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مقدمة ال�سل�سلة

�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُط ِلق عليه «�إعادة �إ�صدار كتب الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر
الهجريينْ ِ  /التا�سع ع�شر
َّ
والع�شرين امليال ِد َّيينْ » ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال ال
يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
املذكور ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
خالل القرنني
الهجريينْ
َّ
َ
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
أي�ضا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
الإلكرتوين � ً
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق كلَّ كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية من�ضبطة،
جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف بال�سياق
التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة �أخرى؛ مبا كان
أ�سا�سا على �آراء امل�ؤلف واجتهاداته
فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى معايري الدقة ،ف�إن التقدميات التي
كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ،وذلك بعد
مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية ر�صينة ،ا�ستغرقت جل�سات متتالية لكل تقدمي،
�شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه من فريق الباحثني الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع
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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أي�ضا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
هذا ،وتقوم املكتبة � ً
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
زورا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
التي يل�صقها البع�ض به ً
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
كبريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي
�إن ً
ق�سما ً
خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء،
ومن ثم ال يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا.
�سببا من �أ�سباب
ورمبا كان غياب هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي ً
تكرار الأ�سئلة نف�سها التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم
�سببا من �أ�سباب تفاقم الأزمات
الذي عا�صروه .ورمبا كان هذا الغياب � ً
أي�ضا ً
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا
العربية والإ�سالمية وخارجها .ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده،
والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد �إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي،
ومالك بن نبي ،وعالَّل الفا�سي ،والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود
�شلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم -
ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية
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والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو
�أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على املكتبة عب ًئا م�ضاع ًفا من �أجل ترجمة هذه
(ورقيا
الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها بالعربية وتي�سري احل�صول عليها ًّ
إلكرتونيا).
و�
ًّ
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
ثراء،
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ً
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
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لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع

´GójE’G ºbQ
2008/8206

I.S.B.N
978-977-453-038-8

تقدمي
عصمت نصار

تعددت الكتابات النقدية حول اخلطاب الإ�صالحي الإ�سالمي احلديث
منذ العقد الثالث من القرن الع�شرين ،وانق�سم الك ّتاب �إىل فريقني :م�ؤيد
ومعار�ض ملنهج اخلطاب وم�ضمونه و�آلياته ،و�أ�صالة �أفكاره ومراحل تطورها عرب
الأجيال املتعاقبة ،بداية من ال�شيخ ح�سن العطار (1250-1180هـ-1766/
مرورا بال�شيخ حممد عبده (1323-1265هـ-1849/
1834م) وتالميذهً ،
1905م) ومدر�سته التي تخرج فيها جلّ مفكري الثقافة العربية الإ�سالمية
احلديثة واملعا�صرة.
وعلى الرغم من ِجدة هاتيك الكتابات ف�إنها مل ت�ستطع الإجابة عن
ال�س�ؤال املطروح �أال وهو :ملاذا مل ُي ْف ِلح اخلطاب الإ�سالمي احلديث يف النهو�ض
بالأمة الإ�سالمية؟ هل ل َع ْجز يف ِب ْن َي ِته؟ �أو ل ُق ُ�صور يف �آلياته؟ �أم ل ُن ُكو�ص ُمطَ ِّب ِقيه
و�إخفاقهم يف جتيي�ش العقل اجلمعي؛ لتفعيل برناجمه الإ�صالحي ،الذي يعتمد
يف املقام الأول على قاعدة التحدي واال�ستجابة لتغيري الواقع ،وتقومي املُ ْع َو ّج
والتخطيط للم�ستقبل؟
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وعندي �أن اخلطاب الإ�صالحي الديني املتمثل يف م�شروع حممد عبده
ومدر�سته هو �أف�ضل اخلطابات؛ جلمعه بني الأ�صيل من الثوابت العقدية واحلديث
من املتغريات احل�ضارية ،و�أ�ضحى رواده منذ �أخريات القرن التا�سع ع�شر ميثلون
التيار التجديدي الذي نطلق عليه «املحافظ امل�ستنري» ،ولي�س �أدل على ذلك من
قدرته على تطوير خطاب ال�شيخ ح�سن العطار الذي دعا فيه لفتح باب االجتهاد،
ونقد املوروث ،وجتديد �أ�سلوب الدعوة ،وحتديث طرق الدفاع عن الثوابت العقدية،
واقتبا�س من الغرب ما ال يتعار�ض مع ال ُهوية الإ�سالمية وم�شخ�صاتها؛ ذلك ف�ض ًال
عن �أثر ذلك امل�شروع يف ميدان الرتبية والتعليم ،وال�صحافة وتربية الر�أي العام،
ومنابر الرتجمة والتحقيق والت�صنيف ،التي عمدت �إىل ف�ض النزاع املفتعل بني
الدين والعلم ،واملعقول واملنقول ،و�أكدت �أن ال�شريعة الإ�سالمية جاءت م�ؤيدة
للحرية الإن�سانية بكل معانيها «حرية الفكر والبوح والعقيدة» ،و�أن الأ�صولية
الإ�سالمية مل تكن �أب ًدا مرادفة للراديكالية الغربية �أو اجلمود �أو الإرهاب ،بل �إن
الدين الإ�سالمي هو دين العلم واملدنية.
ويرتاءى يل �أن عجز املفكرين يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين عن
التوا�صل مع م�شروع حممد عبده ،وتقاع�سهم عن تطوير �آلياته وجتديد �أ�سلوبه
وحتديث براجمه ،كان من �أهم الأ�سباب التي قادتنا �إىل الترَّ َ ِّدي الذي نعي�ش فيه،
ف�أي م�شروع ح�ضاري يحتاج �إىل �سلطة حتميه (ال�سلطة احلاكمة� ،أو الر�أي العام
متوفرا يف
القائد� ،أو العقل اجلمعي� ،أو الر�أي العام التابع) ،الأمر الذي مل يكن ً
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العقود الأربعة الأخرية من القرن املا�ضي� ،أ�ضف �إىل ذلك ال�شتات الذي �أ�صاب
الرعيل الثالث من مدر�سة الأ�ستاذ الإمام ،التي كانت متثل االجتاه املحافظ
امل�ستنري؛ فقد راق لبع�ضهم االنتماء �إىل راية االجتاه ال�سلفي ،وراق للبع�ض
الآخر التعلُّق ب�أذيال الغرب وانتحال الفل�سفات املادية املعا�صرة ،الأمر الذي �أفقد
امل�شروع قادته ورواده ومنفذيه� ،أ�ضف �إىل ذلك ت�آمر الدوائر املا�سونية واجلمعيات
الإحلادية واملنظمات ال�صهيونية على امل�شروع الإ�سالمي احل�ضاري املعا�صر.
وها نحن اليوم نقدم للقارئ العربي املعا�صر َعل ًَما من �أعالم هذه املدر�سة
البحا َثة الواعي
وهو ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي ،الذي يعد بحق � ً
أمنوذجا للعامل َّ
واملجدد املجتهد الذي �أخذ على عاتقه مهمة تفعيل خطاب حممد عبده يف
الن�صف الأول من القرن الع�شرين ،ذلك الذي كان حمجوبًا يف دائرة الظل ،رغم
طول ها َم ِته يف ميدان العلم ،وقوة جهاده يف الدفاع عن �أ�صول العقيدة الإ�سالمية،
وجدة م�صنفاته وطرافتها ،و�شجاعة �آرائه ،وعمق نظرته ،و�سال�سة �أ�سلوبه.
جليا يف تعريفه للأ�صولية الإ�سالمية ب�أنها «�إحياء الأ�س�س
ويبدو ذلك ًّ
اجلوهرية واملبادئ ال�شرعية» ،وقد �أجمل هذه الأ�صول يف ق�سمني :اعتقادية،
وت�شريعية ،وتتمثل الأوىل يف �أ�صلني ،هما« :التوحيد الذي يعني عبادة اهلل الواحد
املُ َن َّزه يف �صفاته عن الت�شبيه والتج�سيد ،والغني بذاته عن �سلطة كهنوتية لتقربه
من عباده �أو تكون �سي ًفا على رقابهم ،فتحجر على حريتهم يف الكفر �أو الإميان
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به»((( .والأ�صل الثاين« :هو الت�صديق بجميع الر�سل ،والإميان بوجود املالئكة
والكتب املُ َن َّزلة واليوم الآخر ،وغري هذا من �أ�صول الإميان وفروعه» ،ويك�شف هذا
امللي واجلن�سي والعن�صري.
الأ�صل عن عاملية الإ�سالم الذي ين�أى عن التع�صب ّ
�أما الأ�صول الت�شريعية ،فتتمثل يف ثالثة �أ�صول� :أولها :جلب امل�صلحة ودفع
املف�سدة التي توازن بني �صالح الفرد وم�صلحة اجلماعة من جهة ،و�سائر الب�شر من
جهة �أخرى .وثانيها :مراعاة الزمان واملكان ،وهي القاعدة التي تثبت �أن الت�شريع
الإ�سالمي يحمل بني طياته بذور تطوره ،و�إمكانية مواءمته للمتغريات احل�ضارية
لكل الب�شر ،وتتمثل هذه البذور يف ن�سخ الآيات القر�آنية واحلديث ال�شريف
واالجتهاد الذي مل ُيغلق بابه �أب ًدا منذ ن�ش�أته ،بداية من اجتهاد ال�صحابة �إىل ما
�شاء اهلل .وثالثها :التو�سط بني الإفراط والتفريط ،ويبدو ذلك يف موازنة الت�شريع
الإ�سالمي بني متطلبات الروح واجل�سد والدنيا والآخرة.
ينية يف الإ�سالم» لل�شيخ
ويف هذا ال�سياق ،جاء اختيار كتاب« :ا ُحل ِّر َّية ِّ
الد َّ
عبد املتعال ال�صعيدي لإعادة ن�شره ،لإبراز رافد �أ�صيل من روافد االجتاه املحافظ
امل�ستنري� ،أال وهو الدفاع عن احلرية الإن�سانية يف كل �صورها ،وال ريب يف �أن هذه
الق�ضية ت�شغل مكان ال�صدارة يف فكر ال�شيخ ال�صعيدي؛ فهي �إحدى حلقات
خما�سياته امل�ؤلفة من خم�س حلقات بحثية متتالية عن احلرية ،وهي :اجتهاد
جديد يف �آية ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ [البقرة ،]184 /ويف ميدان

((( ع�صمت ن�صار ،حقيقة الأ�صولية الإ�سالمية يف فكر ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي ،دار الهداية للطباعة والن�شر،
2004م� ،ص.62
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االجتهاد ،ويف احلدود الإ�سالمية ،وحرية الفكر يف الإ�سالم  -من جهة .وهي
جتيب يف الوقت نف�سه  -من جهة ثانية  -على ال�س�ؤال املطروح يف حياتنا الثقافية
املعا�صرة� ،أال وهو :ما موقف اخلطاب الديني من احلريات؟ وهل جماعات العنف
التي ُت ْر ِهب املُ َج ِّد ِدين واملُ َح ِّدثني ،و ُت َك ّفر املت�شككني واجلاحمني واجلانحني تعرب
عن الأ�صولية الإ�سالمية �أم هي �أبعد ما تكون عنها؟ وتك�شف  -من جهة ثالثة -
عن �ضرب من �ضروب االجتهاد يف جتديد فقه احلدود ،وال �سيما يف حكم عقوبة
املُ ْر َت ّد التي �أثريت  -جمد ًدا  -يف ال�صحف والدوريات ،وم�ساجالت املتخ�ص�صني
والعوام منذ العقد الثامن من القرن املا�ضي.
�صعبا  -ح�سبما يقرر التوحيدي  -فال ريب
و�إذا كان الكالم على الكالم ً
يف �أن �إعادة قراءة اخلطابات وامل�شروعات الفكرية �أكرث �صعوبة؛ لذا �سوف �أحاول
قدر طاقتي �أن �أكون ُج َّو ًّانيا يف حديثي عن خطاب ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي،
مقد ًما الو�صف والتحليل على النقد؛ حتى ال �أ�صادر على حق القارئ يف احلكم
والتقومي.
وملا كان هدفنا هو �إحياء الأفكار التي َع َمدت �إىل احلفاظ على ثوابت هويتنا،
واج َت َه َد ْت يف الوقت نف�سه يف حترير �أفكارنا من عبودية التقليد با�سم الأ�صالة تارة
ْ
والتحديث تارة �أخرى ،وجاهدت لإعادة فكرنا الإ�سالمي �إىل و�سطيته ،وتخلي�صه
من �صخب اجلانحني واجلاحمني واملتع�صبني ،ف�إن ال�شيخ ال�صعيدي هو من بني
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املجددين يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين يف الفكر العقدي ،وهو يعترب
لل�ش ِبيبة يف اجلهاد ،واملثابرة على الدر�س ،والدفاع عن ما ي�ؤمن به.
منوذجا َّ
ً
حياته وع�صره

ولد ال�شيخ عبد املتعال عبد الوهاب �أحمد عبد الهادي ال�صعيدي يف
(� 29شعبان 1311هـ 7 /مار�س 1894م) بكفر النجباء  -النجبة  -مركز �أجا
مبحافظة الدقهلية ،يف �أ�سرة غري مي�سورة احلال ،ويرجع لقبه «ال�صعيدي» �إىل قرية
التيتلية املجاورة لقبائل بني عدي ب�أ�سيوط� ،أ�صل عائلته ،وكان والده مزار ًعا يجيد
القراءة والكتابة وحافظًا لكتاب اهلل ،وقد تويف عقب والدة �شيخنا ب�شهر واحد،
ع�صاميا ،و�أم�ضى
ومل يرتك له �إال ب�ضعة قراريط لتعي�ش منها الأ�سرة ،ف�شب
ًّ
طفولته بجانب �أمه التي عكفت على فالحة الأر�ض مب�ساعدة �أبيها ،وملا بلغ
التا�سعة التحق بك ّتاب القرية النظامي ،فتعلّم فيه قواعد اخلط والنحو ،ف�ض ًال
عن حفظ القر�آن وجتويده ،ثم انتقل من الك ّتاب �إىل �إحدى املدار�س الأولية(((،
ف�أظهر نبوغًا م�شهو ًدا يف احل�ساب وقواعد اللغة العربية ،ويروي ال�صعيدي يف
�سريته الذاتية �أن �أحد مفت�شي وزارة املعارف �أطلق عليه «عبد املتعال بك» ل�شدة
ذكائه وتفوقه ،وانتقل ال�صبي النابغ بعد ذلك �إىل املدار�س االبتدائية النظامية،
ثم اجلامع الأحمدي بطنطا  -وهو �إحدى منارات املعاهد الأزهرية التي تعلم فيها
((( املرجع ال�سابق� ،ص.37-21
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الأ�ستاذ الإمام حممد عبده  -فدر�س فيه العلوم ال�شرعية واللغوية واحل�ساب ،وقد
قوبل نبوغه باالحرتام والتقدير من �أ�ساتذته وزمالئه يف املرحلة الثانوية؛ ويرجع
ذلك لكرثة مطالعته يف كتب النحو العربي واملنطق ،وقد َح َّد َث �أحد �أ�صدقائه
ذات يوم �أثناء العطلة املدر�سية عن رغبته يف تطوير كتاب الآجرومية  -الذي
و�ضعه �أبو عبد اهلل بن حممد بن داود ال�صنهاجي املعروف بابن �آجروم (-761
723هـ1323 - 1273 /م)  -وجتديد كتاب علم املنطق �شرح اخلبي�صي على
التهذيب الذي و�ضعه عبيد اهلل بن ف�ضل اهلل اخلبي�صي (ت 793هـ1391 /م)،
فتعجب �صديقه الذي كان يدر�س هذين الكتابني يف املرحلة الثانوية ،وطلب منه
االطالع على تعليقاته على هذين الكتابني ،وملا �أجاب ال�صعيدي مطلبه �أ�شار
عليه �أن يتقدم �إىل امتحان ال�شهادة الأولية ،وتنب�أ له بالنجاح والتفوق ،ففعل
ال�صعيدي ،وحتققت نبوءة �صاحبه(((؛ �إذ قبل ال�شيخ حممد ح�سنني خملوف
العدوي (1355 - 1276هـ1936 - 1860 /م) ت�شكيل جلنة من ال�شيخني
�إبراهيم جماهد وحممد ال�شاعر ،المتحان الطالب النابغة ليجتاز مرحلة ال�شهادة
الأولية يف �سنة واحدة ،وذلك لأول مرة يف تاريخ املعاهد الأزهرية؛ �إذ كانت
تدر�س هذه املقررات خالل �أربع �سنوات ،وكان جناح ال�صعيدي وتفوقه مثار
�أحاديث �أ�ساتذة املعاهد الأزهرية وطالبها يف م�صر((( .وقد �أدرك �شيخنا �صعوبة
((( حممد عبد املنعم خفاجي ،الأزهر يف �ألف عام ،املطبعة املنريية ،القاهرة1955 ،م ،ج� ،3ص .115
((( حممد رجب بيومي ،النه�ضة الإ�سالمية يف �سري �أعالمها املعا�صرين ،جممع البحوث الإ�سالمية ،القاهرة،
1987م ،ج� ،5ص .97
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املهام التي �ألقيت على عاتقه ،ووعورة الطريق الذي ينبغي عليه اجتيازه بتفوقه
املعهود ،فانكب على مطالعة كتب املرحلة الثانوية يف العطلة الدرا�سية ،بجانب
قراءته لأ�شهر املجالت الثقافية �آنذاك ،مثل :جملة املقتطف ،والهالل ،واملنار،
والأ�ستاذ ،وامل�ؤيد ،واللواء ،واجلريدة ،والبالغ امل�صري ،الأمر الذي رغّبه يف درا�سة
الفل�سفة وتاريخ العلم و�أ�صول النقد وتاريخ احل�ضارة الإن�سانية .وبد�أ يف تلك الفرتة
املبكرة تكوين مكتبته اخلا�صة لإ�شباع ميوله املعرفية ،ومن �أوائل الكتب التي
حر�ص على اقتنائها كتاب« :تاريخ الأ�ستاذ الإمام» ملحمد ر�شيد ر�ضا (-1282
1354هـ1935 - 1865 /م) ،و«ف�صل املقال» البن ر�شد (594 - 520هـ/
1198 - 1126م) ،و«املختارات» جلورجي زيدان (1332 - 1278هـ1861 /
 1914م) .وقد ت�أثر بدعوة حممد عبده لإ�صالح الأزهر ،وجتديد الفكر الديني،و�أعجب بفل�سفة ابن ر�شد ،و�سيما حماولة توفيقه بني احلكمة العقلية والن�صو�ص
ال�شرعية ،ومال لأ�سلوب جورجي زيدان املوجز يف كتابة املقال ،وافتنت مبو�سوعية
يعقوب �صروف (1346 - 1268هـ1927 - 1852 /م) يف تثقيف الر�أي العام،
ودقة كتابات عبد اهلل الندمي (1314 -1261هـ1896 - 1845 /م) يف التاريخ
الإ�سالمي.
ويف املرحلة الثانوية در�س ال�صعيدي علم املنطق با�ستفا�ضة على يد ال�شيخ
حممد ال�شافعي الظواهري (ت 1365هـ1946 /م) ،فباح له ب َن َق َدا ِته وتعليقاته
على كتاب اخلبي�صي ،فلم يغ�ضب �أ�ستاذه منه  -كعادة الأزهريني  -بل �شجعه
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وحثه على ت�صنيف كتاب جديد يف هذا العلم ،ويقول ال�صعيدي عن ذلك:
«كنت �أحاول �أن �أ�صل يف مطالعتي �إىل �آراء غري مدونة يف ال�شروح والتقارير
واحلوا�شي؛ لأناق�ش ال�شيوخ فيها عند تدري�سها لنا ،وكان هذا مما لفت نظر ال�شيخ
ال�شافعي إ� ّيل ،وجعله يجتهد يف مطالعة درو�سه ب�أكرث ما كان يجتهد ،ف�إذا جاء
�إلينا يف الدر�س �أخذ ي�صول ويجول يف احلوا�شي والتقارير ،كل هذا و�أنا معجب
كثريا من الدرو�س يف خمتلف
بال�شيخ ال�شافعي الذي قدر يل �أن �أتلقى عليه ً
العلوم �إىل �أن انتهيت من الق�سم الثانوي ،وكان وحده هو الذي �أر�ضى طموحي
يف مطالعتي للكتب الأزهرية على الوجه ال�سابق ،وتفهم �أن جمادلتي له انطلقت
أزهريا غري تقليدي� ،أقدم النقد على احلفظ فيما �أُ َح ِّ�صلُ
من رغبتي يف �أن �أكون � ًّ
من �أفواه العلماء وكتبهم»(((.
ويف عام (1332هـ1914 /م) التحق ال�صعيدي بالق�سم العايل باملعهد
نف�سه ،و�أثناء �إقامته يف طنطا كان يحر�ص على ال�صالة يف جامع �سيدي �أحمد
البدوي ،فا�شم�أز من �صورة العاطلني وامل�شعوذين الذين كانوا يرتدون اخلرق
القذرة واجلالبيب البالية ،ويقيمون حلقات الذكر ،ويحتفلون مبولد �سيدنا الويل،
و�ساءه احرتام العوام لهم وتقبيلهم �أيديهم ،وطلب الربكات منهم ،وراح يحدث
نف�سه :هل �أولئك �أولياء اهلل ح ًّقا؟ وهل العبادة احلقة هي ال َّت َنطُّ ع يف الدين؟ وهل
ال�سبيل ملعرفة اهلل هو دق الدفوف واهتزاز الر�ؤو�س و�أالعيب احلواة؟ اللهم ال.
((( ع�صمت ن�صار ،حقيقة الأ�صولية الإ�سالمية ...مرجع �سابق� ،ص .25
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وقد �أ َّثرت هذه امل�شاهدات يف نف�سه ،وبدا ذلك بو�ضوح يف حملته على الطرق
ال�صوفية(((.
ويف عام (1336هـ1918 /م) رحل �إىل القاهرة الجتياز امتحان العاملية،
وكانت �إجاباته على املمتحنني ال تخلو من جر�أة يف العر�ض وعمق يف التحليل،
فجاء ترتيبه الأول على طالب معهد طنطا ،ويف العام نف�سه تقدم مل�سابقة الأزهر
التي كان يعقدها لتعيني مدر�سي املعاهد الأزهرية ،وملا فرغ من امتحان امل�سابقة
�أدرك �أن مناق�شته مع ال�شيخ �سيد املر�صفي (ت 1350هـ1931 /م) كانت حادة،
وبالطبع لن تو�صله ل�شغل الوظيفة ،فراح يفكر يف االلتحاق باجلامعة امل�صرية،
واال�شتغال مبكتب �أحد املحامني ال�شرعيني بالقاهرة ،و�أثناء جلو�سه باجلامع
مدر�سا باجلامع الأحمدي،
الأحمدي �أخربه ال�شيخ الظواهري بقبول تعيينه ً
و�أو�صاه ب�أن يلني ر�أ�سه ،ويحد من ثورته ،ويلطف من انتقاداته ،غري �أن �شيخنا �سمع
م�ستجيبا للمجاهد املجتهد الغيور على دينه القابع
الن�صيحة ولكنه مل يعمل بها؛
ً
يف ف�ؤاده وعقله ،ف�شرع عام (1337هـ1919 /م) يف تقدمي كتابه «نقد نظام التعليم
احلديث يف الأزهر ال�شريف» ،غري �أن ظروف الثورة حالت بينه وبني ذلك.
وقد كان لأحداث ثورة 1919م عظيم الأثر يف تكوين العديد من القيم
واملفاهيم يف فكر ال�صعيدي؛ فقد �شاهد الق�ساو�سة والأزهريني يت�ساقطون بر�صا�ص
((( م�صطفى عبد الرحمن �إبراهيم ،النتاج الأدبي لل�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي مو�ضوعاته وخ�صائ�صه ،بحث غري
من�شور ،ر�سالة دكتوراه ،جامعة الأزهر كلية اللغة العربية� ،ص.609 ،70 ،63
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الإجنليز ،واختلطت دما�ؤهم التي كتبوا بها على اجلدران قبل �أن يلفظوا �أنفا�سهم
الأخرية «منوت منوت وحتيا م�صر» ،ف�أدرك �أن اخلالف المِ ِّلي ال يحول بني الوحدة
الوطنية والود والرتاحم عند امل�صريني.
وقد انعك�س ذلك الأثر يف كتاباته عن حقوق املواطنة للذميني يف الدولة
الإ�سالمية ،وفطن �إىل �أن الغزو الغربي للبلدان الإ�سالمية بخا�صة ،و�أقطار ال�شرق
بعامة بداية من احلمالت ال�صليبية ونهاية باالحتالل الأوروبي للواليات العثمانية
ال يرجع �إىل اخلالف امللي �أو التع�صب العقدي ،بل �إىل ال�سيا�سة اال�ستعمارية
التي ال تدين �إال ملبد�أ امل�صلحة والأنانية دون �أن تعب�أ بحقوق الآخرين ،وقد بدا
ذلك بو�ضوح يف كتاباته عن �سماحة الإ�سالم مع الأمم املغلوبة ،وموقف القر�آن من
�سيا�سة الأمم اال�ستعمارية ،والفرق بني عاملية الإ�سالم ودعوى الكوكبة �أو العوملة
التي ظهرت يف كتابات �سالمة مو�سى (1377 - 1304هـ1958 - 1887 /م)،
يف العقد الثالث من القرن الع�شرين.
وعكف ال�صعيدي خالل عام (1338هـ1920 /م) على مطالعة كتب
التاريخ والفل�سفة ،واللغة والأدب ،والفقه واحلديث ،والرتبية وطرق التعليم
احلديث ،واملقاالت ال�صحفية و�سيما الفل�سفية منها ،وقد مكنته �سعة معارفه من
ا�صطناع منهج مغاير ُلطرق الأزهريني يف التدري�س ،وراح ي�ؤلف م�صنفات على
هذا املنحى اجلديد الذي ُي َع ِّول على الفهم قبل احلفظ ،وا�ستنباط املعلومات من
الأمثلة ،وب�سط الآراء عن طريق املناق�شة ،واملحاورات العلمية �أثناء �إلقاء الدر�س،
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الأمر الذي رغّب طالبه يف �أ�سلوبه ،و�أثار عليه حقد بع�ض اجلامدين من زمالئه
ور�ؤ�سائه ،ومن مظاهر ذلك منعهم الطالب من قراءة كتابه «الآجرومية الع�صرية»،
وتخويفهم من م�صاحبة �أ�ستاذهم خارج حجرات الدرا�سة ،ويقول ال�صعيدي
عن ذلك« :وما �إن ُو ِج َد الكتاب بني �أيدي الطالب حتى ثار اجلامدون ،ولكنها
كانت ثورة خفيفة مل ينلني منها �إال �إحجام الطالب عن �شراء الكتاب بتخويف
العلماء ...وكانت هذه �أول �صدمة يل مع العلماء اجلامدين ،ولكني مل � ِ
أبال بهم
وال بثوراتهم على كتابي»(((.
ومل يتوقف ال�صعيدي عن التز ُّود مبا يجهله الأزهريون من املباحث
واملو�ضوعات التي ال عهد لهم بدرا�ستها ،مثل :تاريخ الفل�سفة بوجه عام،
والفل�سفة الإ�سالمية بوجه خا�ص ،ومقارنة الأديان ،والفكر االقت�صادي
احلديث ،وال�سيما عند الفيل�سوف الإجنليزي جرميي بنتام (1248 - 1161هـ/
و�ش َرع يف و�ضع العديد
1832 - 1748م) .وقد تبلورت �أفكاره يف هذه الفرتةَ ،
من الدرا�سات املقارنة بني ال�شريعة الإ�سالمية وال�شريعتني اليهودية وامل�سيحية
الو ْ�ض ِع َّية بداية من اليونان �إىل الفل�سفات احلديثة من جهة
من جهة ،والفل�سفات َ
�أخرى ،وقد �سعى من َج َّراء ذلك �إىل ت�أ�صيل اخلطاب الديني ،وتدعيم حججه
بالأ�سانيد العلمية والرباهني العقلية ،التي متكنه من املناف�سة واملواجهة والتحا ُور
العلمي ،مبن�أى عن �أ�ساليب الأزهريني اخلطابية يف دفاعهم عن الإ�سالم ،تلك
((( عبد املتعال ال�صعيدي ،تاريخ الإ�صالح يف الأزهر و�صفحات من اجلهاد يف الإ�صالح ،مطبعة االعتماد،
القاهرة1943 ،م� ،ص.99 ،98 ،94
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التي كانوا يحر�صون على تذييلها بالدعاء على خ�صومهم ،والتحقري من �ش�أن
مناهجهم ،وال َق ْدح وال َّت ْجرِيح يف �أ�شخا�صهم.
وقد �صرح ال�صعيدي بغر�ضه من هذا املنحى قائ ًال يف �إحدى درا�ساته التي
عقدها عن املرياث يف الإ�سالم« :فقد اطلعت على �أحكام املرياث عند كثري من
الأمم القدمية واحلديثة ،فر�أيت �أن �أوازن بينها وبني �أحكام املرياث يف الإ�سالم،
لأبني ف�ضل املرياث فيه عليها».
ويف عام (1342هـ1924 /م) ن�شر ال�صعيدي كتابه «نقد نظام التعليم
احلديث يف الأزهر ال�شريف» ،ف�أحدث َ�ض َّج ًة بني طالب املعاهد الأزهرية،
رئي�سا للجنة عزموا
الذين �أَ َّي َد معظمهم ما جاء فيه من �إ�صالحات ،ون�صبوا كاتبه ً
على تكوينها لإ�صالح الأزهر ،وعلى اجلانب الآخر احت�شد بع�ض زمالئه من
الرجعيني ،و َد َّب ُجوا عري�ضة قدموها لل�شيخ عبد الغني حممود �شيخ معهد طنطا
و�ش َّكلَ على
�آنذاك ،وطالبوا فيها بف�صل ال�صعيدي من وظيفته ،ف�أجابهم ال�شيخَ ،
فوره جلنة للتحقيق مع ال�صعيدي ،وانتهى قرارها �إىل خ�صم خم�سة ع�شر يو ًما من
را�ضيا؛ لأين كنت
راتبه ،ويقول ال�صعيدي يف ذلك« :وقد َت َق َّبلْت هذا املقلب ً
ُم َو ِّط ًنا نف�سي على �أكرث منه ،وما كان الإ�صالح �أن يتم من غري ت�ضحية ،ومن
ن�صب نف�سه للجهاد يف �سبيل الإ�صالح ال ي�صح �أن يبايل مبا ي�صيبه يف نف�سه
وماله ،و�إذا كنت قد لقيت من �إخواين و�شيوخي مبعهد طنطا ما لقيت من
ت�أييد بع�ض علماء الأزهر يل ،كال�شيخ يو�سف الدجوي (1365 - 1287هـ/

30

ع�صمت ن�صار

30

1946 - 1870م) ،وال�شيخ علي �سرور الزنكلوين ،وال�شيخ علي حمفوظ،
وكان �أقواهم ت�أيي ًدا يل ال�شيخ م�صطفى القاياتي (1346-1297هـ/
1927 - 1880م) ..واهلل يعلم مقدار ما �أ�ضمره من الإخال�ص جلامعتنا
الأزهرية»(((.
ويف نف�س العام (1342هـ1924 /م) �أعلن م�صطفى كمال �أتاتورك
ر�سميا ،و�أعلن
(1357 - 1298هـ1938 - 1881 /م) �إلغاء اخلالفة العثمانية ًّ
النظام اجلمهوري ،وعلمانية نظم الدولة ،وكان لل�صعيدي موقف مل ي�صرح به �إال
يف كتاباته املت�أخرة؛ �إذ كان يرى �أن النظام ال�سيا�سي ال دخل للدين فيه ،و�أن
�سيا�سيا للحكم ،بل ُعني بو�ضع قيم ومعايري يف د�ستوره
الإ�سالم مل يحدد �شك ًال ًّ
ال�شامل؛ �إذ حدد فيه طبيعة العالقة بني احلاكم واملحكوم من جهة ،والعالقة
بني الأمة الإ�سالمية وغريها من الأمم من جهة �أخرى .ذلك بالإ�ضافة للقواعد
ال�شرعية املنظمة للمجتمع الإ�سالمي التي تلزم احلكومة العمل بها ،و�أخذ على
يف�ضلها
�أتاتورك انتحاله النظم الغربية دون �أدنى دراية منه بحقيقتها من جهة ،وما ُ
من جهة ثانية ،وخطورة تبني الفل�سفات املادية الغربية على الثوابت العقدية التي
حتدد م�شخ�صات الهوية الإ�سالمية من جهة ثالثة ،ومن �أقوال ال�صعيدي يف ذلك:
«وبعد ،فليكن لنا نذير مبا فعله م�صطفى كمال مع �أولئك اجلامدين ،ولي�شفق
�أولئك اجلامدون على دينهم �إن مل ي�شفقوا على �أنف�سهم؛ لأن م�صطفى كمال
((( ع�صمت ن�صار ،حقيقة الأ�صولية الإ�سالمية ...مرجع �سابق� ،ص .28
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ي�ضا
رجعيا َب ِغ ً
و�أمثاله ال يعرفون من الدين �إال ما ُنظهره �أمامهم ،ف�إذا �أظهرناه لهم ًّ
أي�ضا،
عملوا على الق�ضاء عليه وعلينا معه ،وكان الذنب يف ذلك عليهم وعلينا � ً
و�إذا �أظهرناه لهم جمد ًدا حمبوبًا ان�ضووا معنا حتت لوائه ،و�أبقينا بهذا على �أنف�سنا
أي�ضا تناول ال�صعيدي
وعلى ديننا ،وقد َب َّل ْغ ُت اللهم فا�شهد»((( .ويف ذلك العام � ً
يف مقاالته ق�ضايا املر�أة« :ال�سفور ،واحلجاب ،والنقاب ،وعمل املر�أة ،وتعليمها،
وحقوقها ال�سيا�سية ،وتعدد الزوجات ،والطالق ،واخللع» .وقد جاءت �آرا�ؤه غاية
يف الن�ضج والأ�صالة والطرافة ،وقد �سبق بها معظم الذين تناولوا ق�ضية حرية املر�أة
وحقوقها ال�سيا�سية يف الفكر العربي الإ�سالمي املعا�صر.
ويف عام (1344هـ1925 /م) ظهر كتاب علي عبد الرازق (- 1305
1386هـ1966 - 1888 /م) «الإ�سالم و�أ�صول احلكم» ،ويف اخلام�س من
�أغ�سط�س من العام نف�سه بد�أت جل�سات حماكمة م�ؤلفه عما جاء يف كتابه ،ويف
الثاين ع�شر من �أغ�سط�س انتهت جلنة التحقيق �إىل �إدانته وطرده من زمرة العلماء.
وكان لل�صعيدي موقف من هذا الكتاب ،ملخ�صه �أن علي عبد الرازق مل
يكن �سوى مردد لآراء الكماليني ،و�أن دعوته لف�صل الدين عن الدولة بحجة �أن
الإ�سالم مل ُي ْع َن بو�ضع �أ�س�س للحكم ال تخلو من مواطن اجلهل الذي ما كان
ملثله �أن يقع فيها ،غري �أن ال�صعيدي �أقره على ما جاء يف كتابه عن ف�ساد نظام
اخلالفة و�ضرورة تغيريه ،وا�شرتط ال�صعيدي يف معظم م�ؤلفاته �أن يكون الإ�سالم
((( املرجع ال�سابق� ،ص.29
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هو امل�صدر الأول للت�شريع يف الدول الإ�سالمية ،و�أن ُت َر ّد جميع ال�سلطات
للأمة ولي�س للويل �أو الفقيه �أو احلاكم؛ لأن الإ�سالم لي�س فيه حكم ثيوقراطي
(ديني كهنوتي) ،وقد ا�ستاء من تفكري هيئة كبار العلماء وحكمهم على علي
عبد الرازق باملروق والإحلاد ،وبينّ �أن ال�سبيل لتقومي الفكر اجلامح هو النقد
العلمي ،واال�ستناد �إىل احلجج والرباهني النقلية والعقلية ،و�أكد كذلك �أن حكم
الأزهريني على علي عبد الرازق كان ا�ستجابة لإرادة امللك �أحمد ف�ؤاد (-1285
عو�ضا
1355هـ1936 - 1868 /م) الذي كان يطمح �إىل كر�سي خلالف ٍة عربي ٍة ً
عن خالفة العثمانيني(((.
ويف عام (1344هـ1926 /م) ظهر كتاب «يف ال�شعر اجلاهلي» لطه ح�سني
(1393 - 1306هـ1973 - 1889 /م) ،وهو موجز ملحا�ضرات �ألقاها على طلبة
كلية الآداب باجلامعة امل�صرية ،ودعا فيه �إىل �ضرورة تطبيق املناهج احلديثة يف
درا�سة ال�شعر اجلاهلي ،وتقدمي ال�شك على الت�سليم ب�صحة املوروث ،وزعم �أن
التوراة والقر�آن غري كافيني لالعتماد عليهما فقط لإثبات ما جاء فيهما من ق�ص�ص
وواقعات تاريخية و�أن�ساب .وقد �ساهمت اخلالفات ال�سيا�سية بني حزب الأحرار
الد�ستوريني وحزب الوفد ،واخل�صومات ال�شخ�صية بني طه ح�سني و�شيوخ الأزهر
يف �إ�شعال ثورة عارمة على الكتاب ،لدرجة �أن العديد من الذين ا�ضطلعوا بنق�ضه
مل يطلعوا عليه ،بل اكتفوا بالروايات ال�شفهية عنه التي حكمت بتكفري م�ؤلفه.
((( عبد املتعال ال�صعيدي ،الق�ضايا الكربى يف الإ�سالم ،مكتبة الآداب ،القاهرة ،د.ت� ،ص .390
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وقد وقف ال�صعيدي من هذه الق�ضية موق ًفا يتنا�سب مع نهجه يف الإ�صالح،
ود�أبه على الدفاع عن حرية الفكر ،ور�سالته كم�صلح غيور على دينه ،ومل ي�أخذ
على طه ح�سني �إال ثالثة �أمور:
�أولها :ت�صريحه يف قاعات الدر�س ب�آراء مل يثبت �صحتها من الوجهة العلمية من
جهة ،ومثرية للحمية الدينية من جهة ثانية ،وجمافية للآداب العامة يف ب�سط
الأفكار من جهة ثالثة؛ فالر�ؤى اخلا�صة يجب �أن تطرح يف ال�صالونات الأدبية
واملنتديات الثقافية ،ولي�س لطالب العلم الذين يثقون يف �صحة املعارف
التي ُت ْل َقى عليهم.
وثانيها :نقل طه ح�سني عن امل�ست�شرقني وانتحاله لآرائهم ،وعدم �إف�صاحه عن
م�صادره العلمية.
وثالثها :عدم متكنه من نا�صية املنهج التحليلي الديكارتي الذي �صرح بتب ِّنيه،
وخلطه بني ما هو مقد�س ومقطوع ب�صحته وبني ما ميكن ال�شك فيه.
وانتهى �إىل �أن الأمر مبعاقبته مرتوك لتحقيقات النيابة لتف�صل فيه� ،أما �أمر
تكفريه والقطع ب ِر َّد ِته فهذا من قبيل التنطُّ ع يف الدين؛ لأن كتابات امل�ؤلف ال�سابقة
على هذا الكتاب ،وت�صريحاته �أثناء الكتاب ،وت�صريحاته �أثناء التحقيق ت�شهد
ببطالن دعوة الردة ،ويقول« :وال �شك �أن الأ�ستاذ الذي يلقي على طالبه مثل
هذه الآراء قبل متحي�صها ،ي�سيء �إىل العلم قبل �أن ي�سيء �إىل الدين ،وال ي�صح �أن
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ي�ؤمتن على تربية عقول النا�شئني ،فكان على رئي�س النيابة �أن يقرتح نقل امل�ؤلف
�إىل وظيفة �أخرى غري التدري�س باجلامعة امل�صرية ،ولكن رئي�س النيابة راعى يف
هذا ظروف ع�صره ،فلم ير �أن ي�ؤاخذ امل�ؤلف ب�شيء ،بعد �أن �أظهر له خط�أه ،وقد
كان لهذا �أثره فيه ،فرتك اخلو�ض يف مثل تلك الأمور ،وح�سن من يومها ما بينه
وبني اجلمهور ،ولكل جواد كبوة ،ولكل عامل هفوة ،وهلل الع�صمة وحده»(((.
ويف عام (1347هـ1928 /م) �ساند ال�صعيدي دعوة ال�شيخ م�صطفى
املراغي (1364 - 1298هـ1945 -1881 /م) لإ�صالح الأزهر ،وحملته على
اجلمود ،فعوقب ثانية باخل�صم من راتبه ،وقد �أُعجب املراغي ب�آراء ال�صعيدي،
واتفق مع ال�شيخ الأحمدي الظواهري (1363 - 1295هـ1944 -1878 /م)
على تعوي�ض ال�شيخ ال�صعيدي عن املبلغ الذي اقتطع من راتبه من جراء م�ساندته
لدعوتهما الإ�صالحية ،وقد �شكر ال�صعيدي لهما ذلك ،و�شعر يف قرارة نف�سه �أنه
مل يكن خمط ًئا يف ثورته الأوىل على قالع الرجعية ،وراح يف ظل مدر�سة املراغي
ي�صرح بان�ضوائه حتت عباءة الأ�ستاذ الإمام حممد عبده ،وانت�صاره لآراء ابن ر�شد،
ّ
الأمر الذي قربه من رجاالت حزب الأحرار الد�ستوريني ،الذين �أتاحوا له ن�شر
ع�شرات املقاالت يف جملة ال�سيا�سة الأ�سبوعية ،واملنار ،ثم الر�سالة ،والبالغ،
والأخبار ،ولواء الإ�سالم ،والهداية العراقية ،والرائد الكويتية.
((( عبد املتعال ال�صعيدي ،مع زعيم الأدب العربي يف القرن الع�شرين ،مكتبة اجلندي ،القاهرة ،د.ت� ،ص.8
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ويف عام (1348هـ1929 /م) بد�أ ال�صعيدي حملته على الطرق ال�صوفية،
وذلك على �صفحات البالغ ،الأمر الذي �أغ�ضب منه �شيخه الأحمدي الظواهري،
الذي كان من �أعالم الطائفة ال�شاذلية((( ،ثم تاله مبقال عن احلرية ال�سيا�سية يف
ملكيا �أو
الإ�سالم ،جاء فيه�« :إن احلكم يف الإ�سالم لل�شعوب� ،إن �شاءت جعلته ًّ
جمهوريا» .الأمر الذي �أثار عليه غ�ضبة امللك ف�ؤاد.
ًّ
ويف عام (1351هـ1932 /م) ُن ِقلَ للتدري�س يف كلية اللغة العربية بالأزهر،
وقد فرح ال�شيخ ال�صعيدي بذلك لكونه ميدانًا �أف�سح لأداء ر�سالته ،ومكانًا �أرحب
للبوح باجتهاداته الفقهية ،وحياة ثقافية �أف�ضل مليئة باملناظرات وامل�ساجالت ،وقد
توفر له بني جدران الأزهر ع�شرات من املريدين من الطالب امل�صريني والآ�سيويني
والأفارقة والأوربيني ،وكان ال�صطحابهم له وتتلمذهم على يديه �أثر كبري يف �صقل
�أفكارهم ،وتثقيف �أذهانهم ،وقد مكن العارف منهم باللغات الأجنبية «ال�شيخ
ال�صعيدي» من االطالع على الكتابات الفل�سفية وال�سيا�سية والأدبية املعا�صرة يف
لغاتها الأ�صلية (الإجنليزية والفرن�سية والأملانية والإيطالية والهندية) ،وقد �ساعده
ذلك على تطوير منهجه يف التدري�س ،وتعميق �آرائه ،وت�أ�صيل �أفكاره ،وانعك�س
ذلك بطبيعة احلال على مقاالته النقدية التي حفلت بها ال�صحف واملجالت.
((( ال�شاذلية :طريقة �صوفية ُ�س ِّنية ،تن�سب �إىل �أبي احل�سن ال�شاذيل (656 -571هـ) ،فل�سفتها قريبة من الإمام
�أبي حامد الغزايل الذي يتخذونه قدوة ،وطريقتهم قوامها ال�صرب على الأوامر واليقني يف الهداية ،ومركز
ال�شاذلية الأول هو م�صر؛ بالإ�سكندرية وطنطا ،ثم انت�شرت يف باقي البالد العربية ،ومن �أعالمها �أبو العبا�س
املر�سي (686 - 616هـ) ،وابن عطاء اهلل ال�سكندري (709 - 658هـ).
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وفيما بني عامي (1353هـ1934 /م) و(1355هـ1936 /م) ذخرت
حياته العلمية بع�شرات املعارك الأدبية والفكرية ،حول ق�ضايا الأدب وتاريخه،
وعلوم البالغة والف�صاحة ،والإعجاز البياين للقر�آن ،و�أهمية االجتهاد يف
الأ�صول ،وخ�صائ�ص الإجماع ،وحجاب املر�أة ،والوحدة الإ�سالمية ،و�سرية
النبي ،وحقيقة الأ�صولية الإ�سالمية ،وجتديد علم الكالم وفقه احلدود ،واحلب
العذري يف الإ�سالم.
ويف عام (1356هـ1937 /م) ن�شر عد ًدا من املقاالت يف جملة «ال�سيا�سة
الأ�سبوعية» عن احلدود يف ال�شريعة الإ�سالمية ،ودعا فيها �إىل �ضرورة تقنني ال�شريعة
الإ�سالمية وتطوير فقه احلدود ،وعقد العديد من الدرا�سات املقارنة بني الت�شريع
الإ�سالمي والد�ساتري التي تطبق يف الأقطار الإ�سالمية ،وذلك كله قبل ال�شروع
يف تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية يف حياتنا املعا�صرة .مبي ًنا ال�صعوبات التي حتول
بيننا وبني تطبيق احلدود ال�شرعية بال�شروط التي وردت يف الرتاث الفقهي ،الأمر
الذي يدفعنا للأخذ ب�أحكام تعزيرية �إذا مل تتوفر �أركان احلدود املتفق عليها ،من
ثم يجوز يف احلدود املن�صو�ص عليها عدم تطبيقها يف حالة عدم اكتمال �شروطها،
وت�صبح واجبة عندما تكتمل �شروطها ،وقد �أثار هذا املقال حفيظة بع�ض �شيوخ
الأزهر ،وت�أولوا على ال�شيخ ،وزعموا �أنه ينكر احلدود ،وي�ساير امل�ست�شرقني يف زعمهم
ب�أن احلدود الإ�سالمية ال تخلو من ق�سوة ،وعلى الرغم من ت�صريح ال�صعيدي
بخط�أ هذه التف�سريات ،وت�أكيده على �أن ما ذهب �إليه جمرد اجتهاد يرمي �إىل
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�صالح الإ�سالم ،وي�سعى �إىل جتديد فقه احلدود الإ�سالمي� ،إال �أن �شيوخ الأزهر
مل ير�ضهم هذا التربير ،و�شكلوا جلنة للتحقيق معه ،وطالبوا بف�صله من الأزهر،
بيد �أن فطنة ال�شيخ املراغي حالت بينهم وبني ما �أرادوا ،وذلك بتكليفه الثنني من
تالميذه هما :ال�شيخ حممد عبد اللطيف الفحام (1400 - 1311هـ-1894 /
1980م) وكيل الأزهر �آنذاك ،وال�شيخ م�أمون ال�شناوي (1369 - 1295هـ/
1950 - 1878م) �شيخ كلية ال�شريعة الإ�سالمية للتحقيق معه ،ليخففا من �شدة
ال�شيخ اللبان �شيخ كلية �أ�صول الدين وغ�ضبته (ت 1361هـ1942 /م) ،الذي
تر�أ�س جلنة التحقيق ،و�أ�صر على معاقبة ال�شيخ ال�صعيدي بالف�صل ،ثم عدل عن
قراره بعد عجزه عن �إقناع زميليه ،واكتفت اللجنة بحرمان ال�شيخ ال�صعيدي من
الرتقية ملدة خم�س �سنوات ،ونقله �إىل الق�سم العام بطنطا.
ويرتاءى يل �أن كتابات ال�صعيدي ال�سيا�سية عن حقوق الأمة والنظام
اجلمهوري كانت وراء هذه احلملة وهذا العقاب ،وما �أكرث املكائد التي حاكها
رجال الق�صر لردع خ�صومهم ،وعاد ال�صعيدي �إىل طنطا مرد ًدا هذا البيت:
وق �شَ ٍ
�إنَّ َح ِّظي َك َد ِقيقٍ َف َ
وك نرثوه

ُث َّم قَا ُلوا ُ
اج َم ُعوه
حلفَا ٍة يو َم ر ٍ
ِيح ْ

بيد �أن عزميته مل ُت َفلّ  ،و�إ�صراره على موا�صلة الكفاح مل يفرت.
ويف عام (1357هـ1938 /م) راح يكتب عن حرية الفكر ،و�أثر فل�سفة
ابن ر�شد يف العامل الغربي ،ور�سالة حممد عبده الإ�صالحية ،ومن �أقواله يف ذلك:
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«وهذا ابن ر�شد ،هل كان يليق بنا �أن نن�ساه وتعرفه �أوروبا ،فيكون له تالميذ فيها
ين�شرون فل�سفته يف �أقطارها ،وي�سريون على �ضوئها يف ركب احل�ضارة التي تخلفنا
عنها ،حتى و�صلوا بعلوم هذه الفل�سفة �إىل ما و�صلوا �إليه ،وكان الأجدر بنا �أن
يكون له تالميذ بيننا مثل ه�ؤالء التالميذ يف �أوروبا ،و�أن يكون له مدر�سة تعمل
بعده على النهو�ض بنا كمدر�سته يف هذه القارة ،ولقد كان �أوىل بهذه املدر�سة من
بع�ض قدامى امل�صلحني الدينيني فينا ،ممن بقيت له مدر�سة مت�صلة التاريخ بعده،
فلم يكن لها فينا مثل �أثر مدر�سة ابن ر�شد يف �أوروبا؛ لأنها كانت ذات طابع ديني
حم�ض ،ومل يكن لها طابع ديني مدين مثل طابع مدر�سة ابن ر�شد» .ويقول عن
حممد عبده« :و�أين من لي�س له درا�سة �أ�صيلة يف العلوم الدينية ممن تتلمذ على
ال�شيخ حممد عبده� ،إمام امل�صلحني يف هذا الع�صر ،وخري من َف ِق َه الإ�سالم من
�أهل الأزهر»(((.
ويف �أخريات (1358هـ1939 /م) عاد ال�صعيدي �إىل القاهرة عقب نقله
للتدري�س بالق�سم العام بالأزهر ،وقد �شارك يف امل�ساجلة ال�شهرية التي دارت
(((
بني فيلك�س فار�س (1358 - 1299هـ1939 - 1882 /م) و�إ�سماعيل �أدهم
(1359 - 1329هـ1940 - 1911 /م)  -يف الفرتة املمتدة من (1356هـ/
((( عبد املتعال ال�صعيدي ،الق�ضايا الكربى يف الإ�سالم ،مكتبة الآداب ،القاهرة ،د .ت� ،ص .400 - 390
((( كاتب م�صري ولد بالإ�سكندرية وتعلم بها ،ح�صل على الدكتوراه يف العلوم من جامعة مو�سكو عام ،1931
مدر�سا للريا�ضيات يف جامعة �سان بطر�سربج برو�سيا ،ثم انتقل �إىل تركيا ودر�س مبعهد �أتاتورك ب�أنقرة،
وعني ً
وعاد �إىل م�صر عام 1936م و�أعلن �إحلاده ،له العديد من امل�ؤلفات؛ من �أكرثها جد ًال «ملاذا �أنا ملحد؟» ،وانتحر
غرقًا عام 1940م.
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1937م) �إىل (1359هـ1940 /م)  -حول كتاب الأخري« :ملاذا �أنا ملحد؟»،
و�آرائه اجلانحة عن الثقافة الإ�سالمية والعقلية العربية ،وذلك على �صفحات جملة
«الر�سالة» ،تلك امل�ساجلة التي �شارك فيها �أكابر املثقفني من �أمثال� :أحمد زكي
�أبو �شادي (1374 - 1309هـ1955 - 1892 /م) بكتابه« :ملاذا �أنا م�ؤمن؟»،
وحممد فريد وجدي (1373 - 1259هـ1954 - 1878 /م) مبقاله« :ملاذا هو
ملحد؟» على �صفحات جملة الأزهر ،وال�شيخ يو�سف الدجوي مبقاله« :حدث
جلل ال ميكن ال�صرب عليه» مبجلة الأزهر ،ومقايل ال�صعيدي عن «حملة �أ�صحاب
الفيل» على �صفحات جملة الر�سالة ،حول ق�ضية الإميان والإحلاد.
ويف الفرتة من عام (1359هـ1940 /م) �إىل (1369هـ1950 /م) راح
ال�صعيدي يوطد عالقته بتالميذ ال�شيخ حممد عبده ،وعلى ر�أ�سهم ال�شيخ
م�صطفى عبد الرازق (1366 - 1302هـ1947 - 1885 /م) الذي �شجعه
على ا�ستئناف كتاباته ال�صحفية ،وم�ساجالته حول ق�ضايا الأدب والفل�سفة ،وتعد
إنتاجا ،و�أكرثها
هذه الفرتة �أخ�صب الفرتات الفكرية يف حياة ال�صعيدي و�أغزرها � ً
�إثارة؛ �إذ راح خاللها ي�صوب �سهام نقده لكتابات حممد ح�سني هيكل (-1305
1375هـ1956 - 1888 /م) ،وطه ح�سني ،وعبا�س حممود العقاد (-1306
1384هـ1964 - 1889 /م) ،و�أحمد �أمني (1373 - 1295هـ-1878 /
1954م) ،وزكي مبارك (1371- 1310هـ1952 - 1892 /م) ،وحمب الدين
اخلطيب (1389 - 1303هـ1969 - 1886 /م) ،وال�شيخ م�صطفى �صربي
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(1373 - 1276هـ1954 - 1860 /م) ،وح�سن كامل ال�صرييف ،وحممد
خلف اهلل (1403 - 1322هـ1983 -1904 /م) ،وعلي عبد الواحد وايف
(1413 - 1319هـ1992 - 1901 /م) ،و�أحمد ف�ؤاد الأهواين (- 1326
1390هـ1970 - 1908 /م) ،وعبد العزيز فهمي (1370 - 1287هـ-1870 /
1951م) ،وطه عبد الباقي �سرور (1382هـ1962 /م) ،وال�شيخ عي�سى منون
(ت 1376هـ1957 /م) ،وخالد حممد خالد (1416 - 1339هـ- 1920 /
1996م) ،وال�شيخ حممد الغزايل ال�سقا (1417 - 1335هـ1996 - 1917 /م).
الأمر الذي �أثرى الثقافة العربية يف تلك الآونة بع�شرات امل�ساجالت العلمية
الدقيقة ،وقد حفلت مكتبتنا العربية بظهور كتابات ال�صعيدي عن «عقوبة املُ ْر َت ّد»،
و«حرية العقيدة يف الإ�سالم» ،و«اخلالفة يف عهد الرا�شدين» ،و«تاريخ الإ�صالح
يف الأزهر» ،و«الق�ضايا الكربى يف الإ�سالم» ،و«حكماء اليونان ال�سبعة» ،و«مكانة
�أبي هريرة يف كتب احلديث» ،و«تاريخ ال�صراع العربي اليهودي» ،و«امل�صحف
املبوب» ،و«كيفية تنقيح الأحاديث» ،و«الفن الق�ص�صي يف القر�آن».
وال ي�ؤخذ على م�صنفات ال�صعيدي �سوى �أمرين� :أولهما :خلو م�صنفاته
من �أية �إ�شارة تدل على زمن كتابتها ،وثانيهما :عدم عنايته بالك�شف عن امل�صادر
التي ا�ستقى منها �آراءه ،وا�ستند �إليها يف �أحكامه .وميكننا تعميم هذين امل�أخذين
على معظم الكتابات التي ظهرت يف تلك احلقبة ،وال �سيما تلك التي ترد �أ�صولها
�إىل مقاالت متناثرة يف ال�صحف واملجالت(((.
((( خمتار التهامي ،ثالث معارك فكرية ،دار م�أمون للطباعة ،القاهرة1976 ،م� ،ص.76

41

تقدمي

41

ويف عام (1370هـ1951 /م) عاد ال�صعيدي �إىل التدري�س بكلية اللغة
مرغما اعرتافًا� ،أقر فيه :ب�أنه مل يكن يق�صد ما فهمه
العربية بالأزهر ،بعد �أن كتب ً
النا�س من مقاالته عن جتديد فقه احلدود ب�أنه ناكر للحدود الإ�سالمية ،و�إذا كان فيه
�شيء يخالف الدين ف�إنه يقر بخطئه فيه .ويف العام نف�سه �صدرت الطبعة الأوىل من
كتابه «املجددون يف الإ�سالم» الذي ّعرف فيه �أ�س�س التجديد ،و�سمات املجتهدين
واملجددين ،وقابل بني حركات التجديد يف احل�ضارة الإ�سالمية واحل�ضارة الغربية،
م�ؤك ًدا على م�شروعية االت�صال بالغرب ،والأخذ عن علمائه وفال�سفته و�أدبائه
ومناهجهم احلديثة دون النظريات التي تتعار�ض مع الثوابت العقدية الإ�سالمية،
ثم تناول ق�ضية حترمي املو�سيقى والغناء والفنون الت�شكيلية وال�سينما وامل�سرح من
زاوية �إ�سالمية ،وانتهى فيها �إىل ر�أي مفاده �أن الإ�سالم مل يحرم هذه الفنون يف
حرم الأفعال التي ت�صاحبها وتتبعها ،ومن ثم يكون التح�سني والتقبيح
ذاتها ،بل ّ
على الأثر القيمي الذي حتدثه يف املجتمع ،فلو كانت مثرية للغرائز وال�شهوات
وقومت ال�سلوك،
فهي بالقطع حرام� ،أما �إذا خاطبت الروح ،وهذبت الأخالقّ ،
وحثت على العمل واجلهاد يف �سبيل الوطن فهي حالل� ،ش�أنها ك�ش�أن �أمور احلياة
التي حت�سن وتقبح تب ًعا لقاعدة درء املفا�سد وجلب امل�صالح.
ويف العام نف�سه رفع على الأزهر ق�ضية يطالب فيها بحقه يف الرتقية
�شيخا لكلية اللغة العربية ،وذلك بعد �إخفاق و�ساطة
لدرجة �أ�ستاذ ،وتعيينه ً
الأ�صدقاء ل�شيخ الأزهر �آنذاك ال�شيخ عبد املجيد �سليم (1373 - 1299هـ/
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1954 - 1882م) ،وا�ستمرت الق�ضية ملدة ثماين �سنوات ،وانتهت بال�صلح
رغم ما جاء يف كتابات ال�شيخ �سليمان نوار يف رده على �شكوى ال�صعيدي ،من
�شتم وقدح وحط من قدره وم�ؤلفاته ،وكذا عدم تعيينه يف كر�سي اللغة العربية،
ومن �أقواله يف ذلك« :وه�أنذا قربت من ال�ستني ،ق�ضيت منها �س ًّتا وثالثني �سنة
يف التدري�س باملعاهد الدينية الإ�سالمية والكليات الأزهرية ،وال �أزال �أعاين فيها
ما �أعاين من عقوبات وه�ضم حقوق ،وال ذنب يل �إال �أين ن�ش�أت �أدين ب�إ�صالح
الأزهر ،و�أرى �أن الإ�سالم يف حاجة �إىل حركة تعيده �إىل ما كان عليه من حياة
التجديد والنهو�ض ،وتق�ضي على ما �أ�صابه من جمود وركود»(((.
ولعل ال�سبب احلقيقي وراء عدم �إن�صاف جلنة العلماء لل�شيخ ال�صعيدي
يرجع �إىل حملته على الطرق ال�صوفية ،وو�صفه رجاالتها باملت�سكعني يف الدنيا
وال�شاطحني يف الدين ،وكذا نقده لبع�ض �شيوخ الأزهر الذين اعتادوا متلُّق
ال�سا�سة لنيل املنا�صب الإدارية(((.
ويف عام (1374هـ1955 /م) بد�أ حملته على التقليد يف كتابات الأزهريني
املعا�صرين ،ودخل يف مواجهة مع ال�شيخ عبد احلميد بخيت حول �أ�صول
االجتهاد والتجديد وفقه احلدود الإ�سالمية ،وقد فتح بذلك الباب على م�صراعيه
�أمام خ�صومه ،وعلى ر�أ�سهم ال�شيخ عي�سى منون الذي دخل معه يف م�ساجلة
((( ع�صمت ن�صار ،حقيقة الأ�صولية الإ�سالمية ...مرجع �سابق� ،ص.26
((( ع�صمت ن�صار ،اجتاهات فل�سفية معا�صرة يف بنية الثقافة الإ�سالمية ،دار الهداية ،القاهرة2003 ،م� ،ص - 71
.121
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ينية يف
على �صفحات الأزهر حول عقوبة املُ ْر َت ّد ،وحجية الإجماع ،وا ُحل ِّر َّية ِّ
الد َّ
الإ�سالم ،وكاد ال�شيخ عبد الرحمن تاج (1395 - 1314هـ1975 - 1896 /م)
�شيخ الأزهر �آنذاك � -أن يوقع عقوبة على ال�شيخ ال�صعيدي من جراء هجومه على
جملة الأزهر وجلنة كبار العلماء� ،إال �أن الأقدار حالت بني ال�شيخ عبد الرحمن
تاج وبني ما �أزمع عليه ،و�سيما الأحداث ال�سيا�سية ،وعلى ر�أ�سها العدوان الثالثي
على م�صر عام (1375هـ1956 /م) ،وان�شغال الأزهريني بالدعوة للجهاد وتقوية
الروح الدينية يف الر�أي العام ،وترك ال�شيخ عبد الرحمن تاج م�شيخة الأزهر
(1377هـ1958 /م).
ويف (� 27شعبان 1378هـ 7 /مار�س 1959م) و�صل ال�شيخ ال�صعيدي
ل�سن التقاعد ،فرتك الأزهر مبنا�صبه وق�ضاياه و�شيوخه ،غري �أنه مل َي ِح ْد قيد �أمنلة
عن �سعيه لتحقيق ر�سالته الإ�صالحية ،فراح يت�ساجل مع �سيد قطب (-1324
1386هـ1967 - 1906 /م) ،و�أبي الأعلى املودودي (1399 - 1320هـ/
1979 - 1903م) حول« :مفهوم اجلهاد» وق�ضية «تكفري املجتمع»« ،وطبيعة
احلكم ال�شرعي» .و ُي َع ِّقب على كتابات خالد حممد خالد التي خلط فيها بني
�أ�صول العقيدة والفكر الديني ال�سائد ،ثم عكف على �إعادة ترتيب ف�صول كتابه
حمذرا من خطر اجلماعات الإ�سالمية املُ َ�س َّي َ�سة،
ال�ضخم «املجددون يف الإ�سالم» ً
وم�ؤك ًدا على �ضرورة جتديد اخلطاب الديني مبن�أى عن جمود املتع�صبني و�شطط
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امل�ستغربني ،وا�ستمر على د�أبه يف املطالعة وكتابة التعليقات النقدية حتى هاجمه
را�ضيا ومطمئ ًّنا لق�ضاء اهلل ولطفه(((.
املر�ض ،فاعتزل النا�س ،وتهي�أ للقاء ربه ً
ويف ( 23املحرم  13 /1386مايو 1966م) انطلقت روحه �إىل عا ٍمل ٍ
خال
من الأحقاد ،و�شاغر من الكائدين واملتملقني ،ليتبو�أ املكانة التي ي�ستحقها بجوار
احلاكم العادل .وقد ترك ال�صعيدي نحو خم�سني كتابًا مطبو ًعا ،وع�شرين كتابًا
خمطوطًا� ،أهدى جميعها قبيل وفاته للجامعة الأزهرية ،ومن امل�ؤ�سف �أننا ال نكاد
جند درا�سة علمية واحدة عن جهود ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي يف ميدان
التجديد والإ�صالح والدعوة ،فرغم �أنه كتب عنه نحو  25مقالة يف الفرتة املمتدة
من (1420 -1346هـ2000 - 1928 /م) ب�أقالم :م�صطفى القاياتي ،وحممد
عبد الغني ح�سن ،وحممد يو�سف مو�سى ،ووداد �سكاكيني ،وح�سن كامل
ال�صرييف ،و�أنور اجلندي ،وحممد عبد احلليم �أبو زيد ،وحمرو�س من�شاوي اجلايل،
و�صالح الدين حممد ح�سن حمزة ،وزكي املحا�سني ،وعبد القادر ح�سني،
وحممد عبد املنعم خفاجي ،وحممد رجب البيومي ،وملعي املطيعي ،وثابت عيد،
وفوزي فا�ضل الزفزاف وكيل الأزهر ،وجمال البنا.
غري �أن جميع هذه املقاالت خال متا ًما من �أي نظرة حتليلية لأفكاره ومنهجه،
والق�ضايا التي كان له ال�سبق يف �إثارتها يف الع�صر احلديث ،مثل خطر اجلماعات
اجلانحة على الدعوة الإ�سالمية ،و�آفة التع�صب املذهبي والفتنة الطائفية ،و�ضرورة
((( عبد املتعال ال�صعيدي ،حرية الفكر يف الإ�سالم ،دار املعارف ،القاهرة2001 ،م� ،ص . 114 - 113
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تطوير مناهج الدعوة �إىل الإ�سالم ،و�ضروب الدفاع عنه �ضد خ�صومه من غالة
امل�ست�شرقني و�أ�صحاب النزعات الإحلادية ،ذلك ف�ض ًال عن جهوده يف جتديد
علم الكالم ،وعلم �أ�صول احلديث ،وعلم �أ�صول الفقه ،وتقومي الطرق ال�صوفية
املعا�صرة ،وق�ضية املواطنة ،واحلكومة املدنية ،وكيفية تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية يف
�ضوء مفهوم القومية واملجتمع املدين.
ومل ُت َق َّدم عن ال�صعيدي �سوى درا�ستني �أكادمييتني� :أوالهما بعنوان
«النتاج الأدبي لل�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي مو�ضوعاته وخ�صائ�صه» للدكتور
م�صطفى عبد الرحمن �إبراهيم عبد الرحمن ،وثانيتهما بعنوان «ال�شيخ عبد املتعال
ال�صعيدي ودرا�ساته الأدبية» للباحثة مر�سيل عبد الهادي عبد اهلل �إ�سماعيل،
وكلتاهما مل تطبعا .وحر�ص كاتب هذه ال�سطور على �إبراز �آراء ال�شيخ ال�صعيدي
التجديدية يف م�ؤمترين علميني� :أولهماُ :ع ِق َد يف كلية دار العلوم بالفيوم ،وكان
بعنوان «عبد املتعال ال�صعيدي والأ�صولية اجلديدة» عام (1423هـ2002 /م)،
وثانيهما :بكلية الآداب جامعة القاهرة  -فرع بني �سويف ،بعنوان «مفهوم
الأ�صولية بني الغرب والإ�سالم يف فكر ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي» عام
(1424هـ2003 /م) ،ذلك بالإ�ضافة لربنامج تليفزيوين عن املفكر املجدد
عبد املتعال ال�صعيدي عام (1425هـ2004 /م) ،ويف ال�سنوات اخلم�س الأخرية
اهتمت العديد من الدوائر العلمية يف �آ�سيا ب�أعمال ال�شيخ ،وظهرت ع�شرات
املقاالت يف كثري من املواقع على �شبكة الإنرتنت.
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للكتاب ق�صة

لقد حفل الن�صف الأول من القرن الع�شرين بع�شرات امل�ساجالت
واملناظرات وامل�صاوالت النقدية حول العديد من ق�ضايا الفكر والأدب واحلرية،
والوعي والتجديد والإ�صالح ،وطبيعة العالقة بني الدين والعلم ،بني اجلامدين
من �شيوخ الأزهر من جهة ،واملحافظني امل�ستنريين من املجددين من جهة ثانية،
وغالة امل�ست�شرقني من جهة ثالثة ،واملت�شبعني بالثقافة الغربية واجلمعيات الإحلادية
والفل�سفات املادية اجلانحة من جهة رابعة.
ومن �أهم هذه الق�ضايا التي طرحت يف تلك احلقبة ق�ضية هوية الثقافة
العربية ،والعقلية ال�سامية والعقلية الآرية ،والإميان والإحلاد ،والدين والفل�سفة
والعلم ،وحرية الفكر والبوح واالعتقاد ،وال�سلطة الدينية وال�سلطة املدنية ،وال�سفور
واحلجاب ،و�أ�صالة الزهد و�شطح الت�صوف ،والقدمي واجلديد ،والعامية والف�صحى،
والقومية والكوكبية ،وال�شرق والغرب ،والثوابت واملتغريات ،والوطنية والقومية،
والإ�صالح الثوري والتقومي التدريجي ،الأمر الذي �أثرى احلياة الثقافية يف م�صر
بع�شرات امل�صنفات اجلادة حول هاتيك الق�ضايا .وين�ضوي هذا الكتاب  -الذي
بني �أيدينا  -حتت مظلة كتب املناظرات العقدية� ،ش�أن تلك الكتابات التي �أطلق
عليها �إرها�صات «علم الكالم اجلديد» ،وتتمثل يف م�صنفات كل من جمال
الدين الأفغاين ،وحممد عبده ،وحممد ر�شيد ر�ضا ،وقا�سم �أمني ،و�أحمد لطفي
ال�سيد ،وعبد العزيز جاوي�ش ،وم�صطفى عبد الرازق ،وال�شيخ يو�سف الدجوي،
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واملهند�س علي يو�سف ،وال�شيخ علي يو�سف ،وم�صطفى الغالييني ،وحممد
كرد علي ،و�شكيب �أر�سالن ،وح�سن البنا ،و�سيد قطب ،وعبا�س حممود العقاد،
وغريهم من الذين ا�ضطلعوا بالدفاع عن حقائق الإ�سالم و�أ�صوله �ضد ادعاءات
خ�صومه ومطاعنهم.
وقد خا�ض ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي العديد من امل�صاوالت يف هذا
امليدان  -كما �أ�شرنا  -ومل يقف خطابه الإ�صالحي عند حد رد ال�شبهات،
وت�صويب �آراء الأغيار من امل�ست�شرقني واملب�شرين ،بل امتد �إىل مناظرة اجلامدين
من �شيوخ الأزهر ،ومنهم ال�شيخ عي�سى منون  -ع�ضو جلنة كبار العلماء  -الذي
اعرت�ض على اجتهادات ال�شيخ التي كان يطرحها على �صفحات جملة ال�سيا�سة
الأ�سبوعية منذ منت�صف الثالثينيات من القرن املا�ضي ،والكتاب  -الذي نحن
ب�صدده  -يف جممله ال يخرج عن نطاق وقائع م�ساجلة كالمية بني هذين ال�شيخني.
وقد التزم كالهما فيها بنهج املتكلمني «اجلديل» يف طرح امل�سائل ومناق�شتها،
واال�ستناد على قيا�س اخللف يف نقد احلجج مع التدليل بالن�ص القر�آين واحلديث
النبوي على �صدق االدعاءات ،واالحتجاج ب�أقوال ال�سلف للربهنة على �سالمة
الر�أي .ومل تخل املواجهات بطبيعة احلال من بع�ض �شظايا القدح وال�شتم ،فقد
و�صف ال�شيخ عي�سى منون ال�شيخ ال�صعيدي ب�أنه وقع يف �أخطاء ال ت�صدر عن
�صبيان املكاتب � -أي طالب الكتاتيب  -ومن ثم فهو غري م�ؤمتن على تدري�س
اللغة العربية وال م�ؤهل للإفتاء واالجتهاد ،ويجب ف�صله من الأزهر.
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�أما ال�شيخ ال�صعيدي فنعت مناظره باخللط والتخبط واجلمود وقلة الباع يف
ميدان العلم.
الكتاب

و�إذا ما انتقلنا �إىل بناء الكتاب ف�سوف جنده ي�شتمل على مقدمة وخامتة ،وما
جانبيا و�ضعها امل�ؤلف ل�شرح وقائع املناظرة.
يقرب من ثمانني عنوانًا ًّ
وقد افتتح امل�ؤلف كتابه بالب�سملة؛ للإعالن عن جوهر م�ضمون خطابه
وذلك بقوله« :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،احلمد هلل الذي فتح باب االجتهاد يف
الدين ،ومل يجعل اجلمود ُ�س َّنة يف العلم ،بل فتح باب التجديد يف الدين والعلم
على م�صراعيه ،وجعل لكل قرن جمددين ينه�ضون بالدين والعلم فيه؛ حتى
ال يقفا عند حد حمدود ،بل ت�سري الأمة بهما يف ركب النهو�ض والتجديد ،وال
تتخلف عنه بالركون �إىل اجلمود»(((.
وقد ك�شفت املقدمة عن وعي امل�ؤلف بر�سالته ،وخطورة املو�ضوع الذي
ت�صدى له .ثم حتدث عن ق�صة الكتاب ومناظرته مع ال�شيخ عي�سى منون ،تلك
التي بد�أت  -كما �أ�شرنا  -عقب ظهور كتاب ال�شيخ عبد املتعال« :اجتهاد جديد
يف �آية» للرد على ال�شيخ عبد احلميد بخيت ،فقام ال�شيخ عي�سى منون بالتعقيب
((( عبد املتعال ال�صعيدي ،احلرية الدينية يف الإ�سالم ،الطبعة احلالية� ،ص.3
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على ما جاء فيه ب�ش�أن «عقوبة املُ ْر َت ّد» ،وذلك على �صفحات جملة الأزهر يف
(�شعبان 1375هـ /مار�س 1956م) ،وقد رف�ض ال�شيخ حمب الدين اخلطيب
ن�شر رد ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي؛ الأمر الذي دفعه �إىل ن�شر هذا الكتاب.
وانتهى امل�ؤلف �إىل �أنه جمرد جمتهد ،له �أجران �إن �أ�صاب ،و�أجر �إن �أخط�أ،
فهو يف احلالتني م�أجور؛ لأنه ي�سعى �إىل ما فيه خري املقا�صد وح�سن الفعال ،ويبدو
وا�ضحا يف قوله« :ف�إن �أ�صبت يف هذا فلي �أجر امل�صيب ،و�إن �أخط�أت فلي
ذلك ً
عذر املخطئ».
ويبدو للقارئ �أن ال�شيخ قد انتهج يف بناء مو�ضوعه منهج ال�سرد التاريخي
واملنهج املقارن ،ويت�ضح ذلك يف ب�سطه للم�سائل ،وعر�ضه للق�ضايا ،ومقابلته بني
ما ذهب �إليه خ�صمه وما نقده فيه ،وجاءت لغته ب�سيطة �سهلة مبا�شرة ،خالية من
التقعري اللفظي والدالالت الرمزية الإحالية ،وقد ّعول يف معاجلته لبنية اخلطاب
على املنهج النقدي الكالمي ،الذي يعتمد على �صريح املعقول ،وي�ستند �إىل
�صحيح املنقول ،بالإ�ضافة �إىل كتابات الفقهاء الذين وجد يف م�صنفاتهم ما يعينه
على دح�ض مزاعم خ�صمه.
والكتاب يف جملته يعرب عن �ضرب املاتريدية اجلديدة ،التي مزجت بني
�آراء املعتزلة و�أهل ال�سنة ،وا�ستعانت باملناهج الغربية احلديثة يف �صياغة م�شروعها
احل�ضاري النه�ضوي ،ودعت �إىل بعث علم الكالم وجتديده للدفاع عن الإ�سالم
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�ضد حمالت غالة امل�ست�شرقني واملب�شرين وامل�ستغربني من �أن�صار الفل�سفات
املادية احلديثة ،وميثلها :جمال الدين الأفغاين وتالميذه ،وحممد عبده ومدر�سته.
وقد انت�صر لها ال�شيخ ال�صعيدي� .أما ال�شيخ عي�سى منون فين�ضوي حتت عباءة
فرقة الأ�شاعرة احلديثة التي �أحيت تراث �أبي حامد الغزايل ،ومزجت بني �آراء
�أبي من�صور املاتريدي يف الفقه ،وال�صوفية يف العبادات ،و�أهل ال�سنة يف العقائد،
وميثلها :حممد زاهد الكوثري وم�صطفى �صربي يف تركيا ،و�شبلي النعماين يف
الهند ،وجمهرة �شيوخ الأزهر خالل تلك احلقبة يف م�صر .و�سوف نتناول يف
ال�سطور التالية منت الكتاب ب�شيء من ال�شرح والتو�ضيح.
بنية الكتاب و�أثره

ذهب امل�ؤلف يف املقدمة �إىل احلديث عن التجديد واالجتهاد باعتبارهما
و�صرح ب�أن الهدف الذي يرمي �إليه من
من ال�سنن التي فطر اهلل عليها العقلَّ ،
ينية مكفولة �شر ًعا ،وهي �شرط من
ن�شر هذا الكتاب هو� :إثبات �أن ا ُحل ِّر َّية ِّ
الد َّ
�شروط الإميان ،وهي ملج�أ يف الوقت نف�سه للمت�شككني واملرتابني فيما يعتقدون،
خطريا على
دينيا ً
ويت�ضح ذلك يف قوله« :وبعد ،فهذا الكتاب يحوي اجتها ًدا ًّ
ينية يف الإ�سالم عامة ،يف دعوة غري امل�سلم �إليه،
�صغر حجمه ،ويبينّ �أن ا ُحل ِّر َّية ِّ
الد َّ
ويف دعوة من �أ�سلم ثم ارتد ،وقد �سبقني بع�ض العلماء املجددين �إىل ترجيح هذا
احلكم ،يف دعوة غري امل�سلم �إىل الإ�سالم ،وه�أنذا يف هذا الكتاب �أحلق به ترجيح
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هذا احلكم فيمن �أ�سلم ثم ارتد ،و�إين �أحمد اهلل على توفيقي �إىل ترجيح هذا
ينية ميزة للدين الإ�سالمي مطلقة ال ا�ستثناء فيها،
احلكم فيه ،لتكون ا ُحل ِّر َّية ِّ
الد َّ
خال�صة وال �شائبة تكدرها ،واهلل الهادي �إىل �سواء ال�سبيل»(((.
ثم حتدث امل�ؤلف عن رحلة جهاده �ضد جمود الأزهريني وم�ؤلفاتهم املمعنة
يف التقليد ،وتقدي�س كل ما هو قدمي دون �أدنى جهد منهم يف فح�صه ونقده
وجتديده ،كما َبينَّ َ �سعة ثقافته و�إملامه بالعديد من املعارف ،وذلك على العك�س
من ُجلِّ زمالئه من الأزهريني.
وا�ستعر�ض وقائع مناظراته النقدية مع ال�شيخ خالد حممد خالد ،وال�شيخ
حممد الغزايل ،وطه ح�سني ،وعلي عبد الرازق ،و�أكد �أن نهجه يف الرد على
اجلاحمني واجلانحني وال�شاطحني هو النقد العلمي ،ولي�س ال�شجب والتكفري
والتهديد والوعيد.
ثم انتقل �إىل �شرح معوقات �إ�صالح التعليم يف الأزهر ،ودور ال�شيخ حممد
عبده يف حتديث مناهجه ،وذلك بقوله« :ولقد كان الف�ضل يف �إن�شاء النظام
احلديث بالأزهر واملعاهد الدينية لل�شيخ حممد عبده (رحمه اهلل تعاىل) ،وكان
إ�صالحا يق�ضي على كل �آثار اجلمود يف الأزهر ،ويفتح
(رحمه اهلل تعاىل) يريده � ً
يف علومه باب االجتهاد والتجديد ،ويق�ضي على الكتب الأزهرية التي ال ميكن
((( املرجع ال�سابق� ،ص.4 - 3
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�إ�صالح الأزهر على هذا النحو مع بقائها ،ولكن �أولياء الأمر يف عهده ر�أوا �أن هذا
�سيكون طفرة ت�ؤدي �إىل ف�شل الإ�صالح ،ور�أوا �أن ي�سريوا فيه على �سبيل التدريج،
فلم ي�سع ال�شيخ حممد عبده �إال �أن يوافقهم ،ولكنه مل يلبث �أن ثار عليه �أهل
الأزهر ،و�أعلنوا �سخطهم على النظام احلديث الذي �أخذهم به ،فرتك لهم الأزهر
ومل يعد �إليه ،وترك لهم النظام احلديث ليخ�ضعوه للجمود وال يخ�ضعوا اجلمود
له ،فبقي اجلمود فيه عزي ًزا كما كان قبل هذا النظام ،حتى عجز �إىل يومنا هذا عن
تخريج مثل ال�شيخ حممد عبده ،ولو �أنه �سار يف طريق التدرج لو�صل �إىل الغاية
التي �أرادها منه ،وهي فتح باب االجتهاد والتجديد يف علوم الأزهر»(((.
ثم تناول خلفيات مناظرته مع ال�شيخ عي�سى منون ومالب�ساتها و�أبعادها،
كما حر�ص على �إيراد ن�ص مقالة خ�صمه � -أي مقالة ال�شيخ عي�سى منون -
بحرفها ،تلك التي حتدث فيها عن عقوبة املُ ْر َت ّد يف الإ�سالم .وحتدث عن جمود
القائمني على جملة الأزهر ،وقدرتهم على قلب احلقائق ،وتلفيق الأدلة وال�شواهد،
ورمي النا�س بالباطل ،وتوجيه تهمة املروق والكفر �إليهم.
وميكننا �إيجاز موا�ضع اخلالف بني ال�شيخني عي�سى منون وعبد املتعال
ال�صعيدي التي طرحت يف �أَتون الت�ساجل فيما يلي:
�أولها :حول مفهوم االجتهاد والتقليد.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .14 - 13

53

تقدمي

53

ثانيها :حول حجية الإجماع.
ثالثها :عن حجية قتل املُ ْر َت ّد.
رابعها :العالقة بني النا�سخ واملن�سوخ يف القر�آن وال�سنة.
ينية يف الإ�سالم ومنهج الدعوة �إليه.
خام�سها :عن ا ُحل ِّر َّية ِّ
الد َّ
�ساد�سها� :أن احلكم بقتل املُ ْر َت ّد ال يقع �إال على املُ ْر َت ّد املُ َقاتل� ،أو املتعمد �إف�ساد
الدين� ،أو املعاند الذي يعمد �إىل الت�شكيك يف ثوابت العقيدة لن�شر الإحلاد
بني اجلمهور� .أما املُ ْر َت ّد ب�سبب جهله ببع�ض احلقائق� ،أو املرتاب يف بع�ض
امل�سائل� ،أو املتع�صب لفكرة جاهلة ،في�ستتاب �أب ًدا؛ لأن �سبيل هدايته لي�س
القمع �أو القتل ،بل الدعوة باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،واجلدل القائم على
ح�سن اخلطاب ،واحلجة العاقلة ،و ُيرج�أ عقاب املعاند منهم �إىل الآخرة.
وقد تبنى ال�شيخ عي�سى منون ر�أي املحافظني اجلامدين املقلدين� ،إذ اعترب
�أن التقليد يف فقه الأ�صول واجب ،و�أن حجية الإجماع من الثوابت التي ينبغي
على امل�سلم �أال يخرج عليها.
ثم حتدث ال�شيخ منون عن �شروط املجتهد املتمثلة يف الإملام بالفقه وعلومه،
واللغة العربية وقواعدها ،وما يتعلق بالأحكام من القر�آن وال�سنة ،والإحاطة بقواعد
ا�ستنباط الأحكام ال�شرعية .وادعى �أن هذا الع�صر ال يتوفر فيه �شروط املجتهد،
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ومن ثم يجب ال�سري على �سنة ال�سلف من �أكابر الفقهاء والعلماء ،ونا�شد احلكومة
�أن ت�سن قانونًا يحجر على غري املخت�صني اال�شتغال بالإفتاء ،وتوعد من جتر�أ على
ال ُفتيا �أو االجتهاد يف النوع الأول � -أي الأ�صول واحلدود ال�شرعية  -بالزجر من
زمرة امل�سلمني ،و�أ�ضاف �أن الإ�سالم �إذا مل يكن له كهنة فله رجال خمل�صون
يدافعون عن ثوابته وهم علماء الأمة ،و�أن التعدي على حدود اهلل ال ميكن �إدراجه
�ضمن حرية الفكر(((.
وقد رد ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي على ما تقدم مبا يلي:
�إن ال�شيخ عي�سى منون ُي َ�ض ِّيق من باب االجتهاد ،ويفتح طريق التقليد.
و�أن دعوة املُ َ�ش ِّرع على ل�سان النبي لالجتهاد مل تكن مقيدة ،بل جاءت مطلقة
�أي يف الأ�صول والفروع م ًعا.
فالأ�صول ال تخلو من الأحكام الظنية ،كما �أن الفروع ال تخلو من الأحكام
القطعية ،فالعربة هنا بطبيعة احلكم ودرجته ،فكل ما يدرج حتت الأحكام الظنية
ميكن االجتهاد فيه ،وكل ما يدرج �ضمن الأحكام القطعية ال جمال لالجتهاد
فيه ،و�أن موقف ال�شيخ عي�سى منون هذا يتعار�ض مع �أهداف جمعية التقريب بني
املذاهب التي تهدف �إىل �إزالة اخلالف بني الفرق الإ�سالمية وتوحيد كلمتهم،
وذلك باالجتهاد يف اجتياز مواطن اخلالف ،والت�سامح المِ ِّلي.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .27 - 24
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كما �أن خمالفة الإجماع لي�ست بدعة ،وال ُم ُروقًا من الدين ،فاالجتهاد
يفارق الإجماع ،كما �أن الإجماع مل يتحقق على الإطالق بعد ع�صر ال�صحابة،
والدليل على ذلك وجود املذاهب الفقهية يف الفروع .وعليه ،فاحلجر على هذا
اجليل ،و�سلبه حق االجتهاد لي�س من ال�شرع يف �شيء ،فعلماء ال�سلف رجال
�أعملوا عقولهم يف الن�صو�ص وا�ستنبطوا ،ونحن ن�ستطيع كذلك فعل ما فعلوه،
فهم رجال ونحن رجال.
كما �أن الأئمة الأربعة قد اجتهدوا ،ومل َي ْج ُم ُدوا على فقه �سلفهم ال�صالح،
ومل يطعن �أحدهم يف علم خمالفيه(((.
ثم انتقل امل�ؤلف �إىل ق�ضية قتل املُ ْر َت ّد ،فذهب �إىل �أن احلكم بقتل املُ ْر َت ّد
لي�س من الأحكام القطعية ،بل من الأمور االجتهادية ،والدليل على ذلك
اختالف الفقهاء حوله؛ فامل�شهور هو القول بقتله ،وغري امل�شهور هو اال�ستتابة �أب ًدا.
ويقول يف ذلك« :واحلقيقة �أن املُ ْر َت ّد فيه �أقوال كثرية غري هذا القول املعروف
لل�شيخ عي�سى منون و�أمثاله ،ومن هذه الأقوال �أنه ُي ْ�ستتاب �أب ًدا وال يقتل»(((.
وانتهى �إىل �أن املُ ْر َت ّد املقا ِتل ،والذي يعمد �إىل �إف�ساد الدين ،هو الذي ي�ستحق
القتل دفا ًعا عن ال�صالح العام ،والثابت ال َع َق ِدي لدى اجلمهور ،و�أمن البالد،
ويقول« :وال �شك �أن القول ب�أن املُ ْر َت ّد ي�ستتاب �أب ًدا وال يقتل �أن�سب من غريه مبا
((( املرجع ال�سابق� ،ص .37 - 30
((( املرجع ال�سابق� ،ص.38
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ينية ،و�أن�سب منه ما ذهبنا �إليه من �أن املُ ْر َت ّد ال ُيكْ َره
جاء به الإ�سالم من ا ُحل ِّر َّية ِّ
الد َّ
على الإ�سالم بقتل وال ب�سجن وال بنحوهما من و�سائل الإكراه ،و�إمنا يدعى �إىل
العودة �إىل الإ�سالم باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،كما يدعى غريه ممن مل ي�سبق له
أي�ضا ،ف�إن �أجاب فبها ،و�إال مل يكن جزا�ؤه �إال العقاب على
�إ�سالم بهذه الو�سيلة � ً
�صريحا»(((.
نفيا عا ًّما ً
ِر َّد ِته يف الآخرة ،وقد نفى الإكراه على الدين ً
ثم و�ضع امل�ؤلف �آراء خ�صمه يف م�س�ألة «وجوب قتل املُ ْر َت ّد» يف ثنايا ردوده
امل�شتعلة ،مبي ًنا �أن اتفاق حكم الأئمة الأربعة على قتل املُ ْر َت ّد مل مينع وقوع اخلالف
بينهم يف قتل املُ ْر َت ّدات ،وال يف مدة اال�ستتابة التي ت�سبق القتل وعددها ،ف�ض ًال
عما رواه غريهم عن اال�ستتابة �أب ًدا ،مثل ما رواه �إبراهيم النخعي يف �أنه ي�ستتاب
�أب ًدا وابن حزم يف «المُ حلّى» ،واحلافظ ابن حجر يف «فتح الباري» ،الأمر الذي
ي�ؤكد �أن باب االجتهاد يف احلدود لي�س حرا ًما وال بدعة ،و�أن الأمر ِب ُر َّمته لي�س
من امل�سائل القاطعة الثبوت والداللة.
و�أكد امل�ؤلف �أن املراد من اال�ستتابة �أب ًدا هو ا�ستتابة املُ ْر َت ّد متى يعود �إىل
الإ�سالم ،ثم ي�ستتاب ثانية �إذا عاد �إىل ردته حتى يرجع .وهكذا �أب ًدا.
�أما رواية عمر بن اخلطاب عن تف�ضيله ملراجعة املُ ْر َت ّد ،و�سجن املعاند،
وكراهته لقتله ،ال يعني  -عند ال�شيخ عي�سى منون  -املنع على الإطالق ،بل هي
((( املرجع ال�سابق� ،ص .39
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املهلة �أو الرتك لأجل ،وذكر عدة روايات رواها مالك بن �أن�س ،ت�ؤكد �أن عمر بن
اخلطاب كان يريد �أن ي�سجن املُ ْر َت ّد ثالثة �أيام ي�ستتاب فيها قبل قتله �إذا عاند ،ثم
ذكر �أن الأحاديث التي توجب قتل املُ ْر َت ّد نا�سخة للآيات التي توحي مبنع القتل،
وبني �أن الر�سول مل يقتل الذين طعنوا فيه؛ لأن حكم املُ ْر َت ّد مل يكن قد تقرر بعد.
�أما عن عدم قتل النبي للمنافقني يف �صدر الدعوة فريى ال�شيخ منون �أنه
يرجع �إىل رغبته يف ا�ستمالتهم حتى ال يقال �إنه يقتل �أ�صحابه.
وانتهى منون �إىل �أن الآيات التي تفيد التخيري يف الإميان لي�س لها عالقة
بق�ضية املُ ْر َت ّد.
�أما ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي فقد ذهب يف رده الثاين على ال�شيخ
عي�سى منون يف هذه امل�س�ألة �إىل ما يلي:
الأ�سلوب اخلطابي و�إلقاء التهم جزافًا  -الذي تبناه ال�شيخ عي�سى منون-
يحول بني املجددين والنهو�ض بالأمة ،و�أن ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي عندما
كتب على �صفحات «ال�سيا�سة الأ�سبوعية» عن �أن حد ال�سرقة الذي جاء يف
ال�شرع ،ميكن تخفيفه ح�سب ظروف الواقعة ومالب�ساتها ،وتغري الزمان ،واعتبار
قطع اليد هو احلد الأق�صى للعقوبة ،اتهمه �شيوخ الأزهر باملروق عقب �إدالئه بهذا
الر�أي ،وو�صفوه ب�أنه يريد �إلغاء احلدود.
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وم�ضى ال�شيخ ال�صعيدي يف انتقاداته ،وراح يتهكم على جمود ال�شيخ
الألو�سي الذي َح َّرم �صناعة الطائرات ،بحجة �أنها تنايف معجزة �سليمان الذي
�سريت له الريح.
ينية للكتابي وغريه،
ثم انتقل ال�شيخ ال�صعيدي �إىل احلديث عن ا ُحل ِّر َّية ِّ
الد َّ
وتناول ق�ضية الإكراه يف الدين ،وت�أويل الآيات والأحاديث التي ورد فيها قتال
غري امل�سلمني من الكتابيني وغريهم ،وتناول كذلك �آراء املف�سرين حولها .وانتهى
�إىل �أنه يرف�ض القول ب�أن �آيات القتال جاءت نا�سخة لآيات التخيري ،وا�ست�شهد
بر�أي ال�شيخ حممد عبده ،وتلميذه ال�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا يف «تف�سري املنار»
الذي رف�ضا فيه القول ال�شائع بن�سخ �آية «الإكراه يف الدين» ،وبينّ �أولهما� :أن
الإميان هو �إميان النف�س ،وال يتحقق ذلك بالإكراه ،كما �أن الإ�سالم متيز عن غريه
بعدم �إكراه النا�س يف الدخول فيه ،فال يكره الأب �أوالده وال العك�س� .أما �آيات
القتال فهي واجبة على امل�سلمني جتاه الذين ُيكْ رِهون امل�سلمني على ترك دينهم،
�أي �إن القتال هنا للدفاع عن احلرية ولي�س العك�س ،وملا كان كفر المُ كْ َره ال يقع
أي�ضا ،و�أ�ضاف ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي �أن ال�شارع
ف�إن �إميان المُ كْ َره ال يقع � ً
وحرم االعتداء .وعليه ،فالنبي مل يقاتل املنافقني
مل يوجب القتال �إال دفا ًعاّ ،
وحرم االعتداء على امل�شركني غري املقاتلني؛ ومن ثم فالنبي مل يقاتل
�إال دفا ًعاّ ،
املنافقني وال امل�شركني من �أهل الكتاب وغريهم �إال ر ًّدا على اعتدائهم ،وا�ست�شهد
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مبا جاء يف اخلرب ال�صحيح من قوله  عند فتح مكة« :من دخل بيته فهو �آمن»،
ومل ي�أمر �أ�صحابه بقتل امل�شركني غري املقاتلني.
وبينّ كذلك �أن ما ورد يف الأحاديث عن قتال غري امل�سلمني ي�ؤكد ما جاء
يف القر�آن من �ضرورة قتال الذين يكيدون للإ�سالم ،ويعمدون للعدوان على �أمن
الدولة الإ�سالمية .ويقول :فالقتال يف الإ�سالم لي�س من �أجل �إدخال النا�س فيه
كر ًها ،و�إمنا هو من �أجل حماية الدعوة ،وكف ب�أ�س الكفار عن امل�سلمني(((.
وقد اعتمد ال�صعيدي يف مناق�شته لل�شيخ عي�سى منون على امل�صادر عينها
حمل اخلالف ،و�أ�ضاف �إليها من �أقوال الفقهاء ومناهج �أهل ال�سلف يف الت�أويل
ما ي�ؤكد �صدق اجتهاده يف �أن الإ�سالم مل ُي َ�ش ِّرع القتال لإكراهه غري امل�سلمني
على الدخول فيه.
واعتمد كذلك على الوقائع التاريخية التي تثبت �أن �أخذ اجلزية ال يقع
�إال على �أعداء امل�سلمني بعد �شنهم احلرب على امل�سلمني ،ومن ثم ال يقع على
امل�ساملني منهم وال العاجزين عن حمل ال�سالح ،وا�ست�شهد على ذلك مبوقف
النبي من م�شركي مكة يف �صلح احلديبية وفتح مكة.
ثم انتقل �إىل م�س�ألة وجوب قتل املُ ْر َت ّد �إذا مل يرجع عن جنوحه ،وبني �أن
�شرعيا على �إطالقه  -كما اعتقد
حجية الإجماع يف هذا احلكم لي�ست دلي ًال ًّ
((( املرجع ال�سابق� ،ص .41-37
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ال�شيخ عي�سى منون  -وذلك لأن خمالفة الإجماع من الأمور التي مل يحجر
عليها الإ�سالم ،وقد وقع ال�صحابة يف خمالفة الإجماع يف م�س�ألة البيعة لأبي بكر
وعمر ومعاوية ،ومن ثم فمخالفة الإجماع لي�ست �ضربًا من �ضروب الكفر� ،إال
�إذا جاءت املخالفة يف حكم قاطع الثبوت وقاطع الداللة ،مثل وجوب ال�صالة
والزكاة وال�صوم على امل�سلم .كما �أن املذاهب الأربعة على �شهرة العاملني بها
ال تعد �إجما ًعا مطل ًقا؛ فهناك مذاهب �أخرى و�أقوال فقهية تخرج عن الإجماع
الذي و�ضع �شروطه ال�شيخ عي�سى منون ،فقد خالف ابن تيمية الإجماع يف م�س�ألة
عدم وقوع الطالق ثالثة بلفظه ،وكذا يف عدم وقوع الطالق امل�شروط .ومل يحجر
الفقهاء على ر�أيه با�سم خمالفة الإجماع ،بل كان �سجنه ب�أمر من ال�سا�سة ،وانتهى
ال�صعيدي �إىل �أن القول ب�أن حجية الإجماع على قتل املُ ْر َت ّد غري �صحيحة وغري
قاطعة؛ لأنها تتعار�ض مع �صريح املنقول ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ [البقرة،]256 /
و�أن عدم الإكراه يف الدين يكون يف االبتداء كما يكون يف االنتهاء .وعليه ،ال
يكره املُ ْر َت ّد بحب�سه� ،أو بتخويفه� ،أو بتهديده ،بل ب�إقناعه عن طريق احلوار واحلجة
باحلجة.
ثم تناول ادعاءات القائلني بقتل املُ ْر َت ّد ،وبينّ �أن ما جاء يف قول ر�سول اهلل :
« َم ْن َب َّدلَ دي َنه فاقتلوه» ال يق�صد به العموم ،بل من عمد �إىل �إف�ساد الدين� ،أو
حمل �سيف اخليانة �ضد امل�سلمني.
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ثم �أورد ما جاء يف كتاب «املُحلَّى» البن حزم عن هذه امل�س�ألة ،و�أكد �أن
النبي  مل يقتل املنافقني رغم علمه بكفرهم.
ثم ر ّد على مقولة ابن حزم �أن النهي عن قتل املُ ْر َت ّد قد ُن ِ�س َخ بوجوب
القتل ،وبني �أن ر�سول اهلل  مل ي�أمر بقتل املنافقني �إال بعد حملهم ال�سيف
وتقتيلهم امل�سلمني.
وراح يو�ضح �أن قوله تعاىل :ﮋﭓ ﭔ ﭕﮊ [التوبة،]73 /
ال يعني قاتلهم ،بل املجاهدة تعني بذل اجلهد لدفع ال�ضرر ،وذلك ح�سبما جاء
يف تف�سري فخر الدين الرازي.
وانتهى �إىل �أن اال�ستتابة للمرتد ال تخرج عن كونها دعوة باحلكمة واملوعظة
فح�سب� ،أما ال�سجن والتهديد للمت�شككني واملُ ْر َت ّدين ف�إنه يدفع بع�ضهم �إىل
النفاق والبع�ض الآخر �إىل العناد ،وي�ؤكد مزاعم �أعداء الإ�سالم ب�أنه لي�ست هناك
حرية دينية يف الإ�سالم.
واختتم حديثه ب�أن الربهان والإقناع �أكرث حجية من الإجماع ،و�أن اجلمود
بحجة ال�سري على نهج ال�سلف ي�ضيع اجتهادات اخللف ،و َع َّول يف ذلك على
كتابات ابن جني واجلاحظ.
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واجلدير بالإ�شارة يف هذا املقام �أن ال�شيخ عبد املتعال مل ينكر حجية
الإجماع ك�أ�صل من �أ�صول الت�شريع الإ�سالمي  -كما يت�صور البع�ض  -بل �أراد
تو�ضيح �أنه يختلف عن التقليد واملتابعة ،واجلمود على �آراء ال�سلف يف امل�سائل
التي مل تتحقق فيها �شروط الإجماع� ،أي امل�سائل اخلالفية التي ترد �إىل ر�أي
ع�صبة �أو جماعة �أو مذهب ،ومن �أقواله يف ذلك�« :إين �أرى �أن الإجماع حجة
فيما ال ميكن اخلالف فيه ،كوجوب ال�صالة والزكاة وال�صوم واحلج ،و�أنه لي�س
بحجة فيما ميكن اخلالف فيه ،كامل�سائل التي مل تعلم من الدين بال�ضرورة ،وهي
التي ال ي�ؤدي اخلالف فيها �إىل هدم ركن من �أركان الإ�سالم ،كم�س�ألة املُ ْر َت ّد»(((.
وال غرو يف �أن هذا الكتاب يعد من �أهم م�صنفات ال�شيخ عبد املتعال
ال�صعيدي ،ويرجع ذلك �إىل م�ضمونه الذي يحوي جوهر م�شروعه الذي جاهد
فيه لفتح باب االجتهاد ،وجتديد علم �أ�صول العقيدة ،وحتديث �آليات الدعوة،
واملواجهة والنقد ،ف�ض ًال عن ِج َّدة وطَ َرافة الق�ضية التي تناولها� ،أال وهي :جتديد
فقه احلدود((( ،واحلكم على املُ ْر َت ّد ،تلك الق�ضية التي �أُ ِثريت ثانية منذ مطلع
الثمانينيات وما زالت �أ�صدا�ؤها ترتدد يف كتابات املحافظني واملجرتئني على حد
�سواء ،وال ميكننا القطع ب�أن الذين تبنوا �آراء ال�صعيدي من املفكرين املعا�صرين
�أخذوا عنه �أو ت�أثروا به ،ولكن الثابت الذي ال ميكن �إنكاره �أن ال�شيخ ال�صعيدي
هو �أول من طرح هذه الق�ضية على مائدة الت�ساجل يف الفكر الإ�سالمي املعا�صر.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .100
كثريا « -يف احلدود الإ�سالمية».
((( وهو نهج �سلكه منذ عام 1936م ،يف كتابه الذي مل ين�شره  -وقد �أ�شار �إليه ً
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قائمة ببليوجرافية مب�ؤلفات ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي

(� )1أبو العتاهية ال�شاعر العاملي ،دون نا�شر ،دون تاريخ.
ويقع يف � 168صفحة ،تناول فيه امل�ؤلف �شعر �أبي العتاهية و�سريته تناو ًال
نقديا.
ًّ

( )2اجتهاد جديد يف �آية :ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ ،القاهرة ،مطبعة
االعتماد1954 ،م.
ويقع يف � 71صفحة من القطع ال�صغري ،رد فيه امل�ؤلف على فتوى ال�شيخ عبد
احلميد بخيت املدر�س بكلية �أ�صول الدين ،يف ق�ضية �صوم رم�ضان ورخ�صة
الإفطار التي طرحت على مائدة الت�ساجل «�أ�صول فقه» �آنذاك.
( )3الآجرومية الع�صرية ،القاهرة ،مطبعة الرحمانية1921 ،م.
ويقع يف � 88صفحة من القطع ال�صغري ،وهو �إحدى حماوالت امل�ؤلف لتجديد
طرق درا�سة علم النحو.
( )4الأزهر وكتاب درا�سات قر�آنية ،القاهرة ،دار الفكر العربي1964 ،م.
ويقع يف � 84صفحة من القطع ال�صغري ،ويحوي ردود امل�ؤلف على انتقادات
الأزهريني وتعليقاتهم على كتابه :درا�سات قر�آنية.
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(� )5أ�سرار التمثيل بني الطريقة الأدبية والتقريرية ،القاهرة ،املطبعة املنريية،
1955م.
ويقع يف � 79صفحة من القطع ال�صغري ،ويحوي العديد من التحليالت
البالغية التي تربز قدرة اللغة العربية على التعبري.
( )6الإ�صالح الإ�سالمي يف �أدب �صدر الإ�سالم ،خمطوط.

يقع يف  107ورقات ،حمفوظ مبكتبة الأزهر ،حتت رقم .7165
(� )7أ�ضواء على فل�سفة ابن خلدون ،خمطوط.

حمفوظ يف مكتبة �أ�سرة امل�ؤلف ،ويقع يف نحو ثمانني �صفحة على �شكل
كرا�سة بخط امل�ؤلف ،تناول فيها نظرية ابن خلدون يف التطور ،وفل�سفة التاريخ
واالجتماع ،وموقفه من املتكلمني والفال�سفة وال�صوفية.
( )8الأقوال احل�سان يف ح�سن نظم القر�آن ،طنطا ،املطبعة العمومية ،دون تاريخ.
ويقع يف � 264صفحة من القطع ال�صغري ،وتناول �أ�شهر كتابات علماء اللغة
يف الإعجاز النظمي للقر�آن.
(� )9إي�ضاح املنطق القدمي يف منت التهذيب لل�سعد التفتازاين و�شرحه للخبي�صي،

القاهرة ،مطبعة املحمودية1940 ،م.
ويقع يف � 152صفحة من القطع الكبري ،تناول فيه امل�ؤلف تاريخ علم املنطق،
وخطبة �شرح اخلبي�صي ،ومقدمة ال�شروع يف علم املنطق ،وتعريف الدالالت
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و�أحكامها ،ومباحث الألفاظ ،ومبادئ الت�صورات ،ومقا�صد الت�صورات،
ومبادئ الت�صديقات ،ومقا�صد الت�صديقات.
( )10ب�سط �سامع امل�سامر يف �أخبار جمنون بني عامر :لأبي عبد اهلل

�شم�س الدين حممد بن علي بن طولون الدم�شقي ال�صاحلي ،القاهرة،
مكتبة القاهرة1964 ،م.
ويقع يف � 160صفحة من القطع الكبري ،درا�سة وحتقيق ،تناول فيه امل�ؤلف
جانبا من تاريخ ال�شعر الغزيل ،وقام بتحليل ق�صة جمنون ليلى العامرية
ً
وكتابات امل�ؤرخني حولها.
( )11بغية الإي�ضاح لتلخي�ص املفتاح يف علوم البالغة ،القاهرة ،مكتبة الآداب،
دون تاريخ.
ويقع يف جز�أين ،تناول فيه �أ�صول علم البيان ،ومراحل تطوره ،و�ألوانه و�أنواعه.
( )12بغية ال�سالك �إىل �أو�ضح امل�سالك ،القاهرة ،مكتبة حممد علي �صبيح،
1964م.
ويقع يف � 330صفحة من القطع الكبري ،تناول فيه ن�ش�أة علم النحو ،وعالقته
بعلم املنطق ،والقواعد النحوية.
( )13البالغة العالية ،القاهرة ،املطبعة ال�سلفية ،دون تاريخ.
ويقع يف � 128صفحة من القطع ال�صغري ،وهو كتاب درا�سي لطالب كلية
اللغة العربية بالأزهر ،تناول فيه القواعد البالغية وتدريبات عليها.
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( )14تاريخ الإ�صالح يف الأزهر و�صفحات من اجلهاد يف الإ�صالح ،القاهرة،
مطبعة االعتماد1943 ،م.
ويقع يف � 185صفحة من القطع الكبري ،تناول فيه امل�ؤلف تطور الأزهر منذ
ن�ش�أته ،واحلركات الإ�صالحية احلديثة يف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين.
( )15تاريخ اجلماعة الأوىل لل�شباب امل�سلمني بريا�سة النبي  ،طنطا ،مطبعة
جريدة الكمال ،دون تاريخ.
جانبا من �سرية النبي
ويقع يف � 160صفحة من القطع ال�صغري ،ويحوي ً
و�صحابته يف �صدر الدعوة.
( )16تاريخ العرب يف اجلاهلية و�صدر الإ�سالم ،القاهرة ،مطبعة الطلبة1933 ،م.
ويقع يف � 198صفحة من القطع ال�صغري ،تناول فيه كتابات امل�ؤرخني عن هذه
احلقبة ،وا�ستعر�ض تاريخ العرب االجتماعي وال�سيا�سي والثقايف يف الع�صر
اجلاهلي و�صدر الإ�سالم.
( )17جتديد علم املنطق يف �شرح اخلبي�صي على التهذيب ،القاهرة ،مطبعة الر�سالة.
ويقع يف � 175صفحة من القطع الكبري ،ويعد من �أوائل الكتب الدرا�سية
الأزهرية التي تناولت علم املنطق بنظرة حتليلية معا�صرة؛ �إذ حر�ص امل�ؤلف
على تو�ضيح الأطوار التاريخية لعلم املنطق ،و�أثره يف ال�شعر العربي والنحو
والبالغة ،وك�شف عن جهود املناطقة امل�سلمني يف نقده ،ثم تناول املناطقة
املحدثني ومناهجهم يف اال�ستدالل ،وطرائقهم يف و�ضع الق�ضايا.
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( )18تعليقات على �سر الف�صاحة البن �سنان اخلفاجي ،القاهرة ،دون تاريخ.
( )19تعليقات على �شرح ال�سراجية يف علم املرياث� ،شرح وتعليق ،دون تاريخ.
( )20التوجيه الأدبي للعبادات يف الإ�سالم،القاهرة ،دار الفكر العربي.
ويقع يف � 174صفحة من القطع ال�صغري ،حتدث فيه عن احلكمة ال�شرعية
واملقا�صد الأخالقية للعبادات الإ�سالمية.
( )21توجيهات نبوية ،القاهرة ،مكتبة الآداب1951 ،م.
ويقع يف � 173صفحة من القطع ال�صغري ،وهو كتاب درا�سي ي�شتمل على
ثالثني حدي ًثا ،وقد تناول فيه ق�ضية الإ�سناد و�صحة املنت ،وبني �أن �صحة
الإ�سناد ال تكفي وال �سيما �إذا كان املنت ال يتفق مع القر�آن من جهة
والأحاديث الأخرى من جهة ثانية و�صريح املعقول من جهة ثالثة ،وانتهى
�إىل �أن املجتهد ميكن �أن ي�ستعني بالأحاديث ال�ضعيفة من حيث ال�سند ما
دامت متونها موافقة ل�صلب العقيدة والعقل.
نبويا ،القاهرة ،مكتبة حممد علي
( )22توجيهات وحتقيقات يف ع�شرين حديثًا ًّ
�صبيح1956 ،م.
ويقع يف � 64صفحة من القطع ال�صغري ،وهو كتاب درا�سي ي�شتمل على
حتليالت ُلغوية وت�أمالت فل�سفية وعلمية كتبها امل�ؤلف على �شكل �س�ؤال
وجواب للتعقيب على ما �أورده من �أحاديث.
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( )23ثقافات �إ�سالمية ،القاهرة ،دار الوعي القومي ،دون تاريخ.
ويقع يف � 219صفحة من القطع ال�صغري ،وي�شتمل على عدة مقاالت نقدية
حول ال�سرية النبوية والعقائد والفقه ،وعلم القراءات والفل�سفة الإ�سالمية.
( )24الثورة الأدبية لقدامى املُ َو َّل ِدين،خمطوط.
يقع يف  153ورقة ،حمفوظ مبكتبة الأزهر ،حتت رقم .7166
( )25ا ُ
ينية يف الإ�سالم ،القاهرة ،دار الفكر العربي1955 ،م.
حل ِّر َّية ِّ
الد َّ
ويقع يف � 232صفحة من القطع ال�صغري ،وي�شتمل على وقائع املناظرة التي
دارت بني امل�ؤلف وال�شيخ عي�سى منون حول :ق�ضايا االجتهاد ،وفقه احلدود،
وحرية التدين ،وعقوبة املُ ْر َت ّد .وقد �أعادت ن�شره دار املعارف عام 2001م
بتقرير عام من الدكتور حممد رجب البيومي ع�ضو جممع البحوث الإ�سالمية،
غري �أن هذه الطبعة ناق�صة ومعيبة ،ويرجع ذلك لتدخل �صاحب التقدمي يف منت
الكتاب باحلذف والتعديل ،الأمر الذي يتنافى مع قواعد الن�شر والتحقيق.

( )26حرية الفكر يف الإ�سالم ،القاهرة ،دار العربي1957 ،م .ويقع يف110
�صفحات من القطع ال�صغري ،ويحوي مقاالته املت�أخرة عن حرية الفكر
واالعتقاد واحلرية ال�سيا�سية وحرية البحث العلمي ،مع ذكره لنماذج من
�أحرار الفكر الإ�سالمي ،وهو متمم للكتاب ال�سابق ،وقد �أعادت ن�شره دار
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املعارف عام 2001م مبقدمة مقت�ضبة لتلميذه فوزي فا�ضل الزفزاف وكيل
الأزهر الأ�سبق.
( )27دائرة معارف على الهوام�ش ،خمطوط.
حمفوظ يف مكتبة �أ�سرة امل�ؤلف.
( )28درا�سات �إ�سالمية ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،مطبعة االعتماد ،دون تاريخ.
ويقع يف � 173صفحة من القطع ال�صغري ،ويحوي العديد من املقاالت حول
التف�سري والتوحيد والفقه ،وال�سرية النبوية والق�ص�ص القر�آين.
( )29درا�سات دينية و�أدبية ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،مطبعة االعتماد،
دون تاريخ.

( )30درا�سات قر�آنية ،القاهرة ،مطبعة االعتماد1959 ،م.
ويقع يف � 159صفحة من القطع ال�صغري ،ويحوي عدة مقاالت تدور حول
الق�ص�ص القر�آين ،وبع�ض املعتقدات امل�ستمدة من القر�آن واحلديث ،وذلك
بر�ؤية علمية ترمي �إىل �إعمال العقل يف تف�سري الآيات ،وحتليل الق�ص�ص
الديني (علوم قر�آن).
( )31درا�سة كتاب يف البالغة ،القاهرة ،املطبعة النموذجية ،دون تاريخ.
ويقع يف � 112صفحة من القطع الكبري.
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( )32الرجعية الأدبية يف الع�صر املرواين خمطوط.
يقع يف  200ورقة ،حمفوظ مبكتبة الأزهر ،حتت رقم .361
( )33الر�سالة العرو�ضية ،خمطوط.
يقع يف 293ورقة ،حمفوظ مبكتبة الأزهر ،حتت رقم .7167
( )34روائع النظم والنرث ،طنطا ،املطبعة العمومية ،دون تاريخ.

ويقع يف � 96صفحة من القطع ال�صغري.
( )35زعامة ال�شعر اجلاهلي بني امرئ القي�س وعدي بن زيد ،القاهرة ،املطبعة
املحمودية1934 ،م.
ويقع يف � 136صفحة من القطع الكبري ،وهو عبارة عن درا�سات �أدبية ولغوية.
( )36ال�سيا�سة الإ�سالمية يف عهد اخللفاء الرا�شدين ،القاهرة ،دار الفكر العربي،
1961م.
ويقع يف � 371صفحة من القطع الكبري ،وتناول فيه امل�ؤلف العالقة بني الدين
والدولة من منظور �سيا�سي يف عهد اخللفاء الرا�شدين ،وهو متمم للكتاب
التايل.
( )37ال�سيا�سة الإ�سالمية يف عهد النبوة،القاهرة ،دار الفكر العربي ،دون تاريخ.
ويقع يف � 232صفحة من القطع ال�صغري ،وقف فيه امل�ؤلف على الواقعات
التاريخية واملواقف ال�سيا�سية للنبي ،وعني بتو�ضيح املق�صود بال�سيا�سة
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ال�شرعية والدولة املدنية ،و�شخ�ص الر�سول الذي كان يجمع بني النبي
واحلاكم.
(� )38شباب قري�ش يف العهد ال�سري للإ�سالم ،القاهرة ،دار الفكر العربي،
1927م.
جانبا من حياة
ويقع يف � 238صفحة من القطع ال�صغري ،تناول فيه امل�ؤلف ً
�شباب ال�صحابة يف �صدر الإ�سالم.
(� )39شذرات على �شرح �شذور الذهب يف معرفة كالم العرب ،طنطا ،املطبعة
العمومية ،دون تاريخ ،يف علم اللغة.
(� )40شرح الإي�ضاح للخطيب القزويني يف املعاين والبيان والبـديع ،القاهرة،
مطبعة املحمودية1934 ،م.
ويقع يف � 228صفحة من القطع الكبري ،يف جز�أين ،يف علم البالغة.
(� )41شرح ديوان جمنون ليلى لقي�س بن امللوح بن مزاحم بن قي�س بن عدي

العامري ،القاهرة ،مكتبة القاهرة ،دون تاريخ.
درا�سة وحتقيق.
(� )42شرح وحوا�شي زبد العقائد الن�سفية ،القاهرة ،مطبعة الرحمانية.

�شرح وحتقيق.
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( )43الفقه امل�صور يف العبادات على مذهب الإمام ال�شافعي ،القاهرة ،املكتبة
التجارية1938 ،م.
درا�سة وحتقيق.
( )44يف احلدود الإ�سالمية ،خمطوط.
يقع يف  115ورقة ،حمفوظ مبكتبة �أ�سرة امل�ؤلف ،وعندي �صورة �ضوئية منه.
تناول فيه امل�ؤلف فقه احلدود ،ونقد وتعليق ال�شيخ حممد اخل�ضر ح�سني على
مقاالته يف هذا ال�سبيل التي كتبت يف جملة «ال�سيا�سة الأ�سبوعية».
( )45يف ميدان االجتهاد ،القاهرة ،جمعية الثقافة الإ�سالمية1949 ،م.
ويقع يف � 161صفحة من القطع ال�صغري ،هو جمموعة من املقاالت جممعة
عن االجتهاد يف الإ�سالم ،وبع�ض امل�سائل الفقهية التي طرحت على مائدة
الت�ساجل بني امل�ؤلف وبع�ض �شيوخ الأزهر.
( )46القر�آن واحلكم اال�ستعماري ،القاهرة ،مكتبة الآداب.
ويقع يف � 127صفحة من القطع ال�صغري ،هو جمموعة من املقاالت تناول فيها
امل�ؤلف املعنى الداليل لكلمة ا�ستعمار ،وموقف القر�آن من الغزو واحلرب،
وذلك من خالل عر�ضه لق�صة �سليمان وملكة �سب�أ ،وفتح مكة وموقف
الفتوحات الإ�سالمية من حق املواطنة لل�شعوب املغلوبة واحلكم الذاتي
لل�شعوب التي قبلت الإ�سالم ،وعاملية الإ�سالم وعن�صرية الفل�سفة الأر�سطية.

73

تقدمي

73

( )47الق�ضايا الكربى يف الإ�سالم ،القاهرة ،مكتبة الآداب ،دون تاريخ.
ويقع يف � 401صفحة من القطع الكبري ،تناول فيه امل�ؤلف �أهم الق�ضايا
الت�شريعية والفقهية التي طرحت على مائدة االجتهاد منذ ع�صر النبوة.
( )48ق�ضية جماهد يف الإ�صالح وبحوثها الدينية والعلمية والأدبية ،القاهرة،
مطبعة االعتماد1958 ،م.
ويقع يف � 142صفحة من القطع ال�صغري ،وهو ي�شتمل على جانب كبري من
�سريته الذاتية وبع�ض معاركه مع اجلامدين من �شيوخ الأزهر.
( )49الكميت بن زيد �شاعر الع�صر املرواين ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،دون
تاريخ.
( )50ملاذا �أنا م�سلم؟ القاهرة ،مكتبة ال�شرق1952 ،م.
ويقع يف � 170صفحة من القطع ال�صغري ،وي�شتمل على ق�صة يرويها امل�ؤلف
عن داعية قابل �أحد الق�ساو�سة وتبادال �أطراف احلديث حول الأ�صول
العقدية للإ�سالم وامل�سيحية ،وقد انتهج امل�ؤلف يف �صياغة �أفكارها �أ�سلوب
املناظرات.
( )51املجددون يف الإ�سالم من القرن الأول �إىل الرابع ع�شر ،القاهرة ،مكتبة
الآداب1951 ،م.
ويقع يف � 461صفحة من القطع الكبري ،تناول فيه امل�ؤلف معنى التجديد
و�سمات املجدد ،ثم تطرق �إىل الكتابات التي تناولت تاريخ املجددين يف
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الإ�سالم ،وع ّقب عليها ثم راح يعقد املقارنات بني املجددين يف احل�ضارة
الإ�سالمية وفال�سفة وعلماء �أوروبا.
( )52خمـتارات ال�شعر اجلاهلي ،القاهرة ،مكتبة القاهرة1952 ،م.
( )53م�شروع املجلة الأزهرية ،طنطا ،املطبعة العمومية1924 ،م.
املبوب واملف�سر ،خمطوط.
( )54امل�صحف َّ
حمفوظ يف مكتبة �أ�سرة امل�ؤلف.
( )55امل�صحف ومراجعات �آياته ،خمطوط.
حمفوظ يف مكتبة �أ�سرة امل�ؤلف.
( )56مع الأزهري التقدمي من ال�شيخ ال�سبكي �إىل فولتري ،خمطوط.
حمفوظ يف مكتبة �أ�سرة امل�ؤلف.
( )57مع زعيم الأدب العربي يف القرن الع�شرين ،القاهرة ،مطبعة عطايا ،القاهرة.
ويحتوي على تعليقاته النقدية على كتابات طه ح�سني يف الأدب ،ومنها :يف
ال�شعر اجلاهلي ،والفتنة الكربى.
( )58مفاتيح كنوز القر�آن ،خمطوط.
حمفوظ يف مكتبة �أ�سرة امل�ؤلف.
( )59املقرر من تاريخ �أدب اللغة لطالب ال�سنة الرابعة
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( )60من �أين نبد�أ؟ القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،دون تاريخ.
ويقع يف � 207صفحات من القطع ال�صغري ،وهو عبارة عن تعقيب نقدي على
امل�ساجلة التي دارت بني ال�شيخ خالد حممد خالد وال�شيخ حممد الغزايل
يف كتابي« :من هنا نبد�أ ،ومن هنا نعلم».
( )61املنطق املنظم يف �شرح امللوي على ال�سلم.

( )62املرياث يف الإ�سالم والرد على الفيل�سوف بينتام ،القاهرة ،مطبعة عابدين،
1932م.
( )63املرياث يف ال�شريعة الإ�سالمية وال�شرائع ال�سماوية الو�ضعية ،القاهرة،
املطبعة املحمودية1934 ،م.
ويقع يف � 183صفحة من القطع ال�صغري.
( )64النحو اجلديد ،القاهرة ،دار الفكر العربي1947 ،م.
( )65النظم الفني يف القر�آن ،القاهرة ،مكتبة الآداب ،دون تاريخ.
ويقع يف � 393صفحة من القطع الكبري ،تناول امل�ؤلف فيه �أ�سباب النزول
كبريا من علم الأ�سلوبية احلديث،
والوحدة الع�ضوية لل�سور القر�آنية ً
وجانبا ً
مع تعليقات على كتابات امل�ست�شرقني.
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( )66نقد كتاب طه ح�سني يف ال�شعر اجلاهلي ،طنطا ،مطبعة جريدة الكمال،
1925م.
( )67نقد نظام التعليم احلديث للأزهر ال�شريف وكلمة يف التعديل اجلديد

ال�صادر يف 1342هـ ،القاهرة ،املطبعة العمومية1924 ،م.
( )68النه�ضة الأدبية قبل الإ�سالم ،خمطوط.
حمفوظ يف مكتبة �أ�سرة امل�ؤلف.
( )69الو�سيط يف تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،القاهرة ،مكتبة اجلامعة الأزهرية.
ويقع يف � 164صفحة من القطع الكبري ،تناول فيه امل�ؤلف تاريخ الفل�سفة
الإ�سالمية و�أهم مباحثها و�أ�شهر �أعالمها ،وذلك يف �شيء من الإيجاز غري
املخل ،وهو من باكورة الكتابات الدرا�سية يف كلية اللغة العربية بالأزهر.

ت�أليف
عبد املتعال ال�صعيدي

ُطبع لأول مرة عام (1375هـ1955/م)

ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﮊ [البقرة]256 /

خطبة الكتاب

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي فتح باب االجتهاد يف الدين ،ومل يجعل اجلمود ُ�س َّنة يف
العلم ،بل فتح باب التجديد يف الدين والعلم على م�صراعيه ،وجعل لكل قرن
جمددين ينه�ضون بالدين والعلم فيه ،حتى ال يقفا عند حد حمدود ،بل ت�سري
الأمة بهما يف ركب النهو�ض والتجديد ،وال تتخلف عنه بالركون �إىل اجلمود.
وال�صالة وال�سالم على حممد �إمام املجددين ،و�سيد امل�صلحني ،وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني.
خطريا
دينيا ً
وبعد ،فهذا كتاب «احلرية الدينية يف الإ�سالم» يحوي اجتها ًدا ًّ
على �صغر حجمه ،ويبني �أن احلرية الدينية يف الإ�سالم عامة يف دعوة غري امل�سلم
�إليه ويف دعوة من �أ�سلم ثم ارتد ،وقد �سبقني بع�ض العلماء املجددين �إىل ترجيح
هذا احلكم يف دعوة غري امل�سلم �إىل الإ�سالم ،وه�أنذا يف هذا الكتاب �أحلق به
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ترجيح هذا احلكم فيمن �أ�سلم ثم ارتد ،و�إين �أحمد اهلل على توفيقي �إىل ترجيح
هذا احلكم فيه ،لتكون احلرية الدينية ميزة للدين الإ�سالمي مطلقة ال ا�ستثناء
فيها ،خال�صة ال �شائبة ُت َك ِّدرها ،واهلل الهادي �إىل �سواء ال�سبيل.

ق�صة الكتاب

حملة ال�شيخ عي�سى منون يف م�س�ألة املرتد

كنت �ألفت كتابًا يف م�س�ألة ال�شيخ عبد احلميد بخيت املدر�س بكلية �أ�صول
الدين ،وهو كتاب «اجتهاد جديد يف �آية ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ(((»
علي
تابعت فيه ما �أخذت به نف�سي من �إيثار التجديد على اجلمود ،و�إن �أثار ذلك َّ
العلماء اجلامدين ،فكان ال�شيخ عي�سى منون �شيخ كلية ال�شريعة وع�ضو هيئة كبار
علي مبقال عنيف
علي من �أجل ذلك الكتاب ،فرد َّ
العلماء �ساب ًقا من �أ�شد من ثار َّ
ن�شره مبجلة الأزهر يف جزء �شعبان �سنة 1375هـ ،حتت هذا العنوان «حكم املرتد
مذهبا
يف ال�شريعة الإ�سالمية» .وقد غاظ ال�شيخ عي�سى منون �أين ذهبت يف كتابي ً
جدي ًدا يف تف�سري �آية ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ مل يذهب �إليه املتقدمون،
وو�صلت فيه �إىل حكم جديد يف فطر املطيق لل�صوم ،و�أنكرت فيه ما كان من تغايل
بع�ض علماء الأزهر يف �أمر ال�شيخ عبد احلميد بخيت ،وانتقدت حكمهم عليه
بنقله من وظيفة التدري�س بكلية �أ�صول الدين �إىل وظيفة كاتب يف معهد دمنهور؛
((( البقرة.184 /
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لأنه كان يكفي تنبيهه �إىل خطئه يف هذه امل�س�ألة ،وحتذيره من املجازفة يف امل�سائل
الدينية ،حتى ال يعود �إىل مثل ما ر�آه فيها من غري دليل له فيه ،ولو �أنهم فعلوا
هذا معه ل�صانوا كرامة الأزهر مما ح�صل يف م�س�ألته ،ومل يلجئوه �إىل �أن ي�سعى يف
�إبطال حكمهم �إىل جمل�س الدولة ،فينق�ض هذا املجل�س حكمهم ،ويحكم ب�إعادته
�إىل وظيفته يف كلية �أ�صول الدين ،ثم ينتهي الأمر ب�إعادتهم له �إىل وظيفته تنفيذًا
حلكم هذا املجل�س ،بعد �أن قالوا فيه ما قالوا ،وطعنوا يف علمه مبا طعنوا ،وكانت
يعر�ضون الأزهر لها يف هذا الع�صر ،وال يدري �إال
لطمة �شديدة من اللطمات التي ِّ
اهلل ما ينتهي �إليه �أمره مبثل هذا الت�صرف منهم.
فقد ختم ال�شيخ عي�سى منون مقاله ال�سابق يف جملة الأزهر بتحري�ض �آثم
على �إخراجي من كلية اللغة العربية؛ �إذ يقول يف ختامه :فكيف يغيب عن �أ�ستاذ
يف كلية اللغة العربية ما مل يجهله �صبيان املكاتب؟ ف�إذا كان هذا مبلغ �إدراكه يف
اللغة العربية فكيف ي�صح �أن ي�ؤمتن على تدري�سها؟
ولو كان ال�شيخ عي�سى منون يزن ما يقول لوقف عند حد ما تخبط فيه
علي ،ومل يجاوزه �إىل هذا ال�سعي الآثم يف حقي ،بعد �أن ق�ضيت يف
من الرد َّ
التدري�س باملعاهد الدينية وكلية اللغة العربية نحو ثمان وثالثني �سنة ،وكان يل
فيها من الآثار العلمية ما مل يكن له ،مما َ�ش َّرق وغ ََّرب يف البالد الإ�سالمية ،وجعل
عظيما ،وتقر�أ
انت�شارا ً
دينيا مل يكن ليناله� ،إذ تنت�شر فيها م�ؤلفاتي ً
يل فيها مرك ًزا ًّ
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بحوثي يف املجالت الدينية والأدبية بتقدير من قرائها ،وعندي من تقديرهم
مل�ؤلفاتي وبحوثي ما ال يحلم به ال�شيخ عي�سى منون.
الفرق بني احلرية الدينية و�إباحة الكفر

أي�ضا يزن ما يقول َّ
كثريا قبل �أن يختم مقاله بهذا التحري�ض
ولو كان � ً
لفكر ً
الآثم؛ لأن الكتاب الذي رد عليه يف هذا املقال «اجتهاد جديد يف �آية ﮋ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ» ظهر قبل ن�شر مقاله بزمان طويل ،وقر�أه النا�س يف
م�صر والعراق وال�شام وغريها من البالد الإ�سالمية ،فلم ينكروا �شي ًئا مما �أنكره،
ومل يفهموا من ا�ستداليل بقوله تعاىل يف الآية  29من �سورة الكهف :ﮋﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ على �أنه ال �إكراه يف الإ�سالم
على الدين �أن هذا ي�ؤدي �إىل �إباحة الكفر؛ لأنه يجعل الأمر يف قوله ﮋ ﭼﮊ
للإباحة ،وهذا هو الذي قال فيه ال�شيخ عي�سى منون ما �سبق يف ختام مقاله،
وادعى فيه �أن مثل هذا ال يغيب عن العوام وال �صبيان املكاتب ،و�أنه ال ي�صح
بعده ائتماين على تدري�س اللغة يف كلية اللغة العربية ،مع �أنه هو الذي عرث يف هذا
وع�ضوا بهيئة كبار
عرثة ظاهرة ال ي�صح �أن يقع فيها من كان ً
�شيخا لكلية ال�شريعة ً
العلماء؛ لأن عدم الإكراه على الدين يف الإ�سالم ال ي�ؤدي �إىل �إباحة الكفر؛ لأن
املباح يف ال�شرع هو ما ال يثاب على فعله وال يعاقب على تركه ،والثواب والعقاب
يف هذا التعريف للمباح �أخرويان ،كما فهمناه ونحن طالب بال�سنة الأوىل من
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الأق�سام الأولية باملعاهد الدينية ،وعدم الإكراه على الدين يف الإ�سالم معناه
عدم الإكراه عليه بعقاب دنيوي من �سيف �أو نحوه ،وكم من �أ�شياء حمرمة ال
الكتابي الذي ال يخالف ال�شيخ عي�سى منون
عقاب عليها يف الدنيا ،وهذا كما يف
ّ
يف �أنه خمري بني الإ�سالم ودفع اجلزية ،فهوال يكره على الإ�سالم يف الدنيا ،وهذا
ال ي�ؤدي �إىل �إباحة الكفر له يف ال�شرع؛ لأنه يعاقب عليه يف الآخرة.
�أثر �سوء الظن يف قراءة اجلامدين للكتب

و�إمنا �أوقع ال�شيخ عي�سى منون يف هذا الفهم الذي مل يكن ينتظر من مثله
�أنه مل يكن يقر�أ يف كتابي حني كان يقر�أ فيه ،و�إمنا كان يقر�أ يف �أوهام وخياالت
قائمة يف نف�سه من جهتي ،وقد قامت فيها من زمن بعيد حني كان هو و�أمثاله
علي بالباطل ،ويفهمون كل جديد �أراه على نحو هذا الفهم اخلاطئ،
يثورون َّ
فريون �أين ملحد يف الدين ،و�أين �أبيح ال�سرقة والزنا واخلمر ونحوها مما يحد عليه
�شر ًعا ،فليكن عند ال�شيخ عي�سى منون ما ر�أيته من �أنه ال �إكراه على الدين يف
الإ�سالم معناه �إباحة الكفر ،على نحو ما قام يف نف�سه هو و�أمثاله من �أين ر�أيت يف
يوم ما �إباحة ال�سرقة والزنا واخلمر.
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ما يفهمه اجلامدون من الكتب

وهذا �إىل �أن ال�شيخ عي�سى منون �إمنا يجيد هو و�أمثاله فهم العبارات املعقدة
�شروحا تر�شدهم �إىل فهمها ،ثم يجدون حوا�شي لها بعد
يف املتون؛ لأنهم يجدون ً
ال�شروح ،ثم يجدون لها تقارير بعد احلوا�شي ،وهى ما ي�سمونها بالكتب املخدومة،
وقد �ألفوا هذه العبارات املعقدة حتى �صار املعقد عندهم �سهالً ،و�صار ال�سهل
عندهم معق ًدا؛ لأنه لي�س على �أ�سلوب املتون التي �ألفوها ،فلي�س له �شرح ير�شدهم
�إىل فهمه ،ولي�س له ٍ
حوا�ش وال تقارير تو�ضحه.
موازنة بينهم وبني امل�ؤلف يف كتبهم

وقد تربيت مثلهم يف هذه الطريقة ،وعانيت منها و�أنا طالب �أكرث مما يعانيه
�أ�شدهم تعل ًقا بها ،حتى كنت مو�ضع �إعجاب �شيوخي ،وكنت حمل ر�ضاهم
وتقديرهم ،وقد �أمكنني و�أنا طالب �أن �أ�ؤلف كتاب «زبد العقائد الن�سفية مع
�شرحها وحوا�شيه» ف�أخل�ص فيه �أح�سن تلخي�ص ما و�ضع على منت العقائد الن�سفية
من �شروح وحوا�ش وتقارير ،مع �صعوبة عباراتها ،ودقة علم الكالم الذي �أُ ِّل َفت
فيه ،وقد ا�ستعان بكتابي هذا كثري من طالب �شهادة العاملية الأزهرية ،واعرتفوا يل
بف�ضله عليهم يف نيل هذه ال�شهادة ،وبعد هذا كله ي�أتي ال�شيخ عي�سى منون ولي�س
له مثله ،في�سعى بي ذلك ال�سعي الآثم ،ويحاول �أن يدخل يف النفو�س �أين غري
م�ؤمتن على تدري�س اللغة العربية.
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ويل غري هذا �آثار كثرية خمطوطة و�ضعتها يف مدة الطلب؛ لأين كنت �أُ ْع َنى
�أ�شد العناية بالكتب الأزهرية من متون و�شروح وحوا�ش ،ومنها �أين اخت�صرت
تف�سري الفخر الرازي على هام�ش تف�سري الن�سفي ،واخت�صرت �شرح م�سلم الثبوت
وغريه من كتب �أ�صول الفقه على هام�ش كتاب املنتهى البن احلاجب� ،إىل غري
هذا مما �ألفته يف وقت الطلب.
�أثر حب امل�ؤلف للمطالعة يف نف�سه

خريا و�أنا طالب �صغري يف املكتب ،فحبب �إ َّيل
ولكن اهلل تعاىل �أراد بي ً
املطالعة �إىل �أن �شغفت بها ،حتى �إين طالعت ق�صة عنرتة �أكرث من ثالث مرات،
وكان �أهل قريتي يجتمعون حويل ويلذ لهم �سماعها مني ،و�أنا تلميذ �صغري يف
�سن الع�شر ،وملا انتقلت من املكتب �إىل املعاهد الدينية زدت يف املطالعة �شغ ًفا،
ومل �أق�صر نف�سي على الكتب الأزهرية التي كنت �أعنى بها تلك العناية ال�سابقة،
كما ق�صر ال�شيخ عي�سى منون و�أمثاله �أنف�سهم عليها ،بل كنت �أطالع اجلرائد
التي كان يندر بني الطالب الأزهريني من يطالعها يف تلك الأيام ،و�أطالع كل ما
تخرجه املطبعة من كتب قدمية وحديثة يف العلوم على اختالف �أنواعها ،من �أدب
�إىل فل�سفة �إىل تاريخ �إىل اجتماع �إىل �سيا�سة �إىل غري هذا من العلوم والفنون ،حتى
�أَ ِل ْف ُت((( هذه الكتب �أكرث من �إلفي للكتب الأزهرية ،و�شغفت بها �أكرث من �شغفي
(((	�أَ ِل ْف ُت� :أحببت( .هذا الهام�ش ي�شري �إيل �إ�ضافة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية للن�ص الأ�صلي للكتاب ،و�سوف
ي�ستعمل الرمز (م) الح ًقا للإ�شارة �إىل ذلك).
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بهذه الكتب ،وعرفت كيف �أفهم ال�صنفني� :صنف الكتب ذات املتون وال�شروح
واحلوا�شي والتقارير ،و�صنف الكتب املب�سوطة العبارة ،وهي التي ال حتتاج �إىل
ما حتتاج �إليه املتون من تعاليق ،وال ت�ضيع الزمن يف فهم ما فيها من تعقيد ،بل
عرفت بهذا ف�ساد طريقة املتون ،و�أدركت �أنها ت�صرف طالبنا �إىل العناية بالق�شور،
وحتول بينهم وبني الو�صول �إىل حقائق العلوم ،و�إىل فهم م�سائلها على الوجه الذي
يربي فيهم ملكة الفهم ال�صحيح ،وي�صل بهم �إىل مرتبة االجتهاد التي و�صل �إليها
ال�سلف ال�صالح ،حني كان ال يدر�س العلم يف مثل هذه املتون ،وال ُي ْعنى بالق�شور
يف فهمها كما نعنى بها ،ف�أخذت �أدعو �إىل الإ�صالح بني الأزهريني ،حتى �ساء
بهذا ما بيني وبني كثري من �أمثال ال�شيخ عي�سى منون ،و�ساء ظنهم بي يف عقيدتي
علي املرة بعد املرة ،ف�أداريهم و�أتلطف
ويف درجة فهمي لكتبهم ،وكانوا يثورون َّ
معهم ،حتى �أجنو منهم بح�سن التلطف ،ويقيني اهلل من �شرهم بح�سن الإخال�ص،
�إىل �أن ابتلوا مبثل ال�شيخ خالد حممد خالد ،ومبثل ال�شيخ عبد احلميد بخيت ،ممن
كال لهم ال�صاع �صاعني ،حتى انهزم احلق على �أيديهم ،وانت�صر الباطل عليهم؛
لأنهم ال يعرفون الطريق ال�صحيح لن�صر احلق ،بعد �أن تقيدوا بطريقة املتون ،ومل
يعرفوا �إال ما فيها من ق�شور �ضعيفة ،ال ميكنها �أن تن�صر ح ًّقا ،وال تقوى �أن تقف
�أمام باطل.
وقد �أمكننا بهذا �أن نقف �أمام �أعالم الفكر احلديث من �أمثال الأ�ستاذ طه
ح�سني وغريه ،وكان يل موقف مع الأ�ستاذ طه ح�سني يف كتابه «ال�شعر اجلاهلي»
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مل ميكن ال�شيخ عي�سى منون و�أمثاله �أن ي�صلوا �إليه ،وكذلك مع غريه من �أعالم
وغربت ،وحتدث
�شرقت َّ
الفكر احلديث ،وكانت يل هذه امل�ؤلفات الكثرية ،التي َّ
عنها امل�شتغلون بالعلم والت�أليف بني معجب وناقد ،وال�شيخ عي�سى منون قانع مبا
ذكرا ،و�إمنا هي �أو�ضاعنا التي تو�صل
ناله من منا�صب ال تفيده �شي ًئا ،وال ترفع له ً
�إىل مثل هذه املنا�صب من ي�ؤمن بها ،وحترم منها من يخرج عليها ،ويزهد يف هذه
املنا�صب من �أجلها.
�أثر اجلامدين يف ت�أخر الأزهر بعد النظام احلديث

وليت ال�شيخ عي�سى منون و�أمثاله ممن ال ي�ؤمن بالتجديد �أفادوا الأزهر
واملعاهد الدينية �شي ًئا عند توليهم هذه املنا�صب ،بل �إن الأزهر واملعاهد الدينية مل
جتن من َت َو ِّليهم لها �إال ال�ضرر ،و�إال �أن وقفت جامدة يف نظامها احلديث كما كانت
جامدة قبل هذا النظام؛ لأن من توىل �أمرها كان من �أمثال ال�شيخ عي�سى منون،
تخرجوا من الأزهر قبل هذا النظام ،ومل ي�ؤمنوا بحاجة الأزهر �إىل التجديد،
ممن َّ
فكانوا يكرهون هذا النظام يف قرارة �أنف�سهم ،ويعتقدون �أنه �أ�ضعف العلوم القدمية
يف الأزهر ،و�أفقد طالبه ملكة البحث يف عبارات املتون على نحو ما كان متب ًعا يف
الأزهر القدمي ،فتع�صبوا لبقاء هذه املتون و�شروحها وحوا�شيها وتقاريرها يف النظام
احلديث ،فبقي ببقائها يف الأزهر واملعاهد الدينية ما فيها من اجلمود الفكري
ب�صي�صا من النور مل
وال�ضعف العلمي ،ومل يدرك طالبها من النظام احلديث �إال ً
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يتمكن من الق�ضاء على ظالم العهد القدمي ،وبهذا مل ميكن النظام احلديث �أن
يكون منهم جي ًال جدي ًدا له طابع حديث يف الفهم والتفكري ،يالئم بينهم وبني
ّ
ما َج َّد يف العامل من نه�ضة حديثة يف العلم والعرفان ،ويك�سبهم تقدير القائمني
على هذه النه�ضة من �أويل الأمر ،فلم ي�ستفد الأزهر من النظام احلديث �إال �أن
�أفقده اجليل القدمي الذي كان مو�ضع تقدير النا�س �إىل حد ما ،وال�سيما العامة
الذين كانوا يت�أثرون مبا يبدو عليه من مظاهر ال�صالح والزهد يف الدنيا ،ثم و�ضع
مكانه جي ًال �آخر ال يك�سب تقدير العامة و�أ�شباهها؛ لأنه تخلى عن مظاهر اجليل
القدمي ،وال يك�سب تقدير اخلا�صة من ذوي الثقافة احلديثة؛ لأنه مل يتخلَّ �إال
عن مظاهر اجليل القدمي ،ومل يتخل�ص كل التخل�ص مما كان فيه اجليل القدمي من
العزلة واجلمود.
غر�ض ال�شيخ حممد عبده من النظام احلديث

ولقد كان الف�ضل يف �إن�شاء النظام احلديث بالأزهر واملعاهد الدينية لل�شيخ
إ�صالحا يق�ضي
حممد عبده  -رحمه اهلل تعاىل ،وكان  -رحمه اهلل تعاىل  -يريده � ً
على كل �آثار اجلمود يف الأزهر ،ويفتح يف علومه باب االجتهاد والتجديد ،ويق�ضي
على الكتب الأزهرية التي ال ميكن �إ�صالح الأزهر على هذا النحو مع بقائها ،ولكن
�أولياء الأمر يف عهده ر�أوا �أن هذا �سيكون طفرة ت�ؤدي �إىل ف�شل الإ�صالح ،ور�أوا
التدرج ،فلم ي�سع ال�شيخ حممد عبده �إال �أن يوافقهم،
�أن ي�سريوا فيه على �سبيل ُّ
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ولكنه مل يلبث �أن ثار عليه �أهل الأزهر ،و�أعلنوا �سخطهم على النظام احلديث
الذي �أخذهم به ،فرتك لهم الأزهر ومل يعد �إليه ،وترك لهم النظام احلديث
ليخ�ضعوه للجمود وال يخ�ضعوا اجلمود له ،فبقي اجلمود فيه عزي ًزا كما كان قبل
هذا النظام ،حتى عجز �إىل يومنا هذا عن تخريج مثل ال�شيخ حممد عبده ،ولو �أنه
�سار يف طريق التدرج لو�صل �إىل الغاية التي �أرادها منه ،وهي فتح باب االجتهاد
وخلرج لنا �آالفًا مثل ال�شيخ حممد عبده ،يرفعون من
والتجديد يف علوم الأزهرَّ ،
�ش�أن الأزهر ويحفظون مكانته عند �أويل الأمر ،في�أخذون بيده �إىل الأمام ،وال
ي�صل الأمر فيه �إىل مثل ما و�صل �إليه اليوم بف�ضل �أن�صار اجلمود من �أمثال ال�شيخ
عي�سى منون ،ممن مل ته ُّزهم الثورات العنيفة التي قامت يف البالد الإ�سالمية على
هذا اجلمود ،وق�ضت على �أمثالهم يف بع�ض البالد الإ�سالمية ،وتو�شك �أن تق�ضي
وتوهموا
عليهم يف بالدنا ،ف�إذا نادى مثلي ب�أنه ال �إكراه يف الإ�سالم قاموا وقعدوا َّّ
�أنه يبيح الكفر ،و�إذا َّرجح مثلي مذهب من يرى �أن املرتد ي�ستتاب �أب ًدا وال ُي ْق َتل
قام ال�شيخ عي�سى منون ب�إنكار وجود هذا املذهب ،ومل يجد �أمامه �إال �أن يلج�أ �إىل
معقل �أن�صار اجلمود من دعوى الإجماع على �أن املرتد يقتل �إذا مل ي�سلم.
جمود ال�شيخ عي�سى منون يف م�س�ألة املرتد

علي ال�شيخ عي�سى منون �إىل ذلك احلد هو �أنه ن�شر
وبعد ،ف�إن الذي �أثار َّ
مقا ًال يف م�س�ألة ال�شيخ عبد احلميد بخيت انت�صر فيه للجمود على االجتهاد
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والتجديد ،ومل يقت�صر على �إبطال ما ذهب �إليه ال�شيخ عبد احلميد ،بل كان
مقاله كله يف ت�أييد اجلمود والتقليد ،وقد تعر�ض فيه مل�س�ألة املرتد ،فلم يذكر فيه �إال
املذهب امل�شهور من �أنه ُي ْق َتل �إذا مل ي�سلم ،فرددت عليه هذا يف كتابي «اجتهاد
جديد يف �آية ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ».
موقف جملة الأزهر مع امل�ؤلف وال�شيخ عي�سى منون

علي باملقال
وقد �سكت ال�شيخ عي�سى منون طوي ًال �إىل �أن بدا له �أن يرد َّ
ال�سابق يف جملة الأزهر ،ولعله �آثرها لأنه ال يزال له نفوذ يف الأزهر ي�ضمن له
عدم متكيني من ن�شر رد عليه يف هذه املجلة ،ولأنها ال تزال موئل �أهل اجلمود يف
الأزهر ،وال�سيما بعد �أن �صار رئي�س حتريرها الأ�ستاذ حمب الدين اخلطيب ،وهو
رجل لي�س له ثقافة دينية �أ�صيلة ،وما كان ملثله �أن يكون رئي�س حترير جملة الأزهر؛
لأنه ال ب�ضاعة له �إال التظاهر بالغرية على الدين ،وغرية مثله على الدين ت�ضر وال
تنفع ،ومل ي�ؤ َذ الإ�سالم يف ع�صرنا �إال من غرية مثله ،وكان على الأزهر �أن يعرف �أنه
ن�ش�أ بني التجارة يف الكتب وغريها ،و�أنه لي�س عنده من العلم �إال �أ�شياء َت َل َّق َفها من
هنا وهناك ال ت�صل به �إىل درجة الفقه يف الدين� ،إىل �أن بدا له �أن يت�شبه يف م�صر
بال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا -رحمه اهلل تعاىل ،ولكن �أين الثرُّ َ َّيا من الرثى ،و�أين من
لي�س له درا�سة �أ�صيلة يف العلوم الدينية ممن تتلمذ على ال�شيخ حممد عبده� ،إمام
امل�صلحني يف هذا الع�صر ،وخري من فقه الإ�سالم من �أهل الأزهر ،فلم يكن من
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حمب الدين اخلطيب هذا �إال �أن امتنع عن ن�شر ردي على ال�شيخ عي�سى منون،
علي حني عر�ضت عليه هذا الرد �أين ر�أيت فيما ر�أيت �أن القر�آن
بعد �أن ادعى َّ
َح َّرف يوح َّنا �إىل يحيى ،فكذبته يف هذه الدعوى ،وطلبت منه �أن يدلني على
م�صدرها فعجز ،ولو كان يعرف قدر نف�سه لعرف ِم ْن هذا �أنه رجل ال قيمة له يف
(((
يزج بنف�سه
�أمور الدين ،و�أنه ال ي�صح له �أن يكون رئي�س حترير جملة الأزهر ،و�أن ّ
يف م�سائل الدين والعلم ،وهو يبني عقيدته يف النا�س على مثل تلك التفاهات،
وقد �أر�سلت �شكوى من هذا بطريق كلية اللغة العربية �إىل �شيخ الأزهر� ،أطلب
فيها منه �أن يكلف رئي�س حترير هذه املجلة بن�شر ردي على ال�شيخ عي�سى منون� ،أو
أي�ضا فيما ن�سبه �إ َّيل رئي�س
ت�أليف جلنة للتحقيق فيما ن�سبه �إ َّيل يف مقاله ،وللتحقيق � ً
حترير هذه املجلة ،وال �أعلم �إىل اليوم ما كان من �أمر �شيخ الأزهر يف هذه ال�شكوى.
ولكني مع هذا م�سرور بهذا االمتناع عن ن�شر ردي على ال�شيخ عي�سى
منون؛ لأنه يبني �أن ه�ؤالء النا�س ال يهمهم حتقيق امل�سائل الدينية ،وال يعنيهم �أن
طعانون يف عقائد النا�س بالباطل؛ لأن
يظهر احلق فيها لهم �أو عليهم ،و�إمنا هم قوم َّ
لهم يف هذا �شهوة متلك عليهم نفو�سهم ،ولأنهم يتمكنون بها من الظهور بالغرية
الكاذبة على الدين.
وهذا �إىل �أن ذلك االمتناع عن ن�شر ردي على ال�شيخ عي�سى منون مبجلة
وجهني �إىل ت�أليف هذا الكتاب يف الرد عليه ،و�إىل �أن �أ�ضيف بهذا كتابًا
الأزهر َّ
يزج بنف�سه :يدفع نف�سه( .م).
((( ّ
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جدي ًدا �إىل كتبي ،بدل مقال �صغري يف جملة ال يقر�ؤها �إال القليل من النا�س،
وتك ِّلف الأزهر من املال �أ�ضعاف �أ�ضعاف ما حت�صله من القراء؛ لأنه ال جديد
فيها يغري النا�س بقراءتها ،ويدعوهم �إىل مطالعتها ،وقد حار الأزهر يف �أمرها،
ومل يعرف كيف يهتدي �إىل عالج �صحيح ل�ضعفها ،بل تخبط يف هذا �إىل حد
�أنه مل يجد غ�ضا�ضة((( يف اال�ستعانة على حت�سني حالها برجال من غري �أهله ،وقد
�سار على هذا من �أول ن�ش�أتها �إىل �أن و�صل به املطاف �إىل الأ�ستاذ حمب الدين
اخلطيب.
�إيثار الرد على ال�شيخ عي�سى بكتاب وبيان مباحثه

و�س�أبد�أ يف هذا الكتاب بن�شر مقال ال�شيخ عي�سى منون يف الرد على ال�شيخ
عبد احلميد بخيت ،حتى يعرف القارئ ما بيني وبينه من �أوله ،ثم �أتبعه بن�شر
ردي عليه يف كتابي «اجتهاد جديد يف �آية ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ» ثم
علي مبجلة الأزهر ،ثم �أُف َِّ�صل القول يف املو�ضوع اخلا�ص
�أتبعه بن�شر مقاله يف الرد َّ
بهذا الكتاب ،وهو عدم �إكراه غري امل�سلم على الإ�سالم� ،سواء �أكان غري امل�سلم
كتابيا �أم غري كتابي.
أ�صليا �أم كان ًّ
مرتدا ،و�سواء �أكان ًّ
كافرا � ًّ
ً
و�إين لأ�شكر لل�شيخ عي�سى منون �أن حملني على ت�أليف هذا الكتاب،
لأخدم به الإ�سالم كما خدمته بكتب كثرية قبله ،و�أبني للنا�س �أن ما يراه ال�شيخ
((( غ�ضا�ضة :ذلة ،منق�صة( .م).
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يتورع عن ا�ستعماله يف
عي�سى منون و�أمثاله من �أن الإ�سالم انت�شر بال�سيف ومل َّ
الدعوة �إليه غري �صحيح �أو �ضعيف ،ليعلم النا�س �أن الإ�سالم �أول داع �إىل حرية
االعتقاد ،و�أنه �سبق �إىل هذا قبل �أن يتفق النا�س عليه يف هذا الع�صر ،ونحن يف
هذا نرى �أن الإ�سالم من القوة بحيث ال يخ�شى عليه من موافقة الداعني يف
هذا الع�صر �إىل حرية االعتقاد ،بل نرى �أن حرية االعتقاد تفيده وحده؛ لأنه
�أ�صح الأديان كلها ،و�أكرثها موافقة للفطر ال�سليمة� ،أما ال�شيخ عي�سى منون و�أمثاله
فيظهرونه بخالف هذا املظهر ،و�سيعلم النا�س �إذا ُو ِّف ْق َنا لهذا � ُّأينا للإ�سالم �أَ َب ّر.

متى يجوز االجتهاد ومتى ال يجوز؟
للشيخ عيسى منون

متهيد

ن�شر ال�شيخ عبد احلميد بخيت يف رم�ضان (�سنة  )1374كلمة عنوانها
«�إباحة الفطر يف رم�ضان و�شروطه» ولوقوعه ب�إبداء هذا الر�أي يف اخلط�أ الفاح�ش
والزلل اجل�سيم بادرت م�شيخة الأزهر بالإنكار عليه ،ونبهت امل�سلمني �إىل خطئه،
وقررت التحقيق معه ،ثم �أحالته �إىل جمل�س الت�أديب الأعلى كما هو حقها �شر ًعا
وقانونًا ،وقد نا�صره فريق من ُ
الك َّتاب ،منهم احلقوقيون وحملة القانون ومدر�سوه،
و�أنكروا على م�شيخة الأزهر حماكمته ،فمنهم من احتج على ذلك ب�أنه ال كهنوتية
حجرا على حرية الفكر ،ومنهم من
يف الإ�سالم ،ومنهم من احتج ب�أن يف حماكمته ً
قال� :إن الدين �صلة بني العبد وربه ،ويعني �أنه ال �ش�أن لأحد فيمن يتدين ويت�صل
بربه كما �شاء ،ويقول يف الدين ما ي�شاء.
وملا كانت حملة ه�ؤالء الكتاب ال تخ�ص م�س�ألة ال�شيخ بخيت ،بل ميكن
�أن تظهر يف الدفاع عن كل من يتهجم على الدين ،والوقوف يف وجه من ت�صدى
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للدفاع عنه والتهوي�ش عليه ،ولو �أثمرت وانت�صرت وتقرر ما يقولونه يف نفو�س
العامة النحلَّت ُعرى الدين ،ومل يتمكن ُح َّرا�سه من الدفاع عنه  -ر�أيت من
واجبي �أن �أُ َبينِّ للم�سلمني حقيقة الواقع يف مثل هذه امل�سائل ،كما اتفق عليه
�سلف الأمة وخلفها؛ ليكونوا على َب ِّي َنة من �أمر دينهم ،ومييزوا احلق من الباطل
فيما يقال ويكتب يف �ش�أنه.
بعث اهلل � سيدنا حمم ًدا  ر�سو ًال �إىل النا�س كافة يف وقت انت�شر فيه
الف�ساد ،و�ساد فيه القلق والفو�ضى واال�ضطراب ،وزاد الهرج واملرج بني النا�س،
ميوج((( بع�ضهم يف بع�ض على غري هدى ،فكان �إر�ساله رحمة للعاملني ،كما قال
تعاىل :ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ [الأنبياء ]107 /و�شرح  على
ل�سانه � شريعة تك َّفلت ب�صوالح اخللق يف الدنيا والآخرة ،وبانتظام معا�شهم
ومعادهم.
تق�سيم �أحكام ال�شريعة �إىل اعتقادية وعملية
وهذه الشريعة قسمان:

� -1أحكام اعتقادية �أ�صلية ،املق�صود منها اعتقادها والت�صديق بها ح�سبما دل عليه
الربهان العقلي القطعي ،و�أيده ما جاء يف كتاب اهلل الكرمي ،و�سنة نبيه املطهر.
((( ميوج :ي�ضطرب( .م).
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 -2والثاين �أحكام عملية ،املق�صود منها العمل من املكلَّفني ،وكل ُمكلَّف
ال تخلو �أفعاله التي ت�صدر عنه باختياره عن حكم اهلل تعاىل من الوجوب
�أو احلرمة �أو غريهما من باقي الأحكام ال�شرعية ،فالواجب ال�شرعي ما
يثاب على فعله وي�ستحق العقاب على تركه ،واملحرم �شر ًعا ما ي�ستحق
العقاب على فعله ويثاب على تركه �إن توجهت نف�سه �إليه ثم كفها عنه.
وقد �شرع  عقوبات يف الدنيا للمخالفني للأحكام ال�شرعية احلتمية،
�شرع يف بع�ضها وهو املهم منها حدو ًدا معينة يقيمها على املخالف و ُّيل الأمر من
امل�سلمني ،و�شرع يف الباقي تعازير((( كما يراه ويل الأمر ،و�أوعد  املخالفني
بالعذاب ال�شديد يف الدار الآخرة.
ما يجوز االجتهاد فيه منها وما ال يجوز

اجللي ،ومنها
وقد ن�صب ال�شارع على هذه الأحكام �أدلة :منها الوا�ضح ّ
اخلفي ،لذلك تنوعت هذه الأحكام �إىل ثالثة �أنواع:
الدقيق ّ
 -1الأول� :أحكام يقينية قطعية نقلت �إلينا بالتواتر القطعي بنقل اخللف عن
ال�سلف جي ًال بعد جيل من عهد النبوة �إىل الآن ،فلم يخت�ص بعلمها اخلا�صة،
بل ا�شرتك يف العلم بها العامة واخلا�صة ،فكان العلم ب�أنها من دين الإ�سالم
((( تعازير :جمع تعزير وهو:الت�أديب( .م).
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�ضروريا ال يختلف فيه اثنان ،وذلك كفر�ض ال�صلوات اخلم�س و�صوم
علما
ًّ
ً
رم�ضان والزكاة وحج بيت اهلل احلرام ،وحرمة الزنا وقتل النف�س بغري حق
و�شرب اخلمر والربا وغري ذلك مما هو معلوم.
وهذا النوع من الأحكام املعلومة من دين الإ�سالم بال�ضرورة يخت�ص
ب�أمرين:
حكما من هذه الأحكام املعلومة من
الأول� :أن من �أنكر وجحد من امل�سلمني ً
دين الإ�سالم بال�ضرورة يكفر ويرتد عن دين الإ�سالم؛ لأنه بجحده
هذا احلكم املعلوم قط ًعا �أنه جاء به الر�سول  كَذَّ َب الر�سولَ  -عليه
ال�صالة وال�سالم ،ومن كَذَّ َب الر�سول َك َفر؛ لأن الإميان هو الت�صديق
مبا علم �ضرورة �أنه من دين حممد .
حكم املرتد القتل

و�أحكام املرتد عن الإ�سالم يف ال�شريعة الإ�سالمية معلومة :منها القتل �إن
� َأ�ص َّر على ِر َّدته ،يتواله و ُّيل �أمر امل�سلمني ،قال « :ال يحل قتل امرئ م�سلم �إال
ب�إحدى ثالث :كفر بعد �إميان ،وزنا بعد �إح�صان ،وقتل نف�س بغري حق» ،وقال :
«من بدل دينه فاقتلوه» ،ومنها التفريق بينه وبني زوجته ،وغري ذلك مما هو مقرر
يف الفقه.
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الأمرالثاين� :أن هذا النوع من الأحكام ال جمال لالجتهاد فيه وال يت�صور؛ لأن
االجتهاد ا�ستفراغ الو�سع يف ا�ستنباط حكم �شرعي غري معلوم.
 -2النوع الثاين� :أحكام �شرعية �أجمع عليها �أئمة امل�سلمني مل يخالف فيها �أحد،
لكن اخت�ص بالعلم بها اخلا�صة دون العامة ،ومن �أمثلتها ا�ستحقاق بنت
االبن ال�سد�س مع البنت ،وهذا النوع من الأحكام ال يجوز ملجتهد ي�أتي
بعد الإجماع خمالفته؛ لأن خرق الإجماع حرام� ،إال �أنهم مل يتفقوا على
تكفري املنكر حلكم من هذا النوع ،وال�صحيح �أنه ال يكفر ،و�إمنا ي�أثم ويف�سق
�إن علم به ،وال يجوز العمل بخالفه.
 -3النوع الثالث� :أحكام �شرعية دقَّت �أدلتها وخفيت ،ولذلك اختلفت
�أنظار الأئمة املجتهدين يف ا�ستنباطها ،وتنوعت املذاهب ،ولي�س يف هذا
االختالف يف هذا النوع من الأحكام حرج ،كما �أنه لي�س من االختالف
املذموم املنهي عنه� ،أو ًال :لأنه وقع يف زمن الر�سول بني ال�صحابة و� َّأقرهم
وثانيا :لأنه �ضروري ال ميكن التغا�ضي عنه؛ لأن املجتهد �إذا �أفرغ
عليهً ،
و�سعه وا�ستنبط احلكم من الأدلة واطم�أنت نف�سه �إليه ال يجوز له خمالفته
اتبا ًعا لغريه ،وثال ًثا :لأنه ال �ضرر فيه ،و�إمنا فيه ف�سحة وتي�سري على العباد،
وقد اتفق الأئمة املعتربون على �أن كل مكلف غري جمتهد عمل مبا حتقق �أنه
ا�ستنبطه �أحد الأئمة املجتهدين يخرج من عهدة التكليف� ،سواء قلنا �إن كل
جمتهد م�صيب ،و�إن حكم اهلل يف احلادثة الواحدة يتعدد� ،أو �إن امل�صيب فيها
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حكما
واحد والباقي خمطئ ،و�إن حكم اهلل ال يتعدد ،و�إن له يف كل حادثة ً
واح ًدا؛ لأنه ال يرتتب على هذا اخلالف� ،إال �أنه على الر�أي الثاين يكون
للم�صيب �أجران ،وللمخطئ �أجر واحد ،واهلل  هو الذي يعلم امل�صيب
يف الواقع من املخطئ ،وهو الذي مينح بف�ضله الأجرين للم�صيب والأجر
للمخطئ.
�شروط االجتهاد و�أنه ال جمال له الآن

ومن عرف دقة الأدلة ظهر له بو�ضوح تام �أنه ال ي�ستطيع ا�ستنباط هذه
الأحكام �أي واحد ،و�إمنا الذي ي�ستطيعه هو املجتهد ،وله �شروط �ضرورية مبينة يف
�أ�صول الفقه ،منها �أن يكون فقيه النف�س ،عاملًا بعلوم اللغة العربية و�أ�صول الفقه،
ممار�سا لها،
ومبتعلق الأحكام من الكتاب وال�سنة ،حميطًا مبعظم قواعد ال�شرع ً
خبريا مبواقع الإجماع كي ال يخرقه،
حتى يكت�سب قوة يفهم بها مق�صود ال�شارعً ،
واق ًفا على النا�سخ واملن�سوخ و�أ�سباب النزول ،وغري ذلك مما تنوء((( بحمله اجلبال،
وهل ميكن �أو ال ميكن؟
وعندي �أنه لو وجد ال تظهر له فائدة يف الأحكام التي ا�ستنبطها فع ًال الأئمة
املجتهدون �إال ترجيح بع�ض املذاهب؛ لأنه البد له �أن يوافق �أحد املجتهدين ،وال
يجوز له خمالفة اجلميع فيما اتفقوا عليه ،و�إال كان خارقًا للإجماع وهو ال يجوز.
((( تنوء :تنه�ض مثقلة( .م).
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نعم ،تظهر له فائدة يف ا�ستنباط الأحكام يف الأمور امل�ستحدثة التي مل
ينظرها املجتهدون ال�سابقون وال �أتباعهم؛ لأنها مل تكن يف زمانهم ،وهذا من
�ضروريات ال�شريعة ،ويف ظني �أن هذا لي�س بع�سري؛ لأن ما مهده ال�سالفون من
املتبحر يف علم الفقه و�أ�صوله،
ال�ضوابط والقواعد ِّميكن العالمِ َ باللغة العربيةِّ ،
املُطَّ لع على كيفية ا�ستنباط الأئمة ال�سابقني� ،أن يدرج هذه الأمور امل�ستحدثة حتت
�ضابط �أو قاعدة �شرعية ت�شملها �أو �إحلاقها بنظائرها ،وال�شريعة ال تخلو عن ذلك.
ثم من مار�س الفقه و�أ�صوله ات�ضح له �أن بيان الأحكام ال�شرعية التي رويت
و�إفتاء النا�س بها لي�س من حق كل �أحد؛ لأنه ال ي�ستطيعه على وجهه ال�صحيح
�إال من تل َّقى علوم ال�شريعة �أ�صو ًال وفرو ًعا وو�سائلها با�ستيعاب ،وراجعها املرة بعد
وخفيها ،ووقف على
املرة بتدري�س �أو نحوه ،حتى �أحاط بدقائقها ،و�أَلمَ َّ بظاهرها ِّ
مداركها و�أدلتها ،و�إال مل ي�أمن اخلط�أ ،ف ََي ِ�ضلّ و ُي ِ�ضلّ غريه ،وقد قال اهلل تعاىل:
ﮋﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ [البقرة]169 /؛
�أي ي�أمركم ال�شيطان �أن تقولوا هذا حالل وهذا حرام من غري علم ،وذكر 
ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ بعد ذكر الفح�شاء مع �أنه من جملتها لأنه
فالتهجم على الفتوى �أمر عظيم اخلطورة ،فكان الواجب �أن ي�صون
�أعظم �أنواعهاُّ ،
القانون العام للدولة ال�شريعة الإ�سالمية ،ويحميها من عبث العابثني ،ويحدد من
له حق بيان �أحكامها ،كما �صان �صناعة الطب ،ف�إن اخلطر على الأديان كاخلطر
على الأبدان.
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�إذا علمت ما َّبي َّناه من �أنواع الأحكام ال�شرعية وخ�صائ�ص كل نوع علمت
حكما خالف ما ُع ِل َم �أنه من النوعني الأولني  -وبخا�صة النوع
�أن كل من �أبدى ً
الأول ،وبالأخ�ص �إذا ن�شره ودعا النا�س �إليه  -وجب على امل�سلمني على الأقل
زجره وردعه حتى يتوب �إىل اهلل ،ويرجع عن ر�أيه ،وتزول �آثاره ال�سيئة ،ويح�صل
االطمئنان ب�أ ّال يعود هو و�أمثاله �إىل هذا الر�أي ،وال يجوز مل�سلم �أن يدافع عنه
وي�ؤيده� ،أما النوع الثالث فقد و�سع اهلل فيه على عباده ،فكل مكلف مل ي�صل �إىل
درجة االجتهاد وجب عليه �أن يتبع يف تلك الأحكام املختلف فيها من تطمئن
�إليه نف�سه من الأئمة املجتهدين ،ولي�س لأحد الإنكار عليه يف هذا االتباع.
هذا ،ويتعني علينا تفنيد((( حجج من نا�صر ال�شيخ بخي ًتا يف ر�أيه املعروف،
�أما قولهم :ال كهنوتية يف الإ�سالم ف�إن �أرادوا بالكهنوتية وجود ر�ؤ�ساء دين يحللون
ويحرمون وي�ؤثِّمون ويعاقبون� ،أو يعفون ويغفرون ب�آرائهم و�أهوائهم من غري ا�ستناد
ِّ
�إىل ال�شريعة ،فه�ؤالء ال يوجدون يف الإ�سالم قط ًعا ،و�إن �أرادوا وجود علماء يعرفون
الأحكام التي �شرعها اهلل ،وهم مكلَّفون ببيانها للنا�س على الوجه ال�صحيح،
ور�ؤ�سا�ؤهم �أولياء �أمور امل�سلمني ،يحر�سون الإ�سالم من عبث العابثني ،ويقيمون
احلدود على املخالفني كما �شرعه اهلل ،وي�ؤدبون املعتدين على الإ�سالم و�أحكامه،
فهذا موجود وم�شروع يف الإ�سالم ،وفقدهم وانقرا�ضهم �إيذان بقرب قيام ال�ساعة.
((( تفنيد :لوم وتخطئة وت�ضعيف( .م).
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و�أما حرية الر�أي واحلجر على الأفكار فلي�س مما نحن فيه؛ لأين ال �أظن �أن
�أح ًدا يعقل �أن تعدي احلدود املقررة �شر ًعا �أو قانونًا يدخل يف نطاق حرية الر�أي،
و�أن زجر املعتدين وتبيني خطئهم داخل يف نطاق احلجر على الأفكار ،و�إال جلاز �أن
يقول كل واحد ما �شاء فيما �شاء ،وال �شك �أن هذه هي الفو�ضى بعينها.
و�أما القول ب�أن الدين �صلة بني العبد وربه فهو كلمة حق� ،إال �أن هذه ال�صلة
وبينها على ل�سان نبيه � ،أما ال�صلة بغري
يجب �أن تكون كما حددها الرب َّ ،
ومترد عليه وع�صيان؛ لأنه
ذلك فلي�ست �صلة ،و�إمنا هي انقطاع و ُب ْعد عن اهلل تعاىلُّ ،
مل ميتثل �أمره ونهيه يف حتديد تلك ال�صلة ،وذلك وا�ضح ،واهلل �سبحانه وتعاىلعليم.
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دعوته �إىل اجلمود

قد اخرتت كلمة الأ�ستاذ الكبري ال�شيخ عي�سى منون مما ُر َّد به على ال�شيخ
عبد احلميد بخيت  -وهو كثري  -ملا له من املكانة بني علماء الأزهر؛ لأنه �أو ًال
�شيخا لكلية ال�شريعة من كليات اجلامع
ع�ضو كبري يف جماعة كبار العلماء ،وكان ً
ثانيا يربز الدافع ملن
الأزهر ،فر�أيه ميثل ر�أي علماء الأزهر �إال النادر منهم ،ولأنه ً
تغاىل منهم يف الإنكار على خط�أ ال�شيخ عبد احلميد بخيت على حقيقته ،فهو مل
َيثرُ ْ عليه لأنه خط�أ ظاهر ال م�ستند له ،و�إمنا ثار عليه كما يثورون على كل جديد
يحاول اخلروج على امل�ألوف عندهم ولو كان �صوابًا؛ لأنه ال حمل عندهم للتجديد
بعد املجتهدين ال�سابقني ،و�إمنا �ش�أننا �أن نقلدهم وجنمد على مذاهبهم ،وبهذا يهون
خط�أ ال�شيخ عبد احلميد بخيت مع ظهوره يف جانب خطئهم يف جمودهم؛ لأنهم
�سببا يف كل ما ح�صل
قد �أ�ضروا امل�سلمني والإ�سالم بهذا اجلمود ،وكانوا به ً
للم�سلمني يف ع�صرنا من ت�أخر يف العلوم واملعارف ،وفيما ترتب على هذا من
�ضعفهم و�ضياع بالدهم وممالكهم ،ومن �ضعف دينهم تب ًعا ل�ضعفهم ،وال يحمل
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ال�شيخ عبد احلميد بخيت مثل هذا الوزر يف خطئه يف تف�سري �آية ﮋ ﮁ ﮂ

ظاهرا كل الظهور.
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮊ و�إن كان خط�ؤه فيه ً

فكل ما �أتى به الأ�ستاذ ال�شيخ عي�سى منون يف مقاله يدخل يف دائرة ذلك
اجلمود الذي يدعو �إليه هو ومن ي�شاركه يف الدعوة �إليه من علماء الأزهر ،ومل
يكن عندهم خط�أ ال�شيخ عبد احلميد بخيت �إال فر�صة للعودة �إىل هذه الدعوة،
ولإظهارها �سافرة على حقيقتها ،وللتهوين من �أمر كل من يدعو �إىل االجتهاد
والتجديد؛ لأنهم على �شاكلة ال�شيخ عبد احلميد بخيت ،يجازفون يف الر�أي كما
يعتد به؛ لأنهم ال ميكنهم
جازف يف ر�أيه من غري دليل له عليه ،وال جديد عندهم ُّ
الو�صول �إىل جديد بعد ذلك القدمي الذي مل َي َد ْع مكانًا جلديد بعده.
جموده يف الأحكام االعتقادية

فهو �أو ًال يف ق�سم الأحكام االعتقادية الأ�صلية يرى �أن �أدلتها  -كما هو
م�شهور عنده وعند �أمثاله  -عقلية قطعية م� َّؤيدة مبا جاء يف كتاب اهلل الكرمي،
و�سنة نَ ِب ِّيه املطهرة ،ومقت�ضى هذا �أنه ال جمال لالجتهاد يف تلك الأحكام ،و�أنه
ال حمل للخالف فيها؛ لأن �أدلتها قطعية ال تقبل االجتهاد واخلالف ،والبد من
اعتقادها بيقني ،فال يكفي فيها الظن كما يكفي يف الأحكام العملية ،وال يعذر
فيها املخطئ كما يعذر يف هذه الأحكام ،بل هو �إما كافر �أو فا�سق ،والفرقة الناجية
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يف الأحكام االعتقادية فرقة واحدة ،وهي فرقة �أهل ال�سنة عند ال�شيخ عي�سى
منون و�أمثاله من علماء الأزهر ،وما عداها من الفرق ال جناة له.
واحلق خالف هذا امل�شهور الذي يحمد عليه ال�شيخ عي�سى و�أمثاله من
علمائنا املت�أخرين؛ لأن احلديث الذي ورد يف بيان �أن املجتهد له �أجران �إذا
�أ�صاب و�أجر �إذا �أخط�أ ،وهو قوله �« :إذا حكم احلاكم فاجتهد ف�أ�صاب فله
�أجران ،و�إذا �أخط�أ فله �أجر واحد» جاء مطل ًقا ال يفرق بني �أ�صول وفروع ،وقد
ذهب �إىل هذا كثري من علماء ال�سلف ،كما َب َّين ُته يف بع�ض كتبي ،فاحلق �أن ك ًّال
من الأ�صول والفروع فيها �أحكام قطعية ال تقبل االجتهاد ،وفيها �أحكام ظنية
تقبل االجتهاد ،ومن الأحكام القطعية يف الأ�صول االعتقاد بوجود اهلل تعاىل
ونحوه ،ومن الأحكام القطعية يف الفروع وجوب ال�صالة ونحوه ،ومن الأحكام
الظَّ ِّن َّية يف الأ�صول �أكرث الأحكام التي اختلفت فيها الفرق الإ�سالمية ،من �أهل
ال�سنة واملعتزلة وال�شيعة واخلوارج ومن �إليهم ،وقد اختلف يف بع�ضها �أهل ال�سنة
�أنف�سهم ،كما يف بع�ض املت�شابهات التي كان يذهب القدامى من �أهل ال�سنة
�إىل �إجرائها على ظاهرها ،ويقولون يف مثل قوله تعاىل يف الآية  5من �سورة طه
ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ :اال�ستواء معلوم والكيف جمهول ،وقد ذهب
املت�أخرون منهم وهم الأ�شعرية �إىل ت�أويلها مبثل ما �أ َّولها به املعتزلة ،فذهبوا �إىل
�أن اال�ستواء يف الآية مبعنى اال�ستيالء ،فا�ستوى يف الآية مبعنى ا�ستوىل ،وكل من
فريقي �أهل ال�سنة يعذر الآخر يف اجتهاده ،و�إن كانوا يرون �أن مذهب ال�سلف
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أي�ضا �ش�أن ما بني
منهم �أ�سلم ،ومذهب اخللف منهم �أعلم ،ويجب �أن يكون هذا � ً
أجورا ،ويكون
�أهل ال�سنة وغريهم من الفرق الإ�سالمية ،فيكون امل�صيب منهم م� ً
معذورا ،وبهذا تكون هذه الفرق كلها ناجية ،والرواية ال�صحيحة يف
املخطئ منهم ً
حديث الفرق «�ستفرتق �أمتي �إىل اثنتني و�سبعني فرقة كلها ناجية �إال فرقة واحدة»
كما بينت هذا يف بع�ض كتبي.
ولكن الذي �شاع بني املت�أخرين خالف هذا ،فقد �شاع بينهم �أن الأحكام
االعتقادية قطعية ال تقبل االجتهاد ،وال يعذر فيها املخطئ ،وا�شتهرت بينهم
الرواية الأخرى يف حديث الفرق «�ستفرتق �أمتي �إىل اثنتني و�سبعني فرقة كلها
يف النار �إال واحدة» وهي �أهل ال�سنة عند �أهل ال�سنة ،واملعتزلة عند املعتزلة،
وال�شيعة عند ال�شيعة ،واخلوارج عند اخلوارج ،فا�شتد اخلالف بهذا بينهم ،و�أثار
بينهم العداوة واخل�صام ،حتى تفرقت به كلمة امل�سلمني ،و�ضعف �أمرهم ،وتغلب
عليهم �أعدا�ؤهم.
فالفرقة الناجية عند ال�شيخ عي�سى منون و�أمثاله من علماء الأزهر هي فرقة
الأ�شعرية ،وما عداها من الفرق الإ�سالمية خمطئون �آثمون ،وهم جامدون على
هذا كل اجلمود فيقلدون الأ�شعرية يف كل ما تذهب �إليه يف العقائد ،ويتع�صبون
لها ولو بدا لهم فيها �شيء من ال�ضعف ،وقد بدا لبع�ضهم �شيء من هذا فلم ي�سوغ
لنف�سه �أن يخالفها فيه ،بل قال كما قال ال�شاعر اجلاهلي:
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َو َما �أنا �إِ َّال من َغز َِّي َة �إن َغ َو ْت
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َغ َو ْي ُت و�إن َت ْر�شَ ْد َغز َِّي ُة �أَ ْر�شَ ِد

فقام عنده هذا البيت اجلاهلي مقام ما يعتمد عليه يف العقائد من الأدلة
العقلية امل�ؤيدة مبا جاء يف كتاب اهلل الكرمي ،و�سنة نبيه املطهرة ،وانقلب الدين عند
ه�ؤالء النا�س �إىل هذا التقليد املذموم ،و�صار �إىل هذا التع�صب املمقوت.
خمالفته ملبادئ جماعة التقريب بني املذاهب

وقد يقبل هذا ممن يذهب �إليه من علماء الأزهر؛ لأنهم مل يفيقوا منه
بعد ،ولكنه ال يقبل من ال�شيخ عي�سى منون؛ لأنه �أفاق منه �أو تظاهر ب�أنه �أفاق،
فان�ضم �إىل جماعة التقريب بني املذاهب الإ�سالمية ،وهي تقوم على �أ�سا�س جمع
قائما على
الكلمة بني هذه الفرق ،وال ميكن هذا �إال �إذا جعل اخلالف بينها ً
االجتهاد الذي ي�ؤجر فيه امل�صيب ،ويعذر فيه املخطئ ،وتكون فيه كل فرقة ناجية،
ولي�ست فا�سقة وال �آثمة ،و�أين هذا مما ذهب �إليه ال�شيخ عي�سى منون يف الأحكام
االعتقادية؟ فهو يخالفه كل املخالفة ،وكان من الواجب �أن يظهر عليه �أثر ان�ضمامه
�إىل جماعة التقريب بني املذاهب الإ�سالمية ،اللهم �إال �أن يكون ان�ضمامه �إليها
لغر�ض يخفيه يف نف�سه ،وكان على هذه اجلماعة �أن تنظر يف �أمر ال�شيخ عي�سى
منون و�أمثاله ممن ين�ضمون �إليها وهم ال ي�ؤمنون بدعوتها؛ لأن وجودهم فيها ي�ضر
وال ينفع ،وقد يكون لهم يف االن�ضمام �إليها غر�ض �آخر.

34

احلرية الدينية يف الإ�سالم

34

جواز خمالفة الإجماع بالدليل

ثانيا يرى يف الأحكام الفرعية التي اخت�ص بالعلم بها اخلا�صة دون
وهو ً
العامة ولكن �أجمع الفقهاء عليها �أنه ال يجوز ملجتهد خمالفة الإجماع فيها ،وهذا
مثل ا�ستحقاق بنت االبن ال�سد�س مع البنت؛ لأن خرق الإجماع حرام ،فاملنكر
حلكم من هذا النوع ي�أثم عنده ويف�سق �إن علم به ،وال يجوز العمل بخالفه ،و�إن
كان ال يكفر به على ال�صحيح يف ذلك.
أي�ضا؛ لأن الإجماع فيه البد �أن ي�ستند �إىل ن�ص،
وهذا من اجلمود املذموم � ً
ومن اجلائز �أن ي�أتي جمتهد فيفهم يف هذا الن�ص خالف ما فهموه ،فال ي�صح �أن
يحجر عليه ب�إجماعهم �إذا كان ما فهمه من الن�ص يف قوة فهمهم �أو �أقوى منه ،بل
مفتوحا يف ذلك ،و�أن يكون احلكم فيه لتقدير ما يراه من
يجب �أن يرتك الباب ً
يخالف �إجماعهم من قوة �أو �ضعف ،ولو �أخذنا بهذا ملا جاز لنا الآن ما �صرنا �إليه
من خمالفة الأئمة الأربعة يف بع�ض الأحكام الفرعية ،فقد كنا ندعي �أن الإجماع
انعقد على العمل مبذاهبهم ،وعلى حترمي العمل مبذاهب غريهم ،ثم خرقنا هذا
الإجماع ،وعملنا يف بع�ض م�سائل الطالق واملرياث بغري ما ذهب �إليه الأئمة
الأربعة؛ لأنه ظهر �أن العمل به �أ�صلح من العمل مبذاهبهم ،فيجب �أن يفتح هذا
الباب يف كل �إجماع ي�شاكل هذا الإجماع يف مثل تلك الأحكام ،و�أ َّال نتخذَ ه
و�سيلة للحجر على االجتهاد فيها؛ لأنها ال ت�صل �إىل مرتبة الأحكام املعلومة
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من الدين بال�ضرورة ،وال�سيما �أن الإجماع مل يتفق على ُح ِّجيته كما اتفق على
ُح ِّجية الكتاب الكرمي وال�سنة ال�صحيحة.
رد دعواه عدم فائدة االجتهاد الآن

وهو ثال ًثا يدعي يف الأحكام الفرعية التي دقَّت �أدلتها وخفيت �أنه ال فائدة
من االجتهاد فيها بعد الأئمة املجتهدين ،اللهم �إال ترجيح بع�ض مذاهبهم على
بع�ض؛ لأن من يجتهد بعدهم البد �أن يوافق واح ًدا منهم ،وال يجوز له خمالفة
جميعهم فيما اتفقوا عليه ،و�إال ُع َّد خارقًا للإجماع ،وهو ال يجوز ،وقد ت�ساءل قبل
هذا :هل ميكن ظهور جمتهد جديد يف تلك الأحكام �أو ال ميكن؟ ثم ا�ستظهر �أنه
ال ميكن ظهور جمتهد جديد فيها �إال بذلك القدر من ترجيح بع�ض املذاهب على
بع�ض؛ لأن االجتهاد عنده البد له من �شروط تنوء بحملها اجلبال ،وال ميكن �أن
يقوم بحملها �أحد بعد من م�ضى من الأئمة ال�سابقني.
و�إنا نحمد اهلل على وقوع ذلك الت�سا�ؤل يف �إمكان ظهور جمتهد جديد
من ال�شيخ عي�سى منون؛ لأنه مل يكن من َتظَ ًرا من مثله من علماء الأزهر ،فقد
كانوا يذهبون �إىل �أن الإجماع انعقد على وجوب العمل باملذاهب الأربعة ،وعلى
حترمي العمل بغريها من املذاهب القدمية ،فال يجوز ظهور جمتهد جديد بعدها من
باب �أوىل ،فت�سا�ؤل ال�شيخ عي�سى منون خطوة يف التخل�ص من ذلك اجلمود،
و�إن كانت خطوة ال �أثر لها عنده؛ لأنه عاد فحكم ب�أن املجتهد اجلديد ال فائدة
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له �إال ترجيح بع�ض املذاهب على بع�ض؛ لأنه البد له �أن يوافق �أحد املجتهدين
ال�سابقني ،وال يجوز له خمالفة اجلميع فيما اتفقوا عليه ،و�إال ُع َّد خارقًا للإجماع،
ثانيا �إىل الوراء ،بعد �أن خطا خطوة �ضعيفة �إىل الأمام،
وهو ال يجوز ،فرتاجع ً
وا�سرتد بال�شمال ما �أعطاه باليمني.
وال�شك �أن املجتهدين من الأئمة الأربعة قد ظهروا بعد جيلني من
جمتهدي ال�صحابة والتابعني ،فلم يروا احلجر على �أنف�سهم يف االجتهاد بعد من
يحرموا على �أنف�سهم خمالفتهم كما يحرم
�سبقوهم من �أولئك املجتهدين ،ومل ِّ
علينا مثل هذا الآن ال�شيخ عي�سى منون ،بل كانوا يقولون ما هو م�شهور عنهم:
هم رجال ونحن رجال .ويرون �أنه يجب �أن يحكم عليهم بقيمة ما يذهبون �إليه يف
خمالفتهم ،فلنقل الآن فيهم مثل ما كانوا يقولون فيمن �سبقوهم :هم رجال ونحن
رجال .وليكن احلكم بيننا وبينهم لقيمة ما نذهب �إليه يف خمالفتهم ،من غري �أن
يكون هناك ت�أثري لتقدم زمانهم وت�أخرنا عنهم ،فكم ترك الأول للآخر ،وال حجر
على ف�ضل اهلل تعاىل ،وهذه �أوربا ي�أتي فيها علما�ؤها املعا�صرون لنا مبا عجز عنه
أي�ضا من ميكنه �أن ي�أتي مبا عجز عنه املتقدمون
علما�ؤها املتقدمون ،فليكن عندنا � ً
منا؛ لأنا ب�شر مثل �أهل �أوربا ،وال مينعنا من النهو�ض مثلهم �إال ال�شيخ عي�سى منون
و�أمثاله ،ممن يرون �أن االجتهاد له �شروط تنوء بحملها اجلبال ،في�ؤثر فينا تعجيزهم
وتثبيطهم((( ،ويجعلنا نر�ضى مثلهم بالعجز ،ونركن مثلهم �إىل اجلمود.
((( تثبيطهم� :إ�ضعافهم ،تعويقهم( .م).
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ول�ست �أدري من �أين �أتى ال�شيخ عي�سى منون بهذا احلكم القا�سي علينا؟
لأنه ال يوجد له �سند من كتاب اهلل تعاىل ،وال �سنة ر�سوله  ،قيل :وقد قال
النبي « :مثل �أمتي مثل املطر ال ُيدرى �أوله خري �أم �آخره» ،فلم ينظر �إىل �آخر
�أمته مبثل هذا املنظار الأ�سود الذي نظر به ال�شيخ عي�سى منون ،بل �ساوى يف
اخلري بني �أولها و�آخرها ،وليتنا تنبهنا لهذا ومل نركن �إىل تثبيط ال�شيخ عي�سى منون
و�أمثاله ،من الذين يرون �أن القيامة قد قربت ،و�أنه ال �أمل يف نهو�ض امل�سلمني
بعد ت�أخرهم ،فلم يبق �إال الر�ضا مبا �صرنا �إليه ،و�إال الركون �إىل موقف اجلمود
والعجز الذي ركنوا �إليه ،وظنوا �أنه هو املوقف املحمود يف الإ�سالم ،وما هو باملوقف
املحمود فيه ،بل هو موقف مذموم كل الذم ،وال يرجى خري معه للم�سلمني.
دائما وعدم قتله
ترجيح القول با�ستتابة املرتد ً

وهو راب ًعا قد ذهب �إىل �أن حكم املرتد يف الإ�سالم القتل ،ومل يذكر غري
هذا من الأحكام يف املرتد؛ لأنه هو احلكم امل�شهور فيه عنده وعند �أمثاله من
علماء الأزهر ،ولأنه هو احلكم الذي يقر�ؤونه يف الكتب الأزهرية ،وهو احلكم
الذي ذهب �إليه الأئمة الأربعة الذين ال يقر�ؤون غري مذاهبهم ،فال قيمة ملذهب
غريهم عندهم ،و�إن كان هو املنا�سب لروح ال�شريعة الإ�سالمية؛ لأنهم ال يراعون
مثل هذا ،وال يرون �إال �أن يجمدوا على املعروف لهم.
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واحلقيقة �أن املرتد فيه �أقوال كثرية غري هذا القول املعروف لل�شيخ عي�سى
منون و�أمثاله ،ومن هذه الأقوال �أنه ي�ستتاب �أب ًدا وال يقتل ،وقد ا�ستدل من ذهب
�إىل هذا القول مبا ُر ِو َي عن �أن�س بن مالك �أن �أبا مو�سى الأ�شعري قتل ُح َج ْينة
الكذاب و�أ�صحابه ،قال �أن�س« :فقدمت على عمر بن اخلطاب فقال :ما فعل
حجينة و�أ�صحابه؟ قال :فتغافلت عنه ثالث مرات ،فقلت :يا �أمري امل�ؤمنني ،وهل
كان �سبيل �إال القتل؟ فقال عمر :لو �أتيت بهم لعر�ضت عليهم الإ�سالم ،ف�إن تابوا
أي�ضا مبا رواه ابن م�سعود يف الرجل القائل �إن
و�إال ا�ستودعتهم ال�سجن» .وا�ستدل � ً
ر�سول اهلل مل يعدل ،وال �أراد وجه اهلل فيما عمل ،ف�إن هذا كفر و ِر َّدة ،ومع هذا مل
يمُ َ ِّكن من �أراد قتله من �أ�صحابه من قتله ،وقد رويت �أخبار مثل هذا اخلرب يف كفر
بع�ض النا�س و ِر َّدتهم ،ومل َي ِر ْد يف �شيء منها �أن من ارتد تاب من ردته ،وال �أنه
قتل ،وال �أنه �سجن ،وال �أنه ا�ستتيب ،ولنا �أن ن�أخذ من هذا �أنه ال يكره على التوبة
أي�ضا ،و�إمنا ندعوه �إليها باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،كما ندعو غري امل�سلم الذي مل
� ً
أي�ضا.
ي�سبق له الإ�سالم بهذا � ً
وقد ذهب احلنفية �إىل �أن املرتدة ال تقتل ،وا�ستدلوا على هذا مبا ورد عن
النبي  من النهي عن قتل الن�ساء ،ملا ر�أى امر�أة مقتولة ،وقال« :ما كانت
هذه لتقاتل» ،وميكننا �أن ن�أخذ من هذا احلديث �أن من ورد قتله من املرتدين يف
الأحاديث كان من املقاتلني ،فيكون قتله لأنهم مقاتلون ال لأنهم مرتدون ،وميكن
مرتدي العرب؛ لأن العرب ُخ ُّ�صوا دون
� ً
أي�ضا حمل ما ورد من قتل املرتدين على ِّ
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غريهم ب�أنهم ال يقبل منهم �إال الإ�سالم ،ملا ورد من �أنه ال يقبل يف بالد العرب
دينان ،وكان هذا ل�سبب �سيا�سي ،ال ل�سبب ديني؛ لأنه �أريد جعل جزيرة العرب
خال�صا للم�سلمني ،حتى ُي ْق َ�ضى على �أ�سباب الفنت فيها ،وال يعود اخلالف
وط ًنا ً
بني قبائلها �إىل مثل ما كانوا عليه يف اجلاهلية ،بل ت�صري �أمة واحدة ال يفرق بينها
دين وال غريه ،وتكون ملج�أ للم�سلمني �إذا مل يطب املقام لهم يف غريها.
وال �شك �أن القول ب�أن املرتد ُي�ستتاب �أب ًدا وال يقتل �أن�سب من غريه مبا جاء
به الإ�سالم من احلرية الدينية ،و�أن�سب منه ما ذهبنا �إليه من �أن املرتد ال يكره على
الإ�سالم بقتل وال ب�سجن وال بنحوهما من و�سائل الإكراه ،و�إمنا يدعى �إىل العودة
�إىل الإ�سالم باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،كما يدعى غريه ممن مل ي�سبق له �إ�سالم
أي�ضا ،ف�إن �أجاب فبها ،و�إال مل يكن جزا�ؤه �إال العقاب على ردته يف
بهذه الو�سيلة � ً
�صريحا يف قوله تعاىل يف الآية 256
نفيا عا ًّما ً
الآخرة ،وقد ُنفي الإكراه على الدين ً
من �سورة البقرة ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﮊ ،ويف قوله تعاىل
يف الآية  29من �سورة الكهف :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﮊ ،وهذا نفي للإكراه مطل ًقا ،فيجب �أن يدخل فيه من �أ�سلم ثم ارتد ،كما
يدخل فيه من مل ي�سلم �أ�صالً.
ولكن علماء الأزهر �إال النادر ال يزالون ي�صرون على �أن نفي الإكراه يف
الآيتني ونحوهما من�سوخ ب�آيات القتال ،وبقوله �« :أمرت �أن �أقاتل النا�س حتى
يقولوا ال �إله �إال اهلل» ونحوه من الأحاديث الواردة يف القتال.
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واحلق �أن �آيات القتال ال تن�سخ ما ورد يف الآيتني ال�سابقتني من نفي
الإكراه على الدين؛ لأنها واردة فيمن يقاتل امل�سلمني ال يف غريهم ،فالقتال
فيها للرد على قتالهم ،ال لإكراههم على الإ�سالم بالقتال ،وبهذا يكون القتال يف
الإ�سالم حلماية الدعوة الإ�سالمية ممن يقاتلها ،ال لإكراه النا�س عليها.
و�أما حديث «�أمرت �أن �أقاتل النا�س حتى يقولوا ال �إله �إال اهلل» فلي�س املراد
بالنا�س فيه جميع النا�س قط ًعا؛ لأن �أهل الكتاب ال يدخلون فيهم؛ لأنهم �إذا
قاتلونا نقاتلهم ونخريهم بني الإ�سالم واجلزية ،ف�إذا اختاروا اجلزية ال نكرههم على
الإ�سالم ،وقد �أجمع على هذا الفقهاء؛ لأنه �صريح القر�آن يف �أهل الكتاب ،وبهذا
تكون (�أل) يف النا�س للعهد ال لال�ستغراق ،و�إذا كانت للعهد �أمكن التخ�صي�ص
فيها بعد التخ�صي�ص بغري �أهل الكتاب ،والأئمة الأربعة هم الذين خ�ص�صوا
النا�س بغري �أهل الكتاب فقط ،ولكن هناك فقهاء �آخرين ال يعرفهم �أهل الأزهر
مل يقفوا يف تخ�صي�ص احلديث عند هذا احلد ،وال ي�ضر جهل �أهل الأزهر بهم �إذا
كان مذهبهم �أقرب �إىل روح الإ�سالم من مذاهب الأئمة الأربعة يف هذا احلكم،
فقد ذهب �أولئك الفقهاء �إىل �أن م�شركي غري العرب مثل �أهل الكتاب يف التخيري
بني الإ�سالم ودفع اجلزية ،فيجب �أن يكونوا عندهم خارجني من حكم احلديث
أي�ضا ،وحينئذ يكون املراد من النا�س فيه م�شركي العرب فقط؛ لأن امل�صلحة
� ً
ال�سيا�سية اقت�ضت هذا فيهم خا�صة ،كما �سبق بيان ذلك ،وبهذا ال ينايف احلديث
ما جاء به الإ�سالم من احلرية الدينية؛ لأن م�شركي العرب قد انتهى �أمرهم �أول
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الدعوة؛ �إذ دخلوا يف الإ�سالم جمي ًعا ،فلم يكن الإ�سالم بعدهم يف حاجة �إىل
الو�سيلة التي ا�ستعملت معهم ،بل يبقى ما جاء به من احلرية الدينية �إىل ما �شاء
اهلل تعاىل.

حكم املرتد يف ال�شريعة الإ�سالمية
للشيخ عيسى منون

خطر خمالفة الإجماع على الدين

مكث ال�شيخ عي�سى منون زم ًنا طوي ًال بعد ظهور كتابي «اجتهاد جديد يف
�آية ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ ،ثم ع َّقب على م�س�ألة املرتد فيه مبقال ن�شره
يف جزء �شعبان من �سنة 1375هـ حتت هذا العنوان «حكم املرتد يف ال�شريعة
الإ�سالمية» ،وهذا مقاله:
كنت كتبت مقا ًال بعنوان «متى يجوز االجتهاد ومتى ال يجوز؟» مبنا�سبة ما
ن�شره ال�شيخ عبد احلميد بخيت يف �إباحة الفطر و�شروطه ،وقد ن�شر هذا املقال يف
جملة الأزهر((( وجريدة اجلمهورية ،ثم اطلعت على كُ َت ِّيب مطبوع بعنوان «اجتهاد
جديد» لل�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي الأ�ستاذ يف كلية اللغة العربية ،وقد ذكر فيه
مقايل امل�شار �إليه ،وعقب عليه ب�أمور خم�سة ،مهد لها بتمهيد رماين فيه و�أمثايل

((( �شوال� ،سنة � ،1374ص.1143
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من غالب علماء الأزهر باجلمود و�أننا �سبب �ضعف امل�سلمني ،وقال� :إن خط�أ
ال�شيخ بخيت يهون يف جانب خطئهم وجمودهم.
وملا كان م�سلكه يف هذا التعقيب ال يجوز غ�ض النظر عنه ر�أيت من الواجب
علي تنبيه امل�سلمني �إىل ما فيه من اخلطورة على �أحكام ال�شريعة ،ف�إنه لو اتخذ
َّ
هذا امل�سلك يف �أي حكم �شرعي متفق عليه بني امل�سلمني لأمكن �إنكاره والقول
بخالفه ،ذلك �أنه مل يبال ب�إجماع الأئمة ،ومل يراع ما تقرر يف العلوم ال�شرعية
والعربية ،حتى البديهي منها الذي ال يجهله �صبيان املكاتب ،وقد ت�شبث ب�شبه
ال تخلو الأدلة من مثلها.
و�إين �أبد�أ بالتعقيب الثاين لأنه �أهمها و�أخطرها((( ،قال ما ن�صه باحلرف:
ثانيا يرى �أن حكم املرتد القتل؛ لأنه هو امل�شهور عنده وعند �أمثاله من
«وهو ً
علماء الأزهر ،وهو املقروء يف الكتب الأزهرية ،وهو الذي قال به الأئمة الأربعة،
وال قيمة لقول غريهم يف ذلك عندهم ،و�إن كان هو املنا�سب لروح ال�شريعة
الإ�سالمية ،فيجمدون على هذا وال يرون �شي ًئا خالفه؛ لأنهم مل يدر�سوه يف
كتبهم ،مع �أن املرتد فيه �أقوال كثرية منها� :أنه ي�ستتاب �أب ًدا وال يقتل ،وقد ا�ستدل
من ذهب �إليه مبا روي عن �أن�س بن مالك �أن �أبا مو�سى الأ�شعري قتل ُحجينة
((( التعقيب الثاين هو ما يتعلق باملرتد ،وقد � َّأخ ْرته يف هذا الكتاب عن مو�ضعه يف كتابي« :اجتهاد جديد يف �آية
ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ» .
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الكذاب و�أ�صحابه ،قال �أن�س« :فقدمت على عمر بن اخلطاب فقال :ما فعل
حجينة و�أ�صحابه؟ قال :فتغافلت عنه ثالث مرات ،فقلت :يا �أمري امل�ؤمنني ،وهل
كان �سبيل �إال القتل؟ فقال عمر :لو �أتيت بهم لعر�ضت عليهم الإ�سالم ،ف�إن تابوا
و�إال ا�ستودعتهم ال�سجن» .وكذلك ا�ستدل مبا رواه ابن م�سعود يف الرجل القائل
�إن ر�سول اهلل مل يعدل ،وال �أراد وجه اهلل فيما عمل .ف�إن هذا كفر و ِر َّدة ،ومع هذا
مل ميكن من �أراد قتله من �أ�صحابه من قتله ،وقد ُر ِو َيت �أخبار يف مثل هذا من
الكفر والردة ،ومل يرد يف �شيء منها �أن من ار َت َّد تاب من ردته ،وال �أنه قتل ،وال
أي�ضا ،وقد ذهب
�أنه �سجن ،وال �أنه ا�ستتيب ،ولنا �أن ن�أخذ من هذا �أنه ال ي�ستتاب � ً
احلنفية �إىل �أن املر�أة املرتدة ال تقتل ،وا�ستدلوا مبا ورد عن النبي  من النهي عن
قتل الن�ساء ملا ر�أى امر�أة مقتولة ،وقال« :ما كانت هذه لتقاتل» ،وميكننا �أن ن�أخذ
من هذا �أن من ورد يف الأحاديث قتله من املرتدين كان مقاتالً ،فيكون قتله لأنه
أي�ضا حمل ما ورد من قتل املرتد على من يرتد من
مقاتل ،ال لأنه مرتد ،وميكن � ً
العرب؛ لأنهم خا�صة ال يقبل منهم �إال الإ�سالم ،وكان هذا ل�سبب �سيا�سي ال
خا�صا للم�سلمني ،حتى يق�ضى
ل�سبب ديني؛ لأنه �أريد جعل جزيرة العرب وط ًنا ًّ
على كل �أ�سباب الفنت فيها ،وتكون ملج�أ للم�سلمني �إذا �أ�صيبوا يف غريها.
وال �شك �أن عدم قتل املرتد هو املنا�سب ملا جاء به الإ�سالم من احلرية
الدينية؛ لأن الدعوة فيه �إمنا تكون باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،ال بقتال �أو غريه من
�صريحا بقوله يف الآية 256
نفيا ً
و�سائل الإكراه ،وقد نفى القر�آن الإكراه يف الدين ً
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من �سورة البقرة :ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﮊ وقوله يف الآية 29
من �سورة الكهف :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ،
ي�صرون � -إال النادر  -على �أن هذا من�سوخ ب�آيات
ولكن علماء الأزهر ال يزالون ُّ
القتال� ،إلخ ما قال مما ال فائدة يف نقله.
هذا ما قاله الأ�ستاذ باحلرف ،و�إين �س�أذكر ما قيل يف �ش�أن املرتد من مواطن
مقت�صرا يف
اخلالف وموطن الوفاق بني جميع الأئمة ،ال الأئمة الأربعة فقط،
ً
مواطن اخلالف على جمرد احلكاية ،من غري تعر�ض ملدارك الأئمة فيها ،و�أما
ال�ش َبه
موطن الوفاق ف�س�أذكر يف �ش�أنه كالم الأئمة يف حكاية الإجماع ،و�أُ َبينِّ ُّ
ي�شتم منها رائحة اخلالف يف هذا احلكم املجمع عليه ،والتي ت�شبث بها
التي ّ
هذا املجتهد اجلديد ،ثم �أبطلها ،ثم �أذكر الأدلة ال�شرعية التي ا�ستند �إليها جميع
ال�ش َبه
الأئمة ،مع الإ�شارة �إىل ما حاوله من حتويلها عن جمراها الطبيعي ،ثم �أذكر ُّ
التي ت�شبث بها ،والتي ي�شتم منها رائحة املعار�ضة لهذه الأدلة ،ثم �أكر ًّكرا عني ًفا
على ما ادعاه من احلكم املخالف للإجماع.
ما قيل يف �ش�أن املرتدة

�أجمع �أئمة امل�سلمني من �صحابة وغريهم على �أن الرجل املرتد عن دين
الإ�سالم يقتل بردته ،واختلفوا يف املرتدة :فذهب اجلمهور �إىل �أنها تقتل كاملرتد،
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وذهب �أبو حنيفة و�أ�صحابه والثوري وابن �شربمة وابن علية �إىل �أنها ال تقتل ،وروي
ذلك عن ابن عبا�س.
أي�ضا :فقيل يقتل املرتد مطل ًقا حا ًال من غري ا�ستتابة ،وقيل ال
واختلفوا � ً
يقتل مطل ًقا �إال بعد ا�ستتابة ،وقيل �إن كان زندي ًقا((( يقتل من غري ا�ستتابة ،و�إن
كان غري زنديق ال يقتل �إال بعد اال�ستتابة.
واختلف القائلون باال�ستتابة :فقيل ي�ستتاب مرة ،وقيل ثالث مرات :قيل
يف جمل�س واحد� ،أو يف يوم واحد� ،أويف ثالثة �أيام ،وعن علي �أنه ي�ستتاب �إىل
�شهر ،وقيل �أكرث ،وعن �إبراهيم ال َّن َخ ِع ّي ي�ستتاب �أب ًدا .و�سنذكر ما فيه:
حكاية الإجماع على قتل الرجل املرتد

�أو ًال :قال ابن عبد الرب «يف التمهيد» يف الكالم على حديث «من ّبدل دينه
فاقتلوه»:
و�ضرِبت عنقه ،والأمة
«وفقه هذا احلديث �أن من ارتد عن دينه حلَّ دمه ُ
جممعة على ذلك ،و�إمنا اختلفوا يف ا�ستتابته» ،وبعد �أن ذكر اخلالف يف اال�ستتابة
ويف املرتدة قال« :وروى عثمان بن عفان و�سهل بن حنيف وعبد اهلل بن م�سعود
وطلحة بن عبيد اهلل وعائ�شة وجماعة من ال�صحابة عن النبي � أنه قال« :ال
((( زندي ًقا :الزنديق هو من يبطن الكفر ويظهر الإميان( .م).
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يحل دم امرئ م�سلم �إال ب�إحدى ثالث :كفر بعد �إميان� ،أو زنا بعد �إح�صان� ،أو قتل
نف�س بغري نف�س» ،فالقتل بالردة على ما ذكرنا ال اختالف بني امل�سلمني فيه ،وال
اختلفت الرواية وال�سنة عن النبي  فيه ،و�إمنا االختالف يف اال�ستتابة وفيما
ذكر من املرتدة» .اهـ.
ثانيا :قال �صاحب املغني من فقهاء احلنابلة« :و�أجمع �أهل العلم على وجوب قتل
ً
املرتد ،وروي عن �أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ و�أبي مو�سى وخالد
وغريهم ،فلم ينكر ذلك ،فكان �إجما ًعا» .اهـ.
بالر َّدة عن دينه �سبب
ثالثًا :قال ابن دقيق العيد يف �شرح العمدة« :فراق الرجل ِّ
لإباحة دمه بالإجماع ،واختلف الفقهاء يف املرتدة» .اهـ.
هذا بع�ض ما قيل من حكاية �إجماع �أئمة امل�سلمني ال الأئمة الأربعة فقط
على وجوب قتل املرتد.
ما ي�شم منه رائحة اخلالف يف قتل املرتد

�أو ًال :نقل عن �إبراهيم النخعي �أنه قال« :ي�ستتاب املرتد �أب ًدا».
فيفهم من ظاهر كالمه �أنه يرى �أن الرجل املرتد ال يقتل ،وقد اغ ّرت بهذا
الظاهر �صاحب «املغني» فقال  -بعد �أن حكى الإجماع كما �سبق« :وقال
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النخعي :ي�ستتاب �أب ًدا .وهذا يف�ضي �إىل �أنه ال يقتل �أب ًدا ،وهو خمالف لل�سنة
والإجماع» .اهـ.
وكذلك ا ْغترَ َّ به ابن حزم فقال يف املُ َحلَّى« :وقالت طائفة :ي�ستتاب �أب ًدا
وال يقتل» .ورد عليه بقوله« :ولو �صح هذا لبطل اجلهاد جملة؛ لأن الدعاء كان
مكررا بال نهاية ،وهذا قول ال يقوله م�سلم �أ�صالً ،ولي�س دعاء املرتد–
يلزم �أب ًدا ً
وهو �أحد الكفار  -ب�أوجب((( من دعاء غريه من الكفار احلربيني ،ف�سقط هذا
القول» .اهـ.
ويظهر �أن املجتهد اجلديد ا ْغترَ َّ بكالم ابن حزم ،فحكى ما حكاه من
اخلالف ،والتحقيق �أن هذا الظاهر من كالم النخعي غري مراد؛ لأنه ال معنى
لال�ستتابة الدائمة �إذا مل يرتتب على عدم الإجابة �شيء ،فيتعني حمله على �أنه
الر َّدة ،ولذلك قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري:
ي�ستتاب �أب ًدا كلما رجع �إىل ِّ
«وعن النخعي ي�ستتاب �أب ًدا .كذا نقل عنه ،والتحقيق �أنه فيمن تكررت منه
الر َّدة» .اهـ .يعني �أنه �إذا ارتد ي�ستتاب ،ف�إن مل يتب ُق ِتل ،و�إن تاب ُترِك ،ف�إن
ِّ
ثانيا ي�ستتاب ،ف�إن مل يتب ُق ِتل ،و�إن تاب ُترِك وهكذا ،هذا هو املعنى
رجع وارتد ً
املعقول من كالم النخعي .وقد روى البيهقي يف «ال�سنن الكربى» ب�سنده هذا
ملعنى عن النخعي� ،أي �أنه قال :املرتد ي�ستتاب كلما رجع .والدليل ال�صحيح
((( الظاهر  -ب�أقل � -أو نحوه.
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الوا�ضح على مراد النخعي ما ذكره البخاري يف �صحيحه تعلي ًقا ب�صيغة اجلزم
فقال :وقال ابن عمرو الزهري و�إبراهيم �أي النخعي :تقتل املرتدة» .اهـ.
ف�إذا كان النخعي يقول بقتل املرتدة التي فيها خالف ،فهو يقول بقتل.
املرتد من باب �أوىل ،على �أن احلافظ ابن حجر حينما َبينَّ �أئمة احلديث الذين
و�صلوا هذا التعليق ظهر منه �أن بع�ض الروايات عن النخعي بهذا الن�ص�« :إذا
ارتد الرجل �أو املر�أة عن الإ�سالم ا�ستتيبا ،ف�إن تابا ُترِكا ،و�إن �أَ َب َيا ُق ِتال» .اهـ.
فال حاجة بنا �إىل القيا�س الأولوي على املرتدة ،فيتعني مما ذكرناه �أن
النخعي كغريه يقول بوجوب قتل املرتد �إن مل َي ُت ْب ،و�أن معنى ما نقل عنه من
قوله :ي�ستتاب �أب ًدا� ،أنه ي�ستتاب كلما رجع .واهلل �أعلم.
ثانيا :ما رواه البيهقي يف «ال�سنن الكربى» وابن عبد الرب يف «التمهيد» وابن حزم
ً
ارتدوا عن
نفرا من بكر بن وائل ُّ
يف «املحلى» عن �أن�س بن مالك قال� :إن ً
الإ�سالم يوم ُت ْ�سرت((( وحلقوا بامل�شركني ،فلما فتحت قتلوا يف القتال ،ف�أتيت
عمر بفتحها ،فقال« :ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ فعر�ضت يف حديثه
لأ�شغله عن ذكرهم ،فقال :ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت :قتلوا،
�سلما �أحب �إ َّيل مما طلعت عليه ال�شم�س من
فقال :لأن �أكون �أخذتهم ً
بي�ضاء �أو �صفراء .فقلت :وهل كان �سبيلهم �إال القتل؟ ارتدوا عن الإ�سالم
((( بلد من بالد الفر�س.
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وحلقوا بامل�شركني ،فقال :اعر�ض عليهم �أن يدخلوا يف الباب الذي خرجوا منه،
ف�إن فعلوا قبلت منهم ،و�إال ا�ستودعتهم ال�سجن» .اهـ .وهذا لفظ رواية ابن عبد الرب،
واللفظ الذي �أورده املجتهد اجلديد لفظ ابن حزم ،وظاهر هذه الرواية عن
عمر �أنه يرى عدم قتل املرتد يف احلال ،ولكنه مل يبني يف هذه الرواية غاية
�سجنه :هل ي�سجن مدة معينة ف�إن مل َي ُت ْب بعدها ُي ْق َتل؟ �أو يخرج من
ال�سجن من غري قتل؟ �أو ي�سجن م�ؤب ًدا فال يخرج من ال�سجن �إال �إن تاب؟
حمتمل .وقد ورد عن عمر ما يعني مدة �سجن املرتد بثالثة �أيام ،ف�إن
كلٌّ َ
تاب و�إال قتل .فقد روى مالك يف «املوط�أ» قال« :قدم على عمر بن اخلطاب
رجل من ِق َبل �أبي مو�سى الأ�شعري ،ف�س�أله عمر عن النا�س ف�أخربه ،ثم قال
له عمر :هل من مغربة خرب؟ قال :نعم ،رجل كفر بعد �إ�سالم ،قال :فماذا
فعلتم؟ قال :قربناه ف�ضربنا عنقه .قال عمر :ه َّال حب�ستموه ثال ًثا و�أطعمتموه
كل يوم رغي ًفا وا�ستتبتموه فلعله يراجع �أمر اهلل؟ اللهم �إين مل �أح�ضر ومل
�آمر ومل �أَ ْر َ�ض �إذ بلغني» .ويف رواية كما يف «التمهيد» البن عبد الرب قال:
«قدم وفد �أهل الب�صرة على عمر ف�أخربوه بفتح ت�سرت ،فحمد اهلل ثم قال:
هل حدث لكم حدث؟ قالوا :ال واهلل يا �أمري امل�ؤمنني� ،إال رجل ارتد عن
دينه فقتلناه .فقال :ويلكم� ،أن تطينوا عليه بي ًتا ثال ًثا ،ثم تلقوا �إليه رغي ًفا .ف�إن
تاب قبلتم منه ،و�إن �أقام كنتم �أعذرمت �إليه ،اللهم �إين مل �أ�شهد ومل �آمر ومل
�أَ ْر َ�ض �إذ بلغني» .اهـ .فهذا يدل على �أن عمر يرى وجوب اال�ستتابة و�إمهاله
ثالثة �أيام مع �سجنه فيها ،ف�إن تاب و�إال ُق ِتل ،فتحمل الرواية املطلقة على
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ذلك ،وقد ا�ستدل ابن الق�صار  -كما يف فتح الباري  -بهذا الأثر عن عمر
ملا قاله اجلمهور من وجوب اال�ستتابة ثالثة �أيام ،وادعى �أن عمر قاله مبح�ضر
ال�صحابة ومل ينكر عليه ،فكان �إجما ًعا .اهـ.
هذا ما ميكن �أن يتخيل فيه وجود خالف بني امل�سلمني يف وجوب قتل
املرتد ،وقد ت�شبث به ح�ضرة املجتهد اجلديد ،ففهم منه اخلالف تب ًعا البن حزم
الذي اغرت مبا نقل عن النخعي ،وكان الواجب ا�ستيفاء البحث ليوفق بينه وبني
من نقل الإجماع.
�سندا للإجماع
الأدلة ال�شرعية التي تعترب ً

�أو ًال :قوله « :من بدل دينه فاقتلوه»� ،أخرجه البخاري و�أ�صحاب ال�سنن ،وكلهم
علي لبع�ض الزنادقة� ،إال ابن ماجة ،فاقت�صر
�أخرجوه يف �ضمن ق�صة �إحراق ٍّ
على هذا اللفظ.
ثانيا :قوله « :ال يحل دم امرئ م�سلم �إال ب�إحدى ثالث :كفر بعد �إميان� ،أوزنا
ً
بعد �إح�صان� ،أو قتل نف�س بغري نف�س»� ،أخرجه البخاري وم�سلم وغريهما
ب�ألفاظ متقاربة ،وقال ابن عبد الرب يف «التمهيد»  -كما تقدم« :ورواه عثمان
ابن عفان و�سهل بن حنيف وعبد اهلل بن م�سعود وطلحة بن عبيد اهلل وعائ�شة
وجماعة من ال�صحابة».
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ثالثًا :ما �أخرجه البخاري وم�سلم وغريهما �أن ر�سول اهلل  بعث �أبا مو�سى
الأ�شعري �إىل اليمن ،ثم �أتبعه معاذ بن جبل ،فلما قدم عليه �ألقى �إليه و�سادة
يهوديا ف�أ�سلم ثم
قال :انزل .ف�إذا رجل ُم َو َّثق عنده ،قال :ما هذا؟ قال :كان ًّ
َت َه َّود .قال :اجل�س ،قال :ال �أجل�س حتى يقتل ،ق�ضاء اهلل ور�سوله .ف�أمر به
ف ُق ِتل .ويف رواية زيادة بعد قوله« :ق�ضاء اهلل ور�سوله» هي قوله�« :إن من رجع
عن دينه �أو قال :بدل دينه فاقتلوه».
هذه بع�ض الأدلة ال�شرعية التي تعترب �سن ًدا للإجماع ،ومن املعلوم �أن
الر َّدة باتفاق
ال�صحابة عملوا مبقت�ضى هذه الأدلة ،ف�إن �أبا بكر  حارب �أهل ِّ
عليا
ال�صحابة ،وذلك معروف وم�شهور ،و�أخرج ابن عبد الرب يف «التمهيد»� :أن ًّ
�أتى بامل�ستورد ال ِع ْجلي وقد ارتد عن دين الإ�سالم ،فا�ستتابه ف�أَ َبى فقتله ،و�أخرج
تن�صر بعد الإ�سالم ،فعر�ض عليه
� ً
عليا �أخذ رج ًال من بكر بن وائل َّ
أي�ضا �أن ًّ
�شهرا ف�أَ َبى ف�أمر بقتله.
الإ�سالم ً
ثم �إن هذه الأحاديث الدالة على وجوب قتل املرتد و�آثار ال�صحابة التي
�شتم منه رائحة حملها على املرتد املقاتل،
تفيد العمل مبقت�ضاها لي�س فيها ما ُي ّ
وال على املرتد من العرب الذين ال يقبل منهم �إال الإ�سالم ،كما يقول ح�ضرة
كفارا �أ�صليني �أو
املجتهد اجلديد ،ومن الوا�ضح �أن املقاتلني �سواء كانوا مرتدين �أو ً
م�سلمني بغاة يجب قتالهم على الوجه املقرر يف ال�شريعة ،وهذا حكم �آخر ب�أدلة
�أخرى غري هذه الأدلة التي وردت فيمن بدل دينه وكفر بعد �إميانه ،ولو كان فر ًدا
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واح ًدا مل يقاتل ،واملرتد الذي نفذ فيه القتل �أبو مو�سى الأ�شعري كطلب معاذ
يهوديا ف�أ�سلم ثم ارتد ،فلم يكن من العرب الذين ال يقبل منهم �إال
كان �أ�صله ًّ
الإ�سالم.
ما يتخيل فيه املعار�ضة لهذه الأدلة

�أو ًال :ما �أخرجه البخاري عن عبد اهلل بن م�سعود �أنه قال« :ملا ق�سم النبي 
ق�سمة ُح َنينْ قال رجل من الأن�صار :ما �أراد بها وجه اهلل .ف�أتيت النبي 
ف�أخربته ،فتغري وجهه فقال :رحم اهلل مو�سى ،لقد �أوذي ب�أكرث من هذا.
ثانيا :ما �أخرجه البخاري وغريه عن �أبي �سعيد اخلدري �أنه قال« :بينا النبي 
ً
بق�سم جاء عبد اهلل بن ذي ا ُخل َوي�صرة التميمي فقال :اعدل يا ر�سول اهلل.
فقال :ويحك ،ومن يعدل �إذا مل �أعدل؟ قال عمر بن اخلطاب :ائذن يل
ف�أ�ضرب عنقه .فقالَ :د ْعه ف�إن له �أ�صحابًا يحقر �أحدكم �صالته مع �صالتهم
و�صيامه مع �صيامهم ميرقون من الدين((( كما ميرق ال�سهم من َّالر ِمية»(((.
وجه املعار�ضة �أن الذي �صدر من هذين الرجلني يف حق الر�سول  يعترب
كفرا َو ِر َّدة ،ومع ذلك مل ي�أمر الر�سول  بقتلهما وال با�ستتابتهما ،ومنع عمر من قتل
ً
الثاين .فدل ذلك على �أن املرتد ال ُي ْق َتل ،بل وال ي�ستتاب كما ر�آه ح�ضرة املجتهد
((( ميرقون من الدين :يخرجون منه ب�ضاللة �أو ببدعة( .م).
الرمية :يخرتقها ويخرج منها ب�سرعة من غري مدخله( .م).
((( ميرق ال�سهم من َّ
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اجلديد .واجلواب عن ذلك� :أما عن الرجل الأول ف�إنه كان من املنافقني ،وا�سمه
معتب بن قُ�شري من بني عمرو بن عوف ،ومن املعلوم �أن الر�سول  كان يف بدء
الإ�سالم يتغا�ضى عن املنافقني وعما يح�صل منهم من �إيذاء ،حتى ال يعرف عنه
�أنه يقتل �أ�صحابه ،فتنفر النا�س عن الدخول يف الإ�سالم ،وكان يرجو �أن يهديهم
اهلل �إىل الإميان كغريهم ويعاملهم معاملة امل�ؤمنني ،وي�صلي على من مات منهم ،وملا
ا�ستقر الإ�سالم وظهر� ،أَ َم َره اهلل بجهادهم كمظهري الكفر ،فقال تعاىل:ﮋ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ [التوبة ،]73 /ونهاه عن ال�صالة عليهم،
فقال تعاىل :ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ [التوبة.]84 /
هذا ،واعلم �أن ابن حزم يف «املحلى» ذكر املنافقني وما كان يح�صل منهم
يف حق الر�سول  على �أنه �شبهة ملن يقول بعدم قتل املرتد ،و�أطال الكالم يف
ذلك ،وخال�صة ما �أجاب به �أن املنافقني �أق�سام :منهم من مل يكن يعرف الر�سول
عينه ،ومنهم من كان يعرفه ولكنه تاب ،و�أما من كان يعرفه وظهر منه كفر ومل
يقتله فلأن ذلك كان قبل ت�شريع قتل املرتد.
وقد علمت �أن م�أخذ ابن حزم يف حكاية هذا القول هو ما نقل عن النخعي،
و�سبق حتقيق القول فيه ،و�صاحبنا املجتهد اجلديد تبع ابن حزم يف حكاية هذا
القول وال�شبه التي �أوردها ،ومل يتبعه يف ر�أيه فيها ،بل زاد عليه القول بعدم
أي�ضا ،مع �أن ابن حزم حكى الإجماع على ذلك ،وعبارته« :والأمة
ا�ستتابة املرتد � ً
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جممعة على �إكراه املرتد عن دينه ،فمن قائل يكره وال يقتل ،ومن قائل يكره
ويقتل» .اهـ.
و�أما عن الرجل الثاين ف�إن الر�سول � أخرب عنه ب�أنه ر�أ�س اخلوارج ،وذكر
�صفاتهم و�أحوالهم وم�آلهم و�أمر بقتلهم وقتالهم ،ووقع كما �أخربه ،وذلك من
دالئل نبوته.
�إال �أن �صدور هذا الكالم من هذا الرجل رئي�سهم كان قبل �أن ي�ستقر
داعيا للت�آلف ،لئال ينفر النا�س من الإ�سالم ،وقد ورد يف
الإ�سالم ،فكان احلال ً
بع�ض طرق هذا احلديث �أنه حينما �أراد عمر قتله ومنعه الر�سول  قال  -عليه
ال�صالة وال�سالم« :وال �أريد �أن ي�سمع امل�شركون �أين �أقتل �أ�صحابي» ،ويف رواية
« َم َعا َذ اهلل �أن يتحدث النا�س �أين �أقتل �أ�صحابي»؛ ولذلك ذكر البخاري هذا
احلديث حتت ترجمة «باب ترك قتال اخلوارج للت�ألف ولئال ينفر النا�س عنه».
وقد �صح عن �أبي �سعيد اخلدري راوي هذا احلديث �أن النبي  بعد �أن
ا�ستقر الإ�سالم بعث �إىل هذا الرجل علي بن �أبي طالب ليقتله فلم يجده .واهلل �أعلم.
تفنيد الأدلة التي تخيلها من بنات فكره على ما ادعاه من خمالفة الإجماع

�أما قوله :وال �شك �أن عدم قتل املرتد هو املنا�سب ملا جاء به الإ�سالم من
احلرية الدينية فغري �صحيح على �إطالقه ،ال بالن�سبة للم�سلمني ،وال بالن�سبة للكفار،
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�أما امل�سلمون فقد تقرر يف ال�شريعة عقوبات رادعة يف الدنيا من حدود وتعازير
تعدى منهم حدود اهلل ،فتارك ال�صالة يعاقب بالقتل �أو احلب�س ،ومانع
لكل من َّ
قهرا ،ف�إن كان له َمنعة وقا َتلَ يقا َتل ،وهكذا ف�أين احلرية الدينية؟
الزكاة ت�ؤخذ منه ً
و�أما الكفار ف�إن كانوا من �أهل الكتاب و�أمثالهم فاملطلوب منهم �إما الإ�سالم
و�إما دفع اجلزية ،احرتا ًما لأ�صل دينهم ،و�إن كانوا من غريهم فاملطلوب منهم
الإ�سالم فقط ،ف�أين احلرية الدينية املطلقة لهم؟
و�أما قوله :لأن الدعوة �إليه �إمنا تكون باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،فهذا
�صحيح على اجلملة ،لكن �إن مل تفد احلكمة واملوعظة احل�سنة وعاند الكافر ،ومل
ي�سلم ومل يدفع اجلزية� ،إن كان من �أهل الكتاب� ،أو وقف يف �سبيل الدعوة على
حرا وال يقاتل �أم يقاتل؟
الر�أي احلديث ،فماذا يكون احلال؟ �أيرتك ًّ
�صريحا وا�ستدالله بالآيتني،
نفيا ً
و�أما قوله� :إن القر�آن نفى الإكراه يف الدين ً
فهذا من عجائب الأفكار ،وغرائب الأفهام� ،أما الآية الأوىل فكالم الأئمة فيها
م�شهور؛ فمنهم من قال� :إن معناها ال �إكراه من اهلل تعاىل يف الدين وال �إجلاء
وال ق�سر بعد �أن تبني الر�شد من الغي ،و�إمنا جعل الأمر موكو ًال �إىل اختيارهم
�أحد النجدين :طريق الهدى والر�شاد ،وطريق الغي وال�ضالل؛ ليتحقق االبتالء
واالمتحان يف دار الدنيا ،ثم هو يجازي ك ًّال ح�سبما فعل باختياره ،ورمبا يتوهم
�أن هذا املعنى �إمنا يتم�شى على مذهب املعتزلة الذين يقولون بخلق العبد �أفعاله
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أي�ضا ،لأنهم
االختيارية ،ولي�س ب�صحيح ،بل يجري على مذهب �أهل ال�سنة � ً
واختيارا هو مناط التكليف((( ،ومنهم من قال� :إنه خرب
ك�سبا
ً
يقولون� :إن للعبد ً
مبعنى النهي ،واملعنى ال ُتكْ رِهوا �أح ًدا على الإميان ،وهي خا�ص ٌة ب�أهل الكتاب،
ف�إنهم خمريون بني الإ�سالم ودفع اجلزية ،و�سبب نزولها ي�ؤيد هذا الر�أي ،وهناك
�أقوال �أخرى ،وكلها ال تمَ ُ ُّت �إىل املرتد بن�سب وال �سبب.
و�أما الآية الثانية فاجلواب عنها هو جمرد تالوتها بتمامها ،قال اهلل تعاىل:

ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑﮊ [الكهف.]29 /

وال �شك �أن العامي الذي ي�سمع تالوتها كل حني من قارئ �سورة الكهف
يفهم منها �أن الغر�ض التهديد من اهلل تعاىل للكافرين ،وال يخطر يف باله �أن املعنى
على الإباحة والتخيري� ،إذ ال معنى للوعيد ال�شديد حينئذ.
�صغريا يدر�س لتالميذ املدار�س الأولية �أو الإعدادية فيه
وقد ر�أيت كتابًا ً
التمثيل للأمر الوارد للتهديد بهذه الآية ،فكيف يغيب عن �أ�ستاذ يف كلية اللغة
العربية ،ما مل يجهله �صبيان املكاتب؟ ف�إذا كان هذا مبلغ �إدراكه يف اللغة العربية
فكيف ي�صح �أن ي�ؤمتن على تدري�سها؟ هدانا اهلل و�إياه �سواء ال�سبيل.
((( مناط التكليفِ :علّته( .م).
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طرق اجلامدين يف النقد

�أ�شكر �أو ًال لل�شيخ عي�سى منون �أنه مل يلج�أ يف الرد على تعقيبي الأول عليه
�إىل ما اعتيد بيننا من حماولة ك�سب االنت�صار يف اجلدال العلمي بكتابة العرائ�ض
فيمن يراد االنت�صار عليه �إىل �أويل الأمرُ ،في َّت َهم فيها باحلق �أو بالباطل ب�أنه �أحلَّ
حرم حال ًال �أو �أنكر � ًأمرا معلو ًما من الدين بال�ضرورة ،ثم يطلب فيها ت�أليف
حرا ًما �أو َّ
جلنة للتحقيق معه فيما اتهم به وعقابه عليه ،وهنا ينقلب الأمر فيما بني املختلفني
يف الر�أي من جدل علمي يتكاف�آن فيه ،ويقف كل منهما مبفرده �إزاء الآخر ،يحاول
�أن ي�ؤيد ر�أيه بو�سائل الإقناع واالقتناع� ،إىل موقف اتهام يقف �أحدهما فيه مبفرده
موقف املتهم ،ويجد نف�سه �أمام جمع قد ت�ألَّب((( عليه ،ونقل اخلالف يف الر�أي
�إىل فتنة عمياء ال يعرف فيها حق من باطل ،وال يراد فيها االنت�صار على الر�أي
املخالف بو�سائل الإقناع واالقتناع ،و�إمنا يراد فيها االنت�صار بقوة اجلماعة ،و�ضعف
موقف املتهم الذي �أوقفوه موقف االتهام ،و�أرهبوه باجتماعهم عليه ،حتى �إنه
((( ت�ألب :جتمع ،ت�ضافر( .م).
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غالبا ما ي�ؤثر ال�سالمة من اتهامهم ،فريجع عن ر�أيه املخالف لهم ،ويقر لهم ب�أنه
ً
�أخط�أ فيما ر�آه ،ويحاول �صرفه عما �أثارهم عليه بتكلف ت�أويل فيه� ،أو نحو هذا مما
يجعله ينجو مما يريدونه له من العقاب ،وي�سكن الفتنة التي �أثاروها عليه ،وكم من
حق �ضاع بهذه الفنت العمياء ،وكم من باطل ظهر بها على احلق ،ومل يكن لهذا
إيثارا لل�سالمة من هذه الفنت،
من نتيجة �إال �أن �ساد اجلمود بيننا على التجديدً � ،
وخوفًا من ال�شغب الذي يثار بيننا كلما ظهر واحد منا بجديد� ،أو خرج بر�أي من
الآراء على امل�ألوف ،و�إنا لنجني الآن من �آثار هذا اجلمود ما جنني ،و�إنه ليو�شك
�أن يق�ضي علينا الق�ضاء الأخري ،ومع هذا ال نتنبه خلطره علينا وعلى الدين ،بل
نرى �أنه هو ال�سبيل حلفظ الدين ،و�أن فتح باب التجديد واالجتهاد فيه الق�ضاء
عليه؛ لأن الأئمة ال�سابقني قد و�صلوا باجتهادهم �إىل كل �شيء فيه ،فلي�س وراء
اجتهادهم �إال الهدم؛ لأنه ال يكون �إال مبخالفة ما �أجمعوا عليه ،و�إجماعهم هو
الدين الذي ال يتغري وال يتبدل ،وال ميكن فتح الباب فيه ملجتهد �أو جمدد.
ما فعلوه يف فكرة احلدود الإ�سالمية

وقد �أبديت مرة فكرة يف احلدود الإ�سالمية على �صفحات جملة ال�سيا�سة
الأ�سبوعية ،مل �أَل ِْغ فيه قطع اليد يف حد ال�سرقة كما �ألغاه بع�ضهم بت�أويله مبنعه
منها ،كما قال النبي  يف بع�ض ال�شعراء« :اقطعوا عني ل�سانه» يريد منعه من
امل�ضي فيما قاله ب�إعطائه ما ير�ضيه ،وهو ت�أويل بعيد كل البعد؛ لأن قطع اليد يف
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ال�سرقة قد ح�صل من النبي  ومن خلفائه بعده ،فبينوه بفعلهم على حقيقته،
ومل يرتكوا جما ًال لت�أويله بذلك الت�أويل البعيد.
و�إمنا كانت فكرتي ترمي �إىل �إ�ضافة عقوبة يف ال�سرقة �إىل قطع اليد فيها،
يلج�أ �إليها يف بع�ض حاالت ال�سرقة ،وفيما يقت�ضي التخفيف فيها من ظروف
الزمان واملكان ،وقد فتحت باب اجلدال يف هذه الفكرة ليظهر احلق فيها للنا�س،
وكنت واث ًقا من نف�سي يف القدرة على ت�أييدها ،ف�إذا بي �أمام فتنة عمياء ال نريد
جدا ًال فيها ،و�إذا بي �أمام من يتهمني ب�أنني �أَ َب ْحت ال�سرقة والزنا و�شرب اخلمر،
و�س�أبيح يف امل�ستقبل ترك ال�صالة والزكاة وال�صوم واحلج ،مع �أين �أردت بفكرتي
يف احلدود الإ�سالمية وجه اهلل تعاىل ،ودفع ما يوجه �إليها من طعون ال تزال توجه
�إليها ،وال يرى اجلمود حماولة دفعها بو�سيلة من الو�سائل ،ومع �أين لو ُم ِّك ْن ُت
من ت�أييد فكرتي لذ َّللْت بها �أكرب عقبة تعرت�ض العمل بال�شريعة الإ�سالمية يف
علي
ع�صرنا ،و�سهلت ال�سبيل للعمل بها يف هذا الع�صر ،ولكن هذه الفتنة قطعت َّ
الطريق؛ لأنها مل ترد �أن تفهم مني هذه الفكرة على حقيقتها ،وكان اجلمود ال
يزال قوي الدعائم ،وكانت الرجعية ال�سيا�سية ترى �أنه هو املعقل الذي يحميها،
فكانت ت�أخذ بنا�صره ،وحتطم كل من يثور عليه ولو كان احلق معه.
وكان هذا يف �أوائل عودة ال�شيخ حممد م�صطفى املراغي ملن�صب �شيخ
الأزهر ،وكان  -رحمه اهلل  -ي�ؤيد حرية الفكر ،ويكره اجلمود و�أ�صحابه ،فلما ر�أى
علي،
الفتنة قد ا�شتدت ،و�أن ً
�شيخا ً
كبريا تويف �إىل رحمة اهلل قد توىل �أمر الثائرين َّ

62

احلرية الدينية يف الإ�سالم

62

�شيخا لكلية �أ�صول الدين ،وله مكانته بني علماء الأزهر ،حتى �إنه كان
وكان ً
يناف�س ال�شيخ املراغي يف من�صبه ،وكانت الرجعية ال�سيا�سية ت�ؤيده وتريد �أن يحل
يف هذا املن�صب حمل ال�شيخ املراغي ،وبهذا انقلب الأمر يف فكرتي �إىل �صراع
متت �إليه ب�سبب ،فات�صل بي �إخوان يل من �أن�صار ال�شيخ
دخلت فيه عوامل ال ُّ
يفوتوا على �أ�صحاب هذه الفتنة ما لهم من �أغرا�ض ،ف�سلكنا
املراغي ،و�أرادوا �أن ِّ
طري ًقا َّفوت عليهم �أغرا�ضهم ،ومع هذا نالني عقاب �أريد به فيما ُن ِقل �إيل ت�سكني
هذه الفتنة ،وكان عقابًا دون ما �أراده �أ�صحابها بكثري ،ولكن �آثاره ال تزال قائمة
كثريا منها ب�إعادتي بعد مدة ق�ضيتها يف
بي ،و�إن كان ال�شيخ املراغي قد خفف ً
أخريا،
الأق�سام العامة �إىل كلية اللغة العربية ،وقد َّقدرت له ما فعله معي �أو ًال و� ً
و�إن كان دون ما كنت �أنتظره منه؛ لأنه على كل حال مل ِّميكن خ�صوم فكرتي مما
كانوا يريدون من حتطيمي ،ولأين كنت �أنظر �إىل اتفاقي و�إياه يف دعوة الإ�صالح،
وال �أطمع منه بعد هذا يف �أمر من �أمور الدنيا.
ف�ضاعت فكرتي بهذه الفتنة العمياء ،وكان مما �أده�شني �أن َت َب َّنى فكرتي يف
جملة ال�سيا�سة الأ�سبوعية التي ن�شرتها �شخ�ص جمهول مل يذكر �إال �أنه جامعي،
فكتب يف ت�أييدها مقاالت بهذه املجلة ،ومع هذا مل يتحرك �أحد من الأزهريني
للرد عليه ،ومل تقم فتنة عمياء على املجلة التي ن�شرتها له ،وقد نبههم �أحد قرائها
أي�ضا للرد عليها ،ثم �أخذتها بنف�سي �إىل من �أو�صلها �إىل ال�شيخ
�إليها فلم يتحركوا � ً
املراغي  -رحمه اهلل؛ ليعرف �أن الفكرة مل تكن لعبة �أطفال ،و�أن اهلل قد هي�أ لها
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من تب َّناها ليظهر �أمر خ�صومها على حقيقته ،ويعرف النا�س �أنهم لي�سوا طالب
حق يف الدين ،و�إمنا هم قُطَّ اع طريق يف �سبيل احلقيقة ،مينعون طالبها من الو�صول
�إليها بالفتنة العمياء ،ومبا يعتمدون عليه من قوة جماعتهم ،ال بالإقناع واالقتناع.
و�إذا كنت �أ�شكر لل�شيخ عي�سى منون عدوله عن هذا الطريق �إىل طريق
علي ال يخلو من حتري�ض �آثم على فتنة يقوم بها
الإقناع واالقتناع  -و�إن كان رده َّ
غريه كما بينته فيما �سبق  -ف�إين �آخذ عليه مع هذا التحري�ض �أنه خرج يف رده
علي من دائرة النقد �إىل دائرة ال�شتم ،ولي�س هذا يف �شيء من اجلدال العلمي
َّ
الذي يق�صد منه الو�صول �إىل احلقيقة ،ال الو�صول �إىل �شتم املخالف له ب�أنه �أقل
فهما من العوام ومن �صبيان املكاتب ،والتحري�ض عليه ب�أنه ال ي�صح �أن ي�ؤمتن على
ً
تدري�س اللغة العربية التي ا�ؤمتن على تدري�سها يف كليته ،فما كان �أغناه عن هذا
علي؛ �إذ مل ي�سمع �أحد لتحري�ضه،
ال�شتم والتحري�ض؛ لأنه �أ�ضعف ً
كثريا من رده َّ
فهما من العوام ومن �صبيان املكاتب ،و�إذا كانت
ومل ي�صدقه �أحد يف �أين �أقل ً
جملة الأزهر قد امتنعت من ن�شر ردي عليه ،وكان لهذا �شيء من الأمل يف نف�سي،
أخريا رئي�س حتريرها ال نريد �أن يقوم جدال يف هذا
فقد خفف منه �أنها فيما قاله يل � ً
املو�ضوع ال تت�سع له �صفحاتها ،فقطعت على ال�شيخ عي�سى منون ما كان يريده
من موا�صلة الكتابة فيه ،كما بينه يف مقاله الذي ن�شرته له ،ولعلها �أدركت �أنه مل
يح�سن فيما َو َّج َهه �إ َّيل من �شتم ،و�أنها بعد �أن امتنعت من ن�شر ردي عليه ال ي�صح
�أن مت�ضي يف ن�شر رده علي ،ويف هذا �شيء من الإر�ضاء يل ،ولكن الإن�صاف كان
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يق�ضي بن�شر ردي عليه ،وموا�صلة البحث يف ذلك اخلالف بيني وبينه حتى تظهر
احلقيقة فيه.
تهمة اجلمود من النقد املباح

وكان على ال�شيخ عي�سى منون �أن يعرف �أين مل �أخرج عن حدود النقد
املباح حني و�صفته هو و�أمثاله باجلمود ،و�أن اجلمود ال معنى له �إال �إيثار التقليد
على االجتهاد والتجديد ،وهم ال يرون �شي ًئا يف �إيثارهم هذا التقليد ،فلي�س
و�صفهم به �إال بيانًا حلقيقة �أمرهم ،ولي�س يف بيان احلقيقة �شيء من ال�شتم ،وال
خروج عن حد النقد.
وكذلك الأمر فيما ذكرته من �أن م�صيبة امل�سلمني اليوم يف جمود ه�ؤالء
اجلامدين ،ال يف خط�أ ال�شيخ عبد احلميد بخيت و�أمثاله فيما يحاولونه من جتديد،
و�إن كان ر�أيي قد تغري الآن يف هذا ال�شيخ؛ لأنه قد م�ضى يف جمازفاته يف الر�أي
�ضررا من اجلمود على التقليد.
من غري ا�ستناد على دليل �صحيح ،وهذا �أ�شد ً
فاحلقيقة �أن اجلمود هو الذي �أ�صاب امل�سلمني اليوم مبا �أ�صيبوا به ،وهو
الذي وقف حجر عرثة يف �سبيل نهو�ضهم ،وهو الذي حال دون تقدمهم ال يف
أي�ضا ،ول�ست �أول من ن�سب هذا �إىل اجلمود ،بل
الدين وحده ،بل يف الدنيا � ً
�سبقني �إىل هذا ع�شرات من املخل�صني للإ�سالم ،ممن �شعر بحاجة امل�سلمني �إىل
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الإ�صالح والتجديد ،ويف مقدمتهم امل�صلحان العظيمان :جمال الدين الأفغاين
وال�شيخ حممد عبده  -رحمهما اهلل تعاىل.
جمود الألو�سي يف اخرتاع الطيارات

ولعل �أول من حال باجلمود بني امل�سلمني والنهو�ض الدنيوي يف ع�صرنا
املف�سر ،وهذا حينما و�ضع خط�أً �أول عقبة يف �سبيل
احلديث العالَّمة الألو�سي ِّ
�أخذ امل�سلمني ب�آثار العلم احلديث ،وكان قد بلغه �أن �أهل لندن  -قاعدة بالد
الإجنليز -يحاولون �صنع �سفينة هوائية -طيارة -تطري يف الهواء بقوة البخار ،بعد
�أن جنحوا يف �صنع ال�سفن التي ت�سري بهذه القوة يف البحار ،فحكم يف تف�سري قوله
تعاىل يف الآية  81من �سورة الأنبياء :ﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮﮊ ب�أن ما يحاوله �أهل لندن من �صنع هذه ال�سفينة غري ممكن؛ لأنه
ينايف هذه املعجزة ل�سليمان  ،وو�ضع بهذا �أول خمالفة خاطئة بني الدين
(((
عما يفعله
والعلم ،وجنى على امل�سلمني حني �أبقاهم يغطُّ ون يف نومهم ،ويغفلون َّ
العلم احلديث يف نه�ضة �أوربا ،وال يتدبرون يف عاقبة �أمرهم عند تخلفهم عن هذه
النه�ضة.
ولو �صح �أن ما كان يحاوله �أهل لندن من �صنع �سفينة هوائية تطري يف ال�سماء
يخالف ما ورد يف تلك الآية من جعل ت�سخري الريح معجزة ل�سليمان ،
((( يغطُّ ون :يرددون ال َّنف�س مع �إ�صدار �صوت م�سموع ،واملق�صود :جعلهم يف غيبوبة عما يدور حولهم( .م).
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لكان الأَ ْوىل مما �سلكه الألو�سي املف�سر من احلكم ب�أن هذه املحاولة غري ممكنة -
وقد �أمكنت وبلغت الغاية يف الإمكان � -أن نرجع �إىل الأ�صل الذي ذهب �إليه
الأ�شعرية  -والألو�سي املف�سر منهم – وهو �أنه �إذا تعار�ض دليل العقل ودليل
النقل وجب ت�أويل دليل النقل مبا يوافق دليل العقل ،فال نحمل ت�سخري الريح
ل�سليمان  على ما نقل من الب�ساط الذي كان يطري به فيه؛ لأنه ميكن حمله
مث ًال على ت�سخريه ل�سفنه ال�شراعية التي كانت جتوب البحار ،وتنقل من الأر�ض
املقد�سة �إىل بالد العامل القدمي ثم تعود �إليها ،على �أن احلقيقة �أنه ال تعار�ض بني
حمل الآية على ت�سخري الب�ساط ل�سليمان  وبني حماولة �أهل لندن �صنع
�سفينة هوائية؛ لأن الب�ساط كان يطري ب�سليمان  بقدرة اهلل تعاىل من غري
ا�ستعانة عليه ب�سبب من الأ�سباب� ،أما ال�سفينة الهوائية ف�إنها تطري ب�أ�سباب من
�صنع الإن�سان ،فال يكون فيها �شيء من الإعجاز كما يف ت�سخري الريح بقدرة اهلل
تعاىل لب�ساط �سليمان .
وال �شك �أن ال�شيخ عي�سى منون ممن يجاري الألو�سي املف�سر يف ذلك
اجلمود ،وممن ال يرتاح ل�سماع كلمتي االجتهاد والتجديد ،ف�إذا قلت �إنه من
العلماء اجلامدين فمعناه �أن يرتاح �إىل اجلمود كل االرتياح ،وال يرتاح ل�شيء من
االجتهاد والتجديد ،وال �أكون قد جاوزت احلقيقة يف و�صفه بذلك ،وال �أكون قد
فهما من العوام
خرجت من دائرة النقد املباح بخالف ما و�صفني به من �أين �أقلّ ً
و�صبيان املكاتب ،ف�إنه �شتم �صريح ولي�س يف �شيء من احلقيقة ،ولو ت�أمل قلي ًال يف
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�أمري و�أمره لعرف �أنه جاوز احلقيقة فيه ،ويف الإجمال ما يغني عن التف�صيل ،ويف
الإ�شارة ما يغني عن العبارة ،فلي�س يل �إال �أن �أقت�صر على بيان خطئه فيما بني
عليه ذلك ال�شتم ،لينهار �أمامه من �أ�سا�سه ،ويعلم � ّأينا �أجدر به.
الأمر يف قوله تعاىل :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼﮊ

علي �أين جهلت ما يعرفه العوا ّم و�صبيان
ذكر ال�شيخ عي�سى منون يف الرد َّ
املكاتب من �أن الأمر يف قوله تعاىل :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼﮊ [الكهف]29 /
للتهديد ال للإباحة والتخيري ،وهو خمطئ يف هذا من وجوه:
الفرق بني التخيري يف الآية وكون الأمر فيها للإباحة

�أولها� :أين مل �أذكر �أن الأمر يف قوله :ﮋ ﭼﮊ للإباحة والتخيري ،و�إمنا ُ�س ْق ُت
فيما �سبق �آية �سورة البقرة و�آية �سورة الكهف للداللة على �أنه ال �إكراه يف
الإ�سالم على الدين بعقاب دنيوي من قتل �أو نحوه ،وهذا ال مينع �أن يكون
الأمر يف قوله :ﮋﭼﮊ للتهديد بعقاب �أخروي ال دنيوي ،وهو العقاب
الذي ذكرته الآية الثانية بعد ذلك الأمر ،فقال تعاىل :ﮋﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅﮊ [الكهف ]29 /الآية ،فهو عقاب �أخروي ال
دنيوي؛ لأن املراد بالنار يف الآية نار الآخرة ،وال �شك �أن هذا ال ينايف
ا�ستداليل بالآية على �أنه ال �إكراه يف الإ�سالم على الدين؛ لأنه مل يهدد
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فيها بعقاب دنيوي ،و�إمنا هدد بعقاب �أخروي ،والعقاب الأخروي ال يقت�ضي
الإكراه على الدين؛ لأنا نخالفه يف الدنيا باختيارنا ونحن ن�ؤمن به ،فما ظنك
مبن ال ي�ؤمن ب�أن عليه عقابًا يف الآخرة �إذا مل ي�سلم ،بل قد ي�ؤمن بعك�س
ذلك �إذا كان يعتقد �أن جناته من العقاب الأخروي ببقائه على دينه ،و�أنه �إذا
�أ�سلم ال ينجو من هذا العقاب ،ولهذا قال القرطبي يف تف�سري الآية« :ف�إن
�شئتم ف�آمنوا و�إن �شئتم فاكفروا» ،ولي�س هذا برتخي�ص وتخيري بني الإميان
والكفر ،و�إمنا هو وعيد وتهديد؛ �أي �إن كفرمت فقد �أُ ِع َّد لكم النار ،و�إن �آمنتم
فلكم اجلنة .فالوعيد والتهديد فيه بعقاب الآخرة.
الفرق بني عدم الإكراه على الإ�سالم و�إباحة الكفر

وثانيها� :أنه يوهم بذلك �أين �أريد بعدم الإكراه على الإ�سالم �إباحة الكفر؛ لأن
عدم الإكراه على الإ�سالم معناه التخيري بينه وبني الكفر ،وبهذا يكون
مباحا ،ويكون الأمر به يف الآية للإباحة ،وهذه غفلة من ع�ضو
الكفر عندي ً
جماعة كبار العلماء و�شيخ كلية ال�شريعة �ساب ًقا عن معنى الإباحة �شر ًعا؛
لأن املباح �شر ًعا ما ال يثاب على فعله وال يعاقب على تركه يف الآخرة ،فال
ونفيا ،وعدم الإكراه على
عالقة للإباحة ال�شرعية بالعقاب الدنيوي �إثبا ًتا ً
الإ�سالم معناه نفي الإكراه عليه بعقاب دنيوي من قتل �أو نحوه ،وكم من
�أمور حمرمة مل يفر�ض ال�شارع عليها عقابًا يف الدنيا ،فالكتابي مث ًال �إذا مل
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ي�سلم يكون � ًآثما ،ومع هذا ال عقاب عليه يف الدنيا من قتل �أو نحوه؛ لأنه
يخري اتفاقًا بني الإ�سالم ودفع اجلزية ،ولي�س معنى تخيريه بينهما �إباحة ترك
الإ�سالم له؛ لأنه تخيري مبعنى عدم �إكراهه على الإ�سالم بعقاب دنيوي،
وهذا غري الإباحة �شر ًعا كما �سبق.
حمل الأ�شاعرة الأمر يف الآية على التهديد دون غريهم
وثالثها� :أن كون الأمر للتهديد يف قوله تعاىل يف �آية �سورة الكهف :ﮋﭼﮊ

لي�س من البداهة كما يرى ال�شيخ عي�سى منون ،حتى يرتب عليه �أنه َخ ِف َي
علي منه ما مل َي ْخ َف على العوا ّم و�صبيان املكاتب ،ف�إين لو ذهبت �إىل
َّ
�أن الأمر يف هذا لي�س للتهديد  -مع �أين مل �أذكر هذا يف ردي عليه كما
�سبق  -ف�إين �أكون بهذا مواف ًقا ملا ذهب �إليه �صاحب الك�شاف ،وهو �شيخ
املف�سرين باتفاق .فقد ذكر الني�سابوري يف تف�سري هذه الآية �أن الك�شاف
قال :احلق خرب مبتد�أ حمذوف ،واملعنى :جاء احلق وزاحت العلل ،فلم
يبق �إال اختيار الإميان �أو الكفر ،وفيه دليل على �أن الإميان والكفر والطاعة
مفو�ضة �إىل م�شيئة العبد واختياره .ثم ذكر �أن الأ�شاعرة هي
واملع�صية كلها َّ
التي حملته على �أمر التهديد .ثم قالت� :إن الفعل االختياري ميتنع ح�صوله
بدون الق�صد �إليه ،ثم ذلك الق�صد البد �أن يقع باالختيار والق�صد ،وهكذا
فيلزم الت�سل�سل.
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وهذه عبارة الك�شاف :احلق :خرب مبتد�أ حمذوف ،واملعنى :جاء احلق
وزاحت العلل ،فلم يبق �إال اختياركم لأنف�سكم ما �شئتم من الأخذ يف طريق
النجاة �أو يف طريق الهالك ،وجيء بلفظ الأمر والتخيري لأنه ملا ُم ِّكن من اختيار
�أيهما �شاء فك�أنه خمري م�أمور ب�أن يتخري ما �شاء من النجدين.
ومن هذا يرى ال�شيخ عي�سى منون �أن طائفة الأ�شعرية هي التي جعلت الأمر
يف قوله تعاىل :ﮋﭼﮊ للتهديد ،و�أن املعتزلة  -ومنهم �صاحب الك�شاف -
يرون �أن الأمر للتخيري ،ولي�س معنى هذا �إباحة الكفر �شر ًعا عندهم ،و�إمنا معناه
�أنه ال �إجلاء من اهلل على الإميان والكفر ،بل العبد خمري بينهما� ،إن �شاء �آمن ففاز
بثواب الآخرة ،و�إن �شاء كفر فعوقب على كفره فيها ،ولعل ال�شيخ عي�سى منون
أي�ضا يف غري الأ�شاعرة من �صاحب الك�شاف وغريه من املعتزلة �أنهم خفي
يرى � ً
عليهم من ذلك ما ال يجهله العوام و�صبيان املكاتب ،ولعل �صاحب الك�شاف
لو ت�أخر به الزمن وكان �أ�ستاذًا بكلية اللغة العربية حلكم عليه ب�أنه ال ي�صح ائتمانه
على تدري�س اللغة فيها.
وقد ذهب ال�شهاب �إىل �أن التخيري جماز عن عدم املباالة ب�إميان من �آمن
أي�ضا.
وكُ ْف ِر من َك َف َر ،وهو معنى غري التهديد � ً
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ترجيح �أن الأمر يف الآية للتخيري ال للتهديد

ورابعها� :أنه لو كان الأمر يف قوله تعاىل :ﮋﭺ ﭻ ﭼﮊ للتهديد  -لأنه ال
ي�صح جعله للتخيري بدعوى اقت�ضائه لإباحة الكفر مع �أنه حمرم  -لكان الأمر
يف قوله قبله :ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﮊ للوجوب؛ لأنه لو كان للتخيري القت�ضى
مباحا مع �أنه واجب ،ولكن جعل الأمر يف هذا للوجوب
�أن يكون الإميان ً
ينافيه تعليقه على امل�شيئة واالختيار؛ لأن املعلق على امل�شيئة واالختيار ال
واجبا ،لأن ما يكون بامل�شيئة واالختيار ال يكون فيه حتتيم ،وما ال
يكون ً
واجبا ،فاحلق �أن الأمر يف املو�ضعني للتخيري؛ ليالئم هذا
حتتيم فيه ال يكون ً
تعليقه فيهما على امل�شيئة واالختيار ،و�أنه ال يلزم �أن يحمل الأمر الثاين
على التهديد؛ لأنه يغني عن حمله عليه ما ورد بعده من التهديد يف قوله:
ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ [الكهف .]29 /ف�إذا �أبينا
أي�ضا ،فليكن يف �صيغة التخيري كلها بني الإميان
�إال �أن يكون فيما قبله تهديد � ً
والكفر ،ال يف الأمر بالكفر وحده ،كما روي عن علي .
والتحقيق �أن الأمر يف قوله :ﮋ ﭹﮊ وﮋ ﭼﮊ لفظي ال حقيقي؛
حقيقيا مع تعليقه على م�شيئة امل�أمور به كما �سبق ،و�إمنا هو
لأنه ال معنى لكونه ًّ
على معنى فمن �شاء �آمن ومن �شاء كفر ،ولكنه �آثر �صيغة الأمر للمبالغة يف �إفادة
التخيري ،ولأن �إميانه وكفره و�إن كانا مب�شيئته فهما بتقدير اهلل تعاىل ،وما َّقدره اهلل
البد �أن يكون ،فهو كامل�أمور به يف لزوم وقوعه ،وي�ؤيد هذا ما روي عن ابن عبا�س يف
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معنى الآية  -من �شاء اهلل له الإميان �آمن ،ومن �شاء له ُ
الك ْفر َك َفر  -فجعل اجلملة
�إن�شائية لفظًا خربية معنى ،و�إن كان قد �أرجع ال�ضمري يف قوله :ﮋﭷ ﭸﮊ هلل
تعاىل وهو خالف ظاهر الآية ،ولعل ال�شيخ عي�سى منون يعرتف بعد هذا ب�أن ما
و�صلت �إليه من ذلك يف معنى الآية ال يكون ممن يخفى عليه ما ال يخفى على
العوام �أو �صبيان املكاتب ،واحلقيقة �أن الأمر يف الآية لي�س من ال�سهولة بحيث
تخيل ال�شيخ عي�سى منون ،ولهذا كرث فيه اختالف املف�سرين.

احلرية الدينية للكتابي وغريه

دعوى امتياز ع�صرنا بحرية االعتقاد

يدعي النا�س الآن �أن هذا الع�صر ميتاز على الع�صور ال�سابقة بحرية االعتقاد،
مقررا يف د�ستور كل �شعب من �شعوبه ،بعد �أن
فقد �صارت احلرية الدينية فيه �أ�ص ًال ً
كان يف الع�صور ال�سابقة حماكم تفتي�ش حتارب حرية االعتقاد ،وترتكب يف هذا من
املظامل ما جعلها مث ًال �سي ًئا بني املحاكم .وقد �ألغى الع�صر احلديث مثل هذا بني النا�س
على اختالف �أديانهم ،ونزع هذه ال�سلطة من رجال الدين يف �أوربا؛ ليكون الأمر يف
مقد�س بني
الدين هلل وحده ،وال يكون لأحد �سلطة على غريه يف �أمر دينه؛ لأنه �سر َّ
العبد وربه ،واحلق كما �سي�أتي �أن الإ�سالم �سبق هذا الع�صر بتقرير حرية االعتقاد.
دعوى ن�سخ �آية ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ

(((

وقد جاء الع�صر احلديث وجمهور امل�سلمني يرون خط�أ �أن الإ�سالم انت�شر
بال�سيف ،و�أن الدعوة �إليه �إذا مل يفد فيها ال�سلم وجب العدول عنه �إىل احلرب،
((( البقرة.256 /
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ليكره النا�س بال�سيف على الدخول فيه ،ف�إذا مل يقبلوا الدخول فيه حلت لنا
دما�ؤهم ،ويف هذا يقول القا�ضي �أبو بكر بن العربي يف كتابه «�أحكام القر�آن»
عند تف�سري قوله تعاىل يف �سورة البقرة :ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ [البقرة:]256 /
«قيل �إنها من�سوخة ب�آية القتال ،وهو قول ابن زيد .الثاين� :أنها خم�صو�صة يف �أهل
يقرون على اجلزية ،وعلى هذا فكل من ر�أى قبول اجلزية من
الكتاب الذين ُّ
جن�س حتمل الآية عليه .الثالث� :أنها نزلت يف الأن�صار ،كانت املر�أة منهم �إذا مل
تهوده ،ترجو به طول عمره ،فلما �أجلى
يع�ش لها ولد جتعل على نف�سها �إن عا�ش �أن ِّ
اهلل تعاىل بني ال َّن ِ�ضري قالوا :كيف ن�صنع ب�أبنائنا؟ ف�أنزل اهلل تعاىل الآية ﮋﯿ ﰀ
ﰁ ﰂﮊ .ثم قال :قوله تعاىل :ﮋﯿ ﰀﮊ عموم يف نفي �إكراه الباطل ،ف�أما
الإكراه باحلق ف�إنه من الدين ،وهل نقتل الكافر �إال على الدين ،قال �« :أمرت
�أن �أقاتل النا�س حتى يقولوا ال �إله �إال اهلل» ،وهو م�أخوذ من قوله تعاىل :ﮋﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ [البقرة ،]193 /وبهذا ي�ستدل على �ضعف قول
من قال �إنها من�سوخة .ثم قال :ف�إن قيل فكيف جاز الإكراه بالدين على احلق،
والظاهر من حال املكره �أنه ال يعتقد ما �أظهر؟ اجلواب �أن اهلل �سبحانه بعث ر�سوله
ويب�صرهم الدليل ،ويحتمل
حمم ًدا  يدعو اخللق �إليه ،ويو�ضح لهم ال�سبيلِّ ،
الأذية والهوان يف طريق الدعوة والتبيني ،حتى قامت حجة اهلل ،وا�صطفى اهلل
�أولياءه ،و�شرح �صدورهم لقبول احلق ،فالتقت كتيبة الإ�سالم وائتلفت قلوب �أهل
الإميان ،ثم نقله من حال الأذية �إىل الع�صمة ،ومن الهوان �إىل العزة ،وجعل له
أن�صارا بالقوة ،و�أمره بالدعاء بال�سيف؛ �إذ م�ضى من املدة ما تقوم به احلجة ،وكان
� ً
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ثانيا وهو �أنهم ي�ؤخذون �أو ًال كر ًها،
من الإنذار ما ح�صل به الإعذار .ثم ذكر جوابًا ً
وعمت الدعوة يف العاملني ،ح�صلت
ف�إذا ظهر الدين ،وح�صل يف جملة امل�سلمنيَّ ،
له مبثافنتهم((( و�إقامة الطاعة معهم النية ،فقوي اعتقاده ،و�صح يف الدين وداده� ،إن
�سبق له من اهلل تعاىل التوفيق ،و�إال �أخذنا بظاهره وح�سابه على اهلل».
أي�ضا �أبو بكر �أحمد بن علي املعروف با َجل َّ�صا�ص يف تف�سري تلك
وقال � ً
الآية يف كتابه «�أحكام القر�آن» :قوله تعاىل :ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ال�ضحاك وال�سدي و�سليمان بن مو�سى �أنه من�سوخ بقوله
ﰇ ﰈﰉ ﮊ روي عن َّ
تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ [التوبة ،]73 /وقوله تعاىل:
ﮋﮬ ﮭﮊ [التوبة ]5 /وروي عن احل�سن وقتادة �أنها خا�صة يف
يقرون على اجلزية دون م�شركي العرب؛ لأنهم ال يقرون
�أهل الكتاب الذين ُّ
على اجلزية ،وال يقبل منهم �إال الإ�سالم �أو ال�سيف .وقيل �إنها نزلت يف بع�ض
�أبناء الأن�صار ،كانوا يهو ًدا ف�أراد �آبا�ؤهم �إكراههم على الإ�سالم ،وروي ذلك عن
ابن عبا�س و�سعيد بن ُج َبري ،وقيل فيه� :أي ال تقولوا ملن �أ�سلم بعد حرب �إنه �أ�سلم
مكر ًها؛ لأنه �إذا ر�ضي و�صح �إ�سالمه فلي�س مبكره .قال �أبو بكر :ﮋﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﮊ �أمر يف �صورة اخلرب ،وجائز �أن يكون نزول ذلك قبل الأمر بقتال امل�شركني،
فكان يف �سائر الكفار ،كقوله تعاىل :ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ [ف�صلت ،]34 /وكقوله تعاىل :ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
((( يقال ثافنه :جال�سه.

76

احلرية الدينية يف الإ�سالم

76

ﮓﮊ [امل�ؤمنون ،]96 /وقوله تعاىل :ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ وقوله
تعاىل :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ [الفرقان ،]63 /فكان القتال
حمظورا يف �أول الإ�سالم� ،إىل �أن قامت عليهم احلجة ب�صحة نبوة النبي  ،فلما
ً
عاندوه بعد البيان �أمر امل�سلمون بقتالهم ،فن�سخ ذلك عن م�شركي العرب بقوله
تعاىل :ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ [التوبة ]5 /و�سائر الآي املوجبة
لقتال �أهل ال�شرك ،وبقي حكمه على �أهل الكتاب �إذا �أذعنوا((( ب�أداء اجلزية
ودخلوا يف حكم �أهل الإ�سالم ويف ذمتهم ،ويدل على ذلك �أن النبي  مل
يقبل من م�شركي العرب �إال الإ�سالم �أو ال�سيف .ثم قال :ف�إن قال قائل :فم�شركو
العرب الذين �أمر النبي  بقتالهم و�أال يقبل منهم �إال الإ�سالم �أو ال�سيف قد
مكرهني على الدين ،ومعلوم �أن من دخل يف الدين مكر ًها فلي�س مب�سلم،
كانوا َ
فما وجه �إكراههم عليه؟ قيل له� :إمنا �أكرهوا على �إظهار الإ�سالم ال على اعتقاده؛
لأن االعتقاد ال ي�صح منا الإكراه عليه ،ولذلك قال النبي �« :أمرت �أن �أقاتل
النا�س حتى يقولوا ال �إله �إال اهلل ،ف�إذا قالوها ع�صموا مني دماءهم و�أموالهم �إال
بحقها وح�سابهم على اهلل» ،ف�أخرب � أن القتال �إمنا كان على �إظهار الإ�سالم ،و�أما
االعتقادات فكانت موكولة �إىل اهلل تعاىل ،ومل يقت�صر النبي  على القتال دون
نبوته ،فكانت الدالئل من�صوبة لالعتقاد
�أن �أقام عليهم احلجة والربهان يف �صحة َّ
و�إظهار الإ�سالم م ًعا؛ لأن تلك الدالئل من حيث �ألزمتهم اعتقاد الإ�سالم فقد
اقت�ضت منهم �إظهاره ،والقتال لإظهار الإ�سالم ،وكان يف ذلك �أعظم امل�صالح،
(((	�أذعنوا :خ�ضعوا ،ذلُّوا� ،أ�سرعوا يف الطاعة( .م).
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منها� :أنه �إذا �أظهر الإ�سالم و�إن كان غري معتقد له ف�إن جمال�سته للم�سلمني و�سماعه
القر�آن وم�شاهدته لدالئل الر�سول  مع ترادفها عليه تدعوه �إىل الإ�سالم،
وتو�ضح عنده ف�ساد اعتقاده .ومنها �أن يعلم اهلل �أن يف ن�سلهم من يوقن ويعتقد
التوحيد ،فلم يجز �أن يقتلوا مع العلم ب�أنه �سيكون يف �أوالدهم من يعتقد الإميان.
وكذلك ذهب هذا املذهب يف تف�سري الآية غري ابن العربي واجل�صا�ص
من املتقدمني ،فرتادفوا على جواز الإكراه على الإ�سالم بل على وجوبه ،و�أبطلوا
عمل الآيات الداعية �إىل �أخذ النا�س �إليه باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،وباجلدال
بالتي هي �أح�سن ،وبدفع ال�سيئة باحل�سنة ،وهي من املكارم التي ال ي�ضر الإ�سالم
بقاء العمل بها ،بل ي�سيء �إليه �أن يدعي �أن العمل بها كان يف �أول الإ�سالم فقط.
جتويز اجل�صا�ص عدم ن�سخ الآية يف الكتابي وغريه

نعم �إن اجل�صا�ص كاد ي�شذُّ عن ترادفهم على ذلك يف تف�سري تلك الآية،
فقال فيما مل ننقله عنه فيما �سبق :وجائز �أن يكون حكم هذه الآية ثاب ًتا يف احلال
تن�صر مل يجرب على
تهود �أو َّ
على جميع �أهل الكفر؛ لأنه ما من م�شرك �إال وهو لو ّ
حكما ثاب ًتا يف �سائر من انتحل
الإ�سالم ،و�أقررناه على دينه باجلزية ،و�إذا كان ذلك ً
تهود من
دين �أهل الكتاب ففيه داللة على بطالن قول ال�شافعي حني قال« :من َّ
املجو�س �أو الن�صارى �أجربته على الرجوع �إىل دينه �أو �إىل الإ�سالم» .والآية دالة
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على بطالن هذا القول؛ لأن فيها الأمر ب�أ َّال نكره �أح ًدا على الدين ،وذلك عموم
ميكن ا�ستعماله يف جميع الكفار على الوجه الذي ذكرنا.
طعن ال�شيخ حممد عبده يف دعوى ن�سخ الآية

وقد بقي احلال على ذلك يف تف�سري تلك الآية �إىل �أن جاء الأ�ستاذ الإمام
ال�شيخ حممد عبده وتلميذه ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا فحمال على ما ذهب �إليه
املف�سرون ال�سابقون فيها �أقوى حملة ،و�أبقيا للإ�سالم تلك املكارم التي �أبوا �أن
تبقى يف الدعوة ،وكان لهما بهذا �أكرب جميل على الإ�سالم يف هذا الع�صر؛
لأنهما �أبقيا له تلك املحا�سن التي ميتاز بها على غريه من الأديان ،وجعاله �أ�سبق
ال�شرائع والقوانني القدمية واحلديثة �إىل تقرير �أ�صل حرية االعتقاد ،وهو الأ�صل
الذي اتفقت عليه جميع الأمم يف هذا الع�صر ،وال يبايل ال�شيخ عي�سى منون
و�أمثاله من اجلامدين على القدمي باتفاقهم عليه ،وال مبا ي�صيب الإ�سالم من
الت�شويه ب�إظهار خمالفته له.
وهذا ما قاله ذانك الإمامان يف تف�سري تلك الآية ،واللفظ لل�سيد حممد
ر�شيد ر�ضا  -رحمه اهلل تعاىل:
قال يف �سبب النزول« :روى �أبو داود الن�سائي وابن ِح َّبان وابن جرير عن
ابن عبا�س قال :كانت املر�أة تكون ِمقالة � -أي ال يعي�ش لها ولد  -فتجعل على
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تهوده ،فلما �أجليت بنو ال َّن�ضري كان فيهم من �أبناء
نف�سها �إن عا�ش لها ولد �أن ِّ
الأن�صار ،فقالوا :ال ندع �أبناءنا .ف�أنزل اهلل ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ» .و�أخرج ابن
جرير من طريق �سعيد �أو عكرمة عن ابن عبا�س قالت« :نزلت ﮋﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﮊ يف رجل من الأن�صار من بني �سامل بن عوف يقال له احل�صني ،كان
م�سلما ،فقال للنبي � :أال �أ�ستكرههما ،ف�إنهما
له ابنان ن�صرانيان ،وكان هو ً
قد �أبيا �إال الن�صرانية ،ف�أنزل اهلل الآية» .ويف بع�ض التفا�سري �أنه حاول �إكراههما،
فاخت�صموا �إىل النبي  ،فقال« :يا ر�سول اهلل� ،أيدخل بع�ضي النار و�أنا �أنظر؟!
والبن جرير عدة روايات يف نذر الن�ساء يف اجلاهلية تهويد �أوالدهم ليعي�شوا ،و�أن
امل�سلمني بعد الإ�سالم �أرادوا �إكراه من لهم من الأوالد على دين �أهل الكتاب
على الإ�سالم ،فنزلت الآية ،فكانت ف�صل ما بينهم .ويف رواية له عن �سعيد بن
ُجبري �أن النبي  قال عندما �أنزلت« :قد َخيرَّ اهلل �أ�صحابكم ،ف�إن اختاروكم فهم
منكم ،و�إن اختاروهم فهم منهم».
ثم قال يف تف�سري الآية�« :أقول :هذا هو حكم الدين الذي يزعم الكثريون
من �أعدائه  -وفيهم من يظن �أنه من �أوليائه � -أنه قام بال�سيف والقوة ،فكان
يعر�ض على النا�س والقوة عن ميينه ،فمن قبله جنا ،ومن رف�ضه حكم ال�سيف فيه
حكمه ،فهل كان ال�سيف يعمل عمله يف �إكراه النا�س على الإ�سالم يف مكة �أيام
م�ستخفيا ،و�أيام كان امل�شركون يفتنون امل�سلم ب�أنواع من
كان النبي  ي�صلي
ً
التعذيب وال يجدون راد ًعا ،حتى ُ
ا�ضط َّر النبي و�أ�صحابه �إىل الهجرة؟ �أم يقولون
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�إن ذلك الإكراه وقع يف املدينة بعد �أن اعتز الإ�سالم ،وهذه الآية قد نزلت يف غرة
هذا االعتزاز؟ ف�إن غزوة بني الن�ضري كانت يف ربيع الأول من ال�سنة الرابعة ،وقال
البخاري� :إنها كانت قبل غزوة �أُ ُحد التي ال خالف يف �أنها كانت يف �شوال �سنة
ثالث ،وكان كفار مكة ال يزالون يق�صدون امل�سلمني باحلرب .نق�ض بنو الن�ضري
عهد النبي  ،فكادوا له و َه ُّموا باغتياله مرتني ،وهم بجواره يف �ضواحي املدينة،
فلم يكن له ّبد من �إجالئهم عن املدينة ،فحا�صرهم حتى �أجالهم ،فخرجوا
املتهودين
مغلوبني على �أمرهم ،ومل ي�أذن ملن ا�ست�أذنه من �أ�صحابه ب�إكراه �أوالدهم ِّ
على الإ�سالم ومنعهم من اخلروج مع اليهود ،فذلك �أول يوم خطر فيه على بال
بع�ض امل�سلمني الإكراه على الإ�سالم ،وهو اليوم الذي نزل فيه ﮋﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﮊ».
ثم نقل عن الأ�ستاذ الإمام  -رحمه اهلل � -أنه قال« :كان معهو ًدا عند بع�ض
امللل ال�سيما الن�صارى حمل النا�س على الدخول يف دينهم بالإكراه ،وهذه
امل�س�ألة �أل�صق بال�سيا�سة منها بالدين؛ لأن الإميان – وهو �أ�صل الدين وجوهره-
عبارة عن �إذعان النف�س ،وي�ستحيل �أن يكون الإذعان بالإلزام والإكراه ،و�إمنا
يكون بالبيان والربهان ،ولذلك قال تعاىل بعد نفي الإكراه :ﮋ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈﮊ؛ �أي قد ظهر �أن يف هذا الدين الر�شد والهدى والفالح وال�سري يف اجلا َّدة
على نور ،و�أن ما خالفه من امللل وال ِّن َحل على غي و�ضالل».
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ثم قال« :ورد مبعنى هذه الآية قوله تعاىل:
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ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [يون�س]99 /
وي�ؤيدهما الآيات الكثرية الناطقة ب�أن الدين هداية اختيارية للنا�س ،تعر�ض عليهم
م�ؤيدة بالآيات والبينات ،و�أن الر�سل مل يبعثوا جبارين وال م�سيطرين ،و�إمنا بعثوا
(((
مب�شرين ومنذرين ولكن يرد علينا �أنا �أمرنا بالقتال ،وقد تقدم بيان حكمة ذلك
بل �أقول� :إن الآية التي نف�سرها نزلت يف غزوة بني الن�ضري؛ �إذ �أراد بع�ض ال�صحابة
�إجبار �أوالدهم املتهودين �أن ي�سلموا وال يكونوا مع بني الن�ضري يف جالئهم كما
مر ،فبني اهلل لهم �أن الإكراه ممنوع ،و�أن العمدة يف دعوة الدين بيانه حتى يبني
الر�شد من الغي ،و�أن النا�س خمريون بعد ذلك يف قبوله وتركه .ثم ا�ستمر يف
ولكف �شر الكافرين عن امل�ؤمنني ،لكيال
ذلك فقال� :شُ رع القتال لت�أمني الدعوةّ ،
يزعزعوا �ضعيفهم قبل �أن تتمكن الهداية من قلبه ،ويقهروا قويهم بفتنته عن دينه،
جهرا ،ولذلك قال :ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
كما كانوا يفعلون ذلك يف مكة ً
ﭻ ﭼ ﭽﮊ [البقرة]193 /؛ �أي حتى يكون الإميان يف قلب امل�ؤمن �آم ًنا من
خال�صا هلل غري مزعزع وال م�ضطرب،
زلزلة املعاندين له ب�إيذاء �صاحبه ،فيكون دينه ً
يجر�ؤ
فالدين ال يكون ً
خال�صا هلل �إال �إذا كُ َّفت الفنت عنه وقوي �سلطانه ،حتى ال ُ
على �أهله �أحد».
تكف ب�أحد �أمرين:
ثم نقل عن الأ�ستاذ الإمام �أن الفنت �إمنا ّ
((( هذا وما بعده جواب عما يرد.
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الأول� :إظهار املعاندين للإ�سالم ولو بالل�سان؛ لأن من فعل ذلك ال يكون من
خ�صومنا ،وال يبارزنا بالعداء ،وبذلك تكون كلمتنا بالن�سبة �إليه هي العليا،
ويكون الدين هلل ،وال يفنت �صاحبه فيه ،وال مينع من الدعوة �إليه.
والثاين :وهو �أدل على عدم الإكراه  -قبول اجلزية ،وهي �شيء من املال يعطوننا
�إياه جزاء حمايتنا لهم بعد خ�ضوعهم لنا ،وبهذا اخل�ضوع نكتفي �شرهم،
وتكون كلمة اهلل هي العليا.
فقوله تعاىل :ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ قاعدة كربى من قواعد دين الإ�سالم،
وركن عظيم من �أركان �سيا�سته ،فهو ال يجيز �إكراه �أحد على الدخول فيه ،وال
ي�سمح لأحد �أن يكره �أح ًدا من �أهله على اخلروج منه ،و�إمنا نكون متمكنني من
�إقامة هذا الركن وحفظ هذه القاعدة �إذا كنا �أ�صحاب قوة ومنعة نحمي بها ديننا
اعتداء علينا مبا هو �آمن �أن نعتدي مبثله عليه؛
و�أنف�سنا ممن يحاول فتنتنا يف ديننا
ً
�إذ �أمرنا �أن ندعو �إىل �سبيل ربنا باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،و�أن جنادل املخالفني
بالتي هي �أح�سن ،معتمدين على �أن تبني الر�شد من الغي هو الطريق امل�ستقيم
�إىل الإميان ،مع حرية الدعوة ،و�أمن الفتنة ،فاجلهاد من الدين بهذا االعتبار� ،أي
وج َّنة ،فهو �أمر �سيا�سي الزم له
�سياج له ُ
�أنه لي�س من جوهره ومقا�صده ،و�إمنا هو ٌ
لل�ضرورة ،وال التفات ملا يهذي به العوام ومعلموهم الطغام(((� ،إذ يزعمون �أن
((( الطَّ غام :الأوغاد ،احلمقى( .م).
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الدين قام بال�سيف ،و�أن اجلهاد مطلوب لذاته ،فالقر�آن يف جملته وتف�صيله حجة
عليهم.
أي�ضا يف تف�سري قوله تعاىل:
وذكر � ً

ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ [يون�س� ]99 /أن هذه
�أول �آية نزلت يف �أن الدين ال يكون بالإكراه؛ �أي ال ميكن للب�شر وال ي�ستطاع ،ثم
نزل عند التنفيذ ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ [البقرة]256 /؛ �أي ال يجوز وال ي�صح
املكره باطل ال ي�صح ،لكن ن�صارى
به؛ لأن علماء امل�سلمني �أجمعوا على �أن �إميان َ
�أوربا ومقلديهم من �أهل ال�شرق ال ي�ستحون من افرتاء الكذب على الإ�سالم
وامل�سلمني ،ومنه رميهم ب�أنهم كانوا يكرهون النا�س على الإ�سالم ،ويخريونهم بينه
وبني ال�سيف يقطُّ ((( رقابهم ،على حد املثل :رمتني بدائها وان�سلّت(((.
فهذا ما يقوله الأ�ستاذ الإمام ال�شيخ حممد عبده وتلميذه ال�سيد حممد
ر�شيد ر�ضا يف تف�سري تلك الآية ،وهما اللذان كان لهما ولأ�ستاذهما جمال الدين
الأفغاين الف�ضل يف تطهري الإ�سالم مما ل�صق به من �آثار اجلمود ،حتى �أعادوه �إىل
طهارته وروعته الأوىل ،ف�أمكنه �أن يقف كال�صخرة العاتية �أمام �سيل ال�شبهات
التي توجه �إليه يف هذا الع�صر ،ولوال هذا لتزعزعت �أركانه �أمامها ،والختفى يف
ظلمات اجلمود التي كانت ُت َخ ِّيم عليه ،وت�ساعد �أعداء الإ�سالم فيما يوجهونه
((( يقطّ  :يقطع( .م).
((( ان�سلت :خرجت( .م).
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من طعنات �إليه ،كما ي�ساعدونهم يف جمودهم على تف�سري تلك الآية مبا يفيد �أن
الإ�سالم مل ينت�شر �إال بالإكراه.
�أثر اجلامدين يف عجز الأزهر احلديث عن تخريج مثل ال�شيخ حممد عبده

ولقد كان ال�شيخ حممد عبده  -رحمه اهلل  -فلتة يف الأزهر القدمي ،وهو
الأزهر الذي كان ال يعرف �إال العلوم الأزهرية القدمية ،وقد جاء الأزهر احلديث
بعد الأزهر القدمي ،فدر�س العلوم احلديثة مع علومه القدمية ،وكان من الواجب �أن
يكون �أح�سن حا ًال يف البعد عن اجلمود من الأزهر القدمي ،و�أن تفلت منه فلتات
من �أمثال ال�شيخ حممد عبده ،ال فلتة واحدة فقط ،ولكنه عجز �إىل يومنا عن فلتة
واحدة من �أمثاله ،وبقي اجلمود �ضاربًا �أطنابه((( بني جدرانه ،فال تر�ضى جملته
بعد �أن م�ضى على وفاة ال�شيخ حممد عبده نحو �سبعني �سنة �إال اجلمود على
التف�سري القدمي لتلك الآية ،و�إال �أن تتهكم مبا ي�سمى احلرية الدينية يف الإ�سالم
تقر ما � َّأقره اجلمهور من �أنه ال حرية يف الدين ،و�إمنا هو
�أو حرية االعتقاد ،و�إال �أن ّ
الإكراه بال�سيف ملن �أَ َبي الدخول فيه.

منت�شرا( .م).
((( �ضاربًا �أطنابه� :سائ ًداً ،

85

احلرية الدينية للكتابي وغريه

85

رد نفي ال�شيخ عي�سى منون للحرية الدينية يف الإ�سالم

فهي تدعي على ل�سان ال�شيخ عي�سى منون �أن ما ذكرته من �أن الإ�سالم
جاء باحلرية الدينية غري �صحيح على �إطالقه ،ال بالن�سبة للم�سلمني ،وال بالن�سبة
للكفار� ،أما امل�سلمون فقد تقرر يف ال�شريعة عقوبات رادعة يف الدنيا من حدود
وتعازير لكل من تعدى منهم حدود اهلل ،فتارك ال�صالة يعاقب بالقتل �أو احلب�س،
قهرا ،ف�إن كان له منعة وقاتل يقا َتل ،وهكذا ،ف�أين احلرية
ومانع الزكاة ت�ؤخذ منه ً
الدينية لهم؟ و�أما الكفار ف�إن كانوا من �أهل الكتاب و�أمثالهم فاملطلوب منهم �إما
الإ�سالم و�إما دفع اجلزية احرتا ًما لأ�صل دينهم ،و�إن كانوا من غريهم فاملطلوب
منهم الإ�سالم فقط ،ف�أين احلرية الدينية املطلقة لهم؟
حرية االعتقاد غري �إبطال احلدود والتعازير

وهذا خلط عجيب من ال�شيخ عي�سى منون يف احلرية الدينية للم�سلمني؛
لأن احلرية الدينية لهم معناها حرية الر�أي ،ال �إبطال احلدود والتعازير؛ لأن �إبطال
احلدود والتعازير فو�ضى ال حرية ،لمِ َا يرتتب عليه من �إباحة اجلرائم� ،أما حرية الر�أي
فهي حرية االجتهاد التي جاء بها الإ�سالم؛ لأنه مل يفر�ض على الر�أي عقوبة من
أجرا ،وملن �أ�صاب فيه �أجرين ،حتى ال يكون يف
العقوبات ،بل جعل ملن �أخط�أ فيه � ً
الر�أي و�سيلة من و�سائل الإكراه ،وهذه هي احلرية الدينية التي جاءت يف حديث
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«�إذا حكم احلاكم فاجتهد ف�أ�صاب فله �أجران ،و�إذا �أخط�أ فله �أجر واحد» ،فكيف
يت�ساءل ال�شيخ عي�سى منون بعد هذا ويقول :ف�أين احلرية الدينية للم�سلمني؟
القتال يف الإ�سالم حلماية الدعوة ال للإكراه عليها

وكذلك ما ذكره ال�شيخ عي�سى منون بالن�سبة للكفار؛ لأنه ينفي احلرية
بناء على جموده على الر�أي القدمي من �أن القتال يف الإ�سالم لإكراه
الدينية لهم ً
النا�س على الدخول فيه ،ال حلماية الدعوة ممن يريد فتنة النا�س عنها بو�سائل
الإكراه ،وهذا ما ي�سمى يف علم املناظرة بامل�صادرة على املطلوب؛ لأنا مل ن�سلم له
ذلك حتى يلزمنا به ،فنحن نرى �أن القتال يف الإ�سالم حلماية الدعوة ال لإكراه
أحرارا يف دينهم �إذا مل يقاتلونا،
النا�س على الدخول فيها ،وعلى هذا يكون الكفار � ً
وال يجب علينا �إال تبليغ الدعوة �إليهم ،ف�إن �أ�سلموا جنوا من عقاب الآخرة ،و�إن
مل ي�سلموا مل ينجوا منه ،و�إذا قاتلونا قاتلناهم حلماية دعوتنا منهم ،ال لإدخالهم
فيها ،ف�إذا انت�صرنا عليهم مل نكرههم على الدخول يف الإ�سالم؛ لأن قتالنا لهم
كان ر ًّدا على قتالهم لنا ،ال لإدخالهم يف ديننا ،وهذه هي احلرية الدينية ب�أو�سع
معانيها لهم ،وال ي�صح �إنكارها �إال من ال�شيخ عي�سى منون و�أمثاله من اجلامدين
على القدمي ،وال ميكنهم �أن يحملونا على اجلمود عليه مثلهم.
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ق�صر الدعوة على طريق احلكمة واملوعظة

أي�ضا على ل�سان ال�شيخ عي�سى منون �أن ما ذكرته من �أن
وقد ا َّدعت املجلة � ً
الدعوة يف الإ�سالم �إمنا تكون باحلكمة واملوعظة احل�سنة غري �صحيح على �إطالقه؛
لأنه �إذا مل تفد احلكمة واملوعظة احل�سنة وعاند الكافر ومل ي�سلم ومل يدفع اجلزية-
�إن كان من �أهل الكتاب – �أو وقف يف �سبيل الدعوة على الر�أي احلديث ،فماذا
حرا وال يقاتلُ �أم يقا َتلُ ؟
يكون احلال؟ �أيرتك ًّ
وجواب هذا ال�س�ؤال عند ال�شيخ عي�سى منون �أنه يقا َتل وهو م�صادرة على
أي�ضا؛ لأنه مبني على الر�أي القدمي الذي يجمد عليه ،وهو �أن الإ�سالم جاء
املطلوب � ً
بالقتال لإكراه النا�س على الدخول فيه �إذا مل تفد فيهم احلكمة واملوعظة احل�سنة،
ونحن نخالفه يف هذا كما �سبق ،ف�إذا مل تفد احلكمة واملوعظة احل�سنة يف الكافر نرتكه
لعقاب اهلل تعاىل يف الآخرة ،وال نكرهه على الدخول يف الإ�سالم بو�سيلة من و�سائل
الإكراه ،و�إذا وقف يف �سبيل الدعوة كما ذكر ال�شيخ عي�سى منون فال يخلو حاله من
�أمرين� :إما �أن يقف يف �سبيل الدعوة باجلدال يف �صحتها ،و�إما �أن يقف يف �سبيل
الدعوة بقتالها ،ف�إن وقف يف �سبيل الدعوة باجلدال جادلناه فيها بالتي هي �أح�سن،
كما �أمرنا بهذا يف القر�آن الكرمي ،و�إذا وقف يف �سبيلها بالقتال قاتلناه حلمايتها منه،
ال لإدخاله فيها كر ًها ،وبهذا يتعني ما ذكرت من �أن الدعوة �إىل الإ�سالم �إمنا تكون
باحلكمة واملوعظة احل�سنة.
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التوفيق بني �آية ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ((( و�آيات القتال

فملخ�ص الأمر بيننا وبني ال�شيخ عي�سى منون يف الآيات التي تنفي
وبعدَّ ،
الإكراه يف الدين �أنه يدعي ن�سخها �أو تخ�صي�صها �أو ت�أويلها ب�آيات و�أحاديث يفيد
ظاهرها خالفها ،ونحن نرى �أن هذه الآيات والأحاديث ال تخالفها ،فال يكون
هناك حاجة �إىل ن�سخها �أو تخ�صي�صها �أو ت�أويلها ،ف�أما الآيات التي يدعي ال�شيخ
عي�سى منون خمالفتها لتلك الآيات فهي �آيات القتال ،وقد �سبق �أن هذه الآيات
ال تخالفها؛ لأن القتال جاء فيها حلماية الدعوة ،ال لإكراه النا�س على الدخول
فيها ،ومن هذه الآيات قوله تعاىل :ﮋ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛ.ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶ

ﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭿﮀﮁﮂﮊ [احلج]40-39 /
وهي �أول �آيات نزلت يف القتال ،فلم ُت ِف ْد �أنهم �أذن لهم يف القتال ُليدخلوا النا�س
كر ًها يف الإ�سالم ،و�إمنا �أفادت �أنهم �أذن لهم يف القتال بعد قتالهم لهم ،و�إخراجهم
ظلما من ديارهم ،وحماولتهم بالقتال ونحوه فتنتهم عن دينهم ،وهذا هو
لهم ً
القتال حلماية الدعوة ال لإدخال النا�س كر ًها فيها.
وكذلك قوله تعاىل :ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﮊ [التوبة ]36 /ال يفيد �إال �أن قتالنا لهم يف مقابلة قتالهم لنا ،ولو كان
((( البقرة.256 /
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القتال لأجل �إدخالهم يف الإ�سالم مل يقيده هذا التقييد؛ لأنا نقاتل من �أجله من
قاتل ومن مل يقاتل.
وكذلك قوله تعاىل :ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ [البقرة ]193 /فاملراد بالفتنة فيه فتنة امل�سلمني عن
دينهم باالعتداء عليهم بالقتال ونحوه ،وقد �سبق بيان املراد من قوله :ﮋ ﭻ
ﭼ ﭽﮊ ،وي�ؤيد هذا قوله :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ ،ف�إن الظاهر
منه االنتهاء عن االعتداء على امل�سلمني والنهي عن االعتداء عليهم �إذا انتهوا
عنه ،وقد ذهب بع�ض املف�سرين �إىل �أن املراد بالفتنة يف الآية ال�شرك ،وال يخفى
�أن املعنى الأول هو الظاهر منها ،ولو �سلم �أن املراد من الفتنة ال�شرك ف�إن هذا
خا�صا مب�شركي مكة؛ لأن ال�ضمري يف قوله :ﮋﭶﮊ يعود عليهم بقرينة
يكون ًّ
تخ�صي�صا من عموم �آية ﮋﯿ ﰀ ﰁ
ال�سياق قبل الآية وبعدها ،ويكون هذا
ً
ﰂﮊ ،فتبقى عامة فيمن عداهم من �أهل الكتاب وغريهم ،على �أن احلق �أن
قتال م�شركي مكة كان ر ًّدا على قتالهم ،ال لإدخالهم كر ًها يف الإ�سالم ،وي�ؤيد
هذا �أن النبي  ملا توجه �إىل فتح مكة ونادى يف �أهلها بالأمان قال« :من دخل
الكعبة فهو �آمن ،ومن دخل دار �أبي �سفيان فهو �آمن ،ومن دخل داره و�أغلقها
عليه فهو �آمن» ،ومل يذكر �أن من �أ�سلم فهو �آمن؛ لأنه مل يرد بقتالهم �أن يكرههم
ليحجوا
على الإ�سالم حتى ي�ؤ ّمنهم بالدخول فيه ،و�إمنا �أراد فتح مكة للم�سلمني ُّ
�إليها وي�ؤ ُّدوا منا�سكها ،ويطهروها من الأ�صنام التي و�ضعت فيها ،ويعودوا بها �إىل
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ما كانت عليه من التوحيد يف عهد �إبراهيم و�إ�سماعيل  -عليهما ال�سالم ،و�إذا كان
�أهلها قد دخلوا يف الإ�سالم عقيب الفتح فقد دخلوا فيه طو ًعا ال كر ًها ،بدليل �أن
ب�ض ًعا وثمانني منهم بقوا على �شركهم ،فلم يكرههم النبي  على الدخول يف
الإ�سالم ،وقد �أرادوا اخلروج �إىل غزوة حنني ف�أخرجهم معه ،و�أعطاهم من الغنائم
مثل ما �أعطى امل�سلمني ،بل �ضاعف العطاء لبع�ضهم ،حتى دخل يف الإ�سالم
ملا �شاهده من �سماحته ،ومل يدخل فيه مكر ًها ب�سيف ونحوه ،ف�إذا �أردنا تف�سري
�آية ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ على هذا الواقع ف�إنه يجب حمل الفتنة فيها
على فتنة امل�سلمني عن دينهم ال على ال�شرك؛ لأنه لو كان الأمر بقتالهم لأجل
�شركهم لأدخلهم يف الإ�سالم كر ًها عقيب الفتح ،ومل يقبل من بقي منهم على
ال�شرك ،وقد طلب �صفوان بن �أُ َم َّية منه بعد �أن �أ َّمنه  -وكان قد هرب منه � -أن
يبقيه على ال�شرك �شهرين ،فقال له�« :أنت باخليار فيه �أربعة �أ�شهر» ،وكان ل�صفوان
ابن �أمية حالة خا�صة به؛ لأنه كان ممن �أهدر النبي  دماءهم يف غزوة الفتح
لأ�سباب خا�صة بهم ،كما ح�صل من �صفوان بن �أمية حني �أر�سل �إىل النبي 
عقب غزوة بدر ابن عمه ُع َمري بن وهيب ليقتله ،ف�أهدر دمه يف غزوة الفتح من
�أجل ذلك ،وقد �أ�سلم طو ًعا يف غزوة حنني لمِ َا ر�أى من كرم النبي .
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التوفيق بينها وبني �أحاديث القتال

و�أما الأحاديث التي وردت يف القتال ف�إن �أ�شهرها حديث «�أمرت �أن �أقاتل
أي�ضا؛
النا�س حتى يقولوا ال �إله �إال اهلل» وهو ال ينايف �آية ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ � ً
لأن(�أل) يف النا�س الواردين فيه لي�ست لال�ستغراق قط ًعا؛ لأنهم متفقون على
�إخراج �أهل الكتاب منهم ،وهناك من يذهب �إىل �إخراج م�شركي غري العرب
أي�ضا ،فيكون حكمهم مثل حكم �أهل الكتاب يف عدم الإكراه على
منهم � ً
الإ�سالم ،ويبقى احلديث يف م�شركي العرب وحدهم؛ لأنهم قاتلوا النبي 
و�أمعنوا يف خ�صومته ،فكان �إ�سالمهم وحده هو الذي يق�ضي على هذه اخل�صومة،
خا�صا للم�سلمني؛ ليجمعهم
وهذا �إىل �أنه �أريد كما �سبق جعل جزيرة العرب وط ًنا ًّ
الإ�سالم على كلمة واحدة ،ويق�ضي على �أ�سباب تفرقهم وت�شاحنهم يف اجلاهلية،
ويجعلهم �أمة واحدة ال قبائل متعددة ،فقد كان الإ�سالم هو الو�سيلة الوحيدة
للق�ضاء على هذه احلياة ال َق َب ِل َّية ،وعلى ما كان فيها من جهاالت و�آثام ،وال �شيء
يف �إكراههم على الإ�سالم من �أجل هذه الغاية ال�شريفة ،غاية ن�شر الأمن وال�سالم
يف جميع �أنحاء هذه اجلزيرة.
على �أن هناك دقيقة يف احلديث مل يتنبه �أحد �إليها ،وهي �أن احلديث �إمنا
يكون ًّن�صا يف �أن القتال فيه لأجل الإدخال يف الإ�سالم �إذا كانت (حتى) فيه
تعليلية ال غائية ،مع �أن حتى فيه يجوز �أن تكون غائية ال تعليلية ،ويكون املراد
بالنا�س فيه املقاتلني للم�سلمني ،بدليل ما �سبق من الآيات الواردة يف القتال،
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وال يكون يف احلديث �إال االقت�صار على �أحد �أ�سباب انتهاء القتال بني الفريقني،
وهو الدخول يف الإ�سالم ،ال لأن القتال كان من �أجله ،بل لأنه ال معنى للقتال
بعد خ�ضوعهم به ،وبهذا يكون قتال املقاتلني يف احلديث لأجل �إخ�ضاعهم ال
لأجل �إ�سالمهم ،ف�إذا ح�صل اخل�ضوع بغري الإ�سالم من اجلزية �أو نحوها قام مقام
أي�ضا ،وهذا هو الذي جاء يف قوله تعاىل :ﮋﮫﮬﮭﮮﮯ
الإ�سالم ،وانتهى به القتال � ً
ﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﮊ [الن�ساء،]84 /
كف ب�أ�سهم فقط ،وهذا يكون ب�إ�سالمهم وبغريه من
فقد بينَّ �أن الغاية من قتالهم ّ
�أ�سباب خ�ضوعهم ،وكذلك قوله تعاىل :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
أي�ضا �أن قتالهم �إمنا
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ [الن�ساء ،]90 /يفيد � ً
هو ِل َك ِّف ب�أ�سهم ،ف�إذا خ�ضعوا و�ألقوا ال�سلم فال �سبيل لنا عليهم ،ولو كان قتالهم
لأجل الإ�سالم ملا �أمرنا َ
بالك ِّف عنهم مبجرد �إلقائهم ال�سلم واعتزالهم القتال ،بل
وجب �أن من�ضي يف قتالهم حتى ي�سلموا ،وحينئذ يكون جعل (حتى) يف احلديث
واجبا ال جائ ًزا كما �سبق؛ لأن القتال يف الإ�سالم لي�س من �أجل
غائية ال تعليلية ً
�إدخال النا�س فيه كر ًها ،و�إمنا هو من �أجل حماية الدعوة ،وك َِّف ب�أ�س الكفار عن
امل�سلمني وال يكون بعد هذا يف احلديث �إال نوع من االكتفاء ،وك�أنه قال« :حتى
يقولوا ال �إله �إال اهلل �أو يجنحوا((( �إىل ال�سلم».

((( يجنحوا :مييلوا( .م).
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ومن العلماء من يجعل حكم م�شركي العرب يف ذلك كحكم �أهل الكتاب
أي�ضا؛ لأنه �إذا خ�ص القتال فيه
وم�شركي غري العرب((( واحلديث يحتمل ذلك � ً
مبن يقاتلنا فقط ،وكان القتال لأجل كف ب�أ�سه ال لأجل �إدخاله يف الإ�سالم،
ف�إنه ال يفيد �شي ًئا من الإكراه على الإ�سالم ،ومع هذا ال يحتاج �إىل حمله على
م�شركي العرب لأجل ت�صحيح ما يفيده من الإكراه؛ لأنه على هذا ال يفيده
�أ�صالً ،فال نحتاج �إىل من نحمله عليه من م�شركي العرب وغريهم.
الت�سوية بني امل�شركني مطلقًا و�أهل الكتاب يف اجلزية

وقد ا�ستدل من ذهب �إىل الت�سوية بني امل�شركني مطل ًقا من عرب وغريهم
وبني �أهل الكتاب يف جواز �أخذ اجلزية منهم وعدم �إكراههم على الإ�سالم مبا روي
أمريا
عن �سليمان بن بريدة عن �أبيه عن عائ�شة قالت« :كان ر�سول اهلل � إذا �أ َّمر � ً
خريا،
على جي�ش �أو َ�سر َِّية �أو�صاه يف َّ
خا�صته بتقوى اهلل ،ومبن معه من امل�سلمني ً
ثم قال :اغزوا على ا�سم اهلل ،قاتلوا من كفر باهلل ،اغزوا وال تغلُّوا((( وال تغدروا وال
تمُ ِّثلوا وال تقتلوا ولي ًدا ،و�إذا لقيت عدوك من امل�شركني فادعهم �إىل ثالث خ�صال:
ف� ُّأي ُه َّن �أجابوك �إليها فاقبل منهم وكف عنهم :ادعهم �إىل الإ�سالم ،ف�إن �أجابوك
فاقبل منهم ،ثم ادعهم �إىل التحول من دارهم �إىل دار املهاجرين ،ف�إن �أبوا ف�أخربهم
((( جاء يف ُ�س ُبل ال�سالم ،جـ � ،4ص  :63جواز �أخذ اجلزية من كل كافر كتابي �أو غريه عربي �أو غريه ،و�سي�أتي
تف�صيل ذلك.
((( ال تغلُّوا :ال تخونوا يف املغنم( .م).
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ب�أنهم يكونون ك�أعراب امل�سلمني وال يكون لهم يف الغنيمة والفيء �شيء �إال �أن
يجاهدوا مع امل�سلمني ،ف�إن هم �أَ َب ْوا فا�س�ألهم اجلزية ،ف�إن هم �أجابوك فاقبل منهم،
و�إن هم �أَ َب ْوا فا�ستعن باهلل وقاتلهم ،و�إذا حا�صرت �أهل ح�صن ف�أرادوك �أن جتعل
(((
لهم ذمة اهلل وذمة نبيه فال تفعل ،ولكن اجعل لهم ذمتك ،ف�إنكم �إن َت ْخ ُفروا
ذممكم �أهون من �أن تخفروا ذمة اهلل ،و�إذا �أرادوك �أن تنزلهم على حكم اهلل فال
تفعل ،بل على حكمك ،ف�إنك ال تدري �أت�صيب فيهم حكم اهلل تعاىل �أم ال».
فقد ذكر �صاحب «�سبل ال�سالم» �أن هذا احلديث يدل على �أن اجلزية ت�ؤخذ من
كل كافر كتابي �أو غري كتابي عربي �أو غري عربي ،لقوله (عدوك) وهو عام ،و�إىل
هذا ذهب مالك والأوزاعي وغريهما ،وذهب ال�شافعي �إىل �أنها ال تقبل �إال من
عجما ،لقوله �«ُ :س ُّنوا بهم �سنة �أهل الكتاب» وما
�أهل الكتاب واملجو�س عربًا كانوا �أو ً
عداهم داخلون يف عموم قوله تعاىل :ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ [البقرة]193 /
وقوله :ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ [التوبة ،]5 /واعتذروا عن
احلديث ب�أنه وارد قبل فتح مكة ،بدليل الأمر بالتحول والهجرة ،والآيات بعد
الهجرة ،فحديث بريدة من�سوخ �أو مت�أ َّول ب�أن املراد من «عدوك» �أهل الكتاب .قال
�صاحب «�سبل ال�سالم»« :والذي يظهر عموم �أخذ اجلزية من كل كافر لعموم
حديث بريدة ،و�أما الآية ف�أفادت �أخذ اجلزية من �أهل الكتاب ،ومل تتعر�ض
وح ْمل
لأخذها من غريهم وال لعدم �أخذها ،واحلديث بينَّ �أخذها من غريهم َ
«عدوك» على �أهل الكتاب يف غاية البعد» .و�إن قال ابن كثري يف «الإر�شاد»�« :إن
((( َت ْخ ُفروا :تنق�ضوا (.م)
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�آية اجلزية �إمنا نزلت بعد انق�ضاء حرب امل�شركني وعبدة الأوثان ،ومل يبق بعد
نزولها �إال �أهل الكتاب» .قاله تقوية ملذهب �إمامه ال�شافعي ،وال يخفى بطالن
دعواه �أنه مل يبق بعد نزول �آية اجلزية �إال �أهل الكتاب ،بل بقي ُع َّباد النريان من
�أهل فار�س وغريهم ،وعباد الأ�صنام من �أهل الهند ،و�أما عدم �أخذها من العرب
فلأنها مل ت�شرع �إال بعد الفتح ،وقد دخل العرب يف الإ�سالم ومل يبق منهم
حمارب ،فلم يبق فيهم بعد الفتح من ُي ْ�س َبى ،وال من ت�ضرب عليه اجلزية ،بل من
خرج بعد ذلك عن الإ�سالم منهم فلي�س �إال ال�سيف �أو الإ�سالم كما هو احلكم
يف �أهل الردة ،وقد �سبى النبي  قبل ذلك من العرب بني امل�صطلق وهوازن،
وهل حديث اال�سترباء �إال يف �سبايا �أوطا�س؟ وا�ستمر هذا احلكم بعد ع�صره ،
ففتحت ال�صحابة  -ر�ضي اهلل عنهم  -بالد فار�س والروم ،ويف رعاياهم العرب،
عمموا حكم
ً
خ�صو�صا ال�شام والعراق ،ومل يبحثوا عن عربي من عجمي ،بل َّ
ال�سبي واجلزية على جميع من ا�ستولوا عليه ،ثم قال« :وبهذا يعرف �أن حديث
بريدة كان بعد نزول فر�ض اجلزية ،وفر�ضها كان بعد الفتح ،فكان فر�ضها يف ال�سنة
الثانية  -يعنى بعد الفتح  -عند نزول �سورة براءة ،ولهذا نهى فيه عن املثلة ،ومل
القيم يف «الهدي» وال
ينزل النهي عنها �إال بعد �أُ ُحد» ،و�إىل هذا املعنى جنح ابن ِّ
يخفى قوته.
وال يخفى �أن ال�شيخ عي�سى منون يوافقنا يف �أن �آية ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ

مل ين�سخ حكمها يف �أهل الكتاب ،ف�إذا كان غري �أهل الكتاب من م�شركي العرب
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وغريهم مثل �أهل الكتاب عند من ذهب �إىل ذلك تكون هذه الآية باقية على
عمومها ،وال داعي �إىل تخ�صي�صها ب�أهل الكتاب ،وال �إىل ت�أويلها ب�أن املراد من
قوله :ﮋ َال �إِ ْك َرا َهﮊ نفي اجلرب الذي تذهب �إليه اجلربية ،وال �إىل غري هذا مما ينبني
على مذهب من يرى �أن التخيري بني الإ�سالم واجلزية خا�ص ب�أهل الكتاب،
و�أن من عداهم ال يقبل منهم �إال الإ�سالم ،ف�إن مل ي�سلموا �أخذوا بال�سيف،
يحاجنا به ال�شيخ عي�سى منونَّ ،
ويتهكم على �أ�سا�سه بدعوانا
وهو املذهب الذي ُّ
�أن الإ�سالم هو الذي جاء باحلرية الدينية ،و�أنه �سبق بها �أهل �أوربا ،ونحن ال
مننع ال�شيخ عي�سى منون من اجلمود على هذا املذهب امل�شهور؛ لأنه مذهب
جمهور الفقهاء ،ولكن لي�س من حقه �أن مينعنا من الأخذ بقول ذهب �إليه مالك
والأوزاعي وغريهما ،ومالك هو �أحد الأئمة الأربعة الذين يقد�س ال�شيخ عي�سى
منون مذاهبهم ،وكذلك الأوزاعي له �إمامته التي ال تقلُّ عن �إمامتهم ،ولقولهما
بهذا قيمته يف ع�صرنا الذي يقد�س حرية االعتقاد ،ويرى �أنه ال ي�صح �أخذ النا�س
فيه ب�شيء من و�سائل الإكراه ،ف�إذا �أخذنا به يف الإ�سالم بعدنا به عن موطن ال ِقيل
والقال ،وجنبناه املخالفة لذلك الأ�صل الذي ت�أخذ الآن به جميع الأمم ،وت�ضعه
أحرارا يف عقائدهم ،وال يكون لأحد �سلطة
يف �صلب د�ساتريها؛ ليعي�ش النا�س � ً
فيها عليهم ،وال يكون هناك �إال ح�ساب اهلل وحده يف الآخرة.
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عدم وجوب القتال �إىل �أخذ اجلزية

ويجب �أن يتنبه �إىل �أن �أخذ اجلزية يف الإ�سالم �إمنا يكون ممن قاتلنا فقط،
ف�إذا مل يقاتلنا مل يكن لنا �أن نقاتله لن�أخذ منه اجلزية ،بل ال يلزم �أن نقاتل �إىل
�أخذ اجلزية ممن قاتلنا؛ لأنه �إذا جنح لل�سلم قبل �أن نتمكن من �إخ�ضاعه وجب
علينا �أن جننح �إىل ما جنح �إليه من ال�سلم((( و�أن نوادعه على ترك القتال من غري
�أخذ جزية منه ،كما وادع النبي � أهل مكة يف �صلح ا ُحل َد ْي ِب َية ،فلم ي�أخذ منهم
جزية وال غريها ،بل قبل منهم �شروطًا كانت قا�سية على امل�سلمني ،حق ًنا للدماء،
إيثارا لل�سلم ،مما ال يراه ال�شيخ عي�سى منون و�أمثاله ممن يريدون
وكر ًها للقتال ،و� ً
�إظهار الإ�سالم بخالف هذا املظهر ،ويرون �أنه �إمنا جاء بالإذعان له �أو ال�سيف،
و�أنه يدعو النا�س �إليه وال�سيف ُم ْ�صلَت((( يف يده ،لريهبهم ،ويفزعهم ،ويجعلهم
ي�ؤمنون به خوفًا منه ،وهذا هو ما يطعن به الأعداء يف الإ�سالم �سواء ب�سواء ،وهني ًئا
لل�شيخ عي�سى منون موافقته لهم فيه ،وال ن�سيء فيه ظننا ،ولكن من النا�س من
ي�ضر من حيث يريد النفع ،فهو ال يق�صد �أن ي�ضر ،بل يق�صد �أن ينفع ،ولكنه ال
يعرف من �أين يكون النفع(((.
((( هذا هو ما �أمر اهلل تعاىل به يف الآية  61من �سورة الأنفال ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈﮊ.

جمرد من غمده( .م).
((( ال�سيف ُم ْ�صلَتَّ :
((( جاء يف كتاب «حما�سن الإ�سالم و�شوافع الإ�سالم» لأبي عبد اهلل حممد بن عبد الرحمان البخاري �أن اجلزية
مل جتب عليهم لكفرهم بل حلرابهم ،فلهذا مل جتب على الن�سوان والذراري ونحوهم ممن ال ي�صلح للحرب،
وهو قريب مما ذهبت �إليه فيما �سبق.

�إبطال �إكراه املرتد على الإ�سالم

ت�سويغ خمالفة الإجماع على قتل املرتد على تقدير ثبوته

امل�شهور بيننا �أن املرتد عن الإ�سالم ي�ستتاب �أو ًال ،ثم يقتل �إن مل َي ُت ْب،
وهناك قول غري م�شهور ب�أنه ي�ستتاب �أب ًدا وال ُي ْق َتل ،وقد اخرتت يف كتابي «اجتهاد
جديد يف �آية ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ(((» هذا القول الأخري و�إن مل يكن
م�شهورا؛ لأنه �أقرب �إىل ما جاء به الإ�سالم و�سبق به غريه من حرية االعتقاد ،فرد
ً
علي ال�شيخ عي�سى منون باجلمود على القول امل�شهور ،ومل يكفه جموده على هذا
َّ
القول ،بل حاول �أن ي�سد الطريق على من يريد خمالفته بادعاء الإجماع عليه،
وحماولة �إنكار �أن هناك قو ًال ب�أن املرتد ي�ستتاب �أب ًدا وال ُي ْق َتل ،وهذا �إمعان منه يف
اجلمود.
و�سيكون ردي عليه �أو ًال ببيان �أن من حقي خمالفة هذا الإجماع على
مذهبا ب�أن املرتد ي�ستتاب �أب ًدا وال يقتل ،وثال ًثا
وثانيا ب�إثبات �أن هناك ً
تقدير ثبوتهً ،
((( البقرة.184 /
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ب�إثبات ما ذهبت �إليه من �أن املرتد ال يكره على الإ�سالم بقتل وال با�ستتابة ،و�إمنا
ُي ْدعى �إىل الإ�سالم مبا جاء يف الدعوة �إليه ،من الأخذ باحلكمة واملوعظة احل�سنة
واجلدال بالتي هي �أح�سن.
ف�أما �أن من حقي خمالفة ذلك الإجماع فمن وجوه:
اخلالف يف ُح ِج َّية الإجماع

�أولها� :أن الإجماع مل يتفق على حجيته ،فقد ذهب بع�ض النظَّ امية من املعتزلة
وال�شيعة �أنه حمال يف ذاته ،ويف طريق العلم به لو ُ�س ِّلم �إمكانه يف ذاته ،ويف
نقل العلم به �إلينا لو �سلم �إمكان العلم به ،واجلمهور هم الذين يذهبون �إىل
حجية الإجماع ،ولهم ردودهم على من خالفهم يف حجيته ،و�إين �أرى �أن
الإجماع حجة فيما ال ميكن اخلالف فيه ،كوجوب ال�صالة والزكاة وال�صوم
واحلج ،و�أنه لي�س بحجة فيما ميكن اخلالف فيه ،كامل�سائل التي مل تعلم من
الدين بال�ضرورة ،وهي التي ال ي�ؤدي اخلالف فيها �إىل هدم ركن من �أركان
الإ�سالم ،كم�س�ألة املرتد ،ف�إن ع�صيانه بردته معلوم قط ًعا ،وكذلك عقابه عليها
يف الآخرة ،واخلالف يف هذا ي�ؤدي �إىل هدم �أ�سا�س من �أ�س�س الإ�سالم ،فال
ميكن قبول اخلالف فيه �أ�صالً ،و�أما كونه يعاقب يف الدنيا بقتل �أو حب�س
لريجع �إىل الإ�سالم فمما ميكن اخلالف فيه؛ لأنه ال ي�ؤدي �إىل �إبطال �أ�سا�س
من �أ�س�س الإ�سالم.
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انفراد ال�صحابي مبذهب عن اجلماعة

وثانيها� :أن الفرد من ال�صحابة كان ي�شذّ على �إجماعهم �إذا ظهر له وجه يرى
�أنه على حق فيه ،فكان ال�صحابة يت�ساحمون يف هذا معه ،وال يحاولون
�إكراهه على موافقتهم ،كما نحاول الآن �إكراه من يخرج على ما َن َّدعيه من
الإجماع بوجه من الوجوه ،فال نناق�شه يف هذا الوجه ،بل ن�سد الطريق �أمامه
ت�سليما منا ب�أن له وج ًها يف
بدعوى الإجماع فيه؛ لأننا لو ناق�شناه لكان هذا ً
خمالفة هذا الإجماع ،مع �أنه ال يجوز له خمالفته بحال من الأحوال ،وممن
خالف �إجماع ال�صحابة علي  ،فقد �أجمعوا على خالفة �أبي بكر 
�شهورا عدة ،فرتكوه على خالفه �إىل
فخالفهم فيها ،ومكث على خالفه ً
�أن ذهب من نف�سه �إىل �أبي بكر فبايعه ،وكذلك تخلّف عنهم فيها �سعد
أ�صر
ابن عبادة �سيد اخلزرج من الأن�صار ،وتخلف � ً
أي�ضا يف بيعة عمر  ،و� َّ
على هذا �إىل �أن مات ،وممن كان ينفرد بقول وحده عبد اهلل بن عبا�س
و�أبو مو�سى الأ�شعري و�أبو هريرة وعبد اهلل بن عمر  -ر�ضي اهلل عنهم،
فقد �أجمع ال�صحابة على القول بال َع ْول يف الإرث عند تكثرُّ ال�سهام عن
املال ،فخالفهم فيه ابن عبا�س ،وكذلك �أجمعوا على نق�ض الو�ضوء بالنوم،
فخالفهم فيه �أبو مو�سى الأ�شعري ،وكذلك �أجمعوا على جواز ال�صوم يف
ال�سفر ،فخالفهم فيه �أبو هريرة وعبد اهلل بن عمر ،و�إذا جاز له�ؤالء ال�صحابة
خمالفة �إجماع من عداهم ،فليجز يل يف م�س�ألة املرتد خمالفة ما يدعيه ال�شيخ
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عي�سى منون من الإجماع على قتله بعد ا�ستتابته� ،إذا �أمكنني �إثبات هذا
بالدليل ،وبينت �أن يل وج ًها �أقوى يف خمالفتي لهذا الإجماع.
خمالفة الإجماع على العمل باملذاهب الأربعة فقط

وثالثها� :أن ال�شيخ عي�سى منون و�أمثاله كانوا يرون �أن الإجماع انعقد على العمل
باملذاهب الأربعة وحترمي العمل بغريها ،وقد نقل هذا الإجماع يف كثري من
الكتب التي يعتمد عليها الأزهريون ،وكانوا يذكرون لنا هذا ونحن طالب يف
املعاهد الدينية ،ويحرمون النظر يف غريها النقطاع �سندها ،حتى بدا لأولياء
الأمور العمل يف م�سائل من الطالق ونحوه بغري املذاهب الأربعة ،فوافقهم
بع�ض علماء الأزهر على هذا ،وكان جمهورهم ينكر مثل هذا يف �أول الأمر،
ثم ا�ستكانوا و�سكتوا عنه ،بل كرث فيهم من يفتي ب�أن الطالق الثالث بلفظ
واحد �أو يف جمل�س واحد يقع طلقة واحدة ،مع �أن �أ�سالفهم حكموا ب�سجن
ابن تيمية لأنه �أفتى بهذا ،وخالف به �إجماع املذاهب الأربعة ،وكذلك كرث
فيهم من يفتي ب�أن الطالق املعلق على �شرط �أو �صفة ال يقع ،مع �أنه خالف
ويحرمون العمل
املذاهب الأربعة التي كانوا َّيدعون انعقاد الإجماع عليهاِّ ،
بغريهاِّ ،
ويحذرون من النظر يف كتب غري كتبها ،وها هو ذا ال�شيخ عي�سى
منون ينظر يف كتاب «املحلى» البن حزم ،وهو من غالة الظاهرية ،ومن �أ�شد
النا�س طع ًنا يف الأئمة الأربعة ،فال مينعه هذا من النظر فيه ،وال من اال�ستناد
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على بع�ض �أقواله ،مع �أنه لو فعل هذا قبل نحو خم�سني �سنة مل يغفر له،
بل ما �أظن �أنه كان ي�ستبيحه لنف�سه؛ لأنهم كانوا ُي َح ِّرمون النظر يف مثل
هذه الكتب كما يحرمون النظر يف كتب الفل�سفة ،و�إذا �صار اخلروج على
أي�ضا
�إجماع حترمي العمل بغري املذاهب الأربعة غري منكر الآن ،فليجز يل � ً
اخلروج على ما يدعيه ال�شيخ عي�سى منون من الإجماع على قتل املرتد بعد
ا�ستتابته.
جمود فتاوى الأزهر باجلمود على الإجماع

ورابعها� :أين ال �أر�ضى لنف�سي باجلمود على ذلك الإجماع الأزهري ،فقد �ضاعت
فيه �شخ�صية الأزهر ،حتى �صار ير ِّدد ما �ألفه يف الكتب الأزهرية ،ويجمد
على ما �ألفه من الأقوال امل�شهورة ،ثم يدعي الإجماع عليها ليقطع على
النا�س النظر فيها ،حتى �أفقد �أولياء الأمر الثقة بفتاويه ،فا�ستباحوا لأنف�سهم
خمالفتها ،ور�أوا �أنها ال متثل حكم الدين ال�صحيح ،و�إذا م�ضى الأزهر يف هذا
فال يدري �إال اهلل ما يخبئه له امل�ستقبل ،فال ميكنني �أن �أم�ضي مع �أولئك
اجلامدين من الأزهريني ،لأجني على الأزهر مبا يجنون عليه بجمودهم،
ف�إين � ُّأبر بالأزهر من �أجني عليه بذلك ،و�إن �أوذيت يف هذا منهم مبا �أوذيت،
و�سرتيهم الأيام �أن ما �آذوين فيه كان هو الطريق ال�سليم حلفظ مكانة الأزهر،
ولإبعاده عما يقا�سيه الآن من �إهمال ،وال يدري �إال اهلل متى يعرفون ذلك،
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فقد توالت ال ُّنذُ ر وهم يغطُّ ون يف جمودهم ،وال يرون �أن الأخذ مبا دعاهم �إليه
�أن�صار التجديد هو ال�سبيل لنجاتهم.
ومن غريب �أمر �أولئك اجلامدين �أنك �إذا �أخذت تنبههم �إىل �سوء عاقبة
ذلك اجلمود قالوا لك :ماذا يراد منا؟ �أيراد منا �أن جنازف يف الدين كما يجازف
ال�شيخ عبد احلميد بخيت؟ فن�أمر امل�سلمني بالفطر يف رم�ضان لي�ستعدوا للجهاد،
ونحكم باالكتفاء يف ال�صالة بركعة مع حتريك احلواجب بها ،وهذا ما ال يكون،
و�إن �أ�صابنا ما �أ�صابنا يف �سبيل املحافظة على الدين.
ال يا �سادة ،ال يراد منكم هذا �أ�صالً ،و�إمنا يراد �إذا ف�سد الوقف الأهلي
وال عالج لف�ساده �إال بالأخذ بقول غري م�شهور فيه من �أقوال الفقهاء �أ َّال جتمدوا
على القول امل�شهور بعدم جواز حله ،وجتمعوا على هذا وترعبوا من يجر�ؤ على
خمالفتكم فيه ،حتى تعيا احلكومة ب�أمر ذلك الوقف ،وال جتد �سبي ًال لعالج ف�ساده
�إال الأخذ بذلك القول الذي مل ي�شتهر فيه ،وت�ضرب ب�إجماعكم على فتواكم
ُع ْر�ض احلائط ،وترى �أنكم عقبة يف �سبيل ما تريده من الإ�صالح ،فتعمل على
التخل�ص منكم ،واال�ستغناء عنكم بغريكم ،وكذلك يراد منكم يف م�س�ألة املر�أة
وغريها من امل�سائل امل�شكلة التي جتمدون دون حلها ،وال َت َدعون غريكم ي�سعى يف
حل لها ،فهذا ما يراد منكم يف الدين ،وال يراد منكم �أن تفعلوا كما يفعل ال�شيخ
عبد احلميد بخيت وغريه من املجازفني.
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م�سئولية اجلامدين يف جمازفات بخيت وغريه

واحلق �أنكم امل�سئولون عن هذه املجازفات منه ومن غريه؛ لأنكم بعد �أن
تربوه و�أمثاله يف �أح�ضان اجلمود ،و�أبيتم
�أخذ الأزهر بالنظام احلديث �أبيتم �إال �أن ُّ
�إال �أن ي�سري النظام احلديث يف الأزهر على منوال النظام القدمي ،فلم ت�سلكوا
جمددين يفقهون معنى التجديد ،وال
خرج لكم ّ
به �سبيل التجديد ال�صحيحُ ،لي ِّ
يرتب يف
يجازفون يف �أمر الدين كما يجازف ال�شيخ عبد احلميد بخيت؛ لأنه مل َّ
�أح�ضان التجديد ال�صحيح كما تربى املجددون من �أمثال ال�شيخ حممد عبده
وغريه ،فظن �أن التجديد هو املجازفة مبخالفة امل�شهور من غري دليل ،وا�ستحلى �أن
يتحدث النا�س عنه يف اجلرائد واملجالت ولو على �سبيل التهكم مبا يجازف به،
فكان يف هذا �أ�ضر على الدين من ذلك اجلمود الذي تربى يف �أح�ضانه ،ومل يعرف
ال�سبيل ال�صحيح للتخل�ص منه؛ لأن اهلل مل يرزقه من يوجهه �إىل ذلك ،فوقف
ذبذبًا بني اجلمود والتجديد ،و�شر النا�س �أولئك املذبذبون الذين ال يهتدون �إىل
ُم ْ
طريق ي�سريون فيه ،فيتخبطون خبط ع�شواء ،وال ي�ستقرون هنا �أو هناك.
ا�ضطراب الإجماع يف م�س�ألة املرتد

وخام�سها� :أن دعوى الإجماع يف م�س�ألة املرتد م�ضطربة؛ لأن بع�ضهم َّيدعي
�أن الإجماع على قتل املرتد ،ومنهم �صاحب املغني ،وبع�ضهم كابن حزم
يدعي �أن الإجماع على �إكراه املرتد بالقتل �أو احلب�س ،وهذا اال�ضطراب
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ي�ضعف هذه الدعوى ،فقد �أدخل ابن حزم من قال ب�أن املرتد ي�ستتاب �أب ًدا
وال يقتل يف ذلك الإجماع ،مع �أن غريه جعله خمال ًفا لإجماعهم على قتل
املرتد ،وال�شك �أنه ال يكون هناك قيمة لذلك الإجماع بعد دخول من قيل
�إنه خمالف له فيه؛ لأنه �إذا �ساغ له خمالفته واعتبارها يف �إجماع تدخل
أي�ضا.
فيه ،ف�إنه ي�سوغ يل خمالفته مبذهبي يف املرتد � ً
دخول �إكراه املرتد يف �آية ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ

(((

و�ساد�سها� :أن �إكراه املرتد على الإ�سالم بالقتل �أو احلب�س داخل قط ًعا يف عموم قوله
تعاىل :ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ؛ لأن الإكراه يف الدين كما يكون يف االبتداء
يكون يف الدوام ،وكما ال ي�صح الإكراه على الدين يف االبتداء؛ لأن الإ�سالم
الذي يح�صل به يكون فا�س ًدا ،كذلك الإكراه على الدين ال ي�صح يف الدوام؛
لأن الإ�سالم الذي يح�صل به يكون فا�س ًدا ،و�إذا كان من حما�سن الإ�سالم
�أنه جاء بحرية االعتقاد ،فال يدعو النا�س �إليه بو�سائل الإكراه ،بل يدعوهم
�إليه باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،ف�إنه يكون من حما�سنه � ًأي�ضا �أن ي�أخذهم بعد
�إ�سالمهم بهذا الأ�صل ،فال يحيد عنه يف االبتداء والدوام ،وال ي�أخذهم �إذا
ارتدوا عن الإ�سالم �إال باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،و�إال باجلدال بالتي هي
�أح�سن ،واخلال�صة �أن قوله تعاىل :ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ وقعت فيه كلمة
((( البقرة.256 /
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ﮋﰀﮊ نكرة يف �سياق النفي ،ووقوع النكرة يف �سياق النفي من �صيغ
العموم ،فيدخل فيه �إكراه املرتد على الإ�سالم كما يدخل فيه �إكراه الكافر
الأ�صلي عليه ،وقد �سبق حتقيق �أن هذا العموم باق على حاله يف الكافر
الأ�صلي من غري ن�سخ وال تخ�صي�ص ،فال يكون هناك ما مينع من دخول
�إكراه املرتد على الإ�سالم فيه من هذه الناحية ،ب�أن يكون �ش�أنه فيه مثل
�ش�أن الكافر الأ�صلي ،وقد �سبق �أنه ال �إجماع يف �إكراه الكافر الأ�صلي،
أي�ضا.
فليكن املرتد مثله يف هذا � ً
ت�أويل الأحاديث الواردة يف قتل املرتد

نعم ،يبقي ما ا�ستند �إليه اجلمهور يف قتل املرتد من قوله « :من َب َّدل
دينه فاقتلوه» ،وقوله« :ال يحل دم امرئ م�سلم �إال ب�إحدى ثالث :كفر بعد �إميان،
�أو زنا بعد �إح�صان� ،أو قتل نف�س بغري نف�س» ،ومن حديث اليهودي الذي �أ�سلم
ثم ارتد ،ف�أمر معاذ بن جبل بقتله ،وذكر �أن قتله ق�ضاء اهلل ور�سوله ،وكذلك ما ورد
من حماربة �أبي بكر �أهل الردة.
ف�أما حديث «من بدل دينه فاقتلوه» فلي�س على عمومه عند بع�ض من ُي ْع َت ّد
بهم من الفقهاء ،فقد ا�ستثنى منه احلنفية املر�أة �إذا ارتدت؛ لأن النبي  مر على
امر�أة مقتولة ف�أنكر قتلها وقال« :ما كانت هذه لتقاتل» ،وحينئذ يكون عدم قتل
املرتدة عند احلنفية لأنها ال تقاتل ،فيكون قتل املرتد عندهم لأنه يقاتل ،وال يكون
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ال�سبب يف قتله ارتداده ،بل قتاله ،وعلى هذا ميكننا �أن نخ�ص�ص هذا احلديث «من
بدل دينه فاقتلوه» باملرتدين املقاتلني ،فيكون قتلهم جزاء لهم على قتالهم ال على
ارتدادهم.
وكذلك الأمر يف حديث «ال يحل دم امرئ م�سلم �إال ب�إحدى ثالث :كفر
بعد �إميان� ،أو زنا بعد �إح�صان� ،أو قتل نف�س بغري نف�س»؛ لأن احلنفية يحملونه على
غري املر�أة املرتدة كما �سبق ،ونحن نبني عليه ما ذهبنا �إليه من تخ�صي�صه باملرتد
املقاتل ،فيكون �ش�أنه يف هذا ك�ش�أن احلديث ال�سابق.
يهوديا ف�أ�سلم ثم ارتد؛ لأن الظاهر من حال من
وكذلك املرتد الذي كان ًّ
كان يرتد يف ذلك الوقت �أن يقاتل ،فقد كان امل�سلمون يف حالة حرب ،وكان من
يرتد ين�ضم فع ًال �إىل من يقاتلهم من الكفار� ،أو ينتهز الفر�صة لالن�ضمام �إليهم،
فيكون قتله لئال ين�ضم �إىل من يحاربهم ،وحلالة احلرب ظروفها اخلا�صة بها ،فال
ي�صح �أن يقا�س عليها ارتداد من يرتد يف حال ال�سلم؛ لأنه يف حال ال�سلم ال
يخ�شى منه قتال ،بل يكون امل�سلمون يف حالة �أمن ،فال ي�ؤثر فيهم �شخ�ص ارتد
من بينهم ،وهو عاجز عن �أن يلحق �أذى بهم.
املرتدون الذين حاربهم �أبو بكر؛ لأنهم ارتدوا و�أعلنوا الع�صيان،
وكذلك ُّ
فوجب قتالهم ليدخلوا يف الطاعة ،وي�ؤ ُّدوا ما فر�ض عليهم من الزكاة للدولة؛
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لي�ستقر الأمر يف جزيرة العرب ،وال يعودوا �إىل ما كانوا عليه من ال َف ْو َ�ضى يف
اجلاهلية ،وبهذا يكون قتالهم لبغيهم ال الرتدادهم.
أي�ضا تخ�صي�ص ذلك كله باملرتدين من العرب؛ لأنه �أريد جمعهم
ويجوز � ً
على دين واحد� ،أو لأنهم كانوا مقاتلني؛ لأن بالد العرب كانت يف ذلك الوقت
يف حالة حرب ،فكان من يرتد من العرب ين�ضم �إىل من يقاتل امل�سلمني منهم،
�أو ينتهز الفر�صة لالن�ضمام �إليهم ،وال ي�ؤثر يف هذا قتل ذلك اليهودي الذي
�أ�سلم ثم ارتد كما توهم ال�شيخ عي�سى منون ،ف�إنه كان من يهود العرب؛ لأنه كان
من �أهل اليمن كما يفيده احلديث الوارد فيه ،وكانت اليهودية قد انت�شرت قبل
الإ�سالم يف �أهل اليمن ،حتى دان بها ملوكها من ِحمْيرَ وغريهم.
ثبوت قويل بعدم �إكراه املرتد

وبهذا ا�ستقام لنا ما ذهبنا �إليه من �أن املرتد ال يكره على الإ�سالم ،بقتل
�أو حب�س ،و�إمنا ندعوه �إىل العودة �إىل الإ�سالم باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،وجنادله
يف ذلك بالتي هي �أح�سن ،ف�إن عاد �إىل الإ�سالم جنا من عقاب اهلل تعاىل يف
الآخرة ،و�إن مل يعد مل َي ْن ُج منه ،وال �شك �أن ما ذهبنا �إليه من ذلك �أقرب �إىل
�سماحة الإ�سالم مما يدعي ال�شيخ عي�سى منون الإجماع عليه ،وقد �أثبتناه بالدليل
الراجح ،فليكن هناك �إجماع بعد هذا على خالفه �أو ال يكن ،لأنا �أمام ن�صو�ص
ي�ستند �إليها الإجماع الذي ادعاه ،وقد ت�صرفنا فيها ب�أح�سن من ت�صرف هذا
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الإجماع فيها ،فليكن احلكم على ت�صرفنا فيها مبا فيه من توجيه ح�سن �أو خالفه،
ال مبوافقته لإجماع �أو خمالفته له.
�إثبات القول ب�أن املرتد ي�ستتاب � ًأبدا وال يقتل

مذهبا ب�أن املرتد ي�ستتاب �أب ًدا وال يقتل فهو كما قلنا ،و�إن
و�أما �أن هناك ً
حاول ال�شيخ عي�سى منون يف �إنكار وجود هذا املذهب ما حاول ،واحلقيقة �أَ َّنا
نقلنا هذا القول عن «املحلى» البن حزم ،وقد ن�سبه �إىل طائفة مرة ،ون�سبه �إىل قوم
مرة �أخرى ،وقد ن�سبه �صاحب «املغني» �إىل النخعي ،وهذا ن�صه ،وقال النخعي:
«ي�ستتاب �أب ًدا ،وهذا يف�ضي �إىل �أنه ال يقتل �أب ًدا ،وهو خمالف لل�سنة والإجماع».
فابن حزم يروي عن طائفة �أو قوم �أنهم قالوا يف املرتد :ي�ستتاب �أب ًدا وال ُي ْق َتل،
مرويا عنهم ،وهو يف هذا مل يتعر�ض لذكر
فيكون كلٌّ من اال�ستتابة وعدم القتل ًّ
النخعي �أ�صالً ،ومل يقت�صر يف روايته على «ي�ستتاب �أب ًدا» ثم يعلق عليها ب�أن هذا
ُي ْف�ضي �إىل �أنه ال ُي ْق َتل �أب ًدا كما فعل �صاحب املغني ،وبهذا ال يكون هناك وجه
مل�ؤاخذة ال�شيخ عي�سى منون له ب�أنه اغرت بظاهر كالم النخعي؛ لأنه �أو ًال مل َي ِر ْد
ثانيا روى عن تلك الطائفة القول باال�ستتابة
يف كالمه ذكر للنخعي �أ�صالً ،ولأنه ً
�أب ًدا وعدم القتل ،ومل َي ْر ِو عنها ال�شق الأول فقط ،وي�ستنتج منه الثاين ليكون قد
ا ْغترَ َّ بظاهر كالمها.
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وقد تو َّهم ال�شيخ عي�سى منون �أن هذا القول للنخعي فقط ،وقد ورد عنه
بال�شق الأول فقط «ي�ستتاب �أب ًدا» ،ثم عرث على قول ابن حجر يف فتح الباري:
«وعن النخعي ي�ستتاب �أب ًدا» ،كذا نقل عنه ،والتحقيق �أنه فيمن تكررت منه
الردة .وكذلك عرث على رواية للبيهقي يف «ال�سنن الكربى» عن النخعي �أنه
قال :ي�ستتاب كلما رجع فخطَّ �أ �صاحب املغني يف فهمه لقوله« :ي�ستتاب �أب ًدا» �أنه
يف�ضي �إىل �أنه ال يقتل �أب ًدا؛ لأنه اغرتار منه بظاهر هذه الرواية وهو غري معقول؛
لأنه ال معنى لال�ستتابة الدائمة �إذا مل يرتتب على عدم الإجابة �شيء ،وحمله
على �أنه ي�ستتاب �أب ًدا كلما رجع ،كما حققه ابن حجر يف فتح الباري ،وكما رواه
عنه البيهقي يف «ال�سنن الكربى» ويكون معناه �أنه �إذا ارتد ي�ستتاب ،ف�إن مل َي ُت ْب
ثانيا ي�ستتاب ،ف�إن مل َي ُت ْب ُق ِتل ،و�إن تاب
قتل ،و�إن تاب ُترِك ،ف�إن رجع وارتد ً
ُترِك ،وهكذا .ثم ذكر �أن الدليل ال�صحيح الوا�ضح على �أن مراد النخعي هذا ما
ذكره البخاري يف �صحيحه تعلي ًقا ب�صيغة اجلزم ،فقال« :وقال ابن عمرو الزهري
و�إبراهيم �أي النخعي :تقتل املرتدة ،ومن يقول بقتل املرتد يقول بقتل املرتدة من
باب �أَ ْولىَ ».
وال يخفى ف�ساد ما ذكره من �أن ظاهر ما روي عن النخعي غري معقول؛
لأنه ال معنى لال�ستتابة الدائمة �إذا مل يرتتب على عدم الإجابة �شيء ،ف�إن من
قالوا باال�ستتابة الدائمة ال مينعون �إال قتل املرتد ،ويقولون ب�إكراهه على الإ�سالم
باحلب�س ،فعدم �إجابته يرتتب عليها عندهم حب�سه ،فال ي�صح ما ذكره من �أن
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أي�ضا ما
اال�ستتابة الدائمة ال يرتتب على عدم الإجابة فيها �شيء ،وبهذا ينهار � ً
ذكره ابن حجر؛ لأنه مبني على ا�ستبعاد القول باال�ستتابة الدائمة ملثل ما ذكره
ال�شيخ عي�سى منون �أو نحوه ،على �أن ت�أويله لكالم النخعي مبا ذكر ابن حجر هو
الذي ال يعقل؛ لأنه يخرج به عن �أ�صل النزاع يف املرتد.
وقد َد ّل�س ال�شيخ عي�سى منون يف رواية البيهقي يف «ال�سنن الكربى» عن
النخعي؛ لأنه مل يروها على �أ�صلها ليخفي ما ذكره البيهقي من �ضعفها ،وهذه هي
رواية البيهقي يف «ال�سنن الكربى»�« :أخربنا �أبو �سعيد بن �أبي عمرو حدثنا بحر بن
ن�صر ،حدثنا عبد اهلل بن وهب� ،أخربين �سفيان الثوري ،عن رجل عن عبد اهلل بن
عبيد بن عمري �أن ر�سول اهلل  ا�ستتاب نبهان �أربع مرات ،وكان نبهان ارتد ،قال
�سفيان �أو قال عمرو بن قي�س عن رجل عن �إبراهيم  -يعني النخعي � -إنه قال:
املرتد ي�ستتاب �أب ًدا كلما رجع ،قال ابن وهب :وقال يل مالك ذلك �أنه ي�ستتاب
كلما رجع» ،هذا منقطع ،وروي من وجه �آخر مو�صو ًال ولي�س ب�شيء .فهذه هي
رواية البيهقي على �أ�صلها ،وهي رواية �ضعيفة عنده لأنها منقطعة ،وقد ذكر �أنها
رويت من وجه �آخر مو�صولة و�أنه لي�س ب�شيء ،فالذي روى ذلك عن النخعي
رجل جمهول ،ومن املعلوم �أنه ال ُي ْح َت ُّج برواية املجهول.
وكذلك ال يفيد ال�شيخ عي�سى منون ما روي عن النخعي �أنه قال بقتل
املرتدة؛ لأن العيني يف �شرح البخاري ذكر عنه نقو ًال خمتلفة يف قتل املرتدة ،و�إن
�ضعف الرواية عنه بعدم قتلها.
َّ
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على �أنا لو �سلمنا له �أن النخعي مل يذهب �إىل ذلك القول فيبقى غريه ممن
ذكر ابن حزم يف «املحلى» �أنهم طائفة �أو قوم ،والقوم �صريح يف اجلمع� ،أما الطائفة
فهي كما قال �صاحب القامو�س« :الطائفة من ال�شيء القطعة منه� ،أو الواحد
ف�صاع ًدا� ،أو �إىل الألف� ،أو �أقلها رجالن� ،أو رجل ،فيكون مبعنى النف�س ،ولكن
�إذا كان ابن حزم قد ذكر مرة �أن هذا القول لطائفة ،ومرة �أنه لقوم ،ف�إنه يتعني �أن
املراد من الطائفة ما يراد من القوم وهو اجلمع ،وبهذا ال يكون ذلك القول للنخعي
وحده(((».
وهذا �إىل �أَ َّنا جند ابن حزم يذكر �أدلة لأ�صحاب ذلك القول على ما ذهبوا
�إليه من عدم قتل املرتد واالقت�صار على ا�ستتابته ،وبهذا نكون يف الواقع �أمام قول
مثل �سائر الأقوال التي قيلت فعالً ،و�أمام �أدلة يذكرها �أ�صحابه لإثباته وال مانع
من �أن يكون قو ًال للنخعي رجع عنه ورجوعه عنه ال ي�ؤثر فيه ب�شيء ،كما مل ي�ؤثر
رجوع ال�شافعي عن مذهبه القدمي يف مت�سك بع�ض �أتباعه به ،وقد يكون قوله هذا
هو املت�أخر.
تورط ال�شيخ عي�سى منون يف �إنكاره
ُّ

وبهذا كله ال يكون ما حاوله ال�شيخ عي�سى منون من �إنكار وجود هذا
القول �إال تورطًا منه ال نظري له ،وال غ َْر َو ف�إن الغلو يف اجلمود يوقع يف مثل هذا
((( �سي�أتي �أن ابن حزم ن�سب ذلك يف كتاب مراتب الإجماع �إىل النخعي وغريه.
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التورط ،بل يوقع يف �أ�شد منه تورطًا ،والعجيب �أن ال�شيخ عي�سى منون قد اطلع
على ما ذكره ابن حزم يف هذا القول من �أوله �إىل �آخره ،وهو كالم طويل ينبه
من ال يتنبه �إذا مل يكن يف مثل جموده ،والبد من ذكر ما �أطال به ابن حزم يف
الكالم على ذلك القول؛ لأنه �أطال يف ذكر �أدلته والرد عليها ،ونحن نخالفه يف
ثانيا.
حكمه عليه ،فالبد �أن نذكر كالمه فيه �أو ًال ،ثم نع ِّقب عليه بالرد ً
كالم ابن حزم يف القول بعدم قتل املرتد ويف غريه

قد نقل ابن حزم اخلالف يف م�س�ألة املرتد �أ َّو ًال فقال« :كل من �صح عنه �أنه
م�سلما متربئًا من كل دين حا�شا دين الإ�سالم ثم ثبت عنه �أنه ارتد عن دين
كان ً
الإ�سالم وخرج �إىل دين كتابي �أو غري كتابي �أو �إىل غري دين ،ف�إن النا�س اختلفوا
يف حكمه ،فقالت طائفة :ال ي�ستتاب .وقالت طائفة :ي�ستتاب .وف ََّرقَت طائفة بني
من �أَ َ�س َّر ردته وبني من �أعلنها .وفرقت طائفة بني من ُولد يف الإ�سالم ثم ارتد وبني
من �أ�سلم بعد كفره ثم ارتد .ونحن ذاكرون �إن �شاء اهلل تعاىل ما َي َّ�سر اهلل تعاىل
لذكره ،ف�أما من قال :ال ي�ستتاب فانق�سموا ق�سمني؛ فقالت طائفة :بقتل املرتد
تاب �أو مل َي ُت ْب .راجع الإ�سالم �أو مل يراجع .وقالت طائفة� :إن بادر فتاب ُق ِبلَت
منه توبته و�سقط عنه القتل ،و�إن مل تظهر توبته �أنفذ عليه القتل .و�أما من قال:
ي�ستتاب ف�إنهم انق�سموا �أق�سا ًما؛ فطائفة قالت :ن�ستتيبه مرة ،ف�إن تاب و�إال قتلناه.
وطائفة قالت :ن�ستتيبه ثالث مرات ،ف�إن تاب و�إال قتلناه .وطائفة قالت :ن�ستتيبه
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�شهرا ،ف�إن تاب و�إال قتلناه .وطائفة قالت :ن�ستتيبه ثالثة �أيام ،ف�إن تاب و�إال قتلناه.
ً
وطائفة قالت :ن�ستتيبه مائة مرة ،ف�إن تاب و�إال قتلناه .وطائفة قالت :ي�ستتاب �أب ًدا
وال يقتل((( ف�أما من فرق بني املُ ِ�س ّر واملعلن ف�إن طائفة قالت :من � َأ�س ّر ردته قتلناه
دون ا�ستتابة ومل تقبل توبته ،ومن �أعلنها قبلنا توبته .وطائفة قالت� :إن �أقر املُ ِ�س ّر
و�ص ّدق النية قبلنا توبته ،و�إن مل يقر وال �صدق النية قتلناه ومل نقبل توبته .قال
َ
ه�ؤالء :و�أما املعلن َف ُت ْق َبل توبته .وطائفة قالت :ال فرق بني املُ ِ�س ّر واملعلن يف �شيء
من ذلك .فطائفة قبلت توبتهما م ًعا �أقر املُ ِ�س ّر �أو مل يقر ،وطائفة مل تقبل توبة ُم ِ�س ٍّر
وال ُم ْع ِلن.
ا�ستدالل القائلني بعدم قتل املرتد مبا روي عن عمر ،ورد ابن حزم عليه

ثم ذكر ابن حزم �أدلة من ذهب �إىل �أن املرتد ي�ستتاب ثم يقتل �إن مل يتب،
ثم ذكر بعدها �أدلة من ذهب �إىل �أنه ي�ستتاب �أب ًدا وال يقتل ،فقال« :و�أما من قال
ي�ستتاب �أب ًدا دون قتل فلما حدثنا عبد اهلل بن ربيع ،حدثنا عبد اهلل بن حممد
ابن عثمان ،حدثنا علي بن عبد العزيز ،حدثنا احلجاج بن املنهال ،حدثنا حماد
ابن �سلمة ،حدثنا داود – هو ابن �أبي هند  -عن ال�شعبي عن �أن�س بن مالك �أن
�أبا مو�سى الأ�شعري قتل ُح َج ْي َنة الكذاب و�أ�صحابه ،قال �أن�س :فقدمت على عمر
ابن اخلطاب فقال :ما فعل حجينة و�أ�صحابه؟ قال :فتغافلت عنه ثالث مرات،
((( هذه الطائفة هي التي �سنعود �إىل بيان ما ذكره من �أدلتها َور ِّده عليها ،و�سيذكر يف هذا كلمة قوم بدل طائفة.
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فقلت :يا �أمري امل�ؤمنني ،وهل كان �سبيل �إال القتل؟ فقال عمر :لو �أتيت بهم
لعر�ضت عليهم الإ�سالم ،ف�إن تابوا و�إال ا�ستودعتهم ال�سجن .وروينا عن طريق
عبد الرازق عن معمر قال�« :أخربين حممد بن عبد الرحمن عن �أبيه قال :قدم
جمزاة بن ثور �أو �شقيق بن ثور على عمر يب�شره بفتح ُت�سترَ  ،فقال له عمر :هل
كانت مغربة تخربنا بها؟ قال :ال� ،إال �أن رج ًال من العرب ارتد ف�ضربنا عنقه .قال
عمرَ :و ْيحكم ،ف َه َّال َّطينتم عليه بابًا وفتحتم له كُ َّوة((( ف�أطعمتموه كل يوم منها
رغي ًفا و�سقيتموه كو ًزا من ماء ثالثة �أيام ،ثم عر�ضتم عليه الإ�سالم يف الثالثة،
فلعله �أن يرجع ،اللهم مل �أح�ضر ومل �آمر ومل �أعلم» .وقد �ساق ابن حزم هذا اخلرب
بعد اخلرب الأول لإبطال ا�ستداللهم به على �أن املرتد ال يقتل؛ لأنه يبني ما �أطلق
يف الأول من اال�ستيداع يف ال�سجن ،و�أنه �إىل ثالثة �أيام ثم يقتل �إن مل َي ُت ْب،
فلي�س على ظاهره من اال�ستيداع يف ال�سجن من غري قتل ومن غري تقييد مبدة،
بل �إىل �أن يتوب ولو بقي يف ال�سجن ما ي�شاء اهلل �أن يبقى.
ثم عاد ابن حزم بعد هذا �إىل ذكر القائلني بذلك القول �ضمن القائلني
باال�ستتابة فقال« :ومنهم من قال باال�ستتابة �أب ًدا و�إيداع ال�سجن فقط ،كما قد
�صح عن عمر مما قد �أوردنا قبل» ،ثم عاد �إىل ذكرهم �ضمن القائلني ب�إكراه املرتد،
فقال�« :إن الأمة جممعة على �إكراه املرتد ،فمن قائل ُيكْ َره وال ُي ْق َتل ،ومن قائل
ُيكْ َره و ُي ْق َتل».
((( كُ َّوة :فتحة �أو نافذة( .م).

117

�إبطال �إكراه املرتد على الإ�سالم

117

كونهم قو ًما وا�ستداللهم برتك قتل املنافقني ،ورد ابن حزم عليه

ثم عاد ابن حزم بعد هذا �إىل ذكر ما لأ�صحاب ذلك القول من �أدلة عليه
مرتدون
فقال« :قال قوم((( �إن ر�سول اهلل  قد عرف املنافقني ،وعرف �أنهم ُّ
كفروا بعد �إ�سالمهم ،وواجهه رجل بالتجوير ،و�أنه يق�سم ق�سمة ال يراد بها
وجه اهلل ،وهذه ِر َّدة �صحيحة ،فلم يقتله ،قالوا :ف ََ�ص َّح �أنه ال قتل على مرتد ،ولو كان
عليه قتل لأنفذ ذلك ر�سول اهلل  على املنافقني املرتدين الذين قال اهلل تعاىل فيهم:
ﮋ ﮐ ﮑ ﮒﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﮊ [املنافقون.]3-1 /
احتجوا به ،ونحن �إن �شاء اهلل ذاكرون
ثم قال يف الرد عليهم« :هذا كل ما ُّ
كل �آية تعلق بها متعلق يف �أن ر�سول اهلل  عرف املنافقني ب�أعيانهم ،ومبينون
بعون اهلل تعاىل وت�أييده �أنهم ق�سمان :ق�سم مل يعرفهم قط  ،وق�سم �آخر
افت�ضحوا فعرفهم فالذوا بالتوبة ،ومل يعرف � أنهم كاذبون �أو �صادقون يف
احتج ب�أمر املنافقني يف �أنه
توبتهم قط ،ف�إذا َّبي َّنا هذا بعون اهلل تعاىل بطل قول من َّ
ال قتل على مرتد ،وبقي قول من ر�أى القتل بعد التوبة ،و�إما �أنه ال ي�سقط بالتوبة،
والربهان على ال�صحيح من ذلك ،فنقول وباهلل التوفيق :قال اهلل تعاىل :ﮋﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﮊ [البقرة ،]16-8 /فهذه �أول �آية يف القر�آن فيها ذكر املنافقني،
((( مل ُي َع ِّي ْنهم هنا وقد َع َّي َنهم يف كتاب «مراتب الإجماع» فذكر فيه �أنه روي عن عمرو بن �سفيان وعن �إبراهيم
النخعي �أن املرتد ي�ستتاب �أب ًدا.
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ولي�س يف �شيء منها دليل على �أن ر�سول اهلل  عرفهم ،وال على �أنه مل يعرفهم،
فال متعلق فيها لأحد من �أهل القولني املذكورين.
وقال اهلل تعاىل :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮊ �إىل
قوله تعاىل :ﮋﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ [�آل عمران ،]120-118 /ففي هذه
الآية دليل على �أن ه�ؤالء القوم ميكن �أن يكونوا معروفني؛ لأن اهلل تعاىل� :أخربنا
�أنهم من غرينا بقوله تعاىل :ﮋﮅ ﮆﮊ ف�إذ هم من غرينا فممكن �أن يكونوا
من اليهود مك�شوفني ،وممكن �أن يكون قوله تعاىل عنهم :ﮋ ﮪ ﮫﮊ �أي
أي�ضا �أن يكونوا من املنافقني املظهرين للإ�سالم ،وممكن
مبا عندهم ،وقد ميكن � ً
�أن اهلل تعاىل �أمر �أ ّال نتخذهم بطانة((( �إذا اطلعنا منهم على هذا ،والوجه الأول
�أظهر و�أقوى لظاهر الآية ،و�إذ كلتاهما ممكن فال متعلَّق يف هذه الآية ملن ذهب �أن
ر�سول اهلل  كان يعرف املنافقني ب�أعيانهم ،ويدري �أن باطنهم النفاق.
وقال اهلل تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ �إىل قوله تعاىل:
ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ [الن�ساء ،]65-60 /و�صح عن
خال�صا� :إذا َح َّدث كذب ،و�إذا وعد
ر�سول اهلل « ثالث من َّ
كُن فيه كان مناف ًقا ً
و�صلَّى وزعم �أنه م�سلم» ،فقد �صح �أن ههنا نفاقًا
�أخلف ،و�إذا ا�ؤمتن خان ،و�إن �صام َ
كافرا ،فيمكن �أن يكون ه�ؤالء الذين
كافرا ،ونفاقًا يكون �صاحبه ً
ال يكون �صاحبه ً
�أرادوا التحاكم �إىل الطاغوت ال �إىل النبي  مظهرين لطاعة ر�سول اهلل ،
خوا�ص يطَّ لعون على باطن الأمور( .م).
((( بطانةّ :
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ع�صاة بطلب الرجوع يف احلكم �إىل غريه معتقدين ل�صحة ذلك لكن رغبة يف
كفارا بل ع�صاة ،ف�إذا َبينَّ اهلل تعاىل �أنهم ال ي�ؤمنون
اتباع الهوى ،فلم يكونوا بذلك ً
حتى ُي َح ِّك ُموا ر�سول اهلل  فيما َ�ش َجر بينهم((( ،وجب �أن من وقف على هذا
ف�أبى و َع َند فهو كافر ،ولي�س يف الآية �أن �أولئك عندوا بعد نزول هذه الآية ،فال
حجة فيها ملن يقول �إن ر�سول اهلل  عرفهم �أنهم منافقون و� َّأقرهم.
وقال تعاىل :ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ �إىل قوله:
ﮋﭹﮊ [الن�ساء ،]81 /فهذا لي�س فيه ن�ص على �أنهم كانوا مظهرين الإميان،
ن�ص فيها فال
كفارا معلنني ،وكانوا يلتزمون الطاعة بامل�ساملة ،ف�إذ ال ّ
بل لعلهم كانوا ً
ُح َّجة فيها ملن ادعى �أنه  كان يعرفهم ويدري �أن عقدهم النفاق .وقال تعاىل:
ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ �إىل قوله :ﮋ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈﮊ [الن�ساء .]91-88 /وقد روينا من طريق البخاري ،عن زيد بن ثابت
قال :ملا خرج ر�سول اهلل � إىل �أُ ُحد رجع نا�س ممن خرج معه ،وكان �أ�صحاب
ر�سول اهلل  فرقتني :فرقة تقول نقاتلهم ،وفرقة تقول ال نقاتلهم ،فنزلت ﮋ ﭦ
�سمى اهلل �أولئك منافقني.
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ وقد َّ
ال بذلك ﮋﭿﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ
و�أما قوله تعاىل يف هذه الآية مت�ص ً

ﮅﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ [الن�ساء]90-89 /
فقد كان ميكن �أن يظن �أنه تعاىل عنى بذلك �أولئك املنافقني وهو كان الأظهر،
((( َ�ش َجر بينهم :وقع ،ن�ش�أ( .م)
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لوال قوله تعاىل:ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ [الن�ساء]89 /
فهذا يو�ضح غاية الإي�ضاح �أنه ابتداء حكم يف قوم �آخرين غري �أولئك املنافقني؛
لأن �أولئك كانوا من �سكان املدينة بال �شك ،ولي�س على �سكان املدينة هجرة،
بل الهجرة كانت �إىل دارهم ،ف�إذ كان ذلك كذلك فحكم الآية كلها �أنها يف قوم
كفار مل ي�ؤمنوا بعد وادعوا �أنهم �آمنوا ومل يهاجروا ،وكان احلكم حينئذ �أن من
كافرا ك�سائر الكفار ،وال فرق حتى يهاجر
�آمن ومل يهاجر مل ينتفع ب�إميانه ،وكان ً
�إال من �أبيح له �سكنى بلده ،كمن ب�أر�ض احلب�شة والبحرين ،و�سائر من �أبيح له
�سكنى �أر�ضه �إال امل�ست�ضعفني ،قال اهلل تعاىل :ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ [الأنفال ،]72 /وقد قال تعاىل :ﮋﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮊ [التوبة ]71 /فقد قطع اهلل الوالية بيننا وبينهم
فلي�سوا م�ؤمنني .وقال تعاىل :ﮋﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮊ
�إىل قوله :ﮋﮠ ﮡﮊ [الن�ساء ]98-97 /ف�إن قال قائل :معنى ﮋﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮊ �أي حتى يجاهدوا معكم بخالف فعلهم حني ان�صرفوا من �أُ ُحد،
و�أرادوا �أن يجعلوا الآية كلها يف املنافقني املن�صرفني عن �أحد ،قيل له  -وباهلل التوفيق :هذا
ممكن ،ولكن قد قال تعاىل :ﮋﮓﮔ ﮕﮖﮊ [الن�ساء،]89 /
ف�أخربونا هل فعل ذلك النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم ،فقتل الراجعني عن
�أحد حيث وجدهم؟ وهل �أخذهم �أم ال؟ ف�إن قالوا قد فعل ذلك كذبوا كذبًا
ال يخفى على �أحد ،وما عند م�سلم �شك يف �أنه  مل يقتل منهم وال نبذ
العهد �إىل �أحد منهم ،و�إن قالوا مل يفعل ذلك وال امل�ؤمنون قيل لهم� :صدقتم،
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وال يحل مل�سلم �أن يظن �أن النبي  خالف �أمر ربه ،ف�أمره تعاىل �إن تولوا �أن
يقتلهم حيث وجدهم وي�أخذهم فلم يفعل ،وهذا كفر ممن ظنه بال �شك .قالوا:
مل يتولَّوا بل تابوا ورجعوا وجاهدوا؟ قيل لهم :فقد �سقط حكم النفاق عنهم بال
�شك ،وح�صل لهم حكم الإ�سالم بظاهر الآية بال �شك ،فقد بطل تعلقهم بهذه
الآية جملة يف �أنه  كان يعرف املنافقني ،ولكن يف قوله تعاىل :ﮋ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ �إىل قوله تعاىل:
ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ [الن�ساء .]90 /بيان جلي ب�أن ه�ؤالء مل
يكونوا قط من الأو�س وال من اخلزرج؛ لأنهم مل يكن لهم قوم حماربون للنبي
 ،وال ن�سبوا قط �إىل قوم معاهدين للنبي  مبيثاق معهود ،هذا مع قوله
تعاىل :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋﯥﮊ ،ف�إن هذا بيان
جلي على �أنهم من غري الأن�صار ومن غري املنافقني ،لكن من الكفار املجاهرين
بالكفر� ،إال �أن يقول قائل� :إن قوله تعاىل :ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮊ ا�ستثناء منقطع مما قبله ،وعلى كلٍّ فقد �سقط حكم النفاق على �أولئك
�إن كان هكذا ،ف�إن قيل :ف�إن كان الأمر كما قلتم �إن قوله تعاىل :ﮋﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ [الن�ساء .]89 /يف قوم من الكفار غري �أولئك
فح�سبنا �أنه تعاىل قد َ�س َّمى �أولئك الراجعني منافقني ،ف�صاروا معروفني .قيل له-
وباهلل تعاىل التوفيق :قد قلنا �إن النفاق ق�سمان :ق�سم ملن يظهر الإميان ويبطن
كافرا ،وقد قيل
الكفر ،وق�سم ملن يظهر غري ما ي�صر فيما �سوى الدين وال يكون ً
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البن عمر� :إنا ندخل على الإمام فيق�ضي بالق�ضاء فرناه َج ْو ًرا فنم�سك .فقال� :إنا
مع�شر �أ�صحاب ر�سول اهلل  نعد هذا نفاقًا ،فال ندري ما تعدونه �أنتم؟ ف�إذ الأمر
كذلك فال يجوز �أن نقطع عليهم بالكفر الذي هو �ضد الإ�سالم �إال بن�ص ،ولكنا
نقطع عليهم مبا قطع اهلل تعاىل به من ا�سم النفاق وال�ضاللة والإركا�س((( وخالف
الهدى ،وال نزيد وال نتعدى ما ن�ص اهلل تعاىل عليه ب�آرائنا ،وباهلل تعاىل التوفيق،
ﮊ
وقال اهلل تعاىل :ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﮊ �إىل قوله :ﮋ
[الن�ساء ]146-138 /قال �أبو حممد  -ابن حزم�« :أما ه�ؤالء فمنافقون النفاق
الذي هو الكفر بال �شك؛ لن�صه تعاىل على �أنهم مذبذبون ال �إىل امل�ؤمنني وال �إىل
الد ْرك
املجاهرين بالكفر يف نار جهنم ،و�أنهم �أ�شد عذابًا من الكفار بكونهم يف َّ
الأ�سفل من النار ،ولكن لي�س يف �شيء من هذه الآيات كلها �أنه  عرفهم
ب�أعيانهم ،وعرف نفاقهم� ،إذ ال دليل على ذلك ،فال حجة فيها ملن ادعى �أنه 
عرفهم وعرف نفاقهم ،ثم لو كان ذلك لكان قوله تعاىل :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﮊ [الن�ساء،]146-145 /
ﯖ ﯗ ﯘﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋ
موجبا لقبول توبتهم �إذا تابوا ،وهم قد �أظهروا التوبة والندم والإقرار بالإميان بال
ً
�شك ،فبطل بهذا عنهم حكم النفاق جملة يف الدنيا ،وبقي باطن �أمرهم �إىل اهلل
تعاىل.

((( الإركا�س :العودة �إىل الكفر( .م).
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ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ

وقال اهلل تعاىل:
ﭛﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋ ﮙ ﮚﮊ [املائدة ،]53-51 /ف�أخرب اهلل
حذرا �أن ت�صيبهم دائرة((( ،و�أخرب تعاىل عن
تعاىل عن قوم ي�سارعون يف الذين كفروا ً
الذين �آمنوا �أنهم يقولون للكافرين :ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ
ﮕﮊ [املائدة ]53 /يعنون الذين ي�سارعون فيهم ،قال اهلل تعاىل :ﮋﮗﮘ
خربا عن قوم �أظهروا امليل �إىل
ﮙ ﮚﮊ[املائدة ،]53 /فهذا ال يكون �إال ً
كفارا خائبي الأعمال ،وال يكونون يف الأغلب �إال معروفني،
الكفار ،فكانوا مثلهم ً
لكن قوله تعاىل :ﮋﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [املائدة]52 /
معر�ضة على ما يف الآية
دليل على ندامتهم على ما �سلف منهم ،و�أن التوبة لهم َّ
التي ذكرنا قبل هذه ،وباهلل تعاىل التوفيق .وهذه الآية تق�ضي على كل �آية فيها
ن�ص ب�أنه  عرف مناف ًقا بعينه وعرف نفاقه ،قال اهلل تعاىل :ﮋﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬﮊ [الأنفال]60 /
فهذه يف املنافقني بال �شك ،وقد ن�ص اهلل تعاىل على �أن امل�سلمني ال يعلمونهم،
ور�سول اهلل  خماطب بهذا اخلطاب مع امل�سلمني بال �شك ،فهو ال يعلمهم،
واهلل تعاىل يعلمهم ،وقال تعاىل :ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ
�إىل قوله تعاىل :ﮋﭠﮊ [التوبة .]48-42 /قال �أبو حممد  -رحمه
اهلل« :لي�س يف �أول الآية �إال �أنهم يحلفون كاذبني وهم يعلمون كذبهم يف ذلك،
((( دائرة :داهية ،م�صيبة ،نائبة من �صروف الدهر(.م)
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أي�ضا
و�أنهم يهلكون �أنف�سهم بذلك ،وهذه �صفة كل عا�ص يف مع�صيته ،ويف الآية � ً
معاتبة اهلل تعاىل نبيه  على �إذنه لهم.
و�أما قوله تعاىل :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ

�إىل قوله تعاىل :ﮋﮦﮊ [التوبة ]45-44 /ف�إن وجه هذه الآية التي
يجب �أال ت�صرف عنه �إىل غريه بغري ن�ص وال �إجماع �أنه يف امل�ست�أنف؛ لأن
لفظها لفظ اال�ستقبال ،وال خالف يف هذه الآية �أنها نزلت بعد تبوك ،ومل يكن
لر�سول اهلل  بعد تبوك غزوة �أ�صالً ،ولكنها تقطع على �أنه لو كانت هنالك غزوة
بعد تبوك وبعد نزول الآية فا�ست�أذن قوم منهم النبي  يف القعود دون عذر لهم
كفارا باهلل تعاىل وباليوم الآخر ،مرتددين
يف ذلك لكانوا بال �شك مرتابة قلوبهمً ،
يف الريب ،فبطل تعلقهم بهذه الآية ،ثم قوله تعاىل :ﮋﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﮊ [التوبة� ]46 /إىل قوله تعاىل :ﮋﭠﮊ فهذه �أخبار
عما خال لهم ،وعن �سيئات اقرتفوها((( ،ولي�س فيها �شيء يوجب لهم الكفر حتى
لو كانوا معروفني ب�أعيانهم ،وباهلل تعاىل التوفيق».
وقوله تعاىل :ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ �إىل قوله تعاىل:
ﮄﮊ [التوبة ]50-49 /قال �أبو حممد  -رحمه اهلل« :قد قيل �إن هذه
الآية نزلت يف احلر بن قي�س ،وهذا ال ي�سند �ألب ّتة ،و�إمنا هو منقطع من �أخبار
املغازي ،ولكن على كل حال يقال هذا كان معروفًا بال �شك ،ولي�س يف الآية �أنه
ﮋﮃ

((( اقرتفوها� :أ َت ْوها ،فعلوها( .م).
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كفر بذلك ولكنه ع�صى و�أذنب ،و�إن وليه قوله تعاىل :ﮋﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﮊ [التوبة]49 /؛ لأنه ال يجوز �أن يقطع بهذا الن�ص على �أن ذلك
القائل كان من الكافرين ،و�أما الذين �أخرب اهلل تعاىل ب�أنه �إن �أ�صابت ر�سوله 
�سيئة وم�صيبة تولوا وهم فرحون ،و�إن �أ�صابته ح�سنة �ساءتهم ،فه�ؤالء كفار بال �شك،
ولي�س يف الآية ن�ص على �أن القائل :ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ [التوبة]49 /
كان منهم ،وال فيها ن�ص على �أنه  عرفهم وعرف نفاقهم ،فبطل تعلقهم
بهذه الآية .وقال تعاىل :ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮊ �إىل قوله:
ﮋ ﭭﮊ [التوبة .]56-53 /قال �أبو حممد�« :أما ه�ؤالء فكفار بال �شك
مظهرون للإ�سالم ،ولكن لي�س يف الآية �أنه  عرفهم ب�أعيانهم ،وال دليل فيها
على ذلك �أ�صالً ،و�إمنا هي �صفة و�صفها اهلل تعاىل فيهم ليميزوها من �أنف�سهم،
ولي�س يف قوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ دليل على �أنه كان
يعرفهم ب�أعيانهم ،و�أنه كان يعرف نفاقهم ،بل قد كان للف�ضالء من الأن�صار -
ر�ضي اهلل عنهم  -الأموال الوا�سعة والأوالد النجباء الكثري ،ك�سعد بن عبادة
و�أبي طلحة وغريهما ،فهذه �صفة عامة يدخل فيها الفا�ضل ال�صادق واملنافق،
ف�أمر تعاىل يف الآية �أال تعجبه �أموالهم وال �أوالدهم عمو ًما؛ لأن اهلل تعاىل يريد �أن
كفارا والبد ،وباهلل تعاىل التوفيق».
يعذب املنافقني منهم بتلك الأموال وميوتوا ً
وقال تعاىل :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋﮞﮊ
[التوبة ]59-58 /قال �أبو حممد -رحمه اهلل« :وهذا ال يدل ال بن�ص وال بدليل
على كفر من فعل هذا ،ولكنها مع�صية بال �شك» .وقال تعاىل :ﮋﯛ ﯜ
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ﯝ ﯞﮊ �إىل قوله ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [التوبة .]63-61 /قال:
«وهذه الآية لي�س فيها دليل على كفر من قال حينئذ �إن ر�سول اهلل � أذن(((،
كافرا من قال ذلك و�آذى ر�سول اهلل  بعد نزول النهي عن ذلك،
و�إمنا يكون ً
ونزول القر�آن ب�أن من فعل ذلك فهو كافر ،و�أن من حا ّد اهلل تعاىل ور�سوله  فله
نار جهنم خال ًدا فيها ،فقد جاء �أن عمر قال لر�سول اهلل « :واهلل يا ر�سول اهلل
�إنك لأحب �إ َّيل من كل �أحد �إال نف�سي .فقال له كال ًما معناه �أنه ال ي�ؤمن حتى
يكون �أحب �إليه من نف�سه ،فقال له عمر� :أما الآن ف�أنت �أحب �إ َّيل من نف�سي».
قال �أبو حممد :ال ي�صح �أن �أح ًدا عاد �إىل �أذى ر�سول اهلل  وحما َّدته بعد
كافرا ،وال خالف يف �أن امر�أ
معرفته بالنازل يف ذلك من عند اهلل تعاىل �إال كان ً
لو �أ�سلم ومل يعلم �شرائع الإ�سالم فاعتقد �أن اخلمر حالل و�أنه لي�س على الإن�سان
كافرا بال خالف يعتد به ،حتى �إذا
�صالة وهو مل يبلغه حكم اهلل تعاىل مل يكن ً
قامت عليه احلجة فتمادى فهو حينئذ كافر ب�إجماع الأمة ،ويبني هذا قوله تعاىل يف
الآية املذكورة :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﮊ [التوبة ،]62 /فقد �أخربهم تعاىل �أنهم �إن كانوا م�ؤمنني
ف�إر�ضاء اهلل ور�سوله �أحق عليهم من �إر�ضاء امل�سلمني ،ف�صح هذا بيقني ،وباهلل تعاىل
ن�ستعني .وقال تعاىل :ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ [التوبة ،]64 /قال :وهذه
وي�صدقه( .م).
(((	�أُذُن :ي�سمع كل ما ُيقال له ّ
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أي�ضا ال ن�ص فيها على قوم ب�أعيانهم ،فال متعلق فيها لأحد يف هذا املعنى.
الآية � ً
وقال تعاىل :ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮊ �إىل قوله
تعاىل :ﮋﮡ ﮢﮊ [التوبة ،]66 -65 /قال �أبو حممد :هذه بال
�شك يف قوم معروفني كفروا بعد �إميانهم ،ولكن التوبة مب�سوطة لهم بقوله تعاىل:
ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ ،ف�صح
�أنهم �أظهروا التوبة والندامة واعرتفوا بذنبهم ،فمنهم من قبل اهلل تعاىل توبته يف
الباطن عنده لعلمه تعاىل ب�صحتها ،ومنهم من مل ت�صح توبته يف الباطن ،فهم
املعذبون يف الآخرة ،و�أما يف الظاهر فقد تاب جميعهم بن�ص الآية ،وباهلل تعاىل
التوفيق.
وقــال تعــاىل :ﮋﮤ ﮥﮊ �إىل قــوله تعــاىل:
ﯮﮊ [التوبة ،]68-67 /قال :فهذه �صفة عامة مل يق�صد بها �إىل التعريف
لقوم ب�أعيانهم ،وهذه حق واجب على كل منافق ومنافقة ،وباهلل تعاىل التوفيق.
وقال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ �إىل قوله
تعاىل :ﮋﮏ ﮐﮊ [التوبة ،]74-73 /قال :فهذه �آية �أمر اهلل تعاىل ر�سوله 
مبجاهدة الكفار واملنافقني ،واجلهاد قد يكون بالل�سان واملوعظة واحلجة ،كما حدثنا
عبد اهلل بن ربيع ،عن �أن�س �أن ر�سول اهلل  قال« :جاهدوا امل�شركني ب�أموالكم
و�أنف�سكم و�أل�سنتكم» ،قال �أبو حممد« :وهذه الآية تدل على �أن ه�ؤالء كانوا
معروفني ب�أعيانهم ،و�أنهم قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد �إ�سالمهم ،ولكن ملا قال
ﮋﯭ
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اهلل تعاىل :ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ �صح
�أن اهلل تعاىل بذل لهم التوبة و َق ِب َل َها ممن �أظهرها منهم ،وكلهم بال �شك �أظهر التوبة،
وبرهان ذلك حلفهم و�إنكارهم ،فال متعلق لهم يف هذه الآية ،وباهلل تعاىل التوفيق».
وقال تعاىل :ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮊ �إىل قوله
أي�ضا �صفة �أوردها اهلل
تعاىل :ﮋﯙ ﮊ [التوبة ،]77-75 /قال :وهذه � ً
تعاىل يعرفها كل من فعل ذلك من نف�سه ،ولي�س فيها ن�ص وال دليل على �أن
�صاحبها معروف بعينه .على �أنه قد روينا � ًأثرا ال ي�صح ،وفيه �أنها نزلت يف ثعلبة
ابن حاطب ،وهذا باطل؛ لأن ثعلبة بدري معروف ،وهناك �أثر �أنه جاء ب�صدقته �إىل
عمر فلم يقبلها ،وقال :مل يقبلها النبي  وال �أبو بكر ،وال �أقبلها .قال �أبو حممد:
وهذا باطل بال �شك؛ لأن اهلل تعاىل �أمر بقب�ض زكوات �أموال امل�سلمني ،و�أمر 
م�سلما،
عند موته �أال يبقى يف جزيرة العرب دينان؛ فال يخلو ثعلبة من �أن يكون ً
كافرا
ففر�ض على �أبي بكر وعمر قب�ض زكاته ،والبد وال ف�سحة يف ذلك ،و�إن كان ً
يقر يف جزيرة العرب ،ف�سقط هذا الأثر بال �شك.
ففر�ض �أ َّال َّ
ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

وقال تعاىل:
ﯭﮊ �إىل قوله ﮋ ﭫﮊ [التوبة ]80-79 /وقال تعاىل :ﮋﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋﯳ ﯴﮊ [التوبة-]85-84 /
قال �أبو حممد :قدمنا هذه الآية وهي م�ؤخرة عن هذا املكان؛ لأنها مت�صلة املعاين
بالتي ذكرنا قبلها؛ لأنهما جمي ًعا يف �أمر عبد اهلل بن � ّأبي ،ثم نذكر القول فيهما
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جمي ًعا �إن �شاء اهلل تعاىل .قال �أبو حممد :هذه الآيات فيها �أنهم يلمزون املُطَّ ِّوعني
كفرا بال خالف من �أحد من �أهل ال�سنة.
من امل�ؤمنني وي�سخرون منهم ،وهذا لي�س ً
و�أما قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ �إىل قوله تعاىل:
ﮋﭫﮊ [التوبة ،]80 /وقوله :ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ �إىل
قوله تعاىل:ﮋﯢﮊ [التوبة ]84 /ف�إن هذا ال يدل على متاديهم على الكفر
�إىل �أن ماتوا ،ولكن يدل يقي ًنا على �أن فعلهم ذلك من �سخريتهم بالذين �آمنوا غري
موجبا �أال يغفر لهم
مغفور لهم؛ لأنهم كفروا فيما خال ،فكان ما �سلف من كفرهم ً
ملزهم((( املُطَّ ِّوعني من امل�ؤمنني و�سخريتهم بالذين ال يجدون �إال جهدهم و�إن تابوا
من كفرهم ،و�أنهم ماتوا على الف�سق ال على الكفر ،بل هذا معنى الآية بال �شك،
برهان ذلك ما روينا من طريق م�سلم ،عن ابن عمر قال« :ملا تويف عبد اهلل بن �أُ َب ّي
قمي�صا يكفن فيه
ابن �سلول جاء ابنه عبد اهلل �إىل ر�سول اهلل  ف�س�أله �أن يعطيه ً
�أباه ،ف�أعطاه ،ثم �س�أله �أن ي�صلي عليه ،فقام ر�سول اهلل  لي�صلي عليه ،فقام عمر
و�أخذ بثوب ر�سول اهلل  ،فقال :يا ر�سول اهلل� ،أت�صلي عليه وقد نهاك اهلل �أن
ت�صلي عليه؟ فقال� :إمنا َخيرَّ َ ين اهلل تعاىل فقال ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ
�إىل قوله تعاىل :ﮋﭚ ﭛﮊ [التوبة ]80 /و�س�أزيد على ال�سبعني» .فقال� :إنه
منافق .ف�صلى عليه ر�سول اهلل  ،ف�أنزل اهلل تعاىل :ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﮊ [التوبة ]84 /فرتك ال�صالة عليهم».
((( ملزهم :عيبهم( .م)
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أخبارا �أخرى يف ذلك ثم قال« :فهذا كله يوجب �صحة ما قلناه
وقد روى � ً
لوجوه� :أحدها :ظاهر الآية كما قلنا من �أنهم كفروا قبل وماتوا على الف�سق.
والثاين� :أن اهلل تعاىل قد نهى النبي  وامل�ؤمنني عن اال�ستغفار جملة للم�شركني
بقوله تعاىل :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ �إىل قوله
تعاىل :ﮋﭴ ﭵ ﭶﮊ [التوبة ،]113 /فلو كان ابن � ّأبي وغريه من
املذكورين ممن َت َبينَّ للنبي � أنهم كفار بال �شك ملا ا�ستغفر لهم النبي 
وال �صلى عليه ،وال يحل مل�سلم �أن يظن بالنبي � أنه خالف ربه ،ف�صح يقي ًنا
�أنه  مل يعلم قط �أن عبد اهلل بن �أبي واملذكورين كفار يف الباطن .والثالث:
تعجب عمر من معار�ضته النبي  يف �صالته على عبد اهلل بن �أبي ،و�إقراره ب�أنه
�أعرف منه .والرابع� :أن اهلل تعاىل �إمنا نهى نبيه  عن ال�صالة عليهم واال�ستغفار
لهم ،ومل َي ْن َه �سائر امل�سلمني عن ذلك ،وهذا ال ننكره ،فقد كان ر�سول اهلل 
ال ي�صلي على من له دين ال يرتك له وفاء وي�أمر امل�سلمني بال�صالة عليهم ،ف�صح
يقي ًنا بهذا �أن معنى الآيات �إمنا هو �أنهم كفروا بذلك من قولهم ،وعلم بذلك
النبي  وامل�سلمون ثم تابوا يف ظاهر الأمر ،فمنهم من علم اهلل تعاىل �أن باطنه
كظاهره يف التوبة ،ومنهم من علم اهلل تعاىل �أن باطنه خالف ظاهره ،ومل يعلم
النبي  ،وال �أحد من امل�سلمني ،وهذا يف غاية البيان ،وباهلل تعاىل التوفيق».
وقال :ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮊ �إىل قوله تعاىل:
ﮋﯳﯴﮊ [التوبة ،]85-81 /قال :فقوله تعاىل :ﮋﭭﭮﮊ
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الآية لي�س فيها ن�ص على �أنهم كفروا بذلك ،ولكنهم �أتوا كبرية من الكبائر كانوا
بها ع�صاة فا�سقني ،وقد ذكر اهلل تعاىل ه�ؤالء ب�أعيانهم يف �سورة الفتح ،وبينَّ تعاىل
هذا الذي قلناه هنالك بزيادة على ما ذكرهم به ههنا ،فقال تعاىل :ﮋﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋﭭ ﭮﮊ [الفتح،]16-11 /
فن�ص اهلل تعاىل على �أن �أولئك املخلفني الذين �أمر اهلل تعاىل نبيه � أال ي�صلي
على �أحد منهم مات �أب ًدا ،و�أنهم كفروا باهلل وبر�سوله ،والذين �أمر اهلل تعاىل نبيه 
�أ َّال تعجبه �أموالهم وال �أوالدهم ،و�أنه �أراد �أن تزهق �أنف�سهم وهم كافرون� ،أنهم
مقبولة توبتهم �إن تابوا يف ظاهر �أمرهم ،واحلكم يف باطنهم �أن من كان منهم
أجرا
�صحيح التوبة مطي ًعا �إذا دعي بعد موت ر�سول اهلل � إىل اجلهاد ف�سي�ؤتيه � ً
أليما ،ف�صح ما قلناه من �أنهم كفروا فعرف
عظيما ،و�أن من تولىَّ عذبه اهلل عذابًا � ً
ً
ر�سول اهلل � أنهم كفروا ثم تابوا فقبل توبتهم ،ومل يعرف  بعد التوبة
من منهم ال�صادق يف �سر �أمره ،وال من منهم الكافر يف باطن معتقده ،وهذا هو
احلق الذي ال يجوز غريه ب�شهادة الن�صو�ص ،كما �أوردنا �آن ًفا ،وباهلل تعاىل التوفيق.
وقال تعاىل :ﮋﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﮊ �إىل قوله ﮋﭙ ﭚ ﭛﮊ
[التوبة .]87-81 /قال �أبو حممد  -رحمه اهلل« :فهذا ن�ص الآيات التي ذكرنا
أي�ضا ،وقد تكلمنا فيها :وقال تعاىل :ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮊ �إىل قوله
� ً
تعاىل :ﮋﮍ ﮎﮊ [التوبة ،]90 /قال :وهذه الآية تبني ما قلناه ًّن�صا؛ لأنه
تعاىل �أخرب �أن بع�ضهم كفار �إال �أن كلهم ع�صاة� ،أما املبطنون للكفر منهم فلم
يعلمهم النبي  ،وال علمه �أحد منهم �إال اهلل تعاىل فقط.
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وقال تعاىل :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ �إىل قوله ﮋﮔ

ﮕ ﮖﮊ [التوبة ،]96-93 /قال �أبو حممد :وهذه كالتي قبلها ،وقد
قلنا �إن فيهم من كفر ف�أولئك طبع اهلل على قلوبهم ،ولكن اهلل تعاىل �أرجى �أمرهم
بقوله تعاىل :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ ف�صح ما قلناه ،واتفقت الآيات
كلها ،واحلمد هلل رب العاملني .وكذلك �أخرب اهلل تعاىل �أن م�أواهم جهنم جزاء
مبا كانوا يك�سبون ،وجهنم تكون جزاء على الكفر ،وتكون جزاء على املع�صية،
وكذلك ال ير�ضى تعاىل عن القوم الفا�سقني و�إن مل يكونوا كافرين».
وقال تعاىل :ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﮊ [التوبة ،]99-97 /قال �أبو حممد« :وهذه الآيات كلها ن�ص ما
كفارا يف الباطن ال يعلم �سرهم �إال اهلل تعاىل ،و�أما ر�سوله 
قلناه من �أن فيهم ً
فال .وقال تعاىل :ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ �إىل قوله تعاىل:
ﮋﮪ ﮫﮊ [التوبة ،]103-101 /قال �أبو حممد« :هذه الآية مبينة ن�ص
ما قلناه بيانًا ال يحل لأحد �أن يخالفه من �أن النبي  ال يعلم املنافقني ال من
الأعراب وال �أهل املدينة ،ولكن اهلل تعاىل يعلمهم ،و�أن منهم من يتوب فيعفو
اهلل تعاىل عنه ،و�أن النبي  م�أمور ب�أخذ زكوات جميعهم على ظاهر الإ�سالم.
وقال تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔﮊ [التوبة ]110-107 /قال �أبو حممد« :وهذه
كالتي قبلها ،وفيه �أن بنيانهم للم�سجد ق�صدوا به الكفر ،ثم �أظهروا التوبة فعلم
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اهلل تعاىل �صدق من �صدق فيها ،وكذب من كذب فيها ،ونعم ال يزال بنيانهم
الذي بنوا ريبة يف قلوبهم �إال �أن تقطع قلوبهم ،وقد قدم اهلل تعاىل �أن من �أذنب
ذنبا فممكن �أال يغفره له �أب ًدا حتى يعاقبه عليه ،وهذا مقت�ضى هذه الآية .وقال
ً
تعاىل :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋﮩ ﮪﮊ
[التوبة ]127-124 /قال �أبو حممد« :فهذا ال دليل فيه �أ�ص ًال على �أن القائلني
بذلك كانوا معروفني ب�أعيانهم ،لكنها �صفة و�صفها اهلل تعاىل يعرفونها من �أنف�سهم
�إذا �سمعوها فقط .وقال تعاىل :ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ �إىل قوله تعاىل:
ﮋﰁ ﰂﮊ [النور ،]52-47 /قال �أبو حممد« :لي�س يف هذه الآية بيان �أنهم
معروفون ب�أعيانهم ،و�إمنا هي �صفة من �سمعها عرفها من نف�سه ،وهي تخرج على
كافرا وهو �أن يعتقد النفار عن حكم
وجهني� :أحدهما �أن يكون من فعل ذلك ً
جمرد ،والوجه الثاين ينق�سم
ر�سول اهلل  ،ويدين ب�أال ير�ضى به ،فهذا كفر َّ
ق�سمني� :أحدهما �أن يكون فاعل ذلك متب ًعا لهواه يف الظلم وحماباة نف�سه ،عارفًا
كافرا،
بقبح فعله يف ذلك ،ومعتق ًدا �أن احلق يف خالف فعله ،فهذا فا�سق ولي�س ً
موهما
والثاين �أن يفعل ذلك مقل ًدا لإن�سان يف �أنه قد �شغفه تعظيمه �إياه وحبهً ،
نف�سه �أنه على حق ،وهذه الوجوه كلها موجودة يف النا�س.
كفارا ،ويكون
ف�أهل هذين الق�سمني الأخريين خمطئون ع�صاة ولي�سوا ً
معنى قوله :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜﮊ؛ �أي وما �أولئك باملطيعني؛ لأن كل طاعة
هلل تعاىل فهو �إميان ،وكل �إميان طاعة هلل تعاىل ،فمن مل يكن مطي ًعا هلل تعاىل يف
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�شيء ما فهو غري م�ؤمن يف ذلك ال�شيء بعينه ،و�إن كان م�ؤم ًنا يف غري ذلك مما هو
مطيع فيه هلل تعاىل .وقال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋ ﭝ
ﭞﮊ [الأحزاب ،]1 /قال �أبو حممد« :هذه الآية يقت�ضي ظاهرها �أن �أهواء
الكافرين واملنافقني معروفة ،وهو �أن يكفر جميع امل�ؤمنني ،وقال تعاىل :ﮋﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ [الن�ساء ]89 /ف�إذ �أهوا�ؤهم معروفة ،ففر�ض
على النبي  وعلى كل م�سلم �أال يطيعهم يف ذلك مما قد عرف �أنه مرادهم ،و�إن
مل ي�شريوا عليه يف ذلك بر�أي ،وال يجوز �أن يظن ظان �أن الكفار واملنافقني �أتوا
ر�سول اهلل  م�شريين عليه بر�أي راجني �أن يتبعهم فيه ،ف�إذ الأمر كذلك فلي�س
يف الآية بيان �أن املنافقني كانوا معروفني ب�أعيانهم عند ر�سول اهلل  و�أنه يدري
�أنهم منافقون ،ولكنهم معروفة �صفاتهم جملة ،ومن �صفاتهم بال �شك �إرادتهم �أن
كفارا.
يكون كل النا�س ً
وقال تعاىل :ﮋﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢ ﮣﮊ [الأحزاب]12 /
أي�ضا لي�س فيه بيان ب�أنهم قوم معروفون ب�أعيانهم ،و�إمنا
الآية .قال �أبو حممد« :هذا � ً
هو خرب عن قائلني قالوا ذلك .وقال تعاىل :ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
أي�ضا ممكن �أن يقوله
ﯓ ﯔ ﯕﮊ [الأحزاب ،]13 /قال �أبو حممد« :وهذا � ً
(((
وج ْب ًنا ،و�إذ كل ذلك ممكن فال
يهود ،وممكن �أن يقوله � ً
أي�ضا قوم م�سلمون َخ َو ًرا ُ
يجوز القطع من �أجل هذه الآية على �أن ر�سول اهلل  كان يعرف �أنهم منافقون.
((( َخ َور� :ضعف(.م).
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َخ َو ًراو�أما قول اهلل تعاىل :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄﮊ ،ف�إن هذا قد روي �أنه كان نزل يف بني حارثة وبني �سلمة ،وهم
الأفا�ضل البدريون الأُ ُحديون ،ولكنها كانت وهلة يف ا�ستئذانهم النبي  يوم
اخلندق ،وقولهم :ﮋﯜ ﯝ ﯞﮊ وفيهما نزلت :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﮊ [�آل عمران ،]122 /كما حدثنا عبد الرحمن بن
عبد اهلل بن خالد .قال عمرو بن دينار� :سمعت جابر بن عبد امللك يقول :نحن
الطائفتان :بنو حارثة وبنو �سلمة ،وما نحب �أنها مل تنزل؛ لقوله تعاىل :ﮋﭗ
ﭘﮊ .وقال اهلل تعاىل :ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﮊ[الأحزاب ]19-18 /قال �أبو حممد« :فهذه لي�س فيها دليل
على �أنها يف قوم معروفني ب�أعيانهم ،ولكنها �صفة يعرفها من نف�سه من �سمع منهم
هذه الآية� ،إال �أن قول اهلل تعاىل بعدها بي�سري :ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ [الأحزاب ،]24 /بيان جلي على
ب�سط التوبة لهم ،وكل ه�ؤالء بال خالف من �أحد من الأمة معرتف بالإ�سالم
كفرا ومع�صية ،فبطل التعلق بهذه
الئذ بالتوبة فيما �صح عليهم من قول يكون ً
الآية ملن ادعى �أن ر�سول اهلل  كان يعرفهم ب�أعيانهم ،ويعرف �أنهم يعتقدون
الكفر يف باطنهم.
وقال اهلل تعاىل :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ �إىل قوله تعاىل:
ﮋ ﭽ ﭾ ﭿﮊ [الأحزاب ،]48 /قال �أبو حممد« :قد م�ضى قولنا يف
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ﮋﭷ ﭸ

قوله تعاىل :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ ،و�أما قوله تعاىل:
ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮊ فال يختلف م�سلمان يف �أنه لي�س على ترك
قتال الكافرين و�إ�صغارهم((( ودعائهم �إىل الإ�سالم ،ولكن فيما عدا ذلك ،وقال
تعاىل :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ [الأحزاب ،]62-60 /قال �أبو حممد« :هذه الآية فيها
كفاية ملن عقل ون�صح نف�سه؛ لأن اهلل تعاىل قطع ب�أنه �إن مل ينته املنافقون والذين
يف قلوبهم مر�ض واملرجفون((( يف املدينة ليغرين بهم ر�سول اهلل  ثم ال يجاورونه
فيها �إال قليالً ،ف�أخرب تعاىل �أنهم يكونون �إن مل ينتهوا ملعونني �أينما ثقفوا �أخذوا
و ُق ِّت ُلوا تقتيالً ،و�إعراب « َم ْل ُعو ِن َني» �أنه حال ملجاورتهم ،ومعناه ال يجاورونه �إال قليال
ملعونني ،ولو �أراد اهلل تعاىل غري هذا لقال «ملعونون» على خرب ابتداء م�ضمر ،ثم
�أكد تعاىل ب�أن هذا هو �سنته تعاىل التي ال تتبدل .فن�س�أل من قال �إن ر�سول اهلل 
علمهم ب�أعيانهم وعلم نفاقهم :هل انتهوا �أو مل ينتهوا؟ ف�إن قال« :انتهوا» رجع �إىل
احلق ،و�صح �أنهم تابوا ،ومل يعلم بباطنهم يف �صحة التوبة �أو كذبها �إال اهلل تعاىل
وحده ال �شريك له ،ومل يعلم ر�سول اهلل  قط �إال الظاهر الذي هو الإ�سالم
�أو كفر رجعوا عنه ف�أظهروا التوبة منه ،و�إن قال «مل ينتهوا» مل يبعد من الكفر؛
لأنه يكذب اهلل تعاىل ،ويخرب �أنه تعاىل بدل �سنته التي قد �أخرب �أنه ال يبدلها،
�أو بدلها ر�سوله  ،قال �أبو حممد« :وكل من وقف على هذا وقامت عليه
(((	�إ�صغار :ذل ومهانة(.م).
((( املرجفون :اخلائ�ضون يف �أخبار الفنت ونحوها( .م).
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احلجة ثم متادى فهو كافر؛ لأنه مكذب هلل تعاىل� ،أو محُ َ ِّور لر�سوله  ،وكال
الأمرين كفر» .
قال �أبو حممد« :ولقد بلغني عن بع�ض من خذله اهلل تعاىل �أنه تال هذه
الآية ،ثم قال :ما انتهوا وال �أغراه بهم .قال �أبو حممد« :نحن نرب�أ �إىل اهلل تعاىل من
هذا ،ف�إن قائله �آفك كاذب ٍ
عا�ص هلل تعاىل ،ال يحل له الكالم يف الدين ،ون�س�أل
اهلل تعاىل العافية ،وقال تعاىل :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋﯮ
ﯯﮊ [حممد ،]16 /قال �أبو حممد« :من ع�صى اهلل تعاىل فقد طبع على
قلبه يف الوجه الذي ع�صى فيه ،ولو مل يطبع على قلبه فيه ملا ع�صى ،فقد ميكن �أن
ماح ملا تقدم يف الظاهر ،واهلل �أعلم بالباطن،
يكون ه�ؤالء منافقني ،ف�إعالنهم بالتوبة ٍ
وباهلل تعاىل التوفيق» .
وقال تعاىل :ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ [حممد ،]21-20 /قال �أبو حممد« :وهذا كالذي قبله،
�إما �أن يكون هذا النظر يبني معتقدهم ،و�إظهارهم الإ�سالم توبة ي�صح به قبولهم
على ظاهرهم ،و�إن مل يكن ذلك دلي ًال يتميزون به فهم كغريهم وال فرق.
وقال تعاىل :ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋﯙ ﯚ
ﯛﮊ [حممد ،]26-25 /قال �أبو حممد :هذه �صفة جمملة ملن ارتد معل ًنا
م�سرون للكفر ،وباهلل
�أو ًّ
م�سرا ،وال دليل فيها على �أنه  عرف �أنهم منافقون ّ
تعاىل التوفيق»  .وقال تعاىل :ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ �إىل قوله
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تعاىل :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞﮊ [حممد ،]30-29 /قال �أبو حممد« :قد بني اهلل
تعاىل �أنه لو �شاء �أراهم نبيه  ،وهذا ال �شك فيه ،ثم قال تعاىل :ﮋﭗ
ﭘ ﭙ ﭚﮊ [حممد ،]30/فهذا كالنظر املتقدم� ،إن كان حلن القول برهانًا
يقطع به ر�سول اهلل  على �أنهم منافقون ،ف�إظهارهم خالف ذلك القول و�إعالنهم
الإ�سالم توبة يف الظاهر كما قدمنا ،و�إن كان  ال يقطع بلحن قولهم على
�ضمريهم ف�إمنا هو ظن يعرفه يف الأغلب ال يقطع به ،وباهلل تعاىل التوفيق.
قال �أبو حممد« :قد ذكرنا يف براءة والفتح قول اهلل تعاىل :ﮋﭭ ﭮ

وبي َّنا �أن اهلل تعاىل وعدهم بقبول التوبة
ﭯﮊ [الفتح ]11 /الآيات كلهاَّ ،
والأجر العظيم �إن تابوا و�أطاعوا ملن دعاهم بعد النبي � إىل اجلهاد ،وباهلل
تعاىل التوفيق».
وقال تعاىل :ﮋﮍﮎﮏﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋﮩﮪﮊ [احلجرات،]14/
قال �أبو حممد« :هذا دليل على �أنهم ا�ست�سلموا هلل تعاىل غلبة ومل يدخل الإميان
يف قلوبهم ،ولكن اهلل قد ب�سط لهم التوبة يف الآية نف�سها بقوله تعاىل :ﮋﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮊ ف�إظهارهم الطاعة هلل تعاىل ولر�سوله 
مدخل لهم يف حكم الإ�سالم ،ومبطل لأن يكون  عرف باطنهم .وقال تعاىل:
ﮒﮊ [احلديد/
ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋ ﮑ ُ
 ]14-13قال �أبو حممد« :فهذه حكاية عن يوم القيامة ،و�إخبار ب�أنهم كانوا يف
الدنيا مع امل�سلمني ،وهذا يبني �أنهم مل يكونوا معروفني عند النبي  وال عند
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امل�سلمني ،وهذه الآية يوافقها ما روينا ،عن عطاء بن يزيد الليثي �أن �أبا هريرة �أخربه
�أن ر�سول اهلل  قال يف حديث «فيجمع اهلل النا�س يوم القيامة ،فيقول :من
كان يعبد �شي ًئا فليتبعه ،فيتبع من يعبد ال�شم�س ال�شم�س ،ويتبع من يعبد القمر
القمر ،ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت ،وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها»
وذكر احلديث.
وقال تعاىل :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ �إىل قوله تعاىل:
ﮫﮊ [املجادلة ،]8 /قال �أبو حممد« :ه�ؤالء معروفون بال �شك ،ولكن
التوبة لهم مب�سوطة كما ذكرنا يف �سائر الآيات ،وقال تعاىل :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋ ﰇ ﰈﮊ [املجادلة ،]19-14 /قال
�أبو حممد« :وهذه �صفة قوم مل ي�سلموا �إال �أنهم يترب�ؤون من مواالة الكفار ،ف�إن
كانوا معروفني فالتوبة لهم مب�سوطة كما ذكرنا يف �سائر الآيات التي تلونا قبل،
وباهلل تعاىل التوفيق».
ﮋﮪ

وقال تعاىل :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ �إىل قوله تعاىل :ﮋ ﯓ ﯔ

�سرا علمه اهلل
ﯕﮊ [احل�شر ]14-11 /قال �أبو حممد« :هذا قد يكون ًّ
منهم وف�ضحه ومل ي�سم قائله ،وميكن �أن يكون قد عرف فالتوبة لهم مب�سوطة
كما ذكرنا يف �سائر الآيات .وقال تعاىل :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒﮊ �إىل قوله:
ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ [املنافقون ،]8 - 1 /قال �أبو حممد« :هذا نزل يف
عبد اهلل بن �أبي ،كما روينا من طريق البخاري� ،أن زيد بن �أرقم قال :خرجنا مع
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ر�سول اهلل  يف �سفر �أ�صاب النا�س فيه �شدة ،فقال عبد اهلل بن �أُ َب ّي :ال تنفقوا على
ينف�ضوا من حوله .وقال :لئن رجعنا �إىل املدينة ليخرجن
من عند ر�سول اهلل حتى ُّ
الأعز منها الأذل .ف�أتيت النبي  ف�أخربته ،ف�أر�سل �إىل عبد اهلل بن �أُ َب ّي ،فاجتهد
ميينه ما فعل ،فقالوا :كذب زيد يا ر�سول اهلل ،فوقع يف نف�سي مما قالوا �شدة ،حتى �أنزل
اهلل تعاىل ت�صديقي يف :ﮋﮐ ﮑ ﮒﮊ ،فدعاهم النبي  لي�ستغفر لهم
فلووا ر�ؤو�سهم.
َّ
قال :وقوله :ﮋﯪ ﯫﮊ [املنافقون ]4 /كانوا رجا ًال �أجمل �شيء.
قال �أبو حممد� :أما قول اهلل تعاىل :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒﮊ �إىل قوله تعاىل:
ﯜﮊ [املنافقون ]3 - 1 /فهم قوم كفروا بال �شك بعد �إميانهم،
ﮋ ﯚﯛ َ
وارتدوا ب�شهادة اهلل تعاىل عليهم بذلك� ،إال �أن التوبة لهم بيقني مذكورة يف الآية،
وفيما رواه زيد بن �أرقم من احلديث الثابت� ،أما الن�ص فقوله تعاىل :ﮋ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ [املنافقون ،]5 /و�أما منع اهلل تعاىل من املغفرة لهم
ف�إمنا هو بال �شك فيما قالوه من ذلك القول ،ال يف مراجعة الإميان بعد الكفر ،ف�إن
هذا مقبول منهم بال �شك ،برهان ذلك ما �سلف يف الآيات التي قدمنا قبل،
و�أي�ضا ف�إن عمر �أراد �أن ي�ضرب عنق ابن �أُ ّبي يف ذلك ،فقال له النبي « :دعه
ال يتحدث النا�س �أن حمم ًدا يقتل �أ�صحابه» ،وهو بيان جلي بظاهر لفظه مقطوع
على غيبه ب�صحة �أن ابن �أبي من جملة �أ�صحابه بظاهر �إ�سالمه ،و�أنه من جملة
ال�صحابة امل�سلمني الذين لهم حكم الإ�سالم ،والذين حرم اهلل تعاىل دماءهم �إال
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بحقها ،وبيقني ندري �أنه لو َحلَّ دم ابن �أُ َب ّي ملا حاباه ر�سول اهلل  .ف�صح �أنه بعد
�أن كفر هو ومن �ساعده على ذلك �أظهروا التوبة والإ�سالم ،فقبل ر�سول اهلل 
ذلك منهم ولو يعلم باطنهم ،على ما كانوا عليه من الكفر� ،أم على ما �أظهروا من
التوبة ،ولكن اهلل تعاىل عليم بذلك ،وهو بال �شك املجازي عليه يوم القيامة ،وقال
تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ [التوبة،]73 /
قال �أبو حممد« :هذا يخرج على وجهني ال ثالث لهما� :أما من يعلم �أنه منافق
وكفر ف�إنه  يجاهده بعينه وبل�سانه والإغالظ عليه حتى يتوب ،ومن مل يعلمه
بعينه جاهده جملة بال�صفة وذم النفاق والدعاء �إىل التوبة ،ومن الباطل البحت
�أن يكون ر�سول اهلل  يعلم �أن فالنًا بعينه منافق مت�صل النفاق ثم ال يجاهده
فيع�صي ربه تعاىل ويخالف �أمره ،ومن اعتقد هذا فهو كافر؛ لأنه ن�سب اال�ستهانة
ب�أمر اهلل تعاىل �إىل ر�سول اهلل .
قال �أبو حممد :هذا كل ما يف القر�آن من ذكر املنافقني قد تق�صيناه،
واحلمد هلل رب العاملني ،وبقيت �آثار نذكرها الآن �إن �شاء اهلل تعاىل :روينا من
علي ر�سول اهلل 
طريق البخاري� ،أن عتبان بن مالك قال يف حديث« :فغدا َّ
و�أبو بكر حني ارتفع النهار ،قال :وحب�سناه على خزبرة �صنعناها له ،قال :فثاب
يف البيت رجال ذوو عدد فاجتمعوا ،فقال قائل منهم� :أين مالك بن الدخ�شن؟
فقال بع�ضهم :ذلك منافق ال يحب اهلل ور�سوله :فقال  :ال تقل ذلك� ،أال تراه
قد قال« :ال �إله �إال اهلل» يريد بذلك وجه اهلل .قال :اهلل ور�سوله �أعلم ،ف�إنا نرى
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وجهه ون�صيحته �إىل املنافقني .فقال ر�سول اهلل  :ف�إن اهلل قد حرم على النار من
قال ال �إله �إال اهلل يبتغي بها وجه اهلل».
حدثنا عبد اهلل بن ربيع� ،أن ر�سول اهلل  قال« :ال تقولوا للمنافق �سي ًدا،
ف�إنه �إن يك �سي ًدا فقد �أ�سخطتم ربكم» .ومن طريق م�سلم ،عن ابن م�سعود قال:
نا�سا يف الق�سمة ،فقال رجل� :إن هذه لق�سمة
«ملا كان يوم ُحنني �آثر ر�سول اهلل ً 
ما يعدل فيها ،وما �أريد بها وجه اهلل ،قال :فقلت :واهلل لأخربن به ر�سول اهلل ،
كال�صرف((( ،ثم
قال :ف�أتيته ف�أخربته مبا قال ،فتغري وجه ر�سول اهلل  حتى كان َّ
قال :من يعدل �إذا مل يعدل اهلل ور�سوله؟ يرحم اهلل مو�سى ،لقد �أوذي ب�أكرث من
هذا ف�صرب» ،قال ابن م�سعود« :قلت ال جرم ال �أرفع �إليه بعدها حدي ًثا" .ومن
طريق م�سلم �أن عمر بن اخلطاب قال يف هذا الرجل للنبي « :دعني �أ�ضرب
عنق هذا املنافق ،فقال :ال ،معاذ اهلل �أن يتحدث النا�س �أين �أقتل �أ�صحابي� ،إن
هذا و�أ�صحابه يقر�ؤون القر�آن ال يجاوز حناجرهم ،ميرقون منه كما ميرق ال�سهم من
الرمية».
ومن طريق البخاري� ،أن جابر بن عبد اهلل قال« :غزونا مع ر�سول اهلل ،
�إىل �أن ذكر ما �سبق من عبد اهلل بن � ّأبي وا�ستئذان عمر يف �ضرب عنقه ،وقول
النبي له« :دعه ال يتحدث النا�س �أن حمم ًدا يقتل �أ�صحابه».
غ�ضبا(.م).
كال�صرفِّ :
((( ِّ
ال�صرف �شجر �أحمر واملراد �إحمرار وجه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ً
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ومن طريق م�سلم� ،أن �أبا �سعيد اخلدري قال« :بعث علي بن �أبي طالب �إىل
ر�سول اهلل  من اليمن بذهيبة يف �أدمي مقروظ((( مل تخل�ص من ترابها ،فق�سمها
بني �أربعة نفر :عيينة بن بدر ،والأقرع بن حاب�س ،وزيد اخليل ،و�شك يف الرابع،
فقال رجل من �أ�صحابه :كنا نحن �أحق بهذا ،فبلغ ذلك النبي  فقال�« :أال
�صباحا وم�ساء ،فقام رجل
ت�أمنوين و�أنا �أمني من يف ال�سماء؟ ي�أتيني خرب ال�سماء ً
فقال :يا ر�سول اهلل اتق اهلل .فقال :ويلك� ،أو ل�ست �أحق �أهل الأر�ض �أن يتقي
اهلل؟ ثم ولىَّ الرجل ،فقال خالد بن الوليد :يا ر�سول اهلل� ،أال �أ�ضرب عنقه؟ فقال:
لعله �أن يكون ي�صلي ،قال خالد :وكم من ُم َ�صلٍّ يقول بل�سانه ما لي�س يف قلبه،
فقال ر�سول اهلل � :إين مل �أو َمر �أن �أنقب عن قلوب النا�س وال �أ�شق بطونهم� ،إنه
(((
رطبا ال يجاوز حناجرهم ،ميرقون
يخرج من �ضئ�ضئ هذا قوم يتلون كتاب اهلل ً
الرمية».
من الدين كما ميرق ال�سهم من َّ
وحدثنا حممد بن �سعيد ،عن قي�س بن عباد «قلت لعمار� :أر�أيت قتالكم
هذا� ،أر�أي ر�أيتموه ،ف�إن الر�أي يخطئ وي�صيب� ،أو عهد َع ِه َد �إليكم ر�سول اهلل ؟
فقال :ما عهد �إلينا ر�سول اهلل � شي ًئا مل يعهده �إىل النا�س كافة ،وقد قال
ر�سول اهلل � -أح�سبه قال :حدثني حذيفة �أنه قال :يف �أمتي اثنا ع�شر مناف ًقا ال

(((	�أدمي مقروظ :جلد م�صبوغ( .م).
((( �ضئ�ضئ� :أ�صل ،معدن( .م).
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يدخلون اجلنة وال يجدون ريحها حتى يلج اجلمل يف َ�س ِّم ا ِخل َياط((( ،ثمانية منهم
يكفيكهم الدبيلة((( �سراج من النار يظهر بني �أكتافهم حتى ينجم من ظهورهم».
وحدثنا حممد بن �سعيد ،عن ابن م�سعود قال« :خطبنا ر�سول اهلل ،
فذكر خطبته ما �شاء اهلل تعاىل ،ثم قال� :إن منكم منافقني ،ثم قال :قم يا فالن ،قم
يا فالن ،قم يا فالن ،حتى عد �ستة وثالثني .ثم قال� :إن منكم و�إن فيكم ،ف�سلوا
اهلل العافية ،فمر عمر برجل مقنع قد كان بينه وبينه معرفة ،قال :ما �ش�أنك؟ ف�أخربه
مبا قال النبي  .فقال له عمرًّ :تبا لك �سائر اليوم».
ومن طريق م�سلم ،عن �أبي �سعيد اخلدري «�أن رجا ًال من املنافقني يف عهد
ر�سول اهلل  كان �إذا خرج تخلفوا عنه وفرحوا مبقعدهم خالفه ،ف�إذا قدم اعتذروا
�إليه وحلفوا و�أحبوا �أن ُي ْح َمدوا مبا مل يفعلوا فال حت�سب َّنهم مبفازة من العذاب».
ومن طريق م�سلم� ،أن �أبا الطفيل قال« :كان بني رجل من �أهل العقبة وبني
(((
حذيفة بع�ض ما يكون بني النا�س ،فقال �أن�شدك اهلل ،كم كان �أ�صحاب العقبة؟
فقال له القوم� :أخربه �إذ �س�ألك ،قال :كنا نخرب �أنهم �أربعة ع�شر ،ف�إن كنت فيهم
فقد كان القوم خم�سة ع�شر ،و�أ�شهد �أن اثني ع�شر منهم حرب هلل ولر�سوله ويوم
((( َ�س ِّم ا ِخل َياط :ثقب الإبرة(.م).
خراج ودمل
((( قال يف الل�سان :الدبيلة داء يجتمع يف اجلوف ،ويف حديث عامر بن الطفيل «ف�أخذته الدبيلة» هي َّ
غالبا .وقوله�« :سراج من نار» :ت�شبيه للمبالغة.
كبري تظهر يف اجلوف فتقتل �صاحبها ً
((( هي عقبة غري العقبة امل�شهورة.
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يقوم الأ�شهاد ،وعذر ثالثة ،قالوا :ما �سمعنا منادي ر�سول اهلل  ،وال علمنا مبا
�أراد القوم».
ومن طريق م�سلم ،عن جابر «�أن ر�سول اهلل  قدم من �سفر ،فلما كان
قرب املدينة هاجت ريح تكاد �أن تدفن الراكب ،فزعم �أن ر�سول اهلل  قال:
«بعثت هذه الريح ملوت منافق ،وقدم املدينة ف�إذا عظيم من املنافقني قد مات»،
قال �أبو حممد« :و�أحاديث موقوفة على حذيفة فيها «�أنه كان يدري املنافقني،
و�أن عمر �س�أله� :أهو منهم؟ قال :ال ،وال �أخرب �أح ًدا بعدك مبثل هذا ،و�أن عمر
كان ينظر �إليه ،ف�إذا ح�ضر حذيفة جنازة ح�ضرها عمر ،و�إن مل يح�ضرها حذيفة
طعما» كلها غري
مل يح�ضرها عمر ،ويف بع�ضها :منهم �شيخ لو ذاق �أملًا ما وجد له ً
م�سندة.
وعن حذيفة قال« :مات رجل من املنافقني فلم �أذهب �إىل اجلنازة ،فقال:
هو منهم ،فقال له عمر� :أنا منهم؟ قال :ال».
وعن حممد بن �إ�سحاق� ،أن حممود بن لبيد �سئل :هل كان النا�س يعرفون
النفاق فيهم؟ قال :نعم ،واهلل �إن كان الرجل ليعرفه من �أخيه ومن �أبيه ومن بني
بع�ضا على ذلك ،قال حممود« :لقد �أخربين
عمه ومن ع�شريته ،ثم يلب�س بع�ضهم ً
رجل من قومي عن رجل من املنافقني معروف نفاقه ،كان ي�سري مع ر�سول اهلل 
حيث �سار ،فلما كان من �أمر احلجر ما كان ،ودعا ر�سول اهلل  حني دعا ،ف�أر�سل
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اهلل ال�سحابة ف�أمطرت حتى ارتوى النا�س �أقبلنا عليه نقول :ويحك� ،أبعد هذا
مارة .ثم �إن ر�سول اهلل � سار حتى �إذا كان ببع�ض الطريق
�شيء؟ قال� :سحابة َّ
�ضلت ناقته فخرج �أ�صحابه يف طلبها ،وعنده رجل من �أ�صحابه يقال له عمارة بن
بدريا ،وكان يف رحله زيد بن ن�صيب القينقاعي ،وكان مناف ًقا،
عقبيا ًّ
حزم ،وكان ًّ
فقال وهو يف رحل عمارة وعمارة عند النبي � :ألي�س حممد يزعم �أنه نبي
ويزعم �أنه يخربكم بخرب ال�سماء ،وال يدري �أين ناقته؟ فقال ر�سول اهلل  وعمارة
عنده�« :إن رج ًال قال :هذا حممد يخربكم �أنه نبي ويزعم �أنه يخربكم بخرب ال�سماء
وال يدري �أين ناقته ،و�إين واهلل ما �أعلم �إال ما علمني اهلل ،وقد دلَّني عليها ،وهي
يف هذا الوادي من �شعب كذا وكذا ،وقد حب�ستها �شجرة بزمامها ،فانطلقوا حتى
ت�أتوين بها ،فذهبوا فجاءوا بها ،فرجع عمارة �إىل رحله فقال« :واهلل لأعجب من
�شيء حدثناه ر�سول اهلل � آن ًفا عن مقالة قائل �أخربه اهلل عنه كذا وكذا  -للذي
قال زيد بن ن�صيب» فقال رجل من رحل عمارة ومل يح�ضر ر�سول اهلل :
(((
زيد واهلل قال هذه املقالة قبل �أن ت�أتي .ف�أقبل عمارة على زيد َي َج�أ يف عنقه
ويقول« :اخرج �أي عدو اهلل من رحلي فال ت�صحبني» .وقال حذيفة« :ما بقي من
�أ�صحاب هذه الآية �إال ثالثة  -يعني قوله تعاىل :ﮋﮰ ﮱ ﯓﮊ �إىل
قوله :ﮋ ﯚﮊ [التوبة ،»]12 /قال :وال بقي من املنافقني �إال �أربعة ،فقال
له �أعرابي� :إنكم �أ�صحاب حممد تخربوننا مبا ال ندري ،فما ه�ؤالء الذين ينقرون
((( َي َج�أ يف عنقه :ي�ضربه(.م).
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بيوتنا وي�سرقون �أعالفنا؟ قال� :أولئك الف�ساق ،مل يبق منهم �إال �أربعة ،منهم �شيخ
كبري لو �شرب املاء ما وجد له بر ًدا.
قال �أبو حممد :هذا كل ما ح�ضرنا ذكره من الأخبار ،ولي�س يف �شيء منها
حجة �أ�صالً� ،أما حديث مالك بن الدخ�شن ف�صحيح ،وهو �أعظم حجة عليهم؛ لأن
ر�سول اهلل � أخرب ب�أن �شهادة التوحيد متنع �صاحبها .وهكذا قال ر�سول اهلل :
«نهينا عن قتال امل�صلني» ،و�أما حديث بريدة «ال تقولوا للمنافق �سي ًدا» ف�إن هذا
عموم جلميع الأمة ،وال يخفى هذا على �أحد ،و�إذ الأمر كذلك ف�إذا عرفنا املنافق
أي�ضا
ونهينا �أن ن�سميه �سي ًدا فلي�س مناف ًقا بل جماهر ،وقد يكون هذا احلديث � ً
على وجه �آخر ،وهو �أن النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم  -قد �صح عنه �أن خ�صا ًال
خال�صا ،وقد ذكرناه قبل ،ولي�س هذا نفاق الكفر ،ولكنه
من كُ َّن فيه كان مناف ًقا ً
منافق لإظهاره خالف ما ي�ضمره يف هذه اخلالل املذكورة يف كذبه وغدره وفجوره
ي�سمى �سي ًدا ،ومن �سماه �سي ًدا
و�إخالفه وخيانته ،و َم ْن هذه �صفاته فال يجوز �أن َّ
فقد �أ�سخط اهلل تعاىل ب�إخبار ر�سول اهلل  بذلك ،و�أما حديث ابن م�سعود ف�إن
القائل �إن ر�سول اهلل مل يعدل وال �أراد وجه اهلل تعاىل فيما عمل فهو كافر معلن
بال �شك ،وكذلك القائل يف حديث جابر �إذ ا�ست�أذن عمر يف قتله �إذ قال يا ر�سول
اهلل اعدل ،فنهى ر�سول اهلل  عمر عن ذلك ،و�أخرب ب�أنه ال يقتل �أ�صحابه.
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أي�ضا يف ا�ستئذان عمر يف قتل عبد اهلل بن �أبي ،ف�إن ه�ؤالء �صاروا
وكذلك � ً
ب�إظهارهم الإ�سالم بعد �أن قالوا ما قالوا حرمت دما�ؤهم ،و�صاروا بذلك من جملة
�أ�صحابه ؛ لأنه ال خالف بني �أحد من الأمة يف �أنه ال يحل مل�سلم �أن ي�سمى
كافرا معل ًنا ب�أنه �صاحب ر�سول اهلل  ،ف�صح �أنهم �أظهروا الإ�سالم فحرمت
ً
دما�ؤهم يف ظاهر الأمر ،وباطنهم �إىل اهلل تعاىل يف �صدق �أو كذب .وهكذا القول
يف حديث �أبي �سعيد الذي قد ذكرناه� ،إذ ا�ست�أذنه خالد يف قتل الرجل ،فقال:
لعله �أن يكون ي�صلي ،ثم �أخرب �أنه مل يبعث لي�شق عن قلوب النا�س ،و�أن ظاهرهم
مانع من قتلهم �أ�صالً ،وقد جاء يف هذا اخلرب عن طريق ال ي�صح �أنه  -عليه ال�صالة
عليا بقتله
وال�سالم � -أمر �أبا بكر وعمر بقتله فوجداه يركع وي�سجد فرتكاه ،و�أمر ًّ
فم�ضى فلم يجده ،و�أنه  قال« :لو قتل مل يختلف من �أمتي اثنان» ،وهذا ال
ي�صح �أ�صالً ،وال وجه لال�شتغال به ،و�أما حديث عمار «يف �أمتي اثنا ع�شر مناف ًقا»
فلي�س فيه �أن ر�سول اهلل  عرفهم ب�أعيانهم ،وهو �إخبار ب�صفة عن عدد فقط،
ولي�س فيهم بيان �أنهم عرفوا ب�أ�سمائهم ،ف�سقط التعلق بهذا اخلرب ،وباهلل تعاىل
التوفيق.
و�أما حديث ابن م�سعود ف�إنه ال ي�صح ،ف�إنا قد رويناه من طريق قا�سم بن �أ�صبغ،
عن رجل عن �أبيه عن ابن م�سعود ،فذكر هذا احلديث ،وهذا الرجل الذي مل
ي�سم  -قيل �إنه عيا�ض بن عيا�ض  -وهو م�شكوك فيه ،ثم لو �صح ملا كانت لهم
َّ
فيه ُحجة؛ لأنهم قد انك�شفوا وا�شتهر �أمرهم فلي�سوا منافقني ،بل هم جماهرون،
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فالبد من �أحد �أمرين ال ثالث لهما� :إما �أن يكونوا تابوا فحقنت دما�ؤهم بذلك،
و�إما �أنهم مل يتوبوا فهو مما تعلق به من ال يرى قتل املرتد على ما ذكرنا .و�أما
حديث �أبي �سعيد ف�إمنا فيه �أنهم لي�سوا م�أمونني من العذاب ،وهذا ما ال �شك فيه،
ولي�س فيه �أن ر�سول اهلل  عرف كفرهم .و�أما حديث حذيفة ف�ساقط؛ لأنه من
طريق الوليد بن جميع وهو هالك ،ف�سقط التعلق به ،واحلمد هلل رب العاملني.
و�أما حديث جابر فراويه �أبو �سفيان طلحة بن نافع وهو �ضعيف ،ثم لو �صح ملا
كانت فيه حجة؛ لأنه لي�س فيه �إال هبوب الريح ملوت عظيم من عظماء املنافقني،
ف�إمنا يف هذا انك�شاف �أمره بعد موته ،فلم يوقن قط ب�أن ر�سول اهلل  علم نفاقه يف
حياته ،فال يجوز �أن يقطع بالظن على ر�سول اهلل .
و�أما الأحاديث املوقوفة على حذيفة فال ت�صح ،ولو �صحت لكانت بال
�شك على ما َّبينا من �أنهم َ�ص َّح نفاقهم وعاذوا بالتوبة ،ومل يطَّ ِلع حذيفة وال غريه
على باطن �أمرهم فتورع عن ال�صالة عليهم ،ويف بع�ضها �أن عمر �س�أل� :أنا منهم؟
وهذا باطل كما ترى؛ لأن من الكذب املح�ض �أن يكون عمر ي�شك يف معت َقد
أي�ضا مل يختلف اثنان من �أهل
نف�سه ،حتى ال يدري �أمنافق هو �أم ال؟ وكذلك � ً
الإ�سالم يف �أن جميع املهاجرين قبل فتح مكة مل يكن فيهم منافق� ،إمنا كان
النفاق يف قوم من الأو�س واخلزرج فقط ،فظهر بطالن هذا اخلرب.

150

احلرية الدينية يف الإ�سالم

150

و�أما حديث حممود بن لبيد فمنقطع ،ومع هذا ف�إمنا فيه �أنهم كانوا يعرفون
املنافقني منهم ،و�إذ الأمر كذلك فلي�س هذا نفاقًا ،بل هو كفر م�شهورَ ،و ِر َّدة ظاهرة،
وهذا ُحجة ملن ر�أى �أنه ال يقتل املرتد .و�أما حديث حذيفة «مل يبق من �أ�صحاب
هذه الآية �إال ثالثة» ف�صحيح ،وال حجة لهم فيه؛ لأن يف ن�ص الآية �أن يقا َتلوا
حتى ينتهوا ،فبيقني ندري �أنهم لو مل ينتهوا مل يرتك قتالهم كما �أمر اهلل تعاىل.
أي�ضا قوله« :مل يبق من املنافقني �إال �أربعة» فال �شك عند �أحد من النا�س
وكذلك � ً
�أن �أولئك الأربعة كانوا يظهرون الإ�سالم ،و�أنه ال يعلم غيب القلوب �إال اهلل
تعاىل ،فهم ممن �أظهر التوبة بيقني ال �شك فيه ،ثم اهلل تعاىل �أعلم مبا يف نفو�سهم.
قال �أبو حممد« :ويبني هذا ما رويناه من طريق البخاري� ،أن الأ�سود قال:
«كنا يف حلقة عبد اهلل بن م�سعود فجاء حذيفة حتى قام علينا ف�سلم ثم قال :لقد
�أنزل النفاق على قوم خري منكم .قال الأ�سود� :سبحان اهلل! �إن اهلل تعاىل يقول:
ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ [الن�ساء ،]145 /فتب�سم عبد اهلل
ابن م�سعود ،وجل�س حذيفة يف ناحية امل�سجد ،فقام عبد اهلل فتفرق �أ�صحابه،
فرماين حذيفة باحل�صى ف�أتيته ،فقال حذيفة :عجبت من �ضحكه  -يعني عبد اهلل-
خريا منكم ثم تابوا فتاب
وقد علم ما قلت ،لقد �أنزل اهلل النفاق على قوم كانوا ً
اهلل عليهم» ،وروينا من طريق البخاري� ،أن حذيفة بن اليمان قال�« :إن املنافقني
ي�سرون ،وه�ؤالء يجهرون».
اليوم �شر منهم على عهد ر�سول اهلل  ،كانوا حينئذ ُّ
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قال �أبو حممد« :فهذان �أثران يف غاية ال�صحة :يف �أحدهما بيان �أن املنافقني
يف عهد ر�سول اهلل  كانوا ي�سرون ،ويف الثاين �أنهم تابوا ،فبطل تعلق من تعلق
بكل �آية وكل خرب َو َر َد يف املنافقني ،و�صح �أنهم ق�سمان� :إما ق�سم مل يعلم باطن
�أمره ،فهذا ال حكم له �إال يف الآخرة ،وق�سم علم باطن �أمره وانك�شف فعاذ بالتوبة».
جور ر�سول اهلل  وقال �إنه مل يعدل وال �أراد بق�سمته
قالوا� :إن الذي ّ
وجه اهلل مرتد ال �شك فيه منك�شف الأمر ،ولي�س يف �شيء من الأخبار �أنه تاب
من ذلك ،وال �أنه قتل ،بل فيها النهي عن قتله ،قلنا� :أما هذا فحق كما قلتم،
لكن اجلواب يف هذا �أن اهلل تعاىل مل يكن قد �أمر بعد بقتل من ارتد ،فلذلك مل
يقتله ر�سول اهلل  ،ولذلك نهى عن قتله ،ثم �أمره اهلل تعاىل بعد ذلك بقتل من
ارتد عن دينه ،فن�سخ حترمي قتلهم .برهان ذلك ما رويناه من طريق م�سلم ،عن �أبي
�سعيد اخلدري قال« :بعث علي وهو باليمن بذُ َهيب ٍة يف تربتها �إىل ر�سول اهلل ،
�إىل �أن ذكر ما كان من ذلك الرجل و�أنه يخرج من �ضئ�ضئه قوم يقر�ؤون القر�آن ال
يجاوز حناجرهم ،يقتلون �أهل الإ�سالم ،ويدعون �أهل الأوثان ميرقون من الإ�سالم
الرمية ،لئن �أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» ،ثم بطريق �آخر
كما ميرق ال�سهم من َّ
فيه هذه الزيادة ،وقال بعد هذا« :ف�صح كما ترى الإ�سناد الثابت �أن هذا املرتد
ا�ست�أذن عمر بن اخلطاب وخالد بن الوليد يف قتله فلم ي�أذن لهما ر�سول اهلل 
يف ذلك ،و�أخرب  يف فوره ذلك �أنه �سي�أتي من �ضئ�ضئه ع�صابة �إن �أدركهم
الرمية ،ومن َم َرقَ منه فقد
قتلهم ،و�أنهم ميرقون من الإ�سالم كما ميرق ال�سهم من َّ
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خرج عنه ،ومن خرج عنه بعد كون دخوله كدخول ال�سهم يف الرمية فقد ارتد
عنه ،ف�صح �إنذار النبي  بوجوب قتل املرتد؛ و�أنه قد علم عن اهلل تعاىل �أنه
�سي�أمر بذلك بعد ذلك الوقت ،فثبت ما قلناه من �أن قتل من ارتد كان حرا ًما،
ولذلك نهى عنه  ومل ي�أذن به ال لعمر وال خلالد ،ثم �إنه  نذر ب�أنه
�سيباح قتله و�أن �سيجب قتل من يرتد ،ف�صح يقي ًنا ن�سخ ذلك احلال ،وقد ن�سخ
ذلك مبا رويناه عن ابن عبا�س وابن م�سعود ومعاذ عن ر�سول اهلل .
قال �أبو حممد« :ف�إذ قد بطلت هذه املقالة من �أنه ال يقتل املرتد ،و�صح �أن
من قاله �إمنا تعلق مبن�سوخ ،فلم يبق �إال قول من قال �إنه ي�ستتاب ،وقد ذكرناه» .اهـ.
فهذا ما ذكره ابن حزم يف بيان �أدلة ذلك املذهب ور ّدها  -مذهب من يرى
�أن املرتد ي�ستتاب �أب ًدا وال يقتل  -و�سي�أتي ردي على ما ذكره يف ردها ،ولكن بعد
�أن �أعود �إىل التنبيه على �أن ذلك التطويل من ابن حزم يف بيان �أدلته ور ّدها يدل
على �أن هناك من قال به على ظاهره من �أنه ي�ستتاب وال يقتل ،فال يكون هناك
حمل لت�أويله يف رواية من اقت�صر على �أنه ي�ستتاب �أب ًدا على معنى �أنه ي�ستتاب
كلما رجع ،لي�صرف بهذا عما يقت�ضيه ظاهره من �أنه يف�ضي �إىل عدم القتل؛ لأن
الواقع �أن �صاحب هذا القول يذهب �إىل ا�ستتابة املرتد وعدم قتله م ًعا ،و�أن �أدلته
تق�صد �إىل �إثباتهما م ًعا ،فلتحمل الرواية التي اقت�صرت على اال�ستتابة الدائمة
على الرواية التي ذكر فيها القتل مع هذه اال�ستتابة.
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عود �إىل �إثبات قويل يف املرتد والرد على ابن حزم

كره على الإ�سالم بقتل وال با�ستتابة
و�أما ما ذهبت �إليه من �أن املرتد ال ُي َ
ثانيا بعد �أن �أثب ُّته يف بيان حقي يف
فيها �شيء من الإكراه ف�إين �أعود �إىل �إثباته هنا ً
خمالفة الإجماع على �إكراه املرتد؛ لأن ما ذكره ابن حزم يف الرد على من قال
�إن املرتد ي�ستتاب �أب ًدا وال ُي ْقتل يقت�ضي مني هذه العودة؛ لأنه ي�ؤثر يف مذهبي
أي�ضا ،حتى ال يكون هناك �شك يف �أن
كما ي�ؤثر يف ذلك املذهب ،فالبد من ر ّده � ً
املرتد �إمنا يدعى �إىل الإ�سالم بطريق الدعوة الإ�سالمية الواردة يف قوله تعاىل يف
الآية  125من �سورة النحل :ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ ،وهذا ما �أعود �إليه يف ذلك ،وفيه �أو ًال �إثبات ملذهبي
وثانيا رد على ما ذكره ابن حزم.
يف املرتدً ،
ر ُّد دعوى ابن حزم ن�سخ النهي عن قتل املرتد

 -1نرد عليه مبا جاء يف الرجال الذين ن�سبوا �إىل النبي  اجلور و�أنه مل يق�صد
وجه اهلل يف ق�سمته� ،إىل غري هذا مما �سلم ابن حزم �أنه ردة ال �شك فيها ،ف�إن
النبي  مل ي�أذن يف قتلهم ملن �أراده ،ومل يحملهم على التوبة ب�شيء من
الإكراه ،بل اقت�صر على تخطئتهم فيما ن�سبوه �إليه ،وتركهم لأنف�سهم بعد
تخطئتهم فيه ،ف�إن �شاءوا تابوا فنجوا من عذاب الآخرة ،و�إن �شاءوا مل يتوبوا
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فلم ينجوا منه ،وقد �سلم ابن حزم بهذا((( ولكنه ادعى �أنه من�سوخ بالزيادة
التي رواها يف ذلك اخلرب ،وهي قوله  فيها« :لئن �أدركتهم لأقتلنهم قتل
عاد» .واحلق �أن هذا لي�س من الن�سخ يف �شيء؛ لأن نذره قتلهم َو َر َد مع
نهيه عن قتل ذلك الرجل الذي يخرجون من �ضئ�ضئه يف خرب واحد ،فال
أي�ضا ،و�إمنا فيه
يعقل �أن َي ْن َ�س َخ �أحدهما الآخر ،ولي�س يف هذا وعد بن�سخ � ً
ويد ُعون
بيان حكم من يخرجون من �ضئ�ضئ هذا الرجل ويقتلون امل�سلمنيَ ،
�أهل الأوثان ،وهذه حال خالف حال ذلك الرجل؛ لأنه ارتد ومل يقاتل،
�أما �أولئك فقد خرجوا على اجلماعة وقاتلوا ،فهذا الرجل مل ُي ْق َتل لأنه مل
يقاتل ،و�أولئك �أبيح قتلهم لأنهم قاتلوا ،فكان قتلهم لهذا ال لأنهم وقعت
منهم ِر ّدة ،و�إمنا لأنهم خوارج على اجلماعة ،وهم فرقة اخلوارج الذين ظهروا
يف �آخر خالفة عثمان  ،وقد ا�ستدل بهذا احلديث على كفرهم ،واحلق
كفارا ،و�إمنا هم قوم ع�صوا بخروجهم على امل�سلمني وقتلهم
�أنهم مل يكونوا ً
لهم ،فا�ستحقوا القتل من �أجل هذا ال من �أجل ردتهم ،وبهذا ال يكون هناك
ن�سخ �أ�ص ًال وال وعد بن�سخ ،و�إمنا هناك رجل ارتد بتجويره النبي  فله
حكمه ،وهناك قوم خرجوا على جماعة امل�سلمني وقاتلوهم ومل يرتدوا فلهم
حكمهم ،وهذا احلكم ال ين�سخ احلكم ال�سابق؛ لأن �شرط الن�سخ �أن يكون
متعلق املن�سوخ والنا�سخ واح ًدا ،حتى يكون هناك خالف بني احلكمني ،فال
نا�سخا للأول ،وبهذا ال يكون هناك
يكون هناك �سبيل �إال �أن يكون ثانيهما ً
((( انظر ص .150،149
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معنى لقول ابن حزم ب�أن النبي  نذر يف تلك الزيادة ب�أنه �سيباح قتل
املرتد ،و�أنه �سيجب قتل من يرتد ،و�أنه قد حتقق هذا مبا روي عن ابن عبا�س
وغريه؛ لأنه لي�س يف تلك الزيادة ن�سخ وال وعد به كما �سبق ،ليكون ما رواه
ابن عبا�س وغريه من الأمر بقتل املرتد حتقي ًقا لذلك املوعد ،بل لي�س هناك
ما يعني �أن ما رواه ابن عبا�س وغريه قد ورد بعد خرب ذلك الرجل الذي جور
نا�سخا للنهي عن قتل املرتد فيه ،بل يجوز �أن يكون
النبي  ،حتى يكون ً
الأمر بالعك�س فيهما ،ولو �سلم �أن ما روي عن ابن عبا�س وغريه من الأمر
بقتل املرتد هو املت�أخر فقد �سبق �أنه يجوز حمله على املرتد الذي يقاتل،
فيكون قتله لأنه قاتل ال لأنه ارتد� ،أو حمله على من ارتد من العرب؛ لأنهم
كانوا ال يقبل منهم �إال الإ�سالم ،لقتالهم للم�سلمني �أو لغريه مما �سبق.
َر ّد دعواه عدم علم النبي باملنافقني

 -2ونرد عليه مبا فعله النبي  مع �أولئك املنافقني الذين مل يجد ابن حزم يف
التخل�ص منه �إال دعوى �أنه مل يكن يعلمهم ،ف�إنه يف احلقيقة كان يعلم نفاق
�أكرثهم ،ومل يكن يخفى عليه �إال حال النادر منهم؛ لأنه كان يتتبع �أحوالهم
يف ال�سر ،وكانت له عيون عليهم ت�أتيه ب�أخبارهم ،وتطلعه على ما يديرون
من م�ؤامرات ،وقد كانوا جوا�سي�س لأعدائه على امل�سلمني ،يطلعونهم على
�أ�سرارهم و�أحوالهم ،فلم يكن من املعقول �أن يرتكهم النبي  وم�ؤامراتهم،
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بل كانت عيونه ت�أتيه ب�أخبارها �أو ًال ب�أول ،فيعمل على �إف�سادها عليهم ،وال
ميكنهم من ا�ستغفاله وامل�ضي يف م�ؤامراتهم من ورائه ،وهذا ما ي�شري �إليه
قوله تعاىل يف الآية  61من �سورة التوبة :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ .وكيف
يخفى نفاقهم عليه وهم يعي�شون بينه ويجال�سونه ،فتبدو عليهم �أمارات النفاق
و�إن حاولوا �إخفاءه؛ لأن ما تنطوي عليه القلوب البد �أن تبدو عليه �أمارات
ُت ْقر�أ يف الوجوه ،وتظهر يف احلركات وال�سكنات ،كما قال ال�شاعر:
عند ٍ
امرئ ِم ْن خلي َق ٍة
و َم ْه َما َي ُك ْن َ

ا�س ُت ْع َل ِم
و�إن خا َلها َت ْخفَى على ال َّن ِ

وحينئذ ال ي�صح ما تعلق به ابن حزم يف الرد على �أ�صحاب ذلك القول
من عدم علم النبي  بنفاقهم ،و�إذا كان لهم �أن ي�ستدلوا بذلك على قولهم
بعدم قتل املرتد؛ لأنه مل يقتل �أولئك املنافقني مع علمه بكفرهم بعد �إميانهم
فلي �أن �أ�ستدل به على ما ذهبت �إليه من عدم �إكراه املرتد على الإ�سالم بقتل
�أو نحوه من و�سائل الإكراه؛ لأنه كان يقت�صر على ذم النفاق واملنافقني ،ويظهر
التجاهل مبا يبدو عليهم من �أمارات النفاق ،ومبا يدبرونه من م�ؤامرات ،ما مل
ت�صل �إىل احلد الذي يخ�شى منه على امل�سلمني ،فحينئذ ي�أخذهم بالعقاب الذي
ي�ستحقونه عليها ،وال يعاقبهم ب�شيء على نفاقتهم؛ لأنه كان يجاريهم يف جتاهله
لأمرهم ،ويتغافل يف هذا مبا يقت�ضيه ح�سن ال�سيا�سة ،ومبا كان يراه من �أن �أخذهم
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باللني �أجدى من �أخذهم بال�شدة ،ومبا كان يعلمه من �أن الزمن كفيل ب�أن يق�ضي
أفواجا ،فيت�ضاءل �أمر
على هذا النفاق ،حني يظهر �أمر الدين ،ويدخل النا�س فيه � ً
النفاق واملنافقني ،ويختفي �أثرهم يف هذه الأفواج التي تطغى عليهم وتقطع �أملهم
فيما كانوا يريدون الو�صول �إليه من نفاقهم ،فيزول النفاق بهذا عن �إخال�ص ال
عن تدلي�س ،وي�ستبدل به الإ�سالم اخلال�ص ال الإ�سالم املز َّور ،وهو الإ�سالم الذي
ينفع يف الدنيا والآخرة ،ال ذلك الإ�سالم املزور الذي ال يفيد �شي ًئا فيهما ،بل رمبا
ع�ضوا فا�س ًدا ي�ؤثر يف
ي�ضر يف الدنيا �أكرث مما يفيد فيها؛ لأنه يدخل يف امل�سلمني ً
�سالمتهم ،كما ي�ؤثر الع�ضو الفا�سد يف �سالمة اجل�سم.
�أخذ املنافقني ب�سماحة الإ�سالم مع العلم بنفاقهم

 -3وغاية ما ذكره ابن حزم يف كل ما ا�ستق�صاه من الآيات �أنها ال تفيد علم
أي�ضا جهله به ،ويكفي ما
النبي بنفاقهم ،ف�إذا �سلمنا له هذا ف�إنها ال تفيد � ً
ذكرناه يف �إثبات �أنه كان يعلمه ،و�أنه كان يكتفي باتقاء �ضرره ،ويرتك للزمن
ما كان يريده من الق�ضاء عليه ،وقد و�صل بهذا �إىل مق�صده من غري �أن يريق
فيه د ًما ،ومن غري �أن يلج�أ �إىل �شيء من العنف ،ووقى اهلل الإ�سالم بهذا �أن
ي�ؤخذ عليه �شيء مما ي�ؤخذ على �أهل الأديان الأخرى من �أنواع اال�ضطهاد
تق�شعر ِل َه ْو ِله الأبدان،
والتعذيب التي كانوا يرتكبونها با�سم الدين ،مما
ُّ
وت�سو ُّد به �صفحات التاريخ ،وما �أجهل من يريد من
وترجتف لذكره القلوبَ ،
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�أبناء الإ�سالم �أن يحمله على ذلك الوزر ،ويوقع �سلفه فيما وقع فيه غريه من
ذلك الإثم ،فيبدل ح�سناته �إىل �سيئات ،و�صفحاته البي�ضاء يف التاريخ �إىل
�صفحات �سوداء.
قيا�س توبة املرتد على التوبة االختيارية للمنافقني

 -4ونرد عليه ب�أن �أولئك املنافقني كانوا �إذا ظهر نفاقهم تب�سط التوبة لهم كما
ذكر ابن حزم ،والتوبة املب�سوطة توبة اختيارية مبقت�ضى ما ذكره من ب�سطها
لهم وعدم �إكراههم عليها ،وهذا هو ما نذهب �إليه يف حكم املرتد ،فال نريد
�إال �أن تب�سط التوبة له بدعوته �إىل الرجوع �إىل الإ�سالم بالتي هي �أح�سن،
وعدم �إكراهه عليها بقتل �أو نحوه من و�سائل الإكراه ،فتكون توبته اختيارية
مثل توبة �أولئك املنافقني �سواء ب�سواء ،وقد كان بع�ضهم �إذا طلب منه التوبة
�أعر�ض ولوى ر�أ�سه ،كما قال تعاىل يف الآيتني  6 ،5من �سورة املنافقني:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ .ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮊ ،فال يتخذ معهم �شيء من و�سائل
الإكراه على التوبة ،بل ُيكْ َتفى بتهديدهم ب�أنه تعاىل لن يغفر لهم ذلك ولو
ا�ستغفر النبي  من نف�سه لهم ،وكان بع�ضهم يظهر توبة مكذوبة ،ويحلف
عليها �أميانًا كاذبة ،ويخرب اهلل تعاىل بحقيقتها يف كتابه الكرمي ،كما قال تعاىل يف
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الآيتني  66 ،65من �سورة التوبة :ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ.ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮊ ،ف�أخرب بكذبهم يف اعتذارهم ومل يتخذ معهم �شي ًئا من و�سائل
َ
الإكراه ،بل تركهم لإرادته فيهم� ،إن �شاء عفا عن طائفة منهم بهدايتهم ،و�إن
�شاء عذب طائفة منهم ببقائهم على نفاقهم ،وهو عذاب الآخرة الذي يراد من
كلمة العذاب عند �إطالقها ،وقال تعاىل يف الآيتني  2 ،1من �سورة املنافقني:
ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ .ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ ،ف�أخرب بكذبهم يف �أميانهم و�أنهم باقون على نفاقهم ،ومع
هذا بقي لهم حكمهم من قبول ذلك الظاهر املكذوب ،ومعاملتهم كما
يعامل غريهم من امل�ؤمنني ال�صادقني ،وتركهم لإرادة اهلل تعاىل فيهم ،فعمي
�أن يتوب عليهم من ذلك النفاق ،ويدخلهم يف ُز ْم َرة امل�ؤمنني ال�صادقني يف
�إميانهم .وقال تعاىل يف الآية  74من �سورة التوبة :ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

أي�ضا يف �أميانهم ،وب�سط لهم التوبة االختيارية التي ب�سطها
ﮐﮊ ،فكذبهم � ً
لهم ،ف�إن تولوا عنها فلي�س لهم �إال عذاب �أليم يف الدنيا والآخرة.
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قال ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا يف تف�سريه�« :أما يف الدنيا فبمثل ما تقدم
يف قوله تعاىل  55من �سورة التوبة :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ ،وقوله بعده يف و�صف ما يالزم قلوبهم من
ال َف َرق(((  57من هذه ال�سورة :ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﮊ ،ويف معناه :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ [املنافقون]4 /
وهم مالزم ،وكذا ما ذكر �آن ًفا يف تف�سري جهادهم ،وما ترى يف
فهم يف َج َزع دائمٍّ ،
بقية الآية من حرمانهم من كل ويل ون�صري يف العامل ،وما �سي�أتي من الآيات يف
تف�سري هذه ال�سورة من ال�شدة يف معاملتهم ،فلم يذكر  -رحمه اهلل  -يف ذلك
حب�سا على �إعرا�ضهم عن التوبة من النفاق ،و�إمنا
العذاب الأليم يف الدنيا قت ًال وال ً
هي �أمور ترجع �إىل �إظهار ال�سخط من �إ�صرارهم على نفاقهم فليكن حكم املرتد
يف هذا مثلهم».
الفرق بني جهاد املنافقني وجهاد املحاربني

 -5ونرد عليه ب�أن �أولئك املنافقني بعد �أن ا�شتد �أذاهم للنبي  وظهر منهم ما
ظهر يف غزوة تبوك نزل جهادهم يف الآية  73من �سورة التوبة :ﮋ ﭑﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﮊ،
فلم يكن جهاد املنافقني بال�سيف كجهاد الكفار الذين يحاربون امل�سلمني
((( ال َف َرق :الفزع� ،شدة اخلوف(.م).
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بال�سيف ،و�إمنا كان جها ًدا من نوع �آخر يالئم حالهم ،ويوافق تظاهرهم
الكاذب بالإ�سالم ،وعدم و�صول �أمرهم �إىل رفع ال�سيف .وقد قال الفخر
الرازي يف تف�سريه�« :إن اجلهاد عبارة عن بذل اجلهد ،ولي�س يف اللفظ ما يدل
على �أن ذلك اجلهاد بال�سيف �أو بالل�سان �أو بطريق �آخر ،فنقول� :إن الآية
تدل على وجوب اجلهاد مع الفريقني ،ف�أما كيفية تلك املجاهدة فلفظ الآية ال
يدل عليها ،بل �إمنا يعرف من دليل �آخر ،و�إذا ثبت هذا فنقول :دلت الدالئل
املنف�صلة على �أن املجاهدة مع الكفار يجب �أن تكون بال�سيف ،ومع املنافقني
ثانيا ،وباالنتهار ثال ًثا .قال عبد اهلل((( يف قوله:
ب�إظهار احلجة تارة ،وبرتك الرفق ً
ﭕﮊ ،قال :تارة باليد ،وتارة بالل�سان ،فمن مل
ﮋﭓ ﭔ َ
ي�ستطع فليك�شر يف وجهه ،فمن مل ي�ستطع فبالقلب ،وحمل احل�سن((( جهاد
املنافقني على �إقامة احلدود عليهم �إذا تعاطوا �أ�سبابها .قال القا�ضي« :وهذا
لي�س ب�شيء؛ لأن �إقامة احلد واجبة على من لي�س مبنافق ،فال يكون لهذا
تعلق بالنفاق» .ثم قال« :و�إمنا قال احل�سن ذلك �إما لأن كل فا�سق منافق ،و�إما
لأجل �أن الغالب ممن يقام عليه احلد يف زمن الر�سول كانوا منافقني».
فهذا ما ذكره الفخر الرازي يف جهاد �أولئك املنافقني بعد �أن نزلت �سورة
براءة بف�ضح نفاقهم ،لي�س فيه قتل وال حب�س وال نحوهما من و�سائل الإكراه،
و�إمنا هو كما قال ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا« :جهاد ت�أديبي لهم فيه م�شقة عظيمة؛
((( يعني عبد اهلل بن عبا�س.
((( يعني احل�سن الب�صري.
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لأنه موقف و�سط بني رحمته ولينه للم�ؤمنني املخل�صني ،و�شدته يف قتاله للأعداء
احلربيني ،يجب فيه �إقامة العدل ،واجتناب الظلم» .ومن كالم عمر �« :أذلُّوهم
وال تظلموهم» .وهذه الغلظة الإرادية � -أي غري الطبيعية  -تربية للمنافقني وعقوبة،
�سببا لهداية من مل يطبع الكفر على قلبه ،وحتيط به خطايا نفاقه،
يرجى �أن تكون ً
ف�إن اكفهراره(((  يف وجوههم حتقري لهم يتبعه فيه امل�ؤمنون ،وبه وبنحوه يفقدون
جميع منافع �إظهار الإ�سالم الأدبية ،ومظاهر �أخوة الإميان وعطفه ،فمن ر�أى �أنه
حمتقر بني قومه و�أبناء جن�سه ،من الرئي�س والإمام الأعظم وغريه ي�ضيق �صدره،
ويرجع �إىل نف�سه باملحا�سبة ،فرياها �إذا �أن�صف وتدبر مليمة مذنبة ،فال يزال ينحي
عليها بالالئمة حتى تعرف ذنبها ،وتثوب �إىل ر�شدها ،فتتوب �إىل ربها ،وهي �سيا�سة
حكيمة كانت �سبب توبة �أكرث املنافقني ،و�إ�سالم �ألوف الألوف من الكافرين.
ارتدوا بعد
وال نريد �إال �أن يكون حكم املرتد كحكم �أولئك املنافقني الذين ُّ
�إ�سالمهم ،في�ؤخذ بتلك الغلظة التي ال ت�صل �إىل حد القتل واحلب�س ،حتى يرجع
م�سلما كاذبًا.
م�سلما �صادقًا ،ال ً
�إىل الإ�سالم بتلك ال�سيا�سة احلكيمة ،فيعود �إليه ً
أخريا باملنع من الغزو وال�صالة على ميتهم
عقابهم � ً

 -6ونرد عليه ب�أن �أولئك املنافقني بعد �أن افت�ضح �أمرهم يف غزوة تبوك وظهر
كيدهم للإ�سالم مل يكن عقابهم على ذلك �إال منع النبي  من اال�ستغفار
((( اكفهراره :عبو�سه( .م).
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لهم وال�صالة على من مات منهم ،ومنعهم من اخلروج مع امل�سلمني للغزو
بعد �أن تخلفوا عن غزوة تبوك ،فقال الآيات  84 ،83 ،82 ،81من �سورة
التوبة :ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ .ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ .ﮔ

ﮕﮖﮗ ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ .ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﮊ ،ف�شرع يف �ش�أن الأحياء منهم منعهم من اخلروج �إىل الغزو،
و�شرع يف �ش�أن من مات منهم ترك �صالة اجلنازة عليهم والقيام على قبورهم.
وقد قال ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا يف تف�سري الآية الأخرية :هذا بيان ما
�شرعه اهلل تعاىل يف �ش�أن من ميوت من ه�ؤالء املنافقني يف �أثر ما �شرعه يف �ش�أن
الأحياء منهم ،وهو ك�سابقه خا�ص مبن نزلت فيهم الآيات ،وهم الذين ثبتت �أدلة
كفرهم� ،أو ب�إعالمه تعاىل لر�سوله بحقيقة �أمرهم ،ويف مقدمتهم زعيمهم الأكرب
الأكفر عبد اهلل بن � ّأبي �إىل �أن قال :والنهي يتعلق باحلال واال�ستقبال ،وال�سيما
�إذا �أكد بكلمة ﮋ ﯖﮊ التي هي ن�ص يف معنى اال�ستقبال ،ولكن قال يف تعليل
النهي ﮋﯠﮊ وهو فعل ٍ
ما�ض ،والقاعدة يف التعبري عن امل�ستقبل بلفظ املا�ضي
�أن يكون لت�أكيده وحتقيقه حتى ك�أنه وقع بالفعل� ،أي و�سيموتون وهم متلب�سون
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بكفرهم ،ثم ذكر �أن ظاهر الآية �أنها نزلت يف جميع املنافقني ،لكن ورد ما يدل
على �أنها نزلت يف عدد معني منهم ،قال الواقدي� :أنب�أنا معمر عن الزهري قال
�سرا فال تذكره لأحد� ،إين نهيت
حذيفة ،قال يل ر�سول اهلل �« :إين ُم ِ�س ٌّر �إليك ًّ
�أن �أ�صلي عن فالن وفالن رهط ذوي عدد من املنافقني» قال :فلذلك كان عمر
�إذا �أراد �أن ي�صلي على �أحد ا�ستتبع حذيفة ،ف�إن م�شى م�شى معه و�إال مل ُي َ�صلِّ
عليه.
فلم ي�ؤمر النبي  بعد �أن ف�ضح نفاقهم �إال مبنعهم من الغزو معه يف حياتهم،
ومل َي ْن َه �إال عن ال�صالة عليهم بعد مماتهم ،وهذا ال يكون �إال �إذا تركوا من غري قتل
�إىل �أن ميوتوا كما ميوت غريهم ،فال يكون هناك عقاب لهم �إال ترك ال�صالة عليهم،
ونحن ال نريد �إال �أن يكون حكم املرتد على كفره بعد �إ�سالمه كحكم ه�ؤالء
املنافقني يف كفرهم بعد �إ�سالمهم ،فينبذ من جماعة امل�سلمني كما نبذوا� ،إىل �أن
ي�ؤثر هذا فيه فيعود �إىل الإ�سالم كما كان ،ف�إن مل يعد م�ضينا يف نبذنا له �إىل موته،
وله بعد هذا ما �أعد له من عقاب الآخرة.
الإغراء بقتلهم مل يكن لنفاقهم

� -7أما ما ورد من �إغراء النبي  بقتل املنافقني فلم يكن على نفاقهم؛ لأنه ورد يف
قوله تعاىل يف �سورة الأحزاب الآيتني  :61،60ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

165

�إبطال �إكراه املرتد على الإ�سالم

165

ﯧ ﯨ ﯩ .ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ ،وهو ال
ين�سخ احلكم ال�سابق جهاد املنافقني بعد ف�ضح اهلل تعاىل لنفاقهم يف �سورة
التوبة؛ لأن الآيتني من �سورة الأحزاب ،وقد نزلت قبل نزول �سورة التوبة،
واحلقيقة �أن الآيتني نزلت يف �ش�أن قوم من املنافقني و�آخرين ممن ال ب�صرية
لهم يف الدين ،وهم الذين يف قلوبهم مر�ض وهو �ضعف اليقني ،كانوا يرجفون
باجتماع الكفار وامل�شركني وتعا�ضدهم وم�سريهم �إىل امل�ؤمنني ،فيعظمون
�ش�أن الكفار بهذا عندهم ويخوفونهم ،ف�أنزل اهلل تعاىل ذلك فيهم ،و�أخرب
تعاىل با�ستحقاقهم النفي والقتل �إذا مل ينتهوا عن ذلك ،فهو �إغراء من �أجل
�إرجافهم ال من �أجل نفاقهم ،ومن يفعل هذا ي�ستحق القتل والنفي ولو
مل يكن مناف ًقا؛ لأنه من اخليانة العظمى للجماعة ،واخليانة العظمى جزا�ؤها
القتل والنفي يف كل ال�شرائع ،في�ؤخذ بها امل�سلم كما ي�ؤخذ املنافق وغريه
ممن يخون بها دولته ،وي�ساعد بها �أعداءها ،وبهذا كله يبطل ما ذكره ابن حزم
يف تف�سري الآيتني فيما �سبق؛ لأنه مبني على �أن املعنى لئن مل ينتهوا عن
نفاقهم.
جزاء املرتدين يف القر�آن

 -8ونرد عليه ب�أن اهلل ذكر من يرتدون عن الإ�سالم يف موا�ضع كثرية من القر�آن،
فلم يذكر يف جزائهم �إال حبوط �أعمالهم ،وما يجازون به يف الآخرة على
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166

ﮋﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮊ ،وقال تعاىل يف الآية  54من
�سورة املائدة :ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ ،وقال تعاىل يف الآية  106من �سورة النحل:
ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓ ﮔﮊ ،وكل هذا ال يذكر اهلل تعاىل فيه �إال حبوط الأعمال
نفيا من الأر�ض
وعقاب الآخرة ملن ارتد ،فلم يذكر فيهم قت ًال وال قتا ًال وال ً
وال غري هذا من و�سائل الإكراه ،ف�إذا قيل �إن القتل والقتال َو َر َد يف الكفار
وهم منهم ،قيل �إن القتل والقتال �إمنا َو َر َد يف الكفار الذين يقاتلوننا كما
�سبق ،واملرتدون مثلهم يف ذلك �سواء ب�سواء ،ف�إذا قاتلونا بعد ِر َّدتهم قاتلناهم،
و�إذا مل يقاتلونا دعوناهم �إىل العودة �إىل الإ�سالم باجلدال ونحوه مما يدخل يف
الدعوة بال�سلم.
و�إن الأمر ليت�ضح ب�أكرث من هذا �إذا قابلنا بني خروج املرتدين عن اجلماعة
من غري قتال وخروج بع�ض امل�ؤمنني عليها بقتال ،ف�إن اهلل تعاىل ذكر خروج الأولني
فيما �سبق من غري �أمر بقتالهم؛ لأن خروجهم عن اجلماعة بالردة ال يلزم �أن
يكون معه قتال لها� ،أما خروج بع�ض امل�ؤمنني عليها بقتال فقد ذكره مقرونًا بالأمر
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بقتالهم ،فقال تعاىل يف الآية  9من �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 �أن قتال من يخرج على اجلماعة �إمنا يكون �إذا خرجوا بقتال ،فيقاتلون على
قتالهم مرتدين كانوا �أو م�ؤمنني عا�صني ،ف�إذا كان خروجهم من غري قتال ف�إنهم
ال ُيقاتلون ولو كانوا مرتدين ،وهذا يكفي يف حمل ما ورد من الأحاديث يف قتال
املرتدين وقتلهم على املرتدين املقاتلني؛ لأن القتال يف الإ�سالم �إمنا �شرع حلماية
الدعوة ،ومل ي�شرع حلمل النا�س بالإكراه عليها ،وهذا �أ�صل �إذا �صح �أنه من �أ�صول
الإ�سالم  -ويجب �أن ي�صح  -ف�إنه يجب �أن ي�ؤخذ به يف الكافر الأ�صلي واملرتد،
ويجب �أن يحمل عليه ما يخالفه ك�ش�أن غريه من الأ�صول؛ لأنها قواعد كلية ثابتة
بيقني ،فيجب �أن يحمل عليها ما يخالفها من الفروع ب�ضرب من �ضروب الت�أويل.
رد ت�سوية ابن حزم بني املرتدين واملحاربني

 -9وقد ذكر ابن حزم فيما نقل عنه ال�شيخ عي�سى منون �أنه لو �صح القول ب�أن
املرتد ي�ستتاب �أب ًدا وال يقتل لبطل اجلهاد جملة؛ لأن الدعاء كان يلزم �أب ًدا
مكررا بال نهاية ،وهذا قول ال يقوله م�سلم �أ�صالً ،ولي�س دعاء املرتد – وهو
ً
�أحد الكفار  -ب�أوجب((( من دعاء غريه من الكفار احلربيني ،ف�سقط هذا
القول .وال يخفى �ضعف هذا من ابن حزم؛ لأن اجلهاد كما ذكره الفخر
((( الظاهر  -ب�أقل � -أو نحوه.
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الرازي فيما �سبق م�أخوذ من بذل اجلهد ،وهو كما يكون بال�سيف يكون
ثانيا،
بالل�سان وبغريه من الطرق ،فقد يكون ب�إظهار احلجة تارة ،وبرتك الرفق ً
وباالنتهار ثال ًثا� ،إىل غري هذا مما ذكره .وال �شك �أن �صاحب ذلك املذهب
يقول باال�ستتابة كاجلمهور ،بل يقول ب�إكراه املرتد باحلب�س فيما ذكره
ابن حزم فيما �سبق؛ وهذه اال�ستتابة وهذا احلب�س من اجلهاد الذي ذكره
الفخر الرازي ،فال ي�صح ما ذكره ابن حزم من �أنه لو �صح ذلك القول
لبطل اجلهاد جملة ،وقد �أُ ِخذ ابن حزم يف هذا من ت�سويته بني املرتدين
والكفار احلربيني ،واحلق �أن الكفار احلربيني يقا َتلون بال�سيف كما يقا ِتلون،
�أما غريهم من الكفار امل�ساملني فال يقا َتلون �أ�صالً ،و�إمنا يجا َه ُدون بالدعوة �إىل
الإ�سالم بالتي هي �أح�سن ،وال فرق يف الكفار امل�ساملني بني الكفار الأ�صليني
واملرتدين عن الإ�سالم ،وكذلك ال يبطل اجلهاد على قويل ب�أن املرتد ال يكره
على الإ�سالم بقتل �أو حب�س؛ لأين �أوجب مع هذا دعوته �إىل الإ�سالم بالتي
هي �أح�سن ،ف�إن �أجابنا كان لنا �أجر املجاهدين بالل�سان ،و�إن مل يجبنا كان لنا
أي�ضا ،وكان عليه عقاب اهلل تعاىل يف الآخرة.
�أجر هذا اجلهاد � ً
�إرجاع اال�ستتابة الدائمة للمرتد �إىل ترك �إكراهه

 -10و�إين �أرى �أن ما ذكره ابن حزم من �أدلة َم ْن َذ َه َب �إىل �أن املرتد ي�ستتاب �أب ًدا
أي�ضا كما ال يقتل؛ لأنه روي من �أدلته
وال يقتل تدل على �أنه ال يحب�س عنده � ً
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جور النبي  ،ولي�س يف هذا اخلرب �أنه �أكره على الرجوع
على ر�أيه خرب من َّ
عن ِر َّدته بقتل �أو حب�س ،وكذلك روي من �أدلته ما كان من النبي  مع
املنافقني الذين ارتدوا بعد �إ�سالمهم ،ومل يكن املنافقون ي�ؤخذون بقتل �أو
حب�س ،ومل يرد يف �أدلتهم ذكر للحب�س �إال فيما ا�ستدلوا به من �إنكار عمر
لقتل بع�ض املرتدين ،وقوله يف قتل ُحجينة و�أ�صحابه« :لو �أتيت بهم لعر�ضت
عليهم الإ�سالم ف�إن تابوا و�إال ا�ستودعتهم ال�سجن» .وقوله يف مرتد �آخر:
« َو ْي َحكم ،فهال َّطينتم عليه بابًا وفتحتم له كُ َّوة ف�أطعمتموه كل يوم منها رغي ًفا،
و�سقيتموه كُ و ًزا من ماء ثالثة �أيام ،ثم عر�ضتم عليه الإ�سالم يف الثالثة ،فلعله
�أن يرجع ،اللهم �إين مل �أح�ضر ومل �آمر ومل �أعلم» .وهذا �إن دل على �شيء
عند من ا�ستدل به على �أن املرتد يحب�س عنده ثالثة �أيام ،ف�إنه يدل على
�أن املرتد يحب�س ثالثة �أيام عنده �أي عمر ،ثم يطلق من ال�سجن وال يقتل؛
لأنه ال يقول بقتل املرتد ،وقد يكون هذا احلب�س عنده على �سبيل اجلواز ال
الوجوب؛ لأن ما ورد عن عمر ال يدل على وجوب احلب�س.
وقد ذكر ال�شيخ عي�سى منون ب�أن عمر يف الرواية الأوىل مل يبني غاية �سجن
املرتد :هل ي�سجن مدة معينة ،ف�إن مل يتب بعدها يقتل� ،أو يخرج من ال�سجن
من غري قتل� ،أو ي�سجن م�ؤب ًدا فال يخرج من ال�سجن �إال �إن تاب؟ كل حمتمل.
ثم ذكر �أن هذه الرواية املطلقة حتمل على الرواية املقيدة ب�أن احلب�س ثالثة �أيام،
و�أن هذا يدل على �أن عمر يرى وجوب اال�ستتابة و�إمهاله ثالثة �أيام مع �سجنه
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فيها ،ف�إن تاب و�إال قتل ،ولكن �صاحب ذلك القول مل ير يف الرواية املقيدة ما
أي�ضا على �أن املرتد ال ُي ْق َتل ،وقد
ر�آه ال�شيخ عي�سى منون ،بل ر�أى �أنها تدل له � ً
ذكر ال�شيخ عي�سى منون �أن الرواية املطلقة حتتمل �أن ي�سجن مدة معينة ثم يخرج
من غري قتل ،فلتكن الرواية املقيدة ُم ِعينة لهذا االحتمال ،نعم قد ورد يف بع�ض
الروايات عن عمر «ف�إن تاب قبلتم منه ،و�إن �أقام كنتم �أعذرمت �إليه» ف�إن الإعذار
�إليه يجوز �أن يكون معناه قطعتم عنه العذر يف قتلكم له ،وبهذا �أخذ من ن�سب �إىل
عمر �أنه يرى ا�ستتابة املرتد ثالثة �أيام ثم يقتل ،ويجوز �أن يكون معناه �أعذرمت فيه؛
�أي بلغتم الغاية يف العذر من التق�صري يف ا�ستتابته من غري جلوء �إىل قتل ،وبهذا
ال يكون فيه �إقرار لهم على قتلهم له ،وي�ؤيد هذا �أن �إمهاله عند من يرى �إمهاله
لي�س لقطع العذر يف قتله؛ لأن قتله واجب عنده فال يلتم�س له عذر ،و�إمنا ميهل
عنده لعله �أن يرجع ،كما �صرح به يف بع�ض الروايات ،وبهذا كله يرجع مذهب من
يرى �أن املرتد ي�ستتاب �أب ًدا وال يقتل �إىل مذهبي يف عدم �إكراهه بقتل وال حب�س،
وال ت�صح دعوى ابن حزم �أنه يرى �إكراه املرتد باحلب�س ،وال دعواه الإجماع على
�إكراه املرتد بالقتل �أو احلب�س.
رد ت�سوية ال�شيخ عي�سى منون بني املنافقني واملحاربني

 -11وقد ذكر ال�شيخ عي�سى منون يف تغا�ضي النبي  عن املنافقني � ًأمرا �آخر
غري ما ذكره ابن حزم ،فذكر �أنه كان يف بدء الإ�سالم يتغا�ضى عما يح�صل
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منهم من �إيذاء ،حتى ال يعرف �أنه يقتل �أ�صحابه ،فتنفر النا�س عن الدخول
يف الإ�سالم ،وكان يرجو �أن يهديهم اهلل �إىل الإميان كغريهم ،ويعاملهم معاملة
امل�ؤمنني ،وي�صلي على من مات منهم ،وملا ا�ستقر الإ�سالم وظهر �أمره اهلل
بجهادهم كمظهري الكفر ،فقال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﮊ [التوبة ،]73 /ونهاه عن ال�صالة عليهم ،فقال تعاىل :ﮋﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ [التوبة ،]84 /ثم خل�ص بعد
هذا ما ذكره ابن حزم يف �أمر املنافقني والرد على من ا�ستدل به على �أن املرتد
ال يقتل .ويكفي يف رد هذا على ال�شيخ عي�سى منون ما �سبق من تف�سري
الفخر الرازي جلهاد املنافقني ،فلم يكن جها ًدا بال�سيف كجهاد غريهم ،وبهذا
يكون الذي تغري من �أمرهم بعد ا�ستقرار الإ�سالم وا�شتداد �أذاهم يف غزوة
تبوك �إمنا هو ترك مالينتهم ،ف�أخذوا بالغلظة يف القول ،ومنعت ال�صالة عليهم
بعد موتهم ،وبقيت دما�ؤهم م�صونة ،كما كانوا قبل ظهور ذلك منهم؛ لأنهم
مل ي�صلوا �إىل اخلروج بال�سيف على جماعة امل�سلمني ،وهو الذي ي�ستباح به
دماء من يخرج على جماعتهم ،وال �شك �أن هذا ال ينايف مذهب من قال �إن
املرتد ي�ستتاب �أب ًدا وال يقتل ،وال مذهبي يف �أن املرتد ال يكره على الإ�سالم
بقتل وال حب�س ،بل يدعى �إىل الإ�سالم بالتي هي �أح�سن ،وال يكون هناك
عقاب عليه �إال عقاب الآخرة.
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الفرق بني املرتدين واخلوارج

 -12وقد ذكر ال�شيخ عي�سى يف الرجل الذي َج َّور النبي  ف�أخرب عنه ب�أنه
ر�أ�س اخلوارج ومل يعاقبه ب�شيء� ،أن هذا كان قبل �أن ي�ستقر الإ�سالم ،فكان
داعيا للت�ألف؛ لئال ينفر النا�س عن الإ�سالم ،ولهذا ذكر البخاري
احلال ً
حديثه حتت ترجمة «باب ترك قتال اخلوارج للت�ألف ولئال ينفر النا�س» ،وقد
�صح عن �أبي �سعيد اخلدري راوي هذا احلديث �أن النبي  بعد �أن ا�ستقر
الإ�سالم بعث �إىل هذا الرجل علي بن �أبي طالب ليقتله فلم يجده .وهذا
من ال�شيخ عي�سى منون غفلة عن معنى اخلوارج؛ لأنهم الذين يخرجون
على �إمام امل�سلمني ويرفعون ال�سيف على اجلماعة ،وهذا الرجل مل يكن من
جور النبي 
اخلوارج بهذا الو�صف و�إن كان ر�أ�سهم؛ لأنه مل يفعل �إال �أن َّ
ومل يخرج عليه بال�سيف ،ولهذا مل يعاقبه ب�شيء على جتويره له ،و�أما اخلوارج
ف�إنهم يقا ِتلون اجلماعة فيقا َتلون كما يقا ِتلون ،وحينئذ ال يكون ترك قتل ذلك
الرجل للت�ألف ،بل لأنه اقت�صر على التجوير ومل يفعل ما فعل اخلوارج الذين
يخرجون من �ضئ�ضئه ،وهذا معنى كونه ر�أ�سهم ،ولي�س معناه �أنه كان رئي�سهم
عند خروجهم؛ لأنهم مل يظهروا �إال يف خالفة عثمان � ،أما هو فكان على
عهد النبي  ،وهذا �إىل �أن ذلك الرجل قد ارتد عن الإ�سالم بتجويره
للنبي � ،أما اخلوارج فكانوا من بغاة امل�سلمني ،ومل يرتدوا بخروجهم عن
الإ�سالم((( ،وبهذا ي�ستقيم اال�ستدالل برتك قتله له على �أن املرتد ال ُي ْق َتل،
((( هذا هو الر�أي الراجح فيهم كما �سبق.
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كما ي�ستدل برتك �إكراهه على الرجوع �إىل الإ�سالم على �أن املرتد ال يكره
على ترك ِر ّدته ،و�أما رواية �أبي �سعيد اخلدري ف�إنها غري �صحيحة ،وقد ذكر
ابن حزم �أنه جاء يف هذا اخلرب من طريق ال ي�صح �أنه � أمر �أبا بكر وعمر
عليا بقتله فم�ضى فلم يجده،
بقتله فوجداه يركع وي�سجد فرتكاه ،ثم �أمر ًّ
و�أنه  قال« :لو قتل مل يختلف من �أمتي اثنان» ،قال ابن حزم« :وهذا
ال ي�صح �أ�صالً ،وال وجه لال�شتغال به ،وال �شك �أن ال�شيخ عي�سى منون قد
اطلع على هذا ومل يذكره؛ لأنه يريد �أن يثبت �أن ذلك الرجل كان حكمه
القتل ،و�أن النبي  تركه للحكمة التي ذكرها ،فلما انتهى �أمرها �أر�سل �إليه
عليا ليقتله فلم يجده ،ولي�س هذا يف �شيء من الأمانة العلمية ،ولكن اجلمود
ًّ
و�أ�صحابه ال يعرفون �شي ًئا من هذه الأمانة ،ف�إنه كان من واجب الأمانة �أن
يذكر ر�أي ابن حزم فيما روي عن علي .
ال�س ِّر َّية واجلهرية يف النفاق
ِّ

 -13على �أن ابن حزم مل ي�سعه يف بع�ض الأخبار �إال �أن ي�سلم ب�أن النبي 
كان يعرف هو و�أ�صحابه بع�ض املنافقني ،كما يف حديث حممود بن لبيد ،ف�إنه
ذكر يف الرد عليه �أو ًال �أنه منقطع ،ثم قال« :ومع هذا ف�إمنا فيه �أنهم كانوا يعرفون
املنافقني منهم ،و�إذ الأمر كذلك فلي�س هذا نفاقًا ،بل هو كفر م�شهورَ ،و ِر َّدة
ظاهرة ،وهذا حجة ملن ر�أى �أنه ال يقتل املرتد .وهذا فيه اعرتاف ب�أن ذلك
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القول الذي يرد عليه لي�س كما ذكر �أو ًال من �أنه لو �صح لبطل اجلهاد جملة؛
مكررا بال نهاية ،وهذا قول ال يقوله م�سلم �أ�ص ًال
لأن الدعاء كان يلزم �أب ًدا ً
�إلخ .ف�إنه هنا يكاد ُي َ�س ِّلم ب�أن له وج ًها من الدليل ميكن �أن يعتمد عليه ،فال
ي�صح �إنكاره �إىل ذلك احلد الذي يذهب فيه �إىل �أنه ال ي�صح �أن يقوله م�سلم،
و�إمنا هذه مبالغة منه على عادته يف الرد على املخالفني ،حتى �إنه مل ي�سلم
من ل�سانه الأئمة الأربعة الذين يدين مبذاهبهم جمهور امل�سلمني ،وال يخفى
�أن ما ذكره من �أنه �إذا عرف ما عليه املنافقون ف�إنه ال ي�سمى نفاقًا يخالف ما
ذكره فيما �سبق من طريق البخاري عن حذيفة قال�« :إن املنافقني اليوم �شر
ي�سرون ،وه�ؤالء يعلنون» ،ف�إن
منهم على عهد ر�سول اهلل  ،كانوا حينئذ ُّ
هذا �صريح يف �أن املنافق ال يلزم �أن يكون جمهو ًال؛ لأن احلقيقة �أن املنافق هو
الذي ينطق بكلمة الإ�سالم فقط ،ولكنه قد يظهر منه ما يدل على �أن نطقه
بها ال ي�صل �إىل قلبه ،فيعرف به �أنه منافق ال يوافق باطنه ظاهره ،ولكن نطقه
بالإ�سالم مينع من الت�سوية بينه وبني الكافر املحارب ،فال يقتل وال يقاتل
على ما يظهره مما يدل على نفاقه؛ لأنه مع هذا ي�سامل وال يجاهر بالعداء
أخريا عند ابن
كاملحارب ،و�إذا كان ذلك هو �ش�أن القول باال�ستتابة الدائمة � ً
حزم ،فليكن هذا �ش�أن قويل بعدم �إكراه املرتد بقتل �أو حب�س؛ لأنه كما �سبق
ال يكاد يكون هناك فرق بني القولني :قول من يرى اال�ستتابة الدائمة ،وقويل
بعدم �إكراه املرتد.
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ا�ضطراب ابن حزم يف دعوى الإجماع يف م�س�ألة املرتد

 -14وقد ذكر ابن حزم فيما �سبق �أن القول ب�أن املرتد ي�ستتاب �أب ًدا وال يقتل
ال يقوله م�سلم .وهذا �صريح يف �أنه خمالف لإجماع امل�سلمني ،ولكنه عاد
ف�أدخله يف �إجماعهم ،وذهب �إىل تو�سيع الإجماع يف م�س�ألة املرتد بعد ت�ضييقه
له ،وذكر �أن الأمة جممعة على �إكراه املرتد ،فمن قائل يكره وال يقتل ،ومن
قائل يكره ويقتل .فجعل الإجماع على �إكراه املرتد بعد �أن جعله على قتله،
وال �شك �أن هذا يبطل ما ذكره هو وغريه من دعوى الإجماع على قتل
املرتد .وهي دعوى �أجهد ال�شيخ عي�سى منون نف�سه يف �إثباتها ونقلها عمن
علي ،ومن الغريب
ادعاها .وجعلها �أوىل الدعامات التي اعتمد عليها يف رده ّ
�أنه نقل الإجماع الثاين عن ابن حزم يف �آخر مقاله بعد �أن �أجهد نف�سه يف
�إثبات الإجماع الأول يف �أوائل هذا املقال ،ولكنه مل يلتفت �إىل �أن الإجماع
الثاين يهدم الإجماع الأول؛ لأنه �إذا ثبت �أن الإجماع على الإكراه فقط،
ف�إنه ال يكون هناك �إجماع على القتل �أ�صالً ،وقد ذكر ال�شيخ عي�سى منون
علي فيما ا�ستنبطته من بع�ض الأخبار من �أن املرتد
الإجماع الثاين للرد ّ
أي�ضا؛ لأن النبي  مل ي�ستتب فيها من ارتد ،واحلقيقة �أن
ال ي�ستتاب � ً
اال�ستتابة التي نفيتها هي اال�ستتابة امل�صاحبة للإكراه بقتل �أو حب�س� ،أما
اال�ستتابة التي ال ت�صاحب �شي ًئا من و�سائل الإكراه فهي مطلوبة على �سبيل
الوجوب؛ لأنه يجب علينا �شر ًعا �أن نقوم بالدعوة �إىل الإ�سالم ،ودعوة املرتد
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�إىل العودة �إىل الإ�سالم �أهم من دعوة غريه ممن مل ي�سبق له �إميان ،وحينئذ
خارجا على �إجماعهم على اال�ستتابة يف م�س�ألة املرتد؛ لأين �أقول
ال �أكون ً
أي�ضا ،ولكنها ا�ستتابة اختيارية ال �إجبارية ،كاال�ستتابة التي كان
باال�ستتابة � ً
املنافقون يظهرونها �س ًرتا لنفاقهم ،فكان النبي  يكتفي بها منهم ،مع �أنه
يعول
كثريا منها يقال بالل�سان فقط ،وال ي�صل �إىل القلب الذي َّ
كان يعلم �أن ً
عليه يف �صدق التوبة؛ لأن الإ�سالم يبني �أمره على االختيار ،وال يريد من
املنافقني وغريهم �إال الركون �إىل ال�سلم ،وال يهمه بعد هذا �أن يكون �إ�سالمهم
�صادقًا �أو كاذبًا ،و�أن تكون توبتهم ب�إخال�ص �أو بال �إخال�ص ،فلي�س يف الدعوة
الإ�سالمية �إال التبليغ ،ف�إذا بلغناها فقد قمنا بالواجب علينا فيها ،وال ن�س�أل
بعد تبليغها عمن مل ي�ؤمن بها ،و�إمنا ح�سابه على اهلل تعاىل.
تدلي�س ال�شيخ عي�سى منون لرتويج دعوى الإجماع على قتل املرتد

 -15وال �شك �أن ال�شيخ عي�سى منون قد اطلع على الأدلة التي ا�ستند عليها من
ذهب �إىل �أن املرتد ي�ستتاب �أب ًدا وال يقتل ،ولكنه مل يذكرها حني �أراد ردها
على �أنها �أدلة قد ا�ستند عليها فع ًال القائلون بهذا املذهب ،بل ذكرها على �أنها
مما يتخيل فيه املعار�ضة للأدلة التي ا�ستند �إليها يف �إثبات الإجماع على قتل
املرتد؛ ليوهم بهذا �أنها مل ي�ستند عليها فع ًال يف مذهب من يرى �أن املرتد
ي�ستتاب �أب ًدا وال ُي ْق َتل ،و�إمنا هي مما قد يتخيل فيه املعار�ضة لهذه الأدلة .وقد
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تربع بالرد عليها من باب االحتياط يف �أمرها ،حتى ال يتخيل �أحد فيها هذه
أي�ضا �أين �أنا الذي توهمت �أو تخيلت هذه املعار�ضة
املعار�ضة .ولعله يوهم � ً
يف كتابي «اجتهاد جديد يف �آية :ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ» ومل
�أكن ناق ًال لها عمن ا�ستند عليها فع ًال من القائلني ب�أن املرتد ي�ستتاب �أب ًدا
وال يقتل ،وهذا من ال�شيخ عي�سى منون تدلي�س � ّأي تدلي�س .ومل يوقعه فيه
�إال ادعا�ؤه الإجماع على قتل املرتد ،و�إنكاره �أن يكون هناك قول ب�أن املرتد
ي�ستتاب �أب ًدا وال يقتل ،وكان عليه �أن يرتك هذا التدلي�س ،و�أن يذكر الأدلة
املعار�ضة للأدلة التي ا�ستند عليها يف دعواه الإجماع على �أنها �أدلة واقعية
ال تخيلية ،ثم يذهب يف الرد عليها ما �شاء مما ال حجر عليه فيه ،ف�إن من حقه
�أن يدعي ذلك الإجماع ال�سابق ،ومن حقه �أن يدعي �أن هذه الأدلة �ضعيفة
ملخالفتها ذلك الإجماع� ،أو لنحو هذا مما يذهب �إليه يف �إثبات �ضعفها ،ولي�س
من حقه �أن يدل�س فيها ذلك التدلي�س ال�سابق ،ليقطع الطريق على من
يريد الآن �أن يجد يف �سبق بع�ض ال�سلف �إىل اال�ستناد �إليها ما ي�ست�أن�س
به يف �سبيل الو�صول �إىل اجتهاد جديد يف م�س�ألة املرتد ،فلي�س من مي�شي
يف هذا ال�سبيل ومعه هذا اال�ستئنا�س كمن مي�شي فيه من غري �أن يكون
معه ا�ستئنا�س به ،ف�إنه ال يزال لأن�صار اجلمود َ�ص ْو َلتهم و�سطوتهم ،وقد �صار
اال�ستئنا�س ب�أي اجتهاد قدمي ولو كان �ضعي ًفا يخفف �شي ًئا من �سخطهم على
من يخالف امل�شهور عندهم ،وكانوا قبل هذا ال يت�ساهلون �أ�ص ًال يف القول
بغري امل�شهور عندهم ،ولو ا�ستند �إىل قول �ضعيف قدمي ،ولكنها ال�صدمات
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التي توالت عليهم هي التي ا�ضطرتهم �إىل �شيء من الت�ساهل بعد املغاالة
يف الت�شدد ،فهي �صاحبة الف�ضل فيما �صاروا �إليه من هذه اخلطوة ال�ضعيفة
يف الت�ساهل ،وهم يف احلقيقة م�ضطرون فيها ال خمتارون ،فال يت�ساهلون هذا
الت�ساهل ال�ضعيف ب�إخال�ص ،و�إمنا هم فيه كما قيلُ « :مكْ َر ٌه �أخوك ال بطل».
و�إنا نرى بعد �أن ف�ضحنا ذلك التدلي�س من ال�شيخ عي�سى منون �أنه من
حقنا �أن ن�ست�أن�س بتلك الأدلة التي ا�ستند �إليها فع ًال من يذهب �إىل �أن املرتد
ي�ستتاب �أب ًدا وال يقتل ،و�أن من حقنا �أن نزيد يف اال�ستنباط منها ما زدناه ،و�أن
ن�صل بذلك �إىل حكمنا اجلديد يف م�س�ألة املرتد ،وهو �أنه ال يكره على الإ�سالم
بقتل وال بحب�س وال بغريهما من و�سائل الإكراه ،وال نكون بذلك قد خالفنا
مدل�سا ،وال �شك �أنه ال قيمة
�إجما ًعا
ً
�صحيحا ،و�إمنا نكون قد خالفنا �إجما ًعا ً
لإجماع يتم بذلك التدلي�س ،ويت�سرت عليه ال�شيخ عي�سى منون ذلك الت�سرت،
حتى ال يظهر �أنه قد خولف فع ًال من بع�ض ال�سلف.
وقد ي�ضطر ال�شيخ عي�سى منون �إىل ترك اال�ستناد على ما ادعاه من
الإجماع على قتل املرتد ،وي�ستند على ما نقله ابن حزم من الإجماع على �إكراه
املرتد بقتل �أو بغري قتل ،وقد نقله ال�شيخ عي�سى منون عنه يف مقاله كما �سبق،
علي �إذا وجد �أن الإجماع الأول قد ظهر تدلي�سه
فال يبعد �أن ي�ستند عليه يف الرد ّ
فيه ،و�أنه ال ي�صح بعد هذا �أن ي�ستند عليه ،وكان عليه �أن يتنبه �إىل هذا بعد �أن
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نقل ذلك الإجماع عن ابن حزم ،ولكن �أ َّنى ملثله �أن يتنبه �إىل هذا وقد �ضرب
اجلمود عليه �أطنابه ،فلم يرتك فيه جما ًال للتنبه ،بلى �أوقعه يف الغفلة �إىل هذا احلد.
علي �إىل ما ذكره ابن حزم
ف�إذا جل�أ ال�شيخ عي�سى منون �إىل اال�ستناد يف الرد َّ
من الإجماع على �إكراه املرتد ،ف�إين �أرد عليه �أو ًال مبا �سبق من ر�أيي يف حجية
وثانيا مبا �سبق من �إرجاع مذهب من يرى �أن املرتد ي�ستتاب �أب ًدا وال
الإجماعً ،
ُي ْق َتل �إىل مذهبي يف �أنه ال ُيكْ َره بقتل وال غريه.
ت�سليما منه
على �أن ظني بال�شيخ عي�سى منون �أنه ال يلج�أ �إىل هذا؛ لأنه ُّ
يعد ً
ب�أنه �أخط�أ يف الأول ،ومثله يهون عليه �أن مي�ضي يف جموده على اخلط�أ ،وال يهون
عليه �أن يعرتف ب�أنه قد �أخط�أ؛ لأن الف�ضيلة عنده يف اجلمود فقط ،ف�إذا ظهر له �أنه
�أخط�أ ال يرى ف�ضيلة يف الرجوع عن اخلط�أ ،وقد �سبق �أن بع�ض الأ�شعرية ظهر له
م�أخذ يف بع�ض مذهبهم ف�أن�شد حني ظهر له هذا قول ال�شاعر اجلاهلي:
وما �أنا �إِ َّال ِم ْن َغز َِّي َة �إن َغ َو ْت

�شد َغز َِّي ُة �أَ ْر�شَ ِد
َغ َو ْي ُت و�إن َت ْر ْ

فلم يرجع عما ر�آه خط�أ يف مذهبه ،بل ر�أى الف�ضيلة يف التم�سك به لأنه
ر�أي اجلماعة ،وال ف�ضيلة �إال يف التم�سك بر�أيهم ،كما قال قائلهم:
ُّ
باع َم ْن َ�س َل ْف
وكل َخيرْ ٍ يف ا ِّت ِ

ُ
وك ُّل �شَ ٍّر يف ْاب ِت َد ِاع َم ْن َخ َل ْف

خامتة

ر�أي ابن ِج ِّني يف تقدمي القول امل�ؤيد بالدليل على الإجماع

وبعد ،فهذا مبلغ ما �أردت �إثباته من ر�أيي يف م�س�ألة املرتد ،قد بذلت من
اجلهد يف �إثباته ما بذلت ،ف�إن �أ�صبت يف هذا فلي �أجر امل�صيب ،و�إن �أخط�أت فلي
ُ
احتمال اخلط�أ فيها ،بل يكفي فيها
عذر املخطئ ،ولكنها فروع ال ي�سقط اعتبارها
ما يفيد الظن ،وال يجب �أن يبلغ درجة اليقني ،وال �شك �أن مثل هذا ال يقطع
قول املخالف ،وال ي�سد عليه باب اخلالف ،فليكن الأمر يف هذه امل�س�ألة كالأمر يف
غريها مما ح�صل فيه اخلالف من الفروع ،وليكن يل �أن �أذهب فيها �إىل ما اطم�أننت
�إليها فيها بالدليل ،و�إن خالفت فيها ما هو م�ألوف ،وليكن لل�شيخ عي�سى منون
و�أمثاله �أن يروا فيها خالف ما ر�أيت ،و�أن ي�ستمروا على تقليد ما �ألفوه فيها ،كما
�سواء ب�سواء.
يجوز مثل هذا يف كل ما ح�صل فيه اخلالف بني الفقهاء ً
وال جند ما نختم به القول يف هذه امل�س�ألة التي خالفنا فيها ما ادعاه ال�شيخ
عي�سى منون من الإجماع �أح�سن مما ذكره �أبو الفتح عثمان بن جني يف باب:
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«القول على �إجماع �أهل العربية متى يكون حجة» ،فقد جوز اخلروج على هذا
الإجماع بالقول الذي يناه�ضه �صاحبه �إتقانًا ،ويثابته عرفانًا ،وال يخلد �إىل �سانح
خاطره ،وال �إىل نزوة من نزوات َت َف ُّكرِه ،ف�إذا هو حذا هذا املثال ،وبا�شر ب�إنعام
غا�ض
ت�صفحه �أحناء احلال� ،أم�ضى الر�أي فيما يريد اهلل منه ،غري معاذ به ،وال ّ
من ال�سلف  -رحمهم اهلل  -يف �شيء منه ،ف�إنه �إذا فعل ذلك ُ�س ّدد ر�أيه ،و�شيع
خاطره ،وكان بال�صواب مئ َّنة ،ومن التوفيق َم ِظ َّنة ،وقد قال �أبو عثمان عمر بن بحر
اجلاحظ :ما على النا�س �شيء �أ�ضر من قولهم :ما ترك الأول للآخر �شي ًئا .وقال
�أبو عثمان املازين :و�إذا قال العامل قو ًال متقد ًما فللمتعلم االقتداء به ،واالنت�صار
(((
له ،واالحتجاج خلالفه� ،إن وجد �إىل ذلك �سبيالً ،وقال الطائي الكبري:
ُ
يقول

من

ُ
تطرق

كم
ْ

أ�سماع ُه
� َ

َ
ترك

الأَ َّو ُل

لل ِآخر

()1

الت�سوية بني القيا�س والإجماع يف �إبطالهما مع وجود الن�ص

و�ش�أن �إجماع �أهل الفقه ك�ش�أن �إجماع �أهل العربية عندي؛ لأن ك ًّال منهما
�إجماع عن اجتهاد يف ن�ص من الن�صو�ص ،فيجب �أن يخ�ضع كل منهما ملقايي�س
االجتهاد ،و�أن يقبل حكمها عليه �أوله ،وال ي�صح �أب ًدا �أن يحتمي باتفاق عدد من
املجتهدين عليه؛ لأن الواجب �أن يخ�ضع الإجماع للن�ص ،ال �أن يخ�ضع الن�ص
((( اخل�صائ�ص ،جـ � ،1س  .191 ،190والبيت من ق�صيدة لأبي متام يف مدح �أبي �سعيد ،وقبله:
الزلت من �شكري يف حلة

الب�سها

فال�ضمري يف قوله «تطرق» حللة الثناء يف هذا البيت.

ذو

�سلب

فاخر
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املعول عليه
آخرا؛ لأنه هو َّ
للإجماع ،وبهذا يكون مرجع احلكم �إىل الن�ص �أو ًال و� ً
يف احلكم وحده ،ومع وجوده ال يعول على �إجماع وغريه ،و�إذا كانوا قد قالوا �إنه
أي�ضا �أن يقال �إنه ال �إجماع مع وجود الن�ص
ال قيا�س مع وجود الن�ص ،ف�إنه يجب � ً
�سواء ب�سواء؛ لأنه �إذا مل يكن هناك معنى لالحتجاج بالقيا�س مع وجود الن�ص
أي�ضا لالحتجاج بالإجماع
على احلكم الذي يراد �إثباته بالقيا�س ،ف�إنه ال معنى � ً
مع وجود الن�ص على احلكم الذي يراد �إثباته بالإجماع ،وحينئذ يجب �أن يطرح
الإجماع مع وجود الن�ص كما يطرح القيا�س مع وجود الن�ص؛ لنكون �أمام الن�ص
وحده ال �أمامه ومعه الإجماع ،و�إذا كنا يف مثل هذا �أمام الن�ص وحده ف�إنه يجوز
لنا �أن نذهب يف فهمه ما ن�شاء ،مما ميكن قبوله يف مقايي�س الفهم ال�صحيح ،وال
يحول بيننا وبينه ما يراد احليلولة به من دعوى الإجماع على فهمه بوجه من
الوجوه؛ لأن مثل هذا قد يقبل �إذا ذهب الن�ص وبقي الإجماع� ،أما �إذا بقي
يعول فيه على مقايي�س الفهم ال�صحيح ،وال ي�صح �أن يقف
الن�ص ف�إن الواجب �أن َّ
�شيء دون النزول على حكمها يف الن�ص ،واخل�ضوع ملا تق�ضي به فيه.
احلرية الدينية والعقاب الأخروي

وبعد ،فقد قام هذا الكتاب على �أ�سا�س �أن احلرية الدينية �إمنا ترتبط بالعقاب
الدنيوي ،ف�إذا كان هناك عقاب دنيوي على االعتقاد مل تكن هناك حرية دينية،
و�إذا مل يكن هناك عقاب دنيوي على االعتقاد كانت هناك حرية دينية.
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ولكن قد يقال� :إن العقاب الأخروي على االعتقاد ينايف احلرية الدينية
منافيا
� ً
أي�ضا كالعقاب الدنيوي؛ لأنه �إذا فر�ض عقاب �أخروي على اعتقاد كان ً
حلرية الإميان به ،كالعقاب الدنيوي �سواء ب�سواء ،ففي العقاب الأخروي �إجلاء
أي�ضا كالعقاب الدنيوي ،ومتى كان هناك �إجلاء مل تكن هناك حرية دينية.
� ً
فاجلواب �أن العقاب الأخروي على اعتقاد فيه ت�أثري �إىل حد ما على من
يرى �أن عليه عقابًا ،ف�إنه حينئذ قد يت�أثر بهذا ويرتك ذلك االعتقاد ،وقد ي�ستهني
به ومي�ضي يف اعتقاده �أو يتظاهر به ،كمن يعرف احلق وال ي�ؤمن به لعناد يف النف�س
�أو خوف على دنيا �أو تغلُّب �شهوة �أو نحو هذا من الأ�سباب ،ولكن الغالب يف
�أحوال النا�س �أنهم ال يرون عقابًا على ما يذهبون �إليه من اعتقاد و�إن كان خط�أ،
و�إمنا يرون العقاب يف االعتقاد الذي يخالف اعتقادهم.
فمن يعرف احلق وي�ؤمن به خوفًا من العقاب الأخروي ف�أمره ظاهر؛ لأنه
إيثارا لل�سالمة من هذا العقاب ،على �أنه ال ي�ؤمن به �إال
قد �آمن باحلق وهو خمتار � ً
�إذا عرف �أو ًال �أنه هو احلق ،فيكون هذا هو الذي دعاه �أو ًال �إىل اعتقاده ،ال اخلوف
من العقاب الذي فر�ض على اعتقاد غريه؛ لأنه البد �أو ًال يف االعتقاد من الدليل
الذي يثبت به ،ويعرف منه �أنه هو احلق ،ثم ت�أتي بعد هذا م�س�ألة العقاب على ترك
االعتقاد به ،وحينئذ ميكننا �أن نحكم ب�أنه ال ت�أثري للعقاب الأخروي يف هذه احلالة
�أ�صالً ،وب�أنه ال ت�أتي منه �أدنى �شائبة على ما فيها من احلرية الدينية.
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أي�ضا؛ لأنه قد عرف ما على عناده
ومن يعرف احلق ويعاند فيه ف�أمره ظاهر � ً
خمتارا ومل يعب�أ به ،ومل ي�ؤثر ال�سالمة لنف�سه على
من عقاب �أخروي ،ثم ر�ضي به ً
هذا العناد ،بل �آثر العاجلة على الآجلة ،فيجب �أن يتحمل نتيجة عناده و�إبائه،
كما يتحمل املري�ض الذي ي�أبى الدواء نتيجة �إبائه من بقاء املر�ض فيه؛ لأنه �آثره
على حتمل مرارة الدواء ،ور�أى �أن �أمله �أهون من �أملها ،فال يعذره يف مر�ضه �أحد؛
لأنه يعرف الدواء الذي ي�شفيه منه وي�أبى تعاطيه ،فكذلك من يعاند يف احلق ال
ميكن �أن يكون يف عقابه �أدنى �شائبة على حريته الدينية.
ويبقى بعد هذين من يجهل احلق ويعاقب يف الآخرة على جهله به،
فاجلمهور يرون �أنه ُم َق ِّ�صر يف جهله باحلق؛ لأن اهلل قد َبينَّ له الدليل و�أعطاه من
العقل ما ميكنه �أن ينظر به فيه ،ويتو�صل به �إىل النتيجة التي ي�ؤديه �إليها� ،إذا
�أخل�ص النية ،وطرح العوائق التي حتول بينه وبينها ،على �أنه مع هذا مل يكله �إىل
عقله وحده ،بل �أر�سل �إليه ر�س ًال ينريون لعقله ال�سبيل ،وي�شرحون له الدليل،
وترحما ،ف�إذا ق�صر بعد هذا يف البحث عن احلق
تف�ض ًال منه وتكر ًما ،وتلط ًفا منه
ً
قريبا من حال املعاند ،وال يكون يف عقابه �أدنى �شائبة على حريته
يكون حاله ً
الدينية ،ومن العلماء من يرى �أن اجلاهل لي�س كاملعاند ،ومن يرى �أن من بحث
فلم ي�صل �إىل احلق لي�س كمن مل يبحث ،ومن يرى �أن عقابه لي�س �إال بقاءه يف
أي�ضا
روحيا ال
ج�سميا ،وال �شيء يف هذا � ً
ًّ
اجلهل الذي �آثره يف دنياه ،فيكون عقابًا ًّ
ي�ؤثر على حريته الدينية؛ لأن عقابه مل يزد على ما �آثره لنف�سه يف دنياه ،وقد ر�ضيه
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أخريا ،ومن كان يف هذه �أعمى فهو يف الآخرة
لنف�سه �أو ًال ،فلري�ض به لنف�سه � ً
�أعمى و�أ�ضل �سبيالً.
ر�أي ابن حزم يف �أن احلق قد يكون مع الواحد دون اجلماعة

وقد ذكر ابن حزم يف كتاب «الإحكام يف �أ�صول الأحكام» ف�ص ًال فيمن
قال ب�أن خالف الواحد من ال�صحابة �أو ممن بعدهم ال يعد خالفًا ،و�أن قول من
�سواه فيما خالفهم فيه �إجماع ،فرد على من ذهب �إىل هذا القول ،وذهب �إىل
�أن كل من خالف �أح ًدا فقد �شذَّ عنه ،وكل قول خالف احلق فهو �شاذ عن
احلق ،فوجب �أن كل خط�أ فهو �شذوذ عن احلق ،وكل �شذوذ عن احلق فهو خط�أ،
ولي�س كل خط�أ خالفًا للإجماع ،فلي�س كل �شذوذ خالفًا للإجماع ،وال كل حق
�إجما ًعا.
ثم ذكر يف ت�أييد ما ذهب �إليه من هذا �أن ال�صحابة  -ر�ضي اهلل عنهم  -قد
(((
الر ِّدة ،وال ينفذ بعث �أ�سامة بن
�أ�صفقوا �أثر موت النبي  على �أ َّال يقا َتل �أهل ِّ
زيد ،وخالفهم �أبو بكر وحده ،فكان هو املحق ،وكانوا على اخلط�أ .ف�إن قالوا :قد
رجعوا �إىل قوله ،قلنا :نعم ،وهذه حجتنا� ،إمنا �س�ألناكم عن احلال قبل �أن يرجعوا
�إىل قول �أبي بكر يف ذلك.
(((	�أ�صفقوا على الأمر :اجتمعوا عليه.
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و�أَ َّيده � ًأي�ضا مبا روي عن �أبي هريرة �أنه قال�« :إن النا�س يقولون �أكرث �أبو هريرة،
ولوال �آيتان يف كتاب اهلل تعاىل ما حدثت حدي ًثا ،ثم يتلو :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ �إىل قوله :ﮋ ﯢﮊ [البقرة� .]160-159 /إن
�إخواننا من املهاجرين كان ي�شغلهم ال�صفق يف الأ�سواق ،و�إن �إخواننا من الأن�صار
كان ي�شغلهم العمل يف �أموالهم ،و�إن �أبا هريرة كان يلزم ر�سول اهلل  ل�شبع بطنه،
أي�ضا فيه �أن الواحد قد
ويح�ضر ما ال يح�ضرون ،ويحفظ ما ال يحفظون .فهذا � ً
يكون عنده من ال�سنن ما لي�س عند اجلماعة .و�إذا كان عنده من ال�سنن ما لي�س
عند غريه فهو امل�صيب يف ُف ْت َياه بهذا دون غريه.
أي�ضا مبا ذكره عن ابن م�سعود يف باب �إبطال التقليد« :ال يقول
و�أيده � ً
�أحدكم �أنا مع النا�س» .ومبا ذكره من قول حذيفة« :كيف �أنت �إذا �سلك القر�آن
أي�ضا �صريح يف �أن الفر�ض �إمنا هو اتباع
طري ًقا و�سلك النا�س طري ًقا �آخر؟» فهذا � ً
القر�آن وما حكم به ر�سول اهلل  ،ف�إنه ال معنى لقول �أحد دون ذلكَ ،كثرُ
القائلون به �أو َقلُّوا .ثم قال« :وكالمنا هذا كله تطوع منا ،و�إال فلو اكتفينا من كل
ذلك مبا نذكره الآن �إن �شاء اهلل تعاىل ،وهو �أن نقول لهم� :إن كل من ادعى يف �أي
قولة كانت  -ال نحا�شي قولة من الأقوال � -أن العلماء كلهم �أجمعوا عليها �إال
واح ًدا خالفهم فقط� ،أو �إال اثنني� ،أو �إال ثالثة� ،أو �أي عدد ذكروا ،ف�إنه كذب ُم ْفترَ ٍ
�آفك قليل احلياء؛ لأنه ال �سبيل بوجه من الوجوه �إىل معرفة ذلك يقي ًنا» .وال �إىل
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القطع به �أ�صالً ،ملا قدمنا من تعذر �إح�صاء عدد املفتني من امل�سلمني ،فو�ضح �أن
هذه م�س�ألة فارغة ال وجه لال�شتغال بها.
م�سئولية �شيخ الأزهر عن ت�شويه جملته ل�سمعة الإ�سالم ودعوة ال�سالم

أي�ضا عن
وبعد ،ف�إن الأ�ستاذ ال�شيخ عبد الرحمن تاج �شيخ الأزهر م�سئول � ً
موقف اجلمود يف م�س�ألة املرتد مع ال�شيخ عي�سى منون ومع الأ�ستاذ حمب الدين
اخلطيب ،وهي م�سئولية كبرية عن ت�شويه جملة الأزهر ل�سمعة الإ�سالم ودعوة
ال�سالم ،وقد يكون لهما عذرهما يف هذا املوقف اجلامد؛ لأنهما مل يجمعا �إىل
ثقافتهما القدمية ثقافة جديدة� ،أما الأ�ستاذ ال�شيخ عبد الرحمن تاج ف�إنه �أ�ضاف
ثقافة جديدة �إىل ثقافته القدمية ،وتخرج من جامعة ال�سربون الفرن�سية بعد تخرجه
من اجلامعة الأزهرية ،وعرف يف جامعة ال�سربون كيف تبلغ حرية الر�أي فيها
(((
�أق�صى حدودها ،لي�سري العلم يف ظلها �إىل الأمام ،وال يت�أخر باجلمود ومناو�أة
حرية الر�أي ،ولكن احلقيقة �أنه مييل �إىل اجلمود يف م�سائل الدين مثلهما ،وقد كان
مليله �إىل اجلمود من الأثر يف الأزهر ما �أحزن كل غيور على الإ�سالم ،وما ال يعلم
�أثره يف م�ستقبل الأزهر �إال اهلل تعاىل.
وال �شك �أن �شيخ الأزهر ي�ؤخرنا يف هذا نحو �سبعني عا ًما ،وي�ضيع تعب
زورا �إىل الإ�سالم ،من �أنه مل ينت�شر
ال�شيخ حممد عبده يف �إبطال ما ن�سب ً
((( مناو�أة :معاداة( .م).
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بني النا�س �إال بال�سيف ،و�أن امل�سلمني مطالبون برفع ال�سيف يف وجوه العامل
ليكرهوهم على الإ�سالم.
وليت �شعري كيف ي�صح مع هذا ما نقوم به الآن من ت�أييد دعوة ال�سالم،
واالن�ضمام �إىل الدول التي تدعو �إىل حل امل�شاكل ال�سيا�سية بني الأمم بطريق
ال�سلم ،ولعل �شيخ الأزهر يظن �أن ما تل�صقه جملة الأزهر بالإ�سالم من ذلك
ال يعرفه �إال �أهل الأزهر ،و�أنه ال ب�أ�س مع هذا �أن نظهر لتلك الدول خالفه لأنها
ال تعلمه ،وهذا الظن لي�س بغريب على �أهل اجلمود؛ لأنهم قابعون((( يف الأزهر
ال يعلمون �شي ًئا من �أحوال العامل ،وال يعرفون �أن الأجانب الطامعني فينا قد
در�سوا �أحوالنا �أكرث منا ،وال يزالون يقومون بدرا�ستها؛ لأنهم يعملون للم�ستقبل
القريب والبعيد ،ونحن قابعون يف الأزهر ال نعمل �شي ًئا مل�ستقبلنا ،وال ندري عاقبة
اجلمود الذي ن�شوه به ديننا.
�إىل ال�سيد رئي�س اجلمهورية

ولي�س لنا بعد هذا �إال �أن نتوجه �إىل ال�سيد رئي�س اجلمهورية؛ لينقذ الأزهر
من ذلك اجلمود الذي يتهكم يف جملته مبا ي�سمى احلرية الدينية� ،أو ما ي�سمى
حرية االعتقاد ،وال يدري �أن هذا �أهم �أ�صل يف د�ستور اجلمهورية ،بل �أهم �أ�صل
يف كل د�ستور يف العامل احلديث ،و�إن الإ�سالم لي�شكو هذا �إىل ال�سيد رئي�س
((( قابعون :الزمون ،منزوون( .م).
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ظلما ،وهو بريء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب،
اجلمهورية؛ لأنه ين�سب �إليه ً
خريا عن امل�سلمني.
و�إنه لأجدر ب�إن�صاف �شكوى الإ�سالم ،واهلل تعاىل يجزيه ً
�إىل اللقاء مع الرجعية

قريبا مع الرجعية يف كتاب «يف احلدود الإ�سالمية» ،وقد م�ضى
و�إىل اللقاء ً
على ت�أليفه نحو ع�شرين �سنة ،وكنت �أُ ِّقدم ِرج ًال و�أ�ؤخر �أخرى يف �إظهاره؛ لأن
الرجعية كانت ترتب�ص بي ،وكنت �أتقي �شرها بح�سن الت�أين ،حتى ال تتمكن من
البط�ش بي ،وقد �آثرت �أن �أخل�ص ملذهبي يف الإ�صالح ،و�أ َّال �أمتلَّق فيه �أح ًدا ،فلم
�أكن �أنتظر من �أحد �أن ي�أخذ بيدي �إذا بط�شت الرجعية بي ،و�أنا �أريد �أن �أعي�ش
بينها لأ�ؤدي ر�سالتي يف الإ�صالح ،و�أ�سلك الطريق �إليه بالتي هي �أح�سن .و�إين
�أحمد اهلل �أن َّهي�أ يل الظروف لإظهار هذا الكتاب ،بعد �أن �صارت الرجعية وال
قريبا �إن �شاء اهلل تعاىل.
ن�صري لها ،وتقلَّمت بف�ضله �أظفارها ،و�سيظهر ً
 13من رم�ضان �سنة 1375هـ
 14من �إبريل �سنة 1956م.

 نهاية المتن 

معد التقدمي يف �سطور
ع�صمت ح�سني �سيد ن�صار
●
●

●�أ�ستاذ الفل�سفة ووكيل كلية الآداب ل�شئون التعليم والطالب جامعة بني �سويف مب�صر.
●ح�صل على لي�سان�س الآداب من جامعة القاهرة عام  ،1982وماج�ستري يف الفل�سفة
الإ�سالمية املعا�صرة بجامعة �أ�سيوط فرع �سوهاج عام  ،1991ودكتوراه يف الفل�سفة
الإ�سالمية والفكر العربي احلديث جامعة الزقازيق فرع بنها عام .1995

من �أهم �أعماله املن�شورة
●
●
●
●
●
●
●
●

●الأبعاد التنويرية للفل�سفة الر�شدية يف الفكر العربي احلديث.
●اجتاهات فل�سفية معا�صرة يف بنية الثقافة الإ�سالمية.
●�أحمد فار�س ال�شدياق قراءة يف �صفائح املقاومة.
●ثقافتنا العربية بني الإميان والإحلاد.
●حقيقة الأ�صولية الإ�سالمية يف فكر ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي.
●ال�صراع الثقايف واحلوار احل�ضاري يف فل�سفة حممد �إقبال.
●فل�سفة الالهوت امل�سيحي يف الع�صر املدر�سي املبكر.
●�أوهام الفهم.
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هذا الكتاب

ُطبع ألول مرة عام (1375هـ1955/م) ،و ُيعد من أهم مصنفات الشيخ عبد المتعال الصعيدي؛
ويرجـع ذلـك إلـى مضمونـه الـذي يحوي جوهر مشـروعه الذي جاهد فيه لتفعيل واسـتمرارية باب
االجتهاد ،وتجديد علم أصول العقيدة ،وتحديث آليات الدعوة ،والمواجهة والنقد ،فض ً
ال عن ِجدَّ ة
الم ْرتَدّ  ،تلك القضية التي
وأهمية القضية التي تناولها ،أال وهي :تجديد فقه الحدود ،والحكم على ُ
ما زالت أصداؤها تتردد في كتابات المحافظين والمجدِّ دين على حد سواء.

يكشـف عـن حقيقـة الخطـاب اإلصالحي اإلسـالمي ،المتمثـل في دفاع المفكرين المسـلمين
المعاصرين عن حرية االعتقاد؛ اسـتنا ًدا إلى اجتهاداتهم وفهمهم لمقاصد الشـريعة ،من خالل تلك
المناظرة التي دارت بين الشـيخ عبد المتعال الصعيدي والشـيخ عيسـى منون ،وأثبت فيها األول أن
أصول الشريعة اإلسالمية لم تكن قط مناهضة للحرية اإلنسانية ،وال معادية لحرية البوح والعقيدة.
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