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املقدمة
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور
أنفسنا وسيئات أعاملنا ،من هيده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال
هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال رشيك له وأشهد أن
حممدا عبده ورسوله ﱹﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰﱸ[آل عمران.]١٠٢ :
ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﱸ[النساء.]١ :
ﱹﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﱸ[األحزاب.]71-70:
أما بعد ،فإن أصدق احلديث كتاب هللا  ،cوخري اهلدي هدي
حممد  gورش األمور حمدثاهتا ،وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة
ضاللة وكل ضاللة يف النار.
ثم أما بعد ،فهذه درر مليحة وفوائد صحيحة من خمتارات
الشيخ الدكتور حممد عمر بازمول حفظه هللا ورعاه ويه عبارة عن
سالسل ذهبية وحلقات منهجية ،اقرتح جبمعها وترتيبها وتنسيقها
شيخنا حممد عمر بازمول فرسرت هبذا االقرتاح واستعنت باهلل يف
ذلك ،فقمت بتتبع كل ما نرشه الشيخ عىل صفحته ،وجعلت
كل سلسلة يف كتاب مستقل ،ومن هذي السالسل( :سلسلة
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الشبهات) .كام جعلت ختريج األحاديث واألقوال يف هامش
الكتاب.
وهذه السلسلة الرابعة( :سلسلة الشبهات) .موسومة بـ (جتهزي
اخليول للرد عىل شبهات اجلهول).
أو (إسعاف احلريان من الشبه واألدران).
وهللا أسأل أن ينفع هبا الشيخ الدكتور حممد عمر بازمول
وجامعها إبراهيم بن حممد كشيدان ،وكل من قرأها واطلع عليها،
ونرشها ،وأن تكون خالصة لوجهه الكريم .آمني.

كتبه:
أبو إسماعيل إبراهيم بن محمد كشيدان
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الشبهة األولى:
اإلمام حممد بن عبد الوهاب واإلمام حممد بن سعود خرجا عىل
الدولة العثامنية.

الرد:
ولرد هذه الشبهة أقول :مل تكن جند أصال ً حتت النفوذ العثامين
املبارش القوي ،حىت يعترب اإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه هللا
ومعه اإلمام حممد بن سعود رمحه هللا خارجان عليها(((.
وقد قال سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن باز رمحه هللا:
«مل خيرج الشيخ حممد بن عبد الوهاب عىل دولة اخلالفة العثامنية
فيام أعلم وأعتقد فلم يكن يف جند رئاسة وال إمارة لألتراك ،بل
كانت جند إمارات صغرية وقرى متناثرة وعىل كل بلدة أو قرية
 مهام صغرت  -أمري مستقل ...ويه إمارات بينها قتال وحروبومشاجرات والشيخ حممد بن عبد الوهاب مل خيرج عىل دولة
اخلالفة ،وإمنا خرج عىل أوضاع فاسدة يف بلده فجاهد يف هللا
حق جهاده وصابر وثابر حىت امتد نور هذه الدعوة إىل البالد
األخرى« ...اهـ(((.
هذا مع ما هو معلوم تارخييا ً من احرتام الشيخ حممد بن
((( انظر عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأثرها يف العامل اإلساليم ()27 /1
للدكتور صالح العبود ،و كتاب حممد بن عبد الوهاب حياته وفكره ص ،11للدكتور
عبدهللا بن عثيمني.).
((( («ندوة مسجلة عىل األرشطة « بواسطة «دعاوى املناوئني» ص .).237
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عبدالوهاب لدولة األرشاف يف احلجاز.(((.
وحماولته دعوهتم إىل حتقيق التوحيد لرب العاملني وقد استجاب
له الرشيف غالب  -رحم هللا اجلميع.-
قال صالح بن عبدهللا العبود« :وأما ما يقال قدميا ً وحديثا ً من
أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب واألمئة السعوديني خرجوا عىل
مجاعة املسلمني ،الدولة العثامنية ،فهو غري صحيح؛ ألن الشيخ
حممد بن عبد الوهاب واألمري حممد بن سعود ،ومن قام مبؤازرهتام
من آل سعود وغريهم ،إمنا قاموا بنرصة شهادة أن ال إله إال هللا
وأن حممدا رسول هللا ،ال غري ذلك ،ولو وجدوا من يقوم بنرصهتا
يف ظل الدولة العثامنية ،النقادوا له بالسمع والطاعة ،وقد كان
األمري عبد العزيز بن حممد والشيخ يناشدان الرشيف بأن يقوم
بنرصة دين جده حممد -صىل هللا عليه وسلم ،-ويوقع األمري عبد
العزيز يف خطابه للرشيف بلقب اخلادم ،ولنذكر مثاال ً لذلك :ذكر
الشيخ حسني بن غنام يف تارخيه يف السنة اخلامسة والثامنني بعد
املائة واأللف (( .))81 - 80 /2( )1أن الشيخ وعبد العزيز أرسال
إىل وايل مكة أمحد بن سعيد الرشيف هدايا ،وكان قد كاتبهم
وراسلهم وطلب منهم أن يرسلوا فقيها وعاملا من مجاعتهم يبني هلم
حقيقة ما يدعون إليه من الدين وحيرض عند علامء مكة ،فأرسل
إليه الشيخ وعبد العزيز الشيخ عبد العزيز احلصني ،وكتب معه
إىل الرشيف رسالة ،وهذه نسختها:
((( (انظر مركز الفتوى بإرشاف د .عبدهللا الفقيه).
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ويه :بسم هللا الرمحن الرحيم املعروض لديك أدام هللا فضل
نعمه عليك حرضة الرشيف أمحد بن الرشيف سعيد أعزه هللا
يف الدارين وأعز به دين جده سيد الثقلني إن الكتاب ملا وصل
اخلادم وتأمل ما فيه من الكالم احلسن رفع يديه بالدعاء إىل هللا
بتأييد الرشيف ملا كان قصده نرص الرشيعة املحمدية ومن تبعها،
وعداوة من خرج عنها ،وهذا هو الواجب عىل والة األمر ،وملا
طلبتم من ناحيتنا طالب علم امتثلنا األمر ،وهو واصل إليكم
يف جملس الرشيف أعزه هللا تعاىل هو وعلامء مكة ،فإن اجتمعوا
فاحلمد هلل عىل ذلك ،وإن اختلفوا أحرض الرشيف كتبهم وكتب
احلنابلة ،والواجب عىل كل منا ومنهم أن يقصد بعلمه وجه هللا
ونرص رسوله كام قال تعاىل{ :وإذ أخذ هللا ميثاق النبيني} إىل
قوله{ :لتؤمنن به ولتنرصنه} ،فإذا كان هللا سبحانه قد أخذ امليثاق
عىل األنبياء إن أدركوا حممدا  -صىل هللا عليه وسلم  -عىل اإلميان
به ونرصته فكيف بنا يا أمته ،فال بد من اإلميان به ،وال بد من
نرصته ،ال يكيف أحدمها عن اآلخر.
وأحق الناس بذلك وأوالهم أهل البيت الذين بعثه هللا منهم،
ورشفهم عىل أهل األرض ،وأحق أهل البيت بذلك من كان من
ذريته  -صىل هللا عليه وسلم  ،-وغري ذلك يعلم الرشيف أعزه هللا
أن غلامنك من مجلة اخلدام ،ثم أنتم يف حفظ هللا وحسن رعايته»
اهـ(((.
((( الدرر السنية.45/1:
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قال ابن غنام رمحه هللا« :فلام وصل إليهم عبد العزيز املذكور
نزل عىل الرشيف امللقب بالفعر واجتمع هو وبعض علامء مكة
عنده ،وهم :حيىي بن صالح احلنيف ،وعبد الوهاب بن حسن الرتكي
مفيت السلطان ،وعبد الغين بن هالل ،وتفاوضوا يف ثالث مسائل،
وقعت املناظرة فيها :األوىل :ما نسب إلينا من التكفري بالعموم.
والثانية :هدم القباب اليت عىل القبور .الثالثة :إنكار دعوة الصاحلني
للشفاعة .فذكر هلم الشيخ عبد العزيز أن نسبة التكفري بالعموم
إلينا زور وهبتان علينا .وأما هدم القباب فهو احلق والصواب
كام هو مسطور يف غري كتاب ،وليس لدى العلامء فيه شك وال
ارتياب.
وأما دعوة الصاحلني وطلب الشفاعة منهم واالستغاثة هبم
يف النوازل فقد نص عليه األمئة الفواضل وقرروا أنه من الرشك
الذي فعله األوائل ،وال جيادل يف جوازه إال كل ملحد جاهل،
فأحرضوا من كتب احلنابلة اإلقناع فرأوا عبارته يف الوسائط
وحكايته اإلمجاع ،فصار هلم بتلك العبارة اقتناع ،وهلم إىل اإلقرار
إرساع ،وتفوهوا بأن هذا دين هللا وانترش فيام بينهم وشاع ،وقالوا
هذا مذهب اإلمام املعظم وانرصف عنهم عبد العزيز مبجال ً مكرم
(هكذا) «اهـ(((.
((( املراد الرشيع باجلامعة وأثر حتقيقه يف إثبات اهلوية اإلسالمية أمام عوملة اإلرهاب
والفتنة /طبع ضمن فعاليات محلة التضامن الوطين ضد اإلرهاب ،الطبعة الثانية 1426هـ
باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية /ص.46 - 45
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الشبهة الثانية:
ملاذا تنكرون اخلروج عىل أمئة اجلور ،وهذا ابن الزبري ريض هللا
عنه خرج عىل عبد امللك بن مروان؟.

الرد:
فاجلواب :مل خيرج ابن الزبري عىل عبد امللك بن مروان ،إمنا
استقل بواليته يف زمن مل يوجد فيه من ييل األمر ،وحيدثنا عن
هذا ابن تيمية رمحه هللا فيقول« :إن ابن الزبري ملا جرى بينه وبني
يزيد ما جرى من الفتنة واتبعه من اتبعه من أهل مكة واحلجاز
وغريمها ،وكان إظهاره طلب األمر لنفسه بعد موت يزيد ،فإنه
حينئذ تسىم بأمري املؤمنني وبايعه عامة أهل األمصار إال أهل
الشام؛ وهلذا إمنا تعد واليته من بعد موت يزيد ،وأما يف حياة
يزيد فإنه امتنع عن مبايعته أ َّوال ،ثم بذل املبايعة له فلم يرض
يزيد إال بأن يأتيه أسريا فجرت بينهام فتنة ،وأرسل إليه يزيد من
حارصه مبكة ،فامت يزيد وهو حمصور ،فلام مات يزيد ،بايع ابن
الزبري طائفة من أهل الشام والعراق وغريهم.
وتوىل بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد ومل تطل أيامه ،بل أقام
أربعني يوما أو حنوها وكان فيه صالح وزهد ومل يستخلف أحدا؛
فتأمر بعده مروان بن احلكم عىل الشام ومل تطل أيامه .ثم تأمر
بعده ابنه عبد امللك وسار إىل مصعب بن الزبري نائب أخيه عىل
العراق فقتله ،حىت ملك العراق وأرسل احلجاج إىل ابن الزبري
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فحارصه وقاتله حىت قتل ابن الزبري ،واستوثق األمر بعبدامللك
ثم ألوالده من بعده ،وفتح يف أيامه خباري وغريها من بالد ما
وراء النهر فتحها قتيبة بن مسلم نائب احلجاج بن يوسف الذي
كان نائب عبد امللك بن مروان عىل العراق مع ما كان فيه
من الظلم ،وقاتل املسلمون ملك الرتك خاقان وهزموه وأرسوا
أوالده ،وفتحوا أيضا بالد السند ،وفتحوا أيضا بالد األندلس،
وغزوا القسطنطينية وحارصوها مدة ،وكانت هلم الغزوات الشاتية
والصائفة» اهـ(((.

((( منهاج السنة النبوية.524 – 522 /4 :
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الشبهة الثالثة:
ال طاعة هلؤالء احلكام يف هذه األنظمة مثل نظام املرور واجلوازات
والبلديات وحنوها ،ألنها من باب احلكم بغري ما أنزل هللا تعاىل.
أو أن طاعة اإلمام يف األمور الرشعية فقط أما املباحات واملندوبات
فال جتب!!!

الرد:
وللجواب عىل هذه الشبهة أقول:
قال سامحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه هللا تعاىل« :هذا
باطل ومنكر بل جيب السمع و الطاعة يف هذه األمور اليت ليس
فيها منكر بل نظمها ويل األمر ملصالح املسلمني جيب اخلضوع
لذلك والسمع و الطاعة يف ذلك ألن هذا من املعروف الذي ينفع
املسلمني»اهـ(((ـ
وقال الشيخ عبيد الرمحن املباركفوري رمحه هللا« :اإلمام إذا أمر
مبندوب أو مباح وجب» اهـ(((ـ
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا« :إذا أمروا بأمر فإنه ال خيلو
من ثالثة حاالت:

((( املعلوم ،عبد العزيز بن باز ص .19بواسطة السنة فيام يتعلق بويل األمة ص.35
((( حتفة األحوذي ( .)365 /5بواسطة السنة فيام يتعلق بويل األمة ص.35
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احلالة األوىل :أن يكون مما أمر هللا به فهذا جيب علينا امتثاله
ألمر هللا به وأمرهم به لو قالوا :أقيموا الصالة وجب علينا إقامتها
آمنُوا
امتثاال ً ألمر هللا وامتثاالً ألمرهم قال تعاىل{ :يَا أ َُّيَا الَّذِينَ َ
ول ْ
كمْ} (النساء :من اآلية.)59
الر ُسول َ َوأ ُ ِ
الَمْرِ مِن ْ ُ
أَطِيعُوا للا ََّ َوأَطِيعُوا َّ
احلالة الثانية :أن يأمروا مبا نهى هللا عنه و يف هذه احلالة نقول
سمعا ً وطاعة هلل ومعصية لكم ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية
اخلالق مثل أن يقول :التصلوا مجاعة يف املساجد فنقول :السمع
وال طاعة.
احلالة الثالثة :أن يأمروا بأمر ليس عليه أمر هللا ورسوله -صىل هللا
عليه وسلم -وال نهي هللا ورسوله -صىل هللا عليه وسلم :-فالواجب
السمع والطاعة ال نطيعهم ألنهم فالن وفالن و لكن ألن هللا أمرنا
بطاعته،وأمرنا بذلك رسوله عليه الصالة والسالم قال« :اسمع
وأطع وإن رضب ظهرك وأخذ مالك» اهـ(((.

((( من رشيط «طاعة والة األمر» .بواسطة السنة فيام يتعلق بويل األمة ص.31
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الشبهة الرابعة:
ال تصح إمامة هؤالء احلكام ألن رشط اإلمام أن يكون قرشياً؛
فإن األمئة من قريش.
ال َه َذا ْ
الَمْ ُر ِف قُري ْ ٍش َما
ول للاََِّ :
«ل ي َ َز ُ
ُع َم َر قَال َ َر ُس ُ
َ
اثْنَا ِن»(((.

عن ابْن
ب
ق مِن ُْهم ْ
َِ َ
َّاس تَبَ ٌع ل ِ ُقري ْ ٍش ِف َه َذا َّ
الشأ ْ ِن
عَن ْ أ َِب ُه َري ْ َرة َ أَنَّ الن َِّب َّ قَالَ« :الن ُ
َ
َّاس َمعَا ِد ُن
سل ُِم ُهم ْ تَبَ ٌع لِ ُ ْ
ُم ْ
سل ِ ِمهِم ْ َوكَافِ ُر ُهم ْ تَبَ ٌع ل ِ َكافِرِهِم ْ َوالن ُ
ي
خِيَ ُار ُهم ْ ِف ا ْلَا ِهلِيَّة ِ خِيَ ُار ُهم ْ ِف ْ ِ
خ ِْ
ال ْس َلمِ إِذَا فَقِ ُهوا َتِ ُدونَ مِن ْ َ
َّاس كَراهِية ً ِل َذا َّ ْ
ح َّت يَقَ َع فِيهِ»(((.
َّاس أ ََش َّد الن ِ
الن ِ
الشأ ِن َ
َ َ َ

قال النووي (ت676هـ) رمحه هللا« :قَوْله« :الن َّاس تَبَع ل ِ ُقري ْ ٍش
َ
ِف َه َذا َّ
سل ِ ِمهِم ْ َوكَافِرهم ْ ل ِ َكافِرِهِمْ»َ ،و ِف رِ َوايَة:
سل ِمهم ْ لِ ُ ْ
الشأْن ُم ْ
«ل ي َ َزال َه َذا
الش»َ ،و ِف رِ َوايَةَ :
«الن َّاس تَبَع ل ِ ُق َري ْ ٍش ِف ا ْل َ ْي َو َّ ّ
ْ
«ما
الَمْر ِف قُريْش ما ب
ق مِن ْ الن َّاس اِثْنَا ِن»َ ،و ِف رِ َوايَة ال ْ ُب َ
خارِيَّ :
َ
َ َِ َ
ب َ ِق مِن ُْهم ْ اِثْنَا ِن»َ ،ه ِذه ِ ْ
َحادِيث َوأ َشْ بَاههَا َدلِيل ظَاهِر أَنَّ ا ْل ِ َلفَة
ال َ
َ
َح ٍد مِن ْ غَ ْيهمَْ ،وع َ َل َه َذا اِنْعَقَ َد
ُم ْت َ َّ
دها ِل َ
صة ب ِ ُق َري ْ ٍشَ ،ل َيُوز عَق ْ َ
ِْ
الجْ َاع ِف َز َمن َّ
خال َ َف فِيه ِ مِن ْ
ك بَعْدهمَْ ،و َمن ْ َ
حابَة ،ف َ َك َذل ِ َ
الص َ
حابَة
جوج بِإِجْ َاع ِ َّ
أَهْل الْب ِ َدع أ َوْ ع َ َّر َض ِب َِل ٍف مِن ْ غَ ْيهم ْ ف َ ُه َو َم ْ ُ
الص َ
((( أخرجه البخاري يف كتاب األحكام ،باب األمراء من قريش ،حديث  ،7140ومسلم
يف كتاب اإلمارة ،باب الناس تبع لقريش ،واخلالفة يف قريش.1820 ،
((( أخرجه البخاري يف كتاب املناقب ،باب قول هللا تعاىل :يا أهيا الناس إنا خلقناكم
شعوبا ً وقبائل ،3496 ،ومسلم يف كتاب اإلمارة ،باب الناس تبع لقريش ،واخلالفة يف
قريش.1818 ،
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َوالتَّابِعِنيَ ف َ َمن ْ بَعْدهم ْ ب ِ ْ
تاط
ِيحة .قَال َ الْق َ ِ
َحادِيثِ َّ
ال َ
الصح َ
اض :ا ِشْ ِ َ
كَوْنه قُرشِ ًّيا ُه َو َم ْذ َهب الْعُل َ َمء كَافَّة.
َ
ج بِه ِ أ َبُو بَكْر َو ُع َمر ع َ َل ْ
قَالََ :وق َ ْد اِحْت َ َّ
صار يَوْم َّ
السقِيفَة ،فَلَم ْ
ال َن ْ َ
َحد ،قَال َ الْق َ ِ
سائ ِل ْ ِ
يُن ْ ِكره ُ أ َ
اضَ :وق َ ْد عَد َ
َّها الْعُل َ َمء ِف َم َ
الجْ َاعَ ،ول َ ْ
السلَف فِيهَا قَوْل َو َل فِعْل ُيَالِف َما ذَكَ ْرنَا،
َحد مِن ْ َّ
يُنْقَل عَن ْ أ َ
ك َمن ْ بَعْدهم ْ ِف َج ِيع ْ
صار ،قَالََ :و َل اِعْت َِداد بِقَوْ ِل
َوكَ َذل ِ َ
الَع ْ َ
النَّظَّام َو َمن ْ َوافَقَهُ مِن ْ ا ْل َ َوارِج َوأَهْل الْب ِ َدع أ َن َّهُ َيُوز كَوْنه مِن ْ غَ ْي
س َ ِ
ضار بْن عَمْرو ِف قَوْله :إِنَّ غَ ْي ال ْ ُقري ْ ِ
شّ
ق ُ َريْش َ ،و َل ب ِ َ
خافَة ِ َ
َ
مِن ْ الن َّبَط َوغَ ْيهم ْ يُقَدَّم ع َ َل ال ْ ُق َر ِشّ ِل َ َوا ِن َ
خلْعه إِن ْ ع َ َر َض مِن ْهُ
أَمْرَ ،و َه َذا الَّذِي قَالَهُ مِن ْ بَاطِل الْقَوْل َو ُزخ ُْرفه َم َع َما ُه َو عَلَيْه ِ مِن ْ
سل ِ ِمنيََ .وا ََّ أَعْلَم» اهـ(((.
ُمَالَفَة إِجْ َاع ا ْل ُ ْ

الرد:
وللرد أقول:
هنا أمور تزيل إن شاء هللا الشبهة ويه ماييل:
 أنه يف حال االختيار ،إذا صلح لوالية األمر رجالن أحدمهامن قريش واآلخر من غري قريش ،فإن القريش يقدم عىل غريه،
لألحاديث السابقة .وهذا حمل اإلمجاع.
 أنه يف حال ترك القريش االستقامة عىل الدين ال أفضلية له،((( رشح النووي عىل مسلم حتت رشح احلديث رقم.1818:
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ملجرد أنه قريش ،وهذا يدل عليه ما جاء عَن ْ ُمعَا ِويَة أنه قال
ول« :إِنَّ َه َذا ْ
َح ٌد
َس ِمع ْ ُ
ت َر ُسول َ للا َِّ ي َ ُق ُ
الَمْ َر ِف ق ُ َري ْ ٍش َل يُعَا ِدهيِم ْ أ َ
اموا الدِّينَ»(((.
إ ِ َّل كَبَّهُ للاُ َّ ِف الن َّارِ ع َ َل َو ْ
جهِه ِ َما أَق َ ُ
 أنه يف حال تغلب رجل مسلم عىل املسلمني وإقامته لرشعهللا فإنه جتب له البيعة والسمع والطاعة ،عَن ْ أ َن َ ِس ب ْ ِن َمال ِ ٍ
ك قَالَ:
حب َ ِ
«اس َمعُوا َوأَطِيعُوا َوإِن ْ ْ
ول للاَِّْ :
شٌّ
قَال َ َر ُس ُ
ل عَلَي ْ ُكم ْ عَب ْ ٌد َ
استُع ْ ِم َ
كَأَنَّ َرأ ْ َسهُ َزبِيبَةٌ»(((ـ
وهذا حمل اتفاق وإمجاع.
وكان هذا املعىن قد فقهه األمئة من آل سعود ،فقد سئل
اإلمام عبد العزيز ابن حممد بن سعود« :هل تصح اإلمامة يف غري
قريش»؟.
فأجاب« :الذي عليه أكرث العلامء ،أنها ال تصح يف غري قريش
إذا أمكن ذلك ،وأما إذا مل ميكن ذلك واتفقت األمة عىل مبايعة
اإلمام ،أو اتفق أهل احلل والعقد عليه ،صحت إمامته ووجبت
مبايعته ،ومل يصح اخلروج عليه وهذا هو الصحيح الذي تدل
عليه األحاديث الصحيحة ،كقوله« :عليكم بالسمع والطاعة ،وإن

((( أخرجه البخاري يف كتاب األحكام باب األمراء من قريش.7139 ،
((( أخرجه البخاري يف كتاب األحكام ،باب السمع والطاعة ،لإلمام مامل تكن معصية،
.7142
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تأمر عليكم عبد حبيش…»(((.
وقـال حممد بن عبد الوهاب (ت1206هـ) رمحه هللا« :األمئة
جممعون من كل مذهب عىل أن من تغلب عىل بلد أو بلدان له
حكم اإلمام يف مجيع األشياء ولوال هذا ما استقامت الدنيا ألن
الناس من زمن طويل قبل اإلمام أمحد إىل يومنا هذا ما اجتمعوا
عىل إمام واحد وال يعرفون أحدا ً من العلامء ذكر أن شيئا ً من
األحكام ال يصح إال باإلمام األعظم»اهـ(((.
وقال أيضا ً رمحه هللا« :من متام االجتامع السمع والطاعة ملن تأمر
علينا ،ولو كان عبدا حبشيا ،فبني النيب هذا بيانا شائعا ذائعا،
بوجوه من أنواع البيان رشعا وقدرا ثم صار هذا األصل ال يعرف
عند أكرث من يديع العلم فكيف العمل به»(((.
وقال رمحه هللا يف رسالته ألهل القصيم« :وأرى وجوب السمع
برهم وفاجرهم ما مل يأمروا مبعصية هللا.
والطاعة ألمئة املسلمني ّ
ومن ويل اخلالفة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه
حىت صار خليفة وجبت طاعته وحرم اخلروج عليه» اهـ(((.

السنِيَّةُيف األجوبة النجدية ،علامء جند األعالم من عرص الشيخ حممد بن عبد
((( الد َُّر ُر َّ
الوهاب إىل عرصنا هذا( .ط1416/5/هـ).7 – 5/9 ،
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.
((( جمموعة مؤلفات الشيخ.11/5:
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وقال الشوكاين (ت1250هـ) رمحه هللا« :ملا اتسعت أقطار اإلسالم،
ووقع االختالف بني أهله ،واستوىل عىل كل قطر من األقطار
سلطان؛ اتفق أهله عىل أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه.
وهذا معلوم ال خيالف فيه أحد ،بل هو إمجاع املسلمني أمجعني
منذ قبض رسول هللا إىل هذه الغاية» اهـ(((.

((( السيل اجلرار.512-502/4 :
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الشبهة اخلامسة:
كيف نسمع لوالة األمر وهم ال حيكمون رشع هللا تعاىل،
واحلاكمية له سبحانه دون سواه.
﴿إ ِ ِن ا ْلُكْمُ إ ِ َّل ِ َّلِ﴾

(األنعام :من اآلية.)57

ْ
ْ
َس ُع
﴿ ثُم َّ ُردُّوا إ ِ َل للا َِّ َموْ ُ
الهمُ ال َ ِّق أ َال لَهُ الُكْمُ َو ُه َو أ ْ َ
ا ْلَاسِ بِنيَ﴾ (األنعام﴿.)62:إ ِ ِن ا ْلُكْمُ إ ِ َّل ِ َّل ِ أ ََم َر أ ََّل تَع ْ ُب ُدوا إ ِ َّل إِيَّاه ُ
مونَ﴾ (يوسف :من اآلية.)40
ِّين الْقَيِّمُ َول َ ِكنَّ أَك َْثَ الن ِ
ذَل ِ َ
َّاس ال يَعْل َ ُ
ك الد ُ
ْ
﴿و ُه َو للاُ َّ ال إِلَه َ إ ِ َّل ُه َو لَهُ ا ْلَمْ ُد ِف ْ
ول َو ْ
الُ َ
َ
الخ َِرة ِ َولَهُ الُكْمُ
جعُونَ﴾ (القصص.)70:
َوإِلَيْه ِ ت ُ ْر َ
ك إ ِ َّل
﴿وال تَد ُْع َم َع للا َِّ إ ِ َلا ً َ
آخ َر ال إِلَه َ إ ِ َّل ُه َو كُل ُّ َشْء ٍ َهال ِ ٌ
َ
ْ
ِ
ْ
جعُونَ﴾ (القصص.)88:
ر
ت
ه
ي
ل
إ
و
م
ك
ل
ا
ه
ل
ه
َو ْ
جهَ ُ َ ُ ُ ُ َ ِ َ ْ ُ ْ َ

الرد:
والرد عىل هذه الشبهة:
هذه الشبهة جمملة ،وصاحبها أطلق الكالم هكذا دون تفصيل؛
وللرد عليها أقول:
أوالً :احلكم بغري ما أنزل هللا تعاىل مل تقع فيه الدولة السعودية واحلمد
هلل ،بل قرر العلامء األجالء الذين حنسبهم وهللا حسيبهم ال
تأخذهم يف هللا لومة الئم ذلك.
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قال مفيت عام اململكة العربية السعودية اإلمام حممد بن إبراهيم
رمحهُ هللاُ:
«واحلكومة حبمد هللا دستورها الذي حتكم به هو كتاب هللا وسنه
رسوله صىل هللا عليه وسلم وقد فتحت املحاكم الرشعية من أجل
ذلك حتقيقا لقول هللا تعاىل﴿ :فَإِن تَن َ َازعْتُم ْ ِف َشْء ٍ فَردُّوه ُ إ ِ َل للا ِّ
ُ
الر ُسو ِل﴾ وما عدي ذلك فهو من حكم اجلاهلية الذي قال هللا
َو َّ
ْ
حكْامً لِّقَوْم ٍ
س ُن مِنَ للا ِّ ُ
تعاىل فيه﴿ :أَف َ ُ
حكْم َ الَا ِهلِيَّة ِ يَب ْ ُغونَ َو َمن ْ أَحْ َ
يُو ِقنُونَ﴾.(((».
وجاء يف فتاوى الشيخ رمحهُ هللاُ:
( -4033احلكومة السعودية مل حتكم بقانون وضيع مطلقا ً )
من حممد بن إبراهيم إىل سعادة وكيل وزارة اخلارجية...............
سلمه هللا .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد فقد جرى
اإلطالع عىل خطابكم رقم  3/2758/2/1/31وتاريخ 86/3/2
ومشفوعه خطاب سفارة جاللة امللك يف القاهرة خبصوص استفسار
حمكمة عابدين لألحوال الشخصية عن حكم القانون السعودي
فيام يتعلق بنفقة الصغار ،ونرغب منكم إشعار هذه املحكمة أن
احلكومة السعودية أيدها هللا بتوفيقه ورعايته ال حتتكم إىل قانون
وضيع مطلقاً ،وإمنا حماكمها قامئة عىل حتكيم رشيعة هللا تعاىل أو
سنة رسوله أو انعقد عىل القول به إمجاع األمة ،إذ االحتكام إىل
((( فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم.288/12:
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غري ما أنزل هللا طريق إىل الكفر والظلم والفسوق ،قال تعاىل﴿ :
ْ
﴿و َمن ل َّ ْ َي ْ ُكم
َو َمن ل َّ ْ َي ْ ُكم ِبَا أ ََنزل َ للاُ ّ فَأُوْلَـئ َ
ِك ُهمُ ال َكافِ ُرونَ﴾َ ،
َّ
﴿و َمن ل َّ ْ َي ْ ُكم ِبَا أ ََنزل َ للاُ ّ
ِبَا أ ََنزل َ للاُ ّ فَأُوْلَـئ َ
ِك ُهمُ الظالِ ُونَ﴾َ ،
ِك ُهمُ الفَاسِ ُقونَ﴾.
فَأُوْلَـئ َ
﴿وأ َ ِن احْ ُكم بَيْن َ ُهم ِبَا أ ََنزل َ للاُ ّ َوال َ تَتَّب ِ ْع أَهْ َو ُ
اءهم ْ
وقال تعاىلَ :
ك فَإِن ت َ َولَّوْا ْ فَاعْلَم ْ
َواحْ َذ ْر ُهم ْ أ َن يَفْتِنُوكَ عَن بَع ْ ِض َما أ ََنزل َ للاُ ّ إِلَي ْ َ
َّاس
وبِم ْ َوإِنَّ كَثِريا ً مِّنَ الن ِ
أ َ َّنَا يُرِي ُد للاُ ّ أ َن يُصِ يبَ ُهم بِبَع ْ ِض ُذن ُ ِ
ْ
حكْامً
س ُن مِنَ للا ِّ ُ
لَفَاسِ ُقونَ { }49أَف َ ُ
حكْم َ الَا ِهلِيَّة ِ يَب ْ ُغونَ َو َمن ْ أَحْ َ
لِّقَوْم ٍ يُو ِقنُونَ﴾(((»....
وقال رمحهُ هللاُ« :فحكومتنا حبمد هللا رشعية دستورها كتاب
هللا تعاىل وسنة رسوله صىل هللا عليه وعىل اله وصحبه وسلم»(((.
وقال رمحهُ هللاُ« :وعليه نشعركم أن الذي يتعني عىل املحكمة
هو النظر يف كل قضية ترد إليها بالوجه الرشيع ،وهذا
وال بد هو الذي يريده جاللة امللك ورئيس جملس الوزراء
حفظه هللا ووفقه ،وهو دستور دولته الذي حيرص دامئا ً عىل
التمسك به وعدم مناقضته أو احلكم خبالفه .وهللا حيفظكم»(((.

((( مفيت البالد السعودية ( ص /ف  1/3460يف .1386/11/21
((( فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم341/12 :
((( فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم.270/12 :
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وقال سامحة اإلمام الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن باز رمحه
هللا تعاىل يف تنبيهات وتعقيبات له عىل بعض ما جاء يف بعض
كتب وأرشطة الشيخ عبدالرمحن عبد اخلالق« :ثالثاً :ذكرتم يف
كتابكم :خطوط رئيسية لبعث األمة اإلسالمية ص 73-72ما
نصه:
إن دولنا العربية واإلسالمية بوجه عام ال ظل للرشيعة فيها
إال يف بعض ما يسىم باألحوال الشخصية .وأما املعامالت املالية
والقوانني السياسية والقوانني الدولية ،فإن دولنا مجيعها بال استثناء
خاضعة لترشيع الغرب أو الرشق ،وكذلك قوانني اجلرائم اخللقية
واحلدود مستوردة مفرتاة ..إلخ ما ذكرتم ص .78
وهذا اإلطالق غري صحيح فإن السعودية حبمد هللا حتكم
الرشيعة يف شعبها وتقيم احلدود الرشعية وقد أنشأت املحاكم
الرشعية يف سائر أحناء اململكة وليست معصومة ال يه وال غريها
من الدول.
وقد بلغين أن حكومة بروناي قد أمر سلطانها بتحكيم الرشيعة
يف كل يشء ،وبكل حال فالواجب الرجوع عن هذه العبارة،
وإعالن ذلك يف الصحف املحلية يف اململكة العربية السعودية
والكويت ولو عربت باألكرث لكان املوضوع مناسبا ً لكونه هو
الواقع يف األغلب نسأل هللا لنا ولك اهلداية والتوفيق»(((.
((( الفتاوى (البن باز).241/8 :
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ثانياً :احلكم بغري ما أنزل هللا منه ما هو كفر أكرب خمرج من امللة،
إذا استحل ،أو اعتقد فيه أنه أفضل ،أو مساوي لرشع هللا ،أو
أنه الصالح لزماننا خبالف حكم هللا تعاىل.
ويكون احلكم بغري ما أنزل هللا كفر دون كفر يف غري ذلك إذا
فعله احلاكم لشهوة أو مصلحة دنيوية ،مع اعتقاده أن حكم هللا
هو احلق وهو الواجب ،وأنه مقرص ومذنب يف حكمه بغري ما أنزل
هللا تعاىل!.
قال الشيخ العالمة ابن باز رمحه هللا تعاىل »:من حكم بغري ما
أنزل هللا فال خيرج عن أربعة أمور:
من قال :أنا أحكم هبذا ألنه أفضل من الرشيعة اإلسالمية فهذا
كافر كفرا ً أكرب.
ومن قال :أنا أحكم هبذا ألنه مثل الرشيعة اإلسالمية فاحلكم
هبذا جائز وبالرشيعة جائز فهو كافر كفرا ً أكرب.
ومن قال :أنا أحكم هبذا و احلكم بالرشيعة اإلسالمية أفضل لكن
احلكم بغري ما أنزل هللا جائز فهو كافر كفرا ً أكرب.
ومن قال :أنا أحكم هبذا و هو يعتقد أن احلكم بغري ما أنزل هللا
ال جيوز ويقول احلكم بالرشيعة اإلسالمية أفضل و ال جيوز احلكم
بغريها و لكنه متساهل أو يفعل هذا ألمر صادر من حكامه فهو
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كافر كفرا ً أصغر الخيرج من امللة ويعترب من أكرب الكبائر» اهـ(((.
وفائدة هذا التفصيل تظهر يف حال لو سلمنا وقوع والة األمر
يف احلكم بغري ما أنزل هللا فإنه ال جيوز احلكم بكفرهم إال يف األول
دون الثاين ،ألنه البد من التثبت يف كون الذي صدر من احلاكم
كفرا ً بواحا ً عندنا من هللا فيه برهان.
يض .
الصامِتِ َو ُه َو َمرِ ٌ
ادة َ ب ْ ِن َّ
ادة َ ب ْ ِن أ َِب أ ُ َميَّة َقَالََ :د َ
عَن ْ ُ
خلْنَا ع َ َل ُعبَ َ
جن َ َ
ِّث ِبَد ٍ
حد ْ
ِيث يَنْفَعُ َ
ح َ
ك للاُ َّ َ
قُلْنَا :أ َْصل َ َ
ك للاُ َّ بِه ِ َس ِمعْتَهُ مِن ْ الن َِّب ِّ
ِ
َخ َذ عَلَيْنَا أَن ْ بَايَعَنَا ع َ َل
يم أ َ
قَالََ :دعَانَا الن َِّب ُّ فَبَايَعْنَاه ُ فَقَالَ :ف َ
سنَا َوأَثَرة ً عَلَيْنَا
َّ
السمْع ِ َوالطَّاعَة ِ ِف َمن َْشطِنَا َو َمكْ َرهِنَا َو ُع ْ ِ
سنَا َويُ ْ ِ
َ
احا ِعن َْد ُكم ْ مِن ْ للا َِّ
َوأَن ْ َل نُنَازِع َ ْ
الَمْ َر أَهْلَهُ إ ِ َّل أَن ْ ت َ َروْا ُكف ْ ًرا ب َ َو ً
فِيه ِ ب ُ ْر َها ٌن»(((.
فاحلديث يقررأن األصل يف احلاكم املسلم احلكم بإسالمه ،وأن ال ينقل
احا ِعن َْد ُكم ْ مِن ْ للا َِّ فِيه ِ ب ُ ْر َها ٌن”،
عن ذلك إال بيقني« ،إ ِ َّل أَن ْ ت َ َروْا ُكف ْ ًرا ب َ َو ً
وعىل هذا فإن جمرد الظن والشك ال يصح معه احلكم بكفر احلاكم،
وما دام احلال كذلك يرجع إىل األصل وهو احلكم بإسالمه؛ فال
حيكم بكفره زيادة عىل ثبوت الرشوط وانتفاء املوانع ،وقيام احلجة،
حىت تتحقق مخسة أمور:
((( التحذير من الترسع يف التكفري ( )22للعريين .ىبواسطة السنة فيام يتعلق بويل
األمة ص.57
ْ
َّ
ُ
ِ
ورا
توْنَ بَعْدِي أ ُم ً
((( البخاري ،ك ِتَاب الف ِِت َ ،بَاب قَوْ ِل الن َِّب ِّ َصلَّ للاُ َّ عَلَيْه َو َسلم َ َس َ َ
ْ
ح َّت تَلقَوْ ِن ع َ َل
تُن ْ ِك ُرونَهَا َوقَال َ عَب ْ ُد للا َِّ ب ْ ُن َزي ْ ٍد قَال َ الن َِّب ُّ َص َّل للاُ َّ عَلَيْه ِ َو َسلَّم َ ْ
بوا َ
اص ِ ُ
ا ْلَوْ ِض.7055،

24

تجهيز الخيول للرد على شبهات الجهول

األول :أن نرى منه كفراً ،فأحال إىل الرؤية ،واألصل أنها الرؤية
البرصية ،واملراد أن يتحقق هذا األمر من احلاكم ،ويثبت بيقني؛
فال يكيف فيه جمرد القول ،والزعم ،والنقل للخرب بدون حتقق ذلك
يقيناً ،وحيققه :أن القاعدة أن من ثبت إسالمه بيقني ال يزول
عنه إال بيقني.
الثاين :أن يكون ذلك ثابتأ للجامعة ،وهذا مأخوذ من داللة واو
احا ِعن َْد ُكم ْ مِن ْ للا َِّ فِيه ِ ب ُ ْر َها ٌن”.
اجلامعة« :إ ِ َّل أَن ْ ت َ َروْا ُكف ْ ًرا ب َ َو ً
الثالث :أن يكون األمر كفراً ،فال يكيف كونه كبرية من الكبائر!
الرابع :أن يكون ظاهراً ،وهذا معىن «بواحاً».
اخلامس :عندنا يف هذا األمر الدليل والربهان واحلجة من هللا
تعاىل ،يف أنه كفر ،فاألمر املختلف فيه ال يكفر به.
وإال فإن ما صدر منه يعترب من نوع الذنوب واملعايص ،ال الكفر
املخرج من امللة ،وسبق أنه جيب طاعة والة األمر وإن فسقوا
وفجروا ،ما مل يصدر منهم كفرا ً بواحا ً عندنا فيه من هللا برهان.
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الشبهة السادسة:
سلمنا بوجوب السمع والطاعة ولكن هذا مع اإلمام الذي مل
يصدر منه ما يوجب احلكم بفجورة و فسقه.

الرد:
والرد عىل هذه الشبهة:
يكيف لرد ذلك أن نورد بعض األحاديث عن الرسول اليت تبني
وجوب السمع والطاعة لوالة األمر وإن كانوا عىل فسق أو فجور
ما مل نر كفرا ً بواحا ً عندنا فيه من هللا برهان.
الصامِتِ َو ُه َو
ادة َ ب ْ ِن َّ
ادة َ ب ْ ِن أ َِب أ ُ َميَّة َ قَالََ :د َ
عَن ْ ُ
خلْنَا ع َ َل ُعبَ َ
جن َ َ
ِّث ِبَد ٍ
حد ْ
َمرِ ٌ
ِيث يَنْفَعُ َ
ح َ
ك للاُ َّ بِه ِ َس ِمعْتَهُ
ك للاُ َّ َ
يض قُلْنَا :أ َْصل َ َ
ِ
َخ َذ عَلَيْنَا أَن ْ بَايَعَنَا
يم أ َ
مِن ْ الن َِّب ِّ قَالََ :دعَانَا الن َِّب ُّ فَبَايَعْنَاه ُ فَقَال َ ف َ
ع َ َل َّ
سنَا َويُ ْ ِ
السمْع ِ َوالطَّاعَة ِ ِف َمن َْشطِنَا َو َمكْ َرهِنَا َو ُع ْ ِ
سنَا َوأَث َ َرة ً
عَلَيْنَا َوأَن ْ َل نُنَازِع َ ْ
احا ِعن َْد ُكم ْ مِن ْ
الَمْ َر أَهْلَهُ إ ِ َّل أَن ْ ت َ َروْا ُكف ْ ًرا ب َ َو ً
للا َِّ فِيه ِ ب ُ ْر َها ٌن»(((.
ووجه الداللة :أن الرسول أمر بالسمع والطاعة لويل األمر و أن ال ننازع
أألمر أهله ما مل نر كفرا ً بواحاً ،ومعىن ذلك وجوب السمع والطاعة لوالة
أألمر وإن فسقوا وإن فجروا ،ألن هذا ليس بكفر خمرج من امللة!.
وأوضح من احلديث السابق ما جاء عَن ْ عَوْ ِف ب ْ ِن َمال ِ ٍ
ك عَن ْ
((( أخرجه البخاري يف كتاب الفنت ،باب قول النيب« :سرتون» 7056 ،ومسلم يف كتاب
اإلمارة ،باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية.1709 ،
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َّ
صلُّونَ
َر ُسو ِل للا َِّ قَالَ« :خِيَ ُار أ َِئَّت ِ ُكم ْ الذِينَ ُتِب ُّون َ ُهم ْ َو ُيِب ُّون َ ُكم ْ َويُ َ
عَلَي ْ ُكم ْ وت ُ ُّ
ش ُار أ َِئَّت ِ ُكم ْ الَّذِينَ تُبْغ ُِضون َ ُهم ْ َويُبْغ ُِضون َ ُكم ْ
َ َ
صلونَ عَلَيْهِم ْ َو ِ َ
ْ
َوتَلْعَنُون َ ُهم ْ َويَلعَنُون َ ُكمْ.

ِ
السي ْ ِف؟
يل :يَا َر ُسول َ للا َِّ أَف َ َل نُنَابِذُ ُهم ْ ب ِ َّ
ق َ
الص َلة َ َوإِذَا َرأَيْتُم ْ مِن ْ ُو َلت ِ ُكم ْ َشيْئًا
اموا فِي ُكم ْ َّ
فَقَالََ :ل َما أَق َ ُ
تَكْر ُهونَهُ فَاك ْر ُهوا ع َ َملَهُ َو َل ت َ ْنِ ُعوا ي َ ًدا مِن ْ طَاعَةٍ».
َ
َ
َّ
صلُّونَ عَلَيْهِم ْ
ويف رواية« :خِيَ ُار أ َِئَّت ِ ُكم ْ الذِينَ ُتِب ُّون َ ُهم ْ َو ُيِب ُّون َ ُكم ْ َوت ُ َ
ويُ ُّ
ش ُار أ َِئَّت ِ ُكم ْ الَّذِينَ تُبْغ ُِضون َ ُهم ْ َويُبْغ ُِضون َ ُكم ْ
َ َ
صلونَ عَلَي ْ ُكم ْ َو ِ َ
َوتَلْعَنُون َ ُهم ْ َويَلْعَنُون َ ُكمْ.
ك؟
قَالُوا :قُلْنَا :يَا َر ُسول َ للا َِّ أَف َ َل نُنَابِذُ ُهم ْ ِعن َْد ذَل ِ َ

الص َلةَ.
اموا فِي ُكم ْ َّ
قَالََ :ل َما أَق َ ُ
الص َلةَ.
اموا فِي ُكم ْ َّ
َل َما أَق َ ُ

أ ََل َمن ْ َو ِلَ عَلَيْه ِ َوا ٍل فَرآه ُ يَأ ْ ِت َشيْئًا مِن ْ َمعْصِ يَة ِ للا َِّ فَلْيَكْره ْ َما
َ
َ
ٍ (((
يَأ ْ ِت مِن ْ َمعْصِ يَة ِ للا َِّ َو َل ي َ ْنِعَنَّ ي َ ًدا مِن ْ طَاعَة» .

((( أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة ،باب خيار األمئة ورشارهم.1855 ،
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ت :يَا َر ُسول َ للا َِّ إِنَّا
ح َذيْفَة ُ ب ْ ُن الْيَ َم ِن قُل ْ ُ
عن أ َِب َس َّلم ٍ قَالَ :قَال َ ُ
ش؟.
جاء َ للاُ َّ ِب َ ْ ٍ
ي فَن َ ْ
ح ُن فِيه ِ فَهَلْ مِن ْ َو َراءِ َه َذا ا ْل َ ْ ِ
ي َ ٌّ
ُكن َّا ب ِ َ ٍّ
ش فَ َ
ي؟.
ك َّ ِّ
الش َ
قَالَ :نَعَمْ .قُل ْ ُ
تَ :هلْ َو َراء َ ذَل ِ َ
خ ٌْ
ش؟.
ك ا ْل َ ْ ِ
ي َ ٌّ
قَالَ :نَعَمْ .قُل ْ ُ
ت :فَهَلْ َو َراء َ ذَل ِ َ
ت :كَي ْ َف؟.
قَالَ :نَعَمْ .قُل ْ ُ
ستَن ُّونَ ب ِ ُسن َِّت
قَالَ :ي َ ُكو ُن بَعْدِي أ َِئَّة ٌ َل َيْت َ ُدونَ ِب ُ َدايَ َو َل ي َ ْ
وب َّ
جث َْم ِن إِن ْ ٍس.
الشيَاطِ ِ
ني ِف ُ
وبُم ْ قُلُ ُ
َو َسيَ ُقوم ُ فِيهِم ْ رِ َ
جالٌ قُلُ ُ
ك؟.
ت :كَي ْ َف أ َْصن َ ُع يَا َر ُسول َ للا َِّ إِن ْ أَدْ َرك ُ
قَالَ :قُل ْ ُ
ْت ذَل ِ َ

اس َم ْع
ب ظَه ْ ُركَ َوأ ُ ِ
ِيع ل ِ ْلَمِ ِ
ك فَ ْ
قَالَ :ت َ ْ
ري َوإِن ْ ُ ِ
خ َذ َمال ُ َ
س َم ُع َوتُط ُ
ض َ
َوأَطِ ْع.(((».

ت
خ َر ْ
خال ِ ٍد الْيَشْ ُكرِي ِّ قَالََ :
خالِد ب ْ ِن َ
وتابع أبا سالم َ
ج ُ
ج َد فَإِذَا
ِح ْ
س ِ
ت ا ْل َ ْ
ت تُ ْ
ت ال ْ ُكوفَة َ ف َ َد َ
خل ْ ُ
ح َّت ق َ ِدمْ ُ
ت َ
س َُ
َز َمانَ فُت َ
س ُن الثَّغْرِ يُعْر ُف
ج ٌل َص َدعٌ مِن ْ ِّ
أ َنَا ِبَلْقَة ٍ فِيهَا َر ُ
جا ِل َ
الر َ
ح َ
َ
ج ُل؟
جازِ قَالَ :ف َ ُقل ْ ُ
الر ُ
تَ :من ْ َّ
جا ِل أَهْ ِل ا ْل ِ َ
فِيه ِ أ َن َّهُ مِن ْ رِ َ
فَقَال َ الْقَوْمُ :أ ََو َما تَعْرِفُهُ؟!.
تَ :ل.
ف َ ُقل ْ ُ

((( أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة ،باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور
الفنت.1847 ،
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ِب َر ُسو ِل للاَِّ.
فَقَالُواَ :ه َذا ُ
ح َذيْفَة ُ ب ْ ُن الْيَ َم ِن َصاح ُ
حد َ ْ
َّاس كَانُوا ي َ ْ
قَال َ فَقَعَد ُ
ْت َو َ
سأَلُونَ َر ُسول َ
َّث القَوْم َ فَقَالَ :إِنَّ الن َ
للا َِّ عَن ْ ا ْل َ ْ ِ
ْت أ َْسأَلُهُ عَن ْ َّ ِّ
ي َو ُكن ُ
الش فَأَن ْ َك َر ذَل ِ َ
ك الْقَوْم ُ عَلَيْه ِ فَقَال َ
ك:
ْب ُكم ْ ِبَا أ َن ْ َك ْرتُم ْ مِن ْ ذَل ِ َ
َلُمْ :إ ِ ِّن َسأُخ ِ ُ
ْت
جاء َ ْ ِ
س كَأَمْرِ ا ْلَا ِهلِيَّة ِ َو ُكن ُ
جاء َ ف َ َ
ال ْس َلم ُ حِنيَ َ
َ
جاء َ أَمْ ٌر لَي ْ َ
ي
سأَلُونَ عَن ْ ا ْل َ ْ ِ
يئونَ فَي َ ْ
جالٌ َيِ ُ
ق َ ْد أُعْط ُ
ِيت ِف ال ْ ُق ْرآ ِن فَه ْ ًم ف َ َكانَ رِ َ
ي
ت :يَا َر ُسول َ للا َِّ أ َي َ ُكو ُن بَع ْ َد َه َذا ا ْل َ ْ ِ
ْت أ َْسأَلُهُ عَن ْ َّ ِّ
الش ف َ ُقل ْ ُ
ف َ ُكن ُ
ش؟
ش كَ َم كَانَ قَبْلَهُ َ ٌّ
َ ٌّ
ِص َمة ُ يَا َر ُسول َ للاَِّ.
ت :ف َ َم الْع ْ
فَقَالَ :نَعَمْ .قَالَ :قُل ْ ُ
السي ْ ِف بَقِيَّةٌ.
تَ :و َهلْ بَع ْ َد َه َذا َّ
قَالََّ :
السي ْ ُف .قَالَ :قُل ْ ُ
خ ٍن.
ارةٌ ع َ َل أ َق ْ َذاء ٍ َو ُهدْنَة ٌ ع َ َل َد َ
قَالَ :نَعَم ْ ت َ ُكونَ إ ِ َم َ
ت :ثُم َّ َماذَا؟
قَالَ :قُل ْ ُ

الض َللَة ِ فَإِن ْ كَانَ ِ َّل ِ يَوْ َمئِذٍ ِف ْ
قَالَ :ثُم َّ تَن َْشأُ ُدعَاةُ َّ
جل َ َد
ال َ ْر ِض َ
خل ِيفَة ٌ َ
ت ع َ ٌّ
جرةٍ.
اض عل ج ْذل ش
ك فَال ْ َزمْهُ َوإ ِ َّل ف َ ُم ْ
ظَه ْ َركَ َوأ َ
َخ َذ َمال َ َ
ت َوأ َن ْ َ
ََ ِ ِ َ ََ
ت :ثُم َّ َماذَا؟
قَالَ :قُل ْ ُ
ب
قَالََ :ي ُْر ُج ال َّد َّ
ال بَع ْ َد ذَل ِ َ
ج ُ
ك َمعَهُ نَهَ ٌر َون َ ٌار َمن ْ َوق َ َع ِف نَارِه ِ َو َ
ج َ
ح َّ
ح َّ
ط أَ ْ
أَ ْ
ب ِو ْز ُره ُ َو ُ
ج ُره ُ َو ُ
ط ِو ْز ُره ُ َو َمن ْ َوق َ َع ِف نَهَرِه ِ َو َ
ج ُره ُ قَال َ
ج َ
ت ثُم َّ ماذَا قَال ثُم َّ يُن ْت َ ُ ْ
الساعَة ُ
ح َّت ت َ ُقوم َ َّ
قُل ْ ُ
ب َ
َ
َ
ج الُه ْ ُر ف َ َل يُ ْركَ ُ
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(((
«وقَوْلُهُ:
َّ
جا ِل َّ ْ
الصد ُْع مِن ْ ِّ
الض ُ
الر َ
ب»  .وجاء يف متام احلديثَ :
الردَّة ِ
ِص َمة ُ مِن ْهُ؟ قَالََّ :
«ف َ َم الْع ْ
ادةُ ي َ َضعُهُ ع َ َل ِّ
السي ْ ُف» كَانَ قَت َ َ
ٍ
ول:
ال َّ ِت كَان َ ْ
ارةٌ ع َ َل أ َق ْ َذاء َو ُهدْنَةٌ» ي َ ُق ُ
ت ِف َز َم ِن أ َِب بَكْرٍَ .وقَوْلُهُ« :إ ِ َم َ
ول ع َ َل َضغَائ ِنَ».
حَ .وقَوْلُهُ« :ع َ َل َد َ
ُصل ْ ٌ
خ ٍن» ي َ ُق ُ

وفائدة هذه الرواية :أن فيها متابعة لرواية أيب سالم عن
حذيفة ،فتجرب االنقطاع احلاصل بينهام ،وهللا أعلم.
فهذه النصوص تقيض بوجوب السمع والطاعة لوالة األمر وإن فسقوا
أو ظلموا أو فجروا أو جاروا ،وهذا ما عليه أهل السنة واجلامعة يف ذلك.
يقول الشيخ اإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه هللا يف رسالته
برهم
ألهل القصيم« :وأرى وجوب السمع والطاعة ألمئة املسلمني ّ
وفاجرهم ما مل يأمروا مبعصية هللا .ومن ويل اخلالفة واجتمع عليه
الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حىت صار خليفة وجبت طاعته
وحرم اخلروج عليه»اهـ.(((.

((( أخرجه أمحد يف املسند ( ،)386/5وابن حبان (اإلحسان  .)298/13واحلديث
صححه ابن حبان ،وصحح إسناده حمقق اإلحسان.
((( جمموعة مؤلفات الشيخ.11/5:
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الشبهة السابعة:
أن اجلامعة املقصودة يف األحاديث يه اجلامعة اليت إمامها إمام
جلميع املسلمني.

الرد:
والرد عىل هذه الشبهة:
هذه الدعوى ال دليل عليها ،بل قام اإلمجاع عىل خالفها!
فال يشرتط يف اإلمام الذي يبايع أن يكون إماما ً عاما ً جلميع
املسلمني يف مجيع الدنيا ،بل كل إمام استقل بواليته وجبت
بيعته عىل املسلمني يف جهته.
قال أمحد بن حنبل (ت241هـ) رمحه هللا« :والسمع والطاعة
لألمئة وأمري املؤمنني الرب والفاجر ،ومن ويل اخلالفة واجتمع الناس
عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حىت صار خليفة وسيم أمري
املؤمنني».اهـ.(((.
«والسن ّة أن يكون
وقال ابن تيمية احلراين (ت728هـ) رمحه هللا:
ُّ
للمسلمني إمام واحد والباقون نوّابه ،فإذا فرض أن األمئة خرجت
عن ذلك ملعصية من بعضها وعجز من الباقني أو غري ذلك
فكان هلا عدة أمئة لكان جيب عىل كل حال إمام أن يقيم احلدود
((( أصول السنة رواية عبدوس ص.64
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ويستويف احلقوق»اهـ(((.
وقـال حممد بن عبد الوهاب (ت1206هـ) رمحه هللا« :األمئة
جممعون من كل مذهب عىل أن من تغلب عىل بلد أو بلدان له
حكم اإلمام يف مجيع األشياء ولوال هذا ما استقامت الدنيا ألن
الناس من زمن طويل قبل اإلمام أمحد إىل يومنا هذا ما اجتمعوا
عىل إمام واحد وال يعرفون أحدا ً من العلامء ذكر أن شيئا ً من
األحكام ال يصح إال باإلمام األعظم»اهـ.(((.
وقال أيضا ً رمحه هللا« :من متام االجتامع السمع والطاعة ملن تأمر
علينا ،ولو كان عبدا حبشيا ،فبني النيب هذا بيانا شائعا ذائعا،
بوجوه من أنواع البيان رشعا وقدرا ثم صار هذا األصل ال يعرف
عند أكرث من يديع العلم ،فكيف العمل به»(((.
وقال الشوكاين (ت1250هـ) رمحه هللا« :ملا اتسعت أقطار اإلسالم،
ووقع االختالف بني أهله ،واستوىل عىل كل قطر من األقطار
سلطان؛ اتفق أهله عىل أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه.
وهذا معلوم ال خيالف فيه أحد ،بل هو إمجاع املسلمني أمجعني
منذ قبض رسول هللا إىل هذه الغاية»اهـ(((.
فإذا تنبهت إىل هذا علمت أن اجلامعة املقصودة يه كل مجاعة
((( جمموع الفتاوى.176 ،175 / 34 :
((( الدرر السنية (ط 1416/5/هـ) (.5/9
((( الدرر السنية (ط 1416/5/هـ) (.7 – 5/9
((( (السيل اجلرار ( ،)502/4وانظر السيل اجلرار (.)512/4
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مسلمة تأمر عليها أمري حيكم فيها بكتاب هللا وسنة رسوله ،فإنه
جيب عليه أن يقوم بصالة اجلامعة واحلدود واألمر باملعروف والنهي
عن املنكر وصالة العيدين ،وحنو ذلك .وجيب له البيعة والسمع
والطاعة يف املعروف.
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الشبهة الثامنة:
بعض الناس يتكلم يف ويل األمر غيبة و إذا قلت له :هذا ال
جيوز يستدل مبا جاء عَن ْ أ َِب َسعِي ٍد ا ْل ُ ْدرِي ِّ أَنَّ الن َِّب َّ َص َّل للاُ َّ عَلَيْه ِ
جائِرٍ»(((.
َو َسلَّم َ قَال َ إِنَّ مِن ْ أَعْظ َ ِم ا ْ ِ
لهَا ِد كَل َِمة َ ع َ ْد ٍل ِعن َْد ُسلْطَا ٍن َ
وأخرج النسايئ حنوه من حديث طارق بن شهاب أن رجال ً سأل
رجال
النيب(((ـ وأخرج ابن ماجه حنوه من حديث أيب أمامة أن
ً
سأل الرسول عند اجلمرة األوىل((( .ويقول :هذه كلمة حق.

الرد:
وللرد عىل هذه الشبهة أقول:

(((

أوالً :احلديث إمنا قال عند أي أمام ويل األمر و حضوره ال من
خلفه.
ثانياً :أن هذا احلديث ال يدل عىل أن املراد أن تنكر علنا ً أو
((( أخرجه أبو داود يف كتاب املالحم ،باب األمر والنهي ،حديث رقم ( ،)4344والرتمذي
يف أبواب الفنت ،باب ما جاء أفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ،حديث رقم
( ،)2174وابن ماجه يف كتاب الفنت ،باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،حديث
رقم (.)4011
((( أخرجه النسايئ يف كتاب البيعة باب فضل من تكلم باحلق عند إمام جائر ،حديث
رقم (.)4209
((( أخرجه ابن ماجه يف كتاب الفنت باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر(.)4012
جهِ»اهـ.
يب مِن ْ َه َذا ال ْ َو ْ
حد ٌ
ِيث َ
«و َه َذا َ
س ٌن غَرِ ٌ
ح َ
واحلديث قال الرنمذي رمحه هللاَ :
وصححه أأللباين يف صحيح اجلامع حتت رقم (.)1980
((( انظر السنة فيام يتعلق بويل املة ص.79
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تنكر غيبة بل جيب أن يفهم هذا احلديث مع ما جاء عن عياض
بن غنم قال هلشام بن حكيم :أمل تسمع يا هشام رسول هللا
إذ يقول« :من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده
فليخلوا به فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي عليه”(((.
حيث أفاد حديث عياض وجوب اإلرسار يف نصيحة صاحب
السلطان ،وعليه فإن أفضل اجلهاد أن تنصح عىل انفراد ذي
سلطان جائر.
ثالثاً :أنه قال« :عند سلطان جائر» فعرب باسم الفاعل ،الذي يدل
عىل الدوام واالستقرار ،فاملراد من كان اجلور صفة ثابتة مستقرة
فيه ،فال يصح أن يقال عن شخص يقع منه خطأ ما :إنه جائر،
ألن اجلور ليس صفة الزمة مستقرة فيه ،وإال يلزم أن يوصف
كل مسلم بأنه جائر ،ألن كل ابن آدم خطاء .وهذا املعىن مستفاد
من داللة االسم عىل االستقرار والثبوت ،ومن داللة الفعل عىل
احلدوث والتجدد .وهو مقرر عند علامء البالغة العربية.
وحنن حبمد هللا  -يف اململكة العربية السعودية  -يف ظل سلطان
عادل عامل بالكتاب و السنة عىل منهج السلف الصالح داع
للتوحيد و حمارب للبدع و اخلرافات.
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا« :أشهد هللا تعاىل عىل ما
أقول وأُشهدكم أيضا ً أ َنين ال أ َعلم أ َن يف األرض اليوم َ من يطبق

((( السنة ،عمرو بن أيب عاصم الضحاك الشيباين [ ت ،]287 :باب كيف نصيحة
الرعية للوالة ،حممد نارص الدين األلباين ،املكتب اإلساليم – بريوت ،ط1400 ،1ه.522/2 :
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رشيعة هللا ما يطبقه هذا الوطن ـ أعين :اململكة العربية السعودية
ـ وهذا بال شك من نعمة هللا علينا ،فلنكن حمافظني عىل ما حنن
عليه اليوم بل ولنكن مسزتيدين من رشيعة هللا عز وجل أكرث
مما حنن عليه اليوم ألنين ال أديع الكامل وأننا يف القمة بالنسبة
لتطبيق رشيعة هللا ال شك أ َننا خنل بكثري منها ولكننا خري
واحلمد هلل من ما نعلمه من البالد األخرى...إننا يف هذه البالد
نعيش نعمة بعد فقر وأ َمنا ً بعد خوف وعلامً بعد جهل وعزا ً بعد
ذل بفضل التمسك هبذا الدين مما أوغر صدور احلاقدين وأقلق
مضاجعهم يتمنون زوال ما حنن فيه وجيدون من بيننا ولألسف
من يستعملونه هلدم الكيان الشامخ بنرش أباطيلهم وحتسني رشهم
وتُم ْ بِأَي ْ ِ
دهيِم ْ﴾ (احلرش :من اآلية.)2
للناسُ :
﴿يْرِبُونَ ب ُ ُي َ
ولقد عجبت ملا ُذكر من أن أحد اجلهلة هداه هللا ورده إىل
صوابه يصور النرشات اليت ترد من خارج البالد اليت ال ختلو
من الكيد والكذب ويطلب توزيعها من بعض الشباب ويشحذ
مهمهم بأن حيتسبوا األجر عىل هللا!
سبحان هللا هل انقلبت املفاهيم؟
هل يطلب رىض هللا يف معصيته؟
هل التقرب إىل هللا حيصل بنرش الفنت وزرع الفرقة بني املسلمني
ووالة أمورهم؟ .معاذ هللا أ َن يكون كذلك»اهـ.(((.
((( وجوب طاعة السلطان للعريين  .49بواسطة السنة فيام يتعلق بويل األمة ص.80

36

تجهيز الخيول للرد على شبهات الجهول

الشبهة التاسعة:
ال تلزمنا البيعة وال سمع وطاعة ألننا مل نبايعهم بأنفسنا.

الرد:
وللرد عىل هذه الشبهة نقول:
ال يشرتط يف البيعة أن تكون من كل فرد يف الوالية ،فإن عمل
اخللفاء الراشدين والسلف الصالح جرى عىل هذا ،حيث اكتفوا
ببيعة أهل احلل والعقد لويل األمر.
قال ابن تيمية رمحه هللا« :ما أمر هللا به و رسوله من طاعة والة
األمور ومناصحتهم واجب عىل اإلنسان ،و إن مل يعاهدهم عليه
و إن مل حيلف هلم اإلميان املؤكدة» اهـ(((.
قال الشيخ ابن باز رمحه هللا »:إذا اجتمع املسلمون عىل أمري
وجبت الطاعة عىل اجلميع و لو ما بايع بنفسه الصحابة و
املسلمون ما بايعوا أبا بكر بايعه من يف املدينة و لزمت البيعة
للجميع»اهـ(((.

((( جمموع الفتاوى ( .)9/35بواسطة السنة فيام يتعلق بويل األمة ص.37
((( من رشيط طاعة والة األمور .بواسطة السنة فيام يتعلق بويل األمة س.37
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الشبهة العاشرة:
ال نرجع إىل علامء السالطني ،إمنا نرجع ألهل اجلهاد ،أما
اه ُدوا فِينَا لَنَهْدِيَن َُّهم ْ ُس ُبلَنَا
ج َ
قال تبارك وتعاىلَ {:والَّذِينَ َ
سنِنيَ}( .العنكبوت .)69:فأهل اجلهاد
َوإِنَّ للا ََّ َل َ َع ا ْلُحْ ِ
هيدهيم هللا تعاىل ،كرامة منه هلم ،فنحن ال نعترب كالم
أحد من العلامء إال أصحاب اجلهاد ،فهم املرجع يف النوازل.
قال سفيان بن عيينة »:إذا رأيت الناس اختلفوا فعليك باملجاهدين
وأهل الثغور ،فإن هللا يقول { :لَنَهْدِيَن َُّهم ْ ُس ُبلَنَا}(((.
وقال عبدهللا بن املبارك« :من اعتاصت عليه مسألة ،فليسأل
أهل الث ُّغور عنها»(((.

الرد:
وللرد عىل هذه الشبهة أقول:
إن اآلية مكية؛ ألن سورة العنكبوت مكية؛ ومعلوم أن اجلهاد
مبعىن قتال الكفار مل يرشع مبكة ،وهذا يبني أن معىن اجلهاد هنا
هو جهاد النفس عىل طاعة هللا تبارك وتعاىل.
فمعىن هذه اآلية يه اجلهاد يف محل النفس عىل الطاعات وعىل
رأسها طلب العلم؛ فمعىن اآلية يؤخذ بإرجاعها إىل النصوص
((( مشارع األشواق إىل مصارع األشواق ومثري الغرام إىل بلد السالم .173-172/1
((( ذكره البغوي يف تفسريه معامل التأويل ،وابن اجلوزي يف تفسريه زاد املسري ،وأبو
حيان يف تفسريه البحر املحيط عند تفسري (العنكبوت.173.)69:
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الواردة يف طلب العلم ،ولزوم الطاعة.
قال احلسن« :أفضل اجلهاد خمالفة اهلوى».
وقال الفضيل بن عياض« :والذين جاهدوا يف طلب العلم
لنهدينهم سبل العمل به».
وقال سهل بن عبد هللا« :والذين جاهدوا يف إقامة السنة
لنهدينهم سبل اجلنة»(((.
وروي عن ابن عباس« :والذين جاهدوا يف طاعتنا لنهدينهم سبل
ثوابنا»(((.
قال السدي وغريه« :نزلت هذه اآلية قبل فرض القتال»(((.
قال ابن عطية رمحه هللا »:فهي قبل اجلهاد العريف وإمنا هو جهاد
عام يف دين هللا وطلب مرضاته»(((.
وقال أبو سليامن الداراين« :ليس اجلهاد يف هذه اآلية قتال العدو
فقط بل هو نرص الدين والرد عىل املبطلني وقمع الظاملني ،وعظمه
((( معامل التزنيل ،حميي السنة ،أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي [ املتوىف  516هـ ]
حققه وخرج أحاديثه حممد عبد هللا النمر  -عثامن مجعة ضمريية  -سليامن مسلم
احلرش ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط 1417 ،4هـ  1997 -م.256/6:
((( املصدر نفسه.
((( املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز ،عبد احلق بن غالب بن عطية األندليس
(546هـ) ،دار الكتب العلمية  -بريوت – لبنان1993/1413 :،م ،ط ،1حتقيق :عبد السالم
عبد الشايف حممد.326/4 .
((( املصدر نفسه.
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األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ومنه جماهدة النفوس يف طاعة
هللا عز وجل وهو اجلهاد األكرب ،قاله احلسن وغريه.(((».
وقال الضحاك« :معىن اآلية :والذين جاهدوا يف اهلجرة :لنهدينهم
سبل الثبوت عىل اإلميان»(((.
و«السبل» ها هنا حيتمل أن تكون طرق اجلنة ومسالكها،
وحيتمل أن تكون سبل األعامل املؤدية إىل اجلنة والعقائد النرية»(((.
قال يوسف بن أسباط« :يه إصالح النية يف األعامل وحب الزتيد
والتفهيم ،وهذا هو أن جيازى العبد عىل حسنة بازدياد حسنة
وبعلم يقتدح من علم متقدم ويه حال من ريض هللا عنه»(((.
اه ُدوا فِينَا يعين :الرسول،
ج َ
«والَّذِينَ َ
قال ابن كثري رمحه هللاَ :
صلوات هللا وسالمه عليه ،وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين لَنَهْدِيَن َُّهم ْ
ُس ُبلَنَا أي :لنُبَرصنهم سبلنا ،أي :طرقنا يف الدنيا واآلخرة.
قال ابن أيب حاتم :حدثنا أيب ،حدثنا أمحد بن أيب احلَواري،
َّ
حدثنا عباس اهلمداين أبو أمحد -من أهل عكا -يف قول هللاَ :والذِينَ
سنِنيَ قال :الذين
ح ِ
اه ُدوا فِينَا لَنَهْدِيَن َُّهم ْ ُس ُبلَنَا َوإِنَّ للا ََّ َل َ َع ا ْل ُ ْ
ج َ
َ
يعملون مبا يعلمون ،هيدهيم ملا ال يعلمون.
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.
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قال أمحد بن أيب احلواري :فحدثت به أبا سليامن الداراين
فأعجبه ،وقال :ليس ينبغي لِ َن ْ أهلم شيئا من اخلري أن يعمل به
حىت يسمعه يف األثر ،فإذا سمعه يف األثر عمل به ،ومحد هللا
حني وافق ما يف نفسه» اهـ(((.
فليس يف اآلية اتباع أهل الثغور واألخذ بقوهلم إن كانوا جهلة،
إمنا ملّا كان احلال أن العلامء وطلبة العلم يكونون يف الثغور ،طاعة
هلل ،وطلبا ً ألجره وثوابه ،فقد ختلوا البلد منهم ،فإذا سئل الواحد
قال :اسألوا أهل الثغور! أو أن املسألة إذا اختلف فيها العلامء،
فإن هللا يلهم املشتغلني بطاعته الصواب فيها ،فاطلب قوهلم،
للنظر فيه ،معتربا ً إياه بالدليل!
قال ابن سعدي رمحه هللا« :دل هذا ،عىل أن أحرى الناس مبوافقة
الصواب أهل اجلهاد ،وعىل أن من أحسن فيام أمر به أعانه للا ّ
ويرس له أسباب اهلداية ،وعىل أن من جد واجتهد يف طلب العلم
الرشيع ،فإنه حيصل له من اهلداية واملعونة عىل حتصيل مطلوبه
أمور إهلية ،خارجة عن مدرك اجتهاده ،وتيرس له أمر العلم ،فإن
طلب العلم الرشيع من اجلهاد يف سبيل للاّ ،بل هو أحد نَوْ َع
اجلهاد ،الذي ال يقوم به إال خواص اخللق ،وهو اجلهاد بالقول
واللسان ،للكفار واملنافقني ،واجلهاد عىل تعليم أمور الدين ،وعىل

((( تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشيق [ 700
 774-هـ ] ،املحقق :سايم بن حممد سالمة ،دار طيبة للنرش والتوزيع.296/6 :
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رد نزاع املخالفني للحق ،ولو كانوا من املسلمني» اهـ(((.
ولذلك جتد أهل العلم قد خيالفون قول أهل الثغور ،كام يف
مسألة الطفل يسىب ،فقد قال أمحد بن حنبل :إذا سيب معه أبواه
أو أحدمها ثم مات مل يصل عليه وهو عىل دينهام .قال :وإن مل
يكن معه أبواه صىل عليه املسلمون هم يلونه وحكمه حكمهم.
قال :وإن كان معه أبواه جاز أن يفدى به مسلم وإن مل يكونا
معه مل جيز.
وكان ابن حنبل رمحه هللا يتعجب من قول أهل الثغور يف ذلك ألنهم مل
يلتفتوا إىل أبويه يف حال من األحوال وجعلوا حكمه حكم سيده املسلم.
قال :ثم جعل حيتج عليهم بقول النيب صىل هللا عليه و سلم:
«فأبواه هيودانه أو ينرصانه»(((.
ولفظه :عن أيب هريرة ريض هللا عنه قال :قال رسول هللا صىل
هللا عليه وسلم« :ما من مولود إال يولد عىل الفطرة فأبواه هيودانه
أو ينرصانه أو ميجسانه كام تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون
فيها من جدعاء»((( ،ثم يقول أبو هريرة ريض هللا عنه :فطرة هللا
((( تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،عبد الرمحن بن نارص بن السعدي
عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ  2000-م.635/1 :
((( أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز ،باب إذا أسلم الصيب فامت ،حديث رقم (.)1293
ومسلم يف كتاب القدر ،باب معىن كل مولود يولد عىل الفطرة ،حديث رقم (.)2658
((( أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز ،باب إذا أسلم الصيب فامت ،حديث رقم (.)1293
ومسلم يف كتاب القدر ،باب معىن كل مولود يولد عىل الفطرة ،حديث رقم (.)2658
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اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق هللا ذلك الدين القيم.(((».
ومل يقل أحد من أهل العلم أن املشتغلني باجلهاد قوهلم يف املسائل
هو الصواب مطلقاً!.
وقفة :هل يصح تزنيل هذه العبارة عىل الذين يشتغلون بالقتال
اليوم؟
اجلواب عىل هذا السؤال ،حيتاج أن يُعلم هل ما يشتغلون
به اليوم يسىم جهادا ً رشعياً؟! الذي يظهر يل :أن القتال
الدائر اليوم يف كثري من اجلهات ال يسىم جهادا ً رشعياً!
ثم الكالم يف أهل الثغور ،وهم صنف غري هؤالء متاماً ،فلو تزنلنا
يف فهم العبارة الواردة عن بعض.السلف بفهمهم ،فإنها ال تنطبق
عىل هؤالء ،وهللا أعلم!.

((( انظر االستذكار.117/3:

43

إسعاف الحريان من الشبه واألدران

الشبهة احلادية عشرة:
الذي حيكم بغري ما انزل هللا يف حالة أو حالتني او بعض املسائل
هذا كفر اصغر هذا يكاد يكون إمجاعا من أهل السنة ،ولكن الذي
جيعل دستورا ً يتحاكم إليه الناس كام هو حاصل يف أغلب البالد
اإلسالمية ،فهذا كفر أكرب كام قال حممد بن إبراهيم رمحه هللا
واختاره صالح آل الشيخ عىل ما أظن يف رشح األصول الثالثة،
وكتاب التوحيد.

الرد:
ولرد هذه الشبهة أقول:
سأجيب عىل فرض التسليم لك بصحة نسبة هذا القول إىل
سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه هللا والشيخ صالح آل
الشيخ سلمه هللا ،بالفهم الذي فهمته أنت.
اعلم -هداك هللا لقبول احلق والرجوع إليه -أن الرسول صىل هللا
عليه وسلم مل جيوز لنا اخلروج عىل احلاكم إال «إذا رأينا منه كفرا ً
بواحا ً عندنا فيه من هللا برهان» وهذه اجلملة جاءت يف حديث
عبادة بن الصامت ريض هللا عنه يف الصحيح.
وتتضمن جلواز اخلروج عىل احلاكم األمور اآلتية:
األول( :مامل تروا) ،يعين يثبت لدينا بيقني كالرؤية بالعني.
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الثاين :أن يكون ذلك مجاعياً ،لداللة واو اجلامعة.
الثالث :أن يكون ما صدر منه و{رايناه (كفراً) ال من باب
الكبائر ،واملعايص.
الرابع( :بواحا) أن يكون ظاهراً.
اخلامس( :عندكم فيه من هللا برهان) يعين ال اختالف فيه.
ولو نظرت إىل قوله صىل هللا عليه وسلم« :عندكم فيه من هللا
برهان» ،لعلمت أن معىن ذلك أن القضية اليت اختلف يف كونها
كفرا ً ال جيوز أن يكفر هبا احلاكم.
وهذه املسألة اليت نسبتها إىل سامحة املفيت حممد بن إبراهيم
رمحه هللا وأعىل درجته يف عليني ،وحفيده فضيلة الشيخ صالح
آل الشيخ تسىم مسألة (التكفري بالترشيع العام) ،يه حمل خالف
فقد سئل عنها سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبدهللا بن باز رمحه
هللا (كام يف رشيط الدمعة البازية) فلم يفرق بني مسألة احلكم بغري
ما أنزل هللا ،و بني مسألة الترشيع العام ،وجعل حكمهام واحداً،
وكذا الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا ،وكذا الشيخ األلباين رمحه هللا!
ولذلك طاشت عقول بعض الناس فنزبوا املشايخ الثالثة هؤالء
بـ(ثالوث اإلرجاء) ،عامل هللا النابزين هلم مبا يستحقون.
وعىل هذا الذي عليه ابن باز واأللباين وابن عثيمني مجاهري
طالهبم.
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ومعىن ذلك أن مسألة التكفري بالترشيع العام املخالف من أي
جهة هو متأول ،والتأول مانع من موانع التكفري ،فاملسألة ليس
فيها من هللا برهان ،فال جيوز تكفري احلكام هبا!
قلت لك :كاليم عىل التزنل بصحة فهمك لكالم سامحة الشيخ
حممد بن إبراهيم والشيخ صالح آل الشيخ! وإال فإن الذي أفهمه
أن مناط التكفري ليس هو الترشيع العام؛ ألن القضية الكفرية ال
فرق فيها بني قليلها وكثريها ،فمن قتل نبيا ً عاملا عامدا غري مكره،
كافر كمن قتل مجلة من األنبياء ال فرق بني قتله لنيب واحد ،أو
لقتله جلملة من األنبياء ،ومن دعس عىل املصحف برجله عاملا
عامدا ً غري مكره ،كافر ،وكذا من داسه برجله وقفز عليه عدة
مرات ال فرق بني فعله مرة أو مرات ألن عمله هذا كفر فإذا
ثبتت الرشوط وانتفت املوانع كفر ال فرق بني كثريه وقليله ،وكذا
يف مسألة الترشيع العام ال يظهر يل أن مناط القضية عند سامحة
الشيخ يه املرة واملرتني أو الترشيع العام ،بل مناط القضية يه
حتقق وجود كفر اإلعراض والتويل الذي هو نوع مستقل من الكفر.
ولذلك لو تأملت كالمه ظهر أنه جيعل هذا املوضوع هو
مناط املسألة ،وهو واضح ،فيف احلال اليت يتحقق فيه أنه كفر
إعراض وتويل فهو كفر أكرب عند الشيخ ،وال ينازع يف ذلك أحد
بصفة عامة ،لكن التزنيل عىل واقع الترشيع العام فيه نظر.
ومن نظر يف السياق الزماين لكالم سامحته ينتبه إىل أمر آخر
وهو بداية ظهور القوانني الوضعية يف البالد اإلسالمية ،وشاهد
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ذلك كالم أمحد شاكر يف القضية نفسها.
وهذا جيعل محل كالمه بالفهم الذي ذكره صاحب الشبهة فيه
نظر ،وهللا أعلم.
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الشبهة الثانية عشرة:
قال :جاء يف الدرر السنيّة :جهاد الكفّار ال يشرتط فيه تكافؤ
العدد والعدّة بل إذا قام املسلمون مبا أمرهم هللا به من جهاد
عدوهم ،حبسب استطاعتهم ،فليتوكلوا عىل هللا ،وال ينظروا إىل
قوهتم وأسباهبم ،وال يركنوا إليها ،فإن ذلك من الرشك اخليف ،ومن
أسباب إدالة العدو عىل املسلمني ووهنهم عن لقاء العدو ،ألن هللا
تبارك وتعاىل أمر بفعل السبب ،وأن ال يتوكل إال عىل هللا وحده.
وأيضا :ال تغرتّوا بأهل الكفر وما أعطوه من القوّة والعدّة،
فإنكم ال تقاتلون إال ّ بأعاملكم ،فإن أصلحتموها وصلحت ،وعلم
هللا منكم الصدق يف معاملته ،وإخالص النية له ،أعانكم عليهم،
وأذلّم ،فإنهم عبيده ونواصيهم بيده ،وهو الفعّال ملا يريد .اهـ(((.

الرد:
وللرد عىل هذه الشبهة أقول:
مل يقل أحد من العلامء أن قتال الكفار ال يشرتط له التكافؤ يف
العدد والعدة ،إال يف جهاد الدفع يف احلال الذي يدهم فيه العدو
بلدهم وال ميلكون إال دفعه حىت ال يتمكن منها ،فإن مل يقدروا
جاز هلم الصلح معه.
والدليل عىل اشرتاط التكافؤ يف العدد والعدة قول هللا تبارك
((( الدرر السنيّة:
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خفَّ َف هللاُ عَن ْ ُكم ْ َوعَل ِم َ أَنَّ فِي ُكم ْ َضع ْ ًفا فَإِن ْ ي َ ُكن ْ
وتعاىل﴿ :اآلَنَ َ
ي
ي َوإِن ْ ي َ ُكن ْ مِن ْ ُكم ْ أ َل ْ ٌف يَغْل ِ ُبوا أ َلْفَ ْ ِ
مِن ْ ُكم ْ مِئَة ٌ َصاب ِ َرةٌ يَغْل ِ ُبوا مِائَت َ ْ ِ
الصابِرِينَ﴾ (األنفال.)66:
بِإِذ ْ ِن هللا ِ َوهللاُ َم َع َّ
ومن أحكام هذه اآلية جواز التويل من الزحف إذا كان عدد
الكفار أكرث من ضعف عدد املسلمني.
وملا يزنل املسيح ابن مريم صىل هللا عليه وسلم ويقتل الدجال،
ِ
ادا
يس :إ ِ ِّن ق َ ْد أَخ َْر ْ
ت ِعبَ ً
ج ُ
« فَبَيْن َ َم ُه َو كَ َذل ِ َ
ك إِذ ْ أ َوْ َ
ح هللاُ إ ِ َل ع َ
َح ٍد بِقِت َ ِ
ح ِّر ْز ِعبَادِي إ ِ َل الطُّورِ َويَبْع َ ُ
ِلَ ،ل ي َ َدا ِن ِل َ
الِمْ ،ف َ َ
ث هللاُ
ْ
ْ
ب يَن ِْسلُونَ»(((.
ح َد ٍ
وج َو َمأ ُ
يَأ ُ
ج َ
ج َ
وجَ ،و ُهم ْ مِن ْ كُلِّ َ
ومعلوم أن عيىس عليه الصالة والسالم سيحكم برشيعة حممد
صىل هللا عليه وسلم ،ومعلوم أن يأجوج ومأجوج خروجهم عىل
أهل الشام واملسلمني هو مدامهة عدو كافر للمسلمني ،وهللا مل
يأمر مبواجهتهم ،مع أنه جهاد دفع ،ألنه ال يدان ألحد بقتاهلم،
أي ال قدرة وال طاقة ،وهل يشك يف إميان عيىس نيب هللا صىل
هللا عليه وسلمك ومن معه من املؤمنني؟.
والقاعدة الرشعية القدرة مناط التكليف تؤكد هذا املعىن ،وهللا
املوفق.

((( مسلم كتاب الفنت وأرشاط الساعة،باب ذكر الدجال وصفته وما معه.2937 ،
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ملحوظة:
هذا العبارة املنقولة عن الدرر السنية ويه( :جهاد الكفّار
ال يشرتط فيه تكافؤ العدد والعدّة) ال توجد يف الدرر ،ومل يقل
العلامء ذلك ،وهللا املوفق.
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الشبهة الثالثة عشرة:
قال ابن كثري( :أمر هللا تعاىل بالنفري العام مع رسول هللا صىل
هللا عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء هللا من الروم الكفرة
من أهل الكتاب) (((.
وقد بوب البخاري؛ «باب وجوب النفري وما جيب من اجلهاد
والنية»((( ،وأورد هذه اآلية ،وكان النفري العام بسبب أنه تراىم إىل
أسامع املسلمني أن الروم يستعدون عىل ختوم اجلزيرة لغزو املدينة،
فكيف إذا دخل الكفار بلد املسلمني ،أفال يكون النفري أوىل؟
قال أبو طلحة ريض هللا عنه يف معىن قوله تعاىل﴿ :خفافا ً وثقاالً﴾؛
كهوالً وشبابا ً ما أسمع هللا عذر أحدا((( .وقال احلسن البرصي:
يف العرس واليرس).
وقال الزهري( :خرج سعيد بن املسيب إىل الغزو وقد ذهبت
إحدى عينيه ،فقيل له؛ إنك عليل! فقال؛ استنفر هللا اخلفيف

((( تفسري القرآن العظيم.156/4 :
((( اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول هللا صىل هللا عليه وسلم وسننه
وأيامه.258/7 :
((( جامع البيان يف تأويل القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل،
أبو جعفر الطربي 310 - 224 [ ،هـ ] ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط،1
 1420هـ  2000 -م.262/14 :
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والثقيل ،فإن مل ميكين احلرب كرثت السواد وحفظت املتاع) (((.

الرد:
وللرد عىل هذه الشبهة:
هذه اآلية تبني حكم النفري العام ،يعين إذا استنفر اإلمام الناس،
وليست عامة يف كل حال ،ألن عمومها يف كل حال خيالف قوله
س ع َ َل ُّ
الضعَفَاءِ َو َل ع َ َل امل َ ْر َض َو َل ع َ َل الَّذِينَ َل َيِ ُدونَ
تعاىل[ :لَي ْ َ
سنِنيَ مِن ْ َسبِي ٍل
حوا هلل ِ َو َر ُسولِه ِ َما ع َ َل املُحْ ِ
ص ُ
َما يُنْف ِ ُقونَ َ
ح َر ٌج إِذَا ن َ َ
ور َرحِيمٌ] {التوبة .}91:وهذا املعىن العام فيها منسوخ فقد
َوهللاُ غَ ُف ٌ
الس ّديّ:
ذكر ابن اجلوزي يف زاد املسري يف علم التفسري« :قال ّ
س ع َ َل ُّ
الضعَفاءِ َوال ع َ َل ا ْل َ ْرىض﴾«اهـ.((( .
نسخت بقوله تعاىل﴿ :لَي ْ َ
وقوله« :فكيف إذا دخل الكفار بلد املسلمني ،أفال يكون النفري
أوىل؟» أقول :هذا إذا استنفر اإلمام ،أمّا إذا مل يستنفر فال يلزم،
بل الواجب عدم اخلروج عن السمع والطاعة له ،وهللا املستعان
وعليه التكالن وال حول و ال قوة إال باهلل.
ولذلك أورد البخاري حتت الرتمجة املشار إليها «باب وجوب
النفري وما جيب من اجلهاد والنية» ،حديث حتت رقم (  )2613عَن ْ
((( معامل التزنيل ،حمي السنة ،أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي [املتوىف  516هـ]،
حققه وخرج أحاديثه حممد عبد هللا النمر  -عثامن مجعة ضمريية  -سليامن مسلم
احلرش
النارش :دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط  1417 ،4هـ  1997 -م.54/4 :
((( ابن اجلوزي :زاد املسري يف علم التفسري:)263 /2( :
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َّاس َر ِض للاُ َّ عَن ُْه َم :أَنَّ الن َِّب َّ َص َّل
او ٍس عَن ْ اب ْ ِن عَب ٍ
ُمَا ِه ٍد عَن ْ ط َ ُ
َ
اد
«ل ِه ْ
للاُ َّ عَلَيْه ِ َو َسلَّم َ قَال َ يَوْم َ الْفَتْحَِ :
ج َرة َ بَع ْ َد الْفَتْح ِ َول َ ِكن ْ ِجهَ ٌ
استُنْف ِْرتُم ْ فَانْف ُِروا».
َونِيَّة ٌ َوإِذَا ْ
لهَاد َو َنْوه
ال َمام بِا ْل ُ ُروج ِ إ ِ َل ا ْ ِ
«وإِذَا أ ََم َر ُكم ْ ْ ِ
قال يف فتح الباريَ :
الص ِ
مِن ْ ْ
جوا إِلَيْهِ»هـ(((.
الَع ْ َمل َّ
الَة فَاخ ُْر ُ

((( فتح الباري البن حجر.)432 /8( :
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الشبهة الرابعة عشرة:
كيف تشرتطون إذن اإلمام يف اجلهاد وهذا الشيخ عبد
الرمحن بن حسن من أمئة الدعوة يقول يف الدرر السنية يف األجوبة
النجدية»:وال ريب أن فرض اجلهاد باق إىل يوم القيامة ،واملخاطب
به املؤمنون; فإذا كان هناك طائفة جمتمعة هلا منعة ،وجب عليها
أن جتاهد يف سبيل هللا مبا تقدر عليه ،ال يسقط عنها فرضه حبال،
وال عن مجيع الطوائف ،ملا ذكرت من اآليات .وقد تقدم احلديث:
« ال تزال طائفة « احلديث؛ فليس يف الكتاب والسنة ما يدل
عىل أن اجلهاد يسقط يف حال دون حال ،وال جيب عىل أحد دون
أحد ،إال ما استثىن يف سورة براءة.
ْصه ُ إ﴾ [سورة احلج آية،]40 :
ْصنَّ للاُ َّ َمن ْ يَن ُ ُ
وتأمل قولهَ :
﴿ولَيَن ُ َ
آمنُوا} اآلية [سورة املائدة
{و َمن ْ يَت َ َول َّ للا ََّ َو َر ُسولَهُ َوالَّذِينَ َ
وقولهَ :
آية]56 :؛ وكل يفيد العموم بال ختصيص .فأين تذهب عقولكم
عن هذا القرآن؟.
وقد عرفت مما تقدم :أن خطاب هللا تعاىل يتعلق بكل
مكلف ،من األولني واآلخرين ،وأن يف القرآن خطابا ً ببعض
الرشائع ،خرج خمرج اخلصوص وأريد به العموم ،كقوله تعاىل{ :يَا
ْ
ار َوا ْلُنَافِقِنيَ} اآلية [سورة التوبة آية،]73 :
أ َُّيَا الن َِّب ُّ َ
جا ِه ِد ال ُكفَّ َ
وقد تقدم ما يشري إىل هذا حبمد هللا ،وذلك معلوم عند العلامء،
بل عند كل من له ممارسة يف العلم واألحكام ،فلهذا اقترصنا عىل
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هذا القول ،وباهلل التوفيق» اهـ(((.

الرد:
أقول:
استدل بعض الناس بكالم هذا اإلمام يف منع اشرتاط إذن ويل
األمر؛ وهذا ال يصح وذلك ملا يأيت:
اإلمام عبد الرمحن بن حسن رمحه هللا يرد يف كالمه عىل ابن
نبهان الذي يزعم أنه ال جهاد إال مع إمام ،فإذا مل يوجد إمام
فال جهاد ،فيلزم عىل هذا أن ما يلزم برتك اجلهاد من خمالفة دين
هللا وطاعته جائزة جبواز ترك اجلهاد ،فتكون املواالة للمرشكني (((.
فاإلمام يقرر أنه إذا مل يكن هناك إمام فاجلهاد ال يسقط،
وأن حمل اشرتاط إذن اإلمام يف اجلهاد هو إذا وجد اإلمام.
ولذلك قال عقب الكالم السابق مبارشة يف (الدرر السنية يفاألجوبة النجدية« :ثم بعد الفراغ ،أظهر هللا إماما ً جياهد يف سبيل
هللا ،ويدعوهم إىل اإلسالم واالجتامع عليه ،فتمت النعمة علينا،
وعىل أهل نواحينا ،مبا أعطانا من النرص ،وذهاب الرشك واملرشكني،
والفساد واملفسدين .نسأل هللا أن يوزعنا شكر ما أنعم به علينا،
(((
من نعمة اإلسالم ،وهللا ويل محيد»اهـ.
((( الدرر السنية يف األجوبة النجدية.)203 -202 /8( :
((( (انظر الدرر السنية يف األجوبة النجدية (.)167 /8
((( (الدرر السنية يف األجوبة النجدية (.))203 /8
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واألصل عنده هو اجلهاد من وراء إمام ،وأنه ال بد من إذنه
إذا وجد ،فهو يقول يف موضع آخر « :الدرر السنية يف األجوبة
النجدية« :ورأينا أمرا يوجب اخللل عىل أهل اإلسالم ،ودخول
التفرق يف دولتهم ،وهو االستبداد من دون إمامهم ،بزعمهم أنه
بنية اجلهاد ،ومل يعلموا أن حقيقة اجلهاد ومصاحلة العدو ،وبذل
الذمة للعامة ،وإقامة احلدود ،أنها خمتصة باإلمام ،ومتعلقة به ،وال
ألحد من الرعية دخل يف ذلك ،إال بواليته; وقد سئل صىل هللا
عليه وسلم عن اجلهاد ،فأخرب برشوطه بقوله صىل هللا عليه وسلم:
« من أنفق الكرمية ،وأطاع اإلمام ،ويارس الرشيك ،فهو املجاهد
يف سبيل هللا « .والذي يعقد له راية ،ومييض يف أمر من دون إذن
(((
اإلمام ونيابته ،فال هو من أهل اجلهاد يف سبيل هللا» اهـ
وعليه فال حمل لالستدالل بكالم هذا اإلمام عىل تقرير وجوب
اجلهاد بدون إمام مطلقاً ،بل األصل أن ال جهاد إال من وراء إمام.
وهللا أعلم.

((( الدرر السنية يف األجوبة النجدية.)96 -95 /9( :
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الشبهة اخلامسة عشرة:
إذا اشرتطتم إذن اإلمام ،واحلكام مل يأذنوا سقط اجلهاد،
واألصل أن فرض اجلهاد باق إىل يوم القيامة ،واملخاطب به
املؤمنون؛ وال يسقط عنها الفرض حبال  ،وال عن مجيع الطوائف
حلديث« :ال تزال طائفة».

الرد:
وللرد عىل هذه الشبهة أقول:
اجلهاد ماض إىل يوم القيامة ،يف حال قوة املسلمني ويف حال
ضعفهم؛ فهو بالسنان يف حال قوهتم.
وهو باحلجة والربهان باللسان أو بالقلب يف حال ضعفهم.
ول للا َِّ َص َّل
وهذا معىن ما جاء عن ُمعَا ِويَة بْنَ أ َِب ُسفْيَانَ قَال َ َر ُس ُ
ال
«من ْ يُرِدْ للاُ َّ بِه ِ َ
يا يُفَقِّهْهُ ِف الد ِ
ِّينَ .و َل ت َ َز ُ
للاُ َّ عَلَيْه ِ َو َسلَّمََ :
خ ًْ
ْ
صابَة ٌ مِن ْ ا ْل ُ ْ
اوأ َُهم ْ
ِع َ
سل ِ ِمنيَ يُقَاتِلُونَ ع َ َل ال َ ِّق ظَا ِهرِينَ ع َ َل َمن ْ ن َ َ
ِ (((
امة».
إ ِ َل يَوْمِ الْقِيَ َ

سل َ َمة َ ب ْ ِن
ْت ِعن َْد َم ْ
الرحْ َن ب ْ ُن شِ َم َسة َ ا ْلَهْرِي ُّ قَالَُ :كن ُ
وعن عَبْد َّ
ُمَل َّ ٍد َو ِعن َْده ُ عَب ْ ُد للا َِّ ب ْ ُن عَمْرِو ب ْ ِن الْع َ ِ
اص فَقَال َ عَب ْ ُد للاََِّ :ل ت َ ُقوم ُ
َّ
شارِ ا ْلَل ْ ِق ُهم ْ َ ٌّ
ش مِن ْ أَهْ ِل ا ْلَا ِهلِيَّة ِ َل يَد ُْعونَ
الساعَة ُ إ ِ َّل ع َ َل ِ َ
ت
((( مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب قَوْلِه ِ -صىل هللا عليه وسلمَ -
ال طَائِفَة ٌ مِن ْ أ ُ َّم ِ
«ال ت َ َز ُ
خالَفَ ُهمْ».5065 ،
ظَا ِهرِينَ ع َ َل ا ْل َ ِّق ال َ ي َ ُ ُّ
ض ُهم ْ َمن ْ َ
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شْء ٍ إ ِ َّل َردَّه ُ عَلَيْهِمْ .فَبَيْنَم ُهم ْ ع َ َل ذَل ِ َ ْ
ل ُعقْبَة ُ ب ْ ُن عَامِرٍ
للا ََّ ب ِ َ
ك أ َقبَ َ
َ
ول عَب ْ ُد للاَِّ؟ فَقَال َ ُعقْبَةُ:
سل َ َمةُ :يَا ُعقْبَة ُ ْ
فَقَال َ لَهُ َم ْ
اس َم ْع َما ي َ ُق ُ
ول:
س ِمع ْ ُ
ت َر ُسول َ للا َِّ َص َّل للاُ َّ عَلَيْه ِ َو َسلَّم َ ي َ ُق ُ
ُه َو أَعْلَمُ َوأ َ َّما أ َنَا ف َ َ
صابَة ٌ مِن ْ أ ُ َّم ِت يُقَاتِلُونَ ع َ َل أَمْرِ للا َِّ قَا ِهرِينَ لِع َ ُد ِّوهِم ْ َل
َل ت َ َز ُ
ال ِع َ
ك.
ح َّت تَأْت ِيَ ُهم ْ َّ
ي َ ُ ُّ
ض ُهم ْ َمن ْ َ
الساعَة ُ َو ُهم ْ ع َ َل ذَل ِ َ
خالَفَ ُهم ْ َ
ِس ِ
سهَا
ك َم ُّ
ث للاُ َّ رِحيًا كَرِيح ِ ا ْل ْ
َجلْ ثُم َّ يَبْع َ ُ
فَقَال َ عَب ْ ُد للاَِّ :أ َ
الميَا ِن إ ِ َّل
حبَّة ٍ مِن ْ ْ ِ
َم ُّ
سا ِف قَلْبِه ِ مِثْق َ ُ
ت ُك نَف ْ ً
ال َ
س ا ْلَرِيرِ ف َ َل ت َ ْ ُ
الساعَةُ»(((.
ش ُار الن ِ
َّاس عَلَيْهِم ْ ت َ ُقوم ُ َّ
قَبَ َضتْهُ ثُم َّ يَب ْ َق ِ َ

فمعىن هذين احلديثني :استمرار اجلهاد يف كل زمان ،وأن
املسلمني ال ينقطعون عنه إىل أن هتب هذه الريح الطيبة.
مع مالحظة أن املراد باجلهاد اجلهاد جبميع أنواعه ،فهو جهاد
بالسنان عند القدرة والقوة ،وهو جهاد باللسان باحلجة والربهان،
أو بالقلب عند ضعف القوة والقدرة.
سعُو ٍد :أَنَّ َر ُسول َ للا َِّ َص َّل للاُ َّ عَلَيْه ِ
وقد جاء عَن ْ عَب ْ ِد للا َِّ ب ْ ِن َم ْ
«ما مِن ْ ن َ ِبٍّ بَعَثَهُ للاُ َّ ِف أ ُ َّمة ٍ قَب ْ ِل إ ِ َّل كَانَ لَهُ مِن ْ أ ُ َّمتِه ِ
َو َسلَّم َ قَالََ :
خذُ ونَ ب ِ ُسنَّتِه ِ َويَقْت َ ُدونَ بِأَمْرِه ِ ثُم َّ إِن َّهَا َتْلُ ُف
اب يَأ ْ ُ
ح ٌ
َ
ح َوارِيُّونَ َوأ َْص َ
وف ي َ ُقولُونَ َما َل يَفْعَلُونَ َويَفْعَلُونَ َما َل يُ ْؤ َم ُرونَ؛
خلُ ٌ
مِن ْ بَع ْ ِدهِم ْ ُ
اه َد ُهم ْ بِل َِسانِه ِ ف َ ُه َو ُم ْؤمِ ٌن.
ج َ
ج َ
اه َد ُهم ْ بِيَ ِده ِ ف َ ُه َو ُم ْؤمِ ٌنَ ،و َمن ْ َ
ف َ َمن ْ َ
ْ
ك مِن ْ ْ ِ
حبَّة ُ
س َو َراء َ ذَل ِ َ
الميَا ِن َ
ج َ
َو َمن ْ َ
اه َد ُهم ْ بِقَلبِه ِ ف َ ُه َو ُم ْؤمِ ٌنَ ،ولَي ْ َ
((( مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب قوله صىل هللا عليه و سلم (ال تزال ظائفة من أميت
ظاهرين عىل احلق ال يرضهم من خالفهم).1924 ،
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خ ْر َدلٍ»(((.
َ
ح َوارِيُّونَ َيْت َ ُدونَ
«ما كَانَ مِن ْ ن َ ِبٍّ إ ِ َّل َوق َ ْد كَانَ لَهُ َ
ويف روايةَ :
ستَن ُّونَ ب ِ ُسنَّتِهِ»(((.
ِب َ ْديِه ِ َوي َ ْ
والشاهد أنه سىم اجلهاد باليد وباللسان وبالقلب.
ومن ذلك أنه جعل حتديث النفس بالغزو مما يدفع نفاق القلب
ول للا َِّ َص َّل للاُ َّ
من جهة ترك اجلهاد ،عَن ْ أ َِب ُه َري ْ َرة َ قَالَ :قَال َ َر ُس ُ
ات ع َ َل ُشعْبَة ٍ
ات َول َ ْ يَغ ُْز َول َ ْ ُيَد ْ
سهُ َم َ
«من ْ َم َ
عَلَيْه ِ َو َسلَّمََ :
ِّث بِه ِ نَف ْ َ
اق».(((.
مِن ْ نِفَ ٍ
س ُكمْ،
شك ِنيَ بِأَمْ َوال ِ ُكمَْ ،وأ َن ْ ُف ِ
«جا ِه ُدوا ا َ ْل ُ ْ ِ
عَن ْ أ َن َ ٍس أَنَّ اَلن َِّب َّ قَالََ :
سنَت ِ ُكمْ»(((.
َوأ َل ْ ِ
وجاء يف النصوص الرشعية ذكر اجلهاد بالنفس واملال؛ فاجلهاد
ماض جبميع صورة ،إن ختلف املسلمون عنه بصورة ال يلزم
ختلفهم عنه بالصورة األخرى ،وإن عجزوا عن اجلهاد بالسيف يف
حال مل يعجزوا عن اجلهاد بالقلم واللسان يف غريه ،أو اجلهاد باملال
((( مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بَيَا ِن كَوْ ِن النَّهْىِ ع َ ِن ُال ْن ْ َكرِ مِنَ ِاإل َميا ِن َوأَنَّ ِاإل َميانَ ي َ ِزي ُد
ص َوأَنَّ األَمْر بِا ْلَعْر ِ
اجبَانِ.188 ،
وف والنَّه
ى ع َ ِن ا ْلُن ْ َكرِ َو ِ
َويَن ْ ُق ُ
ُ
َ
َ ْ َ
ْ
ِ
ِ
َ
((( مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بَيَا ِن كَوْ ِن النَّهْىِ ع َ ِن ُالن ْ َكرِ مِنَ اإل َميا ِن َوأنَّ اإل َميانَ ي َ ِزي ُد
ص َوأَنَّ األَمْر بِا ْلَعْر ِ
اجبَانِ.50 ،
وف والنَّه
ى ع َ ِن ا ْلُن ْ َكرِ َو ِ
َويَن ْ ُق ُ
ُ
َ
َ ْ َ
((( مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب ذم من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بالغزو.1910 ،
.2504ور َواه ُ أ ََح ْ ُدَ ،والن ََّسا ِئُّ،
((( أبو داود ،كتاب اجلهاد ،باب كراهية ترك الغزو،
َ
حهُ ا َ ْلَاك ِمُ.
َو َص َّ
ح َ
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يف حال آخر! .
فإن قيل :ما توجيه لفظ «يقاتلون» يف احلديث؟.
فاجلواب :ذكر هذا اللفظ ألن اجلهاد به هو أظهر ما يكون ،فنص عليه.
ومن تراجم البخاري يف صحيحه يف كتاب االعتصام بالكتاب
ال طَائِفَة ٌ مِن ْ
والسنة« :،بَاب قَوْ ِل الن َِّب ِّ َص َّل للاُ َّ عَلَيْه ِ َو َسلَّمََ :ل ت َ َز ُ
أ ُ َّم ِت ظَا ِهرِينَ ع َ َل ا ْل َ ِّق يُقَاتِلُونََ .و ُهم ْ أَهْ ُل الْعِل ْ ِم»(((.
فانظر كيف فرس هذه الطائفة بأنهم أهل العلم ،مع ذكره
لوصفهم يف احلديث بأنهم« :يقاتلون».
ويف رشح النووي (ت676هـ) عىل صحيح مسلم ،عند تفسريه
حن ْبَل :إِن ْ ل َ ْ ي َ ُكونُوا أَهْل
«وقَال َ أَحْ َد بْن َ
للمراد من هذه الطائفةَ :
ا ْلَدِيث ف َ َل أَدْرِي َمن ْ ُهمْ؟.
قَال َ الْق َ ِ
اد أَحْ َد أَهْل ُّ
السن َّة َوا ْل َ َمعَة َ ،و َمن ْ
اض ِعيَاض :إ ِ َّنَا أ ََر َ
يَعْتَقِد َم ْذ َهب أَهْل ا ْلَدِيث.
قُلْت [النووي]َ :و َيْت َ ِمل أَنَّ َه ِذه ِ الطَّائِفَة ُمفَ َّرقَة ب َ ْي أ َن ْ َواع
جعَان ُمقَاتِلُونََ ،ومِن ُْهم ْ فُقَهَاء َ ،ومِن ُْهم ْ ُم َ ِّدثُونَ ،
ا ْل ُ ْؤمِنِنيَ مِن ُْهم ْ ُش ْ
َومِن ُْهم ْ ُز َّهاد َوآمِرونَ بِا ْلَعْر ِ
اهونَ عَن ْ ا ْلُن ْ َكرَ ،ومِن ُْهم ْ أَهْل أ َن ْ َواع
وف َون َ ُ
ُ
ُ
ْ
أُخ َْرى مِن ْ ا ْل َ ْي َ ،و َل يَل َزم أَن ْ ي َ ُكونُوا ُمْت َ َمعِنيَ بَلْ ق َ ْد ي َ ُكونُونَ
ُمتَفَ ِّر ِقنيَ ِف أ َقْطَار ْ
ال َ ْرض.
((( اجلامع الصحيح.295/18 :
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َو ِف َه َذا ا ْلَدِيث ُمع ْ ِ
ج َزة ظَاه َِرة ; فَإِنَّ َه َذا ال ْ َو ْ
صف َما َزال َ
ال مِن ْ َز َمن الن َِّب ّ َص َّل للا َّ عَلَيْه ِ َو َسلَّم إ ِ َل ْ
الن َ ،و َل
ِبَمْ ِد للا َّ تَع َ َ
َ
(((
ح َّت يَأ ْ ِت أَمْر للا َّ ا ْل َ ْذ ُكور ِف ا ْلَدِيث» اهـ
ي َ َزال َ
ومما ينبغي أن يُعلم أن جهاد النفس مطلوب من املسلم يف
كل حني ،وهو مقدم عىل أنواع اجلهاد اخلمسة السابقة ،فقد جاء
عن فضالة بن عبيد قال :رسول هللا يف حجة الوداع« :أال أخربكم
باملؤمن :من أمنه الناس عىل أمواهلم وأنفسهم ،واملسلم من سلم
املسلمون من لسانه ويده ،واملجاهد من جاهد نفسه يف طاعة
هللا ،واملهاجر من هجر اخلطايا والذنوب»(((.
فعىل املسلم أن يبدأ جبهاد نفسه عىل طاعة هللا ،قبل أي
يشء ،وجهاده هذا مقدّم عىل تلك األنواع.

((( املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حيىي بن رشف بن مري النووي،
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،ط.67/13 ،2
((( سنن ابن ماجه ،كتاب الفنت ،باب حرمة دم املؤمن وماله.3934 ،
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الشبهة السادسة عشرة:
كيف تشرتطون إذن اإلمام للجهاد ،وقد قال بعض أهل
العلم« :بأي كتاب  ،أم بأية حجة أن اجلهاد ال جيب إال مع إمام
متبع ؟! هذا من الفرية يف الدين ،والعدول عن سبيل املؤمنني،
واألدلة عىل إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر ،من ذلك عموم
األمر باجلهاد  ،والرتغيب فيه  ،والوعيد يف تركه»اهـ.

الرد:
فاجلواب:كالم هذا العامل عن حال جهاد الدفع الذي يفجأ فيه
العدو بلدا ً من بالد املسلمني ،و ال ميكنهم الرجوع إىل اإلمام،
وخيشون كلبه ،فيف هذه احلالة دفع العدو من باب دفع الصائل
فال يشرتط فيه رشط مما يشرتط يف جهاد الطلب والدعوة.
أو يريد هذا العامل بكالمه الرد عىل من يشرتط لوجوب اجلهاد
إذن اإلمام العام ،الذي تنضوي حتته مجيع بالد اإلسالم ،وعىل هذا
فال جهاد اليوم ألنه ال يوجد إمام عام جلميع املسلمني يف الدنيا.
فهذا العامل يريد الرد عىل من يشرتط إذن اإلمام العام (األعظم)
للجهاد ،ال أنه ينيف طلب إذن ويل األمر يف األصل.
وعموما ً فاحلجة يف الدليل وهو احلق ،وإذا جاء نهر هللا بطل
نهر معقل!.
وهذه العبارة املنقولة جاءت يف كالم الشيخ عبد الرمحن بن
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حسن ،يف رده عىل ابن نبهان ،الذي يريد أن يسقط أحكام اجلهاد
وما يرتتب عليه من الرباءة من الكفار ،لعدم وجود اإلمام .فقد
جاء يف الدرر السنية يف األجوبة النجدية أن ابن نبهان يقول« :
أنه ال جهاد إال مع إمام ،فإذا مل يوجد إمام فال جهاد ،فيلزم
عىل هذا أن ما يلزم برتك اجلهاد من خمالفة دين هللا وطاعته جائز،
جبواز ترك اجلهاد ،فتكون املواالة للمرشكني» اهـ(((.
فالشيخ يرد عىل كالمه ،وأنه ال يشرتط اإلمام العام للجهاد،
بل كل طائفة ممتنعة بويل أمرها وأمريها هلا أن جتاهد.
وقد قرر الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه هللا اشرتاط
اإلمام يف اجلهاد ،حيث قال« :ورأينا أمرا يوجب اخللل عىل أهل
اإلسالم ،ودخول التفرق يف دولتهم ،وهو االستبداد من دون
إمامهم ،بزعمهم أنه بنية اجلهاد ،ومل يعلموا أن حقيقة اجلهاد
ومصاحلة العدو ،وبذل الذمة للعامة ،وإقامة احلدود ،أنها خمتصة
باإلمام ،ومتعلقة به ،وال ألحد من الرعية دخل يف ذلك ،إال
بواليته; وقد سئل صىل هللا عليه وسلم عن اجلهاد ،فأخرب برشوطه
بقوله صىل هللا عليه وسلم« :من أنفق الكرمية ،وأطاع اإلمام ،ويارس
الرشيك ،فهو املجاهد يف سبيل هللا» .والذي يعقد له راية ،ومييض
يف أمر من دون إذن اإلمام ونيابته ،فال هو من أهل اجلهاد يف
سبيل هللا»اهـ(((.
((( الدرر السنية يف األجوبة النجدية.)167 /8( :
((( الدرر السنية يف األجوبة النجدية.)95 /9( :
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الشبهة السابعة عشرة:
ال يشرتط إذن اإلمام يف جهاد الدفع؟

الرد:
والرد عىل هذه الشبهة:
األصل أن اجلهاد ال يكون إال من وراء إمام ،حىت يف جهاد الدفع؛
إال إذا فاجأ العدو أهل البلد؛ فتعذر عليهم الرجوع إليه لدفع العدو،
أمّا إذا مل يتعذر فاألصل الرجوع إىل اإلمام ،واجلهاد معه ،والقتال
من ورائه ،كام فعل املسلمون ملّا حارهبم املرشكون يف معركة اخلندق.
سمعت أيب يقول« :إذا أذن اإلمامُ،
قال عبد هللا بن اإلمام أمحد:
ُ
القوم ُ يأتيهم النفري فال بأس أن خيرجوا.
قلت أليب :فإن خرجوا بغري إذن اإلمام؟ قال :ال ،إال أن
ُ
أمر مِن العدو وال ُي ِكنُهم أن
يأذن اإلمام ،إال أن يكون يفاجئهم ٌ
يستأذنوا اإلمام فأرجو أن يكون ذلك دفعا ً مِن املسلمني»(((.
قال ابن قدامه (ت620هـ) رمحه هللا « :ألن أمر احلرب موكول
إليه ،وهو أعلم بكرثة العدو وقلتهم ،ومكامن العدو وكيدهم،
فينبغي أن يُرجع إىل رأيه ،ألنه أحوط للمسلمني ،إال أن يتعذر
استئذانه ملفاجـأة عدوهم هلم ،فال جيب استئذانه؛ ألن املصلحة
تتعني يف قتاهلم ،واخلروج إليهم ،لتعني الفساد يف تركهم ،لذلك ملا
((( مسائل عبد هللا ألبيه (.)258/2
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أغار الكفار عىل لقاح النيب صىل هللا عليه وسلم فصادفهم سلمة
بن األموع خارجا ً من املدينة ،تبعهم فقاتلهم من غري إذن ،فمدحه
النيب صىل هللا عليه وسلم ،قال « :خري رجالنا سلمة بن األكوع»
وأعطاه سهم فارس وراجل» اهـ(((.
وقال الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه هللا« :ورأينا أمرا
يوجب اخللل عىل أهل اإلسالم ،ودخول التفرق يف دولتهم ،وهو
االستبداد من دون إمامهم ،بزعمهم أنه بنية اجلهاد ،ومل يعلموا
أن حقيقة اجلهاد ومصاحلة العدو ،وبذل الذمة للعامة ،وإقامة
احلدود ،أنها خمتصة باإلمام ،ومتعلقة به ،وال ألحد من الرعية
دخل يف ذلك ،إال بواليته؛ وقد سئل صىل هللا عليه وسلم عن
اجلهاد ،فأخرب برشوطه بقوله صىل هللا عليه وسلم« :من أنفق
الكرمية ،وأطاع اإلمام ،ويارس الرشيك ،فهو املجاهد يف سبيل هللا».
والذي يعقد له راية ،ومييض يف أمر من دون إذن اإلمام ونيابته،
فال هو من أهل اجلهاد يف سبيل هللا» اهـ(((.

((( (املغين.)213/9( :
((( (الدرر السنية يف األجوبة النجدية (.)95 /9

65

إسعاف الحريان من الشبه واألدران

الشبهة الثامنة عشرة:
جاء يف السرية قصة أيب بصري ،ملا جاء مهاجرا ً فطلبت
قريشا ً من رسول هللا ﷺ أن يرده إليهم  ،بالرشط الذي كان بينهم
ل املرشكَ ْي ،اللذين أتيا
يف صلح احلديبية ،فانفلت منهم عندما قَت َ َ
طلبه ،فرجع إىل الساحل ،ملا سمع رسول هللا يقول« :ويل أمه
مسعر حرب ،لو معه غريه»((( ( .يف قصة طويلة أخرجها البخاري
يف كتاب الرشوط ،باب الرشوط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل
احلرب ،حديث رقم ( ).)2734فتعرض لعري قريش –إذا أقبلت
من الشام– يأخذ ويقتل ،فاستقل حبرهبم دون رسول هللا ألنهم
كانوا معهم يف صلح احلديبية -القصة بطوهلا -فهل قال رسول هللا:
أخطأتم يف قتال قريش ،ألنكم لستم مع إمام؟ سبحان هللا ما
أعظم مرضة اجلهل عىل أهله؟ عياذا ً باهلل من معارضة احلق باجلهل
والباطل.

الرد:
واجلواب عن هذه الشبهة:
مل يكن أبو بصري حتت والية النيب صىل هللا عليه وسلم وال يف
دار اإلسالم ومل يكن إماما ،ومل تكن معه راية ،بل كان يغري عىل
املرشكني ويقاتلهم ويغنم منهم واستقل حبرهبم.
((( البخاري يف كتاب الرشوط ،باب الرشوط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب،
حديث رقم (.)2734
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ومل ينث الرسول صىل هللا عليه وسلم عليه ،ومل يسم عمله
جهاداً ،بل قال عن عمله أنه« :مسعر حرب» فهذا يشء واجلهاد
يشء آخر.
ومل يأمر الرسول صىل هللا عليه وسلم أحدا ً من الصحابة أن يعينه.
وال أرشد إىل الوقوف معه.
بل سلمه لقريش ،ولكنه ملّا مل يكن من أبواب اجلهاد ،مل
حيصل هذا.
فهل يقاس املسلم وهو حتت والية حاكم رشيع مبن ليس
حتت والية أي حاكم؟.
وال جيوز أن خيلع املسلم بيعة ويل أمره ،بسبب أنه يريد أن
يكون حاله كحال أيب بصري ،فإن من مات وليس يف عنقه بيعة
مات ميتة جاهلية.
وال ينفعه أن يقول :أن جعلت أمريي فالن من اجلامعة
وأبايعه ،فإن هذا تالعب بالدين ال يصح!.
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الشبهة التاسعة عشرة:
جهاد الدفع ال يشرتط فيه رشط من رشوط جهاد الطلب؟.

الرد:
أقول :هذه العبارة ما هو حملها؟ قبل أن أحرر ذلك أبني ما
هو جهاد الدفع وما هو جهاد الطلب؛ أمّا جهاد الدفع فمحله
إذا قصد العدو بلدا ً من بلدان املسلمني لقتال أهلها واالستيالء
عليها؛ فعىل أهل البلد دفعهم فإن عجزوا وجب عىل الذين يلونهم
قتاهلم ،فإن عجزوا وجب عىل الذين يلونهم ،وهكذا حىت يعم
الوجوب مجيع املسلمني ،أو يسقط الوجوب بسبب مانع مينع منه
كعدم القدرة.
جهاد الطلب :أن خيرج املسلمون من بلدهم طلبا للكفار لدعوهتم
إىل اإلسالم ،فإن أجابوا فاحلمد هلل ،وإن مل جييبوا دعوهم إىل دفع
اجلزية فإن أجابوا فاحلمد هلل ،فإن مل جييبوا قاتلناهم حىت يكون
الدين كله هلل.
إذا عرف ذلك؛ فاعلم أن جهاد الطلب سنة مؤكدة ،أو فرض
كفاية إذا قام به البعض سقط عن اآلخرين ،فيشرتط فيه:
 .1أن يكون من وراء إمام.
 .2وأن يكون بإعداد العدة.
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 .3وأن يكون اخلروج بإذن األبوين.
 .4وأن يكون إلعالء كلمة هللا.
 .5وأن يكون حتت راية واضحة يف ذلك.
 .6وأن يكون الذي يقاتل قد بلغ السن الذي يؤذن فيه للقتال.
 .7وأن يكون ذكراً ،فالنساء ال شأن له يف األصل هبذا القتال.
 .8وأن ال يكون الكفار أكرث من ضعيف املسلمني.
أمّا جهاد الدفع فقد قيل فيه العبارة السابقة:
ال يشرتط يف جهاد الدفع ما يشرتط يف جهاد الطلب!.
والسؤال ما هو حمل هذه العبارة؟.
اعلم أن دفع الكفار عن بلد املسلمني له صورتان أرضهبام
للتقريب وتوضيح املعىن:
الصورة األوىل :أن يكون الكفار قد دخلوا البلد ،حبيث لو ترك
االشتغال بدفعهم لتمكنوا من االستيالء عليها.
الصورة الثانية :أن يكون الكفار ملا يدخلوا البلد بعد ،وإمنا
يستعدون لذلك .فيف الصورة األوىل يأيت قول العبارة السابقة« :ال
يشرتط يف جهاد الدفع ما يشرتط يف جهاد الطلب».
أما يف الصورة الثانية؛ فال بل يشرتط فيه ما يشرتط يف جهاد
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الطلب.
ويدل عىل ذلك أن أكرث الغزوات اليت شارك فيها النيب -صىل
هللا عليه وسلم ،-وراىع فيها رشوط القتال املذكورة يه من جهاد
الدفع.
ونبه عىل هذا املعىن أمحد بن حنبل رمحه هللا فيام نقله عنه ابن
قدامة يف املغين.
وهذا املعىن مأخوذ من قوهلم :إن جهاد الدفع من باب دفع
الصائل.
واملقصود بالصائل العدو الذي يصول عليك يريد قتلك.
ولو مثلنا للصورتني السابقتني مع دفع الصائل نقول :كام لو أن
رجال ً كان يف وادي ومعه صاحبه ،وافرتقا فكان أحدمها يف بطن
الوادي واآلخر عىل سفح اجلبل بينهام مسافة .فظهر أسد أمام
الذي بطن الوادي.
هذا األسد عدو صائل عىل الرجل الذي يف بطن الوادي.
عليه أن يدفعه ويقاتله مبا لديه.
أمّا اآلخر فهل األسد بالنسبة له غدو صائل احلال فيه كحال
من هو يف بطن الوادي.
اجلواب :ال .وكذا أقول :قد يشاهد الرجالن األسد يف الوادي من
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بعيد فيستعدان له ويتشاوران ويتعاونان عىل قتله.
وال يقال :عليكام مواجهته فوراً.
وهكذا نقول يف جهاد الدفع إن احلال الذي قيل فيه :ال يشرتط
يف جهاد الدفع ما يشرتط يف جهاد الطلب ،هو ذاك احلال الذي
يشابه دفع الصائل ،فيكون إما قاتل أو مقتول ،أمّا ما عداها فال
ليس هذا حمل تلك العبارة.
بل البد من توفر رشوط اجلهاد املذكورة ،وهللا أعلم.
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الشبهة العشرون:
يقولون :إن عبد الرمحن بن عوف بايع لعثامن حىت النساء.

الرد:
أقول لرد هذه الشبهة :هذا حيتاج إىل إثبات.
وإذا ثبت ال حجة فيه ،لألمور اآلتية:
أوالً :ألنه أخذ بيعة النساء الذين يف املدينة ،فهل أخذ له البيعة
من مجيع املسلمني الذين يف مكة والشام والعراق ومرص؟ فإذا مل
يأخذها دل عىل أنه ليس برشط أن يبايع مجيع األمة.
ثانيا :هل بايع يف خالفة أيب بكر وعمر بن اخلطاب ريض هللا
عنهام مجيع املسلمون؟.
ثالثاً :هل بايع يف خالفة عيل بن أيب طالب كل املسلمون؟
رابعاً :ما جرى عليه علامء األمة منذ بدايتها إىل يومنا هذا يؤكد
أنهم جممعون عىل أن البيعة التلزم كل واحد من األمة والشعب بأن
يأخذ بصفحة يد ويل األمر ،بل هم تبع ألهل احلل والعقد فيهم.
خامساً :أن القول بأنه ال تلزم البيعة إال من بايع بصفحة اليد مل
يقل به أحد من السلف ،وإحداث يف الدين ،وتكليف مبا يعرس،
واملشقة جتلب التيسري.فبطل هذا القول واحلمد هلل.
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الشبهة احلادية والعشرون:
قالوا :احلدود بني الدول من صنع االستعامر ،فال يلتفت إليها،
ويه باطلة ،ويه غري معتربة!.

الرد:
قلت :لتبيني األمر من الناحية الرشعية أقول :الدولة اإلسالمية
انقسمت إىل دول ودويالت منذ انتهاء دولة بين أمية؛ فقد كانت
الدولة العباسية يف املرشق ،وقامت الدولة األموية يف املغرب
باألندلس ،ومل ينكر العلامء ذلك ،ومل يزعم أحد أن ال والية هلذه
الدولة أو تلك عىل رعاياها.
بل انقسمت الدولة العباسية إىل واليات متعددة ،ولكل دولة
حدودها ،ونظامها ،ومل يقل أحد من العلامء يف ذلك الوقت :إن
هذه احلدود بني الدول ،باطلة ،وال اعتبار هبا!.
فإقرار احلدود بني الدول ،وإقرار انعقاد الوالية يف كل جهة ،ملن
تغلب عليها حمل إمجاع بني أهل العلم.
قال أمحد بن حنبل (ت241هـ) رمحه هللا« :والسمع والطاعة
لألمئة وأمري املؤمنني الرب والفاجر ،ومن ويل اخلالفة واجتمع الناس
عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حىت صار خليفة وسيم أمري
املؤمنني».اهـ(((.
((( أصول السنة رواية عبدوس ص.64
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«والسن ّة أن يكون
وقاالبن تيمية احلراين (ت728هـ) رمحه هللا:
ُّ
للمسلمني إمام واحد والباقون نوّابه ،فإذا فرض أن األمة خرجت
عن ذلك ملعصية من بعضها وعجز من الباقني أو غري ذلك
فكان هلا عدة أمئة لكان جيب عىل كل حال إمام أن يقيم احلدود
ويستويف احلقوق»اهـ(((.
وقـال حممد بن عبد الوهاب (ت1206هـ) رمحه هللا« :األمئة
جممعون من كل مذهب عىل أن من تغلب عىل بلد أو بلدان له
حكم اإلمام يف مجيع األشياء .ولوال هذا ما استقامت الدنيا ألن
الناس من زمن طويل قبل اإلمام أمحد إىل يومنا هذا ما اجتمعوا
عىل إمام واحد وال يعرفون أحدا ً من العلامء ذكر أن شيئا ً من
األحكام ال يصح إال باإلمام األعظم»اهـ.(((.
وقال أيضا ً رمحه هللا« :من متام االجتامع السمع والطاعة ملن تأمر
علينا ،ولو كان عبدا حبشيا ،فبني النيب هذا بيانا شائعا ذائعا،
بوجوه من أنواع البيان رشعا وقدرا ،ثم صار هذا األصل ال يعرف
عند أكرث من يديع العلم .فكيف العمل به؟! «(((.
وقال الشوكاين (ت1250هـ) رمحه هللا« :ملا اتسعت أقطار اإلسالم،
ووقع االختالف بني أهله ،واستوىل عىل كل قطر من األقطار
سلطان؛ اتفق أهله عىل أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه.
((( جمموع الفتاوى (.))176 ،175 / 34
((( الدرر السنية ((ط 1416/5هـ) (.))5/9
((( الدرر السنية ((ط 1416/5هـ)(.))7 – 5/9
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وهذا معلوم ال خيالف فيه أحد ،بل هو إمجاع املسلمني أمجعني
منذ قبض رسول هللا إىل هذه الغاية» اهــ(((.
وحىت يف مسألة اجلهاد ،ملا صورها الفقهاء ،وذكروا حمل جهاد
الدفع ،وقع تصويره عىل أساس أن للمسلمني بلدانا ً متعددة،
فقالوا :إذا هجم الكفار عىل أهل بلد أو حارصوهم ،وجب عىل
أهل البلد دفعهم ،فإن عجزوا وجب عىل الذين يلونهم نرصهتم،
فإن عجزوا وجب عىل الذين يلونهم نرصهتم ،حىت يعم الوجوب
اجلميع! وأنت إذا نظرت إىل عبارة الفقهاء وجدهتا قامئة عىل أساس
التسليم باحلدود لكل بلد ،وأن احلكم خيتلف من بلد إىل بلد؛ من
ذلك :أن البلد املعتدى عليه جيب عىل أهله جهاد الدفع ،والبلدان
اليت تليه جيب عليها النرصة ال جهاد الدفع .أن البلدان ختتلف
حبسب قدرهتا وقوهتا عىل النرصة ،لذلك ذكر العجز.
وهذا فيه التسليم بقضية أن املسلمني يف كل بلد خيتلف
حاهلم وحكمهم عن البلد اآلخر.
واخلالصة :أن قضية :أن املسلمني أخوة.
وأن ال حدود بني املسلمني .وأن احلدود من صنع االستعامر.
هذا حق؛ ولكن البد من التفصيل فيه ،ليعرف ويتبني ،حىت ال
تبىن عليه أحكام باطلة.
((( (السيل اجلرار ( ،)502/4وانظر السيل اجلرار (.).)512/4
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فإن املسلمني أمة واحدة؛ لكن ال ينايف ذلك احلدود بني دولة
مسلمة وأخرى.
وال ينايف ذلك أن ينظر اإلمام فيام هو األفضل واألكرث حظا ً
ألهل بلده ،كاألب مع عياله ،وأرسته ،فهل ينايف كون املسلمني
أمة واحدة ،أن هيتم كل رب أرسة مبا يصلح شأن أرسته ورعيته؟!
كذا الوايل يف كل دولة من دول املسلمني.
وال ينايف ذلك أن جيب اجلهاد عىل بعضهم دون بعضهم؛ ألن
أهل البلد املدامهة أو املحصورة إذا عجزت وجبت نرصهتا مع
القدرة عىل اليت تليها ،ومن ال قدرة له ال جتب عليه النرصة ،إذ
القدرة مناط التكليف.
وال ينايف ذلك صحة وانعقاد الوالية لكل من تغلب عىل أهل
جهة ،مقيامً فيهم رشع هللا ،إذ ويل األمر يف الرشع هو اإلمام
األعظم ،ومن تغلب عىل أهل جهة ،وصلح له األمر ،وهذا حمل
إمجاع! وال ينايف ذلك االنتامء إىل الوطن ،والسمع والطاعة لوالة
األمر ،والسيع بالنظر فيام فيه عز الوطن ورفعته ،بني الدول.
بل هذا من مقتىض أن املسلم ينتيم إىل هذه البلد دون
األخرى ،املهم أن ال يكون يف هذا االنتامء ما خيالف الرشع؛
فالوطنية انتامء إىل األرض برباط الدين مبا ال خيالف الرشع.
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والرسول -صىل هللا عليه وسلم -حن إىل بلده ،يف وقت كان
الرشك والكفر هو املتغلب عليها.
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وعليه فإن هلؤالء الوالة السمع والطاعة يف املعروف ،وال طاعة
ملخلوق يف معصية اخلالق! و ال جيوز اخلروج عليهم .و ال هتييج
الناس عليهم .فانظر ماذا ترتب عىل إطالق العبارات الرباقة ،اليت
وإن كانت حق ،لكن ترك البيان والتفصيل فيها ،واستعامهلا عىل
إمجاهلا ،ينتج هذه املفاسد والرشور؟! ولذلك هو من مسالك أهل
البدع!.

((( أخرجه أمحد يف املسند ( ،)305/4وأخرجه الداريم يف كتاب السري باب إخراج
النيب من مكة ،حتت رقم ( 1632/3( )2552أسد) ،والرتمذي يف كتاب املناقب ،باب يف
فضل مكة ،حتت رقم ( ،)3925وابن ماجة يف كتاب املناسك باب فضل مكة ،حتت رقم
( ،)3108والنسايئ يف (السنن الكربى)كتاب احلج ،باب فضل مكة ( ،248-247/4حتت
رقم  ،)4239-4238وابن حبان (اإلحسان ،22/9حتت رقم  ،)3708واحلاكم يف املستدرك
( .)431 ،280 ،7/3واحلديث قال الرتمذي عنه« :حسن غريب صحيح»اهـ ،وصححه
ابن حبان واحلاكم ،وحمقق اإلحسان ،حمقق سنن الداريم.
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الشبهة الثانية والعشرون:
من قتل يف املعركة فهو شهيد.

الرد:
وللرد عىل هذه الشبهة أقول:
ليس كل من قتل يف املعركة ضد الكفار؛ قد دل جمموع
النصوص الواردة يف الشهادة يف سبيل هللا ،عىل أن الفضل العظيم
الوارد فيها ،له رشوط وموانع ،فمن مل حيقق الرشوط ،وينتيف عن
املوانع حيرم منه ،و ال يكون شهيداً؛ ورشوط الشهادة أمران:
األول :اإلخالص هلل تعاىل .فيكون قتاله إلعالء كلمة هللا.
الثاين :أن يكون متابعا ً يف طلبه للشهادة ما جاء عن الرسول.
وموانع الشهادة يه اآلتية:
 .1الغلول من الغنيمة.
 .2اخلروج بغري إذن اإلمام.
 .3وأن يقاتل ال من وراء اإلمام.
 .4القتال حتت راية عمية.
 .5اخلروج بغري إذن الوالدين.
 .6أن يقاتل مفارقا ً مجاعة املسلمني.
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 .7أن يكون قتاله ملن ال جيوز قتاله.
 .8أن يكون خروجه ألجل أن يقتل ،ال إلعالء كلمة هللا!
 .9أن يكون يف خروجه عىل معصية.
ومن أجل هذه األمور كان من معتقد أهل السنة واجلامعة :أن ال
يشهد لقتيل املعاركة بعينه بالشهادة ،إمنا يقال :ترىج له الشهادة!
فهم ال يشهدون ألحد جبنة أو نار إال ما جاء فيه النص!
ول
ومن تراجم البخاري يف جامعه يف كتاب اجلهاد« :باب ال َ ي َ ُق ُ
فُال َ ٌن َشهِي ٌد».
قَال َ أ َبُو ُه َري ْ َرة َ ع َ ِن الن َِّب ِّ -صىل هللا عليه وسلم« :-للاُ َّ أَعْلَمُ ِبَن ْ
ُيَا ِه ُد ِف َسبِيلِهِ»« ،للاُ َّ أَعْلَمُ ِبَن ْ يُكْلَمُ ِف َسبِيلِهِ»».اهـ(((.
وقد قال أبو جعفر الطحاوي رمحه هللا يف عقيدة أهل السنة
جن َّة َو َل
«و َل ن ُ ْنِ ُل أ َ
َح ًدا مِن ُْهم ْ (يعين من أهل القبلة) َ
واجلامعةَ :
ن َ ًارا» اهـ(((.
وقال أبو عمرو الداين« :ومن قوهلم (يعين :أهل السنة واجلامعة)
أن ال يزنل أحد من أهل القبلة جنة و ال ناراً ،إال من ورد
التوقيف بتزنيله ،وجاء اخلرب من هللا تبارك وتعاىل ورسوله عن
((( صحيح البخاري.378/7 :
((( ختريج العقيدة الطحاوية ،اإلمام الطحاوي ،حتقيق :حممد نارص الدين األلباين.67/1 :
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عاقبة أمره» اهـ(((.
وعليه فإن االستدالل باحلديث عىل ما ذكر استدالل باملتشابه،
ألنه اطراح لكل هذه النصوص وفهم للنص عىل غري املراد رشعاً!
إذ ليس كل من قتل يف أرض املعركة يكون شهيداً ،أو نشهد
له بالشهادة ،حىت حيقق الرشوط وينتيف عن تلك املوانع!

((( الرسالة الوافية ملذهب أهل السنة يف االعتقادات وأصول الديانات،اإلمام املقرئ:
عثامن بن سعيد بن عثامن الداين األموي القرطيب املقرئ،املعروف بأيب عمرو الداين
رمحه.هللا.تعاىل 444-371،هـ ،دار اإلمام أمحد  -الكويت ،ط 1421 ،1هـ  2000 -م.188/1 :

80

تجهيز الخيول للرد على شبهات الجهول

الشبهة الثالثة والعشرون:
(شبهات يف الوقوع يف املعايص).
يقول :ال هيمين أن أذنب فإن إمياين يعود إىل قليب بعد الذنب.
ول
يقولون :نفعل الزنا ثم يرجع اإلميان إىل قلوبنا .أمل يقل َر ُس ُ
خ َر َج مِن ْهُ ْ ِ
ج ُل َ
الميَا ُن كَانَ
الر ُ
ص َّل هللاُ عَلَيْه ِ َو َسلَّمَ« :-إِذَا َز َن َّللا َِّ َ
الميَا ُن»(((.
ج َع إِلَيْه ِ ْ ِ
عَلَيْه ِ كَالظُّلَّةِ ،فَإِذَا انْقَط َ َع َر َ

الرد:
قلت :هذا حق ثابت ،لكن ما الذي يضمن إذا خرج اإلميان
بسبب الزنا أن جيد طريقه للرجوع إىل القلب! وذلك أن هللا
س ُبونَ﴾
وبِم ْ َما كَانُوا يَكْ ِ
عز وجل يقول﴿ :ك َ َّل بَلْ َرانَ ع َ َل قُلُ ِ
[املطَّففني.]14:
فإذا أذنب العبد نكتت يف قلبه نكتة سوداء ،مع كل ذنب،
فيوشك أن يتغلف قلبه بالران ،فإذا خرج اإلميان بسبب الزنا ثم
أقلع العبد رجع اإلميان إىل قلبه إذا وجد طريقا ومنفذا ينفذ منه
إىل القلب ،لكن إذا كان القلب قد ميلء بالنكت السوداء ،وتغلف
بالران جاء اإلميان لريجع مل جيد طريقا ً للرجوع ،إذ ما الذي يدري
هذا العبد أن هذه آخر نكتة يف قلبه إذا أذنب وخرج منه اإلميان
مل يعد اإلميان جيد طريقا ً إىل قلبه ،فينقلب قلبه منكوساً.
ادة ِ ِاإل َميا ِن َونُق َْصانِهِ .4692 ،وقال
السنَّةِ ،باب ال َّدلِيل ع
((( أخرجه أبو داود ،ك ِتَاب ُّ
ل زِي َ َ
ِ َ َ
األلباين :صحيح .صحيح وضعيف سنن أيب داود.357/4 :
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(((
اج
ب أَ ْ
ج َر ُد فِيه ِ َ ِ
س ٌ
قَال َ ُ
ح َذيْفَة ُ ب ْ ُن الْيَ َم ِن« :ال ْ ُقلُ ُ
وب أ َ ْربَعَة ٌ  :قَل ْ ُ
ك قَل ْ ْ
ب ال ْ َكافِرَِ ،و ْ
الَغْل َ ُف
ب أَغْل َ ُف ف َ َذل ِ َ
يُ ْزه ُِر ف َ َذل ِ َ
ك قَل ْ ُ
ب ال ُ ْؤمِ ِنَ .وقَل ْ ُ
ُ
ْ
﴿وقَالُوا قُلُوبُنَا
ب يُل َ ُّف عَلَيْه ِ ِغ َل ٌف كَ َم قَال َ تَع َ َ
قَل ْ ٌ
ال عَن ْ اليَ ُهودَِ :
ُغل ْ ٌف بَلْ لَعَن َ ُهمُ للاُ َّ ب ِ ُكفْرِهِمْ﴾ [البقرةَ ،]88 :ويف احلديث قال َص َّل
ث ُجَع ٍ طَبَ َع للاُ َّ ع َ َل قَلْبِهِ»(((.
«من ْ ت َ َركَ ث َ َل َ
للاُ َّ عَلَيْه ِ َو َسلَّمََ :
ْ
وس ف َ َذل ِ َ
ب َمن ْ ُك ٌ
ب فِيه ِ َمادَّتَا ِن َمادَّةُ َتُدُّه ُ
ب الُنَافِ ِقَ .وقَل ْ ٌ
َوقَل ْ ٌ
ك قَل ْ ُ
ب كَانَ ا ْلُكْمُ لَهُ «.
ل ِ ْلِميَا ِنَ ،و َمادَّةٌ َتُدُّه ُ لِلنِّفَ ِ
اق ،فَأ َ ُّي ُ َم غَل َ َ

ال َمامِ أَحْ َ َد َم ْرفُوعًا .ويف صحيح
سن َ ِد ْ ِ
َوق َ ْد ُر ِويَ َه َذا ِف ُم ْ
مسلم عن حذيفة مرفوعاً« :تعرض الفنت عىل القلوب فأي قلب
أرشهبا نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرهها نكتت فيه نكتة
بيضاء حىت تصري القلوب عىل قلبني ،قلب أبيض كالصفا الترضه
فتنة مادامت السموات واألرض ،وقلب أسود كالكوز جمخيا ال
((( أخرجه أمحد يف املسند،11146 ،17/3 :وابن أيب شيبة يف املصنف .637/8 ،287 ،قال
يف جممع الزوائد(:رواه أمحد والطرباين يف الصغري ويف إسناده ليث بن أيب سليم) .جممع
الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثيم املتويف سنة 1408 807
هـ  1988 -م بريوت  -لبنان .63/1:وقال األلباين يف السلسلة الضعيفة :أخرجه ابن
أيب شيبة يف «اإلميان» (رقم  - 54بتحقييق) ،وأمحد يف «السنة» ( - 820 /377 /1دار
ابن القيم) ،والطربي يف «التفسري» (:)322 /1ورجاله كلهم ثقات ،ولذلك؛ كنت قلت
يف التعليق عىل «اإلميان»»:حديث موقوف صحيح» .السلسلة الضعيفة .166/1:وقال يف
حتقيقه لكتاب اإلميان البن تيمية ( :ضعيف مرفوعا والصحيح موقوف).اإلميان البن
تيمية  -ابن تيمية ،املكتب اإلساليم – بريوت ،ط 1413 - 4هـ 1993 -م ،حتقيق :خرج
أحاديثه حممد نارص الدين األلباين.106/1:.
ْ
ِ
((( أخرجه أبو داود ،كتاب الصالة ،باب الت َّشْ دِي ِد ف ِ ت َ ْرك ُ
ال ُم َع  1054بلفظَ « :من ْ ت َ َركَ
اونًا ِبَا طَبَ َع للاُ َّ ع َ َل قَلْبِه ِ ».
ثَال َ َ
ث ُجَع ٍ َت َ ُ
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يعرف معروفا ً وال ينكر منكرا إال ما أرشب من اهلوى»(((.
أو كام قال -صىل هللا عليه وسلم ! -فمن استغرق يف املعايص
خيىش عليه من هذا ،والحيكم بكفره إال إذا جاء مبكفر أو ثبت
عليه الكفر.

((( مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز
بني املسجدين.144 ،
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الشبهة الرابعة والعشرون:
( شبهات يف ارتكاب املعايص).
يقول :أنا أفعل هذه املعايص والصالة تزيل أثرها قال :أراكم
تشددون يف أمر النساء ،أمل يأت يف احلديث يف سبب نزول قوله
﴿وأ َ ِق ِم
تبارك وتعاىل:
ف الن َّهَارِ َو ُزلَفا ً مِنَ اللَّي ْ ِل إِنَّ
َّ
الصالة َ ط َ َر َ ِ
َ
ْ
سن َ ِ
السيِّئَات﴾ (هود :من اآلية.)114
ِب َّ
ات يُ ْذه ْ َ
ال َ َ
اب مِن ْ امْرأَة ٍ قُبْلَة ً فَأ َ َت
عَن ْ عَب ْ ِد للا َِّ ب ْ ِن َم ْ
سعُو ٍد« :أَنَّ َر ُ
ج ًل أ ََص َ
َ
نل َ ْ
ت ﴿أ َ ِقم ْ َّ
الص َلة َ
الن َِّب َّ َص َّل للاُ َّ عَلَيْه ِ َو َسلَّم َ ف َ َذكَ َر ذَل ِ َ
ك لَهُ قَالَ :ف َ َ َ
ْ
السيِّئ َ ِ
سن َ ِ
ك
ِب َّ
ات ذَل ِ َ
ات يُ ْذه ْ َ
ط َ َر َف ْ الن َّهَارِ َو ُزل َ ًفا مِن ْ اللَّي ْ ِل إِنَّ ال َ َ
ِذك ْرى لِل َّذاكِرِينَ﴾ (هود :من اآلية.)114
َ
ِ
ل ِبَا مِن ْ
الر ُ
قَالَ :فَقَال َ َّ
ج ُل :أ َِلَ َه ِذه ِ يَا َر ُسول َ للا َّ؟ قَالَ :لِ َن ْ ع َ ِم َ
ج ًل أ ََت الن َِّب َّ َص َّل للاُ َّ عَلَيْه ِ
أ ُ َّم ِت» ويف رواية :عَن ْ اب ْ ِن َم ْ
سعُو ٍد أَنَّ َر ُ
سا بِيَ ٍد أ َوْ َشيْئًا
اب مِن ْ امْ َرأَة ٍ إ ِ َّما قُبْلَة ً أ َوْ َم ًّ
َو َسلَّم َ ف َ َذكَ َر أ َن َّهُ أ ََص َ
جلَّ « ...ثُم َّ ذَكَر ِمِثْل ِه.
كَأَن َّهُ ي َ ْ
ار ِتَا قَال َ فَأَن ْ َزل َ للاُ َّ ع َ َّز َو َ
سأ َ ُل عَن ْ كَفَّ َ
َ

ِشة ِ فَأ َ َت ُع َمر
ج ٌل مِن ْ امْ َرأَة ٍ َشيْئًا ُدونَ الْفَاح َ
اب َر ُ
ويف رواية« :أ ََص َ
َ
بْنَ ا ْلَط َّ ِ
اب فَعَظَّم َ عَلَيْه ِ ثُم َّ أ ََت أ َبَا بَكْرٍ فَعَظَّم َ عَلَيْه ِ ثُم َّ أ ََت الن َِّب َّ
َص َّل للاُ َّ عَلَيْه ِ َو َسلَّم َ ف َ َذكَر مِث ْله»(((.
َ
((( أخرجه البخاري يف كتاب مواقيت الصالة ،باب الصالة كفارة ،حديث رقم (،)526
ومسلم يف كتاب التوبة ،باب {إن احلسنات يذهنب السيئات} ،حديث رقم (.)2763
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الرد:
قلت :هذا حق ثابت ،لكنه يف حق من أقبل تائبا ً خائفاً ،أما
املرص عىل الذنب ،فال.
وقد جاءت النصوص الكثرية املتضمنة مغفرة الذنوب ،وتكفري
السيئات للمتقني ،كقوله تعاىل﴿ :إِن ْ تَت َّ ُقوا هللا َ َيْعَلْ ل َ ُكم ْ ف ُ ْرقَانا ً
َويُ َكفِّ ْر عَن ْ ُكم ْ َسيِّئَات ِ ُكم ْ َويَغْف ِْر ل َ ُكمْ﴾ (األنفال ،)29 :وقوله تعاىل:
﴿و َمن ْ يُ ْؤمِن ْ بِاهلل ِ ويَع ْ َملْ ص ِ
جن ٍ
َّات
الا ً يُ َكفِّ ْر عَن ْهُ َسيِّئَاتِه ِ َويُ ْد ِ
خلْهُ َ
َ
َ
َ
ِ
﴿و َمن ْ يَت َّ ِق هللا َ يُ َكفِّ ْر
وقوله:
،)9
(التغابن:
﴾
ار
ه
َن
أل
ا
ا
ِه
ت
ت
ن
م
ي
ر
ْ
ْ
َت ْ ِ
َ ُ
ْ َ َ
َ
جراً﴾ (الطالق.)5 :
عَن ْهُ َسيِّئَاتِه ِ َويُعْظِم ْ لَهُ أ َ ْ
فإن َّه مل يُبني يف هذه اآليات خصال التقوى ،وال العمل الصالح،
غري مت ٍّق.
ومن مجلة ذلك :التوبة النصوحَ ،
فمن ْ مل يتب ،فهو ظاملُ ،
وقد بني هللا جل وعال ذلك يف سورة آل عمران يف قوله تبارك
َّات
وتعاىل﴿ :قُلْ أ َُؤنَب ِّ ُئ ُكم ِب َ ْ ٍ
جن ٌ
ي مِّن ذَل ِ ُكم ْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ِع َ
ند َر ِّبِم ْ َ
ض َوا ٌن مِّنَ للا ِّ
اج مُّطَهَّرةٌ َورِ ْ
َتْرِي مِن َتْت ِهَا األ َنْهَ ُار َ
خالِدِينَ فِيهَا َوأ َ ْز َو ٌ
َ
آمن َّا فَاغْف ِْر لَنَا ُذنُوبَنَا
ري بِالْعِبَادِ{ }15الَّذِينَ ي َ ُقولُونَ َربَّنَا إِن َّنَا َ
َوللاُ ّ بَصِ ٌ
الصابِرِينَ َو َّ
اب الن َّارِ {َّ }16
الصا ِد ِقنيَ َوالْقَانِت ِنيَ َوا ْلُنفِقِنيَ
َو ِقنَا ع َ َذ َ
حارِ{.﴾}17
َوا ْل ُ ْ
ستَغْفِرِينَ بِاأل َْس َ
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فذكر خصال َ التقوى اليت يغفر ألهلها ويدخلهم اجلن َّة ،فذكر
تكفري السيئات
منها االستغفار ،وعدم اإلرصار ،فلم يضمن
َ
ومغفرة الذنوب إال َّ ملن كان عىل هذه الصفة ،و هللا أعلم .فمن
فعل الذنب ومل يندم عىل فعله وخياف من أين له أن يضمن مغفرة
الذنب! أليس هذا من أمن مكر هللا ﴿أَفَأَمِنُوا ْ َمكْر للا ِّ فَال َ يَأ ْ َم ُن
َ
ْ
ْ
اسونَ﴾ (األعراف.)99:
َمكْ َر للا ِّ إِال َّ القَوْم ُ ال َ ِ ُ
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الشبهة اخلامسة والعشرون:
اليوم أصبحت هناك شبهة خطرية تدور بني السلفيني ،يقولون:
« كلام وثقنا يف شيخ سليف مزكى من العلامء ألجل ثقتنا بعلمه
ﻻ لتعلقنا بشخصه يسقط فجأة ،وﻻ نعلم ما السبب حىت حنتاط
من أخطائه ومكتباتنا الشخصية يف املنازل كلام مألنها بكالم
املشايخ أفرغناها مرة أخرى».
فكيف يكون الرد عىل هذه الشبهة اليت قد تصبح كالعدوى
حىت هتتك بالسلفيني ويتسلط عليهم الشيطان؟ وما نصيحتكم
ألبنائك السلفيني.

الرد:
هذا الواقع الذي وصفه السائل موجود ،وأشعر به ،ولعل مما
حيقق مراد السائل ويوضح األمر ذكر ما ييل:
أوال ً  :ليس معىن السلفية واالنتساب إليها أن ال يقع السليف يف
أخطاء ،سواء كان طالب علم صغري ،أم كان عاملا كبرياً ،والرسول
صىل هللا عليه وسلم -يقول« :كل ابن آدم خطاء ،وخري اخلطائنيالتوابون»(((..
ثانيا ً  :ليس كل خطأ يعامل صاحبه معاملة أهل البدع ،وهذه
قضية هامة جداً ،وحمل فرق بني السلفيني واملتشددة يف هذا
((( أخرجه الرتمذي ،أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ،2499 ،659/4 ،وحسنه
األلباين.
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الباب ،ومنهم احلدادية ،فإنه مما ينكر عليهم عدم التفريق بني
اخلطأ يقع فيه السليف واخلطأ يقع فيه صاحب البدع واهلوى،
ويعاملونهام معاملة واحدة عندهم! فإن صاحب السنة يناصح
ويوجه والظن فيه قبول احلق والرجوع إليه .وهذا ليس ضعفا و
ال خوارا ً بل هو شجاعة أدبية يدين املسلم هبا نفسه لربه ،فإن
احلق أحق أن يتبع!
ثالثا ً  :ليس معىن السلفية أن ال حيصل اختالف بني السلفيني
يف مسائل العلم االجتهادية ،وهذا أمر واقع الصحابة يدل عليه،
وليس معىن كون السليف يتبع الكتاب والسنة عىل فهم السلف
الصالح أن ال يقع اختالف يف املسائل االجتهادية ،وهؤالء األمئة
األربعة من أمئة أتباع السف الصالح حصل بينهم من االختالف
يف مسائل العلم االجتهادية ما هو معلوم ومعروف!
رابعا ً  :ليس معىن السلفية أن ال يقع السليف يف أمراض القلوب
من الشهوات اخلفية ،كمحبة الظهور والتعنت مع إخوانه .واحلال
أن املسلم مرآة أخية املسلم ،فيناصح ويوجه  ،وهللا املستعان.
خامسا ً  :ليس من منهج السلف الصالح اإللزام باتباع قول
أحد ،إال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم .خاصة يف املسائل
االجتهادية.
سادسا ً  :قد يتكلم عامل سليف يف آخر سليف ،ويستطيل عليه
بسبب قصور ما ،و ال يعين ذلك إسقاطه ،واملوقف من ذلك هو
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إحسان الظن ،فنعتقد أن كالم ذلك العامل نتيجة اجتهاد رآه ،هو
فيه بني أجرين إن أصاب ،وأجر إن أخطأ.
سابعا ً  :إذا تكلم أحد يف من عرفت عدالته وثقته ال يقبل القول
فيه إال ببيان السبب وتفسري اجلرح ،فال يعامل معاملة من هو
متكلم فيه أصالً ،أو معاملة من ال تعرف ثقته وعدالته.
ثامنا ً  :إحسان الظن مقدّم فال تظنن بأخيك املسلم سوءا ً وأنت
ترى له يف اخلري حممالً.
تاسعا ً  :ال تقديس لألشخاص .والسائل جزاه هللا خريا ً تنبه
هلذا يف قوله« :ﻻ لتعلقنا بشخصه».
عارشا ً  :ما كل أحد تكلم فيه يسقط ،وما كل كالم يف أحد
يعد جرحاً.
احلادي عرش  :ليس من السلفية اإلحلاح عىل حصول الزتكيات
من العلامء والسيع وراءها .فاملسلم يزكيه علمه وعمله قبل كل
يشء ،فاألرض ال تقدس أحداً ،والنسب ال يقدس أحدا ،و الكالم
يف جرح الناس ال يقدس أحداً.
الثاين عرش  :ليس من السلفية الفرح بعيب الناس وجترحيهم
والسيع فيه لغري حاجة ،وعىل طالب العلم جتنب اخلوض فيه،
وترك األمر بيد أهل العلم ،فال يتسبب يف إشعال الفتنة ،و قدح
أوارها ،بل خيمد الفتنة باعزتاله نارها ،بالصرب والظن احلسن وأن
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يوكل األمر ألهل العلم .وهللا املوفق.

جمعها ورتبها أبو إسماعيل إبراهيم محمد كشيدان
املسالتي اللييب.
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