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إن احلمد هللا، حنمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ باهللا، من شرور أنفسنا، ومن 

  .سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له
   .�وأشهد أن حممداً عبده ورسوله  .وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

  لّه حق تقَاته والَتموتن إِالّ وأَنتم مسلمونَ ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ ال
يآأَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما 

  َءلُونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباًرِجاالً كَثيراً ونِسآًء واتقُوا اللَّه الَّذي تسآ
يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم . ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُواْ قَوالً سديداً

  .عظيماًذُنوبكُم ومن يطعِ اللّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً 
فإن أصدق الكالم كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمدثاا، : أما بعد

  .وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار
، توخيت فيها التركيز "ملة إبراهيم"فهذه ورقات أفردا يف الرد على كتاب : أما بعد 

  !ىن عليها الكتاب، إذ بنقضها تبطل فكرتهوالوضوح، وقصد القضايا الكلية اليت ب
واعلم أن صاحب ملة إبراهيم قد عاد وقرر كفر اململكة العربية السعودية يف كتاب له ومسة 

أحدمها قضية املواالة للكفار، وترك الرباءة : ، وأناط التكفري بأمرين "الكواشف اجللية"بـ
 ما أنزل اهللا، وملا كان موضوع كتاب حتكيم القوانني الوضعية، واحلكم بغري: منهم، والثاين

ملة إبراهيم يتعلق باألمر األول وهو قضية املواالة للكفار، وترك الرباءة منهم، فقد جعلت 
  :وقد أدرت الكتاب على ثالثة مقاصد، كما يلي. كالمي يف هذه القضية، رداً على الكتابني

  .موضوع الكتاب وفكرته: املقصد األول 
  .فصيل الكالم يف مسألة الوالء والرباءت: املقصد الثاين 

  .مناقشة الكتاب: املقصد الثالث 
  .واهللا أسأل التوفيق واهلدى والرشاد والسداد

  كتبه
  حممد بن عمر بن سامل بازمول/ د .أ
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  املقصد األول 

  موضوعهفكرة الكتاب و
  

ه الكتاب موضوعه تقرير مسألة الرباءة من الكفر وأهله، والشرك وأهله، وظف في
مصنفه هذه القضية على التصور الذي لديه، حيث جعل مواالة الكفار على كل حال 
وعلى أي وجه كفر خمرج من امللة، ودعى إىل املواجهة الدائمة مع الكفار، وبدون ذلك 

  . ال تتحقق عنده الرباءة من الكفار، هكذا دون تفصيل
  :يقع الكتاب بعد املقدمة يف أربعة فصول وهي التاليةو 
  .٢٧يف بيان ملة إبراهيم، ويبدأ من ص: فصل األول ال

  .٨٣ويبدأ من ص. يف بيان أن طريق ملة إبراهيم يكلف الكثري: الفصل الثاين 
يف بيان أن ملة إبراهيم يتعلق ا نصر اهللا ومتييز الناس إىل مؤمن : الفصل الثالث 

  .٩٢ويبدأ من ص. وكافر
ويبدأ . ملة إبراهيم وقتلها يف نفوس الدعاةمن أساليب الطغاة لتمييع : الفصل الرابع 

  .١٥١من ص
والفصل احملوري يف الكتاب هو األول، والفصول األخرى مبنية عليه، لذلك سأخلص 
أهم األفكار اليت أوردها يف هذا الفصل، ليتيسر الرد واإلحالة عليها فيما يأيت من 

  .الكتاب
  :وخالصة ما جاء يف هذا الفصل األمور التالية

  :معىن ملة إبراهيم عند صاحب الكتاب : أوالً
  : قرر أن ملة إبراهيم هي ٢٩-٢٨ يف ص-

  .إخالص العبادة هللا وحده، بكل ما حتويه كلمة العبادة من معان
  . والرباءة من الشرك وأهله

  : معىن الرباءة من املشركني عنده: ثانياً 
ة التوحيد، ومعرفة  قرر أن ملة إبراهيم ال تتحقق يف زماننا هذا بدراس٣٠ يف ص-



 ٣

مع السكوت عن أهل الباطل وعدم .. أقسامه وأنواعه الثالثة معرفة نظرية وحسب 
  .إعالن وإظهار الرباءة من باطلهم

 نقل نقوالً يقرر ا أن الرباءة إمنا تكون بإظهار خمالفة كل ٣٧-٣٢ ويف ص-
دينهم والطعن الطوائف مبا اشتهر عندها وبالتصريح هلا بعداوته، وبتكفريهم وبعيب 

  .عليهم والرباءة منهم، ومقتهم وجهادهم باليد واللسان واجلنان بقدر اإلمكان
، عاد وأكد على قضية الرباءة باملعىن الذي يريده فذكر أن من ٤٠ – ٣٩ ويف ص-

  :أخص خصائص ملة إبراهيم ومن أهم مهماا 
  . إظهار الرباءة من املشركني ومعبودام الباطلة٠  
  .لكفر م وبآهلتم ومناهجهم وقوانينهم وشرائعهم الشركية إعالن ا٠  
 إبداء العداوة والبغضاء هلم وألوضاعهم وألحواهلم الكفرية، حىت يرجعوا إىل ٠  

  .اهللا ويتركوا ذلك كله، ويربأوا منه ويكفروا به
  :كفر أكرب خمرج من امللة ) دون تفصيل(عنده  ترك الرباءة من الكفار :لثاً ثا

ف كالمه على أساس أن ترك الرباءة من الكفار كفر أكرب خمرج من امللة، على بىن املؤل
  :فترتيب املسألة عنده هكذا . أي وجه كان هذا الترك

  .مبا أن ترك الرباءة من الكفار كفر أكرب خمرج من امللة
  . ال يتربؤون من الكفار– بعد تعريفهم وإعالمهم بذلك –واحلكام يف هذه الدول 

  .٦٠- ٥٩انظر ص. كفار خارجون من امللةإذا احلكام 
  :حماولته التربؤ من فكر اخلوارج : رابعاً

 يف اهلامش، أن يتربأ من فكر اخلوارج بتفريقه بني أصل ٤٤-٤٣حاول املؤلف يف ص
إظهارها وتفاصيلها والصدع ا، فقرر أن ترك أصل : العداوة للكفار وعموم العداوة

رك عموم العداوة الكالم فيه يف استقامة اإلسالم ال يف العداوة فيه زوال أصل اإلسالم، وت
  .زوال أصله؛ وهو ذا أبطل كالمه الذي يدندن حوله يف كتابه مجيعه

وهذا املوضع فصل فيه يف قضية العداوة ومظاهرها، وكان كالمه يف احلاشية، وجممالً، 
ذا علمت أنه يف خاصة إ! و غري كاف يف نفي مة التكفري بفكر اخلوارج عن كتابه هذا

  ! مجيع الكتاب يطلق و ال يقيد، ويعمم و ال خيصص، وجيمل و ال يبني
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و ليالحظ أن كالمه هنا جاء فقط عن قضية العداوة للكفار، وهو يطلق التكفري حتت 
  .ترك الرباءة من الكفار، ومواالة الكفار

  : عن العلماء ه نقول:خامساً 
يف غري حملها، فمجمل النقول تتكلم عن املسلم نقل املؤلف نقوالً عن العلماء ووظفها 

الذي يكون بني ظهراين مشركني، وكيف يكون املسلم مظهراً لدينه بينهم، أو عن من 
وقع يف مواالة الكفار املخرجة من امللة، ال مطلق مواالة، فجاء املؤلف واستعمل هذه 

  .ة إبراهيمالنقول لتقرير أن ترك الرباءة من الكفار كفر أكرب وخروج عن مل
  .فأوهم أن العلماء يكفرون مبطلق املواالة للكفار

  .وأوهم أن العلماء يطلبون من املسلم أن يكون دائماً يف حال مواجهة مع الكفار
  .وهذا مجيعه خالف الواقع

 إذا عرفوا بأن ترك املواالة للكفار كفر خمرج من -وهو بعد أن يذكر كفر احلكام 
 املسلم وكأنه يعيش يف جمتمع كفار، وبني ظهراين مشركني، و  يعود ويتكلم عن–امللة 

ال أدري هل معىن هذا أن املصنف يتكلم عن املسلم الذي يسكن يف بالد الكفار كمن 
يعيش يف بريطانيا وأمريكا وفرنسا  مثالً، وكيف يظهر دينه؟ أو هو يتكلم عن املسلم 

  الذي يعيش يف البالد اإلسالمية؟ 
  ! فكالمه خارج حمل حبثنافإذا كانت األوىل

وإذا كانت الثانية فمعىن ذلك أنه يكفر اتمعات يف تلك الدول بعد أن كفر 
  !حكامها

أن الكتاب يدعو إىل تكفري احلكام وغريهم بسبب ترك الرباءة من الكفار، : واحلاصل 
ة مع ويقرر أن ملة إبراهيم تقتضي أن نكون يف مواجهة دائم. ومواالم هلم، دون تفصيل

  .الكفار، دون مراعاة ألحوال املسلمني وألوضاعهم
فهو جاء بكلمة حق يف أن الدين وملة إبراهيم البد فيهما من الرباءة من الشرك 
واملشركني، والكفر والكافرين، ولكنه فسر هذه الرباءة بطريقة ليست من الدين، وخالف 

فار خمرجة من امللة، فإن حتت كالم أهل العلم املعتربين، إذ ليست كل صور املواالة للك
  .الرباءة من الكفار تفاصيل عند أهل العلم، حمل بياا هو املقصد التايل
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  املقصد الثاين
   والرباء ءيل الكالم يف مسألة الوالصتف

  
، كفر احلكام بل وقوة كالمه تشعر بأنه يكفر أيضاً "ملة إبراهيم"صاحب كتاب 

كني، بالتصور الذي وضعه هلا، فهو مل يفصل يف الشعوب، بسبب قضية الرباءة من املشر
موضوع الرباءة من الكفر والشرك وأهله، واعترب أي نوع من املواالة للكفار يقع فيها 

  .احلكام أو الشعوب اعترب ذلك كفراً أكرباً خمرجاً من امللة
والذي أوقعه يف ذلك تركه التفصيل الذي جاء يف الشرع يف حكم املواالة للكفار 

  .اءة منهموالرب
 فرق فيه بني أصل العداوة      )١(ومل يأت يف الكتاب تفصيل هلذا احلكم إال يف حمل واحد          

للكفار وبني مظاهر العداوة، فاعترب انتفاء األوىل كفر أكرب، ونقص األخرى مع وجـود              
  .األصل من باب نقص اإلسالم ال بطالنه واخلروج منه

قول من أين لك أن حتكم بكفر احلكـام         وهذا الكالم ينقض فكرة كتابه مجيعها، إذ ن       
كفراً خمرجاً هلم من امللة وأنت ليس لديك إال أم أنقصوا من مظاهر العداوة، ما الـذي                 

  يدريك أا انتفت من أصل قلوم؟
مث يالحظ على هذا املوضع أنه جاء يف اهلامش ال يف صلب الكالم، وأنه استعمل فيه                

لكتاب استعمل الرباءة من الكفار واملواالة للكفار، ممـا  بينما يف مواضع ا ) العداوة(عبارة  
جيعل األمر بالنسبة للقارئ حمل لبس، فقد ال يأيت يف خاطر القارئ أن هذا القيد يـشمل                 

  !مجيع ما جاء يف الكتاب الختالف التسميات
واملقصود هنا بيان تفصيل العلماء يف قضية املواالة للكفار، وأن املعاملـة يف الظـاهر               

م ال تقتضي الكفر املخرج من امللة، وأا ليست عندهم بالـصورة الـيت عرضـها                معه
  )!ملة إبراهيم(صاحب كتاب 

                                           
يف اهلامش، فإنه تربأ من فكر اخلوارج بتفريقه بني أصـل العـداوة             ) ملة إبراهيم ( من كتاب    ٤٤-٤٣يف ص ) ١(

إظهارها وتفاصيلها والصدع ا، فقرر أن ترك أصل العداوة فيه زوال أصل اإلسالم، : وةللكفار وعموم العدا
وترك عموم العداوة الكالم فيه يف استقامة اإلسالم ال يف زوال أصله؛ وهو ذا أبطل كالمه الذي يدنـدن                   

 .حوله يف كتابه مجيعه
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  :  فأقول واهللا املستعان وعليه التكالن 
ن اإلمجال سبب من أسباب املشكلة هنا، إذ يف املسألة تفصيل، البد من إاحلقيقة 

  :لتفصيل هومراعاته حني إرادة ترتيل احلكم على الواقع، وهذا ا
  :أن الوالء للكفار على قسمني ) ١

املواالة للكفار اليت خيرج صاحبها عن امللة، فيصري كافراً بعد أن  : القسم األول
يا أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُوا �: كان مسلماً، وهذا هو التويل، وقد قال تعاىل

مهضعاَء بيلى أَوارصالنو ودهالْي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاُء بيلأَو 
نيمالظَّال مي الْقَوده٥١:املائدة (�ال ي(.   

ال تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه �: وقال تعاىل
 مو كَانوا آباَءهم أَو أَبناَءهم أَو إِخوانهم أَو عشريتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِولَ

الْأميانَ وأَيدهم بِروحٍ منه ويدخلُهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها 
 مهنع اللَّه يضونَرحفْلالْم مه اللَّه بزأَال إِنَّ ح اللَّه بزح كأُولَئ هنوا عضرو� 

  .)٢٢:اادلة(
أن تكون حمبة ونصرة من أجل دين الكفار وعقيدم، فمن : وضابط هذه املواالة 

أحب الكافر لدينه أو عقيدته، أو نصر الكافر لدينه أو عقيدته، فقد وقع يف هذا 
  .ن املواالة، اليت ينتقض ا إسالمه، ويبطل ا عملهالقسم م

املواالة الظاهرة للكفار، فهو يتعامل معهم يف األمور الظاهرة، يف  : القسم الثاين
البيع والشراء، ويزورهم ويزوروه، ويتبادل معهم اهلدايا، وحنو ذلك فهذه املواالة 

ة، وتارة تكون مستحبة ال خترج من امللة، وتارة تكون جائزة وتارة تكون حمرم
  .وتارة تكون واجبة وتارة تكون مكروهة
ال ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم �: ويدل هلذا النوع من املواالة قوله تعاىل

للَّه يحب في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم وتقِْسطُوا إِلَيهِم إِنَّ ا
نيقِْسطالْم . ارِكُميد نم وكُمجرأَخينِ وي الدف لُوكُمقَات يننِ الَّذع اللَّه اكُمهنا يمإِن

 �وظَاهروا علَى إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
  ).٩-٨:املمتحنة(
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ذه اآلية مشلت القسمني، مع مالحظة أن الذين قاتلونا يف الدين وأخرجونا من وه
ديارنا وهم احلربيون، ال مانع شرعاً أن ندخل معهم يف صلح وهدنة إذا رأى ويل 

  . ذلك مع كفار قريش يف صلح احلديبية�األمر ذلك، كما فعل الرسول 
  اعتقاده؟هل جيوز أن حيب املسلم الكافر لغري دينه و: فإن قيل 
نعم جيوز ذلك، و ليس هذا من القسم األول من املواالة اليت خترج من : فاجلواب 

الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذين �: قوله تعاىل: امللة، والدليل على ذلك 
 اتنصحالْمو ملٌّ لَهح كُمامطَعو لٌّ لَكُمح ابتوا الْكأُوت اتنمؤالْم نم

 نِنيصحم نهورأُج نوهمتيإِذَا آت كُملقَب نم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم اتنصحالْمو
غَير مسافحني وال متخذي أَخدان ومن يكْفُر بِالْأميان فَقَد حبِطَ عملُه وهو في 

م ةرالْآخرِيناسالْخ ٥:املائدة (�ن(.  
  .�والْمحصنات من الَّذين أُوتوا الْكتاب�: وحمل االستدالل هو قوله تعاىل

أن اهللا تعاىل أباح للمسلمني التزوج بالكتابيات احملصنات، : ووجه االستدالل 
ومعلوم أن عشرة الرجل لزوجه ال ختلو من نوع حب ومودة تقع بني الرجل 

ملرأة، فلما أباح اهللا تعاىل نكاح الكتابيات، مع أنه ال خيلو مما ذكر، دل على أن وا
هذا ليس من املواالة املخرجة من امللة، ولذلك ضبطت املواالة املخرجة من امللة 

  .بأا حب للدين واالعتقاد الذي عليه الكافر
   وقد تقع نصرة للكافر من املسلم لغري نصرة دين الكافر واعتقاده؛

ومن األدلة على جواز النصرة للكافر من غري أن تكون خمرجة للملة ألا مل تقع 
على وجه فيه طلب نصر دين الكافر واعتقاده، ما قصه اهللا لنا عن سيدنا موسى 
عليه الصالة والسالم، حيث نصر الكافر الذي من شيعته على الكافر اآلخر الذي 

 الْمدينةَ علَى حنيِ غَفْلَة من أَهلها فَوجد ودخلَ�: من قوم فرعون مصر، قال تعاىل
فيها رجلَينِ يقْتتالن هذَا من شيعته وهذَا من عدوه فَاستغاثَه الَّذي من شيعته علَى 

ع نذَا مقَالَ ه هلَيى عى فَقَضوسم هكَزفَو هودع ني مالَّذ ودع هإِن طَانيلِ الشم
بِنيلٌّ مض١٥:القصص (�م (.  

ويف قصة حاطب نصرة للكفار لكن مل تكن لدينهم واعتقادهم إمنا لغرض دنيوي، 



 ٨

فلم تكن مكفرة ، ولذلك ضبطنا القسم األول بكونه حب ونصرة للكفار لدينهم 
  .أو اعتقادهم

 بعثَنِي رسولُ : سمعت عليا رضي اللَّه عنه يقُولُ:الَعبيد اللَّه بن أَبِي رافعٍ قَعن 
 انطَلقُوا حتى تأْتوا :اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنا والزبير والْمقْداد بن الْأَسود قَالَ

ابتا كهعمةً وينا ظَعاخٍ فَإِنَّ بِهةَ خضوا رلُنيا خى بِنادعا تطَلَقْنا فَانهنم ذُوهفَخ 
   ! أَخرِجِي الْكتاب:حتى انتهينا إِلَى الروضة فَإِذَا نحن بِالظَّعينة فَقُلْنا

ابٍ:فَقَالَتتك ني معا مم !   
ثِّياب فَأَخرجته من عقَاصها فَأَتينا بِه رسولَ لَتخرِجِن الْكتاب أَو لَنلْقين ال: فَقُلْنا 

 ناسٍ مةَ إِلَى أُنعلْتنِ أَبِي ببِ باطح نم يهفَإِذَا ف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه
ص ولِ اللَّهسرِ رضِ أَمعبِب مهبِرخكَّةَ يلِ مأَه نم نيرِكشالْملَّمسو هلَيع لَّى اللَّه.  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسذَا:فَقَالَ را هم باطا ح؟ ي   
 يا رسولَ اللَّه لَا تعجلْ علَي إِني كُنت امرأً ملْصقًا في قُريشٍ ولَم أَكُن من :قَالَ

م نكَانَ ما وفُِسهأَن يهِملا أَهونَ بِهمحكَّةَ يبِم اتابقَر ملَه اجِرِينهالْم نم كع
وأَموالَهم فَأَحببت إِذْ فَاتنِي ذَلك من النسبِ فيهِم أَنْ أَتخذَ عندهم يدا يحمونَ بِها 

ا واددتلَا ارا وكُفْر لْتا فَعمي وتابلَامِقَرالْإِس دعا بِالْكُفْرِ بلَا رِض.  
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر:قَكُمدص لَقَد !  

رمقِ:قَالَ عافنذَا الْمه قنع رِبنِي أَضعد ولَ اللَّهسا ري .  
 اللَّه أَنْ يكُونَ قَد اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ  إِنه قَد شهِد بدرا وما يدرِيك لَعلَّ:قَالَ

  .)١(" اعملُوا ما شئْتم فَقَد غَفَرت لَكُم:فَقَالَ
  :وههنا مسائل تتعلق باحلديث 

فيه أن من جاء بقول أو فعل حيتمل الكفر و غريه ال حيكم عليه بالكفر : األوىل 
 سأل حاطب �ل الشاهد أن الرسول حىت يستفصل منه، ويستظهر عن حاله، وحم

  :عن ما صدر منه
                                           

، ومـسلم يف كتـاب فـضائل        )٣٠٠٧(أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد، باب اجلاسوس، حديث رقم          ) ١(
 ).٢٤٩٤(الصحابة، باب من فضائل أهل بدر، حديث رقم 
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"لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسذَا:فَقَالَ را هم باطا حوحيرر هذا أن  ".؟ ي
 ملّا وقع االستهزاء باهللا وآياته ورسوله من بعض الصحابة، وكان هذا �الرسول 

 االعتذار، وصار �ل منهم الرسول الذي صدر منهم ال حيتمل غري الكفر، مل يقب
؛ بينما )٦٦:التوبة (�ال تعتذروا قَد كَفَرتم بعد إِميانِكُم�: يردد عليهم قوله تعاىل
   ".؟يا حاطب ما هذَا: "يف قصة حاطب سأله

فيه أن نصرة الكفار ال تكون يف كل حال كفراً أكرباً خمرجاً من امللة، : الثانية 
  � وهو ما صدر من حاطب–أن نقل أخبار املسلمني إىل الكفار : كووجه ذل

 فيه نصرة للكفار، ومع ذلك مل حيكم الرسول بكفر حاطب، وسأله، ولذلك -
ضبط العلماء احلب والنصرة للكفار املخرجان من امللة بكونه صادراً عن حمبة لدين 

  .ون كذلكالكفار ونصرة من أجل دينهم، ال مطلق حب أو نصرة للكفار تك
فيه أنه لو اعتذر من فعل مثل هذا الفعل بأمر ال يرجع إىل حب الكفار : الثالثة 

ودينهم واعتقادهم و ال إىل رغبة يف انتصار دينهم واعتقادهم أنه يقبل منه، ووجه 
فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه " كالمه؛ � قبل من حاطب �ذلك أن الرسول 

لَّمسو:قَكُمدص لَقَد !."  
 إمنا قبل من حاطب ألنه علم صدقه عن طريق الوحي، �الرسول : فإن قيل 

ومن أين لنا أن نعلم بعد انقطاع الوحي صدق السرائر والبواطن، ومن يزكيهم [
   ؟)١(] بذلك�ويشهد لنا بعد رسول اهللا 

 طريق  ألنه علمه عن� حلاطب، إمنا هو خاص به �تصديق الرسول : فاجلواب 
 فإنه ليس هلا إال احلكم حبسب الظاهر وقبوله، فمن �الوحي، أما أمته من بعده 

أعتذر لنا بنحو هذا العذر قبل اعتذاره، وأوكلنا باطنه إىل اهللا تعاىل، ألننا ال نعلم 
 :أُسامةَ بنِ زيد قَالَويدل عليه حديث .  أمرنا بقبول الظاهر�الغيب، والرسول 

سا رثَنعةَ بنيهج نم قَاترا الْحنحبفَص ةرِيي سف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّه
 لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَطَعنته فَوقَع في نفِْسي من ذَلك فَذَكَرته للنبِي :فَأَدركْت رجلًا فَقَالَ

                                           
 .١٤٤أورد هذا االعتراض املقدسي يف كتابه ملة إبراهيم ص) ١(



 ١٠

و هلَيع لَّى اللَّهصلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر لَّمس: إِلَّا اللَّه أَقَالَ لَا إِلَه 
هلْتقَتقَالَ؟و :لَاحِ: قُلْتالس نفًا موا خا قَالَهمإِن ولَ اللَّهسا رقَالَ! ي : قَقْتأَفَلَا ش 

أَقَالَه لَمعى تتح قَلْبِه نع تلَمي أَسأَن تينمى تتح لَيا عهركَرالَ يا زلَا فَم ا أَم
ذئمو١("ي(.  

 علم أنه صادق � لكالم حاطب كونه �إن مناط قبول الرسول : فال يقال 
 ال يسكت على باطل، فلو كان اعتذار �ألن الرسول : ال يقال ذلك! بالوحي

 عن عذره، و ملا � حمل له؛ ملا سأله الرسول حاطب بذاك االعتذار باطال،  ال
 � قول وفعل وتقرير، وهنا تقرير الرسول �أقره على كالمه، ألن سنة الرسول 

لكالم حاطب بل وسؤاله عن هذا الذي فعله، دليل على اعتماد مثل هذا االعتذار، 
  .وأنه مناط القضية؛ فتأمل

 � اإلمام، أال ترى أن رسول اهللا فيه أن قتل اجلاسوس املسلم مرجعه إىل: الرابعة 
 يا :قَالَ عمر" مل يرد احلكم بقتل حاطب إال ملانع وهو كون حاطب من أهل بدر

  .رسولَ اللَّه دعنِي أَضرِب عنق هذَا الْمنافقِ
لَع علَى أَهلِ بدرٍ  إِنه قَد شهِد بدرا وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد اطَّ:قَالَ

  ." اعملُوا ما شئْتم فَقَد غَفَرت لَكُم:فَقَالَ
  .فلإلمام قتل اجلاسوس، وإذا قام لديه ما مينع من قتله فله ذلك

لو :  ألننا نقول)٢(!الذي منع احلكم بكفر حاطب كونه من أهل بدر: و ال يقال 
  . ما معه، فإن الكفر حيبط العملكان ما صدر منه كفراً غري حمتمل، لكفر وبطل

  :وإليك نقول من كالم أهل العلم تؤيد ما ذكرته لك 
إن شعب اإلميان  قد تتالزم عند القوة، و ال تتالزم عند : "قال ابن تيمية رمحه اهللا 

الضعف؛ فإذا قوي ما يف القلب من التصديق واملعرفة واحملبة هللا ورسوله؛ أوجب 
ولَو كَانوا يؤمنونَ بِاللَّه والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيه ما �: تعاىلبغض أعداء اهللا، كما قال 
                                           

، مـسلم يف كتـاب      )٤٢٩٦( اسامة، حديث رقم     �رجه البخاري يف كتاب املغازي، باب بعث النيب         أخ )١(
 .، واللفظ له)٩٦(ال إله إال اهللا، حديث رقم : الاإلميان، باب حترمي قتل الكافر بعد أن ق

   .١٤٤ذكر هذا املانع املقدسي يف كتابه ملة إبراهيم ص) ٢(



 ١١

ال تجِد قَوماً �: ، وقال)٨١:املائدة (�اتخذُوهم أَولياَء ولَكن كَثرياً منهم فَاسقُونَ
ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤي أَو ماَءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه 

أَبناَءهم أَو إِخوانهم أَو عشريتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم الْأميانَ وأَيدهم بِروحٍ 
هنادلة (�مم لرحم أو حاجة فتكون ، )٢٢من اآلية :اوقد حتصل للرجل مواد

، ملّا  به إميانه، وال يكون به كافراً، كما حصل من حاطب بن أيب بلتعةذنباً ينقص
يا أَيها الَّذين آمنوا ال �  : وأنزل اهللا فيه�كاتب املشركني ببعض أخبار النيب 

  ).١من اآلية: املمتحنة( �تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياَء
فك، فقال لسعد بن إلالبن أيب يف قصة اوكما حصل لسعد بن عبادة ملا انتصر 

وكان قبل ذلك : تقدر على قتله، قالت عائشة كذبت واهللا، ال تقتله و ال: معاذ
: رجالً صاحلاً، ولكن احتملته احلمية، وهلذه الشبهة مسى عمر حاطباً منافقاً فقال

فكان عمر " إنه شهد بدراً: فقال. رسول اهللا أضرب عنق هذا املنافق دعين يا
  .متأوالً يف تسميته منافقاً للشبهة اليت فعلها

إمنا أنت ! لنقتلنه! كذبت لعمر اهللا: وكذلك قول أسيد بن حضري لسعد بن عبادة
  .منافق، جتادل عن املنافقني؛ هو من هذا الباب

وإن كان قال . منافق: وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم
  .)١(اهـ." ومودة للمنافقنيذلك ملّا رأى فيه نوع معاشرة

اللطيف بن عبدالرمحن بن حسن بن حممد بن عبدالوهاب رمحه  قال الشيخ عبد
وتأمل قصة حاطب بن أيب بلتعة، وما فيها من الفوائد؛ فإنه هاجر إىل اهللا : "اهللا

 إىل �أنه كتب بسر رسول اهللا : ورسوله، وجاهد يف سبيله، لكن حدث منه
 ومسريه جلهادهم، ليتخذ �خيربهم بشأن رسول اهللا املشركني من أهل مكة، 

بذلك يداً عندهم، حتمي أهله و ماله مبكة، فرتل الوحي خبربه، وكان قد أعطى 
 علياً، والزبري، يف طلب �ظعينة، جعلته يف شعرها، فأرسل رسول اهللا : الكتاب

ىت خاخ، فكان ذلك، ودداها، ح: الظعينة، وأخربمها أما جيداا يف روضة

                                           
 ).٥٢٣-٧/٥٢٢(جمموع الفتاوى ) ١(



 ١٢

 .�أخرجت الكتاب من ضفائرها، فأتى ا رسول اهللا 

رسول اهللا، إين مل أكفر بعد  يا: هذا؟ فقال ما: فدعا حاطب بن أيب بلتعة، فقال له
إمياين، ومل أفعل هذا رغبة عن اإلسالم، وإمنا أردت أن تكون يل عند القوم يد، 

 عمر يف قتله، واستأذن. صدقكم خلوا سبيله: �أمحي ا أهلي، ومايل، فقال 
وما يدريك أن اهللا اطلع على أهل بدر : دعين أضرب عنق هذا املنافق، قال: فقال
يا أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُوا �: فقال. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: فقال

  .، اآليات)١من اآلية: املمتحنة( �عدوي وعدوكُم أَولياَء
اإلميان  ، ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه وله  ملخاطبة باسمفدخل حاطب يف ا

أن فعل : خصوص السبب، الدال على إرادته مع أن يف اآلية الكرمية، ما يشعر
حاطب نوع مواالة، وأنه أبلغ إليهم باملودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، 

ذلك، إذا كان ظـــاهر يف أنه ال يكفر ب" صدقكم خلوا سبيله: "لكن قوله
مرتاب، وإمنا فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو  مؤمناً باهللا ورسوله، غري شاك، و ال

  .خلو سبيله: كفر ملا قال
ما يدريك لعل اهللا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم : "�و ال يقال قوله 
ا لو كفر ملا بقي من حسناته، م: هو املانع من تكفريه؛ ألنا نقول" فقد غفرت لكم

ومن يكْفُر �: مينع من حلاق الكفر، وأحكامه فإن الكفر يهدم ما قبله، لقوله تعاىل
لُهمبِطَ عح فَقَد انميوقوله) ٥من اآلية: املائدة( �بِالْأ :� مهنبِطَ عكُوا لَحرأَش لَوو

اإلميان   والكفر حمبط للحسنات و،)٨٨من اآلية: األنعام( �ما كَانوا يعملُونَ
  .باإلمجاع، فال يظن هذا

: وقوله، )٥١من اآلية: املائدة( �ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم�: وأما قوله تعاىل
�ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤماً يقَو جِدادلة)(ال تا :

يا أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُوا الَّذين اتخذُوا دينكُم هزواً �: وقوله،)٢٢من اآلية
 متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاَء ويلأَو الْكُفَّارو كُملقَب نم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نباً ملَعو

نِنيمؤدته وخصته باملواالة  املطلقة العامةقد فسرته الس؛ ف)٥٧:املائدة (�منة، وقي.  
مراتب متعددة، : وأصل املواالة هو احلب والنصرة والصداقة، ودون ذلك



 ١٣

  .)١(اهـ."ولكل ذنب حظه وقسطه، والوعيد والذم
إمنا ] �[فإن ظن ظان أن صفحه : "جاء يف التوضيح شرح اجلامع الصحيح     و

 أن يعلم ذلك؛ فقد �وز ملن بعد رسول اهللا جي ال كان ملا أعلمه اهللا من صدقه، و
وقد أخرب اهللا . ظن خطأ؛ ألن أحكام اهللا يف عباده إمنا جتري على ما ظهر منهم

 مقيمني معتقدين للكفر أصحامسبحانه نبيه عن املنافقني الذين كانوا بني ظهراين 
إلسالم وعرفه إياهم بأعيام مث مل يبح له قتلهم وسبيهم، إذا كانوا يظهرون ا

بألسنتهم، فكذلك احلكم يف كل أحد من خلق اهللا، أن يؤخذ مبا ظهر ال مبا بطن، 
 .)٢(اهـ"وقد روى مثل ذلك عن األئمة

ومن هؤالء األئمة رمحهم اهللا اإلمام الشافعي حيث قال تعليقاً على حديث 
طرح احلكم باستعمال الظنون ألنه : يف هذا احلديث مع ما وصفنا لك: "حاطب
ن الكتاب حيتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه مل يفعله شاكاً يف ملا كا

اإلسالم وأنه فعله ليمنع أهله، وحيتمل أن يكون زلة ال رغبة عن اإلسالم،  
  .واحتمل املعىن األقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله

حد أتى   فيه بأن مل يقتله ومل يستعمل عليه األغلب، و ال أ�وحكم رسول اهللا 
  مباين يف عظمته �يف مثل هذا أعظم يف الظاهر من هذا؛ ألن أمر رسول اهللا 

، ورسول �جلميع اآلدميني بعده، فإذا كان من خابر املشركني بأمر رسول اهللا 
 يريد غرم فصدقه ما عاب عليه األغلب مما يقع يف النفوس، فيكون لذلك �اهللا 

  . وأوىل أن يقبل منه مثل ما قبل منهمقبوالً؛ كان من بعده يف أقل من حاله
إمنا تركه " قد صدق: "  قال�إن رسول اهللا : أفرأيت إن قال قائل: قيل للشافعي

  .ملعرفته بصدقه بأن فعله كان حيتمل الصدق وغريه
  إن املنافقني كاذبون، وحقن دماءهم بالظاهر، فلو �قد علم رسول اهللا : فيقال له

العلم بصدقه كان حكمه على املنافقني القتل بالعلم   يف حاطب ب�كان حكم النيب 
بكذم، ولكنه إمنا حكم يف كل بالظاهر وتوىل اهللا عزوجل منهم السرائر، ولئال يكون 

                                           
 ).٤٧٤-١/٤٧٢(الدرر السنية يف األجوبة النجدية ) ١(
 قسم الكتـاب  –عة أم القرى اجلزء الذي حققه حممد إلياس حممد أنور، لنيل درجة املاجستري، جام          ) ١/٦٣() ٢(

 . هـ١٤١٦والسنة، 



 ١٤

  .حلاكم بعده أن يدع حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل اجلاهلية
   فهو عام حىت يأيت عنه داللة على أنـه أراد بـه        �وكل ما حكم به رسول اهللا       

خاصاً أو عن مجاعة املسلمني الذين ال ميكن فيهم أن جيهلوا له سنة أو يكون ذلك                
  .)١(اهـ"وجل موجوداُ يف كتاب اهللا عز

 هذا التفصيل، وعلمت أن القاعدة الفقهية تنص – بارك اهللا فيك -إذا علمت ) ٢
تعلق ، وقد أكد هذا املعىن يف هذا الباب فيما ي)٢("اليقني ال يزول بالشك"على أن 

  ؛ �باحلكام حديث الرسول 
 : دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنا:عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ

م أَصلَحك اللَّه حدثْ بِحديث ينفَعك اللَّه بِه سمعته من النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
 فيما أَخذَ علَينا أَنْ بايعنا علَى : دعانا النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَبايعناه فَقَالَ:قَالَ

وأَنْ لَا ننازِع السمعِ والطَّاعة في منشطنا ومكْرهنا وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا 
  .)٤(")٣(أَمر أَهلَه إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌالْ

فاحلديث يقرر أن األصل يف احلاكم املسلم احلكم بإسالمه، وأن ال ينقل عن ذلك 
، وعلى هذا جمرد "رهانٌإِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه ب"إال بيقني،  

الظن والشك ال يصح معه احلكم بكفر احلاكم، وما دام احلال كذلك يرجع إىل 
  .األصل وهو احلكم بإسالمه

  .ومن هنا فرق أهل السنة واجلماعة بني تكفري املعني وتكفري غري املعني
نه فقد يطلق على القول والفعل أنه كفر، و ال يلزم من ذلك احلكم على فاعله أ

  .كافر؛ ألن تكفري القول والفعل من باب تكفري غري املعني
                                           

 ). ٤/٢٥٠(األم ) ١(
األمور مبقاصدها، والـيقني ال     : "هذه إحدى القواعد اخلمس الكربى اليت يدور عليها الفقه اإلسالمي، وهي          ) ٢(

 ".يزول بالشك، والضرر يزال، واملشقة جتلب التيسري، والعادة حمكمة
، فأحال إىل أمر حسي، يدرك برؤية       "حىت ترون ) "١:  حىت يكفّر احلاكم    فاشتمل احلديث على هذه الشروط     )٣(

 قد ذكر الرؤية بواو اجلماعة مما يقتضي أن هذا ليس مما يدركه الفرد، بل البد مجاعـة              �مث هو   ) ٢. البصر
) ٥. ، مبعىن أن يكون ظاهراً"بواحاً) "٤. ، فال يكفر باملعصية وإن كانت كبرية"كفرا) "٣من املسلمني يروه   

 .فال يكفي أي برهان بل البد أن يكون من اهللا، يعين بنص ظاهر صحيح صريح". عندكم فيه من اهللا برهان"
، ومسلم يف كتاب )٧٠٥٦(، حديث رقم .."سترون : "�أخرجه البخاري يف كتاب الفنت، باب قول النيب ) ٤(

 ).١٧٠٩(اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، حديث رقم 



 ١٥

  :و ال يكفر املعني عندهم إال بعد توفر األمور التالية
  .قيام احلجة) ١
  .ثبوت الشروط ، وهي حصول العلم الصحيح، و حتقق القصد) ٢
  :انتفاء املوانع، وهي أربعة تنايف الشروط، وهي التالية) ٣

  .علماجلهل املنايف لل) أ     
  .اإلكراه املنايف للقصد) ب            
  .اخلطأ، املنايف للقصد) ج     
  .التأويل املنايف للقصد)  د     

  .فال حيكم بكفر املعني إال بعد حتقق هذه األمور، خبالف التكفري لغري املعني
إذا علمت هذا تبينت أن احلكم بتكفري احلكام الذين األصل فيهم اإلسالم، : أقول

السهولة، بل حيتاج األمر إىل يقني، ألن ما ثبت بيقني ال يزول إال بيقني، ليس ذه 
  .إ ذ الشك ال يرفع اليقني

وقد علمت مما سبق أن احلكم بالتكفري يف هذه املسألة حيتاج إىل تفصيل، وترتيل ) ٣
هذا التفصيل على الواقع ال يصح الرجوع فيه إال للعلماء الذين هم مرجع يف مثل 

 .هذه األمور
وإِذَا جاَءهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إِلَى �: قال تبارك وتعاىل

 كُملَيع لُ اللَّهال فَضلَوو مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسالر
   .)٨٣:النساء (�اتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليالًورحمته لَ

الدعوى أن الدولة ساعدت وأعانت األمريكان : ولننظر يف هذه املسألة قليالً
  .والدول احلليفة على قتال املسلمني، يف أفغانستان والعراق

  هل هذه الدعوى صحيحة؟
ناك ما مينع من أن ، هل ه)١(على فرض التسليم بأن هذا حصل من الدولة: أقول

  تعني الدولة املسلمة دولة كافرة يف قتال دولة كافرة أخرى؟ 

                                           
 .ليس هناك أي دليل يقيين أن هذا حصل) ١(



 ١٦

تصالحونَ الروم : " قَالَ�عن ذي مخمرٍ عن النبِي  )١(جاء عند امحد يف املسند
غتونَ ولَمسفَت هِمائرو نا مودع مهو متونَ أَنزغتا ونا آملْحزِلُونَ صنت ونَ ثُممن

 أَلَا غَلَب :بِمرجٍ ذي تلُولٍ فَيقُوم إِلَيه رجلٌ من الرومِ فَيرفَع الصليب ويقُولُ
الصليب فَيقُوم إِلَيه رجلٌ من الْمسلمني فَيقْتلُه فَعند ذَلك تغدر الروم وتكُونُ 

لَاحالْمةُ آلَافرشع ةكُلِّ غَاي عةً مغَاي انِنيي ثَمف كُمونأْتفَي كُمونَ إِلَيعمتجفَي م."  
ففي هذا احلديث ذكر الرسول أن أمة اإلسالم ستصاحل الروم وتقاتل معها عدواً 

 بكفر أمة اإلسالم، وهذا دليل بني أن نصرة �من ورائهم؛ ومل حيكم الرسول 
  !لى الكافر ليست من املواالة والتويل املخرج من امللةالكافر ع

 أن الدولة يف -  لو سلمنا ما تقدم من وقوع معونة الدولة للكفار - والذي حصل  
 إمنا - لو حتقق ما ذكرمتوه -العراق كانت دولة بعثية كافرة، فاململكة السعودية 

  !سالمأعانت كافرا على كافر، وهذا ال حرج فيه، و ال خيرج عن اإل
أما قضية أفغانستان، فهذا قلب للحقائق، فإن السعودية لعلها الدولة الوحيدة اليت  

اعترفت حبكومة طالبان، وسعت للصلح بني األحزاب والفصائل، وقامت 
  !!باستقباهلم يف مكة املكرمة جبوار الكعبة بيت اهللا، مث يقال عنها ما يقال

بسببه على اململكة العربية السعودية وعلى هذا فإن هذا األمر ال يصلح أن حيكم 
بالكفر، واألصل أا دولة مسلمة حكومة وشعباً، وهذا األمر هو اليقني، وما ذكر 

  .غايته أنه ظن وشك وهذا ال يصلح لدفع اليقني، فنحن عليه، واهللا املوفق
  

                                           
، وأبوداود يف كتاب اجلهاد، باب يف صـلح العـدو،   )، الرسالة١٦٨٢٦، حتت رقم  ٢٨/٣٤(أخرجه أمحد   ) ١(

وصححه حمققـو   ). ٤٠٨٩(، وابن ماجه يف كتاب الفنت، باب املالحم، حديث رقم           )٢٧٦٧(حديث رقم   
 .املسند



 ١٧

  املقصد الثالث 
  مناقشة الكتاب

  
ملة إبراهيم ودعوة األنبياء "يان هذا الكتاب أراد فيه مؤلفه كما يظهر من عنوانه ب
  ".واملرسلني وأساليب الطغاة يف متييعها وصرف الدعاة عنها

  :ووقع يف سبيل ذلك يف املشكالت التالية، وهي
 فسر الرباءة من الكفر والكافرين ومن الشرك واملشركني، تفسرياً خيالف ما هو - ١

  .مقرر عند أهل السنة واجلماعة
 يف احلكم بكفر احلكام املسلمني، ألم على حد تفسريه للرباءة  أوقعه هذا التفسري- ٢

  .مل يتحقق لديهم أصل الرباءة من الكفر وأهله، والشرك وأهله
 ركز على موضوع الرباءة حىت يكاد يصور للقارئ أن هذا هو حمور دعوة - ٣

 هذا األنبياء، وكأن األنبياء ما علموا أممهم إال هذا الشيء وكأن القضية حمصورة يف
  .اجلانب فقط، فالدين ال شيء فيه غري أن جيلس املسلم يف قضية املواجهة هذه مع الكفار

 وقوعه يف قضية تكفري اتمعات لنفس السبب السابق، وهو عدم حتقيق الرباءة من - ٤
  .الكفار، والرضى مبا عليه احلكام يف هذا

  .ه وظف كالم العلماء يف غري حمله، وجرى به يف غري ميدان- ٥
  أهله موقف اإلسالم من الكفر و

االستسالم هللا "واحلقيقة أن الرباءة من الكفر و الكفار من أصل الدين، فاإلسالم هو 
  ".بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة، والرباءة من الشرك وأهله

  : فاإلسالم مبين على أصلني 
 واملواالة فيه، األمر بعبادة اهللا وحده ال شريك له، والتحريض على ذلك،: األول 

  .وتكفري من تركه
اإلنذار عن الشرك يف عبادة اهللا، والتغليظ يف ذلك، واملعاداة فيه وتكفري من : الثاين 

  .فعله
  :والرباءة من الشرك وأهله، على مرتبتني 



 ١٨

أن ينعقد القلب على كراهية وبغض الكفر والشرك وأهلهما، فال حيب : املرتبة األوىل 
  .صرمها حمبة أو نصرة من أجل الدين أو العقيدة الكفرية اليت هم عليهاالكفر وأهله و ال ين

األعمال الظاهرة يف هذا اجلانب وهي على أقسام، على أساس تعاملنا : املرتبة الثانية 
  مع الكفار يف الشرع، حبسب نوع الكافر؛ 

  . أو غري حريب)بيننا وبني حكومته حرب قائمةً(حربياً فإن الكافر إما أن يكون 
  والكافر احلريب إما أن نكون معه يف جهاد أو يف عهد وصلح وهدنة

  .هو إطار تعاملنا معه، وتأيت أحكام اجلهاد) أي اجلهاد(فإن كنا معه يف جهاد، فهذا 
  .وإن كنا معه يف عهد وصلح وهدنة، فهذا هو إطار تعاملنا معه، وتأيت أحكام الصلح

وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم وال �: ل تعاىلقاوقد جاء اإلسالم حبفظ العهد والصلح، 
 �تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكيدها وقَد جعلْتم اللَّه علَيكُم كَفيالً إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ

  .)٩١:النحل(
 ينقُضونَ عهدهم في كُلِّ مرة وهم الَ الَّذين عاهدت منهم ثُم�: وقال تبارك وتعاىل

وإِما } ٥٧{فَإِما تثْقَفَنهم في الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ} ٥٦{يتقُونَ
-٥٦:األنفال (� الَ يحب اخلَائنِنينَّ اللّهتخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواء إِ

٥٨ .(  
إِلَّا الَّذين عاهدتم من الْمشرِكني ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ولَم يظَاهروا �: وقال تعاىل

الْم بحي إِنَّ اللَّه هِمتدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيمداً فَأَتأَح كُملَيعنيق٤:التوبة (�ت(.  
  .وتراعى أحكام الصلح معه

وإِن استنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النصر إِلَّا علَى قَومٍ بينكُم وبينهم �: قال تعاىل
ريصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو يثَاق٧٢:ألنفالا (�م(.   

  :وبينهم صلحومن الكفار احلربيني الذين بيننا 
من أبرم معه أو مع دولته معاهدة صلح أو ، وهو  بضم امليم وفتح اهلاء اسم مفعول:املعاهد 

  .معاهدة عدم اعتداء
ان، وهو احلريب الذي األمإذا طلب منه : بضم امليم وسكون السني وكسر امليم: املستأمن 

 دخل دارلياله وعرضه ودينه قت على نفسه ومؤ املاناألمطي عأُ، يعين قتةؤعقدت له الذمة امل



 ١٩

  .كالتجار وحنوهم، اإلسالم
وهم من ترسلهم دوهلم إىل بالد املسلمني لتبليغ رسالة أو أمر من  : رسل امللوك

  .األمور مع احلكومة املسلمة، وهم اليوم أصحاب السفارات والقنصليات
  : خيرج عن أن يكون والكافر غري احلريب فهو ال

ويقـرون  . ليهود والنصارى وغريهم ممن يقيم يف دار اإلسالم         املعاهد من ا  هو    و ذمياً
  . )١(على كفرهم بشرط بذل اجلزية والتزام أحكام اإلسالم الدنيوية

وإِنْ أَحد �: وهناك الكافر الذي بيننا وبينه دعوة ملا تصل بعد إىل احلرب، قال تعاىل
 يسمع كَالم اللَّه ثُم أَبلغه مأْمنه ذَلك بِأَنهم قَوم ال من الْمشرِكني استجارك فَأَجِره حتى

 وهذه الدعوة إىل اإلسالم قبل اجلهاد، حيث يدعى إىل اإلسالم أو .)٦:التوبة (�يعلَمونَ
  .اجلزية فإن امتنع عن ذلك قاتلناه

 عبد اللَّه بنِ عمرٍو رضي      عنوالدليل على حترمي دم املعاهد والذمي واملستأمن ما جاء          
من قَتلَ معاهدا لَم يرِح رائحةَ الْجنة وإِنَّ      : "اللَّه عنهما عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ        

  .)٢("رِحيها توجد من مِسرية أَربعني عاما
مٍ عن عدة من أَبناِء أَصحابِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن              بن سلَي  صفْوانعن  

ا أَو انتقَصه أَو    أَلَا من ظَلَم معاهد   : "آبائهِم دنيةً عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ         
أَكَلَّف هطَاقَت قفَو ةاميالْق موي هجِيجا حفْسٍ فَأَنيبِ نرِ طيئًا بِغيش هنذَ مأَخ ٣("و(      

عن سلَمةَ بنِ نعيمِ بنِ مسعود الْأَشـجعي        والدليل على حترمي قتل رسل امللوك ما جاء         
 لَهما حني قَرأَ كتاب     :ه علَيه وسلَّم يقُولُ    سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّ     :عن أَبِيه نعيمٍ قَالَ   

 . نقُولُ كَما قَـالَ    :قَالَا] �يقول لرسويل مسيلمة إليه     : يعين[ ؟مسيلمةَ ما تقُولَان أَنتما   
  .)٤(" أَما واللَّه لَولَا أَنَّ الرسلَ لَا تقْتلُ لَضربت أَعناقَكُما:قَالَ

                                           
 .  )١٤١، ١٢١-٧/١٢٠(املوسوعة الفقهية الكويتية ) ١(
 ).٣١٦٦(أخرجه البخاري يف كتاب اجلزية باب امث من قتل معاهداً بغري جرم، حديث رقم ) ٢(
أخرجه أبوداود يف كتاب اخلراج واإلمارة والفيء، باب يف تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، حديث                ) ٣(

حايب فواضحة، أما جهالة أبناء الصحابة فهم       ، واجلهالة اليت يف السند ال تضر، أما جهالة الص         )٣٠٥٢(رقم  
مجاعة، ورواية اهول إذا تعددت قويت، وهم أبناء صحابة فهذا أقوى يف عدالتهم، فاحلديث حسن إن شاء           

 .اهللا
، واحلاكم )٢٧٦١(، وأبو داود يف كتاب اجلهاد، باب الرسل، حديث رقم )٣/٤٨٧(أخرجه أمحد يف املسند ) ٤(

= 



 ٢٠

هؤالء الكفار حبسب وصفهم يأيت حكمهم، لسنا معهم مجيعاً يف مواجهة أو حـرب       ف
  !أو عداء

  :عود على بدء 
  .املؤلف مل يراع هذا التفصيل السابق يف حال الدول املسلمة مع الكفار

بل حىت على مستوى املعامالت الظاهرة مع الكفار، فإن املؤلف يطلق الكالم حبيـث              
  !لكفار هي عنده من باب ترك الرباءة من الكفر وأهلهيشعرك أن أي معاملة مع ا

حمبة الكفار أو نصرم من     : وأهل السنة ضبطوا املواالة للكفار املخرجة من امللة بأا          
  .أجل دينهم

وما عدا ذلك فهو من املواالة غري املخرجة من امللة تدور مـع األحكـام الـشرعية                 
  .التكليفية اخلمسة

  .خصائصهم يف عادام حرامفالتشبه م مبا هو من 
  .وخمالفتهم يف عادام واجبة

ودعوم إىل الدين عن طريق التلطف والترفق م يف إجابة دعوم والـسماح هلـم               
  .حبضور جمالسنا يف عهدهم وذمتهم مستحب بل قد جيب

  .التزوج بالكتابيات العفيفات مباح
صالً، فال تنـايف أصـل      وهي كما ترى مراتب ودرجات، وهي غري خمرجة من امللة أ          

  .الرباءة من الكفر وأهله
: اللطيف بن عبدالرمحن بن حسن بن حممد بن عبدالوهاب رمحـه اهللا            قال الشيخ عبد  

ال �: وقولـه ،  )٥١من اآلية : املائدة( �ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم    �: وأما قوله تعاىل  "
ونَ بِاللَّهنمؤماً يقَو جِدتولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيادلة)( و٢٢من اآلية: ا(، 

يا أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُوا الَّذين اتخذُوا دينكُم هزواً ولَعباً من الَّذين أُوتـوا               �:وقوله
   الْكُفَّارو كُملقَب نم ابتالْك      نِنيمؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاَء ويلقد فسرته  ؛ ف )٥٧:املائدة (� أَو

                                           
=  

هذا حديث صحيح على شـرط      : "، وقال   )٣/٥٤مصطفى عطا   (،  )٢/١٥٥ى عطا   مصطف(يف املستدرك   
 .اهـ، واحلديث حسن اإلسناد"مسلم ومل خيرجاه
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  .السنة، وقيدته وخصته باملواالة  املطلقة العامة
مراتب متعددة، ولكـل  : وأصل املواالة هو احلب والنصرة والصداقة، ودون ذلك    

  .)١(اهـ."ذنب حظه وقسطه، والوعيد والذم
ك وأمجل، وأطلق العبارات بأن الرباءة من الكفار هي يف الـبغض            واملؤلف مل يبني ذل   

  !والعداوة والتربؤ واملواجهة معهم، ويرى أن من ترك ذلك فقد ترك ملة إبراهيم
  :حمور الكتاب 
الفصل األول، وبإبطاله تسقط باقي الفـصول،    ى  يقوم عل " ملة إبراهيم "وهذا الكتاب   

  .وما يتعلق به مباشرة يف باقي الفصولوعليه فسأركز مناقشيت على هذا الفصل، 
  :وذلك من خالل النقاط التالية

  :ينطبق على الكتاب أنه جاء بكلمة حق وأراد ا باطالً؛ فمن ذلك ) ١
  : من أن ملة إبراهيم هي ٢٩-٢٨ما ذكره يف ص) أ  

  .إخالص العبادة هللا وحده، بكل ما حتويه كلمة العبادة من معان
  .هوالرباءة من الشرك وأهل

هذا الكالم حق، ال ينازعه فيه أحد، لكن مباذا تفسر قضية الرباءة مـن الـشرك                  
وأهله، هل تفسر بأن مطلق مواالة للمشركني خترج املسلم من حيز اإلسالم إىل الكفـر               

  األكرب؟
  هل تفسر هذه الرباءة مبا يقتضي أن يكون املسلم يف مواجهة دائمة وقتال مع الكفار؟

سالم من جواز الصلح من الكفار احلربيني إذا رأى اإلمام مصلحة يف            أين ما جاء يف اإل    
  ذلك؟

أين ما جاء يف اإلسالم من التفريق بني املعاملة الظاهرة للكفار بني حبهم ونـصرم               
  لدينهم واعتقادهم؟

كيف يكون هذا املعىن الذي يقرره صاحب الكتاب متفقاً مع ما قرره الـشرع مـن                
على فهم صاحب الكتاب يكون ذلك مناف للرباءة من الشرك          جواز نكاح الكتابية؟ إذ     

                                           
 ).٤٧٤-١/٤٧٢(الدرر السنية يف األجوبة النجدية ) ١(
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  !وأهله
كيف يتفق تفسريه هلذه الرباءة مع ما جاء يف الشرع من مراعاة حال املسلم من القوة                

  والضعف، وكذا األمة املسلمة؟
   رِيدالْخ يدعأَبِي س نع:         لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمقُولُ سأَى   : "ير ـنم

                فـعأَض ـكذَلو فَبِقَلْبِه عطتسي فَإِنْ لَم انِهسفَبِل عطتسي فَإِنْ لَم هدبِي هريغا فَلْيكَرنم كُمنم
ان١("الْإِمي(.  

فهذه أمور ترجع إىل القدرة واالستطاعة ، كل هذا مل يراعه صاحب الكتاب، فذهب              
  .ءة بذاك املعىن دون أي قيديفسر الربا

بل ملّا جاء ينقل من كالم العلماء يف املعىن حذف من كالمهم هذه القيود، فخذ               ) ب  
  :مثالً

ملا اهم عـن مـوالة      : "يقول العالمة ابن القيم   ) : "ملة إبراهيم ( من كتاب    ٤٠ص
ـ "الكفار اقتضى ذلك معادام والرباءة منهم وجماهرم بالعدوان يف كل حال           مـن  اهـ

  ).٣/٦٩(بدائع الفوائد 
ال يتخذ املؤمنـون    : قوله تعاىل   : "ومبراجعة املوضع الذي نقل منه، جند العبارة هكذا       

الكافرين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعل ذلك فليس من اهللا يف شيء إال أن تتقـوا        
ـ   ، ومعلوم أن التقاة ليست مبواالة ، ولكن        ] ٢٨: آل عمران   [ منهم تقاة     اهم  ملا

، عن موالة الكفار اقتضى ذلك معادام والرباءة منهم وجماهرم بالعدوان يف كل حـال             
  اهـ".إال إذا خافوا من شرهم فأباح هلم التقية ، وليست التقية مواالة هلم

فحذف من كالمه ما تراه، وتأمل االستثناء يف الكالم، وهو موضوع كالم ابن القيم،              
  !! وبتره صاحب الكتابوهو ألصق مبوضوع الكتاب هنا،

وال : "ويقول الشيخ إسحاق بن عبدالرمحن    : " يقول صاحب كتاب ملة إبراهيم     ٤١ص
 وذكر آيـة املمتحنـة      -يكفي بغضهم بالقلب، بل ال بد من إظهار العداوة والبغضاء،           

:  أي�بدا بيننا�:  فانظر إىل هذا البيان الذي ليس بعده بيان، حيث قال-السابقة مث قال 

                                           
 ). ٤٩(أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، حديث رقم ) ١(
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هر؛ هذا هو إظهار الدين، فال بد من التصريح بالعداوة، وتكفريهم جهاراً، واملفارقـة              ظ
كمـا أن أصـل     . أن تكون يف عدوة، والضد يف عدوة أخرى       : ومعىن العداوة . بالبدن
وقلب املؤمن ال خيلو من عداوة الكافر، وإمنـا         . املقاطعة بالقلب واللسان والبدن   : الرباءة

  اهـ"، جزء اجلهاد١٤١اهـ من الدرر السنية ص..."وة النـزاع يف إظهار العدا
هكذا نقل الكالم مبتوراً عن أوله وآخره ، وأسوقه لك بتمامه لتعرف طريقـة هـذا                

  :الرجل يف النقل
  إخل؟... عن اهلجر: )١(وسئل"جاء يف الدرر السنية 

تب، اهلجر املشروع قد قام الدليل عليه، وأشار جل من السلف إليه، وهو مرا            : فأجاب
وله أحوال وتفاصيل، على القلب واللسان واجلوارح، قال اهللا تعاىل عن اخلليـل عليـه               

، وقال ]٤٨: سورة مرمي آية [�وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ من دون اللَّه وأَدعو ربي�: السالم
: سورة الكهف آية   [�ا اللَّه وإِذ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ إِلَّ    �: تعاىل عن أصحاب الكهف   

١٦ .[  
  . وقد هجر النيب صلى اهللا عليه وسلم الثالثة، وقصتهم مشهورة

  .وقد ذكر ابن القيم، رمحه اهللا يف اهلدي، يف فقه القصة ما يكفي
  .الترك والفراق والبغض: وأصل اهلجر

  . ترك ما ى اهللا عنه، وجمانبته والبعد عنه: وشرعاً
ال واألشخاص، وهو يف املشركني، ومن الذ م، واستحسن ما هم           وهو عام يف األفع   

؛ وهـذه  عليه، وخدمهم، وازدراء أهل اإلسالم أعظم، ألن قبح الشيء من قبح متعلقـه           
  اجلملة فيها أقسام، وهلا تفاصيل؛

والقرآن من أوله إىل آخـره ينـادي علـى ذلـك؛            . هجر الكفار واملشركني  : منها
  .  من أعدائهمتييز أولياء اهللا: ومصلحته

وقد نص اإلمام أمحد وغريه من السلف،       . هجر أهل البدع واألهواء   : وقريب من هذا  
أهل البدع إن مرضـوا فـال       : على البعد عنهم، وجمانبتهم، وترك الصالة عليهم، وقال       

                                           
    . إسحاق بن عبدالرمحن بن حسن، حيث صرح بامسه قبل هذه الفتوى، يف الدرر يعين الشيخ) ١(
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تعودوهم، وإن ماتوا فال تشهدوهم؛ فتجب مفارقتهم بالقلب، واللسان، والبدن، إال من            
وقَد نزلَ علَـيكُم فـي      �: اهد عليه باحلجة، مع أمن الفتنة، قال تعاىل       داع إىل الدين جم   

            مهعوا مدقْعا فَال تأُ بِهزهتسيا وبِه كْفَري اللَّه اتآي متعمابِ أَنْ إِذَا ستسورة [ اآلية   �الْك
  ]. ١٤٠: النساء آية

  .ثريواآليات واألحاديث، وكالم العلماء يف هذا ك
يـوم  �: ويكفي العاقل قوله تعاىل، بعد يه عن مواالة املشركني        : قال بعض احملققني  

تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت من خيرٍ محضراً وما عملَت من سوٍء تود لَو أَنَّ بينها وبينه أَمداً      
هفْسن اللَّه كُمذِّرحييداً وع٣٠: سورة آل عمران آية[ اآلية �ب.[  

ابن كثري، رمحه اهللا تعاىل اإلمجاع على أن تارك اهلجرة عاص، مرتكـب              وقد حكى 
  . حمرماً على ترك اهلجرة

قَـد  �: وال يكفي بغضهم بالقلب، بل ال بد من إظهار العداوة والبغضاء، قال تعاىل            
      و يماهري إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم تـا           كَانممو كُمـنآُء مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذ

   وا بِاللَّهنمؤى تتداً حاُء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنكَفَر اللَّه وند نونَ مدبعت
هدح٤: سورة املمتحنة آية [�و.[  
ظهر؛ هذا  :  أي �وبدا بيننا �: ظر إىل هذا البيان الذي ليس بعده بيان، حيث قال         فان

  . هو إظهار الدين، فال بد من التصريح بالعداوة، وتكفريهم جهاراً، واملفارقة بالبدن
  .أن تكون يف عدوة، والضد يف عدوة أخرى: ومعىن العداوة

  . ان والبدناملقاطعة بالقلب واللس: أصل الرباءة]  كما أن[
فإا قد ختفى : وقلب املؤمن ال خيلو من عداوة الكافر، وإمنا النـزاع يف إظهار العداوة 

وقد ختفى العداوة من مستضعف معذور،      . لسبب شرعي، وهو اإلكراه مع االطمئنان     
وقد ختفى لغرض دنيوي، وهو الغالب على أكثر اخللـق، هـذا إن مل              . عذره القرآن 

  .يظهر منه موافقة
أن إظهار الدين، هو عدم منعهم ممن يتعبد، أو         : عوى من أعمى اهللا بصريته، وزعم     ود

وليهن من كان يف بالد النـصارى،       . يدرس، دعوى باطلة؛ فزعمه مردود عقالً وشرعاً      
واوس واهلند ذلك احلكم الباطل، ألن الصالة واألذان والتدريس، موجود يف بلـدام،           
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  .صد للناس عن سبيل الرشادوهذا إبطال للهجرة واجلهاد، و
مسلم ترخص لنفسه، وآثر دنياه، واختار أوطام لعذر من األعذار الثمانية؛           : والثاين

فهجر هذا الصنف من الناس، هو من باب هجر أهل املعاصي، الذي ترجم له البخـاري      
 وال يهجر هجر الكفار؛ بل له حقوق يف اإلسالم؛ منها مناصحته والدعاء له، إال             . وغريه

أنا ال نظهر له حمبة ومالطفة، كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات، حبيث إنه ال يرى له ذنباً،                
  .ويغتر به غريه

وقد هجر النيب صلى اهللا عليه وسلم الثالثة، مع إميام، وأجلى عمر صبيغاً إىل وطنه،               
 أقل ومل يزل الصحابة، رضي اهللا عنهم، يهجرون يف. وأمر جره، وى الناس عن كالمه  

ويف احلديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي، والدارقطين والطرباين، من           . من هذا 
أنـا  : "حديث جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال               

، وأخرجه أيضا ابن ماجة، ورجال إسـناده        "بريء من مسلم يقيم بني ظهراين املشركني      
ال يقبل اهللا من مسلم عمـالً، أو        : "حديث معاوية بن حيدة مرفوعاً    ثقاة، وله شاهد من     

، "إخل... من جامع املشرك  : "، أخرجه النسائي، وحديث مسرة مرفوعاً     "يفارق املشركني 
 اهـ."رواه أبو داود

  إىل سياق الكالم وداللته، وأن النقل جاءت فيه تلك القيود            - يا رمحك اهللا     -فانظر  
  !!وضوع، مث إن صاحب الكتاب بترهااملهمة املتعلقة بامل

بل نقله عن العلماء من أئمة الدعوة ما يفيد تكفريهم من واىل الكفار مطلقـاً؛          ) ج
هذا النقل مل يوفق فيه، ومل ينتبه إىل أا فتاوى خاصة حبال معني صدرت فيه، ويـبني                 

  :، وذلك يف ما يلي)١( الشيخ العنقري رمحه اهللاهذا
  : الة كتبها لبعض املعارضني للملك عبد العزيز  يف رس-رمحه اهللا-قال 

وقد بلغنا أن الذي أشكل عليكم أن جمرد خمالطة الكفار ومعاملتهم مبصاحلة وحنوهـا              
 أا هي مواالة املشركني املنهي عنها يف اآليـات          ؛ألجل ذلك  وقدومهم على ويل األمر   

                                           
من عبد اهللا بن عبد العزيز العنقري، إىل من تصل إليه هذه النصيحة،             : "وذلك يف نصيحته اليت صدرها بقوله     ) ١(

، آمني، سالم عليكم    من إخواننا املسلمني، جعلهم اهللا على احلق متعاونني، ولطريق أهل الزيغ والبدع جمانبني            
 .إىل آخره..." ورمحة اهللا وبركاته
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 سليمان بن عبداهللا بن      اليت صنف الشيخ   )١("الدالئل"واألحاديث، ورمبا فهمتم ذلك من      
  . ، ومن سبيل النجاة للشيخ محد بن عتيق شيخال

نبني لكم سبب تصنيف الدالئل فإن الشيخ سليمان صنفها ملا هجمت العساكر            : أوالً  
التركية على جند يف وقته وأرادوا اجتثاث الدين من أصله، وساعدهم مجاعة من أهل جند               

  .من البادية واحلاضرة وأحبوا ظهورهم
كذلك سبب تصنيف الشيخ محد بن عتيق سبيل النجاة هو ملا هجمـت العـساكر               و

  .التركية على بالد املسلمني وساعدهم من ساعدهم حىت استولوا على كثري من بالد جند
، فإنه حبمد اهللا ظاهر املعـىن       فمعرفة سبب التصنيف مما يعني على فهم كالم العلماء        

م، وإظهار مودم ومعاونتهم على املـسلمني،       موافقة الكفار على كفره   فإن املراد به    
، واإلمام وفقه اهللا مل يقـع يف   وحتسني أفعاهلم وإظهار الطاعة واالنقياد هلم على كفرهم       

والناظر يف مصاحلهم، والبد له من التحفظ على رعاياه         ،  شيء مما ذكر فإنه إمام املسلمني     
الشيخ سليمان بـن عبـداهللا       ك – رمحهم اهللا    –وواليته من الدول األجانب، واملشائخ      

ن عتيق إذا ذكروا مواالة املشركني فسروها باملوافقـة         والشيخ عبداللطيف والشيخ محد ب    
 فأنتم وفقكم اهللا راجعوا كالمهم جتدوا ذلك كمـا          والنصرة واملعونة والرضى بأفعاهلم،   

  .ذكرنا
 رمحهم  – قال الشيخ محد بن عتيق فيما نقله عن الشيخ سليمان بن عبداهللا آل الشيخ             

من جامع املشرك وسكن معه فإنه      "  وكذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث          –اهللا  
على ظاهره وهو أن الذي يدعي اإلسالم ويكون مع املـشركني يف االجتمـاع              " مثله  

 وإن ادعى اإلسـالم إال أن       حبيث يعده املشركون منهم فهو كافر مثلهم      والنصرة واملرتل   
 يتوىل املشركني انتهى، فانظر وفقك اهللا إىل قوله يف هذه العبـارة،             يكون يظهر دينه وال   

يتبني لك أن هذا هو الذي أوجب كفره، وأما جمـرد           ؛  "وكون املشركني يعدونه منهم   "
 وأما أخذكم   – مث قال    –االجتماع معهم يف املرتل فإن ذلك بدون إظهار الدين معصية           

                                           
 للشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبـد الوهـاب           ،  "الدالئل يف حكم مواالة أهل اإلشراك     "هو كتاب   ) ١(

   .رمحهم اهللا
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 نافع، وألن العلم ال يتلقى إال من مظانه         العلم من جمرد أفهامكم أو من الكتب فهذا غري        
ولَـو ردوه   �:  وقال تعاىل  �فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم ال تعلَمونَ      �: وأهله قال تعاىل  

فَـإِنْ  �:  وقال تعـاىل   �سولِ وإِلَى أُولي الْأَمرِ منهم لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم        لرإِلَى ا 
               ريخ كرِ ذَلمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه وهدٍء فَريي شف متعازنت

  .�وأَحسن تأْوِيالً
 يف املنهاج بعـد كـالم       – رمحه اهللا    –وقال شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية         

لوم أن الناس ال يصلحون إال بالوالة، وأنه لو توىل من هو دون هؤالء من               ومن املع : سبق
ستون : امللوك الظلمة يعين يزيد واحلجاج وحنومها؛ لكان ذلك خرياً من عدمهم كما يقال      

 أنه  – رضي اهللا عنه     –سنة مع إمام جائر خري من ليلة واحدة بال إمام، ويروى عن علي              
هذه الربة قد عرفناها فما بـال     : بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، قيل له         ال: قال  

. يأمن ا السبيل وتقام ا احلدود، وجياهد ا العدو ، ويقسم ا الفيء              : الفاجرة ؟ قال  
  .ذكره علي بن مهدي يف كتاب الطاعة واملعصية

ن على الرب والتقوى دون اإلمث      وأهل السنة يقولون أنه أي اإلمام يعاو      : وقال فيه أيضاً    
والعدوان، ويطاع يف طاعة اهللا دون معصيته، وال خيرج عليه بالسيف ، وأحاديث الـنيب               

   .)١( اهـ"صلى اهللا عليه وسلم إمنا تدل على هذا
ولعل األدهى من ذلك واألمر أن آية سورة املمتحنة اليت عقد عليها كتابه، جـاءت               

ها ومل يلتفت إليها، وسورة املمتحنة ليست من السور         تلوها آيات تقيد وتفصل مل يورد     
الطويلة، وأنا أورد لك السورة كاملة لتنظر إىل القيد والتفصيل الذي جـاء يف الـسورة              

  : نفسها تلو اآلية اليت بىن عليها صاحب الكتاب كتابه، مث هو يترك ذلك

  �       ي وودذُوا عختوا لَا تنآم ينا الَّذها أَيـاء    ييلأَو كُموـدع
تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَروا بِما جاءكُم من الْحق يخرِجونَ الرسـولَ وإِيـاكُم أَن               

لَـيهِم  تؤمنوا بِاللَّه ربكُم إِن كُنتم خرجتم جِهاداً في سبِيلي وابتغاء مرضاتي تـِسرونَ إِ             

                                           
  .من موقع ال لإلرهاب. ))٩/١٥٧ (٥، ط) ٣٠٩/ ٧ (٢ط( الدرر السنية : املرجع ) ١(
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  } ١{بِالْمودة وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه منكُم فَقَد ضلَّ سواء السبِيلِ
ـ             و إِن يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداء ويبسطُوا إِلَيكُم أَيديهم وأَلِْسنتهم بِالسوِء وودوا لَ

  } ٢{تكْفُرونَ
لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولَا أَولَادكُم يوم الْقيامة يفْصلُ بيـنكُم واللَّـه بِمـا تعملُـونَ                

ريص٣{ب {  
  براء منكُم وممـا قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا            

وا              تنمؤى تتداً حاء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنكَفَر اللَّه ونن دونَ مدبع
           م لَك كلا أَممو نَّ لَكرفغتلَأَس أَبِيهل يماهرلَ إِبإِلَّا قَو هدحو ـا      بِاللَّهنبٍء رين شم اللَّه ن

ريصالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَي١(}٤{ع(    
يمكالْح زِيزالْع أَنت كا إِننبا رلَن راغْفوا وكَفَر ينةً لِّلَّذنتا فلْنعجا لَا تنب٥{ ر {  

سوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر ومن يتولَّ فَإِنَّ اللَّه            لَقَد كَانَ لَكُم فيهِم أُ    
يدمالْح نِيالْغ و٦{ه {  

     غَفُـور اللَّـهو يرقَـد اللَّهةً ودوم مهنم متيادع ينالَّذ نيبو كُمنيلَ بعجأَن ي ى اللَّهسع
ريم٧{ح {  

   موهربأَن ت ارِكُمين دوكُم مرِجخي لَمينِ وي الدف لُوكُمقَاتي لَم يننِ الَّذع اللَّه اكُمهنلَا ي
نيقِْسطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيت٢(}٨{و(     

وكُم في الدينِ وأَخرجوكُم من ديارِكُم وظَاهروا علَى        إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين قَاتلُ     
  } ٩{إِخراجِكُم أَن تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

         اللَّه نوهنحتفَام اتاجِرهم اتنمؤالْم اءكُموا إِذَا جنآم ينا الَّذها أَيفَإِنْ    ي انِهِنبِإِمي لَمأَع 
علمتموهن مؤمنات فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ لَا هن حلٌّ لَّهم ولَا هم يحلُّونَ لَهن وآتوهم               

         نهورأُج نوهمتيإِذَا آت نوهحنكأَن ت كُملَيع احنلَا جا أَنفَقُوا ومِ      مـصـِسكُوا بِعملَا تو 
               ـيملع اللَّهو كُمنيب كُمحي اللَّه كْمح كُما أَنفَقُوا ذَلأَلُوا مسلْيو ما أَنفَقْتأَلُوا ماسرِ وافالْكَو

يمك١٠{ح {  
                                           

 ".ملة إبراهيم" اليت استدل ا املقدسي يف كتابه هذه اآلية) ١(
  !ىل وقوع ختصيص يف احلكم وتفصيل، مل يشر إليهإوهذه اآلية فيها ما خيصص حكم اآلية قبلها، ويشري ) ٢(
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 الَّذين ذَهبت أَزواجهم مثْلَ ما      وإِن فَاتكُم شيٌء من أَزواجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبتم فَآتوا        
  } ١١{أَنفَقُوا واتقُوا اللَّه الَّذي أَنتم بِه مؤمنونَ

يا أَيها النبِي إِذَا جاءك الْمؤمنات يبايِعنك علَى أَن لَّا يشرِكْن بِاللَّه شيئاً ولَا يسرِقْن ولَا                
 و نِنيزـي              يف كينصعلَا يو هِنلجأَرو يهِندأَي نيب هرِينفْتي انتهبِب نيأْتلَا يو نهلَادأَو لْنقْتلَا ي

يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه نلَه رفغتاسو نهايِعفَب وفرع١٢{م {  
تتولَّوا قَوماً غَضب اللَّه علَيهِم قَد يئسوا من الْآخرة كَما يـئس            يا أَيها الَّذين آمنوا لَا      

  .�}١٣{الْكُفَّار من أَصحابِ الْقُبورِ
هذه اآلية اليت فيها التفصيل غري الزمة للمؤلف هنا، ألن حمل القيـد  : و ال يقولن قائل 

؛ ال يقال ذلك؛    �في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم     الَّذين لَم يقَاتلُوكُم    �يف الكفار   
ألن الكافر احلريب إذا دخلنا معه يف عهد وصلح فهو داخل يف اآلية، كما يدل عليه سبب                

  .نزوهلا، حسب ما قرر يف كتب التفسري
ومحل كالم العلماء على غري وجهه، فالعلماء الذين نقل كالمهم يتكلمون عن             ) ٢
ة إظهار الدين الذي جيوز معه للمسلم أن يقيم بني ظهراين املشركني، وهو يورد              قضي

كالمهم يف تفسري معىن الرباءة وأا تقتضي مالزمة مواجهة الكفار والدخول معهم يف             
  .قتال على الدوام

هو يورد ذلك على أساس أن اتمعات اليت نعيش فيها، وليس فيها الـرباءة          : فإن قيل 
  ! بالصورة اليت يقررها فهي جمتمعات كفرمن املشركني

هذا ما دعاين إىل القول بأن قوة كالم املقدسي تقتضي أنـه حيكـم بكفـر                : فأقول
  .اتمعات، بعد حكمه بكفر احلكام

  فانظر إىل حال هذا الكتاب وما يؤول إليه ؟ 
  :وألورد لك مجلة من نقوله مع التعليق عليها 

، والشيخ عبد اهللا، ابنا الشيخ حممد، رمحهـم          من كتابه عن الشيخ حسني     ٥٥نقل ص 
اهللا تعاىل، يف أثناء جواب هلما أما سئال عن رجل دخل هذا الدين وأحبه، ولكـن ال                 

  يعادي املشركني، أو عاداهم ومل يكفرهم؟
ال أعادي املشركني، أو عاداهم ومل يكفرهم، فهو غري مسلم          : فكان مما أجابا من قال    



 ٣٠

ويقُولُونَ نؤمن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَنْ يتخذُوا        �: ىل فيهم وهو ممن قال اهللا تعا    
 �وأَعتـدنا للْكَـافرِين عـذَاباً مهِينـاً       بين ذَلك سبِيالً أُولَئك هم الْكَـافرونَ حقّـاً          

  .اهـ من الدرر")١٥١:النساء(
  . كاملة لتنظر يف تصرفه يف النقل، مث أعلّق عليهكذا نقل العبارة، وأنا أسوقها لك

وقال الشيخ حسني، والشيخ عبد اهللا، ابنـا الـشيخ          : "ونص النقل يف الدرر كما هو     
  : حممد، رمحهم اهللا تعاىل، يف أثناء جواب هلما 

رجل دخل هذا الدين وأحبه، ولكن ال يعادي املـشركني، أو           : املسألة احلادية عشرة  
أنا مسلم، ولكن ال أقدر أن أكفّر أهل ال إله إال اهللا، ولو             : م، أو قال  عاداهم ومل يكفره  

ال أتعرض للقباب، وأعلم    : مل يعرفوا معناها،ورجل دخل هذا الدين وأحبه، ولكن يقول        
  .أا ال تنفع وال تضر، ولكن ما أتعرضها

، أن الرجل ال يكون مسلما، إال إذا عرف التوحيد ودان به، وعمل مبوجبـه             : اجلواب
وصدق الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما أخرب به، وأطاعه فيما ى عنه، وأمر به، وآمن                

ال : ال أعادي املشركني، أو عاداهم ومل يكفـرهم، أو قـال          : فمن قال ؛ به ومبا جاء به   
أتعرض أهل ال إله إال اهللا، ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين اهللا، أو قال ال أتعـرض                  

ويقُولُونَ نؤمن بِبعضٍ ونكْفُر    �:  يكون مسلما، بل هو ممن قال اهللا فيهم        للقباب، فهذا ال  
-١٥٠: النساء   [�بِبعضٍ ويرِيدونَ أَنْ يتخذُوا بين ذَلك سبِيالً أُولَئك هم الْكَافرونَ حقّاً          

١٥١.[  
ال تجِد  �: كفريهم، فقال واهللا سبحانه وتعاىل أوجب معاداة املشركني، ومنابذم، وت       

ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤماً يادلة [، اآلية �قَو٢٢ا.[  
 يا أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياَء تلْقُـونَ إِلَـيهِم            �: وقال تعاىل 

               ـوا بِاللَّـهنمؤأَنْ ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي قالْح نم اَءكُما جوا بِمكَفَر قَدو ةدوبِالْم
كُمباهـ"واهللا أعلم] ١: املمتحنة [ اآليات؛ �ر  

البحث يف مسلم يعتقد معاداة الكفار ال على الطريقة اليت يريدها املقدسي، فما             : أقول
  !سبب املوجب لدخوله حتت هذه الصورة اليت ذكرت يف السؤال وجوابه؟ال

، ٨٤٢، نقل عن الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن يف الـدرر ص ٥٤ومن ذلك يف ص   
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مقت أعدائه املشركني، وبغضهم وعداوم وجهـادهم،       : وأفضل القرب إىل اهللا   : "قوله
فعل ذلك، فله من واليتهم حبسب وذا ينجو العبد من توليهم من دون املؤمنني، وإن مل ي       

  اهـ"فاحلذر احلذر، مما يهدم اإلسالم ويقلع أساسه. ما أخل به وتركه من ذلك
ونص الكالم كما نقله، لكن قبله ما يدل أن الكالم عن عساكر الشرك ال عن جمتمع                
مسلم اختل فيه بعض مظاهر الرباءة من الكفار ال أصلها، فالشيخ يقـرر الـرباءة مـن                 

 يورد كالمه يف مسلم يف جمتمـع إسـالمي،   الذين عدلوا باهللا غريه، واملقدسي       املشركني
من عبد اللطيف بن عبد الرمحن،      . بسم اهللا الرمحن الرحيم   : "وهذا الكالم بتمامه يف أوله    

إىل اإلخوان املكرمني من أهل احلوطة، سلمهم اهللا تعاىل وهداهم، سالم عليكم ورمحـة              
حببلـه، وتـرك التفـرق       كم بتقوى اهللا وطاعته، واالعتصام    فأوصي: وبعد. اهللا وبركاته 

واالختالف، ولزوم مجاعة املسلمني، فقد قامت احلجة بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا             
عليه وسلم، وعرفتم أنه ال إسالم إال جبماعة، وال مجاعة إال بإمارة، وال إمارة إال بطاعة،                

فمن ذلك الفتنة الكربى،    . نشكوه إال إىل اهللا   وقد أناخ بساحتكم من الفنت واحملن، ما ال         
الفتنة بعساكر املشركني أعداء امللة والدين، وقد اتسعت وأضرت، وال          : واملصيبة العظمى 

ينجو املؤمن منها إال باالعتصام حببل اهللا، وجتريد التوحيد، والتحيز إىل أولياء اهللا وعباده              
، وعدل به غريه، ومل ينزهـه عمـا انتحلـه    املؤمنني، والرباءة كل الرباءة ممن أشرك باهللا 

مقت أعدائه املشركني، وبغـضهم     : وأفضل القرب إىل اهللا   ؛ املشركون، وافتراه املكذبون  
وإن مل يفعل ذلك،    وعداوم وجهادهم، وذا ينجو العبد من توليهم من دون املؤمنني،           

  .فله من واليتهم حبسب ما أخل به وتركه من ذلك
يا أَيها الَّـذين آمنـوا ال   �: ا يهدم اإلسالم ويقلع أساسه، قال تعاىل   فاحلذر احلذر، مم  

تتخذُوا الَّذين اتخذُوا دينكُم هزواً ولَعباً من الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم والْكُفَّار أَولياَء              
    نِنيمؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتوانتفاء الشرط يدل على انتفـاء      ] ٥٧: سورة املائدة آية     [�و

  اهـ."اإلميان حبصول املواالة؛ ونظائر هذه اآلية يف القرآن كثري
والشيخ عبداللطيف رمحه اهللا يقرر أن من مل يفعل ذلك فله من واليتهم حبسب مـا                

ج مـن   أخل به وتركه من ذلك، ومل جيعل كل من واىل املشركني وقع يف الشرك املخر              
  . امللة
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  .حكم بكفر احلكام وهذا له شروط وضوابط) ٣
 مل يشترط يف كفر احلكام إال أن يعرفوا بأن هذا األمر كفر – هداه اهللا - املؤلف 

  .٦٠- ٥٩، ٥٧وذلك ما قرره ص
   :�وهذا خالف ما جاء عن رسول اهللا 

 أَصلَحك  :ةَ بنِ الصامت وهو مرِيض قُلْنا      دخلْنا علَى عباد   :عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ     
 دعانا النبِي   :اللَّه حدثْ بِحديث ينفَعك اللَّه بِه سمعته من النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ             

 أَخذَ علَينا أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعـة فـي        فيما :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَبايعناه فَقَالَ     
وأَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه إِلَّا أَنْ تروا كُفْـرا          منشطنا ومكْرهنا وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا       

  .)١("بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ
احلديث يقرر أن األصل يف احلاكم املسلم احلكم بإسالمه، وأن ال ينقل عن ذلك إال               و

جمرد الظن  فإن  ، وعلى هذا    "إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌ         "بيقني،    
األصل وهـو  والشك ال يصح معه احلكم بكفر احلاكم، وما دام احلال كذلك يرجع إىل             

  .احلكم بإسالمه
  .ومن هنا فرق أهل السنة واجلماعة بني تكفري املعني وتكفري غري املعني

فقد يطلق على القول والفعل أنه كفر، و ال يلزم من ذلك احلكم على فاعله أنه كافر؛                 
  .ألن تكفري القول والفعل من باب تكفري غري املعني

  :ألمور التاليةو ال يكفر املعني عندهم إال بعد توفر ا
  . قيام احلجة-
  . ثبوت الشروط ، وهي حصول العلم الصحيح، و حتقق القصد-
  : انتفاء املوانع، وهي أربعة تنايف الشروط، وهي التالية-
  .اجلهل املنايف للعلم) أ      
  .اإلكراه املنايف للقصد) ب             
  .اخلطأ، املنايف للقصد) ج      

                                           
، ومسلم يف كتاب )٧٠٥٦(، حديث رقم .."سترون : "�أخرجه البخاري يف كتاب الفنت، باب قول النيب ) ١(

 ).١٧٠٩(طاعة األمراء يف غري معصية، حديث رقم اإلمارة، باب وجوب 
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  .دالتأويل املنايف للقص)  د      
  .فال حيكم بكفر املعني إال بعد حتقق هذه األمور، خبالف التكفري لغري املعني

إذا علمت هذا تبينت أن احلكم بتكفري احلكام الذين األصل فيهم اإلسالم، ليس   : أقول
ذه السهولة، بل حيتاج األمر إىل يقني، ألن ما ثبت بيقني ال يزول إال بيقني، إ ذ الشك                  

  .ال يرفع اليقني
ومسألة املواالة فيها من    . ليه ؛ فإن من ثبت إسالمه بيقني فال خنرجه منه إال بيقني           وع

التفصيل ما قد علمته، فليست القضية جمرد حدوث تعامل يف الظاهر مع الدولة الكـافرة               
  .ليحكم بكفر احلاكم املسلم، بل القضية أعمق من ذلك وحتتاج إىل مزيد من التثبت

م بالتكفري يف هذه املسألة حيتاج إىل تفصيل، وترتيل هذا          وقد علمت مما سبق أن احلك     
التفصيل على الواقع ال يصح الرجوع فيه إال للعلماء الذين هم مرجـع يف مثـل هـذه                  

 .األمور
وإِذَا جاَءهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إِلَـى             �: قال تبارك وتعاىل  

 وإِلَى أُولي الْأَمرِ منهم لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم ولَوال فَـضلُ اللَّـه علَـيكُم     الرسولِ
  .)٨٣:النساء (�ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ إِلَّا قَليالً

احا عندكُم من اللَّه فيه     إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا بو    " : يف احلديث السابق     �وقول الرسول   
  :هيهذه الشروط مجلة من الشروط حىت يكفر احلاكم اشتمل على ، "برهانٌ

  . ، فأحال إىل أمر حسي، يدرك برؤية البصر"إال أن تروا" -
 قد ذكر الرؤية بواو اجلماعة مما يقتضي أن هذا ليس مما يدركه الفرد،              �مث هو    -

  .ني يروهبل البد مجاعة من املسلم
  .، فال يكفر باملعصية وإن كانت كبرية"كفرا " -
  . ، مبعىن أن يكون ظاهراً"بواحاً" -
فال يكفي أي برهان بل البد أن يكون مـن اهللا،           ". عندكم فيه من اهللا برهان    " -

املسألة املختلف فيها من مسائل : ، ومن هنا قال العلماءيعين بنص ظاهر صحيح صريح
    ا، ألن املخالف متأول، والتأويل من موانع الـتكفري، وألن هـذه            التكفري، ال يكفر

  .املسألة ليس فيها الربهان الذي جيب املصري إليه، حبيث حيكم خبطأ املخالف قطعاً
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ومسألتنا هذه فيها تفاصيل، مما جيعل احلكم على عني الفعل أو القول الـصادر مـن                
ستظهار، و ال جيوز احلكم فيه بالكفر قبل احلاكم يف معاملته للكفار حمالً لطلب البيان واال

  .ذلك
بل قد يكون مع احلاكم من علماء السوء من يزين له األمر فيقع يف اخلطأ، و ال جيوز                  

  !تكفريه، واحلال كذلك
واملؤلف مل يراع شيئاً من ذلك، وذهب يكفر احلكام، بل إن يف قوة كالمه ما يـدل                 

  !على أنه يكفر الشعوب
، وغريها من كتبه،    ٥٩ري احلكام بقضية أخرى أشار إليها ص      وذكر املؤلف تكف  ) ٤

كلِّم احلـاكم  "، فقط إذا    أال وهي التكفري باحلكم بغري ما أنزل اهللا، هكذا دون تفصيل          
بشىت األساليب وأغلبها من أساليب الرفق واللني، سواء عن طريق الرسائل والكتب، أو             

.. ن له أن احلكم بغري ما أنزل اهللا كفر،          مباشرة ومواجهة عن طريق كثري من الدعاة، وبيِّ       
إىل آخر  .. ولكنه برغم ذلك يصر ويستكرب    .. وعلم بأنه ال جيوز له احلكم بغري شريعة اهللا        

  كالمه
قضية احلكم بغري ما أنزل اهللا، هلا ضوابط وتفضيل عند أهل العلم، وألذكر لك              : أقول

  : يما زعمه، وهغري ماعة مبا ذكره املؤلف وكان موقف أهل السنة واجلقضية شبيهة 
فإن القول خبلق القرآن كفر، وهو حكم بغري ما أنزل اهللا، وكـان             ) فتنة خلق القرآن  (

 على طول بالد املسلمني وعرضها، ومع       املأمون ميتحن العلماء عليه، ويسجنهم ويعذم،     
ا مل  ومع هـذ  !! وكم. لِّم بالرفق واللني، وكتبت له الكتب، وكم      وكم كُ العلماء الكبار،   

يقل اإلمام امحد بن حنبل وهو ممن اصطلى بنار هذه الفتنة، و ال غريه من أئمة السنة، مل                  
ال جيـوز الـدخول يف وظـائفهم،        : إن املأمون كافر، و مل يقل أحد منهم         : يقل أحد   

  !!العسكرية و ال غريها
  !فانظر الفرق بني ميزان صاحب هذا الكتاب، وبني ما عليه أهل السنة واجلماعة

وعلى كل حال فقد أفرد العلماء مسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا بالبحث والتحريـر،               
وبينوا رمحهم اهللا تفاصيلها، فانظر إىل فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز رمحـه               
اهللا، وفتاوى الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني رمحه اهللا، وفتاوى الشيخ حممد ناصر الدين         
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 يف  – إن شاء اهللا تعـاىل       –هللا، وفتاوى اللجنة الدائمة، فستجد برد اليقني        األلباين رمحه ا  
  .هذه املسألة

أن القضية فيها تفصيل، وتطبق عليه القاعدة املتعلقة بتكفري املعني، مـن            : واملقصود  
 مل يطبق هذا    – هداه اهللا    -حتقق قيام احلجة، وثبوت الشروط، وانتفاء املوانع، واملؤلف         

  !هه، فإنا هللا وإنا إليه راجعوناألمر على وج
واملؤلف ركز كالمه عن الرباءة من املشركني، وأمهل الكالم عن األصل األول            ) ٥

وهو حتقيق التوحيد لرب العاملني، وكأن منهج األنبياء املقدم فيه واألصل األول هـو              
 الدعوة أن منهج األنبياء يف: هذه الرباءة، مع أن احلقيقة لكل من تأمل القرآن العظيم   

  .هو البدء بتحقيق إخالص العبادة هللا رب العاملني
، وهـذه هـي دعـوة       هو عبادة اهللا وتوحيده   األول واألساس   موضوع اإلصالح   إن  

ولَقَد بعثْنا في كُـلِّ     �: األنبياء؛  إذ كل نيب أرسله اهللا إىل قومه ذا املوضوع، قال تعاىل            
    وا اللَّهدباع والً أَنسر ةأُم           هلَيع قَّتح نم مهنمو ى اللَّهده نم مهنفَم وا الطَّاغُوتنِبتاجو 

كَذِّبِنيةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَاني الْأَروا فاللَةُ فَِسري٣٦:النحل (�الض(.  
نوحي إِلَيه أَنـه ال إِلَـه إِلَّـا أَنـا           وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا        �: وقال تعاىل 

وندب٢٥:نبياءألا (�فَاع(.  
لَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبـدوا          �: فهذا نوح عليه السالم يقول تعاىل     

ي ذَابع كُملَيع افي أَخإِن هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم يمٍاللَّهظمٍ ع٥٩:ألعرافا (�و(.  
وإِلَى عاد أَخاهم هوداً قَالَ يـا قَـومِ         �: وهذا هود عليه الصالة والسالم يقول تعاىل      

  .)٦٥:ألعرافا (�اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَال تتقُونَ
ود أَخاهم صالحاً قَالَ يا قَومِ      وإِلَى ثَم �: وهذا صاحل عليه الصالة والسالم، يقول تعاىل      

اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره قَد جاَءتكُم بينةٌ من ربكُم هذه ناقَةُ اللَّه لَكُم آيةً فَذَروها                  
 ذَابع ذَكُمأْخوٍء فَيا بِسوهسمال تو ضِ اللَّهي أَرأْكُلْ فتيم٧٣:ألعرافا (�أَل(.  

وإِلَى مدين أَخاهم شعيباً قَالَ يا قَومِ       �: وهذا شعيب عليه الصالة والسالم، يقول تعاىل      
اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره قَد جاَءتكُم بينةٌ من ربكُم فَأَوفُوا الْكَيـلَ والْميـزانَ وال     

بت               مـتإِنْ كُن لَكُم ريخ كُما ذَلهالحإِص دعضِ بي الْأَروا ففِْسدال تو ماَءهيأَش اسوا النسخ
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نِنيمؤ٨٥:ألعرافا (�م(.  
وإِبراهيم إِذْ قَـالَ لقَومـه      �: وهذا إبراهيم عليه الصالة والسالم، يقول تبارك وتعاىل       

  .)١٦:العنكبوت (�تقُوه ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَاعبدوا اللَّه وا
  . إىل اليمن� ملا بعث معاذ بن جبل �وهذا ما فعله الرسول 

لَما بعثَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم معاذَ بن جبلٍ إِلَى نحـوِ             : " يقُولُ   ابن عباس عن  
فَلْيكُن أَولَ ما تدعوهم إِلَى أَنْ       إِنك تقْدم علَى قَومٍ من أَهلِ الْكتابِ         :الْيمنِ قَالَ لَه  أَهلِ  

     كفُوا ذَلرالَى فَإِذَا ععت وا اللَّهدحوي      يف اتلَوص سمخ هِملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ 
هِمموي             ـنـذُ مخؤت هِمالوي أَمكَاةً فز هِملَيع ضرافْت أَنَّ اللَّه مهبِرا فَأَخلَّوفَإِذَا ص هِملَتلَيو 

  .)١("غَنِيهِم فَترد علَى فَقريِهم فَإِذَا أَقَروا بِذَلك فَخذْ منهم وتوق كَرائم أَموالِ الناسِ
وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا     �: هو ما خلق اهللا تعاىل اجلن واإلنس له، قال تعاىل         وهذا  
وندبعي٥٦:رياتاالذ (�ل(.  

فالذين يدعون إىل اإلصالح وجيعلون دعوم اإلصالحية يف القضايا الـسياسية أو يف             
وا عمالً ليس عليـه أمـر       القضايا االقتصادية، أو توزيع الثروة، أو حنو ذلك فهؤالء عمل         

   . فهو رد عليهم�الرسول 
فمن أراد اإلصالح ومل جيعل هذا هو موضوعه ومقصده، فقد خالف منهج األنبياء ،              

  .وترك ما عليه اإلصالح الشرعي عند أهل السنة واجلماعة
وانظر يف من يزعم اإلصالح ويتسمى بامسه هذه األيام، جتده خمالفاً هلذا الضابط اشد              

فة، فتوزيع الثروة هجرياه ليل ار، و منازعة األمر أهله، ديدنه، فال شأن له مع هذا            املخال
  !الضابط أصالً، إال من باب ذر الرماد على العيون كما يقولون

 ومل وأسـبابه  الـشرك  براثن من وإنقاذهم اخلري إىل البشر هلداية جاءوا األنبياء[فـ  
 مـن  األمور وأزمة السلطة بانتزاع الصاحلة ةاإلنساني عناصر جبمع ويشتغلوا هذا يتركوا

 هلم استجاب فإذا واخلري العقيدة على الناس يربون بل الدنيا، يف احلضارة موكب قادة
 النـاس  جاهـدوا  اهللا سبيل يف للجهاد منها ينطلقون اليت األرض هلم ووحدت الناس

                                           
، ومسلم يف كتاب اإلميان باب )٧٣٧٢(، حديث رقم �أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد باب دعاء النيب ) ١(

 ).١٩(الدعاء إىل التوحيد وشرائع اإلسالم، حديث رقم 
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 وإن وأقذاره، وأوضاره الشرك نم ويتربؤا التوحيد كلمة ويعلنوا اهللا إال إله ال ليقولوا
 جلبابرة والتهديدات التصرحيات هذه مثل يطلقوا مل املستوى هذا إىل أتباعهم يصل مل

 أمانة أعظم حيملون كانوا ولو والنكبات للويالت الضعفاء أتباعهم يعرضوا ومل األرض
  .التوحيد وهو املبادئ أمسى إىل ويدعون

 الـشرك  وهو األدواء أعظم وتركوا األنبياء جمنه عن أعرضوا الذين باملساكني فكيف
 كتلة الصاحلة العناصر من جيمعوا أن يريدون مثّ حسام يف هذا يدخل ومل باألمم يفتك

  !!أبصارهم؟ مطمح وجعلوه ألنفسهم رمسوه ما إىل م ليصلوا مجاعية وقوة متضامنة
 األنبيـاء  عقيـدة  عن ليناخت قد وحنن الصاحلة العناصر ذه نأيت أين من بربك يل فقل

  .)١(]!!السماء؟ من علينا أبط!! والدعوة؟ التربية يف ومنهجهم

فهذا منهج األنبياء كما جاء يف القرآن العظيم، ال كما يقرره صاحب كتـاب ملـة                
وهذا هو الواقع يف سرية الرسول الكرمي حممد عليه أفـضل الـصالة وأزكـى               ! إبراهيم

هذه املواجهات اليت يدعو إليها صاحب الكتاب، إمنا أمـر           مل يدخل يف     �التسليم؛ فإنه   
ادع إِلَـى سـبِيلِ ربـك       �: بالدعوة والرفق فيها، والبشارة والنذارة، ممتثالً قوله تعاىل       

             نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح  نلَّ عض
يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيل١٢٥:النحل (�س(.  

واملؤلف يستدل بقصة سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم، وما جاء مـن تـصرحيه              
بالرباءة من قومه، ويفسر هذه الرباءة باملواجهة على الطريقة اليت يدعو ليها، فهل أصاب              

  !يف ذلك؟
مه باحلجة والربهان، وباحلوار، فلم يعمل فيهم السالح ومل         إن سيدنا إبراهيم واجه قو    

يقم بالتفجريات، ومل يقم بالعمليات التدمريية اليت نراها اليوم من بعض الناس، بـدعوى              
  !أم على ملة إبراهيم، وان هذا من مقتضيات الرباءة من الكفر وأهله

هله بالطريقة اليت يدعو إليها     هل إبراهيم عليه الصالة والسالم طبق الرباءة من الكفر وأ         
  !صاحب الكتاب؟

                                           
     .١٥١-١٥٠ الدعوة إىل اهللا صمن كالم الشيخ ربيع املدخلي سلمه اهللا، من كتابه منهج األنبياء يف) ١(
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  .وألنقل لك عرضا موجزاً عن قصة إبراهيم عليه الصالة و السالم
 املرسـلني،  سيد اهللا أمر الذي اهللا، خليل إبراهيم – احلنفاء املوحدين وإمام األنبياء أبو[

  .)١(ومنهجه ديه  واالهتداء بدعوته واالئتساء باتباعه وأمته النبيني وخامت
. وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه آزر أَتتخذُ أَصناماً آلهةً إِني أَراك وقَومك في ضاللٍ مبِنيٍ� :تعاىل قال

نِنيوقالْم نكُونَ ميلضِ والْأَرو اتاومالس لَكُوتم يماهررِي إِبن ككَذَلو .هلَيع نا جلُ فَلَماللَّي 
نيلالْآف با أَفَلَ قَالَ ال أُحي فَلَمبذَا ركَباً قَالَ هأى كَوي . ربذَا رازِغاً قَالَ هب رأى الْقَما رفَلَم

الِّنيمِ الضالْقَو نم ني لَأَكُونبنِي ردهي لَم نا أَفَلَ قَالَ لَئفَلَم .أى الشا رذَا فَلَمازِغَةً قَالَ هب سم
 إِني وجهت وجهِي للَّذي فَطَر .ربي هذَا أَكْبر فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قَومِ إِني برِيٌء مما تشرِكُونَ

نيرِكشالْم نا ما أَنمنِيفاً وح ضالْأَرو اتاوم٧٩-٧٤:األنعام (�الس(.  
قوية متدفقة إىل توحيد اهللا، وإخالص الدين له ونبذ الشرك ورفضه، تبدأ باألسرة            دعوة حارة   

  .ومتتد إىل األمة حتارب الشرك واألصنام، وتزلزل الشرك بالكواكب
ويسلك خليل اهللا أقوم الطرق يف املناظرة واحملاجة، إلقامة حجة اهللا ودحض الشرك وباطلـه           

هم املزعومة املصطنعة، وتسفيه ألحالمهم ورصده للكواكب       فالتعبري باألصنام حتقري آلهلت    .وشبهه
املذكورة واحداً واحداً تلو اآلخر وهي تغيب وتأفل عنهم ليأخذ من حاهلا الربهان الواضح على               

  .بطالن ما يزعمون من ألوهيتها
فمن يرعاهم وحيفظهم ويدبر شؤوم وشؤون هذا الكون حني غياا وأفوهلا، وإذن فعليهم             

ا هذه اآلهلة املزعومة الباطلة ويكفروا ا، وينفضوا أيديهم منها، ويتجهوا إىل إهلهـم              أن يرفضو 
احلق، الذي فطر السموات واألرض، والذي ال يغيب وال حيول ويعلم مجيع أحواهلم ومطلع على 

  .حركام وسكنام ويرعاهم وحيفظهم ويدبر شؤوم
  .نظورحجج قوية يستمدها من الواقع امللموس والكون امل

إِذْ قَالَ لأَبِيه يا أَبت لم تعبد ما        } ٤١{واذْكُر في الْكتابِ إِبراهيم إِنه كَانَ صديقاً نبِياً       �
 يا أَبت إِني قَد جاءنِي من الْعلْمِ ما لَم يأْتك         } ٤٢{لَا يسمع ولَا يبصر ولَا يغنِي عنك شيئاً       

يا أَبت لَا تعبد الشيطَانَ إِنَّ الشيطَانَ كَـانَ للـرحمنِ           } ٤٣{فَاتبِعنِي أَهدك صراطاً سوِياً   

                                           
، )١٢٣:النحل (�ثُم أَوحينا إِلَيك أَن اتبِع ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاً وما كَانَ من الْمشرِكني           � :إشارة إىل قوله تعاىل   ) ١(

   .)٩٥:آل عمران (�وما كَانَ من الْمشرِكنيقُلْ صدق اللَّه فَاتبِعوا ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاً �: وإىل قوله تعاىل
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يا أَبت إِني أَخاف أَن يمسك عذَاب مـن الـرحمن فَتكُـونَ للـشيطَان               } ٤٤{عصياً
ت عن آلهتي يا إِبراهيم لَئن لَّم تنتـه لَأَرجمنـك واهجرنِـي             قَالَ أَراغب أَن  } ٤٥{ولياً
وأَعتزِلُكُم ومـا   } ٤٧{قَالَ سلَام علَيك سأَستغفر لَك ربي إِنه كَانَ بِي حفياً         } ٤٦{ملياً

فَلَما اعتزلَهم وما   } ٤٨{ أَكُونَ بِدعاء ربي شقياً    تدعونَ من دون اللَّه وأَدعو ربي عسى أَلَّا       
ووهبنا لَهـم مـن   } ٤٩{يعبدونَ من دون اللَّه وهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب وكُلّاً جعلْنا نبِياً        

  .)٥٠ – ٤١ :مرمي( �}٥٠{رحمتنا وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ علياً
دعوة حارة إىل التوحيد، قائمة على العلم واملنطق والعقل وعلى اخللق القومي، وـدي              
الضال إىل الصراط املستقيم يقابلها تعصب أعمى يقوم على اهلوى واجلهل والعناد واملكابرة             

    وإالّ فكيف يعبد وخيضع ملن ال يسمع وال يبصر وال يغين عنه شيئاً؟
 هو العلم الذي يعتز  به مجيع األنبياء وبه يـصولون            – أيها القارئ    –إن علم التوحيد    

  .على الباطل واجلهل والشرك
 هـو   – علم األنبياء اهلادي إىل احلق واملنقذ من الضالل والشرك           –فاجلهل  ذا العلم     

  .اجلهل املميت والسم القاتل الذي يقتل العقل والفكر
�ناَءنِي مج ي قَدإِن تا أَباًيوِياطاً سرص كدنِي أَهبِعفَات كأْتي ا لَملْمِ مالْع �.  

وبعد هذه اجلوالت القوية الواعية يقوم ا إبراهيم صلى اهللا عليه وسـلم  يف ميـدان                 
الدعوة إىل اهللا دعوة األسرة واألمة اليت أقام فيها على أبيه وقومه احلجج الدامغة واجه ذه                

  .ك احلاكم اجلبار الطاغية املتأله بكل قوة وشجاعةالدعوة العظيمة ذل
أَلَم تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ آتاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهيم � :قال تعاىل

إِنَّ اللَّه يأْتي بِالشمسِ من ربي الَّذي يحيِي ويميت قَالَ أَنا أُحيِي وأُميت قَالَ إِبراهيم فَ
نيمالظَّال مي الْقَودهال ي اللَّهو ي كَفَرالَّذ هِترِبِ فَبغالْم نا مبِه رِقِ فَأْتشالْم� 

  .)٢٥٨:البقرة(
لقد دعا إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم  هذا الطاغية املتأله إىل توحيد اهللا واإلميان بربوبيته                

  .ألوهيته، فطغى واستكرب عن اإلجابة إىل توحيد اهللا وأىب التنازل عن دعوى الربوبيةو
ريب � :فحاجه إبراهيم  وناظره هذه املناظرة النيرة الرباهني الواضحة املعامل قال إبراهيم           

  .املنفرد باخللق والتدبري واإلحياء واإلماتة: أي �الذي حييي ومييت
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يي وأميت،  أي أقتل من أردت قتله وأسـتبقي مـن أردت             أنا أح : فقال الغيب املتجرب  
  .إبقاءه

وهذا اجلواب فيه متويه وتضليل لألغبياء وحيدة عن اجلواب، ألن قصد إبـراهيم عليـه     
الصالة والسالم أن ربه ينشئ احلياة يف اإلنسان واحليوان والنبات من العدم، ويردهـا إىل               

واحليوانات بآجاهلا بأسـباب ربطهـا وبغـري        األموات بقدرته وأنه هو الذي مييت الناس        
 –أسباب، فلما رآه إبراهيم ميوه ويدجل تدجيالً رمبا انطلى على األغبياء واهلمـج، قـال                

فإن اهللا يأيت بالشمس من املشرق فات ا        � :–ملزماً له بتصديق قوله، إن كان كما يزعم         
 احلجة قد ألقم حجـراً      وقف متحرياً مشدوهاً، منقطع   :  أي �من املغرب فبهت الذي كفر    
  .�إن الباطل كان زهوقاً�وأخرس لسانه وزهق باطله، 

ويف هذا درس ملن ألقى السمع وهو شهيد، إا دعوة إىل التوحيد، متثل قمة اإلخالص               
واحلكمة والعقل، وتأيت البيوت من أبواا وتنطلق من حيث أراد اهللا، ال مـصارعة علـى                

  .امللك، وال منافسة على احلكم
و كان هدف إبراهيم عليه الصالة والسالم الوصول إىل احلكم لسلك منهجاً غري هذا              ول

املنهج، ولوجد  من يلتف حوله ويصفق له ولكن يأىب اهللا وأنبياؤه وصاحلو الـدعاة مـن                 
أتباع األنبياء حقاً يف كل زمان ومكان إالّ سلوك طريق اهلداية والرشاد  وبيان احلق وإقامة                

  .رين واملعانديناحلجة على املكاب
وقد قام إبراهيم عليه السالم ذا الواجب العظيم على أكمل الوجوه وأمتها، أقام احلجة              
على أبيه وقومه حكومة وشعباً، فلما رأى منهم اإلصرار على الشرك والكفر واإلقامة على              

  .الباطل والضالل جلأ إىل اإلنكار والتغيري باليد والقوة
  ما هو األسلوب الرشيد لتغيري هذا الواقع املظلم اجلامث على أمته؟فمن أين يبدأ بالتغيري و

  !! أيثور على الدولة ألا منبع الشرور والفساد ومصدر الشرك والضالل؟
  كيف ال واحلاكم يدعي الربوبية ويصر عليها؟ 

ملاذا ال يدبر انقالباً يطيح فيه ذه احلكومة الكافرة وعلى رأسها جبار متألـه وبـذلك                
ضي على كل ألوان الفساد والشرك وتقوم على أنقاضه الدولة اإلهلية بقيادة إبراهيم عليه              يق

  !! الصالة والسالم؟



 ٤١

 حاشا األنبياء وحاشا نزاهتهم من سلوك هذه الطرق أو التفكري فيهـا فإـا        :واجلواب
  .طرق الظلمة واجلهلة والسفهاء وطالّب الدنيا وامللك

 هداية إىل احلق وإنقاذ من الباطل والشرك فـإذا امتـدت   إن األنبياء دعاة توحيد ورواد    
أيديهم إىل التغيري وهم أعلم الناس وأعقلهم فال بد أن تبدأ بالقضاء  على منـابع الـشرك                  

  .والضالل احلقيقية وكذلك فعل إبراهيم احلليم الرشيد البطل الشجاع
إِذْ قَالَ لأَبِيه } ٥١{لُ وكُنا بِه عالمنيولَقَد آتينا إِبراهيم رشده من قَب�: وقال تعاىل

} ٥٣{قَالُوا وجدنا آباءنا لَها عابِدين} ٥٢{وقَومه ما هذه التماثيلُ الَّتي أَنتم لَها عاكفُونَ
نا بِالْحق أَم أَنت من قَالُوا أَجِئْت} ٥٤{قَالَ لَقَد كُنتم أَنتم وآباؤكُم في ضلَالٍ مبِنيٍ

بِني٥٥{اللَّاع { نكُم ملَى ذَلا عأَنو نهي فَطَرضِ الَّذالْأَرو اتاومالس بر كُمبل رقَالَ ب
ينداه٥٦{الش {بِرِيندلُّوا موأَن ت دعكُم بامننَّ أَصيدلَأَك اللَّهتو}٥٧ {ملَهعذَاذاً إِلَّا فَجج 

} ٥٩{قَالُوا من فَعلَ هذَا بِآلهتنا إِنه لَمن الظَّالمني} ٥٨{كَبِرياً لَّهم لَعلَّهم إِلَيه يرجِعونَ
يماهرإِب قَالُ لَهي مهذْكُرى يا فَتنعماسِ لَ} ٦٠{قَالُوا سنِ النيلَى أَعع وا بِهقَالُوا فَأْت ملَّهع

قَالَ بلْ فَعلَه كَبِريهم هذَا } ٦٢{قَالُوا أَأَنت فَعلْت هذَا بِآلهتنا يا إِبراهيم} ٦١{يشهدونَ
} ٦٤{فَرجعوا إِلَى أَنفُِسهِم فَقَالُوا إِنكُم أَنتم الظَّالمونَ} ٦٣{فَاسأَلُوهم إِن كَانوا ينطقُونَ

كن قُونَثُمنطلَاء يؤا هم تملع لَقَد هِموسؤلَى روا ع٦٥{س { اللَّه ونن دونَ مدبعقَالَ أَفَت
كُمرضلَا يئاً ويش كُمنفَعا لَا يأَفَلَا } ٦٦{م اللَّه ونن دونَ مدبعا تملو لَّكُم أُف

قُلْنا يا نار كُونِي برداً } ٦٨{نصروا آلهتكُم إِن كُنتم فَاعلنيقَالُوا حرقُوه وا} ٦٧{تعقلُونَ
يماهرلَى إِبلَاماً عس٦٩{و {رِينسالْأَخ ماهلْنعداً فَجكَي وا بِهادأَرو}٥١: األنبياء( �}٧٠–

٧٠(.  
  .        آتى اهللا إبراهيم رشده على علم بأنه أهل لذلك

 احلكيم الرشيد واجه فساداً يف العقيدة، وفساداً يف احلكم، أمة احنط تفكريهـا              هذا النيب 
وضلت عقوهلا، فعبدت األصنام من األخشاب واألحجار والكواكب، وحتكمها حكومـة           

  .فاسدة يقودها جبار متأله فأسلسوا له القياد
  فمن أين يبدأ باإلصالح يا ترى؟ 

 بغري شريعة اهللا وحيكـم بقـوانني وتـشريعات          أيبدأ مبصاولة احلاكم ألنه قطعاً حيكم     



 ٤٢

جاهلية، ال شك يف  ذلك، ويدعي الربوبية جهاراً وحق التشريع أو يبدأ بإصالح العقيـدة                
  عقيدة األمة وعقيدة احلكومة اجلاهلية؟ 

القرآن حيدثنا عن هذا النيب الرشيد إمام األنبياء أنه بدأ بإصالح العقيدة أي الـدعوة إىل                
خالص العبادة له وحده وحماربة الشرك والقضاء عليه وعلى أسبابه واقتالعـه            توحيد اهللا وإ  

وجادهلم يف هـذا اـال      من جذوره، فدعاهم فعالً إىل توحيد اهللا ونبذ عبادة ما سواه،            
وجادلوه، فدمغهم باحلجج القاهرة والرباهني الظاهرة وجردهم من كل سـالح مـن             

الظلم والضالل والتعصب األعمـى واجلمـود        حىت أجلأهم إىل االعتراف ب     أسلحة احلجة 
  .� قَالُوا وجدنا آباءنا لَها عابِدين� : القاتل على تقليد اآلباء

فلما رأى إبراهيم أهواء جاحمة وعقوالً متحجرة، دبر هلم مكيدة ورسـم هلـم خطـة                
  .حكيمة شجاعة لتحطيم آهلتهم، ومت  تنفيذ هذه اخلطة بكل قوة وشجاعة وجرأة

ار هذا العمل البطويل احلكومة والشعب ضده، واسـتدعوه للمحاكمـة العلنيـة،             وأث
  فأجام بأسـلوب كمـي   � أَأَنت فَعلْت هذَا بِآلهتنا يا إِبراهيم� ووجهوا إليه االام  

  .� بلْ فَعلَه كَبِريهم هذَا فَاسأَلُوهم إِن كَانوا ينطقُونَ�: ساخر
  اجلواب التهكمي املفحم كالصاعقة العنيفة هوت على رؤوسهم املخبولـة،          فكان هذا 

  .)٦٥:نبياءألا (�ثُم نكسوا علَى رؤوسهِم لَقَد علمت ما هؤالِء ينطقُونَ�
مث ملا أعوزهم سالح احلجة جلأوا إىل القوة، سالح كل عاجز عن احلجة يف كل زمـان       

  .)٦٨:نبياءألا (� وانصروا آلهتكُم إِنْ كُنتم فَاعلنيقَالُوا حرقُوه� :ومكان
قُلْنا يا نار كُونِي    �: وجنى اهللا خليله إبراهيم ورد اهللا كيد الكافرين اخلاسرين يف حنورهم          

يماهرلَى إِبالماً عسداً ورب .رِينسالْأَخ ماهلْنعداً فَجكَي وا بِهادأَر٧٠-٦٩:نبياءألا (�و(.  
وكان يف جناة إبراهيم من تلك النار العظيمة بعد أن حوهلا اهللا برداً وسالماً على إبراهيم                
آية عظيمة من أعظم آيات اهللا على نبوته وصدقه وصدق ما جاء به من التوحيد وبطـالن                 

  .ما هم عليه من الشرك والضالل
كيمة وعلى هذا اجلهاد والتـضحية      وكافأ اهللا إبراهيم عليه السالم على هذه الدعوة احل        

ووهبنا لَه إِسحاق   } ٧١{ونجيناه ولُوطاً إِلَى الْأَرضِ الَّتي باركْنا فيها للْعالَمني       � :الرائعة
    نيحالا صلْنعكُلّاً جلَةً وافن قُوبعيا   } ٧٢{ورِنونَ بِأَمدهةً يمأَئ ماهلْنعجو    هِما إِلَـينيحأَوو 



 ٤٣

          ينابِـدـا عوا لَنكَانو كَاةاء الزإِيتو لَاةالص إِقَامو اتريلَ الْخع٧١:األنبيـاء  (}٧٣{ف-
١(])٧٣( .  
 وكلها القرآن يف اهللا  كررها قد والسنة الكتاب يف واضحة -مثالً- إبراهيم قصة إنَّ[

 إىل أُجلئ عندما وباليد والربهان باحلجة األوثان حتطيم ويف التوحيد سبيل يف جهاداً كانت
 املعاندين املشركني على الدامغة القاهرة احلجج وأقام املبني البالغ بلّغ أن وبعد ذلك

 به فبطشوا ألوثام الغضب فأخذهم وأوثام معبودام بتحطيم قام وشعباً، حكومة
قَالُوا حرقُوه وانصروا � فيها ألقوه مثَّ اًنار له فأججوا العقاب أشد يعاقبوه أن وأرادوا

نيلفَاع متإِنْ كُن كُمته٦٨:نبياءألا (�آل(.  
 �قُلْنا يا نار كُونِي برداً وسالماً علَى إِبراهيم       � مكرهم من وجناه كيدهم من اهللا فأنقذه

  .)٦٩:نبياءألا(
 مهاجراً وغادرهم تركهم اهللا لدعوة استجابتهم من أمله وانقطع مداه عنادهم بلغ ملّا مثَّ

 �فَآمن لَه لُوطٌ وقَالَ إِني مهـاجِر إِلَـى ربـي إِنـه هـو الْعزِيـز الْحكـيم                  � اهللا إىل
  .)٢٦:العنكبوت(

  .إليها السبيل متهيد وال العدد إعداد وال السياسية االنقالبات من شيئاً عنه اهللا يذكر ومل
  ؛السالم عليه إبراهيم قصة نكملول

 وهـي  مكَّة إىل إمساعيل وابنه هاجر بزوجته ذهب زمن بعد مثّ الشام إىل هجرته كانت
 مـن  بإذن وولده زوجته وترك املاء، حىت احلياة أسباب كلّ ومن السكان من خالية آنذاك

 البيـت  بوجهه تقبلاس يرونه، ال حيث الثنية عند كان إذا حىت فانطلق الشام، إىل وعاد اهللا
ربنا إِني أَسكَنت من ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍ         �: فقال يديه، ورفع الكلمات ؤالء دعا مثَّ

  ).٣٧من اآلية: براهيمإ( �عند بيتك الْمحرمِ
ئدةً من الناسِ تهوِي إِلَـيهِم      ربنا ليقيموا الصالةَ فَاجعلْ أَفْ    �: فقال ذلك من الغاية بني مثّ

  .)٣٧من اآلية: براهيمإ( �وارزقْهم من الثَّمرات لَعلَّهم يشكُرونَ
 يصادف إذ جيده فلم مرتني -السالم عليه- إمساعيل ابنه -السالم عليه- إبراهيم زار وقد

                                           
  .٦٢-٥٤منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهللا للشيخ ربيع املدخلي صمابني املعقوفتني ، والتعليق عليه من كتاب ) ١(



 ٤٤

 إليـه  قام رآه فلما فوجده الثالثة يف زاره مثّ أدراجه، إبراهيم فيعود الرزق، البتغاء خروجه
  .بأمر أمرين اهللا إنَّ! إمساعيل يا: قال مثّ بالوالد، والولد بالولد الوالد يصنع ما فصنعا
  وتعينين؟: قال ربك، أمرك ما فاصنع: قال
 مـا  على مرتفعة أكمة إىل وأشار بيتاً هنا ها أبين أن أمرين اهللا فإن: قال وأعينك،: قال
 يبين وإبراهيم باحلجارة يأيت إمساعيل فجعل البيت من القواعد رفعا ذلك ندفع: قال حوهلا،

: البقرة( �ربنا تقَبلْ منا إِنك أَنت السميع الْعليم      �: يقوالن ومها احلجارة، يناوله وإمساعيل
  .)١()١٢٧من اآلية
 مث احلجـج  عليهم ويقيم ،اهللا إىل قومه يدعو وهو والسنة الكتاب يف إبراهيم قصة فهذا

 زرع ذي غـري  بواد مبكّة إمساعيل ولده إىل الشام من رحلته وهذه يهاجر، مثّ أوثام حيطّم
 البيت ببناء قاما ولده شب ملا مثّ فيه وضعه من الغاية وبين الوادي هذا يف ولده وضع وقد

مـن  : البقـرة ( �اكفني والركَّعِ الـسجود   نْ طَهرا بيتي للطَّائفني والْع    أ� :هلما اهللا وقال
  ).١٢٥اآلية

 وضـعه  مث الشام بادية إىل احلضارة بالد بالده من هجرته األعمال هذه من يؤخذ فهل
 أعلنـها  الـيت  غايته ومن احلياة، أسباب ومن السكان من خالٍ زرع ذي غري بلد يف ولده
 �بِواد غَيرِ ذي زرعٍ عند بيتك الْمحرمِ ربنا ليقيموا الصالةَ         ربنا إِني أَسكَنت من ذُريتي      �
 العـدد  ويعـد  السبيل ميهد كان أنه األعمال هذه من يؤخذ هل،  )٣٧من اآلية : براهيمإ(

  .)٢(]!!سياسي؟ انقالب إلحداث
  !!ا املؤلف؟هذا جممل قصة إبراهيم، فهل رأيت منه الرباءة بالطريقة اليت قرره

  !هل رأيت يف قصته غري املواجهة باحلوار وباحلكمة؟
أين يف دعوة إبراهيم عليه الصالة والسالم كما قصها القرآن ما يزعمه صاحب كتاب              

  ؟"ملة إبراهيم"
  .هذا ما يسر اهللا يل تسجيله من مالحظات على فكرة هذا الكتاب

                                           
خمتصر من حديث طويل أخرجه البخاري يف كتاب األنبياء، باب يزفون النسالن يف املشي، حـديث رقـم                  ) ١(

 .قاله الشيخ ربيع غفر اهللا له. )٣٣٦٤(
  .١٧٥-١٧٣منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهللا للشيخ ربيع املدخلي ص) ٢(



 ٤٥

  اخلامتة
 هي تطبيق   �العملية اليت كان عليها الرسول      إن املسلم املتبصر لدينه يعلم أن السرية        

  .عملي لكل ما جاء يف الدين
يا أُم الْمؤمنِني أَنبِئينِي عن خلُـقِ       : سأل عائشة عن زرارةَ أَنَّ سعد بن هشامِ بنِ عامرٍ         

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهس؟ر   قْ :  قَالَتت تآنَ أَلَسأُ الْقُر؟ر! لَى : قُلْتب ! فَـإِنَّ   : قَالَت 
  .)١("خلُق نبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ الْقُرآنَ

 ما كان يتعامل مع املشركني بالطريقة الـيت         � كان خلقه القرآن، وهو      �فالرسول  
  !اس إىل شيء مل يفعله؟ يدعو الن�إن الرسول : يدعو إليها املؤلف، فهل يقول قائل

  ! مل حيقق الرباءة من الشرك وأهله؟�هل الرسول 
ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا � خيالف ملة إبراهيم اليت أوحي إليه أنه  �هل الرسول   

نلَم ةري الْآخف هإِنا ويني الدف اهنطَفَياص لَقَدو هفْسن هفس نمنيحال؟)١٣٠:البقرة (� الص  
وهذا كاف بإذن اهللا بكشف حقيقة ما يدعو إليه هذا الكتاب من باطل يلبسه لبوس               

  .احلق، وهو منه براء
  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

ضِ عالْأَرو اتاومالس ريلَ فَاطافرإِسيلَ ويكَائميلَ وائربج بر ماللَّه تأَن ةادهالشبِ ويالْغ مال
تحكُم بين عبادك فيما كَانوا فيه يختلفُونَ اهدنِي لما اختلف فيه من الْحق بِإِذْنِك إِنك تهدي 

  .من تشاُء إِلَى صراط مستقيمٍ
  .وصل اللهم على حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  .نك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليكوسبحا

                                           
 جامع صالة الليل ومن عن صالته، حديث رقم بأخرجه مسلم يف كتاب جامع صالة املسافرين وقصرها، با) ١(

)٧٤٦.( 



 ٤٦

  ) ١ملحق  ( 

، أنه نسب إىل احلكام     "ملة إبراهيم "من املوضوعات اليت تعرض هلا صاحب كتاب        
صرف الدعاة عن ملة إبراهيم، وحماربتهم عليها، ومل أتعرض هلذا الفصل بالرد، اكتفاء    

ذ به يبطل مجيع الكتاب، وقد وقفـت ألخـي          بإبطال الصل الذي بىن عليه كتابه، إ      
املـدارج يف كـشف شـبهات      : "فضيلة الشيخ أمحد بازمول، على فصل يف كتابـه        

  .، يتعلق باملوضوع فرأيت من املفيد إيراده هنا ملحقاً، واهللا املوفق"للخوارج

أم حياربون ": قال سلمه اهللا يف تعداده لطعوم على األمراء واحلكام
 .ن عليهم الدعاة ويضيقو

  :ومعىن هذا الطعن 
 .أن الدولة تؤذي كل من يدعو إىل اهللا ،وتضيق عليه يف دعوته للناس 

  :وهذا القول باطل مردود من وجوه 
 أن الواقع املشاهد امللموس يكذب هذه الفرية املزعومة فاململكـة           :الوجه األول   

  .العربية السعودية حتث على العلم ونشره وحتارب اجلهل 
 أن كل مسلم يف هذه البالد يعلم ما تقوم بـه وزارة األوقـاف               : الثاين   والوجه

والدعوة واإلرشاد من إرسال الدعاة يف داخل البالد وإىل خارجهـا وإقامـة الـدروس            
وكما يعلم كل مسلم دور رجال األمر باملعروف والنهي عـن           . والندوات والكلمات   
  .ل املثال وهاتان اجلهتان على سبي. املنكر يف هذه البالد 

 أن أهل العلم وإىل قوهلم يسلم كل عاقل منصف بينوا أن هذه             :والوجه الثالث   
 .الدولة حتترم العلماء وال حتارم 

 ما نصيحتكم ملن يقول      :- حفظه اهللا تعاىل     –فقد سئل الشيخ صاحل الفوزان      
  إن هذه الدولة حتارب الدين وتضيق على الدعاة ؟

الدولة السعودية منذ نشأت وهي تناصر الـدين         : - حفظه اهللا تعاىل     -فأجاب  
وأهله وما قامت إال على هذا األساس وما تبذله اآلن من مناصرة املسلمني يف كل مكان                



 ٤٧

باملساعدات املالية وبناء املراكز اإلسالمية واملساجد وإرسال الدعاة وطبع الكتب وعلـى   
لشرعية وحتكيمها للشريعة اإلسالمية رأسها القرآن الكرمي وفتح املعاهد العلمية والكليات ا

وجعل جهة مستقلة لألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف كل بلد كل ذلك دليل واضح               
على مناصرا لإلسالم وأهله وشجى يف حلوق أهل النفاق وأهل الشر والـشقاق واهللا              

ل وجه إن هذه الدولة كاملة من ك  :وال نقول . ناصر دينه ولو كره املشركون واملغرضون       
وليس هلا أخطاء فاألخطاء حاصلة من كل أحد ونسأل اهللا أن يعينـها علـى إصـالح                 

ولو نظر هذا القائل يف نفسه لوجد عنده من األخطاء ما يقصر لـسانه عـن                .األخطاء  
  .)١(الكالم يف غريه وخيجله من النظر إىل الناس

 حماسن الدولة    يف معرض كالمه عن    - رمحه اهللا تعاىل     –وقال الشيخ مقبل الوادعي     
 رمحه - تكرميهم للعلماء فقد أوصاهم والدهم عبد العزيز     - أيضاً   -من ذلك   : السعودية  
ولكن هناك علماء سـوء      بذلك فهم جيلون العلماء ويقدروم غاية التقدير         -اهللا تعاىل   

من كان : فينبغي التمييز بني أهل العلم  . يتكلمون يف احلكومة السعودية ورمبا يكفروا
على عقيدم أي على عقيدة التوحيد فينبغي أن يكرم ، ومن كان على العقائد البدعية أو        
احلزبية هؤالء احلزبيون شر ، هم يهيئون أنفسهم للوثوب على الدولة مىت متكنـوا ؛               

 ، اللهم إال إذا كان من باب        فينبغي أن ال ميكنوا من شيء وأال يساعدوا على باطلهم         
إنَّ إكرامهم ألهل العلم يعترب منقبة هلم وإحـساناً إىل          .  سريجعون   التأليف إذا علم أم   

  .)٢(– فجزاهم اهللا خرياً - رمحه اهللا تعاىل -دولتهم وإىل والدهم تنفيذاً لوصيته 

                                           
  ) .١١٧(األجوبة املفيدة   )١(

ومن نعم  ) :١١٧(لشيخ الفوزان السابق كما يف حاشيته على األجوبة املفيدة          قال احلارثي معلقاً على كالم ا     
كما . أنه ال يوجد ضريح يعبد وال يقصد من دون اهللا كما هو احلال يف غري هذه البالد السعودية                 : اهللا علينا 

لقرآن أن هذه الدولة قامت بفتح مراكز للدعوة واإلرشاد على طول البالد وعرضها وفتح حلقات لتحفيظ ا               
  .الكرمي يف بيوت اهللا فال ينبغي أن تغمر هذه اجلهود ونلتمس العثرات 

هي تضيق على دعاة الضاللة واملخـالفني ملنـهج         : وأما وصف هذه الدولة بأا تضيق على الدعاة ؛ فنعم           
 أن أن ال يسمح لكل أحد: وإنه من واجب السلطان . السلف الصاحل فجزاها اهللا عنا وعن اإلسالم كل خري 

فهؤالء دعاة الصوفية وهؤالء دعـاة      .وإال لفسدت العقائد باختالف املناهج واملشارب     " يهرف مبا ال يعرف   "
الروافض وهؤالء دعاة التبليغ وهؤالء دعاة اإلخوان املسلمون وهؤالء دعاة السياسة وهؤالء دعاة الـتكفري               

  .  ؟ نسأل اهللا السالمة والعافية فلو مسح هلؤالء وهؤالء فماذا عسى أن تكون البالد.وغريهم وغريهم
  .وهي مشاهداته يف السعودية .  هـ ١٥/١/١٤٢٢كلمة كانت يوم اخلميس ) براءة الذمة(  )٢(


