
تحريف
وانتحال

تحريف معنى قول اهلل تعالى:

ِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن﴾ ُه َفُأوَلٰ ﴿َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أَنَزَل اللَّ

عند التنظيمات المتطرفة



سلسلة تحريف وانتحال

قــال رســول اهلل صلــى عليــه وآلــه وســلم )يحمــل هــذا العلــم مــن كل 
ــل  ــن وتأوي ــن وانتحــال املبطل ــف الغال ــه حتري ــون عن ــه ينف ــف عدول خل

ــن(1 اجلاهل

فهــم بعــض أصحــاب األفــكار اخلاطئــة كالم اهلل ســبحانه وتعالــى 
ــح،   ــوروث عــن الســلف الصال ــع املنهــج العلمــي امل بصــورة ال تتســق م

ــي. ــي اإلله ــرى للوح ــم الكب ــد والقي ــع املقاص ــم م وال تتناغ

ــلمن  ــر املس ــت يف غي ــي نزل ــرمي الت ــرآن الك ــات الق ــض آي ــدوا بع وقص
ــلمن. ــا باملس فأنزلوه

وتناولوا آيات وردت على سبيل االستثناء فجعلوا منها أحكامًا عامة
ن( مفاهيم يف  وحرفــوا معانــي كالم اهلل بصــورة أدت إلــى رســوخ أو ) تكــُوّ
عقــول عامــة املســلمن خاطئــة فادحــة، نتــج عنهــا ســلوكيات وأفعــال ال 

صلــة لهــا بديــن اإلســالم احلنيف.

نتعــرف ضمــن حلقــات هــذه السلســلة املتصلــة علــى التحريــف ملعانــي 
آيــات القــرآن الكــرمي الــذي وقــع فيــه أصحــاب هــذه األفــكار املنحرفــة، 
ومــدى انفصالــه عــن فهــم النبــي العظيــم صلــى اهلل عليــه وســلم وآلــه 

وصحبــه والســلف الصالــح والشــريعة الغــراء.

 1 - حديث مشهور صححه ابن عبد البر، وروي عن أحمد بن حنبل؛ أنه قال: هو حديث صحيح.



 1 - املائدة آية )44, 45, 47(

f 

احلمد هلل رب العاملن والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلن 
سيدنا ونبينا محمد األمن وآله وصحبه أجمعن

وقفة تأمل 

ما معنى قول اهلل تعالى

َك هُمُ الْكَافِرُوَن﴾، ﴿الظالمون﴾، ﴿الفاسقون﴾ 1. ﴿وَمَن لَّْم َيحْكُم بِمَا َأنزََل اللَّهُ فَُأولَٰ�ئِ

ــو بالقتــال؟ وهــل تتصــور  ــول اآليــة احلــث علــى حتقيــق حكــم اهلل ول هــل تتوقــع أن يكــون مدل
أن يقــوم بــن املســلمن التقاتــل ألجــل حتقيــق هــذه اآليــة؟ لكــن البعــض فهــم ذلــك!، فمــن 

هــؤالء الذيــن فهمــوا اآليــة بهــذه الصــورة؟ وكيــف فســروه؟ وهــل هــو الفهــم الصحيــح؟

ــذي ال  ــالم أن ال ــم اإلس ــة باس ــات املتطرف ــرون للجماع ــرى املنظ ي
يحكــم بشــريعة اهلل كافــر يجــب قتالــه ويحــل قتلــه، بــل إن الــذي 
ــرًا،  ــر كاف ــده شــخصًا ال يحكــم بشــريعة اهلل يعتب ــار حلكــم بل يخت
ــم القوانــن الوضعيــة يف أمــره هــو مشــرك بــاهلل تعالــى! والــذي يحِكّ
وهــذا احلكــم أساســه فهمهــم آليــة ﴿ وَمَن لَّْم َيحْكُم بِمَا َأنزََل اللَّهُ 

الْكَافِرُوَن﴾. هُمُ  َك  فَُأولَٰ�ئِ

س: ماذا نتج عن هذا الفهم السقيم؟

تكفير غالب األمة اإلسالمية ووصفها باجلاهلية املشركة.	 

النداء بتكفير حكام املسلمن.	 

ظهــور التنظيمــات التكفيريــة واجلهاديــة وتطورهــا وصــواًل لتنظيــم 	 
داعــش املعاصــر.

تبرير القتال وسفك الدماء بذريعة احلكم مبا أنزل اهلل.	 

س: كيف فهم 
أصحاب التنظيمات 

المتطرفة اآلية؟



 2 - اخلالفة وامللك أبو األعلى املودودى
 ٣ - انظر ظالل القرآن لسيد قطب  2| 887 17

 4 - ظالل الفران 2\900
 5 - مفاهيم ينبغي أن ُتصحح | 118 

متى كانت البداية لهذا الفهم السقيم؟

190٣ - 1979م 1٣21 - 1٣99هـ   أبو األعلى املودودي  
ــة بحكــم اهلل عــز  ــات الثــالث املتعلق ــال بفهمــه فيمــا ورد عــن اآلي ــث ق حي
وجــل: إن القــرآن يقــول إن كل حكــم خــالف حكــم اهلل ليــس خطــأ أو حــرام 
ــو حكــم  ــذا ه ــم وفســق وأي حكــم كه ــر وضــالل وظل ــو كف ــل ه فحســب ب

اجلاهليــة ال يؤمــن اإلنســان مــا لــم يكفــر بــه  2.

1906 - 1966م 1٣24 - 1٣86هـ   سيد قطب    
كان علــى رأس أطروحــات ســيد قطــب فكــرة احلاكميــة، والتــي أخذهــا مــن 

ــرة  ــورًا خطي ــك أم ــى ذل ــى عل ــا وبن ــه طوره ــودودي، إاَلّ أن ــى امل ــي األعل فكــر أب
فيهــا ووضــع ملســاته الغريبــة عنــد تناولــه آلياتهــا، فجعلهــا بــكل فروعهــا يف اإلســالم قضيــة 

عقديــة وحَكــم مبوجبهــا علــى مــن لــم يحكــم مبــا أنــزل اهلل بالكفــر، وإن كان معتقــدًا أنهــا احلــق، 
وأنهــا وحــي مــن اهلل. ٣

الِمُوَن﴾، َك هُمُ الظَّ َـ�ئِ  ويظهر من كالمه يف تفســير قول اهلل تعالى: ﴿ وَمَن لَّْم َيحْكُم بِمَا َأنزََل اللّهُ فَُأْول
﴿الْفَاِسقُوَن﴾.

حيــث يقــول: وهــذا الوصــف اجلديــد ال يعنــي أنهــا حالــة أخــرى غيــر التــي ســبق الوصــف فيهــا 
َك هُمُ الْكَافِرُوَن﴾. وإمنــا يعنــي إضافــة  بالكفــر يف قولــه تعالــى: ﴿ وَمَن لَّْم َيحْكُم بِمَا َأنزََل اللَّهُ فَُأولَٰ�ئِ
صفــة أخــرى ملــن لــم يحكــم مبــا أنــزل اهلل، فهــو كافــر باعتبــاره رافضــًا ألوهيــة اهلل ســبحانه وتعالى 

واختصاصــه بالتشــريع لعبــاده وبادعائــه هــو حــق األلوهيــة بادعائــه حــق التشــريع للنــاس. 4

1919 - 2014م 1٣٣7 - 14٣5هـ   محمد قطب   
التشــريع بغيــر مــا أنــزل اهلل والرضــى بتشــريع مخالــف ملــا أنــزل اهلل كالهما - يف 
 حكــم اهلل - نقــٌض لــال إلــه إاَلّ اهلل، لذلــك نــزل فيــه احلكــم القاطــع احلاســم 

َك هُمُ الْكَافِرُوَن﴾.5 ﴿ وَمَن لَّْم َيحْكُم بِمَا َأنزََل اللَّهُ فَُأولَٰ�ئِ
ــذه الصــورة  ــات به ــك اآلي ــم الســلف لتل ــم املنقطــع عــن فه ــذا الفه ــف جــاء ه ــر كي فانظ

ــة  ــا باجلاهلي ــة وأفراده ــى األم ــى احلكــم عل ــن، أدت إل ــن الزم ــة متأخــرة م ــة، ويف مرحل الغريب
ــر! والكف

أوال: نقطة البداية

 ثالثا: التأييد
والتأكيد

 ثانيا: حلقة
 الوصل لألعمال

الميدانية



هل يوجد من اعترض 
على تفسير ومفهوم 

ابن عباس لآلية وما 
وزنه؟

6 - أسباب النزول 1|195، ألبي احلسن علي الواحدي النيسابوري 468 ه , زاد املسير 1|551 ، ألبي الفرج عبدالرحمن اجلوزي 597 ه ، مسلم٣|باب رجم اليهود أهل الذمة |1700 .
7 -  أخرجه محمد بن نصر املروزي294 ه يف كتاب )تعظيم قدر الصالة ( 2|521|574|575.

8 -  تهذيب التهذيب - )٣4 / ٣٣( 
9 -  أخرجه احلاكم يف املستدرك )تفسير سورة املائدة ( 2\٣42\حديث :٣219  

وقفة تحقق
هل الفهم السابق يتوافق مع الهدي النبوي وفهم الصحابة والسلف الصالح وعلماء األمة؟

أين وفيمن نزلت اآلية الكريمة؟

نزلــت اآليــة الكرميــة الســابقة يف املدينــة املنــورة عندمــا اســتفتى اليهــود رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم يف أمــر الزانيــن احملصنــن، ونزلــت كلهــا يف الكفــار 6.

17هـ تفسير ترجمان القرآن وحبر األمة: سيدنا عبداهلل بن عباس  

ــال:  َك هُمُ الكافرون﴾، ق َـ�ئِ ــه: ﴿وَمَن لَّْم َيحْكُم بِمَا َأنزََل اللّهُ فَُأْول ــاس يف قول ــن عب ــن اب ــاووس ع روى ط
»ليــس بالكفــر الــذي يذهبــون إليــه«، ويف لفــٍظ: » كفــر ال ينقــل عــن امللــة«. ويف لفــٍظ: » كفــر دون 

ــم وفســق دون فســق « 7. ــم دون ظل كفــر وظل

جرح وتعديل
االعتــراض األول: ســند الروايــة ســالفة الذكــر فيهــا هشــام بــن حجيــر، 

وقــد ضعفــه البعــض؟

الــرد: يكفــي هشــام بــن حجيــر توثيقــًا أن البخــاري ومســلم يحتجــان بــه 
يف صحيحيهمــا. ثــم إن اإلمــام ســفيان الثــوري تابــع الــراوي هشــام بــن 

حجيــر. وروى هــذه الروايــة عنــه اإلمــام ســفيان بــن عيينــة.8

االعتــراض الثانــي: »إن عبــارة كفــر دون كفــر« هــي مــن كالم طــاووس 
وليــس كالم ابــن عبــاس بحســب روايــة عبــد الــرزاق؟

الــرد: إن راوي هــذه العبــارة عــن ابــن عبــاس هــو ســفيان بن عيينــة، وهو 
م عليــه. وهــي روايــة احلاكــم يف املســتدرك  أتقــن مــن عبــد الــرزاق فُيقــَدّ

التــي صححهــا ووافقــه الذهبــي علــى ذلــك. 9

النتيجة:      هذا االعتراض واٍه وال تقوم به حجة يف رد تفسير ابن عباس لهذه اآلية الكرمية.

عصر النبوة



10 - سؤاالت ابن هانئ  2|192 .
11 - التمهيد 5|74 .

12 - املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم , ألبي العباس أحمد القرطبي2|116 . 

كيف فهم أكابر العلماء هذه االية؟
241هـ اإلمام احمد بن حنبل    

َك هُمُ  قــال إســماعيل بــن ســعد: ســألت أحمــد عــن قولــه تعالــى: ﴿ وَمَن لَّْم َيحْكُم بِمَا َأنزََل اللَّهُ فَُأولَٰ�ئِ
الْكَافِرُوَن﴾. قلــت: فمــا هــذا الكفــر؟ قــال: »كفــر ال ُيخــرج مــن امللــة «. 10

46٣هـ اإلمام ابن عبد البر    
»وأجمــع العلمــاء علــى أن اجلــور يف احلكــم مــن الكبائــر ملــن تعمــد ذلــك عاملــًا بــه، رويــت يف ذلــك آثــار 
َك هُمُ الْكَافِرُوَن﴾، ﴿ ــال اهلل عــز وجــل: ﴿ وَمَن لَّْم َيحْكُم بِمَا َأنزََل اللَّهُ فَُأولَٰ�ئِ شــديدة عــن الســلف. وق
الِمُوَن﴾، ﴿الْفَاِسقُوَن﴾. نزلــت يف أهــل الكتــاب، وقــال حذيفــة وابــن عبــاس: هــي عامــة فينــا:  الظَّ
قالــوا ليــس بكفــر ينقــل عــن امللــة إذا فعــل ذلــك رجــل مــن أهــل هــذه األمــة حتــى يكفــر بــاهلل ومالئكة 

وكتبــه ورســله واليــوم اآلخــر. ». 11

671هـ اإلمام القرطبي     
ــُر بالذنــوب  َك هُمُ الْكَافِرُوَن﴾. يحتــُجّ بظاهــره مــن ُيكِفّ »وقولــه تعالــى: ﴿ وَمَن لَّْم َيحْكُم بِمَا َأنزََل اللَّهُ فَُأولَٰ�ئِ
ــة لهــم فيــه؛ ألَنّ هــذه اآليــات نزلــت يف اليهــود احملرفــن كالم اهلل تعالــى، كمــا  وهــم اخلــوارج، وال ُحَجّ

جــاء يف هــذا احلديــث، وهــم كفــار، فيشــاركهم يف حكمهــا مــن يشــاركهم يف ســبب نزولهــا. » 12

 هل وافق جمهور العلماء تفسير
ابن  عباس  في هذه اآلية؟

وافــق فهــم جمهــور علمــاء األمــة اآليــة بأنهــا: )كفــر دون كفــر( أي ال يكفــر بــه صاحبــه، فهــم حبــر 
األمــة ســيدنا عبــداهلل بــن عبــاس جملــة مــن الســادة األئمــة والعلمــاء الفضــالء، ومنهــم علــى ســبيل 

املثــال ال احلصــر:
عبد الرزاق بن همام الصنعاني

أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حامت الرازي
ابن جرير الطبري

أحمد بن علي أبو بكر الرازي املعروف باجلصاص
محمد بن أحمد القرطبي
االمام أبو مظفر السمعاني

211هـ - تفسير الصنعاني 
277هـ - تفسير ابن حامت

٣10هـ - جامع البيان
٣70هـ - أحكام القران

468هـ - اجلامع االحكام القران 
489هـ - تفسير السمعاني



محمد بن نصر املروزي
عبداحلق بن عطية األندلسي

أبو بكر محمد بن عبداهلل املعافري
أبو الفرج بن اجلوزي

محمد بن عمر التيمي البكري الرازي
ابو العباس أحمد بن عمر القرطبي

احلسن بن مسعود البغوي
عبداهلل بن أحمد النسفي

احمد ابن تيمية
علي بن محمد إبراهيم الشيحي عالء الدين

محمد بن يوسف بن حيان األندلسي اجلياني النفري
محمد بن محمد جزي الكلبي الغرناطي

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي
ابن أبي العز احلنفي علي بن عالء الدين الدمشقي

القاضي أبو السعود
محمد صديق خان

محمد علي الشوكاني
أحمد مصطفى املراغي

الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي
محمد األمن الشنقيطي 

294هـ - تعظيم قدر الصالة
541هـ - احملرر الوجيز البن عطية

 54٣هـ - أحكام القران ألبي بكر بن العربي
597هـ - زاد املسير البن اجلوزي

 606هـ - تفسير الرازي
656هـ - املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم

516 هـ - معالم التنزيل
710هـ - تفسير النسفي

7٣8هـ - فتاوى ابن تيمية
741هـ - تفسير اخلازن

745هـ - تفسير البحر احمليط
741هـ - التسهيل يف علوم التنزيل

790هـ - املوافقات
79٣هـ - شرح العقيدة الطحاوية

98٣هـ - تفسير أبو السعود
1٣07هـ - فتح البيان يف مقاصد القرآن

1٣55هـ - فتح القدير
1٣71هـ - تفسير املراغي

1٣76هـ - تفسير السعدي
1٣9٣هـ - تفسير أضواء البيان للشنقيطي

وبعــد هــذا العــرض ألقــوال العلمــاء مــن أهــل الســنة واجلماعــة فــإن فهــم املراجــع املعاصــرة ألهــل الفكــر 
الــذي قــال بكفــر مــن لــم يحكــم مبــا أنــزل اهلل مخالــف لهــم، كاأللبانــي يف ]سلســلة صحيــح األلبانــي جــزء 

6 ص106[، وابــن عثيمــن يف ]التحذيــر مــن فتنــة التكفيــر« ص 68[.
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نتائج الفهم المتطرف

أدى بهــم إلــى جتــاوزات شــرعية فادحــة يف 	 
تكفيــر حــكام املســلمن.

تكفيــر مــن رضــي بحكــم هــؤالء احلــكام 	 
ــه مــن املســلمن.  ــه أو ســكت عن واالحتــكام إلي

مــن 	  الصالــح  الســلف  ورأي  فهــم  مخالفــة 
ــة والتابعــن وعلمــاء األمــة كمــا رأيــت. الصحاب

الدمــاء 	  ســفك  واســتحالل  القتــل  انتشــار 
وإزهــاق األنفــس املعصومــة وتبريراالحتــراب 
ــاء اخلالفــة واحلكــم مبــا  الداخلــي بذريعــة إحي

أنــزل اهلل 

نتائج فهم علماء األمة

أن الفهــم املنحــرف لآليــة يوافق فهــم اخلوارج  	
القرن األول.

مــن يحكــم بغيــر مــا أنــزل اهلل متعمــدًا  	
ــه  ــبه اهلل علي ــًا يحاس ــة وإثم ــب معصي يرتك

ــر. ــن الكبائ ــو م وه

دائــرة  	 عــن  يخــرج  ذلــك ال  يفعــل  مــن 
اإلســالم.

من يفعل ذلك مسلم معصوم الدم. 	

يجــب علــى العلمــاء نصحــه وإرشــاده بالتــي  	
هــي أحســن.

»واعلم أن اخلوارج يستدلون بهذه اآلية بأن من لم يحكم مبا أنزل اهلل فهو كافر، وأهل السنة 
قالوا ال يكفر بترك احلكم « 1٣.

اإلمام السمعاني
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