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مقدمة ال�سل�سلة

الرتاث  كتب  اإ�صدار  »اإعادة  عليه  اأُطِلق  الذي  امل�صروع  هذا  فكرة  اإن 
/ التا�صع ع�صر  الإ�صالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�صر والرابع ع�صر الهجريَّنْيِ
والع�صرين امليالِديَّنْي«، قد نبعت من الروؤية التي تتبناها مكتبة الإ�صكندرية ب�صاأن 
املعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املحافظة  �صرورة 
بني  التوا�صل  لأهمية  تاأكيًدا  املتعاقبة  لالأجيال  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�صاهمة 
اأجيال الأمة عرب تاريخها احل�صاري؛ اإذ اإن الإنتاج الثقايف - ل �صكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ص اخل�صبة بعطاء ال�صابقني، واإن التجديد الفعال ل 
يتم اإل مع التاأ�صيل. و�صمان هذا التوا�صل يعترب من اأهم وظائف املكتبة التي 

ا�صطلعت بها، منذ ن�صاأتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.

غري  �صائد  انطباع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختيار  الرئي�صي  وال�صبب 
�صحيح؛ وهو اأن الإ�صهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�صلمون قد 
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية، ومل تتجاوزها. ولكن احلقائق املوثقة ت�صري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عطاء املفكرين امل�صلمني يف الفكر النه�صوي التنويري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة، مبا يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملعا�صرة التي ت�صمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�صروع - فيما يهدف - اإىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة، 
اأهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�صالمي  ت�صم خمتارات من 
املختارات  هذه  لإتاحة  ت�صعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرْين.  الهجريَّنْي  القرنني  خالل 
على اأو�صع نطاق ممكن، عرب اإعادة اإ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�صر 
الإلكرتوين اأي�ًصا على �صبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(؛ فاإنها ت�صتهدف يف 

املقام الأول اإتاحة هذه املختارات لل�صباب ولالأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة. 

وي�صبق كلَّ كتاب تقدميٌ اأعده اأحد الباحثني املتميزين، وفق منهجية من�صبطة، 
بال�صياق  والتعريف  جهة،  من  واجتهاداتهم  الرواد  باأولئك  التعريف  بني  جمعت 
التاريخي/ الجتماعي الذي ظهرت فيه تلك الجتهادات من جهة اأخرى؛ مبا كان 
فيه من حتديات وق�صايا نه�صوية كربى، مع التاأكيد اأ�صا�ًصا على اآراء املوؤلف واجتهاداته 
والأ�صداء التي تركها الكتاب. وللتاأكد من توافر اأعلى معايري الدقة، فاإن التقدميات التي 
كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�صاتذة املتخ�ص�صني، وذلك بعد 
مناق�صات م�صتفي�صة، وحوارات علمية ر�صينة، ا�صتغرقت جل�صات متتالية لكل تقدمي، 
امل�صروع  الذين �صاركوا يف هذا  الباحثني  فريق  التقدمي ونظراوؤه من  فيها كاتب  �صارك 
الكبري. كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا 

يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب. 
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هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًصا - يف اإطار هذا امل�صروع - برتجمة تلك املختارات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�صية؛ م�صتهدفة اأبناء امل�صلمني الناطقني بغري العربية، كما 
اأنحاء  الراأي يف خمتلف  البحث واجلامعات وموؤ�ص�صات �صناعة  �صتتيحها ملراكز 
العامل. وتاأمل املكتبة اأن ي�صاعد ذلك على تنقية �صورة الإ�صالم من الت�صويهات 
التي يل�صقها البع�ص به زوًرا وبهتانًا، وبيان زيف كثري من التهامات الباطلة التي 

هم بها امل�صلمون يف جملتهم، خا�صة من ِقَبل اجلهات املناوئة يف الغرب. ُيتَّ

الإ�صالمي  الفكر  والإ�صالح يف  التنوير  رواد  كتابات  كبرًيا من  ق�صًما  اإن 
خالل القرنني الثالث ع�صر والرابع ع�صر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�صواء، 
ومن ثم ل يزال حمدود التاأثري يف مواجهة امل�صكالت التي تواجهها جمتمعاتنا. 
اأ�صباب  النه�صوي الإ�صالمي �صبًبا من  الق�صم من الرتاث  ورمبا كان غياب هذا 
تكرار الأ�صئلة نف�صها التي �صبق اأن اأجاب عنها اأولئك الرواد يف �صياق واقعهم 
الأزمات  تفاقم  اأ�صباب  من  �صبًبا  اأي�ًصا  الغياب  هذا  كان  ورمبا  عا�صروه.  الذي 
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ص لها اأبناوؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا 
العربية والإ�صالمية وخارجها. ويكفي اأن ن�صري اإىل اأن اأعمال اأمثال: حممد عبده، 
والأفغاين، والكواكبي، وحممد اإقبال، وخري الدين التون�صي، و�صعيد النور�صي، 
ل الفا�صي، والطاهر ابن عا�صور، وم�صطفى املراغي، وحممود  ومالك بن نبي، وعالَّ
 �صلتوت، وعلي �صريعتي، وعلي عزت بيجوفت�ص، واأحمد جودت با�صا - وغريهم - 
ل تزال مبناأًى عن اأيدي الأجيال اجلديدة من ال�صباب يف اأغلبية البلدان العربية 
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اأو  اأوروبية  جمتمعات  يف  يعي�ص  الذي  امل�صلم  ال�صباب  عن  ف�صاًل  والإ�صالمية، 
هذه  ترجمة  اأجل  من  م�صاعًفا  عبًئا  املكتبة  على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛ 
ا  )ورقيًّ عليها  احل�صول  وتي�صري  بالعربية  ن�صرها  اإعادة  فقط  ولي�ص  الأعمال، 

ا(. واإلكرتونيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحياء،  بني  للجمع  ي�صعى  امل�صروع  هذا  اإن 
والتوا�صل مع الآخر. ولي�ص اهتمامنا بهذا الرتاث اإ�صارة اإىل رف�ص اجلديد الوافد 
علينا، بل علينا اأن نتفاعل معه، ونختار منه ما ينا�صبنا، فتزداد حياتنا الثقافية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البناء  التفاعل  بهذا  اأفكارنا  وتتجدد 
امل�صرتك،  الإن�صاين  الرتاث  اإ�صهاًما يف  اجلديد،  اجلديدة عطاءها  الأجيال  فتنتج 

بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�صيلة  معرفية  م�صادر  اإتاحة  يف  ن�صهم  اأن  هو  واأملنا 
والثقافة داخل اأوطاننا وخارجها، واأن ت�صتنه�ص هذه الإ�صهامات همم الأجيال 
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�صها الأمة؛ م�صتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �صار عليه اأولئك الرواد الذين عا�صوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتفاعلوا مع ق�صايا اأمتهم، وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من اأجل نه�صتها وتقدمها. 
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مكتبة  يف  م�صئولياتنا  اأوىل  ومن  مهماتنا  اأوجب  من  اأن  وجدنا  لقد 
ويف  م�صر،  ال�صباب يف  من  اجلديدة  الأجيال  توعية  يف  ن�صهم  اأن  الإ�صكندرية، 
غريها من البلدان العربية والإ�صالمية، وغريهم من ال�صباب امل�صلم يف البالد غري 
الإ�صالمية  بالعطاء احل�صاري للعلماء امل�صلمني يف الع�صر احلديث، خالل القرنني 
خ النطباع ال�صائد اخلاطئ، الذي  امل�صار اإليهما على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�صَّ
�صبق اأن اأ�صرنا اإليه؛ فلي�ص �صحيًحا اأن جهود العطاء احل�صاري والإبداع الفكري 
للم�صلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�صت عليها عدة قرون، وال�صحيح هو 
اأنهم اأ�صافوا اجلديد يف زمانهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�صانية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�صعي لتح�صني نوعية احلياة لبني الب�صر جميًعا.

واإذا كان العلم ح�صاد التفكري واإعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
فاإن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�ص عرب الأجيال وفيما بني 

الأمم.

إمساعيل سراج الدين

مدير مكتبة الإ�صكندرية
وامل�صرف العام على امل�صروع
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تقدمي

عصمت نصار

تعددت الكتابات النقدية حول اخلطاب الإ�صالحي الإ�صالمي احلديث 
موؤيد  فريقني:  اإىل  الكّتاب  وانق�صم  الع�صرين،  القرن  من  الثالث  العقد  منذ 
عرب  تطورها  ومراحل  اأفكاره  واأ�صالة  واآلياته،  وم�صمونه  اخلطاب  ملنهج  ومعار�ص 
)1180-1250هـ/1766- العطار  ح�صن  ال�صيخ  من  بداية  املتعاقبة،  الأجيال 
)1265-1323هـ/1849- عبده  حممد  بال�صيخ  مروًرا  وتالميذه،  1834م( 

الإ�صالمية  العربية  الثقافة  مفكري  جّل  فيها  تخرج  التي  ومدر�صته  1905م( 
احلديثة واملعا�صرة. 

عن  الإجابة  ت�صتطع  مل  فاإنها  الكتابات  هاتيك  ِجدة  من  الرغم  وعلى 
ال�صوؤال املطروح األ وهو: ملاذا مل ُيْفِلح اخلطاب الإ�صالمي احلديث يف النهو�ص 
ِقيه  ور يف اآلياته؟ اأم لُنُكو�ص ُمَطبِّ بالأمة الإ�صالمية؟ هل لَعْجز يف ِبْنَيِته؟ اأو لُق�صُ
واإخفاقهم يف جتيي�ص العقل اجلمعي؛ لتفعيل برناجمه الإ�صالحي، الذي يعتمد 
املُْعَوّج  وتقومي  الواقع،  لتغيري  وال�صتجابة  التحدي  قاعدة  على  الأول  املقام  يف 

والتخطيط للم�صتقبل؟
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اأن اخلطاب الإ�صالحي الديني املتمثل يف م�صروع حممد عبده  وعندي 
ومدر�صته هو اأف�صل اخلطابات؛ جلمعه بني الأ�صيل من الثوابت العقدية واحلديث 
من املتغريات احل�صارية، واأ�صحى رواده منذ اأخريات القرن التا�صع ع�صر ميثلون 
التيار التجديدي الذي نطلق عليه »املحافظ امل�صتنري«، ولي�ص اأدل على ذلك من 
قدرته على تطوير خطاب ال�صيخ ح�صن العطار الذي دعا فيه لفتح باب الجتهاد، 
ونقد املوروث، وجتديد اأ�صلوب الدعوة، وحتديث طرق الدفاع عن الثوابت العقدية، 
واقتبا�ص من الغرب ما ل يتعار�ص مع الُهوية الإ�صالمية وم�صخ�صاتها؛ ذلك ف�صاًل 
عن اأثر ذلك امل�صروع يف ميدان الرتبية والتعليم، وال�صحافة وتربية الراأي العام، 
ومنابر الرتجمة والتحقيق والت�صنيف، التي عمدت اإىل ف�ص النزاع املفتعل بني 
الدين والعلم، واملعقول واملنقول، واأكدت اأن ال�صريعة الإ�صالمية جاءت موؤيدة 
الأ�صولية  واأن  والعقيدة«،  والبوح  الفكر  »حرية  معانيها  بكل  الإن�صانية  للحرية 
الإ�صالمية مل تكن اأبًدا مرادفة للراديكالية الغربية اأو اجلمود اأو الإرهاب، بل اإن 

الدين الإ�صالمي هو دين العلم واملدنية.

ويرتاءى يل اأن عجز املفكرين يف الن�صف الثاين من القرن الع�صرين عن 
اأ�صلوبه  وجتديد  اآلياته  تطوير  عن  وتقاع�صهم  عبده،  حممد  م�صروع  مع  التوا�صل 
ي الذي نعي�ص فيه،  دِّ َ وحتديث براجمه، كان من اأهم الأ�صباب التي قادتنا اإىل الرتَّ
فاأي م�صروع ح�صاري يحتاج اإىل �صلطة حتميه )ال�صلطة احلاكمة، اأو الراأي العام 
القائد، اأو العقل اجلمعي، اأو الراأي العام التابع(، الأمر الذي مل يكن متوفًرا يف 
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العقود الأربعة الأخرية من القرن املا�صي، اأ�صف اإىل ذلك ال�صتات الذي اأ�صاب 
املحافظ  الجتاه  متثل  كانت  التي  الإمام،  الأ�صتاذ  مدر�صة  من  الثالث  الرعيل 
للبع�ص  وراق  ال�صلفي،  الجتاه  راية  اإىل  النتماء  لبع�صهم  راق  فقد  امل�صتنري؛ 
الآخر التعلُّق باأذيال الغرب وانتحال الفل�صفات املادية املعا�صرة، الأمر الذي اأفقد 
امل�صروع قادته ورواده ومنفذيه، اأ�صف اإىل ذلك تاآمر الدوائر املا�صونية واجلمعيات 

الإحلادية واملنظمات ال�صهيونية على امل�صروع الإ�صالمي احل�صاري املعا�صر.

وها نحن اليوم نقدم للقارئ العربي املعا�صر َعَلًما من اأعالم هذه املدر�صة 
اَثة الواعي  وهو ال�صيخ عبد املتعال ال�صعيدي، الذي يعد بحق اأمنوذًجا للعامل البحَّ
يف  عبده  حممد  خطاب  تفعيل  مهمة  عاتقه  على  اأخذ  الذي  املجتهد  واملجدد 
الن�صف الأول من القرن الع�صرين، ذلك الذي كان حمجوبًا يف دائرة الظل، رغم 
طول هاَمِته يف ميدان العلم، وقوة جهاده يف الدفاع عن اأ�صول العقيدة الإ�صالمية، 

وجدة م�صنفاته وطرافتها، و�صجاعة اآرائه، وعمق نظرته، و�صال�صة اأ�صلوبه. 

الأ�ص�ص  »اإحياء  باأنها  الإ�صالمية  لالأ�صولية  تعريفه  يف  ا  جليًّ ذلك  ويبدو 
اعتقادية،  ق�صمني:  يف  الأ�صول  هذه  اأجمل  وقد  ال�صرعية«،  واملبادئ  اجلوهرية 
وت�صريعية، وتتمثل الأوىل يف اأ�صلني، هما: »التوحيد الذي يعني عبادة اهلل الواحد 
ه يف �صفاته عن الت�صبيه والتج�صيد، والغني بذاته عن �صلطة كهنوتية لتقربه  املَُنزَّ
اأو الإميان  اأو تكون �صيًفا على رقابهم، فتحجر على حريتهم يف الكفر  من عباده 
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املالئكة  بوجود  والإميان  الر�صل،  بجميع  الت�صديق  »هو  الثاين:  والأ�صل  به«)1(. 
لة واليوم الآخر، وغري هذا من اأ�صول الإميان وفروعه«، ويك�صف هذا  والكتب املَُنزَّ
الأ�صل عن عاملية الإ�صالم الذي يناأى عن التع�صب امللّي واجلن�صي والعن�صري. 
ودفع  امل�صلحة  جلب  اأولها:  اأ�صول:  ثالثة  يف  فتتمثل  الت�صريعية،  الأ�صول  اأما 
املف�صدة التي توازن بني �صالح الفرد وم�صلحة اجلماعة من جهة، و�صائر الب�صر من 
جهة اأخرى. وثانيها: مراعاة الزمان واملكان، وهي القاعدة التي تثبت اأن الت�صريع 
الإ�صالمي يحمل بني طياته بذور تطوره، واإمكانية مواءمته للمتغريات احل�صارية 
ال�صريف  واحلديث  القراآنية  الآيات  ن�صخ  يف  البذور  هذه  وتتمثل  الب�صر،  لكل 
والجتهاد الذي مل ُيغلق بابه اأبًدا منذ ن�صاأته، بداية من اجتهاد ال�صحابة اإىل ما 
�صاء اهلل. وثالثها: التو�صط بني الإفراط والتفريط، ويبدو ذلك يف موازنة الت�صريع 

الإ�صالمي بني متطلبات الروح واجل�صد والدنيا والآخرة. 

ة يف الإ�صالم« لل�صيخ  ينيَّ يَّة الدِّ ويف هذا ال�صياق، جاء اختيار كتاب: »احُلرِّ
عبد املتعال ال�صعيدي لإعادة ن�صره، لإبراز رافد اأ�صيل من روافد الجتاه املحافظ 
امل�صتنري، األ وهو الدفاع عن احلرية الإن�صانية يف كل �صورها، ول ريب يف اأن هذه 
الق�صية ت�صغل مكان ال�صدارة يف فكر ال�صيخ ال�صعيدي؛ فهي اإحدى حلقات 
اجتهاد  وهي:  احلرية،  عن  متتالية  بحثية  حلقات  خم�ص  من  املوؤلفة  خما�صياته 
ميدان  ويف   ،]184 ]البقرة/  ڌژ  ڍ   ڍ   ڇ   ژ  اآية  يف  جديد 
ع�صمت ن�صار، حقيقة الأ�صولية الإ�صالمية يف فكر ال�صيخ عبد املتعال ال�صعيدي، دار الهداية للطباعة والن�صر،   )1(

2004م، �ص62. 



تقدمي
2121

الإ�صالم - من جهة. وهي  الفكر يف  الإ�صالمية، وحرية  الجتهاد، ويف احلدود 
جتيب يف الوقت نف�صه - من جهة ثانية - على ال�صوؤال املطروح يف حياتنا الثقافية 
املعا�صرة، األ وهو: ما موقف اخلطاب الديني من احلريات؟ وهل جماعات العنف 
ثني، وُتَكّفر املت�صككني واجلاحمني واجلانحني تعرب  ِدين واملَُحدِّ التي ُتْرِهب املَُجدِّ
عن الأ�صولية الإ�صالمية اأم هي اأبعد ما تكون عنها؟ وتك�صف - من جهة ثالثة - 
عن �صرب من �صروب الجتهاد يف جتديد فقه احلدود، ول �صيما يف حكم عقوبة 
املُْرَتّد التي اأثريت - جمدًدا - يف ال�صحف والدوريات، وم�صاجالت املتخ�ص�صني 

والعوام منذ العقد الثامن من القرن املا�صي.

واإذا كان الكالم على الكالم �صعًبا - ح�صبما يقرر التوحيدي - فال ريب 
يف اأن اإعادة قراءة اخلطابات وامل�صروعات الفكرية اأكرث �صعوبة؛ لذا �صوف اأحاول 
ا يف حديثي عن خطاب ال�صيخ عبد املتعال ال�صعيدي،  انيًّ قدر طاقتي اأن اأكون ُجوَّ
مقدًما الو�صف والتحليل على النقد؛ حتى ل اأ�صادر على حق القارئ يف احلكم 

والتقومي.

وملا كان هدفنا هو اإحياء الأفكار التي َعَمدت اإىل احلفاظ على ثوابت هويتنا، 
واْجَتَهَدْت يف الوقت نف�صه يف حترير اأفكارنا من عبودية التقليد با�صم الأ�صالة تارة 
والتحديث تارة اأخرى، وجاهدت لإعادة فكرنا الإ�صالمي اإىل و�صطيته، وتخلي�صه 
من �صخب اجلانحني واجلاحمني واملتع�صبني، فاإن ال�صيخ ال�صعيدي هو من بني 
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يعترب  وهو  العقدي،  الفكر  الع�صرين يف  القرن  الأول من  الن�صف  املجددين يف 
ِبيبة يف اجلهاد، واملثابرة على الدر�ص، والدفاع عن ما يوؤمن به. منوذًجا لل�صَّ

حياته وع�صره

يف  ال�صعيدي  الهادي  عبد  اأحمد  الوهاب  عبد  املتعال  عبد  ال�صيخ  ولد 
اأجا  النجبة - مركز  النجباء -  )29 �صعبان 1311هـ/ 7 مار�ص 1894م( بكفر 
مبحافظة الدقهلية، يف اأ�صرة غري مي�صورة احلال، ويرجع لقبه »ال�صعيدي« اإىل قرية 
التيتلية املجاورة لقبائل بني عدي باأ�صيوط، اأ�صل عائلته، وكان والده مزارًعا يجيد 
القراءة والكتابة وحافًظا لكتاب اهلل، وقد تويف عقب ولدة �صيخنا ب�صهر واحد، 
واأم�صى  ا،  ع�صاميًّ ف�صب  الأ�صرة،  منها  لتعي�ص  قراريط  ب�صعة  اإل  له  يرتك  ومل 
بلغ  وملا  اأبيها،  مب�صاعدة  الأر�ص  فالحة  على  عكفت  التي  اأمه  بجانب  طفولته 
ف�صاًل  والنحو،  اخلط  قواعد  فيه  فتعّلم  النظامي،  القرية  بكّتاب  التحق  التا�صعة 
عن حفظ القراآن وجتويده، ثم انتقل من الكّتاب اإىل اإحدى املدار�ص الأولية)1(، 
يف  ال�صعيدي  ويروي  العربية،  اللغة  وقواعد  احل�صاب  يف  م�صهوًدا  نبوًغا  فاأظهر 
�صريته الذاتية اأن اأحد مفت�صي وزارة املعارف اأطلق عليه »عبد املتعال بك« ل�صدة 
النظامية،  اإىل املدار�ص البتدائية  النابغ بعد ذلك  ذكائه وتفوقه، وانتقل ال�صبي 
ثم اجلامع الأحمدي بطنطا - وهو اإحدى منارات املعاهد الأزهرية التي تعلم فيها 

املرجع ال�صابق، �ص37-21.  )1(
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الأ�صتاذ الإمام حممد عبده - فدر�ص فيه العلوم ال�صرعية واللغوية واحل�صاب، وقد 
قوبل نبوغه بالحرتام والتقدير من اأ�صاتذته وزمالئه يف املرحلة الثانوية؛ ويرجع 
اأ�صدقائه  َث اأحد  ذلك لكرثة مطالعته يف كتب النحو العربي واملنطق، وقد َحدَّ
الذي   - الآجرومية  كتاب  تطوير  رغبته يف  املدر�صية عن  العطلة  اأثناء  يوم  ذات 
و�صعه اأبو عبد اهلل بن حممد بن داود ال�صنهاجي املعروف بابن اآجروم )761-  
723هـ/ 1273 - 1323م( - وجتديد كتاب علم املنطق �صرح اخلبي�صي على 
التهذيب الذي و�صعه عبيد اهلل بن ف�صل اهلل اخلبي�صي )ت 793هـ/ 1391م(، 
فتعجب �صديقه الذي كان يدر�ص هذين الكتابني يف املرحلة الثانوية، وطلب منه 
اأ�صار  مطلبه  ال�صعيدي  اأجاب  وملا  الكتابني،  هذين  على  تعليقاته  على  الطالع 
ففعل  والتفوق،  بالنجاح  له  وتنباأ  الأولية،  ال�صهادة  امتحان  اإىل  يتقدم  اأن  عليه 
خملوف  ح�صنني  حممد  ال�صيخ  قبل  اإذ  �صاحبه)1(؛  نبوءة  وحتققت  ال�صعيدي، 
ال�صيخني  من  ت�صكيل جلنة  - 1936م(  - 1355هـ/ 1860   1276( العدوي 
اإبراهيم جماهد وحممد ال�صاعر، لمتحان الطالب النابغة ليجتاز مرحلة ال�صهادة 
كانت  اإذ  الأزهرية؛  املعاهد  تاريخ  يف  مرة  لأول  وذلك  واحدة،  �صنة  يف  الأولية 
مثار  وتفوقه  ال�صعيدي  جناح  وكان  �صنوات،  اأربع  خالل  املقررات  هذه  تدر�ص 
اأحاديث اأ�صاتذة املعاهد الأزهرية وطالبها يف م�صر)2(. وقد اأدرك �صيخنا �صعوبة 

حممد عبد املنعم خفاجي، الأزهر يف األف عام، املطبعة املنريية، القاهرة، 1955م، ج3، �ص 115.  )1(
القاهرة،  الإ�صالمية،  البحوث  املعا�صرين، جممع  اأعالمها  �صري  الإ�صالمية يف  النه�صة  بيومي،  رجب  حممد   )2(

1987م، ج5، �ص 97.
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املهام التي األقيت على عاتقه، ووعورة الطريق الذي ينبغي عليه اجتيازه بتفوقه 
الدرا�صية، بجانب  العطلة  الثانوية يف  املرحلة  فانكب على مطالعة كتب  املعهود، 
واملنار،  والهالل،  املقتطف،  مثل: جملة  اآنذاك،  الثقافية  املجالت  لأ�صهر  قراءته 
والأ�صتاذ، واملوؤيد، واللواء، واجلريدة، والبالغ امل�صري، الأمر الذي رّغبه يف درا�صة 
الفل�صفة وتاريخ العلم واأ�صول النقد وتاريخ احل�صارة الإن�صانية. وبداأ يف تلك الفرتة 
التي  الكتب  اأوائل  ومن  املعرفية،  ميوله  لإ�صباع  اخلا�صة  مكتبته  تكوين  املبكرة 
حر�ص على اقتنائها كتاب: »تاريخ الأ�صتاذ الإمام« ملحمد ر�صيد ر�صا )1282-  
594هـ/   -  520( ر�صد  لبن  املقال«  و»ف�صل  1935م(،   -  1865 1354هـ/ 
1126 - 1198م(، و»املختارات« جلورجي زيدان )1278 - 1332هـ/ 1861 
- 1914م(. وقد تاأثر بدعوة حممد عبده لإ�صالح الأزهر، وجتديد الفكر الديني، 
واأعجب بفل�صفة ابن ر�صد، و�صيما حماولة توفيقه بني احلكمة العقلية والن�صو�ص 
ال�صرعية، ومال لأ�صلوب جورجي زيدان املوجز يف كتابة املقال، وافتنت مبو�صوعية 
يعقوب �صروف )1268 - 1346هـ/ 1852 - 1927م( يف تثقيف الراأي العام، 
ودقة كتابات عبد اهلل الندمي )1261- 1314هـ/ 1845 - 1896م( يف التاريخ 

الإ�صالمي.

ويف املرحلة الثانوية در�ص ال�صعيدي علم املنطق با�صتفا�صة على يد ال�صيخ 
حممد ال�صافعي الظواهري )ت 1365هـ/ 1946م(، فباح له بَنَقَداِته وتعليقاته 
على كتاب اخلبي�صي، فلم يغ�صب اأ�صتاذه منه - كعادة الأزهريني - بل �صجعه 
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ذلك:  عن  ال�صعيدي  ويقول  العلم،  هذا  كتاب جديد يف  ت�صنيف  على  وحثه 
والتقارير  ال�صروح  يف  مدونة  غري  اآراء  اإىل  مطالعتي  يف  اأ�صل  اأن  اأحاول  »كنت 
واحلوا�صي؛ لأناق�ص ال�صيوخ فيها عند تدري�صها لنا، وكان هذا مما لفت نظر ال�صيخ 
فاإذا جاء  يجتهد،  كان  ما  باأكرث  درو�صه  مطالعة  يجتهد يف  وجعله  اإيّل،  ال�صافعي 
اإلينا يف الدر�ص اأخذ ي�صول ويجول يف احلوا�صي والتقارير، كل هذا واأنا معجب 
الدرو�ص يف خمتلف  من  كثرًيا  عليه  اأتلقى  اأن  يل  قدر  الذي  ال�صافعي  بال�صيخ 
العلوم اإىل اأن انتهيت من الق�صم الثانوي، وكان وحده هو الذي اأر�صى طموحي 
يف مطالعتي للكتب الأزهرية على الوجه ال�صابق، وتفهم اأن جمادلتي له انطلقت 
ُل  ا غري تقليدي، اأقدم النقد على احلفظ فيما اأَُح�صِّ من رغبتي يف اأن اأكون اأزهريًّ

من اأفواه العلماء وكتبهم«)1(.

باملعهد  العايل  بالق�صم  ال�صعيدي  التحق  1914م(  )1332هـ/  عام  ويف 
اأحمد  �صيدي  ال�صالة يف جامع  اإقامته يف طنطا كان يحر�ص على  واأثناء  نف�صه، 
اخلرق  يرتدون  كانوا  الذين  وامل�صعوذين  العاطلني  �صورة  من  فا�صماأز  البدوي، 
القذرة واجلالبيب البالية، ويقيمون حلقات الذكر، ويحتفلون مبولد �صيدنا الويل، 
و�صاءه احرتام العوام لهم وتقبيلهم اأيديهم، وطلب الربكات منهم، وراح يحدث 
ع يف الدين؟ وهل  َنطُّ ا؟ وهل العبادة احلقة هي التَّ نف�صه: هل اأولئك اأولياء اهلل حقًّ
ال�صبيل ملعرفة اهلل هو دق الدفوف واهتزاز الروؤو�ص واألعيب احلواة؟ اللهم ل. 

ع�صمت ن�صار، حقيقة الأ�صولية الإ�صالمية... مرجع �صابق، �ص 25.  )1(
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اأثَّرت هذه امل�صاهدات يف نف�صه، وبدا ذلك بو�صوح يف حملته على الطرق  وقد 
ال�صوفية)1(.

ويف عام )1336هـ/ 1918م( رحل اإىل القاهرة لجتياز امتحان العاملية، 
وكانت اإجاباته على املمتحنني ل تخلو من جراأة يف العر�ص وعمق يف التحليل، 
فجاء ترتيبه الأول على طالب معهد طنطا، ويف العام نف�صه تقدم مل�صابقة الأزهر 
التي كان يعقدها لتعيني مدر�صي املعاهد الأزهرية، وملا فرغ من امتحان امل�صابقة 
اأدرك اأن مناق�صته مع ال�صيخ �صيد املر�صفي )ت 1350هـ/ 1931م( كانت حادة، 
امل�صرية،  باجلامعة  اللتحاق  يف  يفكر  فراح  الوظيفة،  ل�صغل  تو�صله  لن  وبالطبع 
باجلامع  جلو�صه  واأثناء  بالقاهرة،  ال�صرعيني  املحامني  اأحد  مبكتب  وال�صتغال 
الأحمدي،  باجلامع  مدر�ًصا  تعيينه  بقبول  الظواهري  ال�صيخ  اأخربه  الأحمدي 
واأو�صاه باأن يلني راأ�صه، ويحد من ثورته، ويلطف من انتقاداته، غري اأن �صيخنا �صمع 
الن�صيحة ولكنه مل يعمل بها؛ م�صتجيًبا للمجاهد املجتهد الغيور على دينه القابع 
يف فوؤاده وعقله، ف�صرع عام )1337هـ/ 1919م( يف تقدمي كتابه »نقد نظام التعليم 

احلديث يف الأزهر ال�صريف«، غري اأن ظروف الثورة حالت بينه وبني ذلك.

وقد كان لأحداث ثورة 1919م عظيم الأثر يف تكوين العديد من القيم 
واملفاهيم يف فكر ال�صعيدي؛ فقد �صاهد الق�صاو�صة والأزهريني يت�صاقطون بر�صا�ص 

م�صطفى عبد الرحمن اإبراهيم، النتاج الأدبي لل�صيخ عبد املتعال ال�صعيدي مو�صوعاته وخ�صائ�صه، بحث غري   )1(
من�صور، ر�صالة دكتوراه، جامعة الأزهر كلية اللغة العربية، �ص63، 70، 609.
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الإجنليز، واختلطت دماوؤهم التي كتبوا بها على اجلدران قبل اأن يلفظوا اأنفا�صهم 
الأخرية »منوت منوت وحتيا م�صر«، فاأدرك اأن اخلالف امِللِّي ل يحول بني الوحدة 

الوطنية والود والرتاحم عند امل�صريني.

وقد انعك�ص ذلك الأثر يف كتاباته عن حقوق املواطنة للذميني يف الدولة 
الإ�صالمية، وفطن اإىل اأن الغزو الغربي للبلدان الإ�صالمية بخا�صة، واأقطار ال�صرق 
بعامة بداية من احلمالت ال�صليبية ونهاية بالحتالل الأوروبي للوليات العثمانية 
ال�صيا�صة ال�صتعمارية  اإىل  العقدي، بل  التع�صب  اأو  امللي  اإىل اخلالف  ل يرجع 
التي ل تدين اإل ملبداأ امل�صلحة والأنانية دون اأن تعباأ بحقوق الآخرين، وقد بدا 
ذلك بو�صوح يف كتاباته عن �صماحة الإ�صالم مع الأمم املغلوبة، وموقف القراآن من 
�صيا�صة الأمم ال�صتعمارية، والفرق بني عاملية الإ�صالم ودعوى الكوكبة اأو العوملة 
التي ظهرت يف كتابات �صالمة مو�صى )1304 - 1377هـ/ 1887 - 1958م(، 

يف العقد الثالث من القرن الع�صرين.

كتب  مطالعة  على  1920م(  )1338هـ/  عام  خالل  ال�صعيدي  وعكف 
التعليم  وطرق  والرتبية  واحلديث،  والفقه  والأدب،  واللغة  والفل�صفة،  التاريخ 
احلديث، واملقالت ال�صحفية و�صيما الفل�صفية منها، وقد مكنته �صعة معارفه من 
ا�صطناع منهج مغاير لُطرق الأزهريني يف التدري�ص، وراح يوؤلف م�صنفات على 
ل على الفهم قبل احلفظ، وا�صتنباط املعلومات من  هذا املنحى اجلديد الذي ُيَعوِّ
الأمثلة، وب�صط الآراء عن طريق املناق�صة، واملحاورات العلمية اأثناء اإلقاء الدر�ص، 
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الأمر الذي رّغب طالبه يف اأ�صلوبه، واأثار عليه حقد بع�ص اجلامدين من زمالئه 
وروؤ�صائه، ومن مظاهر ذلك منعهم الطالب من قراءة كتابه »الآجرومية الع�صرية«، 
ال�صعيدي  ويقول  الدرا�صة،  حجرات  خارج  اأ�صتاذهم  م�صاحبة  من  وتخويفهم 
عن ذلك: »وما اإن ُوِجَد الكتاب بني اأيدي الطالب حتى ثار اجلامدون، ولكنها 
كانت ثورة خفيفة مل ينلني منها اإل اإحجام الطالب عن �صراء الكتاب بتخويف 
العلماء... وكانت هذه اأول �صدمة يل مع العلماء اجلامدين، ولكني مل اأباِل بهم 

ول بثوراتهم على كتابي«)1(.

املباحث  من  الأزهريون  يجهله  مبا  د  التزوُّ عن  ال�صعيدي  يتوقف  ومل 
عام،  بوجه  الفل�صفة  تاريخ  مثل:  بدرا�صتها،  لهم  عهد  ل  التي  واملو�صوعات 
القت�صادي  والفكر  الأديان،  ومقارنة  خا�ص،  بوجه  الإ�صالمية  والفل�صفة 
 احلديث، ول�صيما عند الفيل�صوف الإجنليزي جرميي بنتام )1161 - 1248هـ/ 
1748 - 1832م(. وقد تبلورت اأفكاره يف هذه الفرتة، و�َصَرع يف و�صع العديد 
وامل�صيحية  اليهودية  وال�صريعتني  الإ�صالمية  ال�صريعة  بني  املقارنة  الدرا�صات  من 
ة بداية من اليونان اإىل الفل�صفات احلديثة من جهة  ِعيَّ من جهة، والفل�صفات الَو�صْ
اء ذلك اإىل تاأ�صيل اخلطاب الديني، وتدعيم حججه  اأخرى، وقد �صعى من َجرَّ
بالأ�صانيد العلمية والرباهني العقلية، التي متكنه من املناف�صة واملواجهة والتحاُور 
تلك  الإ�صالم،  عن  دفاعهم  اخلطابية يف  الأزهريني  اأ�صاليب  عن  مبناأى  العلمي، 
العتماد،  مطبعة  الإ�صالح،  يف  اجلهاد  من  و�صفحات  الأزهر  يف  الإ�صالح  تاريخ  ال�صعيدي،  املتعال  عبد   )1(

القاهرة، 1943م، �ص94، 98، 99.
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�صاأن  من  والتحقري  خ�صومهم،  على  بالدعاء  تذييلها  على  يحر�صون  كانوا  التي 
ْجِريح يف اأ�صخا�صهم. مناهجهم، والَقْدح والتَّ

وقد �صرح ال�صعيدي بغر�صه من هذا املنحى قائاًل يف اإحدى درا�صاته التي 
عقدها عن املرياث يف الإ�صالم: »فقد اطلعت على اأحكام املرياث عند كثري من 
اأحكام املرياث يف الإ�صالم،  بينها وبني  اأوازن  اأن  القدمية واحلديثة، فراأيت  الأمم 

لأبني ف�صل املرياث فيه عليها«.

التعليم  نظام  »نقد  كتابه  ال�صعيدي  ن�صر  1924م(  )1342هـ/  عام  ويف 
الأزهرية،  املعاهد  طالب  بني  ًة  جَّ �صَ فاأحدث  ال�صريف«،  الأزهر  يف  احلديث 
الذين اأَيََّد معظمهم ما جاء فيه من اإ�صالحات، ون�صبوا كاتبه رئي�ًصا للجنة عزموا 
من  زمالئه  بع�ص  احت�صد  الآخر  اجلانب  وعلى  الأزهر،  لإ�صالح  تكوينها  على 
الغني حممود �صيخ معهد طنطا  لل�صيخ عبد  وَدبَُّجوا عري�صة قدموها  الرجعيني، 
َل على  اآنذاك، وطالبوا فيها بف�صل ال�صعيدي من وظيفته، فاأجابهم ال�صيخ، و�َصكَّ
فوره جلنة للتحقيق مع ال�صعيدي، وانتهى قرارها اإىل خ�صم خم�صة ع�صر يوًما من 
ْلت هذا املقلب را�صًيا؛ لأين كنت  َتَقبَّ ال�صعيدي يف ذلك: »وقد  راتبه، ويقول 
ومن  ت�صحية،  غري  من  يتم  اأن  الإ�صالح  كان  وما  منه،  اأكرث  على  نف�صي  ًنا  ُمَوطِّ
نف�صه  يف  ي�صيبه  مبا  يبايل  اأن  ي�صح  ل  الإ�صالح  �صبيل  يف  للجهاد  نف�صه  ن�صب 
من  لقيت  ما  طنطا  مبعهد  و�صيوخي  اإخواين  من  لقيت  قد  كنت  واإذا  وماله، 
1365هـ/   -  1287( الدجوي  يو�صف  كال�صيخ  يل،  الأزهر  علماء  بع�ص   تاأييد 
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حمفوظ،  علي  وال�صيخ  الزنكلوين،  �صرور  علي  وال�صيخ  1946م(،   -  1870
)1297-1346هـ/ القاياتي  م�صطفى  ال�صيخ  يل  تاأييًدا  اأقواهم   وكان 
جلامعتنا  الإخال�ص  من  اأ�صمره  ما  مقدار  يعلم  واهلل  1927م(..   -  1880  

الأزهرية«)1(.

اأتاتورك  كمال  م�صطفى  اأعلن  1924م(  )1342هـ/  العام  نف�ص  ويف 
ا، واأعلن  )1298 - 1357هـ/ 1881 - 1938م( اإلغاء اخلالفة العثمانية ر�صميًّ
النظام اجلمهوري، وعلمانية نظم الدولة، وكان لل�صعيدي موقف مل ي�صرح به اإل 
واأن  فيه،  للدين  ال�صيا�صي ل دخل  النظام  اأن  يرى  اإذ كان  املتاأخرة؛  يف كتاباته 
ا للحكم، بل ُعني بو�صع قيم ومعايري يف د�صتوره  الإ�صالم مل يحدد �صكاًل �صيا�صيًّ
والعالقة  جهة،  من  واملحكوم  احلاكم  بني  العالقة  طبيعة  فيه  اإذ حدد  ال�صامل؛ 
اأخرى. ذلك بالإ�صافة للقواعد  بني الأمة الإ�صالمية وغريها من الأمم من جهة 
ال�صرعية املنظمة للمجتمع الإ�صالمي التي تلزم احلكومة العمل بها، واأخذ على 
لها  اأتاتورك انتحاله النظم الغربية دون اأدنى دراية منه بحقيقتها من جهة، وما يف�صُ
من جهة ثانية، وخطورة تبني الفل�صفات املادية الغربية على الثوابت العقدية التي 
حتدد م�صخ�صات الهوية الإ�صالمية من جهة ثالثة، ومن اأقوال ال�صعيدي يف ذلك: 
ولي�صفق  اجلامدين،  اأولئك  مع  كمال  م�صطفى  فعله  مبا  نذير  لنا  فليكن  »وبعد، 
اأنف�صهم؛ لأن م�صطفى كمال  اإن مل ي�صفقوا على  اأولئك اجلامدون على دينهم 

ع�صمت ن�صار، حقيقة الأ�صولية الإ�صالمية... مرجع �صابق، �ص 28.  )1(
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ا َبِغي�ًصا  واأمثاله ل يعرفون من الدين اإل ما ُنظهره اأمامهم، فاإذا اأظهرناه لهم رجعيًّ
عملوا على الق�صاء عليه وعلينا معه، وكان الذنب يف ذلك عليهم وعلينا اأي�ًصا، 
واإذا اأظهرناه لهم جمدًدا حمبوبًا ان�صووا معنا حتت لوائه، واأبقينا بهذا على اأنف�صنا 
ْغُت اللهم فا�صهد«)1(. ويف ذلك العام اأي�ًصا تناول ال�صعيدي  وعلى ديننا، وقد َبلَّ
وتعليمها،  املراأة،  وعمل  والنقاب،  واحلجاب،  »ال�صفور،  املراأة:  ق�صايا  مقالته  يف 
وحقوقها ال�صيا�صية، وتعدد الزوجات، والطالق، واخللع«. وقد جاءت اآراوؤه غاية 
يف الن�صج والأ�صالة والطرافة، وقد �صبق بها معظم الذين تناولوا ق�صية حرية املراأة 

وحقوقها ال�صيا�صية يف الفكر العربي الإ�صالمي املعا�صر.

 -  1305( الرازق  عبد  علي  كتاب  ظهر  1925م(  )1344هـ/  عام  ويف 
من  اخلام�ص  ويف  احلكم«،  واأ�صول  »الإ�صالم  1966م(   -  1888 1386هـ/ 
اأغ�صط�ص من العام نف�صه بداأت جل�صات حماكمة موؤلفه عما جاء يف كتابه، ويف 
الثاين ع�صر من اأغ�صط�ص انتهت جلنة التحقيق اإىل اإدانته وطرده من زمرة العلماء. 

وكان لل�صعيدي موقف من هذا الكتاب، ملخ�صه اأن علي عبد الرازق مل 
يكن �صوى مردد لآراء الكماليني، واأن دعوته لف�صل الدين عن الدولة بحجة اأن 
الإ�صالم مل ُيْعَن بو�صع اأ�ص�ص للحكم ل تخلو من مواطن اجلهل الذي ما كان 
نظام  ف�صاد  ما جاء يف كتابه عن  اأقره على  ال�صعيدي  اأن  فيها، غري  يقع  اأن  ملثله 
اخلالفة و�صرورة تغيريه، وا�صرتط ال�صعيدي يف معظم موؤلفاته اأن يكون الإ�صالم 

املرجع ال�صابق، �ص29.  )1(
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ال�صلطات  جميع  ُتَرّد  واأن  الإ�صالمية،  الدول  يف  للت�صريع  الأول  امل�صدر  هو 
لالأمة ولي�ص للويل اأو الفقيه اأو احلاكم؛ لأن الإ�صالم لي�ص فيه حكم ثيوقراطي 
علي  على  العلماء وحكمهم  كبار  هيئة  تفكري  من  ا�صتاء  وقد  كهنوتي(،   )ديني 
النقد  هو  اجلامح  الفكر  لتقومي  ال�صبيل  اأن  وبنّي  والإحلاد،  باملروق  الرازق  عبد 
العلمي، وال�صتناد اإىل احلجج والرباهني النقلية والعقلية، واأكد كذلك اأن حكم 
الأزهريني على علي عبد الرازق كان ا�صتجابة لإرادة امللك اأحمد فوؤاد )1285-  
1355هـ/ 1868 - 1936م( الذي كان يطمح اإىل كر�صي خلالفٍة عربيٍة عو�ًصا 

عن خالفة العثمانيني)1(. 

ويف عام )1344هـ/ 1926م( ظهر كتاب »يف ال�صعر اجلاهلي« لطه ح�صني 
)1306 - 1393هـ/ 1889 - 1973م(، وهو موجز ملحا�صرات األقاها على طلبة 
احلديثة يف  املناهج  تطبيق  �صرورة  اإىل  فيه  ودعا  امل�صرية،  باجلامعة  الآداب  كلية 
اأن  وزعم  املوروث،  ب�صحة  الت�صليم  على  ال�صك  وتقدمي  اجلاهلي،  ال�صعر  درا�صة 
التوراة والقراآن غري كافيني لالعتماد عليهما فقط لإثبات ما جاء فيهما من ق�ص�ص 
وواقعات تاريخية واأن�صاب. وقد �صاهمت اخلالفات ال�صيا�صية بني حزب الأحرار 
الد�صتوريني وحزب الوفد، واخل�صومات ال�صخ�صية بني طه ح�صني و�صيوخ الأزهر 
يف اإ�صعال ثورة عارمة على الكتاب، لدرجة اأن العديد من الذين ا�صطلعوا بنق�صه 

مل يطلعوا عليه، بل اكتفوا بالروايات ال�صفهية عنه التي حكمت بتكفري موؤلفه.

عبد املتعال ال�صعيدي، الق�صايا الكربى يف الإ�صالم، مكتبة الآداب، القاهرة، د.ت، �ص 390.  )1(
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وقد وقف ال�صعيدي من هذه الق�صية موقًف� يتن��صب مع نهجه يف الإ�صالح، 
وداأبه على الدف�ع عن حرية الفكر، ور�ص�لته كم�صلح غيور على دينه، ومل ي�أخذ 

على طه ح�صني اإل ثالثة اأمور: 

اأولها: ت�صريحه يف ق�ع�ت الدر�ص ب�آراء مل يثبت �صحته� من الوجهة العلمية من 
جهة، ومثرية للحمية الدينية من جهة ث�نية، وجم�فية لالآداب الع�مة يف ب�صط 
الأفك�ر من جهة ث�لثة؛ ف�لروؤى اخل��صة يجب اأن تطرح يف ال�ص�لون�ت الأدبية 
املع�رف  �صحة  يثقون يف  الذين  العلم  لطالب  ولي�ص  الثق�فية،  واملنتدي�ت 

التي ُتْلَقى عليهم.

اإف�ص�حه عن  لآرائهم، وعدم  وانتح�له  امل�صت�صرقني  نقل طه ح�صني عن  وثانيها: 
م�ص�دره العلمية.

يه،  بتبنِّ �صرح  الذي  الديك�رتي  التحليلي  املنهج  ن��صية  من  متكنه  عدم  وثالثها: 
وخلطه بني م� هو مقد�ص ومقطوع ب�صحته وبني م� ميكن ال�صك فيه.

وانتهى اإىل اأن الأمر مبع�قبته مرتوك لتحقيق�ت الني�بة لتف�صل فيه، اأم� اأمر 
ع يف الدين؛ لأن كت�ب�ت املوؤلف ال�ص�بقة  ِته فهذا من قبيل التنطُّ تكفريه والقطع بِردَّ
ت�صهد  التحقيق  اأثن�ء  وت�صريح�ته  الكت�ب،  اأثن�ء  وت�صريح�ته  الكت�ب،  على هذا 
ببطالن دعوة الردة، ويقول: »ول �صك اأن الأ�صت�ذ الذي يلقي على طالبه مثل 
هذه الآراء قبل متحي�صه�، ي�صيء اإىل العلم قبل اأن ي�صيء اإىل الدين، ول ي�صح اأن 
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يوؤمتن على تربية عقول الن��صئني، فك�ن على رئي�ص الني�بة اأن يقرتح نقل املوؤلف 
الني�بة راعى يف  التدري�ص ب�جل�معة امل�صرية، ولكن رئي�ص  اأخرى غري  اإىل وظيفة 
هذا ظروف ع�صره، فلم ير اأن يوؤاخذ املوؤلف ب�صيء، بعد اأن اأظهر له خط�أه، وقد 
ك�ن لهذا اأثره فيه، فرتك اخلو�ص يف مثل تلك الأمور، وح�صن من يومه� م� بينه 

وبني اجلمهور، ولكل جواد كبوة، ولكل ع�مل هفوة، وهلل الع�صمة وحده«)1(.

م�صطفى  ال�صيخ  دعوة  ال�صعيدي  �ص�ند  1928م(  )1347هـ/  ع�م  ويف 
املراغي )1298 - 1364هـ/ 1881- 1945م( لإ�صالح الأزهر، وحملته على 
ال�صعيدي،  ب�آراء  املراغي  اأُعجب  وقد  راتبه،  من  ب�خل�صم  ث�نية  فعوقب  اجلمود، 
واتفق مع ال�صيخ الأحمدي الظواهري )1295 - 1363هـ/ 1878- 1944م( 
على تعوي�ص ال�صيخ ال�صعيدي عن املبلغ الذي اقتطع من راتبه من جراء م�ص�ندته 
لدعوتهم� الإ�صالحية، وقد �صكر ال�صعيدي لهم� ذلك، و�صعر يف قرارة نف�صه اأنه 
مل يكن خمطًئ� يف ثورته الأوىل على قالع الرجعية، وراح يف ظل مدر�صة املراغي 
ي�صّرح ب�ن�صوائه حتت عب�ءة الأ�صت�ذ الإم�م حممد عبده، وانت�ص�ره لآراء ابن ر�صد، 
الأمر الذي قربه من رج�لت حزب الأحرار الد�صتوريني، الذين اأت�حوا له ن�صر 
والبالغ،  الر�ص�لة،  ثم  واملن�ر،  الأ�صبوعية،  ال�صي��صة  جملة  يف  املق�لت  ع�صرات 

والأخب�ر، ولواء الإ�صالم، والهداية العراقية، والرائد الكويتية.

عبد املتع�ل ال�صعيدي، مع زعيم الأدب العربي يف القرن الع�صرين، مكتبة اجلندي، الق�هرة، د.ت، �ص8.  )1(



تقدمي
3535

ويف ع�م )1348هـ/ 1929م( بداأ ال�صعيدي حملته على الطرق ال�صوفية، 
وذلك على �صفح�ت البالغ، الأمر الذي اأغ�صب منه �صيخه الأحمدي الظواهري، 
الذي ك�ن من اأعالم الط�ئفة ال�ص�ذلية)1(، ثم تاله مبق�ل عن احلرية ال�صي��صية يف 
� اأو  الإ�صالم، ج�ء فيه: »اإن احلكم يف الإ�صالم لل�صعوب، اإن �ص�ءت جعلته ملكيًّ

�«. الأمر الذي اأث�ر عليه غ�صبة امللك فوؤاد. جمهوريًّ

ويف ع�م )1351هـ/ 1932م( ُنِقَل للتدري�ص يف كلية اللغة العربية ب�لأزهر، 
وقد فرح ال�صيخ ال�صعيدي بذلك لكونه ميدانً� اأف�صح لأداء ر�ص�لته، ومك�نً� اأرحب 
للبوح ب�جته�داته الفقهية، وحي�ة ثق�فية اأف�صل مليئة ب�ملن�ظرات وامل�ص�جالت، وقد 
توفر له بني جدران الأزهر ع�صرات من املريدين من الطالب امل�صريني والآ�صيويني 
والأف�رقة والأوربيني، وك�ن ل�صطح�بهم له وتتلمذهم على يديه اأثر كبري يف �صقل 
»ال�صيخ  الأجنبية  ب�للغ�ت  منهم  الع�رف  وقد مكن  اأذه�نهم،  وتثقيف  اأفك�رهم، 
ال�صعيدي« من الطالع على الكت�ب�ت الفل�صفية وال�صي��صية والأدبية املع��صرة يف 
لغ�ته� الأ�صلية )الإجنليزية والفرن�صية والأمل�نية والإيط�لية والهندية(، وقد �ص�عده 
ذلك على تطوير منهجه يف التدري�ص، وتعميق اآرائه، وت�أ�صيل اأفك�ره، وانعك�ص 

ذلك بطبيعة احل�ل على مق�لته النقدية التي حفلت به� ال�صحف واملجالت.

ية، تن�صب اإىل اأبي احل�صن ال�ص�ذيل )571- 656هـ(، فل�صفته� قريبة من الإم�م  ال�ص�ذلية: طريقة �صوفية �ُصنِّ  )1( 
ومركز  الهداية،  يف  واليقني  الأوامر  على  ال�صرب  قوامه�  وطريقتهم  قدوة،  يتخذونه  الذي  الغزايل  ح�مد  اأبي 
ال�ص�ذلية الأول هو م�صر؛ ب�لإ�صكندرية وطنط�، ثم انت�صرت يف ب�قي البالد العربية، ومن اأعالمه� اأبو العب��ص 

املر�صي )616 - 686هـ(، وابن عط�ء اهلل ال�صكندري )658 - 709هـ(.
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ذخرت  1936م(  و)1355هـ/  1934م(  )1353هـ/  ع�مي  بني  وفيم� 
وت�ريخه،  الأدب  والفكرية، حول ق�ص�ي�  الأدبية  املع�رك  بع�صرات  العلمية  حي�ته 
يف  الجته�د  واأهمية  للقراآن،  البي�ين  والإعج�ز  والف�ص�حة،  البالغة  وعلوم 
و�صرية  الإ�صالمية،  والوحدة  املراأة،  وحج�ب  الإجم�ع،  وخ�ص�ئ�ص  الأ�صول، 
النبي، وحقيقة الأ�صولية الإ�صالمية، وجتديد علم الكالم وفقه احلدود، واحلب 

العذري يف الإ�صالم.

ويف ع�م )1356هـ/ 1937م( ن�صر عدًدا من املق�لت يف جملة »ال�صي��صة 
الأ�صبوعية« عن احلدود يف ال�صريعة الإ�صالمية، ودع� فيه� اإىل �صرورة تقنني ال�صريعة 
الإ�صالمية وتطوير فقه احلدود، وعقد العديد من الدرا�ص�ت املق�رنة بني الت�صريع 
الإ�صالمي والد�ص�تري التي تطبق يف الأقط�ر الإ�صالمية، وذلك كله قبل ال�صروع 
التي حتول  ال�صعوب�ت  مبيًن�  املع��صرة.  الإ�صالمية يف حي�تن�  ال�صريعة  تطبيق  يف 
بينن� وبني تطبيق احلدود ال�صرعية ب�ل�صروط التي وردت يف الرتاث الفقهي، الأمر 
الذي يدفعن� لالأخذ ب�أحك�م تعزيرية اإذا مل تتوفر اأرك�ن احلدود املتفق عليه�، من 
ثم يجوز يف احلدود املن�صو�ص عليه� عدم تطبيقه� يف ح�لة عدم اكتم�ل �صروطه�، 
وت�صبح واجبة عندم� تكتمل �صروطه�، وقد اأث�ر هذا املق�ل حفيظة بع�ص �صيوخ 
الأزهر، وت�أولوا على ال�صيخ، وزعموا اأنه ينكر احلدود، وي�ص�ير امل�صت�صرقني يف زعمهم 
ال�صعيدي  ت�صريح  من  الرغم  وعلى  ق�صوة،  من  تخلو  ل  الإ�صالمية  احلدود  ب�أن 
اإىل  يرمي  اجته�د  اإليه جمرد  م� ذهب  اأن  على  وت�أكيده  التف�صريات،  هذه  بخط�أ 
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�ص�لح الإ�صالم، وي�صعى اإىل جتديد فقه احلدود الإ�صالمي، اإل اأن �صيوخ الأزهر 
مل ير�صهم هذا التربير، و�صكلوا جلنة للتحقيق معه، وط�لبوا بف�صله من الأزهر، 
بيد اأن فطنة ال�صيخ املراغي ح�لت بينهم وبني م� اأرادوا، وذلك بتكليفه لثنني من 
تالميذه هم�: ال�صيخ حممد عبد اللطيف الفح�م )1311 - 1400هـ/ 1894- 
1369هـ/   -  1295( ال�صن�وي  م�أمون  وال�صيخ  اآنذاك،  الأزهر  وكيل  1980م( 
1878 - 1950م( �صيخ كلية ال�صريعة الإ�صالمية للتحقيق معه، ليخفف� من �صدة 
ال�صيخ اللب�ن �صيخ كلية اأ�صول الدين وغ�صبته )ت 1361هـ/ 1942م(، الذي 
تراأ�ص جلنة التحقيق، واأ�صر على مع�قبة ال�صيخ ال�صعيدي ب�لف�صل، ثم عدل عن 
قراره بعد عجزه عن اإقن�ع زميليه، واكتفت اللجنة بحرم�ن ال�صيخ ال�صعيدي من 

الرتقية ملدة خم�ص �صنوات، ونقله اإىل الق�صم الع�م بطنط�.

والنظ�م  الأمة  حقوق  عن  ال�صي��صية  ال�صعيدي  كت�ب�ت  اأن  يل  ويرتاءى 
التي ح�كه�  املك�ئد  اأكرث  وم�  العق�ب،  وهذا  احلملة  هذه  وراء  ك�نت  اجلمهوري 

رج�ل الق�صر لردع خ�صومهم، وع�د ال�صعيدي اإىل طنط� مردًدا هذا البيت:

اْجَمُعوه ِريٍح  يوَم  حُلَفاٍة  َقاُلوا  ُثمَّ  نرثوه �َصوٍك  َفوَق  َكَدِقيٍق  ي  َحظرِّ اإنَّ 

بيد اأن عزميته مل ُتَفّل، واإ�صراره على موا�صلة الكف�ح مل يفرت.

فل�صفة  واأثر  الفكر،  يكتب عن حرية  راح  ع�م )1357هـ/ 1938م(   ويف 
ابن ر�صد يف الع�مل الغربي، ور�ص�لة حممد عبده الإ�صالحية، ومن اأقواله يف ذلك: 
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»وهذا ابن ر�صد، هل ك�ن يليق بن� اأن نن�ص�ه وتعرفه اأوروب�، فيكون له تالميذ فيه� 
ين�صرون فل�صفته يف اأقط�ره�، وي�صريون على �صوئه� يف ركب احل�ص�رة التي تخلفن� 
اأن  بن�  اإليه، وك�ن الأجدر  اإىل م� و�صلوا  الفل�صفة  بعلوم هذه  عنه�، حتى و�صلوا 
يكون له تالميذ بينن� مثل هوؤلء التالميذ يف اأوروب�، واأن يكون له مدر�صة تعمل 
بعده على النهو�ص بن� كمدر�صته يف هذه الق�رة، ولقد ك�ن اأوىل بهذه املدر�صة من 
بع�ص قدامى امل�صلحني الدينيني فين�، ممن بقيت له مدر�صة مت�صلة الت�ريخ بعده، 
فلم يكن له� فين� مثل اأثر مدر�صة ابن ر�صد يف اأوروب�؛ لأنه� ك�نت ذات ط�بع ديني 
حم�ص، ومل يكن له� ط�بع ديني مدين مثل ط�بع مدر�صة ابن ر�صد«. ويقول عن 
حممد عبده: »واأين من لي�ص له درا�صة اأ�صيلة يف العلوم الدينية ممن تتلمذ على 
ال�صيخ حممد عبده، اإم�م امل�صلحني يف هذا الع�صر، وخري من َفِقَه الإ�صالم من 

اأهل الأزهر«)1(.

ويف اأخري�ت )1358هـ/ 1939م( ع�د ال�صعيدي اإىل الق�هرة عقب نقله 
دارت  التي  ال�صهرية  امل�ص�جلة  يف  �ص�رك  وقد  ب�لأزهر،  الع�م  ب�لق�صم  للتدري�ص 
بني فيلك�ص ف�ر�ص )1299 - 1358هـ/ 1882 - 1939م( واإ�صم�عيل اأدهم)2( 
)1356هـ/  من  املمتدة  الفرتة  - يف  - 1940م(  - 1359هـ/ 1911   1329(

عبد املتع�ل ال�صعيدي، الق�ص�ي� الكربى يف الإ�صالم، مكتبة الآداب، الق�هرة، د. ت، �ص 390 - 400.  )1(
ك�تب م�صري ولد ب�لإ�صكندرية وتعلم به�، ح�صل على الدكتوراه يف العلوم من ج�معة مو�صكو ع�م 1931،   )2(
اأت�تورك ب�أنقرة،  وعني مدر�ًص� للري��صي�ت يف ج�معة �ص�ن بطر�صربج برو�صي�، ثم انتقل اإىل تركي� ودر�ص مبعهد 
وع�د اإىل م�صر ع�م 1936م واأعلن اإحل�ده، له العديد من املوؤلف�ت؛ من اأكرثه� جدًل »مل�ذا اأن� ملحد؟«، وانتحر 

غرًق� ع�م 1940م.
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ملحد؟«،  اأن�  »مل�ذا  الأخري:  كت�ب  - حول  )1359هـ/ 1940م(  اإىل  1937م( 
واآرائه اجل�نحة عن الثق�فة الإ�صالمية والعقلية العربية، وذلك على �صفح�ت جملة 
»الر�ص�لة«، تلك امل�ص�جلة التي �ص�رك فيه� اأك�بر املثقفني من اأمث�ل: اأحمد زكي 
موؤمن؟«،  اأن�  »مل�ذا  بكت�به:  �ص�دي )1309 - 1374هـ/ 1892 - 1955م(  اأبو 
وحممد فريد وجدي )1259 - 1373هـ/ 1878 - 1954م( مبق�له: »مل�ذا هو 
»حدث  مبق�له:  الدجوي  يو�صف  وال�صيخ  الأزهر،  �صفح�ت جملة  على  ملحد؟« 
جلل ل ميكن ال�صرب عليه« مبجلة الأزهر، ومق�يل ال�صعيدي عن »حملة اأ�صح�ب 

الفيل« على �صفح�ت جملة الر�ص�لة، حول ق�صية الإمي�ن والإحل�د.

اإىل )1369هـ/ 1950م( راح  الفرتة من ع�م )1359هـ/ 1940م(  ويف 
ال�صيخ  راأ�صهم  وعلى  عبده،  حممد  ال�صيخ  بتالميذ  عالقته  يوطد  ال�صعيدي 
�صجعه  الذي  1947م(   -  1885 1366هـ/   -  1302( الرازق  عبد  م�صطفى 
على ا�صتئن�ف كت�ب�ته ال�صحفية، وم�ص�جالته حول ق�ص�ي� الأدب والفل�صفة، وتعد 
هذه الفرتة اأخ�صب الفرتات الفكرية يف حي�ة ال�صعيدي واأغزره� اإنت�ًج�، واأكرثه� 
اإث�رة؛ اإذ راح خالله� ي�صوب �صه�م نقده لكت�ب�ت حممد ح�صني هيكل )1305-  
 -1306( العق�د  حممود  وعب��ص  ح�صني،  وطه  1956م(،   -  1888 1375هـ/ 
 -1878 1373هـ/   -  1295( اأمني  واأحمد  1964م(،   -  1889 1384هـ/ 
1954م(، وزكي مب�رك )1310 -1371هـ/ 1892 - 1952م(، وحمب الدين 
�صربي  م�صطفى  وال�صيخ  1969م(،   -  1886 1389هـ/   -  1303( اخلطيب 
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وحممد  ال�صرييف،  ك�مل  وح�صن  1954م(،   -  1860 1373هـ/   -  1276( 
وايف  الواحد  عبد  وعلي  1983م(،   -1904 1403هـ/   -  1322( اهلل  خلف 
 -  1326( الأهواين  فوؤاد  واأحمد  1992م(،   -  1901 1413هـ/   -  1319(
1390هـ/ 1908 - 1970م(، وعبد العزيز فهمي )1287 - 1370هـ/ 1870-  
منون  عي�صى  وال�صيخ  )1382هـ/ 1962م(،  �صرور  الب�قي  عبد  وطه  1951م(، 
)ت 1376هـ/ 1957م(، وخ�لد حممد خ�لد )1339 - 1416هـ/ 1920 - 
1996م(، وال�صيخ حممد الغزايل ال�صق� )1335 - 1417هـ/ 1917 - 1996م(. 
العلمية  امل�ص�جالت  بع�صرات  الآونة  تلك  يف  العربية  الثق�فة  اأثرى  الذي  الأمر 
الدقيقة، وقد حفلت مكتبتن� العربية بظهور كت�ب�ت ال�صعيدي عن »عقوبة املُْرَتّد«، 
و»حرية العقيدة يف الإ�صالم«، و»اخلالفة يف عهد الرا�صدين«، و»ت�ريخ الإ�صالح 
يف الأزهر«، و»الق�ص�ي� الكربى يف الإ�صالم«، و»حكم�ء اليون�ن ال�صبعة«، و»مك�نة 
و»امل�صحف  اليهودي«،  العربي  ال�صراع  و»ت�ريخ  احلديث«،  كتب  يف  هريرة  اأبي 

املبوب«، و»كيفية تنقيح الأح�ديث«، و»الفن الق�ص�صي يف القراآن«.

ول يوؤخذ على م�صنف�ت ال�صعيدي �صوى اأمرين: اأولهم�: خلو م�صنف�ته 
من اأية اإ�ص�رة تدل على زمن كت�بته�، وث�نيهم�: عدم عن�يته ب�لك�صف عن امل�ص�در 
التي ا�صتقى منه� اآراءه، وا�صتند اإليه� يف اأحك�مه. وميكنن� تعميم هذين امل�أخذين 
على معظم الكت�ب�ت التي ظهرت يف تلك احلقبة، ول �صيم� تلك التي ترد اأ�صوله� 

اإىل مق�لت متن�ثرة يف ال�صحف واملجالت)1(.
خمت�ر الته�مي، ثالث مع�رك فكرية، دار م�أمون للطب�عة، الق�هرة، 1976م، �ص76.  )1(
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اللغة  بكلية  التدري�ص  اإىل  ال�صعيدي  ع�د  ع�م )1370هـ/ 1951م(  ويف 
العربية ب�لأزهر، بعد اأن كتب مرغًم� اعرتاًف�، اأقر فيه: ب�أنه مل يكن يق�صد م� فهمه 
الن��ص من مق�لته عن جتديد فقه احلدود ب�أنه ن�كر للحدود الإ�صالمية، واإذا ك�ن فيه 
�صيء يخ�لف الدين ف�إنه يقر بخطئه فيه. ويف الع�م نف�صه �صدرت الطبعة الأوىل من 
كت�به »املجددون يف الإ�صالم« الذي عّرف فيه اأ�ص�ص التجديد، و�صم�ت املجتهدين 
واملجددين، وق�بل بني حرك�ت التجديد يف احل�ص�رة الإ�صالمية واحل�ص�رة الغربية، 
واأدب�ئه  وفال�صفته  علم�ئه  عن  والأخذ  ب�لغرب،  الت�ص�ل  م�صروعية  على  موؤكًدا 
ومن�هجهم احلديثة دون النظري�ت التي تتع�ر�ص مع الثوابت العقدية الإ�صالمية، 
ثم تن�ول ق�صية حترمي املو�صيقى والغن�ء والفنون الت�صكيلية وال�صينم� وامل�صرح من 
زاوية اإ�صالمية، وانتهى فيه� اإىل راأي مف�ده اأن الإ�صالم مل يحرم هذه الفنون يف 
ذاته�، بل حّرم الأفع�ل التي ت�ص�حبه� وتتبعه�، ومن ثم يكون التح�صني والتقبيح 
وال�صهوات  للغرائز  فلو ك�نت مثرية  املجتمع،  الذي حتدثه يف  القيمي  الأثر  على 
اأم� اإذا خ�طبت الروح، وهذبت الأخالق، وقّومت ال�صلوك،  فهي ب�لقطع حرام، 
وحثت على العمل واجله�د يف �صبيل الوطن فهي حالل، �ص�أنه� ك�ص�أن اأمور احلي�ة 

التي حت�صن وتقبح تبًع� لق�عدة درء املف��صد وجلب امل�ص�لح. 

الرتقية  يف  بحقه  فيه�  يط�لب  ق�صية  الأزهر  على  رفع  نف�صه  الع�م  ويف 
و�ص�طة  اإخف�ق  بعد  وذلك  العربية،  اللغة  لكلية  �صيًخ�  وتعيينه  اأ�صت�ذ،  لدرجة 
1373هـ/  -  1299( �صليم  املجيد  عبد  ال�صيخ  اآنذاك  الأزهر  ل�صيخ   الأ�صدق�ء 
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ب�ل�صلح  وانتهت  �صنوات،  ثم�ين  ملدة  الق�صية  وا�صتمرت  1954م(،   -  1882  
رغم م� ج�ء يف كت�ب�ت ال�صيخ �صليم�ن نوار يف رده على �صكوى ال�صعيدي، من 
�صتم وقدح وحط من قدره وموؤلف�ته، وكذا عدم تعيينه يف كر�صي اللغة العربية، 
� وثالثني �صنة  ومن اأقواله يف ذلك: »وه�أنذا قربت من ال�صتني، ق�صيت منه� �صتًّ
يف التدري�ص ب�ملع�هد الدينية الإ�صالمية والكلي�ت الأزهرية، ول اأزال اأع�ين فيه� 
م� اأع�ين من عقوب�ت وه�صم حقوق، ول ذنب يل اإل اأين ن�ص�أت اأدين ب�إ�صالح 
الأزهر، واأرى اأن الإ�صالم يف ح�جة اإىل حركة تعيده اإىل م� ك�ن عليه من حي�ة 

التجديد والنهو�ص، وتق�صي على م� اأ�ص�به من جمود وركود«)1(.

ولعل ال�صبب احلقيقي وراء عدم اإن�ص�ف جلنة العلم�ء لل�صيخ ال�صعيدي 
الدني�  ب�ملت�صكعني يف  وو�صفه رج�لته�  ال�صوفية،  الطرق  اإىل حملته على  يرجع 
متلُّق  اعت�دوا  الذين  الأزهر  �صيوخ  لبع�ص  نقده  وكذا  الدين،  يف  وال�ص�طحني 

ال�ص��صة لنيل املن��صب الإدارية)2(.

ويف ع�م )1374هـ/ 1955م( بداأ حملته على التقليد يف كت�ب�ت الأزهريني 
اأ�صول  حول  بخيت  احلميد  عبد  ال�صيخ  مع  مواجهة  يف  ودخل  املع��صرين، 
الجته�د والتجديد وفقه احلدود الإ�صالمية، وقد فتح بذلك الب�ب على م�صراعيه 
م�ص�جلة  معه يف  الذي دخل  منون  عي�صى  ال�صيخ  راأ�صهم  وعلى  اأم�م خ�صومه، 

ع�صمت ن�ص�ر، حقيقة الأ�صولية الإ�صالمية... مرجع �ص�بق، �ص26.  )1(
ع�صمت ن�ص�ر، اجت�ه�ت فل�صفية مع��صرة يف بنية الثق�فة الإ�صالمية، دار الهداية، الق�هرة، 2003م، �ص 71 -   )2(
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ة يف  ينيَّ الدِّ يَّة  واحُلرِّ الإجم�ع،  املُْرَتّد، وحجية  الأزهر حول عقوبة  على �صفح�ت 
الإ�صالم، وك�د ال�صيخ عبد الرحمن ت�ج )1314 - 1395هـ/ 1896 - 1975م( 
�صيخ الأزهر اآنذاك - اأن يوقع عقوبة على ال�صيخ ال�صعيدي من جراء هجومه على 
جملة الأزهر وجلنة كب�ر العلم�ء، اإل اأن الأقدار ح�لت بني ال�صيخ عبد الرحمن 
ت�ج وبني م� اأزمع عليه، و�صيم� الأحداث ال�صي��صية، وعلى راأ�صه� العدوان الثالثي 
على م�صر ع�م )1375هـ/ 1956م(، وان�صغ�ل الأزهريني ب�لدعوة للجه�د وتقوية 
الأزهر  م�صيخة  ت�ج  الرحمن  عبد  ال�صيخ  وترك  الع�م،  الراأي  يف  الدينية  الروح 

)1377هـ/ 1958م(. 

ال�صعيدي  ال�صيخ  م�ر�ص 1959م( و�صل  �صعب�ن 1378هـ/ 7  ويف )27 
ل�صن التق�عد، فرتك الأزهر مبن��صبه وق�ص�ي�ه و�صيوخه، غري اأنه مل َيِحْد قيد اأمنلة 
عن �صعيه لتحقيق ر�ص�لته الإ�صالحية، فراح يت�ص�جل مع �صيد قطب )1324-  
1399هـ/   -  1320( املودودي  الأعلى  واأبي  1967م(،   -  1906 1386هـ/ 
»وطبيعة  املجتمع«،  »تكفري  وق�صية  اجله�د«  »مفهوم  حول:  1979م(   -  1903
فيه� بني  التي خلط  ب على كت�ب�ت خ�لد حممد خ�لد  وُيَعقِّ ال�صرعي«.  احلكم 
اأ�صول العقيدة والفكر الديني ال�ص�ئد، ثم عكف على اإع�دة ترتيب ف�صول كت�به 
�َصة،  ال�صخم »املجددون يف الإ�صالم« حمذًرا من خطر اجلم�ع�ت الإ�صالمية املُ�َصيَّ
وموؤكًدا على �صرورة جتديد اخلط�ب الديني مبن�أى عن جمود املتع�صبني و�صطط 
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امل�صتغربني، وا�صتمر على داأبه يف املط�لعة وكت�بة التعليق�ت النقدية حتى ه�جمه 
� لق�ص�ء اهلل ولطفه)1(. املر�ص، ف�عتزل الن��ص، وتهي�أ للق�ء ربه را�صًي� ومطمئنًّ

ويف )23 املحرم 1386/ 13 م�يو 1966م( انطلقت روحه اإىل ع�مٍل خ�ٍل 
من الأحق�د، و�ص�غر من الك�ئدين واملتملقني، ليتبواأ املك�نة التي ي�صتحقه� بجوار 
ال�صعيدي نحو خم�صني كت�بً� مطبوًع�، وع�صرين كت�بً�  الع�دل. وقد ترك  احل�كم 
خمطوًط�، اأهدى جميعه� قبيل وف�ته للج�معة الأزهرية، ومن املوؤ�صف اأنن� ل نك�د 
ميدان  يف  ال�صعيدي  املتع�ل  عبد  ال�صيخ  جهود  عن  واحدة  علمية  درا�صة  جند 
التجديد والإ�صالح والدعوة، فرغم اأنه كتب عنه نحو 25 مق�لة يف الفرتة املمتدة 
 من )1346- 1420هـ/ 1928 - 2000م( ب�أقالم: م�صطفى الق�ي�تي، وحممد 
ك�مل  وح�صن  �صك�كيني،  ووداد  مو�صى،  يو�صف  وحممد  ح�صن،  الغني  عبد 
ال�صرييف، واأنور اجلندي، وحممد عبد احلليم اأبو زيد، وحمرو�ص من�ص�وي اجل�يل، 
ح�صني،  الق�در  وعبد  املح��صني،  وزكي  حمزة،  ح�صن  حممد  الدين  و�صالح 
وحممد عبد املنعم خف�جي، وحممد رجب البيومي، وملعي املطيعي، وث�بت عيد، 

وفوزي ف��صل الزفزاف وكيل الأزهر، وجم�ل البن�. 

غري اأن جميع هذه املق�لت خال مت�ًم� من اأي نظرة حتليلية لأفك�ره ومنهجه، 
والق�ص�ي� التي ك�ن له ال�صبق يف اإث�رته� يف الع�صر احلديث، مثل خطر اجلم�ع�ت 
اجل�نحة على الدعوة الإ�صالمية، واآفة التع�صب املذهبي والفتنة الط�ئفية، و�صرورة 

عبد املتع�ل ال�صعيدي، حرية الفكر يف الإ�صالم، دار املع�رف، الق�هرة، 2001م، �ص 113 - 114 .  )1(
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اإىل الإ�صالم، و�صروب الدف�ع عنه �صد خ�صومه من غالة  تطوير من�هج الدعوة 
جتديد  يف  جهوده  عن  ف�صاًل  ذلك  الإحل�دية،  النزع�ت  واأ�صح�ب  امل�صت�صرقني 
ال�صوفية  الطرق  وتقومي  الفقه،  اأ�صول  اأ�صول احلديث، وعلم  الكالم، وعلم  علم 
املع��صرة، وق�صية املواطنة، واحلكومة املدنية، وكيفية تطبيق ال�صريعة الإ�صالمية يف 

�صوء مفهوم القومية واملجتمع املدين. 

بعنوان  اأولهم�  اأك�دمييتني:  درا�صتني  �صوى  ال�صعيدي  عن  م  ُتَقدَّ ومل 
للدكتور  وخ�ص�ئ�صه«  مو�صوع�ته  ال�صعيدي  املتع�ل  عبد  لل�صيخ  الأدبي  »النت�ج 
م�صطفى عبد الرحمن اإبراهيم عبد الرحمن، وث�نيتهم� بعنوان »ال�صيخ عبد املتع�ل 
اإ�صم�عيل،  اهلل  عبد  اله�دي  عبد  مر�صيل  للب�حثة  الأدبية«  ودرا�ص�ته  ال�صعيدي 
وكلت�هم� مل تطبع�. وحر�ص ك�تب هذه ال�صطور على اإبراز اآراء ال�صيخ ال�صعيدي 
ب�لفيوم، وك�ن  ُعِقَد يف كلية دار العلوم  اأولهم�:  التجديدية يف موؤمترين علميني: 
بعنوان »عبد املتع�ل ال�صعيدي والأ�صولية اجلديدة« ع�م )1423هـ/ 2002م(، 
»مفهوم  بعنوان  �صويف،  بني  فرع   - الق�هرة  ج�معة  الآداب  بكلية  وث�نيهم�: 
ع�م  ال�صعيدي«  املتع�ل  عبد  ال�صيخ  فكر  يف  والإ�صالم  الغرب  بني  الأ�صولية 
املجدد  املفكر  عن  تليفزيوين  لربن�مج  ب�لإ�ص�فة  ذلك  2003م(،   )1424هـ/ 
عبد املتع�ل ال�صعيدي ع�م )1425هـ/ 2004م(، ويف ال�صنوات اخلم�ص الأخرية 
ع�صرات  وظهرت  ال�صيخ،  ب�أعم�ل  اآ�صي�  يف  العلمية  الدوائر  من  العديد  اهتمت 

املق�لت يف كثري من املواقع على �صبكة الإنرتنت.
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للكتاب ق�صة

امل�ص�جالت  بع�صرات  الع�صرين  القرن  من  الأول  الن�صف  حفل  لقد 
واملن�ظرات وامل�ص�ولت النقدية حول العديد من ق�ص�ي� الفكر والأدب واحلرية، 
والوعي والتجديد والإ�صالح، وطبيعة العالقة بني الدين والعلم، بني اجل�مدين 
من �صيوخ الأزهر من جهة، واملح�فظني امل�صتنريين من املجددين من جهة ث�نية، 
وغالة امل�صت�صرقني من جهة ث�لثة، واملت�صبعني ب�لثق�فة الغربية واجلمعي�ت الإحل�دية 

والفل�صف�ت امل�دية اجل�نحة من جهة رابعة. 

الثق�فة  هوية  ق�صية  احلقبة  تلك  يف  طرحت  التي  الق�ص�ي�  هذه  اأهم  ومن 
والفل�صفة  والدين  والإحل�د،  والإمي�ن  الآرية،  والعقلية  ال�ص�مية  والعقلية  العربية، 
والعلم، وحرية الفكر والبوح والعتق�د، وال�صلطة الدينية وال�صلطة املدنية، وال�صفور 
واحلج�ب، واأ�ص�لة الزهد و�صطح الت�صوف، والقدمي واجلديد، والع�مية والف�صحى، 
والقومية والكوكبية، وال�صرق والغرب، والثوابت واملتغريات، والوطنية والقومية، 
والإ�صالح الثوري والتقومي التدريجي، الأمر الذي اأثرى احلي�ة الثق�فية يف م�صر 
بع�صرات امل�صنف�ت اجل�دة حول ه�تيك الق�ص�ي�. وين�صوي هذا الكت�ب - الذي 
بني اأيدين� - حتت مظلة كتب املن�ظرات العقدية، �ص�أن تلك الكت�ب�ت التي اأطلق 
جم�ل  من  كل  م�صنف�ت  يف  وتتمثل  اجلديد«،  الكالم  »علم  اإره��ص�ت  عليه� 
الدين الأفغ�ين، وحممد عبده، وحممد ر�صيد ر�ص�، وق��صم اأمني، واأحمد لطفي 
ال�صيد، وعبد العزيز ج�وي�ص، وم�صطفى عبد الرازق، وال�صيخ يو�صف الدجوي، 
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وحممد  الغالييني،  وم�صطفى  يو�صف،  علي  وال�صيخ  يو�صف،  علي  واملهند�ص 
كرد علي، و�صكيب اأر�صالن، وح�صن البن�، و�صيد قطب، وعب��ص حممود العق�د، 
وغريهم من الذين ا�صطلعوا ب�لدف�ع عن حق�ئق الإ�صالم واأ�صوله �صد ادع�ءات 

خ�صومه ومط�عنهم. 

وقد خ��ص ال�صيخ عبد املتع�ل ال�صعيدي العديد من امل�ص�ولت يف هذا 
ال�صبه�ت،  رد  حد  عند  الإ�صالحي  خط�به  يقف  ومل   - اأ�صرن�  كم�   - امليدان 
وت�صويب اآراء الأغي�ر من امل�صت�صرقني واملب�صرين، بل امتد اإىل من�ظرة اجل�مدين 
من �صيوخ الأزهر، ومنهم ال�صيخ عي�صى منون - ع�صو جلنة كب�ر العلم�ء - الذي 
اعرت�ص على اجته�دات ال�صيخ التي ك�ن يطرحه� على �صفح�ت جملة ال�صي��صة 
الأ�صبوعية منذ منت�صف الثالثيني�ت من القرن امل��صي، والكت�ب - الذي نحن 
ب�صدده - يف جممله ل يخرج عن نط�ق وق�ئع م�ص�جلة كالمية بني هذين ال�صيخني. 
ومن�ق�صته�،  امل�ص�ئل  طرح  يف  »اجلديل«  املتكلمني  بنهج  فيه�  كالهم�  التزم  وقد 
وال�صتن�د على قي��ص اخللف يف نقد احلجج مع التدليل ب�لن�ص القراآين واحلديث 
النبوي على �صدق الدع�ءات، والحتج�ج ب�أقوال ال�صلف للربهنة على �صالمة 
الراأي. ومل تخل املواجه�ت بطبيعة احل�ل من بع�ص �صظ�ي� القدح وال�صتم، فقد 
اأخط�ء ل ت�صدر عن  ب�أنه وقع يف  ال�صيخ ال�صعيدي  ال�صيخ عي�صى منون  و�صف 
�صبي�ن املك�تب - اأي طالب الكت�تيب - ومن ثم فهو غري موؤمتن على تدري�ص 

اللغة العربية ول موؤهل لالإفت�ء والجته�د، ويجب ف�صله من الأزهر.
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اأم� ال�صيخ ال�صعيدي فنعت من�ظره ب�خللط والتخبط واجلمود وقلة الب�ع يف 
ميدان العلم.

الكتاب

واإذا م� انتقلن� اإىل بن�ء الكت�ب ف�صوف جنده ي�صتمل على مقدمة وخ�متة، وم� 
� و�صعه� املوؤلف ل�صرح وق�ئع املن�ظرة. يقرب من ثم�نني عنوانً� ج�نبيًّ

خط�به  م�صمون  جوهر  عن  لالإعالن  ب�لب�صملة؛  كت�به  املوؤلف  افتتح  وقد 
وذلك بقوله: »ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، احلمد هلل الذي فتح ب�ب الجته�د يف 
ة يف العلم، بل فتح ب�ب التجديد يف الدين والعلم  الدين، ومل يجعل اجلمود �ُصنَّ
فيه؛ حتى  والعلم  ب�لدين  ينه�صون  قرن جمددين  لكل  وجعل  م�صراعيه،  على 
ل يقف� عند حد حمدود، بل ت�صري الأمة بهم� يف ركب النهو�ص والتجديد، ول 

تتخلف عنه ب�لركون اإىل اجلمود«)1(.

الذي  املو�صوع  وخطورة  بر�ص�لته،  املوؤلف  وعي  عن  املقدمة  ك�صفت  وقد 
ت�صدى له. ثم حتدث عن ق�صة الكت�ب ومن�ظرته مع ال�صيخ عي�صى منون، تلك 
التي بداأت - كم� اأ�صرن� - عقب ظهور كت�ب ال�صيخ عبد املتع�ل: »اجته�د جديد 
يف اآية« للرد على ال�صيخ عبد احلميد بخيت، فق�م ال�صيخ عي�صى منون ب�لتعقيب 

عبد املتع�ل ال�صعيدي، احلرية الدينية يف الإ�صالم، الطبعة احل�لية، �ص3.   )1(
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يف  الأزهر  جملة  �صفح�ت  على  وذلك  املُْرَتّد«،  »عقوبة  ب�ص�أن  فيه  ج�ء  م�  على 
اخلطيب  الدين  حمب  ال�صيخ  رف�ص  وقد  1956م(،  م�ر�ص  1375هـ/  )�صعب�ن 

ن�صر رد ال�صيخ عبد املتع�ل ال�صعيدي؛ الأمر الذي دفعه اإىل ن�صر هذا الكت�ب.

وانتهى املوؤلف اإىل اأنه جمرد جمتهد، له اأجران اإن اأ�ص�ب، واأجر اإن اأخط�أ، 
فهو يف احل�لتني م�أجور؛ لأنه ي�صعى اإىل م� فيه خري املق��صد وح�صن الفع�ل، ويبدو 
ذلك وا�صًح� يف قوله: »ف�إن اأ�صبت يف هذا فلي اأجر امل�صيب، واإن اأخط�أت فلي 

عذر املخطئ«.

ويبدو للق�رئ اأن ال�صيخ قد انتهج يف بن�ء مو�صوعه منهج ال�صرد الت�ريخي 
واملنهج املق�رن، ويت�صح ذلك يف ب�صطه للم�ص�ئل، وعر�صه للق�ص�ي�، ومق�بلته بني 
م� ذهب اإليه خ�صمه وم� نقده فيه، وج�ءت لغته ب�صيطة �صهلة مب��صرة، خ�لية من 
التقعري اللفظي والدللت الرمزية الإح�لية، وقد عّول يف مع�جلته لبنية اخلط�ب 
اإىل  وي�صتند  املعقول،  �صريح  على  يعتمد  الذي  الكالمي،  النقدي  املنهج  على 
�صحيح املنقول، ب�لإ�ص�فة اإىل كت�ب�ت الفقه�ء الذين وجد يف م�صنف�تهم م� يعينه 

على دح�ص مزاعم خ�صمه.

والكت�ب يف جملته يعرب عن �صرب امل�تريدية اجلديدة، التي مزجت بني 
اآراء املعتزلة واأهل ال�صنة، وا�صتع�نت ب�ملن�هج الغربية احلديثة يف �صي�غة م�صروعه� 
احل�ص�ري النه�صوي، ودعت اإىل بعث علم الكالم وجتديده للدف�ع عن الإ�صالم 
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الفل�صف�ت  اأن�ص�ر  من  وامل�صتغربني  واملب�صرين  امل�صت�صرقني  غالة  حمالت  �صد 
امل�دية احلديثة، وميثله�: جم�ل الدين الأفغ�ين وتالميذه، وحممد عبده ومدر�صته. 
اأم� ال�صيخ عي�صى منون فين�صوي حتت عب�ءة  وقد انت�صر له� ال�صيخ ال�صعيدي. 
اآراء  اأبي ح�مد الغزايل، ومزجت بني  فرقة الأ�ص�عرة احلديثة التي اأحيت تراث 
اأبي من�صور امل�تريدي يف الفقه، وال�صوفية يف العب�دات، واأهل ال�صنة يف العق�ئد، 
النعم�ين يف  وميثله�: حممد زاهد الكوثري وم�صطفى �صربي يف تركي�، و�صبلي 
يف  نتن�ول  و�صوف  م�صر.  يف  احلقبة  تلك  خالل  الأزهر  �صيوخ  وجمهرة  الهند، 

ال�صطور الت�لية منت الكت�ب ب�صيء من ال�صرح والتو�صيح.

بنية الكتاب واأثره

ذهب املوؤلف يف املقدمة اإىل احلديث عن التجديد والجته�د ب�عتب�رهم� 
اإليه من  ب�أن الهدف الذي يرمي  ح  من ال�صنن التي فطر اهلل عليه� العقل، و�صرَّ
من  �صرط  وهي  �صرًع�،  مكفولة  ة  ينيَّ الدِّ يَّة  احُلرِّ اأن  اإثب�ت  هو:  الكت�ب  هذا  ن�صر 
�صروط الإمي�ن، وهي ملج�أ يف الوقت نف�صه للمت�صككني واملرت�بني فيم� يعتقدون، 
على  � خطرًيا  دينيًّ اجته�ًدا  يحوي  الكت�ب  فهذا  »وبعد،  قوله:  ذلك يف  ويت�صح 
ة يف الإ�صالم ع�مة، يف دعوة غري امل�صلم اإليه،  ينيَّ يَّة الدِّ �صغر حجمه، ويبنّي اأن احُلرِّ
ويف دعوة من اأ�صلم ثم ارتد، وقد �صبقني بع�ص العلم�ء املجددين اإىل ترجيح هذا 
احلكم، يف دعوة غري امل�صلم اإىل الإ�صالم، وه�أنذا يف هذا الكت�ب اأحلق به ترجيح 
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ترجيح هذا  اإىل  توفيقي  اأحمد اهلل على  واإين  ارتد،  ثم  اأ�صلم  فيمن  هذا احلكم 
ة ميزة للدين الإ�صالمي مطلقة ل ا�صتثن�ء فيه�،  ينيَّ يَّة الدِّ احلكم فيه، لتكون احُلرِّ

خ�ل�صة ول �ص�ئبة تكدره�، واهلل اله�دي اإىل �صواء ال�صبيل«)1(.

ثم حتدث املوؤلف عن رحلة جه�ده �صد جمود الأزهريني وموؤلف�تهم املمعنة 
ونقده  فح�صه  يف  منهم  جهد  اأدنى  دون  قدمي  هو  م�  كل  وتقدي�ص  التقليد،  يف 
َ �صعة ثق�فته واإمل�مه ب�لعديد من املع�رف، وذلك على العك�ص  وجتديده، كم� َبنيَّ

من ُجلِّ زمالئه من الأزهريني.

وا�صتعر�ص وق�ئع من�ظراته النقدية مع ال�صيخ خ�لد حممد خ�لد، وال�صيخ 
على  الرد  يف  نهجه  اأن  واأكد  الرازق،  عبد  وعلي  ح�صني،  وطه  الغزايل،  حممد 
والتكفري  ال�صجب  ولي�ص  العلمي،  النقد  هو  وال�ص�طحني  واجل�نحني  اجل�حمني 

والتهديد والوعيد.

ثم انتقل اإىل �صرح معوق�ت اإ�صالح التعليم يف الأزهر، ودور ال�صيخ حممد 
النظ�م  اإن�ص�ء  يف  الف�صل  ك�ن  »ولقد  بقوله:  وذلك  من�هجه،  حتديث  يف  عبده 
لل�صيخ حممد عبده )رحمه اهلل تع�ىل(، وك�ن  الدينية  ب�لأزهر واملع�هد  احلديث 
)رحمه اهلل تع�ىل( يريده اإ�صالًح� يق�صي على كل اآث�ر اجلمود يف الأزهر، ويفتح 
يف علومه ب�ب الجته�د والتجديد، ويق�صي على الكتب الأزهرية التي ل ميكن 

املرجع ال�ص�بق، �ص3 - 4.  )1(
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اإ�صالح الأزهر على هذا النحو مع بق�ئه�، ولكن اأولي�ء الأمر يف عهده راأوا اأن هذا 
�صيكون طفرة توؤدي اإىل ف�صل الإ�صالح، وراأوا اأن ي�صريوا فيه على �صبيل التدريج، 
اأهل  اأن ث�ر عليه  اأن يوافقهم، ولكنه مل يلبث  اإل  فلم ي�صع ال�صيخ حممد عبده 
الأزهر، واأعلنوا �صخطهم على النظ�م احلديث الذي اأخذهم به، فرتك لهم الأزهر 
ومل يعد اإليه، وترك لهم النظ�م احلديث ليخ�صعوه للجمود ول يخ�صعوا اجلمود 
له، فبقي اجلمود فيه عزيًزا كم� ك�ن قبل هذا النظ�م، حتى عجز اإىل يومن� هذا عن 
تخريج مثل ال�صيخ حممد عبده، ولو اأنه �ص�ر يف طريق التدرج لو�صل اإىل الغ�ية 

التي اأراده� منه، وهي فتح ب�ب الجته�د والتجديد يف علوم الأزهر«)1(.

واأبع�ده�،  ال�صيخ عي�صى منون ومالب�ص�ته�  تن�ول خلفي�ت من�ظرته مع  ثم 
 - منون  عي�صى  ال�صيخ  مق�لة  اأي   - خ�صمه  مق�لة  ن�ص  اإيراد  على  حر�ص  كم� 
بحرفه�، تلك التي حتدث فيه� عن عقوبة املُْرَتّد يف الإ�صالم. وحتدث عن جمود 
الق�ئمني على جملة الأزهر، وقدرتهم على قلب احلق�ئق، وتلفيق الأدلة وال�صواهد، 

ورمي الن��ص ب�لب�طل، وتوجيه تهمة املروق والكفر اإليهم. 

املتع�ل  وعبد  منون  عي�صى  ال�صيخني  بني  اخلالف  موا�صع  اإيج�ز  وميكنن� 
ال�صعيدي التي طرحت يف اأَتون الت�ص�جل فيم� يلي:

اأولها: حول مفهوم الجته�د والتقليد.

املرجع  ال�ص�بق، �ص 13 - 14.  )1(
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ثانيها: حول حجية الإجم�ع.

ثالثها: عن حجية قتل املُْرَتّد. 

رابعها: العالقة بني الن��صخ واملن�صوخ يف القراآن وال�صنة.

ينيَّة يف الإ�صالم ومنهج الدعوة اإليه. يَّة الدِّ خام�صها: عن احُلرِّ

اإف�ص�د  اأو املتعمد  اأن احلكم بقتل املُْرَتّد ل يقع اإل على املُْرَتّد املَُق�تل،  �صاد�صها: 
الدين، اأو املع�ند الذي يعمد اإىل الت�صكيك يف ثوابت العقيدة لن�صر الإحل�د 
بني اجلمهور. اأم� املُْرَتّد ب�صبب جهله ببع�ص احلق�ئق، اأو املرت�ب يف بع�ص 
امل�ص�ئل، اأو املتع�صب لفكرة ج�هلة، في�صتت�ب اأبًدا؛ لأن �صبيل هدايته لي�ص 
القمع اأو القتل، بل الدعوة ب�حلكمة واملوعظة احل�صنة، واجلدل الق�ئم على 

ح�صن اخلط�ب، واحلجة الع�قلة، وُيرج�أ عق�ب املع�ند منهم اإىل الآخرة.

وقد تبنى ال�صيخ عي�صى منون راأي املح�فظني اجل�مدين املقلدين، اإذ اعترب 
اأن التقليد يف فقه الأ�صول واجب، واأن حجية الإجم�ع من الثوابت التي ينبغي 

على امل�صلم األ يخرج عليه�.

ثم حتدث ال�صيخ منون عن �صروط املجتهد املتمثلة يف الإمل�م ب�لفقه وعلومه، 
واللغة العربية وقواعده�، وم� يتعلق ب�لأحك�م من القراآن وال�صنة، والإح�طة بقواعد 
ا�صتنب�ط الأحك�م ال�صرعية. وادعى اأن هذا الع�صر ل يتوفر فيه �صروط املجتهد، 
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ومن ثم يجب ال�صري على �صنة ال�صلف من اأك�بر الفقه�ء والعلم�ء، ون��صد احلكومة 
اأن ت�صن ق�نونً� يحجر على غري املخت�صني ال�صتغ�ل ب�لإفت�ء، وتوعد من جتراأ على 
الُفتي� اأو الجته�د يف النوع الأول - اأي الأ�صول واحلدود ال�صرعية - ب�لزجر من 
فله رج�ل خمل�صون  له كهنة  اإذا مل يكن  الإ�صالم  اأن  واأ�ص�ف  امل�صلمني،  زمرة 
يدافعون عن ثوابته وهم علم�ء الأمة، واأن التعدي على حدود اهلل ل ميكن اإدراجه 

�صمن حرية الفكر)1(.

وقد رد ال�صيخ عبد املتع�ل ال�صعيدي على م� تقدم مب� يلي: 

التقليد.  يِّق من ب�ب الجته�د، ويفتح طريق  ُي�صَ ال�صيخ عي�صى منون  اإن 
ع على ل�ص�ن النبي لالجته�د مل تكن مقيدة، بل ج�ءت مطلقة  واأن دعوة املُ�َصرِّ

اأي يف الأ�صول والفروع مًع�.

ف�لأ�صول ل تخلو من الأحك�م الظنية، كم� اأن الفروع ل تخلو من الأحك�م 
القطعية، ف�لعربة هن� بطبيعة احلكم ودرجته، فكل م� يدرج حتت الأحك�م الظنية 
ميكن الجته�د فيه، وكل م� يدرج �صمن الأحك�م القطعية ل جم�ل لالجته�د 
فيه، واأن موقف ال�صيخ عي�صى منون هذا يتع�ر�ص مع اأهداف جمعية التقريب بني 
اإزالة اخلالف بني الفرق الإ�صالمية وتوحيد كلمتهم،  املذاهب التي تهدف اإىل 

وذلك ب�لجته�د يف اجتي�ز مواطن اخلالف، والت�ص�مح امِللِّي.

املرجع ال�ص�بق، �ص 24 - 27.  )1(
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ف�لجته�د  الدين،  من  ُمُروًق�  ول  بدعة،  لي�صت  الإجم�ع  اأن خم�لفة  كم� 
يف�رق الإجم�ع، كم� اأن الإجم�ع مل يتحقق على الإطالق بعد ع�صر ال�صح�بة، 
والدليل على ذلك وجود املذاهب الفقهية يف الفروع. وعليه، ف�حلجر على هذا 
ال�صلف رج�ل  فعلم�ء  �صيء،  ال�صرع يف  لي�ص من  و�صلبه حق الجته�د  اجليل، 
فعلوه،  م�  فعل  ن�صتطيع كذلك  ونحن  وا�صتنبطوا،  الن�صو�ص  اأعملوا عقولهم يف 

فهم رج�ل ونحن رج�ل.

كم� اأن الأئمة الأربعة قد اجتهدوا، ومل َيْجُمُدوا على فقه �صلفهم ال�ص�لح، 
ومل يطعن اأحدهم يف علم خم�لفيه)1(.

اأن احلكم بقتل املُْرَتّد  ثم انتقل املوؤلف اإىل ق�صية قتل املُْرَتّد، فذهب اإىل 
ذلك  على  والدليل  الجته�دية،  الأمور  من  بل  القطعية،  الأحك�م  من  لي�ص 
اختالف الفقه�ء حوله؛ ف�مل�صهور هو القول بقتله، وغري امل�صهور هو ال�صتت�بة اأبًدا. 
املعروف  القول  هذا  غري  كثرية  اأقوال  فيه  املُْرَتّد  اأن  »واحلقيقة  ذلك:  ويقول يف 
يقتل«)2(.  اأبًدا ول  ُي�ْصتت�ب  اأنه  الأقوال  واأمث�له، ومن هذه  لل�صيخ عي�صى منون 
اإف�ص�د الدين، هو الذي ي�صتحق  اأن املُْرَتّد املق�ِتل، والذي يعمد اإىل  وانتهى اإىل 
البالد،  واأمن  اجلمهور،  لدى  الَعَقِدي  والث�بت  الع�م،  ال�ص�لح  عن  دف�ًع�  القتل 
ويقول: »ول �صك اأن القول ب�أن املُْرَتّد ي�صتت�ب اأبًدا ول يقتل اأن�صب من غريه مب� 

املرجع ال�ص�بق، �ص 30 - 37.  )1(
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ة، واأن�صب منه م� ذهبن� اإليه من اأن املُْرَتّد ل ُيْكَره  ينيَّ يَّة الدِّ ج�ء به الإ�صالم من احُلرِّ
على الإ�صالم بقتل ول ب�صجن ول بنحوهم� من و�ص�ئل الإكراه، واإمن� يدعى اإىل 
العودة اإىل الإ�صالم ب�حلكمة واملوعظة احل�صنة، كم� يدعى غريه ممن مل ي�صبق له 
اإ�صالم بهذه الو�صيلة اأي�ًص�، ف�إن اأج�ب فبه�، واإل مل يكن جزاوؤه اإل العق�ب على 

� �صريًح�«)1(. ِته يف الآخرة، وقد نفى الإكراه على الدين نفًي� ع�مًّ ِردَّ

ثم و�صع املوؤلف اآراء خ�صمه يف م�ص�ألة »وجوب قتل املُْرَتّد« يف ثن�ي� ردوده 
امل�صتعلة، مبيًن� اأن اتف�ق حكم الأئمة الأربعة على قتل املُْرَتّد مل مينع وقوع اخلالف 
بينهم يف قتل املُْرَتّدات، ول يف مدة ال�صتت�بة التي ت�صبق القتل وعدده�، ف�صاًل 
عم� رواه غريهم عن ال�صتت�بة اأبًدا، مثل م� رواه اإبراهيم النخعي يف اأنه ي�صتت�ب 
الذي  الأمر  الب�ري«،  »فتح  ابن حجر يف  واحل�فظ  »امُلحّلى«،  وابن حزم يف  اأبًدا 
ته لي�ص  يوؤكد اأن ب�ب الجته�د يف احلدود لي�ص حراًم� ول بدعة، واأن الأمر ِبُرمَّ

من امل�ص�ئل الق�طعة الثبوت والدللة.

اأبًدا هو ا�صتت�بة املُْرَتّد متى يعود اإىل  اأن املراد من ال�صتت�بة  واأكد املوؤلف 
الإ�صالم، ثم ي�صتت�ب ث�نية اإذا ع�د اإىل ردته حتى يرجع. وهكذا اأبًدا.

املع�ند،  و�صجن  املُْرَتّد،  ملراجعة  تف�صيله  عن  اخلط�ب  بن  عمر  رواية  اأم� 
وكراهته لقتله، ل يعني - عند ال�صيخ عي�صى منون - املنع على الإطالق، بل هي 
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املهلة اأو الرتك لأجل، وذكر عدة رواي�ت رواه� م�لك بن اأن�ص، توؤكد اأن عمر بن 
اخلط�ب ك�ن يريد اأن ي�صجن املُْرَتّد ثالثة اأي�م ي�صتت�ب فيه� قبل قتله اإذا ع�ند، ثم 
ذكر اأن الأح�ديث التي توجب قتل املُْرَتّد ن��صخة لالآي�ت التي توحي مبنع القتل، 
وبني اأن الر�صول مل يقتل الذين طعنوا فيه؛ لأن حكم املُْرَتّد مل يكن قد تقرر بعد.

اأم� عن عدم قتل النبي للمن�فقني يف �صدر الدعوة فريى ال�صيخ منون اأنه 
يرجع اإىل رغبته يف ا�صتم�لتهم حتى ل يق�ل اإنه يقتل اأ�صح�به.

وانتهى منون اإىل اأن الآي�ت التي تفيد التخيري يف الإمي�ن لي�ص له� عالقة 
بق�صية املُْرَتّد.

ال�صيخ  على  الث�ين  رده  فقد ذهب يف  ال�صعيدي  املتع�ل  عبد  ال�صيخ  اأم� 
عي�صى منون يف هذه امل�ص�ألة اإىل م� يلي:

منون-  عي�صى  ال�صيخ  تبن�ه  الذي   - التهم جزاًف�  واإلق�ء  اخلط�بي  الأ�صلوب 
يحول بني املجددين والنهو�ص ب�لأمة، واأن ال�صيخ عبد املتع�ل ال�صعيدي عندم� 
يف  ج�ء  الذي  ال�صرقة  حد  اأن  عن  الأ�صبوعية«  »ال�صي��صة  �صفح�ت  على  كتب 
الزم�ن، واعتب�ر  الواقعة ومالب�ص�ته�، وتغري  ال�صرع، ميكن تخفيفه ح�صب ظروف 
قطع اليد هو احلد الأق�صى للعقوبة، اتهمه �صيوخ الأزهر ب�ملروق عقب اإدلئه بهذا 

الراأي، وو�صفوه ب�أنه يريد اإلغ�ء احلدود.
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ال�صيخ  جمود  على  يتهكم  وراح  انتق�داته،  يف  ال�صعيدي  ال�صيخ  وم�صى 
الذي  �صليم�ن  معجزة  تن�يف  اأنه�  بحجة  الط�ئرات،  �صن�عة  م  َحرَّ الذي  الألو�صي 

�صريت له الريح.

ة للكت�بي وغريه،  ينيَّ يَّة الدِّ ثم انتقل ال�صيخ ال�صعيدي اإىل احلديث عن احُلرِّ
وتن�ول ق�صية الإكراه يف الدين، وت�أويل الآي�ت والأح�ديث التي ورد فيه� قت�ل 
غري امل�صلمني من الكت�بيني وغريهم، وتن�ول كذلك اآراء املف�صرين حوله�. وانتهى 
اآي�ت القت�ل ج�ءت ن��صخة لآي�ت التخيري، وا�صت�صهد  ب�أن  اأنه يرف�ص القول  اإىل 
املن�ر«  »تف�صري  ال�صيخ حممد ر�صيد ر�ص� يف  ال�صيخ حممد عبده، وتلميذه  براأي 
اأن  اأولهم�:  وبنّي  الدين«،  »الإكراه يف  اآية  بن�صخ  ال�ص�ئع  القول  فيه  رف�ص�  الذي 
الإمي�ن هو اإمي�ن النف�ص، ول يتحقق ذلك ب�لإكراه، كم� اأن الإ�صالم متيز عن غريه 
بعدم اإكراه الن��ص يف الدخول فيه، فال يكره الأب اأولده ول العك�ص. اأم� اآي�ت 
القت�ل فهي واجبة على امل�صلمني جت�ه الذين ُيْكِرهون امل�صلمني على ترك دينهم، 
اأي اإن القت�ل هن� للدف�ع عن احلرية ولي�ص العك�ص، ومل� ك�ن كفر امُلْكَره ل يقع 
ف�إن اإمي�ن امُلْكَره ل يقع اأي�ًص�، واأ�ص�ف ال�صيخ عبد املتع�ل ال�صعيدي اأن ال�ص�رع 
املن�فقني  يق�تل  ف�لنبي مل  وعليه،  العتداء.  دف�ًع�، وحّرم  اإل  القت�ل  يوجب  مل 
اإل دف�ًع�، وحّرم العتداء على امل�صركني غري املق�تلني؛ ومن ثم ف�لنبي مل يق�تل 
ا على اعتدائهم، وا�صت�صهد  املن�فقني ول امل�صركني من اأهل الكت�ب وغريهم اإل ردًّ
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مب� ج�ء يف اخلرب ال�صحيح من قوله  عند فتح مكة: »من دخل بيته فهو اآمن«، 
ومل ي�أمر اأ�صح�به بقتل امل�صركني غري املق�تلني.

وبنّي كذلك اأن م� ورد يف الأح�ديث عن قت�ل غري امل�صلمني يوؤكد م� ج�ء 
يف القراآن من �صرورة قت�ل الذين يكيدون لالإ�صالم، ويعمدون للعدوان على اأمن 
الدولة الإ�صالمية. ويقول: ف�لقت�ل يف الإ�صالم لي�ص من اأجل اإدخ�ل الن��ص فيه 

كرًه�، واإمن� هو من اأجل حم�ية الدعوة، وكف ب�أ�ص الكف�ر عن امل�صلمني)1(.

وقد اعتمد ال�صعيدي يف من�ق�صته لل�صيخ عي�صى منون على امل�ص�در عينه� 
حمل اخلالف، واأ�ص�ف اإليه� من اأقوال الفقه�ء ومن�هج اأهل ال�صلف يف الت�أويل 
ع القت�ل لإكراهه غري امل�صلمني  م� يوؤكد �صدق اجته�ده يف اأن الإ�صالم مل ُي�َصرِّ

على الدخول فيه.

اأخذ اجلزية ل يقع  اأن  التي تثبت  الت�ريخية  الوق�ئع  واعتمد كذلك على 
اإل على اأعداء امل�صلمني بعد �صنهم احلرب على امل�صلمني، ومن ثم ل يقع على 
مبوقف  ذلك  على  وا�صت�صهد  ال�صالح،  الع�جزين عن حمل  ول  منهم  امل�ص�ملني 

النبي من م�صركي مكة يف �صلح احلديبية وفتح مكة.

ثم انتقل اإىل م�ص�ألة وجوب قتل املُْرَتّد اإذا مل يرجع عن جنوحه، وبني اأن 
اعتقد  - كم�  اإطالقه  على   � �صرعيًّ دلياًل  لي�صت  احلكم  هذا  الإجم�ع يف  حجية 
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يحجر  التي مل  الأمور  الإجم�ع من  وذلك لأن خم�لفة   - منون  ال�صيخ عي�صى 
عليه� الإ�صالم، وقد وقع ال�صح�بة يف خم�لفة الإجم�ع يف م�ص�ألة البيعة لأبي بكر 
اإل  الكفر،  لي�صت �صربً� من �صروب  الإجم�ع  ثم فمخ�لفة  ومع�وية، ومن  وعمر 
ال�صالة  الثبوت وق�طع الدللة، مثل وجوب  اإذا ج�ءت املخ�لفة يف حكم ق�طع 
به�  الع�ملني  �صهرة  الأربعة على  املذاهب  اأن  امل�صلم. كم�  وال�صوم على  والزك�ة 
ل تعد اإجم�ًع� مطلًق�؛ فهن�ك مذاهب اأخرى واأقوال فقهية تخرج عن الإجم�ع 
الذي و�صع �صروطه ال�صيخ عي�صى منون، فقد خ�لف ابن تيمية الإجم�ع يف م�ص�ألة 
عدم وقوع الطالق ثالثة بلفظه، وكذا يف عدم وقوع الطالق امل�صروط. ومل يحجر 
الفقه�ء على راأيه ب��صم خم�لفة الإجم�ع، بل ك�ن �صجنه ب�أمر من ال�ص��صة، وانتهى 
ال�صعيدي اإىل اأن القول ب�أن حجية الإجم�ع على قتل املُْرَتّد غري �صحيحة وغري 
ق�طعة؛ لأنه� تتع�ر�ص مع �صريح املنقول ژی  جئ    حئ  مئژ ]البقرة/ 256[، 
واأن عدم الإكراه يف الدين يكون يف البتداء كم� يكون يف النته�ء. وعليه، ل 
يكره املُْرَتّد بحب�صه، اأو بتخويفه، اأو بتهديده، بل ب�إقن�عه عن طريق احلوار واحلجة 

ب�حلجة.

 : ثم تن�ول ادع�ءات الق�ئلني بقتل املُْرَتّد، وبنّي اأن م� ج�ء يف قول ر�صول اهلل
اأو  اإف�ص�د الدين،  اإىل  به العموم، بل من عمد  ف�قتلوه« ل يق�صد  َل ديَنه  َبدَّ »َمْن 

حمل �صيف اخلي�نة �صد امل�صلمني.
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اأورد م� ج�ء يف كت�ب »املُحلَّى« لبن حزم عن هذه امل�ص�ألة، واأكد اأن  ثم 
النبي  مل يقتل املن�فقني رغم علمه بكفرهم.

بوجوب  ُن�ِصَخ  قد  املُْرَتّد  قتل  عن  النهي  اأن  حزم  ابن  مقولة  على  رّد  ثم 
ال�صيف  بعد حملهم  اإل  املن�فقني  بقتل  ي�أمر   مل  اهلل  ر�صول  اأن  وبني  القتل، 

وتقتيلهم امل�صلمني.

وراح يو�صح اأن قوله تع�ىل: ژٻ  ٻ  ٻژ ]التوبة/ 73[، 
ل يعني ق�تلهم، بل املج�هدة تعني بذل اجلهد لدفع ال�صرر، وذلك ح�صبم� ج�ء 

يف تف�صري فخر الدين الرازي.

وانتهى اإىل اأن ال�صتت�بة للمرتد ل تخرج عن كونه� دعوة ب�حلكمة واملوعظة 
اإىل  بع�صهم  يدفع  ف�إنه  واملُْرَتّدين  للمت�صككني  والتهديد  ال�صجن  اأم�  فح�صب، 
النف�ق والبع�ص الآخر اإىل العن�د، ويوؤكد مزاعم اأعداء الإ�صالم ب�أنه لي�صت هن�ك 

حرية دينية يف الإ�صالم.

واختتم حديثه ب�أن الربه�ن والإقن�ع اأكرث حجية من الإجم�ع، واأن اجلمود 
على  ذلك  ل يف  وَعوَّ اخللف،  اجته�دات  ي�صيع  ال�صلف  نهج  على  ال�صري  بحجة 

كت�ب�ت ابن جني واجل�حظ. 
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حجية  ينكر  مل  املتع�ل  عبد  ال�صيخ  اأن  املق�م  هذا  يف  ب�لإ�ص�رة  واجلدير 
الإجم�ع ك�أ�صل من اأ�صول الت�صريع الإ�صالمي - كم� يت�صور البع�ص - بل اأراد 
اآراء ال�صلف يف امل�ص�ئل  اأنه يختلف عن التقليد واملت�بعة، واجلمود على  تو�صيح 
راأي  اإىل  ترد  التي  اخلالفية  امل�ص�ئل  اأي  الإجم�ع،  �صروط  فيه�  تتحقق  التي مل 
ع�صبة اأو جم�عة اأو مذهب، ومن اأقواله يف ذلك: »اإين اأرى اأن الإجم�ع حجة 
لي�ص  واأنه  وال�صوم واحلج،  والزك�ة  ال�صالة  فيه، كوجوب  فيم� ل ميكن اخلالف 
بحجة فيم� ميكن اخلالف فيه، ك�مل�ص�ئل التي مل تعلم من الدين ب�ل�صرورة، وهي 
التي ل يوؤدي اخلالف فيه� اإىل هدم ركن من اأرك�ن الإ�صالم، كم�ص�ألة املُْرَتّد«)1(. 

املتع�ل  عبد  ال�صيخ  م�صنف�ت  اأهم  من  يعد  الكت�ب  هذا  اأن  يف  غرو  ول 
ال�صعيدي، ويرجع ذلك اإىل م�صمونه الذي يحوي جوهر م�صروعه الذي ج�هد 
الدعوة،  اآلي�ت  وحتديث  العقيدة،  اأ�صول  علم  وجتديد  الجته�د،  ب�ب  لفتح  فيه 
ة وَطَرافة الق�صية التي تن�وله�، األ وهي: جتديد  واملواجهة والنقد، ف�صاًل عن ِجدَّ
مطلع  منذ  ث�نية  اأُِثريت  التي  الق�صية  تلك  املُْرَتّد،  على  واحلكم  احلدود)2(،  فقه 
الثم�نيني�ت وم� زالت اأ�صداوؤه� ترتدد يف كت�ب�ت املح�فظني واملجرتئني على حد 
�صواء، ول ميكنن� القطع ب�أن الذين تبنوا اآراء ال�صعيدي من املفكرين املع��صرين 
اأخذوا عنه اأو ت�أثروا به، ولكن الث�بت الذي ل ميكن اإنك�ره اأن ال�صيخ ال�صعيدي 
هو اأول من طرح هذه الق�صية على م�ئدة الت�ص�جل يف الفكر الإ�صالمي املع��صر.

املرجع ال�ص�بق، �ص 100.   )1(
وهو نهج �صلكه منذ ع�م 1936م، يف كت�به الذي مل ين�صره - وقد اأ�ص�ر اإليه كثرًيا - »يف احلدود الإ�صالمية«.  )2(
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قائمة ببليوجرافية مبوؤلفات ال�صيخ عبد املتعال ال�صعيدي

)1( اأبو العتاهية ال�صاعر العاملي، دون ن��صر، دون ت�ريخ.
تن�وًل  و�صريته  العت�هية  اأبي  �صعر  املوؤلف  فيه  تن�ول  �صفحة،   168 يف  ويقع 

.� نقديًّ

مطبعة  الق�هرة،  ڌژ،  ڍ   ڍ       ژڇ   اآية:  يف  جديد  اجتهاد   )2(
العتم�د، 1954م.

ويقع يف 71 �صفحة من القطع ال�صغري، رد فيه املوؤلف على فتوى ال�صيخ عبد 
احلميد بخيت املدر�ص بكلية اأ�صول الدين، يف ق�صية �صوم رم�ص�ن ورخ�صة 

الإفط�ر التي طرحت على م�ئدة الت�ص�جل »اأ�صول فقه« اآنذاك.

)3( الآجرومية الع�صرية، الق�هرة، مطبعة الرحم�نية، 1921م.
ويقع يف 88 �صفحة من القطع ال�صغري، وهو اإحدى حم�ولت املوؤلف لتجديد 

طرق درا�صة علم النحو.

)4( الأزهر وكتاب درا�صات قراآنية، الق�هرة، دار الفكر العربي، 1964م.
ويقع يف 84 �صفحة من القطع ال�صغري، ويحوي ردود املوؤلف على انتق�دات 

الأزهريني وتعليق�تهم على كت�به: درا�ص�ت قراآنية.
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املنريية،  املطبعة  الق�هرة،  والتقريرية،  الأدبية  الطريقة  بني  التمثيل  اأ�صرار   )5(
1955م.

التحليالت  من  العديد  ويحوي  ال�صغري،  القطع  من  �صفحة   79 يف  ويقع 
البالغية التي تربز قدرة اللغة العربية على التعبري.

)6( الإ�صالح الإ�صالمي يف اأدب �صدر الإ�صالم، خمطوط.
يقع يف 107 ورق�ت، حمفوظ مبكتبة الأزهر، حتت رقم 7165.

)7( اأ�صواء على فل�صفة ابن خلدون، خمطوط.
�صكل  على  �صفحة  ثم�نني  نحو  يف  ويقع  املوؤلف،  اأ�صرة  مكتبة  يف  حمفوظ 
كرا�صة بخط املوؤلف، تن�ول فيه� نظرية ابن خلدون يف التطور، وفل�صفة الت�ريخ 

والجتم�ع، وموقفه من املتكلمني والفال�صفة وال�صوفية. 

)8( الأقوال احل�صان يف ح�صن نظم القراآن، طنط�، املطبعة العمومية، دون ت�ريخ.
ويقع يف 264 �صفحة من القطع ال�صغري، وتن�ول اأ�صهر كت�ب�ت علم�ء اللغة 

يف الإعج�ز النظمي للقراآن.

)9( اإي�صاح املنطق القدمي يف منت التهذيب لل�صعد التفتازاين و�صرحه للخبي�صي، 
الق�هرة، مطبعة املحمودية، 1940م.

ويقع يف 152 �صفحة من القطع الكبري، تن�ول فيه املوؤلف ت�ريخ علم املنطق، 
وخطبة �صرح اخلبي�صي، ومقدمة ال�صروع يف علم املنطق، وتعريف الدللت 
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الت�صورات،  ومق��صد  الت�صورات،  ومب�دئ  الألف�ظ،  ومب�حث  واأحك�مه�، 
ومب�دئ الت�صديق�ت، ومق��صد الت�صديق�ت.  

اهلل  عبد  لأبي  عامر:  بني  جمنون  اأخبار  يف  امل�صامر  �صامع  ب�صط   )10( 
الق�هرة،  ال�صاحلي،  الدم�صقي  طولون  بن  علي  بن  حممد  الدين  �صم�س 

مكتبة الق�هرة، 1964م.
املوؤلف  فيه  تن�ول  درا�صة وحتقيق،  الكبري،  القطع  ويقع يف 160 �صفحة من 
الع�مرية  ليلى  جمنون  ق�صة  بتحليل  وق�م  الغزيل،  ال�صعر  ت�ريخ  من  ج�نًب� 

وكت�ب�ت املوؤرخني حوله�. 

)11( بغية الإي�صاح لتلخي�س املفتاح يف علوم البالغة، الق�هرة، مكتبة الآداب،  
دون ت�ريخ.

ويقع يف جزاأين، تن�ول فيه اأ�صول علم البي�ن، ومراحل تطوره، واألوانه واأنواعه. 

�صبيح،  علي  حممد  مكتبة  الق�هرة،  امل�صالك،  اأو�صح  اإىل  ال�صالك  بغية   )12(
1964م.

ويقع يف 330 �صفحة من القطع الكبري، تن�ول فيه ن�ص�أة علم النحو، وعالقته 
بعلم املنطق، والقواعد النحوية. 

)13( البالغة العالية، الق�هرة، املطبعة ال�صلفية، دون ت�ريخ.
ال�صغري، وهو كت�ب درا�صي لطالب كلية  القطع  ويقع يف 128 �صفحة من 

اللغة العربية ب�لأزهر، تن�ول فيه القواعد البالغية وتدريب�ت عليه�. 
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الق�هرة،  تاريخ الإ�صالح يف الأزهر و�صفحات من اجلهاد يف الإ�صالح،   )14(
مطبعة العتم�د، 1943م.

ويقع يف 185 �صفحة من القطع الكبري، تن�ول فيه املوؤلف تطور الأزهر منذ 
ن�ص�أته، واحلرك�ت الإ�صالحية احلديثة يف القرنني الت��صع ع�صر والع�صرين.

)15( تاريخ اجلماعة الأوىل لل�صباب امل�صلمني بريا�صة النبي ، طنط�، مطبعة 
جريدة الكم�ل، دون ت�ريخ.

النبي  �صرية  من  ج�نًب�  ويحوي  ال�صغري،  القطع  من  �صفحة   160 يف  ويقع 
و�صح�بته يف �صدر الدعوة.

)16( تاريخ العرب يف اجلاهلية و�صدر الإ�صالم، الق�هرة، مطبعة الطلبة، 1933م.
ويقع يف 198 �صفحة من القطع ال�صغري، تن�ول فيه كت�ب�ت املوؤرخني عن هذه 
احلقبة، وا�صتعر�ص ت�ريخ العرب الجتم�عي وال�صي��صي والثق�يف يف الع�صر 

اجل�هلي و�صدر الإ�صالم.

)17( جتديد علم املنطق يف �صرح اخلبي�صي على التهذيب، الق�هرة، مطبعة الر�ص�لة.
الدرا�صية  الكتب  اأوائل  الكبري، ويعد من  القطع  ويقع يف 175 �صفحة من 
الأزهرية التي تن�ولت علم املنطق بنظرة حتليلية مع��صرة؛ اإذ حر�ص املوؤلف 
على تو�صيح الأطوار الت�ريخية لعلم املنطق، واأثره يف ال�صعر العربي والنحو 
املن�طقة  تن�ول  امل�صلمني يف نقده، ثم  املن�طقة  والبالغة، وك�صف عن جهود 

املحدثني ومن�هجهم يف ال�صتدلل، وطرائقهم يف و�صع الق�ص�ي�. 
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)18( تعليقات على �صر الف�صاحة لبن �صنان اخلفاجي، الق�هرة، دون ت�ريخ.

)19( تعليقات على �صرح ال�صراجية يف علم املرياث، �صرح وتعليق، دون ت�ريخ.

)20( التوجيه الأدبي للعبادات يف الإ�صالم،الق�هرة، دار الفكر العربي.
ال�صرعية  فيه عن احلكمة  ال�صغري، حتدث  القطع  ويقع يف 174 �صفحة من 

واملق��صد الأخالقية للعب�دات الإ�صالمية.

)21( توجيهات نبوية، الق�هرة، مكتبة الآداب، 1951م. 
ي�صتمل على  ال�صغري، وهو كت�ب درا�صي  القطع  ويقع يف 173 �صفحة من 
�صحة  اأن  وبني  املنت،  و�صحة  الإ�صن�د  ق�صية  فيه  تن�ول  وقد  ثالثني حديًث�، 
جهة  من  القراآن  مع  يتفق  ل  املنت  ك�ن  اإذا  �صيم�  ول  تكفي  ل  الإ�صن�د 
والأح�ديث الأخرى من جهة ث�نية و�صريح املعقول من جهة ث�لثة، وانتهى 
اإىل اأن املجتهد ميكن اأن ي�صتعني ب�لأح�ديث ال�صعيفة من حيث ال�صند م� 

دامت متونه� موافقة ل�صلب العقيدة والعقل.

)22( توجيهات وحتقيقات يف ع�صرين حديًثا نبويًّا، الق�هرة، مكتبة حممد علي 
�صبيح، 1956م.

على  ي�صتمل  درا�صي  كت�ب  وهو  ال�صغري،  القطع  من  �صفحة   64 يف  ويقع 
�صوؤال  �صكل  على  املوؤلف  كتبه�  وعلمية  فل�صفية  وت�أمالت  ُلغوية  حتليالت 

وجواب للتعقيب على م� اأورده من اأح�ديث.
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)23( ثقافات اإ�صالمية، الق�هرة، دار الوعي القومي، دون ت�ريخ.
ويقع يف 219 �صفحة من القطع ال�صغري، وي�صتمل على عدة مق�لت نقدية 

حول ال�صرية النبوية والعق�ئد والفقه، وعلم القراءات والفل�صفة الإ�صالمية.

)24( الثورة الأدبية لقدامى املَُولَِّدين،خمطوط.
يقع يف 153 ورقة، حمفوظ مبكتبة الأزهر، حتت رقم 7166.

ينيَّة يف الإ�صالم، الق�هرة، دار الفكر العربي، 1955م. يَّة الدرِّ )25( احُلررِّ
التي  املن�ظرة  وق�ئع  على  وي�صتمل  ال�صغري،  القطع  من  �صفحة  يف 232  ويقع 
دارت بني املوؤلف وال�صيخ عي�صى منون حول: ق�ص�ي� الجته�د، وفقه احلدود، 
2001م  ع�م  املع�رف  دار  ن�صره  اأع�دت  وقد  املُْرَتّد.  وعقوبة  التدين،   وحرية 
بتقرير ع�م من الدكتور حممد رجب البيومي ع�صو جممع البحوث الإ�صالمية، 
غري اأن هذه الطبعة ن�ق�صة ومعيبة، ويرجع ذلك لتدخل �ص�حب التقدمي يف منت 

الكت�ب ب�حلذف والتعديل، الأمر الذي يتن�فى مع قواعد الن�صر والتحقيق.

يف110  ويقع  1957م.  العربي،  دار  الق�هرة،  الإ�صالم،  يف  الفكر  حرية   )26(
الفكر  حرية  عن  املت�أخرة  مق�لته  ويحوي  ال�صغري،  القطع  من  �صفح�ت 
من  لنم�ذج  ذكره  مع  العلمي،  البحث  وحرية  ال�صي��صية  واحلرية  والعتق�د 
اأع�دت ن�صره دار  اأحرار الفكر الإ�صالمي، وهو متمم للكت�ب ال�ص�بق، وقد 
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املع�رف ع�م 2001م مبقدمة مقت�صبة لتلميذه فوزي ف��صل الزفزاف وكيل 
الأزهر الأ�صبق.

)27( دائرة معارف على الهوام�س، خمطوط. 
حمفوظ يف مكتبة اأ�صرة املوؤلف.

)28( درا�صات اإ�صالمية، الق�هرة، دار الفكر العربي، مطبعة العتم�د، دون ت�ريخ. 
ويقع يف 173 �صفحة من القطع ال�صغري، ويحوي العديد من املق�لت حول 

التف�صري والتوحيد والفقه، وال�صرية النبوية والق�ص�ص القراآين.

العتماد،  مطبعة  العربي،  الفكر  دار  القاهرة،  واأدبية،  دينية  درا�صات   )29(
دون تاريخ.

)30( درا�صات قراآنية، الق�هرة، مطبعة العتم�د، 1959م.
 ويقع يف 159 �صفحة من القطع ال�صغري، ويحوي عدة مق�لت تدور حول 
الق�ص�ص القراآين، وبع�ص املعتقدات امل�صتمدة من القراآن واحلديث، وذلك 
الق�ص�ص  وحتليل  الآي�ت،  تف�صري  يف  العقل  اإعم�ل  اإىل  ترمي  علمية  بروؤية 

الديني )علوم قراآن(.

)31( درا�صة كتاب يف البالغة، الق�هرة، املطبعة النموذجية، دون ت�ريخ. 
ويقع يف 112 �صفحة من القطع الكبري.
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)32( الرجعية الأدبية يف الع�صر املرواين خمطوط. 
يقع يف 200 ورقة، حمفوظ مبكتبة الأزهر، حتت رقم 361.

)33( الر�صالة العرو�صية، خمطوط. 
يقع يف 293ورقة، حمفوظ مبكتبة الأزهر، حتت رقم 7167.

)34( روائع النظم والنرث، طنطا، املطبعة العمومية، دون تاريخ. 
ويقع يف 96 �صفحة من القطع ال�صغري.

الق�هرة، املطبعة  )35( زعامة ال�صعر اجلاهلي بني امرئ القي�س وعدي بن زيد، 
املحمودية، 1934م.

ويقع يف 136 �صفحة من القطع الكبري، وهو عب�رة عن درا�ص�ت اأدبية ولغوية.

)36( ال�صيا�صة الإ�صالمية يف عهد اخللفاء الرا�صدين، الق�هرة، دار الفكر العربي، 
1961م.

ويقع يف 371 �صفحة من القطع الكبري، وتن�ول فيه املوؤلف العالقة بني الدين 
للكت�ب  الرا�صدين، وهو متمم  �صي��صي يف عهد اخللف�ء  والدولة من منظور 

الت�يل.

)37( ال�صيا�صة الإ�صالمية يف عهد النبوة،الق�هرة، دار الفكر العربي، دون ت�ريخ.
الواقع�ت  املوؤلف على  فيه  ال�صغري، وقف  القطع  ويقع يف 232 �صفحة من 
ب�ل�صي��صة  املق�صود  بتو�صيح  وعني  للنبي،  ال�صي��صية  واملواقف  الت�ريخية 
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النبي  بني  يجمع  ك�ن  الذي  الر�صول  و�صخ�ص  املدنية،  والدولة  ال�صرعية 
واحل�كم.

العربي،  الفكر  دار  الق�هرة،  لالإ�صالم،  ال�صري  العهد  يف  قري�س  �صباب   )38(
1927م.

ويقع يف 238 �صفحة من القطع ال�صغري، تن�ول فيه املوؤلف ج�نًب� من حي�ة 
�صب�ب ال�صح�بة يف �صدر الإ�صالم.

)39( �صذرات على �صرح �صذور الذهب يف معرفة كالم العرب، طنط�، املطبعة 
العمومية، دون ت�ريخ، يف علم اللغة.

)40( �صرح الإي�صاح للخطيب القزويني يف املعاين والبيان والبـديع، الق�هرة، 
مطبعة املحمودية، 1934م.

ويقع يف 228 �صفحة من القطع الكبري، يف جزاأين، يف علم البالغة.

)41( �صرح ديوان جمنون ليلى لقي�س بن امللوح بن مزاحم بن قي�س بن عدي 
العامري، الق�هرة، مكتبة الق�هرة، دون ت�ريخ.

درا�صة وحتقيق.

)42( �صرح وحوا�صي زبد العقائد الن�صفية، القاهرة، مطبعة الرحمانية.
�صرح وحتقيق.
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)43( الفقه امل�صور يف العبادات على مذهب الإمام ال�صافعي، الق�هرة، املكتبة 
التج�رية، 1938م.

درا�صة وحتقيق.

)44( يف احلدود الإ�صالمية، خمطوط.
يقع يف 115 ورقة، حمفوظ مبكتبة اأ�صرة املوؤلف، وعندي �صورة �صوئية منه. 
تن�ول فيه املوؤلف فقه احلدود، ونقد وتعليق ال�صيخ حممد اخل�صر ح�صني على 

مق�لته يف هذا ال�صبيل التي كتبت يف جملة »ال�صي��صة الأ�صبوعية«.

)45( يف ميدان الجتهاد، القاهرة، جمعية الثق�فة الإ�صالمية، 1949م.
ويقع يف 161 �صفحة من القطع ال�صغري، هو جمموعة من املق�لت جممعة 
عن الجته�د يف الإ�صالم، وبع�ص امل�ص�ئل الفقهية التي طرحت على م�ئدة 

الت�ص�جل بني املوؤلف وبع�ص �صيوخ الأزهر.

)46( القراآن واحلكم ال�صتعماري، الق�هرة، مكتبة الآداب.
ويقع يف 127 �صفحة من القطع ال�صغري، هو جمموعة من املق�لت تن�ول فيه� 
الغزو واحلرب،  القراآن من  ا�صتعم�ر، وموقف  املعنى الدليل لكلمة  املوؤلف 
وموقف  مكة  وفتح  �صب�أ،  وملكة  �صليم�ن  لق�صة  عر�صه  خالل  من  وذلك 
الذاتي  واحلكم  املغلوبة  لل�صعوب  املواطنة  حق  من  الإ�صالمية  الفتوح�ت 
لل�صعوب التي قبلت الإ�صالم، وع�ملية الإ�صالم وعن�صرية الفل�صفة الأر�صطية.



تقدمي
7373

)47( الق�صايا الكبى يف الإ�صالم، الق�هرة، مكتبة الآداب، دون ت�ريخ.
الق�ص�ي�  اأهم  املوؤلف  فيه  تن�ول  الكبري،  القطع  من  �صفحة   401 يف  ويقع 

الت�صريعية والفقهية التي طرحت على م�ئدة الجته�د منذ ع�صر النبوة.

)48( ق�صية جماهد يف الإ�صالح وبحوثها الدينية والعلمية والأدبية، الق�هرة، 
مطبعة العتم�د، 1958م.

ويقع يف 142 �صفحة من القطع ال�صغري، وهو ي�صتمل على ج�نب كبري من 
�صريته الذاتية وبع�ص مع�ركه مع اجل�مدين من �صيوخ الأزهر.

)49( الكميت بن زيد �صاعر الع�صر املرواين، الق�هرة، دار الفكر العربي، دون 
ت�ريخ.

)50( ملاذا اأنا م�صلم؟ الق�هرة، مكتبة ال�صرق، 1952م.
ويقع يف 170 �صفحة من القطع ال�صغري، وي�صتمل على ق�صة يرويه� املوؤلف 
الأ�صول  حول  احلديث  اأطراف  وتب�دل  الق�ص�و�صة  اأحد  ق�بل  داعية  عن 
اأ�صلوب  اأفك�ره�  العقدية لالإ�صالم وامل�صيحية، وقد انتهج املوؤلف يف �صي�غة 

املن�ظرات.

مكتبة  الق�هرة،  الرابع ع�صر،  اإىل  الأول  القرن  الإ�صالم من  املجددون يف   )51(
الآداب، 1951م.

التجديد  معنى  املوؤلف  فيه  تن�ول  الكبري،  القطع  ويقع يف 461 �صفحة من 
املجددين يف  ت�ريخ  تن�ولت  التي  الكت�ب�ت  اإىل  تطرق  ثم  املجدد،  و�صم�ت 
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احل�ص�رة  يف  املجددين  بني  املق�رن�ت  يعقد  راح  ثم  عليه�  وعّقب  الإ�صالم، 
الإ�صالمية وفال�صفة وعلم�ء اأوروب�.

)52( خمـتارات ال�صعر اجلاهلي، الق�هرة، مكتبة الق�هرة، 1952م.

)53( م�صروع املجلة الأزهرية، طنط�، املطبعة العمومية، 1924م.

ب واملف�صر، خمطوط. )54( امل�صحف املبوَّ
حمفوظ يف مكتبة اأ�صرة املوؤلف.

)55( امل�صحف ومراجعات اآياته، خمطوط.
حمفوظ يف مكتبة اأ�صرة املوؤلف.

)56( مع الأزهري التقدمي من ال�صيخ ال�صبكي اإىل فولتري، خمطوط.
حمفوظ يف مكتبة اأ�صرة املوؤلف.

)57( مع زعيم الأدب العربي يف القرن الع�صرين، الق�هرة، مطبعة عط�ي�، الق�هرة.
ويحتوي على تعليق�ته النقدية على كت�ب�ت طه ح�صني يف الأدب، ومنه�: يف 

ال�صعر اجل�هلي، والفتنة الكربى.

)58( مفاتيح كنوز القراآن، خمطوط.
حمفوظ يف مكتبة اأ�صرة املوؤلف.

)59( املقرر من تاريخ اأدب اللغة لطالب ال�صنة الرابعة
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)60( من اأين نبداأ؟ الق�هرة، مكتبة اخل�جني، دون ت�ريخ.
ويقع يف 207 �صفح�ت من القطع ال�صغري، وهو عب�رة عن تعقيب نقدي على 
امل�ص�جلة التي دارت بني ال�صيخ خ�لد حممد خ�لد وال�صيخ حممد الغزايل 

يف كت�بي: »من هن� نبداأ، ومن هن� نعلم«.

)61( املنطق املنظم يف �صرح امللوي على ال�صلم.

)62( املرياث يف الإ�صالم والرد على الفيل�صوف بينتام، الق�هرة، مطبعة ع�بدين، 
1932م.

الق�هرة،  الو�صعية،  ال�صماوية  وال�صرائع  الإ�صالمية  ال�صريعة  يف  املرياث   )63(
املطبعة املحمودية، 1934م.

ويقع يف 183 �صفحة من القطع ال�صغري.

)64( النحو اجلديد، الق�هرة، دار الفكر العربي، 1947م.

)65( النظم الفني يف القراآن، الق�هرة، مكتبة الآداب، دون ت�ريخ.
النزول  اأ�صب�ب  فيه  املوؤلف  تن�ول  الكبري،  القطع  من  �صفحة  ويقع يف 393 
والوحدة الع�صوية لل�صور القراآنية وج�نًب� كبرًيا من علم الأ�صلوبية احلديث، 

مع تعليق�ت على كت�ب�ت امل�صت�صرقني.
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)66( نقد كتاب طه ح�صني يف ال�صعر اجلاهلي، طنط�، مطبعة جريدة الكم�ل، 
1925م.

اجلديد  التعديل  يف  وكلمة  ال�صريف  لالأزهر  احلديث  التعليم  نظام  نقد   )67(
ال�صادر يف 1342هـ، الق�هرة، املطبعة العمومية، 1924م.

)68( النه�صة الأدبية قبل الإ�صالم، خمطوط.
حمفوظ يف مكتبة اأ�صرة املوؤلف.

)69( الو�صيط يف تاريخ الفل�صفة الإ�صالمية، الق�هرة، مكتبة اجل�معة الأزهرية.
الفل�صفة  ت�ريخ  املوؤلف  فيه  تن�ول  الكبري،  القطع  من  �صفحة   164 يف  ويقع 
اأعالمه�، وذلك يف �صيء من الإيج�ز غري  واأ�صهر  واأهم مب�حثه�  الإ�صالمية 

املخل، وهو من ب�كورة الكت�ب�ت الدرا�صية يف كلية اللغة العربية ب�لأزهر.



ُطبع لأول مرة عام )1375هـ/1955م(

عبد املتعال ال�صعيدي

ت�أليف



ژ ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب  يب  جت  حت  خت  مت  

ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  ژ ]البقرة/ 256[



ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ة يف  احلمد هلل الذي فتح ب�ب االجته�د يف الدين، ومل يجعل اجلمود �ُسنَّ
العلم، بل فتح ب�ب التجديد يف الدين والعلم على م�سراعيه، وجعل لكل قرن 
جمددين ينه�سون ب�لدين والعلم فيه، حتى ال يقف� عند حد حمدود، بل ت�سري 

االأمة بهم� يف ركب النهو�ض والتجديد، وال تتخلف عنه ب�لركون اإىل اجلمود.

وال�سالة وال�سالم على حممد اإم�م املجددين، و�سيد امل�سلحني، وعلى اآله 
و�سحبه اأجمعني.

� خطرًيا  وبعد، فهذا كت�ب »احلرية الدينية يف االإ�سالم« يحوي اجته�ًدا دينيًّ
على �سغر حجمه، ويبني اأن احلرية الدينية يف االإ�سالم ع�مة يف دعوة غري امل�سلم 
اإليه ويف دعوة من اأ�سلم ثم ارتد، وقد �سبقني بع�ض العلم�ء املجددين اإىل ترجيح 
به  اأحلق  الكت�ب  هذا  وه�أنذا يف  االإ�سالم،  اإىل  امل�سلم  دعوة غري  احلكم يف  هذا 

خطبة الكتاب 
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ترجيح هذا احلكم فيمن اأ�سلم ثم ارتد، واإين اأحمد اهلل على توفيقي اإىل ترجيح 
ا�ستثن�ء  الدينية ميزة للدين االإ�سالمي مطلقة ال  هذا احلكم فيه، لتكون احلرية 

ره�، واهلل اله�دي اإىل �سواء ال�سبيل. فيه�، خ�ل�سة ال �س�ئبة ُتَكدِّ



ق�صة الكتاب

حملة ال�سيخ عي�سى منون يف م�ساألة املرتد

كنت األفت كت�بً� يف م�س�ألة ال�سيخ عبد احلميد بخيت املدر�ض بكلية اأ�سول 
ژ ڇ  ڍ      ڍ  ڌژ)))«  اآية  »اجته�د جديد يف  الدين، وهو كت�ب 
ت�بعت فيه م� اأخذت به نف�سي من اإيث�ر التجديد على اجلمود، واإن اأث�ر ذلك عليَّ 
العلم�ء اجل�مدين، فك�ن ال�سيخ عي�سى منون �سيخ كلية ال�سريعة وع�سو هيئة كب�ر 
العلم�ء �س�بًق� من اأ�سد من ث�ر عليَّ من اأجل ذلك الكت�ب، فرد عليَّ مبق�ل عنيف 
ن�سره مبجلة االأزهر يف جزء �سعب�ن �سنة 375)هـ، حتت هذا العنوان »حكم املرتد 
يف ال�سريعة االإ�سالمية«. وقد غ�ظ ال�سيخ عي�سى منون اأين ذهبت يف كت�بي مذهًب� 
جديًدا يف تف�سري اآية ژڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ژ مل يذهب اإليه املتقدمون، 
وو�سلت فيه اإىل حكم جديد يف فطر املطيق لل�سوم، واأنكرت فيه م� ك�ن من تغ�يل 
وانتقدت حكمهم عليه  ال�سيخ عبد احلميد بخيت،  اأمر  بع�ض علم�ء االأزهر يف 
بنقله من وظيفة التدري�ض بكلية اأ�سول الدين اإىل وظيفة ك�تب يف معهد دمنهور؛ 

البقرة/ 84).  (((
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الأنه ك�ن يكفي تنبيهه اإىل خطئه يف هذه امل�س�ألة، وحتذيره من املج�زفة يف امل�س�ئل 
الدينية، حتى ال يعود اإىل مثل م� راآه فيه� من غري دليل له فيه، ولو اأنهم فعلوا 
هذا معه ل�س�نوا كرامة االأزهر مم� ح�سل يف م�س�ألته، ومل يلجئوه اإىل اأن ي�سعى يف 
اإبط�ل حكمهم اإىل جمل�ض الدولة، فينق�ض هذا املجل�ض حكمهم، ويحكم ب�إع�دته 
اإىل وظيفته يف كلية اأ�سول الدين، ثم ينتهي االأمر ب�إع�دتهم له اإىل وظيفته تنفيًذا 
حلكم هذا املجل�ض، بعد اأن ق�لوا فيه م� ق�لوا، وطعنوا يف علمه مب� طعنوا، وك�نت 
�سون االأزهر له� يف هذا الع�سر، وال يدري اإال  لطمة �سديدة من اللطم�ت التي يعرِّ

اهلل م� ينتهي اإليه اأمره مبثل هذا الت�سرف منهم.

فقد ختم ال�سيخ عي�سى منون مق�له ال�س�بق يف جملة االأزهر بتحري�ض اآثم 
على اإخراجي من كلية اللغة العربية؛ اإذ يقول يف خت�مه: فكيف يغيب عن اأ�ست�ذ 
يف كلية اللغة العربية م� مل يجهله �سبي�ن املك�تب؟ ف�إذا ك�ن هذا مبلغ اإدراكه يف 

اللغة العربية فكيف ي�سح اأن يوؤمتن على تدري�سه�؟

فيه  تخبط  م�  لوقف عند حد  يقول  م�  يزن  منون  ال�سيخ عي�سى  ولو ك�ن 
اأن ق�سيت يف  بعد  االآثم يف حقي،  ال�سعي  اإىل هذا  يج�وزه  ، ومل  الرد عليَّ من 
العربية نحو ثم�ن وثالثني �سنة، وك�ن يل  اللغة  الدينية وكلية  ب�ملع�هد  التدري�ض 
ق وَغرَّب يف البالد االإ�سالمية، وجعل  فيه� من االآث�ر العلمية م� مل يكن له، مم� �َسرَّ
� مل يكن لين�له، اإذ تنت�سر فيه� موؤلف�تي انت�س�ًرا عظيًم�، وتقراأ  يل فيه� مركًزا دينيًّ
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تقديرهم  من  وعندي  قرائه�،  من  بتقدير  واالأدبية  الدينية  املجالت  يف  بحوثي 
ملوؤلف�تي وبحوثي م� ال يحلم به ال�سيخ عي�سى منون.

الفرق بني احلرية الدينية واإباحة الكفر

ر كثرًيا قبل اأن يختم مق�له بهذا التحري�ض  ولو ك�ن اأي�ًس� يزن م� يقول لفكَّ
اآية ژ ڇ   االآثم؛ الأن الكت�ب الذي رد عليه يف هذا املق�ل »اجته�د جديد يف 
الن��ض يف  وقراأه  طويل،  بزم�ن  مق�له  ن�سر  قبل  ظهر  ژ«  ڍ      ڍ  ڌ   
اأنكره،  م�سر والعراق وال�س�م وغريه� من البالد االإ�سالمية، فلم ينكروا �سيًئ� مم� 

ژڄ   ومل يفهموا من ا�ستداليل بقوله تع�ىل يف االآية 29 من �سورة الكهف: 
ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چژ على اأنه ال اإكراه يف االإ�سالم 
على الدين اأن هذا يوؤدي اإىل اإب�حة الكفر؛ الأنه يجعل االأمر يف قوله ژ  چژ 
مق�له،  �سبق يف خت�م  م�  منون  عي�سى  ال�سيخ  فيه  ق�ل  الذي  هو  وهذا  لالإب�حة، 
وادعى فيه اأن مثل هذا ال يغيب عن العوام وال �سبي�ن املك�تب، واأنه ال ي�سح 
بعده ائتم�ين على تدري�ض اللغة يف كلية اللغة العربية، مع اأنه هو الذي عرث يف هذا 
عرثة ظ�هرة ال ي�سح اأن يقع فيه� من ك�ن �سيًخ� لكلية ال�سريعة وع�سًوا بهيئة كب�ر 
العلم�ء؛ الأن عدم االإكراه على الدين يف االإ�سالم ال يوؤدي اإىل اإب�حة الكفر؛ الأن 
املب�ح يف ال�سرع هو م� ال يث�ب على فعله وال يع�قب على تركه، والثواب والعق�ب 
االأوىل من  ب�ل�سنة  اأخروي�ن، كم� فهمن�ه ونحن طالب  للمب�ح  التعريف  يف هذا 
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معن�ه  االإ�سالم  الدين يف  على  االإكراه  وعدم  الدينية،  ب�ملع�هد  االأولية  االأق�س�م 
اأ�سي�ء حمرمة ال  اأو نحوه، وكم من  عدم االإكراه عليه بعق�ب دنيوي من �سيف 
عق�ب عليه� يف الدني�، وهذا كم� يف الكت�بّي الذي ال يخ�لف ال�سيخ عي�سى منون 
يف اأنه خمري بني االإ�سالم ودفع اجلزية، فهوال يكره على االإ�سالم يف الدني�، وهذا 

ال يوؤدي اإىل اإب�حة الكفر له يف ال�سرع؛ الأنه يع�قب عليه يف االآخرة.

اأثر �سوء الظن يف قراءة اجلامدين للكتب

واإمن� اأوقع ال�سيخ عي�سى منون يف هذا الفهم الذي مل يكن ينتظر من مثله 
اأنه مل يكن يقراأ يف كت�بي حني ك�ن يقراأ فيه، واإمن� ك�ن يقراأ يف اأوه�م وخي�الت 
واأمث�له  بعيد حني ك�ن هو  فيه� من زمن  ق�مت  نف�سه من جهتي، وقد  ق�ئمة يف 
اخل�طئ،  الفهم  هذا  نحو  على  اأراه  جديد  كل  ويفهمون  ب�لب�طل،  عليَّ  يثورون 
فريون اأين ملحد يف الدين، واأين اأبيح ال�سرقة والزن� واخلمر ونحوه� مم� يحد عليه 
�سرًع�، فليكن عند ال�سيخ عي�سى منون م� راأيته من اأنه ال اإكراه على الدين يف 
االإ�سالم معن�ه اإب�حة الكفر، على نحو م� ق�م يف نف�سه هو واأمث�له من اأين راأيت يف 

يوم م� اإب�حة ال�سرقة والزن� واخلمر.
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ما يفهمه اجلامدون من الكتب

وهذا اإىل اأن ال�سيخ عي�سى منون اإمن� يجيد هو واأمث�له فهم العب�رات املعقدة 
يف املتون؛ الأنهم يجدون �سروًح� تر�سدهم اإىل فهمه�، ثم يجدون حوا�سي له� بعد 
ال�سروح، ثم يجدون له� تق�رير بعد احلوا�سي، وهى م� ي�سمونه� ب�لكتب املخدومة، 
ال�سهل  العب�رات املعقدة حتى �س�ر املعقد عندهم �سهاًل، و�س�ر  األفوا هذه  وقد 
عندهم معقًدا؛ الأنه لي�ض على اأ�سلوب املتون التي األفوه�، فلي�ض له �سرح ير�سدهم 

اإىل فهمه، ولي�ض له حوا�ٍض وال تق�رير تو�سحه.

موازنة بينهم وبني املوؤلف يف كتبهم

وقد تربيت مثلهم يف هذه الطريقة، وع�نيت منه� واأن� ط�لب اأكرث مم� يع�نيه 
ر�س�هم  حمل  وكنت  �سيوخي،  اإعج�ب  مو�سع  كنت  حتى  به�،  تعلًق�  اأ�سدهم 
مع  الن�سفية  العق�ئد  »زبد  كت�ب  اأوؤلف  اأن  ط�لب  واأن�  اأمكنني  وقد  وتقديرهم، 
�سرحه� وحوا�سيه« ف�أخل�ض فيه اأح�سن تلخي�ض م� و�سع على منت العق�ئد الن�سفية 
اأُلَِّفت  من �سروح وحوا�ض وتق�رير، مع �سعوبة عب�راته�، ودقة علم الكالم الذي 
فيه، وقد ا�ستع�ن بكت�بي هذا كثري من طالب �سه�دة الع�ملية االأزهرية، واعرتفوا يل 
بف�سله عليهم يف نيل هذه ال�سه�دة، وبعد هذا كله ي�أتي ال�سيخ عي�سى منون ولي�ض 
له مثله، في�سعى بي ذلك ال�سعي االآثم، ويح�ول اأن يدخل يف النفو�ض اأين غري 

موؤمتن على تدري�ض اللغة العربية.
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ويل غري هذا اآث�ر كثرية خمطوطة و�سعته� يف مدة الطلب؛ الأين كنت اأُْعَنى 
اأين اخت�سرت  ب�لكتب االأزهرية من متون و�سروح وحوا�ض، ومنه�  العن�ية  اأ�سد 
تف�سري الفخر الرازي على ه�م�ض تف�سري الن�سفي، واخت�سرت �سرح م�سلم الثبوت 
وغريه من كتب اأ�سول الفقه على ه�م�ض كت�ب املنتهى البن احل�جب، اإىل غري 

هذا مم� األفته يف وقت الطلب.

اأثر حب املوؤلف للمطالعة يف نف�سه

اإيلَّ  فحبب  املكتب،  �سغري يف  ط�لب  واأن�  خرًيا  بي  اأراد  تع�ىل  اهلل  ولكن 
املط�لعة اإىل اأن �سغفت به�، حتى اإين ط�لعت ق�سة عنرتة اأكرث من ثالث مرات، 
واأن� تلميذ �سغري يف  اأهل قريتي يجتمعون حويل ويلذ لهم �سم�عه� مني،  وك�ن 
�سن الع�سر، ومل� انتقلت من املكتب اإىل املع�هد الدينية زدت يف املط�لعة �سغًف�، 
ومل اأق�سر نف�سي على الكتب االأزهرية التي كنت اأعنى به� تلك العن�ية ال�س�بقة، 
اجلرائد  اأط�لع  كنت  بل  عليه�،  اأنف�سهم  واأمث�له  منون  عي�سى  ال�سيخ  ق�سر  كم� 
التي ك�ن يندر بني الطالب االأزهريني من يط�لعه� يف تلك االأي�م، واأط�لع كل م� 
تخرجه املطبعة من كتب قدمية وحديثة يف العلوم على اختالف اأنواعه�، من اأدب 
اإىل فل�سفة اإىل ت�ريخ اإىل اجتم�ع اإىل �سي��سة اإىل غري هذا من العلوم والفنون، حتى 
اأَِلْفُت))) هذه الكتب اأكرث من اإلفي للكتب االأزهرية، و�سغفت به� اأكرث من �سغفي 
اأَِلْفُت: اأحببت. )هذا اله�م�ض ي�سري اإيل اإ�س�فة مراجعي مكتبة االإ�سكندرية للن�ض االأ�سلي للكت�ب، و�سوف   (((

ي�ستعمل الرمز )م) الحًق�  لالإ�س�رة اإىل ذلك).
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بهذه الكتب، وعرفت كيف اأفهم ال�سنفني: �سنف الكتب ذات املتون وال�سروح 
اإىل  التي ال حتت�ج  العب�رة، وهي  املب�سوطة  الكتب  والتق�رير، و�سنف  واحلوا�سي 
م� حتت�ج اإليه املتون من تع�ليق، وال ت�سيع الزمن يف فهم م� فيه� من تعقيد، بل 
عرفت بهذا ف�س�د طريقة املتون، واأدركت اأنه� ت�سرف طالبن� اإىل العن�ية ب�لق�سور، 
وحتول بينهم وبني الو�سول اإىل حق�ئق العلوم، واإىل فهم م�س�ئله� على الوجه الذي 
يربي فيهم ملكة الفهم ال�سحيح، وي�سل بهم اإىل مرتبة االجته�د التي و�سل اإليه� 
ال�سلف ال�س�لح، حني ك�ن ال يدر�ض العلم يف مثل هذه املتون، وال ُيْعنى ب�لق�سور 
اإىل االإ�سالح بني االأزهريني، حتى �س�ء  اأدعو  يف فهمه� كم� نعنى به�، ف�أخذت 
بهذا م� بيني وبني كثري من اأمث�ل ال�سيخ عي�سى منون، و�س�ء ظنهم بي يف عقيدتي 
واأتلطف  ف�أداريهم  املرة،  بعد  املرة  يثورون عليَّ  ويف درجة فهمي لكتبهم، وك�نوا 
معهم، حتى اأجنو منهم بح�سن التلطف، ويقيني اهلل من �سرهم بح�سن االإخال�ض، 
اإىل اأن ابتلوا مبثل ال�سيخ خ�لد حممد خ�لد، ومبثل ال�سيخ عبد احلميد بخيت، ممن 
ك�ل لهم ال�س�ع �س�عني، حتى انهزم احلق على اأيديهم، وانت�سر الب�طل عليهم؛ 
الأنهم ال يعرفون الطريق ال�سحيح لن�سر احلق، بعد اأن تقيدوا بطريقة املتون، ومل 
�، وال تقوى اأن تقف  يعرفوا اإال م� فيه� من ق�سور �سعيفة، ال ميكنه� اأن تن�سر حقًّ

اأم�م ب�طل.

وقد اأمكنن� بهذا اأن نقف اأم�م اأعالم الفكر احلديث من اأمث�ل االأ�ست�ذ طه 
ح�سني وغريه، وك�ن يل موقف مع االأ�ست�ذ طه ح�سني يف كت�به »ال�سعر اجل�هلي« 
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مل ميكن ال�سيخ عي�سى منون واأمث�له اأن ي�سلوا اإليه، وكذلك مع غريه من اأعالم 
بت، وحتدث  قت وغرَّ الفكر احلديث، وك�نت يل هذه املوؤلف�ت الكثرية، التي �سرَّ
عنه� امل�ستغلون ب�لعلم والت�أليف بني معجب ون�قد، وال�سيخ عي�سى منون ق�نع مب� 
ن�له من من��سب ال تفيده �سيًئ�، وال ترفع له ذكًرا، واإمن� هي اأو�س�عن� التي تو�سل 
اإىل مثل هذه املن��سب من يوؤمن به�، وحترم منه� من يخرج عليه�، ويزهد يف هذه 

املن��سب من اأجله�.

اأثر اجلامدين يف تاأخر الأزهر بعد النظام احلديث

االأزهر  اأف�دوا  ب�لتجديد  يوؤمن  ال  ممن  واأمث�له  منون  عي�سى  ال�سيخ  وليت 
واملع�هد الدينية �سيًئ� عند توليهم هذه املن��سب، بل اإن االأزهر واملع�هد الدينية مل 
جتن من َتَولِّيهم له� اإال ال�سرر، واإال اأن وقفت ج�مدة يف نظ�مه� احلديث كم� ك�نت 
ج�مدة قبل هذا النظ�م؛ الأن من توىل اأمره� ك�ن من اأمث�ل ال�سيخ عي�سى منون، 
جوا من االأزهر قبل هذا النظ�م، ومل يوؤمنوا بح�جة االأزهر اإىل التجديد،  ممن تخرَّ
فك�نوا يكرهون هذا النظ�م يف قرارة اأنف�سهم، ويعتقدون اأنه اأ�سعف العلوم القدمية 
يف االأزهر، واأفقد طالبه ملكة البحث يف عب�رات املتون على نحو م� ك�ن متبًع� يف 
االأزهر القدمي، فتع�سبوا لبق�ء هذه املتون و�سروحه� وحوا�سيه� وتق�ريره� يف النظ�م 
الفكري  اجلمود  من  فيه�  م�  الدينية  واملع�هد  االأزهر  يف  ببق�ئه�  فبقي  احلديث، 
وال�سعف العلمي، ومل يدرك طالبه� من النظ�م احلديث اإال ب�سي�ًس� من النور مل 
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يتمكن من الق�س�ء على ظالم العهد القدمي، وبهذا مل ميكن النظ�م احلديث اأن 
يكّون منهم جياًل جديًدا له ط�بع حديث يف الفهم والتفكري، يالئم بينهم وبني 
م� َجدَّ يف الع�مل من نه�سة حديثة يف العلم والعرف�ن، ويك�سبهم تقدير الق�ئمني 
على هذه النه�سة من اأويل االأمر، فلم ي�ستفد االأزهر من النظ�م احلديث اإال اأن 
اأفقده اجليل القدمي  الذي ك�ن مو�سع تقدير الن��ض اإىل حد م�، وال�سيم� الع�مة 
الذين ك�نوا يت�أثرون مب� يبدو عليه من مظ�هر ال�سالح والزهد يف الدني�، ثم و�سع 
مك�نه جياًل اآخر ال يك�سب تقدير الع�مة واأ�سب�هه�؛ الأنه تخلى عن مظ�هر اجليل 
اإال  يتخلَّ  الثق�فة احلديثة؛ الأنه مل  تقدير اخل��سة من ذوي  القدمي، وال يك�سب 
عن مظ�هر اجليل القدمي، ومل يتخل�ض كل التخل�ض مم� ك�ن فيه اجليل القدمي من 

العزلة واجلمود.

غر�ض ال�سيخ حممد عبده من النظام احلديث

ولقد ك�ن الف�سل يف اإن�س�ء النظ�م احلديث ب�الأزهر واملع�هد الدينية لل�سيخ 
حممد عبده - رحمه اهلل تع�ىل، وك�ن - رحمه اهلل تع�ىل - يريده اإ�سالًح� يق�سي 
على كل اآث�ر اجلمود يف االأزهر، ويفتح يف علومه ب�ب االجته�د والتجديد، ويق�سي 
على الكتب االأزهرية التي ال ميكن اإ�سالح االأزهر على هذا النحو مع بق�ئه�، ولكن 
اأولي�ء االأمر يف عهده راأوا اأن هذا �سيكون طفرة توؤدي اإىل ف�سل االإ�سالح، وراأوا 
ج، فلم ي�سع ال�سيخ حممد عبده اإال اأن يوافقهم،  اأن ي�سريوا فيه على �سبيل التدرُّ
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ولكنه مل يلبث اأن ث�ر عليه اأهل االأزهر، واأعلنوا �سخطهم على النظ�م احلديث 
احلديث  النظ�م  لهم  وترك  اإليه،  يعد  ومل  االأزهر  لهم  فرتك  به،  اأخذهم  الذي 
ليخ�سعوه للجمود وال يخ�سعوا اجلمود له، فبقي اجلمود فيه عزيًزا كم� ك�ن قبل 
هذا النظ�م، حتى عجز اإىل يومن� هذا عن تخريج مثل ال�سيخ حممد عبده، ولو اأنه 
�س�ر يف طريق التدرج لو�سل اإىل الغ�ية التي اأراده� منه، وهي فتح ب�ب االجته�د 
ج لن� اآالًف� مثل ال�سيخ حممد عبده، يرفعون من  والتجديد يف علوم االأزهر، وخلرَّ
وال  االأم�م،  اإىل  بيده  في�أخذون  االأمر،  اأويل  عند  مك�نته  ويحفظون  االأزهر  �س�أن 
ي�سل االأمر فيه اإىل مثل م� و�سل اإليه اليوم بف�سل اأن�س�ر اجلمود من اأمث�ل ال�سيخ 
هم الثورات العنيفة التي ق�مت يف البالد االإ�سالمية على  عي�سى منون، ممن مل تهزُّ
هذا اجلمود، وق�ست على اأمث�لهم يف بع�ض البالد االإ�سالمية، وتو�سك اأن تق�سي 
وا  عليهم يف بالدن�، ف�إذا ن�دى مثلي ب�أنه ال اإكراه يف االإ�سالم ق�موا وقعدوا وتوهّمَّ
ح مثلي مذهب من يرى اأن املرتد ي�ستت�ب اأبًدا وال ُيْقَتل  اأنه يبيح الكفر، واإذا رجَّ
ق�م ال�سيخ عي�سى منون ب�إنك�ر وجود هذا املذهب، ومل يجد اأم�مه اإال اأن يلج�أ اإىل 

معقل اأن�س�ر اجلمود من دعوى االإجم�ع على اأن املرتد يقتل اإذا مل ي�سلم.

جمود ال�سيخ عي�سى منون يف م�ساألة املرتد

وبعد، ف�إن الذي اأث�ر عليَّ ال�سيخ عي�سى منون اإىل ذلك احلد هو اأنه ن�سر 
االجته�د  على  للجمود  فيه  انت�سر  بخيت  احلميد  عبد  ال�سيخ  م�س�ألة  يف  مق�اًل 
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ك�ن  بل  احلميد،  عبد  ال�سيخ  اإليه  ذهب  م�  اإبط�ل  على  يقت�سر  ومل  والتجديد، 
مق�له كله يف ت�أييد اجلمود والتقليد، وقد تعر�ض فيه مل�س�ألة املرتد، فلم يذكر فيه اإال 
املذهب امل�سهور من اأنه ُيْقَتل اإذا مل ي�سلم، فرددت عليه هذا يف كت�بي »اجته�د 

جديد يف اآية ژ ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ژ«.

موقف جملة الأزهر مع املوؤلف وال�سيخ عي�سى منون

وقد �سكت ال�سيخ عي�سى منون طوياًل اإىل اأن بدا له اأن يرد عليَّ ب�ملق�ل 
له  ي�سمن  االأزهر  نفوذ يف  له  يزال  اآثره� الأنه ال  ولعله  االأزهر،  ال�س�بق يف جملة 
عدم متكيني من ن�سر رد عليه يف هذه املجلة، والأنه� ال تزال موئل اأهل اجلمود يف 
االأزهر، وال�سيم� بعد اأن �س�ر رئي�ض حتريره� االأ�ست�ذ حمب الدين اخلطيب، وهو 
رجل لي�ض له ثق�فة دينية اأ�سيلة، وم� ك�ن ملثله اأن يكون رئي�ض حترير جملة االأزهر؛ 
الأنه ال ب�س�عة له اإال التظ�هر ب�لغرية على الدين، وغرية مثله على الدين ت�سر وال 
تنفع، ومل يوؤَذ االإ�سالم يف ع�سرن� اإال من غرية مثله، وك�ن على االأزهر اأن يعرف اأنه 
َفه� من  ن�س�أ بني التج�رة يف الكتب وغريه�، واأنه لي�ض عنده من العلم اإال اأ�سي�ء َتَلقَّ
هن� وهن�ك ال ت�سل به اإىل درجة الفقه يف الدين، اإىل اأن بدا له اأن يت�سبه يف م�سر 
يَّ� من الرثى، واأين من  َ ب�ل�سيد حممد ر�سيد ر�س� -رحمه اهلل تع�ىل، ولكن اأين الرثُّ
لي�ض له درا�سة اأ�سيلة يف العلوم الدينية ممن تتلمذ على ال�سيخ حممد عبده، اإم�م 
امل�سلحني يف هذا الع�سر، وخري من فقه االإ�سالم من اأهل االأزهر، فلم يكن من 
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حمب الدين اخلطيب هذا اإال اأن امتنع عن ن�سر ردي على ال�سيخ عي�سى منون، 
بعد اأن ادعى عليَّ حني عر�ست عليه هذا الرد اأين راأيت فيم� راأيت اأن القراآن 
يدلني على  اأن  منه  الدعوى، وطلبت  يحيى، فكذبته يف هذه  اإىل   � يوحنَّ َحرَّف 
م�سدره� فعجز، ولو ك�ن يعرف قدر نف�سه لعرف ِمْن هذا اأنه رجل ال قيمة له يف 
اأمور الدين، واأنه ال ي�سح له اأن يكون رئي�ض حترير جملة االأزهر، واأن يزّج بنف�سه))) 
يف م�س�ئل الدين والعلم، وهو يبني عقيدته يف الن��ض على مثل تلك التف�ه�ت، 
اأطلب  اإىل �سيخ االأزهر،  اأر�سلت �سكوى من هذا بطريق كلية اللغة العربية  وقد 
فيه� منه اأن يكلف رئي�ض حترير هذه املجلة بن�سر ردي على ال�سيخ عي�سى منون، اأو 
ت�أليف جلنة للتحقيق فيم� ن�سبه اإيلَّ يف مق�له، وللتحقيق اأي�ًس� فيم� ن�سبه اإيلَّ رئي�ض 
حترير هذه املجلة، وال اأعلم اإىل اليوم م� ك�ن من اأمر �سيخ االأزهر يف هذه ال�سكوى.

ال�سيخ عي�سى  ن�سر ردي على  االمتن�ع عن  بهذا  م�سرور  ولكني مع هذا 
منون؛ الأنه يبني اأن هوؤالء الن��ض ال يهمهم حتقيق امل�س�ئل الدينية، وال يعنيهم اأن 
�نون يف عق�ئد الن��ض ب�لب�طل؛ الأن  يظهر احلق فيه� لهم اأو عليهم، واإمن� هم قوم طعَّ
لهم يف هذا �سهوة متلك عليهم نفو�سهم، والأنهم يتمكنون به� من الظهور ب�لغرية 

الك�ذبة على الدين.

وهذا اإىل اأن ذلك االمتن�ع عن ن�سر ردي على ال�سيخ عي�سى منون مبجلة 
هني اإىل ت�أليف هذا الكت�ب يف الرد عليه، واإىل اأن اأ�سيف بهذا كت�بً�  االأزهر وجَّ

يزّج بنف�سه: يدفع نف�سه. )م).  (((
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الن��ض،  القليل من  اإال  يقروؤه�  مق�ل �سغري يف جملة ال  بدل  اإىل كتبي،  جديًدا 
الأنه ال جديد  القراء؛  م� حت�سله من  اأ�سع�ف  اأ�سع�ف  امل�ل  االأزهر من  وتكلِّف 
اأمره�،  يف  االأزهر  ح�ر  وقد  مط�لعته�،  اإىل  ويدعوهم  بقراءته�،  الن��ض  يغري  فيه� 
ومل يعرف كيف يهتدي اإىل عالج �سحيح ل�سعفه�، بل تخبط يف هذا اإىل حد 
اأنه مل يجد غ�س��سة))) يف اال�ستع�نة على حت�سني ح�له� برج�ل من غري اأهله، وقد 
�س�ر على هذا من اأول ن�س�أته� اإىل اأن و�سل به املط�ف اإىل االأ�ست�ذ حمب الدين 

اخلطيب.

اإيثار الرد على ال�سيخ عي�سى بكتاب وبيان مباحثه

و�س�أبداأ يف هذا الكت�ب بن�سر مق�ل ال�سيخ عي�سى منون يف الرد على ال�سيخ 
اأتبعه بن�سر  اأوله، ثم  عبد احلميد بخيت، حتى يعرف الق�رئ م� بيني وبينه من 
ردي عليه يف كت�بي »اجته�د جديد يف اآية ژ ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ژ« ثم 
ل القول يف املو�سوع اخل��ض  اأتبعه بن�سر مق�له يف الرد عليَّ مبجلة االأزهر، ثم اأَُف�سِّ
بهذا الكت�ب، وهو عدم اإكراه غري امل�سلم على االإ�سالم، �سواء اأك�ن غري امل�سلم 

� اأم غري كت�بي. ا، و�سواء اأك�ن كت�بيًّ � اأم ك�ن مرتدًّ ك�فًرا اأ�سليًّ

الكت�ب،  هذا  ت�أليف  اأن حملني على  منون  عي�سى  لل�سيخ  الأ�سكر  واإين 
الأخدم به االإ�سالم كم� خدمته بكتب كثرية قبله، واأبني للن��ض اأن م� يراه ال�سيخ 

غ�س��سة: ذلة، منق�سة. )م).  (((
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ع عن ا�ستعم�له يف  عي�سى منون واأمث�له من اأن االإ�سالم انت�سر ب�ل�سيف ومل يتورَّ
الدعوة اإليه غري �سحيح اأو �سعيف، ليعلم الن��ض اأن االإ�سالم اأول داع اإىل حرية 
االعتق�د، واأنه �سبق اإىل هذا قبل اأن يتفق الن��ض عليه يف هذا الع�سر، ونحن يف 
الداعني يف  موافقة  عليه من  يخ�سى  بحيث ال  القوة  االإ�سالم من  اأن  نرى  هذا 
الأنه  وحده؛  تفيده  االعتق�د  حرية  اأن  نرى  بل  االعتق�د،  حرية  اإىل  الع�سر  هذا 
اأ�سح االأدي�ن كله�، واأكرثه� موافقة للفطر ال�سليمة، اأم� ال�سيخ عي�سى منون واأمث�له 

ْقَن� لهذا اأيُّن� لالإ�سالم اأََبّر. فيظهرونه بخالف هذا املظهر، و�سيعلم الن��ض اإذا ُوفِّ



متهيد

عنوانه�  كلمة   ((374 )�سنة  رم�س�ن  يف  بخيت  احلميد  عبد  ال�سيخ  ن�سر 
ب�إبداء هذا الراأي يف اخلط�أ الف�ح�ض  »اإب�حة الفطر يف رم�س�ن و�سروطه« ولوقوعه 
والزلل اجل�سيم ب�درت م�سيخة االأزهر ب�الإنك�ر عليه، ونبهت امل�سلمني اإىل خطئه، 
وقررت التحقيق معه، ثم اأح�لته اإىل جمل�ض الت�أديب االأعلى كم� هو حقه� �سرًع� 
وق�نونً�، وقد ن��سره فريق من الُكتَّ�ب، منهم احلقوقيون وحملة الق�نون ومدر�سوه، 
واأنكروا على م�سيخة االأزهر حم�كمته، فمنهم من احتج على ذلك ب�أنه ال كهنوتية 
يف االإ�سالم، ومنهم من احتج ب�أن يف حم�كمته حجًرا على حرية الفكر، ومنهم من 
ق�ل: اإن الدين �سلة بني العبد وربه، ويعني اأنه ال �س�أن الأحد فيمن يتدين ويت�سل 

بربه كم� �س�ء، ويقول يف الدين م� ي�س�ء.

ومل� ك�نت حملة هوؤالء الكت�ب ال تخ�ض م�س�ألة ال�سيخ بخيت، بل ميكن 
اأن تظهر يف الدف�ع عن كل من يتهجم على الدين، والوقوف يف وجه من ت�سدى 

متى يجوز االجتهاد ومتى ال يجوز؟

للشيخ عيسى منون
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نفو�ض  يف  يقولونه  م�  وتقرر  وانت�سرت  اأثمرت  ولو  عليه،  والتهوي�ض  عنه  للدف�ع 
من  راأيت   - عنه  الدف�ع  من  ا�سه  ُحرَّ يتمكن  ومل  الدين،  ُعرى  الع�مة النحلَّت 
اأَُبنيِّ للم�سلمني حقيقة الواقع يف مثل هذه امل�س�ئل، كم� اتفق عليه  واجبي اأن  
َنة من اأمر دينهم، ومييزوا احلق من الب�طل  َبيِّ �سلف االأمة وخلفه�؛ ليكونوا على 

فيم� يق�ل ويكتب يف �س�أنه.

بعث اهلل  �سيدن� حممًدا  ر�سواًل اإىل الن��ض ك�فة يف وقت انت�سر فيه 
الف�س�د، و�س�د فيه القلق والفو�سى واال�سطراب، وزاد الهرج واملرج بني الن��ض، 
ميوج))) بع�سهم يف بع�ض على غري هدى، فك�ن اإر�س�له رحمة للع�ملني، كم� ق�ل 
 على  ]االأنبي�ء/ 07)[ و�سرح  ژک  ک  گ   گ  گژ  تع�ىل: 
مع��سهم  وب�نتظ�م  واالآخرة،  الدني�  يف  اخللق  ب�سوالح  لت  تكفَّ �سريعة    ل�س�نه 

ومع�دهم.

تق�سيم اأحكام ال�سريعة اإىل اعتقادية وعملية

وهذه الشريعة قسمان:

)- اأحك�م اعتق�دية اأ�سلية، املق�سود منه� اعتق�ده� والت�سديق به� ح�سبم� دل عليه 
الربه�ن العقلي القطعي، واأيده م� ج�ء يف كت�ب اهلل الكرمي، و�سنة نبيه املطهر.

ميوج: ي�سطرب. )م).  (((
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ُمكلَّف  وكل  املكلَّفني،  من  العمل  منه�  املق�سود  عملية،  اأحك�م  والث�ين   -2
الوجوب  تع�ىل من  اهلل  ب�ختي�ره عن حكم  عنه  ت�سدر  التي  اأفع�له  تخلو  ال 
م�  ال�سرعي  ف�لواجب  ال�سرعية،  االأحك�م  ب�قي  من  غريهم�  اأو  احلرمة  اأو 
ي�ستحق  م�  �سرًع�  واملحرم  تركه،  على  العق�ب  وي�ستحق  فعله  على  يث�ب 
عنه. كفه�  ثم  اإليه  نف�سه  توجهت  اإن  تركه  على  ويث�ب  فعله  على  العق�ب 

ال�سرعية احلتمية،  للمخ�لفني لالأحك�م  الدني�   عقوب�ت يف  وقد �سرع 
�سرع يف بع�سه� وهو املهم منه� حدوًدا معينة يقيمه� على املخ�لف ويلُّ االأمر من 
املخ�لفني    واأوعد  االأمر،  يراه ويل  تع�زير))) كم�  الب�قي  و�سرع يف  امل�سلمني، 

ب�لعذاب ال�سديد يف الدار االآخرة.

ما يجوز الجتهاد فيه منها وما ل يجوز

ومنه�  اجللّي،  الوا�سح  منه�  اأدلة:  االأحك�م  ال�س�رع على هذه  ن�سب  وقد 
الدقيق اخلفّي، لذلك تنوعت هذه االأحك�م اإىل ثالثة اأنواع:

عن  اخللف  بنقل  القطعي  ب�لتواتر  اإلين�  نقلت  قطعية  يقينية  اأحك�م  الأول:   -1
ال�سلف جياًل بعد جيل من عهد النبوة اإىل االآن، فلم يخت�ض بعلمه� اخل��سة، 
بل ا�سرتك يف العلم به� الع�مة واخل��سة، فك�ن العلم ب�أنه� من دين االإ�سالم 

تع�زير: جمع تعزير وهو:الت�أديب. )م).  (((
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ال�سلوات اخلم�ض و�سوم  اثن�ن، وذلك كفر�ض  فيه  � ال يختلف  علًم� �سروريًّ
حق  بغري  النف�ض  وقتل  الزن�  وحرمة  احلرام،  اهلل  بيت  وحج  والزك�ة  رم�س�ن 

و�سرب اخلمر والرب� وغري ذلك مم� هو معلوم.

يخت�ض  ب�ل�سرورة  االإ�سالم  دين  من  املعلومة  االأحك�م  من  النوع  وهذا 
ب�أمرين:

الأول: اأن من اأنكر وجحد من امل�سلمني حكًم� من هذه االأحك�م املعلومة من 
دين االإ�سالم ب�ل�سرورة يكفر ويرتد عن دين االإ�سالم؛ الأنه بجحده 
َب الر�سوَل - عليه  هذا احلكم املعلوم قطًع� اأنه ج�ء به الر�سول  َكذَّ
َب الر�سول َكَفر؛ الأن االإمي�ن هو الت�سديق  ال�سالة وال�سالم، ومن َكذَّ

. مب� علم �سرورة اأنه من دين حممد

حكم املرتد القتل

واأحك�م املرتد عن االإ�سالم يف ال�سريعة االإ�سالمية معلومة: منه� القتل اإن 
ته، يتواله ويلُّ اأمر امل�سلمني، ق�ل : »ال يحل قتل امرئ م�سلم اإال  رَّ على ِردَّ اأ�سَ
 : ب�إحدى ثالث: كفر بعد اإمي�ن، وزن� بعد اإح�س�ن، وقتل نف�ض بغري حق«، وق�ل
»من بدل دينه ف�قتلوه«، ومنه� التفريق بينه وبني زوجته، وغري ذلك مم� هو مقرر 

يف الفقه.
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الأمر الثاين: اأن هذا النوع من االأحك�م ال جم�ل لالجته�د فيه وال يت�سور؛ الأن 
االجته�د ا�ستفراغ الو�سع يف ا�ستنب�ط حكم �سرعي غري معلوم.

2- النوع الثاين: اأحك�م �سرعية اأجمع عليه� اأئمة امل�سلمني مل يخ�لف فيه� اأحد، 
بنت  ا�ستحق�ق  اأمثلته�  ومن  الع�مة،  دون  اخل��سة  به�  ب�لعلم  اخت�ض  لكن 
ي�أتي  االبن ال�سد�ض مع البنت، وهذا النوع من االأحك�م ال يجوز ملجتهد 
بعد االإجم�ع خم�لفته؛ الأن خرق االإجم�ع حرام، اإال اأنهم مل يتفقوا على 
تكفري املنكر حلكم من هذا النوع، وال�سحيح اأنه ال يكفر، واإمن� ي�أثم ويف�سق 

اإن علم به، وال يجوز العمل بخالفه.

اختلفت  ولذلك  وخفيت،  اأدلته�  دقَّت  �سرعية  اأحك�م  الثالث:  النوع   -3
هذا  يف  ولي�ض  املذاهب،  وتنوعت  ا�ستنب�طه�،  يف  املجتهدين  االأئمة  اأنظ�ر 
االختالف يف هذا النوع من االأحك�م حرج، كم� اأنه لي�ض من االختالف 
هم  واأقرَّ ال�سح�بة  الر�سول بني  اأواًل: الأنه وقع يف زمن  املنهي عنه،  املذموم 
اأفرغ  اإذا  املجتهد  الأن  عنه؛  التغ��سي  ميكن  ال  �سروري  الأنه  وث�نًي�:  عليه، 
و�سعه وا�ستنبط احلكم من االأدلة واطم�أنت نف�سه اإليه ال يجوز له خم�لفته 
العب�د،  واإمن� فيه ف�سحة وتي�سري على  اتب�ًع� لغريه، وث�لًث�: الأنه ال �سرر فيه، 
وقد اتفق االأئمة املعتربون على اأن كل مكلف غري جمتهد عمل مب� حتقق اأنه 
ا�ستنبطه اأحد االأئمة املجتهدين يخرج من عهدة التكليف، �سواء قلن� اإن كل 
جمتهد م�سيب، واإن حكم اهلل يف احل�دثة الواحدة يتعدد، اأو اإن امل�سيب فيه� 
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واحد والب�قي خمطئ، واإن حكم اهلل ال يتعدد، واإن له يف كل ح�دثة حكًم� 
واحًدا؛ الأنه ال يرتتب على هذا اخلالف، اإال اأنه على الراأي الث�ين يكون 
للم�سيب اأجران، وللمخطئ اأجر واحد، واهلل  هو الذي يعلم امل�سيب 
واالأجر  للم�سيب  االأجرين  بف�سله  مينح  الذي  وهو  املخطئ،  الواقع من  يف 

للمخطئ.

�سروط الجتهاد واأنه ل جمال له الآن

هذه  ا�ستنب�ط  ي�ستطيع  ال  اأنه  ت�م  بو�سوح  له  ظهر  االأدلة  دقة  عرف  ومن 
االأحك�م اأي واحد، واإمن� الذي ي�ستطيعه هو املجتهد، وله �سروط �سرورية مبينة يف 
اأ�سول الفقه، منه� اأن يكون فقيه النف�ض، ع�ملً� بعلوم اللغة العربية واأ�سول الفقه، 
له�،  مم�ر�ًس�  ال�سرع  قواعد  مبعظم  حميًط�  وال�سنة،  الكت�ب  من  االأحك�م  ومبتعلق 
حتى يكت�سب قوة يفهم به� مق�سود ال�س�رع، خبرًيا مبواقع االإجم�ع كي ال يخرقه، 
واقًف� على الن��سخ واملن�سوخ واأ�سب�ب النزول، وغري ذلك مم� تنوء))) بحمله اجلب�ل، 

وهل ميكن اأو ال ميكن؟

وعندي اأنه لو وجد ال تظهر له ف�ئدة يف االأحك�م التي ا�ستنبطه� فعاًل االأئمة 
املجتهدون اإال ترجيح بع�ض املذاهب؛ الأنه البد له اأن يوافق اأحد املجتهدين، وال 

يجوز له خم�لفة اجلميع فيم� اتفقوا عليه، واإال ك�ن خ�رًق� لالإجم�ع وهو ال يجوز.

تنوء: تنه�ض مثقلة. )م).  (((
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التي مل  امل�ستحدثة  االأمور  االأحك�م يف  ا�ستنب�ط  ف�ئدة يف  له  تظهر  نعم، 
من  وهذا  زم�نهم،  يف  تكن  مل  الأنه�  اأتب�عهم؛  وال  ال�س�بقون  املجتهدون  ينظره� 
�سروري�ت ال�سريعة، ويف ظني اأن هذا لي�ض بع�سري؛ الأن م� مهده ال�س�لفون من 
واأ�سوله،  الفقه  علم  يف  ر  املتبحِّ العربية،  ب�للغة  الع�مِلَ  ن  ميكِّ والقواعد  ال�سوابط 
لع على كيفية ا�ستنب�ط االأئمة ال�س�بقني، اأن يدرج هذه االأمور امل�ستحدثة حتت  املُطَّ

�س�بط اأو ق�عدة �سرعية ت�سمله� اأو اإحل�قه� بنظ�ئره�، وال�سريعة ال تخلو عن ذلك.

ثم من م�ر�ض الفقه واأ�سوله ات�سح له اأن بي�ن االأحك�م ال�سرعية التي رويت 
واإفت�ء الن��ض به� لي�ض من حق كل اأحد؛ الأنه ال ي�ستطيعه على وجهه ال�سحيح 
ى علوم ال�سريعة اأ�سواًل وفروًع� وو�س�ئله� ب��ستيع�ب، وراجعه� املرة بعد  اإال من تلقَّ
ه�، ووقف على  املرة بتدري�ض اأو نحوه، حتى اأح�ط بدق�ئقه�، واأَمَلَّ بظ�هره� وخفيِّ
ّل غريه، وقد ق�ل اهلل تع�ىل:  ّل وُي�سِ َفَي�سِ ي�أمن اخلط�أ،  واإال مل  واأدلته�،  مداركه� 
ژىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئژ ]البقرة/ 69)[؛ 

  اأن تقولوا هذا حالل وهذا حرام من غري علم، وذكر  ي�أمركم ال�سيط�ن  اأي 
الأنه  جملته�  من  اأنه  مع  الفح�س�ء  ذكر  بعد  ىئژ  مئ    حئ   جئ   ی   ی   ی   ژ 

م على الفتوى اأمر عظيم اخلطورة، فك�ن الواجب اأن ي�سون  اأعظم اأنواعه�، ف�لتهجُّ
الق�نون الع�م للدولة ال�سريعة االإ�سالمية، ويحميه� من عبث الع�بثني، ويحدد من 
له حق بي�ن اأحك�مه�، كم� �س�ن �سن�عة الطب، ف�إن اخلطر على االأدي�ن ك�خلطر 

على االأبدان.
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�ه من اأنواع االأحك�م ال�سرعية وخ�س�ئ�ض كل نوع علمت  نَّ اإذا علمت م� بيَّ
اأن كل من اأبدى حكًم� خالف م� ُعِلَم اأنه من النوعني االأولني - وبخ��سة النوع 
االأول، وب�الأخ�ض اإذا ن�سره ودع� الن��ض اإليه - وجب على امل�سلمني على االأقل 
زجره وردعه حتى يتوب اإىل اهلل، ويرجع عن راأيه، وتزول اآث�ره ال�سيئة، ويح�سل 
عنه  يدافع  اأن  مل�سلم  يجوز  وال  الراأي،  هذا  اإىل  واأمث�له  هو  يعود  ب�أاّل  االطمئن�ن 
ويوؤيده، اأم� النوع الث�لث فقد و�سع اهلل فيه على عب�ده، فكل مكلف مل ي�سل اإىل 
درجة االجته�د وجب عليه اأن يتبع يف تلك االأحك�م املختلف فيه� من تطمئن 

اإليه نف�سه من االأئمة املجتهدين، ولي�ض الأحد االإنك�ر عليه يف هذا االتب�ع.

هذا، ويتعني علين� تفنيد))) حجج من ن��سر ال�سيخ بخيًت� يف راأيه املعروف، 
اأم� قولهم: ال كهنوتية يف االإ�سالم ف�إن اأرادوا ب�لكهنوتية وجود روؤ�س�ء دين يحللون 
مون ويوؤثِّمون ويع�قبون، اأو يعفون ويغفرون ب�آرائهم واأهوائهم من غري ا�ستن�د  ويحرِّ
اإىل ال�سريعة، فهوؤالء ال يوجدون يف االإ�سالم قطًع�، واإن اأرادوا وجود علم�ء يعرفون 
ال�سحيح،  الوجه  على  للن��ض  ببي�نه�  مكلَّفون  وهم  اهلل،  �سرعه�  التي  االأحك�م 
وروؤ�س�وؤهم اأولي�ء اأمور امل�سلمني، يحر�سون االإ�سالم من عبث الع�بثني، ويقيمون 
احلدود على املخ�لفني كم� �سرعه اهلل، ويوؤدبون املعتدين على االإ�سالم واأحك�مه، 
فهذا موجود وم�سروع يف االإ�سالم، وفقدهم وانقرا�سهم اإيذان بقرب قي�م ال�س�عة.

تفنيد: لوم وتخطئة وت�سعيف. )م).  (((
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واأم� حرية الراأي واحلجر على االأفك�ر فلي�ض مم� نحن فيه؛ الأين ال اأظن اأن 
اأحًدا يعقل اأن تعدي احلدود املقررة �سرًع� اأو ق�نونً� يدخل يف نط�ق حرية الراأي، 
واأن زجر املعتدين وتبيني خطئهم داخل يف نط�ق احلجر على االأفك�ر، واإال جل�ز اأن 

يقول كل واحد م� �س�ء فيم� �س�ء، وال �سك اأن هذه هي الفو�سى بعينه�.

واأم� القول ب�أن الدين �سلة بني العبد وربه فهو كلمة حق، اإال اأن هذه ال�سلة 
نه� على ل�س�ن نبيه ، اأم� ال�سلة بغري  يجب اأن تكون كم� حدده� الرب ، وبيَّ
د عليه وع�سي�ن؛ الأنه  ذلك فلي�ست �سلة، واإمن� هي انقط�ع وُبْعد عن اهلل تع�ىل، ومترُّ
مل ميتثل اأمره ونهيه يف حتديد تلك ال�سلة، وذلك وا�سح، واهلل �سبح�نه وتع�ىلعليم.





دعوته اإىل اجلمود

قد اخرتت كلمة االأ�ست�ذ الكبري ال�سيخ عي�سى منون مم� ُردَّ به على ال�سيخ 
اأواًل  عبد احلميد بخيت - وهو كثري - مل� له من املك�نة بني علم�ء االأزهر؛ الأنه 
ع�سو كبري يف جم�عة كب�ر العلم�ء، وك�ن �سيًخ� لكلية ال�سريعة من كلي�ت اجل�مع 
االأزهر، فراأيه ميثل راأي علم�ء االأزهر اإال الن�در منهم، والأنه ث�نًي� يربز الدافع ملن 
تغ�ىل منهم يف االإنك�ر على خط�أ ال�سيخ عبد احلميد بخيت على حقيقته، فهو مل 
َيرُثْ عليه الأنه خط�أ ظ�هر ال م�ستند له، واإمن� ث�ر عليه كم� يثورون على كل جديد 
يح�ول اخلروج على امل�ألوف عندهم ولو ك�ن �سوابً�؛ الأنه ال حمل عندهم للتجديد 
بعد املجتهدين ال�س�بقني، واإمن� �س�أنن� اأن نقلدهم وجنمد على مذاهبهم، وبهذا يهون 
خط�أ ال�سيخ عبد احلميد بخيت مع ظهوره يف ج�نب خطئهم يف جمودهم؛ الأنهم 
ح�سل  م�  كل  يف  �سبًب�  به  وك�نوا  اجلمود،  بهذا  واالإ�سالم  امل�سلمني  اأ�سروا  قد 
من  هذا  على  ترتب  وفيم�  واملع�رف،  العلوم  ت�أخر يف  من  ع�سرن�  للم�سلمني يف 
�سعفهم و�سي�ع بالدهم ومم�لكهم، ومن �سعف دينهم تبًع� ل�سعفهم، وال يحمل 

تعقيب على ال�صيخ عي�صى منون 
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ال�سيخ عبد احلميد بخيت مثل هذا الوزر يف خطئه يف تف�سري اآية ژ  ڇ  ڍ      
ڍ  ڌ   ڌ  ڎژ واإن ك�ن خطوؤه فيه ظ�هًرا كل الظهور.

فكل م� اأتى به االأ�ست�ذ ال�سيخ عي�سى منون يف مق�له يدخل يف دائرة ذلك 
اجلمود الذي يدعو اإليه هو ومن ي�س�ركه يف الدعوة اإليه من علم�ء االأزهر، ومل 
يكن عندهم خط�أ ال�سيخ عبد احلميد بخيت اإال فر�سة للعودة اإىل هذه الدعوة، 
االجته�د  اإىل  يدعو  من  اأمر كل  من  وللتهوين  على حقيقته�،  �س�فرة  والإظه�ره� 
والتجديد؛ الأنهم على �س�كلة ال�سيخ عبد احلميد بخيت، يج�زفون يف الراأي كم� 
ج�زف يف راأيه من غري دليل له عليه، وال جديد عندهم يعتدُّ به؛ الأنهم ال ميكنهم 

الو�سول اإىل جديد بعد ذلك القدمي الذي مل َيَدْع مك�نً� جلديد بعده.

جموده يف الأحكام العتقادية

اأدلته� - كم� هو  اأن  اأواًل يف ق�سم االأحك�م االعتق�دية االأ�سلية يرى  فهو 
الكرمي،  اهلل  كت�ب  يف  ج�ء  مب�  موؤيَّدة  قطعية  عقلية   - اأمث�له  وعند  عنده  م�سهور 
ه املطهرة، ومقت�سى هذا اأنه ال جم�ل لالجته�د يف تلك االأحك�م، واأنه  و�سنة نَِبيِّ
ال حمل للخالف فيه�؛ الأن اأدلته� قطعية ال تقبل االجته�د واخلالف، والبد من 
اعتق�ده� بيقني، فال يكفي فيه� الظن كم� يكفي يف االأحك�م العملية، وال يعذر 
فيه� املخطئ كم� يعذر يف هذه االأحك�م، بل هو اإم� ك�فر اأو ف��سق، والفرقة الن�جية 
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ال�سيخ عي�سى  ال�سنة عند  اأهل  فرقة  فرقة واحدة، وهي  االأحك�م االعتق�دية  يف 
منون واأمث�له من علم�ء االأزهر،  وم� عداه� من الفرق ال جن�ة له.

واأمث�له من  ال�سيخ عي�سى  الذي يحمد عليه  امل�سهور  واحلق خالف هذا 
اإذا  اأجران  له  املجتهد  اأن  بي�ن  يف  ورد  الذي  احلديث  الأن  املت�أخرين؛  علم�ئن� 
فله  ف�أ�س�ب  ف�جتهد  احل�كم  حكم  »اإذا   : قوله  وهو  اأخط�أ،  اإذا  واأجر  اأ�س�ب 
وقد  وفروع،  اأ�سول  بني  يفرق  ال  مطلًق�  ج�ء  واحد«  اأجر  فله  اأخط�أ  واإذا  اأجران، 
نُته يف بع�ض كتبي، ف�حلق اأن كالًّ  ذهب اإىل هذا كثري من علم�ء ال�سلف، كم� َبيَّ
اأحك�م ظنية  تقبل االجته�د، وفيه�  اأحك�م قطعية ال  فيه�  والفروع  من االأ�سول 
تع�ىل  اهلل  بوجود  االعتق�د  االأ�سول  القطعية يف  االأحك�م  ومن  االجته�د،  تقبل 
ونحوه، ومن االأحك�م القطعية يف الفروع وجوب ال�سالة ونحوه، ومن االأحك�م 
ة يف االأ�سول اأكرث االأحك�م التي اختلفت فيه� الفرق االإ�سالمية، من اأهل  يَّ نِّ الظَّ
ال�سنة واملعتزلة وال�سيعة واخلوارج ومن اإليهم، وقد اختلف يف بع�سه� اأهل ال�سنة 
ال�سنة  اأهل  من  القدامى  يذهب  ك�ن  التي  املت�س�به�ت  بع�ض  يف  كم�  اأنف�سهم، 
�سورة طه  االآية 5 من  تع�ىل يف  قوله  ويقولون يف مثل  اإجرائه� على ظ�هره�،  اإىل 
ذهب  وقد  جمهول،  والكيف  معلوم  اال�ستواء  ڑژ:  ژ   ژ   ڈ      ژ 
اإىل  فذهبوا  املعتزلة،  به  له�  اأوَّ م�  مبثل  ت�أويله�  اإىل  االأ�سعرية  وهم  منهم  املت�أخرون 
اأن اال�ستواء يف االآية مبعنى اال�ستيالء، ف��ستوى يف االآية مبعنى ا�ستوىل، وكل من 
ال�سلف  اأن مذهب  يرون  ك�نوا  واإن  اجته�ده،  االآخر يف  يعذر  ال�سنة  اأهل  فريقي 
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منهم اأ�سلم، ومذهب اخللف منهم اأعلم، ويجب اأن يكون هذا اأي�ًس� �س�أن م� بني 
اأهل ال�سنة وغريهم من الفرق االإ�سالمية، فيكون امل�سيب منهم م�أجوًرا، ويكون 
املخطئ منهم معذوًرا، وبهذا تكون هذه الفرق كله� ن�جية، والرواية ال�سحيحة يف 
حديث الفرق »�ستفرتق اأمتي اإىل اثنتني و�سبعني فرقة كله� ن�جية اإال فرقة واحدة« 

كم� بينت هذا يف بع�ض كتبي.

ولكن الذي �س�ع بني املت�أخرين خالف هذا، فقد �س�ع بينهم اأن االأحك�م 
بينهم  وا�ستهرت  املخطئ،  فيه�  يعذر  وال  االجته�د،  تقبل  ال  قطعية  االعتق�دية 
الرواية االأخرى يف حديث الفرق »�ستفرتق اأمتي اإىل اثنتني و�سبعني فرقة كله� 
املعتزلة،  عند  واملعتزلة  ال�سنة،  اأهل  عند  ال�سنة  اأهل  وهي  واحدة«  اإال  الن�ر  يف 
وال�سيعة عند ال�سيعة، واخلوارج عند اخلوارج، ف��ستد اخلالف بهذا بينهم، واأث�ر 
بينهم العداوة واخل�س�م، حتى تفرقت به كلمة امل�سلمني، و�سعف اأمرهم، وتغلب 

عليهم اأعداوؤهم.

ف�لفرقة الن�جية عند ال�سيخ عي�سى منون واأمث�له من علم�ء االأزهر هي فرقة 
اآثمون، وهم ج�مدون على  االأ�سعرية، وم� عداه� من الفرق االإ�سالمية خمطئون 
هذا كل اجلمود فيقلدون االأ�سعرية يف كل م� تذهب اإليه يف العق�ئد، ويتع�سبون 
له� ولو بدا لهم فيه� �سيء من ال�سعف، وقد بدا لبع�سهم �سيء من هذا فلم ي�سوغ 

لنف�سه اأن يخ�لفه� فيه، بل ق�ل كم� ق�ل ال�س�عر اجل�هلي:
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َة اإن َغَوْت    اإِلَّ من َغِزيَّ اأنا  َوَما 
 

اأَْر�َسِد     ُة  َغِزيَّ َتْر�َسْد  واإن  َغَوْيُت 
 

فق�م عنده هذا البيت اجل�هلي مق�م م� يعتمد عليه يف العق�ئد من االأدلة 
العقلية املوؤيدة مب� ج�ء يف كت�ب اهلل الكرمي، و�سنة نبيه املطهرة، وانقلب الدين عند 

هوؤالء الن��ض اإىل هذا التقليد املذموم، و�س�ر اإىل هذا التع�سب املمقوت.

خمالفته ملبادئ جماعة التقريب بني املذاهب

منه  يفيقوا  مل  الأنهم  االأزهر؛  علم�ء  من  اإليه  يذهب  ممن  هذا  يقبل  وقد 
بعد، ولكنه ال يقبل من ال�سيخ عي�سى منون؛ الأنه اأف�ق منه اأو تظ�هر ب�أنه اأف�ق، 
ف�ن�سم اإىل جم�عة التقريب بني املذاهب االإ�سالمية، وهي تقوم على اأ�س��ض جمع 
على  ق�ئًم�  بينه�  اخلالف  جعل  اإذا  اإال  هذا  ميكن  وال  الفرق،  هذه  بني  الكلمة 
االجته�د الذي يوؤجر فيه امل�سيب، ويعذر فيه املخطئ، وتكون فيه كل فرقة ن�جية، 
ولي�ست ف��سقة وال اآثمة، واأين هذا مم� ذهب اإليه ال�سيخ عي�سى منون يف االأحك�م 
االعتق�دية؟ فهو يخ�لفه كل املخ�لفة، وك�ن من الواجب اأن يظهر عليه اأثر ان�سم�مه 
اإىل جم�عة التقريب بني املذاهب االإ�سالمية، اللهم اإال اأن يكون ان�سم�مه اإليه� 
اأمر ال�سيخ عي�سى  اأن تنظر يف  لغر�ض يخفيه يف نف�سه، وك�ن على هذه اجلم�عة 
منون واأمث�له ممن ين�سمون اإليه� وهم ال يوؤمنون بدعوته�؛ الأن وجودهم فيه� ي�سر 

وال ينفع، وقد يكون لهم يف االن�سم�م اإليه� غر�ض اآخر.
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جواز خمالفة الإجماع بالدليل

دون  اخل��سة  به�  ب�لعلم  اخت�ض  التي  الفرعية  االأحك�م  يرى يف  ث�نًي�  وهو 
الع�مة ولكن اأجمع الفقه�ء عليه� اأنه ال يجوز ملجتهد خم�لفة االإجم�ع فيه�، وهذا 
مثل ا�ستحق�ق بنت االبن ال�سد�ض مع البنت؛ الأن خرق االإجم�ع حرام، ف�ملنكر 
حلكم من هذا النوع ي�أثم عنده ويف�سق اإن علم به، وال يجوز العمل بخالفه، واإن 

ك�ن ال يكفر به على ال�سحيح يف ذلك.

وهذا من اجلمود املذموم اأي�ًس�؛ الأن االإجم�ع فيه البد اأن ي�ستند اإىل ن�ض، 
ومن اجل�ئز اأن ي�أتي جمتهد فيفهم يف هذا الن�ض خالف م� فهموه، فال ي�سح اأن 
يحجر عليه ب�إجم�عهم اإذا ك�ن م� فهمه من الن�ض يف قوة فهمهم اأو اأقوى منه، بل 
يجب اأن يرتك الب�ب مفتوًح� يف ذلك، واأن يكون احلكم فيه لتقدير م� يراه من 
يخ�لف اإجم�عهم من قوة اأو �سعف، ولو اأخذن� بهذا مل� ج�ز لن� االآن م� �سرن� اإليه 
من خم�لفة االأئمة االأربعة يف بع�ض االأحك�م الفرعية، فقد كن� ندعي اأن االإجم�ع 
العمل مبذاهب غريهم، ثم خرقن� هذا  العمل مبذاهبهم، وعلى حترمي  انعقد على 
االأئمة  اإليه  ذهب  م�  بغري  واملرياث  الطالق  م�س�ئل  بع�ض  يف  وعملن�  االإجم�ع، 
االأربعة؛ الأنه ظهر اأن العمل به اأ�سلح من العمل مبذاهبهم، فيجب اأن يفتح هذا 
الب�ب يف كل اإجم�ع ي�س�كل هذا االإجم�ع يف مثل تلك االأحك�م، واأالَّ نتخَذه 
املعلومة  االأحك�م  مرتبة  اإىل  ت�سل  ال  الأنه�  فيه�؛  االجته�د  على  للحجر  و�سيلة 
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يته كم� اتفق على  من الدين ب�ل�سرورة، وال�سيم� اأن االإجم�ع مل يتفق على ُحجِّ
ية الكت�ب الكرمي وال�سنة ال�سحيحة. ُحجِّ

رد دعواه عدم فائدة الجتهاد الآن

وهو ث�لًث� يدعي يف االأحك�م الفرعية التي دقَّت اأدلته� وخفيت اأنه ال ف�ئدة 
من االجته�د فيه� بعد االأئمة املجتهدين، اللهم اإال ترجيح بع�ض مذاهبهم على 
بع�ض؛ الأن من يجتهد بعدهم البد اأن يوافق واحًدا منهم، وال يجوز له خم�لفة 
جميعهم فيم� اتفقوا عليه، واإال ُعدَّ خ�رًق� لالإجم�ع، وهو ال يجوز، وقد ت�س�ءل قبل 
هذا: هل ميكن ظهور جمتهد جديد يف تلك االأحك�م اأو ال ميكن؟ ثم ا�ستظهر اأنه 
ال ميكن ظهور جمتهد جديد فيه� اإال بذلك القدر من ترجيح بع�ض املذاهب على 
بع�ض؛ الأن االجته�د عنده البد له من �سروط تنوء بحمله� اجلب�ل، وال ميكن اأن 

يقوم بحمله� اأحد بعد من م�سى من االأئمة ال�س�بقني.

ظهور جمتهد جديد  اإمك�ن  يف  الت�س�وؤل  ذلك  وقوع  على  اهلل  نحمد  واإن� 
ال�سيخ عي�سى منون؛ الأنه مل يكن منَتَظًرا من مثله من علم�ء االأزهر، فقد  من 
ك�نوا يذهبون اإىل اأن االإجم�ع انعقد على وجوب العمل ب�ملذاهب االأربعة، وعلى 
حترمي العمل بغريه� من املذاهب القدمية، فال يجوز ظهور جمتهد جديد بعده� من 
اجلمود،  ذلك  من  التخل�ض  يف  منون خطوة  عي�سى  ال�سيخ  فت�س�وؤل  اأوىل،  ب�ب 
اأثر له� عنده؛ الأنه ع�د فحكم ب�أن املجتهد اجلديد ال ف�ئدة  واإن ك�نت خطوة ال 
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له اإال ترجيح بع�ض املذاهب على بع�ض؛ الأنه البد له اأن يوافق اأحد املجتهدين 
ال�س�بقني، وال يجوز له خم�لفة اجلميع فيم� اتفقوا عليه، واإال ُعدَّ خ�رًق� لالإجم�ع، 
االأم�م،  اإىل  �سعيفة  خطوة  خط�  اأن  بعد  الوراء،  اإىل  ث�نًي�  فرتاجع  يجوز،  ال  وهو 

وا�سرتد ب�ل�سم�ل م� اأعط�ه ب�ليمني.

من  جيلني  بعد  ظهروا  قد  االأربعة  االأئمة  من  املجتهدين  اأن  وال�سك 
جمتهدي ال�سح�بة والت�بعني، فلم يروا احلجر على اأنف�سهم يف االجته�د بعد من 
اأنف�سهم خم�لفتهم كم� يحرم  موا على  اأولئك املجتهدين، ومل يحرِّ �سبقوهم من 
علين� مثل هذا االآن ال�سيخ عي�سى منون، بل ك�نوا يقولون م� هو م�سهور عنهم: 
هم رج�ل ونحن رج�ل. ويرون اأنه يجب اأن يحكم عليهم بقيمة م� يذهبون اإليه يف 
خم�لفتهم، فلنقل االآن فيهم مثل م� ك�نوا يقولون فيمن �سبقوهم: هم رج�ل ونحن 
رج�ل. وليكن احلكم بينن� وبينهم لقيمة م� نذهب اإليه يف خم�لفتهم، من غري اأن 
يكون هن�ك ت�أثري لتقدم زم�نهم وت�أخرن� عنهم، فكم ترك االأول لالآخر، وال حجر 
لن� مب� عجز عنه  املع��سرون  فيه� علم�وؤه�  ي�أتي  اأورب�  على ف�سل اهلل تع�ىل، وهذه 
علم�وؤه� املتقدمون، فليكن عندن� اأي�ًس� من ميكنه اأن ي�أتي مب� عجز عنه املتقدمون 
من�؛ الأن� ب�سر مثل اأهل اأورب�، وال مينعن� من النهو�ض مثلهم اإال ال�سيخ عي�سى منون 
واأمث�له، ممن يرون اأن االجته�د له �سروط تنوء بحمله� اجلب�ل، فيوؤثر فين� تعجيزهم 

وتثبيطهم)))، ويجعلن� نر�سى مثلهم ب�لعجز، ونركن مثلهم اإىل اجلمود.

تثبيطهم: اإ�سع�فهم، تعويقهم. )م).  (((
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ول�ست اأدري من اأين اأتى ال�سيخ عي�سى منون بهذا احلكم الق��سي علين�؟ 
الأنه ال يوجد له �سند من كت�ب اهلل تع�ىل، وال �سنة ر�سوله ، قيل: وقد ق�ل 
النبي : »مثل اأمتي مثل املطر ال ُيدرى اأوله خري اأم اآخره«، فلم ينظر اإىل اآخر 
�س�وى يف  بل  منون،  عي�سى  ال�سيخ  به  نظر  الذي  االأ�سود  املنظ�ر  هذا  مبثل   اأمته 
اخلري بني اأوله� واآخره�، وليتن� تنبهن� لهذا ومل نركن اإىل تثبيط ال�سيخ عي�سى منون 
امل�سلمني  اأمل يف نهو�ض  واأنه ال  القي�مة قد قربت،  اأن  واأمث�له، من الذين يرون 
اجلمود  موقف  اإىل  الركون  واإال  اإليه،  �سرن�  مب�  الر�س�  اإال  يبق  فلم  ت�أخرهم،  بعد 
والعجز الذي ركنوا اإليه، وظنوا اأنه هو املوقف املحمود يف االإ�سالم، وم� هو ب�ملوقف 

املحمود فيه، بل هو موقف مذموم كل الذم، وال يرجى خري معه للم�سلمني.

ترجيح القول با�ستتابة املرتد دائًما وعدم قتله

وهو رابًع� قد ذهب اإىل اأن حكم املرتد يف االإ�سالم القتل، ومل يذكر غري 
اأمث�له من  وعند  فيه عنده  امل�سهور  هو احلكم  الأنه  املرتد؛  االأحك�م يف  هذا من 
احلكم  وهو  االأزهرية،  الكتب  يف  يقروؤونه  الذي  احلكم  هو  والأنه  االأزهر،  علم�ء 
الذي ذهب اإليه االأئمة االأربعة الذين ال يقروؤون غري مذاهبهم، فال قيمة ملذهب 
غريهم عندهم، واإن ك�ن هو املن��سب لروح ال�سريعة االإ�سالمية؛ الأنهم ال يراعون 

مثل هذا، وال يرون اإال اأن يجمدوا على املعروف لهم.
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واحلقيقة اأن املرتد فيه اأقوال كثرية غري هذا القول املعروف لل�سيخ عي�سى 
منون واأمث�له، ومن هذه االأقوال اأنه ي�ستت�ب اأبًدا وال يقتل، وقد ا�ستدل من ذهب 
اأب� مو�سى االأ�سعري قتل ُحَجْينة  اأن  اأن�ض بن م�لك  اإىل هذا القول مب� ُرِوَي عن 
فعل  م�  فق�ل:  اخلط�ب  بن  عمر  على  »فقدمت  اأن�ض:  ق�ل  واأ�سح�به،  الكذاب 
حجينة واأ�سح�به؟ ق�ل: فتغ�فلت عنه ثالث مرات، فقلت: ي� اأمري املوؤمنني، وهل 
ك�ن �سبيل اإال القتل؟ فق�ل عمر: لو اأتيت بهم لعر�ست عليهم االإ�سالم، ف�إن ت�بوا 
واإال ا�ستودعتهم ال�سجن«. وا�ستدل اأي�ًس� مب� رواه ابن م�سعود يف الرجل الق�ئل اإن 
ة، ومع هذا مل  ر�سول اهلل مل يعدل، وال اأراد وجه اهلل فيم� عمل، ف�إن هذا كفر وِردَّ
ن من اأراد قتله من اأ�سح�به من قتله، وقد رويت اأخب�ر مثل هذا اخلرب يف كفر  مُيَكِّ
تهم، ومل َيِرْد يف �سيء منه� اأن من ارتد ت�ب من ردته، وال اأنه  بع�ض الن��ض وِردَّ
قتل، وال اأنه �سجن، وال اأنه ا�ستتيب، ولن� اأن ن�أخذ من هذا اأنه ال يكره على التوبة 
اأي�ًس�، واإمن� ندعوه اإليه� ب�حلكمة واملوعظة احل�سنة، كم� ندعو غري امل�سلم الذي مل 

ي�سبق له االإ�سالم بهذا اأي�ًس�.

وقد ذهب احلنفية اإىل اأن املرتدة ال تقتل، وا�ستدلوا على هذا مب� ورد عن 
ك�نت  »م�  وق�ل:  مقتولة،  امراأة  راأى  مل�  الن�س�ء،  قتل  عن  النهي  من    النبي
هذه لتق�تل«، وميكنن� اأن ن�أخذ من هذا احلديث اأن من ورد قتله من املرتدين يف 
االأح�ديث ك�ن من املق�تلني، فيكون قتله الأنهم مق�تلون ال الأنهم مرتدون، وميكن 
وا دون  ي العرب؛ الأن العرب ُخ�سُّ اأي�ًس� حمل م� ورد من قتل املرتدين على مرتدِّ
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غريهم ب�أنهم ال يقبل منهم اإال االإ�سالم، مل� ورد من اأنه ال يقبل يف بالد العرب 
دين�ن، وك�ن هذا ل�سبب �سي��سي، ال ل�سبب ديني؛ الأنه اأريد جعل جزيرة العرب 
ى على اأ�سب�ب الفنت فيه�، وال يعود اخلالف  وطًن� خ�ل�ًس� للم�سلمني، حتى ُيْق�سَ
بني قب�ئله� اإىل مثل م� ك�نوا عليه يف اجل�هلية، بل ت�سري اأمة واحدة ال يفرق بينه� 

دين وال غريه، وتكون ملج�أ للم�سلمني اإذا مل يطب املق�م لهم يف غريه�.

وال �سك اأن القول ب�أن املرتد ُي�ستت�ب اأبًدا وال يقتل اأن�سب من غريه مب� ج�ء 
به االإ�سالم من احلرية الدينية، واأن�سب منه م� ذهبن� اإليه من اأن املرتد ال يكره على 
االإ�سالم بقتل وال ب�سجن وال بنحوهم� من و�س�ئل االإكراه، واإمن� يدعى اإىل العودة 
اإىل االإ�سالم ب�حلكمة واملوعظة احل�سنة، كم� يدعى غريه ممن مل ي�سبق له اإ�سالم 
بهذه الو�سيلة اأي�ًس�، ف�إن اأج�ب فبه�، واإال مل يكن جزاوؤه اإال العق�ب على ردته يف 
� �سريًح� يف قوله تع�ىل يف االآية 256  االآخرة، وقد ُنفي االإكراه على الدين نفًي� ع�مًّ
تع�ىل  قوله  ويف  ژی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبژ،  البقرة  �سورة  من 

يف االآية 29 من �سورة الكهف: ژڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  
چژ، وهذا نفي لالإكراه مطلًق�، فيجب اأن يدخل فيه من اأ�سلم ثم ارتد، كم� 

يدخل فيه من مل ي�سلم اأ�ساًل.

اأن نفي االإكراه يف  اإال الن�در ال يزالون ي�سرون على  ولكن علم�ء االأزهر 
االآيتني ونحوهم� من�سوخ ب�آي�ت القت�ل، وبقوله : »اأمرت اأن اأق�تل الن��ض حتى 

يقولوا ال اإله اإال اهلل« ونحوه من االأح�ديث الواردة يف القت�ل.
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نفي  من  ال�س�بقتني  االآيتني  يف  ورد  م�  تن�سخ  ال  القت�ل  اآي�ت  اأن  واحلق 
ف�لقت�ل  غريهم،  يف  ال  امل�سلمني  يق�تل  فيمن  واردة  الأنه�  الدين؛  على  االإكراه 
فيه� للرد على قت�لهم، ال الإكراههم على االإ�سالم ب�لقت�ل، وبهذا يكون القت�ل يف 

االإ�سالم حلم�ية الدعوة االإ�سالمية ممن يق�تله�، ال الإكراه الن��ض عليه�.

واأم� حديث »اأمرت اأن اأق�تل الن��ض حتى يقولوا ال اإله اإال اهلل« فلي�ض املراد 
اإذا  فيهم؛ الأنهم  الكت�ب ال يدخلون  اأهل  قطًع�؛ الأن  الن��ض  فيه جميع  ب�لن��ض 
ق�تلون� نق�تلهم ونخريهم بني االإ�سالم واجلزية، ف�إذا اخت�روا اجلزية ال نكرههم على 
االإ�سالم، وقد اأجمع على هذا الفقه�ء؛ الأنه �سريح القراآن يف اأهل الكت�ب، وبهذا 
تكون )األ) يف الن��ض للعهد ال لال�ستغراق، واإذا ك�نت للعهد اأمكن التخ�سي�ض 
خ�س�سوا  الذين  هم  االأربعة  واالأئمة  الكت�ب،  اأهل  بغري  التخ�سي�ض  بعد  فيه� 
الن��ض بغري اأهل الكت�ب فقط، ولكن هن�ك فقه�ء اآخرين ال يعرفهم اأهل االأزهر 
مل يقفوا يف تخ�سي�ض احلديث عند هذا احلد، وال ي�سر جهل اأهل االأزهر بهم اإذا 
ك�ن مذهبهم اأقرب اإىل روح االإ�سالم من مذاهب االأئمة االأربعة يف هذا احلكم، 
فقد ذهب اأولئك الفقه�ء اإىل اأن م�سركي غري العرب مثل اأهل الكت�ب يف التخيري 
بني االإ�سالم ودفع اجلزية، فيجب اأن يكونوا عندهم خ�رجني من حكم احلديث 
امل�سلحة  الأن  فقط؛  العرب  م�سركي  فيه  الن��ض  من  املراد  يكون  وحينئذ  اأي�ًس�، 
ال�سي��سية اقت�ست هذا فيهم خ��سة، كم� �سبق بي�ن ذلك، وبهذا ال ين�يف احلديث 
م� ج�ء به االإ�سالم من احلرية الدينية؛ الأن م�سركي العرب قد انتهى اأمرهم اأول 
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اإذ دخلوا يف االإ�سالم جميًع�، فلم يكن االإ�سالم بعدهم يف ح�جة اإىل  الدعوة؛ 
الو�سيلة التي ا�ستعملت معهم، بل يبقى م� ج�ء به من احلرية الدينية اإىل م� �س�ء 

اهلل تع�ىل.





خطر خمالفة الإجماع على الدين

مكث ال�سيخ عي�سى منون زمًن� طوياًل بعد ظهور كت�بي »اجته�د جديد يف 
ب على م�س�ألة املرتد فيه مبق�ل ن�سره  اآية ژ ڇ  ڍ      ڍ  ڌ ژ، ثم عقَّ
ال�سريعة  يف  املرتد  »حكم  العنوان  هذا  �سنة 375)هـ حتت  من  �سعب�ن  جزء  يف 

االإ�سالمية«، وهذا مق�له:

كنت كتبت مق�اًل بعنوان »متى يجوز االجته�د ومتى ال يجوز؟« مبن��سبة م� 
ن�سره ال�سيخ عبد احلميد بخيت يف اإب�حة الفطر و�سروطه، وقد ن�سر هذا املق�ل يف 
جملة االأزهر))) وجريدة اجلمهورية، ثم اطلعت على ُكَتيِّب مطبوع بعنوان »اجته�د 
جديد« لل�سيخ عبد املتع�ل ال�سعيدي االأ�ست�ذ يف كلية اللغة العربية، وقد ذكر فيه 
مق�يل امل�س�ر اإليه، وعقب عليه ب�أمور خم�سة، مهد له� بتمهيد رم�ين فيه واأمث�يل 

�سوال، �سنة 374)، �ض43)).  (((

حكم املرتد يف ال�صريعة االإ�صالمية 

للشيخ عيسى منون
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خط�أ  اإن  وق�ل:  امل�سلمني،  �سعف  �سبب  واأنن�  ب�جلمود  االأزهر  علم�ء  غ�لب  من 
ال�سيخ بخيت يهون يف ج�نب خطئهم وجمودهم.

ومل� ك�ن م�سلكه يف هذا التعقيب ال يجوز غ�ض النظر عنه راأيت من الواجب 
ف�إنه لو اتخذ  اأحك�م ال�سريعة،  اإىل م� فيه من اخلطورة على  عليَّ تنبيه امل�سلمني 
هذا امل�سلك يف اأي حكم �سرعي متفق عليه بني امل�سلمني الأمكن اإنك�ره والقول 
اأنه مل يب�ل ب�إجم�ع االأئمة، ومل يراع م� تقرر يف العلوم ال�سرعية  بخالفه، ذلك 
والعربية، حتى البديهي منه� الذي ال يجهله �سبي�ن املك�تب، وقد ت�سبث ب�سبه 

ال تخلو االأدلة من مثله�.

واإين اأبداأ ب�لتعقيب الث�ين الأنه اأهمه� واأخطره�)))، ق�ل م� ن�سه ب�حلرف:

»وهو ث�نًي� يرى اأن حكم املرتد القتل؛ الأنه هو امل�سهور عنده وعند اأمث�له من 
علم�ء االأزهر، وهو املقروء يف الكتب االأزهرية، وهو الذي ق�ل به االأئمة االأربعة، 
ال�سريعة  لروح  املن��سب  هو  ك�ن  واإن  عندهم،  ذلك  يف  غريهم  لقول  قيمة  وال 
يف  يدر�سوه  مل  الأنهم  خالفه؛  �سيًئ�  يرون  وال  هذا  على  فيجمدون  االإ�سالمية، 
كتبهم، مع اأن املرتد فيه اأقوال كثرية منه�: اأنه ي�ستت�ب اأبًدا وال يقتل، وقد ا�ستدل 
اأب� مو�سى االأ�سعري قتل ُحجينة  اأن  اأن�ض بن م�لك  اإليه مب� روي عن  من ذهب 

ْرته يف هذا الكت�ب عن مو�سعه يف كت�بي: »اجته�د جديد يف اآية  التعقيب الث�ين هو م� يتعلق ب�ملرتد، وقد اأخَّ  (((

ژڇ  ڍ      ڍ  ڌژ« .
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فعل  م�  فق�ل:  اخلط�ب  بن  عمر  على  »فقدمت  اأن�ض:  ق�ل  واأ�سح�به،  الكذاب 
حجينة واأ�سح�به؟ ق�ل: فتغ�فلت عنه ثالث مرات، فقلت: ي� اأمري املوؤمنني، وهل 
ك�ن �سبيل اإال القتل؟ فق�ل عمر: لو اأتيت بهم لعر�ست عليهم االإ�سالم، ف�إن ت�بوا 
واإال ا�ستودعتهم ال�سجن«. وكذلك ا�ستدل مب� رواه ابن م�سعود يف الرجل الق�ئل 
ة، ومع هذا  اإن ر�سول اهلل مل يعدل، وال اأراد وجه اهلل فيم� عمل. ف�إن هذا كفر وِردَّ
مل ميكن من اأراد قتله من  اأ�سح�به من قتله، وقد ُرِوَيت اأخب�ر يف مثل هذا من 
الكفر والردة، ومل يرد يف �سيء منه� اأن من ارَتدَّ ت�ب من ردته، وال اأنه قتل، وال 
اأنه �سجن، وال اأنه ا�ستتيب، ولن� اأن ن�أخذ من هذا اأنه ال ي�ستت�ب اأي�ًس�، وقد ذهب 
احلنفية اإىل اأن املراأة املرتدة ال تقتل، وا�ستدلوا مب� ورد عن النبي  من النهي عن 
قتل الن�س�ء مل� راأى امراأة مقتولة، وق�ل: »م� ك�نت هذه لتق�تل«، وميكنن� اأن ن�أخذ 
من هذا اأن من ورد يف االأح�ديث قتله من املرتدين ك�ن مق�تاًل، فيكون قتله الأنه 
مق�تل، ال الأنه مرتد، وميكن اأي�ًس� حمل م� ورد من قتل املرتد على من يرتد من 
العرب؛ الأنهم خ��سة ال يقبل منهم اإال االإ�سالم، وك�ن هذا ل�سبب �سي��سي ال 
� للم�سلمني، حتى يق�سى  ل�سبب ديني؛ الأنه اأريد جعل جزيرة العرب وطًن� خ��سًّ

على كل اأ�سب�ب الفنت فيه�، وتكون ملج�أ للم�سلمني اإذا اأ�سيبوا يف غريه�. 

احلرية  االإ�سالم من  به  مل� ج�ء  املن��سب  هو  املرتد  قتل  اأن عدم  وال �سك 
الدينية؛ الأن الدعوة فيه اإمن� تكون ب�حلكمة واملوعظة احل�سنة، ال بقت�ل اأو غريه من 
و�س�ئل االإكراه، وقد نفى القراآن االإكراه يف الدين نفًي� �سريًح� بقوله يف االآية 256 
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من �سورة البقرة: ژی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبژ وقوله يف االآية 29 
چژ،  چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ژڄ   الكهف:  �سورة  من 
ون - اإال الن�در - على اأن هذا من�سوخ ب�آي�ت  ولكن علم�ء االأزهر ال يزالون ي�سرُّ

القت�ل، اإلخ م� ق�ل مم� ال ف�ئدة يف نقله.

هذا م� ق�له االأ�ست�ذ ب�حلرف، واإين �س�أذكر م� قيل يف �س�أن املرتد من مواطن 
يف  مقت�سًرا  فقط،  االأربعة  االأئمة  ال  االأئمة،  جميع  بني  الوف�ق  وموطن  اخلالف 
واأم�  فيه�،  االأئمة  ملدارك  تعر�ض  غري  من  احلك�ية،  جمرد  على  اخلالف  مواطن 
َبه  ال�سُّ واأَُبنيِّ  االإجم�ع،  حك�ية  يف  االأئمة  كالم  �س�أنه  يف  ف�س�أذكر  الوف�ق  موطن 
به�  ت�سبث  والتي  عليه،  املجمع  احلكم  هذا  اخلالف يف  رائحة  منه�  ي�ستّم  التي 
هذا املجتهد اجلديد، ثم اأبطله�، ثم اأذكر االأدلة ال�سرعية التي ا�ستند اإليه� جميع 
َبه  االأئمة، مع االإ�س�رة اإىل م� ح�وله من حتويله� عن جمراه� الطبيعي، ثم اأذكر ال�سُّ
ا عنيًف�  التي ت�سبث به�، والتي ي�ستم منه� رائحة املع�ر�سة لهذه االأدلة، ثم اأكر كرًّ

على م� ادع�ه من احلكم املخ�لف لالإجم�ع.

ما قيل يف �ساأن املرتدة

اأجمع اأئمة امل�سلمني من �سح�بة وغريهم على اأن الرجل املرتد عن دين 
االإ�سالم يقتل بردته، واختلفوا يف املرتدة: فذهب اجلمهور اإىل اأنه� تقتل ك�ملرتد، 
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وذهب اأبو حنيفة واأ�سح�به والثوري وابن �سربمة وابن علية اإىل اأنه� ال تقتل، وروي 
ذلك عن ابن عب��ض.

وقيل ال  ا�ستت�بة،  مطلًق� ح�اًل من غري  املرتد  يقتل  فقيل  اأي�ًس�:  واختلفوا 
يقتل مطلًق� اإال بعد ا�ستت�بة، وقيل اإن ك�ن زنديًق�))) يقتل من غري ا�ستت�بة، واإن 

ك�ن غري زنديق ال يقتل اإال بعد اال�ستت�بة.

واختلف الق�ئلون ب�ال�ستت�بة: فقيل ي�ستت�ب مرة، وقيل ثالث مرات: قيل 
اإىل  اأنه ي�ستت�ب  اأي�م، وعن علي  اأويف ثالثة  اأو يف يوم واحد،  يف جمل�ض واحد، 

َخِعّي ي�ستت�ب اأبًدا. و�سنذكر م� فيه: �سهر، وقيل اأكرث، وعن اإبراهيم النَّ

حكاية الإجماع على قتل الرجل املرتد

دينه  ّبدل  »من  حديث  على  الكالم  يف  التمهيد«  »يف  الرب  عبد  ابن  ق�ل  اأوًل: 
ف�قتلوه«:

ِربت عنقه، واالأمة  »وفقه هذا احلديث اأن من ارتد عن دينه حلَّ دمه و�سُ
جممعة على ذلك، واإمن� اختلفوا يف ا�ستت�بته«، وبعد اأن ذكر اخلالف يف اال�ستت�بة 
ويف املرتدة ق�ل: »وروى عثم�ن بن عف�ن و�سهل بن حنيف وعبد اهلل بن م�سعود 
اأنه ق�ل: »ال    النبي  ال�سح�بة عن  وطلحة بن عبيد اهلل وع�ئ�سة وجم�عة من 

زنديًق�: الزنديق هو من يبطن الكفر ويظهر االإمي�ن. )م).  (((
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يحل دم امرئ م�سلم اإال ب�إحدى ثالث: كفر بعد اإمي�ن، اأو زن� بعد اإح�س�ن، اأو قتل 
نف�ض بغري نف�ض«، ف�لقتل ب�لردة على م� ذكرن� ال اختالف بني امل�سلمني فيه، وال 
واإمن� االختالف يف اال�ستت�بة وفيم�   فيه،  النبي  الرواية وال�سنة عن  اختلفت 

ذكر من املرتدة«. اهـ.

ثانًيا: ق�ل �س�حب املغني من فقه�ء احلن�بلة: »واأجمع اأهل العلم على وجوب قتل 
اأبي بكر وعمر وعثم�ن وعلي ومع�ذ واأبي مو�سى وخ�لد  املرتد، وروي عن 

وغريهم، فلم ينكر ذلك، فك�ن اإجم�ًع�«. اهـ.

ة عن دينه �سبب  دَّ ثالًثا: ق�ل ابن دقيق العيد يف �سرح العمدة: »فراق الرجل ب�لرِّ
الإب�حة دمه ب�الإجم�ع، واختلف الفقه�ء يف املرتدة«. اهـ.

هذا بع�ض م� قيل من حك�ية اإجم�ع اأئمة امل�سلمني ال االأئمة االأربعة فقط 
على وجوب قتل املرتد.

ما ي�سم منه رائحة اخلالف يف قتل املرتد

اأوًل: نقل عن اإبراهيم النخعي اأنه ق�ل: »ي�ستت�ب املرتد اأبًدا«.

فيفهم من ظ�هر كالمه اأنه يرى اأن الرجل املرتد ال يقتل، وقد اغرّت بهذا 
»وق�ل  �سبق:  كم�  االإجم�ع  حكى  اأن  بعد   - فق�ل  »املغني«  �س�حب  الظ�هر 
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لل�سنة  اأبًدا، وهو خم�لف  يقتل  اأنه ال  اإىل  يف�سي  اأبًدا. وهذا  ي�ستت�ب  النخعي: 
واالإجم�ع«. اهـ.

وكذلك اْغرَتَّ به ابن حزم فق�ل يف املَُحلَّى: »وق�لت ط�ئفة: ي�ستت�ب اأبًدا 
وال يقتل«. ورد عليه بقوله: »ولو �سح هذا لبطل اجله�د جملة؛ الأن الدع�ء ك�ن 
يلزم اأبًدا مكرًرا بال نه�ية، وهذا قول ال يقوله م�سلم اأ�ساًل، ولي�ض دع�ء املرتد– 
هذا  ف�سقط  احلربيني،  الكف�ر  من  غريه  دع�ء  من  ب�أوجب)))   - الكف�ر  اأحد  وهو 

القول«. اهـ.

من  حك�ه  م�  فحكى  حزم،  ابن  بكالم  اْغرَتَّ  اجلديد  املجتهد  اأن  ويظهر 
معنى  الأنه ال  مراد؛  النخعي غري  الظ�هر من كالم  هذا  اأن  والتحقيق  اخلالف، 
لال�ستت�بة الدائمة اإذا مل يرتتب على عدم االإج�بة �سيء، فيتعني حمله على اأنه 
ة، ولذلك ق�ل احل�فظ ابن حجر يف فتح الب�ري:  دَّ ي�ستت�ب اأبًدا كلم� رجع اإىل الرِّ
منه  تكررت  فيمن  اأنه  والتحقيق  عنه،  نقل  كذا  اأبًدا.  ي�ستت�ب  النخعي  »وعن 
ف�إن  ُتِرك،  ت�ب  واإن  ُقِتل،  يتب  ف�إن مل  ي�ستت�ب،  ارتد  اإذا  اأنه  يعني  اهـ.  ة«.  دَّ الرِّ
رجع وارتد ث�نًي� ي�ستت�ب، ف�إن مل يتب ُقِتل، واإن ت�ب ُتِرك وهكذا، هذا هو املعنى 
املعقول من كالم النخعي. وقد روى البيهقي يف »ال�سنن الكربى« ب�سنده هذا 
ال�سحيح  والدليل  رجع.  كلم�  ي�ستت�ب  املرتد  ق�ل:  اأنه  اأي  النخعي،  ملعنى عن 

الظ�هر - ب�أقل - اأو نحوه.  (((
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اجلزم  ب�سيغة  تعليًق�  �سحيحه  البخ�ري يف  ذكره  م�  النخعي  مراد  على  الوا�سح 
فق�ل: وق�ل ابن عمرو الزهري واإبراهيم اأي النخعي: تقتل املرتدة«. اهـ.

بقتل.  فيه� خالف، فهو يقول  التي  املرتدة  بقتل  النخعي يقول  ف�إذا ك�ن 
اأئمة احلديث الذين  اأن احل�فظ ابن حجر حينم� َبنيَّ  اأوىل، على  املرتد من ب�ب 
»اإذا  الن�ض:  الرواي�ت عن النخعي بهذا  اأن بع�ض  التعليق ظهر منه  و�سلوا هذا 

ارتد الرجل اأو املراأة عن االإ�سالم ا�ستتيب�، ف�إن ت�ب� ُتِرك�، واإن اأََبَي� ُقِتال«. اهـ.

اأن  ذكرن�ه  مم�  فيتعني  املرتدة،  على  االأولوي  القي��ض  اإىل  بن�  ح�جة  فال 
النخعي كغريه يقول بوجوب قتل املرتد اإن مل َيُتْب، واأن معنى م� نقل عنه من 

قوله: ي�ستت�ب اأبًدا، اأنه ي�ستت�ب كلم� رجع. واهلل اأعلم.

ثانًيا: م� رواه البيهقي يف »ال�سنن الكربى« وابن عبد الرب يف »التمهيد« وابن حزم 
وا عن  يف »املحلى« عن اأن�ض بن م�لك ق�ل: اإن نفًرا من بكر بن وائل ارتدُّ
االإ�سالم يوم ُت�ْسرت))) وحلقوا ب�مل�سركني، فلم� فتحت قتلوا يف القت�ل، ف�أتيت 
النفر من بكر بن وائل؟ فعر�ست يف حديثه  عمر بفتحه�، فق�ل: »م� فعل 
قتلوا،  وائل؟ قلت:  بن  بكر  النفر من  فعل  م�  فق�ل:  الأ�سغله عن ذكرهم، 
من  ال�سم�ض  عليه  طلعت  مم�  اإيلَّ  اأحب  �سلًم�  اأخذتهم  اأكون  الأن  فق�ل: 
بي�س�ء اأو �سفراء. فقلت: وهل ك�ن �سبيلهم اإال القتل؟ ارتدوا عن االإ�سالم 

بلد من بالد الفر�ض.  (((
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ب�مل�سركني، فق�ل: اعر�ض عليهم اأن يدخلوا يف الب�ب الذي خرجوا منه،  وحلقوا 
 ف�إن فعلوا قبلت منهم، واإال ا�ستودعتهم ال�سجن«. اهـ. وهذا لفظ رواية ابن عبد الرب، 
واللفظ الذي اأورده املجتهد اجلديد لفظ ابن حزم، وظ�هر هذه الرواية عن 
عمر اأنه يرى عدم قتل املرتد يف احل�ل، ولكنه مل يبني يف هذه الرواية غ�ية 
من  يخرج  اأو  ُيْقَتل؟  بعده�  َيُتْب  مل  ف�إن  معينة  مدة  ي�سجن  هل  �سجنه: 
ال�سجن من غري قتل؟ اأو ي�سجن موؤبًدا فال يخرج من ال�سجن اإال اإن ت�ب؟ 
كلٌّ حمتَمل. وقد ورد عن عمر م� يعني مدة �سجن املرتد بثالثة اأي�م، ف�إن 
ت�ب واإال قتل. فقد روى م�لك يف »املوط�أ« ق�ل: »قدم على عمر بن اخلط�ب 
رجل من ِقَبل اأبي مو�سى االأ�سعري، ف�س�أله عمر عن الن��ض ف�أخربه، ثم ق�ل 
له عمر: هل من مغربة خرب؟ ق�ل: نعم، رجل كفر بعد اإ�سالم، ق�ل: فم�ذا 
فعلتم؟ ق�ل: قربن�ه ف�سربن� عنقه. ق�ل عمر: هالَّ حب�ستموه ثالًث� واأطعمتموه 
كل يوم رغيًف� وا�ستتبتموه فلعله يراجع اأمر اهلل؟ اللهم اإين مل اأح�سر ومل 
اآمر ومل اأَْر�َض اإذ بلغني«. ويف رواية كم� يف »التمهيد« البن عبد الرب ق�ل: 
»قدم وفد اأهل الب�سرة على عمر ف�أخربوه بفتح ت�سرت، فحمد اهلل ثم ق�ل: 
هل حدث لكم حدث؟ ق�لوا: ال واهلل ي� اأمري املوؤمنني، اإال رجل ارتد عن 
دينه فقتلن�ه. فق�ل: ويلكم، اأن تطينوا عليه بيًت� ثالًث�، ثم تلقوا اإليه رغيًف�. ف�إن 
ت�ب قبلتم منه، واإن اأق�م كنتم اأعذرمت اإليه، اللهم اإين مل اأ�سهد ومل اآمر ومل 
اأَْر�َض اإذ بلغني«. اهـ. فهذا يدل على اأن عمر يرى وجوب اال�ستت�بة واإمه�له 
ُقِتل، فتحمل الرواية املطلقة على  اأي�م مع �سجنه فيه�، ف�إن ت�ب واإال  ثالثة 
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ذلك، وقد ا�ستدل ابن الق�س�ر - كم� يف فتح الب�ري - بهذا االأثر عن عمر 
مل� ق�له اجلمهور من وجوب اال�ستت�بة ثالثة اأي�م، وادعى اأن عمر ق�له مبح�سر 

ال�سح�بة ومل ينكر عليه، فك�ن اإجم�ًع�. اهـ.

قتل  امل�سلمني يف وجوب  فيه وجود خالف بني  يتخيل  اأن  م� ميكن  هذا 
املرتد، وقد ت�سبث به ح�سرة املجتهد اجلديد، ففهم منه اخلالف تبًع� البن حزم 
الذي اغرت مب� نقل عن النخعي، وك�ن الواجب ا�ستيف�ء البحث ليوفق بينه وبني 

من نقل االإجم�ع.

الأدلة ال�سرعية التي تعترب �سنًدا لالإجماع

اأوًل: قوله : »من بدل دينه ف�قتلوه«، اأخرجه البخ�ري واأ�سح�ب ال�سنن، وكلهم 
اأخرجوه يف �سمن ق�سة اإحراق عليٍّ لبع�ض الزن�دقة، اإال ابن م�جة، ف�قت�سر 

على هذا اللفظ.

ثانًيا: قوله : »ال يحل دم امرئ م�سلم اإال ب�إحدى ثالث: كفر بعد اإمي�ن، اأوزن� 
البخ�ري وم�سلم وغريهم�  اأخرجه  نف�ض«،  بغري  نف�ض  قتل  اأو  اإح�س�ن،  بعد 
ب�ألف�ظ متق�ربة، وق�ل ابن عبد الرب يف »التمهيد« - كم� تقدم: »ورواه عثم�ن 
ابن عف�ن و�سهل بن حنيف وعبد اهلل بن م�سعود وطلحة بن عبيد اهلل وع�ئ�سة 

وجم�عة من ال�سح�بة«.
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مو�سى  اأب�  بعث    اهلل  ر�سول  اأن  وغريهم�  وم�سلم  البخ�ري  اأخرجه  م�  ثالًثا: 
االأ�سعري اإىل اليمن، ثم اأتبعه مع�ذ بن جبل، فلم� قدم عليه األقى اإليه و�س�دة 
� ف�أ�سلم ثم  ق�ل: انزل. ف�إذا رجل ُمَوثَّق عنده، ق�ل: م� هذا؟ ق�ل: ك�ن يهوديًّ
د. ق�ل: اجل�ض، ق�ل: ال اأجل�ض حتى يقتل، ق�س�ء اهلل ور�سوله. ف�أمر  به  َتَهوَّ
فُقِتل. ويف رواية زي�دة بعد قوله: »ق�س�ء اهلل ور�سوله« هي قوله: »اإن من رجع 

عن دينه اأو ق�ل: بدل دينه ف�قتلوه«.

اأن  املعلوم  ومن  لالإجم�ع،  �سنًدا  تعترب  التي  ال�سرعية  االأدلة  بع�ض  هذه 
ب�تف�ق  ة  دَّ الرِّ اأهل   ح�رب  اأب� بكر  ف�إن  ال�سح�بة عملوا مبقت�سى هذه االأدلة، 
 � ال�سح�بة، وذلك معروف وم�سهور، واأخرج ابن عبد الرب يف »التمهيد«: اأن عليًّ
اأتى ب�مل�ستورد الِعْجلي وقد ارتد عن دين االإ�سالم، ف��ستت�به ف�أََبى فقتله، واأخرج 
عليه  فعر�ض  االإ�سالم،  بعد  ر  تن�سَّ وائل  بن  بكر  من  رجاًل  اأخذ   � عليًّ اأن  اأي�ًس� 

االإ�سالم �سهًرا ف�أََبى ف�أمر بقتله.

ثم اإن هذه االأح�ديث الدالة على وجوب قتل املرتد واآث�ر ال�سح�بة التي 
املق�تل،  املرتد  رائحة حمله� على  ُي�ستّم منه  م�  فيه�  لي�ض  العمل مبقت�س�ه�  تفيد 
وال على املرتد من العرب الذين ال يقبل منهم اإال االإ�سالم، كم� يقول ح�سرة 
املجتهد اجلديد، ومن الوا�سح اأن املق�تلني �سواء ك�نوا مرتدين اأو كف�ًرا اأ�سليني اأو 
م�سلمني بغ�ة يجب قت�لهم على الوجه املقرر يف ال�سريعة، وهذا حكم اآخر ب�أدلة 
اأخرى غري هذه االأدلة التي وردت فيمن بدل دينه وكفر بعد اإمي�نه، ولو ك�ن فرًدا 
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واحًدا مل يق�تل، واملرتد الذي نفذ فيه القتل اأبو مو�سى االأ�سعري كطلب مع�ذ 
� ف�أ�سلم ثم ارتد، فلم يكن من العرب الذين ال يقبل منهم اإال  ك�ن اأ�سله يهوديًّ

االإ�سالم.

ما يتخيل فيه املعار�سة لهذه الأدلة

  النبي  ق�سم  »مل�  ق�ل:  اأنه  البخ�ري عن عبد اهلل بن م�سعود  اأخرجه  م�  اأوًل: 
  ق�سمة ُحَننْي ق�ل رجل من االأن�س�ر: م� اأراد به� وجه اهلل. ف�أتيت النبي

ف�أخربته، فتغري وجهه فق�ل: رحم اهلل مو�سى، لقد اأوذي ب�أكرث من هذا.

  ثانًيا: م� اأخرجه البخ�ري وغريه عن اأبي �سعيد اخلدري اأنه ق�ل: »بين� النبي
بق�سم ج�ء عبد اهلل بن ذي اخُلَوي�سرة التميمي فق�ل: اعدل ي� ر�سول اهلل. 
اإذا مل اأعدل؟ ق�ل عمر بن اخلط�ب: ائذن يل  فق�ل: ويحك، ومن يعدل 
ف�أ�سرب عنقه. فق�ل: َدْعه ف�إن له اأ�سح�بً� يحقر اأحدكم �سالته مع �سالتهم 

ِمية«)2). و�سي�مه مع �سي�مهم ميرقون من الدين))) كم� ميرق ال�سهم من الرَّ

وجه املع�ر�سة اأن الذي �سدر من هذين الرجلني يف حق الر�سول  يعترب 
ة، ومع ذلك مل ي�أمر الر�سول  بقتلهم� وال ب��ستت�بتهم�، ومنع عمر من قتل  كفًرا َوِردَّ
الث�ين. فدل ذلك على اأن املرتد ال ُيْقَتل، بل وال ي�ستت�ب كم� راآه ح�سرة املجتهد 

ميرقون من الدين: يخرجون منه ب�ساللة اأو ببدعة. )م).  (((
ة: يخرتقه� ويخرج منه� ب�سرعة من غري مدخله. )م). ميرق ال�سهم من الرميَّ  (2(
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اجلديد. واجلواب عن ذلك: اأم� عن الرجل االأول ف�إنه ك�ن من املن�فقني، وا�سمه 
معتب بن ُق�سري من بني عمرو بن عوف، ومن املعلوم اأن الر�سول  ك�ن يف بدء 
االإ�سالم يتغ��سى عن املن�فقني وعم� يح�سل منهم من اإيذاء، حتى ال يعرف عنه 
اأنه يقتل اأ�سح�به، فتنفر الن��ض عن الدخول يف االإ�سالم، وك�ن يرجو اأن يهديهم 
اهلل اإىل االإمي�ن كغريهم ويع�ملهم مع�ملة املوؤمنني، وي�سلي على من م�ت منهم، ومل� 

اأََمَره اهلل بجه�دهم كمظهري الكفر، فق�ل تع�ىل:ژ ٱ   ا�ستقر االإ�سالم وظهر، 
عليهم،  ال�سالة  عن  ونه�ه   ،]73 ]التوبة/  ٻژ  ٻ   ٻ   ٻ  
فق�ل تع�ىل: ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆژ ]التوبة/ 84[.

هذا، واعلم اأن ابن حزم يف »املحلى« ذكر املن�فقني وم� ك�ن يح�سل منهم 
يف حق الر�سول  على اأنه �سبهة ملن يقول بعدم قتل املرتد، واأط�ل الكالم يف 
ذلك، وخال�سة م� اأج�ب به اأن املن�فقني اأق�س�م: منهم من مل يكن يعرف الر�سول 
عينه، ومنهم من ك�ن يعرفه ولكنه ت�ب، واأم� من ك�ن يعرفه وظهر منه كفر ومل 

يقتله فالأن ذلك ك�ن قبل ت�سريع قتل املرتد.

وقد علمت اأن م�أخذ ابن حزم يف حك�ية هذا القول هو م� نقل عن النخعي، 
و�سبق حتقيق القول فيه، و�س�حبن� املجتهد اجلديد تبع ابن حزم يف حك�ية هذا 
بعدم  القول  عليه  زاد  بل  فيه�،  راأيه  يف  يتبعه  ومل  اأورده�،  التي  وال�سبه  القول 
ا�ستت�بة املرتد اأي�ًس�، مع اأن ابن حزم حكى االإجم�ع على ذلك، وعب�رته: »واالأمة 
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ق�ئل يكره  يقتل، ومن  ق�ئل يكره وال  دينه، فمن  املرتد عن  اإكراه  جممعة على 
ويقتل«. اهـ.

واأم� عن الرجل الث�ين ف�إن الر�سول  اأخرب عنه ب�أنه راأ�ض اخلوارج، وذكر 
من  وذلك  اأخربه،  كم�  ووقع  وقت�لهم،  بقتلهم  واأمر  وم�آلهم  واأحوالهم  �سف�تهم 

دالئل نبوته.

ي�ستقر  اأن  قبل  ك�ن  رئي�سهم  الرجل  هذا  من  الكالم  هذا  �سدور  اأن  اإال 
االإ�سالم، فك�ن احل�ل داعًي� للت�آلف، لئال ينفر الن��ض من االإ�سالم، وقد ورد يف 
بع�ض طرق هذا احلديث اأنه حينم� اأراد عمر قتله ومنعه الر�سول  ق�ل - عليه 
ال�سالة وال�سالم: »وال اأريد اأن ي�سمع امل�سركون اأين اأقتل اأ�سح�بي«، ويف رواية 
هذا  البخ�ري  ذكر  ولذلك  اأ�سح�بي«؛  اأقتل  اأين  الن��ض  يتحدث  اأن  اهلل  »َمَع�َذ 

احلديث حتت ترجمة »ب�ب ترك قت�ل اخلوارج للت�ألف ولئال ينفر الن��ض عنه«.

وقد �سح عن اأبي �سعيد اخلدري راوي هذا احلديث اأن النبي  بعد اأن 
ا�ستقر االإ�سالم بعث اإىل هذا الرجل علي بن اأبي ط�لب ليقتله فلم يجده. واهلل اأعلم.

تفنيد الأدلة التي تخيلها من بنات  فكره على ما ادعاه من خمالفة الإجماع

اأم� قوله: وال �سك اأن عدم قتل املرتد هو املن��سب مل� ج�ء به االإ�سالم من 
احلرية الدينية فغري �سحيح على اإطالقه، ال ب�لن�سبة للم�سلمني، وال ب�لن�سبة للكف�ر، 
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وتع�زير  الدني� من حدود  رادعة يف  عقوب�ت  ال�سريعة  تقرر يف  فقد  امل�سلمون  اأم� 
ى منهم حدود اهلل، فت�رك ال�سالة يع�قب ب�لقتل اأو احلب�ض، وم�نع  لكل من تعدَّ
الزك�ة توؤخذ منه قهًرا، ف�إن ك�ن له َمنعة وق�َتَل يق�َتل، وهكذا ف�أين احلرية الدينية؟

واأم� الكف�ر ف�إن ك�نوا من اأهل الكت�ب واأمث�لهم ف�ملطلوب منهم اإم� االإ�سالم 
منهم  ف�ملطلوب  غريهم  من  ك�نوا  واإن  دينهم،  الأ�سل  احرتاًم�  اجلزية،  دفع  واإم� 

االإ�سالم فقط، ف�أين احلرية الدينية املطلقة لهم؟

فهذا  احل�سنة،  واملوعظة  ب�حلكمة  تكون  اإمن�  اإليه  الدعوة  الأن  قوله:  واأم� 
�سحيح على اجلملة، لكن اإن مل تفد احلكمة واملوعظة احل�سنة وع�ند الك�فر، ومل 
ي�سلم ومل يدفع اجلزية، اإن ك�ن من اأهل الكت�ب، اأو وقف يف �سبيل الدعوة على 

ا وال يق�تل اأم يق�تل؟ الراأي احلديث، فم�ذا يكون احل�ل؟ اأيرتك حرًّ

واأم� قوله: اإن القراآن نفى االإكراه يف الدين نفًي� �سريًح� وا�ستدالله ب�الآيتني، 
اأم� االآية االأوىل فكالم االأئمة فيه�  فهذا من عج�ئب االأفك�ر، وغرائب االأفه�م، 
اإجل�ء  الدين وال  تع�ىل يف  اهلل  اإكراه من  معن�ه� ال  اإن  ق�ل:  فمنهم من  م�سهور؛ 
اختي�رهم  اإىل  موكواًل  االأمر  واإمن� جعل  الغي،  الر�سد من  تبني  اأن  بعد  ق�سر  وال 
اأحد النجدين: طريق الهدى والر�س�د، وطريق الغي وال�سالل؛ ليتحقق االبتالء 
واالمتح�ن يف دار الدني�، ثم هو يج�زي كالًّ ح�سبم� فعل ب�ختي�ره، ورمب� يتوهم 
اأن هذا املعنى اإمن� يتم�سى على مذهب املعتزلة الذين يقولون بخلق العبد اأفع�له 
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الأنهم  اأي�ًس�،  ال�سنة  اأهل  مذهب  على  يجري  بل  ب�سحيح،  ولي�ض  االختي�رية، 
يقولون: اإن للعبد ك�سًب� واختي�ًرا هو من�ط التكليف)))، ومنهم من ق�ل: اإنه خرب 
مبعنى النهي، واملعنى ال ُتْكِرهوا اأحًدا على االإمي�ن، وهي خ��سٌة ب�أهل الكت�ب، 
ف�إنهم خمريون بني االإ�سالم ودفع اجلزية، و�سبب نزوله� يوؤيد هذا الراأي، وهن�ك 

اأقوال اأخرى، وكله� ال مَتُتُّ اإىل املرتد بن�سب وال �سبب.

واأم� االآية الث�نية ف�جلواب عنه� هو جمرد تالوته� بتم�مه�، ق�ل اهلل تع�ىل: 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ژڄ 

ک   ک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌڌ  ڍ  ڍ 
ک  کژ ]الكهف/ 29[.

وال �سك اأن الع�مي الذي ي�سمع تالوته� كل حني من ق�رئ �سورة الكهف 
يفهم منه� اأن الغر�ض التهديد من اهلل تع�ىل للك�فرين، وال يخطر يف ب�له اأن املعنى 

على االإب�حة والتخيري، اإذ ال معنى للوعيد ال�سديد حينئذ.

وقد راأيت كت�بً� �سغرًيا يدر�ض لتالميذ املدار�ض االأولية اأو االإعدادية فيه 
التمثيل لالأمر الوارد للتهديد بهذه االآية، فكيف يغيب عن اأ�ست�ذ يف كلية اللغة 
العربية، م� مل يجهله �سبي�ن املك�تب؟ ف�إذا ك�ن هذا مبلغ اإدراكه يف اللغة العربية 

فكيف ي�سح اأن يوؤمتن على تدري�سه�؟ هدان� اهلل واإي�ه �سواء ال�سبيل.

من�ط التكليف: ِعّلته. )م).  (((



طرق اجلامدين يف النقد

اأ�سكر اأواًل لل�سيخ عي�سى منون اأنه مل يلج�أ يف الرد على تعقيبي االأول عليه 
اإىل م� اعتيد بينن� من حم�ولة ك�سب االنت�س�ر يف اجلدال العلمي بكت�بة العرائ�ض 
َهم فيه� ب�حلق اأو ب�لب�طل ب�أنه اأحلَّ  فيمن يراد االنت�س�ر عليه اإىل اأويل االأمر، فُيتَّ
م حالاًل اأو اأنكر اأمًرا معلوًم� من الدين ب�ل�سرورة، ثم يطلب فيه� ت�أليف  حراًم� اأو حرَّ
جلنة للتحقيق معه فيم� اتهم به وعق�به عليه، وهن� ينقلب االأمر فيم� بني املختلفني 
يف الراأي من جدل علمي يتك�ف�آن فيه، ويقف كل منهم� مبفرده اإزاء االآخر، يح�ول 
اأن يوؤيد راأيه بو�س�ئل االإقن�ع واالقتن�ع، اإىل موقف اته�م يقف اأحدهم� فيه مبفرده 
ت�ألَّب))) عليه، ونقل اخلالف يف الراأي  اأم�م جمع قد  موقف املتهم، ويجد نف�سه 
اإىل فتنة عمي�ء ال يعرف فيه� حق من ب�طل، وال يراد فيه� االنت�س�ر على الراأي 
املخ�لف بو�س�ئل االإقن�ع واالقتن�ع، واإمن� يراد فيه� االنت�س�ر بقوة اجلم�عة، و�سعف 
اإنه  حتى  عليه،  ب�جتم�عهم  واأرهبوه  االته�م،  موقف  اأوقفوه  الذي  املتهم  موقف 

ت�ألب: جتمع، ت�س�فر. )م).  (((

تعقيب ثاٍن على ال�صيخ عي�صى منون
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غ�لًب� م� يوؤثر ال�سالمة من اته�مهم، فريجع عن راأيه املخ�لف لهم، ويقر لهم ب�أنه 
اأخط�أ فيم� راآه، ويح�ول �سرفه عم� اأث�رهم عليه بتكلف ت�أويل فيه، اأو نحو هذا مم� 
يجعله ينجو مم� يريدونه له من العق�ب، وي�سكن الفتنة التي اأث�روه� عليه، وكم من 
حق �س�ع بهذه الفنت العمي�ء، وكم من ب�طل ظهر به� على احلق، ومل يكن لهذا 
من نتيجة اإال اأن �س�د اجلمود بينن� على التجديد، اإيث�ًرا لل�سالمة من هذه الفنت، 
وخوًف� من ال�سغب الذي يث�ر بينن� كلم� ظهر واحد من� بجديد، اأو خرج براأي من 
االآراء على امل�ألوف، واإن� لنجني االآن من اآث�ر هذا اجلمود م� جنني، واإنه ليو�سك 
اأن يق�سي علين� الق�س�ء االأخري، ومع هذا ال نتنبه خلطره علين� وعلى الدين، بل 
نرى اأنه هو ال�سبيل حلفظ الدين، واأن فتح ب�ب التجديد واالجته�د فيه الق�س�ء 
عليه؛ الأن االأئمة ال�س�بقني قد و�سلوا ب�جته�دهم اإىل كل �سيء فيه، فلي�ض وراء 
اأجمعوا عليه، واإجم�عهم هو  اإال مبخ�لفة م�  اإال الهدم؛ الأنه ال يكون  اجته�دهم 

الدين الذي ال يتغري وال يتبدل، وال ميكن فتح الب�ب فيه ملجتهد اأو جمدد.

ما فعلوه يف فكرة احلدود الإ�سالمية

وقد اأبديت مرة فكرة يف احلدود االإ�سالمية على �سفح�ت جملة ال�سي��سة 
بت�أويله مبنعه  األغ�ه بع�سهم  ال�سرقة كم�  اليد يف حد  اأَْلِغ فيه قطع  االأ�سبوعية، مل 
منه�، كم� ق�ل النبي  يف بع�ض ال�سعراء: »اقطعوا عني ل�س�نه« يريد منعه من 
امل�سي فيم� ق�له ب�إعط�ئه م� ير�سيه، وهو ت�أويل بعيد كل البعد؛ الأن قطع اليد يف 
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ال�سرقة قد ح�سل من النبي  ومن خلف�ئه بعده، فبينوه بفعلهم على حقيقته، 
ومل يرتكوا جم�اًل لت�أويله بذلك الت�أويل البعيد.

فيه�،  اليد  قطع  اإىل  ال�سرقة  اإ�س�فة عقوبة يف  اإىل  ترمي  واإمن� ك�نت فكرتي 
ظروف  من  فيه�  التخفيف  يقت�سي  وفيم�  ال�سرقة،  ح�الت  بع�ض  يف  اإليه�  يلج�أ 
الزم�ن واملك�ن، وقد فتحت ب�ب اجلدال يف هذه الفكرة ليظهر احلق فيه� للن��ض، 
وكنت واثًق� من نف�سي يف القدرة على ت�أييده�، ف�إذا بي اأم�م فتنة عمي�ء ال نريد 
جدااًل فيه�، واإذا بي اأم�م من يتهمني ب�أنني اأََبْحت ال�سرقة والزن� و�سرب اخلمر، 
و�س�أبيح يف امل�ستقبل ترك ال�سالة والزك�ة وال�سوم واحلج، مع اأين اأردت بفكرتي 
يف احلدود االإ�سالمية وجه اهلل تع�ىل، ودفع م� يوجه اإليه� من طعون ال تزال توجه 
ْنُت  ُمكِّ لو  اأين  ومع  الو�س�ئل،  من  بو�سيلة  دفعه�  اجلمود حم�ولة  يرى  وال  اإليه�، 
االإ�سالمية يف  ب�ل�سريعة  العمل  اأكرب عقبة تعرت�ض  به�  لذلَّْلت  ت�أييد فكرتي  من 
ع�سرن�، و�سهلت ال�سبيل للعمل به� يف هذا الع�سر، ولكن هذه الفتنة قطعت عليَّ 
الطريق؛ الأنه� مل ترد اأن تفهم مني هذه الفكرة على حقيقته�، وك�ن اجلمود ال 
يزال قوي الدع�ئم، وك�نت الرجعية ال�سي��سية ترى اأنه هو املعقل الذي يحميه�، 

فك�نت ت�أخذ بن��سره، وحتطم كل من يثور عليه ولو ك�ن احلق معه.

�سيخ  ملن�سب  املراغي  م�سطفى  حممد  ال�سيخ  عودة  اأوائل  يف  هذا  وك�ن 
االأزهر، وك�ن - رحمه اهلل - يوؤيد حرية الفكر، ويكره اجلمود واأ�سح�به، فلم� راأى 
 ، الفتنة قد ا�ستدت، واأن �سيًخ� كبرًيا تويف اإىل رحمة اهلل قد توىل اأمر الث�ئرين عليَّ
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ك�ن  اإنه  حتى  االأزهر،  علم�ء  بني  مك�نته  وله  الدين،  اأ�سول  لكلية  �سيًخ�  وك�ن 
ين�ف�ض ال�سيخ املراغي يف من�سبه، وك�نت الرجعية ال�سي��سية توؤيده وتريد اأن يحل 
يف هذا املن�سب حمل ال�سيخ املراغي، وبهذا انقلب االأمر يف فكرتي اإىل �سراع 
اأن�س�ر ال�سيخ  اإليه ب�سبب، ف�ت�سل بي اإخوان يل من  دخلت فيه عوامل ال متتُّ 
توا على اأ�سح�ب هذه الفتنة م� لهم من اأغرا�ض، ف�سلكن�  املراغي، واأرادوا اأن يفوِّ
ت عليهم اأغرا�سهم، ومع هذا ن�لني عق�ب اأريد به فيم� ُنِقل اإيل ت�سكني  طريًق� فوَّ
هذه الفتنة، وك�ن عق�بً� دون م� اأراده اأ�سح�به� بكثري، ولكن اآث�ره ال تزال ق�ئمة 
بي، واإن ك�ن ال�سيخ املراغي قد خفف كثرًيا منه� ب�إع�دتي بعد مدة ق�سيته� يف 
اأواًل واأخرًيا،  رت له م� فعله معي  االأق�س�م الع�مة اإىل كلية اللغة العربية، وقد قدَّ
ن خ�سوم فكرتي مم�  واإن ك�ن دون م� كنت اأنتظره منه؛ الأنه على كل ح�ل مل ميكِّ
ك�نوا يريدون من حتطيمي، والأين كنت اأنظر اإىل اتف�قي واإي�ه يف دعوة االإ�سالح، 

وال اأطمع منه بعد هذا يف اأمر من اأمور الدني�.

ف�س�عت فكرتي بهذه الفتنة العمي�ء، وك�ن مم� اأده�سني اأن َتَبنَّى فكرتي يف 
جملة ال�سي��سة االأ�سبوعية التي ن�سرته� �سخ�ض جمهول مل يذكر اإال اأنه ج�معي، 
فكتب يف ت�أييده� مق�الت بهذه املجلة، ومع هذا مل يتحرك اأحد من االأزهريني 
للرد عليه، ومل تقم فتنة عمي�ء على املجلة التي ن�سرته� له، وقد نبههم اأحد قرائه� 
اإليه� فلم يتحركوا اأي�ًس� للرد عليه�، ثم اأخذته� بنف�سي اإىل من اأو�سله� اإىل ال�سيخ 
املراغي - رحمه اهلل؛ ليعرف اأن الفكرة مل تكن لعبة اأطف�ل، واأن اهلل قد هي�أ له� 
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لي�سوا طالب  اأنهم  الن��ض  ويعرف  اأمر خ�سومه� على حقيقته،  ليظهر  �ه�  تبنَّ من 
�ع طريق يف �سبيل احلقيقة، مينعون طالبه� من الو�سول  حق يف الدين، واإمن� هم ُقطَّ
اإليه� ب�لفتنة العمي�ء، ومب� يعتمدون عليه من قوة جم�عتهم، ال ب�الإقن�ع واالقتن�ع.

اإىل طريق  الطريق  لل�سيخ عي�سى منون عدوله عن هذا  اأ�سكر  واإذا كنت 
االإقن�ع واالقتن�ع - واإن ك�ن رده عليَّ ال يخلو من حتري�ض اآثم على فتنة يقوم به� 
غريه كم� بينته فيم� �سبق - ف�إين اآخذ عليه مع هذا التحري�ض اأنه خرج يف رده 
عليَّ من دائرة النقد اإىل دائرة ال�ستم، ولي�ض هذا يف �سيء من اجلدال العلمي 
الذي يق�سد منه الو�سول اإىل احلقيقة، ال الو�سول اإىل �ستم املخ�لف له ب�أنه اأقل 
فهًم� من العوام ومن �سبي�ن املك�تب، والتحري�ض عليه ب�أنه ال ي�سح اأن يوؤمتن على 
تدري�ض اللغة العربية التي اوؤمتن على تدري�سه� يف كليته، فم� ك�ن اأغن�ه عن هذا 
؛ اإذ مل ي�سمع اأحد لتحري�سه،  ال�ستم والتحري�ض؛ الأنه اأ�سعف كثرًيا من رده عليَّ
ومل ي�سدقه اأحد يف اأين اأقل فهًم� من العوام ومن �سبي�ن املك�تب، واإذا ك�نت 
جملة االأزهر قد امتنعت من ن�سر ردي عليه، وك�ن لهذا �سيء من االأمل يف نف�سي، 
فقد خفف منه اأنه� فيم� ق�له يل اأخرًيا رئي�ض حتريره� ال نريد اأن يقوم جدال يف هذا 
املو�سوع ال تت�سع له �سفح�ته�، فقطعت على ال�سيخ عي�سى منون م� ك�ن يريده 
من موا�سلة الكت�بة فيه، كم� بينه يف مق�له الذي ن�سرته له، ولعله� اأدركت اأنه مل 
َهه اإيلَّ من �ستم، واأنه� بعد اأن امتنعت من ن�سر ردي عليه ال ي�سح  يح�سن فيم� َوجَّ
اأن مت�سي يف ن�سر رده علي، ويف هذا �سيء من االإر�س�ء يل، ولكن االإن�س�ف ك�ن 
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يق�سي بن�سر ردي عليه، وموا�سلة البحث يف ذلك اخلالف بيني وبينه حتى تظهر 
احلقيقة فيه.

تهمة اجلمود من النقد املباح

وك�ن على ال�سيخ عي�سى منون اأن يعرف اأين مل اأخرج عن حدود النقد 
املب�ح حني و�سفته هو واأمث�له ب�جلمود، واأن اجلمود ال معنى له اإال اإيث�ر التقليد 
فلي�ض  التقليد،  هذا  اإيث�رهم  يف  �سيًئ�  يرون  ال  وهم  والتجديد،  االجته�د  على 
اأمرهم، ولي�ض يف بي�ن احلقيقة �سيء من ال�ستم، وال  و�سفهم به اإال بي�نً� حلقيقة 

خروج عن حد النقد.

وكذلك االأمر فيم� ذكرته من اأن م�سيبة امل�سلمني اليوم يف جمود هوؤالء 
اجل�مدين، ال يف خط�أ ال�سيخ عبد احلميد بخيت واأمث�له فيم� يح�ولونه من جتديد، 
واإن ك�ن راأيي قد تغري االآن يف هذا ال�سيخ؛ الأنه قد م�سى يف جم�زف�ته يف الراأي 

من غري ا�ستن�د على دليل �سحيح، وهذا اأ�سد �سرًرا من اجلمود على التقليد.

وهو  به،  اأ�سيبوا  مب�  اليوم  امل�سلمني  اأ�س�ب  الذي  هو  اجلمود  اأن  ف�حلقيقة 
الذي وقف حجر عرثة يف �سبيل نهو�سهم، وهو الذي ح�ل دون تقدمهم ال يف 
بل  اجلمود،  اإىل  هذا  ن�سب  من  اأول  ول�ست  اأي�ًس�،  الدني�  يف  بل  وحده،  الدين 
�سبقني اإىل هذا ع�سرات من املخل�سني لالإ�سالم، ممن �سعر بح�جة امل�سلمني اإىل 
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االإ�سالح والتجديد، ويف مقدمتهم امل�سلح�ن العظيم�ن: جم�ل الدين االأفغ�ين 
وال�سيخ حممد عبده - رحمهم� اهلل تع�ىل.

جمود الألو�سي يف اخرتاع الطيارات

اأول من ح�ل ب�جلمود بني امل�سلمني والنهو�ض الدنيوي يف ع�سرن�  ولعل 
�سبيل  اأول عقبة يف  وهذا حينم� و�سع خط�أً  ر،  املف�سِّ االألو�سي  مة  العالَّ احلديث 
بالد  ق�عدة   - لندن  اأهل  اأن  بلغه  قد  وك�ن  احلديث،  العلم  ب�آث�ر  امل�سلمني  اأخذ 
االإجنليز- يح�ولون �سنع �سفينة هوائية- طي�رة- تطري يف الهواء بقوة البخ�ر، بعد 
اأن جنحوا يف �سنع ال�سفن التي ت�سري بهذه القوة يف البح�ر، فحكم يف تف�سري قوله 

تع�ىل يف االآية )8 من �سورة االأنبي�ء: ژې  ې    ې  ى  ى    ائ   ائ  
ەئ  ەئ  وئژ ب�أن م� يح�وله اأهل لندن من �سنع هذه ال�سفينة غري ممكن؛ الأنه 

الدين  اأول خم�لفة خ�طئة بني  بهذا  ، وو�سع  ل�سليم�ن  املعجزة  ين�يف هذه 
� يفعله  ون))) يف نومهم، ويغفلون عمَّ والعلم، وجنى على امل�سلمني حني اأبق�هم يغطُّ
العلم احلديث يف نه�سة اأورب�، وال يتدبرون يف ع�قبة اأمرهم عند تخلفهم عن هذه 

النه�سة.

ولو �سح اأن م� ك�ن يح�وله اأهل لندن من �سنع �سفينة هوائية تطري يف ال�سم�ء 
 ، ل�سليم�ن معجزة  الريح  ت�سخري  جعل  من  االآية  تلك  يف  ورد  م�  يخ�لف 

ف�ض مع اإ�سدار �سوت م�سموع، واملق�سود: جعلهم يف غيبوبة عم� يدور حولهم. )م). ون: يرددون النَّ يغطُّ  (((
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لك�ن االأَْوىل مم� �سلكه االألو�سي املف�سر من احلكم ب�أن هذه املح�ولة غري ممكنة - 
وقد اأمكنت وبلغت الغ�ية يف االإمك�ن - اأن نرجع اإىل االأ�سل الذي ذهب اإليه 
العقل ودليل  تع�ر�ض دليل  اإذا  اأنه  – وهو  املف�سر منهم  االأ�سعرية - واالألو�سي 
النقل وجب ت�أويل دليل النقل مب� يوافق دليل العقل، فال نحمل ت�سخري الريح 
ل�سليم�ن  على م� نقل من الب�س�ط الذي ك�ن يطري به فيه؛ الأنه ميكن حمله 
مثاًل على ت�سخريه ل�سفنه ال�سراعية التي ك�نت جتوب البح�ر، وتنقل من االأر�ض 
املقد�سة اإىل بالد الع�مل القدمي ثم تعود اإليه�، على اأن احلقيقة اأنه ال تع�ر�ض بني 
حمل االآية على ت�سخري الب�س�ط ل�سليم�ن  وبني حم�ولة اأهل لندن �سنع 
بقدرة اهلل تع�ىل من غري    ب�سليم�ن  الب�س�ط ك�ن يطري  �سفينة هوائية؛ الأن 
ب�أ�سب�ب من  ف�إنه� تطري  الهوائية  ال�سفينة  اأم�  ا�ستع�نة عليه ب�سبب من االأ�سب�ب، 
�سنع االإن�س�ن، فال يكون فيه� �سيء من االإعج�ز كم� يف ت�سخري الريح بقدرة اهلل 

. تع�ىل لب�س�ط �سليم�ن

ذلك  يف  املف�سر  االألو�سي  يج�ري  ممن  منون  عي�سى  ال�سيخ  اأن  �سك  وال 
من  اإنه  قلت  ف�إذا  والتجديد،  االجته�د  كلمتي  ل�سم�ع  يرت�ح  ال  وممن  اجلمود، 
العلم�ء اجل�مدين فمعن�ه اأن يرت�ح اإىل اجلمود كل االرتي�ح، وال يرت�ح ل�سيء من 
االجته�د والتجديد، وال اأكون قد ج�وزت احلقيقة يف و�سفه بذلك، وال اأكون قد 
خرجت من دائرة النقد املب�ح بخالف م� و�سفني به من اأين اأقّل فهًم� من العوام 
و�سبي�ن املك�تب، ف�إنه �ستم �سريح ولي�ض يف �سيء من احلقيقة، ولو ت�أمل قلياًل يف 
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اأمري واأمره لعرف اأنه ج�وز احلقيقة فيه، ويف االإجم�ل م� يغني عن التف�سيل، ويف 
االإ�س�رة م� يغني عن العب�رة، فلي�ض يل اإال اأن اأقت�سر على بي�ن خطئه فيم� بني 

عليه ذلك ال�ستم، لينه�ر اأم�مه من اأ�س��سه، ويعلم اأّين� اأجدر به.

الأمر يف قوله تعاىل: ژ  چ   چ  چژ

ذكر ال�سيخ عي�سى منون يف الرد عليَّ اأين جهلت م� يعرفه العواّم و�سبي�ن 
 ]29 ]الكهف/  چژ  چ   چ    ژ  تع�ىل:  قوله  يف  االأمر  اأن  من  املك�تب 

للتهديد ال لالإب�حة والتخيري، وهو خمطئ يف هذا من وجوه:

الفرق بني التخيري يف الآية وكون الأمر فيها لالإباحة

اأولها: اأين مل اأذكر اأن االأمر يف قوله: ژ  چژ لالإب�حة والتخيري، واإمن� �ُسْقُت 
فيم� �سبق اآية �سورة البقرة واآية �سورة الكهف للداللة على اأنه ال اإكراه يف 
االإ�سالم على الدين بعق�ب دنيوي من قتل اأو نحوه، وهذا ال مينع اأن يكون 
االأمر يف قوله: ژ چژ للتهديد بعق�ب اأخروي ال دنيوي، وهو العق�ب 

الذي ذكرته االآية الث�نية بعد ذلك االأمر، فق�ل تع�ىل: ژ ڇ   ڇ  ڇ  
ال  اأخروي  عق�ب  فهو  االآية،   ]29 ]الكهف/  ڌڌژ  ڍ   ڍ   ڇ  
ين�يف  ال  هذا  اأن  �سك  وال  االآخرة،  ن�ر  االآية  يف  ب�لن�ر  املراد  الأن  دنيوي؛ 
اإكراه يف االإ�سالم على الدين؛ الأنه مل يهدد  اأنه ال  ا�ستداليل ب�الآية على 
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فيه� بعق�ب دنيوي، واإمن� هدد بعق�ب اأخروي، والعق�ب االأخروي ال يقت�سي 
االإكراه على الدين؛ الأن� نخ�لفه يف الدني� ب�ختي�رن� ونحن نوؤمن به، فم� ظنك 
اإذا مل ي�سلم، بل قد يوؤمن بعك�ض  ب�أن عليه عق�بً� يف االآخرة  مبن ال يوؤمن 
ذلك اإذا ك�ن يعتقد اأن جن�ته من العق�ب االأخروي ببق�ئه على دينه، واأنه اإذا 
اأ�سلم ال ينجو من هذا العق�ب، ولهذا ق�ل القرطبي يف تف�سري االآية: »ف�إن 
ف�آمنوا واإن �سئتم ف�كفروا«، ولي�ض هذا برتخي�ض وتخيري بني االإمي�ن  �سئتم 
والكفر، واإمن� هو وعيد وتهديد؛ اأي اإن كفرمت فقد اأُِعدَّ لكم الن�ر، واإن اآمنتم 

فلكم اجلنة. ف�لوعيد والتهديد فيه بعق�ب االآخرة.

الفرق بني عدم الإكراه على الإ�سالم واإباحة الكفر

وثانيها: اأنه يوهم بذلك اأين اأريد بعدم االإكراه على االإ�سالم اإب�حة الكفر؛ الأن 
يكون  وبهذا  الكفر،  وبني  بينه  التخيري  معن�ه  االإ�سالم  على  االإكراه  عدم 
الكفر عندي مب�ًح�، ويكون االأمر به يف االآية لالإب�حة، وهذه غفلة من ع�سو 
ال�سريعة �س�بًق� عن معنى االإب�حة �سرًع�؛  العلم�ء و�سيخ كلية  جم�عة كب�ر 
الأن املب�ح �سرًع� م� ال يث�ب على فعله وال يع�قب على تركه يف االآخرة، فال 
االإكراه على  ونفًي�، وعدم  اإثب�ًت�  الدنيوي  ب�لعق�ب  ال�سرعية  لالإب�حة  عالقة 
االإ�سالم معن�ه نفي االإكراه عليه بعق�ب دنيوي من قتل اأو نحوه، وكم من 
اأمور حمرمة مل يفر�ض ال�س�رع عليه� عق�بً� يف الدني�، ف�لكت�بي مثاًل اإذا مل 
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ي�سلم يكون اآثًم�، ومع هذا ال عق�ب عليه يف الدني� من قتل اأو نحوه؛ الأنه 
يخري اتف�ًق� بني االإ�سالم ودفع اجلزية، ولي�ض معنى تخيريه بينهم� اإب�حة ترك 
دنيوي،  بعق�ب  االإ�سالم  اإكراهه على  له؛ الأنه تخيري مبعنى عدم  االإ�سالم 

وهذا غري االإب�حة �سرًع� كم� �سبق.

حمل الأ�ساعرة الأمر يف الآية على التهديد دون غريهم

وثالثها: اأن كون االأمر للتهديد يف قوله تع�ىل يف اآية �سورة الكهف: ژچژ 
لي�ض من البداهة كم� يرى ال�سيخ عي�سى منون، حتى يرتب عليه اأنه َخِفَي 
اإىل  ذهبت  لو  ف�إين  املك�تب،  و�سبي�ن  العواّم  على  َيْخَف  مل  م�  منه  عليَّ 
اأذكر هذا يف ردي عليه كم�  اأن االأمر يف هذا لي�ض للتهديد - مع اأين مل 
�سبق - ف�إين اأكون بهذا موافًق� مل� ذهب اإليه �س�حب الك�س�ف، وهو �سيخ 
الك�س�ف  اأن  االآية  هذه  تف�سري  الني�س�بوري يف  ذكر  فقد  ب�تف�ق.  املف�سرين 
فلم  العلل،  وزاحت  احلق  ج�ء  واملعنى:  مبتداأ حمذوف،  احلق خرب  ق�ل: 
يبق اإال اختي�ر االإمي�ن اأو الكفر، وفيه دليل على اأن االإمي�ن والكفر والط�عة 
�سة اإىل م�سيئة العبد واختي�ره. ثم ذكر اأن االأ�س�عرة هي  واملع�سية كله� مفوَّ
التي حملته على اأمر التهديد. ثم ق�لت: اإن الفعل االختي�ري ميتنع ح�سوله 
بدون الق�سد اإليه، ثم ذلك الق�سد البد اأن يقع ب�الختي�ر والق�سد، وهكذا 

فيلزم الت�سل�سل.
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احلق  ج�ء  واملعنى:  حمذوف،  مبتداأ  خرب  احلق:  الك�س�ف:  عب�رة  وهذه 
االأخذ يف طريق  �سئتم من  م�  اختي�ركم الأنف�سكم  اإال  يبق  فلم  العلل،  وزاحت 
ن من اختي�ر  النج�ة اأو يف طريق الهالك، وجيء بلفظ االأمر والتخيري الأنه مل� ُمكِّ

اأيهم� �س�ء فك�أنه خمري م�أمور ب�أن يتخري م� �س�ء من النجدين. 

ومن هذا يرى ال�سيخ عي�سى منون اأن ط�ئفة االأ�سعرية هي التي جعلت االأمر 
يف قوله تع�ىل: ژچژ  للتهديد، واأن املعتزلة - ومنهم �س�حب الك�س�ف - 
اإب�حة الكفر �سرًع� عندهم، واإمن� معن�ه  يرون اأن االأمر للتخيري، ولي�ض معنى هذا 
اأنه ال اإجل�ء من اهلل على االإمي�ن والكفر، بل العبد خمري بينهم�، اإن �س�ء اآمن فف�ز 
بثواب االآخرة، واإن �س�ء كفر فعوقب على كفره فيه�، ولعل ال�سيخ عي�سى منون 
يرى اأي�ًس� يف غري االأ�س�عرة من �س�حب الك�س�ف وغريه من املعتزلة اأنهم خفي 
عليهم من ذلك م� ال يجهله العوام و�سبي�ن املك�تب، ولعل �س�حب الك�س�ف 
لو ت�أخر به الزمن وك�ن اأ�ست�ًذا بكلية اللغة العربية حلكم عليه ب�أنه ال ي�سح ائتم�نه 

على تدري�ض اللغة فيه�.

اآمن  ب�إمي�ن من  اأن التخيري جم�ز عن عدم املب�الة  وقد ذهب ال�سه�ب اإىل 
وُكْفِر من َكَفَر، وهو معنى غري التهديد اأي�ًس�.
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ترجيح اأن الأمر يف الآية للتخيري ل للتهديد

ورابعها: اأنه لو ك�ن االأمر يف قوله تع�ىل: ژچ   چ  چژ للتهديد - الأنه ال 
ي�سح جعله للتخيري بدعوى اقت�س�ئه الإب�حة الكفر مع اأنه حمرم - لك�ن االأمر 
يف قوله قبله: ژڃ  ڃ  ڃ  ژ للوجوب؛ الأنه لو ك�ن للتخيري القت�سى 
اأن يكون االإمي�ن مب�ًح� مع اأنه واجب، ولكن جعل االأمر يف هذا للوجوب 
ين�فيه تعليقه على امل�سيئة واالختي�ر؛ الأن املعلق على امل�سيئة واالختي�ر ال 
ال  وم�  حتتيم،  فيه  يكون  ال  واالختي�ر  ب�مل�سيئة  يكون  م�  الأن  واجًب�،  يكون 
حتتيم فيه ال يكون واجًب�، ف�حلق اأن االأمر يف املو�سعني للتخيري؛ ليالئم هذا 
الث�ين  االأمر  يحمل  اأن  يلزم  ال  واأنه  واالختي�ر،  امل�سيئة  على  فيهم�  تعليقه 
 على التهديد؛ الأنه يغني عن حمله عليه م� ورد بعده من التهديد يف قوله: 
اأبين�  ف�إذا  ]الكهف/ 29[.  ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌژ 
اإال اأن يكون فيم� قبله تهديد اأي�ًس�، فليكن يف �سيغة التخيري كله� بني االإمي�ن 

. والكفر، ال يف االأمر ب�لكفر وحده، كم� روي عن علي

والتحقيق اأن االأمر يف قوله: ژ  ڃژ وژ چژ لفظي ال حقيقي؛ 
� مع تعليقه على م�سيئة امل�أمور به كم� �سبق، واإمن� هو  الأنه ال معنى لكونه حقيقيًّ
على معنى فمن �س�ء اآمن ومن �س�ء كفر، ولكنه اآثر �سيغة االأمر للمب�لغة يف اإف�دة 
ره اهلل  التخيري، والأن اإمي�نه وكفره واإن ك�ن� مب�سيئته فهم� بتقدير اهلل تع�ىل، وم� قدَّ
البد اأن يكون، فهو ك�مل�أمور به يف لزوم وقوعه، ويوؤيد هذا م� روي عن ابن عب��ض يف 
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معنى االآية - من �س�ء اهلل له االإمي�ن اآمن، ومن �س�ء له الُكْفر َكَفر - فجعل اجلملة 
اإن�س�ئية لفًظ� خربية معنى، واإن ك�ن قد اأرجع ال�سمري يف قوله: ژڃ  ڃژ هلل 
تع�ىل وهو خالف ظ�هر االآية، ولعل ال�سيخ عي�سى منون يعرتف بعد هذا ب�أن م� 
و�سلت اإليه من ذلك يف معنى االآية ال يكون ممن يخفى عليه م� ال يخفى على 
العوام اأو �سبي�ن املك�تب، واحلقيقة اأن االأمر يف االآية لي�ض من ال�سهولة بحيث 

تخيل ال�سيخ عي�سى منون، ولهذا كرث فيه اختالف املف�سرين.



دعوى امتياز ع�سرنا بحرية العتقاد

يدعي الن��ض االآن اأن هذا الع�سر  ميت�ز على الع�سور ال�س�بقة بحرية االعتق�د، 
فقد �س�رت احلرية الدينية فيه اأ�ساًل مقرًرا يف د�ستور كل �سعب من �سعوبه، بعد اأن 
ك�ن يف الع�سور ال�س�بقة حم�كم تفتي�ض حت�رب حرية االعتق�د، وترتكب يف هذا من 
املظ�مل م� جعله� مثاًل �سيًئ� بني املح�كم. وقد األغى الع�سر احلديث مثل هذا بني الن��ض 
على اختالف اأدي�نهم، ونزع هذه ال�سلطة من رج�ل الدين يف اأورب�؛ ليكون االأمر يف 
�ض بني  الدين هلل وحده، وال يكون الأحد �سلطة على غريه يف اأمر دينه؛ الأنه �سر مقدَّ
العبد وربه، واحلق كم� �سي�أتي اأن االإ�سالم �سبق هذا الع�سر بتقرير حرية االعتق�د.

دعوى ن�سخ اآية ژی  جئ    حئ  مئژ)))

وقد ج�ء الع�سر احلديث وجمهور امل�سلمني يرون خط�أ اأن االإ�سالم انت�سر 
ب�ل�سيف، واأن الدعوة اإليه اإذا مل يفد فيه� ال�سلم وجب العدول عنه اإىل احلرب، 

البقرة/ 256.  (((

احلرية الدينية للكتابي وغريه
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لن�  الدخول فيه حلت  يقبلوا  ف�إذا مل  فيه،  الدخول  ب�ل�سيف على  الن��ض  ليكره 
القراآن«  »اأحك�م  كت�به  يف  العربي  بن  بكر  اأبو  الق��سي  يقول  هذا  ويف  دم�وؤهم، 
عند تف�سري قوله تع�ىل يف �سورة البقرة: ژی  جئ    حئ  مئژ ]البقرة/ 256[: 
»قيل اإنه� من�سوخة ب�آية القت�ل، وهو قول ابن زيد. الث�ين: اأنه� خم�سو�سة يف اأهل 
من  اجلزية  قبول  راأى  من  فكل  هذا  وعلى  اجلزية،  على  ون  يقرُّ الذين  الكت�ب 
جن�ض حتمل االآية عليه. الث�لث: اأنه� نزلت يف االأن�س�ر، ك�نت املراأة منهم اإذا مل 
ده، ترجو به طول عمره، فلم� اأجلى  يع�ض له� ولد جتعل على نف�سه� اإن ع��ض اأن تهوِّ

ري ق�لوا: كيف ن�سنع ب�أبن�ئن�؟ ف�أنزل اهلل تع�ىل االآية ژی  جئ     �سِ اهلل تع�ىل بني النَّ
حئ  مئژ. ثم ق�ل: قوله تع�ىل: ژی  جئژ عموم يف نفي اإكراه الب�طل، ف�أم� 
االإكراه ب�حلق ف�إنه من الدين، وهل نقتل الك�فر اإال على الدين، ق�ل : »اأمرت 

اأن اأق�تل الن��ض حتى يقولوا ال اإله اإال اهلل«، وهو م�أخوذ من قوله تع�ىل: ژڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چژ ]البقرة/ 93)[، وبهذا ي�ستدل على �سعف قول 
من ق�ل اإنه� من�سوخة. ثم ق�ل: ف�إن قيل فكيف ج�ز االإكراه ب�لدين على احلق، 
والظ�هر من ح�ل املكره اأنه ال يعتقد م� اأظهر؟ اجلواب اأن اهلل �سبح�نه بعث ر�سوله 
رهم الدليل، ويحتمل  حممًدا  يدعو اخللق اإليه، ويو�سح لهم ال�سبيل، ويب�سِّ
االأذية والهوان يف طريق الدعوة والتبيني، حتى ق�مت حجة اهلل، وا�سطفى اهلل 
اأولي�ءه، و�سرح �سدورهم لقبول احلق، ف�لتقت كتيبة االإ�سالم وائتلفت قلوب اأهل 
اإىل العزة، وجعل له  اإىل الع�سمة، ومن الهوان  نقله من ح�ل االأذية  االإمي�ن، ثم 
اأن�س�ًرا ب�لقوة، واأمره ب�لدع�ء ب�ل�سيف؛ اإذ م�سى من املدة م� تقوم به احلجة، وك�ن 
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من االإنذار م� ح�سل به االإعذار. ثم ذكر جوابً� ث�نًي� وهو اأنهم يوؤخذون اأواًل كرًه�، 
ت الدعوة يف الع�ملني، ح�سلت  ف�إذا ظهر الدين، وح�سل يف جملة امل�سلمني، وعمَّ
له مبث�فنتهم))) واإق�مة الط�عة معهم النية، فقوي اعتق�ده، و�سح يف الدين وداده، اإن 

�سبق له من اهلل تع�ىل التوفيق، واإال اأخذن� بظ�هره وح�س�به على اهلل«.

تلك  تف�سري  يف  ��ض  ب�جَل�سَّ املعروف  علي  بن  اأحمد  بكر  اأبو  اأي�ًس�  وق�ل 
ژی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب     تع�ىل:  قوله  القراآن«:  »اأحك�م  االآية يف كت�به 
بقوله  من�سوخ  اأنه  مو�سى  بن  و�سليم�ن  وال�سدي  �ك  ال�سحَّ ژ روي عن  خب  مبىب  
تع�ىل: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ ]التوبة/ 73[، وقوله تع�ىل: 
يف  خ��سة  اأنه�  وقت�دة  احل�سن  عن  وروي   ]5 ]التوبة/  ھژ  ژھ  

يقرون  ال  الأنهم  العرب؛  م�سركي  دون  اجلزية  على  ون  يقرُّ الذين  الكت�ب  اأهل 
اإنه� نزلت يف بع�ض  اأو ال�سيف. وقيل  اإال االإ�سالم  على اجلزية، وال يقبل منهم 
 اأبن�ء االأن�س�ر، ك�نوا يهوًدا ف�أراد اآب�وؤهم اإكراههم على االإ�سالم، وروي ذلك عن 
ابن عب��ض و�سعيد بن ُجَبري، وقيل فيه: اأي ال تقولوا ملن اأ�سلم بعد حرب اإنه اأ�سلم 

ژی  جئ    حئ   اأبو بكر:  اإ�سالمه فلي�ض مبكره. ق�ل  اإذا ر�سي و�سح  مكرًه�؛ الأنه 
مئژ اأمر يف �سورة اخلرب، وج�ئز اأن يكون نزول ذلك قبل االأمر بقت�ل امل�سركني، 

فك�ن يف �س�ئر الكف�ر، كقوله تع�ىل: ژک  ک  گ  گ  گ گ  ڳ  ڳ  
ژک  ک  ک  گ   تع�ىل:  ]ف�سلت/ 34[، وكقوله  ڳ  ڳ    ڱ  ڱژ 

يق�ل ث�فنه: ج�ل�سه.   (((
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ژے  ے  ۓ  ۓژ وقوله  ]املوؤمنون/ 96[، وقوله تع�ىل:  گژ 
القت�ل  فك�ن   ،]63 ]الفرق�ن/  ۈ  ٴۇژ  ۈ   ۆ   ژۆ   تع�ىل: 
حمظوًرا يف اأول االإ�سالم، اإىل اأن ق�مت عليهم احلجة ب�سحة نبوة النبي ، فلم� 
ع�ندوه بعد البي�ن اأمر امل�سلمون بقت�لهم، فن�سخ ذلك عن م�سركي العرب بقوله 
املوجبة  االآي  و�س�ئر  ]التوبة/ 5[  ژھ  ھ  ے  ےژ  تع�ىل: 
اجلزية  ب�أداء  اأذعنوا)))  اإذا  الكت�ب  اأهل  على  حكمه  وبقي  ال�سرك،  اأهل  لقت�ل 
 مل  النبي  اأن  اأهل االإ�سالم ويف ذمتهم، ويدل على ذلك  ودخلوا يف حكم 
يقبل من م�سركي العرب اإال االإ�سالم اأو ال�سيف. ثم ق�ل: ف�إن ق�ل ق�ئل: فم�سركو 
العرب الذين اأمر النبي  بقت�لهم واأال يقبل منهم اإال االإ�سالم اأو ال�سيف قد 
ك�نوا مكَرهني على الدين، ومعلوم اأن من دخل يف الدين مكرًه� فلي�ض مب�سلم، 
فم� وجه اإكراههم عليه؟ قيل له: اإمن� اأكرهوا على اإظه�ر االإ�سالم ال على اعتق�ده؛ 
الأن االعتق�د ال ي�سح من� االإكراه عليه، ولذلك ق�ل النبي : »اأمرت اأن اأق�تل 
الن��ض حتى يقولوا ال اإله اإال اهلل، ف�إذا ق�لوه� ع�سموا مني دم�ءهم واأموالهم اإال 
بحقه� وح�س�بهم على اهلل«، ف�أخرب  اأن القت�ل اإمن� ك�ن على اإظه�ر االإ�سالم، واأم� 
االعتق�دات فك�نت موكولة اإىل اهلل تع�ىل، ومل يقت�سر النبي  على القت�ل دون 
ته، فك�نت الدالئل من�سوبة لالعتق�د  اأن اأق�م عليهم احلجة والربه�ن يف �سحة نبوَّ
واإظه�ر االإ�سالم مًع�؛ الأن تلك الدالئل من حيث األزمتهم اعتق�د االإ�سالم فقد 
امل�س�لح،  اأعظم  والقت�ل الإظه�ر االإ�سالم، وك�ن يف ذلك  اإظه�ره،  اقت�ست منهم 

اأذعنوا: خ�سعوا، ذلُّوا، اأ�سرعوا يف الط�عة. )م).  (((
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منه�: اأنه اإذا اأظهر االإ�سالم واإن ك�ن غري معتقد له ف�إن جم�ل�سته للم�سلمني و�سم�عه 
االإ�سالم،  اإىل  تدعوه  عليه  ترادفه�  مع    الر�سول  لدالئل  وم�س�هدته  القراآن 
اأن يف ن�سلهم من يوقن ويعتقد  اأن يعلم اهلل  وتو�سح عنده ف�س�د اعتق�ده. ومنه� 
التوحيد، فلم يجز اأن يقتلوا مع العلم ب�أنه �سيكون يف اأوالدهم من يعتقد االإمي�ن.

واجل�س��ض  العربي  ابن  غري  االآية  تف�سري  يف  املذهب  هذا  ذهب  وكذلك 
من املتقدمني، فرتادفوا على جواز االإكراه على االإ�سالم بل على وجوبه، واأبطلوا 
اإليه ب�حلكمة واملوعظة احل�سنة، وب�جلدال  الن��ض  اأخذ  اإىل  عمل االآي�ت الداعية 
ب�لتي هي اأح�سن، وبدفع ال�سيئة ب�حل�سنة، وهي من املك�رم التي ال ي�سر االإ�سالم 
بق�ء العمل به�، بل ي�سيء اإليه اأن يدعي اأن العمل به� ك�ن يف اأول االإ�سالم فقط.

جتويز اجل�سا�ض عدم ن�سخ الآية يف الكتابي وغريه

نعم اإن اجل�س��ض ك�د ي�سذُّ عن ترادفهم على ذلك يف تف�سري تلك االآية، 
فق�ل فيم� مل ننقله عنه فيم� �سبق: وج�ئز اأن يكون حكم هذه االآية ث�بًت� يف احل�ل 
ر مل يجرب على  على جميع اأهل الكفر؛ الأنه م� من م�سرك اإال وهو لو تهّود اأو تن�سَّ
االإ�سالم، واأقررن�ه على دينه ب�جلزية، واإذا ك�ن ذلك حكًم� ث�بًت� يف �س�ئر من انتحل 
د من  دين اأهل الكت�ب ففيه داللة على بطالن قول ال�س�فعي حني ق�ل: »من تهوَّ
املجو�ض اأو الن�س�رى اأجربته على الرجوع اإىل دينه اأو اإىل االإ�سالم«. واالآية دالة 



احلرية الدينية يف الإ�سالم
7878

على بطالن هذا القول؛ الأن فيه� االأمر ب�أالَّ نكره اأحًدا على الدين، وذلك عموم 
ميكن ا�ستعم�له يف جميع الكف�ر على الوجه الذي ذكرن�. 

طعن ال�سيخ حممد عبده يف دعوى ن�سخ  الآية

وقد بقي احل�ل على ذلك يف تف�سري تلك االآية اإىل اأن ج�ء االأ�ست�ذ االإم�م 
ال�سيخ حممد عبده وتلميذه ال�سيد حممد ر�سيد ر�س� فحمال على م� ذهب اإليه 
اأن  اأبوا  اأقوى حملة، واأبقي� لالإ�سالم تلك املك�رم التي  املف�سرون ال�س�بقون فيه� 
الع�سر؛  هذا  يف  االإ�سالم  على  جميل  اأكرب  بهذا  لهم�  وك�ن  الدعوة،  يف  تبقى 
الأنهم� اأبقي� له تلك املح��سن التي ميت�ز به� على غريه من االأدي�ن، وجعاله اأ�سبق 
اأ�سل حرية االعتق�د، وهو االأ�سل  اإىل تقرير  ال�سرائع والقوانني القدمية واحلديثة 
منون  عي�سى  ال�سيخ  يب�يل  وال  الع�سر،  هذا  يف  االأمم  جميع  عليه  اتفقت  الذي 
من  االإ�سالم  ي�سيب  مب�  وال  عليه،  ب�تف�قهم  القدمي  على  اجل�مدين  من  واأمث�له 

الت�سويه ب�إظه�ر خم�لفته له.

لل�سيد حممد  واللفظ  االآية،  تف�سري تلك  االإم�م�ن يف  ق�له ذانك  م�  وهذا 
ر�سيد ر�س� - رحمه اهلل تع�ىل:

�ن وابن جرير عن  ق�ل يف �سبب النزول: »روى اأبو داود الن�س�ئي وابن ِحبَّ
ابن عب��ض ق�ل: ك�نت املراأة تكون ِمقالة - اأي ال يعي�ض له� ولد - فتجعل على 
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�سري ك�ن فيهم من اأبن�ء  ده، فلم�  اأجليت بنو النَّ نف�سه� اإن ع��ض له� ولد اأن تهوِّ
ابن  واأخرج  ژی  جئ    حئ  مئژ«.  اهلل  ف�أنزل  اأبن�ءن�.  ندع  فق�لوا: ال  االأن�س�ر، 

ژی  جئ    حئ   »نزلت  ق�لت:  عب��ض  ابن  عن  عكرمة  اأو  �سعيد  طريق  من  جرير 
ك�ن  احل�سني،  له  يق�ل  عوف  بن  �س�مل  بني  من  االأن�س�ر  من  رجل  يف  مئژ 
ف�إنهم�  اأ�ستكرههم�،  اأال   : للنبي  فق�ل  م�سلًم�،  هو  وك�ن  ن�سراني�ن،  ابن�ن  له 
قد اأبي� اإال الن�سرانية، ف�أنزل اهلل االآية«. ويف بع�ض التف��سري اأنه ح�ول اإكراههم�، 
ف�خت�سموا اإىل النبي ، فق�ل: »ي� ر�سول اهلل، اأيدخل بع�سي الن�ر واأن� اأنظر؟! 
والبن جرير عدة رواي�ت يف نذر الن�س�ء يف اجل�هلية تهويد اأوالدهم ليعي�سوا، واأن 
امل�سلمني بعد االإ�سالم اأرادوا اإكراه من لهم من االأوالد على دين اأهل الكت�ب 
على االإ�سالم، فنزلت االآية، فك�نت ف�سل م� بينهم. ويف رواية له عن �سعيد بن 
ُجبري اأن النبي  ق�ل عندم� اأنزلت: »قد َخريَّ اهلل اأ�سح�بكم، ف�إن اخت�روكم فهم 

منكم، واإن اخت�روهم فهم منهم«.

ثم ق�ل يف تف�سري االآية: »اأقول: هذا هو حكم الدين الذي يزعم الكثريون 
فك�ن  والقوة،  ب�ل�سيف  ق�م  اأنه   - اأولي�ئه  من  اأنه  يظن  من  وفيهم   - اأعدائه  من 
يعر�ض على الن��ض والقوة عن ميينه، فمن قبله جن�، ومن رف�سه حكم ال�سيف فيه 
حكمه، فهل ك�ن ال�سيف يعمل عمله يف اإكراه الن��ض على االإ�سالم يف مكة اأي�م 
ب�أنواع من  امل�سلم  يفتنون  امل�سركون  واأي�م ك�ن  ي�سلي م�ستخفًي�،    النبي  ك�ن 
التعذيب وال يجدون رادًع�، حتى ا�سُطرَّ النبي واأ�سح�به اإىل الهجرة؟ اأم يقولون 
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اإن ذلك االإكراه وقع يف املدينة بعد اأن اعتز االإ�سالم، وهذه االآية قد نزلت يف غرة 
هذا االعتزاز؟ ف�إن غزوة بني الن�سري ك�نت يف ربيع االأول من ال�سنة الرابعة، وق�ل 
البخ�ري: اإنه� ك�نت قبل غزوة اأُُحد التي ال خالف يف اأنه� ك�نت يف �سوال �سنة 
ثالث، وك�ن كف�ر مكة ال يزالون يق�سدون امل�سلمني ب�حلرب. نق�ض بنو الن�سري 
وا ب�غتي�له مرتني، وهم بجواره يف �سواحي املدينة،  عهد النبي ، فك�دوا له وَهمُّ
فخرجوا  اأجالهم،  حتى  فح��سرهم  املدينة،  عن  اإجالئهم  من  بّد  له  يكن  فلم 
دين  مغلوبني على اأمرهم، ومل ي�أذن ملن ا�ست�أذنه من اأ�سح�به ب�إكراه اأوالدهم املتهوِّ
على االإ�سالم ومنعهم من اخلروج مع اليهود، فذلك اأول يوم خطر فيه على ب�ل 

ژی  جئ    حئ   اليوم الذي نزل فيه  بع�ض امل�سلمني االإكراه على االإ�سالم، وهو 
مئژ«.

ثم نقل عن االأ�ست�ذ االإم�م - رحمه اهلل - اأنه ق�ل: »ك�ن معهوًدا عند بع�ض 
وهذه  ب�الإكراه،  دينهم  يف  الدخول  على  الن��ض  حمل  الن�س�رى  ال�سيم�  امللل 
امل�س�ألة األ�سق ب�ل�سي��سة منه� ب�لدين؛ الأن االإمي�ن – وهو اأ�سل الدين وجوهره-  
واإمن�  واالإكراه،  ب�الإلزام  االإذع�ن  يكون  اأن  وي�ستحيل  النف�ض،  اإذع�ن  عن  عب�رة 

يكون ب�لبي�ن والربه�ن، ولذلك ق�ل تع�ىل بعد نفي االإكراه: ژ  يئ  جب  حب    خب  
ة  مبژ؛ اأي قد ظهر اأن يف هذا الدين الر�سد والهدى والفالح وال�سري يف اجل�دَّ

َحل على غي و�سالل«. على نور، واأن م� خ�لفه من امللل والنِّ
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ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ژٹ   تع�ىل:  قوله  االآية  هذه  مبعنى  »ورد  ق�ل:  ثم 
 ]99 ]يون�ض/  ژ  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ    ڤ  
ويوؤيدهم� االآي�ت الكثرية الن�طقة ب�أن الدين هداية اختي�رية للن��ض، تعر�ض عليهم 
موؤيدة ب�الآي�ت والبين�ت، واأن الر�سل مل يبعثوا جب�رين وال م�سيطرين، واإمن� بعثوا 
مب�سرين ومنذرين ولكن يرد علين� اأن� اأمرن� ب�لقت�ل، وقد تقدم بي�ن حكمة ذلك))) 
بل اأقول: اإن االآية التي نف�سره� نزلت يف غزوة بني الن�سري؛ اإذ اأراد بع�ض ال�سح�بة 
اإجب�ر اأوالدهم املتهودين اأن ي�سلموا وال يكونوا مع بني الن�سري يف جالئهم كم� 
مر، فبني اهلل لهم اأن االإكراه ممنوع، واأن العمدة يف دعوة الدين بي�نه حتى يبني 
ا�ستمر يف  ثم  وتركه.  قبوله  بعد ذلك يف  الن��ض خمريون  واأن  الغي،  الر�سد من 
ذلك فق�ل: �ُسرع القت�ل لت�أمني الدعوة، ولكّف �سر الك�فرين عن املوؤمنني، لكيال 
يزعزعوا �سعيفهم قبل اأن تتمكن الهداية من قلبه، ويقهروا قويهم بفتنته عن دينه، 

كم� ك�نوا يفعلون ذلك يف مكة جهًرا، ولذلك ق�ل: ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    
چ      چ   چژ ]البقرة/ 93)[؛ اأي حتى يكون االإمي�ن يف قلب املوؤمن اآمًن� من 
زلزلة املع�ندين له ب�إيذاء �س�حبه، فيكون دينه خ�ل�ًس� هلل غري مزعزع وال م�سطرب، 
ت الفنت عنه وقوي �سلط�نه، حتى ال يجُروؤ  ف�لدين ال يكون خ�ل�ًس� هلل اإال اإذا ُكفَّ

على اأهله اأحد«.

ثم نقل عن االأ�ست�ذ االإم�م اأن الفنت اإمن� تكّف ب�أحد اأمرين:

هذا وم� بعده جواب عم� يرد.  (((
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ب�لل�س�ن؛ الأن من فعل ذلك ال يكون من  اإظه�ر املع�ندين لالإ�سالم ولو  الأول: 
خ�سومن�، وال يب�رزن� ب�لعداء، وبذلك تكون كلمتن� ب�لن�سبة اإليه هي العلي�، 

ويكون الدين هلل، وال يفنت �س�حبه فيه، وال مينع من الدعوة اإليه.

والثاين: وهو اأدل على  عدم االإكراه - قبول اجلزية، وهي �سيء من امل�ل يعطونن� 
�سرهم،  نكتفي  اخل�سوع  وبهذا  لن�،  بعد خ�سوعهم  لهم  اإي�ه جزاء حم�يتن� 

وتكون كلمة اهلل هي العلي�.

فقوله تع�ىل: ژی  جئ    حئ  مئژ ق�عدة كربى من قواعد دين االإ�سالم، 
وركن عظيم من اأرك�ن �سي��سته، فهو ال يجيز اإكراه اأحد على الدخول فيه، وال 
ي�سمح الأحد اأن يكره اأحًدا من اأهله على اخلروج منه، واإمن� نكون متمكنني من 
اإق�مة هذا الركن وحفظ هذه الق�عدة اإذا كن� اأ�سح�ب قوة ومنعة نحمي به� دينن� 
واأنف�سن� ممن يح�ول فتنتن� يف دينن� اعتداًء علين� مب� هو اآمن اأن نعتدي مبثله عليه؛ 
اإذ اأمرن� اأن ندعو اإىل �سبيل ربن� ب�حلكمة واملوعظة احل�سنة، واأن جن�دل املخ�لفني 
ب�لتي هي اأح�سن، معتمدين على اأن تبني الر�سد من الغي هو الطريق امل�ستقيم 
اإىل االإمي�ن، مع حرية الدعوة، واأمن الفتنة، ف�جله�د من الدين بهذا االعتب�ر، اأي 
ة، فهو اأمر �سي��سي الزم له  اأنه لي�ض من جوهره ومق��سده، واإمن� هو �سي�ٌج له وُجنَّ
اأن  يزعمون  اإذ  الطغ�م)))،  ومعلموهم  العوام  به  يهذي  مل�  التف�ت  وال  لل�سرورة، 

غ�م: االأوغ�د، احلمقى. )م). الطَّ  (((
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الدين ق�م ب�ل�سيف، واأن اجله�د مطلوب لذاته، ف�لقراآن يف جملته وتف�سيله حجة 
عليهم.

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ژٹ   تع�ىل:  قوله  تف�سري  يف  اأي�ًس�  وذكر 
اأن هذه  ]يون�ض/ 99[  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ 
اأول اآية نزلت يف اأن الدين ال يكون ب�الإكراه؛ اأي ال ميكن للب�سر وال ي�ستط�ع، ثم 
نزل عند التنفيذ ژی  جئ    حئ  مئژ ]البقرة/ 256[؛ اأي ال يجوز وال ي�سح 
به؛ الأن علم�ء امل�سلمني اأجمعوا على اأن اإمي�ن املكَره ب�طل ال ي�سح، لكن ن�س�رى 
االإ�سالم  الكذب على  افرتاء  ي�ستحون من  ال�سرق ال  اأهل  من  ومقلديهم  اأورب� 
وامل�سلمني، ومنه رميهم ب�أنهم ك�نوا يكرهون الن��ض على االإ�سالم، ويخريونهم بينه 

))) رق�بهم، على حد املثل: رمتني بدائه� وان�سّلت)2). وبني ال�سيف يقطُّ

فهذا م� يقوله االأ�ست�ذ االإم�م ال�سيخ حممد عبده وتلميذه ال�سيد حممد 
ر�سيد ر�س� يف تف�سري تلك االآية، وهم� اللذان ك�ن لهم� والأ�ست�ذهم� جم�ل الدين 
االأفغ�ين الف�سل يف تطهري االإ�سالم مم� ل�سق به من اآث�ر اجلمود، حتى اأع�دوه اإىل 
ال�سبه�ت  �سيل  اأم�م  الع�تية  ك�ل�سخرة  يقف  اأن  ف�أمكنه  االأوىل،  وروعته  طه�رته 
التي توجه اإليه يف هذا الع�سر، ولوال هذا لتزعزعت اأرك�نه اأم�مه�، والختفى يف 
اأعداء االإ�سالم فيم� يوجهونه  م  عليه، وت�س�عد  ُتَخيِّ ظلم�ت اجلمود التي ك�نت 

يقّط: يقطع. )م).  (((
ان�سلت: خرجت. )م).  (2(
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من طعن�ت اإليه، كم� ي�س�عدونهم يف جمودهم على تف�سري تلك االآية مب� يفيد اأن 
االإ�سالم مل ينت�سر اإال ب�الإكراه.

اأثر اجلامدين يف عجز الأزهر احلديث عن تخريج مثل ال�سيخ حممد عبده

ولقد ك�ن ال�سيخ حممد عبده - رحمه اهلل - فلتة يف االأزهر القدمي، وهو 
االأزهر الذي ك�ن ال يعرف اإال العلوم االأزهرية القدمية، وقد ج�ء االأزهر احلديث 
بعد االأزهر القدمي، فدر�ض العلوم احلديثة مع علومه القدمية، وك�ن من الواجب اأن 
يكون اأح�سن ح�اًل يف البعد عن اجلمود من االأزهر القدمي، واأن تفلت منه فلت�ت 
من اأمث�ل ال�سيخ حممد عبده، ال فلتة واحدة فقط، ولكنه عجز اإىل يومن� عن فلتة 
اأطن�به))) بني جدرانه، فال تر�سى جملته  اأمث�له، وبقي اجلمود �س�ربً�  واحدة من 
اجلمود على  اإال  �سنة  �سبعني  نحو  ال�سيخ حممد عبده  وف�ة  اأن م�سى على  بعد 
التف�سري القدمي لتلك االآية، واإال اأن تتهكم مب� ي�سمى احلرية الدينية يف االإ�سالم 
ه اجلمهور من اأنه ال حرية يف الدين، واإمن� هو  اأو حرية االعتق�د، واإال اأن تقّر م� اأقرَّ

االإكراه ب�ل�سيف ملن اأََبي الدخول فيه.

�س�ربً� اأطن�به: �س�ئًدا، منت�سًرا. )م).  (((
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رد نفي ال�سيخ عي�سى منون للحرية الدينية يف الإ�سالم

فهي تدعي على ل�س�ن ال�سيخ عي�سى منون اأن م� ذكرته من اأن االإ�سالم 
ج�ء ب�حلرية الدينية غري �سحيح على اإطالقه، ال ب�لن�سبة للم�سلمني، وال ب�لن�سبة 
الدني� من حدود  رادعة يف  ال�سريعة عقوب�ت  تقرر يف  فقد  امل�سلمون  اأم�  للكف�ر، 
وتع�زير لكل من تعدى منهم حدود اهلل، فت�رك ال�سالة يع�قب ب�لقتل اأو احلب�ض، 
وم�نع الزك�ة توؤخذ منه قهًرا، ف�إن ك�ن له منعة وق�تل يق�َتل، وهكذا، ف�أين احلرية 
الدينية لهم؟ واأم� الكف�ر ف�إن ك�نوا من اأهل الكت�ب واأمث�لهم ف�ملطلوب منهم اإم� 
االإ�سالم واإم� دفع اجلزية احرتاًم� الأ�سل دينهم، واإن ك�نوا من غريهم ف�ملطلوب 

منهم االإ�سالم فقط، ف�أين احلرية الدينية املطلقة لهم؟

حرية العتقاد غري اإبطال احلدود والتعازير

وهذا خلط عجيب من ال�سيخ عي�سى منون يف احلرية الدينية للم�سلمني؛ 
الأن احلرية الدينية لهم معن�ه� حرية الراأي، ال اإبط�ل احلدود والتع�زير؛ الأن اإبط�ل 
احلدود والتع�زير فو�سى ال حرية، مِلَ� يرتتب عليه من اإب�حة اجلرائم، اأم� حرية الراأي 
فهي حرية االجته�د التي ج�ء به� االإ�سالم؛ الأنه مل يفر�ض على الراأي عقوبة من 
العقوب�ت، بل جعل ملن اأخط�أ فيه اأجًرا، وملن اأ�س�ب فيه اأجرين، حتى ال يكون يف 
الراأي و�سيلة من و�س�ئل االإكراه، وهذه هي احلرية الدينية التي ج�ءت يف حديث 
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»اإذا حكم احل�كم ف�جتهد ف�أ�س�ب فله اأجران، واإذا اأخط�أ فله اأجر واحد«، فكيف 
يت�س�ءل ال�سيخ عي�سى منون بعد هذا ويقول: ف�أين احلرية الدينية للم�سلمني؟

القتال يف الإ�سالم حلماية الدعوة ل لالإكراه عليها

احلرية  ينفي  الأنه  للكف�ر؛  ب�لن�سبة  منون  عي�سى  ال�سيخ  ذكره  م�  وكذلك 
الدينية لهم بن�ًء على جموده على الراأي القدمي من اأن القت�ل يف االإ�سالم الإكراه 
بو�س�ئل  عنه�  الن��ض  فتنة  يريد  ممن  الدعوة  فيه، ال حلم�ية  الدخول  الن��ض على 
االإكراه، وهذا م� ي�سمى يف علم املن�ظرة ب�مل�س�درة على املطلوب؛ الأن� مل ن�سلم له 
ذلك حتى يلزمن� به، فنحن نرى اأن القت�ل يف االإ�سالم حلم�ية الدعوة ال الإكراه 
الن��ض على الدخول فيه�، وعلى هذا يكون الكف�ر اأحراًرا يف دينهم اإذا مل يق�تلون�، 
وال يجب علين� اإال تبليغ الدعوة اإليهم، ف�إن اأ�سلموا جنوا من عق�ب االآخرة، واإن 
مل ي�سلموا مل ينجوا منه، واإذا ق�تلون� ق�تلن�هم حلم�ية دعوتن� منهم، ال الإدخ�لهم 
فيه�، ف�إذا انت�سرن� عليهم مل نكرههم على الدخول يف االإ�سالم؛ الأن قت�لن� لهم 
ا على قت�لهم لن�، ال الإدخ�لهم يف دينن�، وهذه هي احلرية الدينية ب�أو�سع  ك�ن ردًّ
مع�نيه� لهم، وال ي�سح اإنك�ره� اإال من ال�سيخ عي�سى منون واأمث�له من اجل�مدين 

على القدمي، وال ميكنهم اأن يحملون� على اجلمود عليه مثلهم.
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ق�سر الدعوة على طريق احلكمة واملوعظة

عت املجلة اأي�ًس� على ل�س�ن ال�سيخ عي�سى منون اأن م� ذكرته من اأن  وقد ادَّ
الدعوة يف االإ�سالم اإمن� تكون ب�حلكمة واملوعظة احل�سنة غري �سحيح على اإطالقه؛ 
الأنه اإذا مل تفد احلكمة واملوعظة احل�سنة وع�ند الك�فر ومل ي�سلم ومل يدفع اجلزية-  
اإن ك�ن من اأهل الكت�ب – اأو وقف يف �سبيل الدعوة على الراأي احلديث، فم�ذا 

ا وال يق�تُل اأم يق�َتُل؟ يكون احل�ل؟ اأيرتك حرًّ

وجواب هذا ال�سوؤال عند ال�سيخ عي�سى منون اأنه يق�َتل وهو م�س�درة على 
املطلوب اأي�ًس�؛ الأنه مبني على الراأي القدمي الذي يجمد عليه، وهو اأن االإ�سالم ج�ء 
ب�لقت�ل الإكراه الن��ض على الدخول فيه اإذا مل تفد فيهم احلكمة واملوعظة احل�سنة، 
ونحن نخ�لفه يف هذا كم� �سبق، ف�إذا مل تفد احلكمة واملوعظة احل�سنة يف الك�فر نرتكه 
لعق�ب اهلل تع�ىل يف االآخرة، وال نكرهه على الدخول يف االإ�سالم بو�سيلة من و�س�ئل 
 االإكراه، واإذا وقف يف �سبيل الدعوة كم� ذكر ال�سيخ عي�سى منون فال يخلو ح�له من 
اأمرين: اإم� اأن يقف يف �سبيل الدعوة ب�جلدال يف �سحته�، واإم� اأن يقف يف �سبيل 
الدعوة بقت�له�، ف�إن وقف يف �سبيل الدعوة ب�جلدال ج�دلن�ه فيه� ب�لتي هي اأح�سن، 
كم� اأمرن� بهذا يف القراآن الكرمي، واإذا وقف يف �سبيله� ب�لقت�ل ق�تلن�ه حلم�يته� منه، 
ال الإدخ�له فيه� كرًه�، وبهذا يتعني م� ذكرت من اأن الدعوة اإىل االإ�سالم اإمن� تكون 

ب�حلكمة واملوعظة احل�سنة.
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التوفيق بني اآية ژی  جئ    حئ  مئژ))) واآيات القتال

�ض االأمر بينن� وبني ال�سيخ عي�سى منون يف االآي�ت التي تنفي  وبعد، فملخَّ
االإكراه يف الدين اأنه يدعي ن�سخه� اأو تخ�سي�سه� اأو ت�أويله� ب�آي�ت واأح�ديث يفيد 
يكون  تخ�لفه�، فال  واالأح�ديث ال  االآي�ت  اأن هذه  نرى  ونحن  ظ�هره� خالفه�، 
هن�ك ح�جة اإىل ن�سخه� اأو تخ�سي�سه� اأو ت�أويله�، ف�أم� االآي�ت التي يدعي ال�سيخ 
عي�سى منون خم�لفته� لتلك االآي�ت فهي اآي�ت القت�ل، وقد �سبق اأن هذه االآي�ت 
ال تخ�لفه�؛ الأن القت�ل ج�ء فيه� حلم�ية الدعوة، ال الإكراه الن��ض على الدخول 

ٻپپپ   ٻ   ٻ   ٱٻ   ژ  تع�ىل:  قوله  االآي�ت  هذه  ومن  فيه�، 
پڀ ڀ.ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ ڃ 
 ]40-39 ]احلج/  ڃ  ڃڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇڍژ 
وهي اأول اآي�ت نزلت يف القت�ل، فلم ُتِفْد اأنهم اأذن لهم يف القت�ل لُيدخلوا الن��ض 
كرًه� يف االإ�سالم، واإمن� اأف�دت اأنهم اأذن لهم يف القت�ل بعد قت�لهم لهم، واإخراجهم 
هو  وهذا  دينهم،  عن  فتنتهم  ونحوه  ب�لقت�ل  وحم�ولتهم  دي�رهم،  من  ظلًم�  لهم 

القت�ل حلم�ية الدعوة ال الإدخ�ل الن��ض كرًه� فيه�.

وكذلك قوله تع�ىل: ژۅ  ۉ  ۉ        ې    ې  
ېژ ]التوبة/ 36[ ال يفيد اإال اأن قت�لن� لهم يف مق�بلة قت�لهم لن�، ولو ك�ن 

البقرة/ 256.  (((
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القت�ل الأجل اإدخ�لهم يف االإ�سالم مل يقيده هذا التقييد؛ الأن� نق�تل من اأجله من 
ق�تل ومن مل يق�تل.

ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ   قوله تع�ىل:  وكذلك 
امل�سلمني عن  فتنة  فيه  ب�لفتنة  ف�ملراد  ]البقرة/ 93)[  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ     ڌژ 

دينهم ب�العتداء عليهم ب�لقت�ل ونحوه، وقد �سبق بي�ن املراد من قوله: ژ چ      
الظ�هر  ف�إن  ژڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ   ڌ     ڌژ،  قوله:  هذا  ويوؤيد  چ   چژ، 
منه االنته�ء عن االعتداء على امل�سلمني والنهي عن االعتداء عليهم اإذا انتهوا 
عنه، وقد ذهب بع�ض املف�سرين اإىل اأن املراد ب�لفتنة يف االآية ال�سرك، وال يخفى 
ف�إن هذا  ال�سرك  الفتنة  املراد من  اأن  �سلم  ولو  منه�،  الظ�هر  االأول هو  املعنى  اأن 
� مب�سركي مكة؛ الأن ال�سمري يف قوله: ژڃژ يعود عليهم بقرينة  يكون خ��سًّ

ژی  جئ    حئ   اآية  عموم  من  تخ�سي�ًس�  هذا  ويكون  وبعده�،  االآية  قبل  ال�سي�ق 
مئژ، فتبقى ع�مة فيمن عداهم من اأهل الكت�ب وغريهم، على اأن احلق اأن 
ا على قت�لهم، ال الإدخ�لهم كرًه� يف االإ�سالم، ويوؤيد  قت�ل م�سركي مكة ك�ن ردًّ
هذا اأن النبي  مل� توجه اإىل فتح مكة ون�دى يف اأهله� ب�الأم�ن ق�ل: »من دخل 
اآمن، ومن دخل داره واأغلقه�  اأبي �سفي�ن فهو  اآمن، ومن دخل دار  الكعبة فهو 
عليه فهو اآمن«، ومل يذكر اأن من اأ�سلم فهو اآمن؛ الأنه مل يرد بقت�لهم اأن يكرههم 
وا  على االإ�سالم حتى يوؤّمنهم ب�لدخول فيه، واإمن� اأراد فتح مكة للم�سلمني ليحجُّ
وا من��سكه�، ويطهروه� من االأ�سن�م التي و�سعت فيه�، ويعودوا به� اإىل  اإليه� ويوؤدُّ
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م� ك�نت عليه من التوحيد يف عهد اإبراهيم واإ�سم�عيل - عليهم� ال�سالم، واإذا ك�ن 
اأهله� قد دخلوا يف االإ�سالم عقيب الفتح فقد دخلوا فيه طوًع� ال كرًه�، بدليل اأن 
ب�سًع� وثم�نني منهم بقوا على �سركهم، فلم يكرههم النبي  على الدخول يف 
االإ�سالم، وقد اأرادوا اخلروج اإىل غزوة حنني ف�أخرجهم معه، واأعط�هم من الغن�ئم 
العط�ء لبع�سهم، حتى دخل يف االإ�سالم  اأعطى امل�سلمني، بل �س�عف  مثل م� 
اأردن� تف�سري  ف�إذا  مل� �س�هده من �سم�حته، ومل يدخل فيه مكرًه� ب�سيف ونحوه، 
فيه�  الفتنة  ف�إنه يجب حمل  الواقع  ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چژ على هذا  اآية 
على فتنة امل�سلمني عن دينهم ال على ال�سرك؛ الأنه لو ك�ن االأمر بقت�لهم الأجل 
�سركهم الأدخلهم يف االإ�سالم كرًه� عقيب الفتح، ومل يقبل من بقي منهم على 
نه - وك�ن قد هرب منه - اأن  ة منه بعد اأن اأمَّ اأَُميَّ ال�سرك، وقد طلب �سفوان بن 
يبقيه على ال�سرك �سهرين، فق�ل له: »اأنت ب�خلي�ر فيه اأربعة اأ�سهر«، وك�ن ل�سفوان 
الفتح   دم�ءهم يف غزوة  النبي  اأهدر  به؛ الأنه ك�ن ممن  اأمية ح�لة خ��سة  ابن 
  الأ�سب�ب خ��سة بهم، كم� ح�سل من �سفوان بن اأمية حني اأر�سل اإىل النبي
عقب غزوة بدر ابن عمه ُعَمري بن وهيب ليقتله، ف�أهدر دمه يف غزوة الفتح من 

. اأجل ذلك، وقد اأ�سلم طوًع� يف غزوة حنني مِلَ� راأى من كرم النبي
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التوفيق بينها وبني اأحاديث القتال

واأم� االأح�ديث التي وردت يف القت�ل ف�إن اأ�سهره� حديث »اأمرت اأن اأق�تل 
الن��ض حتى يقولوا ال اإله اإال اهلل« وهو ال ين�يف اآية ژی  جئ    حئ  مئژ اأي�ًس�؛ 
لي�ست لال�ستغراق قطًع�؛ الأنهم متفقون على  فيه  الواردين  الن��ض  الأن)األ) يف 
العرب  غري  م�سركي  اإخراج  اإىل  يذهب  من  وهن�ك  منهم،  الكت�ب  اأهل  اإخراج 
على  االإكراه  عدم  يف  الكت�ب  اأهل  حكم  مثل  حكمهم  فيكون  اأي�ًس�،  منهم 
  النبي  ق�تلوا  الأنهم  وحدهم؛  العرب  م�سركي  احلديث يف  ويبقى  االإ�سالم، 
واأمعنوا يف خ�سومته، فك�ن اإ�سالمهم وحده هو الذي يق�سي على هذه اخل�سومة، 
� للم�سلمني؛ ليجمعهم  وهذا اإىل اأنه اأريد كم� �سبق جعل جزيرة العرب وطًن� خ��سًّ
االإ�سالم على كلمة واحدة، ويق�سي على اأ�سب�ب تفرقهم وت�س�حنهم يف اجل�هلية، 
الوحيدة  الو�سيلة  هو  االإ�سالم  ك�ن  فقد  متعددة،  قب�ئل  واحدة ال  اأمة  ويجعلهم 
ة، وعلى م� ك�ن فيه� من جه�الت واآث�م، وال �سيء  للق�س�ء على هذه احلي�ة الَقَبِليَّ
يف اإكراههم على االإ�سالم من اأجل هذه الغ�ية ال�سريفة، غ�ية ن�سر االأمن وال�سالم 

يف جميع اأنح�ء هذه اجلزيرة.

على اأن هن�ك دقيقة يف احلديث مل يتنبه اأحد اإليه�، وهي اأن احلديث اإمن� 
� يف اأن القت�ل فيه الأجل االإدخ�ل يف االإ�سالم اإذا ك�نت )حتى) فيه  يكون ن�سًّ
اأن تكون غ�ئية ال تعليلية، ويكون املراد  اأن حتى فيه يجوز  تعليلية ال غ�ئية، مع 
القت�ل،  الواردة يف  االآي�ت  �سبق من  م�  بدليل  للم�سلمني،  املق�تلني  فيه  ب�لن��ض 
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وال يكون يف احلديث اإال االقت�س�ر على اأحد اأ�سب�ب انته�ء القت�ل بني الفريقني، 
وهو الدخول يف االإ�سالم، ال الأن القت�ل ك�ن من اأجله، بل الأنه ال معنى للقت�ل 
اإخ�س�عهم ال  املق�تلني يف احلديث الأجل  قت�ل  وبهذا يكون  به،  بعد خ�سوعهم 
الأجل اإ�سالمهم، ف�إذا ح�سل اخل�سوع بغري االإ�سالم من اجلزية اأو نحوه� ق�م مق�م 

االإ�سالم، وانتهى به القت�ل اأي�ًس�، وهذا هو الذي ج�ء يف قوله تع�ىل: ژھ  ھ  ھ  ے  ے  
ۓ  ۓ     ڭڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋژ ]الن�س�ء/ 84[، 
فقد بنيَّ اأن الغ�ية من قت�لهم كّف ب�أ�سهم فقط، وهذا يكون ب�إ�سالمهم وبغريه من 

اأ�سب�ب خ�سوعهم، وكذلك قوله تع�ىل: ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ    
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېژ ]الن�س�ء/ 90[، يفيد اأي�ًس� اأن قت�لهم اإمن� 
هو ِلَكفِّ ب�أ�سهم، ف�إذا خ�سعوا واألقوا ال�سلم فال �سبيل لن� عليهم، ولو ك�ن قت�لهم 
الأجل االإ�سالم مل� اأمرن� ب�لَكفِّ عنهم مبجرد اإلق�ئهم ال�سلم واعتزالهم القت�ل، بل 
وجب اأن من�سي يف قت�لهم حتى ي�سلموا، وحينئذ يكون جعل )حتى) يف احلديث 
غ�ئية ال تعليلية واجًب� ال ج�ئًزا كم� �سبق؛ الأن القت�ل يف االإ�سالم لي�ض من اأجل 
اإدخ�ل الن��ض فيه كرًه�، واإمن� هو من اأجل حم�ية الدعوة، وَكفِّ ب�أ�ض الكف�ر عن 
امل�سلمني وال يكون بعد هذا يف احلديث اإال نوع من االكتف�ء، وك�أنه ق�ل: »حتى 

يقولوا ال اإله اإال اهلل اأو يجنحوا))) اإىل ال�سلم«.

يجنحوا: مييلوا. )م).  (((
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ومن العلم�ء من يجعل حكم م�سركي العرب يف ذلك كحكم اأهل الكت�ب 
وم�سركي غري العرب))) واحلديث يحتمل ذلك اأي�ًس�؛ الأنه اإذا خ�ض القت�ل فيه 
االإ�سالم،  اإدخ�له يف  الأجل  ب�أ�سه ال  الأجل كف  القت�ل  وك�ن  فقط،  يق�تلن�  مبن 
ف�إنه ال يفيد �سيًئ� من االإكراه على االإ�سالم، ومع هذا ال يحت�ج اإىل حمله على 
يفيده  هذا ال  على  الأنه  االإكراه؛  من  يفيده  م�  ت�سحيح  العرب الأجل  م�سركي 

اأ�ساًل، فال نحت�ج اإىل من نحمله عليه من م�سركي العرب وغريهم.

الت�سوية بني امل�سركني مطلًقا واأهل الكتاب يف اجلزية

وقد ا�ستدل من ذهب اإىل الت�سوية بني امل�سركني مطلًق� من عرب وغريهم 
وبني اأهل الكت�ب يف جواز اأخذ اجلزية منهم وعدم اإكراههم على االإ�سالم مب� روي 
ر اأمرًيا  عن �سليم�ن بن بريدة عن اأبيه عن ع�ئ�سة ق�لت: »ك�ن ر�سول اهلل  اإذا اأمَّ
ته بتقوى اهلل، ومبن معه من امل�سلمني خرًيا،  على جي�ض اأو �َسِريَّة اأو�س�ه يف خ��سَّ
ثم ق�ل: اغزوا على ا�سم اهلل، ق�تلوا من كفر ب�هلل، اغزوا وال تغلُّوا)2) وال تغدروا وال 
لوا وال تقتلوا وليًدا، واإذا لقيت عدوك من امل�سركني ف�دعهم اإىل ثالث خ�س�ل:  مُتثِّ
ف�أيُُّهنَّ اأج�بوك اإليه� ف�قبل منهم وكف عنهم: ادعهم اإىل االإ�سالم، ف�إن اأج�بوك 
ف�قبل منهم، ثم ادعهم اإىل التحول من دارهم اإىل دار امله�جرين، ف�إن اأبوا ف�أخربهم 

ج�ء يف �ُسُبل ال�سالم، جـ 4، �ض 63: جواز اأخذ اجلزية من كل ك�فر كت�بي اأو غريه عربي اأو غريه، و�سي�أتي   (((
تف�سيل ذلك.

ال تغلُّوا: ال تخونوا يف املغنم. )م).  (2(
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ب�أنهم يكونون ك�أعراب امل�سلمني وال يكون لهم يف الغنيمة والفيء �سيء اإال اأن 
يج�هدوا مع امل�سلمني، ف�إن هم اأََبْوا ف��س�ألهم اجلزية، ف�إن هم اأج�بوك ف�قبل منهم، 
اأََبْوا ف��ستعن ب�هلل وق�تلهم، واإذا ح��سرت اأهل ح�سن ف�أرادوك اأن جتعل  واإن هم 
لهم ذمة اهلل وذمة نبيه فال تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، ف�إنكم اإن َتْخُفروا))) 
اأرادوك اأن تنزلهم على حكم اهلل فال  اأن تخفروا ذمة اهلل، واإذا  ذممكم اأهون من 
اأت�سيب فيهم حكم اهلل تع�ىل اأم ال«.  تفعل، بل على حكمك، ف�إنك ال تدري 
فقد ذكر �س�حب »�سبل ال�سالم« اأن هذا احلديث يدل على اأن اجلزية توؤخذ من 
كل ك�فر كت�بي اأو غري كت�بي عربي اأو غري عربي، لقوله )عدوك) وهو ع�م، واإىل 
هذا ذهب م�لك واالأوزاعي وغريهم�، وذهب ال�س�فعي اإىل اأنه� ال تقبل اإال من 
اأهل الكت�ب واملجو�ض عربً� ك�نوا اأو عجًم�، لقوله : »�ُسنُّوا بهم �سنة اأهل الكت�ب« وم� 
]البقرة/ 93)[ ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چژ   عداهم داخلون يف عموم قوله تع�ىل: 
عن  واعتذروا   ،]5 ]التوبة/  ےژ  ے   ھ   ژھ   وقوله: 
بعد  واالآي�ت  والهجرة،  ب�لتحول  االأمر  بدليل  مكة،  فتح  قبل  وارد  ب�أنه  احلديث 
ل ب�أن املراد من »عدوك« اأهل الكت�ب. ق�ل  الهجرة، فحديث بريدة من�سوخ اأو مت�أوَّ
اأخذ اجلزية من كل ك�فر لعموم  �س�حب »�سبل ال�سالم«: »والذي يظهر عموم 
تتعر�ض  ومل  الكت�ب،  اأهل  من  اجلزية  اأخذ  ف�أف�دت  االآية  واأم�  بريدة،  حديث 
الأخذه� من غريهم وال لعدم اأخذه�، واحلديث بنيَّ اأخذه� من غريهم  وَحْمل 
»عدوك« على اأهل الكت�ب يف غ�ية البعد«. واإن ق�ل ابن كثري يف »االإر�س�د«: »اإن 

َتْخُفروا: تنق�سوا .)م)  (((
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بعد  يبق  ومل  االأوث�ن،  وعبدة  امل�سركني  انق�س�ء حرب  بعد  نزلت  اإمن�  اجلزية  اآية 
بطالن  يخفى  وال  ال�س�فعي،  اإم�مه  ملذهب  تقوية  ق�له  الكت�ب«.  اأهل  اإال  نزوله� 
�د النريان من  دعواه اأنه مل يبق بعد نزول اآية اجلزية اإال اأهل الكت�ب، بل بقي ُعبَّ
اأهل ف�ر�ض وغريهم، وعب�د االأ�سن�م من اأهل الهند، واأم� عدم اأخذه� من العرب 
منهم  يبق  ومل  االإ�سالم  يف  العرب  دخل  وقد  الفتح،  بعد  اإال  ت�سرع  مل  فالأنه� 
حم�رب، فلم يبق فيهم بعد الفتح من ُي�ْسَبى، وال من ت�سرب عليه اجلزية، بل من 
خرج بعد ذلك عن االإ�سالم منهم فلي�ض اإال ال�سيف اأو االإ�سالم كم� هو احلكم 
يف اأهل الردة، وقد �سبى النبي  قبل ذلك من العرب بني امل�سطلق وهوازن، 
 ، وهل حديث اال�سترباء اإال يف �سب�ي� اأوط��ض؟ وا�ستمر هذا احلكم بعد ع�سره
ففتحت ال�سح�بة - ر�سي اهلل عنهم - بالد ف�ر�ض والروم، ويف رع�ي�هم العرب، 
موا حكم  بل عمَّ يبحثوا عن عربي من عجمي،  والعراق، ومل  ال�س�م  خ�سو�ًس� 
ال�سبي واجلزية على جميع من ا�ستولوا عليه، ثم ق�ل: »وبهذا يعرف اأن حديث 
بريدة ك�ن بعد نزول فر�ض اجلزية، وفر�سه� ك�ن بعد الفتح، فك�ن فر�سه� يف ال�سنة 
الث�نية - يعنى بعد الفتح - عند نزول �سورة براءة، ولهذا نهى فيه عن املثلة، ومل 
ينزل النهي عنه� اإال بعد اأُُحد«، واإىل هذا املعنى جنح ابن القيِّم يف »الهدي« وال 

يخفى قوته.

وال يخفى اأن ال�سيخ عي�سى منون يوافقن� يف اأن اآية ژی  جئ    حئ  مئژ 
مل ين�سخ حكمه� يف اأهل الكت�ب، ف�إذا ك�ن غري اأهل الكت�ب من م�سركي العرب 
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وغريهم مثل اأهل الكت�ب عند من ذهب اإىل ذلك تكون هذه االآية ب�قية على 
املراد من  ب�أن  ت�أويله�  اإىل  الكت�ب، وال  ب�أهل  اإىل تخ�سي�سه�  عمومه�، وال داعي 
قوله: ژاَل اإِْكَراَهژ نفي اجلرب الذي تذهب اإليه اجلربية، وال اإىل غري هذا مم� ينبني 
الكت�ب،  ب�أهل  خ��ض  واجلزية  االإ�سالم  بني  التخيري  اأن  يرى  من  مذهب  على 
ب�ل�سيف،  اأخذوا  ي�سلموا  مل  ف�إن  االإ�سالم،  اإال  منهم  يقبل  ال  عداهم  من  واأن 
م على اأ�س��سه بدعوان�  ن� به ال�سيخ عي�سى منون، ويتهكَّ وهو املذهب الذي يح�جُّ
ال  ونحن  اأورب�،  اأهل  به�  �سبق  واأنه  الدينية،  ب�حلرية  ج�ء  الذي  هو  االإ�سالم  اأن 
مذهب  الأنه  امل�سهور؛  املذهب  هذا  على  اجلمود  من  منون  عي�سى  ال�سيخ  مننع 
جمهور الفقه�ء، ولكن لي�ض من حقه اأن مينعن� من االأخذ بقول ذهب اإليه م�لك 
واالأوزاعي وغريهم�، وم�لك هو اأحد االأئمة االأربعة الذين يقد�ض ال�سيخ عي�سى 
منون مذاهبهم، وكذلك االأوزاعي له اإم�مته التي ال تقلُّ عن اإم�متهم، ولقولهم� 
بهذا قيمته يف ع�سرن� الذي يقد�ض حرية االعتق�د، ويرى اأنه ال ي�سح اأخذ الن��ض 
فيه ب�سيء من و�س�ئل االإكراه، ف�إذا اأخذن� به يف االإ�سالم بعدن� به عن موطن الِقيل 
والق�ل، وجنبن�ه املخ�لفة لذلك االأ�سل الذي ت�أخذ االآن به جميع االأمم، وت�سعه 
يف �سلب د�س�تريه�؛ ليعي�ض الن��ض اأحراًرا يف عق�ئدهم، وال يكون الأحد �سلطة 

فيه� عليهم، وال يكون هن�ك اإال ح�س�ب اهلل وحده يف االآخرة.
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عدم وجوب القتال اإىل اأخذ اجلزية

ويجب اأن يتنبه اإىل اأن اأخذ اجلزية يف االإ�سالم اإمن� يكون ممن ق�تلن� فقط، 
ف�إذا مل يق�تلن� مل يكن لن� اأن نق�تله لن�أخذ منه اجلزية، بل ال يلزم اأن نق�تل اإىل 
اأخذ اجلزية ممن ق�تلن�؛ الأنه اإذا جنح لل�سلم قبل اأن نتمكن من اإخ�س�عه وجب 
علين� اأن جننح اإىل م� جنح اإليه من ال�سلم))) واأن نوادعه على ترك القت�ل من غري 
اأخذ جزية منه، كم� وادع النبي  اأهل مكة يف �سلح احُلَدْيِبَية، فلم ي�أخذ منهم 
جزية وال غريه�، بل قبل منهم �سروًط� ك�نت ق��سية على امل�سلمني، حقًن� للدم�ء، 
وكرًه� للقت�ل، واإيث�ًرا لل�سلم، مم� ال يراه ال�سيخ عي�سى منون واأمث�له ممن يريدون 
ال�سيف،  اأو  له  ب�الإذع�ن  اإمن� ج�ء  اأنه  ويرون  املظهر،  االإ�سالم بخالف هذا  اإظه�ر 
َلت)2) يف يده، لريهبهم، ويفزعهم، ويجعلهم  واأنه يدعو الن��ض اإليه وال�سيف ُم�سْ
يوؤمنون به خوًف� منه، وهذا هو م� يطعن به االأعداء يف االإ�سالم �سواء ب�سواء، وهنيًئ� 
لل�سيخ عي�سى منون موافقته لهم فيه، وال ن�سيء فيه ظنن�، ولكن من الن��ض من 
ي�سر من حيث يريد النفع، فهو ال يق�سد اأن ي�سر، بل يق�سد اأن ينفع، ولكنه ال 

يعرف من اأين يكون النفع)3).

هذا هو م� اأمر اهلل تع�ىل به يف االآية )6 من �سورة االأنف�ل ژی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب    (((
حب  خب  مبژ.

د من غمده. )م). َلت: جمرَّ ال�سيف ُم�سْ  (2(
ج�ء يف كت�ب »حم��سن االإ�سالم و�سوافع االإ�سالم« الأبي عبد اهلل حممد بن عبد الرحم�ن البخ�ري اأن اجلزية   (3(
مل جتب عليهم لكفرهم بل حلرابهم، فلهذا مل جتب على الن�سوان والذراري ونحوهم ممن ال ي�سلح للحرب، 

وهو قريب مم� ذهبت اإليه فيم� �سبق.





ت�سويغ خمالفة الإجماع على قتل املرتد على تقدير ثبوته

َيُتْب،  اإن مل  اأواًل، ثم يقتل  اأن املرتد عن االإ�سالم ي�ستت�ب  امل�سهور بينن� 
وهن�ك قول غري م�سهور ب�أنه ي�ستت�ب اأبًدا وال ُيْقَتل، وقد اخرتت يف كت�بي »اجته�د 
جديد يف اآية ژڇ  ڍ      ڍ  ڌژ)))« هذا القول االأخري واإن مل يكن 
م�سهوًرا؛ الأنه اأقرب اإىل م� ج�ء به االإ�سالم و�سبق به غريه من حرية االعتق�د، فرد 
عليَّ ال�سيخ عي�سى منون ب�جلمود على القول امل�سهور، ومل يكفه جموده على هذا 
القول، بل ح�ول اأن ي�سد الطريق على من يريد خم�لفته ب�دع�ء االإجم�ع عليه، 
وحم�ولة اإنك�ر اأن هن�ك قواًل ب�أن املرتد ي�ستت�ب اأبًدا وال ُيْقَتل، وهذا اإمع�ن منه يف 

اجلمود.

على  االإجم�ع  هذا  من حقي خم�لفة  اأن  ببي�ن  اأواًل  عليه  ردي  و�سيكون 
تقدير ثبوته، وث�نًي� ب�إثب�ت اأن هن�ك مذهًب� ب�أن املرتد ي�ستت�ب اأبًدا وال يقتل، وث�لًث� 

البقرة/ 84).  (((

اإبطال اإكراه املرتد على االإ�صالم
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ب�إثب�ت م� ذهبت اإليه من اأن املرتد ال يكره على االإ�سالم بقتل وال ب��ستت�بة، واإمن� 
ُيْدعى اإىل االإ�سالم مب� ج�ء يف الدعوة اإليه، من االأخذ ب�حلكمة واملوعظة احل�سنة 

واجلدال ب�لتي هي اأح�سن.

ف�أم� اأن من حقي خم�لفة ذلك االإجم�ع فمن وجوه:

اخلالف يف ُحِجيَّة الإجماع

�مية من املعتزلة  اأولها: اأن االإجم�ع مل يتفق على حجيته، فقد ذهب بع�ض النظَّ
وال�سيعة اأنه حم�ل يف ذاته، ويف طريق العلم به لو �ُسلِّم اإمك�نه يف ذاته، ويف 
نقل العلم به اإلين� لو �سلم اإمك�ن العلم به، واجلمهور هم الذين يذهبون اإىل 
حجية االإجم�ع، ولهم ردودهم على من خ�لفهم يف حجيته، واإين اأرى اأن 
االإجم�ع حجة فيم� ال ميكن اخلالف فيه، كوجوب ال�سالة والزك�ة وال�سوم 
واحلج، واأنه لي�ض بحجة فيم� ميكن اخلالف فيه، ك�مل�س�ئل التي مل تعلم من 
الدين ب�ل�سرورة، وهي التي ال يوؤدي اخلالف فيه� اإىل هدم ركن من اأرك�ن 
االإ�سالم، كم�س�ألة املرتد، ف�إن ع�سي�نه بردته معلوم قطًع�، وكذلك عق�به عليه� 
يف االآخرة، واخلالف يف هذا يوؤدي اإىل هدم اأ�س��ض من اأ�س�ض االإ�سالم، فال 
اأو حب�ض  بقتل  الدني�  يع�قب يف  واأم� كونه  اأ�ساًل،  فيه  قبول اخلالف  ميكن 
لريجع اإىل االإ�سالم فمم� ميكن اخلالف فيه؛ الأنه ال يوؤدي اإىل اإبط�ل اأ�س��ض 

من اأ�س�ض االإ�سالم.
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انفراد ال�سحابي مبذهب عن اجلماعة

يرى  وجه  له  ظهر  اإذا  اإجم�عهم  على  ي�سّذ  ك�ن  ال�سح�بة  من  الفرد  اأن  وثانيها: 
يح�ولون  وال  معه،  هذا  يف  يت�س�حمون  ال�سح�بة  فك�ن  فيه،  حق  على  اأنه 
عيه من  اإكراهه على موافقتهم، كم� نح�ول االآن اإكراه من يخرج على م� نَدَّ
االإجم�ع بوجه من الوجوه، فال نن�ق�سه يف هذا الوجه، بل ن�سد الطريق اأم�مه 
بدعوى االإجم�ع فيه؛ الأنن� لو ن�ق�سن�ه لك�ن هذا ت�سليًم� من� ب�أن له وجًه� يف 
خم�لفة هذا االإجم�ع، مع اأنه ال يجوز له خم�لفته بح�ل من االأحوال، وممن 
  بكر  اأبي  اأجمعوا على خالفة  فقد   ، ال�سح�بة علي  اإجم�ع   خ�لف 
اإىل  خالفه  على  فرتكوه  عدة،  �سهوًرا  خالفه  على  ومكث  فيه�،  فخ�لفهم 
�سعد  فيه�  عنهم  تخّلف  وكذلك  فب�يعه،  بكر  اأبي  اإىل  نف�سه  من  ذهب   اأن 
ابن عب�دة �سيد اخلزرج من االأن�س�ر، وتخلف اأي�ًس� يف بيعة عمر ، واأ�سرَّ 
عب��ض  بن  اهلل  عبد  وحده  بقول  ينفرد  ك�ن  وممن  م�ت،  اأن  اإىل  هذا   على 
عنهم،  اهلل  ر�سي   - عمر  بن  اهلل  وعبد  هريرة  واأبو  االأ�سعري  مو�سى  واأبو 
ال�سه�م عن  تكرثُّ  االإرث عند  ب�لَعْول يف  القول  ال�سح�بة على  اأجمع  فقد 
امل�ل، فخ�لفهم فيه ابن عب��ض، وكذلك اأجمعوا على نق�ض الو�سوء ب�لنوم، 
اأجمعوا على جواز ال�سوم يف  اأبو مو�سى االأ�سعري، وكذلك  فخ�لفهم فيه 
ال�سفر، فخ�لفهم فيه اأبو هريرة وعبد اهلل بن عمر، واإذا ج�ز لهوؤالء ال�سح�بة 
خم�لفة اإجم�ع من عداهم، فليجز يل يف م�س�ألة املرتد خم�لفة م� يدعيه ال�سيخ 
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عي�سى منون من االإجم�ع على قتله بعد ا�ستت�بته، اإذا اأمكنني اإثب�ت هذا 
ب�لدليل، وبينت اأن يل وجًه� اأقوى يف خم�لفتي لهذا االإجم�ع.

خمالفة الإجماع على العمل باملذاهب الأربعة فقط

وثالثها: اأن ال�سيخ عي�سى منون واأمث�له ك�نوا يرون اأن االإجم�ع انعقد على العمل 
ب�ملذاهب االأربعة وحترمي العمل بغريه�، وقد نقل هذا االإجم�ع يف كثري من 
الكتب التي يعتمد عليه� االأزهريون، وك�نوا يذكرون لن� هذا ونحن طالب يف 
املع�هد الدينية، ويحرمون النظر يف غريه� النقط�ع �سنده�، حتى بدا الأولي�ء 
االأمور العمل يف م�س�ئل من الطالق ونحوه بغري املذاهب االأربعة، فوافقهم 
بع�ض علم�ء االأزهر على هذا، وك�ن جمهورهم ينكر مثل هذا يف اأول االأمر، 
ثم ا�ستك�نوا و�سكتوا عنه، بل كرث فيهم من يفتي ب�أن الطالق الثالث بلفظ 
واحد اأو  يف جمل�ض واحد يقع طلقة واحدة، مع اأن اأ�سالفهم حكموا ب�سجن 
ابن تيمية الأنه اأفتى بهذا، وخ�لف به اإجم�ع املذاهب االأربعة، وكذلك كرث 
فيهم من يفتي ب�أن الطالق املعلق على �سرط اأو �سفة ال يقع، مع اأنه خالف 
مون العمل  عون انعق�د االإجم�ع عليه�، ويحرِّ املذاهب االأربعة التي ك�نوا يدَّ
رون من النظر يف كتب غري كتبه�، وه� هو ذا ال�سيخ عي�سى  بغريه�، ويحذِّ
منون ينظر يف كت�ب »املحلى« البن حزم، وهو من غالة الظ�هرية، ومن اأ�سد 
الن��ض طعًن� يف االأئمة االأربعة، فال مينعه هذا من النظر فيه، وال من اال�ستن�د 
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اأنه لو فعل هذا قبل نحو خم�سني �سنة مل يغفر له،  اأقواله، مع  على بع�ض 
مثل  النظر يف  مون  ُيَحرِّ ك�نوا  الأنهم  لنف�سه؛  ي�ستبيحه  ك�ن  اأنه  اأظن  م�  بل 
هذه الكتب كم� يحرمون النظر يف كتب الفل�سفة، واإذا �س�ر اخلروج على 
اأي�ًس�  اإجم�ع حترمي العمل بغري املذاهب االأربعة غري منكر االآن، فليجز يل 
اخلروج على م� يدعيه ال�سيخ عي�سى منون من االإجم�ع على قتل املرتد بعد 

ا�ستت�بته.

جمود فتاوى الأزهر باجلمود على الإجماع

ورابعها: اأين ال اأر�سى لنف�سي ب�جلمود على ذلك االإجم�ع االأزهري، فقد �س�عت 
األفه يف الكتب االأزهرية، ويجمد  م�  د  يردِّ فيه �سخ�سية االأزهر، حتى �س�ر 
على  ليقطع  عليه�  االإجم�ع  يدعي  ثم  امل�سهورة،  االأقوال  من  األفه  م�  على 
الن��ض النظر فيه�، حتى اأفقد اأولي�ء االأمر الثقة بفت�ويه، ف��ستب�حوا الأنف�سهم 
خم�لفته�، وراأوا اأنه� ال متثل حكم الدين ال�سحيح، واإذا م�سى االأزهر يف هذا 
فال يدري اإال اهلل م� يخبئه له امل�ستقبل، فال ميكنني اأن اأم�سي مع اأولئك 
بجمودهم،  عليه  يجنون  مب�  االأزهر  على  الأجني  االأزهريني،  من  اجل�مدين 
ف�إين اأبرُّ ب�الأزهر من اأجني عليه بذلك، واإن اأوذيت يف هذا منهم مب� اأوذيت، 
و�سرتيهم االأي�م اأن م� اآذوين فيه ك�ن هو الطريق ال�سليم حلفظ مك�نة االأزهر، 
والإبع�ده عم� يق��سيه االآن من اإهم�ل، وال يدري اإال اهلل متى يعرفون ذلك، 
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ون يف جمودهم، وال يرون اأن االأخذ مب� دع�هم اإليه  ُذر وهم يغطُّ فقد توالت النُّ
اأن�س�ر التجديد هو ال�سبيل لنج�تهم.

اإذا اأخذت تنبههم اإىل �سوء ع�قبة  اأنك  اأولئك اجل�مدين  اأمر  ومن غريب 
ذلك اجلمود ق�لوا لك: م�ذا يراد من�؟ اأيراد من� اأن جن�زف يف الدين كم� يج�زف 
ال�سيخ عبد احلميد بخيت؟ فن�أمر امل�سلمني ب�لفطر يف رم�س�ن لي�ستعدوا للجه�د، 
ونحكم ب�الكتف�ء يف ال�سالة بركعة مع حتريك احلواجب به�، وهذا م� ال يكون، 

واإن اأ�س�بن� م� اأ�س�بن� يف �سبيل املح�فظة على الدين.

االأهلي  الوقف  ف�سد  اإذا  يراد  واإمن�  اأ�ساًل،  هذا  منكم  يراد  ال  �س�دة،  ي�  ال 
وال عالج لف�س�ده اإال ب�الأخذ بقول غري م�سهور فيه من اأقوال الفقه�ء اأالَّ جتمدوا 
امل�سهور بعدم جواز حله، وجتمعوا على هذا وترعبوا من يجروؤ على  القول  على 
خم�لفتكم فيه، حتى تعي� احلكومة ب�أمر ذلك الوقف، وال جتد �سبياًل لعالج ف�س�ده 
اإال االأخذ بذلك القول الذي مل ي�ستهر فيه، وت�سرب ب�إجم�عكم على فتواكم 
اأنكم عقبة يف �سبيل م� تريده من االإ�سالح، فتعمل على  ُعْر�ض احل�ئط، وترى 
التخل�ض منكم، واال�ستغن�ء عنكم بغريكم، وكذلك يراد منكم يف م�س�ألة املراأة 
وغريه� من امل�س�ئل امل�سكلة التي جتمدون دون حله�، وال َتَدعون غريكم ي�سعى يف 
حل له�، فهذا م� يراد منكم يف الدين، وال يراد منكم اأن تفعلوا كم� يفعل ال�سيخ 

عبد احلميد بخيت وغريه من املج�زفني.
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م�سئولية اجلامدين يف جمازفات بخيت وغريه

واحلق اأنكم امل�سئولون عن هذه املج�زف�ت منه ومن غريه؛ الأنكم بعد اأن 
اأخذ االأزهر ب�لنظ�م احلديث اأبيتم اإال اأن تربُّوه واأمث�له يف اأح�س�ن اجلمود، واأبيتم 
ت�سلكوا  فلم  القدمي،  النظ�م  منوال  على  االأزهر  احلديث يف  النظ�م  ي�سري  اأن  اإال 
ج لكم جمّددين يفقهون معنى التجديد، وال  به �سبيل التجديد ال�سحيح، لُيخرِّ
يج�زفون يف اأمر الدين كم� يج�زف ال�سيخ عبد احلميد بخيت؛ الأنه مل يرتبَّ يف 
عبده  ال�سيخ حممد  اأمث�ل  من  املجددون  تربى  ال�سحيح كم�  التجديد  اأح�س�ن 
وغريه، فظن اأن التجديد هو املج�زفة مبخ�لفة امل�سهور من غري دليل، وا�ستحلى اأن 
يتحدث الن��ض عنه يف اجلرائد واملجالت ولو على �سبيل التهكم مب� يج�زف به، 
فك�ن يف هذا اأ�سر على الدين من ذلك اجلمود الذي تربى يف اأح�س�نه، ومل يعرف 
ال�سبيل ال�سحيح للتخل�ض منه؛ الأن اهلل مل يرزقه من يوجهه اإىل ذلك، فوقف 
ُمذْبذبً� بني اجلمود والتجديد، و�سر الن��ض اأولئك املذبذبون الذين ال يهتدون اإىل 

طريق ي�سريون فيه، فيتخبطون خبط ع�سواء، وال ي�ستقرون هن� اأو هن�ك.

ا�سطراب الإجماع يف م�ساألة املرتد

عي  يدَّ بع�سهم  الأن  م�سطربة؛  املرتد  م�س�ألة  االإجم�ع يف  اأن دعوى  وخام�سها: 
اأن االإجم�ع على قتل املرتد، ومنهم �س�حب املغني، وبع�سهم ك�بن حزم 
يدعي اأن االإجم�ع على اإكراه املرتد ب�لقتل اأو احلب�ض، وهذا اال�سطراب 
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ي�سعف هذه الدعوى، فقد اأدخل ابن حزم من ق�ل ب�أن املرتد ي�ستت�ب اأبًدا 
وال يقتل يف ذلك االإجم�ع، مع اأن غريه جعله خم�لًف� الإجم�عهم على قتل 
املرتد، وال�سك اأنه ال يكون هن�ك قيمة لذلك االإجم�ع بعد دخول من قيل 
اإذا �س�غ له خم�لفته واعتب�ره� يف اإجم�ع تدخل  اإنه خم�لف له فيه؛ الأنه 

فيه، ف�إنه ي�سوغ يل خم�لفته مبذهبي يف املرتد اأي�ًس�.

دخول اإكراه املرتد يف اآية ژی  جئ    حئ  مئژ)))

و�ساد�سها: اأن اإكراه املرتد على االإ�سالم ب�لقتل اأو احلب�ض داخل قطًع� يف عموم قوله 
تع�ىل: ژی  جئ    حئ  مئژ؛ الأن االإكراه يف الدين كم� يكون يف االبتداء 
يكون يف الدوام، وكم� ال ي�سح االإكراه على الدين يف االبتداء؛ الأن االإ�سالم 
الذي يح�سل به يكون ف��سًدا، كذلك االإكراه على الدين ال ي�سح يف الدوام؛ 
الأن االإ�سالم الذي يح�سل به يكون ف��سًدا، واإذا ك�ن من حم��سن االإ�سالم 
اإليه بو�س�ئل االإكراه، بل يدعوهم  اأنه ج�ء بحرية االعتق�د، فال يدعو الن��ض 
اإليه ب�حلكمة واملوعظة احل�سنة، ف�إنه يكون من حم��سنه اأي�ًس� اأن ي�أخذهم بعد 
اإ�سالمهم بهذا االأ�سل، فال يحيد عنه يف االبتداء والدوام، وال ي�أخذهم اإذا 
ب�لتي هي  ب�جلدال  واإال  واملوعظة احل�سنة،  ب�حلكمة  اإال  االإ�سالم  ارتدوا عن 
كلمة  فيه  وقعت  ژی  جئ    حئ  مئژ  تع�ىل:  قوله  اأن   اأح�سن، واخلال�سة 

البقرة/ 256.  (((
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ژ جئژ نكرة يف �سي�ق النفي، ووقوع النكرة يف �سي�ق النفي من �سيغ 
العموم، فيدخل فيه اإكراه املرتد على االإ�سالم كم� يدخل فيه اإكراه الك�فر 
االأ�سلي عليه، وقد �سبق حتقيق اأن هذا العموم ب�ق على ح�له يف الك�فر 
االأ�سلي من غري ن�سخ وال تخ�سي�ض، فال يكون هن�ك م� مينع من دخول 
اإكراه املرتد على االإ�سالم فيه من هذه الن�حية، ب�أن يكون �س�أنه فيه مثل 
االأ�سلي،  الك�فر  اإكراه  اإجم�ع يف  اأنه ال  �سبق  وقد  االأ�سلي،  الك�فر  �س�أن 

فليكن املرتد مثله يف هذا اأي�ًس�.

تاأويل الأحاديث الواردة يف قتل املرتد

ل  : »من َبدَّ اإليه اجلمهور يف قتل املرتد من قوله  نعم، يبقي م� ا�ستند 
دينه ف�قتلوه«، وقوله: »ال يحل دم امرئ م�سلم اإال ب�إحدى ثالث: كفر بعد اإمي�ن، 
اأو زن� بعد اإح�س�ن، اأو قتل نف�ض بغري نف�ض«، ومن حديث اليهودي الذي اأ�سلم 
ثم ارتد، ف�أمر مع�ذ بن جبل بقتله، وذكر اأن قتله ق�س�ء اهلل ور�سوله، وكذلك م� ورد 

من حم�ربة اأبي بكر اأهل الردة.

ف�أم� حديث »من بدل دينه ف�قتلوه« فلي�ض على عمومه عند بع�ض من ُيْعَتّد 
بهم من الفقه�ء، فقد ا�ستثنى منه احلنفية املراأة اإذا ارتدت؛ الأن النبي  مر على 
امراأة مقتولة ف�أنكر قتله� وق�ل: »م� ك�نت هذه لتق�تل«، وحينئذ يكون عدم قتل 
املرتدة عند احلنفية الأنه� ال تق�تل، فيكون قتل املرتد عندهم الأنه يق�تل، وال يكون 
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ال�سبب يف قتله ارتداده، بل قت�له، وعلى هذا ميكنن� اأن نخ�س�ض هذا احلديث »من 
بدل دينه ف�قتلوه« ب�ملرتدين املق�تلني، فيكون قتلهم جزاء لهم على قت�لهم ال على 

ارتدادهم.

وكذلك االأمر يف حديث »ال يحل دم امرئ م�سلم اإال ب�إحدى ثالث: كفر 
بعد اإمي�ن، اأو زن� بعد اإح�س�ن، اأو قتل نف�ض بغري نف�ض«؛ الأن احلنفية يحملونه على 
غري املراأة املرتدة كم� �سبق، ونحن نبني عليه م� ذهبن� اإليه من تخ�سي�سه ب�ملرتد 

املق�تل، فيكون �س�أنه يف هذا ك�س�أن احلديث ال�س�بق.

� ف�أ�سلم ثم ارتد؛ الأن الظ�هر من ح�ل من  وكذلك املرتد الذي ك�ن يهوديًّ
ك�ن يرتد يف ذلك الوقت اأن يق�تل، فقد ك�ن امل�سلمون يف ح�لة حرب، وك�ن من 
يرتد ين�سم فعاًل اإىل من يق�تلهم من الكف�ر، اأو ينتهز الفر�سة لالن�سم�م اإليهم، 
فيكون قتله لئال ين�سم اإىل من يح�ربهم، وحل�لة احلرب ظروفه� اخل��سة به�، فال 
ال�سلم ال  الأنه يف ح�ل  ال�سلم؛  يرتد يف ح�ل  ارتداد من  عليه�  يق��ض  اأن  ي�سح 
يخ�سى منه قت�ل، بل يكون امل�سلمون يف ح�لة اأمن، فال يوؤثر فيهم �سخ�ض ارتد 

من بينهم، وهو ع�جز عن اأن يلحق اأذى بهم.

ون الذين ح�ربهم اأبو بكر؛ الأنهم ارتدوا واأعلنوا الع�سي�ن،  وكذلك املرتدُّ
للدولة؛  الزك�ة  من  عليهم  فر�ض  م�  وا  ويوؤدُّ الط�عة،  يف  ليدخلوا  قت�لهم  فوجب 
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يف  ى  الَفْو�سَ من  عليه  ك�نوا  م�  اإىل  يعودوا  وال  العرب،  جزيرة  يف  االأمر  لي�ستقر 
اجل�هلية، وبهذا يكون قت�لهم لبغيهم ال الرتدادهم.

ويجوز اأي�ًس� تخ�سي�ض ذلك كله ب�ملرتدين من العرب؛ الأنه اأريد جمعهم 
على دين واحد، اأو الأنهم ك�نوا مق�تلني؛ الأن بالد العرب ك�نت يف ذلك الوقت 
يف ح�لة حرب، فك�ن من يرتد من العرب ين�سم اإىل من يق�تل امل�سلمني منهم، 
الذي  اليهودي  ذلك  قتل  هذا  يف  يوؤثر  وال  اإليهم،  لالن�سم�م  الفر�سة  ينتهز  اأو 
اأ�سلم ثم ارتد كم� توهم ال�سيخ عي�سى منون، ف�إنه ك�ن من يهود العرب؛ الأنه ك�ن 
من اأهل اليمن كم� يفيده احلديث الوارد فيه، وك�نت اليهودية قد انت�سرت قبل 

االإ�سالم يف اأهل اليمن، حتى دان به� ملوكه� من ِحْمرَي وغريهم.

ثبوت قويل بعدم اإكراه املرتد

وبهذا ا�ستق�م لن� م� ذهبن� اإليه من اأن املرتد ال يكره على االإ�سالم، بقتل 
اأو حب�ض، واإمن� ندعوه اإىل العودة اإىل االإ�سالم ب�حلكمة واملوعظة احل�سنة، وجن�دله 
يف  تع�ىل  اهلل  عق�ب  من  جن�  االإ�سالم  اإىل  ع�د  ف�إن  اأح�سن،  هي  ب�لتي  ذلك  يف 
االآخرة، واإن مل يعد مل َيْنُج منه، وال �سك اأن م� ذهبن� اإليه من ذلك اأقرب اإىل 
�سم�حة االإ�سالم مم� يدعي ال�سيخ عي�سى منون االإجم�ع عليه، وقد اأثبتن�ه ب�لدليل 
الراجح، فليكن هن�ك اإجم�ع بعد هذا على خالفه اأو ال يكن، الأن� اأم�م ن�سو�ض 
هذا  ت�سرف  من  ب�أح�سن  فيه�  ت�سرفن�  وقد  ادع�ه،  الذي  االإجم�ع  اإليه�  ي�ستند 
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االإجم�ع فيه�، فليكن احلكم على ت�سرفن� فيه� مب� فيه من توجيه ح�سن اأو خالفه، 
ال مبوافقته الإجم�ع اأو خم�لفته له.

اإثبات القول باأن املرتد ي�ستتاب اأبًدا ول يقتل

واإن  قلن�،  اأبًدا وال يقتل فهو كم�  املرتد ي�ستت�ب  ب�أن  اأن هن�ك مذهًب�  واأم� 
اأَنَّ�  واحلقيقة  م� ح�ول،  املذهب  هذا  وجود  اإنك�ر  منون يف  عي�سى  ال�سيخ  ح�ول 
نقلن� هذا القول عن »املحلى« البن حزم، وقد ن�سبه اإىل ط�ئفة مرة، ون�سبه اإىل قوم 
مرة اأخرى، وقد ن�سبه �س�حب »املغني« اإىل النخعي، وهذا ن�سه، وق�ل النخعي: 
»ي�ستت�ب اأبًدا، وهذا يف�سي اإىل اأنه ال يقتل اأبًدا، وهو خم�لف لل�سنة واالإجم�ع«. 
ُيْقَتل،  اأبًدا وال  ف�بن حزم يروي عن ط�ئفة اأو قوم اأنهم ق�لوا يف املرتد: ي�ستت�ب 
� عنهم، وهو يف هذا مل يتعر�ض لذكر  فيكون كلٌّ من اال�ستت�بة وعدم القتل مرويًّ
النخعي اأ�ساًل، ومل يقت�سر يف روايته على »ي�ستت�ب اأبًدا« ثم يعلق عليه� ب�أن هذا 
ُيْف�سي اإىل اأنه ال ُيْقَتل اأبًدا كم� فعل �س�حب املغني، وبهذا ال يكون هن�ك وجه 
ملوؤاخذة ال�سيخ عي�سى منون له ب�أنه اغرت بظ�هر كالم النخعي؛ الأنه اأواًل مل َيِرْد 
يف كالمه ذكر للنخعي اأ�ساًل، والأنه ث�نًي� روى عن تلك الط�ئفة القول ب�ال�ستت�بة 
اأبًدا وعدم القتل، ومل َيْرِو عنه� ال�سق االأول فقط، وي�ستنتج منه الث�ين ليكون قد 

اْغرَتَّ بظ�هر كالمه�.
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م ال�سيخ عي�سى منون اأن هذا القول للنخعي فقط، وقد ورد عنه  وقد توهَّ
ب�ل�سق االأول فقط »ي�ستت�ب اأبًدا«، ثم عرث على قول ابن حجر يف فتح الب�ري: 
منه  تكررت  فيمن  اأنه  والتحقيق  عنه،  نقل  كذا  اأبًدا«،  ي�ستت�ب  النخعي  »وعن 
اأنه  النخعي  عن  الكربى«  »ال�سنن  يف  للبيهقي  رواية  على  عرث  وكذلك  الردة. 
�أ �س�حب املغني يف فهمه لقوله: »ي�ستت�ب اأبًدا« اأنه  ق�ل: ي�ستت�ب كلم� رجع فخطَّ
يف�سي اإىل اأنه ال يقتل اأبًدا؛ الأنه اغرتار منه بظ�هر هذه الرواية وهو غري معقول؛ 
الأنه ال معنى لال�ستت�بة الدائمة اإذا مل يرتتب على عدم االإج�بة �سيء، وحمله 
على اأنه ي�ستت�ب اأبًدا كلم� رجع، كم� حققه ابن حجر يف فتح الب�ري، وكم� رواه 
عنه البيهقي يف »ال�سنن الكربى« ويكون معن�ه اأنه اإذا ارتد ي�ستت�ب، ف�إن مل َيُتْب 
ُقِتل، واإن ت�ب  َيُتْب  ف�إن مل  ث�نًي� ي�ستت�ب،  ف�إن رجع وارتد  ُتِرك،  قتل، واإن ت�ب 
ُتِرك، وهكذا. ثم ذكر اأن الدليل ال�سحيح الوا�سح على اأن مراد النخعي هذا م� 
ذكره البخ�ري يف �سحيحه تعليًق� ب�سيغة اجلزم، فق�ل: »وق�ل ابن عمرو الزهري 
واإبراهيم اأي النخعي: تقتل املرتدة، ومن يقول بقتل املرتد يقول بقتل املرتدة من 

ب�ب اأَْوىَل«.

النخعي غري معقول؛  اأن ظ�هر م� روي عن  وال يخفى ف�س�د م� ذكره من 
الأنه ال معنى لال�ستت�بة الدائمة اإذا مل يرتتب على عدم االإج�بة �سيء، ف�إن من 
ق�لوا ب�ال�ستت�بة الدائمة ال مينعون اإال قتل املرتد، ويقولون ب�إكراهه على االإ�سالم 
اأن  من  ذكره  م�  ي�سح  فال  حب�سه،  عندهم  عليه�  يرتتب  اإج�بته  فعدم  ب�حلب�ض، 
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اأي�ًس� م�  الدائمة ال يرتتب على عدم االإج�بة فيه� �سيء، وبهذا ينه�ر  اال�ستت�بة 
ذكره ابن حجر؛ الأنه مبني على ا�ستبع�د القول ب�ال�ستت�بة الدائمة ملثل م� ذكره 
ال�سيخ عي�سى منون اأو نحوه، على اأن ت�أويله لكالم النخعي مب� ذكر ابن حجر هو 

الذي ال يعقل؛ الأنه يخرج به عن اأ�سل النزاع يف املرتد.

وقد َدّل�ض ال�سيخ عي�سى منون يف رواية البيهقي يف »ال�سنن الكربى« عن 
النخعي؛ الأنه مل يروه� على اأ�سله� ليخفي م� ذكره البيهقي من �سعفه�، وهذه هي 
رواية البيهقي يف »ال�سنن الكربى«: »اأخربن� اأبو �سعيد بن اأبي عمرو حدثن� بحر بن 
ن�سر، حدثن� عبد اهلل بن وهب، اأخربين �سفي�ن الثوري، عن رجل عن عبد اهلل بن 
عبيد بن عمري اأن ر�سول اهلل  ا�ستت�ب نبه�ن اأربع مرات، وك�ن نبه�ن ارتد، ق�ل 
�سفي�ن اأو ق�ل عمرو بن قي�ض عن رجل عن اإبراهيم - يعني النخعي - اإنه ق�ل: 
املرتد ي�ستت�ب اأبًدا كلم� رجع، ق�ل ابن وهب: وق�ل يل م�لك ذلك اأنه ي�ستت�ب 
كلم� رجع«، هذا منقطع، وروي من  وجه اآخر مو�سواًل ولي�ض ب�سيء. فهذه هي 
رواية البيهقي على اأ�سله�، وهي رواية �سعيفة عنده الأنه� منقطعة، وقد ذكر اأنه� 
النخعي  ف�لذي روى ذلك عن  لي�ض ب�سيء،  واأنه  اآخر مو�سولة  رويت من وجه 

رجل جمهول، ومن املعلوم اأنه ال ُيْحَتجُّ برواية املجهول.

بقتل  اأنه ق�ل  النخعي  ال�سيخ عي�سى منون م� روي عن  يفيد  وكذلك ال 
املرتدة؛ الأن العيني يف �سرح البخ�ري ذكر عنه نقواًل خمتلفة يف قتل املرتدة، واإن 

ف الرواية عنه بعدم قتله�. �سعَّ
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على اأن� لو �سلمن� له اأن النخعي مل يذهب اإىل ذلك القول فيبقى غريه ممن 
ذكر ابن حزم يف »املحلى« اأنهم ط�ئفة اأو قوم، والقوم �سريح يف اجلمع، اأم� الط�ئفة 
الواحد  اأو  منه،  القطعة  ال�سيء  من  »الط�ئفة  الق�مو�ض:  �س�حب  ق�ل  كم�  فهي 
اأو رجل، فيكون مبعنى النف�ض، ولكن  اأقله� رجالن،  اأو  اأو اإىل االألف،  ف�س�عًدا، 
اإذا ك�ن ابن حزم قد ذكر مرة اأن هذا القول لط�ئفة، ومرة اأنه لقوم، ف�إنه يتعني اأن 
املراد من الط�ئفة م� يراد من القوم وهو اجلمع، وبهذا ال يكون ذلك القول للنخعي 

وحده)))«.

وهذا اإىل اأَنَّ� جند ابن حزم يذكر اأدلة الأ�سح�ب ذلك القول على م� ذهبوا 
اإليه من عدم قتل املرتد واالقت�س�ر على ا�ستت�بته، وبهذا نكون يف الواقع اأم�م قول 
مثل �س�ئر االأقوال التي قيلت فعاًل، واأم�م اأدلة يذكره� اأ�سح�به الإثب�ته وال م�نع 
من اأن يكون قواًل للنخعي رجع عنه ورجوعه عنه ال يوؤثر فيه ب�سيء، كم� مل يوؤثر 
رجوع ال�س�فعي عن مذهبه القدمي يف مت�سك بع�ض اأتب�عه به، وقد يكون قوله هذا 

هو املت�أخر.

ط ال�سيخ عي�سى منون يف اإنكاره تورُّ

هذا  وجود  اإنك�ر  من  منون  عي�سى  ال�سيخ  ح�وله  م�  يكون  ال  كله  وبهذا 
القول اإال تورًط� منه ال نظري له، وال َغْرَو ف�إن الغلو يف اجلمود يوقع يف مثل هذا 

�سي�أتي اأن ابن حزم ن�سب ذلك يف كت�ب مراتب االإجم�ع اإىل النخعي وغريه.  (((
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التورط، بل يوقع يف اأ�سد منه تورًط�، والعجيب اأن ال�سيخ عي�سى منون قد اطلع 
اآخره، وهو كالم طويل ينبه  اإىل  اأوله  على م� ذكره ابن حزم يف هذا القول من 
من ال يتنبه اإذا مل يكن يف مثل جموده، والبد من ذكر م� اأط�ل به ابن حزم يف 
الكالم على ذلك القول؛ الأنه اأط�ل يف ذكر اأدلته والرد عليه�، ونحن نخ�لفه يف 

ب عليه ب�لرد ث�نًي�. حكمه عليه، فالبد اأن نذكر كالمه فيه اأواًل، ثم نعقِّ

كالم ابن حزم يف القول بعدم قتل املرتد ويف غريه

اًل فق�ل: »كل من �سح عنه اأنه  قد نقل ابن حزم اخلالف يف م�س�ألة املرتد اأوَّ
ك�ن م�سلًم� متربئً� من كل دين ح��س� دين االإ�سالم ثم ثبت عنه  اأنه ارتد عن دين 
االإ�سالم وخرج اإىل دين كت�بي اأو غري كت�بي اأو اإىل غري دين، ف�إن الن��ض اختلفوا 
َقت ط�ئفة بني  يف حكمه، فق�لت ط�ئفة: ال ي�ستت�ب. وق�لت ط�ئفة: ي�ستت�ب. وَفرَّ
من اأَ�َسرَّ ردته وبني من اأعلنه�. وفرقت ط�ئفة بني من ُولد يف االإ�سالم ثم ارتد وبني 
ر اهلل تع�ىل  اأ�سلم بعد كفره ثم ارتد. ونحن ذاكرون اإن �س�ء اهلل تع�ىل م� َي�سَّ من 
لذكره، ف�أم� من ق�ل: ال ي�ستت�ب ف�نق�سموا ق�سمني؛ فق�لت ط�ئفة: بقتل املرتد 
ت�ب اأو مل َيُتْب. راجع االإ�سالم اأو مل يراجع. وق�لت ط�ئفة: اإن ب�در فت�ب ُقِبَلت 
منه توبته و�سقط عنه القتل، واإن مل تظهر توبته اأنفذ عليه القتل. واأم� من ق�ل: 
ي�ستت�ب ف�إنهم انق�سموا اأق�س�ًم�؛ فط�ئفة ق�لت: ن�ستتيبه مرة، ف�إن ت�ب واإال قتلن�ه. 
وط�ئفة ق�لت: ن�ستتيبه ثالث مرات، ف�إن ت�ب واإال قتلن�ه. وط�ئفة ق�لت: ن�ستتيبه 
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�سهًرا، ف�إن ت�ب واإال قتلن�ه. وط�ئفة ق�لت: ن�ستتيبه ثالثة اأي�م، ف�إن ت�ب واإال قتلن�ه. 
وط�ئفة ق�لت: ن�ستتيبه م�ئة مرة، ف�إن ت�ب واإال قتلن�ه. وط�ئفة ق�لت: ي�ستت�ب اأبًدا 
وال يقتل))) ف�أم� من فرق بني املُ�ِسّر واملعلن ف�إن ط�ئفة ق�لت: من اأ�َسّر ردته قتلن�ه 
دون ا�ستت�بة ومل تقبل توبته، ومن اأعلنه� قبلن� توبته. وط�ئفة ق�لت: اإن اأقر املُ�ِسّر 
ّدق النية قبلن� توبته، واإن مل يقر وال �سدق النية قتلن�ه ومل نقبل توبته. ق�ل  و�سَََ
هوؤالء: واأم� املعلن َفُتْقَبل توبته. وط�ئفة ق�لت: ال فرق بني املُ�ِسّر  واملعلن يف �سيء 
من ذلك. فط�ئفة قبلت توبتهم� مًع� اأقر املُ�ِسّر  اأو مل يقر، وط�ئفة مل تقبل توبة ُم�ِسرٍّ 

وال ُمْعِلن.

ا�ستدلل القائلني بعدم قتل املرتد مبا روي عن عمر، ورد ابن حزم عليه

ثم ذكر ابن حزم اأدلة من ذهب اإىل اأن املرتد ي�ستت�ب ثم يقتل اإن مل يتب، 
ثم ذكر بعده� اأدلة من ذهب اإىل اأنه ي�ستت�ب اأبًدا وال يقتل، فق�ل: »واأم� من ق�ل 
ي�ستت�ب اأبًدا دون قتل فلم� حدثن� عبد اهلل بن ربيع، حدثن� عبد اهلل بن حممد 
ابن عثم�ن، حدثن� علي بن عبد العزيز، حدثن� احلج�ج بن املنه�ل، حدثن� حم�د 
 ابن �سلمة، حدثن� داود – هو ابن اأبي هند - عن ال�سعبي عن اأن�ض بن م�لك اأن 
اأب� مو�سى االأ�سعري قتل ُحَجْيَنة الكذاب واأ�سح�به، ق�ل اأن�ض: فقدمت على عمر 
ابن اخلط�ب فق�ل: م� فعل حجينة واأ�سح�به؟ ق�ل: فتغ�فلت عنه ثالث مرات، 

ه عليه�، و�سيذكر يف هذا كلمة قوم بدل ط�ئفة. هذه الط�ئفة هي التي �سنعود اإىل بي�ن م� ذكره من اأدلته� وَردِّ  (((



احلرية الدينية يف الإ�سالم
((6116

بهم  اأتيت  لو  عمر:  فق�ل  القتل؟  اإال  �سبيل  ك�ن  وهل  املوؤمنني،  اأمري  ي�  فقلت: 
ال�سجن. وروين� عن طريق  ا�ستودعتهم  واإال  ت�بوا  ف�إن  لعر�ست عليهم االإ�سالم، 
عبد الرازق عن معمر ق�ل: »اأخربين حممد بن عبد الرحمن عن اأبيه ق�ل: قدم 
جمزاة بن ثور اأو �سقيق بن ثور على عمر يب�سره بفتح ُت�سرَت، فق�ل له عمر: هل 
ك�نت مغربة تخربن� به�؟ ق�ل: ال، اإال اأن رجاًل من العرب ارتد ف�سربن� عنقه. ق�ل 
ة))) ف�أطعمتموه كل يوم منه�  ب�بً� وفتحتم له ُكوَّ نتم عليه  عمر: َوْيحكم، فَهالَّ طيَّ
الث�لثة،  االإ�سالم يف  عليه  ثم عر�ستم  اأي�م،  ثالثة  م�ء  كوًزا من  و�سقيتموه  رغيًف� 
فلعله اأن يرجع، اللهم مل اأح�سر ومل اآمر ومل اأعلم«. وقد �س�ق ابن حزم هذا اخلرب 
بعد اخلرب االأول الإبط�ل ا�ستداللهم به على اأن املرتد ال يقتل؛ الأنه يبني م� اأطلق 
َيُتْب،  اإن مل  يقتل  ثم  اأي�م  اإىل ثالثة  واأنه  ال�سجن،  االأول من اال�ستيداع يف  يف 
فلي�ض على ظ�هره من اال�ستيداع يف ال�سجن من غري قتل ومن غري تقييد مبدة، 

بل اإىل اأن يتوب ولو بقي يف ال�سجن م� ي�س�ء اهلل اأن يبقى.

الق�ئلني  القول �سمن  الق�ئلني بذلك  اإىل ذكر  ابن حزم بعد هذا  ثم ع�د 
اأبًدا واإيداع ال�سجن فقط، كم� قد  ب�ال�ستت�بة فق�ل: »ومنهم من ق�ل ب�ال�ستت�بة 
�سح عن عمر مم� قد اأوردن� قبل«، ثم ع�د اإىل ذكرهم �سمن الق�ئلني ب�إكراه املرتد، 
فق�ل: »اإن االأمة جممعة على اإكراه املرتد، فمن ق�ئل ُيْكَره وال ُيْقَتل، ومن ق�ئل 

ُيْكَره وُيْقَتل«.

ة: فتحة اأو ن�فذة. )م). ُكوَّ  (((
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كونهم قوًما وا�ستدللهم برتك قتل املنافقني، ورد ابن حزم عليه

ثم ع�د ابن حزم بعد هذا اإىل ذكر م� الأ�سح�ب ذلك القول من اأدلة عليه 
ون  مرتدُّ اأنهم  وعرف  املن�فقني،  عرف  قد    اهلل  ر�سول  اإن  قوم)))  »ق�ل  فق�ل: 
به�  يراد  ال  ق�سمة  يق�سم  واأنه  ب�لتجوير،  رجل  وواجهه  اإ�سالمهم،  بعد   كفروا 
حَّ اأنه ال قتل على مرتد، ولو ك�ن  ة �سحيحة، فلم يقتله، ق�لوا: َف�سَ وجه اهلل، وهذه ِردَّ
عليه قتل الأنفذ ذلك ر�سول اهلل  على املن�فقني املرتدين الذين ق�ل اهلل تع�ىل فيهم: 
ژ ک   ک  گژ اإىل قوله تع�ىل: ژۆ  ۈ     ۈ  ژ ]املن�فقون/ )-3[.
وا به، ونحن اإن �س�ء اهلل ذاكرون  ثم ق�ل يف الرد عليهم: »هذا كل م� احتجُّ
كل اآية تعلق به� متعلق يف اأن ر�سول اهلل  عرف املن�فقني ب�أعي�نهم، ومبينون 
اآخر  وق�سم   ، قط  يعرفهم  مل  ق�سم  ق�سم�ن:  اأنهم  وت�أييده  تع�ىل  اهلل  بعون 
اأو �س�دقون يف  اأنهم ك�ذبون    يعرف  ب�لتوبة، ومل  فعرفهم فالذوا  افت�سحوا 
� هذا بعون اهلل تع�ىل بطل قول من احتجَّ ب�أمر املن�فقني يف اأنه  نَّ توبتهم قط، ف�إذا بيَّ
ال قتل على مرتد، وبقي قول من راأى القتل بعد التوبة، واإم� اأنه ال ي�سقط ب�لتوبة، 

والربه�ن على ال�سحيح من ذلك، فنقول وب�هلل التوفيق: ق�ل اهلل تع�ىل: ژڤ  
ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄژ اإىل قوله تع�ىل: ژ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  
ی     ی  ژ ]البقرة/ 8-6)[، فهذه اأول اآية يف القراآن فيه� ذكر املن�فقني، 

َنهم يف كت�ب »مراتب االإجم�ع« فذكر فيه اأنه روي عن عمرو بن �سفي�ن وعن اإبراهيم  ْنهم هن� وقد َعيَّ مل ُيَعيِّ  (((
النخعي اأن املرتد ي�ستت�ب اأبًدا.
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ولي�ض يف �سيء منه� دليل على اأن ر�سول اهلل  عرفهم، وال على اأنه مل يعرفهم، 
فال متعلق فيه� الأحد من اأهل القولني املذكورين. 

اإىل  ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎژ  وق�ل اهلل تع�ىل: 
قوله تع�ىل: ژ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئژ ]اآل عمران/ 8))-20)[، ففي هذه 
االآية دليل على اأن هوؤالء القوم ميكن اأن يكونوا معروفني؛ الأن اهلل تع�ىل: اأخربن� 
اأنهم من غرين� بقوله تع�ىل: ژڌ  ڎژ ف�إذ هم من غرين� فممكن اأن يكونوا 
اأي  ھژ  ھ   ژ   عنهم:  تع�ىل  قوله  يكون  اأن  وممكن  مك�سوفني،  اليهود  من 
وممكن  لالإ�سالم،  املظهرين  املن�فقني  من  يكونوا  اأن  اأي�ًس�  ميكن  وقد  عندهم،  مب� 
اإذا اطلعن� منهم على هذا، والوجه االأول  اأاّل نتخذهم بط�نة)))  اأمر  اأن اهلل تع�ىل 
 اأظهر واأقوى لظ�هر االآية، واإذ كلت�هم� ممكن فال متعلَّق يف هذه االآية ملن ذهب اأن 

ر�سول اهلل  ك�ن يعرف املن�فقني ب�أعي�نهم، ويدري اأن ب�طنهم النف�ق. 

تع�ىل:  قوله  اإىل  پژ  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تع�ىل:  اهلل  وق�ل 
عن  و�سح   ،]65-60 ]الن�س�ء/  ېژ  ۉ   ۉ   ۅ    ژۅ  

ث كذب، واإذا وعد  ر�سول اهلل  »ثالث من ُكنَّ فيه ك�ن من�فًق� خ�ل�ًس�: اإذا َحدَّ
اأخلف، واإذا اوؤمتن خ�ن، واإن �س�م و�َسلَّى وزعم اأنه م�سلم«، فقد �سح اأن ههن� نف�ًق� 
ال يكون �س�حبه ك�فًرا، ونف�ًق� يكون �س�حبه ك�فًرا، فيمكن اأن يكون هوؤالء الذين 
، اهلل  ر�سول  لط�عة  مظهرين    النبي  اإىل  ال  الط�غوت  اإىل  التح�كم   اأرادوا 

لعون على ب�طن االأمور. )م). بط�نة: خوا�ّض يطَّ  (((
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رغبة يف  لكن  ل�سحة ذلك  معتقدين  اإىل غريه  احلكم  الرجوع يف  بطلب  ع�س�ة 
اتب�ع الهوى، فلم يكونوا بذلك كف�ًرا بل ع�س�ة، ف�إذا َبنيَّ اهلل تع�ىل اأنهم ال يوؤمنون 
ُموا ر�سول اهلل  فيم� �َسَجر بينهم)))، وجب اأن من وقف على هذا  حتى ُيَحكِّ
ف�أبى وَعَند فهو ك�فر، ولي�ض يف االآية اأن اأولئك عندوا بعد نزول هذه االآية، فال 

هم.  حجة فيه� ملن يقول اإن ر�سول اهلل  عرفهم اأنهم من�فقون واأقرَّ

قوله:  اإىل  ٿژ  ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ژٺ   تع�ىل:  وق�ل 
ژڃژ ]الن�س�ء/ )8[، فهذا لي�ض فيه ن�ض على اأنهم ك�نوا مظهرين االإمي�ن، 

بل لعلهم ك�نوا كف�ًرا معلنني، وك�نوا يلتزمون الط�عة ب�مل�س�ملة، ف�إذ ال ن�ّض فيه� فال 
ة فيه� ملن ادعى اأنه  ك�ن يعرفهم ويدري اأن عقدهم النف�ق. وق�ل تع�ىل:  ُحجَّ

خب   حب   جب   يئ   ىئ   ژ  قوله:  اإىل  ژ  ڤ   ٹ       ٹ   ٹ   ٹ    ژ  
ث�بت  بن  زيد  عن  البخ�ري،  طريق  من  روين�  وقد  ]الن�س�ء/ 88-)9[.  مبژ 
اأُُحد رجع ن��ض ممن خرج معه، وك�ن اأ�سح�ب  ق�ل: مل� خرج ر�سول اهلل  اإىل 

ر�سول اهلل  فرقتني: فرقة تقول نق�تلهم، وفرقة تقول ال نق�تلهم، فنزلت ژ  ٹ  
ى اهلل اأولئك من�فقني. ٹ  ٹ  ٹ      ڤژ وقد �سمَّ

واأم� قوله تع�ىل يف هذه االآية مت�ساًل بذلك ژڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  
 ]90-89 ]الن�س�ء/  ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېژ  تع�ىل:  قوله  اإىل   ڌژ 
اأولئك املن�فقني وهو ك�ن االأظهر،  اأنه تع�ىل عنى بذلك  اأن يظن  فقد ك�ن ميكن 

�َسَجر بينهم: وقع، ن�س�أ. )م)  (((
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لوال قوله تع�ىل:ژ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  کژ ]الن�س�ء/ 89[ 
فهذا يو�سح غ�ية االإي�س�ح اأنه ابتداء حكم يف قوم اآخرين غري اأولئك املن�فقني؛ 
اأولئك ك�نوا من �سك�ن املدينة بال �سك، ولي�ض على �سك�ن املدينة هجرة،  الأن 
بل الهجرة ك�نت اإىل دارهم، ف�إذ ك�ن ذلك كذلك فحكم االآية كله� اأنه� يف قوم 
اأنهم اآمنوا ومل يه�جروا، وك�ن احلكم حينئذ اأن من  كف�ر مل يوؤمنوا بعد وادعوا 
اآمن ومل يه�جر مل ينتفع ب�إمي�نه، وك�ن ك�فًرا ك�س�ئر الكف�ر، وال فرق حتى يه�جر 
اأبيح له  اأبيح له �سكنى بلده، كمن ب�أر�ض احلب�سة والبحرين، و�س�ئر من  اإال من 

�سكنى اأر�سه اإال امل�ست�سعفني، ق�ل اهلل تع�ىل: ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  
ژک   ]االأنف�ل/ 72[، وقد ق�ل تع�ىل:  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳژ 
وبينهم  بينن�  الوالية  اهلل  قطع  فقد   ]7( ]التوبة/  گ  گ   گ  گژ 

فلي�سوا موؤمنني. وق�ل تع�ىل: ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ 
ژژ   معنى  ق�ئل:  ق�ل  ف�إن  ]الن�س�ء/ 98-97[   ژڻ  ڻژ  قوله:  اإىل 
ڑ  ڑ  ک  کژ اأي حتى يج�هدوا معكم بخالف فعلهم حني ان�سرفوا من اأُُحد، 
واأرادوا اأن يجعلوا االآية كله� يف املن�فقني املن�سرفني عن اأحد، قيل له - وب�هلل التوفيق: هذا 
ممكن، ولكن قد ق�ل تع�ىل: ژگ  گ    گ  ڳژ ]الن�س�ء/ 89[، 
عن  الراجعني  فقتل  وال�سالم،  ال�سالة  عليه   - النبي  ذلك  فعل  هل  ف�أخربون� 
ق�لوا قد فعل ذلك كذبوا كذبً�  ف�إن  اأم ال؟  اأخذهم  اأحد حيث وجدهم؟ وهل 
نبذ   مل يقتل منهم وال  اأنه  اأحد، وم� عند م�سلم �سك يف  ال يخفى على 
العهد اإىل اأحد منهم، واإن ق�لوا مل يفعل ذلك وال املوؤمنون قيل لهم: �سدقتم، 
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وال يحل مل�سلم اأن يظن اأن النبي  خ�لف اأمر ربه، ف�أمره تع�ىل اإن تولوا اأن 
يقتلهم حيث وجدهم وي�أخذهم فلم يفعل، وهذا كفر ممن ظنه بال �سك. ق�لوا:  
وا بل ت�بوا ورجعوا وج�هدوا؟ قيل لهم: فقد �سقط حكم النف�ق عنهم بال  مل يتولَّ
�سك، وح�سل لهم حكم االإ�سالم بظ�هر االآية بال �سك، فقد بطل تعلقهم بهذه 

االآية جملة يف اأنه  ك�ن يعرف املن�فقني، ولكن يف قوله تع�ىل: ژ ں  ڻ  
ڻ  ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھژ اإىل قوله تع�ىل: 
ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېژ ]الن�س�ء/ 90[. بي�ن جلي ب�أن هوؤالء مل 

يكونوا قط من االأو�ض وال من اخلزرج؛ الأنهم مل يكن لهم قوم حم�ربون للنبي 
، وال ن�سبوا قط اإىل قوم مع�هدين للنبي  مبيث�ق معهود، هذا مع قوله 
تع�ىل: ژۆ  ۆ  ۈ  ۈژ اإىل قوله تع�ىل: ژېژ، ف�إن هذا بي�ن 
اأنهم من غري االأن�س�ر ومن غري املن�فقني، لكن من الكف�ر املج�هرين  جلي على 

ب�لكفر، اإال اأن يقول ق�ئل: اإن قوله تع�ىل: ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہژ ا�ستثن�ء منقطع مم� قبله، وعلى كلٍّ فقد �سقط حكم النف�ق على اأولئك 

ڇ     ژڇ   تع�ىل:  قوله  اإن  قلتم  كم�  االأمر  ك�ن  ف�إن  قيل:  ف�إن  هكذا،  ك�ن  اإن 
ڇ  ڍ     ڍ ڌ  ڌژ ]الن�س�ء/ 89[. يف قوم من الكف�ر غري اأولئك 
ى اأولئك الراجعني من�فقني، ف�س�روا معروفني. قيل له-   فح�سبن� اأنه تع�ىل قد �َسمَّ
ويبطن  االإمي�ن  يظهر  ملن  ق�سم  ق�سم�ن:  النف�ق  اإن  قلن�  قد  التوفيق:  تع�ىل  وب�هلل 
 الكفر، وق�سم ملن يظهر غري م� ي�سر فيم� �سوى الدين وال يكون ك�فًرا، وقد قيل 
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البن عمر: اإن� ندخل على االإم�م فيق�سي ب�لق�س�ء فرناه َجْوًرا فنم�سك. فق�ل: اإن� 
مع�سر اأ�سح�ب ر�سول اهلل  نعد هذا نف�ًق�، فال ندري م� تعدونه اأنتم؟ ف�إذ االأمر 
كذلك فال يجوز اأن نقطع عليهم ب�لكفر الذي هو �سد االإ�سالم اإال بن�ض، ولكن� 
نقطع عليهم مب� قطع اهلل تع�ىل به من ا�سم النف�ق وال�ساللة واالإرك��ض))) وخالف 
الهدى، وال نزيد وال نتعدى م� ن�ض اهلل تع�ىل عليه ب�آرائن�، وب�هلل تع�ىل التوفيق، 
وق�ل اهلل تع�ىل: ژے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭژ اإىل قوله: ژ                                                                                            ژ 
]الن�س�ء/ 38)-46)[ ق�ل اأبو حممد - ابن حزم: »اأم� هوؤالء فمن�فقون النف�ق 
الذي هو الكفر بال �سك؛ لن�سه تع�ىل على اأنهم مذبذبون ال اإىل املوؤمنني وال اإىل 
ْرك  الدَّ الكف�ر بكونهم يف  اأ�سد عذابً� من  واأنهم  ن�ر جهنم،  ب�لكفر يف  املج�هرين 
االأ�سفل من الن�ر، ولكن لي�ض يف �سيء من هذه االآي�ت كله� اأنه  عرفهم 
  ب�أعي�نهم، وعرف نف�قهم، اإذ ال دليل على ذلك، فال حجة فيه� ملن ادعى اأنه

عرفهم وعرف نف�قهم، ثم لو ك�ن ذلك لك�ن قوله تع�ىل: ژۓ  ڭ   ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇژ اإىل قوله تع�ىل: ژ                                                                                          ژ ]الن�س�ء/ 45)-46)[، 
موجًب� لقبول توبتهم اإذا ت�بوا، وهم قد اأظهروا التوبة والندم واالإقرار ب�الإمي�ن بال 
�سك، فبطل بهذا عنهم حكم النف�ق جملة يف الدني�، وبقي ب�طن اأمرهم اإىل اهلل 

تع�ىل.

االإرك��ض: العودة اإىل الكفر. )م).  (((
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پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ژٻ   تع�ىل:  اهلل  وق�ل 
اهلل  ف�أخرب   ،]53-5( ]امل�ئدة/  ڱژ  ڳ   ژ  تع�ىل:  قوله  اإىل  ڀژ 
تع�ىل عن قوم ي�س�رعون يف الذين كفروا حذًرا اأن ت�سيبهم دائرة)))، واأخرب تع�ىل عن 

گ گگ    ک   ک   ک   ک   ژڑ   للك�فرين:  يقولون  اأنهم  اآمنوا   الذين 
گژ ]امل�ئدة/ 53[ يعنون الذين ي�س�رعون فيهم، ق�ل اهلل تع�ىل: ژڳ  ڳ  
ڳ  ڱژ ]امل�ئدة/ 53[، فهذا ال يكون اإال خرًبا عن قوم اأظهروا امليل اإىل 
معروفني،  اإال  االأغلب  يف  يكونون  وال  االأعم�ل،  خ�ئبي  كف�ًرا  مثلهم  فك�نوا  الكف�ر، 
]52 ]امل�ئدة/  ڈژ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ژڍ   تع�ىل:  قوله   لكن 
�سة على م� يف االآية  دليل على ندامتهم على م� �سلف منهم، واأن التوبة لهم معرَّ
التي ذكرن� قبل هذه، وب�هلل تع�ىل التوفيق. وهذه االآية تق�سي على كل اآية فيه� 

ن�ض ب�أنه  عرف من�فًق� بعينه وعرف نف�قه، ق�ل اهلل تع�ىل: ژۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇژ اإىل قوله تع�ىل: ژى  ائ  ائ  ەئژ ]االأنف�ل/ 60[ 
فهذه يف املن�فقني بال �سك، وقد ن�ض اهلل تع�ىل على اأن امل�سلمني ال يعلمونهم، 
امل�سلمني بال �سك، فهو ال يعلمهم،   خم�طب بهذا اخلط�ب مع  ور�سول اهلل 
ژٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹژ  تع�ىل:  وق�ل  يعلمهم،  تع�ىل  واهلل 
اإىل قوله تع�ىل: ژٺژ ]التوبة/ 42-48[. ق�ل اأبو حممد - رحمه 
اهلل: »لي�ض يف اأول االآية اإال اأنهم يحلفون ك�ذبني وهم يعلمون كذبهم يف ذلك، 

دائرة: داهية، م�سيبة، ن�ئبة من �سروف الدهر.)م)  (((
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واأنهم يهلكون اأنف�سهم بذلك، وهذه �سفة كل ع��ض يف مع�سيته، ويف االآية اأي�ًس� 
مع�تبة اهلل تع�ىل نبيه  على اإذنه لهم. 

واأم� قوله تع�ىل: ژڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کژ 
التي  االآية  هذه  وجه  ف�إن  ]التوبة/ 45-44[  ژہژ  تع�ىل:  قوله  اإىل 
الأن  امل�ست�أنف؛  يف  اأنه  اإجم�ع  وال  ن�ض  بغري  غريه  اإىل  عنه  ت�سرف  اأال  يجب 
 لفظه� لفظ اال�ستقب�ل، وال خالف يف هذه االآية اأنه� نزلت بعد تبوك، ومل يكن
لر�سول اهلل  بعد تبوك غزوة اأ�ساًل، ولكنه� تقطع على اأنه لو ك�نت هن�لك غزوة 
بعد تبوك وبعد نزول االآية ف��ست�أذن قوم منهم النبي  يف القعود دون عذر لهم 
يف ذلك لك�نوا بال �سك مرت�بة قلوبهم، كف�ًرا ب�هلل تع�ىل وب�ليوم االآخر، مرتددين 

ھ    ھ   ژہ   تع�ىل:  قوله  ثم  االآية،  بهذه  تعلقهم  فبطل  الريب،  يف 
ھ  ھ  ےژ  ]التوبة/ 46[ اإىل قوله تع�ىل: ژٺژ فهذه اأخب�ر 
عم� خال لهم، وعن �سيئ�ت اقرتفوه�)))، ولي�ض فيه� �سيء يوجب لهم الكفر حتى 

لو ك�نوا معروفني ب�أعي�نهم، وب�هلل تع�ىل التوفيق«.

ژڍ   تع�ىل:  قوله  اإىل  ٹژ  ٿ   ٿ   ٿ   ژٿ   تع�ىل:  وقوله 
ڌژ ]التوبة/ 49-50[ ق�ل اأبو حممد - رحمه اهلل: »قد قيل اإن هذه 
اأخب�ر  من  منقطع  هو  واإمن�  األبّتة،  ي�سند  ال  وهذا  قي�ض،  بن  احلر  يف  نزلت  االآية 
املغ�زي، ولكن على كل ح�ل يق�ل هذا ك�ن معروًف� بال �سك، ولي�ض يف االآية اأنه 

اقرتفوه�: اأَتْوه�، فعلوه�. )م).  (((
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كفر بذلك ولكنه ع�سى واأذنب، واإن وليه قوله تع�ىل: ژڦ  ڦ  ڦ  
ڄژ  ]التوبة/ 49[؛ الأنه ال يجوز اأن يقطع بهذا الن�ض على اأن ذلك 
  الق�ئل ك�ن من الك�فرين، واأم� الذين اأخرب اهلل تع�ىل ب�أنه اإن اأ�س�بت ر�سوله
�سيئة وم�سيبة تولوا وهم فرحون، واإن اأ�س�بته ح�سنة �س�ءتهم، فهوؤالء كف�ر بال �سك، 
 ]49 ]التوبة/  ٹژ  ٹ   ٹ   ژٿ   الق�ئل:  اأن  على  ن�ض  االآية  يف   ولي�ض 
تعلقهم  فبطل  نف�قهم،  وعرف  عرفهم    اأنه  على  ن�ض  فيه�  وال  منهم،  ك�ن 
بهذه االآية. وق�ل تع�ىل: ژے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇژ اإىل قوله: 
اأبو حممد: »اأم� هوؤالء فكف�ر بال �سك  ژ ڤژ ]التوبة/ 53-56[. ق�ل 
مظهرون لالإ�سالم، ولكن لي�ض يف االآية اأنه  عرفهم ب�أعي�نهم، وال دليل فيه� 
اأنف�سهم،  من  ليميزوه�  فيهم  تع�ىل  اهلل  و�سفه�  �سفة  واإمن� هي  اأ�ساًل،  على ذلك 
اأنه ك�ن  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ دليل على  تع�ىل:  قوله  ولي�ض يف 
 - االأن�س�ر  من  للف�سالء  ك�ن  قد  بل  نف�قهم،  يعرف  ك�ن  واأنه  ب�أعي�نهم،  يعرفهم 
بن عب�دة  الكثري، ك�سعد  النجب�ء  واالأوالد  الوا�سعة  االأموال  اهلل عنهم -  ر�سي 
واملن�فق،  ال�س�دق  الف��سل  فيه�  يدخل  ع�مة  �سفة  فهذه  وغريهم�،  طلحة  واأبي 
ف�أمر تع�ىل يف االآية اأال تعجبه اأموالهم وال اأوالدهم عموًم�؛ الأن اهلل تع�ىل يريد اأن 
التوفيق«.  تع�ىل  وب�هلل  االأموال وميوتوا كف�ًرا والبد،  بتلك  املن�فقني منهم  يعذب 
وق�ل تع�ىل: ژچ  چ   چ    ڇ  ڇژ اإىل قوله تع�ىل: ژںژ 
]التوبة/ 58-59[ ق�ل اأبو حممد -رحمه اهلل: »وهذا ال يدل ال بن�ض وال بدليل 

على كفر من فعل هذا، ولكنه� مع�سية بال �سك«. وق�ل تع�ىل: ژۈ   ۈ  
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ٴۇ  ۋژ اإىل قوله ژڤ  ڤ  ڦ  ژ ]التوبة/ )6-63[. ق�ل: 
»وهذه االآية لي�ض فيه� دليل على كفر من ق�ل حينئذ اإن ر�سول اهلل  اأذن)))، 
واإمن� يكون ك�فًرا من ق�ل ذلك واآذى ر�سول اهلل  بعد نزول النهي عن ذلك، 
ونزول القراآن ب�أن من فعل ذلك فهو ك�فر، واأن من ح�ّد اهلل تع�ىل ور�سوله  فله 
ن�ر جهنم خ�لًدا فيه�، فقد ج�ء اأن عمر ق�ل لر�سول اهلل : »واهلل ي� ر�سول اهلل 
اإنك الأحب اإيلَّ من كل اأحد اإال نف�سي. فق�ل له كالًم� معن�ه اأنه ال يوؤمن حتى 

يكون اأحب اإليه من نف�سه، فق�ل له عمر: اأم� االآن ف�أنت اأحب اإيلَّ من نف�سي«. 

ته بعد  ق�ل اأبو حممد: ال ي�سح اأن اأحًدا ع�د اإىل اأذى ر�سول اهلل  وحم�دَّ
معرفته ب�لن�زل يف ذلك من عند اهلل تع�ىل اإال ك�ن ك�فًرا، وال خالف يف اأن امراأ 
لو اأ�سلم ومل يعلم �سرائع االإ�سالم ف�عتقد اأن اخلمر حالل واأنه لي�ض على االإن�س�ن 
�سالة وهو مل يبلغه حكم اهلل تع�ىل مل يكن ك�فًرا بال خالف يعتد به، حتى اإذا 
ق�مت عليه احلجة فتم�دى فهو حينئذ ك�فر ب�إجم�ع االأمة، ويبني هذا قوله تع�ىل يف 

االآية املذكورة: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  
ڀ   ڀ  ڀژ ]التوبة/ 62[، فقد اأخربهم تع�ىل اأنهم اإن ك�نوا موؤمنني 

ف�إر�س�ء اهلل ور�سوله اأحق عليهم من اإر�س�ء امل�سلمني، ف�سح هذا بيقني، وب�هلل تع�ىل 
ن�ستعني. وق�ل تع�ىل: ژڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ  ڃچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ ]التوبة/ 64[، ق�ل: وهذه 

اأُُذن: ي�سمع كل م� ُيق�ل له وي�سّدقه. )م).  (((
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االآية اأي�ًس� ال ن�ض فيه� على قوم ب�أعي�نهم، فال متعلق فيه� الأحد يف هذا املعنى. 
وق�ل تع�ىل: ژڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ اإىل قوله 
بال  هذه  اأبو حممد:  ق�ل  ]التوبة/ 65- 66[،  ژڻ  ڻژ  تع�ىل: 
 �سك يف قوم معروفني كفروا بعد اإمي�نهم، ولكن التوبة مب�سوطة لهم بقوله تع�ىل:
ف�سح  ڻژ،  ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ژ  

اأنهم اأظهروا التوبة والندامة واعرتفوا بذنبهم، فمنهم من قبل اهلل تع�ىل توبته يف 
فهم  الب�طن،  توبته يف  ت�سح  من مل  ومنهم  ب�سحته�،  تع�ىل  لعلمه  عنده  الب�طن 
الظ�هر فقد ت�ب جميعهم بن�ض االآية، وب�هلل تع�ىل  واأم� يف  املعذبون يف االآخرة، 

التوفيق. 

ژەئ   تعــ�ىل:  قــوله  اإىل  ۀژ  ژۀ  تعــ�ىل:  وقــ�ل 
التعريف  اإىل  به�  يق�سد  ع�مة مل  فهذه �سفة  ق�ل:  ]التوبة/ 68-67[،  وئژ 

لقوم ب�أعي�نهم، وهذه حق واجب على كل من�فق ومن�فقة، وب�هلل تع�ىل التوفيق. 
اإىل قوله  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ  وق�ل تع�ىل: 
  تع�ىل: ژک  کژ ]التوبة/ 73-74[، ق�ل: فهذه اآية اأمر اهلل تع�ىل ر�سوله
مبج�هدة الكف�ر واملن�فقني، واجله�د قد يكون ب�لل�س�ن واملوعظة واحلجة، كم� حدثن� 
عبد اهلل بن ربيع، عن اأن�ض اأن ر�سول اهلل  ق�ل: »ج�هدوا امل�سركني ب�أموالكم 
ك�نوا  هوؤالء  اأن  على  تدل  االآية  »وهذه  حممد:  اأبو  ق�ل  واأل�سنتكم«،  واأنف�سكم 
مل� ق�ل  اإ�سالمهم، ولكن  بعد  الكفر وكفروا  ق�لوا كلمة  واأنهم  ب�أعي�نهم،  معروفني 
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اهلل تع�ىل: ژڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌژ �سح 
اأن اهلل تع�ىل بذل لهم التوبة وَقِبَلَه� ممن اأظهره� منهم، وكلهم بال �سك اأظهر التوبة، 
وبره�ن ذلك حلفهم واإنك�رهم، فال متعلق لهم يف هذه االآية، وب�هلل تع�ىل التوفيق«. 

قوله  اإىل  ڱژ  ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   ژگ   تع�ىل:  وق�ل 
اهلل  اأورده�  �سفة  اأي�ًس�  وهذه  ق�ل:  ]التوبة/ 77-75[،  ژ  ژۆ   تع�ىل: 
اأن  دليل على  ن�ض وال  فيه�  ولي�ض  نف�سه،  فعل ذلك من  يعرفه� كل من  تع�ىل 
�س�حبه� معروف بعينه. على اأنه قد روين� اأثًرا ال ي�سح، وفيه اأنه� نزلت يف ثعلبة 
ابن ح�طب، وهذا ب�طل؛ الأن ثعلبة بدري معروف، وهن�ك اأثر اأنه ج�ء ب�سدقته اإىل 
عمر فلم يقبله�، وق�ل: مل يقبله� النبي  وال اأبو بكر، وال اأقبله�. ق�ل اأبو حممد: 
  وهذا ب�طل بال �سك؛ الأن اهلل تع�ىل اأمر بقب�ض زكوات اأموال امل�سلمني، واأمر
عند موته اأال يبقى يف جزيرة العرب دين�ن؛ فال يخلو ثعلبة من اأن يكون م�سلًم�، 
ففر�ض على اأبي بكر وعمر قب�ض زك�ته، والبد وال ف�سحة يف ذلك، واإن ك�ن ك�فًرا 

ففر�ض اأالَّ يقرَّ يف جزيرة العرب، ف�سقط هذا االأثر بال �سك. 

ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ژې   تع�ىل:  وق�ل 
ەئژ اإىل قوله ژ  ڤژ ]التوبة/ 79-80[ وق�ل تع�ىل: ژے  ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ اإىل قوله تع�ىل: ژۆئ  ۈئژ ]التوبة/ 85-84[- 

ق�ل اأبو حممد: قدمن� هذه االآية وهي موؤخرة عن هذا املك�ن؛ الأنه� مت�سلة املع�ين 
ب�لتي ذكرن� قبله�؛ الأنهم� جميًع� يف اأمر عبد اهلل بن اأبّي، ثم نذكر القول فيهم� 
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عني  وِّ جميًع� اإن �س�ء اهلل تع�ىل. ق�ل اأبو حممد: هذه االآي�ت فيه� اأنهم يلمزون املُطَّ
من املوؤمنني وي�سخرون منهم، وهذا لي�ض كفًرا بال خالف من اأحد من اأهل ال�سنة.

تع�ىل:  قوله  اإىل  پژ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تع�ىل:  قوله  واأم� 
اإىل  ڭژ  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ژے   وقوله:   ،]80 ]التوبة/  ژڤژ 

قوله تع�ىل:ژۉژ ]التوبة/ 84[ ف�إن هذا ال يدل على مت�ديهم على الكفر 
اإىل اأن م�توا، ولكن يدل يقيًن� على اأن فعلهم ذلك من �سخريتهم ب�لذين اآمنوا غري 
مغفور لهم؛ الأنهم كفروا فيم� خال، فك�ن م� �سلف من كفرهم موجًب� اأال يغفر لهم 
عني من املوؤمنني و�سخريتهم ب�لذين ال يجدون اإال جهدهم واإن ت�بوا  وِّ ملزهم))) املُطَّ
من كفرهم، واأنهم م�توا على الف�سق ال على الكفر، بل هذا معنى االآية بال �سك، 
بره�ن ذلك م� روين� من طريق م�سلم، عن ابن عمر ق�ل: »مل� تويف عبد اهلل بن اأَُبّي 
ابن �سلول ج�ء ابنه  عبد اهلل اإىل ر�سول اهلل  ف�س�أله اأن يعطيه قمي�ًس� يكفن فيه 
اأب�ه، ف�أعط�ه، ثم �س�أله اأن ي�سلي عليه، فق�م ر�سول اهلل  لي�سلي عليه، فق�م عمر 
واأخذ بثوب ر�سول اهلل ، فق�ل: ي� ر�سول اهلل، اأت�سلي عليه وقد نه�ك اهلل اأن 
َين اهلل تع�ىل فق�ل ژ ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پژ  ت�سلي عليه؟ فق�ل: اإمن� َخريَّ
اإىل قوله تع�ىل: ژڀ  ڀژ ]التوبة/ 80[ و�س�أزيد على ال�سبعني«. فق�ل: اإنه 

ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   تع�ىل:  ف�أنزل اهلل   ، اهلل  ر�سول  ف�سلى عليه  من�فق. 
ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ژ ]التوبة/ 84[ فرتك ال�سالة عليهم«. 

ملزهم: عيبهم. )م)  (((
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وقد روى اأخب�ًرا اأخرى يف ذلك ثم ق�ل: »فهذا كله يوجب �سحة م� قلن�ه 
الف�سق.  على  وم�توا  قبل  كفروا  اأنهم  من  قلن�  كم�  االآية  ظ�هر  اأحده�:  لوجوه: 
والث�ين: اأن اهلل تع�ىل قد نهى النبي  واملوؤمنني عن اال�ستغف�ر جملة للم�سركني 
بقوله تع�ىل: ژٿ  ٿ     ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤژ اإىل قوله 
اأبّي وغريه من  تع�ىل: ژڄ  ڄ  ڃژ ]التوبة/ 3))[، فلو ك�ن ابن 
  النبي  ا�ستغفر لهم  مل�  اأنهم كف�ر بال �سك    للنبي  َتَبنيَّ  املذكورين ممن 
اأنه خ�لف ربه، ف�سح يقيًن�    ب�لنبي  اأن يظن  وال �سلى عليه، وال يحل مل�سلم 
اأنه  مل يعلم قط اأن عبد اهلل بن اأبي واملذكورين كف�ر يف الب�طن. والث�لث: 
تعجب عمر من مع�ر�سته النبي  يف �سالته على عبد اهلل بن اأبي، واإقراره ب�أنه 
اأعرف منه. والرابع: اأن اهلل تع�ىل اإمن� نهى نبيه  عن ال�سالة عليهم واال�ستغف�ر 
  لهم، ومل َيْنَه �س�ئر امل�سلمني عن ذلك، وهذا ال ننكره، فقد ك�ن ر�سول اهلل
ال ي�سلي على من له دين ال يرتك له وف�ء وي�أمر امل�سلمني ب�ل�سالة عليهم، ف�سح 
بذلك  وعلم  قولهم،  من  بذلك  كفروا  اأنهم  هو  اإمن�  االآي�ت  معنى  اأن  بهذا  يقيًن� 
النبي  وامل�سلمون ثم ت�بوا يف ظ�هر االأمر، فمنهم من علم اهلل تع�ىل اأن ب�طنه 
يعلم  ب�طنه خالف ظ�هره، ومل  اأن  تع�ىل  التوبة، ومنهم من علم اهلل  كظ�هره يف 
النبي ، وال اأحد من امل�سلمني، وهذا يف غ�ية البي�ن، وب�هلل تع�ىل التوفيق«. 

تع�ىل:  قوله  اإىل  ژڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄژ  وق�ل: 
ژۆئ  ۈئژ ]التوبة/ )8-85[، ق�ل: فقوله تع�ىل: ژڤ  ڦژ 
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االآية لي�ض فيه� ن�ض على اأنهم كفروا بذلك، ولكنهم اأتوا كبرية من الكب�ئر ك�نوا 
به� ع�س�ة ف��سقني، وقد ذكر اهلل تع�ىل هوؤالء ب�أعي�نهم يف �سورة الفتح، وبنيَّ تع�ىل 

ژڤ   تع�ىل:  فق�ل  به ههن�،  م� ذكرهم  بزي�دة على  قلن�ه هن�لك  الذي  هذا 
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ اإىل قوله تع�ىل: ژڤ  ڦژ ]الفتح/ ))-6)[، 
فن�ض اهلل تع�ىل على اأن اأولئك املخلفني الذين اأمر اهلل تع�ىل نبيه  اأال ي�سلي 
  على اأحد منهم م�ت اأبًدا، واأنهم كفروا ب�هلل وبر�سوله، والذين اأمر اهلل تع�ىل نبيه 
اأنهم  ك�فرون،  وهم  اأنف�سهم  تزهق  اأن  اأراد  واأنه  اأوالدهم،  وال  اأموالهم  تعجبه  اأالَّ 
منهم  ك�ن  من  اأن  ب�طنهم  يف  واحلكم  اأمرهم،  ظ�هر  يف  ت�بوا  اإن  توبتهم  مقبولة 
�سحيح التوبة مطيًع� اإذا دعي بعد موت ر�سول اهلل  اإىل اجله�د ف�سيوؤتيه اأجًرا 
عظيًم�، واأن من توىلَّ عذبه اهلل عذابً� األيًم�، ف�سح م� قلن�ه من اأنهم كفروا فعرف 
التوبة  بعد    يعرف  ومل  توبتهم،  فقبل  ت�بوا  ثم  كفروا  اأنهم    اهلل  ر�سول 
ب�طن معتقده، وهذا هو  الك�فر يف  اأمره، وال من منهم  ال�س�دق يف �سر  من منهم 
احلق الذي ال يجوز غريه ب�سه�دة الن�سو�ض، كم� اأوردن� اآنًف�، وب�هلل تع�ىل التوفيق. 
وق�ل تع�ىل: ژېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ ژ اإىل قوله ژپ  ڀ   ڀژ 
اأبو حممد - رحمه اهلل: »فهذا ن�ض االآي�ت التي ذكرن�  ]التوبة/ )8-87[. ق�ل 
اأي�ًس�، وقد تكلمن� فيه�: وق�ل تع�ىل: ژچ   ڇ  ڇ  ڇژ اإىل قوله 
�؛ الأنه  تع�ىل: ژڑ  کژ ]التوبة/ 90[، ق�ل: وهذه االآية تبني م� قلن�ه ن�سًّ
فلم  منهم  للكفر  املبطنون  اأم�  ع�س�ة،  كلهم  اأن  اإال  كف�ر  بع�سهم  اأن  اأخرب  تع�ىل 

يعلمهم النبي ، وال علمه اأحد منهم اإال اهلل تع�ىل فقط. 
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وق�ل تع�ىل: ژ  ې  ى  ى   ائ  ائژ اإىل قوله ژگ  
گ   ڳژ ]التوبة/ 93-96[، ق�ل اأبو حممد: وهذه ك�لتي قبله�، وقد 

قلن� اإن فيهم من كفر ف�أولئك طبع اهلل على قلوبهم، ولكن اهلل تع�ىل اأرجى اأمرهم 
االآي�ت  واتفقت  قلن�ه،  م�  ف�سح  ٹژ  ٿ   ٿ   ژٿ     تع�ىل:  بقوله 
م�أواهم جهنم جزاء  اأن  تع�ىل  اهلل  اأخرب  الع�ملني. وكذلك  واحلمد هلل رب  كله�، 
املع�سية،  الكفر، وتكون جزاء على  مب� ك�نوا يك�سبون، وجهنم تكون جزاء على 

وكذلك ال ير�سى تع�ىل عن القوم الف��سقني واإن مل يكونوا ك�فرين«. 

وق�ل تع�ىل: ژڳ  ڳ  ڱ  ڱژ اإىل قوله تع�ىل: ژ ېئ      ىئ  
م�  ن�ض  االآي�ت كله�  اأبو حممد: »وهذه  ق�ل  ]التوبة/ 99-97[،  ژ  ىئ    ىئ  

  قلن�ه من اأن فيهم كف�ًرا يف الب�طن ال يعلم �سرهم اإال اهلل تع�ىل، واأم� ر�سوله
تع�ىل:  قوله  اإىل  ڦژ  ڦ       ڦ   ڤ   ژڤ   تع�ىل:  وق�ل  فال. 
ژھ  ھژ ]التوبة/ )0)-03)[، ق�ل اأبو حممد: »هذه االآية مبينة ن�ض 

م� قلن�ه بي�نً� ال يحل الأحد اأن يخ�لفه من اأن النبي  ال يعلم املن�فقني ال من 
واأن منهم من يتوب فيعفو  اأهل املدينة، ولكن اهلل تع�ىل يعلمهم،  االأعراب وال 
اهلل تع�ىل عنه، واأن النبي  م�أمور ب�أخذ زكوات جميعهم على ظ�هر االإ�سالم. 

وق�ل تع�ىل: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ اإىل قوله تع�ىل: ژھ     ھ  
ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭژ ]التوبة/ 07)-0))[ ق�ل اأبو حممد: »وهذه 
التوبة فعلم  اأظهروا  به الكفر، ثم  بني�نهم للم�سجد ق�سدوا  اأن  ك�لتي قبله�، وفيه 
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اهلل تع�ىل �سدق من �سدق فيه�، وكذب من كذب فيه�، ونعم ال يزال بني�نهم 
الذي بنوا ريبة يف قلوبهم اإال اأن تقطع قلوبهم، وقد قدم اهلل تع�ىل اأن من اأذنب 
ذنًب� فممكن اأال يغفره له اأبًدا حتى يع�قبه عليه، وهذا مقت�سى هذه االآية. وق�ل 
ژہ  ھژ  اإىل قوله تع�ىل:  ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹژ  تع�ىل: 
]التوبة/ 24)-27)[ ق�ل اأبو حممد: »فهذا ال دليل فيه اأ�ساًل على اأن الق�ئلني 
بذلك ك�نوا معروفني ب�أعي�نهم، لكنه� �سفة و�سفه� اهلل تع�ىل يعرفونه� من اأنف�سهم 
اإذا �سمعوه� فقط. وق�ل تع�ىل: ژڑ   ک  ک  کژ اإىل قوله تع�ىل: 
ژحئ  مئژ ]النور/ 47-52[، ق�ل اأبو حممد: »لي�ض يف هذه االآية بي�ن اأنهم 

معروفون ب�أعي�نهم، واإمن� هي �سفة من �سمعه� عرفه� من نف�سه، وهي تخرج على 
وجهني: اأحدهم� اأن يكون من فعل ذلك ك�فًرا وهو اأن يعتقد النف�ر عن حكم 
ينق�سم  الث�ين  والوجه  د،  كفر جمرَّ فهذا  به،  ير�سى  ب�أال  ويدين   ، اهلل  ر�سول 
ق�سمني: اأحدهم� اأن يكون ف�عل ذلك متبًع� لهواه يف الظلم وحم�ب�ة نف�سه، ع�رًف� 
بقبح فعله يف ذلك، ومعتقًدا اأن احلق يف خالف فعله، فهذا ف��سق ولي�ض ك�فًرا، 
والث�ين اأن يفعل ذلك مقلًدا الإن�س�ن يف اأنه قد �سغفه تعظيمه اإي�ه وحبه، موهًم� 

نف�سه اأنه على حق، وهذه الوجوه كله� موجودة يف الن��ض. 

ويكون  كف�ًرا،  ولي�سوا  ع�س�ة  خمطئون  االأخريين  الق�سمني  هذين  ف�أهل 
معنى قوله: ژ  ڱ  ڱ  ڱژ؛ اأي وم� اأولئك ب�ملطيعني؛ الأن كل ط�عة 
اإمي�ن ط�عة هلل تع�ىل، فمن مل يكن مطيًع� هلل تع�ىل يف  اإمي�ن، وكل  هلل تع�ىل فهو 
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�سيء م� فهو غري موؤمن يف ذلك ال�سيء بعينه، واإن ك�ن موؤمًن� يف غري ذلك مم� هو 
مطيع فيه هلل تع�ىل. وق�ل تع�ىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ اإىل قوله تع�ىل: ژ  ڀ  
ٺژ ]االأحزاب/ )[، ق�ل اأبو حممد: »هذه االآية يقت�سي ظ�هره� اأن اأهواء 

الك�فرين واملن�فقني معروفة، وهو اأن يكفر جميع املوؤمنني، وق�ل تع�ىل: ژڇ  ڇ    
ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  ڌژ ]الن�س�ء/ 89[ ف�إذ اأهواوؤهم معروفة، ففر�ض 
على النبي  وعلى كل م�سلم اأال يطيعهم يف ذلك مم� قد عرف اأنه مرادهم، واإن 
مل ي�سريوا عليه يف ذلك براأي، وال يجوز اأن يظن ظ�ن اأن الكف�ر واملن�فقني اأتوا 
ر�سول اهلل  م�سريين عليه براأي راجني اأن يتبعهم فيه، ف�إذ االأمر كذلك فلي�ض 
يف االآية بي�ن اأن املن�فقني ك�نوا معروفني ب�أعي�نهم عند ر�سول اهلل  واأنه يدري 
اأنهم من�فقون، ولكنهم معروفة �سف�تهم جملة، ومن �سف�تهم بال �سك اإرادتهم اأن 

يكون كل الن��ض كف�ًرا. 

وق�ل تع�ىل: ژڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ژ ]االأحزاب/ 2)[ 
االآية. ق�ل اأبو حممد: »هذا اأي�ًس� لي�ض فيه بي�ن ب�أنهم قوم معروفون ب�أعي�نهم، واإمن� 

هو خرب عن ق�ئلني ق�لوا ذلك. وق�ل تع�ىل: ژھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  
ڭ  ڭ  ڭژ ]االأحزاب/ 3)[، ق�ل اأبو حممد: »وهذا اأي�ًس� ممكن اأن يقوله 
يهود، وممكن اأن يقوله اأي�ًس� قوم م�سلمون َخَوًرا))) وُجْبًن�، واإذ كل ذلك ممكن فال 
يجوز القطع من اأجل هذه االآية على اأن ر�سول اهلل  ك�ن يعرف اأنهم من�فقون. 

َخَور: �سعف.)م).  (((
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َخَوًراواأم� قول اهلل تع�ىل: ژۇ  ۇ   ۆ  ۆژ اإىل قوله تع�ىل: ژ حئ  
مئ  ىئ  يئژ، ف�إن هذا قد روي اأنه ك�ن نزل يف بني ح�رثة وبني �سلمة، وهم 
االأف��سل البدريون االأُُحديون، ولكنه� ك�نت وهلة يف ا�ستئذانهم النبي  يوم 

اخلندق، وقولهم: ژۈ  ٴۇ  ۋژ وفيهم� نزلت: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
بن  الرحمن  عبد  حدثن�  كم�   ،](22 عمران/  ]اآل  پژ  پ   پ    ٻ  

عبد اهلل بن خ�لد. ق�ل عمرو بن دين�ر: �سمعت ج�بر بن عبد امللك يقول: نحن 
ژپ   تع�ىل:  لقوله  تنزل؛  اأنه� مل  وم� نحب  �سلمة،  وبنو  بنو ح�رثة  الط�ئفت�ن: 
ژے   اإىل قوله تع�ىل:  ژچ  چ     ڇ  ڇ  ڇژ  پژ. وق�ل اهلل تع�ىل: 

ے  ۓ  ۓ  ڭژ ]االأحزاب/ 8)-9)[ ق�ل اأبو حممد: »فهذه لي�ض فيه� دليل 
على اأنه� يف قوم معروفني ب�أعي�نهم، ولكنه� �سفة يعرفه� من نف�سه من �سمع منهم 

هذه االآية، اإال اأن قول اهلل تع�ىل بعده� بي�سري: ژٹ   ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦژ ]االأحزاب/ 24[، بي�ن جلي على 
ب�الإ�سالم  االأمة معرتف  اأحد من  التوبة لهم، وكل هوؤالء بال خالف من  ب�سط 
ب�لتوبة فيم� �سح عليهم من قول يكون كفًرا ومع�سية، فبطل التعلق بهذه  الئذ 
اأنهم يعتقدون  ب�أعي�نهم، ويعرف   ك�ن يعرفهم  اأن ر�سول اهلل  االآية ملن ادعى 

الكفر يف ب�طنهم. 

تع�ىل:  قوله  اإىل  ڃژ  ڄ   ڄ   ژڄ   تع�ىل:  اهلل   وق�ل 
اأبو حممد: »قد م�سى قولن� يف  ژ چ  ڇ  ڇژ ]االأحزاب/ 48[، ق�ل 
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ڃ   ڃ   ژ  تع�ىل:  قوله  واأم�  ڃژ،  ڄ   ڄ   ژڄ   تع�ىل:  قوله 
ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇژ فال يختلف م�سلم�ن يف اأنه لي�ض على ترك 
قت�ل الك�فرين واإ�سغ�رهم))) ودع�ئهم اإىل االإ�سالم، ولكن فيم� عدا ذلك، وق�ل 

تع�ىل: ژ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋژ اإىل قوله تع�ىل: ژىئ  
ی  ی    ی  یژ ]االأحزاب/ 60-62[، ق�ل اأبو حممد: »هذه االآية فيه� 
كف�ية ملن عقل ون�سح نف�سه؛ الأن اهلل تع�ىل قطع ب�أنه اإن مل ينته املن�فقون والذين 
يف قلوبهم مر�ض واملرجفون)2) يف املدينة ليغرين بهم ر�سول اهلل  ثم ال يج�ورونه 
اأخذوا  ثقفوا  اأينم�  ملعونني  ينتهوا  اإن مل  يكونون  اأنهم  تع�ىل  ف�أخرب  قلياًل،  اإال  فيه� 
اإال قليال  اأنه ح�ل ملج�ورتهم، ومعن�ه ال يج�ورونه  ُلوا تقتياًل، واإعراب »َمْلُعوِننَي«  وُقتِّ
ثم  ابتداء م�سمر،  »ملعونون« على خرب  لق�ل  تع�ىل غري هذا  اهلل  اأراد  ولو  ملعونني، 
 اأكد تع�ىل ب�أن هذا هو �سنته تع�ىل التي ال تتبدل. فن�س�أل من ق�ل اإن ر�سول اهلل 
 علمهم ب�أعي�نهم وعلم نف�قهم: هل انتهوا اأو مل ينتهوا؟ ف�إن ق�ل: »انتهوا« رجع اإىل 
احلق، و�سح اأنهم ت�بوا، ومل يعلم بب�طنهم يف �سحة التوبة اأو كذبه� اإال اهلل تع�ىل 
وحده ال �سريك له، ومل يعلم ر�سول اهلل  قط اإال الظ�هر الذي هو االإ�سالم 
اأو كفر رجعوا عنه ف�أظهروا التوبة منه، واإن ق�ل »مل ينتهوا« مل يبعد من الكفر؛ 
يبدله�،  اأنه ال  اأخرب  التي قد  �سنته  تع�ىل بدل  اأنه  تع�ىل، ويخرب  الأنه يكذب اهلل 
اأبو حممد: »وكل من وقف على هذا وق�مت عليه  ق�ل   ، بدله� ر�سوله   اأو 

اإ�سغ�ر: ذل ومه�نة.)م).  (((
املرجفون: اخل�ئ�سون يف اأخب�ر الفنت ونحوه�. )م).  (2(
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ر لر�سوله ، وكال  وِّ احلجة ثم مت�دى فهو ك�فر؛ الأنه مكذب هلل تع�ىل، اأو حُمَ
االأمرين كفر« . 

اأنه تال هذه  ق�ل اأبو حممد: »ولقد بلغني عن بع�ض من خذله اهلل تع�ىل 
االآية، ثم ق�ل: م� انتهوا وال اأغراه بهم. ق�ل اأبو حممد: »نحن نرباأ اإىل اهلل تع�ىل من 
هذا، ف�إن ق�ئله اآفك ك�ذب ع��ٍض هلل تع�ىل، ال يحل له الكالم يف الدين، ون�س�أل 

اهلل تع�ىل الع�فية، وق�ل تع�ىل: ژۇ  ۇ  ۆ  ۆژ اإىل قوله تع�ىل: ژوئ  
اأبو حممد: »من ع�سى اهلل تع�ىل فقد طبع على  وئژ ]حممد/ 6)[، ق�ل 
قلبه يف الوجه الذي ع�سى فيه، ولو مل يطبع على قلبه فيه مل� ع�سى، فقد ميكن اأن 
يكون هوؤالء من�فقني، ف�إعالنهم ب�لتوبة م�ٍح مل� تقدم يف الظ�هر، واهلل اأعلم ب�لب�طن، 

وب�هلل تع�ىل التوفيق« . 

وق�ل تع�ىل: ژ  پ  پ  ڀ   ڀژ اإىل قوله تع�ىل: ژ     ڃ     ڃ  
قبله،  ك�لذي  »وهذا  اأبو حممد:  ق�ل  ]حممد/ 20-)2[،  ڃ   چ  چ  چژ 
اإم� اأن يكون هذا النظر يبني معتقدهم، واإظه�رهم االإ�سالم توبة ي�سح به قبولهم 
فرق.  وال  كغريهم  فهم  به  يتميزون  دلياًل  ذلك  يكن  مل  واإن  ظ�هرهم،  على 

ۆ   ژۆ   تع�ىل:  قوله  اإىل  ڱژ  ڱ   ڱ   ڱ   ژڳ   تع�ىل:   وق�ل 
ۈژ ]حممد/ 25-26[، ق�ل اأبو حممد: هذه �سفة جمملة ملن ارتد معلًن� 
ا، وال دليل فيه� على اأنه  عرف اأنهم من�فقون م�سّرون للكفر، وب�هلل  اأو م�سرًّ
قوله  اإىل  ۇئ  ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئژ  ژ  تع�ىل:  وق�ل   . التوفيق«  تع�ىل 
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تع�ىل: ژ  ڀ  ڀ      ٺژ ]حممد/ 29-30[، ق�ل اأبو حممد: »قد بني اهلل 
تع�ىل اأنه لو �س�ء اأراهم نبيه ، وهذا ال �سك فيه، ثم ق�ل تع�ىل: ژپ  
پ   پ  ڀژ ]حممد/30[، فهذا ك�لنظر املتقدم، اإن ك�ن حلن القول بره�نً� 

يقطع به ر�سول اهلل  على اأنهم من�فقون، ف�إظه�رهم خالف ذلك القول واإعالنهم 
 ال يقطع بلحن قولهم على  واإن ك�ن  الظ�هر كم� قدمن�،  توبة يف  االإ�سالم 

�سمريهم ف�إمن� هو ظن يعرفه يف االأغلب ال يقطع به، وب�هلل تع�ىل التوفيق. 

ق�ل اأبو حممد: »قد ذكرن� يف براءة والفتح قول اهلل تع�ىل: ژڤ  ڦ  
� اأن اهلل تع�ىل وعدهم بقبول التوبة  نَّ ڦژ ]الفتح/ ))[ االآي�ت كله�، وبيَّ
وب�هلل  اجله�د،  اإىل    النبي  بعد  دع�هم  ملن  واأط�عوا  ت�بوا  اإن  العظيم  واالأجر 

تع�ىل التوفيق«. 

وق�ل تع�ىل: ژڑ  ک  کژ اإىل قوله تع�ىل: ژہ  ھژ ]احلجرات/ 4)[، 
ق�ل اأبو حممد: »هذا دليل على اأنهم ا�ست�سلموا هلل تع�ىل غلبة ومل يدخل االإمي�ن 

يف قلوبهم، ولكن اهلل قد ب�سط لهم التوبة يف االآية نف�سه� بقوله تع�ىل: ژڱ  ں  
  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀژ ف�إظه�رهم الط�عة هلل تع�ىل ولر�سوله
مدخل لهم يف حكم االإ�سالم، ومبطل الأن يكون  عرف ب�طنهم. وق�ل تع�ىل: 
ژٹ  ڤ  ڤ  ڤژ اإىل قوله تع�ىل: ژ  ک  ُگژ ]احلديد/ 

ب�أنهم ك�نوا يف  اأبو حممد: »فهذه حك�ية عن يوم القي�مة، واإخب�ر  3)-4)[ ق�ل 
الدني� مع امل�سلمني، وهذا يبني اأنهم مل يكونوا معروفني عند النبي  وال عند 
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امل�سلمني، وهذه االآية يوافقه� م� روين�، عن عط�ء بن يزيد الليثي اأن اأب� هريرة اأخربه 
فيقول: من  القي�مة،  يوم  الن��ض  اهلل  »فيجمع  ق�ل يف حديث    اهلل  ر�سول  اأن 
ك�ن يعبد �سيًئ� فليتبعه، فيتبع من يعبد ال�سم�ض ال�سم�ض، ويتبع من يعبد القمر 
من�فقوه�«  فيه�  االأمة  هذه  وتبقى  الطواغيت،  الطواغيت  يعبد  من  ويتبع  القمر، 

وذكر احلديث. 

ژھ   تع�ىل:  قوله  اإىل  ژژ  ڈ   ڈ   ڎ        ڎ    ڌ    ڌ   ژ  تع�ىل:  وق�ل 
ولكن  �سك،  بال  معروفون  »هوؤالء  حممد:  اأبو  ق�ل   ،]8 ]املج�دلة/  ھژ 

التوبة لهم مب�سوطة كم� ذكرن� يف �س�ئر االآي�ت، وق�ل تع�ىل: ژ  ڎ    ڎ       ڈ   ڈ    ژ  
 ژ   ڑ  ڑ  کژ اإىل قوله تع�ىل: ژ خب  مبژ ]املج�دلة/ 4)-9)[، ق�ل 
اأبو حممد: »وهذه �سفة قوم مل ي�سلموا اإال اأنهم يتربوؤون من مواالة الكف�ر، ف�إن 
قبل،  تلون�  التي  االآي�ت  �س�ئر  ذكرن� يف  مب�سوطة كم�  لهم  ف�لتوبة  معروفني  ك�نوا 

وب�هلل تع�ىل التوفيق«. 

وق�ل تع�ىل: ژ  ڤ  ڤ      ڤ      ڤ  ڦژ اإىل قوله تع�ىل: ژ ڭ  ڭ      
اهلل  علمه  ا  �سرًّ يكون  قد  »هذا  حممد:  اأبو  ق�ل   ](4-(( ]احل�سر/  ڭژ 
مب�سوطة  لهم  ف�لتوبة  عرف  قد  يكون  اأن  وميكن  ق�ئله،  ي�سم  ومل  وف�سحه  منهم 
قوله:  اإىل  گژ  ک   ک    ژ  تع�ىل:  وق�ل  االآي�ت.  �س�ئر  يف  ذكرن�   كم� 
 ژ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱژ ]املن�فقون/ ) - 8[، ق�ل اأبو حممد: »هذا نزل يف 
عبد اهلل بن اأبي، كم� روين� من طريق البخ�ري، اأن زيد بن اأرقم ق�ل: خرجن� مع 
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ر�سول اهلل  يف �سفر اأ�س�ب الن��ض فيه �سدة، فق�ل عبد اهلل بن اأَُبّي: ال تنفقوا على 
وا من حوله. وق�ل: لئن رجعن� اإىل املدينة ليخرجن  من عند ر�سول اهلل حتى ينف�سُّ
االأعز منه� االأذل. ف�أتيت النبي  ف�أخربته، ف�أر�سل اإىل عبد اهلل بن اأَُبّي، ف�جتهد 
ميينه م� فعل، فق�لوا: كذب زيد ي� ر�سول اهلل، فوقع يف نف�سي مم� ق�لوا �سدة، حتى اأنزل 
اهلل تع�ىل ت�سديقي يف: ژ ک   ک  گژ، فدع�هم النبي  لي�ستغفر لهم 

وا روؤو�سهم. فلوَّ

ق�ل: وقوله: ژائ  ائژ ]املن�فقون/ 4[ ك�نوا رج�اًل اأجمل �سيء. 
تع�ىل:  قوله  اإىل  گژ  ک   ک    ژ  تع�ىل:  اهلل  قول  اأم�  حممد:  اأبو   ق�ل 
اإمي�نهم،  بعد  ]املن�فقون/ ) - 3[ فهم قوم كفروا بال �سك  ژ   ۆ  ۈ     َۈژ 
وارتدوا ب�سه�دة اهلل تع�ىل عليهم بذلك، اإال اأن التوبة لهم بيقني مذكورة يف االآية، 

وفيم� رواه زيد بن اأرقم من احلديث الث�بت، اأم� الن�ض فقوله تع�ىل: ژ  ٻ      
]املن�فقون/ 5[، واأم� منع اهلل تع�ىل من املغفرة لهم  پ  پ  پ  پ  ڀژ 
ف�إمن� هو بال �سك فيم� ق�لوه من ذلك القول، ال يف مراجعة االإمي�ن بعد الكفر، ف�إن 
قبل،  قدمن�  التي  االآي�ت  �سلف يف  م�  ذلك  بره�ن  �سك،  بال  منهم  مقبول  هذا 
واأي�س� ف�إن عمر اأراد اأن ي�سرب عنق ابن اأُبّي يف ذلك، فق�ل له النبي : »دعه 
ال يتحدث الن��ض اأن حممًدا يقتل اأ�سح�به«، وهو بي�ن جلي بظ�هر لفظه مقطوع 
اإ�سالمه، واأنه من جملة  اأ�سح�به بظ�هر  اأبي من جملة  اأن ابن  على غيبه ب�سحة 
ال�سح�بة امل�سلمني الذين لهم حكم االإ�سالم، والذين حرم اهلل تع�ىل دم�ءهم اإال 
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بحقه�، وبيقني ندري اأنه لو َحلَّ دم ابن اأَُبّي مل� ح�ب�ه ر�سول اهلل . ف�سح اأنه بعد 
  اأن كفر هو ومن �س�عده على ذلك اأظهروا التوبة واالإ�سالم، فقبل ر�سول اهلل
ذلك منهم ولو يعلم ب�طنهم، على م� ك�نوا عليه من الكفر، اأم على م� اأظهروا من 
التوبة، ولكن اهلل تع�ىل عليم بذلك، وهو بال �سك املج�زي عليه يوم القي�مة، وق�ل 
تع�ىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ ]التوبة/ 73[، 
ق�ل اأبو حممد: »هذا يخرج على وجهني ال ث�لث لهم�: اأم� من يعلم اأنه من�فق 
وكفر ف�إنه  يج�هده بعينه وبل�س�نه واالإغالظ عليه حتى يتوب، ومن مل يعلمه 
بعينه ج�هده جملة ب�ل�سفة وذم النف�ق والدع�ء اإىل التوبة، ومن الب�طل البحت 
اأن يكون ر�سول اهلل  يعلم اأن فالنً� بعينه من�فق مت�سل النف�ق ثم ال يج�هده 
فيع�سي ربه تع�ىل ويخ�لف اأمره، ومن اعتقد هذا فهو ك�فر؛ الأنه ن�سب اال�سته�نة 

. ب�أمر اهلل تع�ىل اإىل ر�سول اهلل

تق�سين�ه،  قد  املن�فقني  ذكر  من  القراآن  يف  م�  كل  هذا  حممد:  اأبو  ق�ل 
من  روين�  تع�ىل:  اهلل  �س�ء  اإن  االآن  نذكره�  اآث�ر  وبقيت  الع�ملني،  واحلمد هلل رب 
  طريق البخ�ري، اأن عتب�ن بن م�لك ق�ل يف حديث: »فغدا عليَّ ر�سول اهلل
واأبو بكر حني ارتفع النه�ر، ق�ل: وحب�سن�ه على خزبرة �سنعن�ه� له، ق�ل: فث�ب 
يف البيت رج�ل ذوو عدد ف�جتمعوا، فق�ل ق�ئل منهم: اأين م�لك بن الدخ�سن؟ 
فق�ل بع�سهم: ذلك من�فق ال يحب اهلل ور�سوله: فق�ل : ال تقل ذلك، اأال تراه 
قد ق�ل: »ال اإله اإال اهلل«  يريد بذلك وجه اهلل. ق�ل: اهلل ور�سوله اأعلم، ف�إن� نرى 
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وجهه ون�سيحته اإىل املن�فقني. فق�ل ر�سول اهلل : ف�إن اهلل قد حرم على الن�ر من 
ق�ل  ال اإله اإال اهلل يبتغي به� وجه اهلل«. 

حدثن� عبد اهلل بن ربيع، اأن ر�سول اهلل  ق�ل: »ال تقولوا للمن�فق �سيًدا، 
ف�إنه اإن يك �سيًدا فقد اأ�سخطتم ربكم«. ومن طريق م�سلم، عن ابن م�سعود ق�ل: 
»مل� ك�ن يوم ُحنني اآثر ر�سول اهلل  ن��ًس� يف الق�سمة، فق�ل رجل: اإن هذه لق�سمة 
 ، م� يعدل فيه�، وم� اأريد به� وجه اهلل، ق�ل: فقلت: واهلل الأخربن به ر�سول اهلل
رف)))، ثم  ق�ل: ف�أتيته ف�أخربته مب� ق�ل، فتغري وجه ر�سول اهلل  حتى ك�ن ك�ل�سَّ
ق�ل: من يعدل اإذا مل يعدل اهلل ور�سوله؟ يرحم اهلل مو�سى، لقد اأوذي ب�أكرث من 
بعده� حديًث�". ومن  اإليه  اأرفع  »قلت ال جرم ال  ابن م�سعود:  ق�ل  ف�سرب«،  هذا 
طريق م�سلم اأن عمر بن اخلط�ب ق�ل يف هذا الرجل للنبي : »دعني اأ�سرب 
عنق هذا املن�فق، فق�ل: ال، مع�ذ اهلل اأن يتحدث الن��ض اأين اأقتل اأ�سح�بي، اإن 
هذا واأ�سح�به يقروؤون القراآن ال يج�وز حن�جرهم، ميرقون منه كم� ميرق ال�سهم من 

الرمية«. 

 ، ومن طريق البخ�ري، اأن ج�بر بن عبد اهلل ق�ل: »غزون� مع ر�سول اهلل
اإىل اأن ذكر م� �سبق من عبد اهلل بن اأبّي وا�ستئذان عمر يف �سرب عنقه، وقول 

النبي له: »دعه ال يتحدث الن��ض اأن حممًدا يقتل اأ�سح�به«. 

رف �سجر اأحمر واملراد اإحمرار وجه الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم غ�سًب�.)م). رف: ال�سِّ ك�ل�سِّ  (((
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ومن طريق م�سلم، اأن اأب� �سعيد اخلدري ق�ل: »بعث علي بن اأبي ط�لب اإىل 
ر�سول اهلل  من اليمن بذهيبة يف اأدمي مقروظ))) مل تخل�ض من ترابه�، فق�سمه� 
بني اأربعة نفر: عيينة بن بدر، واالأقرع بن ح�ب�ض، وزيد اخليل، و�سك يف الرابع، 
فق�ل رجل من اأ�سح�به: كن� نحن اأحق بهذا، فبلغ ذلك النبي  فق�ل: »اأال 
ت�أمنوين واأن� اأمني من يف ال�سم�ء؟ ي�أتيني خرب ال�سم�ء �سب�ًح� وم�س�ء، فق�م رجل 
فق�ل: ي� ر�سول اهلل اتق اهلل. فق�ل: ويلك، اأو ل�ست اأحق اأهل االأر�ض اأن يتقي 
اهلل؟ ثم وىلَّ الرجل، فق�ل خ�لد بن الوليد: ي� ر�سول اهلل، اأال اأ�سرب عنقه؟ فق�ل: 
لٍّ يقول بل�س�نه م� لي�ض يف قلبه،  لعله اأن يكون ي�سلي، ق�ل خ�لد: وكم من ُم�سَ
فق�ل ر�سول اهلل : اإين مل اأوَمر اأن اأنقب عن قلوب الن��ض وال اأ�سق بطونهم، اإنه 
يخرج من �سئ�سئ)2) هذا قوم يتلون كت�ب اهلل رطًب� ال يج�وز حن�جرهم، ميرقون 

ة«.  من الدين كم� ميرق ال�سهم من الرميَّ

قت�لكم  اأراأيت  لعم�ر:  »قلت  عب�د  بن  قي�ض  عن  �سعيد،  بن  وحدثن� حممد 
 هذا، اأراأي راأيتموه، ف�إن الراأي يخطئ وي�سيب، اأو عهد َعِهَد اإليكم ر�سول اهلل ؟
ق�ل  وقد  ك�فة،  الن��ض  اإىل  يعهده  مل  �سيًئ�    اهلل  ر�سول  اإلين�  عهد  م�  فق�ل: 
ر�سول اهلل - اأح�سبه ق�ل: حدثني حذيفة اأنه ق�ل: يف اأمتي اثن� ع�سر من�فًق� ال 

اأدمي مقروظ: جلد م�سبوغ. )م).  (((
�سئ�سئ: اأ�سل، معدن. )م).  (2(
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يدخلون اجلنة وال يجدون ريحه� حتى يلج اجلمل يف �َسمِّ اخِلَي�ط)))، ثم�نية منهم 
يكفيكهم الدبيلة)2) �سراج من الن�ر يظهر بني اأكت�فهم حتى ينجم من ظهورهم«. 

 ، ابن م�سعود ق�ل: »خطبن� ر�سول اهلل  وحدثن� حممد بن �سعيد، عن 
فذكر خطبته م� �س�ء اهلل تع�ىل، ثم ق�ل: اإن منكم من�فقني، ثم ق�ل: قم ي� فالن، قم 
ي� فالن، قم ي� فالن، حتى عد �ستة وثالثني. ثم ق�ل: اإن منكم واإن فيكم، ف�سلوا 
اهلل الع�فية، فمر عمر برجل مقنع قد ك�ن بينه وبينه معرفة، ق�ل: م� �س�أنك؟ ف�أخربه 

� لك �س�ئر اليوم«.  مب� ق�ل النبي . فق�ل له عمر: تبًّ

ومن طريق م�سلم، عن اأبي �سعيد اخلدري »اأن رج�اًل من املن�فقني يف عهد 
ر�سول اهلل  ك�ن اإذا خرج تخلفوا عنه وفرحوا مبقعدهم خالفه، ف�إذا قدم اعتذروا 

هم مبف�زة من العذاب«.  اإليه وحلفوا واأحبوا اأن ُيْحَمدوا مب� مل يفعلوا فال حت�سبنَّ

ومن طريق م�سلم، اأن اأب� الطفيل ق�ل: »ك�ن بني رجل من اأهل العقبة وبني 
حذيفة بع�ض م� يكون بني الن��ض، فق�ل اأن�سدك اهلل، كم ك�ن اأ�سح�ب العقبة؟)3) 
فق�ل له القوم: اأخربه اإذ �س�ألك، ق�ل: كن� نخرب اأنهم اأربعة ع�سر، ف�إن كنت فيهم 
فقد ك�ن القوم خم�سة ع�سر، واأ�سهد اأن اثني ع�سر منهم حرب هلل ولر�سوله ويوم 

�َسمِّ اخِلَي�ط: ثقب االإبرة.)م).  (((
اج ودمل  ق�ل يف الل�س�ن: الدبيلة داء يجتمع يف اجلوف، ويف حديث ع�مر بن الطفيل »ف�أخذته الدبيلة« هي خرَّ  (2(

كبري تظهر يف اجلوف فتقتل �س�حبه� غ�لًب�. وقوله: »�سراج من ن�ر«: ت�سبيه للمب�لغة.
هي عقبة غري العقبة امل�سهورة.  (3(
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يقوم االأ�سه�د، وعذر ثالثة، ق�لوا: م� �سمعن� من�دي ر�سول اهلل ، وال علمن� مب� 
اأراد القوم«. 

 قدم من �سفر، فلم� ك�ن  »اأن ر�سول اهلل  ومن طريق م�سلم، عن ج�بر 
 ق�ل:  اأن ر�سول اهلل  اأن تدفن الراكب، فزعم  قرب املدينة ه�جت ريح تك�د 
»بعثت هذه الريح ملوت من�فق، وقدم املدينة ف�إذا عظيم من املن�فقني قد م�ت«، 
املن�فقني،  يدري  ك�ن  »اأنه  فيه�  على حذيفة  موقوفة  »واأح�ديث  اأبو حممد:  ق�ل 
اأهو منهم؟ ق�ل: ال، وال  اأخرب اأحًدا بعدك مبثل هذا، واأن عمر  واأن عمر �س�أله: 
ك�ن ينظر اإليه، ف�إذا ح�سر حذيفة جن�زة ح�سره� عمر، واإن مل يح�سره� حذيفة 
مل يح�سره� عمر، ويف بع�سه�: منهم �سيخ لو ذاق اأملً� م� وجد له طعًم�« كله� غري 

م�سندة. 

وعن حذيفة ق�ل: »م�ت رجل من املن�فقني فلم اأذهب اإىل اجلن�زة، فق�ل: 
هو منهم، فق�ل له عمر: اأن� منهم؟ ق�ل: ال«. 

وعن حممد بن اإ�سح�ق، اأن حممود بن لبيد �سئل: هل ك�ن الن��ض يعرفون 
النف�ق فيهم؟ ق�ل: نعم، واهلل اإن ك�ن الرجل ليعرفه من اأخيه ومن اأبيه ومن بني 
عمه ومن ع�سريته، ثم يلب�ض بع�سهم بع�ًس� على ذلك، ق�ل حممود: »لقد اأخربين 
  رجل من قومي عن رجل من املن�فقني معروف نف�قه، ك�ن ي�سري مع ر�سول اهلل
حيث �س�ر، فلم� ك�ن من اأمر احلجر م� ك�ن، ودع� ر�سول اهلل  حني دع�، ف�أر�سل 
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هذا  اأبعد  ويحك،  نقول:  عليه  اأقبلن�  الن��ض  ارتوى  ف�أمطرت حتى  ال�سح�بة  اهلل 
ة. ثم اإن ر�سول اهلل  �س�ر حتى اإذا ك�ن ببع�ض الطريق  �سيء؟ ق�ل: �سح�بة م�رَّ
�سلت ن�قته فخرج اأ�سح�به يف طلبه�، وعنده رجل من اأ�سح�به يق�ل له عم�رة بن 
�، وك�ن يف رحله زيد بن ن�سيب القينق�عي، وك�ن من�فًق�،  � بدريًّ حزم، وك�ن عقبيًّ
فق�ل وهو يف رحل عم�رة وعم�رة عند النبي : األي�ض حممد يزعم اأنه نبي 
ويزعم اأنه يخربكم بخرب ال�سم�ء، وال يدري اأين ن�قته؟ فق�ل ر�سول اهلل  وعم�رة 
عنده: »اإن رجاًل ق�ل: هذا حممد يخربكم اأنه نبي ويزعم اأنه يخربكم بخرب ال�سم�ء 
وال يدري اأين ن�قته، واإين واهلل م� اأعلم اإال م� علمني اهلل، وقد دلَّني عليه�، وهي 
يف هذا الوادي من �سعب كذا وكذا، وقد حب�سته� �سجرة بزم�مه�، ف�نطلقوا حتى 
ت�أتوين به�، فذهبوا فج�ءوا به�، فرجع عم�رة اإىل رحله فق�ل: »واهلل الأعجب من 
�سيء حدثن�ه ر�سول اهلل  اآنًف� عن مق�لة ق�ئل اأخربه اهلل عنه كذا وكذا - للذي 
 : اهلل  ر�سول  يح�سر  ومل  عم�رة  رحل  من  رجل  فق�ل  ن�سيب«  بن  زيد  ق�ل 
عنقه)))  َيَج�أ يف  زيد  على  عم�رة  ف�أقبل  ت�أتي.  اأن  قبل  املق�لة  هذه  ق�ل  واهلل  زيد 
ويقول: »اخرج اأي عدو اهلل من رحلي فال ت�سحبني«. وق�ل حذيفة: »م� بقي من 
اأ�سح�ب هذه االآية اإال ثالثة - يعني قوله تع�ىل: ژۓ   ۓ  ڭژ اإىل 
قوله: ژ  ۆژ ]التوبة/ 2)[«، ق�ل: وال بقي من املن�فقني اإال اأربعة، فق�ل 
له اأعرابي: اإنكم اأ�سح�ب حممد تخربونن� مب� ال ندري، فم� هوؤالء الذين ينقرون 

َيَج�أ يف عنقه: ي�سربه.)م).  (((
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بيوتن� وي�سرقون اأعالفن�؟ ق�ل: اأولئك الف�س�ق، مل يبق منهم اإال اأربعة، منهم �سيخ 
كبري لو �سرب امل�ء م� وجد له برًدا.

ق�ل اأبو حممد: هذا كل م� ح�سرن� ذكره من االأخب�ر، ولي�ض يف �سيء منه� 
حجة اأ�ساًل، اأم� حديث م�لك بن الدخ�سن ف�سحيح، وهو اأعظم حجة عليهم؛ الأن 
 : اأخرب ب�أن �سه�دة التوحيد متنع �س�حبه�. وهكذا ق�ل ر�سول اهلل  ر�سول اهلل
»نهين� عن قت�ل امل�سلني«، واأم� حديث بريدة »ال تقولوا للمن�فق �سيًدا« ف�إن هذا 
عموم جلميع االأمة، وال يخفى هذا على اأحد، واإذ االأمر كذلك ف�إذا عرفن� املن�فق 
اأي�ًس�  احلديث  هذا  يكون  وقد  بل جم�هر،  من�فًق�  فلي�ض  �سيًدا  ن�سميه  اأن  ونهين� 
على وجه اآخر، وهو اأن النبي - عليه ال�سالة وال�سالم - قد �سح عنه اأن خ�س�اًل 
من ُكنَّ فيه ك�ن من�فًق� خ�ل�ًس�، وقد ذكرن�ه قبل، ولي�ض هذا نف�ق الكفر، ولكنه 
من�فق الإظه�ره خالف م� ي�سمره يف هذه اخلالل املذكورة يف كذبه وغدره وفجوره 
ى �سيًدا، ومن �سم�ه �سيًدا  واإخالفه وخي�نته، وَمْن هذه �سف�ته فال يجوز اأن ي�سمَّ
فقد اأ�سخط اهلل تع�ىل ب�إخب�ر ر�سول اهلل  بذلك، واأم� حديث ابن م�سعود ف�إن 
الق�ئل اإن ر�سول اهلل مل يعدل وال اأراد وجه اهلل تع�ىل فيم� عمل فهو ك�فر معلن 
بال �سك، وكذلك الق�ئل يف حديث ج�بر اإذ ا�ست�أذن عمر يف قتله اإذ ق�ل ي� ر�سول 

اهلل اعدل، فنهى ر�سول اهلل  عمر عن ذلك، واأخرب ب�أنه ال يقتل اأ�سح�به.
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وكذلك اأي�ًس� يف ا�ستئذان عمر يف قتل عبد اهلل بن اأبي، ف�إن هوؤالء �س�روا 
ب�إظه�رهم االإ�سالم بعد اأن ق�لوا م� ق�لوا حرمت دم�وؤهم، و�س�روا بذلك من جملة 
اأ�سح�به ؛ الأنه ال خالف بني اأحد من االأمة يف اأنه ال يحل مل�سلم اأن ي�سمى 
فحرمت  االإ�سالم  اأظهروا  اأنهم  ف�سح   ، اهلل  ر�سول  �س�حب  ب�أنه  معلًن�  ك�فًرا 
دم�وؤهم يف ظ�هر االأمر، وب�طنهم اإىل اهلل تع�ىل يف �سدق اأو كذب. وهكذا القول 
يف حديث اأبي �سعيد الذي قد ذكرن�ه، اإذ ا�ست�أذنه خ�لد يف قتل الرجل، فق�ل: 
لعله اأن يكون ي�سلي، ثم اأخرب اأنه مل يبعث لي�سق عن قلوب الن��ض، واأن ظ�هرهم 
م�نع من قتلهم اأ�ساًل، وقد ج�ء يف هذا اخلرب عن طريق ال ي�سح اأنه - عليه ال�سالة 
� بقتله  وال�سالم - اأمر اأب� بكر وعمر بقتله فوجداه يركع وي�سجد فرتك�ه، واأمر عليًّ
فم�سى فلم يجده، واأنه  ق�ل: »لو قتل مل يختلف من اأمتي اثن�ن«، وهذا ال 
ي�سح اأ�ساًل، وال وجه لال�ستغ�ل به، واأم� حديث عم�ر »يف اأمتي اثن� ع�سر من�فًق�« 
فقط،  ب�سفة عن عدد  اإخب�ر  وهو  ب�أعي�نهم،   عرفهم  اهلل  ر�سول  اأن  فيه  فلي�ض 
تع�ىل  وب�هلل  اخلرب،  بهذا  التعلق  ف�سقط  ب�أ�سم�ئهم،  عرفوا  اأنهم  بي�ن  فيهم  ولي�ض 

التوفيق. 

واأم� حديث ابن م�سعود ف�إنه ال ي�سح، ف�إن� قد روين�ه من طريق ق��سم بن اأ�سبغ، 
عن رجل عن اأبيه عن ابن م�سعود، فذكر هذا احلديث، وهذا الرجل الذي مل 
ي�سمَّ - قيل اإنه عي��ض بن عي��ض - وهو م�سكوك فيه، ثم لو �سح مل� ك�نت لهم 
فيه ُحجة؛ الأنهم قد انك�سفوا وا�ستهر اأمرهم فلي�سوا من�فقني، بل هم جم�هرون، 
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فالبد من اأحد اأمرين ال ث�لث لهم�: اإم� اأن يكونوا ت�بوا فحقنت دم�وؤهم بذلك، 
واأم�  ذكرن�.  م�  على  املرتد  قتل  يرى  ال  من  به  تعلق  مم�  فهو  يتوبوا  اأنهم مل  واإم� 
حديث اأبي �سعيد ف�إمن� فيه اأنهم لي�سوا م�أمونني من العذاب، وهذا م� ال �سك فيه، 
ولي�ض فيه اأن ر�سول اهلل  عرف كفرهم. واأم� حديث حذيفة ف�س�قط؛ الأنه من 
الع�ملني.  واحلمد هلل رب  به،  التعلق  ف�سقط  ه�لك،  وهو  بن جميع  الوليد  طريق 

واأم� حديث ج�بر فراويه اأبو �سفي�ن طلحة بن ن�فع وهو �سعيف، ثم لو �سح مل� 
ك�نت فيه حجة؛ الأنه لي�ض فيه اإال هبوب الريح ملوت عظيم من عظم�ء املن�فقني، 
ف�إمن� يف هذا انك�س�ف اأمره بعد موته، فلم يوقن قط ب�أن ر�سول اهلل  علم نف�قه يف 

. حي�ته، فال يجوز اأن يقطع ب�لظن على ر�سول اهلل

بال  لك�نت  �سحت  ولو  ت�سح،  فال  حذيفة  على  املوقوفة  االأح�ديث  واأم� 
ِلع حذيفة وال غريه  حَّ نف�قهم وع�ذوا ب�لتوبة، ومل يطَّ ن� من اأنهم �سَ �سك على م� بيَّ
على ب�طن اأمرهم فتورع عن ال�سالة عليهم، ويف بع�سه� اأن عمر �س�أل: اأن� منهم؟ 
اأن يكون عمر ي�سك يف معتَقد  وهذا ب�طل كم� ترى؛ الأن من الكذب املح�ض 
نف�سه، حتى ال يدري اأمن�فق هو اأم ال؟ وكذلك اأي�ًس� مل يختلف اثن�ن من اأهل 
ك�ن  اإمن�  من�فق،  فيهم  يكن  مل  مكة  فتح  قبل  امله�جرين  جميع  اأن  يف  االإ�سالم 

النف�ق يف قوم من االأو�ض واخلزرج فقط، فظهر بطالن هذا اخلرب. 
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واأم� حديث حممود بن لبيد فمنقطع، ومع هذا ف�إمن� فيه اأنهم ك�نوا يعرفون 
ة ظ�هرة،  املن�فقني منهم، واإذ االأمر كذلك فلي�ض هذا نف�ًق�، بل هو كفر م�سهور، َوِردَّ
وهذا ُحجة ملن راأى اأنه ال يقتل املرتد. واأم� حديث حذيفة »مل يبق من اأ�سح�ب 
يق�َتلوا  اأن  اإال ثالثة« ف�سحيح، وال حجة لهم فيه؛ الأن يف ن�ض االآية  هذه االآية 
حتى ينتهوا، فبيقني ندري اأنهم لو مل ينتهوا مل يرتك قت�لهم كم� اأمر اهلل تع�ىل. 
وكذلك اأي�ًس� قوله: »مل يبق من املن�فقني اإال اأربعة« فال �سك عند اأحد من الن��ض 
اهلل  اإال  القلوب  غيب  يعلم   ال  واأنه  االإ�سالم،  يظهرون  ك�نوا  االأربعة  اأولئك  اأن 

تع�ىل، فهم ممن اأظهر التوبة بيقني ال �سك فيه، ثم اهلل تع�ىل اأعلم مب� يف نفو�سهم.

ق�ل اأبو حممد: »ويبني هذا م� روين�ه من طريق البخ�ري، اأن االأ�سود ق�ل: 
»كن� يف حلقة عبد اهلل بن م�سعود فج�ء حذيفة حتى ق�م علين� ف�سلم ثم ق�ل: لقد 
اأنزل النف�ق على قوم خري منكم. ق�ل االأ�سود: �سبح�ن اهلل! اإن اهلل تع�ىل يقول: 
اهلل عبد  فتب�سم  ]الن�س�ء/ 45)[،   ژۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ 

اأ�سح�به،  فتفرق  اهلل  عبد  فق�م  امل�سجد،  ن�حية  يف  حذيفة  وجل�ض  م�سعود،  ابن 
فرم�ين حذيفة ب�حل�سى ف�أتيته، فق�ل حذيفة: عجبت من �سحكه - يعني عبد اهلل- 
وقد علم م� قلت، لقد اأنزل اهلل النف�ق على قوم ك�نوا خرًيا منكم ثم ت�بوا فت�ب 
اهلل عليهم«، وروين� من طريق البخ�ري، اأن حذيفة بن اليم�ن ق�ل: »اإن املن�فقني 
ون، وهوؤالء يجهرون«.  اليوم �سر منهم على عهد ر�سول اهلل ، ك�نوا حينئذ ي�سرُّ
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ق�ل اأبو حممد: »فهذان اأثران يف غ�ية ال�سحة: يف اأحدهم� بي�ن اأن املن�فقني 
يف عهد ر�سول اهلل  ك�نوا ي�سرون، ويف الث�ين اأنهم ت�بوا، فبطل تعلق من تعلق 
بكل اآية وكل خرب َوَرَد يف املن�فقني، و�سح اأنهم ق�سم�ن: اإم� ق�سم مل يعلم ب�طن 
اأمره، فهذا ال حكم له اإال يف االآخرة، وق�سم علم ب�طن اأمره وانك�سف فع�ذ ب�لتوبة«.

بق�سمته  اأراد  اإنه مل يعدل وال   وق�ل  الذي جّور ر�سول اهلل  اإن  ق�لوا: 
وجه اهلل مرتد ال �سك فيه منك�سف االأمر، ولي�ض يف �سيء من االأخب�ر اأنه ت�ب 
قلتم،  اأم� هذا فحق كم�  قلن�:  قتله،  النهي عن  فيه�  اأنه قتل، بل  من ذلك، وال 
لكن اجلواب يف هذا اأن اهلل تع�ىل مل يكن قد اأمر بعد بقتل من ارتد، فلذلك مل 
يقتله ر�سول اهلل ، ولذلك نهى عن قتله، ثم اأمره اهلل تع�ىل بعد ذلك بقتل من 
ارتد عن دينه، فن�سخ حترمي قتلهم. بره�ن ذلك م� روين�ه من طريق م�سلم، عن اأبي 
 ، سعيد اخلدري ق�ل: »بعث علي وهو ب�ليمن بُذَهيبٍة يف تربته� اإىل ر�سول اهلل�
اإىل اأن ذكر م� ك�ن من ذلك الرجل واأنه يخرج من �سئ�سئه قوم يقروؤون القراآن ال 
يج�وز حن�جرهم، يقتلون اأهل االإ�سالم، ويدعون اأهل االأوث�ن ميرقون من االإ�سالم 
اآخر  بطريق  ثم  ع�د«،  قتل  الأقتلنهم  اأدركتهم  لئن  ة،  الرميَّ من  ال�سهم  ميرق  كم� 
فيه هذه الزي�دة، وق�ل بعد هذا: »ف�سح كم� ترى االإ�سن�د الث�بت اأن هذا املرتد 
  ا�ست�أذن عمر بن اخلط�ب وخ�لد بن الوليد يف قتله فلم ي�أذن لهم� ر�سول اهلل
يف ذلك، واأخرب  يف فوره ذلك اأنه �سي�أتي من �سئ�سئه ع�س�بة اإن اأدركهم 
ة، ومن َمَرَق منه فقد  قتلهم، واأنهم ميرقون من االإ�سالم كم� ميرق ال�سهم من الرميَّ
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خرج عنه، ومن خرج عنه بعد كون دخوله كدخول ال�سهم يف الرمية فقد ارتد 
عنه، ف�سح اإنذار النبي  بوجوب قتل املرتد؛ واأنه قد علم عن اهلل تع�ىل اأنه 
�سي�أمر بذلك بعد ذلك الوقت، فثبت م� قلن�ه من اأن قتل من ارتد ك�ن حراًم�، 
ب�أنه  نذر    اإنه  ثم  لعمر وال خل�لد،  به ال  ي�أذن   ومل  عنه  نهى  ولذلك 
�سيب�ح قتله واأن �سيجب قتل من يرتد، ف�سح يقيًن� ن�سخ ذلك احل�ل، وقد ن�سخ 

 . ذلك مب� روين�ه عن ابن عب��ض وابن م�سعود ومع�ذ عن ر�سول اهلل

ق�ل اأبو حممد: »ف�إذ قد بطلت هذه املق�لة من اأنه ال يقتل املرتد، و�سح اأن 
من ق�له اإمن� تعلق مبن�سوخ، فلم يبق اإال قول من ق�ل اإنه ي�ستت�ب، وقد ذكرن�ه«. اهـ.

فهذا م� ذكره ابن حزم يف بي�ن اأدلة ذلك املذهب ورّده� - مذهب من يرى 
اأن املرتد ي�ستت�ب اأبًدا وال يقتل - و�سي�أتي ردي على م� ذكره يف رده�، ولكن بعد 
اأن اأعود اإىل التنبيه على اأن ذلك التطويل من ابن حزم يف بي�ن اأدلته ورّده� يدل 
على اأن هن�ك من ق�ل به على ظ�هره من اأنه ي�ستت�ب وال يقتل، فال يكون هن�ك 
اأنه ي�ستت�ب  اأبًدا على معنى  اأنه ي�ستت�ب  حمل لت�أويله يف رواية من اقت�سر على 
كلم� رجع، لي�سرف بهذا عم� يقت�سيه ظ�هره من اأنه يف�سي اإىل عدم القتل؛ الأن 
الواقع اأن �س�حب هذا القول يذهب اإىل ا�ستت�بة املرتد وعدم قتله مًع�، واأن اأدلته 
الدائمة  اقت�سرت على اال�ستت�بة  التي  الرواية  فلتحمل  مًع�،  اإثب�تهم�  اإىل  تق�سد 

على الرواية التي ذكر فيه� القتل مع هذه اال�ستت�بة.
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عود اإىل اإثبات قويل يف املرتد والرد على ابن حزم

واأم� م� ذهبت اإليه من اأن املرتد ال ُيكَره على االإ�سالم بقتل وال ب��ستت�بة 
ه يف بي�ن حقي يف  فيه� �سيء من االإكراه ف�إين اأعود اإىل اإثب�ته هن� ث�نًي� بعد اأن اأثبتُّ
خم�لفة االإجم�ع على اإكراه املرتد؛ الأن م� ذكره ابن حزم يف الرد على من ق�ل 
اإن املرتد ي�ستت�ب اأبًدا وال ُيْقتل يقت�سي مني هذه العودة؛ الأنه يوؤثر يف مذهبي 
كم� يوؤثر يف ذلك املذهب، فالبد من رّده اأي�ًس�، حتى ال يكون هن�ك �سك يف اأن 
املرتد اإمن� يدعى اإىل االإ�سالم بطريق الدعوة االإ�سالمية الواردة يف قوله تع�ىل يف 

ژہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ   االآية 25) من �سورة النحل: 
ے  ے  ۓ  ۓژ، وهذا م� اأعود اإليه يف ذلك، وفيه اأواًل اإثب�ت ملذهبي 

يف املرتد، وث�نًي� رد على م� ذكره ابن حزم.

ردُّ دعوى ابن حزم ن�سخ النهي عن قتل املرتد

)- نرد عليه مب� ج�ء يف الرج�ل الذين ن�سبوا اإىل النبي  اجلور واأنه مل يق�سد 
وجه اهلل يف ق�سمته، اإىل غري هذا مم� �سلم ابن حزم اأنه ردة ال �سك فيه�، ف�إن 
النبي  مل ي�أذن يف قتلهم ملن اأراده، ومل يحملهم على التوبة ب�سيء من 
بعد  الأنف�سهم  وتركهم  اإليه،  ن�سبوه  فيم�  تخطئتهم  اقت�سر على  بل  االإكراه، 
تخطئتهم فيه، ف�إن �س�ءوا ت�بوا فنجوا من عذاب االآخرة، واإن �س�ءوا مل يتوبوا 
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فلم ينجوا منه، وقد �سلم ابن حزم بهذا))) ولكنه ادعى اأنه من�سوخ ب�لزي�دة 
التي رواه� يف ذلك اخلرب، وهي قوله  فيه�: »لئن اأدركتهم الأقتلنهم قتل 
مع  َوَرَد  قتلهم  نذره  الأن  �سيء؛  يف  الن�سخ  من  لي�ض  هذا  اأن  واحلق  ع�د«. 
نهيه عن قتل ذلك الرجل الذي يخرجون من �سئ�سئه يف خرب واحد، فال 
فيه  واإمن�  اأي�ًس�،  بن�سخ  وعد  هذا  ولي�ض يف  االآخر،  اأحدهم�  َيْن�َسَخ  اأن  يعقل 
بي�ن حكم من يخرجون من �سئ�سئ هذا الرجل ويقتلون امل�سلمني، ويَدُعون 
اأهل االأوث�ن، وهذه ح�ل خالف ح�ل ذلك الرجل؛ الأنه ارتد ومل يق�تل، 
اأم� اأولئك فقد خرجوا على اجلم�عة وق�تلوا، فهذا الرجل مل ُيْقَتل الأنه مل 
قتلهم لهذا ال الأنهم وقعت  ق�تلوا، فك�ن  قتلهم الأنهم  اأبيح  واأولئك  يق�تل، 
منهم ِرّدة، واإمن� الأنهم خوارج على اجلم�عة، وهم فرقة اخلوارج الذين ظهروا 
يف اآخر خالفة عثم�ن ، وقد ا�ستدل بهذا احلديث على كفرهم، واحلق 
اأنهم مل يكونوا كف�ًرا، واإمن� هم قوم ع�سوا بخروجهم على امل�سلمني وقتلهم 
لهم، ف��ستحقوا القتل من اأجل هذا ال من اأجل ردتهم، وبهذا ال يكون هن�ك 
فله    النبي  بتجويره  ارتد  رجل  هن�ك  واإمن�  بن�سخ،  وعد  وال  اأ�ساًل  ن�سخ 
حكمه، وهن�ك قوم خرجوا على جم�عة امل�سلمني وق�تلوهم ومل يرتدوا فلهم 
حكمهم، وهذا احلكم ال ين�سخ احلكم ال�س�بق؛ الأن �سرط الن�سخ اأن يكون 
متعلق املن�سوخ والن��سخ واحًدا، حتى يكون هن�ك خالف بني احلكمني، فال 
يكون هن�ك �سبيل اإال اأن يكون ث�نيهم� ن��سًخ� لالأول، وبهذا ال يكون هن�ك 

انظر ص 150،149.  (((
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قتل  �سيب�ح  ب�أنه  الزي�دة  تلك  يف  نذر    النبي  ب�أن  حزم  ابن  لقول  معنى 
املرتد، واأنه �سيجب قتل من يرتد، واأنه قد حتقق هذا مب� روي عن ابن عب��ض 
وغريه؛ الأنه لي�ض يف تلك الزي�دة ن�سخ وال وعد به كم� �سبق، ليكون م� رواه 
ابن عب��ض وغريه من االأمر بقتل املرتد حتقيًق� لذلك املوعد، بل لي�ض هن�ك 
م� يعني اأن م� رواه ابن عب��ض وغريه قد ورد بعد خرب ذلك الرجل الذي جور 
النبي ، حتى يكون ن��سًخ� للنهي عن قتل املرتد فيه، بل يجوز اأن يكون 
االأمر ب�لعك�ض فيهم�، ولو �سلم اأن م� روي عن ابن عب��ض وغريه من االأمر 
يق�تل،  الذي  املرتد  على  يجوز حمله  اأنه  �سبق  فقد  املت�أخر  هو  املرتد  بقتل 
فيكون قتله الأنه ق�تل ال الأنه ارتد، اأو حمله على من ارتد من العرب؛ الأنهم 

ك�نوا ال يقبل منهم اإال االإ�سالم، لقت�لهم للم�سلمني اأو لغريه مم� �سبق.

َرّد دعواه عدم علم النبي باملنافقني

2- ونرد عليه مب� فعله النبي  مع اأولئك املن�فقني الذين مل يجد ابن حزم يف 
التخل�ض منه اإال دعوى اأنه مل يكن يعلمهم، ف�إنه يف احلقيقة ك�ن يعلم نف�ق 
اأكرثهم، ومل يكن يخفى عليه اإال ح�ل الن�در منهم؛ الأنه ك�ن يتتبع اأحوالهم 
يديرون  م�  على  وتطلعه  ب�أخب�رهم،  ت�أتيه  عليهم  عيون  له  وك�نت  ال�سر،  يف 
من موؤامرات، وقد ك�نوا جوا�سي�ض الأعدائه على امل�سلمني، يطلعونهم على 
اأ�سرارهم واأحوالهم، فلم يكن من املعقول اأن يرتكهم النبي  وموؤامراتهم، 
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اإف�س�ده� عليهم، وال  ب�أول، فيعمل على  اأواًل  ت�أتيه ب�أخب�ره�  بل ك�نت عيونه 
اإليه  ي�سري  م�  وهذا  ورائه،  من  موؤامراتهم  يف  وامل�سي  ا�ستغف�له  من  ميكنهم 

قوله تع�ىل يف االآية )6 من �سورة التوبة: ژ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې   
ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئژ. وكيف 
يخفى نف�قهم عليه وهم يعي�سون بينه ويج�ل�سونه، فتبدو عليهم اأم�رات النف�ق 
واإن ح�ولوا اإخف�ءه؛ الأن م� تنطوي عليه القلوب البد اأن تبدو عليه اأم�رات 

ُتْقراأ يف الوجوه، وتظهر يف احلرك�ت وال�سكن�ت، كم� ق�ل ال�س�عر:

خليَقٍة    ِمْن  امرٍئ  عنَد  َيُكْن  وَمْهَما 
 

ا�ِض ُتْعَلِم      واإن خاَلها َتْخَفى على النَّ

وحينئذ ال ي�سح م� تعلق به ابن حزم يف الرد على اأ�سح�ب ذلك القول 
اأن ي�ستدلوا بذلك على قولهم  واإذا ك�ن لهم  بنف�قهم،    النبي  من عدم علم 
اإمي�نهم  بعد  بكفرهم  علمه  مع  املن�فقني  اأولئك  يقتل  مل  الأنه  املرتد؛  قتل  بعدم 
فلي اأن اأ�ستدل به على م� ذهبت اإليه من عدم اإكراه املرتد على االإ�سالم بقتل 
اأو نحوه من و�س�ئل االإكراه؛ الأنه ك�ن يقت�سر على ذم النف�ق واملن�فقني، ويظهر 
مل  م�  موؤامرات،  من  يدبرونه  ومب�  النف�ق،  اأم�رات  من  عليهم  يبدو  مب�  التج�هل 
ت�سل اإىل احلد الذي يخ�سى منه على امل�سلمني، فحينئذ ي�أخذهم ب�لعق�ب الذي 
ي�ستحقونه عليه�، وال يع�قبهم ب�سيء على نف�قتهم؛ الأنه ك�ن يج�ريهم يف جت�هله 
الأمرهم، ويتغ�فل يف هذا مب� يقت�سيه ح�سن ال�سي��سة، ومب� ك�ن يراه من اأن اأخذهم 
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ب�للني اأجدى من اأخذهم ب�ل�سدة، ومب� ك�ن يعلمه من اأن الزمن كفيل ب�أن يق�سي 
على هذا النف�ق، حني يظهر اأمر الدين، ويدخل الن��ض فيه اأفواًج�، فيت�س�ءل اأمر 
النف�ق واملن�فقني، ويختفي اأثرهم يف هذه االأفواج التي تطغى عليهم وتقطع اأملهم 
فيم� ك�نوا يريدون الو�سول اإليه من نف�قهم، فيزول النف�ق بهذا عن اإخال�ض ال 
ر، وهو االإ�سالم الذي  عن تدلي�ض، وي�ستبدل به االإ�سالم اخل�ل�ض ال االإ�سالم املزوَّ
ينفع يف الدني� واالآخرة، ال ذلك االإ�سالم املزور الذي ال يفيد �سيًئ� فيهم�، بل رمب� 
ي�سر يف الدني� اأكرث مم� يفيد فيه�؛ الأنه يدخل يف امل�سلمني ع�سًوا ف��سًدا يوؤثر يف 

�سالمتهم، كم� يوؤثر الع�سو الف��سد يف �سالمة اجل�سم.

اأخذ املنافقني ب�سماحة الإ�سالم مع العلم بنفاقهم

علم  تفيد  اأنه� ال  االآي�ت  من  ا�ستق�س�ه  م�  ابن حزم يف كل  ذكره  م�  وغ�ية   -3
م�  ويكفي  به،  اأي�ًس� جهله  تفيد  ف�إنه� ال  هذا  له  �سلمن�  ف�إذا  بنف�قهم،  النبي 
ذكرن�ه يف اإثب�ت اأنه ك�ن يعلمه، واأنه ك�ن يكتفي ب�تق�ء �سرره، ويرتك للزمن 
م� ك�ن يريده من الق�س�ء عليه، وقد و�سل بهذا اإىل مق�سده من غري اأن يريق 
فيه دًم�، ومن غري اأن يلج�أ اإىل �سيء من العنف، ووقى اهلل االإ�سالم بهذا اأن 
يوؤخذ عليه �سيء مم� يوؤخذ على اأهل االأدي�ن االأخرى من اأنواع اال�سطه�د 
االأبدان،  ِلَهْوِله  تق�سعرُّ  مم�  الدين،  ب��سم  يرتكبونه�  ك�نوا  التي  والتعذيب 
وترجتف لذكره القلوب، وت�سَودُّ به �سفح�ت الت�ريخ، وم� اأجهل من يريد من 
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اأبن�ء االإ�سالم اأن يحمله على ذلك الوزر، ويوقع �سلفه فيم� وقع فيه غريه من 
ذلك االإثم، فيبدل ح�سن�ته اإىل �سيئ�ت، و�سفح�ته البي�س�ء يف الت�ريخ اإىل 

�سفح�ت �سوداء.

قيا�ض توبة املرتد على التوبة الختيارية للمنافقني

كم�  لهم  التوبة  تب�سط  نف�قهم  ظهر  اإذا  ك�نوا  املن�فقني  اأولئك  ب�أن  عليه  ونرد   -4
ذكر ابن حزم، والتوبة املب�سوطة توبة اختي�رية مبقت�سى م� ذكره من ب�سطه� 
لهم وعدم اإكراههم عليه�، وهذا هو م� نذهب اإليه يف حكم املرتد، فال نريد 
اإال اأن تب�سط التوبة له بدعوته اإىل الرجوع اإىل االإ�سالم ب�لتي هي اأح�سن، 
وعدم اإكراهه عليه� بقتل اأو نحوه من و�س�ئل االإكراه، فتكون توبته اختي�رية 
مثل توبة اأولئك املن�فقني �سواء ب�سواء، وقد ك�ن بع�سهم اإذا طلب منه التوبة 
املن�فقني:  �سورة  من   6  ،5 االآيتني  يف  تع�ىل  ق�ل  كم�  راأ�سه،  ولوى  اأعر�ض 

ژٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ٺ. 
ڤڤ  ڤ        ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄژ، فال يتخذ معهم �سيء من و�س�ئل 
االإكراه على التوبة، بل ُيْكَتفى بتهديدهم ب�أنه تع�ىل لن يغفر لهم ذلك ولو 
ا�ستغفر النبي  من نف�سه لهم، وك�ن بع�سهم يظهر توبة مكذوبة، ويحلف 
عليه� اأمي�نً� ك�ذبة، ويخرب اهلل تع�ىل بحقيقته� يف كت�به الكرمي، كم� ق�ل تع�ىل يف 
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االآيتني 65، 66 من �سورة التوبة: ژڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کک.گ  گ  گ  

ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ  

َڻژ، ف�أخرب بكذبهم يف اعتذارهم ومل يتخذ معهم �سيًئ� من و�س�ئل 

االإكراه، بل تركهم الإرادته فيهم، اإن �س�ء عف� عن ط�ئفة منهم بهدايتهم، واإن 
�س�ء عذب ط�ئفة منهم ببق�ئهم على نف�قهم، وهو عذاب االآخرة الذي يراد من 
كلمة العذاب عند اإطالقه�، وق�ل تع�ىل يف االآيتني )، 2 من �سورة املن�فقني: 

ڱ   ڱ   ڱ      ڱ        ڳ   ڳڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک    ژ 
ں  ں     ڻ  ڻ.   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  
ھ  ھ  ے    ےژ، ف�أخرب بكذبهم يف اأمي�نهم واأنهم ب�قون على نف�قهم، ومع 
كم�  ومع�ملتهم  املكذوب،  الظ�هر  ذلك  قبول  من  حكمهم  لهم  بقي  هذا 
يع�مل غريهم من املوؤمنني ال�س�دقني، وتركهم الإرادة اهلل تع�ىل فيهم، فعمي 
اأن يتوب عليهم من ذلك النف�ق، ويدخلهم يف ُزْمَرة املوؤمنني ال�س�دقني يف 

اإمي�نهم. وق�ل تع�ىل يف االآية 74 من �سورة التوبة: ژٺ  ٺ   ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ        ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  
ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ       
ک   ک   ڑ   ڑ     ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    
کژ، فكذبهم اأي�ًس� يف اأمي�نهم، وب�سط لهم التوبة االختي�رية التي ب�سطه� 

لهم، ف�إن تولوا عنه� فلي�ض لهم اإال عذاب األيم يف الدني� واالآخرة. 



احلرية الدينية يف الإ�سالم
(60160

الدني� فبمثل م� تقدم  »اأم� يف  ال�سيد حممد ر�سيد ر�س� يف تف�سريه:  ق�ل 
يف قوله تع�ىل 55 من �سورة التوبة: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  
قلوبهم من  يالزم  م�  و�سف  بعده يف  وقوله  پ  ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺژ، 

ڄ   ڄ      ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ژڦ   ال�سورة:  هذه  من   57 الَفَرق))) 
ڃ  ڃ   ڃ  ڃژ، ويف معن�ه: ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئژ ]املن�فقون/ 4[ 
فهم يف َجَزع دائم، وهمٍّ مالزم، وكذا م� ذكر اآنًف� يف تف�سري جه�دهم، وم� ترى يف 
بقية االآية من حرم�نهم من كل ويل ون�سري يف الع�مل، وم� �سي�أتي من االآي�ت يف 
تف�سري هذه ال�سورة من ال�سدة يف مع�ملتهم، فلم يذكر - رحمه اهلل - يف ذلك 
العذاب االأليم يف الدني� قتاًل وال حب�ًس� على اإعرا�سهم عن التوبة من النف�ق، واإمن� 
هي اأمور ترجع اإىل اإظه�ر ال�سخط من اإ�سرارهم على نف�قهم فليكن حكم املرتد 

يف هذا مثلهم«.

الفرق بني جهاد املنافقني وجهاد املحاربني

5- ونرد عليه ب�أن اأولئك املن�فقني بعد اأن ا�ستد اأذاهم للنبي  وظهر منهم م� 
ظهر يف غزوة تبوك نزل جه�دهم يف االآية 73 من �سورة التوبة: ژ ٱٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀژ، 
امل�سلمني  يح�ربون  الذين  الكف�ر  ب�ل�سيف كجه�د  املن�فقني  يكن جه�د  فلم 

الَفَرق: الفزع، �سدة اخلوف.)م).  (((
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تظ�هرهم  ويوافق  ح�لهم،  يالئم  اآخر  نوع  من  جه�ًدا  ك�ن  واإمن�  ب�ل�سيف، 
الفخر  ق�ل  وقد  ال�سيف.  رفع  اإىل  اأمرهم  و�سول  وعدم  ب�الإ�سالم،  الك�ذب 
الرازي يف تف�سريه: »اإن اجله�د عب�رة عن بذل اجلهد، ولي�ض يف اللفظ م� يدل 
االآية  اإن  فنقول:  اآخر،  بطريق  اأو  ب�لل�س�ن  اأو  ب�ل�سيف  اأن ذلك اجله�د  على 
تدل على وجوب اجله�د مع الفريقني، ف�أم� كيفية تلك املج�هدة فلفظ االآية ال 
يدل عليه�، بل اإمن� يعرف من دليل اآخر، واإذا ثبت هذا فنقول: دلت الدالئل 
املنف�سلة على اأن املج�هدة مع الكف�ر يجب اأن تكون ب�ل�سيف، ومع املن�فقني 
ب�إظه�ر احلجة ت�رة، وبرتك الرفق ث�نًي�، وب�النته�ر ث�لًث�. ق�ل عبد اهلل))) يف قوله: 
ب�لل�س�ن، فمن مل  ب�ليد، وت�رة  ت�رة  ژٻ  ٻ  َٻژ، ق�ل: 

ي�ستطع فليك�سر يف وجهه، فمن مل ي�ستطع فب�لقلب، وحمل احل�سن)2) جه�د 
املن�فقني على اإق�مة احلدود عليهم اإذا تع�طوا اأ�سب�به�. ق�ل الق��سي: »وهذا 
اإق�مة احلد واجبة على من لي�ض مبن�فق، فال يكون لهذا  لي�ض ب�سيء؛ الأن 
تعلق ب�لنف�ق«. ثم ق�ل: »واإمن� ق�ل احل�سن ذلك اإم� الأن كل ف��سق من�فق، واإم� 

الأجل اأن الغ�لب ممن يق�م عليه احلد يف زمن الر�سول ك�نوا من�فقني«.

فهذا م� ذكره الفخر الرازي يف جه�د اأولئك املن�فقني بعد اأن نزلت �سورة 
االإكراه،  و�س�ئل  نحوهم� من  قتل وال حب�ض وال  فيه  لي�ض  نف�قهم،  بف�سح  براءة 
واإمن� هو كم� ق�ل ال�سيد حممد ر�سيد ر�س�: »جه�د ت�أديبي لهم فيه م�سقة عظيمة؛ 

يعني عبد اهلل بن عب��ض.  (((
)2)  يعني احل�سن الب�سري.
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الأنه موقف و�سط بني رحمته ولينه للموؤمنني املخل�سني، و�سدته يف قت�له لالأعداء 
احلربيني، يجب فيه اإق�مة العدل، واجتن�ب الظلم«. ومن كالم عمر : »اأذلُّوهم 
وال تظلموهم«. وهذه الغلظة االإرادية - اأي غري الطبيعية - تربية للمن�فقني وعقوبة، 
يرجى اأن تكون �سبًب� لهداية من مل يطبع الكفر على قلبه، وحتيط به خط�ي� نف�قه، 
ف�إن اكفهراره)))  يف وجوههم حتقري لهم يتبعه فيه املوؤمنون، وبه وبنحوه يفقدون 
اأنه  اإظه�ر االإ�سالم االأدبية، ومظ�هر اأخوة االإمي�ن وعطفه، فمن راأى  جميع من�فع 
حمتقر بني قومه واأبن�ء جن�سه، من الرئي�ض واالإم�م االأعظم وغريه ي�سيق �سدره، 
ويرجع اإىل نف�سه ب�ملح��سبة، فرياه� اإذا اأن�سف وتدبر مليمة مذنبة، فال يزال ينحي 
عليه� ب�لالئمة حتى تعرف ذنبه�، وتثوب اإىل ر�سده�، فتتوب اإىل ربه�، وهي �سي��سة 

حكيمة ك�نت �سبب توبة اأكرث املن�فقني، واإ�سالم األوف االألوف من الك�فرين.

وا بعد  وال نريد اإال اأن يكون حكم املرتد كحكم اأولئك املن�فقني الذين ارتدُّ
اإ�سالمهم، فيوؤخذ بتلك الغلظة التي ال ت�سل اإىل حد القتل واحلب�ض، حتى يرجع 
اإىل االإ�سالم بتلك ال�سي��سة احلكيمة، فيعود اإليه م�سلًم� �س�دًق�، ال م�سلًم� ك�ذبً�.

عقابهم اأخرًيا باملنع من الغزو وال�سالة على ميتهم

وظهر  تبوك  غزوة  يف  اأمرهم  افت�سح  اأن  بعد  املن�فقني  اأولئك  ب�أن  عليه  ونرد   -6
كيدهم لالإ�سالم مل يكن عق�بهم على ذلك اإال منع النبي  من اال�ستغف�ر 

اكفهراره: عبو�سه. )م).  (((
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لهم وال�سالة على من م�ت منهم، ومنعهم من اخلروج مع امل�سلمني للغزو 
تبوك، فق�ل االآي�ت )8، 82، 83، 84 من �سورة  اأن تخلفوا عن غزوة  بعد 

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ژڤ   التوبة: 
ڌڎ   ڌ       ڍ    ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   

گ   گ.   ک         ک   ک   ک         ڑ   ڑ   ژ   ڈ.   ڈ         ڎ   

گ  ڳ  ڳ     ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   

ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ.  ے  ۓ  

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ        ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ    ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  

الغزو،  اإىل  اخلروج  من  منعهم  منهم  االأحي�ء  �س�أن  يف  ف�سرع  ۉژ، 

و�سرع يف �س�أن من م�ت منهم ترك �سالة اجلن�زة عليهم والقي�م على قبورهم. 

بي�ن م�  ال�سيد حممد ر�سيد ر�س� يف تف�سري االآية االأخرية: هذا  وقد ق�ل 
اأثر م� �سرعه يف �س�أن  املن�فقني يف  �سرعه اهلل تع�ىل يف �س�أن من ميوت من هوؤالء 
االأحي�ء منهم، وهو ك�س�بقه خ��ض مبن نزلت فيهم االآي�ت، وهم الذين ثبتت اأدلة 
االأكرب  زعيمهم  مقدمتهم  اأمرهم، ويف  بحقيقة  لر�سوله  تع�ىل  ب�إعالمه  اأو  كفرهم، 
االأكفر عبد اهلل بن اأبّي اإىل اأن ق�ل: والنهي يتعلق ب�حل�ل واال�ستقب�ل، وال�سيم� 
اإذا اأكد بكلمة ژ  ڭژ التي هي ن�ض يف معنى اال�ستقب�ل، ولكن ق�ل يف تعليل 
النهي ژۅژ وهو فعل م��ٍض، والق�عدة يف التعبري عن امل�ستقبل بلفظ امل��سي 
اأن يكون لت�أكيده وحتقيقه حتى ك�أنه وقع ب�لفعل، اأي و�سيموتون وهم متلب�سون 
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بكفرهم، ثم ذكر اأن ظ�هر االآية اأنه� نزلت يف جميع املن�فقني، لكن ورد م� يدل 
اأنب�أن� معمر عن الزهري ق�ل  اأنه� نزلت يف عدد معني منهم، ق�ل الواقدي:  على 
ا فال تذكره الأحد، اإين نهيت  حذيفة، ق�ل يل ر�سول اهلل : »اإين ُم�ِسرٌّ اإليك �سرًّ
اأن اأ�سلي عن فالن وفالن رهط ذوي عدد من املن�فقني« ق�ل: فلذلك ك�ن عمر 
لِّ  اإذا اأراد اأن ي�سلي على اأحد ا�ستتبع حذيفة، ف�إن م�سى م�سى معه واإال مل ُي�سَ

عليه.

فلم يوؤمر النبي  بعد اأن ف�سح نف�قهم اإال مبنعهم من الغزو معه يف حي�تهم، 
ومل َيْنَه اإال عن ال�سالة عليهم بعد مم�تهم، وهذا ال يكون اإال اإذا تركوا من غري قتل 
اإىل اأن ميوتوا كم� ميوت غريهم، فال يكون هن�ك عق�ب لهم اإال ترك ال�سالة عليهم، 
هوؤالء  اإ�سالمه كحكم  بعد  كفره  على  املرتد  يكون حكم  اأن  اإال  نريد  ال  ونحن 
املن�فقني يف كفرهم بعد اإ�سالمهم، فينبذ من جم�عة امل�سلمني كم� نبذوا، اإىل اأن 
يوؤثر هذا فيه فيعود اإىل االإ�سالم كم� ك�ن، ف�إن مل يعد م�سين� يف نبذن� له اإىل موته، 

وله بعد هذا م� اأعد له من عق�ب االآخرة.

الإغراء بقتلهم مل يكن لنفاقهم

7- اأم� م� ورد من اإغراء النبي  بقتل املن�فقني فلم يكن على نف�قهم؛ الأنه ورد يف 
قوله تع�ىل يف �سورة االأحزاب االآيتني 60،)6: ژ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ 
ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ  ۉ ۉ  ې ې  ې  
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ال  وهو  ۇئژ،  ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ائەئ    ى.   ى      ې   
ين�سخ احلكم ال�س�بق جه�د املن�فقني بعد ف�سح اهلل تع�ىل لنف�قهم يف �سورة 
التوبة؛ الأن االآيتني من �سورة االأحزاب، وقد نزلت قبل نزول �سورة التوبة، 
واحلقيقة اأن االآيتني نزلت يف �س�أن قوم من املن�فقني واآخرين ممن ال ب�سرية 
لهم يف الدين، وهم الذين يف قلوبهم مر�ض وهو �سعف اليقني، ك�نوا يرجفون 
فيعظمون  املوؤمنني،  اإىل  وم�سريهم  وتع��سدهم  وامل�سركني  الكف�ر  ب�جتم�ع 
واأخرب  فيهم،  ذلك  تع�ىل  اهلل  ف�أنزل  ويخوفونهم،  عندهم  بهذا  الكف�ر  �س�أن 
تع�ىل ب��ستحق�قهم النفي والقتل اإذا مل ينتهوا عن ذلك، فهو اإغراء من اأجل 
ولو  والنفي  القتل  ي�ستحق  هذا  يفعل  ومن  نف�قهم،  اأجل  من  ال  اإرج�فهم 
مل يكن من�فًق�؛ الأنه من اخلي�نة العظمى للجم�عة، واخلي�نة العظمى جزاوؤه� 
املن�فق وغريه  يوؤخذ  امل�سلم كم�  به�  فيوؤخذ  ال�سرائع،  والنفي يف كل  القتل 
ممن يخون به� دولته، وي�س�عد به� اأعداءه�، وبهذا كله يبطل م� ذكره ابن حزم 
يف تف�سري االآيتني فيم� �سبق؛ الأنه مبني على اأن املعنى لئن مل ينتهوا عن 

نف�قهم.

جزاء املرتدين يف القراآن

8- ونرد عليه ب�أن اهلل ذكر من يرتدون عن االإ�سالم يف موا�سع كثرية من القراآن، 
على  االآخرة  يف  به  يج�زون  وم�  اأعم�لهم،  حبوط  اإال  جزائهم  يف  يذكر  فلم 
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ڱ   ڳ  ڳ    ژ  البقرة:  �سورة  من   2(7 االآية  يف  تع�ىل  فق�ل  ردتهم، 
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  

ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھژ، وق�ل تع�ىل يف االآية 54 من 

ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ژڱ    امل�ئدة:  �سورة 
النحل:  �سورة  االآية 06) من  تع�ىل يف  وق�ل  ہ  ہ  ہ    ہژ، 

ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ     ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ژچ  

گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ  
االأعم�ل  حبوط  اإال  فيه  تع�ىل  اهلل  يذكر  ال  هذا  وكل  گژ،  گ  
وعق�ب االآخرة ملن ارتد، فلم يذكر فيهم قتاًل وال قت�اًل وال نفًي� من االأر�ض 
وال غري هذا من و�س�ئل االإكراه، ف�إذا قيل اإن القتل والقت�ل َوَرَد يف الكف�ر 
كم�  يق�تلونن�  الذين  الكف�ر  يف  َوَرَد  اإمن�  والقت�ل  القتل  اإن  قيل  منهم،  وهم 
تهم ق�تلن�هم،  �سبق، واملرتدون مثلهم يف ذلك �سواء ب�سواء، ف�إذا ق�تلون� بعد ِردَّ
واإذا مل يق�تلون� دعون�هم اإىل العودة اإىل االإ�سالم ب�جلدال ونحوه مم� يدخل يف 

الدعوة ب�ل�سلم.

واإن االأمر ليت�سح ب�أكرث من هذا اإذا ق�بلن� بني خروج املرتدين عن اجلم�عة 
من غري قت�ل وخروج بع�ض املوؤمنني عليه� بقت�ل، ف�إن اهلل تع�ىل ذكر خروج االأولني 
اأن  يلزم  ال  ب�لردة  اجلم�عة  عن  خروجهم  الأن  بقت�لهم؛  اأمر  غري  من  �سبق  فيم� 
يكون معه قت�ل له�، اأم� خروج بع�ض املوؤمنني عليه� بقت�ل فقد ذكره مقرونً� ب�الأمر 
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بقت�لهم، فق�ل تع�ىل يف االآية 9 من �سورة احلجرات: ژڳ  ڱ   ڱ  ڱ  
ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  
ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆژ، فدل هذا 
على اأن قت�ل من يخرج على اجلم�عة اإمن� يكون اإذا خرجوا بقت�ل، فيق�تلون على 
قت�لهم مرتدين ك�نوا اأو موؤمنني ع��سني، ف�إذا ك�ن خروجهم من غري قت�ل ف�إنهم 
ال ُيق�تلون ولو ك�نوا مرتدين، وهذا يكفي يف حمل م� ورد من االأح�ديث يف قت�ل 
املرتدين وقتلهم على املرتدين املق�تلني؛ الأن القت�ل يف االإ�سالم اإمن� �سرع حلم�ية 
الدعوة، ومل ي�سرع حلمل الن��ض ب�الإكراه عليه�، وهذا اأ�سل اإذا �سح اأنه من اأ�سول 
االإ�سالم - ويجب اأن ي�سح - ف�إنه يجب اأن يوؤخذ به يف الك�فر االأ�سلي واملرتد، 
ويجب اأن يحمل عليه م� يخ�لفه ك�س�أن غريه من االأ�سول؛ الأنه� قواعد كلية ث�بتة 
بيقني، فيجب اأن يحمل عليه� م� يخ�لفه� من الفروع ب�سرب من �سروب الت�أويل.

رد ت�سوية ابن حزم بني املرتدين واملحاربني

9- وقد ذكر ابن حزم فيم� نقل عنه ال�سيخ عي�سى منون اأنه لو �سح القول ب�أن 
املرتد ي�ستت�ب اأبًدا وال يقتل لبطل اجله�د جملة؛ الأن الدع�ء ك�ن يلزم اأبًدا 
مكرًرا بال نه�ية، وهذا قول ال يقوله م�سلم اأ�ساًل، ولي�ض دع�ء املرتد – وهو 
هذا  ف�سقط  احلربيني،  الكف�ر  من  غريه  دع�ء  من  ب�أوجب)))   - الكف�ر  اأحد 
الفخر  ابن حزم؛ الأن اجله�د كم� ذكره  القول. وال يخفى �سعف هذا من 

الظ�هر - ب�أقل - اأو نحوه.  (((
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يكون  ب�ل�سيف  يكون  كم�  وهو  اجلهد،  بذل  من  م�أخوذ  �سبق  فيم�  الرازي 
ب�لل�س�ن وبغريه من الطرق، فقد يكون ب�إظه�ر احلجة ت�رة، وبرتك الرفق ث�نًي�، 
املذهب  اأن �س�حب ذلك  مم� ذكره. وال �سك  اإىل غري هذا  ث�لًث�،  وب�النته�ر 
ذكره  فيم�  ب�حلب�ض  املرتد  ب�إكراه  يقول  بل  ك�جلمهور،  ب�ال�ستت�بة   يقول 
ابن حزم فيم� �سبق؛ وهذه اال�ستت�بة وهذا احلب�ض من اجله�د الذي ذكره 
القول  ذلك  �سح  لو  اأنه  من  حزم  ابن  ذكره  م�  ي�سح  فال  الرازي،  الفخر 
املرتدين  بني  ت�سويته  من  هذا  يف  حزم  ابن  اأُِخذ  وقد  جملة،  اجله�د  لبطل 
اأن الكف�ر احلربيني يق�َتلون ب�ل�سيف كم� يق�ِتلون،  والكف�ر احلربيني، واحلق 
اأم� غريهم من الكف�ر امل�س�ملني فال يق�َتلون اأ�ساًل، واإمن� يج�َهُدون ب�لدعوة اإىل 
االإ�سالم ب�لتي هي اأح�سن، وال فرق يف الكف�ر امل�س�ملني بني الكف�ر االأ�سليني 
واملرتدين عن االإ�سالم، وكذلك ال يبطل اجله�د على قويل ب�أن املرتد ال يكره 
على االإ�سالم بقتل اأو حب�ض؛ الأين اأوجب مع هذا دعوته اإىل االإ�سالم ب�لتي 
هي اأح�سن، ف�إن اأج�بن� ك�ن لن� اأجر املج�هدين ب�لل�س�ن، واإن مل يجبن� ك�ن لن� 

اأجر هذا اجله�د اأي�ًس�، وك�ن عليه عق�ب اهلل تع�ىل يف االآخرة.

اإرجاع ال�ستتابة الدائمة للمرتد اإىل ترك اإكراهه

0)- واإين اأرى اأن م� ذكره ابن حزم من اأدلة َمْن َذَهَب اإىل اأن املرتد ي�ستت�ب اأبًدا 
وال يقتل تدل على اأنه ال يحب�ض عنده اأي�ًس� كم� ال يقتل؛ الأنه روي من اأدلته 
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ر النبي ، ولي�ض يف هذا اخلرب اأنه اأكره على الرجوع  على راأيه خرب من جوَّ
ته بقتل اأو حب�ض، وكذلك روي من اأدلته م� ك�ن من النبي   مع  عن ِردَّ
اأو  اإ�سالمهم، ومل يكن املن�فقون يوؤخذون بقتل  املن�فقني الذين ارتدوا بعد 
حب�ض، ومل يرد يف اأدلتهم ذكر للحب�ض اإال فيم� ا�ستدلوا به من اإنك�ر عمر 
لقتل بع�ض املرتدين، وقوله يف قتل ُحجينة واأ�سح�به: »لو اأتيت بهم لعر�ست 
اآخر:  مرتد  يف  وقوله  ال�سجن«.  ا�ستودعتهم  واإال  ت�بوا  ف�إن  االإ�سالم  عليهم 
ة ف�أطعمتموه كل يوم منه� رغيًف�،  نتم عليه ب�بً� وفتحتم له ُكوَّ »َوْيَحكم، فهال طيَّ
و�سقيتموه ُكوًزا من م�ء ثالثة اأي�م، ثم عر�ستم عليه االإ�سالم يف الث�لثة، فلعله 
اأن يرجع، اللهم اإين مل اأح�سر ومل اآمر ومل اأعلم«. وهذا اإن دل على �سيء 
ف�إنه يدل على  اأي�م،  املرتد يحب�ض عنده ثالثة  اأن  به على  ا�ستدل  عند من 
اأن املرتد يحب�ض ثالثة اأي�م عنده اأي عمر، ثم يطلق من ال�سجن وال يقتل؛ 
الأنه ال يقول بقتل املرتد، وقد يكون هذا احلب�ض عنده على �سبيل اجلواز ال 

الوجوب؛ الأن م� ورد عن عمر ال يدل على وجوب احلب�ض. 

وقد ذكر ال�سيخ عي�سى منون ب�أن عمر يف الرواية االأوىل مل يبني غ�ية �سجن 
اأو يخرج من ال�سجن  املرتد: هل ي�سجن مدة معينة، ف�إن مل يتب بعده� يقتل، 
من غري قتل، اأو ي�سجن موؤبًدا فال يخرج من ال�سجن اإال اإن ت�ب؟ كل حمتمل. 
ثم ذكر اأن هذه الرواية املطلقة حتمل على الرواية املقيدة ب�أن احلب�ض ثالثة اأي�م، 
اأي�م مع �سجنه  اأن عمر يرى وجوب اال�ستت�بة واإمه�له ثالثة  واأن هذا يدل على 
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فيه�، ف�إن ت�ب واإال قتل، ولكن �س�حب ذلك القول مل ير يف الرواية املقيدة م� 
راآه ال�سيخ عي�سى منون، بل راأى اأنه� تدل له اأي�ًس� على اأن املرتد ال ُيْقَتل، وقد 
ذكر ال�سيخ عي�سى منون اأن الرواية املطلقة حتتمل اأن ي�سجن مدة معينة ثم يخرج 
من غري قتل، فلتكن الرواية املقيدة ُمِعينة لهذا االحتم�ل، نعم قد ورد يف بع�ض 
الرواي�ت عن عمر »ف�إن ت�ب قبلتم منه، واإن اأق�م كنتم اأعذرمت اإليه« ف�إن االإعذار 
اإليه يجوز اأن يكون معن�ه قطعتم عنه العذر يف قتلكم له، وبهذا اأخذ من ن�سب اإىل 
عمر اأنه يرى ا�ستت�بة املرتد ثالثة اأي�م ثم يقتل، ويجوز اأن يكون معن�ه اأعذرمت فيه؛ 
اأي بلغتم الغ�ية يف العذر من التق�سري يف ا�ستت�بته من غري جلوء اإىل قتل، وبهذا 
ال يكون فيه اإقرار لهم على قتلهم له، ويوؤيد هذا اأن اإمه�له عند من يرى اإمه�له 
لي�ض لقطع العذر يف قتله؛ الأن قتله واجب عنده فال يلتم�ض له عذر، واإمن� ميهل 
عنده لعله اأن يرجع، كم� �سرح به يف بع�ض الرواي�ت، وبهذا كله يرجع مذهب من 
يرى اأن املرتد ي�ستت�ب اأبًدا وال يقتل اإىل مذهبي يف عدم اإكراهه بقتل وال حب�ض، 
وال ت�سح دعوى ابن حزم اأنه يرى اإكراه املرتد ب�حلب�ض، وال دعواه االإجم�ع على 

اإكراه املرتد ب�لقتل اأو احلب�ض.

رد ت�سوية ال�سيخ عي�سى منون بني املنافقني واملحاربني

))- وقد ذكر ال�سيخ عي�سى منون يف تغ��سي النبي  عن املن�فقني اأمًرا اآخر 
غري م� ذكره ابن حزم، فذكر اأنه ك�ن يف بدء االإ�سالم يتغ��سى عم� يح�سل 
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منهم من اإيذاء، حتى ال يعرف اأنه يقتل اأ�سح�به، فتنفر الن��ض عن الدخول 
يف االإ�سالم، وك�ن يرجو اأن يهديهم اهلل اإىل االإمي�ن كغريهم، ويع�ملهم مع�ملة 
اهلل  اأمره  وظهر  االإ�سالم  ا�ستقر  ومل�  منهم،  م�ت  من  على  وي�سلي  املوؤمنني، 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  ژ  تع�ىل:  فق�ل  الكفر،  كمظهري  بجه�دهم 
ٻژ ]التوبة/ 73[، ونه�ه عن ال�سالة عليهم، فق�ل تع�ىل: ژے  
بعد  ]التوبة/ 84[، ثم خل�ض  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆژ 

هذا م� ذكره ابن حزم يف اأمر املن�فقني والرد على من ا�ستدل به على اأن املرتد 
تف�سري  �سبق من  م�  ال�سيخ عي�سى منون  رد هذا على  يقتل. ويكفي يف  ال 
الفخر الرازي جله�د املن�فقني، فلم يكن جه�ًدا ب�ل�سيف كجه�د غريهم، وبهذا 
يكون الذي تغري من اأمرهم بعد ا�ستقرار االإ�سالم وا�ستداد اأذاهم يف غزوة 
تبوك اإمن� هو ترك مالينتهم، ف�أخذوا ب�لغلظة يف القول، ومنعت ال�سالة عليهم 
بعد موتهم، وبقيت دم�وؤهم م�سونة، كم� ك�نوا قبل ظهور ذلك منهم؛ الأنهم 
مل ي�سلوا اإىل اخلروج ب�ل�سيف على جم�عة امل�سلمني، وهو الذي ي�ستب�ح به 
دم�ء من يخرج على جم�عتهم، وال �سك اأن هذا ال ين�يف مذهب من ق�ل اإن 
املرتد ي�ستت�ب اأبًدا وال يقتل، وال مذهبي يف اأن املرتد ال يكره على االإ�سالم 
بقتل وال حب�ض، بل يدعى اإىل االإ�سالم ب�لتي هي اأح�سن، وال يكون هن�ك 

عق�ب عليه اإال عق�ب االآخرة.
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الفرق بني املرتدين واخلوارج

ب�أنه  عنه  ف�أخرب    النبي  ر  َجوَّ الذي  الرجل  يف  عي�سى  ال�سيخ  ذكر  وقد   -(2
راأ�ض اخلوارج ومل يع�قبه ب�سيء، اأن هذا ك�ن قبل اأن ي�ستقر االإ�سالم، فك�ن 
البخ�ري  ذكر  ولهذا  االإ�سالم،  عن  الن��ض  ينفر  لئال  للت�ألف؛  داعًي�  احل�ل 
حديثه حتت ترجمة »ب�ب ترك قت�ل اخلوارج للت�ألف ولئال ينفر الن��ض«، وقد 
�سح عن اأبي �سعيد اخلدري راوي هذا احلديث اأن النبي  بعد اأن ا�ستقر 
اأبي ط�لب ليقتله فلم يجده. وهذا  اإىل هذا الرجل علي بن  االإ�سالم بعث 
يخرجون  الذين  الأنهم  اخلوارج؛  معنى  عن  غفلة  منون  عي�سى  ال�سيخ  من 
على اإم�م امل�سلمني ويرفعون ال�سيف على اجلم�عة، وهذا الرجل مل يكن من 
  ر النبي اخلوارج بهذا الو�سف واإن ك�ن راأ�سهم؛ الأنه مل يفعل اإال اأن جوَّ
ومل يخرج عليه ب�ل�سيف، ولهذا مل يع�قبه ب�سيء على جتويره له، واأم� اخلوارج 
ف�إنهم يق�ِتلون اجلم�عة فيق�َتلون كم� يق�ِتلون، وحينئذ ال يكون ترك قتل ذلك 
الرجل للت�ألف، بل الأنه اقت�سر على التجوير ومل يفعل م� فعل اخلوارج الذين 
يخرجون من �سئ�سئه، وهذا معنى كونه راأ�سهم، ولي�ض معن�ه اأنه ك�ن رئي�سهم 
عند خروجهم؛ الأنهم مل يظهروا اإال يف خالفة عثم�ن ، اأم� هو فك�ن على 
بتجويره  االإ�سالم  ارتد عن  قد  الرجل  ذلك  اأن  اإىل  وهذا   ، النبي  عهد 
للنبي ، اأم� اخلوارج فك�نوا من بغ�ة امل�سلمني، ومل يرتدوا بخروجهم عن 
االإ�سالم)))، وبهذا ي�ستقيم اال�ستدالل برتك قتله له على اأن املرتد ال ُيْقَتل، 

هذا هو الراأي الراجح فيهم كم� �سبق.  (((
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كم� ي�ستدل برتك اإكراهه على الرجوع اإىل االإ�سالم على اأن املرتد ال يكره 
اأبي �سعيد اخلدري ف�إنه� غري �سحيحة، وقد ذكر  ِرّدته، واأم� رواية  على ترك 
ابن حزم اأنه ج�ء يف هذا اخلرب من طريق ال ي�سح اأنه  اأمر اأب� بكر وعمر 
يجده،  فلم  فم�سى  بقتله   � عليًّ اأمر  ثم  فرتك�ه،  وي�سجد  يركع  فوجداه  بقتله 
واأنه   ق�ل: »لو قتل مل يختلف من اأمتي اثن�ن«، ق�ل ابن حزم: »وهذا 
ال ي�سح اأ�ساًل، وال وجه لال�ستغ�ل به، وال �سك اأن ال�سيخ عي�سى منون قد 
اطلع على هذا ومل يذكره؛ الأنه يريد اأن يثبت اأن ذلك الرجل ك�ن حكمه 
القتل، واأن النبي  تركه للحكمة التي ذكره�، فلم� انتهى اأمره� اأر�سل اإليه 
� ليقتله فلم يجده، ولي�ض هذا يف �سيء من االأم�نة العلمية، ولكن اجلمود  عليًّ
اأن  االأم�نة  ف�إنه ك�ن من واجب  االأم�نة،  �سيًئ� من هذه  يعرفون  واأ�سح�به ال 

. يذكر راأي ابن حزم فيم� روي عن علي

يَّة واجلهرية يف النفاق رِّ ال�سِّ

   3)- على اأن ابن حزم مل ي�سعه يف بع�ض االأخب�ر اإال اأن ي�سلم ب�أن النبي
ك�ن يعرف هو واأ�سح�به بع�ض املن�فقني، كم� يف حديث حممود بن لبيد، ف�إنه 
ذكر يف الرد عليه اأواًل اأنه منقطع، ثم ق�ل: »ومع هذا ف�إمن� فيه اأنهم ك�نوا يعرفون 
ة  املن�فقني منهم، واإذ االأمر كذلك فلي�ض هذا نف�ًق�، بل هو كفر م�سهور، َوِردَّ
ظ�هرة، وهذا حجة ملن راأى اأنه ال يقتل املرتد. وهذا فيه اعرتاف ب�أن ذلك 
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القول الذي يرد عليه لي�ض كم� ذكر اأواًل من اأنه لو �سح لبطل اجله�د جملة؛ 
الأن الدع�ء ك�ن يلزم اأبًدا مكرًرا بال نه�ية، وهذا قول ال يقوله م�سلم اأ�ساًل 
اإلخ. ف�إنه هن� يك�د ُي�َسلِّم ب�أن له وجًه� من الدليل ميكن اأن يعتمد عليه، فال 
ي�سح اإنك�ره اإىل ذلك احلد الذي يذهب فيه اإىل اأنه ال ي�سح اأن يقوله م�سلم، 
اإنه مل ي�سلم  واإمن� هذه مب�لغة منه على ع�دته يف الرد على املخ�لفني، حتى 
من ل�س�نه االأئمة االأربعة الذين يدين مبذاهبهم جمهور امل�سلمني، وال يخفى 
اأن م� ذكره من اأنه اإذا عرف م� عليه املن�فقون ف�إنه ال ي�سمى نف�ًق� يخ�لف م� 
ذكره فيم� �سبق من طريق البخ�ري عن حذيفة ق�ل: »اإن املن�فقني اليوم �سر 
ون، وهوؤالء يعلنون«، ف�إن  منهم على عهد ر�سول اهلل ، ك�نوا حينئذ ي�سرُّ
هذا �سريح يف اأن املن�فق ال يلزم اأن يكون جمهواًل؛ الأن احلقيقة اأن املن�فق هو 
الذي ينطق بكلمة االإ�سالم فقط، ولكنه قد يظهر منه م� يدل على اأن نطقه 
به� ال ي�سل اإىل قلبه، فيعرف به اأنه من�فق ال يوافق ب�طنه ظ�هره، ولكن نطقه 
يق�تل  يقتل وال  فال  املح�رب،  الك�فر  وبني  بينه  الت�سوية  مينع من  ب�الإ�سالم 
ب�لعداء  يج�هر  وال  ي�س�مل  هذا  مع  الأنه  نف�قه؛  على  يدل  مم�  يظهره  م�  على 
ك�ملح�رب، واإذا ك�ن ذلك هو �س�أن القول ب�ال�ستت�بة الدائمة اأخرًيا عند ابن 
حزم، فليكن هذا �س�أن قويل بعدم اإكراه املرتد بقتل اأو حب�ض؛ الأنه كم� �سبق 
ال يك�د يكون هن�ك فرق بني القولني: قول من يرى اال�ستت�بة الدائمة، وقويل 

بعدم اإكراه املرتد.
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ا�سطراب ابن حزم يف دعوى الإجماع يف م�ساألة املرتد

اأبًدا وال يقتل  ب�أن املرتد ي�ستت�ب  اأن القول  4)- وقد ذكر ابن حزم فيم� �سبق 
اأنه خم�لف الإجم�ع امل�سلمني، ولكنه ع�د  ال يقوله م�سلم. وهذا �سريح يف 
ف�أدخله يف اإجم�عهم، وذهب اإىل تو�سيع االإجم�ع يف م�س�ألة املرتد بعد ت�سييقه 
له، وذكر اأن االأمة جممعة على اإكراه املرتد، فمن ق�ئل يكره وال يقتل، ومن 
 ق�ئل يكره ويقتل. فجعل االإجم�ع على اإكراه املرتد بعد اأن جعله على قتله،
قتل  على  االإجم�ع  دعوى  من  وغريه  هو  ذكره  م�  يبطل  هذا  اأن  �سك  وال 
املرتد. وهي دعوى اأجهد ال�سيخ عي�سى منون نف�سه يف اإثب�ته� ونقله� عمن 
ادع�ه�. وجعله� اأوىل الدع�م�ت التي اعتمد عليه� يف رده علّي، ومن الغريب 
اأنه نقل االإجم�ع الث�ين عن ابن حزم يف اآخر مق�له بعد اأن اأجهد نف�سه يف 
اإثب�ت االإجم�ع االأول يف اأوائل هذا املق�ل، ولكنه مل يلتفت اإىل اأن االإجم�ع 
الث�ين يهدم االإجم�ع االأول؛ الأنه اإذا ثبت اأن االإجم�ع على االإكراه فقط، 
ف�إنه ال يكون هن�ك اإجم�ع على القتل اأ�ساًل، وقد ذكر ال�سيخ عي�سى منون 
املرتد  اأن  من  االأخب�ر  بع�ض  من  ا�ستنبطته  فيم�  علّي  للرد  الث�ين  االإجم�ع 
اأن  واحلقيقة  ارتد،  من  فيه�  ي�ستتب  مل    النبي  الأن  اأي�ًس�؛  ي�ستت�ب  ال 
اأم�  اأو حب�ض،  بقتل  لالإكراه  امل�س�حبة  اال�ستت�بة  نفيته� هي  التي  اال�ستت�بة 
اال�ستت�بة التي ال ت�س�حب �سيًئ� من و�س�ئل االإكراه فهي مطلوبة على �سبيل 
الوجوب؛ الأنه يجب علين� �سرًع� اأن نقوم ب�لدعوة اإىل االإ�سالم، ودعوة املرتد 
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اإىل العودة اإىل االإ�سالم اأهم من دعوة غريه ممن مل ي�سبق له اإمي�ن، وحينئذ 
ال اأكون خ�رًج� على اإجم�عهم على اال�ستت�بة يف م�س�ألة املرتد؛ الأين اأقول 
ب�ال�ستت�بة اأي�ًس�، ولكنه� ا�ستت�بة اختي�رية ال  اإجب�رية، ك�ال�ستت�بة التي ك�ن 
اأنه   يكتفي به� منهم، مع  املن�فقون يظهرونه� �سرًتا لنف�قهم، فك�ن النبي 
ل  ك�ن يعلم اأن كثرًيا منه� يق�ل ب�لل�س�ن فقط، وال ي�سل اإىل القلب الذي يعوَّ
عليه يف �سدق  التوبة؛ الأن االإ�سالم يبني اأمره على االختي�ر، وال يريد من 
املن�فقني وغريهم اإال الركون اإىل ال�سلم، وال يهمه بعد هذا اأن يكون اإ�سالمهم 
�س�دًق� اأو ك�ذبً�، واأن تكون توبتهم ب�إخال�ض اأو بال اإخال�ض، فلي�ض يف الدعوة 
االإ�سالمية اإال التبليغ، ف�إذا بلغن�ه� فقد قمن� ب�لواجب علين� فيه�، وال ن�س�أل 

بعد تبليغه� عمن مل يوؤمن به�، واإمن� ح�س�به على اهلل تع�ىل.

تدلي�ض ال�سيخ عي�سى منون لرتويج دعوى الإجماع على قتل املرتد

5)- وال �سك اأن ال�سيخ عي�سى منون قد اطلع على االأدلة التي ا�ستند عليه� من 
ذهب اإىل اأن املرتد ي�ستت�ب اأبًدا وال يقتل، ولكنه مل يذكره� حني اأراد رده� 
على اأنه� اأدلة قد ا�ستند عليه� فعاًل الق�ئلون بهذا املذهب، بل ذكره� على اأنه� 
مم� يتخيل فيه املع�ر�سة لالأدلة التي ا�ستند اإليه� يف اإثب�ت االإجم�ع على قتل 
اأنه� مل ي�ستند عليه� فعاًل يف مذهب من يرى اأن املرتد  املرتد؛ ليوهم بهذا 
ي�ستت�ب اأبًدا وال ُيْقَتل، واإمن� هي مم� قد يتخيل فيه املع�ر�سة لهذه االأدلة. وقد 
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تربع ب�لرد عليه� من ب�ب االحتي�ط يف اأمره�، حتى ال يتخيل اأحد فيه� هذه 
اأو تخيلت هذه املع�ر�سة  اأن� الذي توهمت  اأي�ًس� اأين  املع�ر�سة. ولعله يوهم 
ومل  ڌژ«  ڍ   ڍ       ڇ   ژ  اآية:  يف  جديد  »اجته�د  كت�بي  يف 
اأبًدا  ب�أن املرتد ي�ستت�ب  الق�ئلني  ن�قاًل له� عمن ا�ستند عليه� فعاًل من  اأكن 
وال يقتل، وهذا من ال�سيخ عي�سى منون تدلي�ض اأّي تدلي�ض. ومل يوقعه فيه 
اإال ادع�وؤه االإجم�ع على قتل املرتد، واإنك�ره اأن يكون هن�ك قول ب�أن املرتد 
ي�ستت�ب اأبًدا وال يقتل، وك�ن عليه اأن يرتك هذا التدلي�ض، واأن يذكر االأدلة 
املع�ر�سة لالأدلة التي ا�ستند عليه� يف دعواه االإجم�ع على اأنه� اأدلة واقعية 
ال تخيلية، ثم يذهب يف الرد عليه� م� �س�ء مم� ال حجر عليه فيه، ف�إن من حقه 
اأن يدعي ذلك االإجم�ع ال�س�بق، ومن حقه اأن يدعي اأن هذه االأدلة �سعيفة 
ملخ�لفته� ذلك االإجم�ع، اأو لنحو هذا مم� يذهب اإليه يف اإثب�ت �سعفه�، ولي�ض 
من  على  الطريق  ليقطع  ال�س�بق،  التدلي�ض  ذلك  فيه�  يدل�ض  اأن  حقه  من 
ي�ست�أن�ض  م�  اإليه�  اال�ستن�د  اإىل  ال�سلف  بع�ض  �سبق  يف  يجد  اأن  االآن  يريد 
فلي�ض من مي�سي  املرتد،  اإىل اجته�د جديد يف م�س�ألة  الو�سول  به يف �سبيل 
يكون  اأن  غري  من  فيه  مي�سي  كمن  اال�ستئن��ض  هذا  ومعه  ال�سبيل  هذا  يف 
ْوَلتهم و�سطوتهم، وقد �س�ر  معه ا�ستئن��ض به، ف�إنه ال يزال الأن�س�ر اجلمود �سَ
اال�ستئن��ض ب�أي اجته�د قدمي ولو ك�ن �سعيًف� يخفف �سيًئ� من �سخطهم على 
القول  اأ�ساًل يف  يت�س�هلون  امل�سهور عندهم، وك�نوا قبل هذا ال  من يخ�لف 
اإىل قول �سعيف قدمي، ولكنه� ال�سدم�ت  ا�ستند  بغري امل�سهور عندهم، ولو 
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التي توالت عليهم هي التي ا�سطرتهم اإىل �سيء من الت�س�هل بعد املغ�الة 
يف الت�سدد، فهي �س�حبة الف�سل فيم� �س�روا اإليه من هذه اخلطوة ال�سعيفة 
يف الت�س�هل، وهم يف احلقيقة م�سطرون فيه� ال خمت�رون، فال يت�س�هلون هذا 
الت�س�هل ال�سعيف ب�إخال�ض، واإمن� هم فيه كم� قيل: »ُمْكَرٌه اأخوك ال بطل«. 

اأنه من  ال�سيخ عي�سى منون  التدلي�ض من  اأن ف�سحن� ذلك  واإن� نرى بعد 
املرتد  اأن  اإىل  اإليه� فعاًل من يذهب  ا�ستند  التي  االأدلة  بتلك  ن�ست�أن�ض  اأن  حقن� 
ي�ستت�ب اأبًدا وال يقتل، واأن من حقن� اأن نزيد يف اال�ستنب�ط منه� م� زدن�ه، واأن 
ن�سل بذلك اإىل حكمن� اجلديد يف م�س�ألة املرتد، وهو اأنه ال يكره على االإ�سالم 
خ�لفن�  قد  بذلك  نكون  وال  االإكراه،  و�س�ئل  من  بغريهم�  وال  بحب�ض  وال  بقتل 
قيمة  ال  اأنه  �سك  وال  مدل�ًس�،  اإجم�ًع�  خ�لفن�  قد  نكون  واإمن�  �سحيًح�،  اإجم�ًع� 
الت�سرت،  ذلك  منون  عي�سى  ال�سيخ  عليه  ويت�سرت  التدلي�ض،  بذلك  يتم  الإجم�ع 

حتى ال يظهر اأنه قد خولف فعاًل من بع�ض ال�سلف.

من  ادع�ه  م�  على  اال�ستن�د  ترك  اإىل  منون  عي�سى  ال�سيخ  ي�سطر  وقد 
االإجم�ع على قتل املرتد، وي�ستند على م� نقله ابن حزم من االإجم�ع على اإكراه 
املرتد بقتل اأو بغري قتل، وقد نقله ال�سيخ عي�سى منون عنه يف مق�له كم� �سبق، 
فال يبعد اأن ي�ستند عليه يف الرد علّي اإذا وجد اأن االإجم�ع االأول قد ظهر تدلي�سه 
فيه، واأنه ال ي�سح بعد هذا اأن ي�ستند عليه، وك�ن عليه اأن يتنبه اإىل هذا بعد اأن 
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نقل ذلك االإجم�ع عن ابن حزم، ولكن اأنَّى ملثله اأن يتنبه اإىل هذا وقد �سرب 
اجلمود عليه اأطن�به، فلم يرتك فيه جم�اًل للتنبه، بلى اأوقعه يف الغفلة اإىل هذا احلد.

ف�إذا جل�أ ال�سيخ عي�سى منون اإىل اال�ستن�د يف الرد عليَّ اإىل م� ذكره ابن حزم 
اأواًل مب� �سبق من راأيي يف حجية  اأرد عليه  اإكراه املرتد، ف�إين  من االإجم�ع على 
اأبًدا وال  االإجم�ع، وث�نًي� مب� �سبق من اإرج�ع مذهب من يرى اأن املرتد ي�ستت�ب 

ُيْقَتل اإىل مذهبي يف اأنه ال ُيْكَره بقتل وال غريه.

على اأن ظني ب�ل�سيخ عي�سى منون اأنه ال يلج�أ اإىل هذا؛ الأنه يعدُّ ت�سليًم� منه 
ب�أنه اأخط�أ يف االأول، ومثله يهون عليه اأن مي�سي يف جموده على اخلط�أ، وال يهون 
عليه اأن يعرتف ب�أنه قد اأخط�أ؛ الأن الف�سيلة عنده يف اجلمود فقط، ف�إذا ظهر له اأنه 
اأخط�أ ال يرى ف�سيلة يف الرجوع عن اخلط�أ، وقد �سبق اأن بع�ض االأ�سعرية ظهر له 

م�أخذ يف بع�ض مذهبهم ف�أن�سد حني ظهر له هذا قول ال�س�عر اجل�هلي:

َغَوْت    اإن  َة  َغِزيَّ ِمْن  اإِلَّ  اأنا  اأَْر�َسِد     وما  ُة  َغِزيَّ َتْر�سْد  واإن  َغَوْيُت 
 

فلم يرجع عم� راآه خط�أ يف مذهبه، بل راأى الف�سيلة يف التم�سك به الأنه 
راأي اجلم�عة، وال ف�سيلة اإال يف التم�سك براأيهم، كم� ق�ل ق�ئلهم:

�َسَلْف    َمْن  اتِّباِع  يف  َخرْيٍ  وكلُّ 
 

َخَلْف     َمْن  اْبِتَداِع  يف  �َسرٍّ  وُكلُّ 
 





راأي ابن ِجنِّي يف تقدمي القول املوؤيد بالدليل على الإجماع

وبعد، فهذا مبلغ م� اأردت اإثب�ته من راأيي يف م�س�ألة املرتد، قد بذلت من 
اجلهد يف اإثب�ته م� بذلت، ف�إن اأ�سبت يف هذا فلي اأجر امل�سيب، واإن اأخط�أت فلي 
عذر املخطئ، ولكنه� فروع ال ي�سقط اعتب�ره� احتم�ُل اخلط�أ فيه�، بل يكفي فيه� 
اأن مثل هذا ال يقطع  اأن يبلغ درجة اليقني، وال �سك  م� يفيد الظن، وال يجب 
قول املخ�لف، وال ي�سد عليه ب�ب اخلالف، فليكن االأمر يف هذه امل�س�ألة ك�الأمر يف 
غريه� مم� ح�سل فيه اخلالف من الفروع، وليكن يل اأن اأذهب فيه� اإىل م� اطم�أننت 
اإليه� فيه� ب�لدليل، واإن خ�لفت فيه� م� هو م�ألوف، وليكن لل�سيخ عي�سى منون 
واأمث�له اأن يروا فيه� خالف م� راأيت، واأن ي�ستمروا على تقليد م� األفوه فيه�، كم� 

يجوز مثل هذا يف كل م� ح�سل فيه اخلالف بني الفقه�ء �سواًء ب�سواء.

وال جند م� نختم به القول يف هذه امل�س�ألة التي خ�لفن� فيه� م� ادع�ه ال�سيخ 
الفتح عثم�ن بن جني يف ب�ب:  اأبو  اأح�سن مم� ذكره  عي�سى منون من االإجم�ع 

خامتة
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»القول على اإجم�ع اأهل العربية متى يكون حجة«، فقد جوز اخلروج على هذا 
االإجم�ع ب�لقول الذي ين�ه�سه �س�حبه اإتق�نً�، ويث�بته عرف�نً�، وال يخلد اإىل �س�نح 
ب�إنع�م  وب��سر  املث�ل،  هذا  حذا  هو  ف�إذا  ِره،  َتَفكُّ نزوات  من  نزوة  اإىل  وال  خ�طره، 
به، وال غ��ّض  يريد اهلل منه، غري مع�ذ  فيم�  الراأي  اأم�سى  اأحن�ء احل�ل،  ت�سفحه 
من ال�سلف - رحمهم اهلل - يف �سيء منه، ف�إنه اإذا فعل ذلك �ُسّدد راأيه، و�سيع 
ة، وقد ق�ل اأبو عثم�ن عمر بن بحر  ة، ومن التوفيق َمِظنَّ خ�طره، وك�ن ب�ل�سواب مئنَّ
اجل�حظ: م� على الن��ض �سيء اأ�سر من قولهم:  م� ترك االأول لالآخر �سيًئ�. وق�ل 
اأبو عثم�ن امل�زين: واإذا ق�ل الع�مل قواًل متقدًم� فللمتعلم االقتداء به، واالنت�س�ر 

له، واالحتج�ج خلالفه، اإن وجد اإىل ذلك �سبياًل، وق�ل الط�ئي الكبري:)))

اأ�سماَعُه    تطرُق  من  لالآِخر)1(      يقوُل  ُل  الأَوَّ ترَك   كْم 

الت�سوية بني القيا�ض والإجماع يف اإبطالهما مع وجود الن�ض

و�س�أن اإجم�ع اأهل الفقه ك�س�أن اإجم�ع اأهل العربية عندي؛ الأن كالًّ منهم� 
اإجم�ع عن اجته�د يف ن�ض من الن�سو�ض، فيجب اأن يخ�سع كل منهم� ملق�يي�ض 
االجته�د، واأن يقبل حكمه� عليه اأوله، وال ي�سح اأبًدا اأن يحتمي ب�تف�ق عدد من 
املجتهدين عليه؛ الأن الواجب اأن يخ�سع االإجم�ع للن�ض، ال اأن يخ�سع الن�ض 

اخل�س�ئ�ض، جـ )، �ض 90)، )9). والبيت من ق�سيدة الأبي مت�م يف مدح اأبي �سعيد، وقبله:   (((
حلة    يف  �سكري  من  فاخر     لزلت  �سلب  ذو   لب�سها 

ف�ل�سمري يف قوله »تطرق« حللة الثن�ء يف هذا البيت.  
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ل عليه  لالإجم�ع، وبهذا يكون مرجع احلكم اإىل الن�ض اأواًل واآخًرا؛ الأنه هو املعوَّ
يف احلكم وحده، ومع وجوده ال يعول على اإجم�ع وغريه، واإذا ك�نوا قد ق�لوا اإنه 
ال قي��ض مع وجود الن�ض، ف�إنه يجب اأي�ًس� اأن يق�ل اإنه ال اإجم�ع مع وجود الن�ض 
�سواء ب�سواء؛ الأنه اإذا مل يكن هن�ك معنى لالحتج�ج ب�لقي��ض مع وجود الن�ض 
على احلكم الذي يراد اإثب�ته ب�لقي��ض، ف�إنه ال معنى اأي�ًس� لالحتج�ج ب�الإجم�ع 
مع وجود الن�ض على احلكم الذي يراد اإثب�ته ب�الإجم�ع، وحينئذ يجب اأن يطرح 
االإجم�ع مع وجود الن�ض كم� يطرح القي��ض مع وجود الن�ض؛ لنكون اأم�م الن�ض 
وحده ال اأم�مه ومعه االإجم�ع، واإذا كن� يف مثل هذا اأم�م الن�ض وحده ف�إنه يجوز 
اأن نذهب يف فهمه م� ن�س�ء، مم� ميكن قبوله يف مق�يي�ض الفهم ال�سحيح، وال  لن� 
من  بوجه  فهمه  على  االإجم�ع  دعوى  من  به  احليلولة  يراد  م�  وبينه  بينن�  يحول 
بقي  اإذا  اأم�  االإجم�ع،  وبقي  الن�ض  ذهب  اإذا  يقبل  قد  هذا  مثل  الأن  الوجوه؛ 
ل فيه على مق�يي�ض الفهم ال�سحيح، وال ي�سح اأن يقف  الن�ض ف�إن الواجب اأن يعوَّ

�سيء دون النزول على حكمه� يف الن�ض، واخل�سوع مل� تق�سي به فيه.

احلرية الدينية والعقاب الأخروي

وبعد، فقد ق�م هذا الكت�ب على اأ�س��ض اأن احلرية الدينية اإمن� ترتبط ب�لعق�ب 
الدنيوي، ف�إذا ك�ن هن�ك عق�ب دنيوي على االعتق�د مل تكن هن�ك حرية دينية، 

واإذا مل يكن هن�ك عق�ب دنيوي على االعتق�د ك�نت هن�ك حرية دينية.
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اإن العق�ب االأخروي على االعتق�د ين�يف احلرية الدينية  ولكن قد يق�ل: 
من�فًي�  ك�ن  اعتق�د  على  اأخروي  فر�ض عق�ب  اإذا  الأنه  الدنيوي؛  ك�لعق�ب  اأي�ًس� 
اإجل�ء  االأخروي  العق�ب  ففي  ب�سواء،  �سواء  الدنيوي  ك�لعق�ب  به،  االإمي�ن  حلرية 

اأي�ًس� ك�لعق�ب الدنيوي، ومتى ك�ن هن�ك اإجل�ء مل تكن هن�ك حرية دينية.

ت�أثري اإىل حد م� على من  اأن العق�ب االأخروي على اعتق�د فيه  ف�جلواب 
يرى اأن عليه عق�بً�، ف�إنه حينئذ قد يت�أثر بهذا ويرتك ذلك االعتق�د، وقد ي�ستهني 
به ومي�سي يف اعتق�ده اأو يتظ�هر به، كمن يعرف احلق وال يوؤمن به لعن�د يف النف�ض 
اأو نحو هذا من االأ�سب�ب، ولكن الغ�لب يف  اأو تغلُّب �سهوة  اأو خوف على دني� 
اأحوال الن��ض اأنهم ال يرون عق�بً� على م� يذهبون اإليه من اعتق�د واإن ك�ن خط�أ، 

واإمن� يرون العق�ب يف االعتق�د الذي يخ�لف اعتق�دهم.

فمن يعرف احلق ويوؤمن به خوًف� من العق�ب االأخروي ف�أمره ظ�هر؛ الأنه 
قد اآمن ب�حلق وهو خمت�ر اإيث�ًرا لل�سالمة من هذا العق�ب، على اأنه ال يوؤمن به اإال 
اإذا عرف اأواًل اأنه هو احلق، فيكون هذا هو الذي دع�ه اأواًل اإىل اعتق�ده، ال اخلوف 
من العق�ب الذي فر�ض على اعتق�د غريه؛ الأنه البد اأواًل يف االعتق�د من الدليل 
الذي يثبت به، ويعرف منه اأنه هو احلق، ثم ت�أتي بعد هذا م�س�ألة العق�ب على ترك 
االعتق�د به، وحينئذ ميكنن� اأن نحكم ب�أنه ال ت�أثري للعق�ب االأخروي يف هذه احل�لة 

اأ�ساًل، وب�أنه ال ت�أتي منه اأدنى �س�ئبة على م� فيه� من احلرية الدينية.
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ومن يعرف احلق ويع�ند فيه ف�أمره ظ�هر اأي�ًس�؛ الأنه قد عرف م� على عن�ده 
من عق�ب اأخروي، ثم ر�سي به خمت�ًرا ومل يعب�أ به، ومل يوؤثر ال�سالمة لنف�سه على 
اأن يتحمل نتيجة عن�ده واإب�ئه،  اآثر الع�جلة على االآجلة، فيجب  هذا العن�د، بل 
كم� يتحمل املري�ض الذي ي�أبى الدواء نتيجة اإب�ئه من بق�ء املر�ض فيه؛ الأنه اآثره 
على حتمل مرارة الدواء، وراأى اأن اأمله اأهون من اأمله�، فال يعذره يف مر�سه اأحد؛ 
الأنه يعرف الدواء الذي ي�سفيه منه وي�أبى تع�طيه، فكذلك من يع�ند يف احلق ال 

ميكن اأن يكون يف عق�به اأدنى �س�ئبة على حريته الدينية.

به،  جهله  على  االآخرة  يف  ويع�قب  احلق  يجهل  من  هذين  بعد  ويبقى 
ر يف جهله ب�حلق؛ الأن اهلل قد َبنيَّ له الدليل واأعط�ه من  ف�جلمهور يرون اأنه ُمَق�سِّ
اإذا  اإليه�،  يوؤديه  التي  النتيجة  اإىل  به  ويتو�سل  فيه،  به  ينظر  اأن  ميكنه  م�  العقل 
اأخل�ض النية، وطرح العوائق التي حتول بينه وبينه�، على اأنه مع هذا مل يكله اإىل 
ال�سبيل، وي�سرحون له الدليل،  اإليه ر�ساًل ينريون لعقله  اأر�سل  عقله وحده، بل 
تف�ساًل منه وتكرًم�، وتلطًف� منه وترحًم�، ف�إذا ق�سر بعد هذا يف البحث عن احلق 
�س�ئبة على حريته  اأدنى  عق�به  يكون يف  وال  املع�ند،  قريًب� من ح�ل  يكون ح�له 
الدينية، ومن العلم�ء من يرى اأن اجل�هل لي�ض ك�ملع�ند، ومن يرى اأن من بحث 
فلم ي�سل اإىل احلق لي�ض كمن مل يبحث، ومن يرى اأن عق�به لي�ض اإال بق�ءه يف 
�، وال �سيء يف هذا اأي�ًس�  � ال ج�سميًّ اجلهل الذي اآثره يف دني�ه، فيكون عق�بً� روحيًّ
يوؤثر على حريته الدينية؛ الأن عق�به مل يزد على م� اآثره لنف�سه يف دني�ه، وقد ر�سيه 
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االآخرة  فهو يف  اأعمى  هذه  ك�ن يف  ومن  اأخرًيا،  لنف�سه  به  فلري�ض  اأواًل،  لنف�سه 
اأعمى واأ�سل �سبياًل.

راأي ابن حزم يف اأن احلق قد يكون مع الواحد دون اجلماعة

وقد ذكر ابن حزم يف كت�ب »االإحك�م يف اأ�سول االأحك�م« ف�ساًل فيمن 
ق�ل ب�أن خالف الواحد من ال�سح�بة اأو ممن بعدهم ال يعد خالًف�، واأن قول من 
اإىل  القول، وذهب  اإىل هذا  فرد على من ذهب  اإجم�ع،  فيه  فيم� خ�لفهم  �سواه 
عن  �س�ذ  فهو  احلق  خ�لف  قول  وكل  عنه،  �سذَّ  فقد  اأحًدا  خ�لف  من  كل  اأن 
احلق، فوجب اأن كل خط�أ فهو �سذوذ عن احلق، وكل �سذوذ عن احلق فهو خط�أ، 
ولي�ض كل خط�أ خالًف� لالإجم�ع، فلي�ض كل �سذوذ خالًف� لالإجم�ع، وال كل حق 

اإجم�ًع�.

ثم ذكر يف ت�أييد م� ذهب اإليه من هذا اأن ال�سح�بة - ر�سي اهلل عنهم - قد 
ة، وال ينفذ بعث اأ�س�مة بن  دِّ اأ�سفقوا))) اأثر موت النبي  على اأالَّ يق�َتل اأهل الرِّ
زيد، وخ�لفهم اأبو بكر وحده، فك�ن هو املحق، وك�نوا على اخلط�أ. ف�إن ق�لوا: قد 
رجعوا اإىل قوله، قلن�: نعم، وهذه حجتن�، اإمن� �س�ألن�كم عن احل�ل قبل اأن يرجعوا 

اإىل قول اأبي بكر يف ذلك.

اأ�سفقوا على االأمر: اجتمعوا عليه.  (((



خامتة
187(87

واأَيَّده اأي�ًس� مب� روي عن اأبي هريرة اأنه ق�ل: »اإن الن��ض يقولون اأكرث اأبو هريرة، 
ولوال اآيت�ن يف كت�ب اهلل تع�ىل م� حدثت حديًث�، ثم يتلو: ژڻ  ڻ   ڻ  ڻ  
اإن   .](60-(59 ]البقرة/  ۉژ  ژ  قوله:  اإىل  ہژ  ہ   ۀ   ۀ  
اإخوانن� من امله�جرين ك�ن ي�سغلهم ال�سفق يف االأ�سواق، واإن اإخوانن� من االأن�س�ر 
ك�ن ي�سغلهم العمل يف اأموالهم، واإن اأب� هريرة ك�ن يلزم ر�سول اهلل  ل�سبع بطنه، 
قد  الواحد  اأن  فيه  اأي�ًس�  فهذا  يحفظون.  م� ال  ويحفظ  يح�سرون،  م� ال  ويح�سر 
يكون عنده من ال�سنن م� لي�ض عند اجلم�عة. واإذا ك�ن عنده من ال�سنن م� لي�ض 

عند غريه فهو امل�سيب يف ُفْتَي�ه بهذا دون غريه.

يقول  »ال  التقليد:  اإبط�ل  ب�ب  يف  م�سعود  ابن  عن  ذكره  مب�  اأي�ًس�  واأيده 
اأحدكم اأن� مع الن��ض«. ومب� ذكره من قول حذيفة: »كيف اأنت اإذا �سلك القراآن 
اإمن� هو اتب�ع  اأن الفر�ض  اأي�ًس� �سريح يف  طريًق� و�سلك الن��ض طريًق� اآخر؟« فهذا 
َكرُث  ذلك،  دون  اأحد  لقول  معنى  ال  ف�إنه   ، اهلل  ر�سول  به  حكم  وم�  القراآن 
الق�ئلون به اأو َقلُّوا. ثم ق�ل: »وكالمن� هذا كله تطوع من�، واإال فلو اكتفين� من كل 
ذلك مب� نذكره االآن اإن �س�ء اهلل تع�ىل، وهو اأن نقول لهم: اإن كل من ادعى يف اأي 
قولة ك�نت - ال نح��سي قولة من االأقوال - اأن العلم�ء كلهم اأجمعوا عليه� اإال 
واحًدا خ�لفهم فقط، اأو اإال اثنني، اأو اإال ثالثة، اأو اأي عدد ذكروا، ف�إنه كذب ُمْفرَتٍ 
اآفك قليل احلي�ء؛ الأنه ال �سبيل بوجه من الوجوه اإىل معرفة ذلك يقيًن�«. وال اإىل 
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القطع به اأ�ساًل، مل� قدمن� من تعذر اإح�س�ء عدد املفتني من امل�سلمني، فو�سح اأن 
هذه م�س�ألة ف�رغة ال وجه لال�ستغ�ل به�.

م�سئولية �سيخ الأزهر عن ت�سويه جملته ل�سمعة الإ�سالم ودعوة ال�سالم

وبعد، ف�إن االأ�ست�ذ ال�سيخ عبد الرحمن ت�ج �سيخ االأزهر م�سئول اأي�ًس� عن 
موقف اجلمود يف م�س�ألة املرتد مع ال�سيخ عي�سى منون ومع االأ�ست�ذ حمب الدين 
االإ�سالم ودعوة  ل�سمعة  االأزهر  ت�سويه جملة  م�سئولية كبرية عن  اخلطيب، وهي 
اإىل  ال�سالم، وقد يكون لهم� عذرهم� يف هذا املوقف اجل�مد؛ الأنهم� مل يجمع� 
ثق�فتهم� القدمية ثق�فة جديدة، اأم� االأ�ست�ذ ال�سيخ عبد الرحمن ت�ج ف�إنه اأ�س�ف 
ثق�فة جديدة اإىل ثق�فته القدمية، وتخرج من ج�معة ال�سربون الفرن�سية بعد تخرجه 
فيه�  الراأي  حرية  تبلغ  كيف  ال�سربون  ج�معة  يف  وعرف  االأزهرية،  اجل�معة  من 
ومن�واأة)))  ب�جلمود  يت�أخر  االأم�م، وال  اإىل  العلم يف ظله�  لي�سري  اأق�سى حدوده�، 
حرية الراأي، ولكن احلقيقة اأنه مييل اإىل اجلمود يف م�س�ئل الدين مثلهم�، وقد ك�ن 
مليله اإىل اجلمود من االأثر يف االأزهر م� اأحزن كل غيور على االإ�سالم، وم� ال يعلم 

اأثره يف م�ستقبل االأزهر اإال اهلل تع�ىل.

وي�سيع تعب  ع�ًم�،  �سبعني  نحو  يوؤخرن� يف هذا  االأزهر  �سيخ  اأن  وال �سك 
ينت�سر  مل  اأنه  من  االإ�سالم،  اإىل  زوًرا  ن�سب  م�  اإبط�ل  يف  عبده  حممد  ال�سيخ 

من�واأة: مع�داة. )م).  (((
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الع�مل  وجوه  يف  ال�سيف  برفع  مط�لبون  امل�سلمني  واأن  ب�ل�سيف،  اإال  الن��ض  بني 
ليكرهوهم على االإ�سالم.

وليت �سعري كيف ي�سح مع هذا م� نقوم به االآن من ت�أييد دعوة ال�سالم، 
بطريق  االأمم  ال�سي��سية بني  امل�س�كل  اإىل حل  تدعو  التي  الدول  اإىل  واالن�سم�م 
ذلك  من  ب�الإ�سالم  االأزهر  تل�سقه جملة  م�  اأن  يظن  االأزهر  �سيخ  ولعل   ال�سلم، 
 ال يعرفه اإال اأهل االأزهر، واأنه ال ب�أ�ض مع هذا اأن نظهر لتلك الدول خالفه الأنه� 
ال تعلمه، وهذا  الظن لي�ض بغريب على اأهل اجلمود؛ الأنهم ق�بعون))) يف االأزهر 
قد  فين�  الط�معني  االأج�نب  اأن  يعرفون  وال  الع�مل،  اأحوال  من  �سيًئ�  يعلمون  ال 
در�سوا اأحوالن� اأكرث من�، وال يزالون يقومون بدرا�سته�؛ الأنهم يعملون للم�ستقبل 
القريب والبعيد، ونحن ق�بعون يف االأزهر ال نعمل �سيًئ� مل�ستقبلن�، وال ندري ع�قبة 

اجلمود الذي ن�سوه به دينن�.

اإىل ال�سيد رئي�ض اجلمهورية

ولي�ض لن� بعد هذا اإال اأن نتوجه اإىل ال�سيد رئي�ض اجلمهورية؛ لينقذ االأزهر 
من ذلك اجلمود الذي يتهكم يف جملته مب� ي�سمى احلرية الدينية، اأو م� ي�سمى 
حرية االعتق�د، وال يدري اأن هذا اأهم اأ�سل يف د�ستور اجلمهورية، بل اأهم اأ�سل 
رئي�ض  ال�سيد  اإىل  هذا  لي�سكو  االإ�سالم  واإن  احلديث،  الع�مل  د�ستور يف  يف كل 

ق�بعون: الزمون، منزوون. )م).  (((
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اجلمهورية؛ الأنه ين�سب اإليه ظلًم�، وهو بريء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب، 
واإنه الأجدر ب�إن�س�ف �سكوى االإ�سالم، واهلل تع�ىل يجزيه خرًيا عن امل�سلمني.

اإىل اللقاء مع الرجعية

واإىل اللق�ء قريًب� مع الرجعية يف كت�ب »يف احلدود االإ�سالمية«، وقد م�سى 
م ِرجاًل واأوؤخر اأخرى يف اإظه�ره؛ الأن  اأُقدِّ على ت�أليفه نحو ع�سرين �سنة، وكنت 
الرجعية ك�نت ترتب�ض بي، وكنت اأتقي �سره� بح�سن الت�أين، حتى ال تتمكن من 
البط�ض بي، وقد اآثرت اأن اأخل�ض ملذهبي يف االإ�سالح، واأالَّ اأمتلَّق فيه اأحًدا، فلم 
اأكن اأنتظر من اأحد اأن ي�أخذ بيدي اإذا بط�ست الرجعية بي، واأن� اأريد اأن اأعي�ض 
بينه� الأوؤدي ر�س�لتي يف االإ�سالح، واأ�سلك الطريق اإليه ب�لتي هي اأح�سن. واإين 
�أ يل الظروف الإظه�ر هذا الكت�ب، بعد اأن �س�رت الرجعية وال  اأحمد اهلل اأن هيَّ

ن�سري له�، وتقلَّمت بف�سله اأظف�ره�، و�سيظهر قريًب� اإن �س�ء اهلل تع�ىل. 

3) من رم�س�ن �سنة 375)هـ

4) من اإبريل �سنة 956)م.

 نهاية المتن 
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CAIRO BEIRUT

الكتاب هذا 

ُطبع ألول مرة عام )1375هـ/1955م(، وُيعد من أهم مصنفات الشيخ عبد المتعال الصعيدي؛ 
ويرجـع ذلـك إلـى مضمونـه الـذي يحوي جوهر مشـروعه الذي جاهد فيه لتفعيل واسـتمرارية باب 
ة  ِجدَّ عن  فضاًل  والنقد،  والمواجهة  الدعوة،  آليات  وتحديث  العقيدة،  أصول  علم  وتجديد  االجتهاد، 
التي  القضية  تلك  الُمْرَتّد،  على  والحكم  الحدود،  فقه  تجديد  وهي:  أال  تناولها،  التي  القضية  وأهمية 

سواء. حد  على  دين  والمجدِّ المحافظين  كتابات  في  تتردد  أصداؤها  زالت  ما 
يكشـف عـن حقيقـة الخطـاب اإلصالحي اإلسـالمي، المتمثـل في دفاع المفكرين المسـلمين 
تلك  خالل  من  الشـريعة،  لمقاصد  وفهمهم  اجتهاداتهم  إلى  اسـتناًدا  االعتقاد؛  حرية  عن  المعاصرين 
أن  األول  فيها  وأثبت  منون،  عيسـى  والشـيخ  الصعيدي  المتعال  عبد  الشـيخ  بين  دارت  التي  المناظرة 
والعقيدة.  البوح  لحرية  معادية  وال  اإلنسانية،  للحرية  مناهضة  قط  تكن  لم  اإلسالمية  الشريعة  أصول 
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