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 ع من أن من شر – مبحبة أرحم الرامحني , الفائزين املسلمني ا من وجعلن ك مجيعا وإيا اهللا نا هدا - اعلم
 ألدلة قاطعة من ه ن شك يف كفره فهو مثل وم , دون اهللا ولو حكما واحدا فإنه طاغوت مشرك كافر

 ألصول هذا مناقض عذر يف هذا باجلهل والتأويل ألنّ وال ي , كما يأيت الكتاب والسنة واإلمجاع
 وقد مجعت , ريب فيه هذا كله بوضوح ال وغريه العالمة الشنقيطي ك العلم أهل ن بي وقد . التوحيد

 رسالة أفردت مث قد . ونقلت هاهنا بعضه , " شرك التشريع والطاعة واالتباع " كالمه يف رسالة
 ن أشرك باهللا الشرك األكرب يف عبادته وطاعته لن يكون مسلما وإن م أنّ لبيان " السيوف القاطعة "

 مما يتعلق مبسألتنا يف أوردت كثريا أين كما . ملرء ال ميكن إسالمه مع جهل التوحيد ا ألنّ , كان جاهال
 . ضرورة ن هِ فأرجو الرجوع إلي , " الكفر بالطاغوت " رسالة

 : الدليل األول
 من أطاع خملوقا يف حكم واحد شرعه هذا املخلوق عاملا مبخالفته حلكم اهللا فإن هذا املطيع مشرك

فإن ؟ فكيف مبن شرع هذا احلكم . ل ذا احلكم حتليل احلرام أو حترمي احلالل قبِ ألنه , بإمجاع املسلمني
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 بقوانينه الناس بل كيف إذا ألزم , شرع قوانني كثرية ال قانونا واحدا بل كيف إنْ , كفره أصرح وأوىل
 ة دلة ذلك يف كتاب اهللا كثري وأ . الشيطانية وأجربهم عليها ويسقيهم كأس املوت والتعذيب إن خالفوه

 : قال تعاىل . القليل اآليت ها نورد من , جدا

 ليجادلُوكُم أَوليائهِم إِلَى لَيوحونَ الشياطني وإِنَّ لَفسق وإِنه علَيه اللَّه اسم يذْكَرِ لَم مما تأْكُلُوا وال {
 ] 121 / 6 [ } لَمشرِكُونَ إِنكُم أَطَعتموهم وإِنْ

 20 آية ) 45 ( الشورى يف هذه اآلية يف مواضع من تفسريه من ذلك قوله الشنقيطي فسر

" بني مناظرة وقعت وسلم عليه اهللا صلى النيب زمن يف أنه وأصرحه، أوضحه من وهو ذلك ن فم 
 يتبعون الرمحن وحزب , والتحليل التحرمي أحكام من حكم يف الشيطان، وحزب الرمحن، حزب
 اهللا حكم وقد . حتليله يف الشيطان وحي يتبعون الشيطان وحزب حترميه، يف وحيه يف الرمحن، تشريع
 أوحى ملا الشيطان أن وذلك . األنعام سورة يف تتلى قرآنية مساوية فتوى فيه تنازعوا فيما وأفىت بينهما

 اهللا أن فأجابوهم قتلها؟ الذي هو من ميتة تصبح الشاة عن حممدا سلوا : وحيه يف هلم فقال أوليائه إىل
 . قتلها الذي هو

 ذحبتموه إمنا تقولون أنكم مع حرام؟ إنه تقولون كيف اهللا ذحبه وما اهللا، ذبيحة إذا امليتة : فقالوا
 العلم أهل ن م به يعتد ن م بإمجاع اهللا فأنزل . ذبيحة وأحل اهللا من أحسن إذا فأنتم حالل، بأيديكم

 زعم وإن أي امليتة يعين , ] 121 : األنعام [ } علَيه اللَّه م اس يذْكَرِ لَم مما تأْكُلُوا وال { : تعاىل قوله
 عائد والضمري , ] 121 : األنعام [ } لَفسق وإِنه { : ذهب من بسكني الكرمية بيده ذكاها اهللا أن الكفار

 لتشريع واتباع اهللا، طاعة عن خروج أي } لَفسق { : وقوله } تأْكُلُوا وال { : قوله من املفهوم األكل إىل
 ما : بقوهلم أي , ] 121 : األنعام [ } ليجادلُوكُم أَوليائهِم إِلَى لَيوحونَ الشياطني وإِنَّ { : الشيطان
 السماوية الفتوى ن بي مث تذكية، وأحل اهللا، من أحسن إذاً فأنتم حرام، اهللا ذحبه وما حالل ذحبتموه

 } لَمشرِكُونَ إِنكُم أَطَعتموهم وإِنْ { : ىل تعا قوله يف الفريقني بني احلكم يف العاملني، رب من
 الشيطان تشريع متبع بأن فيها صرح وعال جل اخلالق من مساوية فتوى فهي , ] 121 : األنعام [

 . هـ . ا " . باهللا مشرك الرمحن لتشريع املخالف

9 آية ) 17 ( اإلسراء يف قوله و
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" قوله من الفاء وحذف } كُمرِكُونَ إِنشعلى يدل ، } لَم وعال جلَّ اهللا من قسم فهو .... حمذوف مٍ قس 
 بإمجاع امللة عن خمرج الشرك وهذا مشرك، أنه امليتة حتليل يف الشيطان اتبع من أن على به أقسم

 . هـ . ا " .... عبادته هي للوحي املخالف تشريعه يف طاعته ألن .... املسلمني

 26 آية ) 18 ( قال يف الكهف و

 اهللا شرعه ملا املخالف التشريع واتباع الطاعة، يف اإلشراك وهذا . بطاعتهم مشركون فصرح بأم "
 . هـ . ا " الشيطان بعبادة املراد هو ـ تعاىل

 ذَلك ) 25 ( لَهم وأَملَى لَهم سولَ الشيطَانُ الْهدى لَهم تبين ما بعد من أَدبارِهم علَى ارتدوا الَّذين إِنَّ
بِأَن مقَالُوا ه ينلَّذوا لا كَرِهلَ مزن اللَّه كُميعطني سضِ فعرِ بالْأَم اللَّهو لَمعي مهارر26 ( إِس ( فإِذَا فَكَي 

مهفَّتوكَةُ تلَائونَ الْمرِبضي مهوهجو مهاربأَد27 ( و ( كذَل مهوا بِأَنعبا اتم خطَ أَس وا اللَّهكَرِهو هانورِض 
 ) 28 ( أَعمالَهم فَأَحبطَ

 : عند هذه اآليات قال العالمة الشنقيطي
 حممد سورة من ، اآليات هذه تأمل ، الزمان هذا يف عليه يدب ، مسلم كل ان اعلم : مسألة "

 بال داخلون للمسلمني بون ينتس ممن كثرياً ألن . الشديد الوعيد من تضمنته مما التام واحلذر ، وتدبرها
 اهللا نزل ملا كارهون وغربيني شرقيني من الكفار عامة ألن . الشديد الوعيد من تضمنته فيما شك
 من وسلم عليه اهللا صلى النيب به يبينه وما القرآن هذا وهو ، وسلم عليه اهللا صلى حممد رسوله على

 يف داخل فهو ، األمر بعض يف سنطيعكم : هللا ا نزله ملا الكارهني الكفار هلؤالء قال من فكل . السنن
 . اآلية وعيد

 بذلك مطيعني الوضعية القوانني يتبعون كالذين األمر يف سنطيعكم : هلم يقول من ذلك من وأحرى
 . وأدبارهم وجوههم يضربون املالئكة تتوفاهم من أم شك ال هؤالء فإن ، اهللا نزل ما كرهوا للذين
 يف الدخول من احلذر كل فاحذر . أعماهلم حمبط وأنه ، رضوانه وكرهوا اهللا أسخط ما اتبعوا وأم
 . هـ . ا " . األمر بعض يف سنطيعكم : قالوا الذين

 : الدليل الثاين
ال حيقق ف " ال إله إال اهللا " ن جهل أن التشريع املخالف لشريعة الرمحن شرك أكرب فإنه ال يعرف معىن م 

قد يكون معذورا جلهله لعدم قيام املشرع ميكن أبدا أن يقال إن فال ! شرط العلم الذي ال إسالم إال به
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هذا ف . لإلسالم منافاة تامة احلجة عليه ألن هذا اجلهل مناف وهذا ( اهل رض أنه ج ع لو فُ املشر 
 فال يصح . من شروط ال إله إال اهللا امع عليها علم لشرط ال فاقد فإنه ) يستحيل أصال كما سترى

 طعة ا وقد بسطت الكالم يف األدلة الق ( . لم أن اهللا وحده يستحق العبادة والطاعة إسالم املرء حىت يع
 ) من رسالة السيوف مع سائر األدلة سابع على ذلك يف الدليل القاطع ال

 فهذا الشخص لو فرض أنه مل تقم عليه احلجة وأنه جيهل ذلك ال ميكن أن يكون مسلما حىت إن مل
 ن شرع أحكاما وهو يعرف خمالفة أحكامه م نَّ إ كيف يقال مث ! فكيف مبن يفعل ذلك ! يشرع شيئا

 فهذه ! فهذا زيادة يف الكفر هذا املشرع مل تقم عليه احلجة؟ كيف يزعم عاقل أصال أنّ ) ! ( حلكم اهللا
 فإن شرع شرعا خمالفا , قد قامت عليه احلجة " الشرع " ف ن عر م الوقوع أصال ألنّ ة الصورة مستحيل

 الذي اجتهد يف مسألة فأخطأ مث , لكالم ليس هنا على اتهد املخطئ يف شيء فا ( له فهو مشرك كافر
وأما الذين يعيشون يف غابات . ) هذا ال خالف فيه , الشرع ظنا منه أنه حيكم باحلق حكم خبالف 

 مشركون بال , 1 نعم هؤالء ما قامت احلجة عليهم لكنهم , األمازون ومل يسمعوا شيئا عن اإلسالم
 ال يعرف ومن مساهم مسلمني , أصال ولعبادم وطاعتهم لغري اهللا فتهم اإلسالم خالف لعدم معر
 ال ميكن أن يشرعوا حكما خمالفا حلكم اهللا أصال , 2 وهؤالء . فهو مشرك كافر اإلسالم يف شيء

 . املشرع من دون اهللا مدى كفر الطاغوت فتأمل هذا تعرف . ألم ال يعرفون حكم اهللا بدايةً

 : لث الدليل الثا
 فمن مات وهو ال خيلص العبادة والطاعة هللا دون توبة فهو مشرك ال . ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة

 متحن يوم القيامة فا يف الدنيا أصال فإنه ي ومل يكن مكلَّ ةُ وإن مل تقم عليه احلج , يدخل اجلنة ميكن أن
 ع عليها من شروط ال إله إال اهللا ام اإلخالص فهو فاقد لشرط . على األصح

 " يحزنونَ هم ولَا علَيهِم خوف ولَا ربه عند أَجره فَلَه محِسن وهو للَّه وجهه أَسلَم من بلَى "
 112 البقرة

 " ..." له وعبادته هللا طاعته أخلص من بلى " الكالم وتأويلُ " قال الطربي رمحه اهللا

 " يعلَمونَ لقَومٍ الَْآيات ونفَصلُ الدينِ في فَإِخوانكُم الزكَاةَ وَآتوا الصلَاةَ اموا وأَقَ تابوا فَإِنْ "
 11 التوبة

كلها وهذا إمجاع املفسرين بل األمة " أي من الشرك ) فإن تابوا "( رمحهما اهللا وابن حزم قال القرطيب
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 من رسالة السيوف والسابع ذلك يف الدليل القاطع الثالث وقد بسطت الكالم يف األدلة القطعة على (
 . ) مع سائر األدلة

 فكيف مبن يضع , وال ميكن أن يكون مسلما ألنه ال خيلص العبادة والطاعة هللا فإن كان املطيع مشركا
 فهذا هو ! هللا إخالص الطاعة م عليهم وحير , وحيملهم على عدم طاعته , للناس شرعا خمالفا حلكم اهللا

 ملة ه وليس على ت لَّ ومن حكم عليه باإلسالم فهو على م . اغوت الذي يدعو الناس إىل عبادة نفسه الط
 ! r حممد

 : الدليل الرابع
 ومن أطاع , أصل دين اإلسالم توحيد العبادة والطاعة هللا والكفر بكل ما يعبد ويطاع من دون اهللا

 سطت الكالم يف األدلة القطعة على وقد ب ( ! فماذا بالطاغوت نفسه . الطاغوت فقد هدم أصل الدين
 ). من رسالة السيوف مع سائر األدلة رابع ذلك يف الدليل القاطع ال

 : الدليل اخلامس
 . له باهللا وهو كافر باهللا من أطاع املشرع يف حكم واحد من دون اهللا فهو مؤمن به عابد له مشرك

 طعة ا بسطت الكالم يف األدلة الق وقد ( . فهو مل يكفر بالطاغوت وال ميكن أن يكون مسلما باإلمجاع
 ). من رسالة السيوف مع سائر األدلة تاسع على ذلك يف الدليل القاطع ال

 فإنه قد أشرك ! هل يكفر بنفسه ! ر بالطاغوت كيف يكفُ ! فكيف بالطاغوت املشرع من دون اهللا
ه باهللا بأنْ نفس جع فهو أكفر ممن يطيعه , ه ربا مطاعا من دون اهللا ن نفِس ل م ! 

 : قد يكون مسلما ن يفىت الناس بأن املشرع م على كم احل الصة و اخل

ال بد أنْ وقال , ن املشرع من دون اهللا قد يكون مسلما إ ن قال م هذا املشرع نظر هل قامت على ي 
 وانع التكفري ألن املشرع قد يكون مب ألحد إال للعلماء العاملني هذا املشرع وال جيوز تكفري , احلجة

 : قال هذا ليس مبسلم ألنه ال يعرف اإلسالم ألنه من , مسلما جاهال

• أنّ فيظن , اهللا وحده يستحق الطاعة ن مل يعلم أنّ ال يعلم أنه ال ميكن أن يكون مسلما م ن جهل م 
. فهو بال شك ال يعرف ما هو اإلسالم , على اإلسالم فهو معىن ال إله إال اهللا
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• غري فيظن أن من عبد وأطاع , خيلص الطاعة هللا وحده ن مل ال يعلم أنه ال ميكن أن يكون مسلما م 
 إمنا هو أن تعبد اهللا وال تشرك به شيئا اإلسالم فإنه ال يعرف اإلسالم ألن , أنه قد يكون مسلما اهللا
) ن أنَّ انظر رسالة السيوف فهي تبي ن أشرك الشرك األكرب ال ميكن أن يكون مسلما وإن كان م 

م عليه احلجة فهو ليس مسلما إذْ فإن مل تق , ال جاهال أو متأو وهو . اإلسالم وال يدين به مل يعرف 
 وميتحن يوم القيامة , أو القتال أو التعذيب يف الدنيا واآلخرة القتل ال جتري عليه أحكام , مشرك جاهل
 ) على الصحيح

• علم معىن الكفر بالطاغوت وهو النصف األول من ال إله إال اهللا ال ي 

 أي هو يقول لو كان هناك من يشرع , مسلم حتمل عنده طاغوت لطاغوت ألنه ي ال يعلم معىن ا •
 بل من , بل ال جيوز ألحد تكفريه , قوانني ختالف حكم اهللا ومل تقم عليه احلجة فإن هذا املشرع مسلم

 ومن قال هذا ال يعرف , وهذا أصرح الكفر . يكفره فهو من اخلوارج الذين يكفرون املسلمني
 . اإلسالم يف شيء

 ذلك حىت إن مل يكن هناك يف الواقع . ال يكفر بالطاغوت ألنه ال ميكن أن يكفر مبا ال يعرف معناه •
 فال فرق هنا " إنه مسلم لقلت ا لو كان هذا موجود " ألن هذا املفيت يقول , مشرع مل تقم عليه احلجة

 فإنه " استغثت به بل ال لو كان يف زمننا ه " أي لو قال أحد . بني ما يفترض وقوعه وما يوجد فعال
 . مشرك سواء وجد هبل أم مل يوجد

 فإن اإلسالم إمنا هو الرباءة من . حيكم على بعض املشركني باإلسالم وهذا مناقض ألصل الدين •
 املشرك بل هو  حيب , ومن حكم للمشرك باإلسالم مل حيقق الوالء والرباء يف اهللا . الشرك وأهله

 ذلك مع علمه كلُّ , بل ويعادي كل من يعادي هذا املشرك , عنه ويتواله وحيكم له باإلسالم ويدافع
 ن احملكوم ن يفيت ذا فإنه يبي م خاصة ألنّ , بشرك هذا املشرك أي هو يعرف واقعه وال جيهل حاله

 ) وقد بينت شيئا من ذلك يف رسالة السيوف ورسالة الطاغوت ( . عليه متاما

 , باده يشركونه باهللا ع ل ب , ا اغوت ليس مشركا عادي والط , بل هو حيكم على الطاغوت بأنه مسلم •
 فالطاغوت رأس املشركني وأكفر . و جيعل نفسه ربا للناس من دون اهللا , وهو يشرك نفسه باهللا

. ال ميكن أن حيكم مسلم ملثل هذا باإلسالم . الكافرين
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 وم ال ينفع مال وال بنون إال الفائزين ي إىل احلق املبني وجعلنا مجيعا من ك مجيعا اهللا وإيا نا وفق – فتأمل
 واعلم أن من أفىت بأن من شرع من – بالطاغوت باهللا كافرٍ مؤمنٍ بقلبٍ أي , من أتى اهللا بقلب سليم

دون اهللا قد يكون مسلما فإنه قد بني للناس أي وإنه بذلك مشرك . أنه جيهل اإلسالم متام اجلهل ما بيان 
 عدة جوانب بفقدان الشروط العديدة من قوله ال إله إال فهو قد ناقض اإلسالم من , ليس مسلما أبدا

 مث إنه ضال . فكيف مبن فقد أكثر من شرط واحد , اهللا اليت ال يصح اإلسالم إال باستيفائها كاملة
 . يوقع الناس بفتاواه الضالة يف الكفر والشرك مضلّ

 من املخالفات يف أصل نسأل اهللا السالمة . فمن قال ذلك جيب عليه أن يتوب من هذا الكفر والشرك
 . واحلمد هللا رب العاملني . وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه ومن وااله . الدين وغريها

 بيان فساد االعتقاد
 عند من مثل عبد اآلخر محاد

 من ن فليس هو املقصود وكما تبي , ورد هنا فتوى لعبد اآلخر محاد كاملة ألا يف موضوع الرسالة أُ
 , لذا جيب , فهذا دين اهللا وليس هو دين فالن وعالن . بل كل من قال مثل قوله , فحسب هذا البيان

 بيان اخلطأ من كالم الناس يف , ماية هذا الدين بفضل اهللا وحوله وقوته حل بل من أوجب الواجبات
 : قال عبد اآلخر محاد . دين اهللا من صوابه

 شرع اهللا اآلن بقصة اإلمام أمحد مع لدي سؤال عن شبهة يوردها من ال يكفر من يبدلون : سؤال "
 إمام زمانه فالقول خبلق القران كفر لكن اإلمام أمحد رمحه اهللا مل يكفره ،مث يا شيخ هل ال يلزمين أن

 اشتغل ذه املسائل اآلن أم يكفي معرفة نواقض اإلسالم والكفر بالطاغوت عموما وال يهمين
 أعيام؟
 ما ذكر عن اإلمام أمحد صحيح ،وهو من تطبيقات ما قرره أهل العلم من التفرقة بني وصف : اجلواب

 عمل ما أو قول ما بأنه كفر ،وبني تكفري الشخص املعني الذي فعل ذلك أو قال ذلك ،فإن القول قد
 قال كذا ويقال من (( يكون كفراً فيطلق القول بتكفري صاحبه كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيميه

 فهو كافر ،لكن الشخص املعني الذي قاله ال حيكم بكفره حىت تقوم عليه احلجة اليت يكفر تاركها
وهكذا األقوال اليت يكفر قائلها قد يكون الرجل مل تبلغه النصوص : ( إىل أن قال رمحه اهللا )).
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 ،وقد يكون عرضت له املوجبة ملعرفة احلق ،وقد تكون بلغته ومل تثبت عنده أو مل يتمكن من فهمها
 مث ساق ابن تيميه رمحه اهللا مثاالً على ذلك قول اإلمام أمحد يف اجلهمية )) شبهات يعذره اهللا ا

 املنكرين ألمساء اهللا وصفاته القائلني خبلق القرآن وأنه كان يكفرهم ،ألن مناقضة أقواهلم ملا جاء به
ك ما كان يكفر أعيام ،بل كان يترحم على الرسول صلى اهللا عليه وسلم ظاهرة بينة ،لكنه مع ذل

م مل يبيم مكذبون للرسول وال جاحدون ملا هؤالء الذين عذبوه يف فتنة خلق القرآن لعلمه بأن هلم أ 
 ] وما بعدها 345 / 23 جمموع الفتاوى . [ جاء به ولكن تأولوا فأخطؤوا، وقلدوا من قال هلم بذلك

 ون اهللا فإن الذي دلت عليه النصوص الشرعية أن من شرع وهكذا القول يف مسألة التشريع من د
 للناس تشريعاً عاماً خمالفاً لشرع اهللا فقد وقع يف الكفر األكرب املخرج من امللة ،ولكن تكفري الشخص
 املعني الذي فعل ذلك ال بد فيه من معرفة هل بلغته احلجة الشرعية أم ال وهل له تأويل سائغ يف ذلك

 أرى أن مسألة ترتيل احلكم على الشخص املعني مما يقبل اخلالف ؛فقد يرى طائفة أم ال ،ولذلك فإين
 من أهل العلم أن احلاكم الفالين ال عذر له وأن احلجة قد أقيمت عليه ،وقد يرى غريهم غري ذلك
 ،وال أرى أن ينكر أحد الفريقني على اآلخر ،وقد كان من التابعني من يكفر احلجاج بن يوسف

 . من ال يكفره،ومع ذلك ما بدع بعضهم بعضاً وال أنكر بعضهم على بعض وكان منهم
 ،فأقول إن الذي ؟إخل ... أما ما سأل عنه األخ السائل من قوله هل يلزمين االشتغال ذه املسائل

 أنصح به الشباب أن يكتفوا بالتأصيل الشرعي العام ،وأن علينا الكفر بالطاغوت بكل أنواعه ،وأن
 أنزل اهللا واجب حمتم ،وأن التشريع من دون اهللا كفر أكرب كما بيناه باألدلة يف أكثر من احلكم مبا

 موضع من كتاباتنا ، وأما احلكم على األفراد من حكام وحمكومني فالواجب الرجوع فيه إىل العلماء
 رفة األدلة ،ألن تطبيق احلكم على الواقع ليس باألمر اهلني وإمنا حيسنه أهل العلم اجلامعني بني مع

 . هـ . ا " واهللا أعلم . الشرعية ومعرفة واقع الناس

 الفتوى من اجلهل يدرك مباشرة ما يف هذه وإن كان من أعوام املسلمني , فكل من كان مسلما
 ومن تضليل الناس بإيقاعهم يف , العلماء ومن التالعب باأللفاظ وكالمِ , الفاضح ألصل دين اإلسالم

 : ن ذلك بشيء من التفصيل أبي لذا رأيت أن . الكفر الصراح

 عمل ما ذكر عن اإلمام أمحد صحيح ،وهو من تطبيقات ما قرره أهل العلم من التفرقة بني وصف "
..." بأنه كفر ،وبني تكفري الشخص املعني الذي فعل ذلك أو قال ذلك قول ما أو ما
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 صاحب " أن يقال هنا ومن اإلنصاف يف األصل . كفر يف نفس األمر يف هذا الكالم تعميم هو : بيان
 ن متاما إال أنه كما سيأيت يف هذه الفتوى يلتزم هذا التعميم التزاما ويبي , " هذا التعميم د رِ مل ي الفتوى

فإن القائل والفاعل ميكن أن يكون مهما كانت كل أقوال الكفر وأعماله ن أ " الزعم وهو . ه منه مراد 
 وهذا من أبطل ." لشخص هل قامت عليه احلجة يف حال هذا ا فيجب أوال النظر , معذورا مسلما
 ر أنه يلتزمه تصو ال ي ه نفس بل صاحب الفتوى . وال حيصى عد د من العقول ما ال ي وقد أفس , الباطل
 ينبغي السؤال كيف مبن نسب هللا ولدا أو صاحبة وكيف مبن ينكر البعث إنكارا مطلقا هنا ف . دائما
 ذلك هي خبالف واليت اليت يدخل فيها العذر باجلهل والتأويلِ فأين احلد بني األقوال واألعمال ... .

 , حسب ما يشتهيه ويهواه " عامل " إن صاحب الفتوى يظن أن هذا احلد يلعب به كل . ال إسالم معها و
 . واحلق أن هذا احلد قد رمسه الشرع وال دخل هنا ألقوال الرجال إال عند عباد األحبار والرهبان

 حكامه قد يعذر وأنّ أل املشرع من دون اهللا واملبدل أنّ - وبئس االختيار – " خيتار " ولذلك جتده
 عوام أنْ م على األ ولذا حير . قصد بذلك نفسه وهو ي , احلكم على الشخص بالكفر يرجع إىل العامل

أما يف , وهذا كله صحيح يف دين عبد اآلخر , عني قبل الرجوع إىل عبد اآلخر يتكلموا يف أعيان املشر 
 ه عن أصل - كما سأشري إليه – تتفرع هذه ومن عرفه يعلم جيدا أن كل أقواله . الم فال دين اإلس
 اإلسالم وتعريفه فإنه ال يعلم أن حد . والعياذ باهللا , د غري اهللا فإنه قد يكون مسلما ن عب م الفاسد أنّ

 قة األمر أي إن مل إن كان جاهال يف حقي , فمن عبد غري اهللا ". أن تعبد اهللا وال تشرك به شيئا " إمنا هو
 الدالئل على أنه ال لِّ من أد " ال معبود حق إىل اهللا " أي " ال إله إال اهللا " فإن جهله ـب , تقم عليه احلجة

 . وغري ذلك مما أشرت إليه لألدلة القاطعة املذكورة – ميكن أن يكون مسلما
ذا الضالل ناصر السنة اإلمام أمحد وابن تيمية بل مجيع أهل ال مث ي وهم من , علم رمحهم اهللا رمي 

 هذا بل كثري منهم قد أفردوا املؤلفات لرد , نوا التفريق يف العذر باجلهل عدة مرات وقد بي , ذلك برآء
 هذا مل يقل به . كل كفر وشرك جيب فيه التفريق بني تكفري القول والفعل وتكفري الشخص القول أنّ
 والكل , نتزع قول ابن تيمية من كتبه الزيغ ي و أهل األهواء عند وذا األسلوب املعروف . عامل قط

 يعرف أن ابن تيمية قال هذا يف مسائل البدع املسائل اخلفية ومل يقصد قط اخلطأ أو التأويل يف أصول
 ه ألنه عبد محارا يف بيت هلؤالء األئمة أنه ي ت ثبِ ب نفسه مسلما لو أُ رجال حيس هل يتصور أنّ . التوحيد

ظن وال جيوز , هذا مسلم جاهل " هل يتصور أن يقولوا , هذا حمرم يف دين اهللا نه أنّ سا جهال م ه مقد 
أو " ن اإلسالم أبدا إخراجه م " وقلّ ل فأخطأ تأو ، ؟ " ن قال له بذلك د م هؤالء األئمة على هذا ورد 

الباطل مبي مبسط يف املؤلفات ن , م مشركون كفار لشركهم وأن بل نقل عنهم يف الرافضة مثال أ 
 بل هو , ال يشك يف كفرهم فحسب عبد اآلخر محاد و , " من شك يف كفرهم أو توقف فهو كافر "

! ذا كله إىل مجيع أهل العلم يريد أن ينسب ه بل , جيزم بإسالمهم
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 فإن الذي دلت عليه النصوص الشرعية أن (!) التشريع من دون اهللا يف مسألة القول (!) وهكذا ... "
 لكن فقد وقع يف الكفر األكرب املخرج من امللة ،و (!) خمالفاً لشرع اهللا تشريعاً عاماً من شرع للناس

 وهل له أم ال (!) الشرعية هل بلغته احلجة الذي فعل ذلك ال بد فيه من معرفة تكفري الشخص املعني
 ..." , يف ذلك أم ال (!) تأويل سائغ

 أن التشريع من دون اهللا من قبيل ما لك هنا يصرح اآلن مبا قلت ! اهللا أكرب ! اهللا أكرب ! اهللا أكرب : بيان
 من يقول ذا أي أن أنّ هذا الرد يف الرسالة قبلَ نت وقد بي . قله عن شيخ اإلسالم يف مسائل البدع ن ي

 ! املشرع قد يكون مسلما أنه جاهل للتوحيد مشرك ال يعرف اإلسالم

 فقد يرى ؛ (!) ا يقبل اخلالف أن مسألة ترتيل احلكم على الشخص املعني مم (!) فإين أرى ولذلك
 أن احلاكم الفالين ال عذر له وأن احلجة قد أقيمت عليه ،وقد يرى (!) من أهل العلم (!) طائفة
 " (!) ،وال أرى أن ينكر أحد الفريقني على اآلخر (!) غري ذلك (!) غريهم

 ال نسبق " وقالوا ريف الدين عبدوا أحبارهم وقلدوهم يف حت ن ن أحوال اليهود الذي أنه بي تظن ! اهللا أكرب
 إن الناس يظنون . عون للمشيخة يف هذا الزمان قد بلغوا من الكرب ما تقشعر منه اجللود فاملد . " علمائنا

 وال أحد يقول . يلعب هنا قليال وهناك قليال , جيوز له أن يتصرف يف دين اهللا كيف يشاء " العامل " أن
 أ ن أشنع املنكرات وأكرب الكبائر أن تشري إىل خط وصار م , وال كلمة ألن الناس قد استسلموا هلم

 أم ظن بل أكثر الناس ت . وإن أجاز الكفر الصراح , وإن خالف املقطوع به من القرآن " العامل "
 . " علمائهم الذين ليس حتت جنوم السماء مثلهم " يتكلمون عن تسمعهم يتناولون املخدرات عندما

 نون هلم حب العلماء وطاعتهم من هؤالء األحبار الذين يزي والذين يصنعون هلم أخطر املخدرات هم
 ينكر عليهم ويقول هلم ال يصدقهم يف لعبهم وممن لكن بفضل اهللا بقي من اخلري وممن . دون اهللا

 . اللهم لست منهم . اللهم إين أبرأ إليك من عبادة هؤالء ألحبارهم ". كفاكم لعبا يف دين اهللا "

 ،فأقول إن الذي ؟إخل ... من قوله هل يلزمين االشتغال ذه املسائل أما ما سأل عنه األخ السائل "
 ،وأن علينا الكفر بالطاغوت بكل أنواعه (!) أن يكتفوا بالتأصيل الشرعي العام (!) أنصح به الشباب

 ،وأن احلكم مبا أنزل اهللا واجب حمتم ،وأن التشريع من دون اهللا كفر أكرب كما بيناه باألدلة يف أكثر
فالواجب الرجوع فيه إىل موضع من كتاباتنا ، وأما احلكم على األفراد من حكام وحمكومني من
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 (!) إمنا حيسنه أهل العلم اجلامعني و (!) تطبيق احلكم على الواقع ليس باألمر اهلني ،ألن (!) العلماء
 " واهللا أعلم . بني معرفة األدلة الشرعية ومعرفة واقع الناس

 " العامل " فإنّ ه وتنب – اهللا ال على مراد األحبار إىل فهم اإلسالم على مراد اهللا وإياك نا هدا – فانظر : ش
 إن شاء اهللا وال تتفكر أبدا تكتفي بالتأصيل الشرعي العام ". مة نصائح فحول العلم القي " يأيت اآلن بـ

 ل ابن باز خه أمثا اللهم إال بعد الرجوع إىل عبد اآلخر وشيو , وال حلظة يف ترتيله على الشخص املعني
 يا من ليس " – بعد تقبيل أرجلهم طبعا – تسأهلم . هذا دين يرضاه األحبار . وابن عثيمني واأللباين

 اعلم يا " مفيت هذا الطاغوت ك فيفتي " هل الطاغوت الفالين طاغوت أم ال؟ ! مثلك حتت جنوم السماء
سماء مثل هذا األمري كما أين أنه ويل أمرك وأنه ليس هناك حتت جنوم ال – قبح اهللا وجهك – بين 

 ! لكين أرى , نهار هو يقول ويفعل الكفر يف الليل وال , نعم . منفرد بني العلماء حتت جنوم السماء
 حتكم أنت وإياك مث إياك أن . !" واآلن اسجنوا السائل ألنه مساه طاغوتا ! أنه معذور ) والعياذ باهللا (

 إذ هذا ال " وأنت ال حتسن ذلك أبدا هينا يا بين فاألمر ليس " , بنفسك يف أمور يعرفها أجهل املوحدين
 . " العلم " حيسنه إال من شابت حلاهم يف

 : 26 الكهف آية ) 18 ( يف قول الشنقيطي ملاذا ولعلك تفهم اآلن
 اليت الوضعية القوانني يتبعون الذين أن : الظهور غاية يظهر ذكرنا اليت السماوية النصوص وذه "

 عليهم اهللا صلى رسله ألسنة على وعال جل اهللا شرعه ملا خمالفة وليائه أ ألسنة على الشيطان شرعها
 " . مثلهم الوحي نور عن وأعماه بصريته، اهللا طمس من إال وشركهم كفرهم يف يشك ال أنه وسلم،

 وأكتفي متاما مبا . وهنا أختم هذه الكلمة راجيا من اهللا الرمحن الرحيم أن يهدي صاحب الفتوى
 ن هذا كله يف فتوى واحدة هي يف أصل الدين فال شك أن ما تكلم فيه مما ينبين وإن كا , أوردت هنا

 فهناك مواضيع كثرية أمكن أن . الكتب واملقاالت أنه أكثر و هذا الدين يف مجيع الفتاوى يف عليه
 وأنه جييز التحاكم إىل الطاغوت أي ما هو , أناقشها من أنه حيكم على كثري من املشركني باإلسالم

 وأنه حيكم على من زاد كثريا يف الكفر على غالة املرجئة , إلمجاع يف حاالت غري اإلكراه شرك با
 مع , بل بأن كفره ال خيرجه من دائرة أهل السنة واجلماعة فضال عن أن خيرجه من اإلسالم , باإلسالم

 ر ما مل وهو جيعل مسلما من قال من الكف , أن القدماء حكموا على غالة املرجئة باإلمجاع أم كفار
 مع أم ما تركوا , مث أنه يسمي الكافرين من مجاعته القدمية إخوانا له . يتجرأ عليه غالة املرجئة قدميا

فيجعل هؤالء وكثريا مثلهم مسلمني حبجج . من حق إال وتراجعوا عنه إىل الباطل زيادة يف الكفر
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 ثر ما قلت اآلن أجزم جزما أنه وأك . " أن الصحابة أيضا ما كفروا اخلوارج " باطلة مثل أم يصلون أو
 بل قد طلبت من شخص أن , إما من كتاباته أو مسجالته أو من أناس استفتوه يف خمتلف البالد , يقوله

 بل أرسلت إليه , األمر توكيدا يسأله عن بعض هذه األمور أكثر من مرة واألجوبة اليت جاء ا زادت
 فلم جيب بشيء بل هو اآلن يبحث حبثا , األمور كثريا من هذه ها بينت في , ه ت بلغ ا أعلم أ رسالة

 أن من هو مشرك باهللا شيئا عابد معه إهلا آخر أنه قد على أصل الدين ويريد أن يثبت " يؤلف ردا " و
 أسأل , امللقب عندهم بفقيه مصر ( ملقصود كما حاول من بلده عبد ا , يكون مسلما خملصا هللا العبادة

 رسالة أخريا إليه ت بل قد أرسل , الربهامي وغريمها من قبل و ) ه إىل فقه أصل الدين وفّق اهللا أن ي
 بل هو يبني للناس أنه درس فتنة التكفري , السيوف القاطعة اليت فصلت فيها تفصيال فلم يرد بشيء

 كفاين , واألمور اليت أشرت إليها ال ألزم القارئ ا . قبل عشرات السنني يف السجون ) وحيد ت يعين ال (
 وكما قلت فكل ذلك جمرد . فهو ثابت عندي من أكثر من طريق واحد أن كل شيء ذكرت أخريا

 وهذا أمر ميسر , ومن أراد أن يتثبت ألنه يقول ال يثبت األمر عنده كما يثبت عندي فله ذلك , إشارة
 يف إىل جانب أن ما , فليسأله عن كل هذه األمور وسيجده يقول هذا كله صراحة , سهل بفضل اهللا

 ومن ظن بعد ذلك أنه ال جيوز الرد عليه . وهي موجودة يف موقعه , من الكفاية الفتوى املذكورة أكثر
 !!!) مع أنه خيالف هذه األمور على حد قوله عشرات السنني عن علم ( أو أنه جيب احلوار قبل ذلك

 فالرجل البسيط عندهم إذا قال كلمة . فليعلم أنه ال يعرف املنهج القومي وأنه متأثر بدين األحبار
 " العلماء " شكال فهذا من حق ال يرون أي إ , عليه " العلماء " يكب ن الوضوء أخطأ فيها و واحدة ع

 بل يبينه عشرات الصراح من أحبارهم الكفر " عالمة فهامة " ب أما لو قال ر . ومن الدفاع عن الدين
 ورسوله فهنا من حسن األدب مع األحبار السكوت التام وإن كان من أسوأ األدب مع اهللا , السنني
r ودينه . ؟ ليس يف دين اهللا يا يوما واحدا ولو ن حسن األدب السكوت على مثل هذه الفتاوى أم 

 ! رجال

 دلة عبد اآلخر محاد مبا سبق من األ أن – وال متوتن إال وأنتم مسلمون – فاعلم يا من تريد اإلسالم
 أن يوفقه إىل التوبة سأل اهللا وأ . دين اإلسالم وإن ظن أنه يدرسه حياة كاملة ف القاطعة فإنه ال يعر

التوبة من كل إىل اهللا برمحته ه لرب العاملني وأن يوفق وجوههم من املسلمني يكونَ و خامتته لتحسن 
 أما ما مل يفعل فال شك أنه ال جيوز الصالة خلفه . من هذا الكفر ه م إسالما يتوب في ل ذلك إىل أن يس

 اهدنا ربنا . نسأل اهللا السالمة . منه بتاتا ي الشرع وغري ذلك من معاملة املسلمني وحيرم أخذ العلم
 وصلى اهللا على نبينا حممد وآله . توفنا مجيعا مسلمني وأحلقنا بالصاحلني مجيعا الصراط املستقيم و

. واحلمد هللا رب العاملني , وصحبه ومن وااله


