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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
  .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

   :أما بعد
اً تضمن نقد ،-وفقه اهلل-فقد وقفت على كالم للشيخ حممود لطفي عامر املصري 

التعليق على : حتت عنوان املبحث الثامن "التوحيدمن أجل "يل يف ضمن كتابه الذي مساه 
 ".العبودية للمال أو لغريه من اخلصال" الشيخ ربيعمقال 

 -حفظاااه اهلل-بااان هاااادي املاااد لي ربياااع  مقاااال للشااايخاطلعااات علاااى ": مث قاااال -أولً 
 (:ها11/6/1111)وهذا نص املقال كما نشرته شبكة سحاب بتاريخ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم "
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 :أما بعد
 .أن كمال املخلوق يف حتقيق العبودية" العبودية"فقد ذكر شيخ اإلسالم يف كتاب 

 .-عليهم الصالة والسالم-وساق آيات فيها كمال عبودية األنبياء 
 (:26-22ص)مث قال يف 

 فصل "
إذا تبااال ذلااااو، فمعلااااوم أن النااااذ يتفاضاااالون يف هااااذا البااااب تفاضااااالً عظيماااااً، وهااااو 
تفاضلهم يف حقيقة اإلميان، وهم ينقسمون فياه إ  عاام و ااص، و اذا كانات إ ياة الارب  ام 

 ".أ فى من دبيب النمل" فيها عموم و صوص، و ذا كان الشرك يف هذه األمة 
تعااع عبااد الاادرهم : " أنااه قااال  -صاالى اهلل عليااه وساالم-الناا  عاان " الصااحي  " ويف 

تعع عبد الادينار، تعاع عباد القطيفاة، تعاع عباد اخلميصاة، تعاع واناتاكشع، وإذا شايو فاال 
 ".انْاتاقشش، إن أعطي رضي، وإن منع سخط

عبااد الاادرهم، وعبااد الاادينار، وعبااد القطيفااة، : -صاالى اهلل عليااه وساالم-فسااماه الناا  
تعاااع واناااتكع، وإذا شااايو فاااال : "وذكااار ماااا فياااه دعااااًء و ااا ًا، وهاااو قولاااه  وعباااد اخلميصاااة،

 ".انتقش
 .ما خيرج به الشوكة : واملنقاش. إ راج الشوكة من الرجل: والنقش
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وهااذه حااال ماان إذا أصااابه شاار و خياارج منااه وو يفلاا  لكونااه تعااع وانااتكع، فااال نااال 
 .املطلوب، ول  لص من املكروه، وهذه حال من عبد املال

وماانهم : ) وقااد وصااك ذلااو بانااه إذا أعطااي رضااي، وإذا منااع سااخط، كمااا قااال تعااا 
سورة ]، (من يلمزك يف الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن و يعطوا منها إذا هم يسخطون 

 .، فرضاهم لغري اهلل وسخطهم لغري اهلل[ 25: التوبة
اء نفساااه، إن وهكاااذا حاااال مااان كاااان متعلقااااً برواساااة أو بصاااورة، و اااو ذلاااو مااان أهاااو 

حصاال لااه رضااي، وإن و  صاال لااه سااخط، فهااذا عبااد مااا يهااواه ماان ذلااو، وهااو رقيااق لااه، إذ 
هاااو رق القلاااب وعبوديتاااه، فماااا اسااادق القلاااب واساااتعبده فالقلاااب : الااارق والعبودياااة يف احلقيقاااة

 :عبده، و ذا يقال
 واحلر عبد ما طمع                العبد حر ما قنع 

 :وقال القاول 
 ولو أين قنعت لكنت حرًّا    امعي فاستعبدتين أطعتا مط

الطماع لال يف العناق وقياد يف الرجال، فاإذا غال الغال مان العناق غال القياد مان : ويقال 
 .الرجل

الطماع فقار، واليااذ لاا ، : "أناه قاال -رضاي اهلل عناه-ويارو  عان عمار بان اخلطااب 
 " .وإن أحدكم إذا يئع من شيء استغ  عنه

سااان ماان نفسااه فااإن األماار الااذي يياااذ منااه ل يطلبااه، ول يطمااع وهااذا أماار اااده اإلن
وأما إذا طماع يف أمار مان األماور ورجااه، فاإن . فيه، ول يبقى قلبه فقريا إليه، ول إ  من يفعله

قلباه يتعلاق بااه، فيصاري فقاارياً إ  حصاوله، وإ  ماان يظان أنااه سابب يف حصااوله، وهاذا يف املااال 
 .واجلاه والصور ولري ذلو

فابتغوا عند اهلل الرغق واعبدوه واشكروا له إليه : ) -صلى اهلل عليه وسلم-اخلليل قال 
 [ . 11: سورة العنكبوت( ]ترجعون 

فالعبااد ل بااد لااه ماان رغق، وهااو حمتاااج إ  ذلااو، فااإذا طلااب رغقااه ماان اهلل صااار عبااداً 
، و اذا كانات مساالة هلل، فقرياً إليه، وإذا طلبه من خملاوق صاار عباداً لاذلو املخلاوق فقارياً إلياه

" ويف النهااااى عنهااااا أحاديااااث كثاااارية يف . املخلااااوق حمرمااااة يف األصاااال، وإرااااا أبيحاااات للضاااارورة
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ل تاازال املسااالة : "  -صاالى اهلل عليااه وساالم-كقولااه " املسااانيد " و " الساانن " و " الصااحا  
لاه ماا مان ساال النااذ و : " ، وقولاه "حلام ةباحدكم حىت يايت يوم القيامة وليع يف وجهاه مزعا

ل حتاال : " وقولاه ". يغنياه جااءت مساالته ياوم القياماة  دوشااا أو  وشاا أو كدوشاا يف وجهاه
 ".الصحي  " وهذا املع  يف " املسالة إل لذي لاْرم ماْفظشع، أو دم ماوجع أو فقر ماْدقشع  

ألن يا اااذ أحااادكم حبلاااه فياااذهب فيحتطاااب  اااري لاااه مااان أن يساااال : " وفياااه أيضاااا 
 ".منعوه الناذ، أعطوه أو 
مااا أتاااك ماان هااذا املااال وأناات لااري ساااول ول مستشاار  فخااذه ومااا ل فااال : " وقااال 
 .، فكره أ ذه من سؤال اللسان واستشرا  القلب"تتبعه نفسو 

ه : " وقال يف احلديث من يستغن يغنه اهلل، ومن يستعفك ياعشفَّه اهلل، ومن يتصا َّ يصا  
 " .الص   اهلل، وما أعطي أحد عطاء  رياً وأوسع من

 ".أن ل يسالوا الناذ شيئا"وأوصى  واص أصحابه 
ناااولين : أن أبااا بكاار كااان يسااقط السااوف ماان يااده، فااال يقااول ألحااد " املسااند " ويف 
 ".إن  ليلي أمرين أل أسال الناذ شيئاً : "إياه، ويقول 
 -صالى اهلل علياه وسالم-ولاريه عان عاو  بان مالاو أن النا  " صحي  مسلم " ويف 

، فكان بعا  أولئاو "أن ل يسالوا الناذ شيئاً : " ه يف طاوفة، وأسر إليهم كلمة  فية بايع"
 .ناولين إياه : النفر يسقط السوف من يد أحدهم ول يقول ألحد 

وقاااد دلااات النصاااوص علاااى األمااار نساااالة اخلاااالق والنهاااي عااان مساااالة املخلاااوق يف لاااري 
 [. 1سورة الشر  ] ، (رلبفإذا فرلت فانصب وإ  ربو فا: )موضع، كقوله تعا 
إذا ساااالت فاساااال اهلل، وإذا : " لبااان عبااااذ  -صااالى اهلل علياااه وسااالم-وقاااول النااا  
 ".استعنت فاستعن باهلل 

: ، وو يقاااال [  11ساااورة العنكباااوت] ، (فاااابتغوا عناااد اهلل الاااارغق: )ومناااه قاااول اخللياااال
ل تبتغااوا : كانااه قااال   فااابتغوا الاارغق عنااد اهللق ألن تقاادي الظاار  يشااعر بال تصاااص واحلصاار،

 .اها [ "  12سورة النساء( ] واسالوا اهلل من فضله: ) الرغق إل عند اهلل، وقد قال تعا 
رحم اهلل شيخ اإلسالم وسلفه الشرفاء الكرام ومن سار على هنجهم العظيم يف  : أقول

 .فعالكل امليادين من ثبات على احلق وغهد يف الدنيا واملال ومن صدق يف األقوال واأل
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 ."وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 

 :معلقاً على هذا الكالملطفي قال حممود 
العبودياااااة )العناااااوان : استشاااااكل علاااااي  أماااااور أو ااااااإناااااين حينماااااا طالعااااات هاااااذا املقاااااال "
، فهل يا تار  يقصاد الشايخ بعبودياة املاال تالياه املاال، وبالتاايل تنادرج هاذه العبودياة ...(للمال
 و يفصا  وو يفصال هاذا اإل،اال، وبالتاايل فااألمر علاى احتماالل الشرك األك ، فالشيخمع 

 .أل وهو الشرك باهلل أحدمها مر  
،  اصة و ن نعااين سيذهب إ  الحتمال املر   إن املطلع على املقال يف لالب احلال

جعه، وإرااا ولاايع معاا  ذلااو أن املقااال  ااث علااى التكفااري أو يشااماان عمااوم بلااو  التكفااري، 
 ".قصدي أن الكالم يف املقال  تاج إ  مزيد تفصيل

 
 : أقول

 : "حياااث قاااال -صااالى اهلل علياااه وسااالم-أصااال هاااذا الكاااالم لرساااول اهلل  -1
تعع عبد الدرهم تعع عبد الدينار، تعع عباد القطيفاة، تعاع عباد اخلميصاة، تعاع 

 ."وانتاكشع، وإذا شيو فال انْاتاقشش، إن أعطي رضي، وإن منع سخط
 .مقصوده من هذه العبودية -صلى اهلل عليه وسلم-وو يبل رسول اهلل  
حاديث  رو  هذا احلديث اإلمام البخاري يف ثالثة مواضع مان صاحيحه -2  

  .، وو يبل املراد هبذه العبودية(6112)، (2551)، (2556)
ارش لاعشااااند عبااااد يند لاعشااااند عبااااد الااااد  : "بلفاااا ( 2112)حااااديث  "جامعااااه"ورواه اإلمااااام الدمااااذي يف 

ْرهدمش   :مرفوعاااً، وقااال عقبااه -رضااي اهلل عنااه-، ماان طريااق يااونع عاان احلساان عاان أ  هرياارة "الااد 
اانس لدرشياابس ماان هااذا اْلودْجااهش " اادشيثس حدسد وقااد راوشيد هااذا احلْداادشيث ماان لداارْيش هااذا اْلودْجااهش عاان  ،هااذا حد

 ".ن هذا ودأدْطودلد أدْيًضا أدَتدَّ م أ  صدالشٍ  عن أ  هارديْاردةد عن الن  

 .وو يبل املراد هبذه العبودية
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عاان أ  صااا  عاان ( 1116)، (1112)حااديث ماان طااريقل  ورواه اإلمااام اباان ماجااه
يندارش : "-صلى اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنه- أ  هريرة تدعشعد عباد الاد 

ْرهدمش ودعدْبدا اخْلدمشيصدةش تدعشعد  يود فال انْاتادقدشد وداناْ  ودعدْبدا الد    ".تدكدعد وإذا شش
 .هبذه العبودية -صلى اهلل عليه وسلم-وو يبل مراد رسول اهلل 

ينااار وأ  حصاال عاان أ  صااا  عاان أ  ورواه اإلمااام البغااوي ماان طريااق عبااد اهلل باان د
 (:11/262" )شر  السنة"فقال يف مرفوعاً، وشرحه لغوياً  -رضي اهلل عنه-هريرة 

انكاب وعثار : أي  "تعاع  ": قولاه  "تعع فال انتعش ، وشايو فاال اناتقش"ويرو  "
 (مفتعسااااا  اااا ): أتعسااااه اهلل ، ومنااااه قولااااه ساااابحانه وتعااااا  : الاااادعاء عليااااه ، أي : ، ومعناااااه 

لعا : عثارا وسقوطا ، وإذا سقط الساقط به ، فاريد به الستقامة ، قيل : أي [  5: حممد ] 
: نكسات الشايء : يقاال " واناتكع ": قوله . تعسا له : اش ، قيل له ، وإذا و يرد به النتع

. الرتفاااامس ومساااي نعااااش اجلنااااغة نعشاااا لرتفاعااااه : والنتعاااااش . إذا قلبتاااه ، والشااايء منكاااوذ 
 . إذا أفاق : انتعش العليل : ل ارتفع ، ويقال : أي  "فال انتعش": قوله 
الاذي د لاه ، ول قادر علاى إ راجاه  ل أ رجه مان املوضاع: أي  "شيو فال انتقش": وقوله 
: إذا أصااابه ، وشاااك يشاااك : شاااكه الشااوك يشااوكه : اسااتخراجها ، يقااال: نقااش الشااوكة ، و 

 . "كإذا د ل يف الشو 
 .هبذه العبودية -صلى اهلل عليه وسلم-وو يبل مراد رسول اهلل 

 "اإلحسااان بدتيااب صااحي  اباان حبااان"ورواه اإلمااام اباان حبااان يف صااحيحه كمااا يف 
باااه  -رضاااي اهلل عناااه-مااان طرياااق أ  حصااال عااان أ  صاااا  عااان أ  هريااارة ( 5/12)حاااديث 

 ."ذكر الزجر عن أن يكون املرء عبد الدينار والدرهم: "مرفوعاً حتت عنوان
 .هبذه العبودية -صلى اهلل عليه وسلم-وو يبل مراد رسول اهلل  

يق عبد الرمحن بن عباد ، من طر (2252)حديث  "املعجم األوسط"ورواه الط اين يف 
 .به مرفوعاً  -رضي اهلل عنه-اهلل بن دينار عن أبيه عن أ  صا  عن أ  هريرة 

 .من هذه العبودية -صلى اهلل عليه وسلم-وو يبل مراد رسول اهلل  
 زمت به ربيعاً؟ أم لو فيهم رأي آ ر؟لزمهم نا ألتيف هؤلء األومة أ فما رأيو

 .اإللزامات اليت ل تلزم يف ةإين أنصحو عن املبالغ



 1 

لتكااون  قواعاار  أن ماان ماانهف الساالك إيااراد أحاديااث الوعيااد و وهااا دون تفسااري  ااا
 .هذه األحاديث أقو  يف الزجر والردمس ألهل الشهوات والشبهات

 .هذا وهم من أشد الناذ على اخلوارج الذين يكفرون املسلمل بالذنوب
جتمعهاااا بعااا  املؤسساااات احلزبياااة باسااام  علاااى األماااوال الااايترأيااات كالكااااً خمزيااااً  -1

األيتااام والفقااراء واملنكااوبل، فتااذهب هااذه األمااوال إ  ماان خياادمهم يف حاارب املاانهف الساالفي 
على هاذا احلاديث لعلهام خيجلاون مان  -رمحه اهلل-ابن تيمية ، فا دت  م كالم اإلمام وأهله

م األلنيااء الاذين يقادمون أماوا م التهافت على األموال اليت لالباً ما تكون إل سحتاً، ولو علا
باساام الفقااراء واملساااكل واملنكااوبل أن هااذه األمااوال تااذهب إ  أولئااو املاااجورين ا اااربل ملااا 

 .قدموها بسخاء
يه املاال أو ل ى أنه ل يريد هبذه العبودية تالن يف كالم شيخ اإلسالم ما يدل علإ -1

 :من ذلويريد بذلو الشرك األك  املخرج من امللة، و 
الطمااع فقاار، والياااذ لاا ، وإن  : "وياارو  عاان عماار باان اخلطاااب أنااه قااال: "قولااه -1

 ."حدكم إذا يئع من شيء استغ  عنهأ
تالياه عد القارئ املنصك عن الحتمال الاذي رجحتاه أل وهاو يبمث شر  هذا األثر نا 

 .املال
 :لفقابعيداً الحتمال الذي رجحته  مينا ير  مث غاد األمر وضوحاً 

ويف النهاااى . و ااذا كانااات مساااالة املخلااوق حمرماااة يف األصااال، وإرااا أبيحااات للضااارورة "
صااالى اهلل علياااه -كقولاااه " املساااانيد " و " السااانن " و " الصاااحا  " عنهاااا أحادياااث كثااارية يف 

، "حلااام ةل تااازال املساااالة باحااادكم حاااىت ياااايت ياااوم القياماااة ولااايع يف وجهاااه مزعااا: "  -وسااالم
ذ ولاااه ماااا يغنياااه جااااءت مساااالته ياااوم القياماااة  دوشاااا أو  وشاااا أو  مااان ساااال الناااا: " وقولاااه 

ل حتل املسالة إل لذي لاْرم ماْفظشع، أو دم ماوجع أو فقار مااْدقشع  : " وقوله ". كدوشا يف وجهه
 ".الصحي  " وهذا املع  يف " 

ألن يا اااذ أحااادكم حبلاااه فياااذهب فيحتطاااب  اااري لاااه مااان أن يساااال : " وفياااه أيضاااا 
 ".أو منعوه الناذ، أعطوه 
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مااا أتاااك ماان هااذا املااال وأناات لااري ساااول ول مستشاار  فخااذه ومااا ل فااال : " وقااال 
 .، فكره أ ذه من سؤال اللسان واستشرا  القلب"تتبعه نفسو 

ه : " وقال يف احلديث من يستغن يغنه اهلل، ومن يستعفك ياعشفَّه اهلل، ومن يتصا َّ يصا  
 " .من الص   اهلل، وما أعطي أحد عطاء  رياً وأوسع

 ".أن ل يسالوا الناذ شيئا"وأوصى  واص أصحابه 
ناااولين : أن أبااا بكاار كااان يسااقط السااوف ماان يااده، فااال يقااول ألحااد " املسااند " ويف 
 ".إن  ليلي أمرين أل أسال الناذ شيئاً : "إياه، ويقول 
 -صالى اهلل علياه وسالم-ولاريه عان عاو  بان مالاو أن النا  " صحي  مسلم " ويف 

، فكان بعا  أولئاو "أن ل يسالوا الناذ شيئاً : " ايعه يف طاوفة، وأسر إليهم كلمة  فية ب"
 .ناولين إياه : النفر يسقط السوف من يد أحدهم ول يقول ألحد 

وقاااد دلااات النصاااوص علاااى األمااار نساااالة اخلاااالق والنهاااي عااان مساااالة املخلاااوق يف لاااري 
 [. 1سورة الشر  ] ، (فارلب فإذا فرلت فانصب وإ  ربو: )موضع، كقوله تعا 
إذا ساااالت فاساااال اهلل، وإذا : " لبااان عبااااذ  -صااالى اهلل علياااه وسااالم-وقاااول النااا  
 ".استعنت فاستعن باهلل 

: ، وو يقاااال [  11ساااورة العنكباااوت] ، (فاااابتغوا عناااد اهلل الاااارغق: )ومناااه قاااول اخللياااال
ل تبتغااوا : صاار، كانااه قااال فااابتغوا الاارغق عنااد اهللق ألن تقاادي الظاار  يشااعر بال تصاااص واحل

 .اها ["  12سورة النساء( ] واسالوا اهلل من فضله: ) الرغق إل عند اهلل، وقد قال تعا 
أي  إلساااالم يف الساااؤال واملساااالة ماااا يبعاااداوهاااذه النصاااوص النبوياااة الااايت سااااقها شااايخ 

 .احتمال للتكفري املخرج من امللة
و اذا كانات مساالة املخلاوق : "ة بقولاهانظر إ  قول شايخ اإلساالم مبينااً حكام املساال

 ."حمرمة يف األصل، وإرا أبيحت للضرورة
 .أك  و ذا كانت املسالة شركاً : وو يقل

ل حتااال املساااالة إل لاااذي لااااْرم : "-صااالى اهلل علياااه وسااالم-وانظااار إ  اساااتدلله بقولاااه 
ن ذكااار يف احلاااديث، ليفيااادك أن املساااالة حمرماااة علاااى مااا "ماْفظشاااع، أو دم ماوجاااع أو فقااار مااااْدقشع

 .أك  وليست شركاً 
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مااا أتاااك ماان هااذا املااال وأناات : "-صاالى اهلل عليااه وساالم-وانظاار إ  استشااهاده بقولااه 
 ."فال تتبعه نفسو لري ساول ول مستشر  فخذه وما ل

كاااره   -صااالى اهلل علياااه وسااالم-مث بياناااه حلكااام الساااؤال والستشااارا  باااان رساااول اهلل 
 .ذلو، يريد كراهية التحري

جاً منهااا التحااري وكراهااة التحااري، وو نتاق شاايخ اإلسااالم كاال هااذه األحاديااث مسااتساا
يف قاراءة هاذا  يستنتف منها التكفري، مث أكد ذلو نا سااقه بعادها مان األحادياث، ولاو تانياتد 

 .الكالم ما  رجت هبذه النتيجة املؤملة
ل علاى الكفار لسااق آياات وأحادياث تادالاذي فهمتاه ولو كان يرياد التكفاري والتالياه  

 .املخرج عن امللة
والسااتدللت الاايت ساااقها شاايخ اإلسااالم  هبااذه اللفتااات واألحكااام فاكتفيااتا أمااا أنااا 
 . الل هذا الكالم

علااى كالمااه نااا يناسااب كالمااه ماان الاادعوة إ  اتبااامس الساالك يف الثبااات  مث إين علقااتا 
 : على احلق والزهد يف الدنيا واملال، فقلتا 

سالم وسلفه الشرفاء الكرام ومن سار على هنجهم العظايم يف كال رحم اهلل شيخ اإل "
 ".امليادين من ثبات على احلق وغهد يف الدنيا واملال ومن صدق يف األقوال واألفعال

تعااع عبااد  " :ن حااديثو أهاال الساانة يقاار  مث إن ، الااذي ليلتااه فاااين احتمااال التكفااري
على تكفري أصحاب املطامع الدنيوية،  احلديث، وو يستدلوا به" ...الدينار تعع عبد الدرهم

وحااىت وو يفهمااوا منااه ذلااو، وو يسااتدلوا بااه علااى التكفااري، كااالم شاايخ اإلسااالم هااذا   ويقاار ون
ر  أحاااداً مااانهم اساااتدل باااه علاااى التكفاااري، ولاااو فعلاااوا ذلاااو أو أحاااد مااانهم عااا ل ألالتكفرييااا

قه واألدلاااة الااايت اساااتدل م مااان نفاااع كاااالم شااايخ اإلساااالم وسااايالتصاااد  أهااال السااانة إلبطاااال 
 .ساقها حول املال

تعااع  "وأغيااد األماار توضاايحاً أن شاايخ اإلسااالم ياار  عبوديااة املااال الااواردة يف حااديث 
وينفاااي أن يكاااون مااان الشااارك  ،مااان الشااارك األصاااغر ،اخل"...عباااد الااادينار تعاااع عباااد الااادرهم

 .يف هذاكالم طويل يف بيان الظلم أنه قسمان أك  وأصغر، وله   -رمحه اهلل-األك ، قال 
 : مث قال يف بيان األصغر
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تعاااع عباااد " :أناااه قاااال  -صااالى اهلل علياااه وسااالم- النااا فقاااد ثبااات يف الصاااحي  عااان "
شاايو  وإذاة تعااع وانااتكع الاادينار تعااع عبااد الاادرهم تعااع عبااد القطيفااة تعااع عبااد اخلميصاا

زه ياوم اجعال لاه كنا إلز اماا مان صااحب كنا " :وثبات عناه يف  الصاحي  أناه قاال ،"فال انتقش
مثاال لااه يااوم القيامااة  إل " :لفاا  ويف "زكامالااو أنااا كناا أنااالقيامااة شااجاعا أقاارمس يا ااذ بلهزمتااه ا

 :هااذه اةياااة  وقاارأ رسااول اهلل   ،"شااجاعا أقاارمس يفاار منااه وهااو يتبعااه حااىت يطوقااه يف عنقااه 
مثال لاه ياوم القياماة شاجاعا أقارمس  " :وىف حاديث آ ار ،(سيطوقون ماا للاوا باه ياوم القياماة  )

رأ  أنه لبد له  فإذا، كنت تبخل به  الذيبه حيثما ذهب وهو يفر منه هذا مالو يتبع صاح
فال يزال يتبعاه فيلقماه ياده  " :وىف رواية ،"منه أد ل يده يف فيه فيقضمها كما يقضم الفحل 

زون اوالاااذين يكنااا ) :وقاااد قاااال تعاااا  يف اةياااة األ ااار  ،"مث يلقماااه سااااور جساااده  ،فيقضااامها
فقوهنا يف سبيل اهلل فبشرهم بعذاب أليم ياوم  ماى عليهاا يف ناار جهانم الذهب والفضة ول ين

  (.زون ازَت ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنافتكو  هبا جباههم وجنوهبم وظهورهم هذا ما كن

غكاتاه  يز ل ياؤداماا مان صااحب كنا " :أناه قاال   النا الصاحي  ولاريه عان  وقد ثبات يف 
صاافاو  فيكااو  هبااا جبينااه وجنباااه حااىت  كاام اهلل باال  عليااه يف نااار جهاانم فيجعاال يأمحاا إل

إ   وإماااإ  اجلنااة  إماااعباااده يف يااوم كااان مقااداره  ساال ألااك ساانة  ااا تعاادون مث ياار  ساابيله 
وضاع علاى يبشار الكاانزين برضاك  ماى علياه يف ناار جهانم ف " :ذر حاديث أ  ويف ،"النار 
نغ  كتفيه حىت خيرج من حلمة  أحدهم حىت خيرج من نغ  كتفيه ويوضع على ثديحلمة 

وهااذا كمااا يف  ،"احلاار يف أجااوافهم يلتقاايثدييااه يتزلاازل وتكااو  اجلباااه واجلنااوب والظهااور حااىت 
فيكون هذا ملن د ل النار  ن فعال باه ذلاو أول يف  ،ويدل على أنه بعد د ول النار ،القرآن
ار عباادا لااه ماان دون اهلل صاا الااذيفهااذا الظاااو ملااا منااع الزكاااة  شاار ماع أشااباهه ومالااه  .املوقاك

ن و يكن هذا من أهل الشرك األك  الذين خيلادون يف الناار و اذا قاال يف آ ار إفيعذب به و 
فهذا بعد تعذيبه  سل ألاك سانة  اا  ،"إ  النار وإماإ  اجلنة  إمامث ير  سبيله  " :احلديث

ك يف هاذه األماة أ فاى الشر : "-صلى اهلل عليه وسلم– الن وقد قال  ،تعدون مث يد ل اجلنة
كفاار دون كفاار وظلاام دون ظلاام وفسااق دون   :باان عباااذ وأصااحابهاقااال  ، "النماال  ماان دبيااب

 (.61-1/62" )جممومس الفتاو " ،"وكذلو قال أهل السنة كامحد بن حنبل ولريه .فسق
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 شيخ اإلسالم أن عبودية املال الواردة يف هذا احلديث أهنا ليسات مان الشارك فقد بل  
 .ا هي من الشرك األصغراألك  وإر

كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ": عن ابن عباذ وأصحابه أهنم قالواحكى و 
ومااان و )، (ومااان و  كااام ناااا أنااازل اهلل فاولئاااو هااام الكاااافرون: "يشاااري إ  معااا  قاااول اهلل ،" 

، (الفاساقون هام ومن و  كم نا أنازل اهلل فاولئاو) ،(ونظامل كم نا أنزل اهلل فاولئو هم ال
 .مذهب أهل السنة كامحد بن حنبل ولريههذا وذكر أن 

، فقااد باال  يف هااذا املوضااع أن الكفاار ينقساام إ  (1/221) "جممااومس الفتاااو "وانظاار 
أكااا  وأصاااغر، والنفااااق ينقسااام إ  نفااااق أكااا  ونفااااق أصاااغر، وأن الشااارك ينقسااام إ  أكااا  

 .وأصغر، وساق األدلة على ذلو
جممااااومس " و "العبوديااااة"ا يااااذكر هااااذا التفصاااايل يف عاااادد ماااان كتبااااه كاااا -رمحااااه اهلل-وهااااو 

 ".الستغاثة"وكتاب  "الفتاو 
و " ارج السااالكلمااد"ومنهااا  ،كتبااهاإلمااام اباان القاايم يااذكر هااذا التفصاايل يف  كااذلو و  

 ."اجلواب الكايف"
املعنيااال باااالعلوم  يعرفاااه حاااىت صاااغار طلباااة العلااام ،وهاااذا أمااار معااارو  عناااد أهااال السااانة

مااا ينااايف كمالااه كاااحللك بغااري اهلل وقااول الرجاال مااا ومااا ينااايف أصااله و التوحيااد و اصااة  الشاارعية
  .شاء اهلل وشاء فالن

 :قال الشيخ حممود -ثانياً  
حفظاااه – حياااث يقاااول الشااايخ ،ين عباااارات غادتاااين حااارية ودهشاااةتكماااا اساااتوقف-ثانيااااً "

ه من اهلل صار عبداً هلل، فالعبد ل بد له من رغق، وهو حمتاج إ  ذلو، فإذا طلب رغق": -اهلل
فقااارياً إلياااه، وإذا طلباااه مااان خملاااوق صاااار عباااداً لاااذلو املخلاااوق فقااارياً إلياااه، و اااذا كانااات مساااالة 

 .اها"املخلوق حمرمة يف األصل، وإرا أبيحت للضرورة
و اعاال احتمااالل يف كالمااه السااابق، فطلااب الاارغق  -حفظااه اهلل–إن الشاايخ : قلاات

التايل صار العباد موحاداً هلل، فاإذا طلاب الارغق مان املخلاوق  كاان من اهلل هذا من التوحيد، وب
، وهذا كالم عجياب "خلوقعبداً لذلو امل: "الوصك عكع الوصك األول، كما ذكر الشيخ

وهااي – تقييااد حااىت يسااتقيم، إذ كيااك نصااك العبااد بالشاارك رحاارد أنااه يالاا  و اارص  تاااج إ 
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على طلب الرغق من املخلوق؟ كمان –صوره  أسوءصفات غاودة من عندي لبيان املقصود يف 
ملنحه وظيفة أو مساعدة؟ روهة ورنا الطرق ا رمة ل بالطرق املباحة أو الطرق املكئو يسعى ملس

 ، ولكاان لغم الكااالم يااؤدي إ و يصاار  بالشاارك -حفظااه اهلل–إن الشاايخ : وقااد يقااول قاواال
 ".خلوقعبداً لذلو امل"معناه وليع لغمه يؤدي إ  ذلو لو، بل ذ

 : أقول
إن هااذا الكااالم الااذي أدهشااو وحااريك لاايع هااو كااالم ربيااع وإرااا هااو كااالم شاايخ  -1

 .وكان يلزمو التاين ،، وهو قد وض  مقصوده-رمحه اهلل–اإلسالم ابن تيمية 
وإراااا  ،ة املخلاااوق حمرماااة يف األصااالو اااذا كانااات مساااال: "ل شااايخ اإلساااالميف قاااو  -2

 حاال م ياردد مساالة املخلاوق بال التحاري أي يف لاري، فد  أن شيخ اإلساال"أبيحت للضرورة
وباال اإلباحاااة أي يف حااال الضاارورة، ولاااو كااان يعتقااد أن مساااالة املخلااوق يف شااايء  ،الضاارورة

 .وقد وض  مقصوده ،صر  بذلو، وحاشاه أن يعتقد هذاليقدر عليه شركاً أك  
يقادر علياه إل ما قولو فايمن يطلاب الارغق مان املخلاوق امليات أو الغاواب ماا ل  -1

 .النين أو ارغقين وعافين يا بدوي أو يا رفاعي أو يا علي أو يا حسل: اهلل مثل أن يقول
وارحوذ وعبااد القباور مان الارواف   أعتقد أن هذا يوجد يف اليهود والنصار  وا ندوك

ن وايبااو  ويتصاارفون يف الكااون، والصااوفية الااذين يعتقاادون أن األومااة واألولياااء يعلمااون الغيااب
ماان الشااارك األكااا   تقااد فياااو أنااو تااار  هاااذاعأدعاااء املضاااطرين ويكشاافون كااارب املكاااروبل، 

 ، فهل إذا اعتقدت هذا وصرحت به تكون قد فتحت الباب أمام التكفرييل؟املنايف للتوحيد
الشارك األكا  واألصاغر  شاية أن وهل اب على دعاة التوحيد أن يسكتوا عان بياان 

بااذلو تبليغاااً لرسااالت اهلل إ  ظاااو أو اااب علاايهم أن يصاادعوا يفاات  الباااب ألهاال التكفااري ال
 .،يع األنبياء ونصحاً لعباد اهلل وحتذيراً  م

تعاع عباد : "قاال -صالى اهلل علياه وسالم-رد تعليقاي أن الرساول وقد يا : "قلت -ثالثاً 
إذن ل غال اإلشاااكال : فساااره الشااايخ مثااال ماااا جااااء يف احلاااديث، قلااات، وذاك الاااذي "الااادرهم

حفظااه –اوماااً مااا املقصااود بعبوديااة الاادرهم هنااا؟ هاال هااي العبوديااة الشااركية أم دوهنااا؟ والشاايخ ق
 .و يوض  -اهلل
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مااا املقصااود بعبوديااة املااال؟ إهنااا ليساات العبوديااة الشااركيةق ألنااه ل : وهنااا ياا غ السااؤال
اعتقاد فياه قاد أل اه املاال و ياعلم أن حمباً للمال وإن تطار  ولاال يف هاذا احلاب  اللاه أو حراماه 

كماااا أن الااار ق يف ،  [21:الفجااار، آياااة( ]وحتباااون املاااال حبااااً ،ااااً : )اعتقااااد األلوهياااة، قاااال تعاااا 
اإلسالم مشرومس، والعبد ياشد  ويبامس، وميلكه سيده وياامره وينهااه، وو يفهام أحاد أن عبودياة 

، وو (قباال اإلسااالم) الاار ق هنااا عبوديااة تاليااه، رلاام مااا صاااحب ذلااو ماان طاعااة مطلقااة للساايد
كااان احلااال يف قااريش، فلاام   يعتاا  األنبياااء هااذه العالقااة باال العبااد وساايده عالقااة شاارك، وكااذلو
رلااام أهناام يطيعوناااه طاعاااة يااد مسش أحاااد أن عبياااد أ  جهاال كاااان شاااركهم يف عبااادكم أل  جهااال 

صاالى -عمياااءق ألن هااذه الطاعااة و تكاان طاعااة عبااادة أو تاليااه، وو ينعاات القاارآن أو الرسااول 
 .أسياد قريش باهنم آ ة -يه وسلماهلل عل

املقصااودة يف احلااديث ليساات هااي العبوديااة الشااركية إذن خنلااص ماان هااذا أن العبوديااة 
زلَّااو : الايت لارج صااحبها مان امللاة، وإراا هاي عبودياة زل او لريازي ولايع زلاو عقياديق أي

وإذا طلااب وبناااء علااى ذلااو إذا طلااب العبااد الاارغق ماان اهلل فهااو موحااد، املااال قلااب صاااحبه، 
أو  يطلب الارغق مان البادوي أو الدساوقي نكم"الرغق من املخلوق ويعتقد يف املخلوق تاليهاً 

، فقااد أشاارك، وهبااذا يسااتقيم الكااالم، ويفهاام معاا  "يااةيبماان شاايخ الطريقااة صاااحب األساارار الغ
متكاااا لااابع  لاااق علاااى هاااذا احلاااديث ألناااه عاحلاااديث، ويرتفاااع اإلشاااكال، ولقاااد تعمااادتا أن أ

، حينما نعتاوا املعاصاي كاالت ج ومشااهدة التلفااغ "-حفظه اهلل– (1)ن شيخنا الربيعدو "الدعاة 
وإدمااان الااد ان وإدمااان مشاااهدة كاارة القاادم فنعتااوا ذلااو بالصاانمية، فاااد عوا أن التلفاااغ صاانم، 

اخل، وبالتااايل ابتاادعوا ..والكاارة صاانم، والزوجااة احلسااناء الاايت تشااغل غوجهااا عاان الطاعااات صاانم
لوا بااه الشااباب عاان الشاارك احلقيقااي وهااو دعاااء األمااوات، وكاناات حجااتهم يف مهياااً شااغو شااركاً 
أفرأيت مان ): ، كما كانت حجتهم اةية يف قوله تعا ..."تعع عبد الدرهم: "احلديثذلو 
 "".ما سبقيراجع تفسري هذه اةية ف[ "21 :اجلاثية، آية( ]هواه هالذ إ 

 
 : أقول

                                                 
 .ودون أهل السنة ،يعاً  - 1
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وهااااي  يتبعااااوهنم ويتمسااااكون نناااااهجهمفااااري إن التكفريياااال  اااام مناااااهف وأومااااة تك -1
، ول يلتفتاااون إ  أهااال السااانة ومااانهجهم وأصاااو م فكاااان ااااب أن تااارد علاااى هاااؤلء متكاااؤهم 
كاالم ، وتبل  م بطالن استدل م مان  "تعع عبد الدينار: "الذين استدلوا  ديثالتكفرييل 

 هذا احلديث وأمثاله ويف شيخ اإلسالم يف بيان مع  هذا احلديث، وتبل منهف أهل السنة يف
 .اةية املذكورة، كان اب عليو أن تقوم هبذا بدل أن حتمل كالم شيخ اإلسالم ما ل  تمل

اخل شااارك، ..هاااا أنااات ذا تصااار  باااان طلاااب الااارغق مااان البااادوي أو الدساااوقي مث  -2
 :أمرانسيدتب على هذا التصري  أنت تتصور أنه فلماذا تصر  هبذا الشرك و 

باناو تكفار املسالمل  سيصفو الصوفية وأمثاا م :، وثانياً لباب للتكفرييلفت  ا :أولً 
، ومااا أكثاار هااؤلء يف العاااو اإلسااالمي الااذين يصاافون دعاااة التوحيااد باااهنم وأنااو ماان اخلااوارج
وجمااارات النااذ  شااية أن  و اام مؤلفاات يف ذلااو، فهال يلاازمهم الساكوت ،يكفارون املسالمل

 .يوصفوا باهنم تكفرييون
ج مان امللاة وشاركاً أصاغر ل خيارج مان امللاة كااحللك أن هناك شركاً أك  خير و فات -1

، وهاذا بغري اهلل وقاول الرجال ماا شااء اهلل وشائت و او ذلاو  اا وردت باه السانة وقارره العلمااء
 .ذهلت عنهه عمداً أو  أدري ألفلتشيء ل

 : من كتابه هذا( 121ص)قال األخ حممود لطفي يف  -ثالثاً 
عبااارة منقولااة " ماانهف األنبياااء يف الاادعوة إ  اهلل فياه احلكمااة والعقاال"كتاااب وجااء يف  "

 :ما يلي" مدارج السالكل"عن ابن القيم يف كتابه 
 -رمحاه اهلل–شيخ اإلسالم ابن تيمياة وقد قر ر ذلو علماء اإلسالم املعت ون، ومنهم "

 .وتلميذه ابن القيم
روعااااه يف العقاوااااد والعبااااادات واملعااااامالت ويف فماااان يلتاااازم هبااااذه احلاكميااااة يف أصااااول الاااادين وف

السياسة والقتصاد واأل الق والجتماامس فهاو املاؤمن، ومان ل يلتزمهاا يف الكال أو يف الابع  
  ...".فهو الكافر، فرداً كان أو ،اعة، حاكماً أو حمكوماً داعية أو مدعواً 

لعبااارة لباان كااان ينبغااي علااى شاايخنا العالمااة ربيااع باان هااادي أن يوضاا  هااذه ا: قلاات
القيم أو يقيدها، فهو يعلم أكثر مين مد  انتشاار فكار التكفاري بصافة عاماة، وتكفاري احلكاام 
بصفة  اصاة بال قطاامس كباري مان املتادينل علاى ا اتال  مشاارهبم، فاالقول فايمن ل يلتازم يف 
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كمااً الكل أو يف البع  من حاكمياة اهلل يف أصاول الادين وفروعاه باناه كاافر فارداً أم ،اعاة حا 
 ".أو حمكوماً فيه ذريعة للتكفرييل

 :أقول
ابتاادأ الشاايخ حممااود يف نقاال الكاااالم عااين ماان حيااث ل اااوغ لااه البتاااداء،  لقااد -أولً 
 :كالمي حيث قلتا وهذا نص  
، فااال ينكاار (إن احلكاام إل هلل أماار أل تعباادوا إل إياااه ذلااو الاادين القاايم: )قااال تعااا "

له وكتباه، بال حاىت مان احاد و ر باهلل شديد العداوة هلل ولرسهذه احلاكمية ول احدها إل كاف
حاكميااة اهلل يف جزويااة ماان اجلزويااات الفرعيااة فضااالً عاان األصااول يكااون كااافراً باااهلل  ارجاااً عاان 

 .داورة اإلسالم إذا كان جحده  ا عن علم، أما اجلاهل فيعذر حىت تقام عليه احلجة
 .ومل واألفراد واجلماعاتهذا الذي أقوله اري يف حق احلكام وا ك

 -رمحاه اهلل–شايخ اإلساالم ابان تيمياة وقد قر ر ذلو علماء اإلسالم املعتا ون، ومانهم 
 .(1)"وتلميذه ابن القيم

 هذا الكالم الواضا  اجللاي الاذي لفال عناه إ تعود " ر ذلووقد قر : "فاإلشارة بقويل
مساااائولية هااااذا التصاااار   وهبااااذا البيااااان يسااااقط اعاااادا  حممااااود، ويتحماااالحممااااود أو ألفلااااه، 

 .العجيب
مقتصراً علياه الذي نقله حممود  الكالمفيمن احد حاكمية اهلل؟ مث إن ولريه فما رأيه 

  .ى الكالم السابق الذي ألفله وذكرته للقارئ بنصهمبين علإرا هو 
أن فيااه وإرااا قااررت  ، وإرااا هااو كالمااي-رمحااه اهلل-إين و أنقاال عبااارة اباان القاايم  -ثانيااً 

 ي  لاقلت هذا ردا على من افد  ع، إل كافرينكر حاكمية اهلل واحدها  ل هاكمية هلل، وأناحل
وهااو  الدولااة وأنااين أناااغمس يف احلاكميااة، يقااول هااذا األفاااك هااذا الكااالمالاادين و باال أفصاال أنااين 

أن حاكمياة اهلل عاماة  وبينتا  (2)"منهف األنبياء"اهلل يف كتا  يعلم أنين تكلمت على حاكمية 
للعقاود والعبادات والسياسة والقتصاد على  ال  منهف السياسايل الاذين  صارون شاملة و 

                                                 
، وهااو مبااين (21ص)الطبعااة الثانيااة، مكتبااة الغرباااء، والكااالم الااذي نقلااه حممااود يف بدايااة ( 21ص" )ماانهف األنبياااء" - 1

 .على الكالم األول وتاكيد له، فليتامل املنصك
 .، الطبعة الثانية(111-111ص)ن يف انظر هذا البيا - 2
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يف كتاااا   السياساااة، وينساااون حاكمياااة اهلل الشااااملة للعقاواااد ولريهاااا  اااا ذكرتاااه يفحاكمياااة اهلل 
ااري يف حاق احلكاام وا كاومل  أقولاهالاذي  هاذا: "، مث قلت بعد شيء مان التفصايلاملذكور
 .اجلماعاتواألفراد و 

–شيخ اإلسالم ابن تيمية وقد قر ر ذلو علماء اإلسالم املعت ون، ومنهم  ": مث قلت
 ".وتلميذه ابن القيم -رمحه اهلل

منهاااااج الساااانة "(: 1: )مث أشااارت إ  كااااالم هااااذين اإلماااامل يف احلاشااااية حيااااث قلااات
كااافر، وباال  أن يااة اهلل فهااو  م، حيااث باال  أن ماان و يلتاازم  اك"فمااا بعاادها( 1/12" )النبويااة
 .يف األمور العلمية والعملية ذلو

 "حممااود أن قااويل، فظاان األخ (1/116)إ  ماادارج السااالكل ( 2)قم وأشاارت يف احلاشااية باار 
فمااان يلتااازم هباااذه احلاكمياااة يف أصاااول الااادين وفروعاااه يف العقاواااد والعباااادات واملعاااامالت ويف "

ومان ل يلتزمهاا يف الكال أو يف الابع  السياسة والقتصاد واأل الق والجتماامس فهاو املاؤمن، 
 ...".فهو الكافر، فرداً كان أو ،اعة، حاكماً أو حمكوماً داعية أو مدعواً 

 :ظن حممود أن هذا كالم ابن القيم فقال
كاان ينبغاي علاى شايخنا العالماة ربياع بان هاادي أن يوضا  هاذه العباارة لبان : قلت"

تشاار فكار التكفاري بصافة عاماة، وتكفاري احلكاام القيم أو يقيدها، فهو يعلم أكثر مين مد  ان
بصفة  اصاة بال قطاامس كباري مان املتادينل علاى ا اتال  مشاارهبم، فاالقول فايمن ل يلتازم يف 
الكل أو يف البع  من حاكمياة اهلل يف أصاول الادين وفروعاه باناه كاافر فارداً أم ،اعاة حاكمااً 

 ".أو حمكوماً فيه ذريعة للتكفرييل
 مناااهذهاااول ، ولااايع بكاااالم ابااان القااايم، فهاااذا لكاااالم إراااا هاااو كالمااايإن هاااذا ا: أقـــول

 .وتسرمس
 : نق  العبارة نا يليتبل كان ينبغي أن : "مث قال

يف العقاوااااااااد والعبااااااااادات  يااااااااة اهلل يف أصااااااااول الاااااااادين وفروعااااااااهمفماااااااان و يعتقااااااااد  اك
فاار  يوجااب الك باابع  الفاارومس( العماال: أي)فقااد كفاار ولاايع جماارد عاادم اللتاازام .. واملعااامالت

ذلاو، وهاذا مان بااب الشايء بالشايء كما يفهم من كالم ابن القيم ووافقه الشيخ ربياع علاى 
 ".ثل الرابع واخلامعحية يف املبميذكر،  اصة وأنين قد  ثت سابقاً مسالة احلاك
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كالمااي مااا ياادفع تعلااق التكفريياال حممااود ذهااول عجيااب، ففااي   وهااذا ماان األخ: أقــول 
 .ويدفع اعداضه هذا
 .ر إلعادة بع  ما سلك من الكالموأنا مضظ

إن احلكام إل هلل أمار أل تعبادوا إل : )قال تعاا : قبل هذا الكالم مباشرة حيث قلت 
ول احادها إل كاافر بااهلل شاديد العاداوة هلل  ، فال ينكار هاذه احلاكمياة(إياه ذلو الدين القيم

وياااات الفرعياااة فضاااالً عااان بااال حاااىت مااان احاااد حاكمياااة اهلل يف جزوياااة مااان اجلز ، وكتباااه ولرساااله
األصول يكون كافراً باهلل  ارجاً عن داوارة اإلساالم إذا كاان جحاده  اا عان علام، أماا اجلاهال 

 .فيعذر حىت تقام عليه احلجة
ة للجحااود والنكااران مفهااوم خمالفاااملفهومااان واجلحااود ضااد اإلميااان والنقياااد فااالنكران 

 .الواردين يف كالمي مينعان العدا 
 :سياق نفسهقلت يف ال 
أفرادهااا وفرقهااا وأحزاهبااا أن يؤمنااوا ،يعاااً حااق حكامهااا وحمكوميهااا ألدعااو األمااة ،يعهااا وإين "

 ".اإلميان  اكمية اهلل العامة الشاملة ألصول الدين وفروعه وأن يلتزموها كل اللتزام
ا أفضل وأقو  من عبارة حممود لطفاي الايت أراد هبا ،"حق اإلميانأن يؤمنوا هبا : "فقويل

فمااان و يعتقاااد  اكمياااة اهلل يف أصاااول الااادين  : "أل وهاااي قولاااه ،تصاااحي  كالماااي وتوضااايحه
 ".فقد كفر.. وفروعه يف العقاود والعبادات واملعامالت

بااابع  الفااارومس يوجاااب الكفااار كماااا ( العمااال :أي)ولااايع جمااارد عااادم اللتااازام : "مث قاااال 
 ".يفهم من كالم ابن القيم ووافقه الشيخ ربيع على ذلو

العمل هو أثر اللتزام القل  إن كان هذا إن تفسريه لاللتزام بالعمل  طا، فإن  :قولأ 
 .التطبيق والعمل اللتزام قوياً قوي التطبيق والعمل، وإن كان ضعيفاً ضعك

: ، وتاكياد لقااويلولفا  اللتازام الاذي أوردتاه إراا هااو تاكياد لكمياان املاذكور يف كالماي
، وهاااو عنااادي يقاااوم مقاااام اإلمياااان أو "احااادها إل كاااافر بااااهلل فاااال ينكااار هاااذه احلاكمياااة ول"

  .من وجوه كما تر القاوم على التسرمس الذي ذكره األخ حممود، فاندفع العدا   العتقاد
 :مع  اللتزام يف اللغة

 ":لزم"يف مادة  "املعجم الوسيط"قال يف 
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ألزمااه املااال : ه، ويقااالفالنااا الشاايء أوجبااه علياا (1)__أثبتااه وأدامااه و ألاازم الشاايء"...
  .حججته: ألزمه به وألزمت  صمي: والعمل واحلجة ولري ذلو، ويقال

 :وقال اإلمام ابن قدامة يف الروضة
 ."وحمظورومكروه أحكام التكليك  سة واجب ومندوب ومبا  أقسام "  

التكلياك لغاة هاو إلازام ماا : "حمماد األمال الشانقيطي بقولاه علق علياه العالماة الشايخ 
الشاااااهد منااااه أن التكليااااك يفساااار لغااااة باااااإللزام، فاااااهلل يكلااااك عباااااده ، "يااااه كلفااااة أي مشااااقةف

بتكاليك أي يلزمهم هبا، أي يوجبها علايهم، واساتجابة العبااد  اذه التكااليك و ضاوعهم  اا 
 .يقال له التزام

  :مث قال العالمة الشنقيطي 
طلااب مااا فيااه  :وقياال ،إلاازام مااا فيااه مشااقة :قياال :يف الصااطال ( أي التكليااك)ه وحااد 

 .مشقة
إذ ل إلاازام بغريمهااا، وعلااى الثاااين  قل يااد ل يف حااده إل الواجااب واحلاارام األو فعلااى 

 .ألن األربعة مطلوبةق يد ل معهما املندوب واملكروه
ماذكرة أصاول الفقاه "، انظار  "وأما اجلاوز فال يد ل يف تعريك من تعاريك التكلياك 

 (.11-11ص)نقيطي للعالمة الش" على روضة الناظر
 .وقد قدمنا أن الستجابة واخلضومس للتكليك اإل ي هو اللتزام 
قااااال يف  -رمحااااه اهلل-اباااان تيميااااة و اااان يطلااااق اللتاااازام نعاااا  العتقاااااد شاااايخ اإلسااااالم  
ول رياب أن مان و يعتقاد وجاوب احلكام ناا أنازل اهلل " (:11-1/12) "منهاج السنة النبوية"

اسااتحل أن  كاام باال الناااذ نااا يااراه هااو عاادل ماان لااري اتبااامس ملااا  علااى رسااوله فهااو كااافر فماان
مان أماة إل وهاي تاامر بااحلكم بالعادل وقاد يكاون العادل يف دينهاا ماا أنزل اهلل فهو كاافر فإناه 

ز ا اهلل  امااااا رآه أكااااابرهم باااال كثااااري ماااان املنتساااابل إ  اإلسااااالم  كمااااون بعاااااداكم الاااايت و يناااا
اعل فااايهم وياااارون أن هاااذا هااااو الاااذي ينبغااااي احلكااام بااااه دون كساااوالك الباديااااة وكااااوامر املطاااا

الكتاااب والساانة وهااذا هااو الكفاار فااإن كثااريا ماان الناااذ أساالموا ولكاان مااع هااذا ل  كمااون إل 
بالعادات اجلارية  م اليت يامر هبا املطاعون فهؤلء إذا عرفوا أنه ل اوغ احلكم إل نا أنزل اهلل 
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وإل كانوا جهاال كمان  كموا لال  ما أنزل اهلل فهم كفار  فلم يلتزموا ذلو بل استحلوا أن
 .تقدم أمره

يااا  ) :والرسااول فقااال تعااا  ء أن يااردوه إ  اهلليوقااد أماار اهلل املساالمل كلهاام إذا تناااغعوا يف شاا
أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمار مانكم فاإن تنااغعتم يف شايء فاردوه إ  

سااااااورة  ) (سااااااول إن كنااااااتم تؤمنااااااون باااااااهلل واليااااااوم اة اااااار ذلااااااو  ااااااري وأحساااااان تاااااااويالاهلل والر 
  (.25النساء

فااال ورباو ل يؤمنااون حااىت  كماوك فيمااا شااجر بيانهم مث ل ااادوا يف أنفسااهم  ) :وقاال تعااا 
 .(حرجا  ا قضيت ويسلموا تسليما

ه أناه ل ياؤمن فمن و يلتزم حتكيم اهلل ورسوله فيماا شاجر بيانهم فقاد أقسام اهلل بنفسا 
زلة أمثالاه اوأما من كان ملتزما حلكم اهلل ورساوله باطناا وظااهرا لكان عصاى واتباع هاواه فهاذا ننا

  .من العصاة
وهاااذه اةياااة  اااا  اااتف هباااا اخلاااوارج علاااى تكفاااري ولة األمااار الاااذين ل  كماااون ناااا أنااازل اهلل مث 

هناا وماا ذكرتاه يادل هاا كاره يزعمون أن اعتقادهم هاو حكام اهلل وقاد تكلام النااذ ناا يطاول ذ 
  .عليه سياق اةية

واملقصااود أن احلكاام بالعاادل واجااب مطلقااا يف كاال غمااان ومكااان علااى كاال أحااد ولكاال أحااد 
هاااو عااادل  ااااص وهاااو أكمااال أناااوامس العااادل وأحسااانها  واحلكااام ناااا أنااازل اهلل علاااى حمماااد 

 .وكل من اتبعه واحلكم به واجب على الن  
  .له فهو كافرومن و يلتزم حكم اهلل ورسو  

 :عتقاديااة والعمليااة قااال تعااا  كاال مااا تناغعاات فيااه ماان األمااور الوهااذا واجااب علااى األمااة يف
كان الناذ أمة واحدة فبعث اهلل النبيل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم )

( يناااتباال الناااذ فيمااا ا تلفااوا فيااه ومااا ا تلااك فيااه إل الااذين أوتااوه ماان بعااد مااا جاااءكم الب
 [.211سورة البقرة ]

 :وقاااال ،[11ساااورة الشاااور  ] (وماااا ا تلفاااتم فياااه مااان شااايء فحكماااه إ  اهلل  ) :وقااال تعاااا 
فاااألمور املشاادكة باال  ،[25سااورة النساااء ] (فااإن تناااغعتم يف شاايء فااردوه إ  اهلل والرسااول  )
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 ول أمري ول شيخ األمة ل  كم فيها إل الكتاب والسنة ليع ألحد أن يلزم الناذ بقول عاو
  .ول ملو

ء مان ذلاو ول  كام بيانهم بالكتااب والسانة فهاو كاافر يومن اعتقد أنه  كم بل النااذ بشا
وحكاااام املسااالمل  كماااون يف األماااور املعيناااة ل  كماااون يف األماااور الكلياااة وإذا حكماااوا يف 

فااإن و  سااول اهلل إن و يكاان فمااا يف ساانة ر و املعينااات فعلاايهم أن  كمااوا نااا يف كتاااب اهلل 
  .ادوا اجتهد احلاكم برأيه

القضاة ثالثة قاضيان يف الناار وقاا  يف اجلناة فمان علام احلاق وقضاى باه :  وقد قال الن  
فهو يف اجلنة ومن علم احلق وقضى لالفة فهو يف النار ومن قضى للنااذ علاى جهال فهاو يف 

  .النار
جران وإذا اجتهد فا طاا فلاه أجار كماا ثبات وإذا حكم بعلم وعدل فإذا اجتهد فاصاب فله أ

 ".من وجهل ذلو يف الصحيحل عن الن  
 : أقول 

فهااؤلء إذا عرفااوا أنااه ل اااوغ احلكاام إل نااا أناازل اهلل فلاام يلتزمااوا : "انظاار إ  قولااه-1
وإل كاااانوا جهاااال كمااان تقااادم ذلاااو بااال اساااتحلوا أن  كماااوا لاااال  ماااا أنااازل اهلل فهااام كفاااار 

 ".أمره
فماان و  : "وقولااه بعااد السااتدلل باااةيتل املااوجبتل لالحتكااام إ  اهلل والرسااول -2

يلتاازم حتكاايم اهلل ورسااوله فيمااا شااجر بياانهم فقااد أقساام اهلل بنفسااه أنااه ل يااؤمن وأمااا ماان كااان 
 ".ةزلة أمثاله من العصااملتزما حلكم اهلل ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا نن

فمن و يلتازم حتكايم اهلل ورساوله فيماا شاجر بيانهم فقاد أقسام اهلل بنفساه أناه  : "فقوله 
 ".ل يؤمن

انظااار كياااك جعااال اللتااازام قاومااااً مقاااام العتقااااد ل العمااال، وقاااال عااان املعتقاااد بقلباااه  
زلة أمثاله من الكن عصى واتبع هواه فهذا نن" :طناً وظاهراً ابوجوب الحتكام إ  اهلل ورسوله ب

ذا النومس من الناذ املقصرين عملياً ل يعدون من الكافرين الكفار املخارج هيعين أن  ، "ةالعصا
 .فاللتزام عنده مغاير للعمل لال  ما ذهب إليه األخ حممود من امللة،
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وكاال ماان  واجااب علااى الناا   (أي نااا أناازل اهلل) واحلكاام بااه ": وانظاار إ  قولااه -1
  .كافر  اتبعه ومن و يلتزم حكم اهلل ورسوله فهو

 .اخل...عتقادية والعملية كل ما تناغعت فيه من األمور الوهذا واجب على األمة يف
 .الشاهد من كالمه أنه يع  باللتزام عن العتقاد 

 .وأطلق اللتزام مرات ،فلقد أطلق العتقاد يف كالمه الطويل مرة واحدة 
هار سااقوف اعاادا  وبكال مااا سابق ماان كاالم شاايخ اإلساالم وأهاال اللغاة واألصااول يظ 

  .حممود لطفي
يؤ اذ ماان كالماه ويادك لااري وأهال السانة ،يعااً يعتقاادون أن كال واحاد كاوناااً مان كاان  

، ولكااان ااااب أن يكاااون الااارد بعلااام وبعااادل ويااارد  طاااؤه -صااالى اهلل علياااه وسااالم-رساااول اهلل 
 لدياااه ماااا يلفااا  مااان قاااول إل: )وإ اااالص هلل رب العااااملل ومراقباااة هلل رب العااااملل، قاااال تعاااا 

اتشبشلد يادْعلدماوند مدا تادْفعدلاوند : )، وقال تعا (رقيب عتيد  (.ودإشنَّ عدلدْيكاْم حلددافشظشلد كشرداماً كد
 .نسال اهلل أن يوفقنا ،يعاً لك الص لوجهه الكري والعدل يف القول والعمل

  .وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 كتبه              
 ربيع بن هادي عمري املد لي       
 ها11/11/1111            
 

  
 
 
 
 

 


