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ن رسعة نفاد الكتاب ، وما بلغني من ثناء بعض أهل العلم وطلبته  ما رأيت مّلقد رسين
 يعلو بنفسه ، وإن  فإن احلقّقا إن كان ح بأن الكتابحمبيه عليه ، أقول هذا وأنا موقنو

  .ًكان باطال مل ينفعه مدح أحد ، فأسأل اهللا أن جيزهيم خري اجلزاء عىل حسن ظنهم 
ع فيه خشية مـن  بطريقة اإلجياز ومل أشأ أن أتوس التنبيه إىل أن الكتاب إنام وضع أودكام

   .اإلثقال عىل املبتدئ وغري املختص
 ما  ؛ فلقد شاهدت)١(تهد يف نرش الكتاب يف االنرتنتن اجبالشكر اجلزيل لكل مم وأتقد

ًانرتنتيا قام ًوضوعا يزيد عىل عرشين م عىل ًءا ّزًأصحاهبا بنسخ الكتاب كامال أو جمّ
ن شبابنا ِجعل م عىل أن وجل كربت هذه اهلمم العالية ، ومحدت اهللا عزحلقات ، فأ

ّوفتياتنا من سخ   .والتوايص به  لنرش احلق وقته رَ
ًكرا وافرا  ش–أشكر  أن أنسىوال  بوا عىل نزعات اهلوى ، ونزغات ّذي تغل أولئك ال–ً

  . كانوا عليهَّام الشيطان ، فراجعوا أنفسهم وتراجعوا ع
 ته ،ً وتقريبا ملادهحلجم ً؛ تقليالمن الكتاب  يشء يسري  يف هذه الطبعة هو هتذيباجلديدو

  – )احلكـام  تكفري مجيـع(  شبهة  منه ، مع حذفبعض التنقيح الذي ال بدناهيك عن 
فأصـبح عـدد  .  وذلك بعدما ظهر يل أهنا دعوى وليست شبهة–والتي كانت السابعة 

والثانيـة  الطبعـات األوىل  ، وهو العدد الذي كانت عليـه يف مسألة١٨مسائل الكتاب 
  .للطبعة الرابعة ) طواغيت  تكفريهم احلكام بأهنم(   قبل أن تضاف شبهة،والثالثة 
إذ  ،بمالحظاهتم   أكرر رجائي جلميع اإلخوة طالب العلم ؛ بأن يبعثوا يلويف اخلتام

ً واحلمد هللا أوال وآخرا ، املؤمن مرآة أخيه ًوظاهرا وباطنا  ً ً.  
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  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد 
 ثار من حني كبري من الشبهات التي ت عددعىلفيه   هذا الكتاب الذي أجبتفبني يديك

ّ هبا عىل األمة ويتعدَّلبسوالتي ي ،آلخر  ، بـل صـىل اهللا عليـه وسـلم ى هبا عىل سنة النبي ُ
 أو مـن حيـث  من حيث يـدرون بحقيقتهـا ويشـعرونهداهم اهللا الكثريون  هلاِّروجوي

  !يشعرون  ال يدرون وال
 : فـ  ختتلف يف نتائجها ؛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
  .– )١(ً إليه سبيال ما استطعت–اإلجياز  .١
 .واالعتناء بالدليل الرشعي  .٢
 .واجلامعة  ألصول أهل السنة شارةاإلمع  .٣
ّلعلم يف كل ما أقروالنقل عن أهل ا .٤   .ره ّ

 عبد اهللا عبد العزيز بن :الشيخني  بذكر كالم – يف نقيل عن أهل العلم – ثم إنني اعتنيت
 ،املسـلمني   ؛ ملا هلـام مـن القبـول عنـداهللا رمحهام ابن عثيمنيوحممد بن صالح  ، ابن باز

  .ملسائل هذه ا– كل  إن مل يكن–أكثر  وملعارصهتام
  . الكالم عن أصحاهبا غاياتهّ إنام هو لرد الشبه ؛ فليس من والكتاب
ً حماباة أو جماملة أو استامتة يف الدفاع عن احلكام  أن أكون قد كتبت ما كتبتومعاذ اهللا ً ً !

                                                
 ،مما يؤسف له أن أكثر املؤلفني يثقلون كتبهم باحلشو الكثري واحلوايش الطويلة التي ال طائل منها  )١(

وكـالم  ،  قليل كثري الفائـدةوهللا در السلف رمحهم اهللا فكالمهم!  من القراءة وألجل هذا نفر الناس
  .ثري قليل الفائدةاخللف ك




 

 



ومحايـة  ،  أهل السنة واجلامعةفاع عن أصولالد عىل تأليف هذا الكتاب هو الباعث بل
   .نحراف عن جادة الصواب اال من املسلمنيعقول

ملذكور الشبهات ا  عىل مجيعمل ؛ وهو رد جمعام وجه:  الشبهات من وجهني وقد رددت
  .كل شبهة  ل عىلَّ ؛ وهو رد مفصخاص  ووجه،منها وغري املذكور 

وألخي ، العموم   عىل وجهإلخواين املسلمني:  ؛ فإين أبعث رسالة  املقدمةوقبل ختم
  :بـاخلصوص ؛ أويص فيها  عىل وجه خالفامل
 . عز وجل تقوى اهللا •
 . الرشعي لزوم الدليلو •
  .ّترك التعصبو •
َّقراءة هذا الكتاب بتأن ورويةو • ٍّ.   

 عليه توظلل  فيه معك ، احلقً فيه شيئا غاب عنك ، وظننتكدرت – أخي –ّفلعلك 
 :عز وجل   اهللا قول– ةقبلم س بنف–واقرأ ، عليه  ومن تاب تاب اهللا، ًحينا من دهرك 

                                 
         ] لهم أن التائب من الذنب كمن ال ذنبواعل ،  ]٥٣: الزمر .   
ًوال وآخرا وظاهرا وباطنا أاحلمد هللا و ً ً ً. 




 

 

  


  ّوذلك بأربعة أصول قررها أهل السنة واجلامعة
هناك أصول ينطلق منها أهل السنة واجلامعة يف التعامل مع احلكـام ؛ وهـذه األصـول 

ًا إمجاليا عىل مجيع الشبهات املثارة يمكن اعتبارها رد األصيلة صول فمن ضبط هذه األ، ً
   .اتضح له احلق وزالت عنه الكثري من الشبهات والتزمها فقد

  
ثـار عـىل ا يبلغه من األخبار ، إذ ليست كل الدعاوى التـي ت يف متبالتثباملسلم مأمور 

إن  : قـاللـذلك فإنـه يو. . من صـحة اخلـرب دالتأكحكام املسلمني صحيحة ؛ فيجب 
  . جمردة من الرباهني الكثري من الشبه ما هي إال دعاوى

  
  :رمحه اهللا ابن تيميةقال 

 : كام قال تعاىل إال ببينة ؛ فال جيزم بصدقه وال كذبه ويتبني ويتثبتيسمع خرب الفاسق « 
               ] ١٩/٦٣ الفتاوى( ..  »  ]٦: احلجرات( .   

 :هللا رمحه ا وقال
، من الذنب  والندم إنام حيصل عىل عقوبة الربيء، ل ذلك بخوف الندم علًوأيضا فإنه « 

َادرؤوا احلدود بالشبهات فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو خري من ( كام يف سنن أبى داود  َ
أو خيطئ فيعفـو عـن  ً بني أن خيطئ فيعاقب بريئافإذا دار األمر، ) َأن خيطئ يف العقوبة 

    . )٣٠٨ / ١٥الفتاوى (   ..  »اخلطأين  كان هذا اخلطأ خريمذنب ؛
  :رمحه اهللا السعديوقال 

ًوهذا أيضا من اآلداب التي عىل أويل األلباب التأدب هبـا واسـتعامهلا ؛ وهـو أنـه إذا « 
ًأخربهم فاسق بخرب أن يتثبتوا يف خربه فال يأخذوه جمردا ؛ فـإن يف ذلـك خطـرا كبـريا  ً ً

، وخرب الكاذب مـردود ، خرب الصادق مقبول : عىل أن  ففيه دليل... ثم اإل ًووقوعا يف
     . )٨٠٠تفسريه ص ( ..  » وخرب الفاسق متوقف فيه




 

 



 
 :؛ وبيان ذلك من وجهني خرب املجهول : ومثله ، اآلية وردت يف خرب الفاسق 

  خربه عـىلُأن يتوقف قبول: فصار االحتياط  . ًأن املجهول حيتمل أن يكون فاسقا .١
  .ُكام يتوقف قبول خرب الفاسق عىل التثبت ، التثبت 

َ نصيب باجلهالة ّأال:  هي ل لألمر بالتثبت بعلةّعلأن اهللا  .٢ واإلصابة باجلهالة حمتملة ، ُ
  .كام هي حمتملة يف خرب الفاسق ، يف خرب املجهول 

!  فسـقه َّن تبني خطأ من قرص اآلية عىل م– بجالء – وهذان الوجهان يثبتان :أقول * 
  !مل يثبت فسقه املجهول الذي فقال بقبول خرب 

  
 إال يف إذا وقع يف الكفر البواح األمر ؛ ة عىل عدم جواز اخلروج عىل ويلأمجع أهل السن

 الكثري من الشبه ما هي إال  إن:قال ولذلك فإنه ي. ) .الرصيح الذي ال احتامل فيه ( = 
 بام جاءايص العالتعامل مع واجب  الكفر ؛ والا إىل حد ال تصل بفاعلهمعاص

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

  
  :رمحه اهللا النوويقال 

وقـد  ،  ظـاملنيإن كانوا فسقة بإمجاع املسلمني وفحرام: وأما اخلروج عليهم وقتاهلم « 
 » بالفسق ال ينعزل السلطان: وأمجع أهل السنة أنه ، األحاديث عىل ما ذكرته  تظاهرت

   . )٤٧٤٨: حتت احلديث رقم   ،٤٣٢ ، ص ١٢ – ١١: جزء  رشح صحيح مسلم ،(  ..
  :رمحه اهللا ابن حجروقال 

وقـد ، سـلطان ولـو جـار ويف احلديث حجة عىل ترك اخلروج عىل ال: قال ابن بطال « 
وأن طاعتـه خـري مـن ، معه   عىل وجوب طاعة السلطان املتغلب واجلهادأمجع الفقهاء

 وغريه تهم هذا اخلربّوحج. حقن الدماء وتسكني الدمهاء  عليه ؛ ملا يف ذلك من اخلروج
فـتح (  .. » ومل يستثنوا من ذلك إال إذا وقع من السـلطان الكفـر الرصيـح، مما يساعده 

   . )٧٠٥٤: رقم   ، حتت احلديث١٣/٩اري الب




 

 



  :رمحه اهللا ابن باز فقد قال  هلذا اإلمجاعوموافقة
 .. » بأسباهبا لكن ال جيوز اخلروج عليهمُ فال يطاعون يف املعصية ؛ فإذا أمروا بمعصية« 
   . )٨/٢٠٢الفتاوى ( 

  :رمحه اهللا ابن عثيمني وقال
لو ظلموا  ،لو زنوا  ،ج عليهم ؛ لو رشبوا اخلمر مهام فسق والة األمور ال جيوز اخلرو« 

   .) ، ط الوطن ٤/٥١٤ رشح رياض الصاحلني( ..  » ؛ ال جيوز اخلروج عليهم الناس
  :رمحه اهللا وقال

هذا يف  إنام تسقط طاعته. ال ! ًليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلقا « 
رشح ريـاض ( ..  » ما ما سوى ذلك فإنه جتب طاعتـهأ،  الذي هو معصية هللا َّعنياألمر امل
   .) ، ط الوطن ٣/٣٣٣ الصاحلني

  
ولذلك . . ؛ إذ قد يوجد فيه ما يمنع من تكفريه ً من وقع يف الكفر أصبح كافراليس كل
 ،ّ قبيل املكفرات إن بعض األمور التي تثار عىل بعض حكام املسلمني هي من : قالفإنه ي

 ؛ة َّجـاحل قام عليه حتى تمعاملة احلاكم الكافرعامل هذا احلاكم  أن يس ألحدولكن لي
  .ر فيه رشوط التكفري وتنتفي عنه موانعه حيث تتوفب

  
  :رمحه اهللا ابن تيميةقال 

، تقام عليه احلجة : ًوليس ألحد أن يكفر أحدا من املسلمني وإن أخطأ وغلط ؛ حتى « 
:  ؛ بـل ال يـزول إال ُمه بيقني مل يزل ذلك عنه بالشكومن ثبت إسال، حجة وتبني له امل

   . )١٢/٤٦٦الفتاوى ( ..  » وإزالة الشبهة، بعد إقامة احلجة 
  :رمحه اهللا وقال

ن هذا اللفظ شامل اعتقد املستمع أ، ) من قال كذا فهو كافر : ( ام رأوهم قالوا كل... « 
وأن ،  َّعـني قد تنتفي يف حـق امل التكفري له رشوط وموانعومل يتدبروا أن، قاله   منلكل
: ِّبني هذا  ي . إال إذا وجدت الرشوط وانتفت املوانعَّنيكفري املطلق ال يستلزم تكفري املعت

ن تكلم هبذا َأن اإلمام أمحد وعامة األئمة الذين أطلقوا هذه العمومات مل يكفروا أكثر م




 

 



   . )١٢/٤٨٧الفتاوى (  ..» بعينه  الكالم
  :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 
 من الكفر فال بد...  من موانع التكفري  يوجد فيه مانعّ أال بدًرا فالكل إنسان فعل مكف« 

ُر صاحبه وإن قلنا َّكفأويل فإنه ال يفإن كان حيتمل الت. الرصيح الذي ال حيتمل التأويل 
ًسـقا لـة فقد تكون الفع، وبني الفعل والفاعل ، القول والقائل : ق بني َّ؛ فيفر )١(فرك أنه

َّوقد تكون كفـرا وال يكفـ، تفسيقه  ق الفاعل لوجود مانع يمنع منَّفسوال ي ُ عـل  الفارً
ربـام ...  األمة يف خروج اخلوارج إال هذا التأويل وما رض، تكفريه  لوجود ما يمنع من

ّسقا ال شك فيه لكنه ال يدري ًيفعل اإلنسان فعال ف  !  ) يا أخي هذا حرام : (َفإذا قلت. ً
 كيف أحكم عىل إنسـان أنـه فاسـق دون: ًإذا . وانتهى عنه ، ) ًجزاك اهللا خريا (  :قال 

قـد : شري إليهم مـن حكـام العـرب واملسـلمني فهؤالء الذين تعليه احلجة ؟ أن تقوم 
ِّأو بينت هلم وجاءهم من يلبس ،َّيكونون معذورين مل تتبني هلم احلجة  ُ ِّ َ علـيهم ويشـُ  ِّبهُ

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


 : ؛ وهي رشوط التكفري أربعة
ال يلـزم أن و) .. ًال يكـون جـاهال ( = مة الفعل ً ؛ بأن يكون عاملا بحرلمالعر توف .١

  .ًيكون عاملا بأنه كفر
َكون قاصدا الفعل  ؛ بأن يالقصدر توف .٢ ولـيس معنـى هـذا ) .. ًطئا ال يكون خم( = ً

 .الرشط أن يقصد أن يكفر باهللا العظيم 
ًكرها ال يكون م( = ً بأن يكون خمتارا  ؛االختيارر توف .٣ َ. ( 
ني األدلـة مـا جيعلـه يعتقـد ن االشتباه بعنده م يكون بأال، التأويل السائغ انعدام  .٤

  ) . مقبول ال يكون عنده تأويل سائغ( =  اجلواز
                                                

  ) .وإن قلنا عن الفعل أنه كفر: ( ى املعن) ١(




 

 



  
 :اخلروج عىل احلاكم الكافر ليس عىل إطالقه ؛ بل هو مرشوط بـ 

 .وقوعه يف الكفر البواح الذي عندنا من اهللا فيه برهان  .١
 .ة عليه مة احلجإقا .٢
 .القدرة عىل إزالته  .٣
 . مكانه القدرة عىل تنصيب مسلم .٤
 .ب عىل هذا اخلروج مفسدة أعظم من مفسدة بقاء الكافر  ترتتّأال .٥

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


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

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

 ،ني فليعمل بآية الصرب والصفح عمن يؤذي اهللا ورسوله من الذين أوتوا الكتاب واملرشك
وبآية قتـال ، يف الدين  القوة فإنام يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون وأما أهل
الصـارم املسـلول ( ..  » صـاغرون ة عن يد وهمـوا الكتاب حتى يعطوا اجلزيـالذين أوت

٢/٤١٣( .   
  :رمحه اهللا ابن بازوقال 

ًإال إذا رأى املسلمون كفرا بواحا عندهم من اهللا ... «  فال بأس أن خيرجـوا  : فيه برهانً
فـال : أمـا إذا مل يكـن عنـدهم قـدرة  ، إذا كان عندهم قـدرةهذا السلطان إلزالته  عىل

ًيسبب رشا أكثرأو كان اخلروج  ،خيرجوا  ّ  ،ًفليس هلم اخلروج ؛ رعاية للمصالح العامة  : ُ
؛ بل جيب درء  )  منهرشأّال جيوز إزالة الرش بام هو (  أنه ع عليهاَجموالقاعدة الرشعية امل

فإذا كانت  . فال جيوز بإمجاع املسلمني:  أكثر أما درء الرش برش. ففه أو خي  بام يزيلهالرش
 تزيله عندها قدرة –ًبواحا  ً التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا–هذه الطائفة 

ًوتضع إماما صاحلا طيبا هبا  ً املسـلمني ورش  ىلدون أن يرتتب عىل هذا فساد كبري عـمن ً
أما إذا كان اخلروج يرتتـب عليـه فسـاد كبـري ، فال بأس  :  هذا السلطانأعظم من رش




 

 



 االغتيال إىل غري هذا من الفسـاد  وظلم الناس واغتيال من ال يستحقواختالل األمن
   . )٨/٢٠٣الفتاوى (  ..» ال جيوز  فهذا: العظيم 

 :حلاكم الكافر  عن اخلروج عىل ارمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 
ن فـال نخـرج ؛ أل : غري قـادرينّوإذا كنا ، ٍفحينئذ نخرج :  عىل إزالته قادرينّإن كنا « 

يرتتب عىل ثم إذا خرجنا فقد .  بالقدرة واالستطاعة مجيع الواجبات الرشعية مرشوطة
 لو =[  ألننا خرجنا.  عىل ما هو عليه خروجنا مفسدة أكرب وأعظم مما لو بقي هذا الرجل

فهـذه . ومتادى يف طغيانه وكفـره أكثـر ، أكثر  ةله ؛ رصنا أذل ةزثم ظهرت الع ]خرجنا 
 ،ور ـاطفة يف هذه األمـبعد العوأن ت، وأن يقرتن الرشع بالعقل  ، ُّتعقلاملسائل حتتاج إىل 

وحمتاجون للعقل والرشع حتى ال ننساق وراء ، سنا فنحن حمتاجون للعاطفة ألجل حتم
   . )١٢٢٢سؤال   ،٥١ ، لقاء ٣/١٢٦الباب املفتوح (  .. » دي إىل اهلالكالعاطفة التي تؤ

  :رمحه اهللا وقال
وإذا رأينا هذا . ؛ هذه أربعة رشوط عندكم من اهللا فيه برهان  ، ًبواحا  ،ًكفرا ، ترواأن « 
 : فإن مل يكن لدينا قدرة ، فال جتوز املنازعة حتى تكون لدينا قدرة عىل إزاحته  :–ً مثال –

 ، يقيض عىل البقية الصاحلة –عندنا قدرة   وليس– ناْفال جتوز املنازعة ؛ ألنه ربام إذا نازع
 وجوب اخلروج عىل ويل –للوجوب  أو فهذه الرشوط رشوط للجواز.  سيطرته وتتم

فال جيوز اخلروج ؛ : يكن لدينا قدرة  فإن مل، برشط أن يكون لدينا قدرة  ؛ لكن –األمر 
 الذي رأينا – فائدة إذا خرجنا عىل هذا الوايل ُّأي. قاء النفس يف التهلكة ألن هذا من إل

ًعنده كفرا بواحا عندنا من اهللا فيه برهان   ونحن ال نخرج إليه إال بسكني املطبخ وهو –ً
نعم ال بد ! فسنا ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل أن! معه الدبابات والرشاشات ؟ ال فائدة 

بالرشوط األربعة التي ذكرها  لكن، ىل القضاء عليه وعىل حكمه  حيلة عل بكلأن نتحي
   .) ، ط الوطن ٤/٥١٥رشح رياض الصاحلني ( ..  » عليه الصالة والسالمالنبي 


 : –  من التالزم بني اخلروج واملفسدةًشريا إىل يشءم – رمحه اهللا ابن تيميةقال 
ان إال وكان يف خروجها من الفساد ولعله ال يكاد يعرف طائفة خرجت عىل ذي سلط« 

   . )٣/٣٩١منهاج السنة ( ..  » ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته
 




 

 

  


  
  )١(الرد عىل الشبهة

نظر هلذا الرشط يف حال ولكن إنام ي  ؛فصحيح: رتاط كون احلاكم من قريش أما اش
 ؛ القريش أما عندما يتوىل غري . َّ والعقد ويل األمرعندما خيتار أهل احلل: أي   ،االختيار

، ال جتوز منازعته  ن من األمر ؛ فحينئذفة ، ويتمكل عىل اخلالويتحص بالغلبة ، والقوة ،
   .جد القريشولو و،  وال استبداله ،وال اخلروج عليه 


  .د األفضل وجوبدعوى ه الستبداله ؛ وال نزع، روج عىل احلاكم املسلم خلال جيوز ا

  
  ًبيان الدليل عىل اشرتاط أن يكون اخلليفة قرشيا

  :من األدلة 
  :ريض اهللا عنه حديث أيب هريرة

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

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

  ؛ب العلامء عىل طاعة احلاكم املتغلأمجع 
  :رمحه اهللا ابن حجرقال 

وأن  ب واجلهاد معهء عىل وجوب طاعة السلطان املتغلأمجع الفقها... ال ابن بطال ق« 
   . )٧٠٥٣:  ، حتت احلديث رقم ١٣/٩فتح الباري ( ..  » طاعته خري من اخلروج عليه

                                                
 .احلاكم غري املستويف لرشوط اإلمامة ثار من شبهات حول  اجلواب عىل كل ما يهوفي) ١(




 

 



  :رمحه اهللا حممد بن عبد الوهابوقال 
 م اإلمـام أو بلدان ؛ له حكـب عىل بلدَّكل مذهب عىل أن من تغلاألئمة جممعون من « 

   . )٧/٢٣٩الدرر السنية ( ..  » األشياء يف مجيع
 بفيه اشرتاط أن يكون هذا املتغل ال تقييد فيه ، فليس  وهذا اإلمجاع مطلق:أقول * 

  . وال جيوز تقييد الدليل إال بدليل ،ًا قرشي
   . إىل والية غري القريشصىل اهللا عليه وآله وسلم وقد أشار النبي :ثم أقول * 
  :ريض اهللا عنه أبو ذرل فقا
   . )٤٧٣٢: مسلم (  ) ..ع األطراف َّ جمدًعبداوإن كان ، أوصاين خلييل أن أسمع وأطيع ( 

 :شعر بعدم االختيار ُ تفسري هذا بام يريض اهللا عنها حديث أم احلصنيوجاء يف 
ِّأمإن «  : مسـلم (  ..» فاسـمعوا وأطيعـوا : يقودكم بكتـاب اهللا ... ع جمدٌعبد عليكم ر ُ

٤٧٣٩( .   
  :رمحه اهللا النوويقال 

 عىل البالد بشوكته وأتباعـه ؛ بأو تغل، ه بعض األئمة َّوال:  إذا وتتصور إمامة العبد« 
رشح صحيح مسلم ، ( ..  »احلرية   ؛ بل رشطهاوال جيوز ابتداء عقد الوالية له مع االختيار

   .)السابق   ، حتت احلديث٤٢٩ ، ص ١٢  – ١١ جزء
  :رمحه اهللا ابن عثيمني لوقا

بـل كـان  ، ليس من العـربو ، َغلب الناس واستوىل وسيطررض أن السلطان فلو ف« 
   .) ، ط الوطن ٦/٣٨٥رشح رياض الصاحلني ( ..  » نسمع ونطيعفعلينا أن  : ًحبشيا ًعبدا 

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

 ) .درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح : ( قاعدة  .١
إعالم (  رمحه اهللاوانظر كالم ابن القيم )  منه  ال جيوز إزالة الرش بام هو أرش: (وقاعدة  .٢

وسيأيت كالمه ،  اإلمجاع عىل هذه القاعدة رمحه اهللاكام قد حكى ابن باز  .  )٣/١٢املوقعني 
   . )١٤ص ( 




 

 



 عىل املسـلمني مـن ملفضول فيه من املفاسد ما هو أشدملسلم ا واخلروج عىل ا:أقول * 
  ..وتعطيل للحدود ، وإضاعة لألمن ، وإظهار للفتن ، سفك للدماء : بقائه ؛ من 

  أنه يؤدي إىل عدم استقرار بيعـة أحـد ؛ ألنـه مهـام كـان صـالح:ومن أظهر مفاسده 
كام أن حتديـد األفضـلية . ولو بعد حني ،  أن يوجد من هو أفضل منه دويل األمر فال ب

  ! لدهيا هو األفضل ًفقد خترج مجاعة زعام أن من، ت أمر متفاو
 : عن اخلروج عىل الكافر رمحه اهللا ابن بازقال 

ًإال إذا رأى املسلمون كفرا بواحا عندهم من اهللا فيه برهان «  فال بأس أن خيرجوا عىل : ً
 ،فال خيرجوا : ما إذا مل يكن عندهم قدرة أ، هذا السلطان إلزالته ؛ إذا كان عندهم قدرة 

 ،ًفلـيس هلـم اخلـروج ؛ رعايـة للمصـالح العامـة : ًب رشا أكثـر أو كان اخلروج يسب
؛ بـل جيـب ) ال جيوز إزالة الرش بام هو أرش منه (  :جمع عليها أنه ُوالقاعدة الرشعية امل

 فـإذا ،وز بإمجاع املسـلمني فال جي:  أكثر أما درء الرش برش. فه أو خيف  بام يزيلهدرء الرش
ً التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفـرا بواحـا –كانت هذه الطائفة  : عنـدها  –ً

ًوتضع إماما صاحلا طيبا ، قدرة تزيله هبا  ً من دون أن يرتتب عىل هذا فساد كبـري عـىل ، ً
 :رتتب عليه أما إذا كان اخلروج ي. فال بأس :  هذا السلطان  أعظم من رشاملسلمني ورش

إىل غري ،  االغتيال واغتيال من ال يستحق، ظلم الناس و، واختالل األمن ، فساد كبري 
  . )٨/٢٠٣الفتاوى ( .. » فهذا ال جيوز : العظيم  هذا من الفساد




 

 

  


  
  الرد عىل الشبهة

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

وجبـت طاعتـه : ب واسـتقام لـه األمـر َّولكن لو جاء من أخذ احلكم بـالقوة ، وتغلـ
   .وحرمت منازعته

  
  ب وحتريم منازعتهِّبيان اإلمجاع عىل طاعة احلاكم املتغل

  . )١٢ص ( تقدم 




 

 

  


  
  الرد عىل الشبهة من ثالثة أوجه

 :الوجه األول 
ة  مـن الرعيـ واحدالزمتان عىل كل ؛ فالطاعة والبيعة  والعقدأهل احللما دام قد بايع 
  .لك بنفسه ّأو يتعهد له بذ وإن مل يبايع

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

ُللز الرشط   .وم البيعة ووجوب الطاعة ِ
 :الوجه الثالث 

 عدم –ً فضال عن العامل – ما يوجب عىل العاقل املفسدة واملشقةأن يف اشرتاط هذا من 
  .القول به 
 اتساع البالد وكثرة الناس واء ؛ إذ يف ظلفتلحق احلاكم واملحكوم عىل الس :شقة فأما امل

ًن بيت سوءا كل مفيستطيع  :وأما املفسدة . .ًوبعد املسافات ما يلحق أنواعا من املشاق  ّ
ّأن يتخلف عن البيعة ويعمل ما شاء من أسـباب الفرقـة والنـزاع بحجـة عـدم لـزوم 

  !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   عىلومناصحتهم ؛ واجب ، والة األمورطاعة :  به من وما أمر اهللا« 
كام جيب عليه الصلوات اخلمس  . وإن مل حيلف هلم األيامن املؤكدة ، عاهدهم عليهي

 ..» 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 كـل مـن يصـلح للمبايعـة « 

 – يف األمـرين – بايعني ؛ فـإن هـذا االشـرتاطلة املالرجل أن يكون من مج الطاعة عىل
 مسائل م يفولكن التحك. والحقهم  سابقهم ، هلم وآخرهمأو  بإمجاع املسلمنيمردود

وإذا تقـرر .  يفعل مثل هـذا ّالرأي املبني عىل غري أساس طابقالدين وإيقاعها عىل ما ي
طر الـذي ىل أهل الق عوجبتقد :  والعقد احلل د بايعه أهلفهذا الذي قلك ما ذكرناه 

   . )٤/٥١٣السيل اجلرار ( .. » املتواترة   فيه أوامره ونواهيه طاعته باألدلةذُنفت
  :رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 

 :وال يمكن أن نقول  .  والعقد تثبت لإلمام إذا بايعه أهل احللالبيعةومن املعلوم أن « 
ريض اهللا أن الصحابة : يل عىل هذا والدل) !  من أفراد األمة إن البيعة حق لكل فرد( 

  من أفراد األمة ؛ ومل يكن ذلك من كل فردريض اهللا عنهَبايعوا اخلليفة األول أبا بكر عنهم
: ًوجعلوه إماما عليهم  ، فإذا بايع أهل احلل والعقد لرجل.  والعقد من أهل احلل بل

 إىل البيعة حتىًصار إماما ، وصار من خرج عىل هذه البيعة جيب عليه أن يعود 
 املبدأ ؛ ألن مثل هذا.  األمر لينظر فيه ما يرى أو يرفع أمره إىل ويل ال يموت ميتة جاهلية ،

: فنقول هلذا الرجل ناصحني له . وإىل الرشور ، يؤدي إىل الفتن ، فاسد ، خطري : مبدأ 
تقد أنه إمام وجيب عليك أن تبايع لويل األمر وتع، اتق اهللا يف أمتك ، اتق اهللا يف نفسك 

َثابت ؛ سواء بايعت أنت أم مل تبايع    من أفراد الناس ؛األمر يف البيعة ليس لكل فرد : ًإذا. َ
   . )١٢٦٢ ، سؤال ٥٤ ، لقاء ٣/١٧٦الباب املفتوح (  ..» ولكنه ألهل احلل والعقد 

  :رمحه اهللا وقال
 :فيقـال ) ! بايعـه  واحدفليس كل ، نحن مل نبايع اإلمام  : ( –ً مثال –قد يقول قائل « 

 حني بايعوا أبا بكـر ؛ هـل ريض اهللا عـنهمحتى الصحابة  شبهة ، شيطانية ، باطلة ؛  هذه
املبايعة ألهل ! ًيف سوقه ؟ أبدا  )١(واحد منهم بايع ؟ حتى العجوز يف بيتها ؟ واليافع كل
ًوال أظن أحدا . ومتى بايعوا ثبتت الوالية عىل كل أهل البالد شاء أم أبى ، والعقد  احلل
 )٢( أن يبايع كل إنسان ولو يف جحرإنه ال بد : يقول – وال من العقالء بل – املسلمني من

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




 

 



ًأو شيخا كبريا  ،ًعجوزا  ولو، بيته  ًأو صبيا صغريا ، ً حتـى الـذين  ، هبـذا ما قال أحد! ً
، حتى  – وهم كاذبون –ّيدعون الديمقراطية يف البالد الغربية وغريها ال يفعلون هذا

الـدين . ًانتخاباهتم كلها مبنية عىل التزوير والكذب وال يبالون أبدا إال بأهوائهم فقـط 
 أم شـاء النـاس، ّفق أهل احلل والعقد عىل مبايعة اإلمام فهو اإلمام  متى ات:اإلسالمي 

 حتـى للصـغار، ُولو جعل األمر لعامـة النـاس .  والعقد فاألمر كله ألهل احلل، أبوا 
ّوحتى من ليس له رأي وحيتاج أن يوىل عليه ،  والعجائز والشيوخ ،والكبار  مـا بقـي : ُ

  .) ، ط املرصية ٤/٥٠٣رشح رياض الصاحلني ( .. » خيتلفوا   أنللناس إمام ؛ ألهنم ال بد




 

 

  


  
: البخـاري (  .. » أخرجوا املرشكني من جزيـرة العـرب«  : مصىل اهللا عليه وسلقال النبي 

   ) .٤٢٠٨:  ، مسلم ٤٤٣١ ، ٣١٦٨  ،٣٠٥٣
أو لنبـذ  يف احلكام ؛ ً هلذا احلديث سبيال للطعن– من فهمه –خذ البعض  ويت:أقول * 

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

  الرد عىل الشبهة من أربعة أوجه
 :الوجه األول 

جيب إخراج املرشكني من جزيرة العرب لداللة احلديث عىل ذلك ؛ ولكن هذا الوجوب 
عىل  أو  يف جزيرة العرب ،إقامة دائمة تكون هلم ّ أال عىلحممول ؛ إذ هو عىل إطالقه ليس

َخل األجراء  ؛ فال يدمنع قيام شعائر دينهم أو األمـان يف هـذا  وال أصـحاب العهـد، ُ
ه ّيف املدينة ، وأقر  أبقى بعض الكفارريض اهللا عنه أن عمر :والدليل عىل ذلك  .وجوب ال

   . النبويمرً فكان إمجاعا منهم يف فهم األ عىل ذلك ؛رضوان اهللا عليهمالصحابة 
 :الوجه الثاين 

 .ي عـىل صـالحياته  وال التعـداالفتيات جيوز  األمر ، والَخاطب بذلك هو ويلأن امل
 مل يقوموا بإخراجهم ، بل أوكلوا ذلك رضوان اهللا عليهم أن الصحابة :والدليل عىل ذلك 

   . النبويطابً، فكان إمجاعا منهم يف فهم اخل األمر لويل
  هبم ؛ بحيثولكن فيام خيتص،  هبذا اإلخراج  إن آحاد املسلمني خماطبون:ثم قد يقال 

  .ًال يستقدمون املرشكني ما وجدوا إىل االستغناء عنهم سبيال 
 :الوجه الثالث 

فقـون ؛ إال أن الفقهاء متحتديد املراد بجزيرة العرب يف احلديث مع أنه وقع اخلالف يف 
 وهو ما وقع فيه كثري –عىل أهنا ليست هي اجلزيرة العربية التي يف اصطالح اجلغرافيني 

   .–املخالفني  من




 

 



  :رمحه اهللا النوويال ق
َ خص هذا احلكم بـبعض جزيـرة العـربالشافعيلكن «   )١(وهـو ،احلجـاز : وهـو  ، ّ
 »من جزيرة العرب  اليمن وغريه مما هو )٢(دون، مكة واملدينة والياممة وأعامهلا  : – عنده –

   . )٤٢٠٨: احلديث رقم   ، حتت٩٥ ، ص ١٢ – ١١رشح صحيح مسلم ، جزء ( .. 
فتح ( .. » اجلمهور مذهب «  :أنه  رمحهام اهللا عن قول اإلمام الشافعي بن حجرابل 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  اختيـارات(.. » هو عقبة الصوان من الشام كمعان و. ونحوها وما دون املنحني 

   . )٢٦٤ص 
  :رمحه اهللا ابن تيمية وقال

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

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

  ِّما الدليل عىل بطالن محل احلديث عىل جزيرة العرب التي يف اصطالح اجلغرافيني ؟
 :فاجلواب 
، مـع  عىل إخراج اليمن من احلكم النبويفاق العلامء  من اترمحه اهللا ابن حجرما حكاه 

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

مكـة واملدينـة : احلجاز خاصـة ؛ وهـو : كناه منها لكن الذي يمنع املرشكون من س« 
فـاق التطلق عليه اسـم جزيـرة العـرب ؛ ال فيام سوى ذلك مما ي،  واالها والياممة وما

تح البـاري فـ( ..  » جزيرة العـرب لةاجلميع عىل أن اليمن ال يمنعون منها مع أهنا من مج
                                                

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




 

 



   . )٣٠٥٣:  ، حتت احلديث رقم ٦/١٩٨
 مع دخوهلا يف حكم صىل اهللا عليه وآله وسلم فخروجها عن حكم النبي :أقول * 

االصطالح  االستناد عىل سقوط عىل برهاندليل قاطع عىل تباين احلكمني و: اجلغرافيني 
  .فاحفظ هذا فإنه مهم . اجلغرايف يف فهم املراد النبوي 

 : – وهو عىل سبيل التنزل –لرابع الوجه ا
إدخال والة األمور هلم ليس وأن ! لو فرضنا أن احلكام أدخلوا املرشكني جزيرة العرب 

ًفإنه ال يعدو أن يكون عصيانا من ! وأهنم خالفوا األمر النبوي يف هذا اإلدخال  ! حلاجة
 ! ..أنه اخلـروج  يبيح اخلروج عليه وال مبارشة ما من شوليس بأمر كفري، ويل األمر 

 رة التـي هـي احلـدكفـية ؛ ولكنني أحتدث عن األمـور املهون من شأن املعصوأنا ال أ
الفاصل بني ما يوجب اخلروج وما ال يوجبه ، بعد النظر يف الرشوط األخرى املبيحـة 

  .للخروج 
  

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

َوأن ال يبقـوا، ُفالواجب أن يمنعوا مـن دخوهلـا : أما يف اجلزيرة العربية «  فيهـا ؛ ألن  ُ
 ّأال و يبقى فيها إال اإلسالمّأال وأمر بقائهم فيها هنى عن صىل اهللا عليه وآله وسلمالرسول 

 ؛ فال يدخلوها إال يرةبإخراج اليهود والنصارى وغريهم من اجلز وأمر جيتمع فيها دينان
دة ثم يرجعون ُمر للتجار أن يدخلوا يف مدد حمدحلاجة عارضة ثم خيرجون ؛ كام أذن ع

احتيج ّ لـام  عىل العمل يف خيربَ اليهودصىل اهللا عليه وآله وسلمّإىل بالدهم ؛ وكام أقر النبي 
ّقـر فيهـا دينـان ؛ ُ أن اجلزيرة العربية ال جيوز أن ي:فاحلاصل . عمر  ثم أجالهم، إليهم 

 إال بصـفة مؤقتـة ّألهنا معقل اإلسالم ومنبع اإلسالم ؛ فال جيوز أن يقر فيها املرشكون
   . )٢/٤٥٠الفتاوى (  ..»  األمر حلاجة يراها ويل

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

 ؛ ألن رسل الكفار كانوا يقـدمون عـىل فال حرج يف ذلك: األمر برسالة من رؤسائهم 




 

 



وكان بعض الكفار من أهل الشام يقدمون عىل ، النبي يف املدينة عليه الصالة والسالم 
   . )٣٧٦فتاوى نور عىل الدرب ص ( .. » املدينة لبيع بعض ما لدهيم من طعام وغريه 

  :رمحه اهللا ابن عثيمنيال وق
ال تقام : فاملعنى  ؛) دينان  ال جيتمع يف جزيرة العرب ( صىل اهللا عليه وآله وسلمأما قوله « 

ُالكنـائس ، وال ينـادى فيهـا  ُ ال تبنـى–ً مـثال –يعني  . شعائر الكفر يف جزيرة العرب
 ؛ بـل نفسـه اس يف مـن النـّعنى أنه ال يتدين أحدوليس امل. بالناقوس ، وما أشبه ذلك 
 وأمـا قولـه. َيـع كـام للمسـلمني مسـاجد ِبأو معابـد أو  املراد أنه ال يكون هلم كنائس

 وأمـا ، السـكنى: فـاملراد منهـا ؛ ) العـرب   اليهود والنصارى من جزيـرةألخرجن( 
 وأما ، ألهنم ليسوا قاطنني بل سيخرجون فال يدخلون يف هذا ؛ ما أشبه ذلك وجراءاأل

صـىل اهللا عليـه وآلـه فيها ؛ فـإن الرسـول   هيود خيربصىل اهللا عليه وآله وسـلمل إبقاء الرسو
ً مل يبقهم إبقاءا مطلقا عاموسلم  ،د إىل أمـ :؛ يعنـي ) كم فيها ما شـئنا ّنقر: ( بل قال ، ًا ً

  حيـث اعتـدوا عـىلريض اهللا عنـه وذلك يف عهـد عمـر وهذا األمد كان النتهائه سبب
 ريض اهللافطردهم عمر  لرجل الذي بات عنده ومل يوفوا بام عليهماهللا بن عمر وعىل اعبد 
   . )١٠٥٥ ، سؤال ٣٩ ، لقاء ٢/٣٦٨الباب املفتوح (  ..  »عنه

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

وأن جيتهدوا مع ويل األمر ، ويل األمر وجيب عىل الرعية يف اجلزيرة العربية أن يساعدوا « 
وأن ،  عمـل وعـدم اسـتعامهلم يف أي، وعدم التعاقد معهم ، عدم جلب املرشكني  : يف

   . )٢/٤٥١الفتاوى ( ..  » فإن يف ذلك كفايةل املسلمني ؛ َّامُيستغنى عنهم بالع
  بيان املنع من االفتيات عىل ويل األمر فيام هو من صالحياته

 :  عن املحتسب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكررمحه اهللا يميةابن تقال 
 مما ليس مـن خصـائص الـوالة فله األمر باملعروف والنهي عن املنكر املحتسبوأما « 

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

   .  )٢٨/١٠٩الفتاوى ( ..  » ُقطعُليس له القتل والفإن املحتسب ... « 




 

 



 يقصد أن إقامة احلدود ليست من صالحيات املحتسب يف األمر باملعروف :أقول * 
  .والنهي عن املنكر 

  بيان أن املعايص ال تبيح اخلروج عىل ويل األمر
  . )٧ص ( تقدم 




 

 

  



 

  عىل الشبهة من ثالثة أوجهالرد 
 :الوجه األول 

  .عند احلاجة فقد جتوز ؛  حالًليس أمرا حمرما يف كلالكافر االستعانة ب
 

 : – وهو جواب خاص ببعض احلكام – الوجه الثاين
، العلامء  بفتوى من كباركانت أحداث اخلليج األوىل أن االستعانة بالقوات الكافرة يف 

 ؛ ألهنم آخذون بفتوى جهة علمية قوية موثوق هبا ليس المونيال ام وعليه ؛ فإن احلك
  .يف كل مكان واجلامعة عندهم فحسب ؛ بل عند أهل السنة 

 :الوجه الثالث 
  ؛ فـالليس بكفـرً حمرما وفإن هذا يعد! ويز العلامء لذلك وعدم جت! لو فرض التحريم 

  .وال خلع بيعتهم بمثل هذا ،  اخلروج عليهم  زوجي
  

  ذكر بعض العلامء املجيزين االستعانة بالكافر عند احلاجة
 ندي ، وابـن بـاز ،ـقي ، وأبو احلسن السم اخلرـالقاس الشافعي ، وأمحد ، وأبو :منهم 

  . رمحهم اهللاوابن عثيمني 
 وال النظـر يف أدلـة ، وال ترجيح القـول بـاجلواز ، االستيعاب يف النقل وليس املقصد

ٌ بيان أن هذا القول قد قيل قديام وأن ملـن قـال بـه سـلف فـيام ولكن املقصد ،قني الفري ً
  .ذهب إليه 

  :رمحه اهللا ابن قدامةقال 
 ،ستعان بمرشك ؛ وهبذا قال ابن املنذر واجلوزجاين ومجاعة من أهل العلم وال ي : فصل« 

 عنـد – أيضـا  عليـهرقي يـدل وكالم اخل–ستعانة هبم  عىل جواز االوعن أمحد ما يدل
    . )١٣/٩٨املغني ( .. »  احلاجة ؛ وهو مذهب الشافعي




 

 



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

فأخـذ .  استعان بصفوان بن أميـة قبـل إسـالمه صىل اهللا عليه وآله وسـلماآلخر أن النبي 
 إن كـان :الشافعي وآخـرون  وقال العلم باحلديث األول عىل إطالقه ؛ طائفة من أهل

 وإال ،ُسـتعني بـه ودعت احلاجة إىل االستعانة بـه ؛ ا،  املسلمني ن الرأي يفالكافر حس
  ،١٢ – ١١رشح صـحيح مسـلم ، جـزء ( .. »  احلديثني عىل هـذين احلـالني لَ ومح،فيكره 

   . )٤٦٧٧:  ، حتت احلديث رقم ٤٠٣ص 
  :رمحه اهللا قيراخلقال و
َويسهم«     . )١٦٥١:  ، مسألة رقم ١٣/٩٧املغني ( ..  » ناإذا غزا مع للكافر ُ

  :رمحه اهللا السنديوقال 
 ، إذ احلاجـة مسـتثناةه عـدم احلاجـة ؛ وحملـ.  االستعانة باملرشك حـرام  عىل أنيدل« 
إنـا ال نسـتعني  « رشح حـديث( .. »  فـال تعـارض ،حمل ما جاء من ذلك عىل احلاجة في

   . )٢٨٣٢:  ، حتت احلديث رقم ٣/٣٧٦من سنن ابن ماجه » بمرشك 
  :رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 

فـال بـأس ؛ :  إن كان يف ذلك مصـلحة ، وأما االستعانة هبم فهذا يرجع إىل املصلحة« 
ّمن رشهم وغائلتهم وأال )١(نخاف برشط أن ال وإن مل يكن يف ذلك مصلحة ف.  خيدعونا ّ

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

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

  :رمحه اهللا ابن بازقال 
 وعرفوا، ونظروا فيه ، لوا هذا تأمّ لـام ،لكة العربية السعودية يف املموهيئة كبار العلامء « 

ال جيـوز و ،  الواجب اسـتعامل مـا يـدفع الرضروأن ، سائغأن هذا أمر : نوا احلال ؛ بي
ًجيب فورا استعامل ما يدفع الرضر عن املسـلمني ولـو باالسـتعانة بل  ، التأخر يف ذلك

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




 

 



   . )٦/١٤٨وى الفتا(  .. » بطائفة من املرشكني
  :رمحه اهللا وقال

 ألسـباب الواقيـة مـن الرشوأما ما اضطرت إليه احلكومة السـعودية مـن األخـذ با« 
ع عن البالد وحرمات واالستعانة بقوات متعددة األجناس من املسلمني وغريهم للدفا

، مسـدد   فهـو إجـراء،  ما قد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق املسلمني وصد
 – وأنا واحـد مـنهم –صدر من جملس هيئة كبار العلامء وقد . ًوجائز رشعا ، ق وموف

  »فعلتـه بيان بتأييد ما اختذتـه احلكومـة السـعودية يف ذلـك ، وأهنـا قـد أصـابت فـيام
   . )٦/١٧٢الفتاوى (  ..

  رج عىل احلاكم إال بالكفر الرصيحبيان أنه ال خي
  . )٧ص ( تقدم 




 

 

  


  
  الرد عىل الشبهة

ِّيعلق بيعن م شديد عىل ذمجاء  قد بل. .  اخلروج عىل املسلم ولو ظلموزال جي ته باملـال ُ
 بمجـيء مـن صىل اهللا عليـه وسـلم أخرب النبي كام. .عط سخط فإن أعطي ريض وإن مل ي

  . مع الصرب عليه نيا وأمر بالسمع والطاعة لهيستأثر بالد
  

 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 
  ،٣٧٩٢ :البخاري (  ..»  ؛ فاصربوا ؛ حتى تلقوين عىل احلوض َستلقون بعدي أثرةإنكم « 

   . )٤٧٥٦: لم مس
 : عن االستئثار رمحه اهللا ابن حجرقال 

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

  :رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 
فإن اخللفاء ، قع و ر ؛ ألنه أخرب بأمصىل اهللا عليه وآله وسلم نبوة الرسول وفيه دليل عىل« 

ويرشبـون ، ًفنجدهم يـأكلون إرسافـا  واألمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون باملال ؛
وقـد اسـتأثروا بـامل ، ًويركبون إرسافا ، ًويسكنون إرسافا ، ًويلبسون إرسافا ، ًإرسافا 

أو أن ، ًولكن هـذا ال يعنـي أن ننـزع يـدا مـن طاعـة . اصة الناس ملصالح أنفسهم اخل
 رشح ريـاض الصـاحلني( ..  »  الـذي علينـاأل اهللا الذي لنا ونقوم باحلقبل نس! ننابذهم 

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

  ..» عليـك وأثـرة. ومنشطك ومكرهك . عليك السمع والطاعة يف عرسك ويرسك « 




 

 



   . )٤١٦٥:  ، النسائي ٤٧٣١: مسلم ( 
  :رمحه اهللا ابن األثريقال ،  االستئثار بالدنيا: واألثرة تعني 

َّأراد أنه يستأثر عليكم ؛ فيفضل«  ُ  االنفـراد: واالسـتئثار  كم يف نصيبه من الفيء ، غريَُ
   . )١/٢٦النهاية (  ..» باليشء 

  :رمحه اهللا النوويوقال 
 ،كم مما عنـدهم  بالدنيا ومل يوصلوكم حقاألمراء  وأطيعوا وإن اختصاسمعوا: أي « 

رشح صـحيح ( .. »  عىل السمع والطاعـة يف مجيـع األحـوال وهذه األحاديث يف احلث
   . )٤٧٣١:  ، حتت احلديث رقم ٤٢٨ص   ،١٢ – ١١مسلم ، جزء 

 :سوم ُّبعض أنواع الررمة حأفتى بّ لـام رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 
ً أن تتخذ مثل هذه األمور وسيلة إىل ال جيوز و« ّ  همسب يف والة األمور والقدحُ

 .. » وما ال ندركه من الدنيا ندركه يف اآلخرة، ولنصرب  ، أشبه ذلك مايف املجالس و
   . )١٤٦٥ ، سؤال ٦٥ ، لقاء ٣/٤١٦الباب املفتوح ( 

  بيان الو عيد الشديد عىل من يبايع ألجل الدنيا
 :  قالصىل اهللا عليه وآله وسلم أن النبي ريض اهللا عنهيرة عن أيب هر

رجل : هم وهلم عذاب أليم ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكي« 
 بعـد الـعرص ورجل بـايع رجـال بسـلعة، ن السبيل بالفالة يمنعه من اب عىل فضل ماء

 ًورجـل بـايع إمامـا، غـري ذلـك قه وهو عـىل ف له باهللا ألخذها بكذا وكذا فصدفحل
،   ٧٢١٢: البخـاري ( ..  » بايعه إال للدنيا فإن أعطاه منها وىف وإن مل يعطه منها مل يفيال 

   . )٢٩٣: مسلم 
  :رمحه اهللابن العريب قال 

عارضة ( ..  » العطاء  العقوبة ملن نكث ألجل منعوتعظيم ، الصرب عىل األثرة يف ٌّنص« 
  . )١٥٩٥: ت احلديث رقم  ، حت٧/٧٠األحوذي 

 
  :رمحه اهللا النوويوقال 

  ، املسـلمنيِّلغشه:  هذا الوعيد فمستحق : – عىل الوجه املذكور –بايع اإلمام وأما م« 




 

 



رشح (  .. » قتدى بهال سيام إن كان ممن ي، به إىل الفتن بينهم بنكثه بيعته وتسب ،م هوإمام
   . )٢٩٣: رقم  ديث ، حتت احل٣٠٠ص   ،٢ – ١صحيح مسلم ، جزء 

  :رمحه اهللا ابن حجروقال 
واألصل يف مبايعة اإلمام أن يبايعه عىل أن يعمل باحلق ويقيم احلدود ويأمر باملعروف « 

خرس : فقـد  عطـاه دون مالحظـة املقصـودفمن جعل مبايعته ملال يوينهى عن املنكر ؛ 
ًخرسانا مبينا  فـتح ( .. » عنـه   يتجـاوز اهللاوحاق به ؛ إن مل، ودخل يف الوعيد املذكور ، ً

   . )١٣/٢١٦الباري 
  :رمحه اهللا ابن تيميةوقال 

وطاعة والة األمور واجبة ؛ ألمر اهللا بطاعتهم ، فمن أطاع اهللا ورسوله بطاعـة والة « 
ومن كان ال يطيعهم إال ملا يأخـذه مـن الواليـة واملـال فـإن ، فأجره عىل اهللا : األمر هللا 

   .  )٣٥/١٦الفتاوى ( ..  » فامله يف اآلخرة من خالق: نعوه عصاهم أعطوه أطاعهم وإن م
  :رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 

إن ، لكنه بايعه للـدنيا ال للـدين وال لطاعـة رب العـاملني ، فهذا الرجل بايع اإلمام « 
 ،واه ًمتبعا هل:  – والعياذ باهللا – فيكون هذا الرجل، وإن منعه مل يف ، أعطاه من املال وىف 

رشح ريـاض الصـاحلني ( .. » بل هو بيعته عىل اهلـوى ، وال طاعة مواله ، هلداه  غري متبع
  .)ط املرصية   ،١٨٣٥:  ، حتت احلديث رقم ٤/٥٠٣




 

 

  


  
  الرد عىل الشبهة

   . عىل حتريم اخلروج عىل الفاسقاستقر اإلمجاع وانعقدقد 
  

  بيان أن املعايص ال تبيح اخلروج عىل ويل األمر
   . )٧ص ( تقدم 


فكـان .  فبايعناه صىل اهللا عليه وآله وسلمدعانا النبي   :ريض اهللا عنه عبادة بن الصامتقال 
َأن بايعنا عىل السـمع والطاعـة ؛ يف منشـطنا ، ومكر: فيام أخذ علينا  نـا ، هنـا ، وعرسَ
ًكفرا بواحاإال أن تروا « : قال  . َ أهله ننازع األمرّلينا ، وأال عةويرسنا ، وأثر  عندكم من ً
   .)واللفظ له  ٤٧٤٨: مسلم  ، ] ٧٠٥٦[  ٧٠٥٥: البخاري (  ..» اهللا فيه برهان 

 الترصيح بعدم جواز اخلروج عىل احلاكم إال بقيد الكفر الرصيـح ، :ففي هذا احلديث 
 َّوهمَقد يت لكن جاءت نصوص أخرى ؛  )٨ص ( ُنقلت اإلمجاع عليه وهذا ما 

مـا ذا  اخلروج عىل احلاكم العايص الذي مل يقع يف الكفر ، وهجوازأهنا تفيد اهرها وظب
َجمع عىل داللته  املريض اهللا عنه يتعارض مع حديث عبادة سأسـتعرض أظهـر هـذه و! ْ

ًتوجيها علميا ، هاالنصوص لتوجيه   :ًقول مستعينا باهللا  فأً
   األولالنص

  :رمحه اهللا أخرجها ابن حبان ريض اهللا عنهرواية حلديث عبادة 
  . )٤٥٦٦( . .» ً هللا بواحا ًمعصيةإال أن تروا « : بلفظ 

 !جواز اخلروج إذا أمر باملعصية فيد ظاهر هذه الرواية ي أن  البعضقد يظنف
من ، وبيان ذلك روج عىل احلاكم غري الكافر ا عىل جواز اخلذه يف ال حجة:  أنه قواحل

   :ثالثة أوجه 




 

 



 :الوجه األول 
 ، عن جنادة بن أيب أمية ، عن عبادة بن برس بن سعيد: ( ن طريق  مالصحيحنيأن لفظ 

حيان (  :ن طريق  محبان ابن مما عند أصح؛ وهو » ً بواحا ًكفرا« ) : ًالصامت مرفوعا 
  . رحم اهللا اجلميع) حيان (  أوثق من) برس ( و  ؛) به ، جنادة   ، عنالنرض أيب

 :الوجه الثاين 
ألن اسـم   ؛ى معصـية؛ فالكفر يصح أن يسـم بالكفر – هنا –) املعصية ( جيب تفسري 

  :واملوجب هلذا التفسري أمران ،يشمله  املعصية
 .منع اخلروج إال يف حالة الكفر   عىلاإلمجاع املستقر .١
  .ولو عىص  من اخلروج عىل احلاكماألحاديث األخرى املانعة  .٢

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

ًكفرا بواحا «  فحديث ، ) اخلـروج ( =  عن مرشوعية املنابذة ً جاء جوابا عىل السؤال»ً
ًمعصية هللا بواحا «  وحديث  :فمعنـى احلـديثني ، املعصية  ًقريرا لعدم الطاعة يف جاء ت»ً

 ٌومعلـوم. .تطيعـوا إن أمـرتم باملعصـية  البـواح ، وال ال خترجوا إال إن رأيـتم الكفـر
 يطـاع يف تلـك ّمنه جتويز اخلروج ؛ إذ غايته أاليلزم  أن النهي عن الطاعة يف املعصية ال

  .املعصية فحسب 
 ..للفظني تأمل ا: الوجه ِّيل هذا ومما جي

 ً  بواحـا  إال أن تـروا كفـرا « : قـال  ،  ننازع األمر أهلـهّوأال ( ... :فلفظ الرواية األوىل 
 :ولفظ الرواية الثانية .  .البخاري ومسلم، وهو ما أخرجه ) » برهان  عندكم من اهللا فيه  

ورضبـوا وإن أكلـوا مالـك ،  عليك  يف عرسك ويرسك ومكرهك وأثرةاسمع وأطع« 
  .ابن حبان ، وهو ما أخرجه » ً هللا بواحا  ؛ إال أن تكون معصيةظهرك

ال طاعـة «  :ريض اهللا عنه  ابن حبان ؛ هو يف معنى حديث عيلالذي أخرجه و :أقول * 
  .واهللا أعلم  ،  )٤٧٤٢:  ، مسلم ٧٢٥٧: البخاري ( .. » يف معصية اهللا 

ختصاص رواية الكفر باخلروج ا  ما يؤيد ما قررته منرمحه اهللا البن حجر  وجدتثم* 
 أن ذكـر حيـث قـال بعـد ن دون خـروج ؛ِورواية املعصية باإلنكار وعدم املوافقـة مـ

  :الروايتني




 

 



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

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

١٣/١١( .   
   الثاينالنص

  :ريض اهللا عنهاحديث أم سلمة 
   . )٤٧٧٧: مسلم ( ..  » واَّما صل، ال « : هم ؟ قال أفال نقاتل: قالوا 

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

   !جواز اخلروج إذا مل يصلوا:  عىل – بمفهومه – ويدل
  .ريض اهللا عنهوال تتعارض مع حديث عبادة،  فال إشكال فيها :فأما داللة املنطوق  •
 فيها اختلف التي قد  بمسألة تارك الصالةُّفاجلواب عنها له تعلق :أما داللة املفهوم و •

  ..قولني  عىل أهل السنة واجلامعة
فحينئذ ال يشكل هذا املفهوم ؛ ألنه   :–َّ وهو الذي يرتجح لدي – فإن قيل بكفر تاركها
  . للخروج فعل مكفر موجب

  ؛ كاجلحودمكفر عىل وجهفهوم بام إذا تركوها فيجب تقييد هذا امل: وإن قيل بعدم كفره 
 : واملوجب هلذا التقييد ثالثة أمور ، –ً مثال –
 .ما أمكن ، إذ اجلمع بني النصوص واجب  ، اجلمع بني األحاديث .١
 ، عنها ريض اهللا عىل مفهوم حديث أم سلمة ريض اهللا عنهتقديم منطوق حديث عبادة  .٢

  .ة عىل داللة املفهومداللة املنطوق مقدمومن املعلوم أن 

 وإمجاعهم ريض اهللا عنه عليه حديث عبادة  عىل ما دلإمجاع أهل السنة واجلامعة .٣
 بيان إمجاع أهل السنة عىل عدم اخلروج  )٧ص ( م وتقد.. ىل أنه غري مقيد  ع– كذلك –

 .  من هذا اإلمجاع يشءال يستثنىعىل أنه  وإمجاعهم،  البواح الكفرإال يف حالة 




 

 



  لثالث االنص
  :ريض اهللا عنهحديث عوف بن مالك 

 .. » ما أقـاموا فـيكم الصـالة، ال « : أفال ننابذهم بالسيف ؟ قال ! يا رسول اهللا : قيل 
   . )٤٧٨١: مسلم ( 

 :فهذا احلديث 
 . املنع من اخلروج عىل احلكام ما أقاموا فينا الصالة : عىل – بمنطوقه – يدل

  !اخلروج عليهم إذا مل يقيموا فينا الصالة جواز :  عىل – بمفهومه – ويدل
  .ريض اهللا عنهوال تتعارض مع حديث عبادة ،  فال إشكال فيها :فأما داللة املنطوق  •
مـا  « وسـلم صىل اهللا عليه وآلـه بتفسري قوله ُّفاجلواب عنها له تعلق :وأما داللة املفهوم  •

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

  ) .مّكنوكم من إقامة شعرية الصالة  ( = فيكمأقاموا الصالة : واملعنى الثاين 
ريض عوف   يكون حديث مالك بن فحينئذ: إقامتهم الصالة باملعنى األول ِّفإن فرست

 َيل عىل قوتقدم توجيه داللته الذي)  الثاين النص ( ريض اهللا عنها كحديث أم سلمة اهللا عنه
  .أهل السنة واجلامعة يف مسألة تارك الصالة 

 فاجلواب أنه جيب تقييد داللة املفهوم هذه بام إذا منعونا مـن : باملعنى الثاين ِّرستوإن ف
 واملوجـب هلـذا التقييـد ،  –ً مـثال – ككراهية رشعية الصالة  ؛رعىل وجه مكفإقامتها 

 . ) الثاين النص ( ريض اهللا عنهاا يف توجيه حديث أم سلمة بياهن ثالثة أمور تقدم




 

 

  


)١(  
   من ثالثة أوجهالرد عىل الشبهة

 :الوجه األول 
 بايعنـا عـىل السـمع والطاعـة ؛  :ريض اهللا عنـه أنه خيالف حديث عبـادة بـن الصـامت

إال أن «  :قال  . هأهل  ننازع األمرّ علينا ؛ وأالرةنا ويرسنا وأثيف منشطنا ومكرهنا وعرس
ًتروا كفرا بواحا عندكم مـن اهللا فيـه برهـان  : ، مسـلم  ] ٧٠٥٦[  ٧٠٥٥: البخـاري (  ..» ً

٤٧٤٨( .   
   .الوجه الثاين: هو   وهذا،عىل منع اخلروج إال يف حالة الكفر املنعقد  خيالف اإلمجاعبل 

 :الوجه الثالث 
  يتفق العلامء عىل أهنا بدعة ؛بل ليست كل بدعة! أنه بدعة يكون كذلك  ُل ما يظنليس ك

ًفقد يفعل احلاكم شيئا موافقة لطائفة من ال   .يف هذا الفعل بدعة علامء ال ترىً
 

  
  بيان املنع من اخلروج إال يف حالة الكفر الرصيح

   . )٧ص ( تقدم 
  :ه اهللارمح ابن حجرقال 

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

ل اخلالفـة ؛ فأبطـل  بضع عرشة سنة ، حتى ويل املتوك ، ودام األمرعليهم بسبب ذلك
  . )٧١٣٩:  ، حتت احلديث رقم ١٣/١٢٤فتح الباري (  ..» ار السنة املحنة وأمر بإظه

                                                
 .ِّكفرة  عن البدعة غري امل– هنا –حلديث الحظ أن اي) ١(




 

 

  
 

  
 بعض التابعني وبقيام ، عنهم ريض اهللاحلسني بن عيل واابن الزبري  فعله باميستدل بعضهم 

  .احلجاج   مع ابن األشعث عىلرمحهم اهللا
  ن أربعة أوجهالرد عىل الشبهة م

 :الوجه األول 
 . إال الكفر الرصيح مل تستثنو، متنع من اخلروج ولو ظلم ولو فسق ولو عىص دلة أن األ

 
 :الوجه الثاين 

  التـابعنيإنكـار بعـضو ، ريض اهللا عـنهم أمجعـني البن الزبري وللحسني خمالفة الصحابة
  . مع ابن األشعث  الدخولرمحهم اهللا

 :الوجه الثالث 
ًيا عىل عىل احلجاج كان خروجهم مبنخلارجني أن ا   .د الظلم  ، ال عىل جمرتكفريهم لهّ

 :الوجه الرابع 
  . عىل منع اخلروج عىل احلاكم ؛ إال يف حالة الكفر الرصيح  بعد ذلكاإلمجاع استقرأن 

  
  بيان املنع من اخلروج عىل احلاكم الفاسق الظامل

  :ريض اهللا عنه باسحديث ابن عجاء يف 
ٌفإن من فارق اجلامعـة شـربا فـامت ؛ فميتـة  . فليصربًمن رأى من أمريه شيئا يكرهه «  ً

   . )٧٤٦٧:  ، مسلم ٧٠٥٣: البخاري (  ..» جاهلية 
  :ريض اهللا عنه حديث أسيد بن حضريوجاء يف 

  ،٣٧٩٢ : البخاري(  ..»  حتى تلقوين عىل احلوض فاصربوا ؛ إنكم ستلقون بعدي أثرة« 
   . )٤٧٥٦: مسلم 
  .شعر بالظلم وأن فيه ما ي، ملراد باالستئثار  بيان ا )٢٨ص (  وتقدم




 

 



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

   .)ط الوطن   ،٣/٣٦٤رشح رياض الصاحلني ( .. » ظلمه ، وعىل جوره ، وعىل استئثاره  عىل
  ُبيان أنه ال يستثنى من هذا املنع إال وقوع احلاكم يف الكفر الرصيح

  :ريض اهللا عنهعبادة قال 
 نا عىل السـمعَأن بايع:  فكان فيام أخذ علينا . فبايعناه صىل اهللا عليه وآله وسلمدعانا النبي 

 ننـازع األمـر ّوأال. لينـا  عةوأثر، ويرسنا ،  وعرسنا ،نا ومكره، والطاعة ؛ يف منشطنا 
 ٧٠٥٥: البخـاري ( .. » ً بواحا عندكم من اهللا فيه برهـان ًإال أن تروا كفرا« : قال   .هأهل

   . )٤٧٤٨: ، مسلم  ] ٧٠٥٦[ 
  بيان اإلمجاع عىل أنه ال يستثنى إال الكفر الرصيح

   . )٧ ص( تقدم 
  وابن الزبري ريض اهللا عنهم أمجعنيبيان خمالفة الصحابة للحسني

  وإنكار بعض كبار التابعني رمحهم اهللا الدخول مع ابن األشعث
  :رمحه اهللا البخاريقال 

خلـع ّ لــام :قال ، عن نافع ، عن أيوب ، حدثنا محاد بن زيد ، حدثنا سليامن بن حرب 
صىل اهللا معت النبي إين س: املدينة يزيد بن معاوية مجع ابن عمر حشمه وولده فقال  أهل
 وإنا قد بايعنا هذا الرجل، » ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة « : يقول  وآله وسلم عليه
َوإين ال أعلم غدرا أعظم من أن يباي، بيع اهللا ورسوله  عىل ٌع رجل عىل بيع اهللا ورسوله ً

ر إال كانـت ًوإين ال أعلم أحدا منكم خلعه وال بايع يف هذا األمـ، له القتال  ثم ينصب
   . )٧١١١صحيحه ( ..  الفيصل بيني وبينه

  :ريض اهللا عنهاحلسني ن  عرمحه اهللا ابن األثريوقال 
منهم أخوه حممـد  ، فنهاه مجاعة، فتجهز للمسري ، فأتاه كتب أهل الكوفة وهو بمكة « 

      . )٢/٢٨أسد الغابة ( .. » ابن احلنفية وابن عمر وابن عباس وغريهم 




 

 



  :رمحه اهللا  تيميةابنوقال 
 ،عمر   ؛ كام كان عبد اهللا بنينهون عن اخلروج والقتال يف الفتنةوكان أفاضل املسلمني « 

ينهون عام احلرة عـن اخلـروج عـىل : وغريهم ، وعيل بن احلسني ، وسعيد بن املسيب 
 ينهون عن اخلروج يف فتنـة ابـن: وغريمها  ،وجماهد ، البرصي   وكام كان احلسن، يزيد
   . )٤/٥٢٩منهاج السنة (  .. » ألشعثا

  :رمحه اهللا وقال
: ًكـاتبوه كتبـا كثـرية ّ لـام  أن خيرج إىل أهل العراقريض اهللا عنهأراد احلسني ّ لـام وهلذا« 

أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأيب بكر بن عبد الـرمحن 
   . )٤/٥٣٠منهاج السنة ( . .»  ...  خيرجّأال: بن هشام ابن احلارث ا

 :ذكر قتال أهل املدينة ليزيد ّ لـام رمحه اهللا ابن كثريوقال 
ممن مل ينقض العهـد عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ومجاعات أهل بيت النبوة وقد كان « 

   .) هـ ٦٤:  ، حوادث سنة ٨/٢٣٥البداية والنهاية ( .. » ًوال بايع أحدا بعينه بعد بيعته ليزيد 
  :ريض اهللا عنه عن احلسني رمحه اهللا قالو
وأشار عليه ذوو ،  منه حذروهو،  من ذلك أشفقوا عليه: وملا استشعر الناس خروجه « 

وذكروا ما جرى ،  باملقام بمكة أمروهو،  إىل العراق بعدم اخلروجالرأي منهم واملحبة له 
   .) هـ ٦٠: ة  ، حوادث سن٨/١٦١البداية والنهاية (  ..» ألبيه وأخيه معهم 

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

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

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

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

 الشيخ بدر بن عيل العتيبـيخ لأل) السلطان  حةوصيتي لإلخوان بمنهج أهل السنة يف نصي(  :كتاب 
 .)  ٢٨ص (  وفقه اهللا




 

 



  .بني مجاعة املسلمني 
أدركتـه  فريض اهللا عنهام  بن عيلاحلسنيبلغني خروج   :ريض اهللا عنه أبو واقد الليثيوقال 
  . إنام خرج يقتل نفسه، خروج  فإنه خيرج يف غري وجه، خيرج  ّفناشدته باهللا أال، بملل 
 اتـق اهللا:  فقلـت ريض اهللا عنـه ًحسـيناكلمـت   :ريض اهللا عـنهام جابر بـن عبـد اهللاوقال 

  .فعصاين ، فواهللا ما محدتم ما صنعتم ، وال 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 الفسققيامهم عىل احلجاج « 
  . )٤٧٤٨ :رقم   ، حتت احلديث٤٣٣ ، ص ١٢ – ١١رشح صحيح مسلم ، جزء ( 
 

  ه الفتن عىل منع اخلروجبيان انعقاد اإلمجاع واستقراره بعد هذ
  :وتقرير هذا من أربعة أوجه 

 :الوجه األول 
  . ؛ وهذا ظاهر ًمتأخرة زمناأن حكاية اإلمجاع 

 :الوجه الثاين 
خروج وعن  ريض اهللا عنهمابن الزبري واحلسني بعد الكالم عن قيام رمحه اهللا النوويقال 

  :رمحهم اهللا بعض التابعني
 اخلـروج ثم حصل اإلمجاع عـىل منـع ؛ ًهذا اخلالف كان أوال وقيل إن: قال القايض « 

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

  :رمحه اهللا ابن تيميةقال 
  عىل ترك القتال يف الفتنـة لألحاديـث الصـحيحة الثابتـةاستقر أمر أهل السنةوهلذا « 

  ويـأمرون بالصـربوصاروا يذكرون هذا يف عقائـدهم صىل اهللا عليه وآله وسلم النبي عن
                                                

 .إال عند الكفر البواح : أي ) ١(




 

 



 عىل جور األئمة وترك قتاهلم وإن كان قد قاتل يف الفتنـة خلـق كثـري مـن أهـل العلـم
   . )٤/٥٢٩منهاج السنة ( .. » والدين 

 :الوجه الرابع 
  :رمحه اهللا ابن حجرقال 

، اجلور  يعني أنه كان يرى اخلروج بالسيف عىل أئمة) وكان يرى السيف : ( وقوهلم « 
 رأوه قد أفىض إىل أشدّ لـام  األمر عىل ترك ذلكاستقرلكن  .  للسلف قديمهذا مذهبو

هتذيب التهذيب (  ..»  )١(ر ملن تدبّرة ووقعة ابن األشعث وغريمها عظةمنه ؛ ففي وقعة احل
  .)احلسن بن صالح بن حي :  ، ترمجة ١/٣٩٩

                                                
 !فأين من يتدبر ؟) ١(




 

 

  


)١(  
  الرد عىل الشبهة من أربعة أوجه

 :الوجه األول 
 ؛ بل هناك من حيكم بام أنزل م لكم بكون مجيع احلكام حيكمون بغري ما أنزل اهللاّال يسل

  . منهم  ألحدوإن كنت ال أدعي الكاملاهللا وجيتهد يف ذلك ، 
 :جه الثاين الو

ليسـت بمعنى أنـه  ، هناك تفصيل ؛ إذ ً من حكم بغري ما أنزل اهللا يكون كافراليس كل
  .ال وحاأل رة يف كلهذه املسألة مكف

 :الوجه الثالث 
بغري ما أنـزل اهللا من وقع يف احلكم  – يف هذا الزمان – ُال ينَكر أنه قد يوجد من احلكام

ال جيوز تكفريه بعينه فإنه  – روإن وقع يف أمر مكف –ولكن احلاكم . رة عىل صورته املكف
 يقيض بعدم تنزيل األحكـام ألن اعتقاد أهل السنة واجلامعة.  عليه إال بعد إقامة احلجة

أو قد يكـون عنـده .. ًال  متأوأو ..ًفقد يكون جاهال . إال بعد إقامة احلجة نني عيعىل امل
ّن علامء السوء من لبِم  ث وعدم التي توجب الرتيتلك االحتامالتإىل غري ... س عليه َ
  .وىل أالكفر فإن  بالشبهات ؛ درأولئن كانت احلدود ت؛ ستعجال اال

ِّكفر اجلزم بكفر  كل حاكم بعينه بحيث يستطيع املهل أقيمت احلجة عىل :وهنا السؤال 
  ذلك املعني ؟

  
  ن حيكم بالرشيعة وجيتهد يف ذلكوجود مبيان 

َا عىل من أطلق القول بأن الدول ردرمحه اهللا ابن بازال ق  العربيـة واإلسـالمية ال حتكـم ً
 ( ! ) :بالرشيعة إال يف األحوال الشخصية 

شعبها ،   يف  حتّكم الرشيعة– بحمد اهللا –؛ فإن السعودية وهذا اإلطالق غري صحيح « 
                                                

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




 

 



وليست ، اململكة  أنحاء روقد أنشأت املحاكم الرشعية يف سائ، وتقيم احلدود الرشعية 
أن حكومة بروناي قد أمر سلطاهنا  وقد بلغني. معصومة ال هي وال غريها من الدول 

 فالواجب الرجوع عن هذه العبارة وإعالن وبكل حال. يم الرشيعة يف كل يشء بتحك
َولو عـربت بـاألكثر ، ذلك يف الصحف املحلية يف اململكة العربية السعودية والكويت  ّ

 ..» نسأل اهللا لنـا ولـك اهلدايـة .  ؛ لكونه هو الواقع يف األغلب ًلكان املوضوع مناسبا
   . )٨/٢٤٣الفتاوى ( 

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

 من قضاة املحكمة الذين يؤمتنون فقد صدر من عدد ؛ احلكم صادر بأقوى طرق احلكم
ثم بموافقـة ،  بموافقة هيئة التمييز د احلكمـِّيُوأ، ماء الناس وأمواهلم وفروجهم عىل د

ومن املعلوم للخاصـة ...  األمر بل ويلِ من قثم جرى تنفيذه، املجلس األعىل للقضاء 
 ، أقوى بالد العامل اآلن يف احلكم بام أنزل اهللا عز وجل – وهللا احلمد – أن بالدنا: مة والعا

   .) ، ط األوىل ٨٤ص  الفتاوى الرشعية يف القضايا العرصية( ..  » يشهد بذلك القايص والداين
 بيان أنه ال جيوز التكفري بمسألة احلكم بغري

  صيل من التف أنزل اهللا عىل اإلطالق بل ال بدما
 من صور احلكم بغري ما أنزل اهللا يلزم منـه لـوازم ًإن القول بالتكفري مطلقا بكل صورة

   :وبيان هذا عىل النحو التايلفاسدة ؛ 
 :املقدمة األوىل 

 لقايض ؛ بل يدخل فيها كل من توىل باحلاكم أو ااحلكم بغري ما أنزل اهللا ال ختتصمسألة 
  :رمحه اهللا يةابن تيماحلكم بني اثنني ؛ لذلك قال 

 ،يـوان أو متويل د ،صاحب حرب :  كان سواء ، وكل من حكم بني اثنني فهو قاض« 
 حيكـم بـني حتـى الـذي، املنكـر  ًبا لالحتساب باألمر باملعروف والنهي عـنأو منتص

   . )١٨/١٧٠الفتاوى ( .. » ونه من احلكام اخلطوط ؛ فإن الصحابة كانوا يعد الصبيان يف
 :ة املقدمة الثاني

 يةق اللححال: ًفمثال   ؛ بغري ما أنزل اهللاُمعصية يصدق عليه أنه حاكم املرء الواقع يف أي
ـ،  حتلق ّن حكم اهللا تعاىل يف اللحية أاليكون كذلك ؛ أل م َفمن ثم كان احلالق قـد حكَّ




 

 



  .هواه يف شأن نفسه ومل يأخذ بحكم اهللا تعاىل 
 ) :النتيجة ( = الالزم الفاسد 

  !كحالق اللحية يف املثال السابق  ! ن وقع يف املعصيةتكفري كل ما  هذيلزم من
 : وألجل فساد هذا اإلطالق فقد قال العلامء عن آية املائـدة              

              ] ٤٤: املائدة[ :  
  .أن ظاهرها ليس بمراد •
  . عىل إطالقها اوأنه ال جيوز أخذه •

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

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

  :رمحه اهللا أبوحيان األندليسوقال 
هي : وقالوا ، عاىل فهو كافر  من عىص اهللا تكلت اخلوارج هبذه اآلية عىل أن واحتج« 

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

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

 : اىل ـتع                         ] َفليلـزم  ؛  ]٤٧: املائـدة ُ ْ
حيكم بام   ألن كل عامل باملعصية فلمُاملعتزلة أن يرصحوا بكفر كل عاص وظامل وفاسق

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

          . )٨ ص( تقدم 




 

 



 وأختم الكالم عىل هذه الشبهة بنقل فتويني
 لجنة الدائمة يف مسألة احلكم بغري ما أنزل اهللاـ الل

  : )٢/١٤١فتاوى اللجنة ( الفتوى األوىل 
 :ومتى ال جيوز ؟ وما نوع التكفري املذكور يف قوله تعاىل ؟  متى جيوز التكفري :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 
  : فري يف قوله تعاىلأما نوع التك. 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 وسلمسول لقول الر
ُاهللا وهو يعتقد أنه عاص هللا لكن محله عىل احلكم بغري ما أنزل اهللا ما يدفع إليه من  ٍ

أو قرابته أو صداقته للمحكوم له ونحو  الرشوة أو غري هذا أو عداوته للمحكوم عليه
ًه أكرب ؛ بل يكون عاصيا وقد وقع يف كفر دون كفر وظلم دون فهذا ال يكون كفر، ذلك 

  .وباهللا التوفيق وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم  .ظلم وفسق دون فسق 
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو عضو
   عبد العزيز ابن باز فيفيعبد الرزاق ع 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 
قال اهللا  :وبعد  .. احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه :اجلواب 

 : تعاىل                            ] اىل ـتعـ الـ وقـ ]٤٤: املائدة: 
                          ] وقال تعاىل  ]٤٥: املائدة :    

                    ] ـدة ـك  ]٤٧: املاـئ ـتحل ذـل ـن إن اـس  لـك
أما إن فعـل ذلـك ، ًواعتقده جائزا فهو كفر أكرب وظلم أكرب وفسق أكرب خيرج من امللة 

ًمن أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد حتريم ذلك فإنه آثم يعترب كافرا كفرا أصغر  ً




 

 



ًوظاملا ظلام أصغر وفاسقا فسقا أصغر ال خي ً  رجه من امللة كام أوضح ذلـك أهـل العلـمًً
  .وباهللا التوفيق وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم . يف تفسري اآليات املذكورة 

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو

 عبد العزيز ابن باز عبد الرزاق عفيفي عبد اهللا ابن غديان




 

 

  


  
  الرد عىل الشبهة من أربعة أوجه

 :الوجه األول 
ً ؛ السيام إن أريد به إيقاع اإلثم عىل املسـلم ؛ فضـال عـن قال ما يال ينبغي تصديق كل

 سيام أن االعـتامد يف مثـل ال ت يف خرب الفاسق ،وقد أمرنا اهللاُ تعاىل بالتثب. إيقاع الكفر 
 ! السياسة َّدعيم عاتتوقأو عىل   !جمهولأو   !فاسقأو  ! كافر خرب :هذه األمور إما عىل 

  . عىل القرائن التي حتتمل الصواب واخلطأ ةاملبني
 :الوجه الثاين 

 ؛ َ من ينفي عن نفسه إعانة الكفار عىل املسـلمني– املراد تكفريهم هبذا –ن احلكام ِمأن 
تصديقه حتى يثبت لدينا مـا   نفسه ؛ وجب كان املتكلم هو أعرف الناس بشأنوحيث

  .يقطع بكذبه 
 :الوجه الثالث 

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

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

ً معني مطلقا  لو قيل بتكفري كل–سبيل التسليم  وعىل –أنه  ْ أو جرى ألحدهم أن أعان ! ُِ
ًفليس كل واقع يف الكفر يكون كـافراِّكفر ؛ الكفار عىل الوجه امل ثـم قـد ن اإلفكـام أ . ّ

   .يتخلف ؛ فكذلك الكفر
  
  تثببيان األمر بالت

ـ ـــق  ...  : اىل ـال اهللا تـع                         
         ] ٦ص ( وراجع  .  ]٦: احلجرات (.   




 

 



  رةبيان أنه ليست كل إعانة مكف
  . ريض اهللا عنه )١( حاطب بن أيب بلتعةحديث: دلة من األ

 :ووجه الداللة من احلديث  :أقول * 
  . هلم صىل اهللا عليه وآله وسلم بخرب غزو النبي كاتبهم قريش حني  كفارأعانأنه  .١
   . بكفرهصىل اهللا عليه وآله وسلم مل حيكم النبيو .٢
   .ريض اهللا عنهامحلاطب يف تكفريه  اخلطاب َ عمر بنسلموصىل اهللا عليه ُّ النبي مل يوافقو .٣
  ) . أعلم اهللا ورسوله: (  وقال بكى عن تكفريه ، وريض اهللا عنهُ عمر رجعو .٤
 قصـد الـدنيا: إال لعـذر أنـه  تكفري حاطـب صىل اهللا عليه وآله وسـلمومل يرتك النبي  .٥

الـذين بمكـة ،  عىل قريش ليحمي أهله  تكون له يدث اعتذر بأنه يريد أنبإعانته ؛ حي
  . هذا االعتذار صىل اهللا عليه وسلمة ، وقبل النبي وهذه مصلحة دنيوي

 : ؛ ألنه لو كان كذلك ًالمتأو ريض اهللا عنهوال يمكن اعتبار حاطب  .٦
 .م بذلك وإزالة الشبهة عنه ؛ ولكنه مل يق بتعليمه صىل اهللا عليه وآله وسلملقام النبي  •
ً إثم ؛ ألنه لو كان متأوال لكان معذورا ؛ ومن ثم فليس حمتاجا ريض اهللا عنهقه  حلَـامول • َ ً ً

َّبدرا حتى يكفر عنه ذلك اإلثم شهوده لفضيلة ًُ!  
  . عنه  التأويلمما يؤيد نفي، علم بخطورة عمله  كان يريض اهللا عنه إنه ثم •
مـن أهـل كفري عىل اعتبار أنه ً معفيا من التريض اهللا عنهكام ال يمكن اعتبار حاطب  .٧
 َضيلة حضور بدر وأحبطها ؛ ومن ثـمُ لقىض الكفر عىل ف ؛ ألنه لو صدر منه الكفربدر
 ةَيمكن أن يشفع له عمل حابط ؛ كيف وقد أخرب اهللا تعاىل بأن الرشك حمـبط للنبـو فال

 :  حـني قـال – حاطـب ةّ ومها أعظم من بدريـ–والرسالة             
             ] ٦٥: الزمر[ .   

  :رمحه اهللا الشافعيقال 
ّيريدون منه غر ِّذر أن املسلمني عورة مسلم وال تأييد كافر بأن حيوليس الداللة عىل«   ةِ

                                                
 ، ومسـلم ) ٦٩٣٩  ،٦٢٥٩ ، ٤٨٩٠ ، ٤٢٧٤ ، ٣٩٨٣ ، ٣٠٨١ ، ٣٠٠٧( البخاري : أخرجه ) ١(
 . إن شاء اهللا ً قريبا سيطبعكتاب  هذه املسألة يفوغريمها ، ويل  ) ٦٣٥٢ ، ٦٣٥١( 




 

 



   . )٤/٢٤٩ األم( ..  » ِّنيـَ ببكفرأو يتقدم يف نكاية املسلمني  ليحذرها
  :رمحه اهللا ن تيميةابوقال 

وال يكون به ينقص به إيامنه ًذنبا وقد حتصل للرجل موادهتم لرحم أو حاجة فتكون « 
صىل اهللا كاتب املرشكني ببعض أخبار النبي ّ لـام حلاطب بن أيب بلتعةكام حصل  : ًكافرا

   . )٧/٥٢٢الفتاوى ( .. »  عليه وآله وسلم
  ِّبيان ضابط اإلعانة املكفرة

ما «  :بقوله  وسلم صىل اهللا عليه وآلهُّ قريش ؛ سأله النبي  كفارريض اهللا عنه ان حاطبّملا أع
املسألة   يف مثل هذهأراد احلكم َفإن الواجب عىل من : وعليه؟ » َمحلك عىل ما صنعت 

  ؛وبناء عىل معرفة الباعث يكون احلكم، ) السبب = الباعث ( = ل احلام أن يسأل عن
  هو ؟ ما  إلعانة عىل اُفينظر إىل الباعث

  .فإن أعاهنم ألجل دينهم كفر ..  •
  :رمحه اهللا البغويقال 

 »          ] ٣/٦٨تفسريه ( ..  »  فيوافقهم ويعينهم ]٥١: املائدة( .   
  :رمحه اهللا اآللويسوقال 

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

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

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

 ،داقة رصة والصاحلب والن وأصل املواالة هو. ته باملواالة املطلقة العامة ّوخص، ته ّوقيد
وهذا عند  ، ه من الوعيد والذمولكل ذنب حظه وقسط، دة ون ذلك مراتب متعدود

 ..»  يف هذا الباب وغريه لعلم من الصحابة والتابعني معروفالسلف الراسخني يف ا
    . )١/٤٧٤الدرر السنية  ، ٣/١٠الرسائل واملسائل النجدية ( 




 

 



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

 ة ثمرصة واملعاونة تؤدي إىل املحبقد تكون هذه املنا. يمكن : يف الباطن ؟ نقول 
ي ذلك إىل وربام يؤد. إنه منهم يف الظاهر ّمن يتوهلم منكم ف : ًإذا... لة إىل اتباع امل
 :عند تفسري قوله تعاىل ( .. »  وأخالقهم شاركتهم يف عقائدهم ويف أعامهلمالباطن وم

                ] من أرشطة تسجيالت االستقامة  ]٥١: املائدة (.   
ً مع كونه إثام عظيام –أما إن أعاهنم ألجل الدنيا فإنه ال يكفر ..  •  ؛ وهذا يستفاد من –ً

صـىل اهللا ة ، وقبل النبي رادته مصلحة دنيويتذر بإ ؛ حينام اعريض اهللا عنـهحاطب  حديث
  . عذره ذاك ومل حيكم عليه بالكفر وآله وسلم عليه
  :رمحه اهللا ابن كثريقال 

 مصـانعةذكر أنه إنام فعل ذلك ّ لـام  عذر حاطبصىل اهللا عليه وآله وسلمقبل رسول اهللا « 
   . )٤/٤١٠ تفسريه ( .. » لقريش ألجل ما كان له عندهم من األموال واألوالد

  ًبيان أنه ليس كل من وقع يف الكفر يكون كافرا
  . )٨ص ( تقدم 




 

 

  


  
  )١(الرد عىل الشبهة من وجهني

 :الوجه األول 
 حـتامل ؛ الكاشف لاللتباس والرافـع لال من التفصيلبد الكالم ؛ إذ ال ال يصح إمجال

  ماذا تريدون باملواالة ؟: فيقال . .وال سيام يف مسائل التكفري 
ٍ ؟ فحينئذ يكون يف كفر –ً مثال – فهل تريدون منها أهنم أعانوا الكفار عىل املسلمني .أ 

ْاحلاكم املعني ِ صـىل اهللا بدليل عدم تكفـري النبـي .  )٢( للكفار تفصيل ؛ إذ ال يكفر بإطالقُ
  . بعد استفصاله منه ريض اهللا عنهحلاطب بن أيب بلتعة  عليه وآله وسلم

،  اهللا هـمرمحالشافعي ، وابن تيميـة ، وابـن عثيمـني  : ؛ منهم مجاعةوقد قال بالتفصيل 
  .وراجع كتايب يف هذه املسألة 

 ال يكون  فيها يرون املصلحة فيه ؟ فحينئذ أم هل تريدون منها أهنم يتعاونون معهم.ب 
ًكفرا وال داخال وفيام  ، هو حق  يف املواالة املكفرة ؛ ألنه ال حيرم التعاون مع الكافر فيامً

  .يعود باملصلحة لإلسالم واملسلمني 
تبادل التهـاين  أم هل تريدون منها أهنم يتعاملون مع الكفار باالحرتام واإلكرام و.ت 

فإن من األمور . مور ً ال يكون كفرا ؛ ألنه ال دليل عىل التكفري هبذه األواهلدايا ؟ فحينئذ
  .ّال يصل إىل حد الكفر  ومنها ما هو حمرم، مة ما هو مباح املتقد

   :  ومن التعامل املباح قول اهللا تعاىل :أقول *             
                             

                             
    ]  ٩ – ٨: املمتحنة[ .   

                                                
افر عىل الكة إعان(  :هذه الشبهة تتحدث عن مواالة الكفار ، ومن الصور املندرجة حتت املواالة ) ١(

 .ً يف الشبهة احلادية عرشة نظرا لطول الكالم فيها والتي بحثتها مفردة) املسلم 
 . عن األمور املكفرة – هنا –ً يكون عاصيا هللا تعاىل بعمله ؛ إال أن الكالم قدأنه مع ) ٢(




 

 



ِّ أنه جيب عىل املكف:وجه واخلالصة يف هذا ال  ر أن يذكر الصورة التي ينتقدها عىل احلاكمُ
  أما التكفـري باإلمجـاالت فـال يصـحهل هي من املواالة ؟ أم ال ؟ : ر فيهاُلينظبعينه ؛ 

  .وليس هو بسبيل أهل السنة واجلامعة 
ر  هناك حاالت حيدث فيها تعامل بني املسلم والكافر فيعتقدها الـبعض مـن األمـوثم

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

 :الوجه الثاين 
مواالة لكنها ، الكفر ؛ حيث إن هناك صور من املواالة :  للكفار ليس حكم كل مواالة

  .رة  مكفليست كل مواالة: ًنى آخر ؛ يقال وبمع . غري مكفرة
مـن : َوخطورة اإلمجال ؛ إذ قد تكون الصـورة املنتقـدة ، ر رضورة التفصيل وهنا تظه

  .ِاملواالة ؛ لكنها ليست من املواالة املكفرة كام يظن املنتقد 
  
 َّكفر هباُبيان أن األمور املحتملة ال ي

  ّعىل سبيل اإلطالق بل ال بد من التفصيل
  : ريض اهللا عنهًا عىل حديث حاطب قِّعلم رمحه اهللا الشافعيقال 

 كان الكتاب حيتملّ لـام  ؛ ألنهطرح احلكم باستعامل الظنون... : يف هذا احلديث « 
 وأنه فعله ليمنع، ًأن يكون ما قال حاطب كام قال من أنه مل يفعله شاكا يف اإلسالم 

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

   . )٤/٢٤٩األم ( 
  :رمحه اهللا ابن تيميةوقال 

   . )٣/٩٦٣الصارم املسلول ( ..  »  حمتملفإن التكفري ال يكون بأمر« 
) ًأشهد أن حممدا رسـول اهللا : ( ل ً عن رجل سمع مؤذنا يقورمحه اهللا أمحدوسئل اإلمام 

 :؛ هل يكفر ؟ فقال ) كذبت (  :فقال 
،  تكذيب القائل فـيام قـال ال يف أصـل الكلمـة جلواز أن يكون قصده. ال يكفر ، ال « 




 

 



   . )٤/٤٢بدائع الفوائد ( .. » أنت ال تشهد هذه الشهادة : فكأنه قال 
  ذلكبيان أنه ليس كل ما قيل عنه أنه مواالة يكون ك

  :سئل عن املواالة ّ لـام رمحه اهللا ابن عثيمنيقال 
ألن بعـض الشـباب  املسائل وأخطرها وال سيام عند الشباب ؛ وهذه املسألة من أدق« 

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

 ن من التعامل مع الكفاربيان أ
ً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 بـه ّ

كاتـب املرشكـني بـبعض أخبـار النبـي ّ لـام  من حاطب بن أيب بلتعةحصل كام : ًكافرا
  :يه وأنزل اهللا ف                     

ّانترص البن أيبّ لـام بن عبادةا لسعد وكام حصل ،  ]١: املمتحنة [  َ  يف قصة اإلفـك فقـال ُ
وكان قبل ذلك : قالت عائشة  .عىل قتله كذبت واهللا ال تقتله وال تقدر : معاذ  لسعد بن

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

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

  من غـري صـحبةطعام عارض عامة أو أكل معهم يف وليمةومتى صادف أن ، ًأخدانا 
   . )٣٧٠ص ( .. » بأس  فال: وال مودة  وال والية

 :» عالقة املسلم بغري املسلمني واملشاركة يف حفالت توديعهم « وحتت عنوان * 
 إذا دعـت احلاجـةيأكل معه وال بأس أن ...  وعن حالهيسأله عن أوالده ال مانع أن « 

والسالم دعوة اليهود   كام أجاب النبي عليه الصالةجييب دعوتهوال بأس أن ، إىل ذلك 
    . )٣٧١ص (  ..» وأكل من طعامهم إذا رأى املصلحة الرشعية يف ذلك 




 

 



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

 ال مـانع مـن... ل ـه بالرضب وال بالقتــه يف بدنـوال يظلم، وال باخليانة وال بالغش 
 ،   ...ولكـن يـرد، ال يبدؤه بالسالم ...  ونحو ذلك البيع والرشاء والتأجريمعاملته يف 

 ، هتدي إليهو، ً إذا كان فقريا تتصدق عليهسن إليه وال تؤذيه يف جواره وًإذا كان جارا حت
ودخوله يف اإلسالم ؛ وألن ،  ألن هذا مما يسبب رغبته يف اإلسالم تنصح له فيام ينفعهو

ًوإذا كان قريبا وهو كافر صار ، ًوإذا كان اجلار كافرا كان له حق اجلوار ... اجلار له حق 
ًومن حق اجلار أن يتصدق عليه إن كان فقريا من . وحق القرابة  ، حق اجلوار: له حقان 

أو أحسـن ، جرب اهللا مصيبتكم : ويقول هلم   يف ميتهميعزهيمال بأس أن ... الزكاة  غري
، ) غفـر اهللا لـه : ( وال يقول ، لك اخللف يف خري ، أو ما أشبه ذلك من الكالم الطيب 

ولكـن يـدعو ، ًإذا كان كافرا  فال يدعو للميت، ًافرا إذا كان امليت ك) رمحه اهللا : ( وال 
   . )٣٧٢ص ( .. » ذلك   باهلداية والعوض الصالح ونحوّللحي

 :» التربع بالدم لغري املسلم « : وحتت عنوان * 
فإذا اضطر املعاهد أو الكافر املستأمن الذي ليس بينا وبينه  ... ًال أعلم مانعا من ذلك« 

، كام لو اضـطر إىل امليتـة ، ذلك فال بأس بالصدقة عليه من الدم إذا اضطر إىل ، حرب 
   . )٣٧٥ص (  .. » وأنت مأجور يف ذلك

 :» مشاركة النرصاين أو غريه يف التجارة أو غريها « : وحتت عنوان * 
 ،أو لفعـل مـا حـرم اهللا ، فإن كانت هذه الرشكة جتـر إىل مـواالة : وهذا فيه تفصيل « 

 أمـا إن كانـت،  حرمت هذه الرشكة ملا تفيض إليـه مـن الفسـاد أو ترك ما أوجب اهللا
واملسلم هو الذي يبارشها وهو الذي يعتني هبا حتى ال خيدع ، ال تفيض ليشء من ذلك 

وأن يشرتك ، فاألوىل به السالمة من هذه الرشكة : ولكن بكل حال ، فال حرج يف ذلك 
   . )٣٧٧ص ( .. » غريهم  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 ، من دخوهلم للحاجة واملصلحة
 ربط فيها صىل اهللا عليه وآله وسلمألن الرسول ، لكنها يف هذه املسألة كغريها من املساجد 

  وفد ثقيف حني دخلوا املسجد قبل وأقرصىل اهللا عليه وآله وسلم افر يف مسجد النبيالك
فدل ذلك عىل أنه  ، عليه الصالة والسالمأن يسلموا وهكذا وفد النصارى دخلوا مسجده 

  ،وهكذا بقية املساجد من باب أوىل إذا كان حلاجة، جيوز دخول املسجد النبوي للمرشك 
 ،أو ليسلم ويعلن إسالمه ، ليستفيد  أخرى ، أو لسامع درسأو حلاجة ، إما لسؤال 

   . )٣٨٠ص (  ..» أو ما أشبه ذلك 
  : ً تعليقا عىل قولـه رمحه اهللا األلباينوقال                      

                              ] ٨: املمتحنة[  :  
 إىل الكفار املواطنني الذين يساملون املـؤمنني وال باإلحسانفهذه اآلية رصحية باألمر « 

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

أال ، غضه إياه لرشكه وأن ذلك ال ينايف ب ، دفن قريبه املرشكع للمسلم أن يتوىل يرش« 
ّول األمر من مواراة أبيه معل امتنع أريض اهللا عنهًترى أن عليا  إنه مات : ( ًال ذلك بقوله ّ

دخله يف التويل املمنوع يف مثل قوله ي قد –احلالة   مع هذه–ً؛ ظنا منه أن دفنه ) ًمرشكا 
   :تعاىل            ] صىل اهللا عليه فلام أعاد النبي  .  ]١٣: املمتحنة

السلسلة (  ..» َ عليه األمر بمواراته بادر المتثاله وترك ما بدا له أول األمر وآله وسلم
   . )١٦١: الصحيحة ، حتت احلديث رقم 

 :سئل عن املواالة ّ لـام رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 
وهـذه  ... جـائز  ؛ فهـذايدخلوا حتت عهـدناوأن  ، البيع والرشاءوأما معاملتهم يف « 

 أن باب ؛ ألن بعض الشـباب يظـن املسائل وأخطرها وال سيام عند الشاملسألة من أدق
الباب املفتـوح ( .. »  مع الكفار فهو مواالة هلم ؛ وليس كذلك أي يشء يكون فيه اتصال

  . )١٥٠٧ ، سؤال ٦٧، لقاء  ٣/٤٦٦




 

 

  


  
  الرد عىل الشبهة

  أنه ال جيوز اإلقـدام عـىل التكفـري بـال برهـان ؛ وأنـه– موضعأكثر من  يف – نتَّقد بي
   . يزيل اليقني الذي دخل به اإلسالمال جيوز تكفري املسلم إال بيقني

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

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

 ال بد من وجود بليصح تكفري املسلم باألمور املحتملة للكفر وملا هو دون الكفر ؛  وال
  .اليقني 

 كاشف عي ؛ كلمة جمملة حتتاج إىل تفصيلإماتة احلكام للجهاد الرش : وعليه فإنه يقال
 : كام بني السامء واألرض ؛ فـ – يف احلكم –عن املراد هبا ؛ حيث إهنا حتتمل معنيني بينهام 

املراد أهنم تركوا القيام به : أو ! املراد أن احلكام أنكروا رشعية اجلهاد يف اإلسالم ؟هل 
  !مع االعرتاف برشعيته ؟

  : حالتان فلهالثاين بال ريب ، وأما  كفراألول فإن
 .ً رشعا معذورفهو : كه وهو غري قادر ترفمن  .١
   .ال يكفر غري معذور ؛ ولكنه ّمقرصفهو : كه وهو قادر ومن تر .٢

  :أحد رجلني لجهاد الرشعيلتارك احلاكم ال أن :خالصة األمر 
 .فهو معذور :  غري قادر رجل .١
 . ليس بكافر فهو عاص: ّورجل مقرص  .٢

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

  . شديد من أعداء اإلسالم سلطت




 

 



  إنكار مرشوعة اجلهـاد يف اإلسـالم فإنـه يكفـر– بعينه – وأما من ثبت عليه :أقول * 
   .– َّه رشوط تكفري املعني متى ما توفرت يف حق–

  
  بيان خطإ التكفري بدعوى تعطيل اجلهاد

إن والة األمر والعلامء :  هناك من يقول : (ً جوابا عىل سؤال وفقه اهللا صالح الفوزانقال 
 ) :كالمه ؟  فام هو رأيكم يف. ّيف هذه البالد قد عطلوا اجلهاد وهذا كفر باهللا 

وهذا رأي  ، ر الناسما عنده بصرية وال علم وأنه يكفيدل عىل أنه  ، هذا كالم جاهل« 
الفتـاوى (  ..» فيـة نسـأل اهللا العا. اخلوارج ؛ هم يدورون عىل رأي اخلوارج واملعتزلـة 

   .) ، ط األوىل ١١٠ص 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 
عـاجزة إن كانـت ماذا ؟ هل احلكومات اإلسالمية عاجزة ؟ أم : ولكن أنا ال أدري « 
 : ول ـــواهللا يق . اـذرهعـاهللا يفـ                     

                 ]ـ .  ]٩١: وبة ـالـتـ ـــف ان والة ـإذا ـك
» ة قد نصحوا هللا ورسوله لكنهم عاجزون فاهللا قد عـذرهم األمور يف الدول اإلسالمي

   . )٩٩٠ سؤال ٣٤ لقاء ٢/٢٨٤الباب املفتوح (  ..
 : عن اجلهاد رمحه اهللا وقال

 فـإن، القـدرة : من أمهها  . فال بد له من رشوط ؛ فرض عنيإذا كان فرض كفاية أو « 
  : وقد قال اهللا تعاىل  . ةمل يكن لدى اإلنسان قدرة فإنه ال يلقي بنفسه إىل التهلك

                                    ] ١٩٥: البقرة[ «  
   . )١٠٩٥ سؤال ٤٢ لقاء ٢/٤٢٠الباب املفتوح ( .. 

 يـذهب إىل البوسـنة ما رأيكم فـيمن أراد أن: ( ؤال التايل ً جوابا عىل السرمحه اهللا وقال
 ) :؟ مع التوضيح  واهلرسك

ألن اهللا عـز وجـل إنـام رشع  ، أرى أنه يف الوقت احلارض ال يذهب إىل ذلـك املكـان« 




 

 



املسألة اآلن فيها اشتباه من  أن – واهللا أعلم – ؛ وفيام نعلم من األخبار مع القدرةاجلهاد 
! صحيح أهنم صمدوا ولكن ال ندري حتى اآلن كيف يكـون احلـال .  )١(حيث القدرة

 مـن أرشطـة البـاب ١٩: الرشيط رقم ( .. » اذهبوا :  نقول  اجلهاد واتضح ؛ حينئذَّفإذا تبني
   . )٣: الثانية   ،٢٦: املفتوح من املوقع االنرتنتي الرسمي للشيخ ، الدقيقة 

  م استعجال اجلهادبيان أن األمة اآلن يف ضعف يوجب عليها عد
 أشبه باحلالة املكيـة 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 : ه الوج، األول 
! ملاذا ؟ ! )وانجلرتا ؟ ملاذا ال نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا: ( لو قال لنا قائل اآلن « 

األسلحة إيل قد ذهب عرصها عندهم هـي التـي يف أيـدينا وهـي عنـد  . لعدم القدرة
 فكيف يمكن أن نقاتل. ًما تفيد شيئا . أسلحتهم بمنزلة سكاكني املوقد عند الصواريخ 

إنه من احلمق أن يقول قائـل أنـه جيـب علينـا أن نقاتـل أمريكـا : ذا أقول وهلهؤالء ؟ 
.  كيف نقاتل ؟ هذا تأباه حكمة اهللا عز وجل ويأباه رشعـه !وفرنسا وانجلرتا وروسيا 

 : لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر اهللا به عز وجل                
وأهم قـوة نعـدها ، هذا الواجب علينا أن نعد هلم ما استطعنا من قوة  ،  ]٦٠: األنفال [ 

  . )٢(]هـ . ا » إليامن والتقوى  اهو
  :رمحه اهللا وقال

ة اإلسالمية اليوم واألم .  من القدرة كغريه من الواجبات ال بدولكنه، فالقتال واجب « 
يسقط الوجوب ًإذا  . ة ماديةليس عندها قوة معنوية وال قو،  عاجزة ال شك. عاجزة 

   : عدم القدرة عليه         ] قال تعاىل  ،  ]١٦: التغابن :      
     .)ط املرصية   ، أول كتاب اجلهاد ،٣/٣٧٥رشح رياض الصاحلني ( ..  »  ]٢١٦: البقرة [ 

                                                
  .جهاد الدفع يف القدرة هاشرتاط: ستفاد من كالمه رمحه اهللا ي) ١(
 .شيخ عبد الرمحن آل إبراهيم وفقه اهللا خ الاجلزء األول ، لأل) إحتاف اإلخوان ( من رسالة ) ٢(




 

 



  :رمحه اهللا وقال
  »مدافعة جهاد س بأيدي املسلمني ما يستطيعون به جهاد الكفار ، حتى واللكن اآلن لي« 
   . )٩٧٧ ، سؤال ٣٣ ، لقاء ٢/٢٦١الباب املفتوح (  ..

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

 وألجـل دخـوهلم، اب الـنرص احلقيقيـة وعدم إتيـاهنم بأسـب ، ًا ومعنويًماديا املسلمني
الفتاوى ( .. » فلم يبق إال اجلهاد بالدعوة إىل اهللا عىل بصرية  ، الدولية يف املواثيق والعهود

١٨/٣٨٨( .  




 

 

  
 


  

  الرد عىل الشبهة
  :صورتنياألمر من ال خيلو 

 ؛ بحيث ثبت عىل من أمروا عىل وجه حقأن يكون ما قاموا به من سجن ومطاردة  .١
ًفحينئذ ال إشكال يف رشعية ما قاموا به أمرا باملعروف : بسجنه أو مطاردته ما جييز ذلك 

ًوهنيا عن املنكر ؛ بل قد يكون واجبا من الواجبات  ً. 
ًذنبا من الـذنوب : د لة يكون عملهم املجرففي هذه احلا يكون عىل وجه حق ؛ أال .٢

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

كتاب اهللا وسنة وفق ون الناسعالذين يد:  هبم راد فهل ي! ..؟من املراد بالدعاة  :ًأوال 
أم هم   ؟ريض اهللا عنهم ورمحهم السلف الصالحعىل منهج  ووسلم صىل اهللا عليه وآلهرسوله 

  غري ذلك ؟ ُأناس يعتربهم أصحاب هذه الشبهة من الدعاة بينام حقيقتهم
َملاذا سج :ًوثانيا   نوطـاردوا مـ، وأوقفـوا مـن أوقفـوا ، ن سـجنوا ُن هؤالء احلكام مَ

 ً أم نظرا خلطر هـؤالءهل قاموا به كراهية للحق ورغبة يف منع انتشاره ؟! .. طاردوا ؟
ًعىل املجتمع اإلسالمي عقيدة ومنهاجا ؟! الدعاة  ً  
ًوموافقة ألعداء الدين من ، ًباعا ألهوائهم وات، هل طاردوهم بمحض آرائهم  :ًوثالثا 

أم أهنم فعلوا ذلك استجابة لفتاوى من علامء أجالء تثـق األمـة ! .. الكفرة وغريهم ؟
  بفتاوهيم ؟

ْهل سج :ًورابعا   رات ؟فكن الدعاة الصادقني ومطاردة املجاهدين املخلصني يعد من املَ
  أم أنه معصية ال تصل بصاحبها إىل الكفر ؟.. 
 ضـحها يتئوعـىل ضـو، ال شك أن اإلجابات عىل هذه التسـاؤالت ظـاهرة : أقول * 

  .اجلواب عىل هذه الشبهة 




 

 



  
 ر بمعصيةملرء وكره ما مل يؤم اان وجوب السمع والطاعة فيام أحببي

  ن أخطأ حتى يرجع األمر حماسبة و إيقاف وتأديب موأن لويل
  :صىل اهللا عليه وآله وسلم قوله ريض اهللا عنه جاء يف حديث حذيفة

: مسلم ( .. » وأطع  وأخذ مالك ؛ فاسمع ، وإن رضب ظهرك، تسمع وتطيع لألمري « 
٤٧٦٢( .   

  :رمحه اهللا ابن بازقال 
  أحـدنـعموإذا  . عمنـُال ي: تقيم عـىل الطريـق السـوي يلزم الطريق ويس ل إنسانك« 

 يتـأدب حتـى أخطـأأو   ،املسـائل خرج عن السبيل يف بعـضأنه   أحد ألجلوقفأأو 
ن ال يلتـزم وأن يوقفـوا مـ. أن ينظروا يف هذه األمور  : ومن حق والة األمور . ويلتزم

 .ن حياسبوا من خرج عن الطريق حتى يسـتقيم وعليهم أ. باعها بالطريقة التي جيب ات
وعليهـا أن ، عىل الدولة أن تتقي اهللا يف ذلـك .  والتقوى هذا من باب التعاون عىل الرب

ُوال يـرتك احلبـل ، عليها أن تقوم بام يلزم . تأخذ رأي أهل العلم وتستشري أهل العلم 
وقـد يـتكلم . إىل النـار ون يتكلم أناس يـدع قد. ال !  إنسان يتكلم كل: عىل الغارب 

فعـىل الدولـة أن تراعـي  . حـق قون بني الناس بـدون والفتن ويفرأناس يثريون الرش
. ه  يف حملدية بمشاورة أهل العلم حتى يكون العالجاألمور بالطريقة اإلسالمية املحم

واآلمـر ، الـداعي يغلـط ! من يسلم من الغلط ؟. ُال يستنكر  وإذا وقع خطأ أو غلط ؛
 بني والقايض قد يغلط ؛ كل، واألمري قد يغلط ، والدولة قد تغلط ، ي قد يغلط والناه

 واألمري يتحرى ؛، والقايض يتحرى ، والدولة تتحرى ، ى لكن املؤمن يتحر. آدم خطاء 
ّليس أحد معصوما ؛ فإذا غلط ينبف  فإذا عانـد فللدولـة، إىل اخلري  ّه عىل أخطائه ويوجهً

 وعانـد قـجن ؛ إذا عانـد احلــأو السـ، أديـب أو من الت، ج من العال : معه لـأن تعم
   . )٨/٤٠١الفتاوى ( .. » فاحلمد هللا  ومن أجاب وقبل احلق، االستجابة 

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

 ،اع ويل األمر يف ذلك ؛ ألهنا تكون فرض عني عىل هذا الشخص  ؛ فإنه ال يطاملهمة هبذه
إذا كان  : نظرنا ؛ ُأما إذا كان يقوم غريه مقامه . طاعة لويل األمر يف ترك فرض عنيوال 




 

 



 ويقـال،  يف هـذا َناصح ويل األمري ؛ فهنا جيب أن الناس يكره دعوةويل األمر هناه ألنه 
لسـبب آخـر أما إذا كان هنيه هـذا الشـخص ) . د اهللا ال متنع من إرشاد عبا، اتق اهللا ( 
ٌورأى ويل األمر أن املصـلحة إيقافـه وغـريه قـائم  ، اء كالم هذا الرجلث من جرحيد ُ

 ، سؤال ٥٠لقاء   ،٣/٩٩الباب املفتوح (  .. » نادد ويل األمر هلذا أن يال حيلبالواجب ؛ فإنه 
١٢٠٢( .   
معلوم أنه قد تم إيقاف بعض الدعاة من قبل : ( لتايل ً جوابا عىل السؤال ارمحـه اهللا وقال

. هيئة كبار العلامء بموجب خطاب لسامحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز 
ُوقد ذكر يف آخره أن ذلك اإليقاف للـدعاة ، الشباب  أيدي وهذا اخلطاب موجود بني

األخطاء  ذر من هذهء شخص حيفإذا جا . – هداهم اهللا –محاية للمجتمع من أخطائهم 
بون ه بالطعن يف الدعاة وأصبحوا يتعصموه عليها ثار الناس عىل من حيذر منها واهتّنبُوي

شـباب  ب ذلك فتنة وفرقة بنيفسب. ويعادون ويوالون فيهم ألشخاص هؤالء الدعاة 
 ) :ًفام توجيه سامحتكم جزاكم اهللا خريا ؟ . الصحوة 

 وعىل رأسهم الشيخ – إذا كانوا يثقون يف هيئة كبار العلامء أن الناس : فالذي أرى... « 
 وإذا كـانوا.  ؛ فليجعلـوا األمـر يف ذمـتهم وحتـت مسـؤوليتهم –عبد العزيز ابن بـاز 

الباب ( .. » ال يثقون ؛ فهذا بالء عظيم أن ال يثق الناس بوالة أمورهم من علامء وأمراء 
  . )١٥٢٦ ، سؤال ٦٩ ، لقاء ٣/٤٩٤املفتوح 




 

 

  


  
  الرد عىل الشبهة

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

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

َعرُال ي ته ؛ وال اإلرصار عىل الذنب ؛ وال محاي : فليساالستحالل إال من الترصيح ؛ ف ْ
  املـذموم التكفـريبحن بُفتال يقول هذا إال من و . .هلًدليال عىل استحال؛ يه الدعوة إل

  !ّوجترأ عليه ومل يعرف العلم 
 الـذي حيمـي أجهـزة ولكفرنـا األب ، –ً مثال –عىل رشب اخلمر  لكفرنا املرص: وإال 

  يـدعو إىل املعصـيةوءق سـرنـا كـل صـديولكف، أحد أبنائه عليها اعتداء  اإلفساد من
ِّفليكفر ؛  ..نها ِّزيوي م وإخواهنم وذوهيم إن كانوا يلتزمـون مـا ِّتعجلون أباءهأولئك املُ

ُيقولون ؛ وإال فليعوا خطورة األمر ول   .تهوا عام هم عليه ينَ
  

 ِّكفربيان أن التمكني من الربا ال ي
  ّوأن االستحالل ال يستفاد من الفعل املجرد

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

 وأمـا االسـتحالل الفعـيل ... مـه اهللايعتقد اإلنسان حل مـا حرأن : االستحالل هو « 
َّال يكفر ؛   عليه ؛ فإنهال يعتقد أنه حالل لكنه يرص،  بالربا لو أن اإلنسان تعامل :نظر ُفي

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




 

 





  
  الرد عىل الشبهة من ثالثة أوجه

 :الوجه األول 
السيام إن أريد به إيقاع الكفـر عـىل مـن ثبـت إسـالمه  ؛ نقل ما يال ينبغي تصديق كل

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

فمع أن عمله قد يكون معصية إال أنه ال يكـون  . ًفراعد كليس كل لبس للصليب يأنه 
  .مجيع األحوال  ًكفرا يف

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

  ...ًأو جاهال .. ًأو متأوال .. ًكرها م: فقد يكون الالبس 
  
  تبيان األمر بالتثب

ـ ـــق  ...  : اىل ـال اهللا تـع                         
         ] ٦ص ( وراجع  .  ]٦: احلجرات( .   

  ًطلقاًبيان أن لبس الصليب ليس كفرا م
  :رمحه اهللا البخاريقال 

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

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

                                                
 .ِّالستار : ِالقرام ) ١(




 

 



   . )٣٧٤(  ..» صاليت   يفرضك هذا فإنه ال تزال تصاويره تعراما قّعن
؛  َّصـلبوالصـالة يف الثـوب املر َّ بني الصالة بالثوب املصـورمحه اهللا البخاريقرن فقد 
ً أن الالبس سـيكون كـافرا مل خيطر ببالههل تفسد الصالة أم ال ؟ و:  من تبويبه دوقص
  .د لبسه للصليب بمجر

 ُب عنـدهَّلَصـ وامل– رَّصـو عـدم فسـاد الصـالة بـالثوب املرمحه اهللا ابن حجررجح بل 
 : فقال –ني صالة يف الثوبلا يف ترمجته التي مجعت بني ألنه موافق للبخاري يف حكمه

 مل يقطعها صىل اهللا عليه وآله وسـلم ألنه ال تفسد بذلك احلديث عىل أن الصالة ودل... « 
   . )١/٥٧٨فتح الباري ( .. » ها عدي ومل
 كفر البس الصـليب ؛ ملـا سـاغ هلـام رمحهـام اهللا وابن حجر  فلو رأى البخاري:أقول * 

بطالهنا ؛ ألن الكفـر حمـبط جلميـع األعـامل بـال  القول بَّولتعني، بحث صحة صالته 
  .خالف 

 :ه  ما نصحاشية الروض املربعوجاء يف 
 وتعليـق صـليب،  زنـار وشـد، ِا بزي الكفر ؛ من لبس غيار ّ تزينَم: ويف اإلنتصار « 

   . )٧/٤٠٤( ..  » ُومل يكفر ، ُحرم : يف صدره
 :  فيها صليب بام نصه ساعة عن حكم الصالة ملن يلبساللجنة الدائمةوقد أجابت 

ّال جيوز لبس الساعة أم صل«  لكن ... الصليب  زاليب ال يف الصالة وال غريها حتى يُ
   . )٦/١٨٥فتاوى اللجنة ( ..  » لو صىل وهي عليه فصالته صحيحة

 الرئيس نائب رئيس اللجنة عضو
  عبد العزيز ابن باز عبد الرزاق عفيفي عبد اهللا ابن غديان

 :ه حوار مع بعض السائلني ؛ وهذا نص رمحه اهللا بازالبن و
ًحيدث أحيانا أن حيرض بعض املسـلمني إىل بلـد يـدين أهلـه بـدين غـري : ( السؤال * 

ويقوم الكفار بتقليد أحد املسلمني بقالدة عىل هيئة ، اإلسالم ؛ إما للزيارة أو ملناسبة ما 
ويتقبلها هذا املسلم جماملـة  ،م  كتكريم منهم هلذا املسلأو عليها صور الصليب صليب

وهل الكافرين ؟  هلم ويعتربه من حسن املعاملة ؛ هل فعل هذا املسلم يعترب من مواالة
  ) .يصل ذلك إىل مرتبة الكفر ؟




 

 



هذه أمور عادية ينظر فيها ويل األمـر ، هذه أمور عادية مثل ما تقدم ، ال « : اجلواب * 
ملصلحة اإلسالمية قبول هذه املجاملة أو هذه اهلدية بام تقتضيه املصلحة ؛ فإذا كان من ا

ّكان ذلك جائزا من باب دفع الرش وجلب اخلري  كام يقبل هداياهم التي هيـدون إليـه ، ً
َّوإن رأى املصلحة يف ردها ردها ، يرى مصلحة يف ذلك  ج السـالطني َّتـوُهكـذا مـا ي، ِّ

م إذا رأى يف هـذا املصـلحة وامللوك عىل قالئد يصنعها الكفـار أو يقـدمها املسـلم هلـ
ًاإلسالمية كفا لرشهم وجلبا خلريهم ؛ ًّ  . » ة يف ذلك وليس هذا من املواالة فال مشاحّ

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

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

 .  )٨ص ( تقدم 

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




 

 

  



  

  :رمحه اهللا ابن األثريقال 
   . )٤/٢٧٩النهاية ( ..  » بةيالرض: َاملْكس « 

  الرد عىل الشبهة من ثالثة أوجه
 :الوجه األول 

عنعنه ؛  وقد ِّ ، وهو مدلساهللارمحه » ن إسحاق بحممد « : ته ّ ؛ وعل)١(أن احلديث ضعيف
تعريـف «  :انظر (  حوا بالسامع عىل عدم قبول حديثهم ما مل يرصن الذين أمجعوابل هو م

   . )١٦٨البن حجر رمحه اهللا ص » أهل التقديس 
 :الوجه الثاين 

ّخوال أوراد به أنه ال يدخلها ديطلق ويد قأن نفي دخول اجلنة ليس  ًليا ؛ بحيث ال يكون ً ّ
 قدر ذنبـه ثـم َّعذب عىلقد يوهذا يعني أنه ذين يدخلوهنا بال حساب وال عذاب ؛ كال

  .َّلد يف النار كالكافر ه ال خييدخل اجلنة ، لكن
 :الوجه الثالث 

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

  
  في دخول اجلنة ال يلزم منه الكفربيان أن ن

  :صىل اهللا عليه وسلمقال النبي 
                                                

ـه أمحــد  )١( ـدارمي ) ٤/١٥٠/١٧٣٢٣ ، ٤/١٤٣/١٧٢٦٣( أخرـج ـو داود  )١٦٦٦(  واـل  وأـب
  ،٨٧٩ ، ٨٧٨(  »الكبـري «  والطـرباين يف ) ٢٣٣٣( وابن خزيمـة  ) ٣٣٩( وابن اجلارود  ) ٢٩٣٧( 

ضـعيف ( ، وضـعفه األلبـاين  ) ٧/١٦/١٣١٧٥(  يوالبيهق ) ١/٤٠٤/١٤٦٩(  واحلاكم ) ٨٨٠
 .رحم اهللا اجلميع  ) ٢٣٣أيب داود ص 




 

 



   . )٢٨٦: مسلم ( .. » م ّال يدخل اجلنة نام« 
  .م كافر  وال أحد من أهل السنة يقول بأن النام:أقول * 

  راتملكوس من املعايص وليست من املكفبيان أن ا
 يضعها ويل األمر كاملرور واجلامركالتي  األنظمة ن بعضسئل عّ لـام رمحه اهللا ابن بازقال 

 :واجلوازات 
 التي يرى ويل األمر أهنا جائزة فهـذه يراجـع كالرضيبة ، منكروأما اليشء الذي هو « 

الفتـاوى ( .. » ... اخلـري  وبالتوجيـه إىل، فيها ويل األمـر ؛ للنصـيحة والـدعوة إىل اهللا 
٨/٢٠٨( .   

 ها بعـضخـذأسـئل عـن بعـض أنـواع الرسـوم التـي تّ لـام رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 
 :احلكومات هل هي من الرضائب ؟ 

ولكـن عـىل املسـلم  ... حمرموهو ،  ؛ فهو من الرضائب تعم كل يشء يؤخذ بال حق« 
ًوإذا طلبـوا مـاال عـىل هـذه ، وأن يسمع لـوالة األمـور ويطـيعهم ، السمع والطاعة 

 القـدح : خـذ مثـل هـذه األمـور وسـيلة إىلتوال جيوز أن ت... الت أعطاهم إياه املعام
لقـاء   ،٣/٤١٦الباب املفتـوح (  ..» وما أشبه ذلك ، هم يف املجالس وسب، ور يف والة األم

   . )١٤٦٥ ، سؤال ٦٥
  بيان أن املعصية ال تبيح اخلروج

  .  )٧ص ( تقدم 
 رشعيةبيان أن الواجب نصح احلاكم بالطرق ال

  مع الصرب عليه وبقاء السمع والطاعة له يف املعروف
  :رمحه اهللا ابن بازقال 

 أو معاص وقعت منه ؛ بـل علـيهم ليس هلم اخلروج عىل السلطان من أجل معصيةو« 
هـي أحسـن ؛ وباجلدال بالتي ، احلكيمة  بالطرق الطيبة، املناصحة باملكاتبة واملشافهة 

   . )٨/٢٠٥الفتاوى ( .. » ... اخلري  ويكثر،  أو يزول وحتى يقل الرش، حتى ينجحوا 
 يرى أن لـه احلـق يف اخلـروج عـىل األنظمـة العامـة التـي يضـعهاعمن  رمحه اهللا وقال




 

 



  : ( ! )باعتبار أهنا ليست عىل أساس رشعي، ويل األمر كاملرور واجلامرك واجلوازات 
بل جيب السمع ، ال التغيري باليد أنه ال جيوز اخلروج و: وقد تقدم  ، هذا باطل ومنكر« 

، بل نظمها ويل األمر ملصالح املسـلمني ، والطاعة يف هذه األمور التي ليس فيها منكر 
يف ذلك ؛ ألن هذا من املعروف الذي ينفـع  والسمع والطاعة، فيجب اخلضوع لذلك 

 –ئزة جـا  كالرضيبة التي يرى ويل األمـر أهنـا–وأما اليشء الذي هو منكر ، املسلمني 
 ،إىل اخلـري  وبالتوجيـه، والـدعوة إىل اهللا ، للنصـيحة يراجع فيهـا ويل األمـر ؛ : فهذه 

  بدون حجة وال برهان ؛ بـلأو يسفك دم هذا ، أو يعاقب هذابيده يرضب هذا ، : ال 
ال بد أن يكون عنده سلطان من ويل األمر يترصف به حسب األوامر التـي لديـه وإال 

إال فيمن هو حتت يده من أوالد وزوجات ونحو ذلك ممن ، يه فحسبه النصيحة والتوج
   . )٨/٢٠٨الفتاوى ( .. » له السلطة عليهم 

 :وم هل هي من الرضائب ؟ ُسُّسئل عن بعض أنواع الرّ لـام رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 
ولكـن عـىل املسـلم ... وهو حمرم ،  ؛ فهو من الرضائب تعم كل يشء يؤخذ بال حق« 

ًوإذا طلبـوا مـاال عـىل هـذه ، وأن يسمع لـوالة األمـور ويطـيعهم ، الطاعة السمع و
لة إىل القدح يف والة خذ مثل هذه األمور وسيت وال جيوز أن ت...أعطاهم إياه املعامالت 

 وما ال ندركه من الـدنيا ندركـه، ولنصرب . ذلك  هم يف املجالس وما أشبهاألمور وسب
  . )١٤٦٥ ، سؤال ٦٥ ، لقاء ٣/٤١٦الباب املفتوح (  ..» يف اآلخرة 




 

 

  


  
  الرد عىل الشبهة من وجهني

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

لينظـر  الوصف املراد منه التكفري  هذادعا إلطالق إيراد السبب الذي :والتفصيل هو 
هـل 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 
ن الطغيان وذلك أنه مشتق م، ) رأس يف الضاللة كل : ( أن الطاغوت يطلق عىل  .١

ّفهذا الطغيان قد يكون مكفرا ، وقد ال يصل حلد الكفر .  .جماوزة احلد: الذي هو  ً.  
َبمجرد أن يتج) الطاغوت ( أنه ق وصف اليشء بِّعلُ يَ أهل العلم منِأن من .٢ َاوز به َُ

أهنم يصفون :  ذلك وبرهان ،  نفسهوصوفرادة أو فعل املبدون النظر إل ، احلد
 ومن املعلوم بداهة أن اجلامدات، اجلامدات املعبودة من دون اهللا بأهنا طواغيت 

ِخذ َّتساغ إطالق هذا الوصف باعتبار املف.  .ال توصف باإلسالم الذي هو نقيض الكفر
َّال بالنظر للمت   .ًطاغوتا َخذ ُ

ولو كان .  .ببعض أهل الذنوأن من أهل العلم من أطلق وصف الطاغوت عىل  .٣
  .أو للزم منه تكفريهم إياهم بتلك الذنوب ، ًهذا الوصف مكفرا ملا ساغ هذا اإلطالق 

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

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




 

 



ُبحيث يطلق عىل من طغي فيه ؛ بأن جتاوز به الناس : اسم مفعولأن يكون  .ب  َ َ ِ . َّاحلد  ُ
ِوهذا طاغوت بالنظر ملتخذي . كذلك  ًقد يكون كفرا ، وقد ال يكون: وهذا الطغيان  . هَّ

َم إن هذا املتخذ ث    .إذا ريض  إال الذمَال يلحقه: َّ
  : 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

  ؟ أم ال ؟هل ريض: ُينظر هنا و ..   ؟أو لتجاوز الناس به احلد
   . نفسهاملوصوف وهذا يستلزم التفصيل يف حال.. 

  
  بيان عدم جواز التكفري بال برهان

 : ريض اهللا عنهام ابن عمر ر بال برهان حديثِّيكفي يف ردع املكف
 فقد باء هبا أحدمها ؛ إن كان كام قـال وإال رجعـت) : 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[  : 
 وكـل مـن دعـا، والصـنم ، والكاهن ، اتركوا كل معبود دون اهللا ؛ كالشيطان : أي « 
        .) ٥/٧٥تفسريه ( ..  » الضالل إىل




 

 



  :رمحه اهللا الفريوز آباديوقال 
ـزى ،  اـلـالت :والـطـاغوت «     ،ـضـالل وـكـل رأس، والـشـيطان ، والـكـاهن ، والـع

  .)القاموس املحيط ، طغا (  ..» ومردة أهل الكتاب ، واألصنام ، وما عبد من دون اهللا 
 

  :رمحه اهللا ابن بازوقال 
ًفحدك أن تكون عبدا مطيعا هللا «  ً  ً طاغوتا هبذاَّفقد تعديت وكنت: َ، فإذا جاوزت ذلك ُّ

رشح ثالثة األصـول ، ( .. »  ذلك ًفقد يكون كافرا ، وقد يكون دون.. اليشء الذي فعلته 
   .)بالرياض » الربدين «   الثاين ، إصدار تسجيالت : ، الوجه٢  :الرشيط رقم

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

  :رمحه اهللا ابن اجلوزيقال 
  .فهو جبت وطاغوت: أو شيطان  ، صورةأو  ، حجرعبود ؛ من كل م: وقال ابن قتيبة « 

   .) ، باب الطاغوت ٤١٠نزهة األعني النواظر ص ( ..  » أهل اللغةوكذلك حكى الزجاج عن 
  :رمحه اهللا ابن تيميةوقال 

 » وغري ذلك الدينار والدرهم والكهان والوثنالشيطان و:  يدخل فيه اسم جنسوهو « 
   . )١٦/٥٦٥الفتاوى (  ..
 :الطاغوت بأنه  رمحه اهللا بن القيماَّعرف و
   . )١/٥٠ أعالم املوقعني( ..  » أو مطاع ،أو متبوع ، من معبود  هَّ حدُكل ما جتاوز به العبد« 

  :رمحهام اهللاً تعليقا عىل كالم العالمة ابن القيم ابن عثيمنيقال 
ومطيعـه ؛ ، وتابعـه ، بار عابده باعتهو طاغوت : أو يقال  . ًمن كان راضيا: ومراده « 
: وطاعتـه ملطاعـه ، ملتبوعـه  واتباعـه، فتكون عبادته هلذا املعبود ...  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 صفهاينالراغب األقال 




 

 



ّسـمي :  تقـدم ـامِولـ... وكل معبود مـن دون اهللا  ، ٍّتعدُكل م:  عبارة عن الطاغوت«  ُ
املفـردات (  .. » ًطاغوتا: والصارف عن طريق اخلري الساحر والكاهن واملارد من اجلن 

   .) ، طغى ١٠٨ص 
  :رمحه اهللا حممد بن عبد الوهابوقال 

آكـل و ، حاكم اجلورو، أوهلم الشيطان : ِّبني لنا منهم مخسة توامل ، والطواغيت كثرية« 
   . )١/١٣٧الدرر السنية ( ..  » العامل بغري علمو ، ُ ومن عبد فريض ،الرشوة

  :رمحه اهللا ابن عثيمنيوقال 
أو إىل حتليـل   ،يدعون إىل البدعأو ، وعلامء السوء الذين يدعون إىل الضالل والكفر « 

  . )١٥١رشح األصول الثالثة ص ( ..  » طواغيت: حتريم ما أحل اهللا أو ، ما حرم اهللا 




 

 






 

 

  
  

ًلـيس قربانـا التأكيد عىل أن الكتـاب ال يفوتني  ولسـت أبتغـي بـه ،  حلكـام املسـلمنيُ
نرصة املعتقـد احلـق ؛ : هـو  ؛ أال وأسمى من ذلـك بل إين أرمي ملا هو ، مرضات أحد

وبيـان ، والتي أساء هلا البعض بـإيراداهتم ، يف تلك املسائل  أهل السنة واجلامعة معتقد
 بل إنه إسـاءته تتعـداهم ، أن الواقع يف الشبهة ال ييسء ألولئك احلكام فحسب  :ذلك
توحيـد والسـنة لتـأليف هـذا وقد أخـذتني الغـرية عـىل ال!  العقيدة الصحيحة لتمس

ًسبيال :  املقاصد وايا ، واهتامن الطعن يف الن البعض هداهم اهللا يتخذ مولكنالكتاب ، 
  .وهو حسبي ونعم الوكيل ،  ؛ فإىل اهللا املشتكى للصد عن احلق

 أهـل الكتاب ، بل قالـه ر ما يف هذاّن أقر أنني لست وحدي م اهللا لكل خريكفقو علماو
ًد ؛ تبني له أنني ال أقول شيئا إال وأذكر جترو َن قرأ الكتاب بإنصافالعلم من قبيل ، وم َّ

ين  وبتضمينه كالم العلامء الذ بالنص عىل الدليل تارة؛سنة الون الكتاب دليل عليه مال
م وأهـل ن كالم أئمة اإلسـالًر شيئا إال وأنقل مّأقر  كام ال أكاد،  أخرىأنقل عنهم تارة
   .العلم ما يوافقه

هم  أن هيدي مجيع احلكام ويوفقهم لكل خري وجيمع كلمتهم عىل احلق ويسخرأسأل اهللا
ًواحلمد هللا دوما وأبدا .  عليهم نعمة اإلسالم والسنة خلدمة اإلسالم واملسلمني ويتم ً ،

  .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم ، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
العتيبي املحياين بندر بن نايف  

  




 

 






 

 


 




 شار بوزارة العدلتعضو جملس الشورى واملس
  

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

دة يف باهبا ، ذكر فيها هات العتيبي ؛ فألفيتها رسالة قيمة جيالشيخ بندر بن نايف بن صن
. والـوالة  ّبعض الشبه التي أثارها أهل الباطل عىل بعض األحكـام املتعلقـة بالواليـة

ّأسأل اهللا له ولنا التوفيق والسداد واإلعانة من رب العباد ، وصىل اهللا عىل نبينـا حممـد 
 .وصحبه وسلم وآله 




 

 


 




 عضو اإلفتاء واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلامء
 




 

 


 

  
 ٣ ... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ة الطبعة السادسةـمقدم
 ٤ ... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..تاب ـة الكـمقدم

 ٦  .... .. .. .. .. .. .. .. .. ..ول ـ أصبأربعةوذلك الرد اإلمجايل عىل الشبهات 
 ٦  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..بتـثـ الت:األصل األول 
 ٧  .. .. .. .. ..د وجود الكفر البواحنم إال عـ ال خيرج عىل احلاك:األصل الثاين 

 ٨  .. .. .. .. .. .. .. .. ليس كل من وقع يف الكفر أصبح كافرأ:األصل الثالث 
 ١٠  .. .. ..افر ال بد له من مخسة رشوطـ اخلروج عىل احلاكم الك:األصل الرابع 
 ١٢ .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..! ِن ليس من قريش َيف بيعة م الطعن 
١٥ .. .. .. .. .. .. .. ..! ة من أخذ احلكم بالقوة ـ الطعن يف بيع 
١٦ .. .. .. ..! ن بايع بنفسه تقاد أن الطاعة ال جتب إال عىل م اع 
١٩ .. .. ..! أدخلوا املرشكني جزيرة العرب   الطعن بحجة أهنم 
٢٤ .. .. .. .. .. .. .. ..! ر اة أهنم استعانوا بالكفـ الطعن بحج 
٢٧ .. .. .. .. .. ..! ة أهنم أضاعوا أموال الدولة ـ الطعن بحج 
 ٣٠ .. .. .. .. .. .. .. .. ..!  جتويز اخلروج عىل احلاكم الفاسق 
٣٤ .. .. .. .. .. .. .. .. ..! دع ـم املبتـحلاك جتويز اخلروج عىل ا 
 ٣٥ .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..!  جتويز اخلروج عىل احلاكم الظامل 
٤٠ .. .. .. .. ..! ًا  التكفري بمسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا مطلق 




 

 



٤٥ .. ..! ًفري بمسألة إعانة الكافر عىل املسلم مطلقا ـ التك 
 ٤٩ .. .. .. .. .. .. ..!  التكفري بحجة أهنم يوالون الكفار 
٥٤ .. .. .. .. .. .. ..! ة أهنم أماتوا اجلهاد ـفري بحجـ التك 
ةدعاـدين بسجن الـادون الـة أهنم يعـفري بحجـ التك  

 ٥٨ .. .. .. .. ..  .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. !ملجاهدين اومطاردة 
٦١ .. .. ..! ة أهنم يأذنون بالربا وحيمونه ـفري بحجـ التك 

٦٢ .. .. .. .. ..! ًألة لبس الصليب مطلقا ـفري بمسـ التك 
٦٥ .. .. .. .. ..! فري بحجة أهنم أصحاب مكوس ـ التك 
 ٦٨ .. .. .. .. .. .. .. .. ..!  التكفري بحجة أهنم طواغيت 

 ٧٣  .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. ..خامتة الكتاب 
 ٧٥  .. .. .. .. ..اهللاوفقه عبد املحسن بن نارص آل عبيكان / تقديم معايل الشيخ 
 ٧٦  .. ..اهللاوفقه حممد بن حسن بن عبد الرمحن آل الشيخ / تقديم معايل الشيخ 

 


