرد يضاده، لا ما وإلئ الإيمان يماد ا مإلئ 

العمل.مجن أنها مع أي: . ، \ الإيمان يضاد ومجه المبي وقتل بالصحف 

اللغية.حل المجدية الحديث مججمرعة صمن ٤ ٠ ٧ ص الصلاة كتاب آ ١ 

٠٤٠٠ًى السابق٠ الصدر آ ٢ 
٦٦• ص المابق: المصدر ٣( 



ئحظ0ا<احواك الاه انزل 0ا ميو المهم• 
٢٨٢

الكفرقبيل من كله العملي الحمر أو العمل كفر أن فإطلاق 
ومنالقيم. ابن اوردها الني مثلة اِد من بق ممجا عليه يشكل صغر الأ 

التيمجثلة يقرنه أن بد فلا العملي بالكفر الكفرالأصغر عن عبر 
والطعنالمومجن كفتال الأصغر، الكفر مجن أنها على السلف أجمع 

ونحوها.والسرقة والزنا والنياحة اب حلمد ا^ 

الأننا في الخوارج علئ الرد y، المشهور بالإطلاق شبيه وهذا 
أنالبعض ففهم ونحوها، انر بالكبنكفر أولا بذنب، أحدا نكفر 

معكبيرة، بأي ولا ذنب بأي يكفرون لا أنهم هر السسلف مذهب 
كفرأنه في حلاف ولا — باس الشرك ائر: والكبالذنوب مجن أن 

أعظمالذنب أي ت حديث في كما ذنبا النبي ّماه وقد ~ أكبر 
ألا) ; حديث فى كما كبيرة اه مسكما ندا. لك نجعل أن ت قال 

وققوعباس الإشراك ال; قثم ائر; الكببر بأكركم أحب
••( •الوالدين•

الذينالخوارج على الرد نص—دوا ارات العبهنءه أطلقوا والنءين 

الكبائر.بمطلق أو الذنوب بمطلق يكفرون 

—تعالئ اس رحمه — حكمي حافظ الشيح فهو الأخر; العالم أما 
الكفرأنواع — المنثورة الة أعلام — الشهور كتابه في ذكر فانه 



فميمات0؛ ممجتدد 

وهوالكمربالكلية الإيمان من يخرج أكبر كفر كفران: الكفر ٠ فقال: 
ينافيأصغر وكفر أحدهما، أو وعمله الغالب لقول المنافي الاعتمادي 

قوليناقض لا الذي العمالي وهوالكمر مهللقه ينافي ولا الإيمان كمال 
الكفرا مسؤالا! أورد ئم ، ذلك(( تلزم يمولا عمله ولا القلب 

أؤلملقمعمية كل هو را ! — وأجاب — الملة؟ مجن يخرج لا الذي العملي 

وهطوا. (( . عامله. على الإيمان امم بقاء مع الكفر امم الشاؤع عليها 
الكفرعلئ الع الكمر أطلق من لمقصود نام توضيح الشيخ من 

ومعإشكال، من يرد قد لما ومزيل المسألة بيان في كاف وهو صغر، الد 
للصنمالسجود هل لما: قيل )رإذا المالي: المزال وأورد استدرك ذلك 

كلههذا ذلك، ونحو ين باك والهزل الرسول ثس_، بالكتاب والاستهانة 

تمكتموند الدين من مخرجا كان فلم يفلهر، فيما الكفر من 
.؟ بالعملي الأصغر الكفر 

الكفرمجن هي ليت ئاكلها ومجا ربعة الد هذه أن اعلم • ايواب 
للناس،بفلهر فيما الخوارج بعمل واقعة كونها جهة من إلا العملي 

مكتبةهل ٠ حلي مجل علوش أحمد ت ، ١٧٦ص المنشورة السنة أعلام آ ١ 
الرشد.

. ١٧٩ص الماس: الصدر ٢( 



هأحظ0هاحواك ، illlانزو 0ا ميو ااحق0• 

ومحبتهؤإحلاصه نيته من القلب عمل ذهاب مجع إلا نفع لا لكها 

فيعملية كانت ؤإن فهي ذلك، من شيء ا معهيبقى لا وانقياده 
ونحن[ قال: ثم ] ..بد.ولا الاعتمادي للكفر تلزمة مفانها اإذلاهر 

لمالذي امحض بالعملي بل مهللما بالعملي صغر اِد الكفر نحرف لم 

ا.عمله((أ ولا القلب قول يناقض ولا الأصفاد يستلزم 

مصتلهلحأن فيه بين حاففل الشيخ مجن وتوضيح استدراك فهدا 

مقيدابل مجطلما ليس العملير الكفر 

كالكفر— فيها لبس لا السسلف عد مجمهللحات هناك أن وبما 

لوفحمدا الملة من ينقل لا الدي الكفر أو كفر، دون كفر أو اتصغر، 

محبق.كما لبس من فيه لما العمالي الكفر مصهللح عن ابتعدنا 

.١  ٨٢- ١ ٨ ١ ص السابق المصدر ( ١ 

والاستهانةللصنم الساجد كفر نيد في حافثل الشيخ عبارة أن مجلاحظة مع ( ٢ 
تارة وعب، ٠ القالب عمل ذهاب مع إلا نفع لا ٠ ت ارة عبمجثل بالمجحق 

يكفرونلا الدين المرجئة فيد بها يقصد لم ٠ الاعتمادي للكفر ستلزمه م٠ 
معإلا تقع لا أنها بمعنى له، تلزمة جمأنها بها فصد ئانما نحل، المإلا 

بمجردهبالمحاق خالامتهانة شرحل، يقصدأنها ولم القلب عمل في اد ف
الفقرةفى بيانه وصاني لف. المسفيه يخالف لا مما وهل،ا أكسر. كفر 

الخالة.



وجوابهاشبمات ٠; بميتش 

القاني:الوجه 

ينهلقلم ومن للإيمان. شرط — عمل وهو — بالشهادين المعلق أن 

ابنالإسلام شيح يقول للمرحتمة. حلافا كافر فهو — الخدرة مع — بهما 
الخدرةمجع بهما يتكلم لم إذا الشهادتان قاما ء : — الله رحمه — تيمية 
مةالمن سيف عند وباطنا ظاهرا كافر وهو اال-لمان، باتفاق كافر فهو 

الرجئةجهمية وهم الرحئة من طائفة وذهبت عالمانها، وجماهير 

فيكافرا كان بقلمه ممدفا كان إذا أنه إلئ وأتباعهما لحي والمحا كجهم 
قولوهو الفول، هذا أصل على النبيه تقدم وفد الباطن، دون الظاهر 

الإيمانأن تقدم وقد الأئمة، من أحد يقلمه لم الإسلام في تدع مب
اطنالبالإيمان وجود وأن وغيره، بل فلطم الإقرار يستلزم بالباطن 

ممتنع((\للأ\ؤأوو الإقرار بدون وجما تصديقا 

ال— عمل وهو — ادتين، بالشهالنطق ترك إن ائل؛ قيقول، فهل 

فاذاللإجماع. مخالف هذا ؟ العمالي الكفر مجن نه ت الملة محن يخرج 
منأو تعالل اف سب من كفر إلئ الإشارة مجن مبق مجا هذا إلئ أضفنا 

بالإجماعكفر وأنه ذللث، ونحو االصح،و أهان من أو الرسول سب 

بوضوح.المسالة هذْ تبينت العمل؛ ومن وهو 

١٥ ص وسهل المد الإيمان 



وأحظْهاحواك  dJJIاتزو ما خير المقم، 

لهذينتكمال اسهى أجوبة من تضمنته وما التالية القفرة أن على 

الوجهتن•

اف:أنزل لما اباحد المتحل إلا يكفر لا أنه الرابعة: التجهة 
يكفرلا أنه زعمه وص وأثمل، أعم هر بما هذا يربط ااساحثين وبعض 

نوليمثل لذلك ويحنح الخاحد، إلا المكفرات أنواع من نوع بأي أحد 
أهلمجن أحدا نكفر ولا  ١١نبله ثمة الأ عن منقول وهو — الهلحاوي 

هذافى داخل الق أنزل محا بغير والحاكم و، يستحله لم مجا بذنب القبلة 
المستحل.إلا يكفر فلا العموم 

;وجوه مجن وجوابه ذلك ومجناقشة 

التعميمهذا يعمموا لم — اش رحمهم — ئهة ات أن — الأول! الوجه 
وغيره.الطحاوي هم-اره من البعض فهمه الذي 

باب I١١ بقوله الإيمان كتاب فى صحيحه فى البخاري بوب I فمثلا 

،(( بالشرك إلا بارتكابها صاحبها يكفر ولا الجاهلية أمر من المعاصي 
الذنوب،مجن ذنب وهو ينمه مجتمل كفر الشرك أن البخاري فأفاد 

أنههذا مجعنل فهل للمعاصي المستحل يذكر لم البخاري أن يلحفل ومما 

٠٢٢رقم باب ~~ الإ.بمان كتاب ~ البخاري صحيح 





هأحظ0ال<ات؛وال، ااا1< أنيل بما ميل المثبم■ 
٢٨٨

ذلك;في العالماء لكلام مختصرة 

علماءقال ولهذا )ر قال فانه تيمية ابن الإسلام شيخ هؤلاء فمن 

أحدايكفرون لا أنهم والجماعة السنة أهل اعتقاد وصفهم في السنة 
بمهللقالكفرة الخوارج بدعة إلى ارة إثبذنب، بلة القأهل من 

إليهالإشارة سقت محا هو الذنوب بمهللق المكفرة ت فقوله . ٠ الذنوب 

منهمالضد على النة وأهل ذنب، بكل يكفرون الخوارج أن محن 
كفرعلى الصريح الدليل ورد مما ببعضها بل الذنوب بكل لايكفرون 

صاحبه.

السنةأهل مذهب مجن تقرر قد إنه رر أيضا الإسلام شيخ ويقول 

مجنأحدا يكفرون لا أنهم والسنة الsكتاب علميه دل مجا والجماعة 
منهيافعلا كان إذا بعمل الإسلام محن يخرجونه ولا بذنب، القبلة أهل 

((الإبمان ترك يتضمن لم مجا الخمر، وشرب والسرقة الزنا مثل عنه 

إذاونحن رر ; أيضا ويقرل وغيره. الاستحلال من له ناقض بارتكاب أي 

بهنريد قاتما بالذنب يكفر لا أنه علئ متفقون السمنة أهل قلنا; 

تاركهاتكفير ففي الباني هذه وأما الخمر، وثرب كالزنا العاصي 

. ٤٧٤/ ١ ٢ اكتاوئ: مجموع ( ١ ) 
•٩ ٠ / ٢ ■ الفتاوئ مجموع ( ٢) 



حسسَؤصوحوابما شبمات ٠; مبحث 

مشهور((نزاع 

والحج.والصيام والزكاة الصلاة I ربعة ات ركان ات بالباني! ويقصد 

علئالرد في — الك رحمه — الوهاب عبد بن محمد الشيخ ويقول 
ت— بالخب لم المتكفير يجوز لا ت قالوا العلم أهل بآن احتج مجن 

منيكفرون الخوارج أن وذلك فيه؛ نحن ما هذا ليس ولكن حق ذا ه٠ 
كفر،المسلم فعلها إذا ك-؛مة كل بل الدم، سفك أو سرق من أو زنى 

ماونحن بالشرك. إلا يكفر لا الملم أن فمدهيهم السنة أهل وأما 

الماسأجهل مجن رجل وأنت بالشرك، إلا وأتباعهم الطواغيت كفرنا 

ا.((ر . . يكفر. لا لم مأنه وادعئ صلئ مجن أن نفلن 

لمااش. رمول أصحاب أرأيت 8 عليه; الرد في أيضا ويقول 
توبتكمتقبل لا بكر: أبو قال الموبة أرادوا فلما الزكاة، مجنع مجن قاتلوا 
بكرأبا أن أنقلن المار، في وقتلاكم الحنة في قتلأنا أن تشهدوا حتئ 

أيهاويلك يا ؟ تفهمون الدين وأبوك وأنت يفهمون لا وأصحابه 

هذا((لتعتقد كنت إذا الركب الخاهل 

.٣.٢/٧اكاوئ:؛(مجموع 
.٢٣٣ص الشخصية الرسائل الوهاب، عبد بن معحمد مجولفات إ ٢ 

•'ا(اكدراراستصأآأ 



واحقامهإحوٍااه الاه انزل ها فير ااحقه1 

نكفرلا السلف قول مهنئ وبتن الزكاة، ومنع الشرك فذكر 
ومنهاالمعروفة، الإسلام نواقض الة رمصاحب هو والشيخ بالذنب، 

وغيرها.اش أنزل ما بغير والحكم كالمحر الاستحلال من ليس ما 

رحمهم— حس بن ارحمن همد بن اللطيف همد الشيخ ويقول 

إنقوله: وأما )١ العراقي: جرحيس بن داود علئ ارد في - تعالئ الش 
أهلمن أحدا يكفرون لا الميم ابن وتلميذ٠ تيمية ين أحمد الشيخ 
ارادومن الموضع هذا في القبلة أهل من هذا عرف لو فيقال: القبلة، 

تكفيروعدم غيرالش دعاء علئ بها محتجا هنا أوردها لما العبارة بهذه 
فاعله؟

إلهلا وقال صلئ محن أن ورأئ العلم أهل كلام عن أعرض ومن 
الإسلاملدين والترك الشرك من ْنه ظهر وإن القبلة أهل مجن فهو الش إلا 
حاصلهعن وكشف والضلالة، يالحهالة شه علئ نادئ ففد ظهر، مجا 

قولالك رحمه أحمد الإمام أنكر وقد المقالة، بهذه والدين العلم من 

الإماممذهب علئ أنه يزعم وهذا ، الذنوب أهل نكفر لا I القائل 

السنةأهل من كثيرا أن ذكر لما القلحاوية نرح في العز أض ابن لعل ت أفول ١( 
فىإليه الإثارة أتى تحمكما ل بالذنب نكفر لا أنا إطلاق من منعوا 
عنهنمله الذي هذا أحمد الإمام فول مثل فصد ء اكالث الوجه 

.اللعليف عبد الشيخ 





وأحظْهاحواك  dillانزل ْا ميو المثْ، 

انمارة.هذه أطلقوا الذين الأئمة يقصده لم ما وهر الذنوب، كل 

توج-هين بأحد انمارة هذه في الإشكال ويزول 

منكنمزا أن من انمز أبى ابن الطحاوية شارح ذكره ما ت الأول 
ال)) ا; فيهال يقأن انمواب وأن إطلاثها، عن امتنع نة الأهل 

الذينالخوارج مذهب بتن ليفرق وذلك ، ذنب(( بكل لكفرهم 
يبعضيكفرون الذين السنة أهل ومذهب الذنوب، بكل يكفرون 

ولاا، هاحبصبكفر الصريح الدليل ورد ال-تيا المكفرة الذنوب 
•الذنوب يكل يكفرون 

فاعالهايكفر لا التي انماصي بالذنوب القمود أن اني: الث
وعقوقحق، بغير والقتل الخمر، وشرب ة، والمرنكالزنا، 

يكفرلا فهذه ونحوها؛ والنياحة اب، حاءد فى والطعن الوالدين، 

وعيادةتعالئ اش ك_ا الكفرة الذنوب أمجا امتحلها، إذا إلا فاعلها 
لمأو ا>سحالها سواء صاحبها يكفر فهذه المص—حف، ثإهانة صنام ا/ت 

يتحلها.

الوجههذا يثيرإلئ مجا القبلة( أهل من ) الطحاوي قول في ولعل 

الارناووط.التركي، —ت: ٤٤٣٤—  ٣٣ص الطحاوية شرح 







وجوابهات ق—بما 0: هبيث 

مرةالرسول ب أو ظاهرة بفريضة أو واحدة باية كفر لو كما بالكفر، 

منالإيمان ينقص مجا وكذلك الرسول بتكذيب صرح لو فانه واحدة، 
—ذمتكم مجن أوبرئت العهد نفضن، محي وقال; به لوصرح قوال المد 

الم،مجن ذللا، تلزم يسما  ١٧١فكذيكرره، لم وإن بذللأ، عهده انتفقنر 

المما وهذا . تكريرا( إلئ يحتاج لا ذلل؛، ونحو الدين في والطعن 
كمانبياء، المد ببقية صدق ولو كفر بنوح كذب فلو فيه؛ خلاف 

السلموكذالأ، نوامحضها، من واحد بنامحض تبطل الصلاة أو الطهارة أن 

فإذاوالإيمان الإسلام أركان بقية ويودي اإئهادتين يشهد ممن يكون قد 
يكفرفإنه — الحمر أو الزنا تحريم ينكر أن مثل — واحاسا ناقضا ارتكب 

•بالإجماع 

لعلماء١ أجمع ّنا حي؛ الرمول محب ت ألة مهي الماله وهذه 

الإجماع:نمل وممن صريحا، سا الرسول. ب من كفر علئ 

ابنالامحمجلأم شيخ يقول — الشهور الأمام — راهويه بن إسحاق — ١ 
أحمععلام ثمة أحد راهويه بن إصّحاق الإمام ومحال را ت تيمية 

أنزلمما شيئا دفع أو رسوله ممسب أو اش صمب من أن على السلمون 
ؤإنبذلك كافر أنه وحل عز اش أنبياء من نبيا محتل أو وجمل عز الق، 

.انحمقة ط — ١  ٧٨/ ٢ ت المسلول الصارم 





jQ  وجوابه^^شبما،ت

اعتقاده،عن ذاهلأ كان أو له، مستحلا أوكان محرم، ذللث، أن يعتقد 

فولالإيمان بأن السنة أهل وسائر اء هقالفمدم، هذا 

والخالالمازح بآت الب في فرقا ولا . ٠ وعمل 

إنماقال ومن تحل. يلم أو استحل أكبر كفر بمجرده السب، إذن 

شيحعليهم أغلفل الذين المرجئة، من ذللئ، أخذ فانما لاستحلال كفر 
فيالساُجح كفر بأن القول أن يعلم أن ويجب، )١ فال; حتئ —لأم الأس 

ويرحمعفلسمة، وهفوة منكره زلة السم، لاستحلال هو إنما مجر ا/ئ نفس 

قالما يناقض ما كتبه من موضع غير في ذكر قل يعلى أبا القاصير الش 
منمحنالفة كلام من تلقوه ما الهواة هذه في وقع من أوقع وإنما هنا، 

هب،محذ ذهبوا الذين ، الإنايث، الجهبمية وهم التكلم\ن حري متأ 

ؤإنالقلبح في الذي التصديق مجرد هو الإيمان أن في ولئ ات الخهمية 
فيولا __، LaJفي،عملا تص يقولم اللسان قول به ترن يقلم 

،••«ر •الجوارح 

. ٩٥٥;r/لول المالصارم ١( 
•٩  ٠٧/ ٣ السابق: المصدر انفلر ( ٢ 
,شاعرة بهم يفصد ( ٣ 

. r٩٦/.المسلول: الصارم ٤( 





وحوابماشبمات 0; مبحث 

حالفواحنث الإرجاء في لغلوهم الملم بدعهم النوع وهذا 
والتكذيب،ُازحد تقييده دول ممكفر أض من بكفر الواردة الصوص 

يمرحبأن يكفرإلا لا بحيث التكفير، في شرطا الجحد جعلوا وحيث 
.والتكذيب بالححد 

—الدنيا أحكام في أي — ااذلاهر في كافر الساب أن الفاني: الفول، 
وهؤلاءبقلبه. ممدفا كان إذا الباطن فى مجرمنا يكون أن يجوز لكن 

فيبكفره نحكم أن بد فلا كفره على الشارع نص من كل بأن يقولرن 
فييكون أن يجوز لكن الدنيا، في الكفر أحكام عليه ونجري الذلاهر، 
مشهورالقول وهذا مكذب، غير بقلبه مصدقا كان إذا مجرمنا الباطن 

أنه)ر هذاI في ومأخذهم المعرفة هو الإيمان بأن القارالين المرجئة غلاة عن 

والتوقيرالتعفليم قليه في كان فإذا قلبه، فى ليس ما يالمانه يقول قد 

ينفعلا كما الباطن، في يلّانه ذلك حلاف إظهار يقدح لم للرسول 

الباطن((في قلبه في مجا حلاف إظهار النافق 

منهايهمنا ثلاثة وجوه من هؤلاء شبهة على الإملأم شيح رد وقد 

وانجحدب بالتكذ تكلم مجن أن هذا موجب أن رر وهو، ول اي الوجه 

.٩٦٦*أ/لول: المالصارم 



1 انزل  loميل التهم•  dUI وأحقاههحهااه

ذلكمع يكون أن يجوز فإنه ذلك علئ إكراه غير س الكغر أنواع وسائر 
منالإملأم ربقة خالع فند هذا جوز ومن محومنا، مر الأ نفس في 

.، ((ر عنفه 

فىوانتشارها — الحهمية شّهه أعنى — الشبهة هذه ولخقلورة 

أنوكيف فيها، تيمية ابن الإسلام لشيخ كلاما أنفل المتأخرة العصور 

حقلمأيظهر هنا ومن را ت يقول بها؛ تام قد الكلام أهل من الخهمية غير 

تصديقمجرد الإيمان أن محلنوا حنث اتبعه ومن صفوان بن جهم فول 

فدأنه وظنوا الإيمان، من القلب أعمال يجعلوا ولم وعلمه، القلب 

اللهيسب هذا مع وهو ه، بقلبالإيمان كامل مؤمنا ان الإنيكون 
الق،أعداء ويوالى الدص اء أوليويعادي ورسوله، اش ويعادي وله ورم

غايةالكفار ويكرم الممححض، ويه-ثن الماجد، ويهدم الأنبياء، ويقتل 

تنافىلا مجعاحس كلها وهذه ت قالوا , الإهانة غاية ^ ١^٠٣ويهتن الكرامة، 

•مومجن الك عند الباطن في وهو هذا يفعل بل قلبه، في الذي الإيمان 
ارةأما الأنوالل٢ هذْ لأن الكفار أحكام الدنيا فى له لمت ؤانما قالوا: 

فيكان ؤإن والشهود، بالإقرار يحكم كما بالذلاهر ليحكم الكفر علئ 

اش:م/آلأ^المصدرال(١ 
.الأفعال(( » ٢ ١ ٢ ص العببكان ثل في ( ٢ 



|س^امادتء٠؛ 

فاذاالشهود. به شهد ما وبخلاف به أقر مجا بخلاف يكون قد الباطن 

كافرهؤلاء من الواحد أن عالئ والإجماع والمة الكتاب عليهم أورد 
التصديقانتفاء علؤل دلل فهذا ت قالوا الاحرْ في مجعدب مر الأ نمس في 

شيءوالإيمان الخهل، وهو واحد شيء عندهم فالكفر قله، من والعلم 
هلمتنازعون فانهم وتمديفه، !^، ٠١١تكذيب أو وهوالعلم، واحد 

.هو؟ هر أو العلم غير شيء، القلب تصديق 

مجنكثير إليه ذهب ففد الإيمان في فيل قول د أفأنه مع قول وهذا 

بنوأحمد الجراح ابن كوكيع السلف، 'كفر وفد المرجتمة. الكلام أهل 

كافرإبلس ت وقالوا • الفول، بهذا يقول من وغيرهم ميد وأبي حنبل 
اللائم، الجود 'م، وامتناعه اره تكئبامكفره ثإنما المران، بنص 

تفيهم تعالت نال وقومه، فرعون وكذلك خبرا، كذب لكونه 

/((ر . .[.١ ٤ ]المل وعلواه ظل-ا أمسهم وا'سذثها بها جحدو١ وؤ 

منمحنهما وكل — قبلها والي المرجئة من الهااJفة هذه بتن والفرقا 

الالمكذب، الجاحد إلا كفر لا ثاك الأولئ أن - الغالي الإرجاء أهل 
حكممجن فمالت،; الثانية أما الأحرق، أحكام في ولا الدنيا أحكام في 

.١  ٨٩— ١ /٨٨ ٧ — الفتاوئ مجموع صمن — الإيمان 



واحقاْهاحواك  dUIائزل ٠! ميو ااحق0• 

الباطنفي يكون قد لكن الدنما أحكام في نكفره فإننا بكفره الشارع 
٠مؤمنا الش عند فيكون مصدقا مؤمنا 

لغلوهماوذلك سق؛ كما المسلف بعض كفرهما الهلائمت١ن وهاتان 

الصوص.لصريح ومخالفتهما 

فهو— اب كان— كفره عالإب الدليل نص من أن ت الثالث القول 

كانإذا كفره ولكن والأخ—ره، الدنيا أحكام في وباطنا ظاهرا كافر 
دليلالعمل ؤإنما ه، نمبالعمل فليس فعل أو قول مجن عمل بمب 

قلبه.تكذيب على علامة عماله أن أي للبه، مجن النصييق انتفاء على 

أنأرادوا الدين وغيرهم شاعرة ات مجن المتكالمين مرجئه مجدهب وهذا 
الشؤعموافقة ثبين ففهل التكذيب هو الكفر أن في قولهم بين يجمعوا 

لأنوقع الكفر لكن أكبر، كفر الفعل هذا فقالوا: هزلأء، مجثل كفر في 
قلبه.تكذيب علل دليل فعله 

هومجرإنما ات نفس في آب الكفر إن يقول من مجدهب وهذا 

وهفوةمنكرة زلة بأنه الإمجلأم شيح وصفه وهذا الب، تحلاله لاس
الخهميةمذهب ذهبوا الذين الإناث ا-بهمية إلى وبمه ~ عفليمة 

هذهمناقشة وفى — المبحث هذا فى كلامه نقل سق وقد — ولئ اءد 

٠الشبهة 



وجوابم^^سبحماعد 0؛ مبحمد 

منأن وهو الحكم، في والجماعة السنة أهل مع متفقون وهؤلاء 
التعلل،في لهم مخالفون ولكنهم وبامحلما، ظاهرا ك-افر فهو هذا فعل 

أماالكمر، الفول أو الفحل ذلك بنفس هوكافر يقولون السنة فأهل 

عللوعلامة أمارة القول أو الفعل هدا لأن كافر هو : فقالواهؤلاء 

كافركل ليس إذا باطل وهذا كفر. وبسه قيه، مجن التمديق انتفاء 

صسدقواوغيرهم وهرقل واليهود وفرعون إبليس وهذا بقليه، مكذبا 

الإعراض.أو الامتاع من الأفعال يملك كفروا ولكنهم بقلوبهم، وعرفوا 

الإيمانكتابيه في وخاصة الإسلام شيخ ومنهم ثمة ا1د ناقشهم وقد 
فالخبروأمر، خبر الله وكلام را هؤلاء; في قاله ومما المسلول، والصارم 

لأم،والامتله الانقياد يمتوجك،< والأمر امحجر، يق تصل. يطوجب 

يقحللم ؤإن للأمر والانقياد الحضؤخ اعسي حسمسالقلب، في عمل وهو 
تهانهواماستخفاف القلب في حمل فاذا آ; يقول ثم ] . .٠ به المأمور 

هووهازا إيمان، فيه يكون فلا لأم اصتأو انقياد فيه يكون أن امتنع 
لمولكن رمولأ، صا يكلم. فلم له اللص أمجر ممع فانه إبليص؛ كفر بعينه 

وهداكافرا، فصار ااهلاءة عن واستكبر له، يخضع ولم للأمر يمقل. 

إلاالأصل ش ليس الإيمان أن لهم تخيل الخلف؛ من خلق فيه 3اغ موضع 

أونكديب، عنه يصدر لم ممن وفرعون إبليس مثل يرون ثم التصديق، 



هاحظ0أ،احواك الاه انزل 0ا ميو الحخمء 

\دىررأغلظ من وكفره القالب، فى لا ان دالالس|تكذيب عنه صدر 

أنلعلموا الصالح لض الإليه هدي لما هدوا أنهم ولو فيتحيرون، 

والانقيادالتصديق من لابد أنه ذكر أن وبعد .« .وعمل.قول الإيمان 

كانالانقياد ترك فمتئ مجرين، ا/ئ بمجموع إلا مجرمنا يكون ولا رر ت قال 
منأعم فالكفر مصيفا، كان ؤإن الكافرين من فمحار عتكبرا م

لمولهدا وظلما، استكبارا ويكون وجهلا، تكذي1ا، يكون التكذبمب،، 
كفركان ولهذا التكذب، دون والاسكجار بالكفر إلا إبليس يوصف 

منكفر وكان إبليس، كفر جنس من ونحرهم اليهود مثل يعلم من، 

مننفرا أن ترئ ألا الحهل، وهو صلألأ ونحوهم النمحارئ مثل يجهل 
ننهيفقالوا فأخبرهم أشياء عن وسألوه السمي إلى جاوا اليهود 

العلمهذا ينفعه فلم وغيره، هرقل وكنإالث، ،، يشعوْل ولم نبي أنلن، 
.«..التصديق.وهذا 

محمداأن وشهادة اش إلا إله لا أن شهادة I الئسهادس ذكر ثم 
الثّهادتينكلأ فى منه بد لا التصديق كان فلما ء قال ثم الش، رمول 

لخميعأصل أنه ظن من ظن — بالضول الرسالة يتلقى الذي هو و— 

نحن، حديهذا ال: وق، ٢٨٧٧رنم - الترمذي رواها القمة ( ١ ) 



وجوابهياش^^اماات ه؛ مسممش 

ففدوإلا الانقياد، وهو منه بد لا الأحر الأصل أن عن وغفل الأيمان، 

هغايتإذ للأمر، الانقياد من سع ثم وباحلما ظاهرا الرمرل يمدق 

—اش من الة الرضمع ممجن بمتزلة يكون أن ول الرّيق تصد محي 
بالكالامتهزاء أن  ١٧١يسن مما وهدا ، ل كإبليس — وتعالئ مبحانه 

بملريقاكمديق وينافي ذاتية، افاه مغوالطاعة له الانقياد ينافي ورموله 

حصولمجن وبمنعه ومقتضاه التصديق موجب ينافى نه ت الاستلزام؛ 

نمرته((

معإلا كفر هاك يكون لا أنه ظنوا وافقهم ومجن المرجئة وهؤلاء 
الدليلورد محي التي الحالات هده هم عليأوردت ا فلمالتكذيب، 

مخالفةبدعة عوا اتل ثم كفر، هي قالوا: أصحابها، كفر علئ القاطع 

وعلامةدليل هذا فعله ن ت كفر إنما ت نالوا حين والجماعة السنة هل لا 

وجودعلل نص الذي الشرعي الدليل فخالفوا قلبه، تصديق عدم علل 

يصدق،محي ان الإنفان الحي؛ الدليل وأيضا قلوبهم، في التصديق 
قالبه.فى مجا حلامحا فعاله أو مانه بليفلهر ثم بقلبه 

إنحصتا الحجة، نيام درجامحتا اعلي وهر • أوض ملك وامعلة بدون أي ١( 
بالجود.له مر ات مباشره الك مجن محمع إبليس 

. ٩٦٩-  ٩٦٧/٣لول: المالصارم ( ٢ 



واحظ0أ،احواك اواا1، انزل 0ا ميو المثمء 

يكونالإيمان أن كما : قالواوايماعة السنة أهل الرابع: القول 
أوبالقلب الكفر فيكون يضاده، ما فكدلك والخوارح واللسان بالقلب 

قولي— مكفر هو ما فعل فاذا جميعا. بها أو الخرارح، أو ان اللم
القولهذا بنفس كفر — المصحف كاهانة أو تعالئ، الق كب 

ماإلئ ياوت_فت ولا حروي، وات الدنيوي الحكم في وباطنا، ظاهرا كفرا 
إمماتعالئ الله وحبر مكذبا، يكون وند مصدقا يكن قد إذ به، قالفى 

إنقال من كفر عن أحبر فإذا والباطن، الذلاهر في الحقيقة على يكون 
الُؤ * الس-ته-زمح في أو مرم، ابن المسيح هو اللم إن أو ثلاثة، ثالث اللص 

حق،خبر فهو وغيرها [، ٦٦المؤبن: ت إءانكزه بمد كمريم محل ينذروا 
بأنأو واحد، الك بأن تصديقه صاحبه ينفع ولا الحقيقة، على وكفره 
•ذلك ونحو إلها ليس المسّيح 

المرقلبيان — لها مثال مع مفصل بشكل عرصتها — قوال الأ هذه 
٠المرجئة طوائف مذاهب والجماعة السّنة أهل مذهب بتن 

والخلاصة;

بذاته.كفر هو الكفر الفعل هذا : قالواوالجماعة السنة هل أ— 

المةهل ل؛ موافق وهذا — أكبر هوكفر : قالواالمتكلمتن محرجئه و— 

السنةأهل فخالفوا قليه، تكذيب علل دليل لأنه كفر إنه : قالواكن ل— 







بالكمصدق فهو يبعثون، يوم ^ الإنظار منه وطلب يعرنه، حلف وقد 

الأحر.باليوم مصدق به عارف 

ء0  ٠ أشإبليس إلأ مجدوا لائم امجدوا لالْلانكة ثيا وإذ ؤ تعالئ; قال 
إباءكفر فكفره [، ٣٤قرة: الب] ه ^٤٣٩ الكافرين من وكان واستكبر 

ولمالفعل، هدا بمجرد كفر فهو السجود. عن الامتناع سببه واستكبار، 
جحده.وعدم تصديقه ينفعه 

الذينممر لقد ؤ تعالئ: فقال قالوها لأقوال أقوالما الك أكفر ج-وقد 
الوف[، ٧٢]المائدة [،  ١٧]المائدة: ب مريم ابن المسيح هو الله إل قالوا 

فهذه، [  ٧٣المائدة: ] ي يلاظ فاك الله إنً قالوا الذين ممر لمد ؤ تعالئ: 
كانلو قلبه تصديق يشع ولن الكفرالأكبر، بذاتها مكفرة أقوال 

له.شريلن، لا واحد الك آن مصدقا 

الهويذبحون الك دون مجن ا يدعونهالدين بور القاد عب— د 

أنهمزعموا ولو هذا، فعلهم بمجرد كفار هم بها تغينون وبم

الكبيد والضر النفع أن قلوبهم في تمدون يحوأنهم موحدون 

لنذلك فكل الك، ول رمحمد مالك إلا إله لا الوا وقوحده، 

ينفعهم.





Q;هبتث 

معتقداكونه عن المفلر بصّرف — فهوكافر محمد شريعة على 

لا.أو قلبه في لذلك 

سواء، أهانه أو بالقران نخا،ا اممن كفر على الإحماع ج— 
لا.أو قلبه في الإهانة امحقي 

الالجاحد إذ لوجوبها الجاحد غير هنا والمقصود — الصلاة تارك حل— 

تارككفر علئ والسنة الكتاب من الأدلة دلت وقد — يه فحلاف 

القيموابن ، الصلاة قدر تعفليم في المروري استوفاها وقد الصلاة، 

وغيرهما.الصلاة كتاب فى 

ولوالصلاة تارك كفر علئ الإجماع من حكي ما هنا يهمنا والذي 
أنهالذنوب جميع في يطلقون الدين المرجئة على والرد جحود، غير من 

كالزناالعملية الذنوب كبائر بتن يفرقوا أن دون لها المستحل إلا يكفر لا 

الذنوبكبائر وبتن تحلها، اسمن إلا يكفر لا التي ونحوها والمرقة 

.٤ ٢ ٢ / ٣ الغتاوئ، ومجموع ، ٢ ٩ ٩ / ٤ للحجاوي الاقاع انظر ( ١ 
ذلك،علئ الإجماع حكئ حت ١ ١ • ١ / ٢ عياض للقاضي الشفا انظر ( ٢ 

.٢  ٩٧/ ٤ والإقناع ، ٦ ٤ / ١ ٠ للنووي الطالمن روضة وانفلر 
بعده.وما  ٨٨٦رنم بعدها، وما  ٨٧٣/ ٢ ( ٣ 
٠المسلمة ط النجدية الحديث مجموعة صمن بعدها وما ، ٣٩٥ص ( ٤ 



واحظ0أ،احواله ، lUIانزل 0ا ميو المقمء 

ذكربق حمكما — يستحلها لم أو استحلها صاحبها يكفر التي ألمكفرة 
بعدخاصة — فيها ئمة الأ  Ujyالخلاف وحول مع فالصلاة — له مثلة اِد 

كفرعلى الإجماع حكاية واحد غير عن روى أنه إلا الصحابة عهد 

ا،كمفيه يختلف لا كفر الصلاة ترك قال! أيوب فعن تاركها؛ 

الذينة المرجئعلئ ورد ،، راهويه بن إسحاق الإجماع حكي 
تاركيكفر لم من كل ليس كان ؤإن ، التكفير في الخحد يشترمحلون 

مرجئا.الصلاة 

برئالخديث أهل علماء من وكثير رر الش! رحمه رحب ابن يقول 
أنهحتى منهم، إجماعا راهويه بن إسحاق وحكا0 الصلاة، تارك تكفير 
أقوالمن بها الإقرار مع الأركان هذه بمرك يكفر لا قال; من فول جعل 

ذساالفرائض ترك سموا المرجئة عيينة: بن سفيان قال وكذللث، المرجئة، 

غيرمن متعمدا الحارم ركوب ن لمد مواء؛ ا وليالحارم ركوب بمنرلة 

وبيانكفر؛ عذر ولا جهل غير من الفرائض وترك معصية، استحلال 

.الجمم( ببعث أفروا الذين اليهود وعلماء وإبليس أمرآدم ض ذلك 

.٢ ٣ ٠ / ١ الترغيب وصحيح  ٩٧٨رقم  ٩٢/>، ٢ الصلاة قدر تعقلتم ١( ;
. ٩٩.رقم ٢/٩٢٩ الصلاة ندر تعظيم ٢( 
بعده.وما ٩ '٣ / ٢ السابق المصدر انظر ٣( 





واحقاههاحواك  dlJIألزل  loميو ااحق0ا 

جحودغير من — للصلاة كفرالتارك عؤأ الإجماع حكاية أن — أ 

الحديثأهل من اوسالف جماهير فول بأنه الفول تقدير أؤل عخمأ و أ~ 

مناقترفه من عملي، ذنب فهدا أساسه، من ا،لرجئة محدمب تنقض 

دعوئفأين ئمة، الأ هؤلاء عند كجر المد الكفر كافر فهو جحود غير 

يفرقواأن دون نحل؟ المإلا يكفر لا أنه أصحابها يزعم التي المرجئة 
استحله.مجن إلا يكفر لا هومعصية وذنبا مكفر، ذنب بغ، 

إنهيقال هل جحود، غير مجن الصلاة تارك بكفر أفتى من ب— 
أويسحله؟ لم ما بذنب أحد يكفر لا أنه المعروفة القاعدة حالف 

استحلالغير من بالذنوب يكفرون الذين الخوارج مجن إنه ت عنه يقال 

لها؟

الجاحدإلا يكفر لا فيقولون القواعد هذه يقعدون الذين هؤلاء إن 

يتهمونإنما الخوارج، فهومن عنها رج من سلفية قاعده ويجعلونها 

يقالكذلك مر والمد التهمة. بهذه وحييتا قديما الفضلاء المدنمة أولئلث 

جحود.غير مجن الك أنزل ما بغير الحكم مسألة في 

ترجيحعلتر المرجئة مذاهب أثرب ممن البعض حرص لقد ج- 
لهلم تحتى وذللئ، جحدها؛ إذا إلا الصلاة تارك كفر بعدم القول 

ايى'حد،إلا يكفر لا أنه قاعدة; مثل المرجئة مذهب على فراعيه 



وحوايهاشبمات 0؛ ميحث 

ئمة\لأ أولئك أقوال عن الإعراض إلئ يدعوْ الذي ما أدري ولا وغيرها. 

التينوال ات تلك وهي وأئمتها؟ مة ات ومحلض — الحديث أهل ن جم— 

اJاطالت.المدعية مقالتهم المرجئة علئ تنفض 

بلالصلاة، تارك مجالة في الأئمة بمخالفة هؤلاء يكتف ولم 

اتفقالتي المكفرات وهي الإيمان ائل ممن الثاني الشق في خالفوهم 
—الهبم-حف أوإهانة ورسوله، الك ب مثل فاعلها، كفر على ئمة الأ 

حتئوذلك متحلأ؛ بكون أن إلا ذلك فعل من يكفر لا هؤلاء: فقال 

مسألةفي سبق كما ذلك على الإجماع وجرو مع أصولهم، لهم لم ت
.وغيرهماورسوله للي اب 

تارككفر بعدم نال مجن كل ليس لأنه المعض حرص قلمنا: ؤإنما 

.هذاعلل التنبيه سق وقد المرجئة، لذهب موافما الصلاة 

قدرتعظيم في المروزتما بعضه وذكر رجب ابن عن نقلمناْ وقتما د— 

الذينالمرجئة لمذاهب ؤإدراكهم السلف أئمة وعي علئ دليل الصلاة، 

دليلالصلاة الة حمفي للمرجئة فذكرهم الجاحد، إلا يكفر لا يقولون; 

مجنفهو الذنوب كل في الجاحد إلا يكفر لا أنه قاعدة عمم من أن على 
قعلعا.بمقالتهم قائل أو المرجئة 



هاحظ0هاحه1ا،< ،، 111الذل 0ا فيل المقْ، 
ءسع^أءهةوةسسء

كفرعلئ إحماعا يكن لم إن — السلف جماهير نول أن ت والخلاصة 
امحالمونيذكرها التي القاعد٠ يرد — جحد غير من الصلاة تارك 

يعلموا.أولم علموا المرجئة، فيها ويوافقون 

هذهمجنّانشة في — السابقة وجه و[ي تب-ين قد ؤإذ ادس! المحالوجه 
القاعدةبطلان — الك أنزل لما الخاحد إلا يكفر لا أنه نبهة — الشبهة 

فيفنقول الق، أنزل ما بغير الحكم مسالة علميها ليخرجوا أصلوها التي 
تالوجه هدا 

جميععلمئ وعمموها قعدوها التي القاعدة تلمك بطلان تبين إذا 
والرقةكالزنا — العملية العاصي على تنطبق إنما وأنها الذنوب، 

حلافاامتحالها إذا إلا فاعلها يكفر لا مما ونحوها — الخمر وثرب 
سبقتوند — والأفعال الأنوال مجن والمواقض المأكمرات أما للخوارج؛ 

فهوفيها ونع من بل القاعدة، تلملث عليها تنطبق لا فهذه — أمثلتها 
مجابغير الحاكم فنقول; هذا تبين إذا يستحلها؛ لم أو استحلها كافر 

كفره،علئ الأدلة دلت قد — استحلال غير مجن — عاما حكما الك أنزل 

حكممن لونال ء : ١ ٨ ٩ / ٦ فتاويه في إبرامم بن محمد الشيخ قول ي( 
ناللو كما للشرع عزل هو بل له، أثر لا فهذا باثلل، أنه أعتقد أنا القانون 

باطالة((.أنها وأعتقد الأوثان اعبد أنا ت أحد 









واحظ0أ،احواك  dJJIانزل ما بغير 1احخ0، 

ةماِد في يحدث نوع!م هو بل الإسلام، ني امحدثة الدع أنواع 
البدعأما النأحرة، القرون في إلا — المعهود الشكل بهذا — الإسلامية 

•~ عنهم الش رصي — الصحابة زمن في بعضها نشأ ففد الاحرئ 

الحلمهاءكلام بجامع أحرئ، بدعة علل البدعخ تقاس كيف ت فيقال 

هذهال; يقأن الأولئ إن منضبط. ولا دقيق غير هدا البدع؟ في 

حولهانمة ا/ئ كلام وفي دلة ا/ئ فير ننظر نم انحدثة، البدع مجن القوانين 

مكفره.غير أو مكفرة عدوها وهل 

تيقول فهوكمن البدع علئ ااقوانين فناس مى البعض فعله مجا أما 

ؤإلئمكفرة إلئ تقسيمها من البدع في يقال مجا فيها يقال القبور عبادة 
مكفرةإلئ تقسيمها مجن البدع في يقال مجا المولد في ويقال مكفرة، غير 

منالبدع في يقال مجا العيد لصلاة الأذان في ويقال مكفرة، وغير 
الخلطمن فيه ما فيه وهدا وهكذا. . مكفرة.وغير مكفرة إلئ يمها تق

والغلط.

البدعةنوع في ينظر ئم امحدثة البدع مجن هدا ت يقال أن والصواب 

الصحيحةوالقواعد دلة ا/د حلال مجن مكفرة غير أو مكفرة هى وهل 

العلماخ.وكلام 





و1حظ0ه dUI؛نؤنل 0ا ميو ااحق0. حَ 

منا وأمرأنا، بالشريعة يصدق لم باطلاق للهوئ المتبع وإنما بإطلاق، 
الاسليلممتئس إلا متبع غير أنه به يقلن مبلغا فيها وبلغ بها صدق 

بلمجهللما، متجعللهوئ إنه فيه: يقال لا فمتله أصارم، حيث يصرإلئ 

اتباعجهة من مطالبه في الهوئ يزاحمه بحيث ولكن للشرع، متبع هر 
يقبللا أنه في الحق أهل ونارك نحلته في الهوئ أهل فشارك المتشابه، 

علئالقصد اتحاد منهم ظهر فقد وأيصا الجملة، ءالئ دليل عليه ما إلا 

((..الشريعة.اتباع وهو واحد مطلب في الحق أهل مع الجملة 

عنلها ويبحث الشريعة، إلئ بدعته يننممب البدعق فصاحب، 

دليلأي له ليس للشرسة، مجمادم فهو الموان^ن محكم أمجا ة الأدل
قانونه.علئ 

شريعةتخالف لشريعة \غتوع وبتن البدعة صاح-_، بتن الفرق ففلهر 

الالذي وهو بإطلاق، للهوئ المتبع الشاطبي مماه ولهدا الإسلام؛ 
•تأويل ولا دليل له ليس نه لا رأسا، بالشريعة ق يصد 

سلمان.حسن مشهور ت ٢ ٢ ٢ / ٠ الموافقات ع ١ 
اأصحابهإن حيث الإس—لأم في دع الب-حملورة اوجه أهم مجن وهدا ٢( 

مجنالإسلام ودين وأشباههم، العامة فيخدعون الإسلام إلئ جونها ين
المستعان,واس براء، بدعهم 



٣٢٣

صاحبهيكفر ما فمنها وتتفاوت، وتصغر، نكبر المدع أن ب— 
يمول(وكئيره؛ قليله كغركله فهو اثمنا تغيير أما يكغر، لا ما ومنها 

أثناءفي مافه وقد — تشريع من او_دعة في مجا إبيا يلمح وهو الشاطبي 

وكبيرةصغيرة إلى، عه البد يم تممحول وجوابها اعتراضات إيراد 

أوزائد تثريع — قلت ؤإن ~ بدعة كل إل را قال؛ ~ ذلك إي والخلاف 

الانفراد،على يكون فد ذلك وكل الصحيح، للأصل تغيير أو اقص، 
فعلولو المشروع، في قادحا فيكون مشروع هو بما مجلحعا يكون وقد 
فيهاوالنقصان الزيادة إذ لكفر، عامدا الشريعة نفس فى هدا مثل أحد 

فمنكثر، فلأفرذ،بينمجاقلمتهوما كفر، — أوكنر قل — التغيير أو 

لمإذا المشروع ألحقه أو  o\jغالهل برأى أو فامد بتأويل ذلك مثل فعل 

الحميعن ت كثر، ومجا منه قل مجا بتن فرق حكمه في يكن لم نكفره 
8بكثير ولا بقليل الشريعة تحمله لا جناية 

يتبثنتالشاطئي كلام ويتأمل 

حق.وهذا للشريعق، امحالض والتقنين التشرع مجع البدع شابه ن— 

•ميثن ضلال وكثيرْ منهما كل قليل ن أ— 

y٦١/الاعتصام: ١؛ 





وحواماشبمات ه: بمبحث 

—مكفرة ت ق،ممين إلئ البدع م قأنه ذلك وبيان فامحية. لوازم عليه 
معلومهو ما أو التمع مجن متواتر بإنكار تكذيب على اشتملت مجا وهي 

أي— البدع مجن ذللث سوئ ما وهى مكفرة وغير بالضرورة، الدين من 

هولما ؤإنكار تكذيب علئ تشتمل لم التي والعملبة المولية البدع 
الكأنزل مجا بغير الحكم بها ألحق ثم بالضرورة، الدين من معلوم 

ومجاالحاحد، التحل وهمو أكبر كفر هو مجا ت فخز إلى أيضا مه نق

غيراش لثيع والبدل الك أنزل ما بغير الحاكم وهو أصغر كفر هو 
.الجاحد 

—ت فاسدان لازمان عليه يلزم ٠ فيقال 

الكأنزل محا بغير الحكم في اِدكبر الكفر حصر كما أنه أحدهما: 
فيالقاعدة يطرد أن فيلزمه وااتكدسv، الجحود وهو الاعتقاد، في 

أولمجن فيكفر اعتمادية، بدعة كل في — ازكفرالأكبر — فيكفر البدع 
معالشيخى على علي أفضلية اعتقد أو فيها، أوفرض الصفات، بعض 

المعتزلة،كالخيرية الأا.ر مراتب بعض منكر أو حبيا، فضلهم اعتقاد 

وهذاعقدي، حانب بدعته في كان مجن كل تكفير منه يلزم مما وغيرها 

البهللأن.معلوم باطل 



واحظْهاحواك الاه أنزل 0ا خير ااح،؛ه، 

الحاكميكفر لا أنه كما أنه — ذلك مقابل في — ويلزمه الثاني; 
عملية،بدعة أي فى أحدا يكفر لا أل — متحل المغير — والم_وانين 

قالومن لها، والذبح القبور، كعبادة كفرها، وعفلم غلفلت مهما 

اشبأم—ر الحاكم عبد ومن والولي، الع—ارن، عن ااتكالي-زا بنومحل 
إنهقوله هذا فعله إلئ أصاف إذا خاصة للأصنام، مجد ومن كالدروزا 

ذلكوغير — والضر النفع المعبودين في يعتقد لا ؤإنه ، وحده س معفلم 

السلمين.كفرباجماع هو مما 

—أنه ذلك وصعب الشبهة، هذه على يلزمأن بامحللأن لارمجان فهذان 

أكبرإلئ الكفر: شيم علئ قوله بني — السابقة الشبهات في كما 

الشبههذه ارتبامحل إلئ فانفلر العملي، وهو أصغر ؤإلى الاعتمادي، وهو 

سوتبعضها 

العمليوالكفر العملي، الكفر محن الةوانين تحكيم ; تقول شبهة ف— 
لأيخرجمناللة.

—الجاحد إلا يكفر لا ة: عامقاعدة في تقول يهة ثو— 
العملفي كفر لا أنه ومعناها — غيره وفي الش أنزل محا بغير الحكم في 

.أيدا



وثوابماشيمات 0ث مبحث 
٣٢٧

المكذب،الب_شدع إلا يكفر لا أنه كما تقول: الشبهة وهز —
اش.أنزل a الجاحد إلا لأكفر عذلك 

٠— بق كما — فاصدة لوازم عليه لزمت وقد 

منت أنها من الملمة مجن اخرجة الكفرة البدعة ضابط من ذكر ما [ ٤ و 

ه،عكاعتقد أو بالضرورة الدين مجن معلوما الشرع مجن متواترا أعر 
فيه:يقال 

إلايكفر لا أنه من المرجئة فواعد علئ جاء الفابهل هذا إل، — أ 
الثاكةالشبهة مناقشة في ذلك جواب محمبى وقد — الكذب الجاحد 

والرابعة.

مكفرة،وغير مكفرة إلى البدع يم تقئمة المد عليه الذي أن ب— 
اعقرمنامحل يجعلوا ولم ذاتها، بالبدعق نتعلق أمور عالئ ذلك بنوا وفد 

وغيرالكفر في أيضا شأنهم وهذا عملية، أو عقدية كونها وعدمه 
والاعتقادات.والأعمال الأقوال من اعر 

تالراد توضح أمثلة ؤإليك 

أحمدالإمام عن المشهور المنان، منكرو انحفة، الجهمية أ— 

تكفيرهم.السالف، وأئمة 



دأحقاْهاحواك الاد انزل  toبغي0 التحي 
٣٢٨

أئمةعن فالمشهور — شعرية كاي — الممات لمعض المؤولة بينما 

تكفيرهم.عدم الإصلأم 

.عقدي[ جانب في مؤول منهما كل و] 

هرة ٧٥١١اخرمات أوإنكار الإسلام، مباني أحد إنكار بدعة ب— 
كفرذلك كل الموت، بعد البعث أوإنكار الخمر، وشرب والزنا كالسرقة 

بعضأو الشفاعة، أنواع بعض أو الميزان أنكر ومجن بالإجماع. أكبر 

والجمهورخلامحا تكفيره ففي — أحاد حديث فى وردت التي مجور اِد 

تكفيره.عدم علؤب 

.عقدي[ أمجر ض مجنهما ]وكل 

بعضوتأويلأت أكبر، كفر والصيام للصلاة الباطنمة تاويلأت ج— 

أكبر.كفرا ليت الإتمان أو القدر أو للصفات ١لموواة 

عنالتكاليف قرط بيقولون اللءين الموفية زنادقة بدعة د— 

والزهدحوال وامد المقامات بعض في بدعهم بينما بالإجماع. كفر الولي 
aأكبر كفرا لت ونحوها المثرؤع عر 

أكبر،كفر أصحابها ودعاء بها، والئلوانا للقبور، الذبح بدعة ه— 





واحظ0أ،احه1ا،، اواا1، انزو 0ا ميو ااحخْء 

كفرعلن الدليل دل ما كل وهي أكم، يزآ مكفرة بدع ١- 
■صلية.أو عقدية بدئ من 

العقديةالبدع من ذلك دون ا جموهي، مكفرة غم وبدع ٢— 
الاكم.الكفر يصل1لئ لم مما والعملة 

م؛زا!قإلئ الش أنزل مجا بغير الحكم م ينق، فكد١٧

دونمجن التشريع أو اش أنزل لما الحجري مثل أكبر، كفر هو ما ( ١ 
الماسثإلزام إلمها والحاكم القرامح، من الق أنزل ما بغير الحكم أو الك 

بها•

فيالواقعة والحوادنم، الجزئية الحالأُن، وهو أصغر، كفر هو ما ( ٢ 

اشبشريعة واعتراف إقرار يصحبها أن يثرمحل اف، أنزل مجا بغير الحكم 
•تعالئ 

بلاش، أنزل ما يغير يحكم مجن جميع بكفر نحكم فلم وهكذا 
يكفر.لا وما يكفر مجا إلئ البدع يم لمقموافق وهدا فيه، القول فصلنا 

أعلم.والق 

Iالشبهة يردْ مناقشة وحلاصة 





1 ألزل  ١٠ميو 1احاكأبم  dUI ،1وأحظ0أ،ذواا
٣٣٢

عنهيممك لا فهو — الرجئة أصول من أصل وم — والخحود بالتكذب 

هداعلى عول ثمة ات وكلام دلة امن طرق عليه انغلقت وكلما أبدا، 

الاش أنزل ما بغير والحكم الجاحد، بكفرإلا لا فقال الخاسد الأصل 
المكذبإلا ا فيهيكفر لا الدعة وصاحب الجاحد، إلا فيه يكفر 

وهكذا.. . , الجاحد 

مجنصل اءد هذا فى مجا بيان المسابقة الشبهات مناقشة فى ص وقد 

.المسلف أئمة عليه لما ومخالفة فساد 

مجابغير الحاكم كفر عدم على الإجماع حكاية ت المادمة الشبهة 
اف-غيرالجاحد:أنزل 

شقان:له الك أنزل مجا بغير الحكم أن ذللث وبيان 

بماللحكم أوالجاحد اش أنزل ما بغير للحكم المستحل أحدهما: 
عللالسلف ؤإجماع الكفرالأكبر، كفره في حلاف لا فهذا اس، أنزل 
أوالله أنزل ما بغير حكم مواء أي حال، كل علل وكفره معروف، ذللث 

.جاحدادام مجا يحكم، لم 

لهفهذا — نحل المغير — اش أنزل محا بغير الحاكم الثاني: 
حالمان:





ئحظ0أ،احواك اوا1، انزل  Loميد الحقْء 
٣٣٤

الثانية:الخالة وأما 

مقوقد الناحرين، عند خاصة والخلاف، النقاش مدار فهي 

وأقوالنة والالكتاب مجن نوعة المتالأدلة ذكر البحث هدا في 
بالكفرالحالة هده في الحكم علمئ — وحديثا قدبما — المعتبرين اتئمة 

الاكم.

الحاكمكفر بعدم المتاحرين من المسالة هده في رأي له كان ومن 

—استحلال غير من — بها والإلزام القوازين طريق عن الك أنزل مجا بغير 

مجاعلئ بها ويحتج العلماء أقوال بعض يثقل أن مجيفعل ما فغاية 

•ورجحه إليه ذهّبا 

مجنيدعي أن لكن الأمر، لهان إذا الحد هدا على اقتصر مجر احن وا؛تا 
•.نهي لا الذي العجبا مجن فهدا قوله، علئ الإجماع به يقول 

حكايةالعلماء من أحد عن ينقل لم أنه العجب هدا وبِا 
فدحمبل - المستحل غير - الحاكم كفر عدم علئ الإجماع 

يعكسفكيف الأكبر، الكفر كفره علئ عالم س أكنر الإجماع 
الأمر؟

فيامحالم، حكاها التي الإجماع دعوئ عند نقف، فذللئ، وٌع 



وحوابماشبمإت 0: هبحث 
٣٣٥

مدارهي إذ — فمط الثانية الخالة حول يدور كله والكلام — المسألة هده 

الخلاف.

نةالأهل من والخلف لف الإحماع اخالف استنبط لفل 

جحريغير من الك أنزل ما بغم حكم مجن كفر عدم علئ ٢ للجرب 
باختمارتهي — ادعئ كما — محلرق عدة من وامتحلأل 

أنإلا بكسرة لم مسيكفر لا أنه علئ لف الاجماع الأولئ; 
•تحريمها يجحد أو ستحلها ي

يرنففي والخلف اللف مجن الممرون يختلف لم ت الثانية 

علئب الكافرون هم فأولثلث الله أنزل بما يحكم لم ومن ؤ ت انلءة الماية 
انيوالثأكبر كفره ول ات وأن الجاحد وغير الجاحد التفريق 

أصغر.كفره 

وغيرمكفرة مان: قالميعة أن علئ المنة أهل اتفاق الثالثت: 

•اش أنزل ما بغير الخكم وكدا مجكفرة، 

الإجماعحكاية العلماء من أحد عن ينقل لم يلاحفل وكما 

أوخلهم مند هل الخوارج، عن ميمرل مجا أدري ولا ارته؛ عبدْ ه( 
•همارته علن مشكل فالأمر الحالتئن كلأ وفي يخرجهم؟ 



واحقاْه1حهاا1، الاه الزل  loمير 1احخْ> 
آهو؛عأأ٣٣٠١

غيرهعلئ حرم ثم ومن هر، تبله امهوإجماع ؤإنما قوله، على 
حلاقه.

علمطالب من جاءت إذا خاصة الدعوئ، هده نقص في وجه وهذا 

والمذاهب،قوال ات عرفوا الذين انجتهدين العلماء مستوئ إلئ يصل لم 

وحديثاقديما العلماء وأقوال المتنوعة الأدلة كانت إذا فكيف وأدلتها. 

وتنفضها.الدعوئ هده تخالف 

تالتالية الأوجه خلال مجن وضوحا الديوئ هده نقض ونزيد 

إنالإجماع؟ حكوا الذين العلماء عن النقل أين يقال؛ أن ١— 
مقالةفي توهم ممن تكون أن إلا الهنن، بالأمر ليت الإجماع حكاية 

لبعضهذا يقع ما وكثيرا عليها. الإجماع فادعئ فيها مخالف لا أنه 
حكيقد كان إذا فكيف ادعاه. مجا خلاف الأم أن فيشنن الناس 

ادعاه؟مجا خلاف علئ الإجماع 

الكبيرةمرتكب كفر عدم على مج|معون لف الأن دعوى ٢^ 

الشاكةالشبهة مناقشة أثناء حالها بيان سبق فد — استحلها إذا لا إ— 

للذنوببالبة القاعدة هده على اجمعوا لف الوأن والرابعة، 

—الوالدين وعف-وق الخمر وشرب والرقة كالزنا — الكفرة غير 





واحقاْهاحواك  dJJIأنزل 0ا ميو اوتق0- 
٣٣٨

تح\محوآ إحدئ له الإجماع محمدعي —

ولااف غير دءا من يكفر لا فيقول: المسألة يتلرد أن الأولى: الخالة 
القاعدةعلى بناء استحل، إذا إلا المصحف، أهان من ولا به، ممن 

الذكورة.

منالمرجئة غلاة بقول وقال الإجماع حالف فقد ذلك فعل فإن 

•وغيرهم الخهمية 

القاعدةمن المكفرة الكبائر هده ينشي أن الثانية: الحالة 
لمأو اس_تحالها الأكبر الكفر كافر صاحبها إن لف: البقول ويقول 

يستحلها.

مذهبهعالئ الذكورة بالقاعدة احتجاجه ينتقص الحالة هذه وش 

.معناالتي المسألة في الإجماع استناطه عن فضلا 

والكالدعئ، علئ الذكورة بالقاعدة الاحتجاج بطلان ذت_بين 
السبيل.سواء إلئ الهائي 

فهوالمائدة آية في المقمرين أقوال من الإجماع استتب—امحل أمجا ٣— 

سمحمو<•'منفوض 







.ذللث بيان السادسة الشبهة حواب في سجق فمل، , الجدع 

مابغير الحكم الة معلى البدع أهل بحكم الاحتجاج كان ؤإذا 
—نفصله سق كما — باطلا — ائمحالف ادعاما التي بالطريقة اهك أنزل 

لوبل وأنصف، تأمل لمن بهللأيا وأظهر بعدا أشد الإجماع تتجاط يام
بعضأصحاب كمر علن أجمعوا السالف إن وقلنا: الاحتجاج ثلتجا 

وكدا— الصحف، ؤإهانة للقبور كالدبح — كبر امد الكفر العملية البدع 
أولئالكلام لكان — امتحلأل غير من ولو — الق، أنزل مجا بغير حكم مجن 

نفيسبحيث الحلريقة، بهده نقول لا أننا مع امحالف، دعوئ مجن وأوجه 
ينظرنقول! بل العمل، بجامجع القبور عبادة على اش أنزل مجا بغير الحكم 

أنملاحظة مع بها، ينامحبما عاليها يحكم ثم بحالها، بدعة كل إلئ 

بيانهسجن، كما الاستحلال لها يشترطوا لم أعمال في كفثوا السالز، 
مْ-•من أكثر 

يستحل،لم ولو اه أنزل ما بغير الحاكم كفر علل العلما■، أجمع — 0 
واحد.غير حكاه كما 

عللالإجماع اخالف دعوئ نقض في كامح، وحده ااوجا< وهدا 
منأحد عن نقل أنه فرض لو لأنه المستحل؛ غير الحاكم كفر عدم 

الإجماعحكي وقا.> له، لقيل ادعاه، محا على الإجماع حكاية العلماء 





وحواملهاشبمات ٠: هبحث 
٣٤٣

تفصيلسق كما — تنمية ابن الإسلام سيخ ومنهم غيهم الك وحكم 
ذلك-.

•يلي ما إلى هنا ونشم 

يلتزممن هناك كان غه المبي وبعثة الإسلام مجيء مع أنه ( أ 
إلئيتحاكمون كانوا الذين مكة ني المشركن مثل اس، غير طاعة 

الدينالنبوية المدينة في اليهود ومثل وطواغيتهم، الجاهلية عاداتهم 
آياتنزلت وفيهم ذلك، علئ وا وتمامح أحكامها وغيروا كتبهم حرفوا 
٠المائدة 

أهلأو المشركن طاعة مجن محيرا السالمن علن ينزل الهمان وكان 

فعلمحن وأن كافرة، أحكام مجن عندهم مجا على اتبماعهم أو الكتاب، 
مثلهم.فهو فعلهم مثل 

غيرإلئ يتحاكم من هناك يكن فلم المسلسن داخل أما ( ب 
فيالله فضحهم وند النافق_^ن، لبعص يفع ما سوئ والسنة، الكتاب 

عوارهم،وكشف كثيرة، ايات في — التحاكم محمألة أي ~ ~المسالة هذه 

والمنة،الكتاب إلئ التحاكم رفض صفاتهم أبرز مجن صار حتئ 
•الهلواغيت مجن غيرهما إلئ وتحاكمهم 



واحظ0هاحواك  dUIانزل 0ا بغيي اليخم 
٣٤٤

الكتابإلى إلا التحاكم تمرق لا الإسلامية مة ا/ت بقيت وقد 
بعضمن يفع الذي والظلم الحور من فردية حوادث سوئ والمنة، 

أوالقضاة.الولاة 

لصراحةااوساو<ين واضحا كان مر ءا^د العماJية الناحية مجن رآ 

الخطير.مر لهذا وحمها ووضوحها دلة ات 

محنوكان البدع نشأت حتئ الواضح المنهاج هذا عالي مجة الد وبقيت 
;طائفتان الموضؤع بهذا يتعلق فيما البدع أصحاب أبرز 

أوالولاة من الجور اعتبر حتى الجانب هذا في غلا من إحداهما؛ 
أنإلئ مر الد تعدئ بل فعله، من وكفر الك أزل مجا بغير حكما القضاة 

فهو— الكبائر من ونحوها — الخمر شرب أو سرق أو زنئ من إن قالوا 
الأكبر.بالكفر علميهم وحكموا اش، أنزل ما بغير حاكم 

وردواالخوارج من الضالة ة الطائفلهدم ئمة ات تصدئ وقد 

اشأنزل مجا بغير الحكم من الكجاض وارتكاب الجور أن زعمها علميها 
المكفر.

—الملمة من ينقل لا كفر أو كفر، دون كفر ت الجور هذا عن وقالوا 

شعاص ابن عن روى ما علئ الكلام في ذلك تفميل سما وفد 
ذلك.



وتركافعلا — كله العمل وأحرج الخانب هذا في جفا من الثانية; 
هموهؤلاء الإيمان، من — للمحرمات وتركا ات للواجبعلا ف— 

وكفروابل خلالهم، وبينوا امحئمة لهم تصدئ ونل المرجئة، 

غلاتهم.

الإسلاميةمجة ات تعرف لم الثامالة التطسمية العمالية الماحية مجن ا د 
مرحلتينفي إلا الإسلامية للشريعة ورفضا الة_وانين إلئ تحاكما 

•خرس متأ 

الشؤعدون إليه وتحاكموا الياسق بقانونهم المنار جاء لما إحاواهما; 

•الإسلام إلى انتسابهم مع 

بهذاقبل من تعرف لم التي الجديدة المازلة الحوادث مجن فكانت 
المستوئ.

بحالمعرفتهم حلال مجن فيها وأقترا العلماء لها تصدئ وفد 
ذلك.في الك حكم معرفة حلال ومجن القانونية، وأحكامجه الياسق 

بقيبل ، الإسلامية مجة \ي علمي الياسق يفرطوا لم المنار أن ومع 

عاما،حكما به يحكم يعد ولم القانون، اندنرهذا ما سرعان انه يلاحفل و٢ 
كماللمرصؤع، وحسمهم ذلاك غي القوية العلماء فتاوئ ذللث سيمجسا ولعل 

٠فيها ونفرنهم الإسلامية الأمة ني التتار أضهار أسبابه من أن 



واحظ0ا، dillانزل 0ا ميو المثْ.• 
٣٤٦

اكزمرالما أنهم إلا الإّلامية، قطار ات جميع في به يحكم الطهر الشؤع 
تغييراهذا فعلهم نمة ا/د اعتبر — الشريعة دون إليه وتحاكموا ياممهم 

أكبر.كفر بأنه علميه وحكموا له وتبديلا لالشرع 

الهمتكن لم فهي للإجماع، ا/دثمة هؤلاء حكاية جاءت وهنا 

الخوارجص المدع أهل ويكفر - قبل من يوجد كان كما ظلم أو جور 
دونإليه يتحاكمون ملزما قانونا التتار فعل كان ؤإنما — فيها وقع محن 

وأنبالإجماع، أكبر كفر هذا فعلهم أن ئمة ا|د أوائلئ، فبين الك، شؤع 

٠حكمهم فحكمه فحلهم ئل 

الإملاميةاتمجة ضعمت، لما الحديثة، العصور في الثانية; الرحلة 
أعظممن وكان وغيرهم، المصارئ مجن أعداؤها عليها وهجم وتفرقت،، 

—الوضعية القوانين هذه ١^٠١؛^ إلئ نقالوها التي وكفرياتهم انارهم 

—العاصرون الأئمة تصدئ وفد — شرحه يطول تاريخي تفصيل على 

وحكمالموانين هذه حال ان لبي— الأئمة من المسابفن كاحوانهم 

تعالئ.الق شريعة دون إليها التحاكم 

حطرا،وأعظم المدولئ النازلة مز أكبر أحرئ نازلة الرة هذه وكانت، 

البلادفي انتشارها مع حاصة وأهم، أشد البيان إلئ الحاجة فكانت، 
إليهاتدعو الملم.ين من فئات ووجود بها، مة ات وابتلاء الإسلامية 





هاحظ0أ،احواك الاه انزل 0ا ميو المثْء 
٣٤٨

تحاكمبمن فكيض كفر، الموحة الشرائع من غيره إلئ وتحاكم 
اعمبإجر كفذلك عل فرمن ه؟ عاليها وقدما الجاّإلئ 

ا(بإن االم*سلم

غيرإلئ تحاكم مجن كفر 'ملي الإ-بمماع المدئمة حكايات هذه 
ماأشيه هي ؤإنما وخة منشرائع ت ليالمعاصرة واإقواjين الشريعة. 

والملةوالنصرانية اليهودية الشرائع مجن اغتمؤع التتار بيامق نكون 
الإسلامية.

فيهافالحكم التتار ياسق من كنرا أشد الحديثة الجاهلية القوانين بل 
كما- الشقيطي والشيخ شاكر أحمد ذلك إلل أشار كما أولئ 

•— سؤ( 

بلمردود. قوله على الإجماع من اخالض ادعاه ما أن والخلاصة! 
دعواهتخالض اع الإجمحكاية ني ئمة المد عن الواردة التقول 

ها.وتشث

تالجزئية الحوادث يشمل بحيت التكفير تعميم ت السابعة الشبهة 

وقعتشبهة وهى السابقة الشبهات مقابل في الشبهة هذه وتأتي 

والهاية:م\/؟الداية 







وحوا؛اهاشبمات  ٠٥هبحث 

كلعالئ به يحكم عاما قانونا التحميم حعلوا حيث الزاني؛ عقوبة 

أنهممن البض وعم كما وليس عاما تغييرا للشرع مغيرون فهم زان، 
اليهودإن النرول: أساب ندبر مجن يقول ولا واحدة، واقعة في غيروا 

فيفجاروا منهم واحد زنئ نم شاملا عاما التزاما الذ حكم التزموا 
ااش_رع،تغيير على اق الأنفمنهم وقع الذي بل ه، فيحكمهم 

ءت؛<.وييزمون الحميع علئ يطيق قانوئا به والأستبدال 
فيهافيخاك — مثلا الزنا حد فى — معينة واقعة فى يجور فجن 

لكلهالحكم غير كمن لبس اش، أنزل بما الحكم التزامه مع اش حكم 
ذلالث،والتزم — الزنا حد في — به تمر واقعة كل في الشريحة حلاهما والتزم 
به•وألزم 

فك.والحمد جدا واضح مرين الأ بتن والفرق 

حهلآ،واحدة معينة قضية في كان اليهود فحل بآن الزعم أن ٣— 
ذلك:له تبنن النزول أسباب في ورد مجا تأمل ومجن 

مجنالذي انجلود امحمم اليهودي قصة - عازب بن الجراء واية رض 
الزنئحد عن ّأله لما ه للمسي اليهود عياء أحد قال - النبي. به 

ؤإذاتركاه، الشريف أخذنا إذا فكا أشرافنا في الزنئ كثر رر فيهم: 
شيئافنصع نجتمع تعالوا I فقالتا ٠ الحد عاليه أقمنا الضعيشآ أحدنا 





وحوامماشبمامد هء مبضش 
٣٥٣

أبيرواية من النزول، ب في الآ"مئ الرواية يوضح—ه ٤- 

ماأول كان فماذا ) ! اش رمحول له فمال ء I وفيه خغمحث ريرة ه
زنئثم يرجمه، فلم مجلك عم ابن زنئ قال; ( أمجرالك؟ به ترحمتم 

فقامرجمه، الملك ذلك فأراد اس، الممن أسرة أخرفي رجل 

الملك،عم ابن فلأنا ترجم حتى ترجمه لا واس ت الوا فقنومج—ه دونه 

رمولفقال الرجم، وتركوا الرجم دون عقوبة بينهم فاصهللحوا 

فيوجل م الك فأنزل التوراة(، في ا مبأض فاني، ) ت اس. 
إلئالكمرب ش يسارعون الذين يجزنك لا الرمول أيها يا ؤ : ذلك 

هالكافرون مم هأولغك الله أنزل بما يحكم أمٌ ومن ؤ نوله: 
اأ-أأ[لاا.]المائدة: 

—مر \لأ أول — كانوا أنهم — الس-ابقة كالرواية — الرواية هذه فتفيد 

إقامةعدم في جور مجنهم يفع وكان الزتئ، حد في اس حكم ملتزمن 
التزامهمعلن والدليل -؛ الملك عم كابن - أشرافهم بعض على الحد 

ولمالحكم يغيروا لم فهم الناس، عامة مجن الزاني رجم أراد الملك أن 
بعضفي الحور منهم ووقع عموما التزمجوه بل بديلا، له يضعوا 
كفر.دون كفر وهى كبيرة فهده الحوادث. 

ثاكر.^، ١١٩٢٤رنم الخلمري ير نف





وحوابماشبمات ه: مبحث 

معمعينة واقعة في الك أنزل مجا بغير بالحكم الجور أن على هذا فدل 
الغلغلة،انحرمة الكبائر باب في يدخل وتهلسثها اوئ_ريعة التزام 

هدااستحل إذا إلا الملة من صاحمه خروج إلئ يودي لا ولكن 
الحكم.

وقتفك، -٣، وهو ومشهور، معروف أمر الحكام مجن والحور 

فتم،ويقل زم، فتما يكثر ند القضاة جرر وكذا آخر، وفت فتم، ويكثر 
الأصللكن الإملامجية، الدولة وأحوال حلروف بحم، ذخر، زمن 

وجمدمجا فإذا وشريعته، الإسلام، التزام كان جميعا لهؤلاء العام 
حوادثهو وإنما عام بشكل يفع لا فانه الشّريعة أحكام عن خروج 

•فردية 

بل— به معون ويذلك يعرفون كانوا عصر كل في الإملأم وأئمة 

جوراإلا هذا يرون يكونوا ولم — الجور هذا مجن ء شي عليهم وقع ربما 
الأكبر.الكفر إلئ يوصالرْ ولم وظلما، 

أبتما■_ علتما زم، فتما خرجوا الذين الخوارج أن المعلوم ِا ٦- 
معهموجرت أمية، بنتما زمن فتما خروجهم نتابع ثم ره، -الب ط

بمدعتبمأماس كان — كبيرة ومجعارك وحوادث تاريخية أحداث 

سموهمجا وهو ظلم، مجن مجهم يقع وما الحكام جور الخروج م وحجتهم 



JI <o؛؛Lمير ؛lo  هاحظ0هاحو_او،، الاه الذل

بناءهؤلاء جميع علئ الكفر حكم عمموا وند الك أنزل ما بغير حكما 

بالأية.استدلالهم علئ 

أمةلبني بعض من الخور ونوع المعلوم من لكن ثإذا 
ذلكفي لف الأئمة فإن — ومتراتر هومعروف كما — نالهم \لأ 

علئالخوارج يوافقوا لم - وتابعيهم التابعين مجن وأكثرهم - الزمن 

وطريفتهم،الخوارج منهج عارصرا بل المقاتلة، أو التكفير في دعواهم 
حلال:من ذلك وكان 

أوالكمائر— لأهل كالتكفير — القولهت بالهدعة الخوارج وصم أ— 
—نة الكتب وهده ٠ ومقانالتهم الخور أئمة على كالخروج العملية، 

بدعمجن التحدير من نخالو لا — أمية بمي يعد ألف ا منهوكثير 

الخوارج•

كانوابل ايائرين، القضاة أو الولاة لأولئك تكفيرهم عدم ب— 
هوفيما طاعتيم وجوب ويرون حلفهم، ويصلون بإسلامهم يحكمون 

تعالئ.اس ءلاءة مجن 

الك،عيدالعزيزرحمه بن وعمر نكثمحت معاوية لأستثناء بربابىع۵ر، عآ 
•الخور عن والبط• العدل عنهم عرف ممن وغيرهما 



وجواماشبمات ه؛ مبحث 

القاعدةهده فلايخرم — حيان امن بعض في — عاما الخور كان ؤإذا 
لأنهاكالحجاج، الولاة هؤلاء من واحطوا يكفر من العياء من وجد إذا 

أنهمجع غيره. عاليه يطلع لم مجا على فيها اطلع يكون فد خاصة حالة 
.العلماع جمهور من مخالف 

بغيرحكم لمن بالتكسر الحكم يعمم مجن حطأ الأوجه بهذه فنمن 
,أعالم واش الجزئية، الحوادث يثمل بحسث، اف أنزل مجا 









؛الوضوءهصلقفن ه؛فماإ اتل مس—٦؛ مبحث 

انمادسالسث 

هتهصهقضاي1 هس1ثل 

الكأنزل ما بغير الحكم بموصوع المتعلمة السائل بعض هناك 
المحثهذا في لها فعرض ثم ومن البعض، فيها يغلهل قد 

باحتمار.

يالئما ائل المهذه وأهم 

والإداري:الشرعي المظام بتن الفرق أولا: 

تءلائفتان المسالة هذه فى يغلط 

مابغير حكم لهو الحاكم بمدره نمفليم كل أن فلمت إحداهما: 
حرملما تحليل عليه يترتب لا بحتا، إداريا نظاما كان ولو حتى الق، أنزل 

اش.لثتمع مخالفة ولا الك، أحل لما تحرتم ولا الك 

بمدرأن له يجوز الحاكم أن دام ا مأنه فلمت رئ: والأح

خدمةبه وقصد الحاكم، فيه اجتهد نظام فكل إدا الإدارية، اكفلمات 

اشتملتولو حتى الإسلام، يعلن الحاكم دام ما سائغ نفنام لهو انجتمع، 





—وءبالمحْ 0اماقات وفتعإ؛؛ا مسال ٦: مبحث 
٣٦٣

ذلك،يفعل لم النبي أن مع ، الخطا دية نحمل التي العاقلة 
وصلأن بعد إلا تبوك غزوة عن مالك بن كعب بتخالف يعلم ولم 

أمية،بن صفوان دار — ;نحثمحت عمر أعني — وكاخترائه ، . نبوك 
مجنايتخذ لم هه أنه مع الكرمجة، مكة في مجنا إياها وجعله 

•ولاأبوبكرره هو 

المما الأمور لإتقان تفعل التي الإدارية مرر المد من هدا ثل فم
إدارةوتنظيم ثوون كتنفليم به، بأس لا — الش_رع يخالض 

ةنقلم—المد مجن النوع هذا فالشمع، يخاض لا وجه عالئ عمال المد 

المصالحمراعاة من الشمع قواعد عن يخرج ولا به، بأس لا الوضعية 

العامة.

رضوالمد موات الحالق لتشرع الحالف الشرعي النفلام وأما 

الذكرتففيل أن كدعرى رِأ، المد مرات البخالق كفر فتحكيمه 

فيتواوهما اّيلزم وأنها بانماف، ليس الميراث ش نثى المن 'ُلى 
للمرأة،ظالم الطلاق وأن ظالم، الزوجات تعدد أن عوى وكد الميراث، 

بالإنسان،فعلها يرغ لا وحشية أعمال ونحوهما والفقلع الرجم وأن 

ذلك.ونحو 

،١٣. / ٣ البيان: أصراء ض مبق ما يعنى 



وأحقاْهاحهاو،< الاه أنزل ْا مير ااحقْ• 

وأموالهمامحتمع أنفس في النظام من النوع هذا تحكيم ف
مواتالبخالق كفر وأديانهم وعقولهم وأنسابهم وأعراضهم 

كلهاالخلائق حلق من وضعه الذي الماء نقنام علئ وتمرد رض، والمن 

علوااحر مشمع معه يكون أن عن وتعالئ بحانه مبممالخها أعلم وهو 
كسنا(\ا/

للشمئمخالف غير هوإداري ومجا وضعي، تثريع هو مجا بثن والغرق 

ثلاثة:أمور مجلاحفلة حلال مجن يتضح 

ودمنورها،الدولة حسب، والتشرح التمنال حق ، iJJj؛من أ— 

التشريع؟حق تماللئ، أوقري، هيئة، أو مجالس، مجن مجا جهة هناك هل 

ولوشرعتا صار أقرنه فاذا عليه، واذمتا إذا إلا به يعمل لا نفيام وأي 
انونوالقالنظام مصدر أن أم . .• رسوله وحكم الك حكم خالف، 

خاضعوالكل يحكم، الذي فهو تعالئ، الك شئ هو يوضع الذي 

ههوجعلن يطجق حنن الإسلام حكم ض الحال هو كما له، 
,الصحيح 

باحتلأف، تختلنأن بد لا الجحتة ية الإدار نفلمة ات أن شلئ، لا 

. ٩٣-٩٢ئ/ابر،:الالمصدر 



بالومووو_قذ1اي1 هساتل ٦: هبحث 

تداخلأو المائل، تفصملأت حلال من وذلك الخ_التين، ه-انين 

حكام.ات 

فلشيآومخالفة لا؟ أم ليشيا مخالفة المظام هذا يتضمن هل ب— 
أونصا الشرعي الدليل عليه ورد ا كيالحياة شؤون لحمع شاملة هنا 

.اجتهادا و اممستتياطا 

المانوني^نبيد لعبة فليس العلماء بتن اختلامحا محل كان وما ج— 

:جازبين إلئ فيه بمفلر ؤإمما لهم، يحلو كما يصرفونه 

فيالتشريع مصدر وهر أولا، ذكرنا٠ أن سبق ا مت أحدهما 
الدولة.

العلماءاجتهاد خلال مجن الدليل علميه دل مجا يرجح والثاني 

امحنهدين•

;التكفير في السالف، منهج ثانيا; 

—التكفير باب — الباب هدا في ومنهجهم المسلف مذهب، تميز 

أنيعلم أن ويسغي والخوارج. الج-تمة مذهب بتن وممل واضح بمنهج 
وليساته. ومقتضيالإيمان في الخلانر علئ مبني ذلك فير الحلاف 
إلئيحتاج هذا ن ت — ومسائله الإيمان في القول تفصيل هنا المقصود 





بالوضويْقمملقة وقمابا مسال ٦: مبحث 
وآءوءأ

٣٦٧

ومن~ كيره ارتكب من كل كفرالخوارج أل النتيجة وكانت 
أنزلما بغير حكم وهو كبيرة، الحكم في الجور إن قالوا: أنهم ذلك 

اعتقدولو معينة، قمحية في كان ولو أكبر، كفرا فيكون الق، 
أووقعالخمر شرب أو الربا أكل من وكذلك لف،. عاص أنه صاحبها 

وانحرافصائل هذا أن ثلث ولا — مستحل غير كان ولو — الزنا في 
حقلير.

كلإن قالوا: حيث عجيب، تناقض فى وقعوا ففد المرجئة أما 

عندهميكفر فلا عمل. محا عمل مجوءن'ولو فهو بقلبه محدقا من 

فيمنرأيكم ما لهم؛ قبل ولما بقلبه. مصدقا دام ما عمل بأي أحد 
وهويه بقدمالصحف داس أو لمحتم سجد أو نمالئ، لله اب 

لهم؛ففيل بلى، قالوا ، ؟ السالمين باجماع كفرا هذا أليس يعلم، 

تهزاءااسأو واستكبارا عنادا لكنه بقلبه مصدق هو من هذا يفعل قد 

وفرعونإبليس وهدا بقلميه، صدق من يكفر قد إذا ذللث، فعل 

إباءكفروا ذللي ومع الحق، لوبهم بقارفين ءانوا كود، هوالي
٠ثإّتكبارا 

:قالواحيث العقول، بدائه فيه حالفوا بجواب المرحئة أجاب هتا 

عللأو بقلبه تصديقه عدم علل للبل فهو فعاله أو بقوله كفر من كل 



هأحظ0هاحواك الاه أنزل ْا ميد اامثْأ 
٣٦٨

.علمه وعدم جهله 

لكنفرعون كون من إلمه الإثارة سٍثت كما للواثع، مخالف وهذا 

مجنكان مجوسئ الك رسول وبمع يومجن لم لما ذلك ومع بربه، عاريا 

يوعالوا ظفا أنمهم واستتتها يها وجحدوا ؤ ت تٌالى قال الكاذرين. 
كثؤ لكنوا الذين اليهود ومجنله إبليس، لك وكل [، ١٤لنمل:ا] 

أنوالتفصيل سق وفد [، ٢٠ت نعام ات ] ، [ ١ ٤ ٦ ت البقرة ت ب أبماءمم يممن 
٠— الشبهامحت مجيحم، فى المرجثه 

حيثالوسهل، والطريق الحق إلئ الك هداهم فقد السنة أهل أما 

بالمعصية،ويقص بالطاعة يزيد وعمل، واعتقاد قول الإيمان إن نالوا 

الإذ فاسدة، قاعدة فهي والمرجئة الخوارج بها صدق اكي القاعدة وأما 

يزول،لا وقد يزول ند بل بائيه، زوال الإيمان من جزء زوال مجن يلزم 

يكنلم إذا — يرة الكبومجرتكب وثعبه. الإيمان درجات ب ح

الأجرةفى وهو فاسق، أومومجن الإيمان، ناقص مجومجن هو — ممتحلأ 

السلفينحن ومجع له، غفر ثاء ؤإن عيبه شاء إن تعالئ، الك مشيئة تحت 

المارفى يخلد لا أنه إلا — الممحوص علميه دلت الذي — امحمل بالوعيد 

■مزمن الحقيقة هوفي من الفلاهر بكفرفي ند ت تال وبعضهم 



عالوض—وء0مماقة وق—ضايا بمس—اتل ٦؛ مبحث 
٣٦٩

عذبواإن — فإنهم الكبائر، أهل من عداهم من أمجا فقط، الكمار إلا 

الخنة.ويدحلون منها يخرجون ف— بالنار 

٠وقواعد أصول عدة •عيأ فيقوم التكفير في لف المنهج أمجا 

ومنها:

مسلم،و فهبالش—هادس ونطق إملامه أعلن مجن كل أن — ١ 

منالقبلة أهل مجن أحدا نخرج ولا . عليهم مجا وعليه المسالمين مجا له 

بعضحطا يس-ين هنا ومن واضح. وناقض صريح بمخرج إلا الإسلام 
مجنإلا كفار، الماس جميع أن تزعم المي الغالية الجماعات أو الفرق، 

ونحوجماعتهم في كالدخول يحددونها المي بالطريقة إملامجه ثبت 

عهدفي بمكة الجاهلي امحتمع في صحيحا هذا يكون قد . ذالئا
يغلبال-يإ الممرانية أو الوكية امحتمعات وفي الفتح، قبل الرسول 

—بالثصهادين نطق فمن ذللث ومع • لمون المفيها ويقل الكفار فيها 

لم.فهومج- الإسلام نواقض مجن ناقض في يقع ولم 

—سيامجا المذ من سبب ي لمد — الإسلامية الجتمعات يصمون فالذين 

يعلنحض كافر فيها فرد فكل ثم ومجن ردة، أو كفر مجتمعات بأنها 
وانفلرتعالئ. الك رحمهم الملف منهج عن منحرفون غالون إسلامه، 







هأحظْهأحياك ااا1< انزل ما قيئ الحقْم 
ك ٣٧٢

منها— ونحوها — والفسق والفللم والشرك والكفر النفاق بأن القول 

منمخرج غير أصغر هو ما ا ومنهالملة، من مخرج أكبر هو مجا 
وكفرومعصية، محناهمة ان الإنفي يجتمع ففد ثم ومن الملة. 

حلافاوهذا الملة. مجن مخرج غير هو مما وذلك ونفاق، ؤإسلأم ؤإبمان، 

أوكفر فكل واحدا، نقا الواردة النصوص ج_ارالوا الدين للخوارج 
منامحرج كبر الأ من عندهم فهو النصوص غي ورد شرك أو نفاق 
البعضدون النصوص بعض لوإعمال وانحراف ضلال وهذا الملة. 

ذلك،مجن شيء م منهوقع مجن لبعض الإيمان إنبات فيها التي الأخر 
النصوص.مجن متواتر معلوم هو كما 

منأمر أو اتفعال محن فعل على العام الحكم  ijy.فرياهناك أن — ٤ 

•الممن على تطبيقه وبتن كفر، بأنه مور الا 

ثطائفتان هذا في وغلمتل 

بدعوئالردة باب فأغلقت أبدا، يكفر لا المعين أن رأت ت إحداهما 

•أو التكفير، شرومحل من شرحل وجود لعدم على التطبيق صعوبة 
عندماذلك من شيء إلئ الإثارة محقت كما موانعه، من مانع لوجود 
الأننا ذلك ومعنئ ففعل. بقلبه الكذب إلا يكفر لا إنه المرجئة يقول 

فعالمن فعل أو قول لأي بحينه بالكفر أحد على نحكم أن نستعليع 



٣٧٣
0ممامة؛الوموءدق—مايا مسال ا؛ مبحث 

تداتء؟ءمح-

فيالتصديق لوجود مؤمنا يكون مد لمدنه — للإسلام ناقضا كان هما م— 

قلبه.

بأنهعمال ات من فعل علئ العام الحكم وجد إذا قالت I حرئ وات 

وكفرواالمكفر الفعل هدا منهم وقع ممن الأفراد جميع فيه دخل كفر، 
توفرحيث من حدة، علئ فرد كل حال إلئ النظر دون انهم، عيبأ 

موانعه.وانتفاء التكفير شرومحل 

لمأنهم كما أبدا، يكفر لا إن يقولوا لم فإنهم المة أهل أما 

عوارمهالغلرإلئ دون المكفر فعل من كل علمئ التكشير يوقعوا 
الأهلية.

ماكثيرا أنهم لوجدنا تحالئ اللي رحمهم السلف فعل إلئ نظرنا ولو 

وحينما١ ونحوها والمقالات والبدع فعال ا/د بعض في التكفير يطالعون 
وقعمن ن ت التعلبيق؛ في يشددون العتن بتكفير محلها علئ يطيقونها 

عهدحديث أو ائعا، متأويلا متأولأ أو جاهلا، يكون قد ذلك منه 
بمكفيرم.الحكم من تمنع التي الأمور مجن ذلك غير أو بالإسلام، 

بالكتابكفر هي التي المقالة إن )ر ت تيمية ابن الإسلام شيخ يقول 
ذلكعلئ دلت ا كمّيهللق، فولا كفر، هي يقال: والإجماع والسنة 



واحظ0أ،احواك الاه أنزل 0ا مير المقي 
٣٧٤

ورسوله،الك عن التالعا٥ حكام ات من الإيمان فان الشرعية؛ الدلائل 

أنيجب ولا وأهوائهم. نونهم بفلالناس يه فيحكم مما ذلك ليس 
حقهفي يثبت حتئ كافر بأنه ذلك ق—ال شخص كل في يحكم 
الرباأو الخمر إن ت قال من مثل ه، موانعوتنتفي التكفير شروط 
أويدة، بعبادية فى لنثوئه أو بالإسلام، عهده لقرب حلال 

أحاديثمن أنه ولا القرآن مجن أنه يعتقد ولم أنكره كلاما مع س
الرسول..

المي.أن عنده يثبت حتل أشياء ينكر لف البعض كان كما 
ذلكوغير الك روية مثل أشياء في يشكون الصحابة كان وكما قالها. 
من،أنا إذا ; نال الذي ومثل . اش.• رسول ذللن، عن ألوا يسحتى 

فإنذللئ،، ونحو الك، عن أصل لحلي اليم في وذووني، فاسحقوني، 
اشنال كما بالرسالة، الحجة عليهم تقوم حتى يكفرون لا هؤلاء 

[،١٦٥اء:الم] ه الرسل بمد حجه الله على للناس يكون لغلا ؤ •" الى تع
والمنميان((١لأهلأ مة الأ لهذه اش عفى وفد 

القولأو الصفااأ،، وتععليل التجهم أن أطلقوا وغيره أحمل والإمام 
يكفروالم لكنهم كفر، القدر أو الك روية أوإنكار القرآن، بخلق 

.;ْمآ/هأا_أأاالفاوئ مجموع 



بالوموءهةممل_ةان  LLjs.^^-مسانلآ ٦: مبحث 

ثمومن الموانع' وانتغاء الشروط بتوفر كفرهم ثبت ممن قليلا إلا الأعيان 

•وغيرْ القتل من الرئة أحكام عليهم أقيمنا 

البعض،فيه يغلتل قد أيضا وهدا الكمر، المقاتلة من لأيلزم أنه ٥— 

خطأوهذا . مرتد كافر فهو كاله جاز أو قتاله وحب من كل أن فيظن 

منيوجد قد القتال أو القتل أن الإسلام أحكام من المعلوم من إذ بين. 

القتاليقع كما انحارب^ن، أو القاتل، من قصّاصا يقع ذقا_ . ردة غير 

—أقوام قتال على المحالة إجماع وقع فد بل • يكفرون ولا للبغاق 
كفار،غير أنهم والراجح كفرهم في العلماء احتالض وقد — كالخوارج 

فأهلأيصا والعكس ، ومما الناس تكفير بدعة منهم وقع ؤإن 
إذاإلا يقتلون لا ذللث ومجع ثلث، بلا كفار المعارئ اليهود مجن اااJمجة 

.وهكذا. . العهد نقصوا 

أنممكن — الله أنزل مجا بغير الحكم لقضية نعرض ونحن — سبق ومما 
فيالعلماء وكلام الإسلام حكم لبيان جاءت الدراسة هذه إن نقول; 

النصوصحلال من الشرعي الحكم تب-ين نفلرية درامة فهي المسألة هذه 
—البلاد مجن بلد في — محلها علل تقلبيفها أمجا فيها. العلم أهل وكلام 

'بى^\o.(^٦ا'اV\٦-^\٢'Vl.yالفتاوئ:٣إ^^انفلرمجموع 



هاحظ0هاحه1ا،، الاه انزل 0ا بمي0 المقْ، 
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نعليه الحكم تعلميق نم واضح بشكل الواع دراسة من فيه بد لا فهذا 

٠أعلم واللي — سيق كما — التكفير في والموانع الشروط مراعاة مع 



اومةا»









ة|ك1تم

منكثير من أكم بل الذنوب، ك-ائر من ذلك مجع وهي حق الك حكم 

الكبائر.

عدم— والربا رمة والالزنا كبائر في كما — الحالة هذه وشرحل 

ناهضالأّتحلأل لأن كافر، فهو اسحلها فلو ؤإلأ لها الاستحلال 

معلوم.هو كما بنمه ستقل 

إلومن ؤ المائدة آية في قوله من عباس ابن عن روئ مجا مناقشة ٤- 
الحقوبيان كفر. كغردون إنه ; ه الكافرون هم هأولقك الله أنزل يما يحكم 

ب■فىذّ. 
الكثيرةالأحرئ المصوص وترك الرواية هذه اعتمد من علئ والرد 

بلالصحابة، وكلام والسنة الكتاب نصوص بها وأعنى الباب هذا فى 

الموضوع؛هذا في ه نفعباس ابن عن روى وما 

لعلماءوكان اش شمع لتبديل متنوعة محاولات هناك كانت ٥— 
لنمفيدة وهي منها، نماذج إلى البحث أشار ومد منها، مواقف الإّلأم 

العقدي.تاريخها في الإسلامية مجة ا/ئ أحوال يتابع 

مجنبها يهونون يبنونها، مجا كثيرا مجتتوعة نبه لالْخالفين ٦— 



ه1حظ0أ،احو_او،، الاه الذل  Loميل المقمء 
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منومناقشتها عنها الإجابة البحث حاول وقد الخهلير، الموصؤع هذا 

ةيد عد وجره 

بحيثالتكفير ويعمم الباب هدا يغلوفي من شمهة ناقش كما 

الخرنية.الحوادث يثمل 

تمرإلئ يحتاج ا،لوصوعات هذه في البحث فان وأخيرا ٧— 

والنظامالشرعي اانذلام بين مثلا يخلط فلا ولوازمها، نتائجها في 

إلامجحلها علئ المسالة وسيق التكفير في يتعجل ولا ، اابح>ت، الإداري 
هذهان ببيالبحث ختم وقد الموانع، وانتفاء الشروط توفر بعد 

المائل.

الحط،:هذا ختام ش أقول ؤإض 

علئنم وجل، عز الك علئ فيه اعتمدت اجتهدته، اجتهاد هذا 

قدتما— والجماعة المنة أهل أئمة — الأئمة أنوال علئ وبنيته الأدلة، 

يرزقنيوأن الإسلام، أمة به ينفع أن الئ تعاش ال وأم— وحديثا 
ؤإحوانىومقاض ووالدي والثواب الأجر يحرمني، لا وأن الإحلاص،، 

٠المعلم\ن 













ئحظ0،،اهوالد الل، اتؤل ٠! ميو ااح،قْأ 
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بممر.الكبرئ التجارا المكتة لكايي، الاعتصام، — ٨
الألةعلى مطبوع الصيني، هشام تحقيق الشانى، الخزء — اخرئ و-عان ط— 

ازكاب.

بيروت.ط للرجاج، القرآن، إعراب — ٩ 

•بيروت للملأمم، العلم دار السادسة، ط; لالرركالي، الأعلام، — ١  ٠

علوشاحمد يت،; حكمي، حانثل للشيخ الشورة، المة أعلام — ١ ١ 
ه. ١٤١٤طا^دولوبالرياض الرشد، مكتبة ل ث، 

الرحمنعبد ت: الحورية نيم لأبن ااعااإ^ن، رب عن الوقمن إعلام — ١ ٢ 

القاهرة.الحديثة. اإكت_.، دار نشر الوكيل. 
يمصر.السرية، ااْلاءة إدارة اخرئت عة ط— 

/د ت تيمية، ابن الإملأم لشيخ السقيم، الصراط اقتضاء — ١ ٣ 
اه.٤ • ٤ الأولئ ط ناصرالعقل. 

المنةمجهلبعة ه،  ١٣٦٩الثانية ط الفقى، حامالأ محمد / ت، احرئ; عة ط— 

ية.الحمل. 

الديننرق تاليف حتجل، بن أحمد الإمام فقه في الإقناع — ١ ٤ 
بكي،المحومى محمسي اللهليفص، عبل. وتعليق؛ تصحيح ٠ الحجاوي موسى 

المصريةالهلبعة , محمد مجصهلفئ لصاحبها بمصر الكبرئ التجارية الكتبة 

بالأزهر-



دال—واجمالمامJ غموص 
٣٨٩

عمدالعزيزت: الشاك، م الف— للملاذري الأشراف، اب أن— ١ ٠
بيروت.الدوزيطخو'آاه 

الكب-، ٠١٣٩٢الئاتجة ط تيما، ابن الإسلام لشيخ ان، الإيم- ١ ٦ 
لإّلأس.

ثاسم.ابن جمع • الفتاوئ مجموع صمن ثانية؛ بعة ط— 

فىالعبيكان ط الثيبانى، ناجى أبو حن محول ت ت ت أحرئ بعة ط— 

الرياض.

الفتاوئيجموع صمن تيمية، ابن الإسلام لشيخ الأوسط، الإيمان — ١ ٧ 
•ذاّم ابن يع السابع الخزء 

العادة.مطبعة الأولئ، ط كثير، لابن والهالة، ^ ١٠٧١-  ١٨

الرياخنة، الحديالتمر ومكتبة — بيرومن، — العارن، مجكتية ت صورتها و— 

.u٣١٩٦٦م 

محمدللشوكاني: السابع، القرن بعد من ممحاس الطالع البدر — ١ ٩ 

القاهرة.عادة المطبعة ٠،  ١٣٤٨الأولى ط علكب بن، 

بممرالخيرية الطبعة للزبيدي، صرحالقاموس، روس، تاجانم — ٢ ٠ 

٠عنها مصورة أحرئ طبعة —  ٠٠١٣٠٧

- ٣١ ٩٣١اه- ٣٤٩الأولئ ط البغدادي سخي، بغداد، تاريخ - ٢ ١ 

بممر.عادة الومطبعة ببغداد، العربية والكتبة بالقاهرة، الخابجي مكتبة 



هأحظْد؛^xi ،،iJااا،< ائؤل مهر٠! 1احخْء 

الدينةالدار، مكسة مخطوطة، عساكر، لابن ثق، دمتاريخ — ٢ ٢ 
٠النبوية 

*للث،عطا تاريخ ت ص المجهانكشاي، العالم فاغ تاريخ — ٢ ٣ 
الدولىط الت—ونجي، محمد د/ لت،: ازو؛ني، مجالل؛، عطا تاليف: ايريني، 
والمتر.للطباعن ا،للاح .دار ٢١٩٨٥ْ<؛اه—

محمدمجراقمة تحت، طبع البخاري، للإمام الكسر، العاريح — ٢ ٤ 
الهتد.خان المعيد عبد 

الطبعةللمعبارمموري، اكرمدي، جائع شرح الأحرذي نجمة — ٢ ٥ 
الحجرية,الهدية 

الأنصاري،زكريا للشيخ البخاري، صحيح شرح ايارى تحفة — ٢ ٦ 
٠اهللأني لالةّالماري إرشاد محع — بمصر ليمنية اط 

الصاويصلاح للدكتور: العلمانية، ودعاوي الشريعة تحكيم — ٢ ٧ 
الرياض.— طيبة دار مح، ١ ٤ ١ ٢ لأولئ اط 

•الأولى الهلبعة بنإبراهيم، محمد للشيخ ^١^،، ١١تحكيم —  ٢٨

عودةبن محمد / د ت مت، تيمية، ابن الإملأم لشيخ اكدمرية، — ٢ ٩ 
.٢١٩٨٥ْ>ااه—الأولى ط المعوي، 

تالروزي، نصر بن مح-م-د للإمام الملأة، فدر تعفليم — ٣ ٠ 
مكتبة— ه. ١ ٤ ٠ ٦ ولى ١^ ط الفريواتى، الجبار عبد بن الرحمن عبد انمكت-ررت 



دال—واهءالمادو فح—وص 

السوية.بالديمة الدار 

العماريالك عبد أحمد / ت ت ، ج\ حام أبي ابن ير نف— ٣ ١ 
٠٠١٤٠٨ولى الت حل ياصين. بشير حكم-ت / ت ت عمران ال س ول \لأ م الفو— 

الدار.مكبن 

—جمعة — الممر ت ت اكزيل، معالم مئ الالمعوي، تقمر — ١ "٢ 

الرياض.ام،  ٩٨٩اه- ٤ ٠ ٩ الارلئ الطبعة دارحلمة، ًل الخرش، 

بمصر.دارالعارف شاكر، محمد محمود أ ت الهلمري، ير تش—  ١٠٠٣

عيا>ية.ال١^،^ الجار، زهري محمل- ت ت معدي، ابن ير نف— ٣ ٤ 

لمممجصهلس ت: الصنعانى، الرزاق عمد القرآن، تصمر — ٣ ٥ 
الرياض.الرشد مكتبة ، ٢١٩٨٩-—٠١٤١« الأولى ط محمد، 

ًل— الينا — عاشور — غنيم ت' كثير لابن اللظيم، القرآن تضير — ١٢٦
الغامرة.الشم،، 

اه. ٣٧٦القاهرة الثالغة، الطبعة الاستقامة، ميعة أخرئ: لمعة ٍ- 

طالقرطبي، اف عبد بى لت الهمان، لأحكام ا-يامع القرطبي، ير نف—  ٣٧
ااقاهمة.الكتس، دار م ١ ٩ ٦  ١٢- ه ١  ٢٣٨ المانية 

طالمورتي، محمد بن ال3!لاهم الرحمن عبد ؛ محتا ، تصسر — ٣ ٨ 

ةالعلميالمنشورامحتا ج_زلين، ني صورمحتا — ة الحديثالدوحة مجطابع نطر 

بيروت•



ي|حظ0أ<احواك ،، IIIانزل  loمير اليقهء 
٣٩٢

ربعبد القيوم عجي ناصرالرشيد، د ت; للطبري، الاثار، تهذيب —  ٣٩

المكرمة.مكة الصفا، >هلابع _، ،، ١٤٠٢النبي،

المأموندار مجلدات ثلاثة ني مخطوطة ذدٌزي الكمال، تهذيب — ٤ ٠ 
*بيروت الرسالة ة مجومحعواد، بشار بتحقيق والمهلبرعة ٠ منا ^^١ 

مليمانللشيخ التوحيد، كتاب شرح في الخميد العزيز تيمير — ٤ ١ 
—الإسلامي الكتب ه، ١ ٤ • ٠ الرابعة تل ، اإرهاُج، عبد بن محمد بن عبداف ابن 

•لعشنا — يرون 

دائرةولئ، الأ ط تي، البحبان بن محمد حام لابي ات، الثق— ٤ ٢ 
.٢١٩٨٢أ"؛اهر— الهنطل. بحيا-رآباد، العثمانية العارف 

الخطحبءبدالكريم ت: البر، عبد لابن وفضاله، العلم بيان جامع — ٤٣
محصر.

القاهرة.اييرية، الءلباءة إدارة أخرئ، بعة ط— 

الارناددط'نعيب ت ت الجلي، رجب لأس رّالخكم العلوم جامع — ٤ ٤ 
•بيروت الرسالة مرمحة ، ٢١٩٩١ه،  ١٤١١الأولى، ط باجس إبراهيم 

دائرةه،  ١٣٧١الأولئ ط ام. حأبي لابن والتعديل، الجرح — ٤ ٠ 
.الهند حيدراباد، العثمانية العارف 

ت;الحميل.ي، للإمام ومسلم، البخاري — اامأءجحاإن بين الجع — ٤٦

بيروت،— حزم ابن دار ، ٢١٩٩٨-— ٤٠١ ١ ٩ الأولتم، ءل البواب، حان علؤب 



^١٥١٥٠١فموس 

•الرياض ~ الخميعي دار توزيع 

طالخالق، عبد عبدالرحمن والكفر، الإيمان ص الفاصل الخد - ٤ ٧ 
الكويت.— الملقية الدار — ه ١ ٤ ٠ ٤ الثانية 

طالغامدي، ناصر بن صعيد تأليف: وأحكامها، البدعت حقيقة — ٤ ٨ 

الرياض.الرشد، مكتبة ، ٢٠١ ٩٩٢اه- ٤ ١ ٢ الأولئ 

ه، ١٤١١الأولئ ط قطب، محعل. ت تأليف الشريعة، ت2لبيق حول — ٤ ٩ 

القاهرة.نة، المكتبة 

طللمقريري، والاعتمار، الواعظ المس: المريرية، الختلط — ٥ • 

•بولاق 

طمالم رثاد محمد محتا: تيمية، لابن والمقل، الخقل تعارض —درء ٥١

.٢١٩٨٠الرياض — الإسلامية معود بن مجحمطو الإمام حامجعة 

بنالرحمن عبد جمعها: المجدية، الأجوبة في المنمة الدرر — ٠ ٢ 
الإفتاءدار طبعه أءادُن، القرئ، أم — ه ١ ّآ ٥ ٦ الأولى ط نامم بن محمد 

.J>\YAA

١ه.٤ •  ١٠بيروت الفكر، دار ط للميوطي، المثور، الدر — ه  ١٢

ناليف؛الوهاب، عبد بن محمد الشيخ لدعرة اكاون^ن دعاوى — ٥ ٤ 
-.٥١٤١٢الأولى ط الوطن دار ط اللمليف، عبد بن محمد بن العزيز عبد 

الدينجمال المعيد محمد تاليف: إيران، في الإمماعيلية دولة — ه ٠ 





وال—واجمالمامر فملس 

بيروت.— الرسالة ة مومحامدرناووط' ثعب ت عليه وأشرف أحاديثه 

طالدقاق يوسف أحمد ت; ، مليمانبى ئ الدعاي، شأن — ٦ ٤ 
دمشق-بيروت.للتراث، المأمون دار ، ٢١ ٩٨٤- . ٤٠١ ٠ ٤ الأولئ 

للشيخالك، أنزل ما بغير الخكم ورماله: المن، حول شيهات — ٦٠
ه. ١٤١٧اارياض الفضيلة دار امدولئ، ط عقيقي، الرزاق عبد 

أحمد; ت للألكائي، وابماعة، المنة أهل! اعتقاد أصول شرح — ٦ ٦ 
الرياض.طيبة، دار حمدان، سعد 

القحهلاني.صعيد بن محمد د/ ; ت للبربهاري. المة، شؤح — ٦ ٧ 

المكبط الحفي، ز العأبي لابن الملخاوية، العقمدة شرح —  ٦٨
الإسلامي.

الرسالة.مجرسة والارناووط اكركي، ت ت ا"مئ، بعة ط— 

بابنالمعروف الفترحى، أحمد بن نحمد التجر، الكوكب شرح - ٦ ٩ 
الشريعةكلية  ٢١٩٨٠—حماد،ونزيه الرحيلي محمل ت: النجار، 

الإسلامي.التراث مركزإحياء مكة، 

اه- ١٢٤٧الأولئ الهلعة لم، مصحيح علئ المؤوي شرح — ٧ ٠ 
.عبدمحمد - بالأزهر المصرية الطبعة ، ٢١٩٢٩

الأشقر-■مر / للدكتور الوضعية، القوان^ن لا الإسلامية الغريمة — ٧ ١ 



هأحظ0ه  dUI  اتؤل0ا ميد حقم !!
٣٩٦

الكويت.— الدعوة دار . ٣١٩٨٣.—٠١٤•٤ طاتولئ 

صالح،رشيد الوهاب عبد الإهمال، من تشكو الكمال قريعة —  ٧٢
عمار-الأردن.دار ، ٣١ ٩٨٩- اه .٤ ٤ الأولئ ْل 

الوطن،دار ت ط بجي، الد الك عبد / د ت ت لالآج-ري، الشريعة، — ٧ ٣ 

اراض(•

 ٤ V — ولئ.اد ط الهتد، السلفية، الدار لالسهمى، الإممان، شعب

الحلبيحل البجاوي، محمد علي '• ت عياض، للماضي ، الشفاء — ٧ ٥ 
القاهرة.

الدينبدر محمد بتصحيحه عى القيم، لابن العليل، شفاء —  ٧٦

ه.١  ٣٣٢ المصرية الحسينية الهلبعة ولئ، الد الطبعة الحلبي، اني التع

محيمحمد ت تيمية لابن الرسول، شام على لول المالصارم —  ٧٧
بممر،عادة المطبعات ، ٢١٩٦•- اه  ٣٧٩الأولئ ٍل الحبو، عبد الدين 

بهلنهاا.تاج مكتبة الماشر 
١ه٤ ١ ٧ عام شودري كبير ومحمد الحلواني، محمد ت; أحرئ، يعة ط— 

ص،.ابن ودار للمشر، رمادئ ط ، ٢١ ٩٩٧-

فتحمع طبع الباقي، عبد فواد محمد رقمه البخاري، صحيح —  ٧٨
.القاهرة السلفية، العلبعة الباري، 

اه،٤ • ٢ الأولئ ط اني، للألبوالترهيب، الترغيب صحيح —  ٧٩



مالسو|جمالماد،و قميص 
٣٩٧

٠بيروت الإملامي المكتب 

اواش_رتالألباني، الدين ناصر للشيخ داود، أبي سن صحيح — ٨ ٠ 
•الشاويس زهير ٠ إشراف العربي؛ الخليج لدول التربية مكتب 

٠التربية مكتب نشر للأاباني، الترطءي، سن صحيح — ٨ ١ 

,التربية مكتب نشر للألباني، المسائي، مش صحيح —  ٨٢

ولئات حل الجاقي، عبد فواد محمد وترقيم تحقيق مسلم، صحيح —  ٨٣
٠الحلبي البابي عيسئ العربية الكتب دارإحياء ، ٢٠١ ٩٥٥اه  ٣٧٤

المعلبعةحل المحيية، الحديث مجموعة ضمن القيمء، لابن ، الصلاة — ٨ ٤ 
القاهرة.الملقية، 

حوالخاوي، الدين لشمس اكامع، المرن لأهل اللامع الضوء —  ٨٥
٠بيروت الحياة، مكتبة دار 'ع-تها، مصورة وطبعة القاهرة، • القدسى 

-—٥١٣٨٠بيروت، صادر دار حل سعد لابن الكجركا، الظيقات —  ٨٦
٢٠١٩٦٠.

أحمدت وتحقيق احتصار كنير، ابن الخاففل عن التفسير عمدة —  ٨٧

اه-1ه؟ام. ٣٧٦بمصر دارالعارف ط شاكر، محمد 

ناصرللشيخ والحرام، الحلال أحاديث تخريج في الرام غاية —  ٨٨
٠الإسلامي الكتب ام  ٠٩٨ اه- ٤ ٠ ٠ الأولئ ط الألباني، الدين 





دال—راجمالمامJ فمرص 
٣٩٩

إبرامممعد ت: حزم، لأبن والحل، والأهواء اللل في القمل — ٩ ٦
مكتباتثركة  ٢١٩٨٢ه  ١٤٠٢ولى امن ط عميرة، الرحمن عبد — نمر 

اليمام.الرياض جدة عكافل، 

ط، بدوتم، الرحمن عبد ت ت الغزالي، حامل بي مد الماؤلتية، فضائح — ٩ ^١ 
الئقانة.وزارة والشر-القاهرة. لكلباعة القومية الدار - ٣١٩٦٤- اه  ١٢٨٢'

عليه:وعلق صححه البغدادي، للخهلبب والشفق، الفقيه — ٩ ٨ 

البرية.المن دارإحياء نشر .٣١٩٧٥ًله؟مأاه-الأنصاري، إسماعيل 

راجعهالملام، عبد بن للعز الأنام، مصالح في الأحكام فواعد — ٩ ٩ 
٥١٤٠الثانية ط نعد الرووف عبد هله عليه؛ وعلق  ازٍل،دار ، ٣١٩٨٠-—٠

بيروت•

تبفي ماس اس عن ولد ما تخريج في المأمون، القول - ١ ٠  ٠
الحميدعبد حسن علي تالمف ه، امحارون هم فأونثك الك أنزو بما بمحكم ثم س وؤ 

٥١٤١ولئ المد ط الحلبي،  مجام.الد الهجرة، دار ، ٣١٩٨٩-٠

دارًل عباس، إحسان ت: الأثير، لابن اكاريح، في الكامل - ١ ٠ ١ 
؟٣١٩٦٠^١١٢٨٠بيروت بيروت، دار صادر، 

الباحنين،مجن عدد ت ت الوهابؤ، عبد بن ء،حمد الشيح مؤلفات — ١ ٠ ٢ 
ؤالإسلامية سعود بن محمي. الإمام جامعة ومحلباعق إشراف 

بكرأبتما ما علتما الا-بر، لنور ' المرائي وسجع الروائي مجمع - ١ ٠ ٣ 







ئحظ0هاحواك  dJJIانزل  loميو اامق0و 

توي، الغسليمان بن يوسف يعقوب بي ي والتاريخ، العوفة — ١ ١ ٩ 

٠النبوية المدينة — الدار مكتبة الثانية، حل العمري، أكرم 

هجردار ط- الحلو- — التركي ُن،: الحسلي، قدامة لأبن الغتى — ١ ٢ ٠ 
القاهرة.

النهضةدار الصياد، المعطى عبد فواد تآلف، التاريخ، في الغول — ١ ٢ ١ 
.٢١٩٨•بيروت — العربية 

عانحلع ^، ٢٧١الوليد لأبي مالك، الإمام موطأ شرح اكممئ، - ١ ٢ ٢ 
السعادةمهلبحة ١ه،  ٣٣١ادولئ حل الحفيقل، عبد الاقصئ/ الغرب سلهلان نفقة 

•بمصر 

حلمالم، رثاد ممحمد ت ت تيمية، لابن لتجره، ١ السغة همتهاج ، ١٢٣
الإسلامية.معود بن محمد الإمام جامعة 

علميهعلق الشاطئي، إسحاق لأبي الشريعة، أصول في الواقفات — ١ ٢ ٤ 
مصر.يحمد، لصطلفئ التجارية الكتبة دراز، الك عبد وشرحه 
ه١ ٤ ١ ٧ الخبر عفان، ابن دار ملمان، حمن مشهور مت،; أخرئ، بعة ط— 

٣١٩٩٧.

طالبيار عمت: الإباضي، محمارمدالكافي لأبي الرجز — ١ ٢ ٥ 
الجرائر.ط الكلامية، الخوارج اراء صمن; 

محمدعلمي • ت للذهبي، الرجال نقد فى الاعتدال ميزان — ١ ٢ ٦ 











اافمرس

||فهرس

٧□الصميمة: 

لممثا؛ةول:ا□ 

٢١. .............ذجّ ههنزلت4 اافميه4 تحكيم 

ا1ىني:الممث □

٥٢الذ. سوغ إلف اكهاكص طحن الدالة اكصوص 

إلئالتحاكم وجوب علئ الدالة العامة الآي١ت أولا: 
اهالذ شرع 

٧٠. ...............الأيات.بعض وقفات،ع ثانيا: 

الدأنول U بغيو المكم ذجّ الهائدت سووت  ٥٠اقي1ت 

محقوايكوه ^: ٠٥أملؤّ محقوا يكوه تحن وه

١١٥أصفو 

لب:معنا وفيه 



هاحظ0دأحه1ا،، الاه أنزو 0ا مير اليقي 

الصنطالوضوم 

١١٨. .......أسياب ض ت الأزل الطلب 
وملالايات التمر،ودبهذه من الشا'ى' الطلب 

١٢٥. ........ح\مروت. او عامه هى 

ينئيمااتذلالحكم دك3ن مدى  '•الثالث الطلب 
١٥٢. ١ . .. كندااكبدوحالاته.الله 

أوا-يحال. ل العقدي ايانب الأول؛ المم 
١٥٩. ............الإتحلأل[ّ

١٧٢. ؤؤ الله لئرع اخالف التشريع الثاني: الشم 
لشرعالدلن أطاعوا الدين الثالث: المم 

حالفواأنهم هم علممع الك 

٢٠٥. ......وحكمه.اف شريعة 
دونكر امادذ> كمدا يكون متى •' الراج الطلب 

٢١١. ؤ. .................كندا..

-عنهما الله "دمبمى ■عباس ابن الخاص؛ القللب 
٢١٥. .....كئوآ.دون كد وقوله 

الدابع;الهمس ه



ا]حءنلأةللوطو؛ 

٢٣٧. , , ب , اك لشوغ ظآ الملهاد لمواقف نهاذث.ج 

٢٣٧. .ب...................أولأً:هيين.
٢٥٠. . ؤ. .٠ ٠ ؛ ٠ ٠ .١ . ...ؤ. .الخار٠ عشي الياسق ثاننا: 
٢٦٧. .......................أخرئ.نماذج يالنا: 

الكاصى:الممث □

٢٧٥. ......٠.... ..٠ ..٠ . .....٠ ّ ء .. ٠ هج4ادها شبهات 

منعنهما الله رضي عاس ابن عن روي ْا ت الأولى 
٢٧٦. .......))كمردوننمر{(ّدوله؛

٢٧٦. .....امحاب.أض م دصئامحومه ت ب
الكفرالله أنزل U بنير الحكم أن اكة: الش

٢٧٧ملي الع
ناالجاحد أو الممتحل إلا يكفر لا أنه الرابمة: 

٢٨٦. ........................الله.أنزل 
٢١٨ع البن. علئ الله أنزل ما بغير الحكم قياس • الخامة 

الحاكمكفر عدم علئ الإجماع حكايه المة: المس
٢٣٢. ..... ...افحل.مر اظه أنزل شرما 






