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ِ ما رأيت من رسعة نفاد الكتاب ، وما بلغنـي مـن ثنـاء بعـض أهـل العلـم ّلقد رسين ُ

 فـإن احلـّق يعلـو ّ إن كـان حقـاٌوطلبته وحمبيه عليه ، أقول هذا وأنا موقن بأن الكتاب
ًمل ينفعه مدح أحد كائنا من كان ، فأسـأل اهللا أن جيـزهيم خـري ًبنفسه ، وإن كان باطال 

اجلزاء عىل حسن ظنهم يب ، وأن يرزقني اهلدى والسداد وأن يلهمني رشدي ويقينـي 
  .رش نفيس 

ّ أود التنبيه إىل أن الكتاب إنام وضع بطريقة اإلجياز ومل أشأ أن أتوسع فيه خشية من كام ّ
  .ّتص اإلثقال عىل املبتدئ وغري املخ

ُ ؛ فلقد شاهدت )١(َبالشكر اجلزيل لكل من اجتهد يف نرش الكتاب يف االنرتنتَّوأتقدم 
ًما يزيد عىل عرشين مقاال انرتنتيا قام أصحاهبا بنسخ الكتاب كامال أو مقطعا عىل  َّ ًُ ً ّ ً

َّحلقات ، فأكربت هذه اهلمم العالية ، ومحدت اهللا عز وجل  ُ ِجعل من شبابنا  عىل أنُ
َّنا من سخروفتيات   .والتوايص به  لنرش احلق وقته َ

ً شـكرا وافـرا –أشـكر  أن وال أنسى ً َّ أولئـك الـذي تغلبـوا عـىل نزعـات اهلـوى ، –ُ
ِقـد وصـلتني مـن إذ كانوا عليه ، َّام ونزغات الشيطان ، فراجعوا أنفسهم وتراجعوا ع

ُال أحيص ؛  مـا – واإللكـرتوين ييدصندوق الربوالحمول اهلاتف امل  عرب–الرسائل 
ُيعلن أصحاهبا ُ   .َاجع عن أفكارهم أو عن بعضها وبة والرتالت ُِ

ً وتقريبـا هحلجمـً ؛ تقلـيالمن الكتـاب ُ يف هذه الطبعة هو هتذيب يشء يسري اجلديدو
 تكفـري مجيـع( َّبعض التنقيح الذي ال بد منـه ، مـع حـذف شـبهة ناهيك عن َّملادته ، 
 . وذلك بعدما ظهر يل أهنا دعوى وليسـت شـبهة –والتي كانت السابعة   – )احلكام 

                                                
 www.bn-dr.com ونرشه واالقتباس منهوطبعه   الكتابِّطالع عىللال) ١(
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الطبعـات   ، وهو العدد الـذي كانـت عليـه يف مسألة١٨فأصبح عدد مسائل الكتاب 
) طواغيـت  تكفـريهم احلكـام بـأهنم(   قبل أن تضاف شبهة،والثانية والثالثة  األوىل

  .للطبعة الرابعة 
بمالحظاهتم ألنظر   يبعثوا يلأكرر رجائي جلميع اإلخوة طالب العلم ؛ بأنويف اخلتام 

   .فاملؤمن مرآة أخيه ،فيها 
ً واحلمد هللا أوال وآخرا ًوظاهرا وباطنا  ً ً.  







 

 



 
  

  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد 
ُ هذا الكتاب الذي أجبت فيه عىل عدد كبري من الشـبهات التـي تثـار مـفبني يديك ٍ ن ُ

َّوالتي يلبس هبا عىل األمة ويتعدى هبـا عـىل سـنة النبـي صـىل اهللا عليـه  ،آلخر  حني ُ ُ َّ ُ
ُوسلم ، بل ويروج هلا ِّ   مـن حيـث يـدرون بحقيقتهـا ويشـعرونهـداهم اهللا الكثريون ُ

  !يشعرون  أو من حيث ال يدرون وال
 : ختتلف يف نتائجها ؛ فـ وهذه الشبهات

 . األمر ّتارة يراد هبا إسقاط بيعة ويل .١
 .التنفري منه وتارة يراد هبا  .٢
 .وتارة يراد هبا تكفريه  .٣
  .وتارة يراد هبا اخلروج عليه  .٤

 : بـ – يف دفع هذه الشبه –ُوقد اهتممت 
ً ما استطعت إليه سبيال–اإلجياز  .١ ُ)١( –.  
 .واالعتناء بالدليل الرشعي  .٢
 . ألصول أهل السنة واجلامعة شارةاإلمع  .٣
ِّيف كل ما أقرره والنقل عن أهل العلم  .٤ ُ ّ.  

 عبـد العزيـز بـن :الشـيخني  بـذكر كـالم – يف نقيل عن أهل العلم –ُثم إنني اعتنيت 
  ؛ ملـا هلـام مـن القبـول عنـداهللا رمحهـام ابن عثيمـنيوحممد بن صالح  ، ابن بازعبد اهللا 

                                                
ُمما يؤسف له أن أكثر املؤلفني يثقلون كتبهم باحلشو الكثـري واحلـوايش الطويلـة التـي ال طائـل ) ١(

ُوألجل هذا نفر الناس من القراءة  ،منها   ،  قليل كثـري الفائـدةوهللا در السلف رمحهم اهللا فكالمهم! َ
  !وكالم اخللف كثري قليل الفائدة




 

 



  .هذه املسائل –ّكل   إن مل يكن–أكثر  وملعارصهتام ،املسلمني 
  . الكالم عن أصحاهبا غاياتهّرد الشبه ؛ فليس من  إنام هو لوالكتاب
ً أن أكون قد كتبـت مـا كتبـت حمابـاة أو جماملـة أو اسـتامتة يف الـدفاع عـن ومعاذ اهللا ً ً ُ ُ

ِالـدفاع عـن أصـول أهـل السـنة  عىل تـأليف هـذا الكتـاب هـو الباعث بل! احلكام  ُ ِّ
َومحاية عقول املسلمني ، واجلامعة ِ ُ    . الصوابنحراف عن جادة من االُ

ٌ ؛ وهو رد جممل عىل مجيعٍّعامٍوجه : ُوقد رددت الشبهات من وجهني  ُ الشبهات  ّ
َّ مفصل عىلٌّ ؛ وهو ردّخاصٍووجه . املذكور منها وغري املذكور    . شبهة ِّكل ُ

وألخي ، العموم   عىل وجهإلخواين املسلمني:  ؛ فإين أبعث رسالة ِوقبل ختم املقدمة
  :بـخلصوص ؛ أويص فيها  عىل وجه اُاملخالف

 . عز وجل تقوى اهللا •
 . الرشعي لزوم الدليلو •
  .ّترك التعصبو •
ٍقراءة هذا الكتاب بتأن ورويةو • َّ ٍّ.   

ِتدر – أخي –ّفلعلك  ّ فيه شيئا غاب عنك ، وظننت احلق فيه معك ،كُ َ َ َ َوظللت  ً
ْ بنف–واقرأ ، َومن تاب تاب اهللاُ عليه ، ًعليه حينا من دهرك   َ قول اهللا–ٍبلة ُمقٍس َ

 : عز وجل                                      
                    ] واعلم أن التائب من الذنب كمن  ،  ]٥٣: الزمر

   .َال ذنب له
ـد هللا رب  ـنات ، واحلـم ـزان احلـس ـدخره يل يف مـي ـايب ، وأن ـي ـع بكـت ـأل اهللاَ أن ينـف ُأـس ّ

 .العاملني 




 

 



 


  رها أهل السنة واجلامعةَّوذلك بأربعة أصول قر
هناك أصول ينطلق منها أهل السنة واجلامعة يف التعامل مع احلكام ؛ وهـذه األصـول 

ًاعتبارها ردا إمجاليا عـىل مجيـع الشـبهات املثـارة يمكن  األصيلة ً فمـن ضـبط هـذه ، ّ
   .اتضح له احلق وزالت عنه الكثري من الشبهات األصول والتزمها فقد

  
ُ يف ما يبلغه من األخبار ، إذ ليست كل الدعاوى التي تثـار عـىل ُّبالتثبتاملسلم مأمور  ّ

إن  : ُلـذلك فإنـه يقـالو. . من صحة اخلـرب دّالتأكحكام املسلمني صحيحة ؛ فيجب 
  .الكثري من الشبه ما هي إال دعاوى جمردة من الرباهني 
  

  : قــال اهللا تعــاىل                             
    ] ٦: احلجرات. [   

  :رمحه اهللا ابن تيميةقال 
 كـام قـال إال ببينـة ؛ فال جيـزم بصـدقه وال كذبـه ويتبني ويتثبتيسمع خرب الفاسق « 

   :تعاىل             ] ١٩/٦٣ الفتاوى( ..  »  ]٦: احلجرات( .   
 :رمحه اهللا  وقال

 والنـدم إنـام حيصـل عـىل عقوبـة الـربيء، ّعلـل ذلـك بخـوف النـدم إنـه ًوأيضا ف« 
َادرؤوا احلدود بالشبهات فإن اإلمام أن خيطـئ يف ( كام يف سنن أبى داود ، من الذنب  َ

ًفـإذا دار األمـر بـني أن خيطـئ فيعاقـب بريئـا، ) َالعفو خري من أن خيطئ يف العقوبـة  ُ 
    . )٣٠٨ / ١٥الفتاوى (   ..  »اخلطأين  خريأو خيطئ فيعفو عن مذنب ؛ كان هذا اخلطأ




 

 



  :رمحه اهللا السعديوقال 
ًوهذا أيضا من اآلداب التي عىل أويل األلباب التأدب هبا واسـتعامهلا ؛ وهـو أنـه إذا « 

ًأخربهم فاسق بخرب أن يتثبتوا يف خربه فال يأخذوه جمردا ؛ فإن يف ذلـك خطـرا كبـريا  ً ً
، وخرب الكاذب مردود ، خرب الصادق مقبول : عىل أن  ليلففيه د... اإلثم  ًووقوعا يف

   . )٨٠٠تفسريه ص ( ..  » وخرب الفاسق متوقف فيه
 

 :؛ وبيان ذلك من وجهني خرب املجهول : ومثله ، اآلية وردت يف خرب الفاسق 
 ُأن يتوقف قبول خربه عىل: فصار االحتياط  . ًأن املجهول حيتمل أن يكون فاسقا .١

 .ُكام يتوقف قبول خرب الفاسق عىل التثبت ، ت التثب
َأال نصـيب باجلهالـة :  هي ل لألمر بالتثبت بعلةّعلأن اهللا  .٢ ُ واإلصـابة باجلهالـة ، ّ

  .كام هي حمتملة يف خرب الفاسق ، حمتملة يف خرب املجهول 
! ّ خطأ من قرص اآلية عىل من تبني فسقه – بجالء – وهذان الوجهان يثبتان :أقول * 
  !مل يثبت فسقه املجهول الذي ال بقبول خرب فق

  
إال يف إذا وقع يف الكفر ّأمجع أهل السنة عىل عدم جواز اخلروج عىل ويل األمر ؛ 

 إن الكثري من الشبه :ُولذلك فإنه يقال . ) .الرصيح الذي ال احتامل فيه ( =  البواح
ّما هي إال معاص ال تصل بفاعلها إىل حد الكفر بام ايص العالتعامل مع واجب  ؛ والٍ

مع بقاء السمع والطاعة يف كل ما ،  النصح والدعاء من: يف الكتاب والسنة جاء 
   .– اأمر هباملعصية التي  عدا –يأمر به 

  
  :رمحه اهللا النوويقال 

وقـد  ،  ظـاملنيًفحرام بإمجاع املسلمني وإن كانوا فسقة: وأما اخلروج عليهم وقتاهلم « 




 

 



 ال ينعـزل السـلطان: وأمجـع أهـل السـنة أنـه ، األحاديث عـىل مـا ذكرتـه  تظاهرت
   . )٤٧٤٨: حتت احلديث رقم   ،٤٣٢ ، ص ١٢ – ١١: جزء  رشح صحيح مسلم ،(  .. » بالفسق

  :رمحه اهللا ابن حجروقال 
وقـد  ، ويف احلديث حجة عىل ترك اخلروج عىل السلطان ولـو جـار: قال ابن بطال « 

وأن طاعته خـري مـن ،  عىل وجوب طاعة السلطان املتغلب واجلهاد معه أمجع الفقهاء
ُوحجـتهم هـذا اخلـرب . حقن الدماء وتسكني الـدمهاء  عليه ؛ ملا يف ذلك من اخلروج ّ

 .. » ومل يستثنوا من ذلك إال إذا وقع من السلطان الكفـر الرصيـح، وغريه مما يساعده 
   . )٧٠٥٤: رقم  ت احلديث ، حت١٣/٩فتح الباري ( 

  :رمحه اهللا ابن باز فقد قال ًوموافقة هلذا اإلمجاع
ُـفـإذا أـمـروا بمعـصـية ـفـال يـطـاعون يف املعـصـية ؛ «   لـكـن ال ـجيـوز اـخلـروج عـلـيهمٍ

   . )٨/٢٠٢الفتاوى (  .. » بأسباهبا
  :رمحه اهللا ابن عثيمني وقال

لو ظلموا  ،لو زنوا ، لو رشبوا اخلمر مهام فسق والة األمور ال جيوز اخلروج عليهم ؛ « 
   .) ، ط الوطن ٤/٥١٤ رشح رياض الصاحلني( ..  » ؛ ال جيوز اخلروج عليهم الناس
  :رمحه اهللا وقال

 إنـام تسـقط طاعتـه. ال ! ًليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعتـه مطلقـا « 
ّيف هذا األمر املعني الذي هو معصية هللا  رشح ( ..  » ذلك فإنه جتب طاعتهأما ما سوى ، ُ

   .) ، ط الوطن ٣/٣٣٣ رياض الصاحلني
  

ًليس كل من وقع يف الكفر أصبح كافرا . . ؛ إذ قد يوجـد فيـه مـا يمنـع مـن تكفـريه ّ
إن بعض األمور التي تثار عىل بعض حكام املسلمني هي من قبيل  : ُولذلك فإنه يقال

ِأن يعامٍولكن ليس ألحد ، ّاملكفرات  ُ حتـى تقـام معاملة احلاكم الكافرل هذا احلاكم ُ




 

 



ّاحلجة  عليه   .ّ بحيث تتوفر فيه رشوط التكفري وتنتفي عنه موانعه ؛ُ
  

  :رمحه اهللا ابن تيميةقال 
تقـام عليـه : ًوليس ألحد أن يكفر أحـدا مـن املسـلمني وإن أخطـأ وغلـط ؛ حتـى « 

ّومن ثبت إسالمه بيقني مل يـزل ذلـك عنـه بالشـك ؛ بـل ال ، ة وتبني له املحج، احلجة  ُ
   . )١٢/٤٦٦الفتاوى ( ..  » وإزالة الشبهة، بعد إقامة احلجة : يزول إال 
  :رمحه اهللا وقال

اعتقـد املسـتمع أن هـذا اللفـظ ، ) من قال كذا فهو كـافر : ( ّكلام رأوهم قالوا ... « 
 قـد تنتفـي يف حـق  التكفـري لـه رشوط وموانـعومل يتـدبروا أن، قاله  ّشامل لكل من

ّاملعني  َ ّتكفري املطلق ال يسـتلزم تكفـري املعـني إال إذا وجـدت الرشوط وانتفـت وأن ، ُ َ ُ
ِّ يبني هذا  .املوانع أن اإلمام أمحد وعامـة األئمـة الـذين أطلقـوا هـذه العمومـات مل : ُ

   . )١٢/٤٨٧الفتاوى (  ..» ن تكلم هبذا الكالم بعينه َيكفروا أكثر م
  :رمحه اهللا األلباينوقال 

السلسلة ( ..  »به  ُ وقع الكفر عليه وأحاط– من املؤمنني –ليس كل من وقع يف الكفر « 
   . )٣٠٤٨: الصحيحة ، حتت احلديث رقم 

  :رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 
ٌكل إنسان فعل مكفرا فال بد أال يوجد فيه مانع من موانع التكفـري «  ّ ّ ً ِّ ّفـال بـد مـن .. .ُّ

ُفإن كان حيتمل التأويل فإنه ال يكفر صـاحبه . الكفر الرصيح الذي ال حيتمل التأويل  َُّ
ٌكفر وإن قلنا أنه َّ؛ فيفرق بني  )١(ُ قـد تكـون ، وبـني الفعـل والفاعـل ، القول والقائل : ُ

ّالفعلة فسقا وال يفسق الفاعل لوجود مانع يمنع من ُ ً ُِ  وال ًوقـد تكـون كفـرا، تفسـيقه  ْ
ّيكفر الفاعل لوجود ما يمنع من ّوما رض األمة يف خـروج اخلـوارج إال هـذا ، تكفريه  ُ

                                                
 ) .ٌوإن قلنا عن الفعل أنه كفر : ( املعنى ) ١(




 

 



ّربام يفعل اإلنسان فعال فسقا ال شك فيه لكنه ال يدري ... التأويل  ً ِ َفإذا قلت يا أخي . ً
كيف أحكم عىل إنسـان أنـه : ًإذا . وانتهى عنه ، ) ًجزاك اهللا خريا (  :قال . هذا حرام 

ُفهـؤالء الـذين تشـري إلـيهم مـن حكـام العـرب دون أن تقوم عليـه احلجـة ؟ فاسق 
ْأو بينـت هلـم وجـاءهم مـن ، َّقد يكونون معذورين مل تتبني هلـم احلجـة : واملسلمني  ِّ ُ

َيلبس عليهم ويش ُ ُ ِّ    . )١٢٢٢ ، سؤال ٥١ ، لقاء ٣/١٢٥الباب املفتوح ( .. » عليهم  ِّبهُ


 :؛ وهي ٌرشوط التكفري أربعة 
ْ ؛ بأن يكون عاملا بحرمة الفعل العلمُّتوفر  .١ ُ وال يلـزم أن ) .. ًال يكون جـاهال ( = ً

ٌيكون عاملا بأنه كفر  ً. 
َ ؛ بأن يكون قاصدا الفعل القصدُّتوفر  .٢ ًال يكون خمطئا ( = ً وليس معنـى هـذا ) .. ُ

 .الرشط أن يقصد أن يكفر باهللا العظيم 
ًال يكون مكرها ( = ًتارا ُ ؛ بأن يكون خماالختيارُّتوفر  .٣ َ ُ. ( 
ِبأال يكون عنده من االشتباه بني األدلة مـا جيعلـه يعتقـد ، التأويل السائغ انعدام  .٤ َّ

ٌال يكون عنده تأويل سائغ ( =  َاجلواز   ) .ٌمقبول ٌ
  

 :اخلروج عىل احلاكم الكافر ليس عىل إطالقه ؛ بل هو مرشوط بـ 
 . الذي عندنا من اهللا فيه برهان وقوعه يف الكفر البواح .١
 .َّإقامة احلجة عليه  .٢
 .القدرة عىل إزالته  .٣
 .ٍالقدرة عىل تنصيب مسلم مكانه  .٤
ّأال ترتتب عىل هذا اخلروج مفسدة أعظم من مفسدة بقاء الكافر  .٥ َّ. 

  .ً ليس كل من وقع يف الكفر وأصبح كافرا جاز اخلروج عليه :ُولذلك فإنه يقال 





 

 



 : عن احلاكم الكافر رمحه اهللا ابن حجرقال 
   . )٧٠٥٤:  ، حتت احلديث رقم ١٣/٩فتح الباري ( ..  » ملن قدر عليهاجتب جماهدته « 

  :رمحه اهللا ابن تيميةوقال 
أو يف وقت هو فيـه مستضـعف ؛ ، فمن كان من املؤمنني بأرض هو فيها مستضعف « 

هللا ورسـوله مـن الـذين أوتـوا الكتـاب فليعمل بآية الصـرب والصـفح عمـن يـؤذي ا
 القـوة فـإنام يعملـون بآيـة قتـال أئمـة الكفـر الـذين يطعنـون وأما أهـل. واملرشكني 
 ة عـن يـد وـهـمـوا الكتـاب حتـى يعطـوا اجلزيــوبآيـة قتـال الـذين أوتـ، يف الـدين 
   . )٢/٤١٣الصارم املسلول ( ..  » صاغرون

  :رمحه اهللا ابن بازوقال 
ًرأى املسلمون كفرا بواحا عندهم من اهللا فيه برهانإال إذا ... «  فال بأس أن خيرجوا  : ً
فـال : أمـا إذا مل يكـن عنـدهم قـدرة  ، إذا كان عندهم قدرةهذا السلطان إلزالته  عىل

ًيسبب رشا أكثرأو كان اخلروج  .خيرجوا  ّ ًفلـيس هلـم اخلـروج ؛ رعايـة للمصـالح  : ُ
ّال جيوز إزالة الرش بـام هـو أرش منـه(  عليها أنهُوالقاعدة الرشعية املجمع . العامة  ؛  ) ّ

ِّبل جيب درء الرش بـام يزيلـه أو خيف ُ ٍّأمـا درء الرش برش أكثـر . فـه ّ فـال جيـوز بإمجـاع : ّ
 ً التي تريد إزالة هذا السـلطان الـذي فعـل كفـرا–فإذا كانت هذه الطائفة  . املسلمني

ًصاحلا طيبا ًوتضع إماما  تزيله هبا عندها قدرة –ًبواحا  دون أن يرتتـب عـىل هـذا مـن ً
أمـا إذا كـان ، فـال بـأس  :  هذا السـلطانِّ أعظم من رشٌّاملسلمني ورش فساد كبري عىل

اخلروج يرتتب عليه فساد كبري واختالل األمن وظلم الناس واغتيال مـن ال يسـتحّق 
   . )٨/٢٠٣ الفتاوى(  ..» ال جيوز  فهذا: االغتيال إىل غري هذا من الفساد العظيم 

 : عن اخلروج عىل احلاكم الكافر رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 
فـال نخـرج ؛ ألن  : غري قادرينوإذا كنّا ، ٍفحينئذ نخرج :  عىل إزالته قادرينإن كنّا « 

يرتتـب ثم إذا خرجنـا فقـد . ٌمجيع الواجبات الرشعية مرشوطة بالقدرة واالستطاعة 
ألننـا .  عـىل مـا هـو عليـه  لو بقـي هـذا الرجـلعىل خروجنا مفسدة أكرب وأعظم مما




 

 



َّثم ظهرت العز )١(خرجنا َّله ؛ رصنا أذل ُةِ ِ فهـذه . ومتادى يف طغيانه وكفره أكثـر ، أكثر  ةِْ
ٍتعقل املسائل حتتاج إىل   ،ُوأن تبعد العاطفة يف هذه األمور ، ُوأن يقرتن الرشع بالعقل ، ُّ

ِّفنحن حمتاجون للعاطفة ألجل حتمسنا  وحمتـاجون للعقـل والرشع حتـى ال ننسـاق ، ُ
   . )١٢٢٢سؤال   ،٥١ ، لقاء ٣/١٢٦الباب املفتوح (  .. » وراء العاطفة التي تؤدي إىل اهلالك

  :رمحه اهللا وقال
وإذا رأينـا . ؛ هـذه أربعـة رشوط عندكم من اهللا فيه برهان  ، ًبواحا  ،ًكفرا ، ترواأن « 

فـإن مل يكـن  ،  حتى تكون لـدينا قـدرة عـىل إزاحتـهفال جتوز املنازعة  :–ً مثال –هذا 
 يـقيض –عنـدنا قـدرة   ولـيس–نـا ْفال جتوز املنازعة ؛ ألنه ربـام إذا نازع: لدينا قدرة 

 –للوجـوب  أو فهـذه الرشوط رشوط للجـواز. ّوتتم سـيطرته ، عىل البقية الصاحلة 
يكـن   فـإن مل،برشط أن يكـون لـدينا قـدرة  ؛ لكـن –وجوب اخلروج عىل ويل األمر 

ّأي فائـدة إذا . فال جيوز اخلروج ؛ ألن هذا من إلقاء الـنفس يف التهلكـة : لدينا قدرة 
ً الذي رأينا عنـده كفـرا بواحـا عنـدنا مـن اهللا فيـه برهـان –خرجنا عىل هذا الوايل  ً– 

! ونحن ال نخرج إليه إال بسكني املطبخ وهو معه الدبابات والرشاشـات ؟ ال فائـدة 
ّنعم ال بد أن نتحيـل بكـل حيلـة عـىل القضـاء ! أننا خرجنا لنقتل أنفسنا ومعنى هذا  ّ ّ

..  » عليه الصـالة والسـالمبالرشوط األربعة التي ذكرها النبي  لكن، عليه وعىل حكمه 
   .) ، ط الوطن ٤/٥١٥رشح رياض الصاحلني ( 


ٍمشريا إىل يشء من التالزم بني اخل – رمحه اهللا ابن تيميةقال  ً  : – روج واملفسدةُ

ولعله ال يكاد يعرف طائفة خرجـت عـىل ذي سـلطان إال وكـان يف خروجهـا مـن « 
   . )٣/٣٩١منهاج السنة ( ..  » الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته

 

                                                
 ) .ألننا لو خرجنا : ( املعنى ) ١(




 

 



 


  
  )١(الرد عىل الشبهة

ُولكن إنام ينظر هلذا الرشط يف حال ٌفصحيح ؛ : أما اشرتاط كون احلاكم من قريش 
َّعندما خيتار أهل احلل والعقد ويل األمر: أي   ،االختيار ِّ ُأما عندما يتوىل غري . ُ َّ 

َّويتحصل عىل اخلالفة ، ويتمكن من األمر ؛ ف ِّالقريش ؛ بالغلبة ، والقوة ،  ٍحينئذَّ
ّولو وجد القريش ، وال استبداله ، وال اخلروج عليه ، ال جتوز منازعته  ُ.  


  .د األفضل وُوجبدعوى ُوال نزعه الستبداله ؛ ، خلروج عىل احلاكم املسلم ال جيوز ا

  
  ًبيان الدليل عىل اشرتاط أن يكون اخلليفة قرشيا

  :من األدلة 
  :ريض اهللا عنه يرةحديث أيب هر

   . )٤٦٧٨:  ، مسلم ٣٤٩٥: البخاري ( .. »  يف هذا الشأن ٌتبع لقريشالناس « 
  :ريض اهللا عنهام وحديث ابن عمر

   . )٤٦٨١: مسلم   ،٣٥٠١: البخاري ( .. »  ما بقي منهم اثنان يف قريشال يزال هذا األمر « 
  ًمل يكن قرشياِّبيان املنع من اخلروج عىل احلاكم املتغلب ولو 

  ؛ِّأمجع العلامء عىل طاعة احلاكم املتغلب 
                                                

 . املستويف لرشوط اإلمامة احلاكم غريثار من شبهات حول  ما يِّ اجلواب عىل كلهوفي) ١(




 

 



  :رمحه اهللا ابن حجرقال 
 َّأمجع الفقهاء عىل وجوب طاعة السـلطان املتغلـب واجلهـاد معـه... قال ابن بطال « 

   . )٧٠٥٣:  ، حتت احلديث رقم ١٣/٩فتح الباري ( ..  » وأن طاعته خري من اخلروج عليه
  :رمحه اهللا لوهابحممد بن عبد اوقال 

ٍاألئمة جممعون من كل مذهب عىل أن من تغلب عىل بلد أو بلدان ؛ له حكم اإلمـام «  ّ
   . )٧/٢٣٩الدرر السنية ( ..  » األشياء يف مجيع

ِّ وهذا اإلمجاع مطلٌق ال تقييد فيه ، فليس فيه اشرتاط أن يكون هذا املتغلب:أقول *  ُ ٌ 
ًقرشيا    .ل إال بدليل  وال جيوز تقييد الدلي،ُّ

   .ِّ إىل والية غري القريشصىل اهللا عليه وآله وسلم وقد أشار النبي :ثم أقول * 
  :ريض اهللا عنه أبو ذرفقال 

   . )٤٧٣٢: مسلم (  ) ..ع األطراف َّ جمدًعبداوإن كان ، أوصاين خلييل أن أسمع وأطيع ( 
 :شعر بعدم االختيار ُ تفسري هذا بام يريض اهللا عنها حديث أم احلصنيوجاء يف 

ّأمر إن «  َّجمدع ٌعبد عليكم ُ : مسـلم (  ..» فاسـمعوا وأطيعـوا : يقودكم بكتاب اهللا ... ُ
٤٧٣٩( .   

  :رمحه اهللا النوويقال 
 عىل البالد بشوكته وأتباعـه ؛ ّأو تغلب، ّواله بعض األئمة :  إذا وتتصور إمامة العبد« 

رشح صـحيح ( ..  »احلريـة   ؛ بـل رشطهـاختيـاروال جيوز ابتداء عقد الوالية له مع اال
   .)السابق   ، حتت احلديث٤٢٩ ، ص ١٢  – ١١ مسلم ، جزء

  :رمحه اهللا ابن عثيمني وقال
بـل كـان  ، ليس من العربو ، َغلب الناس واستوىل وسيطرُفلو فرض أن السلطان « 

   .) ، ط الوطن ٦/٣٨٥رشح رياض الصاحلني ( ..  » نسمع ونطيعفعلينا أن  : ًحبشيا ًعبدا 




 

 



  بيان املنع من اخلروج عىل املسلم املفضول لغرض تولية الفاضل
 :ة يمن القواعد الرشع

 ) .درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح : ( قاعدة  .١
ّال جيوز إزالة الرش بام هو أرش منه : ( وقاعدة  .٢  رمحـه اهللاوانظـر كـالم ابـن القـيم ) ّ
،  اإلمجـاع عـىل هـذه القاعـدة رمحـه اهللا قد حكى ابن بـاز كام .  )٣/١٢إعالم املوقعني ( 

   . )١٦ص ( وسيأيت كالمه 
ّ واخلروج عىل املسلم املفضول فيه من املفاسد ما هو أشد عىل املسلمني مـن :أقول * 

  ..وتعطيل للحدود ، وإضاعة لألمن ، وإظهار للفتن ، سفك للدماء : بقائه ؛ من 
 إىل عدم استقرار بيعة أحد ؛ ألنه مهام كـان صـالح ويل  أنه يؤدي:ومن أظهر مفاسده 

كام أن حتديد األفضـلية أمـر . ولو بعد حني ،  أن يوجد من هو أفضل منه َّدُاألمر فال ب
ْفقد خترج مجاعة زعام أن من لدهيا هو األفضل ، متفاوت  َ ً!  

 : عن اخلروج عىل الكافر رمحه اهللا ابن بازقال 
ً كفرا بواحا عندهم من اهللا فيه برهان إال إذا رأى املسلمون«  فـال بـأس أن خيرجـوا : ً

فـال : أما إذا مل يكن عنـدهم قـدرة ، عىل هذا السلطان إلزالته ؛ إذا كان عندهم قدرة 
ًأو كان اخلروج يسبب رشا أكثـر . خيرجوا  ّ ًفلـيس هلـم اخلـروج ؛ رعايـة للمصـالح : ُ
ُوالقاعدة الرشعية املجمع عليها أنه. العامة  ّال جيوز إزالة الرش بام هو أرش منـه  (   :ُ ؛ ) ّ

ّأو خيففـه  ّبل جيب درء الرش بـام يزيلـه ّأمـا درء الرش برش أكثـر . ُ فـال جيـوز بإمجـاع : ّ
ً التي تريد إزالة هذا السـلطان الـذي فعـل كفـرا – فإذا كانت هذه الطائفة .املسلمني 

ًا طيبا ًوتضع إماما صاحل، قدرة تزيله هبا : عندها  –ًبواحا  مـن دون أن يرتتـب عـىل ، ً
أما إذا كان . فال بأس :  هذا السلطان ِّ أعظم من رشٌّ كبري عىل املسلمني ورشٌهذا فساد

واغتيـال مـن ال ، وظلم النـاس ، واختالل األمن ، فساد كبري : اخلروج يرتتب عليه 
الفتـاوى ( .. » فهـذا ال جيـوز : إىل غري هـذا مـن الفسـاد العظـيم ، يستحّق االغتيال 

٨/٢٠٣( .  




 

 



 


  
  الرد عىل الشبهة

َاألصل أن يتوىل احلاكم احلكم  ُ ِ َّ: 
 ) .ِّاستشارة أهل احلل والعقد ( = إما بالشورى  •
 ) .ِأن يويص له احلاكم الذي قبله باألمر من بعده ( = أو باالستخالف  •

وجبـت طاعتـه : ب واسـتقام لـه األمـر َّأخذ احلكم بالقوة ، وتغلـولكن لو جاء من 
   .وحرمت منازعته

  
  ِّبيان اإلمجاع عىل طاعة احلاكم املتغلب وحتريم منازعته

  . )١٥ص ( تقدم 




 

 



 


  
  ثة أوجهالرد عىل الشبهة من ثال

 :الوجه األول 
ّأهل احلل والعقدما دام قد بايع  ٍالزمتان عىل كل واحد ؛ فالطاعة والبيعة ُ ّ من الرعيـة ّ
  .ّأو يتعهد له بذلك بنفسه  وإن مل يبايع

 :الوجه الثاين 
ٌإذ مل يشرتط أحد مـنهم هـذا : كانوا عىل هذا  ، ومن بعدهم ريض اهللا عـنهم أن الصحابة

ُللز الرشط ُ   .البيعة ووجوب الطاعة وم ِ
 :الوجه الثالث 

 –ً فضـال عـن العـامل – ما يوجب عـىل العاقـل املفسدة واملشقةأن يف اشرتاط هذا من 
  .عدم القول به 

 اتسـاع الـبالد وكثـرة ِّواء ؛ إذ يف ظـلَّفتلحق احلاكم واملحكوم عىل السـ :فأما املشقة 
ِّالناس وبعد املسافات ما يلحق أنواعا من املشاق َفيستطيع كـل مـن  :وأما املفسدة .  .ً ّ

ّت سوءا أن يتخلف عن البيعة ويعمل ما شاء من أسباب الفرقة والنزاع بحجة عدم َّبي ً
  !لزوم الطاعة عليه 

  
 بيان وجوب الطاعة ولزوم البيعة بمبايعة أهل احلل والعقد

  وأن الصحابة رضوان اهللا عليهم كانوا عىل ذلك
  :رمحه اهللا ابن تيميةقال 

وإن مل اإلنسان  ٌومناصحتهم ؛ واجب عىل ، والة األمورطاعة : وما أمر اهللاُ به من « 




 

 



كام جيب عليه الصلوات اخلمس . وإن مل حيلف هلم األيامن املؤكدة  ، ُيعاهدهم عليه
 ..» وغري ذلك مما أمر اهللا به ورسوله من الطاعة . والزكاة والصيام وحج البيت 

   . )٣٥/٩الفتاوى ( 
  :رمحه اهللا الشوكاينوقال 

وال مـن رشط ، ُوليس من رشط ثبوت اإلمامة أن يبايعه كل مـن يصـلح للمبايعـة « 
ُالرجل أن يكون من مجلة املبايعني ؛ فإن هـذا االشـرتاط الطاعة عىل  – يف األمـرين – ُ

ّلتحكم يف مسائل ولكن ا. والحقهم  سابقهم ، ّأوهلم وآخرهم ٌمردود بإمجاع املسلمني
ٍالرأي املبني عىل غري أساس يفعل مثل هذا  ُالدين وإيقاعها عىل ما يطابق وإذا تقـرر . ّ

ُ عىل أهل القطر الذي ْوجبتقد : ّاحلل والعقد  ُفهذا الذي قد بايعه أهللك ما ذكرناه 
   . )٤/٥١٣السيل اجلرار ( .. » املتواترة  ُذ فيه أوامره ونواهيه طاعته باألدلةُنفت

  :رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 
 :وال يمكن أن نقول  . ّالبيعة تثبت لإلمام إذا بايعه أهل احلل والعقدومن املعلوم أن « 
ٍإن البيعة حّق لكل فرد من أفراد األمة (  ريض اهللا أن الصحابة : والدليل عىل هذا ) ! ّ

ٍلك من كل فرد من أفراد  ومل يكن ذريض اهللا عنهَبايعوا اخلليفة األول أبا بكر عنهم ّ
ٍفإذا بايع أهل احلل والعقد لرجل . ّمن أهل احلل والعقد  األمة ؛ بل ًوجعلوه إماما ، ُ

ًصار إماما ، وصار من خرج عىل هذه البيعة جيب عليه أن يعود إىل البيعة : عليهم 
ن مثل أل. ّأو يرفع أمره إىل ويل األمر لينظر فيه ما يرى  حتى ال يموت ميتة جاهلية ،

فنقول هلذا الرجل . وإىل الرشور ، يؤدي إىل الفتن ، فاسد ، خطري : هذا املبدأ ؛ مبدأ 
وجيب عليك أن تبايع لويل األمر ، اتق اهللا يف أمتك ، اتق اهللا يف نفسك : ناصحني له 

َوتعتقد أنه إمام ثابت ؛ سواء بايعت أنت أم مل تبايع  ّاألمر يف البيعة ليس لكل  : ًإذا. َ
 ، ٥٤ ، لقاء ٣/١٧٦الباب املفتوح (  ..» ٍرد من أفراد الناس ؛ ولكنه ألهل احلل والعقد ف

   . )١٢٦٢سؤال 
  :رمحه اهللا وقال




 

 



 :فيقـال ) ! فليس كل واحد بايعـه ، نحن مل نبايع اإلمام  : ( –ً مثال –قد يقول قائل « 
 بايعوا أبا بكـر ؛ هـل  حنيريض اهللا عنهمحتى الصحابة  شبهة ، شيطانية ، باطلة ؛  هذه
املبايعـة ! ًيف سـوقه ؟ أبـدا  )١(واحد منهم بايع ؟ حتى العجـوز يف بيتهـا ؟ واليـافع كل

وال . ومتى بايعوا ثبتت الوالية عىل كل أهل الـبالد شـاء أم أبـى ، والعقد  ّألهل احلل
نسـان ّإنه ال بد أن يبـايع كـل إ : يقول – وال من العقالء بل – املسلمني منًأظن أحدا 

ًأو شيخا كبـريا  ،ًعجوزا  ولو،  بيته )٢(ولو يف جحر ًأو صـبيا صـغريا ، ً  مـا قـال أحـد! ً
ّحتى الذين يـدعون الديمقراطيـة يف الـبالد الغربيـة وغريهـا ال يفعلـون هـذا ، هبذا
ً ، حتى انتخاباهتم كلها مبنية عىل التزوير والكذب وال يبـالون أبـدا – وهم كاذبون –

ّ متى اتفق أهل احلل والعقد عىل مبايعـة اإلمـام :الدين اإلسالمي  . إال بأهوائهم فقط ّ
ُولـو جعـل األمـر . ّفاألمر كله ألهل احلل والعقـد ، شاء الناس أم أبوا ، فهو اإلمام 

وحتى من لـيس لـه رأي ، والعجائز والشيوخ ، حتى للصغار والكبار ، لعامة الناس 
ّوحيتاج أن يوىل عليه  رشح ريـاض ( .. » خيتلفـوا   أنَّام ؛ ألهنم ال بـدما بقي للناس إم: ُ

  .) ، ط املرصية ٤/٥٠٣الصاحلني 

                                                
 ) .البائع : ( ٌكذا يف املطبوع ، وله وجه ، ولعل األقرب ) ١(
 .كذا ) ٢(




 

 



 


  
: البخـاري (  .. » أخرجوا املرشكني من جزيرة العـرب«  : صىل اهللا عليه وسـلمقال النبي 

   ) .٤٢٠٨: سلم  ، م٤٤٣١ ، ٣١٦٨  ،٣٠٥٣
أو لنبذ  ً هلذا احلديث سبيال للطعن يف احلكام ؛– من فهمه –ّ ويتخذ البعض :أقول * 

إخراج املرشكني من جزيرة العرب بالطرق غري  بيعتهم ؛ أو لالفتيات عليهم ومبارشة
   :ّوألجل هذا كله يقال املرشوعة ؛ 

  الرد عىل الشبهة من أربعة أوجه
 :الوجه األول 

خراج املرشكني من جزيرة العـرب لداللـة احلـديث عـىل ذلـك ؛ ولكـن هـذا جيب إ
 يف جزيـرة إقامـة دائمـةّ أال تكون هلـم ٌحممول عىل ؛ إذ هو عىل إطالقه ليسالوجوب 
َ ؛ فال يـدخل األجـراء منع قيام شعائر دينهمعىل  أو العرب ،  وال أصـحاب العهـد، ُ

 أبقـى بعـض ريض اهللا عنـه أن عمـر :والدليل عـىل ذلـك  .وجوب أو األمان يف هذا ال
ً فكـان إمجاعـا مـنهم يف  عىل ذلك ؛رضوان اهللا عليهمَّيف املدينة ، وأقره الصحابة  الكفار
  .ِّ النبوي مرفهم األ

 :الوجه الثاين 
ُّأن املخاطب بذلك هو ويل األمر ، وال جيوز  َ  .ّ وال التعـدي عـىل صـالحياته االفتياتُ

 مل يقومـوا بـإخراجهم ، بـل أوكلـوا رضوان اهللا عليهمابة  أن الصح:والدليل عىل ذلك 
  .ِّ النبوي طابً، فكان إمجاعا منهم يف فهم اخلِّذلك لويل األمر 

ُّولكن فيام خيتص هبم ؛ ،  إن آحاد املسلمني خماطبون هبذا اإلخراج :ثم قد يقال 
  .ًبحيث ال يستقدمون املرشكني ما وجدوا إىل االستغناء عنهم سبيال 




 

 



 :لوجه الثالث ا
ّ؛ إال أن الفقهاء متفقون حتديد املراد بجزيرة العرب يف احلديث مع أنه وقع اخلالف يف 

 وهـو مـا وقـع فيـه –عىل أهنا ليست هي اجلزيرة العربية التي يف اصطالح اجلغرافيني 
   .–املخالفني  كثري من

  :رمحه اهللا النوويقال 
َالشافعي خص هذا احلكم بـبعض جزيـلكن «   )١(وهـو ،احلجـاز : وهـو  ، رة العـربّّ

مـن جزيـرة  الـيمن وغـريه ممـا هـو )٢(دون، مكة واملدينة والياممة وأعامهلا  : – عنده –
   . )٤٢٠٨: احلديث رقم   ، حتت٩٥ ، ص ١٢ – ١١رشح صحيح مسلم ، جزء ( .. » العرب 
فتح ( .. » ور اجلمهمذهب «  :أنه  رمحهام اهللا عن قول اإلمام الشافعي ابن حجربل قال 

   . )٣٠٥٣:  ، حتت احلديث رقم ٦/١٩٨الباري 
  :رمحه اهللا ابن تيميةويف اختيارات 

 مكة واملدينة والياممـة والينبـع وفـدك وتبـوك :وهو ، ُويمنعون من املقام يف احلجاز « 
لـبعيل ا  اختيارات(.. » وهو عقبة الصوان من الشام كمعان . ونحوها وما دون املنحني 

   .) ٢٦٤ص 
  :رمحه اهللا ابن تيمية وقال

 وهـي –وقد أمر النبي يف مرض موته أن خترج اليهود والنصارى من جزيرة العرب « 
 من املدينـة وخيـرب وينبـع والياممـة ريض اهللا عنه فأخرجهم عمر بن اخلطاب – احلجاز

   . )٢٨/٦٣٠الفتاوى ( .. » وخماليف هذه البالد 
 :ٍولقائل أن يقول 

 ِّىل بطالن محل احلديث عىل جزيرة العرب التي يف اصطالح اجلغرافيني ؟ما الدليل ع
                                                

 ) .احلجاز : ( أي  )١(
 ) .ما عدا : ( أي  )٢(




 

 



 :فاجلواب 
ّ من اتفاق العلامء عىل إخراج اليمن من احلكم النبويرمحـه اهللا ابن حجرما حكاه  ، مع  ّ

  .أهنا داخلة يف جزيرة العرب عند اجلغرافيني 
 : عن جزيرة العرب رمحه اهللا قال

مكـة واملدينـة : ّاحلجاز خاصـة ؛ وهـو : ُون من سكناه منها ُلكن الذي يمنع املرشك« 
ّالتفـاق ُال فيام سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيـرة العـرب ؛ ، والياممة وما واالها 

ِاجلميع عىل أن اليمن ال يمنعون منها مع أهنا م فـتح البـاري ( ..  » جزيرة العـرب ُن مجلةُ
   . )٣٠٥٣:  ، حتت احلديث رقم ٦/١٩٨

 مع دخوهلا يف حكم صىل اهللا عليه وآله وسلم فخروجها عن حكم النبي :ول أق* 
االستناد عىل  سقوطٌبرهان عىل دليل قاطع عىل تباين احلكمني و: اجلغرافيني 

  .فاحفظ هذا فإنه مهم . االصطالح اجلغرايف يف فهم املراد النبوي 
 : – وهو عىل سبيل التنزل –الوجه الرابع 

وأن إدخال والة األمـور هلـم لـيس ! ام أدخلوا املرشكني جزيرة العرب لو فرضنا أن احلك
ًفإنه ال يعدو أن يكـون عصـيانا مـن ! وأهنم خالفوا األمر النبوي يف هذا اإلدخال ! ٍحلاجة 

ّوليس بأمر كفري يبيح اخلروج عليه وال مبارشة ما من شأنه اخلروج ، ّويل األمر  وأنـا  ! ..ٍ
ُّ ؛ ولكنني أحتدث عن األمور املكفرة ، التي هـي احلـد الفاصـل ُال أهون من شأن املعصية ّ ُ

  .بني ما يوجب اخلروج وما ال يوجبه ، بعد النظر يف الرشوط األخرى املبيحة للخروج 
  

  بيان أن األمر بإخراج املرشكني من جزيرة العرب ليس عىل إطالقه
  :رمحه اهللا ابن بازقال 

َوأن ال يبقـوا، ُفالواجب أن يمنعوا مـن دخوهلـا : زيرة العربية أما يف اجل«  فيهـا ؛ ألن  ُ
 ّأال يبقـى فيهـا إال اإلسـالم وأمـر بقائهم فيها هنى عن صىل اهللا عليه وآله وسلمالرسول 




 

 



 ؛ فـال بإخراج اليهـود والنصـارى وغـريهم مـن اجلزيـرة وأمر ّأال جيتمع فيها دينانو
ُخيرجون ؛ كـام أذن عمـر للتجـار أن يـدخلوا يف مـدد يدخلوها إال حلاجة عارضة ثم 

ّحمددة ثم يرجعون إىل بالدهم ؛ وكام أقر النبـي   اليهـود عـىل صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلمّ
 أن اجلزيـرة العربيـة ال :فاحلاصل . عمر  ثم أجالهم، ّالعمل يف خيرب ملا احتيج إليهم 

ّجيوز أن يقر فيها دينان ؛ ألهنا معقل اإلسالم وم ّنبع اإلسالم ؛ فال جيـوز أن يقـر فيهـا ُ
   . )٢/٤٥٠الفتاوى (  ..» ّاملرشكون إال بصفة مؤقتة حلاجة يراها ويل األمر 

 : عن دخول الكفار جزيرة العرب للتجارة رمحه اهللا وقال
أو قـدموا إىل ويل  ،أو بيع حاجات عىل املسلمني ، لكن إذا قدموا لتجارة ثم يعودون « 

 ؛ ألن رسل الكفار كانوا يقـدمون عـىل فال حرج يف ذلك:  رؤسائهم األمر برسالة من
وكان بعض الكفار مـن أهـل الشـام يقـدمون ، النبي يف املدينة عليه الصالة والسالم 

   . )٣٧٦فتاوى نور عىل الدرب ص ( .. » عىل املدينة لبيع بعض ما لدهيم من طعام وغريه 
  :رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 

ال : فـاملعنى  ؛) دينـان  ال جيتمع يف جزيـرة العـرب ( صىل اهللا عليه وآله وسلمأما قوله « 
ُالكنائس ، وال ينادى فيها  ُ ال تبنى–ً مثال –يعني  . تقام شعائر الكفر يف جزيرة العرب

ٌوليس املعنى أنه ال يتدين أحد من النـاس يف. بالناقوس ، وما أشبه ذلك   ؛ بـل نفسـه ّ
 وأمـا قولـه. َيـع كـام للمسـلمني مسـاجد ِبأو معابد أو  م كنائساملراد أنه ال يكون هل

وأمـا  . السـكنى: فـاملراد منهـا ؛ ) العـرب   اليهود والنصارى من جزيـرةَّألخرجن( 
 . ألهنم ليسـوا قـاطنني بـل سـيخرجون فال يدخلون يف هذا ؛ ما أشبه ذلك وُاألجراء

صـىل اهللا عليـه فيها ؛ فإن الرسـول  رب هيود خيصىل اهللا عليه وآله وسلموأما إبقاء الرسول 
ً مل يبقهم إبقاءا مطلقا عاما وآله وسلم ً ًّ  :؛ يعنـي ) كم فيهـا مـا شـئنا ُّنقـر: ( بـل قـال ، ُ

 حيث اعتدوا ريض اهللا عنهٌوهذا األمد كان النتهائه سبب وذلك يف عهد عمر . إىل أمد 
فطـردهم عمـر  بام عليهمعىل عبد اهللا بن عمر وعىل الرجل الذي بات عنده ومل يوفوا 

   . )١٠٥٥ ، سؤال ٣٩ ، لقاء ٢/٣٦٨الباب املفتوح ( ..  » عنه ريض اهللا




 

 



  بيان أن دور آحاد الناس يف اإلخراج خيتص بام حتت أيدهيم من الصالحية
  :رمحه اهللا ابن بازقال 

 وأن جيتهـدوا مـع ويل، وجيب عىل الرعية يف اجلزيرة العربية أن يسـاعدوا ويل األمـر « 
، وعدم استعامهلم يف أي عمل ، وعدم التعاقد معهم ، عدم جلب املرشكني  : األمر يف

ّوأن يستغنى عنهم بالعامل املسلمني ؛  ُ    . )٢/٤٥١الفتاوى ( ..  » فإن يف ذلك كفايةُ
  بيان املنع من االفتيات عىل ويل األمر فيام هو من صالحياته

 : األمر باملعروف والنهي عن املنكر عن املحتسب يف رمحه اهللا ابن تيميةقال 
 مما ليس من خصـائص الـوالة فله األمر باملعروف والنهي عن املنكر املحتسبوأما « 

   . )٢٨/٦٩الفتاوى ( ..  » وأهل الديوان ونحوهم والقضاة
 : يف موضع آخر رمحه اهللا وقال

ُليس له القتل والقطعفإن املحتسب ... «    .   )٢٨/١٠٩الفتاوى ( ..  » ُ
 يقصد أن إقامة احلدود ليست من صالحيات املحتسب يف األمر باملعروف :أقول * 

  .والنهي عن املنكر 
  بيان أن املعايص ال تبيح اخلروج عىل ويل األمر

  . )٨ص ( تقدم 




 

 



 


  
  الرد عىل الشبهة من ثالثة أوجه

 :جه األول الو
ّليس أمرا حمرما يف كل حالالكافر االستعانة ب    .عند احلاجة فقد جتوز ؛ ً
 : – وهو جواب خاص ببعض احلكام – الوجه الثاين

 بفتـوى مـن كبـاركانـت أحـداث اخللـيج األوىل أن االستعانة بـالقوات الكـافرة يف 
َّ، وعليه ؛ فإن احلكام العلامء  وى جهـة علميـة قويـة  ؛ ألهنـم آخـذون بفتـُال يالمـونُ

  .يف كل مكان واجلامعة موثوق هبا ليس عندهم فحسب ؛ بل عند أهل السنة 
 :الوجه الثالث 

ًفإن هذا يعد حمرما و! وعدم جتويز العلامء لذلك ! لو فرض التحريم    ؛ فـالليس بكفرّ
  .وال خلع بيعتهم بمثل هذا ،  اخلروج عليهم  زوجي

  
  لعلامء املجيزين االستعانة بالكافر عند احلاجةذكر بعض ا

َ الشافعي ، وأمحد ، وأبو القاسم اخلرقي ، وأبو احلسـن السـندي ، وابـن بـاز ، :منهم  ِ
   .رمحهم اهللاوابن عثيمني 
 وال النظـر يف أدلـة ، وال ترجيح القـول بـاجلواز ، االستيعاب يف النقل وليس املقصد

ًأن هذا القول قد قيل قديام وأن ملن قال به حديثا بيان ولكن املقصد ،الفريقني  سـلٌف  ً
  .فيام ذهب إليه 

  :رمحه اهللا ابن قدامةقال 




 

 



ُوال يستعان بمرشك ؛ وهبذا قال ابن املنـذر واجلوزجـاين ومجاعـة مـن أهـل : ٌفصل « 
ّ وكالم اخلرقي يدل عليه أيضا –ّوعن أمحد ما يدل عىل جواز االستعانة هبم . العلم  ِ ُ– 
   . )١٣/٩٨املغني ( .. » ّد احلاجة ؛ وهو مذهب الشافعي عن

  :رمحه اهللا النوويوقال 
؛ وقـد جـاء يف احلـديث ) ارجع فلن أستعني بـمرشك  ( صىل اهللا عليه وآله وسلمقوله « 

فأخـذ .  استعان بصفوان بن أمية قبـل إسـالمه صىل اهللا عليه وآله وسـلماآلخر أن النبي 
 إن كـان :الشافعي وآخرون  وقالديث األول عىل إطالقه ؛ طائفة من أهل العلم باحل
وإال . ُودعت احلاجة إىل االستعانة به ؛ اسـتعني بـه ،  املسلمني َالكافر حسن الرأي يف

َومحل احلديثني عىل هذين احلـالني . فيكره  َ   ،١٢ – ١١رشح صـحيح مسـلم ، جـزء ( .. » َ
   . )٤٦٧٧:  ، حتت احلديث رقم ٤٠٣ص 

  :رمحه اهللا َرقيِاخلوقال 
ُويسهم للكافر «  َ    . )١٦٥١:  ، مسألة رقم ١٣/٩٧املغني ( ..  » َإذا غزا معناُ

  :رمحه اهللا ّالسنديوقال 
 . ٌإذ احلاجـة مسـتثناةُّوحملـه عـدم احلاجـة ؛ . ّيدل عىل أن االستعانة باملرشك حـرام « 

إنـا ال نسـتعني « ديث رشح حـ( .. » فال تعـارض . ُفيحمل ما جاء من ذلك عىل احلاجة 
   . )٢٨٣٢:  ، حتت احلديث رقم ٣/٣٧٦من سنن ابن ماجه » بمرشك 
  :رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 

فـال بـأس ؛ :  إن كـان يف ذلـك مصـلحة ، وأما االستعانة هبم فهذا يرجـع إىل املصـلحة« 
ّمن رشهم وغائلتهم وأال خيدعونا  )١(نخاف برشط أن ة فـال وإن مل يكن يف ذلـك مصـلح. ّ

   . )١١٤٠ ، سؤال ٤٦ ، لقاء ٣/٢٠الباب املفتوح (  ..» جيوز االستعانة هبم ؛ ألهنم ال خري فيهم 
  . )٢٨ص (  رمحه اهللا ابن بازوسيأيت كالم 

                                                
 ) .أن نأمن : ( أو ) .. َّأال نخاف : ( ّكذا يف املطبوع ؛ ولعل الصواب ) ١(




 

 



 بيان أن االستعانة بالقوات الكافرة
  ُيف أحداث اخلليج األوىل كانت بفتوى من أهل العلم

  :رمحه اهللا ابن بازقال 
َملـا تـأملوا هـذا ، ار العلامء يف اململكة العربيـة السـعودية وهيئة كب«  ، ونظـروا فيـه ، ّ

ال و ،  الواجب استعامل ما يـدفع الرضروأن ، سائغأن هذا أمر : ّاحلال ؛ بينوا  وعرفوا
ًجيـب فـورا اسـتعامل مـا يـدفع الرضر عـن املسـلمني ولـو بل  ، جيوز التأخر يف ذلك

   . )٦/١٤٨الفتاوى (  ..»  باالستعانة بطائفة من املرشكني
  :رمحه اهللا وقال

ّوأما ما اضطرت إليه احلكومة السعودية مـن األخـذ باألسـباب الواقيـة مـن الرش « 
واالستعانة بقوات متعـددة األجنـاس مـن املسـلمني وغـريهم للـدفاع عـن الـبالد 

  ٌءفهو إجـرا، ّوحرمات املسلمني وصد ما قد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق 
 وأنـا واحـد –صدر من جملس هيئة كبار العلامء وقد . ًوجائز رشعا ، ّوموفق ، ّمسدد 
  بيان بتأييد ما اختذتـه احلكومـة السـعودية يف ذلـك ، وأهنـا قـد أصـابت فـيام–منهم 
   . )٦/١٧٢الفتاوى ( ..  » فعلته

  ُبيان أنه ال خيرج عىل احلاكم إال بالكفر الرصيح
  . )٨ص ( تقدم 




 

 



 


  
  الرد عىل الشبهة

ِّيعلق بيعته باملال َمن ٌّذم شديد عىل جاء  قد بل. .  اخلروج عىل املسلم ولو ظلموزال جي ُ
َ بمجـيء مـن صىل اهللا عليه وسـلم أخرب النبي كام. .ُفإن أعطي ريض وإن مل يعط سخط 

  .يا وأمر بالسمع والطاعة له مع الصرب عليه ُّيستأثر بالدن
  

 بيان إخبار النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم
  بمجيء من يستأثر باملال مع وجوب السمع والطاعة والصرب

  :ريض اهللا عنه حديث أسيد بن حضريجاء يف 
ًستلقون بعدي أثرةإنكم «   :البخـاري (  ..»  ؛ فاصربوا ؛ حتـى تلقـوين عـىل احلـوض َ

   . )٤٧٥٦:  ، مسلم ٣٧٩٢
 : عن االستئثار رمحه اهللا ابن حجرقال 

َّفبني له أن ذلك ال يقع يف زمانه «  ّوأن االستئثار للحظ الدنيوي إنـام يقـع بعـده ، ... َ ّ
   . )٧٠٥٧:  ، حتت احلديث رقم ١٣/١١فتح الباري ( .. » عند وقوع ذلك بالصرب  وأمرهم

  :رمحه اهللا نيابن عثيموقال 
فـإن ،  ؛ ألنـه أخـرب بـأمر وقـع صىل اهللا عليه وآلـه وسـلموفيه دليل عىل نبوة الرسول « 

، ًفنجـدهم يـأكلون إرسافـا  اخللفاء واألمراء منذ عهد بعيد كانوا يسـتأثرون باملـال ؛
وقـد ، ًويركبـون إرسافـا ، ًويسـكنون إرسافـا ، ًويلبسون إرسافـا ، ًويرشبون إرسافا 

ًولكن هـذا ال يعنـي أن ننـزع يـدا مـن .  بامل الناس ملصالح أنفسهم اخلاصة استأثروا
رشح ( ..  » ّبل نسأل اهللا الذي لنـا ونقـوم بـاحلق الـذي علينـا! أو أن ننابذهم ، طاعة 




 

 



   .) ، ط الوطن ١/٢١٩ رياض الصاحلني
  :ريض اهللا عنهوجاء يف حديث أيب هريرة 

ُعليك السمع والطاعة يف عرسك ويرس«  ٍوأثرة عليـك . ومنشطك ومكرهك . ك ُ َ َ «.. 
   . )٤١٦٥:  ، النسائي ٤٧٣١: مسلم ( 

  :رمحه اهللا ابن األثريقال ،  االستئثار بالدنيا: واألثرة تعني 
ُأراد أنه يستأثر عليكم ؛ فيفضل غريكم يف نصيبه من الفيء ،«  ُ ََّ ُ ُاالنفـراد : واالسـتئثار  ُُ

   . )١/٢٦النهاية (  ..» باليشء 
  :رمحه اهللا النوويوقال 

ّاسمعوا وأطيعوا وإن اختص األمراء بالدنيا ومل يوصلوكم حقكم مما عندهم : أي «  ُ ّ .
رشح صـحيح ( .. » ّوهذه األحاديث يف احلث عىل السمع والطاعة يف مجيـع األحـوال 

   . )٤٧٣١:  ، حتت احلديث رقم ٤٢٨ص   ،١٢ – ١١مسلم ، جزء 
ُأفتى بحرمة  ملا هللارمحه ا ابن عثيمنيوقال   :وم ُسُّبعض أنواع الرِ

ً أن تتخذ مثل هذه األمور وسيلة إىل ال جيوزو«  ّ  يف ّسبهم يف والة األمور والقدحُ
 .. » وما ال ندركه من الدنيا ندركه يف اآلخرة، ولنصرب  ، أشبه ذلك مااملجالس و

   . )١٤٦٥ ، سؤال ٦٥ ، لقاء ٣/٤١٦الباب املفتوح ( 
  يد الشديد عىل من يبايع ألجل الدنيابيان الو ع

 :  قالصىل اهللا عليه وآله وسلم أن النبي ريض اهللا عنهعن أيب هريرة 
: ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إلـيهم وال يـزكيهم وهلـم عـذاب ألـيم « 

ٍرجل عىل فضل ماء ٍورجـل بـايع رجـال بسـلعة بعـد ، بالفالة يمنعه من ابن السبيل  ِ
ورجـل بـايع ، ّرص فحلف له باهللا ألخذها بكذا وكذا فصدقه وهو عىل غري ذلـك الع

: البخـاري ( ..  » ًإماما ال يبايعه إال للدنيا فإن أعطاه منها وىف وإن مل يعطـه منهـا مل يـف
  . )٢٩٣: مسلم ،   ٧٢١٢




 

 



  :رمحه اهللابن العريب قال 
ِالصرب عىل األثرة ّنص يف «  عارضة ( ..  » نكث ألجل منع العطاءِوتعظيم العقوبة ملن ، ِ

   . )١٥٩٥:  ، حتت احلديث رقم ٧/٧٠األحوذي 
  :رمحه اهللا النوويوقال 

ٌّفمستحق هذا الوعيد  : – عىل الوجه املذكور –ُوأما مبايع اإلمام «  ِ َلغشه املسلمني : ُ ِ ِِّ، 
ُوإمامهم   .. » ُن يقتـدى بـهال سـيام إن كـان ممـ، ُّوتسببه إىل الفتن بينهم بنكثه بيعتـه  ،َ

   . )٢٩٣: رقم   ، حتت احلديث٣٠٠ص   ،٢ – ١رشح صحيح مسلم ، جزء ( 
  :رمحه اهللا ابن حجروقال 

واألصل يف مبايعة اإلمـام أن يبايعـه عـىل أن يعمـل بـاحلق ويقـيم احلـدود ويـأمر « 
 ُفمن جعل مبايعتـه ملـال يعطـاه دون مالحظـة املقصـودباملعروف وينهى عن املنكر ؛ 

ًخرس خرسانا مبينا : د فق  وحـاق بـه ؛ إن مل يتجـاوز اهللا، ودخل يف الوعيد املـذكور ، ً
   . )١٣/٢١٦فتح الباري ( .. » عنه 

  :رمحه اهللا ابن تيميةوقال 
وطاعة والة األمور واجبة ؛ ألمر اهللا بطاعتهم ، فمن أطاع اهللا ورسوله بطاعـة والة « 

ال يطيعهم إال ملا يأخذه مـن الواليـة واملـال فـإن ومن كان ، فأجره عىل اهللا : األمر هللا 
    . )٣٥/١٦الفتاوى ( ..  » فامله يف اآلخرة من خالق: أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم 

  :رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 
إن ، لكنه بايعه للدنيا ال للـدين وال لطاعـة رب العـاملني ، فهذا الرجل بايع اإلمام « 

ًمتبعـا :  – والعيـاذ بـاهللا – فيكون هذا الرجـل، وإن منعه مل يف ، أعطاه من املال وىف 
رشح ريـاض ( .. » بل هو بيعتـه عـىل اهلـوى ، وال طاعة مواله ، هلداه  غري متبع، هلواه 

  .)ط املرصية   ،١٨٣٥:  ، حتت احلديث رقم ٤/٥٠٣الصاحلني 




 

 



 


  
   عىل الشبهةالرد

  . عىل حتريم اخلروج عىل الفاسق ّاستقر اإلمجاع وانعقدقد 
  

  بيان أن املعايص ال تبيح اخلروج عىل ويل األمر
   . )٨ص ( تقدم 


فكان .  فبايعناه صىل اهللا عليه وآله وسلمدعانا النبي   :ريض اهللا عنه عبادة بن الصامتقال 
َأن بايعنا عىل السـمع والطاعـة ؛ يف منشـطنا ، ومكرهنـا ، وعرسنـا ، : لينا فيام أخذ ع َ

ُويرسنا ، وأثرة علينا ، وأال ننازع األمر أهله  َ ََ َّ ًكفرا بواحاإال أن تروا « : قال . ٍ  عنـدكم ً
   .)واللفظ له  ٤٧٤٨: مسلم  ، ] ٧٠٥٦ [ ٧٠٥٥: البخاري (  ..» من اهللا فيه برهان 
 الترصيح بعدم جواز اخلروج عىل احلاكم إال بقيد الكفر الرصيح ، :ففي هذا احلديث 

َّقـد يتـوهم لكن جاءت نصوص أخـرى ؛  )٨ص ( ُوهذا ما نقلت اإلمجاع عليه  َ َ 
َجواز اخلروج عىل احلاكم العـايص الـذي مل يقـع يف الكفـر ، أهنا تفيد اهرها وظب

َجمـع عـىل داللتـه ُ املريض اهللا عنه ما يتعارض مع حديث عبادةذا وه سأسـتعرض و! ْ
ًتوجيها علميا ، هاأظهر هذه النصوص لتوجيه   :ً فأقول مستعينا باهللا ً

  ّالنص األول
  :رمحه اهللا أخرجها ابن حبان ريض اهللا عنهرواية حلديث عبادة 

  . )٤٥٦٦( . .» ً هللا بواحا ًمعصيةإال أن تروا « : بلفظ 




 

 



ُقد يظن البعض أن ف  !جواز اخلروج إذا أمر باملعصية فيد ُاية يظاهر هذه الروُّ
، وبيـان ذلـك ا عىل جواز اخلروج عىل احلاكم غري الكـافر ذه يف ال حجة: ُّق أنه واحل

  :من ثالثة أوجه 
 :الوجه األول 

 ، عن جنادة بن أيب أمية ، عـن عبـادة برس بن سعيد: ( ِ من طريق الصحيحنيأن لفظ 
 :ِ مـن طريـق حبـان ابـن مما عند ّأصح؛ وهو » ًبواحا  ًكفرا« ) : ًبن الصامت مرفوعا ا

  . رحم اهللا اجلميع) حيان (  أوثق من) برس ( ؛ فـ) به ، جنادة   ، عنالنرض حيان أيب( 
 :الوجه الثاين 
ً؛ فالكفر يصح أن يسمى معصـية ؛ بالكفر – هنا –) املعصية ( جيب تفسري  ألن اسـم  ّ

  :ري أمرانواملوجب هلذا التفس. يشمله  املعصية
 .منع اخلروج إال يف حالة الكفر  ّاإلمجاع املستقر عىل .١
  .ولو عىص  األحاديث األخرى املانعة من اخلروج عىل احلاكم .٢

 : –ّ وهو وجه قوي دقيٌق – الوجه الثالث
  ؛)املعصـية (  سيق يف غري مسـاق احلـديث الـذي فيـه) الكفر ( الذي فيه  احلديثأن 

ًكفرا بواحا «  فحديث ، ) اخلـروج ( =  عن مرشوعية املنابذة ًاء جوابا عىل السؤال ج»ً
ًمعصية هللا بواحا «  وحديث  :فمعنى احلـديثني ، املعصية  ً جاء تقريرا لعدم الطاعة يف»ً

ٌومعلـوم أن . .تطيعوا إن أمـرتم باملعصـية  البواح ، وال ال خترجوا إال إن رأيتم الكفر
ّه جتويز اخلـروج ؛ إذ غايتـه أال يطـاع يف تلـك يلزم من النهي عن الطاعة يف املعصية ال

  .املعصية فحسب 
ِّومما جييل هذا   ..فظني َّتأمل الل: الوجه ُ

 ً  بواحـا  إال أن تـروا كفـرا « : قـال  ، ّوأال ننازع األمر أهله ( ... :فلفظ الرواية األوىل 
ظ الروايـة ولفـ.  .البخـاري ومسـلم، وهو مـا أخرجـه ) » برهان  عندكم من اهللا فيه  

وإن أكلـوا مالـك ، ٍ يف عرسك ويرسك ومكرهك وأثـرة عليـك اسمع وأطع « :الثانية 




 

 



ًورضبوا ظهرك ؛ إال أن تكون معصية هللا بواحا    .ابن حبان ، وهو ما أخرجه » ً
ال طاعة «  :ريض اهللا عنه ٍّالذي أخرجه ابن حبان ؛ هو يف معنى حديث عيل و :أقول * 

  .واهللا أعلم  ،  )٤٧٤٢:  ، مسلم ٧٢٥٧: لبخاري ا( .. » يف معصية اهللا 
اختصـاص روايـة الكفـر  نِ مـا يؤيـد مـا قررتـه مـرمحـه اهللا البن حجرُ وجدت ثم* 

 حيـث قـال بعـد ن دون خـروج ؛ِباخلروج ورواية املعصية باإلنكار وعدم املوافقة مـ
  :الروايتني أن ذكر

نت املنازعة يف الوالية ؛ فال ينازعـه عىل ما إذا كا) الكفر ( محل رواية  : والذي يظهر« 
عـىل مـا إذا كانـت ) املعصية ( ومحل رواية . يف الوالية إال إذا ارتكب الكفر  بام يقدح

مل يقدح يف الوالية نازعه يف املعصية بأن ينكر عليه برفق  الوالية ؛ فإذا املنازعة فيام عدا
فـتح البـاري (  ..» ًن قـادرا وحمل ذلـك إذا كـا ،له بغري عنف  ويتوصل إىل تثبيت احلق

١٣/١١( .   
  ّالنص الثاين

  :ريض اهللا عنهاحديث أم سلمة 
   . )٤٧٧٧: مسلم ( ..  » ما صلوا، ال « : أفال نقاتلهم ؟ قال : قالوا 

 :فهذا احلديث 
  . من اخلروج عىل احلكام ما صلوااملنع :  عىل – بمنطوقه –ّيدل 

   !روج إذا مل يصلواجواز اخل:  عىل – بمفهومه –ّويدل 
  .ريض اهللا عنهوال تتعارض مع حديث عبادة،  فال إشكال فيها :فأما داللة املنطوق  •
ٌفاجلواب عنها له تعلق بمسألة تارك الصالة :وأما داللة املفهوم  •  اختلـف التـي قـد ُّ

  ..قولني  عىل أهل السنة واجلامعةفيها 
ٍفحينئذ ال يشكل هـذا املفهـوم ؛   :– َّ وهو الذي يرتجح لدي– فإن قيل بكفر تاركها




 

 



ٌألنه فعل مكفر موجب للخروج  ٌ ٌ.  
 ؛ مكفـر عـىل وجـهفيجب تقييـد هـذا املفهـوم بـام إذا تركوهـا : وإن قيل بعدم كفره 

 :واملوجب هلذا التقييد ثالثة أمور .  –ً مثال – كاجلحود
 .ما أمكن ، إذ اجلمع بني النصوص واجب  ، اجلمع بني األحاديث .١
 ريض اهللا عـىل مفهـوم حـديث أم سـلمة ريض اهللا عنهم منطوق حديث عبادة تقدي .٢

  .داللة املنطوق مقدمة عىل داللة املفهومومن املعلوم أن  ، عنها
 وإمجاعهم ريض اهللا عنهّ عىل ما دل عليه حديث عبادة إمجاع أهل السنة واجلامعة .٣
اع أهل السنة عىل عدم  بيان إمج) ٩و  ٨ص ( َّوتقدم .. ىل أنه غري مقيد  ع– كذلك –

  .  من هذا اإلمجاع يشءال يستثنىعىل أنه  وإمجاعهم،  البواح الكفراخلروج إال يف حالة 
  ّالنص الثالث

  :ريض اهللا عنهحديث عوف بن مالك 
 .. » ما أقاموا فـيكم الصـالة، ال « : أفال ننابذهم بالسيف ؟ قال ! يا رسول اهللا : قيل 

   . )٤٧٨١: مسلم ( 
 :ا احلديث فهذ

 . املنع من اخلروج عىل احلكام ما أقاموا فينا الصالة : عىل – بمنطوقه –ّيدل 
  !جواز اخلروج عليهم إذا مل يقيموا فينا الصالة :  عىل – بمفهومه –ّويدل 

  .ريض اهللا عنهوال تتعارض مع حديث عبادة ،  فال إشكال فيها :فأما داللة املنطوق  •
ٌاجلواب عنها له تعلق بتفسري قوله ف :وأما داللة املفهوم  • مـا  « وسلم صىل اهللا عليه وآلهُّ

  :حيتمل معنيني ؛ حيث إنه »أقاموا فيكم الصالة 
 ) .َّصلوا  ( = يف أنفسهمأقاموا الصالة : املعنى األول 

  ) .ّمكنوكم من إقامة شعرية الصالة  ( = فيكمأقاموا الصالة : واملعنى الثاين 
ْفإن فرست إقام ِّ عـوف  ٍ فحينئذ يكـون حـديث مالـك بـن:تهم الصالة باملعنى األول ُ




 

 



  )٣٤ص ( تقـدم الـذي ) ّالـنص الثـاين  ( ريض اهللا عنهـا كحديث أم سلمة ريض اهللا عنه
ْ عىل قويل أهل السنة واجلامعة يف مسألة تارك الصالة توجيه داللته َ ْ َ.  

ْوإن فرست باملعنى الثاين  ِّ اللة املفهوم هذه بام إذا منعونا من  فاجلواب أنه جيب تقييد د:ُ
ّعىل وجه مكفرإقامتها   واملوجـب هلـذا التقييـد   .–ً مثال – ككراهية رشعية الصالة  ؛ٍ

 )ّالـنص الثـاين  ( ريض اهللا عنهـابياهنـا يف توجيـه حـديث أم سـلمة  ثالثة أمـور تقـدم
 .  )٣٤ص ( 




 

 



 


)١(  
   من ثالثة أوجهالرد عىل الشبهة

 :الوجه األول 
بايعنا عىل السمع والطاعة ؛ يف منشـطنا   :ريض اهللا عنه ُأنه خيالف حديث عبادة بن الصامت

َومكرهنا وعرسنا ويرسنا وأثرة علينا ؛ وأال ننازع األمر َّ ٍ ُأهلـه  َ ًإال أن تـروا كفـرا «  :قـال . َ
   . )٤٧٤٨: ، مسلم  ] ٧٠٥٦[  ٧٠٥٥: البخاري (  ..» ن ًبواحا عندكم من اهللا فيه برها

   .الوجه الثاين: هو   وهذا،عىل منع اخلروج إال يف حالة الكفر املنعقد  ُخيالف اإلمجاعبل 
 :الوجه الثالث 

ّليس كل ما يظن أنه بدعة يكون كذلك  ُ ٍبل ليست كل بدعة يتفـق العلـامء عـىل أهنـا ! ّ ّ
ًيئا موافقة لطائفة من البدعة ؛ فقد يفعل احلاكم ش    .علامء ال ترى يف هذا الفعل بدعةً

  
  بيان املنع من اخلروج إال يف حالة الكفر الرصيح

   . )٨ص ( تقدم 
  :رمحه اهللا ابن حجرقال 

وعاقبوا العلامء  فقد دعا املأمون واملعتصم والواثق إىل بدعة القول بخلق القرآن ،... « 
ومل يقل أحـد بوجـوب اخلـروج ها بالقتل والرضب واحلبس وأنواع اإلهانة ، من أجل

ِّ ، ودام األمر بضع عرشة سنة ، حتى ويل املتوكل اخلالفـة ؛ فأبطـل عليهم بسبب ذلك
  . )٧١٣٩:  ، حتت احلديث رقم ١٣/١٢٤فتح الباري ( .. » املحنة وأمر بإظهار السنة 

                                                
ِّملكفرة  عن البدعة غري ا– هنا –ُيالحظ أن احلديث ) ١( ُ. 




 

 



 
 

  
 بعـض وبقيـام ، عـنهم ريض اهللاحلسـني بـن عـيل واابن الـزبري  فعله باميستدل بعضهم 

  .احلجاج   مع ابن األشعث عىلرمحهم اهللالتابعني 
  الرد عىل الشبهة من أربعة أوجه

 :الوجه األول 
  .فر الرصيح ِمل تستثن إال الكو، متنع من اخلروج ولو ظلم ولو فسق ولو عىص دلة أن األ

 :الوجه الثاين 
 ُإنكـار بعـض التـابعنيو ، ريض اهللا عنهم أمجعـني البن الزبري وللحسني خمالفة الصحابة

  .َ الدخول مع ابن األشعث رمحهم اهللا
 :الوجه الثالث 

ًأن اخلارجني عىل احلجاج كان خروجهم مبنيا عىل  ّ َّ ، ال عىل جمرد الظلم تكفريهم لهِ ُ.  
 :الوجه الرابع 

  . عىل منع اخلروج عىل احلاكم ؛ إال يف حالة الكفر الرصيح ّاإلمجاع استقر بعد ذلكأن 
  

  بيان املنع من اخلروج عىل احلاكم الفاسق الظامل
  :ريض اهللا عنه حديث ابن عباسجاء يف 

ٌ؛ فميتـة ًفإن من فارق اجلامعـة شـربا فـامت  . فليصربًمن رأى من أمريه شيئا يكرهه « 
   . )٧٤٦٧:  ، مسلم ٧٠٥٣: البخاري (  ..» جاهلية 

  :ريض اهللا عنه حديث أسيد بن حضريوجاء يف 




 

 



ًإنكم ستلقون بعدي أثرة ؛ «    ،٣٧٩٢: البخاري (  ..»  حتى تلقوين عىل احلوض فاصربواَ
   . )٤٧٥٦: مسلم 
  .ظلم ُوأن فيه ما يشعر بال،  بيان املراد باالستئثار  )٣٠ص (  وتقدم

  :رمحه اهللا ابن عثيمنيفقد قال ًوتطبيقا هلذا ؛ 
 ؛ نصـرب أن نصـرب: موقفنا نحو اإلمام أو نحو الوايل الذي مل يعدل أو لـيس بعـادل « 

ـىل ـتئثاره  ـع ـىل اـس ـىل ـجـوره ، وـع ـه ، وـع ـاحلني ( .. » ظلـم ـاض الـص   ،٣/٣٦٤رشح رـي
   .)ط الوطن 

  احلاكم يف الكفر الرصيحُبيان أنه ال يستثنى من هذا املنع إال وقوع 
  :ريض اهللا عنهعبادة قال 

َأن بايعنا عىل السمع: فكان فيام أخذ علينا .  فبايعناه صىل اهللا عليه وآله وسلمدعانا النبي  َ 
ٍوأثرة علينا ، ويرسنا ، وعرسنا ، ومكرهنا ، والطاعة ؛ يف منشطنا  َ َوأال ننـازع األمـر . َ ّ

ُأهله    ٧٠٥٥: البخـاري ( .. » ً بواحا عندكم من اهللا فيه برهان ًفراإال أن تروا ك« : قال  .َ
   . )٤٧٤٨: ، مسلم  ] ٧٠٥٦[ 

  بيان اإلمجاع عىل أنه ال يستثنى إال الكفر الرصيح
   . )٨ ص( تقدم 

 بيان خمالفة الصحابة للحسني وابن الزبري ريض اهللا عنهم أمجعني
  ع ابن األشعثوإنكار بعض كبار التابعني رمحهم اهللا الدخول م

  :رمحه اهللا البخاريقال 
ملـا خلـع : قال ، عن نافع ، عن أيوب ، حدثنا محاد بن زيد ، حدثنا سليامن بن حرب 

صـىل إين سمعت النبي : املدينة يزيد بن معاوية مجع ابن عمر حشمه وولده فقال  أهل
نا قـد بايعنـا هـذا وإ، » ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة « : يقول  وآله وسلم اهللا عليه




 

 



ٌوإين ال أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل عىل بيـع اهللا ، بيع اهللا ورسوله  الرجل عىل ً
ًوإين ال أعلم أحدا منكم خلعه وال بايع يف هـذا األمـر ، له القتال  ورسوله ثم ينصب

   . )٧١١١صحيحه ( ..  إال كانت الفيصل بيني وبينه
  :ريض اهللا عنهسني احلن  عرمحه اهللا ابن األثريوقال 

منهم أخوه حممد  ، فنهاه مجاعة، فتجهز للمسري ، فأتاه كتب أهل الكوفة وهو بمكة « 
   . )٢/٢٨أسد الغابة ( .. » ابن احلنفية وابن عمر وابن عباس وغريهم 

  :رمحه اهللا ابن تيميةوقال 
  عبـد اهللا بـن ؛ كـام كـانينهون عن اخلروج والقتال يف الفتنةوكان أفاضل املسلمني « 

ينهون عام احلرة عن اخلروج : وغريهم ، وعيل بن احلسني ، وسعيد بن املسيب ، عمر 
ينهون عن اخلروج يف فتنـة : وغريمها  ،وجماهد ، البرصي  وكام كان احلسن . عىل يزيد

   . )٤/٥٢٩منهاج السنة (  .. » األشعث ابن
  :رمحه اهللا وقال

أشار : ً أن خيرج إىل أهل العراق ملا كاتبوه كتبا كثرية  عنهريض اهللاوهلذا ملا أراد احلسني « 
عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأيب بكر بن عبـد الـرمحن بـن 

   . )٤/٥٣٠منهاج السنة ( .. »  ... ّأال خيرج: بن هشام ااحلارث 
 :ّ ملا ذكر قتال أهل املدينة ليزيد رمحه اهللا ابن كثريوقال 

ممن مل ينقض العهـد عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ومجاعات أهل بيت النبوة د كان وق« 
   .) هـ ٦٤:  ، حوادث سنة ٨/٢٣٥البداية والنهاية ( .. » ًوال بايع أحدا بعينه بعد بيعته ليزيد 

  :ريض اهللا عنه عن احلسني رمحه اهللا وقال
وأشـار عليـه ،  منـه ذروهحو،  من ذلك أشفقوا عليه: وملا استشعر الناس خروجه « 

وذكـروا ،  باملقام بمكـة أمروهو،  إىل العراق بعدم اخلروجذوو الرأي منهم واملحبة له 
   .) هـ ٦٠:  ، حوادث سنة ٨/١٦١البداية والنهاية (  ..» ما جرى ألبيه وأخيه معهم 




 

 



 وأختم هذا املبحث بنقل عبارات لبعض الصحابة
  )١(ريض اهللا عنهم أمجعني احلسني وابن الزبري قيام يف إنكار

 يف اخلروج ريض اهللا عنهام بن عيل احلسنياستشارين   :ريض اهللا عنهامعبد اهللا بن عباس قال 
  .لوال أن يزري يب الناس وبك لنشبت يدي يف رأسك فلم أتركك تذهب : فقلت 

  .ك اتق اهللا والزم بيتك وال خترج عىل إمام  :ريض اهللا عنه أبو سعيد اخلدريوقال له 
ّأذكركام اهللا إال رجعـتام وال تفرقـا   :ريض اهللا عنهم أمجعني البن الزبري وابن عمر لهوقال 

  .بني مجاعة املسلمني 
 فأدركته ريض اهللا عنهام احلسني بن عيلبلغني خروج   :ريض اهللا عنه أبو واقد الليثيوقال 
  . إنام خرج يقتل نفسه ، خروج فإنه خيرج يف غري وجه، خيرج ّ فناشدته باهللا أال، بملل 
اتـق اهللا وال :  فقلـت ريض اهللا عنهً حسيناكلمت   :ريض اهللا عنهام جابر بن عبد اهللاوقال 

  .فعصاين ، فواهللا ما محدتم ما صنعتم ، ترضب الناس بعضهم ببعض 
  بيان أن اخلارجني عىل احلجاج مل خيرجوا ملجرد الفسق

 : رمحه اهللا النوويقال 
 ..» ّ ؛ بل ملا غري مـن الرشع وظـاهر الكفـر ليس بمجرد الفسق احلجاج قيامهم عىل« 
   . )٤٧٤٨ : ، حتت احلديث رقم ٤٣٣ ، ص ١٢ – ١١رشح صحيح مسلم ، جزء ( 

  بيان انعقاد اإلمجاع واستقراره بعد هذه الفتن عىل منع اخلروج
  :وتقرير هذا من أربعة أوجه 

                                                
 وانظـر ، ٣٠٠/ ٣ »سـري أعـالم النـبالء «  هــ ، ٦٠ حوادث سنة ٨/١٥٢» البداية والنهاية « ) ١(

 الشيخ بدر بن عيل العتيبيخ لأل) وصيتي لإلخوان بمنهج أهل السنة يف نصيحة السلطان (  :كتاب 
 .)  ٢٨ص (  وفقه اهللا




 

 



 :الوجه األول 
  . ؛ وهذا ظاهر ً زمنامتأخرةأن حكاية اإلمجاع 

 :الوجه الثاين 
وعـن  ريض اهللا عـنهمابـن الـزبري واحلسـني بعد الكالم عـن قيـام رمحه اهللا النوويقال 

  :رمحهم اهللا بعض التابعنيخروج 
 اخلـروج ثم حصل اإلمجاع عىل منـع ؛ ًهذا اخلالف كان أوالوقيل إن : قال القايض « 

     . )٤٧٤٨: احلديث رقم   ، حتت٤٣٣ ، ص ١٢ – ١١ رشح صحيح مسلم ، جزء(  ..»  )١(عليهم
 :الوجه الثالث 

  :رمحه اهللا ابن تيميةقال 
 عىل ترك القتال يف الفتنة لألحاديـث الصـحيحة الثابتـة استقر أمر أهل السنةوهلذا « 

 ويـأمرون بالصـرب وصاروا يذكرون هذا يف عقائدهم صىل اهللا عليه وآله وسلمعن النبي 
 مة وترك قتاهلم وإن كان قد قاتل يف الفتنة خلـق كثـري مـن أهـل العلـمعىل جور األئ

   . )٤/٥٢٩منهاج السنة ( .. » والدين 
 :الوجه الرابع 

  :رمحه اهللا ابن حجرقال 
 يعنـي أنـه كـان يـرى اخلـروج بالسـيف عـىل أئمـة) وكان يرى السيف : ( وقوهلم « 

 ملا رأوه قد أفىض ر عىل ترك ذلكّاستقر األملكن  . ٌهذا مذهب للسلف قديمو، اجلور 
ّإىل أشد منه ؛ ففي وقعة احلرة ووقعـة ابـن األشـعث وغريمهـا عظـة ملـن تـدبر ٌ ِ ّ ّ)٢(  «.. 

  .)احلسن بن صالح بن حي :  ، ترمجة ١/٣٩٩هتذيب التهذيب ( 

                                                
 .إال عند الكفر البواح : أي ) ١(
  ؟فأين من يتدبر) ٢(




 

 



 


)١(  
  ة من أربعة أوجهالرد عىل الشبه

 :الوجه األول 
َّال يسلم لكم بكون مجيع احلكام حيكمون بغري ما أنزل اهللا  ؛ بل هناك من حيكم بام أنزل ُ

ٍاهللا وجيتهد يف ذلك ، وإن كنت ال أدعي الكامل ألحد منهم  َ َّ ُ.  
 :الوجه الثاين 

ًليس كل من حكم بغري ما أنزل اهللا يكون كافرا ليسـت بمعنى أنه  ، ٌهناك تفصيل ؛ إذ ّ
ِّهذه املسألة مكفرة يف كل    .ال وحاألًِّ

 :الوجه الثالث 
َال ينكر أنه قد يوجد من احلكام من وقع يف احلكم بغـري مـا أنـزل  – يف هذا الزمان – ُ

ِّاهللا عىل صورته املكفرة  ٍوإن وقع يف أمر مكفر –ولكن احلاكم . ُ ٍِّ ال جيوز تكفريه فإنه  – ُ
 يـقيض بعـدم تنزيـل ألن اعتقاد أهل السنة واجلامعـة.  عليه ة احلجةبعينه إال بعد إقام
َّعينني ُاألحكام عىل امل ًأو متـأوال  ..ًفقد يكون جـاهال . إال بعد إقامة احلجة َ أو قـد .. ِّ

َّيكون عنده من علامء السوء من لبس عليه  َ ٍ  التـي توجـب إىل غري تلك االحتامالت... ِ
ُئن كانت احلدود تدرأ بالشبهات ؛ ول؛ ستعجال اال ُّالرتيث وعدم   .وىل أالكفر فإن ُ
ِّهل أقيمت احلجة عىل كل حاكم بعينه بحيـث يسـتطيع املكفـر اجلـزم  :وهنا السؤال  ُ
   ؟َّنيَعُبكفر ذلك امل

  
                                                

 .وهو مطبوع » احلكم بغري ما أنزل اهللا « وانظر كتايب اآلخر ) ١(




 

 



  َبيان وجود من حيكم بالرشيعة وجيتهد يف ذلك
َ ردا عىل من أطلق القول بأن الدول العربية واإلسـالمية ال حتكـمرمحـه اهللا ابن بازقال  ً ّ 

 ( ! ) :بالرشيعة إال يف األحوال الشخصية 
  يف ّ حتكـم الرشيعـة– بحمـد اهللا –؛ فـإن السـعودية وهذا اإلطـالق غـري صـحيح « 

 أنحـاء وقـد أنشـأت املحـاكم الرشعيـة يف سـائر، شعبها ، وتقيم احلـدود الرشعيـة 
أن حكومـة  وقـد بلغنـي. ليست معصومة ال هي وال غريها مـن الـدول و، اململكة 

ٍوبكل حال فالواجب الرجوع . بروناي قد أمر سلطاهنا بتحكيم الرشيعة يف كل يشء 
عن هذه العبارة وإعـالن ذلـك يف الصـحف املحليـة يف اململكـة العربيـة السـعودية 

ًولو عربت باألكثر لكان املوضوع مناسبا، والكويت  َ . كونه هو الواقع يف األغلب  ؛ لّ
   . )٨/٢٤٣الفتاوى (  ..» نسأل اهللا لنا ولك اهلداية 

 :ر يف الرياض َّ فجمنً تعليقا عىل احلكم الصادر فيرمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 
ٍوإنني هبذه املناسبة ألعجب من أقوام أطلقوا ألسنتهم بشـأن احلكـم فـيهم «  مـع أن . ُ

ٍفقد صـدر مـن عـدد مـن قضـاة املحكمـة الـذين  ؛ ماحلكم صادر بأقوى طرق احلك
ُوأيد احلكم بموافقة هيئة التمييـز ، يؤمتنون عىل دماء الناس وأمواهلم وفروجهم  ِّ ثـم ، ُ

ّ من قبل ويل األمر ثم جرى تنفيذه، بموافقة املجلس األعىل للقضاء  َ ومـن املعلـوم ... ِ
د العامل اآلن يف احلكم بام أنزل اهللا  أقوى بال– وهللا احلمد – أن بالدنا: للخاصة والعامة 

 الفتـاوى الرشعيـة يف القضـايا العرصيـة( ..  » يشـهد بـذلك القـايص والـداين. عز وجل 
   .) ، ط األوىل ٨٤ص 

 بيان أنه ال جيوز التكفري بمسألة احلكم بغري
  ّما أنزل اهللا عىل اإلطالق بل ال بد من التفصيل

ّإن القول بالتكفري مطلقا بكل صو ٍرة من صور احلكم بغري ما أنزل اهللا يلزم منه لـوازم ً
   :وبيان هذا عىل النحو التايلفاسدة ؛ 




 

 



 :املقدمة األوىل 
ّمسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا ال ختتص باحلاكم أو القايض ؛ بل يدخل فيها كـل مـن 

  :رمحه اهللا ابن تيميةَّتوىل احلكم بني اثنني ؛ لذلك قال شيخ اإلسالم 
ِأو متويل ديـوان  ،ٍصاحب حرب : ًسواء كان  ، ٍ من حكم بني اثنني فهو قاضوكل«  ِّ، 

ًأو منتصبا لالحتساب باألمر باملعروف والنهي عـن املنكـر   حيكـم بـني حتـى الـذي، ِ
   . )١٨/١٧٠الفتاوى ( .. » ُّاخلطوط ؛ فإن الصحابة كانوا يعدونه من احلكام  الصبيان يف

 :املقدمة الثانية 
ٌلواقع يف أي معصية يصدق عليه أنه حـاكم بغـري مـا أنـزل اهللاملرء ا ُ ُ ٍ حـالق : ًفمـثال   ؛ّ

ُاللحية يكون كذلك ؛ ألن حكم اهللاِ تعاىل يف اللحية أال حتلق  ّ َ ْ ُ ّفمن ثم كان احلالق قد ، ِ َ
  .َّحكم هواه يف شأن نفسه ومل يأخذ بحكم اهللا تعاىل 

 ) :النتيجة ( = الالزم الفاسد 
َتكفري كل من وقع يف املعصيةا  هذيلزم من   !كحالق اللحية يف املثال السابق  ! ّ

 : وألجل فساد هذا اإلطالق فقد قال العلامء عن آية املائـدة                 
          ] ٤٤: املائدة[ :  

 .ٍأن ظاهرها ليس بمراد  •
  . عىل إطالقها خذهاوأنه ال جيوز أ •

  :رمحه اهللا ابن عبد الربقال 
ْضلتوقد «  يف هذا الباب فـاحتجوا ، واملعتزلة ، اخلوارج :  من أهل البدع مجاعة من ّ

 :  مثـل قولـه تعـاىل ليست عىل ظاهرهاٍبآيات من كتاب اهللا                 
          ] ١٧/١٦التمهيد ( ..  »  ]٤٤: املائدة( .   

  :رمحه اهللا أبوحيان األندليسوقال 
هي : وقالوا ،  من عىص اهللا تعاىل فهو كافر كلّواحتجت اخلوارج هبذه اآلية عىل أن « 




 

 



   . )٣/٤٩٣تفسريه ( .. »  من حكم بغري ما أنزل اهللا ؛ فهو كافر كلٌّنص يف 
  :رمحه اهللا ابن حزموقال 

 : فإن اهللا عز وجل قال «                           ] ٤٤: املائدة[ ،  
  : وقال تعاىل                          ] وقـال  ]٤٥: املائـدة ، 

ـاىل   : تـع                        ] ـدة ـزم  ؛  ]٤٧: املاـئ َفليـل ُ ْ
ٍاملعتزلة أن يرصحوا بكفر كل عاص وظاملٍ وفاسق ألن كل عامل باملعصية فلـم ٍ حيكـم  ُ

   . )٣/٢٧٨الفصل ( ..  » بام أنزل اهللا
  ًبيان أنه ليس كل من وقع يف الكفر يكون كافرا

   . )٩ص ( تقدم 
 وأختم الكالم عىل هذه الشبهة بنقل فتويني
  َّللجنة الدائمة يف مسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا

  : )٢/١٤١فتاوى اللجنة ( الفتوى األوىل 
 : متى جيوز التكفري ومتى ال جيوز ؟ وما نوع التكفري املذكور يف قوله تعاىل :السؤال 

                    ] ؟ ]٤٤: املائدة  
أما  :وبعد ..  احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه :اجلواب 

قولك متى جيوز التكفري ومتى ال جيوز فنرى أن تبني لنا األمور التي أشكلت عليك 
  :  يف قوله تعاىلأما نوع التكفري. حتى نبني لك احلكم فيها           

       ] قال ابن : ( قال القرطبي يف تفسريه ،  فهو كفر أكرب  ]٤٤: املائدة
ًومن مل حيكم بام أنزل اهللا ردا للقرآن وجحدا  : رمحه اهللا وجماهدريض اهللا عنهامعباس  ً

وأما من حكم بغري ما أنزل .. انتهى ) .  فهو كافر صىل اهللا عليه وآله وسلمل لقول الرسو
ُاهللا وهو يعتقد أنه عاص هللا لكن محله عىل احلكم بغري ما أنزل اهللا ما يدفع إليه من  ٍ

أو قرابته أو صداقته للمحكوم له  الرشوة أو غري هذا أو عداوته للمحكوم عليه




 

 



ًأكرب ؛ بل يكون عاصيا وقد وقع يف كفر دون كفر فهذا ال يكون كفره ، ونحو ذلك 
وباهللا التوفيق وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله  .وظلم دون ظلم وفسق دون فسق 

  .وصحبه وسلم 
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو
   عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز فيعبد الرزاق عفي عبد اهللا ابن غديان عبد اهللا ابن قعود

  : )١/٧٨٠فتاوى اللجنة ( الفتوى الثانية 
 ً من مل حيكم بام أنزل اهللا هل هو مسلم أم كافر كفرا أكرب وتقبل منه أعامله ؟:السؤال 
قـال  :وبعـد  .. احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه :اجلواب 

 : اهللا تعاىل                           ] تعـاىل   وقال ]٤٤: املائدة: 
                          ] وقال تعـاىل  ]٤٥: املائدة :       

                   ] ـدة ـك  ]٤٧: املاـئ  لكــن إن اســتحل ذـل
أما إن فعل ذلـك ، ًواعتقده جائزا فهو كفر أكرب وظلم أكرب وفسق أكرب خيرج من امللة 

ًمن أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد حتريم ذلـك فإنـه آثـم يعتـرب كـافرا كفـرا  ً
ًأصغر وظاملا ظلام أصغر وفاسقا فسقا أص ً غر ال خيرجه من امللة كام أوضح ذلـك أهـل ًً

وبـاهللا التوفيـق وصـىل اهللا عـىل نبينـا حممـد وآلـه . العلم يف تفسري اآليات املـذكورة 
  .وصحبه وسلم 

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو

  ابن بازعبد العزيز بن عبد اهللا عبد الرزاق عفيفي عبد اهللا ابن غديان




 

 



 


  
  الرد عىل الشبهة من أربعة أوجه

 :الوجه األول 
ُال ينبغي تصديق كل ما يقال ً ؛ السيام إن أريد به إيقاع اإلثم عىل املسلم ؛ فضـال عـن ّ

ال سيام أن االعتامد يف مثـل  ُّتثبت يف خرب الفاسق ،وقد أمرنا اهللاُ تعاىل بال. إيقاع الكفر 
ْدعي ُمـ ّتوقعـاتأو عـىل   !جمهـولأو  ! فاسـقأو  ! كـافر خـرب :هذه األمور إما عىل  َّ

  .ّاملبنيه عىل القرائن التي حتتمل الصواب واخلطأ ! السياسة 
 :الوجه الثاين 

 ؛ إعانة الكفار عىل املسـلمنيَ من ينفي عن نفسه – املراد تكفريهم هبذا –ِمن احلكام أن 
تصديقه حتى يثبت لدينا ما  ِوحيث كان املتكلم هو أعرف الناس بشأن نفسه ؛ وجب

  .يقطع بكذبه 
 :الوجه الثالث 

ِّليست كل إعانة مكفرة ُ فمع االعرتاف بكونه معصية هللا تعاىل  .. تفصيل ؛ بل يف األمر ّ
ًإال أنه ال يكون كفرا مطلقا ؛ فإنه إن أعاهن وأما إن أعاهنم ألجل ، م ألجل دينهم كفر ً

  .ّوهذا التفصيل هو ما دلت عليه األدلة وقال به أهل العلم . الدنيا فإنه ال يكفر 
 :الوجه الرابع 

ً لو قيل بتكفري كل معني مطلقـا – وعىل سبيل التسليم –أنه  ّْ أو جـرى ألحـدهم أن ! ُِ
ِّأعان الكفار عىل الوجه املكفر ؛  َفكام أن اإلثـم  . ًقع يف الكفر يكون كافراّفليس كل واُ

  .ُقد يتخلف ؛ فكذلك الكفر 
  




 

 



  ُّبيان األمر بالتثبت يف خرب الفاسق ؛ والتثبت يف خرب الكافر أوىل
 ...  : قال اهللا تعـاىل                             

    ] ٧ص ( وراجع  .  ]٦: احلجرات( .   
  ِّبيان أنه ليست كل إعانة مكفرة

  . ريض اهللا عنه )١(ُحديث حاطب بن أيب بلتعة: من األدلة 
 :ووجه الداللة من احلديث  :أقول * 
 . هلم  اهللا عليه وآله وسلمصىل بخرب غزو النبي كاتبهمَ كفار قريش حني أعانأنه  .١
  . بكفرهصىل اهللا عليه وآله وسلم مل حيكم النبيو .٢
َ عمر بن اخلطاب سلموصىل اهللا عليه ُّمل يوافق النبي و .٣ َ َ   .ريض اهللا عنهامحلاطب يف تكفريه ُ
 ) .ُاهللاُ ورسوله أعلم : (  وقال بكى عن تكفريه ، وريض اهللا عنهُ عمر رجعو .٤
 قصـد الـدنيا: إال لعـذر أنـه  تكفري حاطب  عليه وآله وسلمصىل اهللاومل يرتك النبي  .٥

ٌبإعانته ؛ حيث اعتذر بأنه يريد أن تكون له يد عىل قريش ليحمي أهله الـذين بمكـة ، 
َّوهذه مصلحة دنيوية ، وقبل النبي   . هذا االعتذار – صىل اهللا عليه وسلم –ٌ

ًمتأوال ريض اهللا عنهوال يمكن اعتبار حاطب  .٦  :و كان كذلك  ؛ ألنه لِّ
 .ُ بتعليمه وإزالة الشبهة عنه ؛ ولكنه مل يقم بذلك صىل اهللا عليه وآله وسلملقام النبي  •
ّ إثم ؛ ألنه لو كان متأوال لكـان معـذورا ؛ ومـن ثـم فلـيس ريض اهللا عنهِ حلقه َـامَول • َ ً ً ِّ

ُحمتاجا لفضيلة شهوده بدرا حتى يكفر عنه ذلك اإلثم  َّ ً ًُ ِ ُ! 
ِمما يؤيد نفي التأويل عنه ، ِ كان يعلم بخطورة عمله نهريض اهللا ع إنه ثم • َ ّ. 
من أهـل ً معفيا من التكفري عىل اعتبار أنه ريض اهللا عنهكام ال يمكن اعتبار حاطب  .٧
ّ ؛ ألنه لو صدر منه الكفر لقىض الكفر عىل فضيلة حضور بدر وأحبطها ؛ ومن ثم بدر ُ َُ

                                                
 ، ومسلم ) ٦٩٣٩  ،٦٢٥٩ ، ٤٨٩٠ ، ٤٢٧٤ ، ٣٩٨٣ ، ٣٠٨١ ، ٣٠٠٧( البخاري : أخرجه ) ١(

 . إن شاء اهللا ً قريبا سيطبعكتاب  هذه املسألة يفوغريمها ، ويل  ) ٦٣٥٢ ، ٦٣٥١( 




 

 



ّ اهللاُ تعاىل بأن الرشك حمبط للنبـوةٌيمكن أن يشفع له عمل حابط ؛ كيف وقد أخرب فال َ 
 :  حـني قـال –ِة حاطـب َّ ومها أعظم مـن بدريـ–والرسالة             

           ] ٦٥: الزمر[ .   
  : رمحه اهللا الشافعيقال 

ِّ حيذر أن املسلمنيوليس الداللة عىل عورة مسلم وال تأييد كافر بأن«  يريدون منه  ُ
ًغرة ليحذرها َّ ِّبكفر بنيأو يتقدم يف نكاية املسلمني  ِ َ    . )٤/٢٤٩ األم( ..  » ٍ

  : رمحه اهللا ابن تيميةوقال 
وال يكون به ينقص به إيامنه ًذنبا وقد حتصل للرجل موادهتم لرحم أو حاجة فتكون « 

صىل اهللا كاتب املرشكني ببعض أخبار النبي  ملا حلاطب بن أيب بلتعةكام حصل  : ًكافرا
   . )٧/٥٢٢الفتاوى ( .. »  عليه وآله وسلم

  ِّبيان ضابط اإلعانة املكفرة
ُملا أعان حاطب  ُّ كفار قريش ؛ سأله النبي ريض اهللا عنهّ  :بقوله  وسلم صىل اهللا عليه وآلهَ

 َاحلكم يف مثل هذهأراد  َفإن الواجب عىل من : وعليه؟ » َما محلك عىل ما صنعت « 
وبناء عىل معرفة الباعث يكون ، ) السبب = الباعث ( = ِاحلامل  املسألة أن يسأل عن

  هو ؟ إلعانة ما  عىل اُفينظر إىل الباعث  ؛ُاحلكم
  .فإن أعاهنم ألجل دينهم كفر ..  •

  :رمحه اهللا البغويقال 
 »        ] ٣/٦٨تفسريه ( ..  » هم ويعينهم فيوافق ]٥١: املائدة( .   

  :رمحه اهللا اآللويسوقال 
 : املراد من قوله تعاىل : وقيل «             ] ؛ كافر  ]٥١: املائدة 
ولعل ذلك إذا كان توليهم من  ، ريض اهللا عنهاموحكي عن ابن عباس ،  حقيقة ثلهمم




 

 



  .  )٣/١٥٧تفسريه ( ..  »  ونصارىًهيودا حيث كوهنم
   :رمحهم اهللا عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسنوقال 

 : وأما قوله «         ] وقوله  ]٥١: املائدة  :       ...   وقوله: 
 ...          ] ّوقيدته ، ّفرسته السنة :  فقد  ]٥٧: املائدة، 

ودون ، احلب والنُّرصة والصداقة  وأصل املواالة هو. ّوخصته باملواالة املطلقة العامة 
ُولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم، ّذلك مراتب متعددة  ُِّ وهذا عند السلف  ، ٍ

الرسائل ( .. » ٌف يف هذا الباب وغريه الراسخني يف العلم من الصحابة والتابعني معرو
   . )١/٤٧٤الدرر السنية  ، ٣/١٠واملسائل النجدية 

  :رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 
هل يكون منهم يف : لكن . هو منهم يف الظاهر بال شك ؛ بسبب املعاونة واملنارصة « 

ِّملحبة ثم إىل اتباع ِّقد تكون هذه املنارصة واملعاونة تؤدي إىل ا. يمكن : الباطن ؟ نقول  َّ
َّامللة  ِّوربام يؤدي ذلك إىل الباطن . ّمن يتوهلم منكم فإنه منهم يف الظاهر  : ًإذا... ِ

 : عند تفسري قوله تعاىل ( .. » ُومشاركتهم يف عقائدهم ويف أعامهلم وأخالقهم   
        ]  ة تسجيالت االستقامة  من أرشط ]٥١: املائدة(.   

ً مع كونه إثام عظـيام –أما إن أعاهنم ألجل الدنيا فإنه ال يكفر ..  •  ؛ وهـذا يسـتفاد –ً
َّ ؛ حينام اعتذر بإرادته مصـلحة دنيويـة ، وقبـل النبـي ريض اهللا عنهحاطب  من حديث ُ ً
  . عذره ذاك ومل حيكم عليه بالكفر وآله وسلم صىل اهللا عليه

  :ه اهللارمح ابن كثريقال 
ًمصـانعة َّ عذر حاطب ملا ذكر أنه إنام فعل ذلك صىل اهللا عليه وآله وسلمقبل رسول اهللا « 

   . )٤/٤١٠تفسريه ( ..  » لقريش ألجل ما كان له عندهم من األموال واألوالد
  ًبيان أنه ليس كل من وقع يف الكفر يكون كافرا

  . )٩ص ( تقدم 




 

 



 


  
  )١(الرد عىل الشبهة من وجهني

 :الوجه األول 
ُال يصح إمجال الكالم ؛ إذ ال    الكاشف لاللتباس والرافع لالحـتامل ؛ّبد من التفصيلّ

  ماذا تريدون باملواالة ؟: فيقال . .وال سيام يف مسائل التكفري 
ٍ ؟ فحينئـذ يكـون يف –ً مـثال –فار عىل املسـلمني  فهل تريدون منها أهنم أعانوا الك.أ 

ٍكفر احلاكم املعني للكفار تفصيل ؛ إذ ال يكفر بإطالق ْ ِ صىل بدليل عدم تكفري النبي .  )٢(ُ
  . بعد استفصاله منه ريض اهللا عنه حلاطب بن أيب بلتعة اهللا عليه وآله وسلم

،  اهللا هـمرمح، وابـن عثيمـني الشافعي ، وابن تيمية  : ؛ منهم مجاعةوقد قال بالتفصيل 
  .وراجع كتايب يف هذه املسألة 

ٍ أم هل تريدون منها أهنم يتعاونون معهم فيها يـرون املصـلحة فيـه ؟ فحينئـذ ال .ب 
ًيكون كفرا وال داخـال يف املـواالة املكفـرة ؛ ألنـه ال حيـرم التعـاون مـع الكـافر فـيام ً 

  .مني وفيام يعود باملصلحة لإلسالم واملسل، هو حّق 
 أم هل تريدون منها أهنم يتعاملون مع الكفار باالحرتام واإلكرام وتبادل التهـاين .ت 

ًواهلدايا ؟ فحينئذ ال يكون كفرا ؛ ألنه ال دليل عىل التكفـري هبـذه األمـور  فـإن مـن . ٍ
  .ّومنها ما هو حمرم ال يصل إىل حد الكفر ، ّاألمور املتقدمة ما هو مباح 

           : امل املباح قول اهللا تعاىل  ومن التع:أقول * 
                                                

الكافر عىل ة إعان(  :فار ، ومن الصور املندرجة حتت املواالة هذه الشبهة تتحدث عن مواالة الك) ١(
ًوالتي بحثتها مفردة يف الشبهة احلادية عرشة نظرا لطول الكالم فيها ) املسلم  ً ُ. 

 . عن األمور املكفرة – هنا –ًقد يكون عاصيا هللا تعاىل بعمله ؛ إال أن الكالم أنه مع ) ٢(




 

 



                  
            ]  ٩ – ٨: املمتحنة[ .   

ّ أنه جيب عىل املكفـر أن يـذكر الصـورة التـي ينتقـدها عـىل :واخلالصة يف هذا الوجه  ُ
َلينظر فيهابعينه ؛  احلاكم واالة ؟ أم ال ؟ أما التكفري باإلمجـاالت فـال هل هي من امل : ُ

  .ّيصح وليس هو بسبيل أهل السنة واجلامعة 
 هناك حاالت حيدث فيها تعامل بني املسلم والكافر فيعتقدها البعض مـن األمـور ثم

كاألكل والرشب معه ،   ؛–ً فضال عن أن تكون مكفرة –املحرمة وهي ليست كذلك 
  .وإكرامه ، هديته  وقبول

 :وجه الثاين ال
ٍليس حكم كل مواالة للكفار  ّ لكنهـا ، الكفر ؛ حيـث إن هنـاك صـور مـن املـواالة : ُ

ِّليست كل مواالة مكفرة : ًوبمعنى آخر ؛ يقال  . مواالة غري مكفرة ٍ.  
مـن : َوخطورة اإلمجال ؛ إذ قد تكون الصـورة املنتقـدة ، وهنا تظهر رضورة التفصيل 
  .ِملواالة املكفرة كام يظن املنتقد املواالة ؛ لكنها ليست من ا

  
َّبيان أن األمور املحتملة ال يكفر هبا ُ ُ 

  ّعىل سبيل اإلطالق بل ال بد من التفصيل
  : ريض اهللا عنهًقا عىل حديث حاطب ِّعلُم رمحه اهللا الشافعيقال 

 أن كان الكتاب حيتمل ؛ ألنه ملا طرح احلكم باستعامل الظنون... : يف هذا احلديث « 
، وأنه فعله ليمنع أهله ، ًيكون ما قال حاطب كام قال من أنه مل يفعله شاكا يف اإلسالم 

كان القول قوله ،  املعنى األقبح واحتمل،  أن يكون زلة ال رغبة عن اإلسالم وحيتمل
 ..» وحكم رسول اهللا فيه بأن مل يقتله ومل يستعمل عليه األغلب ، فيام احتمل فعله 

  . )٤/٢٤٩األم ( 




 

 



  :رمحه اهللا ابن تيميةوقال 
   . )٣/٩٦٣الصارم املسلول ( ..  » ٍفإن التكفري ال يكون بأمر حمتمل« 

) ًأشهد أن حممدا رسول اهللا : ( ً عن رجل سمع مؤذنا يقول رمحه اهللا أمحدوسئل اإلمام 
 :؛ هل يكفر ؟ فقال ) كذبت (  :فقال 

،  تكذيب القائل فيام قـال ال يف أصـل الكلمـة يكون قصدهجلواز أن . ال يكفر ، ال « 
   . )٤/٤٢بدائع الفوائد ( .. » أنت ال تشهد هذه الشهادة : فكأنه قال 

  بيان أنه ليس كل ما قيل عنه أنه مواالة يكون كذلك
  : ملا سئل عن املواالة رمحه اهللا ابن عثيمنيقال 

ألن بعض الشـباب  سيام عند الشباب ؛ ّوهذه املسألة من أدق املسائل وأخطرها وال« 
ٌيظن أن أي يشء يكون فيه اتصال مع الكفـار فهـو مـواالة هلـم ؛ ولـيس كـذلك ّ ّ « .. 

   . )١٥٠٧ ، سؤال ٦٧ ، لقاء ٣/٤٦٦الباب املفتوح ( 
 بيان أن من التعامل مع الكفار

ًما ال يكون حمرما فضال عن أن يكون كفرا ًً  
  :رمحه اهللا ابن تيميةقال 
ً وقد حتصل للرجل موادهتم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيامنه « وال يكون به ّ

 من حاطب بن أيب بلتعة ملا كاتـب املرشكـني بـبعض أخبـار النبـي حصل كام : ًكافرا
  :وأنزل اهللا فيه                                   

ّ لسعد بن عبادة ملا انترص البن أيب يف قصـة اإلفـك فقـال وكام حصل ،  ]١: املمتحنة [  َ ُ
وكـان قبـل : قالت عائشـة  .كذبت واهللا ال تقتله وال تقدر عىل قتله : معاذ  لسعد بن

   . )٧/٥٢٢الفتاوى ( .. » احلمية  ذلك رجال صاحلا ولكن احتملته
ٌحسن كالم رمحه اهللا بن بازوال   : أنقل منه ما تيرس  )٣٨١ – ٣٧٠فتاوى نور عىل  الدرب (  ََ




 

 



 :» حكم مصاحبة الكافر « حتت عنوان * 
ًلكن ال يتخـذهم أصـحابا . وال يتعدى عليهم بغري حق ، وال يرضهم ، ال يؤذهيم « 

 مـن غـري طعـام عـارض عامـة أو أكل معهم يف وليمةومتى صادف أن ، ًوال أخدانا 
   . )٣٧٠ص ( .. » بأس  فال: وال مودة  صحبة وال والية

 :» عالقة املسلم بغري املسلمني واملشاركة يف حفالت توديعهم « وحتت عنوان * 
إذا دعـت احلاجـة يأكل معه وال بأس أن ...  يسأله عن أوالده وعن حالهال مانع أن « 

والسـالم دعـوة   عليـه الصـالة كام أجـاب النبـيجييب دعوتهوال بأس أن ، إىل ذلك 
   . )٣٧١ص (  ..» اليهود وأكل من طعامهم إذا رأى املصلحة الرشعية يف ذلك 

 :» الواجب عىل املسلم جتاه غري املسلم « : وحتت عنوان * 
ًإذا كان ذميا أو مستأمنا«  فال يظلمه يف ماله ال بالرسقة ، ًأو معاهدا فإنه يؤدي إليه حقه  ً

 ال مـانع مـن...  وال يظلمه يف بدنـه بـالرضب وال بالقتـل ، بالغش وال باخليانة وال
 ،   ...ولكن يـرد، ال يبدؤه بالسالم ...  ونحو ذلك البيع والرشاء والتأجريمعاملته يف 

  ،هتدي إليهو، ً إذا كان فقريا تتصدق عليهًإذا كان جارا حتسن إليه وال تؤذيه يف جواره و
ودخولـه يف اإلسـالم ؛ ، مما يسـبب رغبتـه يف اإلسـالم  ألن هذا تنصح له فيام ينفعهو

ًوإذا كـان قريبـا وهـو ، ًوإذا كان اجلار كافرا كان له حق اجلوار ... وألن اجلار له حق 
ومن حق اجلار أن يتصـدق عليـه إن . وحق القرابة ، حق اجلوار : كافر صار له حقان 
جـرب اهللا : ويقـول هلـم  تهم يف ميـيعـزهيمال بـأس أن ... الزكـاة  ًكان فقريا من غـري

وال ، أو أحسن لك اخللف يف خري ، أو ما أشبه ذلك من الكـالم الطيـب ، مصيبتكم 
إذا  فال يـدعو للميـت، ًإذا كان امليت كافرا ) رمحه اهللا : ( وال ، ) غفر اهللا له : ( يقول 

   . )٣٧٢ص ( .. » ذلك  ولكن يدعو للحي باهلداية والعوض الصالح ونحو، ًكان كافرا 
 :» التربع بالدم لغري املسلم « : وحتت عنوان * 
فإذا اضطر املعاهد أو الكافر املسـتأمن الـذي لـيس بينـا  ... ًال أعلم مانعا من ذلك« 

كام لـو اضـطر إىل ، إذا اضطر إىل ذلك فال بأس بالصدقة عليه من الدم ، وبينه حرب 




 

 



   . )٣٧٥ص (  .. » وأنت مأجور يف ذلك، امليتة 
 :» مشاركة النرصاين أو غريه يف التجارة أو غريها « : حتت عنوان و* 
 ،أو لفعـل مـا حـرم اهللا ، فإن كانت هذه الرشكة جتر إىل مـواالة : وهذا فيه تفصيل « 

أمـا إن كانـت ال ، أو ترك ما أوجب اهللا حرمت هذه الرشكة ملا تفيض إليه من الفساد 
ها وهو الذي يعتني هبا حتـى ال خيـدع واملسلم هو الذي يبارش، تفيض ليشء من ذلك 

وأن ، فـاألوىل بـه السـالمة مـن هـذه الرشكـة : ولكن بكل حال ، فال حرج يف ذلك 
   . )٣٧٧ص ( .. » غريهم  يشرتك مع إخوانه املسلمني دون

 :» دخول غري املسلمني املساجد « : وحتت عنوان * 
 :ألن اهللا سبحانه وتعاىل يقول . ..أما املسجد احلرام فال جيوز دخوله جلميع الكفرة « 
                         
بقية املساجد فال بأس وأما ...  فمنع سبحانه من دخوهلم املسجد احلرام  ]٢٨: التوبة [ 

،  ؛ وإن كانت املدينة هلا خصوصية ومن ذلك املدينة ، م للحاجة واملصلحةمن دخوهل
 ربط صىل اهللا عليه وآله وسلمألن الرسول ، لكنها يف هذه املسألة كغريها من املساجد 

ّ وأقر وفد ثقيف حني دخلوا املسجد صىل اهللا عليه وآله وسلم فيها الكافر يف مسجد النبي
فدل ذلك  ، عليه الصالة والسالملنصارى دخلوا مسجده قبل أن يسلموا وهكذا وفد ا

وهكذا بقية املساجد من باب أوىل إذا ، عىل أنه جيوز دخول املسجد النبوي للمرشك 
أو ليسلم ، ليستفيد  أو حلاجة أخرى ، أو لسامع درس، إما لسؤال  ، كان حلاجة

   . )٣٨٠ص (  ..» أو ما أشبه ذلك  ،ويعلن إسالمه 
  : ً تعليقا عىل قوله تعاىل رمحه اهللا يناأللباوقال               

                                ]  ٨: املمتحنة[  :  
 إىل الكفار املواطنني الذين يساملون املؤمنني وال باإلحسانة رصحية باألمر فهذه اآلي« 

   . )٧٠٤: رقم  السلسلة الصحيحة ، حتت احلديث( .. » يؤذوهنم والعدل معهم 
  :رمحه اهللا وقال




 

 



، ُوأن ذلك ال ينايف بغضه إياه لرشكه  ، دفن قريبه املرشكيرشع للمسلم أن يتوىل « 
ً امتنع أول األمر من مواراة أبيه معلال ذلك بقوله يض اهللا عنهرًأال ترى أن عليا  ِّ إنه : ( َّ

ُ قد يدخله يف التويل املمنوع يف – مع هذه احلالة –ً؛ ظنا منه أن دفنه ) ًمات مرشكا 
   :مثل قوله تعاىل                  ] فلام أعاد  .  ]١٣: املمتحنة

َ عليه األمر بمواراته بادر المتثاله وترك ما بدا له أول صىل اهللا عليه وآله وسلم النبي
   . )١٦١: السلسلة الصحيحة ، حتت احلديث رقم (  ..» األمر 
 : ملا سئل عن املواالة رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 

وهـذه  ... جـائز ؛ فهـذا يدخلوا حتت عهـدناوأن  ، البيع والرشاءوأما معاملتهم يف « 
ّاملسألة من أدق املسائل وأخطرها وال سيام عند الشباب ؛ ألن بعض الشباب يظـن أن  ّ

ٌأي يشء يكون فيه اتصال مع الكفار فهو مواالة هلم ؛ وليس كذلك  الباب املفتوح ( .. » ّ
  . )١٥٠٧ ، سؤال ٦٧ ، لقاء ٣/٤٦٦




 

 



 


  
  الرد عىل الشبهة

 أنه ال جيوز اإلقدام عىل التكفري بال برهـان ؛ وأنـه ال –ٍموضع أكثر من  يف –ُقد بينت 
َجيوز تكفري املسلم إال بيقني يزيل اليقني الذي دخل به اإلسالم  ُ ٍ.  

 أحدمها متعلق بالفعل ؛ واآلخر متعلق :َوهذا اليقني أعني به أن يثبت عندنا أمران 
  أن يثبت لدينا بالدليل الصحيح الرصيح أن هذا األمر: فاملتعلق بالفعل هو  ؛بالفاعل

َّ أن يكون الواقع فيه ممن توفرت فيه رشوط التكفري : واملتعلق بالفاعل هو .ٌكفر 
  .وانتفت عنه موانعه 

 ال بـد مـن بـل يصح تكفري املسلم باألمور املحتملة للكفر وملا هـو دون الكفـر ؛ وال
  .ني وجود اليق

ٍإماتة احلكـام للجهـاد الرشعـي ؛ كلمـة جمملـة حتتـاج إىل تفصـيل  : وعليه فإنه يقال
ٍكاشف عن املراد هبا ؛ حيث إهنا حتتمل معنيني بيـنهام   كـام بـني السـامء – يف احلكـم –ِ

املـراد : أو ! هل املراد أن احلكام أنكروا رشعية اجلهـاد يف اإلسـالم ؟: واألرض ؛ فـ 
  !ام به مع االعرتاف برشعيته ؟أهنم تركوا القي

  : حالتان فلهالثاينٌ كفر بال ريب ، وأما َاألولّفإن 
 .ً رشعا معذورفهو : َفمن تركه وهو غري قادر  .١
   .ال يكفر غري معذور ؛ ولكنه ِّمقرصفهو : َومن تركه وهو قادر  .٢

  :أحد رجلنيّلجهاد الرشعي لتارك احلاكم ال أن :خالصة األمر 
 .فهو معذور : ر ٍرجل غري قاد .١
ِّورجل مقرص  .٢  .ٍفهو عاص ليس بكافر : ٍ




 

 



  . أنه ال جيوز اخلروج عىل احلاكم باملعصية التي دون الكفر ٌومعلوم
بـل ومـن ، ٍ ما تعانيه األمة اآلن من ضعف شديد – أخي املسلم – ال خيفاك وكذلك

ٍتسلط شديد من أعداء اإلسالم  ُّ.  
 إنكار مرشوعة اجلهاد يف اإلسـالم فإنـه يكفـر–  بعينه– وأما من ثبت عليه :أقول * 
ّ متى ما توفرت يف حقه رشوط تكفري املعني – ِّ–.   

  
  بيان خطإ التكفري بدعوى تعطيل اجلهاد

إن والة األمـر : هنـاك مـن يقـول : ( ً جوابـا عـىل سـؤال وفقه اهللا صالح الفوزانقال 
 ) :كالمه ؟  فام هو رأيكم يف. ا اجلهاد وهذا كفر باهللا ّوالعلامء يف هذه البالد قد عطلو

ٍهذا كالم جاهل «  ّيدل عىل أنه ما عنده بصرية وال علـم وأنـه يكفـر النـاس، ُ وهـذا  ، ُ
 ..» نسـأل اهللا العافيـة . رأي اخلوارج ؛ هـم يـدورون عـىل رأي اخلـوارج واملعتزلـة 

   .)وىل  ، ط األ١١٠ص الفتاوى الرشعية يف القضايا العرصية( 
 بيان عدم احلرج يف ترك اجلهاد حال العجز
ْواشرتاط القدرة يف جهادي الطلب والدفع َ  

 : عن اجلهاد يف البوسنة واهلرسك رمحه اهللا ابن عثيمنيقال 
إن كانـت عـاجزة هل احلكومات اإلسالمية عاجزة ؟ أم ماذا ؟ : ولكن أنا ال أدري « 

ــذرها ــاهللا يـع ــول  . ـف  : واهللا يـق                    
                      ] فإذا كان والة األمور  .  ]٩١: التوبة

 ..» يف الدول اإلسالمية قد نصحوا هللا ورسوله لكـنهم عـاجزون فـاهللا قـد عـذرهم 
   . )٩٩٠ سؤال ٣٤ لقاء ٢/٢٨٤فتوح الباب امل( 

 : عن اجلهاد رمحه اهللا وقال




 

 



فإن مل ، القدرة : من أمهها  . فال بد له من رشوط ؛ فرض عنيإذا كان فرض كفاية أو « 
 : وقد قال اهللا تعـاىل  . يكن لدى اإلنسان قدرة فإنه ال يلقي بنفسه إىل التهلكة    

                                   ] ـرة  »  ]١٩٥: البـق
   . )١٠٩٥ سؤال ٤٢ لقاء ٢/٤٢٠الباب املفتوح ( .. 

 يـذهب إىل البوسـنة ما رأيكم فيمن أراد أن: ( ً جوابا عىل السؤال التايل رمحـه اهللا وقال
 ) :ع التوضيح ؟ م واهلرسك

ألن اهللا عـز وجـل إنـام رشع  ، أرى أنه يف الوقت احلارض ال يذهب إىل ذلك املكـان« 
املسـألة اآلن فيهـا اشـتباه  أن – واهللا أعلم – ؛ وفيام نعلم من األخبار مع القدرةاجلهاد 

صحيح أهنم صمدوا ولكـن ال نـدري حتـى اآلن كيـف يكـون  . )١(من حيث القدرة
ٍ اجلهاد واتضح ؛ حينئـذ نقـول ّفإذا تبني! احلال   مـن ١٩: الرشيـط رقـم ( .. » اذهبـوا : ّ

   . )٣: الثانية   ،٢٦: أرشطة الباب املفتوح من املوقع االنرتنتي الرسمي للشيخ ، الدقيقة 
  بيان أن األمة اآلن يف ضعف يوجب عليها عدم استعجال اجلهاد

 أشبه باحلالة املكية مـن – اآلن –ال يشك عقول غري مكابر وال جهول أن املسلمني [ 
  .احلالة املدنية يف هذا األمر فجهادهم العدو يرض أكثر مما ينفع 

: رشح كتاب اجلهاد من بلوغ املرام ، الرشيط (  رمحه اهللا حممد بن صالح العثيمنيقال الشيخ 
  :)أ : الوجه ، األول 

 ! )ا وفرنسـا وانجلـرتا ؟ملـاذا ال نحـارب أمريكـا وروسـي: ( لو قال لنا قائل اآلن « 
األسلحة إيل قد ذهب عرصها عندهم هي التي يف أيدينا وهـي  . لعدم القدرة! ملاذا ؟

فكيف يمكن أن . ًما تفيد شيئا . عند أسلحتهم بمنزلة سكاكني املوقد عند الصواريخ 
إنه من احلمق أن يقـول قائـل أنـه جيـب علينـا أن نقاتـل : وهلذا أقول هؤالء ؟  نقاتل
 كيف نقاتل ؟ هذا تأباه حكمة اهللا عز وجل ويأبـاه !كا وفرنسا وانجلرتا وروسيا أمري

                                                
  .جهاد الدفع يف القدرة هاشرتاط: ُيستفاد من كالمه رمحه اهللا ) ١(




 

 



 : لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر اهللا به عز وجـل . رشعه           
       ] وأهـم ، هذا الواجب علينا أن نعد هلم ما استطعنا مـن قـوة  ،  ]٦٠: األنفال
  . )٢(]هـ . ا » اإليامن والتقوى  )١(ة نعدها هوقو

  :رمحه اهللا وقال
واألمة اإلسالمية  . ّولكنه كغريه من الواجبات ال بد من القدرة، فالقتال واجب « 

يسقط ًإذا  . ليس عندها قوة معنوية وال قوة مادية، ّال شك عاجزة . اليوم عاجزة 
  : الوجوب عدم القدرة عليه          ] قال تعاىل  ،  ]١٦: التغابن :   

      ] أول كتاب اجلهاد ،٣/٣٧٥رشح رياض الصاحلني ( ..  »  ]٢١٦: البقرة ،  
   .)ط املرصية 
  :رمحه اهللا وقال

 جهـاد لكن اآلن ليس بأيدي املسلمني ما يسـتطيعون بـه جهـاد الكفـار ، حتـى وال« 
   . )٩٧٧ ، سؤال ٣٣ ، لقاء ٢/٢٦١الباب املفتوح (  .. » افعةمد

  :رمحه اهللا وقال
لضـعف ،  يف سبيل اهللا بالسـيف ونحـوه يتعذر القيام باجلهادإنه يف عرصنا احلارض « 

وألجـل دخـوهلم يف ، وعدم إتياهنم بأسباب النرص احلقيقيـة ،   ماديا ومعنويا  املسلمني
الفتـاوى ( .. » فلم يبق إال اجلهاد بالدعوة إىل اهللا عىل بصرية  ، ةالدولي املواثيق والعهود

١٨/٣٨٨( .  

                                                
 .كذا ) ١(
 .شيخ عبد الرمحن آل إبراهيم وفقه اهللا خ الاجلزء األول ، لأل) إحتاف اإلخوان ( من رسالة ) ٢(




 

 



 
 


  

  الرد عىل الشبهة
  :صورتنيال خيلو األمر من 

 ؛ بحيـث ثبـت عـىل مـن ه حقعىل وجأن يكون ما قاموا به من سجن ومطاردة  .١
ًفحينئذ ال إشكال يف رشعية ما قاموا بـه أمـرا : أمروا بسجنه أو مطاردته ما جييز ذلك 

ًباملعروف وهنيا عن املنكر ؛ بل قد يكون واجبا من الواجبات  ً. 
ًذنبا من الذنوب : ففي هذه احلالة يكون عملهم املجرد َّأال يكون عىل وجه حق ؛  .٢

   .– املبيح للخروج – ّوال يصل حلد الكفر
ِ ؛ فإنه ال بد من ًوزيادة عىل ما تقدم   :بعض التساؤالت اإلجابة عىل ّ

ُفهل يراد هبم ! .. من املراد بالدعاة ؟ :ًأوال  كتـاب اهللا وفـق ُالذين يـدعون النـاس: ُ
  ؟ريض اهللا عنهم ورمحهم السلف الصالحعىل منهج  ووسلم صىل اهللا عليه وآلهوسنة رسوله 

  غري ذلك ؟ ُم أناس يعتربهم أصحاب هذه الشبهة من الدعاة بينام حقيقتهمأم ه
َملاذا سجن هؤالء احلكام من سجنوا  :ًوثانيا  ُ ََ  َوطـاردوا مـن، َوأوقفـوا مـن أوقفـوا ، َ

 ًهل قاموا به كراهية للحق ورغبة يف منع انتشاره ؟ أم نظرا خلطر هـؤالء! .. طاردوا ؟
ًمي عقيدة ومنهاجا ؟عىل املجتمع اإلسال! الدعاة  ً  
ًواتباعا ألهوائهم ، هل طاردوهم بمحض آرائهم  :ًوثالثا  ًوموافقـة ألعـداء الـدين ، ّ

أم أهنم فعلوا ذلك استجابة لفتاوى من علـامء أجـالء تثـق ! .. من الكفرة وغريهم ؟
  األمة بفتاوهيم ؟

ُهـل سـجن الـدعاة الصـادقني ومطـاردة املجاهـدين امل :ًورابعا  َ ُ َْ ُ ّخلصـني يعـد مـن ََ




 

 



ِّاملكفرات ؟    أم أنه معصية ال تصل بصاحبها إىل الكفر ؟.. ُ
 ضـحَّها يتئوعـىل ضـو،  أن اإلجابات عىل هذه التساؤالت ظـاهرة َّال شك: أقول * 

   .– بحمد اهللا –اجلواب عىل هذه الشبهة 
  

ِبيان وجوب السمع والطاعة فيام أحب املرء وكره ما مل ُ  َ يؤمر بمعصيةَّ
  َوأن لويل األمر حماسبة و إيقاف وتأديب من أخطأ حتى يرجع

  :صىل اهللا عليه وآله وسلم قوله ريض اهللا عنه جاء يف حديث حذيفة
: مسلم ( .. » وأخذ مالك ؛ فاسمع وأطع  ، وإن رضب ظهرك، تسمع وتطيع لألمري « 

٤٧٦٢( .   
  :رمحه اهللا ابن بازقال 

َال يمنـع:  الطريق ويستقيم عـىل الطريـق السـوي يلزم كل إنسان«    أحـدُمنـعوإذا  . ُ
 يتـأدب حتـى أخطـأأو  ، املسـائل خرج عن السبيل يف بعضأنه   أحد ألجلُأوقفأو 

وأن يوقفوا مـن ال يلتـزم . أن ينظروا يف هذه األمور  : ومن حق والة األمور . ويلتزم
 .ا من خرج عن الطريق حتى يستقيم وعليهم أن حياسبو. ّبالطريقة التي جيب اتباعها 

وعليهـا أن ، عىل الدولة أن تتقي اهللا يف ذلك . ّهذا من باب التعاون عىل الرب والتقوى 
ُوال يـرتك احلبـل ، عليها أن تقوم بام يلزم . تأخذ رأي أهل العلم وتستشري أهل العلم 

وقـد يـتكلم . نـار يتكلم أناس يدعون إىل ال قد. ال ! ّكل إنسان يتكلم : عىل الغارب 
ّأناس يثريون الرش والفتن ويفرقون بني الناس بدون ُ فعـىل الدولـة أن تراعـي . حـّق  ُّ

ّاألمور بالطريقة اإلسالمية املحمدية بمشاورة أهل العلم حتى يكون العالج يف حمله  ّ. 
واآلمـر ، الـداعي يغلـط ! من يسلم من الغلط ؟. ُال يستنكر  وإذا وقع خطأ أو غلط ؛

والقايض قـد يغلـط ؛ كـل ، واألمري قد يغلط ، والدولة قد تغلط ، هي قد يغلط والنا
واألمـري ، والقايض يتحـرى ، والدولة تتحرى ، ّلكن املؤمن يتحرى . بني آدم خطاء 




 

 



ّيتحرى ؛ فليس أحد معصوما ؛ فإذا غلط ينبه عىل أخطائه ويوجه إىل اخلري  ّ ُ فإذا عاند ، ً
أو السـجن ؛ إذا عانـد احلـّق ، أو مـن التأديـب ، الج من الع : معه فللدولة أن تعمل
   . )٨/٤٠١الفتاوى ( .. » فاحلمد هللا  ومن أجاب وقبل احلق، وعاند االستجابة 

  :رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 
فإن كان ال يقوم أحد سـواه ؛ ) ُال تدع إىل اهللا  ( –ً مثال –ٍإذا قال ويل األمر لشخص « 

يطـاع ويل األمـر يف ذلـك ؛ ألهنـا تكـون فـرض عـني عـىل هـذا  ؛ فإنه ال املهمة هبذه
ٍوال طاعة لويل األمر يف ترك فرض عني ، الشخص   ؛ ُأما إذا كان يقـوم غـريه مقامـه. ِ

َيناصح ويل األمـر ؛ فهنا جيب أن الناس يكره دعوةإذا كان ويل األمر هناه ألنه  : نظرنا ُ 
أما إذا كان هنيه هذا الشخص ) . د عباد اهللا ال متنع من إرشا، اتق اهللا ( ويقال ، يف هذا 

َّلسبب آخر حيدث من جراء كالم هذا الرجـل ُ ورأى ويل األمـر أن املصـلحة إيقافـه  ، ٍ
ٌوغريه قائم بالواجب ؛ فإنه  ُال حيل هلذا أن ينادد ويل األمـرُ   ،٣/٩٩البـاب املفتـوح (  .. » ّ

   . )١٢٠٢ ، سؤال ٥٠لقاء 
معلوم أنه قد تم إيقـاف بعـض الـدعاة مـن : ( ىل السؤال التايل ً جوابا عرمحه اهللا وقال

قبل هيئة كبار العلامء بموجب خطاب لسامحة الشيخ الوالد عبد العزيز بـن عبـد اهللا 
ُوقـد ذكـر يف آخـره أن ذلـك ، وهذا اخلطاب موجـود بـني أيـدي الشـباب . ابن باز 

فـإذا جـاء شـخص  . – هـداهم اهللا –اإليقاف للدعاة محاية للمجتمع من أخطـائهم 
ّاألخطاء وينبه عليها ثار الناس عىل من حيذر منها واهتمـوه بـالطعن يف  ُحيذر من هذه ُ ِّ ُ

ُالدعاة وأصبحوا يتعصبون ألشخاص هؤالء الدعاة ويعادون ويوالون فيهم  ُ ّفسبب . ّ
 ) :ًفام توجيه سامحتكم جزاكم اهللا خريا ؟ . شباب الصحوة  ذلك فتنة وفرقة بني

 وعـىل رأسـهم –أن الناس إذا كانوا يثقون يف هيئـة كبـار العلـامء  : الذي أرىف... « 
وإذا . ّ ؛ فليجعلـوا األمـر يف ذمـتهم وحتـت مسـؤوليتهم –الشيخ عبد العزيز ابن باز 

.. » ال يثقون ؛ فهذا بالء عظيم أن ال يثق الناس بوالة أمورهم من علامء وأمراء  كانوا
  . )١٥٢٦ ، سؤال ٦٩  ، لقاء٣/٤٩٤الباب املفتوح ( 




 

 



 


  
  الرد عىل الشبهة

 ؛ ومن ثم مل جيز اخلروج ّال يصل إىل حد الكفر إال أنه –ً وإن كان ذنبا –أن هذا الفعل 
.أحسن عىل احلاكم ألجل هذا ؛ بل الواجب الدعاء له ونصحه ودعوته بالتي هي    

ًمدعياِّ أن هناك من يكفر هبذه البنوك وفقك اهللا واعلم   أن محاية هذه البنوك قرينـة عـىلّ
  :أقول  ًوجوابا عىل هذه الدعوى! .. بذلك  االستحالل ؛ ومن ثم فإن احلاكم يكفر

َعرف ُال ي تـه ؛ اإلرصار عىل الـذنب ؛ وال محاي : فليساالستحالل إال من الترصيح ؛ ْ
ِفـتن بال يقول هـذا إال مـن و.  .هًدليال عىل استحالل؛ يه  إلوال الدعوة َ ِ   التكفـريِّبُحـُ

ّلكفرنا املرص عىل رشب اخلمر : وإال  !ّ وجترأ عليه ومل يعرف العلم املذموم  ، –ً مثال –ّ
َولكفرنا األب الذي حيمي أجهزة اإلفساد من ّولكفرنا كـل ، اعتداء أحد أبنائه عليها  َّ َّ

ٍصديق سوء يدع ّويزينها  و إىل املعصيةِ ِّفليكفر أولئك املتعجلون أباءهم وإخواهنم ؛  ..ُ ُُ ِّ
َوذوهيم إن كانوا يلتزمون ما يقولون ؛ وإال فليعوا خطورة األمر ولينْتهوا عام هم عليه  ُ َْ ْ ِ.  

  
ِّبيان أن التمكني من الربا ال يكفر وأن االستحالل ال يستفاد من الفعل امل   ّجردُ

ما هو ضابط االستحالل الذي يكفـر بـه : ( ً جوابا عىل سؤال رمحه اهللا ابن عثيمنيقال 
 ) :العبد ؟ 

ّيعتقد اإلنسان حل ما حرمـه اهللاأن : االستحالل هو «   وأمـا االسـتحالل الفعـيل ... ّ
ّال يعتقد أنه حالل لكنّه يرص عليه ؛ فإنه، لو أن اإلنسان تعامل بالربا  :ُفينظر  َّال يكفر ؛  ُ ُ

ّويعني بذلك الربا الذي حرمه اهللا ؛ ) إن الربا حالل : ( لو قال  ولكن. ّألنه ال يستحله 
  . )١١٩٨ ، سؤال ٥٠ ، لقاء ٣/٩٧الباب املفتوح ( ..  »ورسوله  فإنه يكفر ؛ ألنه مكذب هللا




 

 






  
  ثالثة أوجهالرد عىل الشبهة من 

 :الوجه األول 
ُال ينبغي تصديق كل ما ينقل  ؛ السيام إن أريد به إيقاع الكفر عـىل مـن ثبـت إسـالمه ّ

  .ًفضال عن الكافر ، ًأو جمهوال ، ًوال سيام إن كان الناقل فاسقا . باليقني 
 :الوجه الثاين 

ًليس كل لبس للصليب يعد كفراأنه  ُّ ُّ ُ ية إال أنه ال يكون فمع أن عمله قد يكون معص . ٍ
  .مجيع األحوال  ًكفرا يف

 :الوجه الثالث 
ًفليس كل واقع يف الكفر يكون كـافرا لو قيل بالتكفري ؛ – وعىل سبيل التسليم –أنه  ّ ، 

َمكر: فقد يكون الالبس    ...ًأو جاهال .. ًال ِّأو متأو.. ًها ُ
  
  ُّبيان األمر بالتثبت

 ...  :  قال اهللا تعـاىل                            
    ] ٧ص ( وراجع  .  ]٦: احلجرات( .   

ًبيان أن لبس الصليب ليس كفرا مطلقا ًُ ْ  
  :رمحه اهللا البخاريقال 

ٍ ثوب مصلب أو تصاوير ؛ إن صىل يف، ٌباب «  ٍَّ كتاب الصالة (  .. » هل تفسد صالته ؟ُ
   . )١٥: صحيحه ، باب رقم  من




 

 



 : ريض اهللا عنه ثم ساق حديث أنس
َكان قر أميطـي «   :صىل اهللا عليه وآله وسـلملعائشة سرتت به جانب بيتها فقال النبي  )١(ٌامِ

ُعنّا قرامك هذا فإنه ال تزال تصاويره تعرض يف ِ ْ    . )٣٧٤(  ..» صاليت  ِ
َّ بني الصالة بالثوب املصور والصـالة يف الثـوب املصـلبرمحه اهللا ُّالبخاريقرن فقد  ُ ؛  ّ

َوقصد من تبويبه  َ ً أن الالبس سـيكون كـافرا مل خيطر ببالههل تفسد الصالة أم ال ؟ و: َ
  .ّبمجرد لبسه للصليب 

ّ املصـور عدم فساد الصالة بـالثوبرمحه اهللا ابن حجررجح بل  َ واملصـ– ُ ُب عنـده يف َّلُ
 : فقال –ني لصالة يف الثوباِّألنه موافق للبخاري يف ترمجته التي مجعت بني  حكمه

 مل يقطعها صىل اهللا عليه وآله وسلم ألنه ال تفسد بذلكَّودل احلديث عىل أن الصالة ... « 
ْيعدها  ومل ِ    . )١/٥٧٨فتح الباري ( .. » ُ
 كفر البس الصليب ؛ ملا ساغ هلـام بحـث رمحهام اهللاُّبخاري وابن حجر  فلو رأى ال:أقول * 

  .ّولتعني القول ببطالهنا ؛ ألن الكفر حمبط جلميع األعامل بال خالف ، صحة صالته 
 :ّ ما نصه حاشية الروض املربعوجاء يف 

ِمن تزيا بزي الكفر ؛ من لبس غيار : ويف اإلنتصار «  ّ ّ ْ يب يف وتعليق صـل، ّوشد زنار ، َ
َحرم  : صدره    . )٧/٤٠٤( ..  » ُومل يكفر، ُ

 : ً عن حكم الصالة ملن يلبس ساعة فيها صليب بام نصهاللجنة الدائمةوقد أجابت 
ُال جيوز لبس الساعة أم صليب ال يف الصالة وال غريهـا حتـى يـزال«  ّ ... الصـليب  ُ

   . )٦/١٨٥فتاوى اللجنة ( ..  » لكن لو صىل وهي عليه فصالته صحيحة
 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو

 عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز عبد الرزاق عفيفي عبد اهللا ابن غديان

                                                
 .ِّالستار : ِالقرام ) ١(




 

 



 :ُّ حوار مع بعض السائلني ؛ وهذا نصه رمحه اهللا البن بازو
ًحيدث أحيانا أن حيرض بعض املسلمني إىل بلـد يـدين أهلـه بـدين غـري : ( السؤال * 

ويقوم الكفار بتقليد أحـد املسـلمني بقـالدة عـىل ، و ملناسبة ما اإلسالم ؛ إما للزيارة أ
ويتقبلها هذا املسـلم  ، كتكريم منهم هلذا املسلم أو عليها صور الصليب هيئة صليب

 جماملة هلم ويعتربه مـن حسـن املعاملـة ؛ هـل فعـل هـذا املسـلم يعتـرب مـن مـواالة
  ) .وهل يصل ذلك إىل مرتبة الكفر ؟الكافرين ؟ 

هذه أمور عادية ينظر فيها ويل األمر ، هذه أمور عادية مثل ما تقدم ، ال « : واب اجل* 
بام تقتضيه املصلحة ؛ فإذا كان من املصلحة اإلسـالمية قبـول هـذه املجاملـة أو هـذه 

ّاهلدية كان ذلك جائزا من باب دفع الرش وجلـب اخلـري  كـام يقبـل هـداياهم التـي ، ً
َّ وإن رأى املصلحة يف ردها ردها ،هيدون إليه يرى مصلحة يف ذلك  ّهكذا مـا يتـوج ، ِّ ُ

السالطني وامللوك عىل قالئد يصنعها الكفـار أو يقـدمها املسـلم هلـم إذا رأى يف هـذا 
ّاملصلحة اإلسالمية كفا لرشهم وجلبا خلريهم ؛ فال مشاحة يف ذلـك ولـيس هـذا مـن  ً ًّ ّ

 . » املواالة
 .» !  يا شيخ يبصلفيها «  :اثنان من احلضور باستنكار * 
 .» يأخذه ثم يلقيه  .. ولو فيها صليب« : لشيخ ا* 
  .»!  لباس هو يا شيخ ؟يلبسه«  :ًأحد احلضور مستنكرا * 
املجموعـة ، أسئلة وأجوبـة اجلـامع الكبـري ( ..  » ُبعدين يزيله ، )١(ُبعدين يزيله«  : لشيخا* 

  )الوجه الثاين  ، ٢٩ط الرشي، بالرياض » التقوى « إصدار تسجيالت ، الثانية 
  ًبيان أنه ليس كل من وقع يف الكفر أصبح كافرا

 .  )٩ص ( تقدم 

                                                
 ) .ًيزيله الحقا : (  دارجة ، واملراد نجديةكلمة : ) بعدين ) ( ١(




 

 



 



  

  :رمحه اهللا ابن األثريقال 
ْاملكس «     . )٤/٢٧٩النهاية ( .. » ِاملاكس  التي يأخذها الرضيبة: َ

  الرد عىل الشبهة من ثالثة أوجه
 :الوجه األول 

 وقـد ِّ ، وهـو مـدلسرمحـه اهللا» ن إسـحاق بـحممـد « : َّ ؛ وعلته )١(أن احلديث ضعيف
ِّعنعنه ؛ بل هو من الذين أمجعوا عـىل عـدم قبـول حـديثهم مـا مل يرصحـوا بالسـامع ِ 

   . )١٦٨البن حجر رمحه اهللا ص  » تعريف أهل التقديس«  :انظر ( 
 :الوجه الثاين 

ًد يطلق ويراد به أنه ال يـدخلها دخـوال أوليـا ؛ بحيـث ال قأن نفي دخول اجلنة ليس  ّ َّ ُ ُ ًُ
َّقد يعـذب عـىل قـدر وهذا يعني أنه يكون كالذين يدخلوهنا بال حساب وال عذاب ؛  ُ

َّذنبه ثم يدخل اجلنة ، لكنَّه ال خيلد يف النار كال   .كافر ُ
 :الوجه الثالث 

؛ بـل الواجـب الـدعاء هلـم فال يستوجب الكفـر وال اخلـروج هذا العمل معصية أن 
  .ونصحهم بالطرق الرشعية مع الصرب عىل ما عندهم من املعايص 

                                                
ـد  )١( ـه أـمح ـدارمي ) ٤/١٥٠/١٧٣٢٣ ، ٤/١٤٣/١٧٢٦٣( أخرـج ـو داود  )١٦٦٦(  واـل  وأـب

 ، ٨٧٩ ، ٨٧٨(  »الكبـري « والطرباين يف  ) ٢٣٣٣( وابن خزيمة  ) ٣٣٩( وابن اجلارود  ) ٢٩٣٧( 
ضـعيف ( ، وضعفه األلبـاين  ) ٧/١٦/١٣١٧٥( والبيهقي  ) ١/٤٠٤/١٤٦٩(  واحلاكم ) ٨٨٠

 .رحم اهللا اجلميع  ) ٢٣٣أيب داود ص 




 

 



  
  في دخول اجلنة ال يلزم منه الكفربيان أن ن

  :صىل اهللا عليه وسلمقال النبي 
   . )٢٨٦: مسلم ( .. » َّنة نامم ال يدخل اجل« 

َّ وال أحد من أهل السنة يقول بأن النامم كافر :أقول *  ِ.  
  ّبيان أن املكوس من املعايص وليست من املكفرات

يضـعها ويل األمـر كـاملرور التـي  األنظمـة ن بعـضّ ملـا سـئل عـرمحه اهللا ابن بازقال 
 :واجلوازات  واجلامرك

 التي يرى ويل األمر أهنا جائزة فهـذه يراجـع كالرضيبة ، كرمنوأما اليشء الذي هو « 
الفتـاوى ( .. » ... اخلـري  وبالتوجيـه إىل، فيها ويل األمر ؛ للنصـيحة والـدعوة إىل اهللا 

٨/٢٠٨( .   
 ها بعـضخـذأ ملـا سـئل عـن بعـض أنـواع الرسـوم التـي ترمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 

 :احلكومات هل هي من الرضائب ؟ 
ولكن عـىل املسـلم  ... حمرموهو ، ّكل يشء يؤخذ بال حّق ؛ فهو من الرضائب ّتعم « 

ًوإذا طلبـوا مـاال عـىل هـذه ، وأن يسمع لـوالة األمـور ويطـيعهم ، السمع والطاعة 
ّوال جيوز أن تتخذ مثل هذه األمور وسـيلة إىل... املعامالت أعطاهم إياه  القـدح يف  : ُ

  ،٣/٤١٦البـاب املفـتـوح (  ..»  ومـا أشـبه ذـلـك ،ّوسـبهم يف املـجـالس ، والة األمـور 
   . )١٤٦٥ ، سؤال ٦٥لقاء 

  بيان أن املعصية ال تبيح اخلروج
   .  )٨ص ( تقدم 




 

 



 بيان أن الواجب نصح احلاكم العايص بالطرق الرشعية
  مع الصرب عليه وبقاء السمع والطاعة له يف املعروف

  :رمحه اهللا ابن بازقال 
 أو معاص وقعت منه ؛ بل علـيهم عىل السلطان من أجل معصيةليس هلم اخلروج و« 

وباجلدال بالتي هي أحسـن ؛ ، بالطرق الطيبة احلكيمة ، املناصحة باملكاتبة واملشافهة 
ّوحتى يقل الرش أو يزول ، حتى ينجحوا     . )٨/٢٠٥الفتاوى ( .. » ... اخلري  ويكثر، ّ

ج عىل األنظمة العامـة التـي يضـعها ويل يرى أن له احلق يف اخلروعمن  رمحـه اهللا وقال
  : ( ! )باعتبار أهنا ليست عىل أساس رشعي، األمر كاملرور واجلامرك واجلوازات 

بـل جيـب ، أنـه ال جيـوز اخلـروج وال التغيـري باليـد : وقد تقدم  ، هذا باطل ومنكر« 
صـالح بـل نظمهـا ويل األمـر مل، السمع والطاعة يف هذه األمور التي ليس فيها منكر 

يف ذلك ؛ ألن هذا من املعروف  والسمع والطاعة، فيجب اخلضوع لذلك ، املسلمني 
  كالرضيبة التي يرى ويل األمر أهنـا–وأما اليشء الذي هو منكر ، الذي ينفع املسلمني 

إىل  وبالتوجيـه، والـدعوة إىل اهللا ، للنصـيحة يراجع فيها ويل األمر ؛ :  فهذه –جائزة 
 بـدون حجـة وال أو يسفك دم هـذا ، أو يعاقـب هـذاه يرضب هذا ، بيد: ال ، اخلري 

برهان ؛ بل ال بد أن يكون عنده سلطان من ويل األمر يترصف به حسب األوامر التي 
إال فيمن هو حتـت يـده مـن أوالد وزوجـات ، لديه وإال فحسبه النصيحة والتوجيه 

   . )٨/٢٠٨الفتاوى ( .. » ونحو ذلك ممن له السلطة عليهم 
 :وم هل هي من الرضائب ؟ ُسُّ ملا سئل عن بعض أنواع الررمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 

ّتعم كل يشء يؤخذ بال حّق ؛ فهو من الرضائب «  ولكن عـىل املسـلم ... وهو حمرم ، ّ
ًوإذا طلبـوا مـاال عـىل هـذه ، وأن يسمع لـوالة األمـور ويطـيعهم ، السمع والطاعة 

ّ جيوز أن تتخذ مثل هذه األمـور وسـيلة إىل القـدح يف وال... املعامالت أعطاهم إياه  ُ
وما ال ندركـه مـن الـدنيا ، ولنصرب . ذلك  ّوالة األمور وسبهم يف املجالس وما أشبه

  . )١٤٦٥ ، سؤال ٦٥ ، لقاء ٣/٤١٦الباب املفتوح ( .. » ندركه يف اآلخرة 




 

 



 


  
  الرد عىل الشبهة من وجهني

 :الوجه األول 
، ّال بد مـن التفصـيل و ، فالتكفري ال يثبت إال بربهان !إن أريد هبذا الوصف التكفري 

لينظر  هذا الوصف املراد منه التكفري دعا إلطالق إيراد السبب الذي :والتفصيل هو 
هل قامـت : فينظر  ثم إن أوجب التكفري .. أهو سبب موجب للتكفري ؟ أم ال ؟: فيه 

  احلجة عىل هذا احلاكم ؟ أم ال ؟
 :الوجه الثاين 

  :وبيانه من ثالث جهات ، ال يلزم منه تكفري املوصوف أن وصف اليشء بأنه طاغوت 
وذلك أنه مشتق من ، ) كل رأس يف الضاللة : ( أن الطاغوت يطلق عىل  .١

ّ مكفرا ، وقد ال يصل حلد فهذا الطغيان قد يكون. .ّجماوزة احلد : الطغيان الذي هو  ً
  .الكفر 

ّأن من أهل العلم من يعلق وصف اليشء ب .٢ ُ ْ َْ َبمجرد أن يتج) الطاغوت ( أنه ِ َاوز َُ
أهنم يصفون : وبرهان ذلك  ،  نفسهوصوفرادة أو فعل املبدون النظر إل، ّبه احلد 

امدات ال ومن املعلوم بداهة أن اجل، اجلامدات املعبودة من دون اهللا بأهنا طواغيت 
ِفساغ إطالق هذا الوصف باعتبار املتخذ ال .  .الذي هو نقيض الكفرتوصف باإلسالم  ّ ُ

َبالنظر للمتخذ  ّ   .ًطاغوتا ُ
ولو .  .بعض أهل الذنوبأن من أهل العلم من أطلق وصف الطاغوت عىل  .٣

أو للزم منه تكفريهم إياهم بتلك ، ًكان هذا الوصف مكفرا ملا ساغ هذا اإلطالق 
  .ب الذنو




 

 



  :حالتانإن وصف الطاغوت له  :ًوبيانا ملا سبق تقريره فإين أقول 
 – هـو –َبحيث يطلق عىل من وقع منه الطغيان ؛ بأن جتـاوز  : اسم فاعلأن يكون  .أ 

ُحده  وقـد ال يكـون ، ًوهذا الطاغوت قد يكون كافرا  ، وهذا طاغوت بالنظر لفعله. َّ
  .وقع منه كذلك ؛ بحسب نوع الطغيان الذي

ُبحيث يطلق عىل من طغي فيـه ؛ بـأن جتـاوز بـه النـاس : اسم مفعولأن يكون  .ب  َ َ ِ ُ 
ْوهذا طاغوت بالنظر ملتخذيه. َّاحلد  ِ ِ َّ  ًقد يكون كفرا ، وقد ال يكـون: وهذا الطغيان  . ُ

َثم إن هذا املتخذ . كذلك  َُ ُّال يلحقه الذم إال: َّ ُ َ َُ َإذا ريض  ْ ِ َ.  
  : من النظر يف مسألتني – قبل تكفري املوصوف بأنه طاغوت – ّال بدأنه وخالصة األمر 

 :املسألة األوىل 
 هل وصل به احلد يف الطغيان للكفر ؟

 أم ال ؟
  .طغيان  الذي هو الالفعلوهذا يستلزم التفصيل يف .. 

 :املسألة الثانية 
ِّهل سم َّي طاغوتا لتجاوزه احلدُ   ؟ً

ْينا هنو ..   ؟َّأو لتجاوز الناس به احلد َهل ريض ؟ أم ال ؟: ر َظُ ِ 
   . نفسهاملوصوف وهذا يستلزم التفصيل يف حال.. 

  
  بيان عدم جواز التكفري بال برهان

 : ريض اهللا عنهامُر بال برهان حديث ابن عمر ِّيكفي يف ردع املكف
 كام قال وإال رجعـتفقد باء هبا أحدمها ؛ إن كان ) : يا كافر ( أيام امرئ قال ألخيه « 

   .) واللفظ له ٢١٣:  ، مسلم ٦١٠٤: البخاري ( .. »  عليه




 

 



 بيان أن الطاغوت يطلق عىل كل رأس يف الضالل
  ًوأنه قد يكون كافرا وقد ال يكون كذلك

  : تعاىل  اهللالوقعن  رمحه اهللا القرطبيقال       ] ٣٦: النحل[  : 
 وكل من دعا إىل، والصنم ، والكاهن ، وا كل معبود دون اهللا ؛ كالشيطان اترك: أي « 

   .) ٥/٧٥تفسريه ( ..  » الضالل
  :رمحه اهللا الفريوز آباديوقال 

   ،ـضـالل وـكـل رأس، والـشـيطان ، والـكـاهن ، والـعـزى ،  اـلـالت :والـطـاغوت « 
   .)قاموس املحيط ، طغا ال(  ..» ومردة أهل الكتاب ، واألصنام ، وما عبد من دون اهللا 

  :رمحه اهللا ابن بازوقال 
َفحدك أن تكون عبدا مطيعا هللا ، فإذا جاوزت ذلك «  ً ً ًفقد تعـديت وكنـت طاغوتـا : ُّ َ َ َّ

رشح ثالثـة ( ..  » ذلـك ًفقد يكون كـافرا ، وقـد يكـون دون.. اليشء الذي فعلته  هبذا
   .)بالرياض » الربدين «  تسجيالت الثاين ، إصدار  : ، الوجه٢  :األصول ، الرشيط رقم

 ّبيان أن أهل العلم يعلقون وصف الطاغوت بمجرد االختاذ
  َخذ ولذلك يصفون به بعض اجلامداتَّتـُال بالنظر هلذا امل

  :رمحه اهللا ابن اجلوزيقال 
فهـو جبـت : أو شـيطان  ، صـورةأو  ، حجـركـل معبـود ؛ مـن : وقال ابن قتيبـة « 

 ، ٤١٠نزهة األعـني النـواظر ص ( ..  » أهل اللغةلزجاج عن وكذلك حكى ا . وطاغوت
   .)باب الطاغوت 

  :رمحه اهللا ابن تيميةوقال 
 وغـري الـدينار والـدرهم والكهـان والـوثنالشيطان و:  يدخل فيه اسم جنسوهو « 

   . )١٦/٥٦٥الفتاوى (  ..» ذلك 




 

 



 :الطاغوت بأنه  رمحه اهللا بن القيماَّعرف و
 أعـالم املـوقعني( ..  » أو مطـاع ،أو متبـوع ، مـن معبـود  ه العبد حـدهكل ما جتاوز ب« 
١/٥٠( .   

  :رمحهام اهللاً تعليقا عىل كالم العالمة ابن القيم ابن عثيمنيقال 
ومطيعـه ؛ ، وتابعـه ، باعتبار عابده هو طاغوت : أو يقال  . ًمن كان راضيا: ومراده « 

: وطاعتـه ملطاعـه ، ملتبوعـه  واتباعه، ا املعبود فتكون عبادته هلذ...  جتاوز به حده ألنه
   . )١/٣٠القول املفيد ( ..  » ًطغيانا ؛ ملجاوزته احلد بذلك

 بيان إطالق بعض أهل العلم وصف الطاغوت
  عىل بعض أهل الذنوب غري املكفرة

  :رمحه اهللا الراغب األصفهاينقال 
ّسـمي :  تقـدم َـامِولـ... دون اهللا وكل معبود من  ، ٍّدََعتُكل م:  عبارة عن الطاغوت«  ُ

املفـردات (  .. » ًطاغوتا: والصارف عن طريق اخلري الساحر والكاهن واملارد من اجلن 
   .) ، طغى ١٠٨ص 

  :رمحه اهللا حممد بن عبد الوهابوقال 
ِّواملتبني لنا منهم مخسة  ، والطواغيت كثرية«  آكل و ، حاكم اجلورو، أوهلم الشيطان : ُ

َومن عبد فريض ،  الرشوة ِ َ    . )١/١٣٧الدرر السنية ( ..  » العامل بغري علمو، ُ
  :رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 

أو إىل حتليل   ،يدعون إىل البدعأو ، وعلامء السوء الذين يدعون إىل الضالل والكفر « 
 .  )١٥١رشح األصول الثالثة ص ( ..  » طواغيت: أو حتريم ما أحل اهللا ، ما حرم اهللا 




 

 



 
  

ّهذا بعض ما يرس اهللاُ رده مما يتعلق بالشبهات التي تقال حول حكـام املسـلمني  وال ، ّ
ًليس قربانا التأكيد عىل أن الكتاب يفوتني مرضات  ولست أبتغي به ،  حلكام املسلمنيُ
ل ِنرصة املعتقد احلّق ؛ معتقد أه:  ؛ أال وهو أسمى من ذلك بل إين أرمي ملا هو ، أحد

 أن  :وبيـان ذلـك، والتي أساء هلا البعض بإيراداهتم ، السنة واجلامعة يف تلك املسائل 
ّ بل إنـه إسـاءته تتعـداهم لـتمس ،الواقع يف الشبهة ال ييسء ألولئك احلكام فحسب 

  .وقد أخذتني الغرية عىل التوحيد والسنة لتأليف هذا الكتاب ! العقيدة الصحيحة 
ِ يتخذ من الطعن يف النوايا ، واهتامهم اهللاهدا ولكن البعض :أقول *  ًسبيال : املقاصد  ّ

ًللصد عن احلّق ؛ خوفا عىل أصوله  وهو ، فإىل اهللا املشتكى ! ًوشفقة عىل فكره ، ّ
  .حسبي ونعم الوكيل 

ِّ أننـي لسـت وحـدي مـن أقـرر مـا يف هـذاوفقه اهللا لكـل خـري القارئ الكريم وليعلم َ ُ 
َعلم من قبيل ، ومن قرأ الكتاب بإنصاف أهل الالكتاب ، بل قاله َ َّوجترد ؛ تبني له أنني  ِ ُّ

ِال أقول شيئا إال وأذكر الدليل عليه من الكتاب  ً ً بـالنص عـىل الـدليل تـارة ؛سـنة الوُ
ً كام ال أكاد أقرر شيئا إال وأنقـل ، ًوبتضمينه كالم العلامء الذين أنقل عنهم تارة أخرى ِّ ُ ُ

ِّهل العلم ما يوافقه ويؤيده ِمن كالم أئمة اإلسالم وأ ُ.  
أسأل اهللاَ أن هيدي مجيـع احلكـام ويـوفقهم لكـل خـري وجيمـع كلمـتهم عـىل احلـق 

واحلمـد هللا . ّويسخرهم خلدمة اإلسالم واملسلمني ويتم عليهم نعمة اإلسالم والسنة 
ًدوما وأبدا  وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آلـه وصـحبه وسـلم ، والسـالم علـيكم ، ً

  .محة اهللا وبركاته ور
بندر بن نايف العتيبي  

  




 

 



 



 شار بوزارة العدلتعضو جملس الشورى واملس
  

ّفقد اطلعت عىل .. أما بعد  . احلمد هللا وحده ، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده
ّهذه الرسالة املسامة  ، والتي قـام بتأليفهـا فضـيلة األخ » وجادهلم بالتي هي أحسن « ُ

ّمة جيدة يف باهبـا ، ذكـر ِّالشيخ بندر بن نايف بن صنهات العتيبي ؛ فألفيتها رسالة قي
 لواليـةّفيها بعض الشبه التي أثارهـا أهـل الباطـل عـىل بعـض األحكـام املتعلقـة با

أسأل اهللا له ولنا التوفيق والسداد واإلعانة من رب العباد ، وصـىل اهللا عـىل . والوالة 
 .ّنبينا حممد وآله وصحبه وسلم 




 

 



 



 عضو اإلفتاء واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلامء
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