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إن احلمد هلل، حنمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ باهلل، من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

 أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له.
 . وأشهد أن حممداً عبده ورسوله  اهلل وحده ال شريك له. وأشهد أن ال إله إال

 يَاأَي َُّها اّلِذيَن آَمُنواْ اتّ ُقواْ الّلَه َحّق تُ َقاتِِه َواَلََتُوُتّن ِإالّ َوأَنْ ُتْم ّمْسِلُموَن 
ُهَما يَآأَي َُّها النَّاُس ات َُّقْوا َربَُّكُم الَِّذْي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ

 ْيباً رَِجاالً َكِثْْياً َوِنَسآًء َوات َُّقْوا اللََّه الَِّذْي َتَسآَءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرقِ 
ْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم يَاأَي َُّها اّلِذيَن آَمُنوْا اتّ ُقوْا الّلَه َوُقوُلوْا قَ ْواًل َسِديداً. ُيْصِلْح َلُكْم أَ 

 َوَمن يُِطِع الّلَه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيماً.
أما بعد: فإن أصدق الكالم كالم اهلل، وخْي اهلدي هدي حممد، وشّر األمور حمدثاهتا، 

 .وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار
، توخيت في ه لى حماور كتاب )الكواشف اجللية يف تكفْي الدولة السعودية(ا رد عأما بعد : فهذ

ومل أتتب ع  عليها الكت اب، إذ بنقض ها تبط ل فكرت ه  ُبنَ الرتكيز والوضوح، وقصد القضايا الكلية اليت 
 ضوعات، إذ بإبطال األصل يبطل ما ينبن عليه، بإذن اهلل و جزئيات امل

ال دول العربي ة واالس المية، يف  حك ام لية( قد كفر مجيع كتاب )الكواشف اجلواعلم أن صاحب  
خ   وعاد يف كتاب ه ه ذا و قضية ترك الرباءة من الكفر وأهله، ، وأناط التكفْي بكتابه )ملة إبراهيم(

 :بأمرين مهااململكة العربية بأن كفرها 
 . قضية املواالة للكفار، وترك الرباءة منهم: أحدمها

  ؛لوضعية، واحلكم بغْي ما أنزل اهللوالثاين: حتكيم القوانني ا
يتعل  ق ب  األمر األول وه  و قض  ية امل  واالة للكف  ار، وت  رك  (مل  ة إب  راهيم)ومل  ا ك  ان موض  و  كت  اب 

وتوس  عت فيم  ا ه  ذا املوض  و  هن  ا،  فق  د أوج  زت الك  الم يف ؛وكن  ت ق  د رددت علي  هال  رباءة م  نهم، 
 ". والتحاكم إليهاتشريع وحتكيم القوانني"توسع فيه من قضايا تتعلق مبا أمساه 

 كما يلي:ومدخل وخاَتة،  مقاصد، أربعة وقد أدرت الكتاب على 
 حكم التكفْي وضوابطه وصفة العلماء الذين يرجع إليهم يف ذلك: املدخل 

 استعراض حمتويات الكتاب: املقصد األول 
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 إبطال حماور كتاب )الكواشف اجللية(: املقصد الثاين 
 بالتأمل أسئلة جديرة: املقصد الثالث 
 املخرج من الفتنة:  املقصد الرابع

بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عب دالعزيز ب ن ب از راهم ا اهلل حممد يف ثناء الشيخ :  اخلاَتة
على الدولة السعودية، وبيان الواج ب عل ى الدول ة وعل ى الش عب، ا اه م ا أنع م اهلل علين ا م ن 

 نعمة االسالم والعمل به.
 اهلدى والرشاد والسداد.واهلل أسأل التوفيق و 

 كتبه
 أ.د / محمد بن عمر بن سالم بازمول
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 المدخل 
 في ذلك ميرجع إليهالعلماء الذين وضوابطه وصفة حكم التكفير 

 
 حكم تكفير المسلم: 

 ؛تكفْي املسلم بدون مكفر حرام
 والدليل عليه ما جاء :

ِإَذا قَ اَل الرَُّج ُل أِلَِخي ِه يَ ا َك اِفُر فَ َق ْد : "قَ الَ  اللَّ ِه َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َرِض َي اللَّ ُه َعْن ُه َأنَّ َرُس وَل 
 .(1)"بَاَء ِبِه َأَحُدمُهَا

َع اْبَن ُعَمَر يَ ُقولُ و  ٍٍ قَ اَل أِلَِخي ِه يَ ا : "قَاَل َرُسوُل  :َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ِديَناٍر أَنَُّه مسَِ َا اْم ِر أُّيُّ
 .(2)"مُهَا ِإْن َكاَن َكَما قَاَل َوِإالَّ َرَجَعْت َعَلْيهِ َكاِفُر فَ َقْد بَاَء ِِبَا َأَحدُ 

ْس اَلِم َكاِذبً ا فَ ُه َو َكَم ا : "قَ الَ  َعْن ثَاِبِت ْبِن الضَّحَّاِك َعْن النَّ ِي  و  َم ْن َحلَ َف مبِلَّ ٍة َر ْْيِ ااْلِ
َلْعُن اْلُمْؤِمِن َكَقْتِلِه َوَم ْن َرَم ى ُمْؤِمنً ا ِبُكْف ٍر قَاَل َوَمْن قَ َتَل نَ ْفَسُه ِبَشْيٍء ُعذ َب ِبِه يف نَاِر َجَهنََّم وَ 

 .(3)"فَ ُهَو َكَقْتِله
 ضوابط التكفير:

وم  ن أج  ل ه  ذا الزج  ر العظ  يم ال  ذي ج  اء يف األحادي  ث ف  ى العلم  اء ع  ن تكف  ْي املس  لم، 
 وعظموا ذلك ووضعوا له العديد من الضوابط، أسوق هنا بعضها:

 الضابط األول 
، قال تعاىل: ، و ال جيوز التقدم بني يدي اهلل ورسوله  تعاىل ولرسوله التكفْي حق هلل

 ِيٌع َعل ُموا بَ نْيَ َيَدِي اللَِّه َوَرُسولِِه َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه مسَِ  يمٌ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تُ َقد 
 ؛ (1)احلجرات:

 ال بدليل من الكتاب والسنة.فال يطلق التكفْي يف مسألة. أو على معني إ
 ؛ فال يكفر مبعصية و ال بذنب، و ال مبجرد بغض أو كراهية، أو لشهوة أو لشبهة

                                 
  (.6103بغْي تأويل فهو كما قال، حديث رقم ) أخرجه البخاري يف كتاب األدب، باب من كفر أخاه( 1)
(، ومس لم 6104أخرجه البخاري يف كتاب األدب، باب من كفر أخاه بغْي تأويل فهو كم ا ق ال، ح ديث رق م )(  2)

 (.92-91يف كتاب االُّيان باب بيان حال إُّيان من قال ألخيه املسلم يا كافر، حديث رقم )
(، ومس لم 6105اب من كف ر أخ اه بغ ْي تأوي ل فه و كم ا ق ال، ح ديث رق م )أخرجه البخاري يف كتاب األدب، ب (3)

 يف كتاب االُّيان، باب رلظ حترمي قتل االنسان نفسه، واللفظ للبخاري، وحمل الشاهد عنده دون مسلم.
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 البد من دليل شرعي وحجة وبرهان؛ ألن من كفر مسلماً فقد كفر 
  ثانيالضابط ال

 أن الكفر نوعان :
 ( كفر أصغر ال خيرج من امللة.1
 ارك لدينه مفارق للجماعة، وهو املرتد.( كفر أكرب، خيرج من امللة، وصاحبه ت2

وق د ج  اء يف أحادي  ث كث  ْية وص  ف بع  ض األعم ال أف  ا كف  ر، وق  د يفعله  ا املس  لم، فتك  ون 
 معصية كبْية، و ال خيرج ِبا من امللة؛

ومن النصوص اليت وصف فيها فاعل بعض األعمال بالكفر أو الشرك، أو أن فيه 
 جاهلية:

قَاَل َلُه يف َحجَِّة اْلَوَداِ  اْستَ ْنِصْت النَّاَس فَ َقاَل اَل تَ ْرِجُعوا ُكفَّاًرا  َعْن َجرِيٍر َأنَّ النَِّيَّ 
 .(1)َيْضِرُب بَ ْعُضُكْم رِقَاَب بَ ْعٍض"

 قَاَل: ِإَذا قَ اَل الرَُّج ُل أِلَِخي ِه يَ ا َك اِفُر فَ َق دْ  َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه: "َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 
 .(2)بَاَء ِبِه َأَحُدمُهَا"

: "اثْ َنَتاِن يف النَّاِس مُهَا ِِبِْم ُكْفٌر الطَّْعُن يف النََّسِب َعْن َأِب ُهَريْ َرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه 
 .(3)َوالن  َياَحُة َعَلى اْلَمي ِت"

 .(4):   "من حلف بغْي اهلل فقد أشرك"، قال رسول اهلل وعن ابن عمر 

                                 
(، واللف  ظ ل   ه، وأخرج  ه مس   لم يف  121أخرج  ه البخ  اري يف كت   اب العل  م ب   اب االنص  ات للعلم   اء، ح  ديث رق   م )( 1)

(. أخرج  ه البخ  اري يف  65: "ال ترجع  وا بع  دي كف  اراً"، ح  ديث ) ُّي  ان  ، ب  اب بي  ان مع  ن ق  ول الن  ي كت  اب اال
(، واللف  ظ ل  ه، وأخرج  ه مس  لم يف كت  اب االُّي  ان  ، ب  اب 121كت  اب العل  م ب  اب االنص  ات للعلم  اء، ح  ديث رق  م )

 (.  65"ال ترجعوا بعدي كفاراً"، حديث )  بيان معن قول الني 
 (.6103لبخاري يف كتاب األدب، باب من كفر أخاه بغْي تأويل فهو كما قال، حديث رقم )أخرجه ا( 2)
 (.67خرجه مسلم يف كتاب االُّيان  ، باب إطالق اسم الكفر على الطعن يف النسب والنياحة، حديث رقم )( أ3)
راهية احللف باآلباء، حديث (، أبوداود يف كتاب األُّيان والنذور  باب يف ك125، 2/87أخرجه أاد يف املسند )( 4)

(، والرتم    ذي يف كت    اب الن    ذور واألُّي     ان، ب    اب م    ا ج    اء يف كراهي     ة احلل    ف بغ    ْي اهلل، ح    ديث رق     م 3251رق    م )
َْْلِ ُف اَل َواْلَكْعبَ ِة فَ َق اَل لَ ُه ابْ نُ 1535) َع اْبُن ُعَم َر َرُج اًل   ِإين   ُعَم رَ (. ولفظ أِب داود: "َعْن َسْعِد ْبِن ُعبَ ْيَدَة قَاَل مسَِ

ْعُت َرُسوَل اللَِّه   يَ ُقوُل َمْن َحَلَف ِبَغْْيِ اللَِّه فَ َقْد َأْشَرَك". مسَِ
َع َرُجاًل يَ ُقوُل اَل َواْلَكْعَبِة فَ َقا  َل ابْ ُن ُعَم َر اَل وقد أورد الرتمذي احلديث بلفظ: " َعْن َسْعِد ْبِن ُعبَ ْيَدَة َأنَّ اْبَن ُعَمَر مسَِ

ْعُت َرُسوَل اللَِّه َُْْلُف ِبَغْْيِ ا  يَ ُقوُل َمْن َحَلَف ِبَغْْيِ اللَِّه فَ َقْد َكَفَر أَْو َأْشَرَك" للَِّه فَِإين  مسَِ
واحل  ديث ق  ال أَبُ  و ِعيَس  ى الرتم  ذي را  ه اهلل: "َه  َذا َح  ِديٌث َحَس  ٌن"، وص  ححه األلب  اين يف ص  حيح س  نن أِب داود 

(2/627.) 
مسَِ َع   ُعَم َر َأنَّ النَّ ِيَّ بَ ْعِض أَْهِل اْلِعْلِم َأنَّ قَ ْوَلُه: "فَ َقْد َكَفَر أَْو َأْشَرَك" َعَلى الت َّْغلِ يِظ َواحلُْجَّ ُة يف َذلِ َك َح ِديُث ابْ نِ ب إيراده، وفسره بالشرك األصغر، فقال راه اهلل: "َوُفس َر َهَذا احلَِْديُث ِعْنَد فائدة: ذكر الرتمذي تفسْي احلديث عق
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ُتُه َعْن ْن اْلَمْعُروِر ْبِن ُسَوْيٍد قَاَل: "َلِقيُت أَبَا َذرٍّ بِالرََّبَذِة َوَعَلْيِه ُحلٌَّة َوَعَلى ُراَلِمِه ُحلٌَّة َفَسأَلْ عَ 
بِأُم ِه ِإنََّك اْمُرٌؤ  : يَا أَبَا َذرٍّ أََعي َّْرَتهُ َذِلَك فَ َقاَل: ِإين  َسابَ ْبُت َرُجاًل فَ َعي َّْرتُُه بِأُم ِه فَ َقاَل ِل النَِّيُّ 

ِعْمُه ِفيَك َجاِهِليٌَّة ِإْخَواُنُكْم َخَوُلُكْم َجَعَلُهْم اللَُّه حَتَْت أَْيِديُكْم َفَمْن َكاَن َأُخوُه حَتَْت يَِدِه فَ ْلُيطْ 
 .(1)ْفُتُموُهْم َفَأِعيُنوُهْم"ِمَّا يَْأُكُل َوْليُ ْلِبْسُه ِمَّا يَ ْلَبُس َواَل ُتَكل ُفوُهْم َما يَ ْغِلبُ ُهْم فَِإْن َكلَّ 

ثَُه َأنَّ النَِّيَّ  قَاَل: "أَْرَبٌع يف أُمَّيِت ِمْن أَْمِر اجْلَاِهِليَِّة اَل  عن َأِب َماِلٍك اأْلَْشَعرِيَّ َحدَّ
 َوالن  َياَحُة َوقَاَل يَ ت ْرُُكونَ ُهنَّ اْلَفْخُر يف اأْلَْحَساِب َوالطَّْعُن يف اأْلَْنَساِب َوااْلْسِتْسَقاُء بِالنُُّجومِ 

َها ِسْربَاٌل ِمْن َقِطرَاٍن َوِدرٌْ  ِمنْ   .(2) َجَرٍب"النَّاِئَحُة ِإَذا ملَْ تَ ُتْب قَ ْبَل َمْوهِتَا تُ َقاُم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوَعَلي ْ

 ومن النصوص اليت جاء وصف من فعل بعض األعمال بأنه ال يؤمن:
قَال: "َواللَِّه اَل يُ ْؤِمُن َواللَِّه اَل يُ ْؤِمُن َواللَِّه اَل يُ ْؤِمُن ِقيَل َوَمْن يَا   َعْن َأِب ُشَرْيٍح َأنَّ النَِّيَّ 

 .(3)َرُسوَل اللَِّه قَاَل الَِّذي اَل يَْأَمُن َجارُُه بَ َواِيَقُه"

 ِحنَي يَ ْزين َوُهَو ُمْؤِمٌن َواَل : " اَل يَ ْزين الزَّاين َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل قَاَل النَِّيُّ 
َفُع َيْشَرُب اخْلَْمَر ِحنَي َيْشَرُب َوُهَو ُمْؤِمٌن َواَل َيْسرُِق ِحنَي َيْسرُِق َوُهَو ُمْؤِمٌن َواَل يَ ْنَتِهُب نُ ْهَبًة يَ رْ 

 .(4)النَّاُس إِلَْيِه ِفيَها أَْبَصاَرُهْم ِحنَي يَ ْنَتِهبُ َها َوُهَو ُمْؤِمٌن"

ُِْبُّ لِنَ ْفِسِه" َنٍس َعْن النَِّي  َعْن أَ  ُِْبَّ أِلَِخيِه َما   .(5)قَاَل: "اَل يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحَّتَّ 
قَال: "َواللَِّه اَل يُ ْؤِمُن َواللَِّه اَل يُ ْؤِمُن َواللَِّه اَل يُ ْؤِمُن ِقيَل َوَمْن يَا  َعْن َأِب ُشَرْيٍح َأنَّ النَِّيَّ 

 .(6)قَاَل الَِّذي اَل يَْأَمُن َجارُُه بَ َواِيَقُه" َرُسوَل اللَّهِ 

 ومن النصوص اليت جاء فيها ذكر أعمال وصف فاعلها بأن فيه خصلة من النفاق:

                                                                                             
َهاُكْم َأْن حَتِْلُفوا ِبآبَاِئُكْم َوَحِديُث َأِب ُهَريْ َرَة َعْن النَّ ِي   ُعَمَر يَ ُقولُ  أَنَّ ُه قَ اَل َم ْن قَ اَل   َوَأِب َوَأِب فَ َقاَل َأاَل ِإنَّ اللََّه يَ ن ْ

ِت َواْلُعزَّى فَ ْليَ ُقْل اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه.  يف َحِلِفِه َوالالَّ
أَنَُّه قَاَل ِإنَّ الر يَاَء ِشْرٌك َوَقْد َفسَّ َر بَ ْع ُض أَْه ِل اْلِعْل ِم َه ِذِه اآْليَ َة َفَم ْن  ِمْثُل َما ُرِوَي َعْن النَِّي  قَاَل أَبُو ِعيَسى: َهَذا 

 َكاَن يَ ْرُجو ِلَقاَء َرب ِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا اآْليََة قَاَل اَل يُ رَاِئي"اه 
(، 30ُّي  ان  ، ب  اب املعاص  ي م  ن أم  ر اجلاهلي  ة، و اليكف  ر ص  احبها، ح  ديث رق  م )أخرج  ه البخ  اري يف كت  اب اال( 1)

 (.1661ومسلم يف كتاب االُّيان  باب إطعام اململوك ِما يأكل و إلباسه ِما يلبس و اليكلفه، حديث رقم )
 (. 934أخرجه مسلم يف كتاب اجلنائز، باب التشديد يف النياحة، حديث رقم )( 2)
 (.6016يف كتاب األدب، باب امث من ال يأمن جاره بوايقه، حديث رقم ) أخرجه البخاري( 3)
(، واللف  ظ ل  ه، 2475خرج  ه البخ  اري يف كت  اب املظ  امل والغص  ب، ب  اب النه  ه بغ  ْي اذن ص  احبه، ح  ديث رق  م )( أ4)

 (. 57ومسلم يف كتاب االُّيان  باب بيان نقصان االُّيان  باملعاصي، حديث رقم )
(، ومسلم يف كتاب 13ُّيان  ، باب من االُّيان  أن ْب ألخيه ما ْب لنفسه، حديث رقم )أخرجه يف كتاب اال( 5)

 (. 45االُّيان  ، باب الدليل على أن من خصال االُّيان  أن ْب ألخيه، حديث رقم )
 (.6016أخرجه البخاري يف كتاب األدب، باب امث من ال يأمن جاره بوايقه، حديث رقم )( 6)
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قَاَل: "أَْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا َوَمْن َكاَنْت  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َأنَّ النَِّيَّ 
ُهنَّ َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمْن الن  َفاِق َحَّتَّ َيَدَعَها ِإَذا اْؤَتَُِن َخاَن َوِإَذا َحدََّث َكَذَب ِفيِه  َخْصَلٌة ِمن ْ

 .(1)َوِإَذا َعاَهَد َرَدَر َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر"

َُْد ْث ِبِه  نَ ْفَسُه َماَت : "َمْن َماَت وملَْ يَ ْغُز وملَْ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه   
 .(2)َعَلى ُشْعَبٍة ِمْن نَِفاٍق"

 ومن النصوص اليت جاء فيها وصف  فاعل بعض األعمال بالرباءة منه:
: "لَْيَس ِمنَّا َمْن َلَطَم اخْلُُدوَد َوَشقَّ اجْلُُيوَب  َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل: قَاَل النَِّيُّ 

  .(3)َدَعا ِبَدْعَوى اجْلَاِهِليَِّة"وَ 

َنا الس اَلَح فَ َلْيَس ِمنَّا" َعْن َأِب ُموَسى َعْن النَِّي    .(4)قَاَل: " َمْن َاََل َعَلي ْ

َرِة طََعاٍم َفَأْدَخَل َيَدُه ِفيَها فَ َناَلْت َأَصاِبعُ  َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ُه بَ َلاًل َمرَّ َعَلى ُصب ْ
فَ َقاَل َما َهَذا يَا َصاِحَب الطََّعاِم قَاَل َأَصابَ ْتُه السََّماُء يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل أََفاَل َجَعْلَتُه فَ ْوَق 

"  .(5)الطََّعاِم َكْي يَ رَاُه النَّاُس َمْن َرشَّ فَ َلْيَس ِمن 

م االُّيان  املطلق، إمنا فهذه األحاديث املراد منها أن من فعل هذه األمور ال يستحق اس
هو مؤمن فاسق، أو مؤمن ناق  االُّيان  ، فليس هو من املؤمنني احملمودين املوعودين باجلنة 

 ابتداء، بل هو من أهل الوعيد.
وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سالم هذه األنوا  األربعة من األحاديث، وذكر تأويالت 

 ا مبا ذكرته لك.الناس هلا، ومل يرتض منها شيئاً، مث فّسره
قال أبو عبيد القاسم بن سالم راه اهلل: "فهذه أربعة أنوا  من احلديث، قد كان الناس 

 فيها على أربعة  أصناف من ال تأويل:
 فطائفة تذهب إىل كفر النعمة.

                                 
(، ومس لم يف كت اب االُّي ان  ب اب بي ان 34يف كتاب االُّيان  ب اب عالم ة املن افق، ح ديث رق م ) أخرجه البخاري(  1)

 (.58خصال املنافق، حديث رقم )
أخرج  ه مس  لم يف ص  حيحه يف كت  اب االم  ارة، ب  اب ذم م  ن م  ات ومل يغ  ز ومل ْ  دث نفس  ه ب  الغزو، ح  ديث رق  م (  2)

 ".ُد اللَِّه ْبُن اْلُمَباَرِك: فَ نُ َرى َأنَّ َذِلَك َكاَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه (، ويف آخره: "قَاَل اْبُن َسْهٍم: قَاَل َعبْ 1910)
(، واللف ظ ل ه،  ومس لم يف  1294أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز باب ليس منا من شق اجليوب، ح ديث رق م )( 3)

 (. 103كتاب االُّيان  باب حترمي ضرب اخلدود، حديث رقن )
(، 7071اري يف كت اب الف  ، ب اب ق ول الن ي : "م ن ا ل علين ا الس الح فل يس من ا"، ح ديث رق م )خرجه البخأ (4)

 (. 100ومسلم يف كتاب االُّيان  ، باب قول الني: "من ال علينا السالم فليس منا" حديث رقم )
 . (102: "من رشنا ليس منا"، حديث رقم )خرجه مسلم يف كتاب االُّيان  ، باب قول الني ( أ5)
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 وثانية حتملها على التغليظ والرتهيب.
 وثالثة اعلها كفر أهل الردة.
 ورابعة تذهبها كلها وتردها.

 …هذه الوجوه عندنا مردودة رْي مقبولة، ملا يدخلها من اخللل والفساد. فكل 
وإن الذي عندنا يف هذا الباب كله: أن املعاصي والذنوب ال تزيل إُّياناً، و ال توجب  

حقيقته وإخالصه الذي نعت اهلل به أهله، واشرتطه االُّيان  كفراً، ولكنها إمنا تنفي من 
  …عليهم يف مواضع من كتابه.

 إن قال قائل: كيف جيوز أن يقال: ليس مبؤمن، واسم االُّيان  رْي زائل عنه؟ف
قيل: هذا كالم العرب املستفيض عندنا من رْي املستنكر يف إزالة العمل عن عامله إذا  
كان عمله على رْي حقيقته  أال ترى أفم يقولون للصانع إذا كان ليس مبُْحِكم لعمله: ما 

. وإمنا وقع معناها هاهنا على نفي التجويد، ال على الصنعة صنعت شيئًا و ال عملت عمالً 
، حَّت تكلموا به فيما هو أكثر االتقاننفسها، فهو عندهم عامل باالسم، ورْي عامل يف 

من هذا؛ وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه األذى فيقول: ما هو بولد، وهم يعلمون أنه ابن 
ملوك، وإمنا مذهبهم يف هذا املزايلة من األعمال صلبه. مث يقال مثله يف األخ والزوجة وامل

عليهم من الطاعة والرب. وأما النكاح والرق واألنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها  الواجبة
وأمساؤها؛ فكذلك هذه الذنوب اليت ينفي ِبا االُّيان  ، إمنا أحبطت احلقائق منه الشرائع اليت 

نت قبل ذلك، و ال يقال هلم إال مؤمنون، وبه هي من صفاته، فأّما األمساء فعلى ما كا
 …احلكم عليهم. 

فهذه اآلثار كلها وما كان مضاهيًا هلا فهو عندي على ما فسرته لك، وكذلك األحاديث 
اليت فيها الرباءة فهي مثل قوله: من فعل كذا وكذا فليس منا، ال نرى شيئًا منها يكون معناه 

إمنا مذهبه عندنا: أنه ليس من املطيعني لنا، و المن ه. و ال من ملت  التربؤ من رسول اهلل 
 املقتدين بنا، و ال من احملافظني على شرائعنا؛ و هذه النعوت وما أشبهها. 

وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله: "ليس منا" : ليس مثلنا. وكان يرويه عن رْيه أيضاً؛ 
ال أراه؛ من أجل أنه إذا  –علم فإين وإن كان الذي قاله إمام من أئمة ال –فهذا التأويل 

  و إال فال  ، لزمه أن يصْي من يفعله مثل الني  َجَعل من فَ َعل ذلك ليس مثل الني 
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 .(1)فرق بني الفاعل والتارك، وليس للني عديل و المثل، من فعل ذلك وال تاركه
 خر وإليه يؤول.، إمنا أحدمها من اآل فهذا ما يف نفي االُّيان  والرباءة من الني 

فإن معناها عندنا ليست وأّما اآلثار املرويات بذكر الكفر والشرك ووجوِبما باملعاصي، 
عن صاحبه، وإمنا وجوهها أفا من األخالق االُّيان  تثبت على أهلها كفراً و ال شركاً يزيالن 
الكتاب  وقد وجدنا هلذين النوعني من الدالئل يف والسنن اليت عليها الكفار واملشركون،

 …والسنة حنواً ِما وجدنا يف النوعني األولني.
َُْْكْم مبَا أَنْ َزَل اللَُّه فقول اهلل جل وعز:  وأما الفرقان الشاهد عليه من التنزيل َوَمْن ملَْ 

 .(44)املائدة: من اآلية َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ 
 وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن امللة. 

 بن أِب رباح: "كفر دون كفر".وقال عطاء 
فقد تبني لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة االسالم: أن الدين باٍق على حاله، وإن خالطه 
ذنوب، فال معن له إال خالف الكفار وسنتهم،  على ما أعلمتك من الشرك سواء؛ ألن من 

)املائدة:  اِهِليَِّة يَ ب ُْغونَ أََفُحْكَم اجلَْ سنن الكفار احلكم بغْي ما أنزل اهلل.  أال تسمع قوله: 
. تأويله عند أهل التفسْي: أن من حكم بغْي ما أنزل اهلل، وهو على ملة (50من اآلية

 االسالم كان بذلك احلكم كأهل اجلاهلية، إمنا هو أن أهل اجلاهلية كذلك كانوا ْكمون.
 يف أمور اجلاهلية[.  وهكذا قوله ] 

 نن اجلاهلية[. ومثله احلديث الذي يروى ] يف س
 وكذلك احلديث ] يف خصال املنافق [.

ل   يس وج   وه ه   ذه اآلث   ار كله   ا م   ن ال   ذنوب: أن راكبه   ا يك   ون ج   اهاًل، و ال ك   افراً،  و ال 
منافق  اً، وه  و م  ؤمن ب  اهلل وم  ا ج  اء م  ن عن  ده، وم  ؤٍد لفرائض  ه؛ ولك  ن معناه  ا: أف  ا تتب  ني م  ن 

الس  نة، ليتحاماه  ا املس  لمون، ويتجنبوه  ا أفع  ال الكف  ار، حمرم  ة منه  ي عنه  ا، يف الكت  اب و يف 
 .(2)"اه فال يتشبهوا بشيء من أخالقهم و ال  شرائعهم

فاملراد يف هذه األحاديث وأمثاهلا: أن فاعل هذه األمور قد عدم االُّيان  الذي يستحق به 

                                 
 (. 7/525وكذا أنكر هذا التفسْي االمام أاد راه اهلل، للعلة نفسها، انظر جممو  الفتاوى ) (1)
 ، باختصار وتصرف. 46-38كتاب االُّيان  ومعامله وسننه واستكماله ودرجاته ألِب عبيد ص(  2)
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النجاة من العذاب، ويستحق به تكفْي السيئات، وقبول الطاعات، وكرامة اهلل ومثوبته، وبه 
حق أن يكون حممودًا مرضياً. وليس فيها أن فاعل هذه األمور عدم االُّيان  الذي يست

يستحق به أن ال خيلد يف النار، وبه ترجى له الشفاعة، واملغفرة، وبه يستحق املناكحة و 
 .(1)املوارثة

قال ابن تيمية راه اهلل: "من ال ْب ألخيه املؤمن ما ْب لنفسه مل يكن معه ما أوجبه 
عليه من االُّيان؛ فحيث نفى اهلل االُّيان عن شخ  فال يكون إال لنقس ما جيب عليه اهلل 

 من االُّيان، ويكون من املعرضني للوعيد، ليس من املستحقني للوعد املطلق.
: "من رشنا فليس منا، ومن ال علينا السالح فليس منا" كله من هذا   وكذلك قوله 

ب اهلل عليه، أو فعل ما حرمه اهلل ورسوله، فيكون قد ت رك الباب، ال يقوله إال ملن ترك ما أوج
م  ن االُّي  ان املف  روض علي  ه، م  ا ينف  ي عن  ه االس  م ألجل  ه، ف  ال يك  ون م  ن امل  ؤمنني املس  تحقني 

  .(2)للوعد الساملني من الوعيد"اه 

وق  ال را  ه اهلل : "كله  م متفق  ون عل  ى أن الفس  اق ال  ذين ليس  وا من  افقني معه  م ش  يء م  ن 
هو الفارق بينهم وبني الكفار واملنافقني لكن إذا ك ان مع ه   -خيرجون به من النار  -االُّيان  

 .(3)بعض االُّيان  مل يلزم أن يدخل يف االسم املطلق املمدوح"اه 

وهذا مبن على أصل: أن االُّيان  يزيد وينق . وأنه قد جيتمع يف العبد طاعة ومعصية، 
 وإُّيان وكفر.

ن إُّيان ونفاق. وقد جيتمع فيه بعض شعب االُّيان  ، وشعبة ]وحينئذ قد جيتمع يف االنسا
َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن  (4)0من شعب الكفر كما جاء يف  أحاديث كثْية منها ما يف الصحيحني

ُهنَّ قَاَل: "أَْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلةٌ  َعْمرٍو َأنَّ النَِّيَّ   ِمن ْ
َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمْن الن  َفاِق َحَّتَّ َيَدَعَها ِإَذا اْؤَتَُِن َخاَن َوِإَذا َحدََّث َكَذَب َوِإَذا َعاَهَد َرَدَر 

 .(5)َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر"[

                                 
 (.7/676جممو  الفتاوى )( 1)
 (. 7/41مو  الفتاوى )( جم2)
 (.7/257جممو  الفتاوى )( 3)
(، ومس لم يف كت  اب االُّي  ان  ب  اب بي  ان 34أخرج ه البخ  اري يف كت  اب االُّي  ان  ب اب عالم  ة املن  افق، ح  ديث رق  م )( 4)

 (.58خصال املنافق، حديث رقم )
 (.7/616ما بني معقوفتني من كالم ابن تيمية يف جممو  الفتاوى )( 5)
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قال ابن القيم راه اهلل: "وأّما الشرك األصغر فكيسْي الرياء والتصنع للخل ق، واحلل ف بغ ْي 
، وق   ول الرج   ل (1)أن   ه ق   ال: "م   ن حل   ف بغ   ْي اهلل فق   د أش   رك"  كم   ا ثب   ت ع   ن الن   ي   اهلل،

للرج   ل: "م   ا ش   اء اهلل وش   ئت"، "وه   ذا م   ن اهلل ومن   ك"، و "أن   ا ب   اهلل وب   ك"، و"م   اِل إال اهلل 
 وأنت"، و "أنا متوكل على اهلل وعليك"،  و "لوال أنت مل يكن كذا و كذا".

 .ائله ومقصدهحبسب قوقد يكون هذا شركاً أكرب، 

أنه قال لرجل، قال له: "ما شاء اهلل وشئت": "أجعلتن هلل نداً؟   وصح عن الني  
 .(3)، وهذا اللفظ أخف من رْيه من األلفاظ."اه (2)قل: ما شاء اهلل وحده"

قال االمام حممد بن عبد الوهاب راه اهلل: "وما أطلق الشار  كفره بالذنوب فقول 
من امللة. وقال أاد: أمروها كما جاءت. يعن ال يقال خيرج و ال ال اجلمهور أنه ال خيرج 

 .(4)خيرج. وما سوى هذين القولني رْي صحيح"اه 

 وينبن على هذا التقرير أمور:
ومنها أن من فعل هذه األفعال من املسلمني ال يستحق اسم االُّيان  املطلق، إمنا يقال 

 و مؤمن فاسق.عنه: مسلم فاسق، أو مؤمن ناق  االُّيان، أ

                                 
ان والنذور  باب يف كراهية احللف باآلباء، حديث (، أبوداود يف كتاب األُّي125، 2/87أخرجه أاد يف املسند )( 1)

(، والرتم    ذي يف كت    اب الن    ذور واألُّي     ان، ب    اب م    ا ج    اء يف كراهي     ة احلل    ف بغ    ْي اهلل، ح    ديث رق     م 3251رق    م )
َْْلِ ُف اَل َواْلَكْعبَ ِة فَ َق 1535) َع اْبُن ُعَم َر َرُج اًل  اَل لَ ُه ابْ ُن ُعَم َر ِإين  (. ولفظ أِب داود: "َعْن َسْعِد ْبِن ُعبَ ْيَدَة قَاَل مسَِ

ْعُت َرُسوَل اللَِّه   يَ ُقوُل َمْن َحَلَف ِبَغْْيِ اللَِّه فَ َقْد َأْشَرَك". مسَِ
َع َرُجاًل يَ ُقوُل اَل َواْلَكْعَبِة فَ َقا   َل ابْ ُن ُعَم َر اَل وقد أورد الرتمذي احلديث بلفظ: " َعْن َسْعِد ْبِن ُعبَ ْيَدَة َأنَّ اْبَن ُعَمَر مسَِ

ْعُت َرُسوَل اللَِّه   يَ ُقوُل َمْن َحَلَف ِبَغْْيِ اللَِّه فَ َقْد َكَفَر أَْو َأْشَرَك" َُْْلُف ِبَغْْيِ اللَِّه فَِإين  مسَِ
واحل  ديث ق  ال أَبُ  و ِعيَس  ى الرتم  ذي را  ه اهلل: "َه  َذا َح  ِديٌث َحَس  ٌن"، وص  ححه األلب  اين يف ص  حيح س  نن أِب داود 

(2/627.) 
م  ذي تفس  ْي احل  ديث عق  ب إي  راده، وفس  هر بالش  رك األص  غر، فق  ال را  ه اهلل: "َوُفس   َر َه  َذا احْلَ  ِديُث فائ  دة: ذك  ر الرت 

 ُث اْبِن ُعَمَر َأنَّ النَِّيَّ ِعْنَد بَ ْعِض أَْهِل اْلِعْلِم َأنَّ قَ ْوَلُه: "فَ َقْد َكَفَر أَْو َأْشَرَك" َعَلى الت َّْغِليِظ َواحلُْجَُّة يف َذِلَك َحِدي
َهاُكْم َأْن حَتِْلُفوا ِبآبَاِئُكْم َوَحِديُث َأِب ُهرَ مسَِ  أَنَُّه قَاَل َمْن  َعْن النَِّي  يْ َرَة َع ُعَمَر يَ ُقوُل َوَأِب َوَأِب فَ َقاَل َأاَل ِإنَّ اللََّه يَ ن ْ

ِت َواْلُعزَّى فَ ْليَ ُقْل اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه.  قَاَل يف َحِلِفِه َوالالَّ
أَنَُّه قَاَل ِإنَّ الر يَاَء ِشْرٌك َوَقْد َفسَّ َر بَ ْع ُض أَْه ِل اْلِعْل ِم َه ِذِه اآْليَ َة َفَم ْن  أَبُو ِعيَسى: َهَذا ِمْثُل َما ُرِوَي َعْن النَِّي  قَاَل 

 َكاَن يَ ْرُجو ِلَقاَء َرب ِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا اآْليََة قَاَل اَل يُ رَاِئي"اه 
(، والبخ  اري يف األدب املف رد ب اب ق ول الرج  ل م ا ش اء اهلل وش  ئت 1/214،283،347ه أا د يف املس ند )أخرج ( 2)

(: "َع ِن ابْ ِن َعبَّ اٍس قَ اَل 1/347(. ولفظ احلديث عند أاد )292( )صحيح األدب املفرد ص783حديث رقم )
 اَء اللَّ  ُه َوِش  ْئَت فَ َق  اَل َجَعْلتَ  ِن لِلَّ  ِه َع  ْداًل َم  ا َش  اَء اللَّ  ُه َوْح  َدُه".يُ رَاِجُع  ُه اْلَك  اَلَم فَ َق  اَل َم  ا َش   َج  اَء َرُج  ٌل ِإىَل النَّ  ِي  

واحل  ديث ص  ححه اب  ن الق  يم كم  ا ت  رى، وص  ححه األلب  اين يف السلس  لة الص  حيحة  وتوس  ع يف ع  زوه ج  زاه اهلل خ  ْياً، 
   (.139حتت رقم )

 (.344، 1/339مدارج السالكني )( 3)
 .66)ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب( صالفتاوى واملسائل ( 4)
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ومنها أن الرجل قد جيتمع يف قلبه إُّيان وكفر، ويراد بالكفر مشاِبة أفعال الكافرين ونق  
 حبوط االُّيان وزواله. إُّيانه، ال

منها أن الكفر والشرك والنفاق يف نصوص الشر  قد يأيت مبعن الكفر والشرك والنفاق 
 لذي ال خيرج فاعله من امللة. الذي خيرج من امللة، وقد يأيت مبعن الكفر والشرك ا

إذا مل ومنها أن إطالق هذه األمساء على الفعل إذا أتاه املسلم ال يراد به إخراجه من امللة 
إمنا املراد به أنه قد شابه يف فعله هذا الكفار واملشركني، وأنه قد ناىف مبالبسته هلذه يستحله، 

 ، وحقيقته وإخالصه. الواجباألفعال كمال االُّيان  
 لثالضابط الثا

 أن من ثبت إسالمه بيقني ، ال ْكم بكفره إال بيقني.
وهي : "اليقني (1)وهذا مبن على قاعدة شرعية مقررة، يف قواعد الفقه االسالمي الكربى

 ال يزول بالشك".
 وبناء على هذا الضابط جاء الذي يليه.

 رابعالضابط ال
 يفرق بني تكفْي النو  وتكفْي العني.

 شرتط فيه سوى ثبوت أن النو  املذكور كفراً.فاألول ال ي
 أّما املعني فإنه ال يكفر إال بعد قيام احلجة، وثبوت شروط وانتفاء موانع.

 واملقصود باملعني املسلم الذي عرف بعينه، أنه فالن بن فالن.
 والتكفْي بالنو  كقول من قال من األئمة: من قال القرآن خملوق فقد كفر.

 النو .فهذا من التكفْي ب
واالمام أاد قال ذلك، ومل يكفر املأمون بعينه، ألنه مل يتحقق لديه أنه قد قامت عليه 

 احلجة، وثبتت يف حقه الشروط وانتفت املوانع.
قال شيخ االسالم ابن تيمية راه اهلل: "وأصل ذلك أن املقالة اليت هي كفر بالكتاب 

 .(2)دّل على ذلك الدالئل الشرعية"اه والسنة واالمجا ، يقال هي كفر، قوالً يطلق، كما 

                                 
وب  اقي القواع  د ه  ي: األم  ور مبقاص  دها. الض  رر ي  زال. الع  ادة حمكم  ة. املش  قة ال  ب التيس  ْي. وق  د أف  ردت بالش  رح، ( 1)

 وشرحت ضمن كتب القواعد الفقهية.
 (.35/165جممو  الفتاوى )( 2)
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وقال راه اهلل: "للعلماء قوالن مشهوران ومها روايتان عن أاد، والقوالن يف اخلوراج 
 واملارقني من احلرورية والرافضة وحنوهم. 

 والصحيح أن هذه األقوال اليت يقولوفا اليت يعلم أفا خمالفة ملا جاء به الرسول كفر.
لكن …  هي من جنس أفعال الكفار باملسلمني هي كفر أيضاً. وكذلك أفعاهلم اليت

تكفْي الواحد املعني منهم واحلكم بتخليده يف النار موقوف على ثبوت شروط التكفْي وانتفاء 
موانعه. فإنا نطلق القول بنصوص الوعيد والتكفْي والتفسيق، و ال حنكم للمعني بدخوله يف 

 .(1) معارض له"اه ذلك العام حَّت يقوم املقتضي الذي ال
 خامسالضابط ال

َع َث  قيام احلج ة الب د من ه عن د إرادة تكف ْي املع ني، لقول ه تع اىل: ِبنَي َح َّتَّ نَ ب ْ َوَم ا ُكنَّ ا ُمَع ذ 
 .(15سراء: من اآليةال)ا َرُسوالً 

 وثبوت الشروط يقصد ِبا: 
 حتقق العلم املنايف للجهل. -
 وحتقق القصد املنايف لعدمه. -

انع يعن ما ُّينع احلكم بالتكفْي، وهي مقابلة لشروط التكفْي، وتنحص ر يف أربع ة وعدم املو 
 أمور:

 األول: اجلهل املنايف للعلم.
 الثاين : التأويل.
 ، املنايف للقصد.الثالث: اخلطأ
 .، املنايف لالختيار واالرادةالرابع: االكراه

ِمْن بَ ْعِد ِإُّيَانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَ ْلُبُه ُمْطَم ِئن   َمْن َكَفَر بِاللَّهِ والدليل على االكراه، قوله تعاىل: 
ُّيَ    اِن َوَلِك    ْن َم    ْن َش    رََح بِ    اْلُكْفِر َص    ْدراً فَ َعلَ    ْيِهْم َرَض    ٌب ِم    َن اللَّ    ِه َوهَلُ    ْم َع    َذاٌب َعِظ    يمٌ   بِاأْلِ

 .(106)النحل:
لَلَُّه َأَشدُّ فَ َرًحا " :َرُسوُل اللَِّه قَاَل  :ْبُن َماِلٍك قَالَ  أََنسوالدليل على اخلطأ، ما جاء عن 

َها بِتَ ْوبَِة َعْبِدِه ِحنَي يَ ُتوُب إِلَْيِه ِمْن َأَحدُِكْم َكاَن َعَلى َراِحَلِتِه بَِأْرِض َفاَلٍة فَانْ َفَلَتْت ِمْنُه َوعَ  َلي ْ

                                 
 (. 501-28/500جممو  الفتاوى )( 1)
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َها َفأََتى َشَجَرًة فَاْضَطَجَع يف ِظل هَ  َنا ُهَو طََعاُمُه َوَشرَابُُه َفأَِيَس ِمن ْ ا َقْد أَِيَس ِمْن رَاِحَلِتِه فَ بَ ي ْ
ِة اْلَفرَحِ  اللَُّهمَّ أَْنَت َعْبِدي َوأَنَا  :َكَذِلَك ِإَذا ُهَو ِِبَا قَاِئَمًة ِعْنَدُه َفَأَخَذ ِِبِطَاِمَها مُثَّ قَاَل ِمْن ِشدَّ

ِة اْلَفَرحِ  .َربُّكَ   .(1)"َأْخطَأَ ِمْن ِشدَّ
َكاَن َرُجٌل ُيْسِرُف َعَلى : "قَالَ  َعْن النَِّي   ِب ُهَريْ َرَة أَ والدليل على التأويل، حديث 

 لر يِح فَ وَ نَ ْفِسِه فَ َلمَّا َحَضَرُه اْلَمْوُت قَاَل لَِبِنيِه ِإَذا أَنَا ُمتُّ فََأْحرُِقوين مُثَّ اْطَحُنوين مُثَّ َذرُّوين يف ا
بَُه َأَحًدا فَ َلمَّا َماَت فُِعَل ِبِه َذِلَك َفَأَمَر اللَُّه اأْلَْرَض اللَِّه لَِئْن َقَدَر َعَليَّ َرِب  لَيُ َعذ   بَ ن  َعَذابًا َما َعذَّ

يَا  :قَالَ  ؟ َما َاََلَك َعَلى َما َصنَ ْعتَ  :فَ َقاَل امْجَِعي َما ِفيِك ِمْنُه فَ َفَعَلْت فَِإَذا ُهَو قَاِئٌم فَ َقالَ 
 .(2)"فَ َغَفَر َلهُ  (خَمَافَ ُتَك يَا َرب  واية: )ويف ر َرب  َخْشَيُتَك فَ َغَفَر َلُه 

َع  َث َرُس  والً ودلي  ل م  ا ن  ع اجله  ل، وم  ا تق  دم م  ن قول  ه تع  اىل:  ِبنَي َح  َّتَّ نَ ب ْ  َوَم  ا ُكنَّ  ا ُمَع  ذ 
 .(15سراء: من اآليةال)ا

را   ه اهلل: "أه   ل العل   م والس   نة ال يكف   رون م   ن خ   الفهم، وإن ك   ان ذل   ك اب   ن تيمي   ة ق   ال 
م، ألن الكف   ر حك   م ش   رعي؛ فل   يس لقنس   ان أن يعاق   ب مبثل   ه كم   ن ك   ذب املخ   الف يكف   ره

عليك وزىن بأهلك، ليس لك أن تكذب عليه وت زين بأهل ه؛ ألن الك ذب والزن ا ح رام حل ق اهلل 
 ورسوله.

وأيضًا فإن تكفْي الشخ  املعني وجواز قتله موقوف على أن تبلغه احلجة النبوية اليت 
من جهل شيئًا من الدين يكفر، وهلذا ملا استحل طائفة يكفر من خالفها، وإال فليس كل 

شرب اخلمر وظنوا أفا تباح ملن عمل  وأصحابهمن الصحابة والتابعني كقدامة بن مظغون 
صاحلاً، على ما فهموه من آية املائدة؛ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي ورْيمها على أفم 

 أقروا به جلدوا.يستتابون فإن أصروا على االستحالل كفروا، وإن 
فلم يكفرهم ابتداء ألجل الشبهة اليت عرضت هلم، حَّت يتبني هلم احلق، فإذا  أصروا  

 على اجلحود كفروا.
يف الصحيحني حديث الذي قال ألهله: "إذا أنا مت فاسحقوين مث ذروين يف  ثبتوقد 

                                 
(، خمتص راً، وأخرج ه مس لم، يف كت اب التوب ة، 6309ي يف كتاب الدعوات، باب التوبة، حن ن رق م )أخرجه البخار (  1)

 ( واللفظ له.2747باب يف احلض على التوبة والفرح ِبا، حديث رقم )
(، ومسلم يف كتاب التوبة، باب سعة 3481أخرجه البخاري يف كتاب األنبياء، باب حديث الغار، حديث رقم )( 2)

  (.2619حديث رقم ) راة اهلل،
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. فأمر اهلل الرب فرد ما اليم، فو اهلل لئن قدر اهلل علّي ليعذبن عذابا ما عذبه أحداً من العاملني
أخذ منه، وأمر البحر فرد ما أخذ منه. وقال: ما الك على ما فعلت؟ قال: خشيتك 

 يارب، فغفر له".
فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك ال يقدر اهلل على إعادته وأنه ال يعيده  أو جّوز ذلك، 

 لفته فغفر اهلل له.وكالمها كفر، لكن كان جاهاًل، مل يتبني له احلق بياناً يكفر مبخا
وهلذا كنت أقول للجهمية من احللولية والنفاة الذين نفوا أن اهلل تعاىل فوق العرش، ملّا 
وقعت حمنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافراً، ألين أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي ال 

  .(1)"اه تكفرون ألنكم جهال، وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاهتم وشيوخهم وأمرائهم

وقال راه اهلل: "فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه مل يشر  ألمته أن 
تدعو أحدًا من األموات ال األنبياء و ال الصاحلني و ال رْيهم، ال بلفظ االستغاثة و ال 
بغْيها، و ال بلفظ االستعاذة، و ال بغْيها، كما أنه مل يشر  ألمته السجود مليت و ال لغْي 

 ميت وحنو ذلك.
بل نعلم أنه فى عن كل هذه األمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه اهلل تعاىل ورسوله، 
لكن لغلبة اجلهل وقلة العلم بآثار الرسالة يف كثْي من املتأخرين مل يكن تكفْيهم بذلك حَّت 

 ِما خيالفه.  يتبني هلم ما جاء به الرسول 
دين  أصلاالسالم إال تفطن وقال: هذا  أصلعرف وهلذا ما بينت هذه املسألة قط ملن ي

 االسالم.
و كان بعض األكابر من الشيوخ العارفني من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا  

 .(2)لعلمه بأن هذا أصل الدين"اه 

وقال راه اهلل: "إن املقالة تكون كفرًا كجحد الصالة والزكاة والصيام واحلج، وحتليل الزنا 
امليسر ونكاح ذوات احملارم، مث القائل ِبا قد يكون حبيث مل يبلغه اخلطاب، وكذا ال واخلمر و 

يكفر به جاحده، كمن هو حديث عهد باالسالم أو نشأ ببادية بعيدة مل تبلغه شرائع 
االسالم، فهذا ال ْكم بكفره جبحد شيء ِما أنزل على الرسول إذا مل يعلم أنه أنزل على 

 الرسول.
                                 

 . 260-258الرد على البكري )تلخي  كتاب االستغاثة( ص( 1)
 . 377الرد على البكري )تلخي  كتاب االستغاثة( ص( 2)
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مية هي من هذا النو ، فإفا جحد ملا هو الرب تعاىل عليه، وملا أنزا اهلل ومقاالت اجله
 .(1)على رسوله"اه 

وقال راه اهلل: "حقيقة األمر يف ذلك: أن القول قد يكون كفراً، فيطلق القول بتكفْي 
صاحبه، فيقال: من قال كذا فهو كافر، لكن الشخ  املعني الذي قاله، ال ْكم بكفره، 

ليه احلجة اليت يكفر تاركها. وهذا كما يف نصوص الوعيد فإن اهلل سبحانه وتعاىل حَّت تقوم ع
َا يَْأُكُلوَن يف بُطُوِفِْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعْياً يقول:  ( ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلمًا ِإمنَّ
لكن الشخ  املعني ال يشهد ؛ ق، فهذا الوعيد وحنوه من نصوص الوعيد ح(10)النساء:

عليه بالوعيد، فال يشهد ملعني من أهل القبلة بالنار، جلواز أن ال يلحقه الوعيد لفوات شرط، 
أو ثبوت مانع، فقد ال يكون التحرمي بلغه، وقد يتوب من فعل احملرم، وقد تكون له حسنات 

 يشفع فيه شفيع مطا . عظيمة َتحو عقوبة ذلك احملرم، وقد يبتلى مبصائب تكفر عنه، وقد
وهكذا األقوال اليت يكفر قائلها، قد يكون الرجل مل تبلغه النصوص املوجبة ملعرفة احلق، 
وقد تكون بلغته ومل تثبت عنده، أو مل يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات 

 يعذره اهلل تعاىل ِبا.
سبحانه وتعاىل يغفر له  فمن كان من املؤمنني جمتهدًا يف طلب احلق وأخطأ، فإن اهلل

خطأه كائنًا ما كان، سواء كان يف املسائل النظرية أو العلمية، هذا الذي عليه أصحاب الني 
 .ومجاهْي أئمة االسالم 

فأّما التفريق بني نو  و تسميته: مسائل األصول يكفر بإنكارها، وبني نو  آخر وتسميته: 
، ال عن الصحابة، و العن أصلق ليس له مسائل الفرو ، ال يكفر بإنكارها، فهذا الفر 

التابعني هلم بإحسان، و ال عن أئمة االسالم، وإمنا هو مأخوذ من املعتزلة، وأمثاهلم من أهل 
 البد ، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء يف كتبهم، وهو تفريق متناقض.
فيها؟ وما  طئاملخفإنه يقال ملن فّرق بني النوعني: ما حدُّ مسائل األصول اليت يكفر 

 الفاصل بينها وبني مسائل الفرو ؟
 فإن قال: مسائل األصول هي مسائل االعتقاد. ومسائل الفرو  هي مسائل العمل.

قيل له: تناز  الناس يف حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم،  هل رأى ربه، أم ال؟ ويف أن 

                                 
 (. 3/354جممو  الفتاوى )( 1)
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حيح بعض عثمان أفضل من علي أم علي أفضل؟ ويف كثْي من معاين القرآن، وتص
 األحاديث، وهي من املسائل االعتقادية العلمية، وما كفر فيها أحد باالتفاق 

ووجوب الصالة والصيام والزكاة واحلج، وحترمي الفواحش، واخلمر: هي مسائل عملية، 
 واملنكر هلا يكفر باالتفاق.

 وإن قال: مسائل األصول هي املسائل القطعية.
 ية، وكثْي من مسائل العلم ليست قطعية.قيل له: كثْي من مسائل العمل قطع

وكون املسألة قطعية أو ظنية، هو من األمور االضافية. وقد تكون املسألة عند رجل 
، وتيقن مراده منه. وعند  قطعية، لظهور الدليل القاطع له، كمن مسع الن  من الرسول 

أو لعدم ثبوته عنده، رجل ال تكون ظنية، فضاًل عن أن تكون قطعية، لعدم بلوغ الن  إياه، 
 أو لعدم َتكنه من العلم بداللته.

حديث الذي قال ألهله: "إذا أنا مت فأحرقوين، مث   وقد ثبت يف الصحيح عن الني 
اسحقوين، مث ذروين يف اليم، فو اهلل لئن قدر اهلل علّي ليعذبن عذابًا مل يعذبه أحد من 

منه، والبحر برد ما أخذ منه، وقال: ما الك على العاملني، فأمر اهلل تعاىل الرب برد  ما أخذ 
 ما صنعت؟ قال: خشيتك يارب  فغفر اهلل له".

فهذا ظاهره شك يف قدرة اهلل تعاىل، ويف املعاد، بل ظن أنه ال يعود، وأنه ال يقدر اهلل 
 .(1)تعاىل عليه إذا فعل ذلك، ورفر اهلل له."اه 

يمية راه اهلل يف مسألة التكفْي، ما نقله وِما وقفت عليه من كالم شيخ االسالم ابن ت
الذهي قال: "كان شيخنا ابن تيمية يف أواخر أيامه يقول: أنا ال أكفر أحدًا من األمة، 

فهو وء إال مؤمن" فمن الزم الصلوات بوض الوضوءْافظ على  : "الويقول: قال الني 
 .(2)مسلم"اه 

 لسادسالضابط ا
ل والفع  ل وب  ني قائل  ه وفاعل  ه؛ ألن  ه ق  د يق  وم م  انع ُّين  ع م  ن ال ت  الزم ب  ني احلك  م بكف  ر الق  و 

 احلكم بكفر القائل والفاعل.

                                 
 .573-572، وانظر الفتاوى  ص68-65املسائل املاردينية ص( 1)
 (. 15/88سْي أعالم النبالء )( 2)
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 قال شيخ االسالم ابن تيمية راه اهلل: "ومل يكفر أاد أعيان اجلهمية.
 نه جهمي كفره.إ :ال  كل من قال و

و ال ك  ل م  ن واف   ق اجلهمي  ة يف بع  ض ب   دعهم، ب  ل ص  لى خل   ف اجلهمي  ة ال  ذين دع   وا إىل 
مل يكف  رهم أا  د وأمثال  ه، م، وامتحن  وا الن  اس وع  اقبوا م  ن مل ي  وافقهم بالعقوب  ات الغليظ  ة، ق  وهل

ب ل ك ان يعتق د إُّي افم وإم امتهم وي دعو هل  م، وي رى االئتم ام ِب م يف الص لوات خلفه م، واحل  ج 
والغ  زو معه  م، واملن  ع م  ن اخل  روج عل  يهم، م  ا ي  راه ألمث  اهلم م  ن األئم  ة. وينك  ر م  ا أح  دثوا م  ن 

الباطل الذي هو كف ر عظ يم، وإن مل يعلم وا ه م أن ه كف ر، وك ان ينك ره وجياه دهم عل ى القول 
، فيجم  ع ب  ني طاع  ة اهلل ورس  وله يف إظه  ار الس  نة وال  دين، وإنك  ار ب  د  رّده  حبس  ب االمك  ان

اجلهمية امللحدين، وبني رعاية حقوق املؤمنني من األئمة والدين، وإن كانوا جهاالً مبتدعني ، 
 .(1)"اه وظلمة فاسقني

وقال راه اهلل: "تكفْي اجلهمية مشهور عن السلف واألئمة، لكن م ا ك ان يكف ر أعي افم، 
ف  إن ال  ذي ي  دعو إىل الق  ول أعظ  م م  ن ال  ذي يقول  ه، وال  ذي يعاق  ب خمالف  ه أعظ  م م  ن ال  ذي 

 يدعو فقط، والذي يكفر خمالفه أعظم من الذي يعاقبه. 
ن بق  ول اجلهمي  ة: إن الق  رآن خمل  وق، وإن اهلل وم  ع ه  ذا فال  ذين ك  انوا م  ن والة األم  ور يقول  و 

س     بحانه وتع     اىل ال ي     رى يف اآلخ     رة، ور     ْي ذل     ك، وي     دعون الن     اس إىل ذل     ك، وُّيتحن     وفم 
ويع    اقبوفم إذا مل جييب    وهم، ويكف    رون م    ن مل جي    بهم، ح    َّت إف    م ك    انوا إذا افتك    وا األس    ْي ال 

، و ال يول   ون متولي   اً و ال يطلقون   ه ح   َّت يق   ر بق   ول اجلهمي   ة: إن الق   رآن خمل   وق، ور   ْي ذل   ك
 يعطون رزقاً من بيت املال إال ملن يقول ذلك.

ومع هذا فاالمام أاد رضي اهلل تعاىل عنه ترحم عليهم، واستغفر هلم لعلمه بأفم مل يتبني 
هلم أفم مكذبون للرسول، و ال جاحدون ملا جاء به، و لكن تأولوا فأخطؤوا، وقلدوا من 

 .(2)"اه قال ذلك هلم
                                 

 (.508-7/507) جممو  الفتاوى( 1)
يف موق   ف إم   ام أه   ل الس   نة، م   ن األئم   ة واحلك   ام يف زمن   ه ال   ذين ق   الوا بق   ول  -رع   اك اهلل   -ِع   ربة، وع   رْبه: انظ   ر 

اجلهمي  ة، ودع  وا إلي  ه الن  اس، وع  اقبوا خم  الفيهم أش  د العقوب  ة وأرلظه  ا، وأه  انوا املس  لمني املخ  الفني هل  م أعظ  م إهان  ة، 
يف هذا الزمن ضد احلكام، من تكفْيهم وال دعوة والتح ريض عل ى اخل روج عل يهم  وقارن مبا يدعوا إليه بعض الناس  

مث ق  ل: م  ن أش  به ب  اخلوارج واملعتزل  ة ه  ؤالء ال  ذين ص  ّرحوا ب  التكفْي ودع  وا إلي  ه ، وهيج  وا وحّرض  وا عل  ى اخل  روج عل  ى 
 احلكام أم رْيهم ِمن ال يقول بقوهلم؟

 (.349-23/348( )489-12/488اوى ). وانظر جممو  الفت69املسائل املاردينينة ص( 2)
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 بعضابط الساال
، أو اس   تهزأ ِبم   ا أو الكف   ر يك   ون ب   القول مبج   رده، كم   ن س   ب اهلل تع   اىل، أو رس   وله 

 بالدين.
وق   د يك   ون الكف   ر مبج   رد الفع   ل، كم   ن يس   جد مل   ا يعب   د م   ن دون اهلل تع   اىل، أو يط   وف 

 بالقرب.
 وقد يكون الكفر بأمر اعتقادي.

 وقد يكون الكفر بالشك.
َ  ا ُكنَّ  ا َ ُ  وُض َونَ ْلَع  ُب قُ  ْل أَبِاللَّ  ِه َوآيَاتِ  ِه َوَرُس  ولِِه ُكْن  ُتْم َولَ  ِئْن َس  أَْلت َ ق  ال تع  اىل:  ُهْم لَيَ ُق  وُلنَّ ِإمنَّ

ال تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُُتْ بَ ْعَد ِإُّيَ اِنُكْم ِإْن نَ ْع ُف َع ْن طَائَِف ٍة ِم ْنُكْم نُ َع ذ ْب طَائَِف َة بِ أَن َُّهْم . َتْستَ ْهزُِئونَ 
 .(66-65)التوبة: َكانُوا جُمْرِِمنيَ 

 ويف مجيع ذلك البد من توفر الشروط وانتفاء املوانع، حَّت ْكم بالكفر.
 ثامنالضابط ال

 أن األصل يف احلكم على الناس هو الظاهر، واهلل يتوىل السرائر.
إال احلكم حبسب الظاهر وقبوله؛ ألنن ا ال نعل م الغي ب، والرس ول  فليس ألمته من بعده 

 بَ َعثَ نَ ا َرُس وُل اللَّ ِه  :ُأَس اَمَة بْ ِن َزيْ ٍد قَ الَ لظاهر، كم ا ي دل علي ه ح ديث أمرنا بقبول ا  يف
َنَة َفَأْدرَْكُت َرُجاًل فَ َقالَ  اَل إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َفطََعْنُتُه فَ َوقَ َع يف نَ ْفِس ي  :َسرِيٍَّة َفَصبَّْحَنا احْلَُرقَاِت ِمْن ُجَهي ْ

يَ ا  :قُ ْل تُ  :قَ الَ  ؟أَقَ اَل اَل إِلَ َه ِإالَّ اللَّ ُه َوقَ تَ ْلتَ هُ  :فَ َق اَل َرُس وُل اللَّ ِه  نَّ ِي  ِمْن َذِلَك َفذََكْرتُ ُه لِل
َا قَاهَلَا َخْوفًا ِمْن الس اَلحِ  أََفاَل َشَقْقَت َعْن قَ ْلبِ ِه َح َّتَّ تَ ْعلَ َم أَقَاهَلَ ا أَْم اَل َفَم ا  :قَالَ   َرُسوَل اللَِّه ِإمنَّ

 .(1)"رَُها َعَليَّ َحَّتَّ ََتَن َّْيُت َأين  َأْسَلْمُت يَ ْوَمِئذٍ زَاَل ُيَكر  
 أص  حاِبمنبي  ه ع  ن املن  افقني ال ذين ك  انوا ب  ني ظه  راين ق  د أخ رب اهلل س  بحانه وم ن ذل  ك ]أن 

مقيمني معتقدين للكفر وعرفه إياهم بأعي افم مث مل ي بح ل ه ق تلهم وس بيهم، إذا ك انوا يظه رون 
لك احلكم يف كل أحد من خلق اهلل، أن يؤخ ذ مب ا ظه ر ال مب ا بط ن، االسالم بألسنتهم، فكذ

 .(2)[وقد روى مثل ذلك عن األئمة

                                 
(، مس لم يف كت اب االُّي ان، 4296اس امة، ح ديث رق م ) أخرجه البخاري يف كتاب املغ ازي، ب اب بع ث الن ي ( 1)

 (، واللفظ له.96باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال: ال إله إال اهلل، حديث رقم )
اجل  زء ال  ذي حقق  ه حمم  د إلي  اس  ،(1/63جل  امع الص  حيح )التوض  يح ش  رح ا( م  ا ب  ني معق  وفتني م  ن ك  الم اب  ن امللق  ن 2)



 21 

 فمحل هذا إذا كان األمر الكفري حمتمالً للكفر ورْيه.
 تاسعالضابط ال

 األمر الكفري إذا كان ْتمل الكفر ورْيه مل ْكم بأنه كفر حَّت يتبني.  
 ر، حكم بكفر صاحبه بعد ثبوت الشروط وانتفاء املوانع.وإذا كان ال يتطرق إليه رْي الكف

أَنَ ا  بَ َعَثِن َرُسوُل اللَِّه  :مسَِْعُت َعِليًّا َرِضَي اللَُّه َعْنُه يَ ُقولُ  :ُعبَ ْيد اللَِّه ْبُن َأِب رَاِفٍع قَالَ عن 
َر َواْلِمْقَداَد ْبَن اأْلَْسَوِد قَ الَ  وا َرْوَض َة َخ اٍخ فَ ِإنَّ ِِبَ ا ظَِعينَ ًة َوَمَعَه ا ِكتَ اٌب اْنطَِلُق وا َح َّتَّ تَ ْأتُ  :َوالزُّبَ ي ْ

نَ   ا ِإىَل الرَّْوَض   ِة فَ  ِإَذا حَنْ   ُن بِالظَِّعينَ   ةِ  لُنَ   ا َح  َّتَّ انْ تَ َهي ْ َه   ا فَاْنطََلْقنَ   ا تَ َع  اَدى بِنَ   ا َخي ْ  :فَ ُقْلنَ   ا َفُخ  ُذوُه ِمن ْ
   َأْخرِِجي اْلِكَتابَ 

   َما َمِعي ِمْن ِكَتابٍ  :فَ َقاَلتْ 
نَ ا بِ ِه َرُس وَل اللَّ ِه : فَ ُقْلَنا   لَُتْخرِِجنَّ اْلِكَتاَب َأْو لَنُ ْلِقنَيَّ الث  َياَب َفَأْخَرَجْتُه ِمْن ِعَقاِصَها َفأَتَ ي ْ

ِض أَْم  ِر فَ ِإَذا ِفي ِه ِم  ْن َحاِط ِب بْ  ِن َأِب بَ ْلتَ َع َة ِإىَل أُنَ اٍس ِم  ْن اْلُمْش رِِكنَي ِم  ْن أَْه ِل َمكَّ َة خُيْ  ربُُهْم بِ بَ عْ 
 .َرُسوِل اللَِّه 

  ؟يَا َحاِطُب َما َهَذا :فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
يَ  ا َرُس  وَل اللَّ  ِه اَل تَ ْعَج  ْل َعلَ  يَّ ِإين  ُكْن  ُت اْم  رَأً ُمْلَص  ًقا يف قُ   َرْيٍش وملَْ َأُك  ْن ِم  ْن أَنْ ُفِس  َها  :قَ  الَ 

َُْْموَن ِِبَ ا أَْهلِ يِهْم َوأَْم َواهَلُْم َفَأْحَبْب ُت ِإْذ فَ اَتِن وََكاَن َمْن َمَعَك ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن هَلُْم قَ رَ  ابَاٌت مبَكََّة 
َُْْم وَن ِِبَ ا قَ  رَاَبيِت َوَم ا فَ َعْل ُت ُكْف رًا َواَل اْرتِ دَ  اًدا َواَل َذِلَك ِم ْن النََّس ِب فِ يِهْم َأْن َأذَِّ َذ ِعْن َدُهْم يَ ًدا 

 .اَلمِ ِرًضا بِاْلُكْفِر بَ ْعَد ااْلِسْ 
  َلَقْد َصَدَقُكمْ  :فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

 .يَا َرُسوَل اللَِّه َدْعِن َأْضِرْب ُعُنَق َهَذا اْلُمَناِفقِ  :قَاَل ُعَمرُ 
 :ِإنَّ  ُه قَ  ْد َش  ِهَد بَ  ْدرًا َوَم  ا يُ  ْدرِيَك َلَع  لَّ اللَّ  َه َأْن َيُك  وَن قَ  ْد اطَّلَ  َع َعلَ  ى أَْه  ِل بَ  ْدٍر فَ َق  الَ  :قَ  الَ 

 .(1)"َمُلوا َما ِشْئُتْم فَ َقْد َرَفْرُت َلُكمْ اعْ 
في ه أن م ن ج اء بق  ول أو فع ل ْتم ل الكف  ر و ر ْيه ال ْك م علي  ه ب الكفر ح َّت يستفص  ل 

سأل حاط ب ع ن م ا ص در من ه فق ال  منه، ويستظهر عن حاله، وحمل الشاهد أن الرسول 

                                                                                             
 ه . 1416قسم الكتاب والسنة،  –حممد أنور، لنيل درجة املاجستْي، جامعة أم القرى 

(، ومس  لم يف كت  اب فض  ائل الص  حابة، 3007أخرج  ه البخ  اري يف كت  اب اجله  اد، ب  اب اجلاس  وس، ح  ديث رق  م )( 1)
 (.2494باب من فضائل أهل بدر، حديث رقم )
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وي   دل عل   ى ه   ذا أن  ".؟ُب َم   ا َه   َذايَ   ا َحاِط    :فَ َق   اَل َرُس   وُل اللَّ   ِه علي   ه الص   الة والس   الم: "
ملّا وقع االستهزاء باهلل وآيات ه ورس وله م ن بع ض الص حابة، وك ان ه ذا ال ذي ص در  الرسول 

االعت   ذار، وص   ار ي   ردد عل   يهم قول   ه  م   نهم ال ْتم   ل ر   ْي الكف   ر، مل يقب   ل م   نهم الرس   ول 
يَ  ا ؛ بينم  ا يف قص ة حاط  ب س أله: "(66لتوب ة:)ا ال تَ ْعتَ ِذُروا قَ  ْد َكَف ْرُُتْ بَ ْع  َد ِإُّيَ اِنُكمْ تع اىل: 

  ".؟َحاِطُب َما َهَذا
تعليقاً على حديث حاطب: "يف هذا احلديث م ع م ا وص فنا راه اهلل االمام الشافعي قال 

ل  ك: ط  رح احلك  م باس  تعمال الظن  ون ألن  ه مل  ا ك  ان الكت  اب ْتم  ل أن يك  ون م  ا ق  ال حاط  ب  
تم  ل أن يك  ون زل  ة ال كم  ا ق  ال م  ن أن  ه مل يفعل  ه ش  اكاً يف االس  ال م وأن  ه فعل  ه ليمن  ع أهل  ه، ْو

 رربة عن االسالم،  واحتمل املعن األقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله.
فيه بأن مل يقتل ه ومل يس تعمل علي ه األرل ب، و ال أح د أت ى يف مث ل   وحكم رسول اهلل 

ت   ه جلمي   ع اآلدمي   ني مب   اين يف عظم  ه   ذا أعظ   م يف الظ   اهر م   ن ه   ذا؛ ألن أم   ر رس   ول اهلل 
يري د ر رهتم فص دقه م ا  ، ورس ول اهلل بعده، فإذا كان من خابر املشركني بأمر رسول اهلل 

عاب عليه األرلب ِما يقع يف النفوس، فيكون لذلك مقبواًل؛ كان من بعده يف أق ل م ن حال ه 
 وأوىل أن يقبل منه مثل ما قبل منه.

ق ال: "ق د ص دق" إمن ا ترك ه ملعرفت ه   ل اهلل قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائ ل: إن رس و 
 بصدقه بأن فعله كان ْتمل الصدق ورْيه.

إن املن افقني ك اذبون، وحق ن دم اءهم بالظ اهر، فل و ك ان   فيقال له: قد علم رسول اهلل 
يف حاط  ب ب العلم بص  دقه ك ان حكم ه عل  ى املن افقني القت  ل ب العلم بك  ذِبم،   حك م الن ي 

كل بالظاهر وتوىل اهلل عزوجل منهم السرائر، ولئال يكون حل اكم بع ده أن ولكنه إمنا حكم يف  
 يد  حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل اجلاهلية.

فه و ع ام ح َّت ي أيت عن ه دالل ة عل ى أن ه أراد ب ه خاص اً أو   وكل ما حكم ب ه رس ول اهلل 
ك موج وداُ يف كت اب عن مجاعة املسلمني الذين ال ُّيكن ف يهم أن جيهل وا ل ه س نة أو يك ون ذل 

 .(1)وجل"اه  اهلل عز
 عاشرالضابط ال

                                 
 (. 4/250األم )( 1)
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 أمر التكفْي للمعني من املسلمني البد فيه من قيام احلجة وثبوت الشروط وانتفاء املوانع.
 واحلاكم املسلم أكد الشار  هذا يف حقه. 

َأْص  َلَحَك  :ِت َوُه  َو َم  رِيٌض قُ ْلنَ  اَدَخْلنَ  ا َعلَ  ى ُعبَ  اَدَة بْ  ِن الصَّ  امِ  :َع  ْن ُجنَ  اَدَة بْ  ِن َأِب أَُميَّ  َة قَ  الَ 
ْعتَ ُه ِم ْن النَّ ِي   َفُع َك اللَّ ُه بِ ِه مسَِ  :فَ َبايَ ْعنَ اُه فَ َق الَ  َدَعانَ ا النَّ ِيُّ  :قَ الَ  اللَُّه َح د ْث حِبَ ِديٍث يَ ن ْ

نَ   ا َأْن بَايَ َعنَ   ا َعلَ   ى السَّ   ْمِع َوالطَّاَع   ِة يف َمْنَش   ِطَنا  َوَمْكَرِهنَ   ا َوُعْس   رِنَا َوُيْس   رِنَا َوأَثَ    َرًة ِفيَم   ا َأَخ   َذ َعَلي ْ
َنا   .(1)"َوَأْن ََل نُ َنازَِع اأْلَْمَر َأْهَلُه ِإَلَّ َأْن تَ َرْوا ُكْفًرا بَ َواًحا ِعْندَُكْم ِمْن اللَِّه ِفيِه بُ ْرَهان  َعَلي ْ

 فاحل  ديث يق  رر أن األص  ل يف احل  اكم املس  لم احلك  م بإس  المه، وأن ال ينق  ل ع  ن ذل  ك إال
"، وعل  ى ه  ذا ف  إن جم  رد الظ  ن ِإَلَّ َأْن تَ   َرْوا ُكْف  ًرا بَ َواًح  ا ِعْن  دَُكْم ِم  ْن اللَّ  ِه ِفي  ِه بُ ْرَه  ان  "بيق ني،  

والش   ك ال يص   ح مع   ه احلك   م بكف   ر احل   اكم، وم   ا دام احل   ال ك   ذلك يرج   ع إىل األص   ل وه   و 
حَّت وقيام احلجة، زيادة على ثبوت الشروط وانتفاء املوانع، فال ْكم بكفره ؛ احلكم بإسالمه

 تتحقق مخسة أمور:
األول : أن نرى منه كفراً، فأحال إىل الرؤية، واألصل أفا الرؤية البصرية، واملراد أن يتحق ق 
هذا األمر من احلاكم، ويثبت بيقني؛ فال يكفي في ه حم رد الق ول، وال زعم، والنق ل للخ رب ب دون 

ققه: أن القاعدة أن من ثبت إس  المه بيقني ال يزول عنه إال بيقني.حتقق ذلك يقيناً، ْو
ِإالَّ َأْن تَ   َرْوا الث  اين: أن يك  ون ذل  ك ثابت  أ للجماع  ة، وه  ذا م  أخوذ م  ن دالل  ة واو اجلماع  ة: "

 ".ُكْفرًا بَ َواًحا ِعْندَُكْم ِمْن اللَِّه ِفيِه بُ ْرَهانٌ 
 الثالث : أن يكون األمر  كفراً، فال يكفي كونه كبْية من الكبائر 

 يكون ظاهراً، وهذا معن "بواحاً". الرابع : أن
اخلامس : عندنا يف ه ذا األم ر ال دليل والربه ان واحلج ة م ن اهلل تع اىل، يف أن ه كف ر، ف األمر 

 املختلف فيه ال يكفر به.
 عشرالحادي الضابط 

 ال تكفْي باملعاصي والذنوب، وإن كانت كبائر، ما مل تستحل.
 وجنس املكفرات املخرجة من امللة.وهذا هو الفرق بني جنس املعاصي والذنوب، 

                                 
(، ومس  لم يف كت  اب 7056: "س  رتون .."، ح  ديث رق  م )أخرج  ه البخ  اري يف كت  اب الف   ، ب  اب ق  ول الن  ي ( 1)

 (.1709االمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف رْي معصية، حديث رقم )
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 الضابط الثاني عشر 
 االستحالل أمر يرجع إىل االعتقاد والقلب، وهو على نوعني :

النو  األول : االستحالل املكفر املخرج من امللة . وضابطه أن يقوم لدى الشخ   
 العلم بأن هذا الشيء حرمه اهلل تعاىل، مث هو يعتقد أنه حالل. 

: االستحالل رْي املخرج من امللة، وهو االستحالل العملي، مبعن فعل النو  الثاين  
 املعصية، مع االعرتاف بكوفا معصية، وأنه آمث، وأنه مستحق للعقوبة.

واالستحالل العملي ال ُّيتنع وجوده يف املؤمن، ولكنه واحلال هذه ال يس تحق اس م االُّي ان  
ه اهلل: "فحقي  ق ب  املؤمن أن ْ  ذر اس  تحالل املطل  ق إمن  ا ه  و م  ؤمن فاس  ق. ق  ال اب  ن تيمي  ة را  

حم  ارم اهلل تع  اىل، وأن يعل  م أن ذل  ك م  ن أش  د أس  باب العقوب  ة، وذل  ك يقتض  ي أن  ه م  ن أعظ  م 
 .(1)اخلطايا واملعاصي"اه 

)أي: احمل   ارم ال   يت حرمه   ا الق   رآن( ف   ا أاعتق   اد : واالس   تحالل ق   ال اب   ن تيمي   ة را   ه اهلل: "
 ؛حالل له

 .حلهاأن اهلل أد وذلك يكون تارة باعتقا
 .ن اهلل مل ْرمهاأوتارة باعتقاد 

 .ن اهلل حرمهاأوتارة بعدم اعتقاد 
 .ُّيان بالرسالةالُّيان بالربوبية أو خللل يف االوهذا يكون خللل يف ا

 .ويكون جحدا حمضا رْي مبن على مقدمة
ع  ن الت  زام ه  ذا من  ا ح  رم م  ا حرم  ه اهلل مث ُّيتن  ع إن الرس  ول أن اهلل حرمه  ا ويعل  م أوت  ارة يعل  م 

 .فهذا اشد كفرا ِمن قبله ،التحرمي ويعاند احملرم
 .ن من مل يلتزم هذا التحرمي عاقبه اهلل وعذبهأوقد يكون هذا مع علمه ب

ع  دم  إىلم  ر وقدرت  ه فيع  ود ه  ذا آلم  ا خلل  ل يف اعتق  اد حكم  ة اإب  اء الن ه  ذا االمتن  ا  واإمث 
 .التصديق بصفة من صفاته

ه ذا ؛ وحقيقت ه كف ر ،و اتباعا لغرض النفسأما يصدق به َتردا  وقد يكون مع العلم جبميع
نه يعرتف هلل ورسوله بكل ما اخرب به ويصدق بكل ما يصدق به املؤمن ون لكن ه يك ره ذل ك أل

                                 
 (. 3/120إقامة الدليل على إبطال التحليل )ضمن الفتاوى الكربى( )( 1)
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اقر بذلك وال التزمه وابغض هذا  نا الأ :ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته ملراده ومشتهاه ويقول
 .احلق وانفر عنه

ن ِمل وء آس الم والق ر الوتكف ْي ه ذا معل وم باالض طرار م ن دي ن ا ؛ولو  األفهذا نو  رْي الن 
القيام ة ع امل  اشد الن اس ع ذابا ي وم : "من تكفْي مثل هذا النو  بل عقوبته اشد ويف مثله قيل

 .بليس ومن سلك سبيلهإوهو "، مل ينفعه اهلل بعلمه
ن ال أه ْو   ب وِب   ذا يظه   ر الف   رق ب   ني العاص   ي فان   ه يعتق   د وج   وب ذل   ك الفع   ل علي   

ُّيان بالتص ديق واخلض و  واالنقي اد التى من اأيفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من املوافقة فقد 
 .(1)"اه وذلك قول وعمل لكن مل يكمل العمل

 وبعد:
ف  إن ه  ذه الض  وابط الب  د م  ن الرج  و  فيه  ا إىل العلم  اء املعت  ربين، ملعرف  ة وجوده  ا والتحق  ق منه  ا، 

 .نيوإنزال حكمها على املع
 صفة العلماء الذين يرجع إليهم في الحكم بالتكفير وضوابطه:

بيَّنه ا اهلل تع اىل يف الق رآن العظ يم،  َكَم اال ذي يرج ع إلي ه،   اْلُمسلم حِبَاَجة إىَل معرفة صفة الَعامِل،
 من خالل اآليات القرآنيَّة، وهي  التالية:

 رد المتشابه إلى المحكم من صفات الراسخين في العلم:  -1
ُه َو الَّ  ِذي أَنْ   َزَل َعَلْي َك اْلِكتَ  اَب ِمْن  ُه آيَ اٌت حُمَْكَم  اٌت ُه  نَّ أُمُّ  : -تب  ارك وتع  اىَل -ق ال اهلل  

نَ ِة َواْبِتغَ ااْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِِبَاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن يف قُ ُلوِِبِْم َزْيٌغ فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْن ُه اْبِتغَ اَء ا َء ْلِفت ْ
َرب  نَ ا َوَم ا يَ ذَّكَُّر  تَْأِويِلِه َوَما يَ ْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكل  ِمْن ِعْندِ 

َتَش   ابه إىَل فالَع   امِل م   ن ص   فاته الَّ   يِت قَ رََّرَه   ا الق   رآن أن   ه يَ   ردُّ اْلمُ ( 7)آل عم   ران: ِإالَّ أُولُ   و اأْلَْلبَ   ابِ 
 اْلُمحَكم، وال يتبع اْلُمتَشابه، وهذه الصفة ِمَّا ُُّيي ز أهل احلَْق  واهلَِْداية عن أهل اهْلََوى والضَّالل. 

قالت:  وقد جاء يف احلَْديث ذكر الزجر والتحذير من الذين يتبعون اْلُمتَشابه، عن عائشة 
: قالت: قال رسول اهلل  عليك الكتاب ... هو الذي أنزلهذه اآلية:  "تال َرُسوُل اهلل 

 .(2)فإذا رَأيت الَّذين يتَِّبُعوَن َما تَشابََه منُه؛ فَأولئك الَِّذين َسمَّى اهلل فَاْحَذُروُهم"

                                 
 (.972-3/971لول )الصارم املس( 1)
(، ومس لم يف كت اب العل م، 4547أخرجه البخاري يف كتاب التفسْي، ب اب: من ه آي ات حُمكم ات، رق م احْلَ ديث )( 2)

 (.2665باب: النهي عن اتبا  ُمتشابه القرآن، احلَْديث رقم )
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  :الخشوع والخضوع ألمر اهلل تعالى من صفات الذين أوتوا العلم -2
لَ ى َعلَ ْيِهْم ُقْل آِمُنوا بِِه أَْو ال تُ ؤْ قال اهلل تبارك وتعاىَل:  ِمُنوا ِإنَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم ِم ْن قَ ْبلِ ِه ِإَذا يُ ت ْ
َوخيَِ  رُّوَن ِلْأَْذقَ  اِن يَ ْبُك  وَن . َويَ ُقولُ  وَن ُس ْبَحاَن رَب  نَ  ا ِإْن َك  اَن َوْع  ُد رَب  نَ ا َلَمْفُع  والً . خيَِ رُّوَن ِلْأَْذقَ  اِن ُس  جَّدا

 .(109-107:سراءال)ا َويَزِيُدُهْم ُخُشوعاً 
َا خَيَْشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َرُفورٌ وقال تعاىل:   .(28)فاطر: من اآلية ِإمنَّ

 .واخلَْشَية هلل صفة يورثها العلم به 
 من صفات العالم زهده وتقلله من الدنيا ونذارته لقومه: -3

لَّ  ِذيَن أُوتُ  وا اْلِعْل  َم َويْ َلُك  ْم ثَ   َواُب اللَّ  ِه َخي ْ  ٌر ِلَم  ْن آَم  َن َوَعِم  َل َوقَ  اَل اق  ال اهلل تب  ارك وتَع  اىَل: 
 .(80)القص : َصاحِلاً َوال يُ َلقَّاَها ِإالَّ الصَّاِبُرونَ 

ع  ن عم  ران اْلَمنق  ري ق  ال: قل  ت للحس  ن يوًم  ا يف ش  يء قال  ه: ي  ا أب  ا س  عيد، ل  يس هك  ذا يق  ول 
َ  ك، ورأي  ت أن   نَيا، الرَّار  ب يف اآلخ  رة، الفقه  اء  فق  ال: َوْْ َ  ا الفقي  ه الزَّاه  د يف ال  دُّ ت َفقيًه  ا ق  ط   إمنَّ

  .(1)البصْي بأمر دينه، اْلُمَداوم على عبادة ربه"
وم   ن ص   فاتهم: أن علمه   م ف   ي ص   دورهم  ي   ات بين   ات، فه   م عل   ى ب    يرة م   ن  -4
 دينهم:

وِر الَّ   ِذيَن أُوتُ   وا اْلِعْل   َم َوَم   ا جَيَْح   ُد بَ   ْل ُه   َو آيَ   اٌت بَ ي  نَ   اٌت يف ُص   دُ  ق   ال اهلل تب   ارك وتَع   اىَل: 
  .(49)العنكبوت: بِآياتَِنا ِإالَّ الظَّاِلُمونَ 

 فعلمهم قال اهلل، قال رسوله، قال الصََّحابة.
 هُ ولُ ُس      رَ  الَ  اهلل قَ       الَ قَ       مُ ْل      عِ الْ 
 ةاهَ فَ سَ  الفِ للخِ  بكَ ن ْ  مُ لْ عِ ا الْ مَ 
 ةالَ هَ جَ  الفِ خِ ب الْ َل ن ْ وَ  الَّ كَ 
 ادً  م  تعَ    وصالن ُ   درَ  َلَ وَ  الَّ   كَ 

 يهِ خلف فِ  سَ يْ لَ  ةُ ابَ حَ ال َّ  الَ قَ 
 يهِ فِ أي َس رَ  نَ يْ بَ  وَ  ولِ سُ الرَّ  نَ يْ ب َ 
 قيهِ أي فَ رَ  نَ يْ ب َ وَ  وصِ الن ُ  نَ يْ ب َ 
 هِ   يبِ التشْ  و مِ  يسِ ن التجْ  ا مِ رً ذَ   حَ 

تب ارك  ل السؤال َعمَّا ال نعلم، فقالولذا َوصفهم اهلل بأن َُّهم أهل الذكر، وأَمَر بالرجو  إليهم َحا
لَ   َك ِإالَّ رَِج   ااًل نُ   وِحي إِلَ   ْيِهْم فَاْس   أَُلوا أَْه   َل ال   ذ ْكِر ِإْن ُكْن   ُتْم ال تَ ْعَلُم   ونَ وتَع   اىَل:   َوَم   ا أَْرَس   ْلَنا قَ ب ْ

 .(7نبياء:أل)ا

                                 
(، ونع يم ب ن َاَّ اد يف زيادات ه 2/147(، وأبو نع يم يف احْلِليَ ة )13/498(، وابن أِب شيبة )302( أخرجه الدَّارمي )1)

طي   ب يف الفقي   ه واْلُمتَفق    ه )30َعلَ   ى الزه   د الب   ن اْلُمبَ   ارك ) (. وقَ   اَل حُمَق    ق س   نن ال   دَّارمي: 1067-1066(، واخلَْ
 "إسناده صحيح"اه .
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 فعلمهم ليس بتطويل العبارة وفصاحتها، وال بكثرة الكالم، وال بكثرة الر َواية.
: "لق  د أدرك  ُت أقواًم  ا إن ك  ان الرَُّج  ل م  نهم ل  يجلس م  ع ق  ال -رَِحَم  ه اهلل-ع  ن اْلَحَس  ن الب   ري 

 .(1)القوم، فْيون أنه عيي، وما به من عي، إنه لفقيه مسلم"
َ  ا أس   كتتهم اخلَْش  َية هلل، وك   راهتهم -رض  ي اهلل ع   نهم وأرض  اهم-: فه  ذا ك   ان ح  اهَلُم قل  ت ، وإمنَّ

َا علمهم  يف صدورهم آيات بي نات. للشهرة، وإمنَّ

َ    ا الَع    امِل َم    ن اتب    ع العل    م، وق    د روي ع    ن بع      الس    لف قول    ه : "ل    يس العل    م بكث    رة الر َواي    ة، وإمنَّ
 .(2)واستعمله، واقتدى بالسُّنن وإن كان قليل العلم"

 عل ه اهللجيَ ن ور ولكن ه   ،اي ةوَ ليس العلم بكثرة الر  : "مالك بن أنس يقول معتُ سَ  :ابن وهب قالعن 
 .(3)" القلوبيف 

َ   ،اي  ةوَ ة ال ت  درك بكث  رة الر  ش  يَ اخلَْ  أنَّ  :معن  اه َ  تع  اىل ا العل  م ال  ذي ف  رض اهلل وإمنَّ ا ه  و أن يتب  ع فإمنَّ
ك إال درَ فه ذا ال يُ  ،سلمنيمُ ة الْ ومن بعدهم من أئمَّ  وما جاء عن الصحابة  ،ةالكتاب والسنَّ 

 .(4)فهم العلم ومعرفة معانيه :يريد به "نور: "ويكون تأويل قوله ،ايةوَ بالر  
ع  ن ع  ون ب  ن عب  د اهلل، ع  ن اب  ن مس  عود ق  ال: "ل  يس العل  م م  ن كث  رة احْلَ  ديث، ولك  ن العل  م م  ن 

 .(5)اخلَْشَية
ولكن  ه ن ور يقذف  ه  ،اي ةوَ العل م ل  يس ه و بكث  رة الر  : " رَِحَم  ه اهلله  ( 748)توقَ اَل ال  ذََّهِبي 

 .(6)"اه وفقنا اهلل وإياكم لطاعته ،ى واالبتدا وَ اهلَْ  والفرار من االتبا ،وشرطه  ،القلب يف اهلل 
: "وقد ُفِ  كثْي من اْلُمتَ أخرين ِِبَ َذا، وظن وا أنَّ َم ْن  رَِحَمه اهلله ( 795)تقال ابن رجب 

كث   ر كالم   ه وجدال   ه وخص   امه يف َمَس   ائل ال   د ين؛ فه   و أعل   م ِمَّ   ن ل   يس ك   ذلك، وَه   َذا جه   ل 
َحابة وعلم ائهم ك أِب بك ر، وعم ر، وعل ي، ومع اذ، واب ن مس عود، حَمض، وانظر إىَل أكابر الصَّ 

                                 
ت رق   م (، حَت   10(، وأب   و َخيَثَم   ة يف كت   اب العل   م )ص80(، حَت   ت رق   م )1/307أخرج   ه وكي   ع يف كت   اب الزه   د ) (1)

(، وقال حُمَقق الزهد لوكيع: "رجاله ثقات، وإسناده متصل" اه .  قلت: 320(، وأْاَد بن حنبل يف الزهد )ص20)
 فهو صحيح االسناد.

( ِمَّا يروى عن إبراهيم 24(، اقتضاء العلم العمل للخطيب )1684(، حَتت رقم )4/433( اجْلَامع لشعب االُّْيَان )2)
 اخْلَواص.

 (.2/174) امع ألخالق الراوي وآداب السامعاجلَْ (، 558ص )دث الفاصل حَ مُ لْ ( ا3)

 [.28انظر تفسْي ابن كثْي، عند تفسْي قوله تَعاىَل: ]فاطر:( 4)
(، وق   ال يف 1/131(، وأب  و نع   يم يف احْلِليَ  ة )8534(، حَت  ت رق   م )9/105أخرج  ه الط   رباين يف اْلُمعج  م الكب   ْي )( 5)

 (: "إسناده جي د، إال أنَّ عونًا ملَْ يُدرك ابن مسعود"اه .10/235جَممع الزََّوائد )
 (.13/323سْي أعالم النبالء ) (6)
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 وزيد بن ثابت كيف كانوا؟ كالمهم أقل من كالم ابن عباس، وهم أعلم منه. 
 وكذلك كالم التابعني أكثر من كالم الصََّحابة، والصََّحابة أعلم منهم. 
 لم منهم. وكذلك تابعو التابعني كالمهم أكثر من كالم التابعني، والتابعون أع

فل يس العل  م بكث رة الر َواي  ة، وال بكث رة اْلَمَق  ال، ولكن ه ن  ور يق ذف يف القل  ب يفه م ب  ه العب  د 
احلَْقَّ، وُُّيي ز به بينه وب ني الباط ل، ويع رب ع ن ذل ك بعب ارات وجي زة حُمَص لة للمقاص د، وق د ك ان 

"أويتَ َجَوامع الكلم، واختصر له الكالم اختصارًا
 اه .(1)

  صفاتهم: أنهم يرون أن الحق والهداية في اتباع ما أنزل من اهلل تعالى:ومن  -5
َوَأنَّ َه  َذا ِص  رَاِطي ُمْس  َتِقيماً فَ  اتَِّبُعوُه َوال تَ تَِّبُع  وا السُّ  ُبَل فَ تَ َف  رََّق ِبُك  ْم ق  ال اهلل تب  ارك وتَع  اىَل: 

 . (153ألنعام:)ا َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 
 فال يتبعون الرأي، و ال يتخذونه أصالً هَلُم.
 ب ن َعْم رِو ب ن اهلل َعْب دَ يف قول ه فيم ا ج اء ع ن  وهؤالء هم اجلُْهَّال الذين َعنَ اُهم الرس ول 

ْع  تُ : يَ ُق   ولُ  اْلَع  اصِ   ِم   نَ  ُع   هُ يَ ْنَتزِ  انِتَزاع   اً  اْلِعْل  مَ  يَ ْق   ِب ُ  َلَ  اهلل ِإنَّ ": يَ ُق   ولُ   اللّ  هِ  َرُس   ولَ  مسَِ
ُركْ  َلمْ  ِإَذا ىَ َحتَّ  ،اْلُعَلَماءِ  ِبَقْب ِ  اْلِعْلمَ  يَ ْقِب ُ  وَلكنْ  ،الناسِ   رُُءوًس ا النّ اسُ  َخ ذَ اتَّ  ؛َعاِلم اً  يَ ت ْ
تَ ْوا َفُسِئُلوا اًَل،ُجهَّ   .(2)واوأَضل   واَفَضل   ،ِعْلم   ِبَغْيرِ  فَأف ْ

َ     اذهم مرجًع      ا للس     ؤال والفت     وى، واحلُْك     م يف فف    ي ه     ذا احْلَ     ديث حَت     ذير م     نهم، وم     ن اذ 
 الن ََّوازل  

َ   اذ التحل   يالت الص   حفيَّة، وتتب   ع األخب   ار يف اْلَمَج   الت، وجعله   ا وم   ن ص   ور ال   رأي : اذ 
 أساًسا يف نصح الَعامَّة ووعظهم وإرشادهم. 

: ح    رص بعض   هم عل   ى تواج    ده أثن   اء األح    داث بتعلي   ق أو خطب    ة أو وم   ن اتب    اع ال   رأي
ه  و احْلَ  ق، وأن  ه  Tل  ه رأي حَم  ض، وال  ذين أوت  و العل  م يعلم  ون أن م  ا أن  زل اهلل حُمَاض  رة، وه  ذا ك

 يهدي إىَل صراط العزيز احلَْميد. 
: تركهم للتقليد، ف إنَّ اْلُمَقل د يأخ ذ بق ول ر ْيه دون ُحجَّ ة، وه و ر ْي َفِمْن صفات العلماء

                                 
 (.63-62( فضل علم السََّلف َعَلى علم اخْلََلف )ص1)
(، ومس لم يف كت اب العل م، ب اب: 100أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب: كيف يقبض العل م، ح ديث رق م ) (2)

 (.2673وظهور اجلَْهل والفَ ، حديث رقم )رفع العلم وقبضه، 
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م   ا تب    نيَّ  والعل   م ،(1)ول    هاْلُمتب   ع؛ ف   إنَّ االتب   ا  أخ    ذ بق   ول َم   ْن أوج    ب علي   ك ال   دَّليل اتب   ا  ق
 واستيقن، واْلُمَقلد ال يعلم ُحجَّة؛ فال علم عنده.

 : هل َمعَن هذا أنَّ اْلُمَقلد ليس بَعامِل؟فإن قيل
 : نعم، اْلُمَقلد ليس بَعامِل، وقد نقل بعض أهل العلم االمْجَا  على ذلك.فَاْلَجَواب

 ن الكريم:أنهم يعقلون األمثال التي يضربها اهلل في القر  -6
 َوتِْل     َك اأْلَْمثَ     اُل َنْض     رِبُ َها لِلنَّ     اِس َوَم     ا يَ ْعِقُلَه     ا ِإالَّ اْلَع     اِلُمونَ ق     ال اهلل تب     ارك وتَع     اىَل:  

 .(43)العنكبوت:
 أنهم أهل اَلستنباط والفهم: -7

ِه َولَ   ْو َردُّوُه ِإىَل َوِإَذا َج   اَءُهْم أَْم   ٌر ِم   َن اأْلَْم   ِن َأِو اخْلَ   ْوِف أََذاُع   وا بِ   ق   ال اهلل تب   ارك وتع   اىل: 
ُهْم َولَ  ْوال َفْض  ُل اللَّ  ِه َعلَ  ْيكُ  ُهْم َلَعِلَم  ُه الَّ  ِذيَن َيْس  تَ ْنِبطُونَُه ِم  ن ْ ْم َوَرْاَتُ  ُه الرَُّس  وِل َوِإىَل أُوِل اأْلَْم  ِر ِم  ن ْ

 .(83)النساء: اَلت َّبَ ْعُتُم الشَّْيطَاَن ِإالَّ قَِليالً 
: "العلم عندنا َما َكاَن ع ن اهلل تَع اىَل م ن كت اب ن اطق -ه اهللرَِحمَ -قال أبو َحاِتم الرَّازي 

ِمَّا ال ُمَعارض له، وما جاء عن  ناسخ رْي منسوخ، َوَما َصحَّت به األخبار عن َرُسول اهلل 
 األلباء من الصََّحابة ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا؛ ملَْ خُيرج من اختالفهم. 

 فَ َعْن التابعني. فإذا خفي ذلك، وملَْ يُفَهم؛ 
اهْلَُدى من أتباعهم، مثل أيوب السختياين، وَاَّاد بن  مةفإذا ملَْ يوجد عن التابعني؛ فَ َعْن أئ

 زيد، وَاَّاد بن سلمة، وسفيان، ومالك، واألوزاعي، واحلََْسن بن َصاِلح. 
وعب د   ب ن اْلُمبَ ارك،مُثَّ ما ملَْ يوجد عن أمثاهِلم؛ فَ َعْن مثل عبد الرَّْاَن بن مه دي، وعب د اهلل

ََي بن آدم، وابن عيينة، ووكيع بن اجلَْرَّاح.   اهلل بن إدريس، وَْ
ومن بع دهم: حُمَمَّ د ب ن إدري س الش افعي، ويزي د ب ن ه ارون، واحلَُْمي دي، وأْاَ د ب ن حنب ل، 

 وإسحاق بن إبراهيم احْلَنظلي، وأِب ُعبيد القاسم بن َسالَّم". انتهى.
: "فه ذا طري ق أه ل العل م ُمَعقًبا على كالم أب ي ح اِتم -رَِحَمه اهلل-وزيَّة قال ابن قيم اْلجَ 

َ  ا  وأئمَّ  ة ال  د ين جع  ل أق  وال ه  ؤالء ب  دالً ع  ن الكت  اب والس  نَّة وأق  وال الصَّ  َحابة مبَْنزل  ة الت  يمم، إمنَّ
َم اء ب ني أظه رهم ُيَصار إليه عند عدم اْلَماء، فَ َعدل ه ؤالء اْلُمت أخُرون اْلُمَقل ُدون إىَل الت يمم والْ 

                                 
 (.2/117جامع بيان العلم وفضله )( 1)
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 . (1)أسهل من التيمم بكثْي"اه 
 : أهل الرأي يستنبطون، فكيف يكون هذا من صفة العلماء؟ فإن قيل
: االستنباط اْلُمعترَب صفًة للَعامِل هو القائم على أصول أهل العل م، اْلُمس َتمد م ن فَاْلَجَواب

 . -رضوان اهلل عليهم-الصَّاِلح القرآن العظيم والسنَّة اْلُمَطهَّرة على ضوء فهم السََّلف 
وأص   حاب ال   رأي َذتل   ف أص   وهُلُم يف النظ   ر واالس   تنباط ع   ن ه   ذه اجْلَ   ادَّة، فَ ُه   ْم ينتزع   ون 

 استنباطهم من القرآن العظيم والسنَّة النبويَّة على أساس اللغة. 
 ومنهم َمْن ينتزعها على أساس اللغة والعقل. 

 القلبيَّة بزعمهم    اتقواالشراة على أساس االشارات ومنهم َمْن ينتزعها من القرآن والسنَّ 
 ومنهم َمْن ينتزعها على أساس فقه آل البيت دون رْيهم. 

 فهذا استنباط على رْي اجْلَادَّة. 
واالستنباط اْلُمعترَب أصحابه من العلماء ما كان انتزاعه من الكتاب والسنَّة على ض وء فه م 

 السلف. 
د نزول النوازل وعند الفَ  واحلََْوادث، يعرفون الفتن ة إذا أقبل ت، أمَّ ا فَ ُهْم أهل االستنباط عن

 إذا أدبرت فإنه يعرفها أي أحد.
: "أتي ت ص  لة ب ن أش  يم، فقل ت: ي  ا ص لة، َعل ْم  ِن ِمَّ ا َعلََّم  َك ع ن زري  ك ع ن أب  ي الس  ليل

ْم  ِن ِمَّ  ا َعلََّم  َك . قل  ت: َعل  اهلل. ق  ال: أن  ت الي  وم مثل  ي أو حَن  وي ي  وم أتي  ت أص  حاب النَّ  ِي 
اهلل. قال: انصح للقرآن واْلُمسلمني، واررب يف دعاء اهلل ما استطعت، وال تكن قتيل العصا، 
قتيل آل ف الن وآل ف الن، وإيَّ اَك وقوًم ا يقول ون: حَن ن اْلُمؤمن ون، وليس وا م ن االُّْيَ ان يف ش يء، 

 وهم احلَُْروريَّة". 
"الفتنة إذا أقبلت عرفها كل َعامِل، وإذا أدبرت عرفها  : فسمعت احلََْسن يقول: قال زريك
 .(2)كل جاهل"

فهؤالء العلماء هم الذين يرجع إليهم ملعرفة هذه األمور واألحكام، وهم يف بالدنا كثر 
واحلمد هلل، على رأسهم مساحة املفيت، وهيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة لقفتاء، ومن هم 

                                 
 (.2/248إعالم اْلُمَوقعني ) (1)
 (.9/24(، وأبو نعيم يف احْلِلَية )4/321(، والبخاري يف التاريخ الكبْي )7/166أخرجه ابن سعد يف طبقاته ) (2)
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املشهود هلم بالعلم والسنة، رحم اهلل األموات، وحفظ األحياء  يف درجتهم من أهل العلم
 وهداهم وسددهم ووفقهم وسلمهم، آمني 

وصاحب كتاب )الكواشف اجللية يف تكفْي الدولة السعودية( مل يرا  شيئًا من هذه 
الضوابط، ومل يرجع يف ذلك إىل أهل العلم املعتربين، إمنا رقي هذا املرتقى الصعب، وولغ يف 

 دولة وحكم عليها بالكفر، ومل يرقب يف مسلم إالً و ال ذمة  ال
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 المق د األول 
 استعراض محتويات الكتاب

 
كت   اب )الكواش    ف اجللي    ة يف تكف   ْي الدول    ة الس    عودية(، مل يقس   م عل    ى أس    اس الفص    ول 
واألب  واب، لك  ن ج  اءت حمتويات  ه عل  ى مق  اطع حت  ت ك  ل مقط  ع ع  دة عناص  ر، ُّييزه  ا بالعن  اوين 

 .اليت يضعها
ليست آي ات أو أحادي ث أو أق وال علم اء، ب ل عب ارة ع ن رالباً واملعلومات اليت يوردها فيه 

ت الدولية اليت كان ت اململك ة عض واً فيه ا، مث يعل ق عليه ا نصوص ينقلها من املواثيق واملعاهدا
فكرت ه األساس  ية ال يت ينطل ق منه ا، ويؤل ف كتاب ه م  ن وظفه ا يف حبس ب التص ور ال ذي لدي ه، لي

 ا أجله
 السعودية والقوانين الوضعية. -1

 .26-17القوانني السعودية ص  (أ
 .30-27السعودية ولعبة احلدود السعودية ص  (ب

 .31السعودية بني لعبة احملاكم الشرعية وهيئات احملاكم الوضعية. ص  (ت

 .61-36فتاوى البن إبراهيم تنتقد الدولة بأفا حتكم بغْي ما أنزل اهلل ص  (ث

 الخارجية.ونية واغيت القانوالطالسعودية  -2
 .66-62السعودية وحمكمة العدل الدولية. ص (أ

 .69-66السعودية والقانون الدوِل. ص  (ب

 .79-70السعودية وميثاق األمم املتحدة . ص  (ت

 .80-79السعودية واجلمعية العامة لأمم املتحدة . ص (ث

 .84-80السعودية والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق االنسان. ص (ج

 .89-84الكافرة التابعة لأمم املتحدة. صنظمات املالسعودية و  (ح

 .112-90السعودية وحبيبة القلب أمريكا. ص (خ

 .121-112السعودية وأخوة الطواغيت الخليجية. ص -3
 السعودية وجملس التعاون. (أ
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 نظام جملس التعاون.  (ب

 السعودية وهيئة تسوية املنازعات مبجلس التعاون.  (ت

 س التعاون.السعودية واالتفاقية االقتصادية بني دول جمل  (ث

 .128-121السعودية وأخوة الطواغيت . ص -4
 السعودية واجلامعة العربية. (أ

 السعودية وميثاق الدول العربية.  (ب

 السعودية وامليثاق العرِب حلقوق االنسان.  (ت

 .147-129السعودية واتفاقيات الن رة بالنفس والمال. ص -5

 ية.السعودية واتفاقية إنشاء الشركة العربية لالستثمارات البرتول
 .150-148خالصة الكتاب. ص -6

 أن الدولة السعودية كافرة ألمرين :
 األول : تشريع وحتكيم القوانني والتحاكم إليها.

 الثاين : مواالة أعداء اهلل الكفار املشركني والغربيني.
 .159-151المخرج من الفتن . ص -7

 خل  املخرج من الف  يف أمرين :
 أحدمها : اجلهاد.
 الثاين : اهلجرة.

 .170-161لسعودية الربوية. صا -8
 .190-171السعودية الماسونية العلمانية. ص -9

 .202-190ه . ص1400السعودية وفتنة الحرم  -10

 .211-203السعودية واللعبة األفغانية . ص -11

 .226-212مقبرة العلماء، وسجن الدعاة . صالسعودية  -12

 .227نداء أخير. ص -13
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 المق د الثاني 
 ية()الكواشف الجلإبطال محاور كتاب 

 
يف يق  وم الكت  اب عل  ى حم  ورين أساس  يني، ذكرمه  ا املؤل  ف يف خالص  ة الكت  اب، إذ ه  و ي  رى 

 خالصة الكتاب: أن اململكة العربية السعودية كافرة ألمرين اثنني مها:
 األول : تشريع وحتكيم القوانني والتحاكم إليها.

 الثاين : مواالة أعداء اهلل الكفار املشركني والغربيني.
"السعودية حتت عنوان بارز واحد فقط يف كتابه هذا، وهو احملور الثاين رطاه  ويالحظ أن

، وقد أفرد هذا املوضو  بالبحث بصورة عامة دون أن ينزله واتفاقيات النصرة بالنفس واملال"
على خصوص الدولة السعودية إمنا على مجيع الدول، وذلك يف كتابه "ملة إبراهيم"، حيث 

حبسب التصور  هكفر الدول وحكامها، بسبب ترك الرباءة من الكفر وأهلانتهى فيه إىل تقرير  
بن كالمه يف كتابه )ملة إبراهيم( على أساس أن ترك الرباءة الذي لديه هلذه الرباءة، فهو قد 

من الكفار كفر أكرب خمرج من امللة، على أي وجه كان هذا الرتك. فرتتيب املسألة عنده 
 هكذا :

 من الكفار كفر أكرب خمرج من امللة. مبا أن ترك الرباءة
 ال يتربؤون من الكفار. –بعد تعريفهم وإعالمهم بذلك  –واحلكام يف هذه الدول 

 هكذا األمر عنده! .(1)إذا احلكام كفار خارجون من امللة
و قد سبق الرد على كتابه )ملة إبراهيم(، وهو موضو  احمل ور الث اين ال ذي ب ن علي ه تكف ْيه 

ومع هذا سأذكر خالصة يف الرد على هذا احملور أيضاً هنا، ف إن يف االع ادة ودية، للدولة السع
 إفادة كما يقولون 

ال   يت اس   تغرقت أكث   ر ص   فحات  اعل   ى القض   ايلك   ن املالح   ظ هن   ا أن   ه رك   ز يف كتاب   ه ه   ذا 
 الكتاب، وعرب عنها ب  "تشريع وحتكيم القوانني والتحاكم إليها".

 رجع إىل املسائل التالية وهي:ت اجندههذين احملورين، تقرير وبتأمل املوضوعات اليت ذكرها ل
   اململكة ال حتكم بشر  اهلل تعاىل، فهي حتكم بغْي ما انزل اهلل. -1

                                 
 . 60-59انظر كتابه ملة إبراهيم ص( 1)
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 التكفْي بسبب الدخول يف معاهدة هيئة األمم املتحدة. -2
ض  يع أم  وال املس  لمني وت  دفعها للكف  ار، باس  م املس  اعدات اململك  ة العربي  ة الس  عودية ت -3
 عونات للدول املتضررة من الكوارث.وامل

 احلكومة السعودية تسمح بالبنوك الربوية، وحتميها، وهذا استحالل مكفر. -4
 اململكة العربية السعودية حتارب اجملاهدين وتبطل اجلهاد. -5
 اململكة العربية السعودية تواِل الكفار وتظاهرهم ضد املسلمني. -6

ه    ا كت    اب )الكواش    ف اجللي    ة يف تكف    ْي الدول     ة ه    ذه ه    ي املوض    وعات ال    يت اش    تمل علي
ببي   ان احل   ق فيه   ا،  -ب   إذن اهلل تع   اىل  -الس   عودية(، وعليه   ا أن   اط احلك   م ب   التكفْي، وس   أقوم 

موض  حاً خط  أه ق  ي مجي  ع ذل  ك، مراعي  اً أن يك  ون ال  رد عل  ى أص  ل الفك  رة، حبي  ث يص  لح ال  رد 
 عليه، وعلى رْيه ِمن يتبن فكرته.

 ايا :وإليك الرد على هذه القض
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 الرد على قوله :: أوَلً 
   "المملكة َل تحكم بشرع اهلل تعالى، فهي تحكم بغير ما انزل اهلل" 

   
ق   رر ص   احب كت   اب )الكواش   ف اجللي   ة( كف   ر الدول   ة الس   عودية برتكه   ا احلك   م بش   ر  اهلل، ق   رر ص   احب كت   اب )الكواش   ف اجللي   ة( كف   ر الدول   ة الس   عودية برتكه   ا احلك   م بش   ر  اهلل، ق   رر ص   احب كت   اب )الكواش   ف اجللي   ة( كف   ر الدول   ة الس   عودية برتكه   ا احلك   م بش   ر  اهلل، 

األنع  ام: م  ن ) ﴾﴾﴾ِإِن احلُْْك  ُم ِإالَّ لِلَّ  هِ ﴿﴿﴿: : : يق  وليق  وليق  ول   تع  اىلتع  اىلتع  اىلوبالتش  ريع للحك  م بغ  ْي م  ا أن  زل اهلل، واهلل وبالتش  ريع للحك  م بغ  ْي م  ا أن  زل اهلل، واهلل وبالتش  ريع للحك  م بغ  ْي م  ا أن  زل اهلل، واهلل 
 ﴾﴾﴾ مُثَّ ُردُّوا ِإىَل اللَّ    ِه َم    ْوالُهُم احْلَ    ق  َأال لَ    ُه احلُْْك    ُم َوُه    َو َأْس    رَُ  احْلَاِس    ِبنيَ  ﴿﴿﴿وق    ال: وق    ال: وق    ال: . (57اآلي    ة

يُن اْلَق   ي ُم َوَلِك   نَّ ﴿﴿﴿. وق   ال: (62)األنع   ام:  ِإِن احلُْْك   ُم ِإالَّ لِلَّ   ِه أََم   َر َأالَّ تَ ْعبُ   ُدوا ِإالَّ ِإيَّ   اُه َذلِ   َك ال   د 
َوُه َو اللَّ ُه ال إِلَ َه ِإالَّ ُه َو لَ ُه احلَْْم ُد ﴿﴿﴿. وق ال: (40)يوسف: من اآلية ﴾﴾﴾َأْكثَ َر النَّاِس ال يَ ْعَلُمونَ 

َوال تَ دُْ  َم َع اللَّ ِه ِإهَل اً وق ال:  .(70)القص  : ﴾﴾﴾يف اأْلُوىَل َواآْلِخَرِة َولَ ُه احلُْْك ُم َوإِلَْي ِه تُ ْرَجُع ونَ 
  .(88)القص :  ُهَو ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه َلُه احلُْْكُم َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ آَخَر ال إَِلَه ِإالَّ 

، وقد حكمت هذه الدولة بغْي شر  اهلل يف نظام العمل والعمال، ويف نظام الغرفة التجاري ة
 ويف رْيها من األنظمة، حبسب زعمه 

 :أقوللرد على هذه الشبهة لو 
 وبيان ذلك :، وصاحبها أطلق الكالم هكذا دون تفصيل؛ هذه الشبهة جمملة

احلك   م بغ   ْي م   ا أن   زل اهلل تع   اىل مل تق   ع في   ه الدول   ة الس   عودية واحلم   د هلل، ب   ل ق   رر :  أوَلً 
 ذلك. -الذين حنسبهم واهلل حسيبهم ال تأخذهم يف اهلل لومة الئم  -العلماء األجالء 

 حممد بن إبراهيم راُه اهللُ:  لشيخ ااململكة العربية السعودية ال مفيت عام ق    
وق د فتح ت   "واحلكومة حبمد اهلل دس تورها ال ذي حتك م ب ه ه و كت اب اهلل وس نه رس وله

فَِإن تَ َناَزْعُتْم يف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل اللّ ِه ﴿احملاكم الشرعية من أجل ذلك حتقيقا لقول اهلل تعاىل : 
أََفُحْك   َم ﴿اجلاهلي   ة ال   ذي ق   ال اهلل تع   اىل في   ه :  ذل   ك فه   و م   ن حك   م اوم   ا ع   د ﴾َوالرَُّس   ولِ 

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الّلِه ُحْكماً ل َقْوٍم يُوِقُنونَ   .(1)"﴾اجْلَاِهِليَِّة يَ ب ْ
 وجاء يف فتاوى الشيخ راُه اهللُ :  
 .احلكومة السعودية مل حتكم بقانون وضعي مطلقاً ( -4033") 
 دة وكيل وزارة اخلارجية .......... سلمه اهللمن حممد بن إبراهيم إىل سعا 

                                 
 (.12/288وى الشيخ حممد بن إبراهيم )فتا (1)
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 السالم عليكم وراة اهلل وبركاته . وبعد:
 2/3/86وت       اريخ  31/1/2/2758/3فق       د ج       رى االط       ال  عل       ى خط       ابكم رق       م  

ومشفوعه خطاب سفارة جاللة امللك يف القاهرة ِبصوص استفسار حمكمة عاب دين لأح وال 
يتعل ق بنفق ة الص غار، ونرر ب م نكم إش عار ه ذه  الشخصية عن حكم القانون السعودي فيما

احملكمة أن احلكومة الس عودية أي دها اهلل بتوفيق ه ورعايت ه ال حت تكم إىل ق انون وض عي مطلق اً ، 
أو انعق د عل ى الق ول ب ه   وإمنا حماكمها قائمة عل ى حتك يم ش ريعة اهلل تع اىل أو س نة رس وله

 .اهلل طريق إىل الكفر والظلم والفسوقإمجا  األمة ، إذ االحتكام إىل رْي ما أنزل 
َُْْكم مبَا أَنَزَل الّلُه َفُأْولَ ِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ ﴿قال تعاىل:   .﴾َوَمن ملَّْ 

َُْْكم مبَا أَنَزَل الّلُه َفُأْولَ ِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ ﴿  .﴾َوَمن ملَّْ 
َُْْكم مبَا أَنَزَل الّلُه َفُأْولَ ِئكَ ﴿  .﴾ُهُم الَفاِسُقونَ  َوَمن ملَّْ 

نَ ُهم مبَا أَنَزَل الّلُه َوالَ تَ تَّبِ ْع أَْه َواءُهْم َواْح َذْرُهْم َأن يَ ْفِتنُ وَك َع ن ﴿وقال تعاىل :  َوَأِن اْحُكم بَ ي ْ
َا يُرِيُد الّلُه َأن ُيِصيبَ ُهم بِبَ ْعِض ذُ  نُوِِبِْم َوِإنَّ َكِثْياً م َن بَ ْعِض َما أَنَزَل الّلُه إِلَْيَك فَِإن تَ َولَّْواْ فَاْعَلْم أمنَّ

 ﴾{ أََفُحْك  َم اجْلَاِهِليَّ  ِة يَ ب ْغُ وَن َوَم  ْن َأْحَس  ُن ِم  َن اللّ ِه ُحْكم  اً ل َق  ْوٍم يُوِقنُ  ونَ 49النَّ اِس َلَفاِس  ُقوَن  
 (.21/11/1386يف  3460/1مفيت البالد السعودية ) ص/ ف  ..."

دس تورها كت اب اهلل تع اىل وس نة رس وله ص لي وقال راُه اهللُ: "فحكومتنا حبمد اهلل ش رعية  
 .(1)اهلل عليه وعلى اله وصحبه وسلم"

وق  ال را  ُه اهللُ: "وعلي  ه نش  عركم أن ال  ذي يتع  ني عل  ى احملكم  ة ه  و النظ  ر يف ك  ل قض  ية ت  رد 
إليها بالوجه الشرعي ، وهذا وال بد هو الذي يريده جاللة امللك ورئ يس جمل س ال وزراء حفظ ه 

دستور دولته الذي ْرص دائم اً عل ى التمس ك ب ه وع دم مناقض ته أو احلك م  اهلل ووفقه ، وهو
  .(2)ِبالفه . واهلل ْفظكم"

العزي  ز ب  ن عب  د اهلل ب  ن ب  از  را  ه اهلل تع  اىل يف تنبيه  ات  ق  ال مساح  ة االم  ام الش  يخ عب  د و
  : جاء يف بعض كتب وأشرطة الشيخ عبدالران عبد اخلالق وتعقيبات له على بعض ما

 : ما نصه 73-72كتابكم: خطوط رئيسية لبعث األمة االسالمية ص لثاً: ذكرُت يفثا "
العربي    ة واالس    المية بوج    ه ع    ام ال ظ    ل للش    ريعة فيه    ا إال يف بع    ض م    ا يس    مى  إن دولن    ا

                                 
 (.12/341فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم ) (1)
 (.12/270فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم ) (2)



 38 

ب  األحوال الشخص  ية. وأم  ا املع  امالت املالي  ة والق  وانني السياس  ية والق  وانني الدولي  ة، ف  إن دولن  ا 
اض عة لتش ريع الغ رب أو الش رق، وك ذلك ق وانني اجل رائم اخللقي ة واحل دود مجيعها بال اس تثناء خ

 . 78مستوردة مفرتاة.. اخل ما ذكرُت ص 
وهذا االطالق رْي صحيح فإن السعودية حبمد اهلل حتكم الشريعة يف ش عبها وتق يم احل دود 

وال  الش   رعية وق   د أنش   أت احمل   اكم الش   رعية يف س   ائر أحن   اء اململك   ة وليس   ت معص   ومة ال ه   ي
  . رْيها من الدول

وقد بلغن أن حكومة بروناي قد أمر سلطافا بتحكيم الشريعة يف كل شيء ، وبكل حال 
العربي  ة  فالواج  ب الرج  و  ع  ن ه  ذه العب  ارة ، وإع  الن ذل  ك يف الص  حف احمللي  ة يف اململك  ة

رل  ب الس  عودية والكوي  ت ول  و ع  ربت ب  األكثر لك  ان املوض  و  مناس  باً لكون  ه ه  و الواق  ع يف األ
 . (1)نسأل اهلل لنا ولك اهلداية والتوفيق"

: احلكم بغْي ما أنزل اهلل منه ما هو كف ر أك رب خم رج م ن املل ة، إذا اس تحل، أو اعتق د  ثانياً 
 فيه أنه أفضل، أو مساوي لشر  اهلل، أو أنه الصاحل لزماننا  ِبالف حكم اهلل تعاىل.

ر   ْي ذل   ك إذا فعل   ه احل   اكم لش   هوة أو ويك   ون احلك   م بغ   ْي م   ا أن   زل اهلل كف   ر دون كف   ر يف 
مص  لحة دنيوي  ة، م  ع اعتق  اده أن حك  م اهلل ه  و احل  ق وه  و الواج  ب، وأن  ه مقص  ر وم  ذنب يف 

 حكمه بغْي ما أنزل اهلل تعاىل 
ق  ال الش  يخ العالم  ة اب  ن ب  از را  ه اهلل تع  اىل :" م  ن حك  م بغ  ْي م  ا أن  زل اهلل ف  ال خي  رج ع  ن 

 أربعة أمور :
 ألنه أفضل من الشريعة االسالمية فهذا كافر كفراً أكرب . من قال : أنا أحكم ِبذا

و م  ن ق  ال : أن  ا أحك  م ِب  ذا ألن  ه مث  ل الش  ريعة االس  المية ف  احلكم ِب  ذا ج  ائز و بالش  ريعة  
 جائز فهو كافر كفراً أكرب .

و من قال : أنا أحكم ِبذا و احلكم بالشريعة االسالمية أفضل لكن احلكم بغْي م ا أن زل  
 و كافر كفراً أكرب .اهلل جائز فه

و م  ن ق  ال : أن  ا أحك  م ِب   ذا و ه  و يعتق  د أن احلك  م بغ   ْي م  ا أن  زل اهلل ال جي  وز و يق   ول  
احلكم بالشريعة االسالمية أفضل و ال جيوز احلكم بغْيها و لكنه متساهل أو يفعل هذا ألم ر 

                                 
 ( .8/241الفتاوى )البن باز( ) (1)
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 .(1)اه  صادر من حكامه فهو كافر كفراً أصغر  خيرج من امللة و يعترب من أكرب الكبائر"
وفائدة هذا التفصيل تظهر يف حال ل و س لمنا وق و  والة األم ر يف احلك م بغ ْي م ا أن زل اهلل 
فإن  ه ال جي  وز احلك   م بكف  رهم إال يف األول دون الث   اين، ألن  ه الب   د م  ن التثب   ت يف ك  ون ال   ذي 

 صدر من احلاكم كفراً بواحاً عندنا من اهلل فيه برهان. 
َأْص  َلَحَك  :َدَخْلنَ  ا َعلَ  ى ُعبَ  اَدَة بْ  ِن الصَّ  اِمِت َوُه  َو َم  رِيٌض قُ ْلنَ  ا :َميَّ  َة قَ  الَ َع  ْن ُجنَ  اَدَة بْ  ِن َأِب أُ 

ْعتَ ُه ِم ْن النَّ ِي   َفُع َك اللَّ ُه بِ ِه مسَِ  :فَ َبايَ ْعنَ اُه فَ َق الَ  َدَعانَ ا النَّ ِيُّ  :قَ الَ  اللَُّه َح د ْث حِبَ ِديٍث يَ ن ْ
نَ   ا َأْن بَا يَ َعنَ   ا َعلَ   ى السَّ   ْمِع َوالطَّاَع   ِة يف َمْنَش   ِطَنا َوَمْكَرِهنَ   ا َوُعْس   رِنَا َوُيْس   رِنَا َوأَثَ    َرًة ِفيَم   ا َأَخ   َذ َعَلي ْ

َنا   .(1)"َوَأْن ََل نُ َنازَِع اأْلَْمَر َأْهَلُه ِإَلَّ َأْن تَ َرْوا ُكْفًرا بَ َواًحا ِعْندَُكْم ِمْن اللَِّه ِفيِه بُ ْرَهان  َعَلي ْ
يف احل  اكم املس  لم احلك  م بإس  المه، وأن ال ينق  ل ع  ن ذل  ك إال فاحل  ديث يق  رر أن األص  ل 

"، وعل  ى ه  ذا ف  إن جم  رد الظ  ن ِإَلَّ َأْن تَ   َرْوا ُكْف  ًرا بَ َواًح  ا ِعْن  دَُكْم ِم  ْن اللَّ  ِه ِفي  ِه بُ ْرَه  ان  "بيق ني،  
والش   ك ال يص   ح مع   ه احلك   م بكف   ر احل   اكم، وم   ا دام احل   ال ك   ذلك يرج   ع إىل األص   ل وه   و 

حَّت زيادة على ثبوت الشروط وانتفاء املوانع، وقيام احلجة، ال ْكم بكفره ف؛ احلكم بإسالمه
 تتحقق مخسة أمور:

األول : أن ن  رى من  ه كف  راً، فأح  ال إىل الرؤي  ة، واألص  ل أف  ا الرؤي  ة البص  رية، وامل  راد أن 
يتحقق هذا األمر من احلاكم، ويثبت بيقني؛ فال يكفي فيه حمرد القول، والزعم، والنقل للخ رب 
قق   ه: أن القاع   دة أن م   ن ثب   ت إس   المه بيق   ني ال ي   زول عن   ه إال  ب   دون حتق   ق ذل   ك يقين   اً، ْو

 بيقني.
ِإالَّ َأْن الث  اين: أن يك  ون ذل  ك ثابت  أ للجماع  ة، وه  ذا م  أخوذ م  ن دالل  ة واو اجلماع  ة: "

 ".تَ َرْوا ُكْفرًا بَ َواًحا ِعْندَُكْم ِمْن اللَِّه ِفيِه بُ ْرَهانٌ 
 ر  كفراً، فال يكفي كونه كبْية من الكبائر الثالث : أن يكون األم

 الرابع : أن يكون ظاهراً، وهذا معن "بواحاً".
اخل  امس : عن  دنا يف ه  ذا األم  ر ال  دليل والربه  ان واحلج  ة م  ن اهلل تع  اىل، يف أن  ه كف  ر، 

 فاألمر املختلف فيه ال يكفر به.

                                 
 .57( للعرين  . بواسطة السنة فيما يتعلق بوِل األمة ص22( التحذير من التسر  يف التكفْي )1)
(، ومسلم يف كتاب االمارة، 7056: "سرتون"، حديث رقم )ري يف كتاب الف ، باب قول الني أخرجه البخا( 1)

 (.1709باب وجوب طاعة األمراء يف رْي معصية، حديث رقم )
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املخرج م ن املل ة، وس بق وإال فإن ما صدر منه يعترب من نو  الذنوب واملعاصي، ال الكفر  
أنه جيب طاعة والة األمر وإن فسقوا وفجروا، ما مل يصدر منهم كفراً بواحاً عندنا فيه م ن اهلل 

 برهان.
مل ت  أت يف كت  اب اهلل تع  اىل، وال يف س  نة رس  وله و ه  ذه األنظم  ة ال  يت تض  عها الدول  ة ثالث  اً : 

 ر  اهلل، كنظ ام امل رور والعم ل حل املرس لة، فه ي مقبول ة م ا مل ذ الف ش ا، هي من ب اب املص
 .والعمال وأنظمة الغرفة التجارية، وحنوها. والسمع والطاعة يف ذلك من الواجبات

ومل  ا ذك  ر للش  يخ عب  دالعزيز ب  ن ب  از را  ه اهلل أن بعض  هم ي  رى أن  ه ال مس  ع وال طاع  ة ل  والة 
مع و الطاع ة راه اهلل تع اىل : "ه ذا باط ل و منك ر ب ل جي ب الس األمر يف هذه األنظمة قال: 

يف ه  ذه األم   ور ال  يت ل   يس فيه  ا منك   ر ب  ل نظمه   ا وِل األم  ر ملص   احل املس  لمني جي   ب اخلض   و  
 .(1)لذلك والسمع و الطاعة يف ذلك ألن هذا من املعروف الذي ينفع املسلمني"اه 

وق       ال الش       يخ عبي       دالران املب       اركفوري را       ه اهلل:" االم       ام إذا أم       ر مبن       دوب أو مب       اح 
 .  (2)وجب"اه 

 ال الشيخ ابن عثيمني راه اهلل :"إذا أمروا بأمر فإنه ال خيلو من ثالثة حاالت : ق
احلالة األوىل : أن يكون ِما أمر اهلل به فهذا جيب علينا امتثال ه ألم ر اهلل ب ه و أم رهم ب ه ل و 

يَ  ا ق  الوا : أقيم  وا الص  الة وج  ب علين  ا إقامته  ا امتث  االً ألم  ر اهلل و امتث  االً ألم  رهم ق  ال تع  اىل: 
 (.59)النساء: من اآلية أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِل اأْلَْمِر ِمْنُكمْ 

احلالة الثانية : أن يأمروا مبا فى اهلل عنه و يف هذه احلالة نق ول مسع اً و طاع ة هلل و معص ية 
ل أن يق   ول : ال تص  لوا مجاع  ة يف املس   اجد لك  م ألن  ه ال طاع  ة ملخل   وق يف معص  ية اخل  الق مث  

 فنقول : ال مسع و ال طاعة.
:  وال ف  ي اهلل و رس  وله  احلال  ة الثالث  ة : أن ي  أمروا ب  أمر ل  يس علي  ه أم  ر اهلل و رس  وله 

فالواج  ب الس  مع و الطاع  ة ال نط  يعهم ألف  م ف  الن و ف  الن و لك  ن ألن اهلل أمرن  ا بطاعت  ه و 
ة و الس  الم  ق  ال :"امس  ع و أط  ع و إن ض  رب ظه  رك و أخ  ذ أمرن  ا ب  ذلك رس  وله علي  ه الص  ال

 .(1)"اه (1)مالك"

                                 
 .35. بواسطة السنة فيما يتعلق بوِل األمة ص  19( املعلوم ص1)
 .35ة ص( . بواسطة السنة فيما يتعلق بوِل األم5/365( حتفة األحوذي )2)
   (.1847أخرجه مسلم يف كتاب االمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الف ، حديث رقم ) (1)
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 فهذه األنظمة ال تدخل يف باب احلكم بغْي ما أنزل اهلل أصاًل 
وق  د يلت  بس األم  ر عن  د بع  ض الن  اس بس  بب تل  ك الفت  اوى ال  يت ص  درت م  ن مساح  ة الش  يخ 

، بش  أن بع  ض األم  ور يف نظ  ام حمم  د ب  ن إب  راهيم مف  يت ع  ام اململك  ة العربي  ة الس  عودية را  ه اهلل
 العمل والعمال والغرفة التجارية ، وحكمه عليها بأفا من احلكم بغْي ما أنزل اهلل؛

 والزالة هذه الشبهة أقول التاِل:
اعل    م أن الدول    ة يف أول األم    ر مل    ا أرادت تنظ    يم ه    ذا اجلان    ب م    ن ش    ؤون احلي    اة  (1

جل ان ش رعية، لتق ر م ا يواف ق  استعانت باألنظمة والق وانني املوج ودة، وعرض تها عل ى
الش   ريع، وتس   تبعد م   ا خيالف   ه، وكان   ت بع   ض ه   ذه األنظم   ة ال   يت ق   د تش   كل عل   ى 
اللجنة تعرض على مساحة املفيت فيصدر فيها فتواه، فه ذا س بب تل ك الفت اوى فيم ا 
يظه  ر، وه  و حبم  د اهلل م  ن حماس  ن ه  ذه الدول  ة، وص  دور تل  ك الفت  اوى بطل  ب م  ن 

م عل    ى تطبي    ق الش     ريعة االس    المية، وح    ذرهم م     ن املس    ؤولني دلي    ل عل    ى حرص     ه
 خمالفتها 

أن نظام العمل والعمال، مل يقر فائياً إال بعد عرضه على الشيخ عبداهلل ب ن اي د،  (2
والشيخ عبدالعزيز بن باز، راهم اهلل، وقد ذكر ذلك الشيخ صاحل اللحيدان رئ يس 

والعم ال أول م ا ص در اجمللس األعل ى للقض اء وفق ه اهلل، حي ث ق ال: "نظ ام العم ل 
اع   رتض عليه   ا، مث ال   ذي أق   ر ك   ان ع   رض عل   ى الش   يخ عب   داهلل ب   ن اي   د را   ة اهلل 
علي   ه، والش   يخ عب   دالعزيز ب   ن ب   از ]را   ه اهلل[ ف   أقراه، ف   إذا وج   د أخط   اء فل   يس يف 
ص  لب النظ  ام وإمن  ا يف التطبي  ق، ق  د ال يطب  ق الق  ائم عل  ى نظ  ام العم  ل ال يطبق  ه إم  ا 

وال ش  ك أن اهل  وى ه  و الش  ر العظ  يم، كم  ا ق  ال ج  ل  ع  ن ه  وى، وإم  ا ع  ن جه  ل،
: م    ن صس    ورة ) َوال تَ تَّبِ    ِع اهْلَ    َوى فَ ُيِض    لََّك َع    ْن َس    ِبيِل اللَّ    هِ وع    ال لنبي    ه داود: 

، وإذا ك   ان خف   ي علي   ه حك   م م   ا ينبغ   ي أن يوق   ع عل   ى العام   ل أو عل   ى (26اآلي   ة
العم ل ال ذي أق ر يف اخلصم اآلخر وهو أراد اخل ْي وأخط أ فه ذا أم ر آخ ر. إمن ا نظ ام 

تطبي  ق العقوب  ات ال  يت ي  دخل العام  ل عل  ى أس  اس التزامه  ا، وي  دخل املس  تخدم عل  ى 
أساس التزامها؛ فأخربكم أنه ك ان ع رض يف األول ف اعرتض علي ه الش يخ عب داهلل ب ن 

                                                                                             
  .31من شريط "طاعة والة األمور" . بواسطة السنة فيما يتعلق بوِل املة ص (1)
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اي   د، والش   يخ عب   دالعزيز ب   ن ب   از، مث ج   اء إليهم   ا ال   دكتور مع   روف ال   دواليي ِب   ذا 
 .(1)ما اعتمد"اه النظام، ودرساه وأقرا 

ن ثن   اء الش   يخ حمم   د ب    ن إب   راهيم عل   ى الدول   ة الس    عودية م    ويؤك   د ه   ذا م   ا قّدمت   ه  (3
 ووصفها بأفا حتكم بشر  اهلل تعاىل 

وه    ذا نفس    ه يق    ال ع    ن نظ    ام الغرف    ة التجاري    ة؛ وق    د اس    تنكر بعض    هم جلن    ة ف    ض  (4
م  ا أن  زل وق  ال: إن ه  ذا تقن  ني للحك  م بغ  ْي النزاع  ات يف الغرق  ة التجاري  ة ويف رْيه  ا، 

 اهلل، وتشريع عام، فهو كفر خمرج من امللة.
أق ول : والواق  ع أن اململك ة العربي  ة الس عودية مل اع  ل نظ ام الغرف  ة التجاري ة للحك  م، 
إمنا للنظر يف فض النزاعات إدارياً، مثل قضية الصلح ب ني املتخاص مني، فيح ّول إىل 

بالص   لح، مل   دة س   تة ه   ذه اللجن   ة أو اهليئ   ة لف   ض النزاع   ات ب   ني أص   حاب احلق   وق 
أش  هر، ف  إن مل يتوص  ل فيه  ا إىل نتيج  ة حول  ت إىل احمل  اكم الش  رعية. ول  و تأم  ل ه  ذا 
املتكلم يف كالمه مل ا وج د يف املوض و  أكث ر م ن ذل ك، فه ي هيئ ة لف ض النزاع ات، 

 ومل تد  احلكم، حَّت يقال: إفا حتكم بغْي ما أنزل اهلل تعاىل 
مل   ذكرة التفس   ْيية، ال   يت ج   اء يف ظه   ر الغ   الف ومبراجع   ة نظ   ام األوراق التجاري   ة، وا

ه   ، 26/9/83، وت  اريخ 692)واف  ق جمل  س ال  وزراء عل  ى ه  ذا النظ  ام يف ق  راره رق  م 
ه (؛ جاء يف هذا النظ ام 1383 /11/10يف  37وتوج باملرسوم امللكي الكرمي رقم 

: "الت   زم النظ   ام أحك   ام التنظ   يم املوح   د ال   ذي أق   ره م   ؤَترا جني   ف فيم   ا ع   دا 47ص
م  اً واح  داً يتعل  ق بش  رط الفائ  دة يف الكمبيال  ة والس  ند ألم  ر فق  د أبطل  ه النظ  ام، حك

 "اه إعماالً للشريعة االسالمية اليت تعترب النظام العام يف اململكةواعتربه كأن مل يكن 
، 119وق  د تك  رر يف ه  ذا النظ  ام ذك  ر مراع  اة الش  ريعة االس  المية، كم  ا ت  راه يف رق  م 

م  ا تق  دم ذك  ره م   ن ه  ذا النظ  ام نظ  ام إداري لف   ض  وه  ذا ي  دل عل   ى .120وامل  ادة 
 النزاعات والصلح، فإن مل جيد فإن املرجع هو احملاكم الشرعية.

ومثل هذا يقال يف اللج ان العمالي ة )مكت ب العم ل والعم ال(، وم ا يس مى باحمل اكم 
االعالمية، واللجان املصرفية، فهذه مجيعها أنظمة إدارية يقصد من ورائها االصالح 

                                 
 .35الوجه األول من شريط حتكيم الشريعة. بواسطة كتاب "تبديد كواشف العنيد" ص( 1)
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 اخلصومات والنزاعات، فإن مل ينته فيها إىل حل أحيلت للشر .وفض 
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 ثانياً : الرد على قوله:
 "في معاهدة هيئة األمم المتحدة هابسبب دخولة كافرة ي"المملكة العربية السعود

 
بع  ض الن  اس يكف  ر الدول  ة بس  بب دخوهل  ا يف ميث  اق األم  م املتح  دة، ويوض  ح ذل  ك بقول  ه : 

يش تمل عل ى بن ود كفري ة، ذ الف الش ريعة، الرض ا ِب ا كف ر باالس الم، إن ميثاق األم م املتح دة 
وال  دخول يف ص  لح معه  م باط  ل ل  ذلك، ولوج  ه آخ  ر، وه  و أن  ه ال جي  وز مص  احلة الك  افر عل  ى 
التأبي  د، ألن األم  ة املس  لمة يف ح  ال قوهت  ا وق  درهتا عل  ى اجله  اد عليه  ا جه  اد الطل  ب وال  دعوة، 

 ب وهذا دفع ملا شرعه اهلل تعاىل.والصلح املؤبد معناه إلغاء جهاد لطل
وأقول: إطالق هذا الكالم ِبذه الصورة واذاذه س بباً للتكف ْي ال يص ح، و ألق رر ل ك احل ق 

 لتتأمل فيما يلي : –إن شاء اهلل تعاىل  -
 ( الذي قرره الفقهاء راهم اهلل يف الصلح من جهة املدة أنه على ثالث أحوال:1

ملا صاحل كف ار  احملدد بزمان ، كما حصل مع الرسول احلال األوىل : الصلح املقيد 
 قريش ملدة عشر سنوات.

احلال الثانية : الصلح املطلق، الذي ال ْدد في ه زم ان، لكن ه ل يس عل ى التأبي د، مث ل 
   (1)ملا صاحل اليهود يف خيرب، على أن نقرهم فيها على ما نشاء . ما حصل من الرسول 

 د، الذي ين  فيه على أن الصلح على التأبيد.احلال الثالث : الصلح املؤب
والص  لح يف احل  ال الثال  ث باط  ل ال جي  وز، ألن األص  ل : أن عل  ى املس  لمني جه  اد ال  دعوة 
والطلب يف حال ق وهتم وق درهتم، ف ال يص احل الك افر يف ذل ك احل ال، إمن ا ي دعى لقس الم ف إن 

 امتنع فعليه اجلزية، فإن امتنع قوتل.
ه  ( را ه اهلل: "وجي وز عق دها )أي اهلدن ة( مطلق اً ومؤقت اً. واملؤق ت 728قال ابن تيمي ة )ت

الزم م  ن الط   رفني جي   ب الوف   اء ب   ه، م   امل ينقض   ه الع   دو، و ال ي   نقض مبج   رد خ   وف اخليان   ة يف 

                                 
ُهَم  اوه و م  ا ج  اء ( 1) طَّ  اِب َرِض  َي اللَّ ُه َعن ْ َأْجلَ  ى اْليَ ُه وَد َوالنََّص  اَرى ِم  ْن أَْرِض : "َع ْن نَ  اِفٍع َع  ْن ابْ ِن ُعَم  َر َأنَّ ُعَم  َر بْ َن اخلَْ

َه  ا وََكانَ   احلَِْج  اِز وََك  اَن َرُس  وُل اللَّ  ِه  َه  ا لِلَّ  ِه َلمَّ  ا َظَه  َر َعلَ  ى َخْيبَ   َر أَرَاَد ِإْخ  رَاَج اْليَ ُه  وِد ِمن ْ ْت اأْلَْرُض ِح  نَي َظَه  َر َعَلي ْ
َها َفَسأََلْت اْليَ ُهوُد َرُسوَل اللَِّه  َوِلَرُسوِلِه  لُِيِق رَُّهْم ِِبَ ا َأْن َيْكُف وا َعَمَلَه ا َوهَلُ ْم  َولِْلُمْسِلِمنَي َوأَرَاَد ِإْخرَاَج اْليَ ُهوِد ِمن ْ

َْاءَ  ِه ِنْصُف الثََّمِر فَ َقاَل هَلُْم َرُسوُل اللَّ  َنا فَ َقرُّوا ِِبَا َحَّتَّ َأْجاَلُهْم ُعَمُر ِإىَل تَ ْيَماَء َوأَِر " نُِقرُُّكْم ِِبَا َعَلى َذِلَك َما ِشئ ْ
 (.2338أخرجه البخاري يف كتاب املزارعة باب إذا قال رب األرض أقرك ما أقرك اهلل، حديث رقم )
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  .(1)اظهر قوِل العلماء. وأّما املطلق فهو عقد جائز يعمل االمام فيه باملصلحة"اه 
تح   دة ص   لح مطل   ق، مل ْ   دد في   ه زم   ن، فه   و ص   لح ( الص   لح احلاص   ل يف هيئ   ة األم   م امل2

 جائز، يعقده وِل أمر املسلمني حبسب ما يرتجح لديه من املصلحة.
راه اهلل تعاىل : "اوز اهلدنة مع ه ( 1420)تباز عبداهلل بن قال عبد العزيز بن 

ُحوا لِلسَّْلِم َوِإْن َجنَ : األعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى وِل األمر املصلحة يف ذلك لقوله تعاىل
فعلهما  وألن الني  (،61األنفال:) فَاْجَنْح هَلَا َوتَ وَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ 

، كما صاحل أهل مكة على ترك احلرب عشر سنني، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم مجيعاً 
لما فتح اهلل عليه مكة نبذ إليهم عن بعض، وصاحل كثْيًا من قبائل العرب صلحًا مطلقاً، ف

بَ رَاَءٌة ِمَن اللَِّه عهودهم، وأّجل من ال عهد له أربعة أشهر، كما يف قول اهلل سبحانه: 
َفِسيُحوا يف اأْلَْرِض أَْربَ َعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموا أَنَُّكْم َري ُْر . َوَرُسولِِه ِإىَل الَِّذيَن َعاَهْدُُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

 املنادين بذلك عام تسع  ، وبعث (2-1)التوبة: ِجزِي اللَِّه َوَأنَّ اللََّه خُمْزِي اْلَكاِفرِينَ ُمعْ 
، وألن احلاجة واملصلحة االسالمية تدعو إىل من اهلجرة بعد الفتح مع الصديق ملا حج 

ابن ، وقد بسط العالمة اهلدنة املطلقة مث قطعها عند زوال احلاجة، كما فعل ذلك الني 
القيم راه اهلل القول يف ذلك يف كتابه )أحكام أهل الذمة(، واختار ذلك شيخه شيخ 

 . (2)اه "االسالم ابن تيمية، ومجاعة من أهل العلم، واهلل وِل التوفيق
وقض  ية احت  واء عق  د الص  لح عل  ى بن  ود ذ  الف الش  ريعة ال تقتض  ي الكف  ر، ألن الدول  ة ( 3

فظ  ت عل  ى ك  ل بن  د يف ميث  اق هيئ  ة األم  م املتح  دة خي  الف وه  ي اململك  ة العربي  ة الس  عودية، حت
ت ذكر اس م م ن هيئ ة األم م املتح دة جلن ة حق وق االنس ان أن االسالم، والزلنا نقرأ يف ك ل ع ام 

  اململكة ضمن الدولة اليت ال تطبق حقوق االنسان، بسبب إقامتها للحدود الشرعية

ب ع  دم قبوهل  ا ملب  ادٍ األم  م املتح  دة وق  د تك  رر يف وس  ائل االع  الم الك  الم عل  ى اململك  ة بس  ب
 املتعلقة باملرأة. وكذا ما يتعلق حبرية األديان. وكذا األنظمة االقتصادية؛ 

 كل ما خيالف الشريعة يف هذا امليثاق حتفظت عليه اململكة العربية السعودية 
، فل  م ب  ل هن  اك بع  ض البن  ود ر  ْي إلزامي  ة كقض  ية الرج  و  حملكم  ة الع  دل الدولي  ة لف  ض النزاع  ات

ترجع اململك ة إىل ه ذه احملكم ة، وإمن ا حل ت املش اكل احلدودي ة م ع مب ا حباه ا اهلل ع ز وج ل ب ه م ن 
                                 

 .315االختيارات الفقهية ص( 1)
  ( .213-8/212االت متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز )جممو  فتاوى ومق (2)
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احملبة والثقة بني جْيافا؛ ]فلم توافق اململكة العربية السعودية على املادة السادس ة عش رة يف حق وق 
ن قي د بس بب ال دين"، فقال ت االنسان القائلة: "للرجل واملرأة مَّت بلغا سن الزواج احلق بالتزوج بدو 

دول  ة التوحي   د يف م  ذكرة أرس   لتها إىل األم  م املتح   دة: إن زواج املس   لم م  ن إم   رأة وثني  ة ور   ْي مؤمن   ة 
بوج  ود اهلل أم  ر حرم  ه االس  الم، وأيض  اً زواج املس  لم م  ن كتابي  ة يهودي  ة أو مس  يحية أباح  ه االس  الم، 

 .(1)أما زواج رْي املسلم مبسلمة فغْي مباح"
دولة التوحيد على املادة العاشرة من االعالن الع املي حلق وق االنس ان ال يت أعط ت ك ل  ومل توافق

 . (2)شخ  حرية تغيْي دينه
إن اململك ة مل تنض م إىل املعاه دتني ال  دوليتني: األوىل اخلاص ة ب احلقوق االقتص ادية واالجتماعي  ة 

حتواء ك ل م ن ه اتني املعاه دتني عل ى والثقافية. والثانية املتعلقة باحلقوق السياسية واملدنية، بسبب ا
   . (4)[(3)مواد ال تساير تعاليم الشريعة االسالمية السمحة

وهذا التقرير يؤك د أن تكف ْي اململك ة العربي ة الس عودية م ن أج ل ه ذا جم رد ظن ون وش كوك،  -5
 واليق  ني ال ي  زول بالش  ك، فنبق  ى عل  ى اليق  ني وه  و أن اململك  ة العربي  ة الس  عودية، دول  ة مس  لمة

 حكومة وشعباً، واهلل املوفق.
 ملحوظة : 

وإذا كان هذا حال اململكة العربية السعودية يف دخوهلا يف ميثاق األمم املتحدة، فمن باب أوىل 
احل  ال يف دخوهل  ا يف ميث  اق اجلامع  ة العربي  ة، وجمل  س التع  اون اخلليج  ي؛ ه  ذا عل  ى ف  رض التس  ليم 

 كم بغْي ما أنزل اهلل باشتمال كل واحد منهما على ما يُعد من باب احل

                                 
م   ذكرة احلكوم   ة الس   عودية إىل منظم   ة األم   م املتح   دة، ح   ول تطبي   ق حق   وق االنس   ان يف اململك   ة عم   اًل بالش   ريعة ( 1)

م   ن ، وانظ  ر كت  اب موق   ف اململك  ة العربي  ة الس  عودية 182االس  المية، نش  ر يف الع  دد األول م  ن اجملل   ة العربي  ة ص
 . 98يف هيئة األمم املتحدة صا العاملية القضاي

م   ذكرة احلكوم   ة الس   عودية إىل منظم   ة األم   م املتح   دة، ح   ول تطبي   ق حق   وق االنس   ان يف اململك   ة عم   اًل بالش   ريعة ( 2)
م   ن ، وانظ  ر كت  اب موق   ف اململك  ة العربي  ة الس  عودية 182االس  المية، نش  ر يف الع  دد األول م  ن اجملل   ة العربي  ة ص

 . 98هيئة األمم املتحدة ص يفالقضايا العاملية
 .98يا العاملية يف هيئة األمم املتحدة صاموقف اململكة العربية السعودية من القض( 3)
 .30ما بني معقوفتني من تبديد كواشف العنيد ص( 4)
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 الرد على قوله:ثالثاً : 
تضيع أموال المسلمين وتدفعها للكفار، باسم المساعدات "المملكة السعودية 

 "والمعونات للدول المتضررة من الكوارث
 

 وللرد على هذه الشبهة أقول: 
ل جع ل م ن ما تقدمه اململكة العربية السعودية هو أم ر س ائغ ش رعاً، أال ت رى أن اهلل عزوج 

َ    ا الصَّ    َدقَاُت لِْلُفَق    رَاِء َواْلَمَس    اِكنِي املؤلف    ة قل    وِبم، ق    ال تب    ارك وتع    اىل:  :مص    ارف الزك    اة ِإمنَّ
َه  ا  َويف الر قَ  اِب َواْلغَ  ارِِمنَي َويف َس  ِبيِل اللَّ  ِه َوابْ  ِن السَّ  ِبيِل َفرِيَض  ًة َواْلُمَؤلََّف  ِة قُ لُ  وبُ ُهْم َواْلَع  اِمِلنَي َعَلي ْ

 . (60)التوبة: لَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ ِمَن ال
 رس ول ك ان  ق وم وه م قل وِبم واملؤلف ة: تع اىل قول هه ( را ه اهلل: "597قال ابن اجلوزي )ت

: ص  نفان وه م ش رف ذوي وك انوا يعط يهم مب ا االس الم عل ى يت ألفهم وس لم علي ه اهلل ص لى اهلل
 ؛وكافرون مسلمون

 :  فصنفان املسلمون فأما
 .واألقر  حصن بن كعيينة  لنياهتم تقوية فتألفهم ضعيفة االسالم يف نياهتم انتك  صنف
 .حاُت بن عدي مثل املشركني من لعشائرهم تألفا فأعطوا حسنة نياهتم كانت  وصنف

 :  فصنفان املشركون أماو 
 .الطفيل بن عامر مثل ألذاهم دفعا فتألفهم باألذى املسلمني يقصدون صنف
 .أمية بن كصفوان  ليؤمنوا بالعطية تألفهم االسالم إىل ميل هلم كان  وصنف

 حنيف ة أب و وق ال رواي ة يف أا د عن د باق وحكمهم التلقيح كتاب  يف املؤلفة عدد ذكرت وقد 
  (1)"اه قلوِبم املؤلفة حكم نسخ شيئا أعلم ال الزهري قال منسوخ حكمهم والشافعي

 :فأقسام لوِبمق املؤلفة وأما" ه ( راه اهلل:749وقال ابن كثْي )ت
 رنائم من أمية بن صفوان وسلم عليه اهلل صلى الني أعطى كما ليسلم يعطى من منهم
 كان  أن بعد إِل الناس أحب صار حَّت يعطين يزل فلم:  قال مشركا شهدها كان  وقد حنني
 يونس عن املبارك ابن أنبأنا عدي بن زكريا حدثنا:  أاد االمام قال كما  إِل الناس أبغض

                                 
 (.2/457زاد املسْي )( 1)
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 اهلل صلى اهلل رسول أعطاين:  قال أمية بن صفوان عن املسيب بن سعيد عن لزهريا عن
 ورواه إِل الناس ألحب إنه حَّت يعطين زال فما إِل الناس ألبغض وإنه حنني يوم وسلم عليه
 .به الزهري عن يونس حديث من والرتمذي مسلم
 من مجاعة ضاأي حنني يوم أعطى كما  قلبه ويثبت إسالمه ليحسن يعطى من ومنهم
 منه إِل أحب ورْيه الرجل ألعطي إين] وقال االبل من مائة وأشرافهم الطلقاء صناديد
 بعث عليا أن سعيد أِب عن الصحيحني ويف[ جهنم نار يف وجهه على اهلل يكبه أن خشية
 بن األقر :  نفر أربعة بني فقسمها اليمن من تربتها يف بذهبية وسلم عليه اهلل صلى الني إىل
 .[أتألفهم] وقال اخلْي وزيد عالثة بن وعلقمة بدر بن وعيينة ابسح
 .نظرائه إسالم من يرجى لما يعطى من ومنهم 

 .يليه ممن ال دقات ليجبي يعطى من ومنهم
 .البالد أطراف من الضرر المسلمين حوزة عن ليدفع أو

 .(1)"اه أعلم واهلل الفرو  كتب  يف هذا تفصيل وحمل
بية السعودية للكفار هذه املساعدات داخل يف ذلك كما ترى، بل أزيدك فإعطاء اململكة العر 

إن إعطاء الكافر رْي احلرِب من أموال الصدقات رْي الواجبة جائز، ويثاب املرء عليه  فقد 
 ، وإليك بيان ذلك:صدقة التطو  على الفقْي الكافرقرر العلماء جواز 

ُهَم ا: "َأنَّ النَّ ِيَّ َص  لَّى اللَّ ُه َعَلْي ِه َوَس لََّم بَ َع َث ُمَع اًذا َرِض ي اللَّ  ُه  َع ِن ابْ ِن َعبَّ اٍس َرِض ي اللَّ ُه َعن ْ
َأطَ  اُعوا  َعْن  ُه ِإىَل الْ  َيَمِن فَ َق  اَل: اْدُعُه  ْم ِإىَل َش  َهاَدِة َأْن اَل إِلَ  َه ِإالَّ اللَّ  ُه َوَأين  َرُس  وُل اللَّ  ِه فَ  ِإْن ُه  مْ 

لَ  ٍة فَ  ِإْن ُه  ْم َأطَ  اُعوا  لِ  َذِلَك فَ  َأْعِلْمُهْم َأنَّ اللَّ  هَ  تَ   َرَض َعلَ  ْيِهْم مَخْ  َس َص  َلَواٍت يف ُك  ل  يَ   ْوٍم َولَي ْ قَ  ِد اف ْ
تَ     َرَض َعلَ   ْيِهْم َص   َدَقًة يف أَْم   َواهلِِْم تُ ْؤَخ    ُذ ِم   ْن أَْرِنيَ   اِئِهْم َوتُ    َردُّ  َعلَ    ى  لِ   َذِلَك فَ   َأْعِلْمُهْم َأنَّ اللَّ   َه اف ْ

 .(2)فُ َقرَاِئِهْم"
 .(3)يدل على أن الزكاة املفروضة تؤخذ من أرنياء املسلمني وترد يف فقرائهم وهذا احلديث

واجب  ة هل  م دون س  ائر  ق  ال أب  و عبي  د را  ه اهلل تعليق  اً عل  ى احل  ديث املتق  د م: "فجعله  ا 

                                 
 (.2/479تفسْي ابن كثْي )( 1)
(. وأخرجه مسلم يف كتاب االُّيان باب 1395حديث رقم ) أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، (2)

 : "أن معاذاً قال له..."، (،  عن ابن عباس 19الدعاء إىل الشهادتني وشرائع االسالم، حديث رقم )
 (.79-3/78( انظر املغن )3)
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 .(1)امللل، فهذا هو األصل فيه وله"اه 
 (4)والش  افعية (3)الكي  ةوامل (2)وعل  ى حت  رمي اعط  اء الزك  اة املفروض  ة للك  افر ر  ْي املؤل  ف احلنفي  ة

 .(5)واحلنابلة
 هو معن االمجا  الذي حكاه ابن املنذر  -واهلل اعلم  -وهذا 

ق    ال اب    ن املن    ذر را    ه اهلل: "وأمجع    وا عل    ى أن    ه ال يعط    ى م    ن زك    اة امل    ال أح    د م    ن أه    ل 
 .(6)الذمة"اه 

، م ن ذل  ك (7)فه ذا يف الزك اة املفروض  ة، فأّم ا ر  ْي الفريض ة فق  د ن زل الكت  اب بالرخص ة فيه  ا
لَْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنَّ اللََّه يَ ْهِدي َمْن َيَش اُء َوَم ا تُ ْنِفُق وا ِم ْن َخ ْْيٍ َفِأَنْ ُفِس ُكْم قوله تعاىل: 

 ونَ َوَم    ا تُ ْنِفُق    وَن ِإالَّ اْبِتغَ    اَء َوْج    ِه اللَّ    ِه َوَم    ا تُ ْنِفُق    وا ِم    ْن َخ    ْْيٍ ي ُ    َوفَّ إِلَ    ْيُكْم َوأَنْ     ُتْم ال ُتْظَلُم    
 .( 272)البقرة:

وس   بب ن   زول ه   ذه اآلي   ة: أن املس   لمني كره   وا أن يتص   دقوا عل   ى أقرب   ائهم م   ن املش   ركني، 
 .(8)، فنزلت هذه اآليةاالسالميريدوفم على 

ع  ن جعف  ر ب  ن إي  اس ع  ن س  عيد ب  ن جب  ْي ع  ن اب  ن عب  اس ق  ال: ك  انوا يكره  ون أن يرض  خوا 
لَْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنَّ اللََّه ذه اآلية: ألنساِبم من املشركني، فسألوا فرضخ هلم، فنزلت ه

ْنِفُق  وا يَ ْه ِدي َم  ْن َيَش  اُء َوَم  ا تُ ْنِفُق  وا ِم  ْن َخ  ْْيٍ َفِأَنْ ُفِس  ُكْم َوَم  ا تُ ْنِفُق  وَن ِإالَّ اْبِتغَ  اَء َوْج  ِه اللَّ  ِه َوَم  ا ت ُ 
 ."(9)ِمْن َخْْيٍ يُ َوفَّ إِلَْيُكْم َوأَنْ ُتْم ال ُتْظَلُمونَ 

أنه كان ي أمر  عن الني  جعفر بن أِب املغْية عن سعيد بن جبْي عن ابن عباس عن 
لَْيَس َعَلْيَك ُه َداُهْم َوَلِك نَّ اللَّ َه بأن ال يتصّدق إال على أهل االسالم حَّت نزلت هذه اآلية: 
 ِإالَّ اْبِتغَ  اَء َوْج  ِه اللَّ  ِه َوَم  ا تُ ْنِفُق  وا يَ ْه ِدي َم  ْن َيَش  اُء َوَم  ا تُ ْنِفُق  وا ِم  ْن َخ  ْْيٍ َفِأَنْ ُفِس  ُكْم َوَم  ا تُ ْنِفُق  ونَ 

                                 
 .728( األموال ألِب عبيد ص1)
 (.1/120، االختيار لتعليل املختار )52( خمتصر الطحاوي ص2)
 .115(، الكايف البن عبدالرب ص2/444املعونة للقاضي عبدالوهاب ) (3)
 (.2/27(، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب )1/124( كفاية األخيار يف حل راية االختصار )4)
 (.2/795(، معونة أوِل النهى شرح املنتهى )2/433( شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي )5)
 .51( االمجا  البن املنذر ص6)
 .728األموال ألِب عبيد ص (7)
 (: "وهذا قول اجلمهور"اه .1/327، وقال ابن اجلوزي راه اهلل يف زاد املسْي )728( انظر األموال ألِب عبيد ص8)
(، والنس   ائي يف تفس   ْيه 2193حت   ت رق   م  3/42، والب   زار )كش   ف األس   تار 605أخرج  ه أبوعبي   د يف األم   وال ص (9)

(، واحل    اكم يف 12453( حت    ت رق    م )12/54اين يف املعج    م الكب    ْي )(، والط    رب 5/587(، والط    ربي )1/282)
 (.4/191(، والبيهقي يف السنن )4/156( )2/285املستدرك )
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، ف أمر بالص دقة بع دها عل ى ك ل م ن س ألك م ن ك ل ِمْن َخْْيٍ يُ َوفَّ إِلَْيُكْم َوأَنْ ُتْم ال ُتْظَلُم ونَ 
 .(1)دين"

قال ابن اجلوزي راه اهلل عن د تفس ْي ه ذه اآلي ة: "واآلي ة حممول ة عل ى ص دقة التط و  إذ ال 
 .(2)الكافر من الصدقة املفروضة شيئاً"اه جيوز أن يعطى 

يِن وملَْ خُيْرُِج  وُكْم ِم  ْن ِديَ  ارُِكْم و قول  ه تع  اىل:  َه  اُكُم اللَّ  ُه َع  ِن الَّ  ِذيَن ملَْ يُ َق  اتُِلوُكْم يف ال  د  ال يَ ن ْ
ُِْ بُّ اْلُمْقِس ِطنيَ  َ ا ي َ .  َأْن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اللَّ َه  َه اُكُم اللَّ ُه َع ِن الَّ ِذيَن قَ اتَ ُلوُكْم يف ِإمنَّ ن ْ

ُْم َفُأولَئِ   كَ  يِن َوَأْخَرُج   وُكْم ِم   ْن ِديَ   ارُِكْم َوظَ   اَهُروا َعلَ   ى ِإْخ  رَاِجُكْم َأْن تَ َولَّ   ْوُهْم َوَم   ْن يَ تَ    َوهلَّ ُه   ُم  ال  د 
 .(9-8)املمتحنة: الظَّاِلُمونَ 

مل ينص   بوا احل   رب للمس   لمني وج   واز ]ق   ال املفس   رون: وه   ذه اآلي   ة رخص   ة يف ص   لة ال   ذين 
 .(3)برهم، وإن كانت املواالة منقطعة منهم[

 .(8نسان:ال)ا َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحب ِه ِمْسِكيناً َويَِتيماً َوَأِسْياً قال تعاىل: 
 قال ابن جريج راه اهلل: "مل يكن األسْي يومئذ إال من املشركني"

 .(4)يريد أن اهلل تبارك وتعاىل قد اد على اطعام املشركني"اه قال أبوعبيد راه اهلل: "
ق  ال احلس  ن البص  ري را  ه اهلل: "ل  يس أله  ل الذم  ة يف ش  يء م  ن الواج  ب ح  ق، ولك  ن إن 

 .(5)شاء الرجل تصّدق عليهم من رْي ذلك"
ويف حك   م زك    اة األم   وال زك    اة الفط   ر، ف    ال تعط    ى للفق   ْي الك    افر، عن   د مال    ك والش    افعي 

 .(6)وأاد
ويف حك   م زك   اة األم   وال : زك   اة الفط   ر؛ ف   ال تعط   ى للفق   ْي الك   افر، عن   د مال   ك والش   افعي 

 .(7)وأاد
ب  ل ج  ّوز اب  ن ق  يم اجلوزي  ة َتض  ية وق  ف الكف  ار عل  ى مس  اكينهم، ب  ل ووق  ف املس  لم عل  ى 

                                 
(، بإس  ناد حس  ن. ول  ه مت  ابع عن  د اب  ن أِب 567-1/596( أخرج  ه اب  ن أِب ح  اُت )كم  ا ذك  ره اب  ن كث  ْي يف تفس  ْيه )1)

 (.  1/295ر تفسْي ابن جزي الكلي )(. انظر ذريج أحاديث وآثا3/177شيبة يف املصنف )
 (.1/327( زاد املسْي )2)
 (.8/237( من كالم ابن اجلوزي راه اهلل يف كتابه زاد املسْي )3)
 .729( ما سبق ص4)
 .728-727( األموال ألِب عبيد ص5)
 (. 3/78( املغن )6)
 (.  3/78( املغن )7)
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املعني من الكفار أو على أقارب ه وب ن ف الن وحن وه، أو عل ى مس اكينهم أو فق رائهم، وال يك ون 
 اً وشرطاً يف االستحقاق و المانعاً منه. الكفر موجب

ق  ال اب   ن ق  يم اجلوزي   ة را   ه اهلل: "ف  إن قي   ل: فم   ا تقول  ون: ل   و وقف   وا ]يع  ن: الكف   ار[ عل   ى 
مساكني أه ل الذم ة، ه ل يس تحقونه دون مس اكني املس لمني، أو يس تحقه مس اكني املس لمني 

 دوفم، أو يشرتكون فيه؟
كني أهل الذمة، والوقف صدقة. فههن ا وص فان: قيل: ال ريب أن الصدقة جائزة على مسا 

وص  ف يُ ْعت  رب وه  و املس  كنة، ووص  ف ملغ  ي يف الص  دقة والوق  ف، وه  و الكف  ر؛ فيج  وز ال  دفع 
إل  يهم م  ن الوق  ف بوص  ف املس  كنة، ال بوص  ف الكف  ر؛ فوص  ف الكف  ر ل  يس مب  انع م  ن ال  ّدفع 

حينئ ذ فيج وز ال دفع إليهم، و الهو شرط يف الدفع، كما يظنه الغ الط أق بح الغل ط وأفحش ه، و 
 إليه مبسكنته، وإن أسلم فهو أوىل باالستحقاق.

ب  ني أن يك  ون الكف  ر جه  ة وموجب  اً، وب  ني أال يك  ون مانع  اً؛ فجع  ل الكف  ر جه  ة  (1)]فف  رق[
ال وموجباً لالستحقاق مضاد لدين اهلل تع اىل وحكم ه، وكون ه ر ْي م انع مواف ق لقول ه تع اىل: 

َه  اُكُم اللَّ  ُه َع  ِن الَّ  ِذي يِن وملَْ خُيْرُِج  وُكْم ِم  ْن ِديَ  ارُِكْم َأْن تَ بَ   رُّوُهْم َوتُ ْقِس  طُوا يَ ن ْ َن ملَْ يُ َق  اتُِلوُكْم يف ال  د 
ُِْبُّ اْلُمْقِسِطنيَ  يِن َوَأْخَرُج وُكْم ِم ْن .  إِلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه  َهاُكُم اللَّ ُه َع ِن الَّ ِذيَن قَ اتَ ُلوُكْم يف ال د  َا يَ ن ْ ِإمنَّ

ُْم َفُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ ِديَارُِكمْ  -8)املمتحنة:  َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخرَاِجُكْم َأْن تَ َولَّْوُهْم َوَمْن يَ تَ َوهلَّ
9). 

فإن اهلل سبحانه ملّا فى يف أّول السورة عن اذاذ املسلمني الكفار أولياء وقطع املودة بينهم 
ن امل  واالة وامل  ودة، فب  نّي س  بحانه أن ذل  ك وبي  نهم، ت  وّهم بعض  هم أن ب  رهم واالحس  ان إل  يهم م  

ليس من املواالة املنهي عنها، وأنه مل ينه عن ذلك. بل هو من االحس ان ال ذي ْب ه ويرض اه، 
وكتبه على كل شيء، وإمنا املنهي عنه توِل الكف ار وااللق اء إل يهم ب املودة. و الري ب أن جع ل 

تحقاق، م  ن أعظ  م م  واالة الكف  ار املنه  ي الكف  ر ب  اهلل وتك  ذيب رس  وله موجب  اً وش  رطاً يف االس  
عنها، فال يصح من املسلم، و الجيوز للحاكم تنفيذه من أوقاف الكفار، فأّما إذا وقفوا ذلك 
فيما بينهم، ومل يتحاكموا إلينا، و الاستفتونا عن حكم ه؛ مل يُتع رض هل م في ه، وحكم ه حك م 

 عقودهم وأنكحتهم الفاسدة.

                                 
 ( يف األصل املنقول عنه: "فالفرق".1)
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يص  ح من  ه م  ا واف  ق حك  م اهلل ورس  وله، فيج  وز أن يق  ف  وك  ذلك وق  ف املس  لم عل  يهم فإن  ه
عل    ى مع    نّي م    نهم أو عل    ى أقارب    ه وب    ن ف    الن وحن    وه، و اليك    ون الكف    ر موجب    اً وش    رطاً يف 
االس  تحقاق و المانع  اً من  ه، فل  و وق  ف عل  ى ول  ده أو أبي  ه أو قرابت  ه؛ اس  تحقوا ذل  ك، وإن بق  وا 

ن وق ف عل ى مس اكينهم وفق رائهم و على كف رهم، ف إن أس لموا ف أوىل باالس تحقاق، وك ذلك إ
 َزْمناهم وحنو ذلك، استحقوا وإن بقوا على كفرهم، فإن أسلموا فأوىل باالستحقاق.

وأّم  ا الوق   ف عل   ى كنائس   هم وب   َيعهم ومواض   ع كف   رهم ال   يت يقيم   ون فيه   ا ش   عار الكف   ر ف   ال 
ي ة علي ه، يصح من كافر و المسلم، فإن ذلك أعظم االعانة هل م عل ى الكف ر واملس اعدة والتقو 

 .(1)وذلك مناف لدين اهلل"اه 
ِإْن تُ ْب ُدوا الصَّ َدقَاِت فَِنِعمَّ ا ِه َي  وقد استدل صاحب تفسْي املنار بقول اهلل تبارك وتعاىل:

ْعَملُ   وَن َوِإْن ُذُْفوَه   ا َوتُ ْؤُتوَه   ا اْلُفَق   رَاَء فَ ُه   َو َخي ْ   ٌر َلُك   ْم َوُيَكف    ُر َع   ْنُكْم ِم   ْن َس   ي َئاِتُكْم َواللَّ   ُه مبَ   ا ت َ 
، عل  ى ج  واز الص  دقة عل  ى الك  افر، فق  ال: "اطل  ق يف اآلي  ة لف  ظ الفق  راء (271)البق  رة: َخبِ ْيٌ 

ومل يق  ل: فق  راءكم، ف  دل عل  ى أن الص  دقة تس  تحب عل  ى ك  ل فق  ْي، وإن ك  ان ك  افراً، وس  عت 
راته الكافر، فلم ْرمه لكفره من الرزق بسعيه، وكذلك مل ْرم عليه الصدقة عند عجزه ع ن 

 . (2)لكسب الذي يكفيه"اه ا
قل  ت: وه  ذا االس  تدالل إمن  ا يك  ون عل  ى ق  ول م  ن جع  ل اآلي  ة يف ص  دقة التط  و ، أّم  ا م  ن 

 قال: هي يف املفروضة أو فيهما، فإنه ال جيوز عنده دفع الزكاة املفروضة إىل الفقْي الكافر.
ن، واملعاه  د، الفق  ْي الك  افر م  ن الص  دقة حملّ  ه يف ال  ذمي، واملس  تأم إعط  اءوالبح  ث يف ج  واز 

أّم ا الك  افر احل رِب، ف  ال يعط ى م  ن الص دقة م  ا يتق  ّوى ب ه عل  ى احل رب، أو م  ا في ه الدالل  ة عل  ى 
َويُْطِعُم  وَن ع  ورة املس  لمني. ف  إن ك  ان الك  افر احل  رِب أس  ْياً ج  از إعط  اؤه، بدالل  ة قول  ه تع  اىل: 

، ف  إن األس  ْي مل يك  ن يومئ  ذ إال م  ن (8نس  ان:ال)ا الطََّع  اَم َعلَ  ى ُحب   ِه ِمْس  ِكيناً َويَِتيم  اً َوَأِس  ْياً 
 .-كما قال ابن جريج راه اهلل، فيما سبق نقله عنه   -املشركني 
ُهَم  ا قَالَ  ْت قَ  ِدَمْت َعلَ  يَّ  و ال يص  ح االس  تدالل حب  ديث َأمْسَ  اَء بِْن  ِت َأِب َبْك  ٍر َرِض  ي اللَّ  ُه َعن ْ

َوَس لََّم فَاْس تَ ْفتَ ْيُت َرُس وَل اللَّ ِه َص لَّى اللَّ ُه  ى اللَّ ُه َعَلْي هِ أُم ي َوِهَي ُمْشرَِكٌة يف َعْه ِد َرُس وِل اللَّ ِه َص لَّ 

                                 
 (.302-1/300أهل الذمة )( أحكام 1)
 (.3/81( تفسْي املنار )تفسْي القرآن احلكيم( )2)
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، ال يص ح االس تدالل ِب ذا (1)َعَلْيِه َوَسلََّم قُ ْلُت َوِهَي رَاِربَ ٌة أََفَأِص ُل أُم  ي قَ اَل نَ َع ْم ِص ِلي أُمَّ ِك"
مه ا املش ركة احلربي ة احلديث على جواز الص دقة مطلق اً عل ى الك افر احل رِب؛ ألن ص لة أمس اء أل

، وهذا هو قوهلا رضي اهلل عنه ا: "َوِه َي إمنا كانت يف زمن العهد الذين بني قريش والرسول 
؛ ف ال دالل ة يف احل ديث عل ى ج واز دف ع (2)َوَس لََّم" ُمْشرَِكٌة يف َعْه ِد َرُس وِل اللَّ ِه َص لَّى اللَّ ُه َعَلْي هِ 
 اً يف رْي زمن العهد؛ تأّمل.الصدقة ألحد الوالدين إذا كان كافراً حربي

َه  اُكُم اللَّ  ُه َع  ِن الَّ  ِذيَن ملَْ يُ َق  اتُِلوُكْم يف نع  م، اآلي  ة الس  ابقة وه  ي قول  ه تب  ارك وتع  اىل:  ال يَ ن ْ
ُِْ   بُّ اْلُمْقِس   ِطنيَ  يِن وملَْ خُيْرُِج   وُكْم ِم   ْن ِديَ   ارُِكْم َأْن تَ بَ    رُّوُهْم َوتُ ْقِس   طُوا إِلَ   ْيِهْم ِإنَّ اللَّ   َه  َ   ا .  ال   د  ِإمنَّ

يِن َوَأْخَرُج  وُكْم ِم  ْن ِديَ  ارُِكْم َوظَ  اَهُروا َعلَ  ى ِإْخ  رَاِجُكمْ  َه  اُكُم اللَّ  ُه َع  ِن الَّ  ِذيَن قَ  اتَ ُلوُكْم يف ال  د  َأْن  يَ ن ْ
ُْم َفُأولَئِ َك ُه ُم الظَّ اِلُمونَ  ن   يف ج واز االحس ان إىل ؛ ( 9-8)املمتحن ة: تَ َولَّْوُهْم َوَم ْن يَ تَ  َوهلَّ

ن مل يقاتلون  ا يف ال  دين، ومل يظ  اهروا عل  ى أخراجن  ا، ف  إذا ك  ان احل  ال ك  ذلك، ف  إن اآلي  ة مل ال  ذي
 ، واهلل اعلم.(3)تنه عنه

فإذا تقرر عندك ذلك، فهل يبق حم ل للطع ن يف حكوم ة اململك ة العربي ة الس عودية واهتامه ا 
 بإضاعة أموال املسلمني؟ 

                                 
(، واللف  ظ ل  ه، وأخرج  ه مس  لم يف  2620( أخرج  ه البخ  اري يف كت  اب اهلب  ة، ب  اب اهلدي  ة للمش  ركني، ح  ديث رق  م )1)

ركني، حديث رقم كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد، والوالدين، ولو كانوا مش
(1003.) 

 (.5/234( فتح الباري )2)
 (.237-8/236( انظر زاد املسْي )3)
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 رابعاً: الرد على قوله: 
 سمح بالبنوك الربوية، وتحميها، وهذا استحالل مكفر"الحكومة السعودية ت"

 
لبن  وك الربوي  ة، ويق  ول: اس  تحالل يف اململك  ة العربي  ة الس  عودية بس  بب ابع  ض الن  اس طع  ن ي

  االدولة للربا من األمور املكفرة، وذلك من خالل مساحها هل
 العلماء  فإذا قيل له: إن الربا من الكبائر، والذنوب العظيمة وهو رْي مكفر، بإمجا 

ب   ة العق   ود احملرم   ة املش   تملة عل   ى الرب   ا ه   ي دلي   ل االس   تحالل، اق   ال: ه   و ك   ذلك، لك   ن كت
حك   م  وال   دليل عل   ى أن كتاب   ة العق   د الرب   وي واايت   ه ه   ي دلي   ل االس   تحالل، أن الرس   ول 

بكف  ر م  ن نك  ح زوج  ة أبي  ه، ألن  ه عق  د عليه  ا، ومعل  وم أن نك  اح احمل  ارم ل  يس بكف  ر، لكن  ه مل  ا 
كت ب العق د، ص ار اس تحالال، خي رج ص احبه م ن املل ة، وه ذا م ا ج اء يف احل ديث عقد عليها و 

  ؟أَْيَن تُرِيدُ  :َصْبُت َعم ي َوَمَعُه رَايٌَة فَ ُقْلتُ : أَعْن يَزِيَد ْبِن اْلبَ رَاِء َعْن أَبِيِه قَالَ 
َرين َأْن َأْض   ِرَب ُعنُ َق   ُه َوآُخ    َذ ِإىَل َرُج   ٍل َنَك   َح اْم   رَأََة أَبِي    ِه فَ   َأمَ  بَ َعثَ   ِن َرُس   وُل اللَّ    ِه  :فَ َق   الَ 

 .(1)"َماَلهُ 
ِإىَل َرُج   ٍل تَ    َزوََّج اْم   رَأََة أَبِي   ِه َأْن  بَ َعثَ   ِن َرُس   وُل اللَّ   ِه : "َع   ْن ُمَعاِويَ   َة بْ   ِن قُ    رََّة َع   ْن أَبِي   ِه قَ   الَ 

 .(2)"َأْضِرَب ُعنُ َقُه َوُأَصف َي َماَلهُ 
لوا مناط االس تحالل ه و العق د، ق الوا: وك ذا يف فاستدلوا بكونه تزوج أي عقد عليها، فجع

البن   وك الربوي   ة يكت   ب العق   د احمل   رم، عق   د الرب   ا ور   ْيه، مث ي   دافع عنه   ا، وحتم   ى، وم   ن خي   الف 
  وجعلوا إعطاء االذن والرتاخي  للبنوك الربوية دليال على االستحالل  يعاقب.

 أقول مستعيناً باهلل : 
ب  ني ي  دي حتقي  ق احل  ق يف ذل  ك، ح  َّت تتض  ح ص  ورته أرى أن  ه الب  د م  ن تقري  ر بع  ض األم  ور 

 بإذن اهلل تعاىل:

                                 
(، وق ال : 1362(، والرتمذي يف كتاب األحكام، باب من تزوج امرأة أبي ه، ح ديث رق م )4/292أخرجه أاد )( 1)

(، والنس ائي 4457"حديث حسن رريب"، وأبوداود يف كتاب احلدود، باب يف الرجل يزين حبرُّيه، ح ديث رق م )
(، واب ن ماج ه يف كت اب احل دود ب اب م ن ت زوج 3331يف كتاب النكاح باب نكاح ما نكح اآلباء، حديث رقم )

(، وص   ححه عل   ى ش   رط الش   يخني، واحل   ديث 2/191(، واحل   اكم )2607ب   امرأة أبي   ه م   ن بع   ده، ح   ديث رق   م )
 (. 8/18صححه األلباين يف إرواء الغليل )

 (.2608كتاب احلدود باب من تزوج بامرأة أبيه من بعده، حديث رقم )أخرجه ابن ماجه يف  ( 2)
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 أوَلً : أنواع اَلستحالل :
 جيب أن تعلم أن االستحالل أمر يرجع إىل االعتقاد والقلب، وهو على نوعني :

النو  األول : االستحالل املكفر املخرج من امللة . وضابطه أن يقوم لدى الشخ   
 اهلل تعاىل، مث هو يعتقد أنه حالل. العلم بأن هذا الشيء حرمه 

النو  الثاين : االستحالل رْي املخرج من امللة، وهو االستحالل العملي، مبعن فعل  
 املعصية، مع االعرتاف بكوفا معصية، وأنه آمث، وأنه مستحق للعقوبة.

ُّي ان  واالستحالل العملي ال ُّيتنع وجوده يف املؤمن، ولكنه واحلال هذه ال يس تحق اس م اال
املطل  ق إمن  ا ه  و م  ؤمن فاس  ق. ق  ال اب  ن تيمي  ة را  ه اهلل: "فحقي  ق ب  املؤمن أن ْ  ذر اس  تحالل 
حم  ارم اهلل تع  اىل، وأن يعل  م أن ذل  ك م  ن أش  د أس  باب العقوب  ة، وذل  ك يقتض  ي أن  ه م  ن أعظ  م 

 .(1)اخلطايا واملعاصي"اه 
ال   يت حرمه   ا الق   رآن( )أي: احمل   ارم ف   ا أاعتق   اد : واالس   تحالل ق   ال اب   ن تيمي   ة را   ه اهلل: "

 .حلهاأن اهلل أوذلك يكون تارة باعتقاد  ؛حالل له
 .ن اهلل مل ْرمهاأوتارة باعتقاد 

 .ن اهلل حرمهاأوتارة بعدم اعتقاد 
 .ُّيان بالرسالةالُّيان بالربوبية أو خللل يف االوهذا يكون خللل يف ا

 .ويكون جحدا حمضا رْي مبن على مقدمة
من  ا ح  رم م  ا حرم  ه اهلل مث ُّيتن  ع ع  ن الت  زام ه  ذا إن الرس  ول أا ويعل  م ن اهلل حرمه  أوت  ارة يعل  م 

 .فهذا اشد كفرا ِمن قبله ،التحرمي ويعاند احملرم
 .ن من مل يلتزم هذا التحرمي عاقبه اهلل وعذبهأوقد يكون هذا مع علمه ب

دم ع   إىلم  ر وقدرت  ه فيع  ود ه  ذا آلم  ا خلل  ل يف اعتق  اد حكم  ة اإب  اء الن ه  ذا االمتن  ا  واإمث 
 .التصديق بصفة من صفاته

ه ذا ؛ وحقيقت ه كف ر ،و اتباعا لغرض النفسأوقد يكون مع العلم جبميع ما يصدق به َتردا 
نه يعرتف هلل ورسوله بكل ما اخرب به ويصدق بكل ما يصدق به املؤمن ون لكن ه يك ره ذل ك أل

التزمه وابغض هذا اقر بذلك وال  نا الأ :ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته ملراده ومشتهاه ويقول

                                 
 (. 3/120إقامة الدليل على إبطال التحليل )ضمن الفتاوى الكربى( )( 1)
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 .احلق وانفر عنه
ن ِمل وء آس الم والق ر الوتكف ْي ه ذا معل وم باالض طرار م ن دي ن ا ؛ولفهذا نو  رْي الن و  األ

القيام ة ع امل  اشد الن اس ع ذابا ي وم : "من تكفْي مثل هذا النو  بل عقوبته اشد ويف مثله قيل
 .بليس ومن سلك سبيلهإوهو "، مل ينفعه اهلل بعلمه

ن ال يفعل  ه أه  ر الف  رق ب  ني العاص  ي فان  ه يعتق  د وج  وب ذل  ك الفع  ل علي  ه ْو  ب وِب  ذا يظ
ُّيان بالتصديق واخلضو  واالنقياد وذلك التى من األكن الشهوة والنفرة منعته من املوافقة فقد 

 .(1)"اه قول وعمل لكن مل يكمل العمل
 .(2)ثانياً : "اليقين َل يزول بالشك"

 ؛ اب فيما يتعلق باحلكام حديث الرسول وقد أكد هذا املعن يف هذا الب
َأْص  َلَحَك  :َدَخْلنَ  ا َعلَ  ى ُعبَ  اَدَة بْ  ِن الصَّ  اِمِت َوُه  َو َم  رِيٌض قُ ْلنَ  ا :َع  ْن ُجنَ  اَدَة بْ  ِن َأِب أَُميَّ  َة قَ  الَ 

ْعتَ ُه ِم ْن النَّ ِي   َفُعَك اللَّ ُه بِ ِه مسَِ  :فَ َبايَ ْعنَ اُه فَ َق الَ  ِيُّ َدَعانَ ا النَّ  :قَ الَ  اللَُّه َحد ْث حِبَِديٍث يَ ن ْ
نَ   ا َأْن بَايَ َعنَ   ا َعلَ   ى السَّ   ْمِع َوالطَّاَع   ِة يف َمْنَش   ِطَنا َوَمْكَرِهنَ   ا َوُعْس   رِنَا َوُيْس   رِنَا وَ  أَثَ    َرًة ِفيَم   ا َأَخ   َذ َعَلي ْ

َنا  .َعَلي ْ
 .(3)"ِعْندَُكْم ِمْن اللَِّه ِفيِه بُ ْرَهان  َوَأْن ََل نُ َنازَِع اأْلَْمَر َأْهَلُه ِإَلَّ َأْن تَ َرْوا ُكْفًرا بَ َواًحا 

فاحل  ديث يق  رر أن األص  ل يف احل  اكم املس  لم احلك  م بإس  المه، وأن ال ينق  ل ع  ن ذل  ك إال 
"، وعلى هذا جمرد الظن والش ك ِإَلَّ َأْن تَ َرْوا ُكْفًرا بَ َواًحا ِعْندَُكْم ِمْن اللَِّه ِفيِه بُ ْرَهان  "بيقني،  

احل   اكم، وم   ا دام احل   ال ك    ذلك يرج   ع إىل األص   ل وه   و احلك    م  ال يص   ح مع   ه احلك   م بكف    ر
 بإسالمه.

م  ا ج  اء َع  ْن َأِب في واحل  ال يف تكف  ْي املس  لم ال  ذي مل يثب  ت كف  ره كم  ا ق  ال رس  ول اهلل 
ْد بَ  اَء بِ  ِه قَ  اَل: ِإَذا قَ  اَل الرَُّج  ُل أِلَِخي  ِه يَ  ا َك  اِفُر فَ َق   ُهَريْ   َرَة َرِض  َي اللَّ  ُه َعْن  ُه: "َأنَّ َرُس  وَل اللَّ  ِه 

 .(4)َأَحُدمُهَا"

                                 
 (.972-3/971الصارم املسلول )( 1)
ال ي زول  هذه إحدى القواعد اخلمس الكربى اليت يدور عليه ا الفق ه االس المي، وه ي: "األم ور مبقاص دها، واليق ني( 2)

 بالشك، والضرر يزال، واملشقة الب التيسْي، والعادة حمكمة".
(، ومس   لم يف كت   اب 7056: "س   رتون .."، ح   ديث رق  م )أخرج  ه البخ   اري يف كت   اب الف   ، ب   اب ق   ول الن  ي ( 3)

 (.1709االمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف رْي معصية، حديث رقم )
 (.6103اب من كفر أخاه بغْي تأويل فهو كما قال، حديث رقم )( أخرجه البخاري يف كتاب األدب، ب4)
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 ثالثاً : مقامات النظر واَلستدَلل:
 ال يصح االستدالل باآلية واحلديث إال بعد أربعة مقامات، وهي:

 النظر يف ثبوت الن . - 
 النظر يف صحة االستدالل. - 
 سالمته من النسخ. - 
 سالمته من املعارض. - 

لدول ة مب ا تق دم، ال يس تقيم إال إذا حتص ل ه ذه إذا تقرر هذا، فإن االس تدالل عل ى تكف ْي ا
 املقامات وعليه ؛ أقول: 

 أّما احلديث فهو حديث ثابت، ورْي منسوخ.
يبق ى النظ  ر يف ص  حة االس  تدالل والس  المة م  ن املع ارض، وه  ذا م  ا مل يت  وفر يف م  ا اس  تدلوا 

 به، وبيانه كما يلي:
استحالل الربا الواق ع بس بب كتاب ة الدعوى : أن مناط نقض االسالم يف البنوك الربوية هو 

 العقود، وكتابة العقد دليل االستحالل، واايتها بالباطل، والدفا  عنها 
 هذه هي الدعوى  

فل و ق ررت أن كتاب  ة العق د الباط ل يف الش  يء احمل رم ال تك ون دل  يالً عل ى االس تحالل، بط  ل 
 .استدالهلم حبديث الرباء 

ايت   ه واحل   رص علي   ه رر   م بطالن   ه وخمالفت   ه لش   ر  اهلل ول   و ق   ررت أن ال   دفا  ع   ن الباط   ل وا
 تعاىل ليست منافيه لثبوت االسالم بطل قوهلم من هذه اجلهة 

 وهذا ما سأقرره هنا فاعرين اهتمامك :
أن مسألة احلكم بغْي ما أنزل اهلل تعاىل فيها ص ورتان، ص ورة  –رفر اهلل ِل و لك  -تعلم 

 حمل إمجا ، وصورة حمل اختالف.
لص  ورة اجملم  ع عليه  ا : فه  ي ص  ورة حك  م القاض  ي يف القض  ية والقض  يتني بغ  ْي م  ا أن  زل أم  ا ا

اهلل، لش   هوة أو لغ   رض دني   وي. فه   ذه الص   ورة ال يكف   ر ص   احبها باالمج   ا ، م   ع كون   ه يص   در 
 صكاً باحلكم، ويلزم به احملكوم عليه، ويعاقب على خمالفته.

، ف ذهب الش يخ اب ن ب از واأللب اين إىل أّما الصورة املختلف فيها : فهي صورة التشريع الع ام
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أن حكمه  ا مث  ل األوىل، كف  ر دون كف  ر، وذه  ب آخ  رون م  ن أه  ل العل  م إىل كوف  ا كف  ر أك  رب 
 خمرج من امللة، وأفا من كفر التوِل واالعراض.

بإمجا  العلماء مل يكفر القاضي مع كونه يصدر ص كاً يف حكومت ه،  –وفقك اهلل  -تأمل 
ومل يكف  روه باالمج  ا  م  ع كون  ه ْم  ي حكم  ه الباط  ل وي  دافع عن  ه، والص  ك أق  وى م  ن العق  د. 

 ويعاقب خمالفه.
إذ ل  و ك  ان جم  رد كتاب  ة العق  د الباط  ل دلي  ل عل  ى  وه  ذا خي  الف اس  تدالهلم حب  ديث ال  رباء 

االستحالل ملا اتفقوا يف صورة القاضي يقضي بغْي م ا أن زل اهلل يف القض ية والقض يتني ويص در 
 فر كفر خمرجاً له من امللة بذلك صكاً، أنه ال يك

ال لكان إليس هو كتابة العقد، و  ففي هذا دليل أن مناط التكفْي يف حديث الرباء 
 هذه واحدة. لة القاضي أاحلكم به يف مس

َن أَيْ  :َذَهْب ُت أِلَْنُص َر َه َذا الرَُّج َل فَ َلِقيَ ِن أَبُ و َبْك َرَة فَ َق الَ : َع ْن اأْلَْحنَ ِف بْ ِن قَ  ْيٍس قَ الَ وجاء 
ْع   ُت َرُس   وَل اللَّ   ِه  :أَْنُص   ُر َه   َذا الرَُّج   َل قَ   الَ  :قُ ْل   تُ  ؟تُرِي   دُ  ِإَذا اْلتَ َق   ى : "يَ ُق   ولُ  اْرِج   ْع فَ   ِإين  مسَِ

َفْيِهَما فَاْلَقاتِ  ُل َواْلَمْقتُ  وُل يف النَّ  اِر فَ ُقْل  تُ  يَ  ا َرُس  وَل اللَّ  ِه َه  َذا اْلَقاتِ  ُل َفَم  ا بَ  اُل  :اْلُمْس  ِلَماِن ِبَس  ي ْ
 .(1)"ِإنَُّه َكاَن َحرِيًصا َعَلى قَ ْتِل َصاِحِبهِ  :قَالَ  ؟َمْقُتولِ الْ 

يف ه  ذا احل  ديث أن م  ن ك  ان حريص  اً بقلب  ه وبفعل  ه عل  ى الباط  ل ي  دافع عن  ه، ويب  ذل دون  ه 
نفس  ه ال يكف  ر، أال ت  رى أن الرس  ول ب  دأ احل  ديث بقول  ه: "املس  لمان" فه  م بفعلهم  ا مل خيرج  ا 

 عن اسم االُّيان.
وك واحلرص عليها مع ما فيها من الربا والدفا  عنها، ال يكفر من فعل ذلك، وكذا يف البن

 هذه الثانية. مع كونه ارتكب كبْية، ومعصية عظيمة.
ِإنَُّك  ْم َذَْتِص  ُموَن ِإَِلَّ َوَلَع  لَّ بَ ْعَض  ُكْم َأْن َيُك  وَن : "قَ  اَل َرُس  وُل اللَّ  ِه  :َع  ْن أُم  َس  َلَمَة قَالَ  تْ 

تِ  ِه ِمْن بَ ْعٍض َفأَْقِض َي لَ ُه َعلَ ى حَنْ ٍو ِمَّ ا َأمْسَ ُع ِمْن ُه َفَم ْن َقطَْع ُت لَ ُه ِم ْن َح ق  َأِخي ِه َش ْيًئا َأحلََْن حِبُجَّ
َا أَْقَطُع َلُه ِبِه ِقْطَعًة ِمْن النَّارِ   .(2)"َفاَل يَْأُخْذُه فَِإمنَّ

                                 
(، 31أخرج  ه البخ  اري يف كت   اب االُّي  ان ب   اب وإن طائفت  ان م   ن امل  ؤمنني اقتتل   وا فاص  لحوا بينهم   ا، ح  ديث رق   م )( 1)

 (.2888ومسلم يف كتاب الف  و أشراط الساعة، باب إذا التقى املسلمان بسيفيهما"،حديث رقم )
(، ومس لم يف كت اب 2681خاري يف كتاب الشهادات، ب اب م ن أق ام البين ة بع د اليم ني، ح ديث رق م )أخرجه الب( 2)

 (.1713األقضية، باب احلكم بالظاهر، واللحن باحلجة، حديث رقم )
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وجع ل الرس ول  ففي هذا احلديث أن من زين الباطل، ودافع عنه، حَّت أظهره مبظهر احل ق،
 .يقضي له به، مع كون احلق على خالفه، أن من فعل ذلك ال يكفر 

وكذا احلال يف التكفْي بالبنوك الربوية، ال ْكم بالكفر جملرد أنه يزين فيها الباطل ويعرض 
 .هذه الثالثة مبعرض احلق، فإنه يبقى على حاله.

ي  لبن    وك الرب    ا ال ي    دل عل    ى وِب    ذه األم    ور نفس    ها تعل    م أن جم    رد إعط    اء االذن والرتاخ    
 االستحالل املخرج من امللة من باب أوىل  

وإذا تقرر عندك ما قدمته يف هذه املواضع الثالثة اليت تبني عدم س المة اس تدالهلم حب ديث 
من املعارضة، ظهر لك ع دم ص حة ق وهلم حبص ول االس تحالل يف البن وك الربوي ة مب ا  الرباء 

تها، والدفا  عنها، وتبقى املسألة جمرد ظن وت وهم وش ك، ال يق وم ذكره من كتابة العقود وااي
على دفع احلق، واألصل اليقين املتقرر، هو أن اململكة العربية السعودية دول ة مس لمة حكوم ة 

 وشعباً، فنبقى على اليقني، واهلل املوفق.
ل، وقد ، فاجلواب هو االستحالما مناط التكفْي يف حديث الرباء  :فإن قيلفائدة : 
 بأمر ريي، وليس لنا إال احلكم بالظاهر. علمه الرسول 

ج  اء يف مس  ائل االم  ام أا  د رواي  ة ابن  ه عب  داهلل: "س  ألت أِب ع  ن الرج  ل يت  زوج ب  ذات حم  رم 
من  ه، وه  و ال يعل  م ب  ه، مث عل  م، ق  ال: إن ك  ان عم  داً يض  رب عنق  ه ويؤخ  ذ مال  ه، وإن ك  ان ال 

 ن هلا ما أخذت و ال يرجع عليها بشيء.يعلم يفرق بينهما، كأنه استحسن أن يكو 
قل   ت ألِب: ح   ديث ال   رباء: أن رج   الً أع   رس ب   امرأة أبي   ه؟ ق   ال: ذاك عل   ى أن   ه عل   م ت   زوج 

 وأعرس بامرأة أبيه، وهذا ال يكون إال على علم.
بقتل  ه وأخ  ذ  : "أن رج  الً ت  زوج ام  رأة أبي  ه ف  أمر الن  ي س  ألت أِب ع  ن ح  ديث الن  ي 

أن ذل  ك من  ه عل  ى االس  تحالل، ف  أمر بقتل  ه مبنزل  ة املرت  د  –اهلل اعل  م و  -مال  ه. ق  ال أِب: فن  رى 
قال: "ال ي رث املس لم الك افر،  وأخذ ماله. قال أِب: وكذلك املرتد ال يرثه أهله، ألن الني 

 .(1)و ال الكافر املسلم"اه 

                                 
ورة/ مسائل االمام أاد بن حنبل روية ابنه عبداهلل / حتقيق ودراسة د. علي سيليمان املهنا/ مكتبة الدار باملدينة املن( 1)

 (.1498-1497(. املسألة رقم )1085-3/1084ه ، )1406الطبعة األوىل 
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 خامساً : الرد على قوله: 
 "دالمملكة العربية السعودية تحارب المجاهدين وتبطل الجها"

 
يرى بعض الناس أن الدولة ألغت اجلهاد، ألن جهاد الدفع اليوم فرض عني، وهي مل تعلن 
اجلهاد، بل هي َتنع من يريد اخلروج للجهاد، يف العراق وأفغانستان، وتلقي القبض على من 

 يأيت من تلك اجلهات.
 :  للرد على هذه الشبهة وأقول
 لك، كيف واجلهاد ذروة سنام االسالم؟ مل تلغ اجلهاد، وليس هلا ذالسعودية الدولة 

َ د ْث بِ ِه نَ ْفَس ُه َعْن َأِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُس وُل اللَّ ِه وقد جاء  ُْ : "َم ْن َم اَت وملَْ يَ ْغ ُز وملَْ 
 .(1)َماَت َعَلى ُشْعَبٍة ِمْن نَِفاٍق"

ان، الب  د م  ن حتققه  ا وك ل م  ا يف األم  ر أن اجله اد عب  ادة تتعل  ق ِب  ا أحك ام، هل  ا ش  روط وأرك 
 حَّت يتم القول بالوجوب 

 وهؤالء يرون أن جهاد الدفع واجب فرض عني، وأن الدولة قصرت يف ذلك 
 ولتحقيق احلق يف ذلك أنب ه على النقاط التالية :

 َل جهاد مع عدم القدرة النقطة األولى : 
 مناط التكليف.؛ إذ هي القدرة األصل يف تكاليف االسالم

(، ويقول 286البقرة: من اآلية ال ُيَكل ُف اللَُّه نَ ْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَهاعاىل: يقول اهلل ت
(، ويقول سبحانه 7)الطالق: من اآلية ال ُيَكل ُف اللَُّه نَ ْفسًا ِإالَّ َما آتَاَهاسبحانه وتعاىل: 

 (.16)التغابن: من اآلية فَات َُّقوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتمْ وتعاىل: 
َلُكْم  َأِب ُهَريْ   َرَة َع  ْن النَّ  ِي   وَع  نْ  َ  ا َهلَ  َك َم  ْن َك  اَن قَ   ب ْ  بس  ؤاهلمقَ  اَل: "َدُع  وين َم  ا تَ   رَْكُتُكْم ِإمنَّ

ِمْن   ُه َم   ا  َواْخ   ِتاَلِفِهْم َعلَ   ى أَْنِبيَ   اِئِهْم فَ   ِإَذا نَ َهْي   ُتُكْم َع   ْن َش   ْيٍء فَ   اْجَتِنُبوُه َوِإَذا أََم   ْرُتُكْم بِ   َأْمٍر فَ   ْأُتوا
 .(2)َتطَْعُتْم"اسْ 

                                 
( أخرج   ه مس   لم يف ص   حيحه يف كت   اب االم   ارة، ب   اب ذم م   ن م   ات ومل يغ   ز ومل ْ   دث نفس   ه ب   الغزو، ح   ديث رق   م 1)

 ".ِلَك َكاَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه (، ويف آخره: "قَاَل اْبُن َسْهٍم: قَاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن اْلُمَباَرِك: فَ نُ َرى َأنَّ ذَ 1910)
(، 7288بالكت  اب والس  نة، ب  اب االقت  داء بس  نن رس  ول اهلل، ح  ديث رق  م ) االعتص  امأخرج  ه البخ  اري يف كت  اب ( 2)

 (.1337ومسلم يف كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يف العمر، حديث رقم )
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َوأَِع    دُّوا هَلُ    ْم َم    ا أن اهلل س    بحانه وتع    اىل يق    ول:   ه    اداجلوِم    ا يزي    د أن الق    وة ش    رط القام    ة 
ال اْس   َتطَْعُتْم ِم   ْن قُ    وٍَّة َوِم   ْن رِبَ   اِط اخْلَْي   ِل تُ ْرِهبُ   وَن بِ   ِه َع   ُدوَّ اللَّ   ِه َوَع   ُدوَُّكْم َوآَخ   رِيَن ِم   ْن ُدوِفِ   ْم 

  يَ ْعَلُمُه  ْم َوَم  ا تُ ْنِفُق  وا ِم  ْن َش  ْيٍء يف َس  ِبيِل اللَّ  ِه ي ُ  َوفَّ إِلَ  ْيُكْم َوأَنْ   ُتْم ال ُتْظَلُم  ونَ تَ ْعَلُم  ونَ ُهُم اللَّ  هُ 
 .(60)ألنفال:

َع ُعْقَبَة بْ َن َع اِمٍر يَ ُق ولُ ويف احلديث  ْع ُت َرُس وَل اللَّ ِه  :َعْن َأِب َعِليٍّ ُُثَاَمَة ْبِن ُشَفيٍّ أَنَُّه مسَِ مسَِ
  َعَلى اْلِمْنرَبِ يَ ُقولُ َوُهَو:  ٍَوأَِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ  وَّة :َأاَل ِإنَّ اْلُق وََّة  (، 60)األنف ال

 .(1)"الرَّْمُي َأاَل ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّْمُي َأاَل ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّْميُ 
 عدة هي الرمي. ففي هذا أن االعداد لقتال العدو البد منه، وأن أنفع القوة امل

ويف اآلي  ة واحل  ديث م  ا يش  ْي إىل أن  ه الب  د م  ن االع  داد للق  وة قب  ل القت  ال واجله  اد، ف  إن مل 
 تكن هناك قوة فال جهاد و ال قتال 

ذََك َر َرُس وُل ": َعْن الن َّوَّاِس بْ ِن مَسَْع اَن قَ الَ وِما يدل على أن القدرة شرط يف اجلهاد ما جاء 
فَ َلمَّ  ا ُرْحنَ  ا إِلَْي  ِه  ،َت َر  َداٍة َفَخفَّ  َض ِفي  ِه َوَرفَّ  َع َح  َّتَّ ظَنَ نَّ  اُه يف طَائَِف  ِة النَّْخ  لِ ال  دَّجَّاَل َذا اللَّ  ِه 

يَ  ا َرُس  وَل اللَّ  ِه ذََك  ْرَت ال  دَّجَّاَل َر  َداًة َفَخفَّْض  َت ِفي  ِه  :قُ ْلنَ  ا ؟َم  ا َش  ْأُنُكمْ  :َع  َرَف َذلِ  َك ِفينَ  ا فَ َق  الَ 
    يف طَائَِفِة النَّْخلِ َوَرف َّْعَت َحَّتَّ ظَنَ نَّاهُ 

ِإْذ احلديث وفيه ذكر الدجال ، مث ذكر نزول عيسى ابن م رمي علي ه الص الة والس الم فق ال: 
 َواِض  ًعا بَ َع  َث اللَّ  ُه اْلَمِس  يَح ابْ  َن َم  ْرمَيَ فَ يَ ْن  زُِل ِعْن  َد اْلَمنَ  اَرِة اْلبَ ْيَض  اِء َش  ْرِقيَّ ِدَمْش  َق بَ   نْيَ َمْه  ُروَدتَ نْيِ 

َِْ  َكفَّْي  ِه  َر ِمْن  ُه مُجَ  اٌن َك  اللُّْؤُلِؤ فَ  اَل  لُّ َعلَ  ى َأْجِنَح  ِة َمَلَك  نْيِ ِإَذا طَْأطَ  أَ رَْأَس  ُه َقطَ  َر َوِإَذا َرفَ َع  ُه حَتَ  دَّ
اِب لُ دٍّ بَ ِلَكاِفٍر جيَُِد رِيَح نَ َفِسِه ِإالَّ َماَت َونَ َفُسُه يَ ْنَتِهي َحْيُث يَ ْنَتِهي طَْرفُ ُه فَ َيْطلُبُ ُه َح َّتَّ يُْدرَِك ُه بِ 

ث ُ  َ   د  ُهْم فَ يَ ْقتُ لُ  ُه مُثَّ يَ  ْأيت ِعيَس   ى ابْ  َن َم  ْرمَيَ قَ    ْوٌم قَ  ْد َعَص  َمُهْم اللَّ   ُه ِمْن  ُه فَ َيْمَس  ُح َع   ْن ُوُج  وِهِهْم َوُْ
َنَما ُهَو َكَذِلَك ِإْذ َأْوَحى اللَُّه ِإىَل ِعيَس ى ِعَباًدا لِ ي ََل ِإنِّي َقْد َأْخَرْجُت  :ِبَدَرَجاهِتِْم يف اجْلَنَِّة فَ بَ ي ْ

َع  ُث اللَّ  ُه يَ  ْأُجوَج َوَم  ْأُجوَج َوُه  ْم ِم  ْن ُك  ل   يَ  َداِن أِلََح  د  ِبِقتَ  اِلِهْم َفَح  رِّْز ِعبَ  اِدي ِإلَ  ى الط   ورِ  َويَ ب ْ
َرِة َطرَبِيََّة فَ َيْشَربُوَن َما ِفيَها َوَُّيُرُّ آِخرُُهمْ   فَ يَ ُقوُلوَن َلَقْد َك اَن َحَدٍب يَ ْنِسُلوَن فَ َيُمرُّ َأَوائُِلُهْم َعَلى حُبَي ْ

ْن ِمائَ ِة ِِبَِذِه َمرًَّة َماٌء َوَُْْصُر َنِيُّ اللَِّه ِعيَسى َوَأْص َحابُُه َح َّتَّ َيُك وَن رَْأُس الث َّ ْوِر أِلََح ِدِهْم َخي ْ رًا ِم 
اللَّ  ُه َعلَ  ْيِهْم الن َّغَ  َف يف رِقَ  اِِبِْم ِدينَ  اٍر أِلََح  دُِكْم اْليَ   ْوَم فَ يَ ْرَر  ُب نَ  ِيُّ اللَّ  ِه ِعيَس  ى َوَأْص  َحابُُه فَ يُ ْرِس  ُل 

                                 
 (.1917ث عليه، حديث رقم )أخرجه مسلم يف كتاب االمارة، باب فضل الرمي، واحل( 1)
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فَ ُيْص   ِبُحوَن فَ ْرَس   ى َكَم   ْوِت نَ ْف   ٍس َواِح   َدٍة مُثَّ يَ ْه   ِبُط نَ   ِيُّ اللَّ   ِه ِعيَس   ى َوَأْص   َحابُُه ِإىَل اأْلَْرِض فَ   اَل 
 نَ  ِيُّ اللَّ  ِه ِعيَس  ى َوَأْص  َحابُُه ِإىَل جيَِ  ُدوَن يف اأْلَْرِض َمْوِض  َع ِش  رْبٍ ِإالَّ َم  َأَُه َزمَهُُه  ْم َونَ ت ْ  نُ ُهْم فَ يَ ْرَر  بُ 

رًا َكَأْعَناِق اْلُبْخِت فَ َتْحِمُلُهْم فَ َتطْ َرُحُهْم َحْي ُث َش اَء اللَّ ُه مُثَّ يُ ْرِس ُل ال لَّ ُه َمطَ رًا اللَِّه فَ يُ ْرِسُل اللَُّه طَي ْ
رَُكَه   ا َكالزََّلَف   ِة مُثَّ يُ َق   اُل لِ   ْأَْرِض أَْنبِ   يِت اَل َيُك   نُّ ِمْن   ُه بَ ْي   ُت َم   َدٍر َواَل َوبَ   ٍر فَ يَ ْغِس   ُل اأْلَْرَض َح   َّتَّ   يَ ت ْ

يف الر ْس  ِل  َُثََرتَ  ِك َوُرد ي بَ رََكتَ  ِك فَ يَ ْوَمئِ  ٍذ تَْأُك  ُل اْلِعَص  ابَُة ِم  ْن الرُّمَّانَ  ِة َوَيْس  َتِظلُّوَن ِبِقْحِفَه  ا َويُ بَ  اَركُ 
ِبِل لََتْكِفي الْ  ِفَئاَم ِمْن النَّاِس َوالل ْقَحَة ِمْن اْلبَ َقِر لََتْكِف ي اْلَقِبيلَ َة ِم ْن النَّ اِس َحَّتَّ َأنَّ الل ْقَحَة ِمْن ااْلِ

َنَم    ا ُه    ْم َك   َذِلَك ِإْذ بَ َع    َث اللَّ    ُه رًِْ    ا طَي بَ    ةً   َوالل ْقَح   َة ِم    ْن اْلغَ    َنِم لََتْكِف    ي اْلَفِخ   َذ ِم    ْن النَّ    اِس فَ بَ ي ْ
َق  ى ِش  رَاُر النَّ  اِس يَ تَ َه  اَرُجوَن فَ َتْأُخ  ُذُهْم حَتْ  َت آبَ  اِطِهْم فَ تَ ْق  ِبضُ   ُروَح ُك  ل  ُم  ْؤِمٍن وَُك  ل  ُمْس  ِلٍم َويَ ب ْ

 .(1)"ِفيَها تَ َهارَُج احلُُْمِر فَ َعَلْيِهْم تَ ُقوُم السَّاَعةُ 
ومن معه من امل ؤمنني ال طاق ة هل م بقت ال ففي هذا احلديث أنه ملا كان عيسى عليه السالم 

فم   ا احل   ال يف أم   ة االس   الم وه   م يف ح   ال ، ق   اتلهم وجياه   دهمي   أجوج وم   أجوج أم   ره اهلل أال ي
  ضعف القوة والقدرة؟ 

، وأن احل ال مع مالحظة أن عيسى وما ذكره إمنا هو يف أم ة االس الم أم ة دع وة الرس ول 
يومئ  ذ ح  ال جه  اد ال  دفع، إذ ي  أجوج وم  أجوج ينزل  ون ب  أرض املس  لمني وبالده  م، فم  ا ال  ذي 

الوق  ت ح  ني ن  زول عيس  ى علي  ه الص  الة والس  الم ِمنوع  اً بس  بب جع  ل اجله  اد والقت  ال يف ذل  ك 
 عدم القدرة وجعله اليوم واجباً؟  

"اجله اد الع الء كلم ة  مب ا نّص ه:لقفت اء يف اململك ة العربي ة الس عودية  وأفتت اللجن ة الدائم ة
 فريض ة عل ى م ن تمك ن م ن ؛وحفظ حرماته ،اهلل وااية دين االسالم والتمكني من إبالره ونشره

وح دوث م ا َل تحم د  ،خوف اً م ن الفوض ى ؛وتنظيمها ،ذلك وقدر عليه، ولكنه َل بّد له من بعث الجيوش
، فعل ى العلم اء أن يستنهض وه وال دخول في ه م ن ش أن ول ي أم ر المس لمين ،عقباه ؛ ول ذلك ك ان ب د ه

اً خملص   ،ف إذا م ا ب دأ واس تنفر املس لمني فعل ى م ن ق در علي ه أن يس تجيب لل داعي إلي ه ،ل ذلك
وع دم  ،ومن ذلف عن ذلك م ع وج ود ال داعي ،وااية االسالم ،راجياً نصرة احلق ،وجهه هلل
 .(2)اه "فهو آمث ؛العذر

                                 
 (.2937أخرجه مسلم يف كتاب الف  وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه، حديث رقم )( 1)
وهذه الفتوى صدرت بتوقيع فضيلة املشايخ: عبداهلل بن قعود، و عبداهلل بن رديان، و  ( .12/12فتاوى اللجنة ) (2)

 عبد العزيز بن عبداهلل بن باز، راهم اهلل ورفر هلم. نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، ورئاسة
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ه   ( را  ه اهلل: "الب  د في  ه )يع  ن: اجله  اد( م  ن ش  روط، وه  و أن 1421ق  ال اب  ن عثيم  ني )ت
إن إقح  ام يك  ون عن  د املس  لمني ق  درة وق  وة يس  تطيعون ِب  ا القت  ال، ف  إن مل يك  ن ل  ديهم ق  درة ف  

أنفس   هم يف القت   ال إلق   اء بأنفس   هم إىل التهلك   ة، وهل   ذا مل يوج   ب اهلل س   بحانه وتع   اىل عل   ى 
ملدين ة وكون وا الدول ة ا إىل املسلمني القتال وهم يف مكة، ألفم عاجزون ضعفاء، فلم ا ه اجروا 

 .(1)االسالمية وصار هلم شوكة أمروا بالقتال"اه 
 لطلب والدعوة، وجهاد الدفع!النقطة الثانية : الفرق بين جهاد ا

 إن قيل: هل معن هذا أن العدو إذا نزل بأرضنا و ال نقدر عليه ال جيوز لنا قتاله؟
فاجلواب : دفع العدو واحلال هذه من باب دفع الصائل، ال يش رتط جل وازه الق وة، لك ن ل و 

 اً، مل تدفعه بسبب عدم القدرة والقوة ال حرج عليك؛ فإن دفعته ومت، فقد مت شهيد
ف إن  ؛وجهاد الدفع أصعب من جه اد الطل ب"ه ( راه اهلل: 751قال ابن قيم اجلوزية )ت

جه اد ال دفع  يش  به ب اب دف  ع الص ائل وهل  ذا أب يح للمظل وم أن ي  دفع ع ن نفس  ه، كم ا ق  ال اهلل 
ل دون ماله :"من قت وقال الني (، 39)احلج: أُِذَن لِلَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن بِأَن َُّهْم ظُِلُموا : تعاىل

ألن دف  ع الص  ائل عل  ى ال  دين جه  اد وقرب  ة،  ؛(2)فه  و ش  هيد، وم  ن قت  ل دون دم  ه فه  و ش  هيد"
 ؛ودفع ال ائل على المال والنفس مباح ورخ ة، فإن قتل فيه فهو شهيد

فقتال الدفع أوس ع م ن قت ال الطل ب وأع م وجوب اً، وهل ذا يتع ني عل ى ك ل أح د يق م وجياه د 
إذن  ه، والول  د ب  دون إذن أبوي  ه، والغ  رمي بغ  ْي إذن ررُّي  ه، وه  ذا  في  ه: العب  د ب  إذن س  يده وب  دون 

 .كجهاد املسلمني يوم أحد واخلندق
أن يكون العدو ضعفي املسلمني )يعن: جهاد الدفع( وال يشرتط يف هذا النو  من اجلهاد 

فما دون، فإفم كانوا يوم أحد واخلندق أض عاف املس لمني، فك ان اجله اد واجب اً عل يهم؛ ألن ه 
نئ ذ جه  اد ض رورة ودف  ع، ال جه اد اختي  ار، وهل ذا تب  اح في ه ص  الة اخل وف حبس  ب احل  ال يف حي

                                 
 (.10-8/9الشرح املمتع )( 1)
(، والرتمذي يف كتاب الديات، باب 4772أخرجه أبوداود يف كتاب السنة، باب يف قتال اللصوص، حديث رقم )( 2)

م، ب  اب م ن قات  ل (، والنس  ائي يف كت اب حت  رمي ال د1421م ا ج  اء ف يمن قت  ل دون مال ه فه  و ش هيد، ح  ديث رق م )
(. وأخ   رج املقط   ع األول من   ه: "م   ن قت   ل دون مال   ه" البخ   اري يف كت   اب املظ   امل 4095دون دين   ه، ح   ديث رق   م )

(، ومس لم يف كت اب االُّي ان، ب اب ال دليل عل ى أن م ن 2480والغصب، باب م ن قات ل دون مال ه، ح ديث رق م )
ْعُت َرُسوَل  :َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيٍد قَالَ : " (. ولفظ احلديث عند الرتمذي141قصد أخذ مال رْيه، حديث رقم ) مسَِ

َوَم ْن  َمْن قُِتَل ُدوَن َماِلِه فَ ُهَو َشِهيٌد َوَمْن قُِتَل ُدوَن ِديِنِه فَ ُهَو َش ِهيٌد َوَم ْن قُتِ َل ُدوَن َدِم ِه فَ ُه َو َش ِهيدٌ  :يَ ُقولُ  اللَِّه 
 ".َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ ي: الرتمذ قَالَ  ".قُِتَل ُدوَن أَْهِلِه فَ ُهَو َشِهيدٌ 
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ه   ذا الن   و  وه   ل تب   اح يف جه   اد الطل   ب إذا خ   اف ف   وت الع   دو ومل خي   ف كرت   ه؟ في   ه ق   والن 
 للعلماء مها روايتان عن االمام أاد.

ه اد ال ذي ه و ومعلوم أن اجلهاد الذي يكون فيه االنسان طالباً مطلوباً أوجب م ن ه ذا اجل
 فيه طالب ال مطلوب، والنفوس فيه أررب من الوجهني . 

وأما جهاد الطلب اخلال  ف ال يرر ب في ه إال أح د رجل ني إم ا عظ يم االُّي ان يقات ل لتك ون  
 كلمة اهلل هي العليا، ويكون الدين كله هلل، وإما رارب يف املغنم والسي.

 .جلبان املذموم شرعاً وعقالً فجهاد الدفع يقصده كل أحد، وال يررب عنه إال ا
 .وجهاد الطلب اخلال  هلل يقصده سادات املؤمنني

وأم  ا اجله  اد ال  ذي يك  ون في  ه طالب  اً مطلوب  اً فه  ذا يقص  ده خي  ار الن  اس؛ الع  الء كلم  ة اهلل 
 .(1)اه ."ودينه، ويقصده أوساطهم؛ للدفع وحملبة الظفر

مل يق دروا عل ى دفع ه كم ا دخ ل  بل لو َتكن العدو من البلد ج از ألهله ا الص لح مع ه، إذا
 قد َتكنوا من مكة املكرمة قبلة املسلمني  ميف صلح مع كفار قريش وه الرسول 

 مع مالحظة األمور التالية:
أن ع   دم  اش   رتاط إذن االم   ام يف جه   اد ال   دفع إمن   ا ه   و إذا فاج   أ الع   دو أه   ل البل   د؛  -

فاألص ل الرج و  إىل االم ام، واجله اد  فتعذر عل يهم الرج و  إلي ه ل دفع الع دو، أّم ا إذا مل يتع ذر
 معه، والقتال من ورائه، كما فعل املسلمون ملّا حارِبم املشركون يف معركة اخلندق.

أاد: مسعُت أِب يقول: إذا أذن االم اُم، الق وُم ي أتيهم النف ْي ف ال ب أس  قال عبداهلل بن االمام
 أن خيرجوا.

يفاجئهم  ل: ال، إال أن يأذن االمام، إال أن يكونقا قلُت ألِب: فإن خرجوا بغْي إذن االمام؟  
 .(2)"ِمن املسلمني أمٌر ِمن العدو وال ُُّيِكُنهم أن يستأذنوا االمام فأرجو أن يكون ذلك دفعاً 

بكث  رة الع  دو ، وه  و أعل  م ألن أم  ر احل  رب موك  ول إلي  هه   ( را  ه اهلل: "620ق  ال اب  ن قدام  ه )ت
أح وط للمس لمني، إال أن يتع ذر  ن يُرج ع إىل رأي ه، ألن هوقلتهم، ومكامن الع دو وكي دهم، فينبغ ي أ

املص لحة تتع ني يف قت اهلم، واخل روج إل يهم،  اس تئذانه ملفاج  أة ع دوهم هل م، ف ال جي ب اس تئذانه، ألن
و  ك  فص  ادفهم س  لمة ب  ن األ ، ل  ذلك مل  ا أر  ار الكف  ار عل  ى لق  اح الن  ي لتع  ني الفس  اد يف ت  ركهم

                                 
  . 98– 96الفروسية ص( 1)
 (.2/258مسائل عبداهلل ألبيه )( 2)
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، ق  ال: "خ  ْي رجالن  ا س  لمة ب  ن هم م  ن ر  ْي إذن، فمدح  ه الن  ي خارج  اً م  ن املدين  ة، ت  بعهم فق  اتل
 .(1)األكو " وأعطاه سهم فارس وراجل"اه 

أن ع دم الق درة عل ى الع  دو يف جه اد ال دفع ا وز ال  دخول مع ه يف ص لح، إذا رأى االم  ام  -
يف دخول ه م ع املش ركني يف  ذلك، واحل ال يف ذل ك كاحل ال يف جه اد الطل ب. كم ا فع ل الرس ول 

 ح احلديبية، ومل يدفعهم عن مكة املكرمة، وأموال املسلمني فيها.صل
وعدم القدرة على قتال العدو جيوز معها ترك قتاله، كما أمر اهلل سبحانه وتع اىل نبي ه  -

عيسى عليه الصالة والسالم، وذلك يف قوله يف احل ديث: "إين ق د أخرج ت عب اداً ِل ال ي دان 
 لطور".ألحد بقتاهلم فحر ز عبادي إىل ا

م  ا يش  رتط يف واحل  ال ه  ذه واخلالص  ة : أن جه  اد ال  دفع ه  و ح  ال ض  رورة ف  ال يش  رتط في  ه 
جه   اد الطل   ب، ويف ح   ال الض   رورة ال يتع   ني ال   دفع وجوب   ًاُ  إمن   ا إباح   ة، فل   و ع   دل عن   ه إىل 

 الصلح جاز. 
 : "فأما إذا كان العدّو كثيفًا فإنه جيوز مهادنتهم كماه ( راه اهلل749)تقال ابن كثْي 
 من اآلية (األنفال) اللَّهِ  َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هَلَا َوتَ وَكَّْل َعَلى :دلت اآلية الكرُّية

 . (2)اه يوم احلديبية" وكما فعل الني  (61
َوِإْن ومع  ن الش رط يف اآلي ة )يع ن قول ه تع  اىل: : " ه  ( را ه اهلل852)ت وق ال اب ن حج ر
األم ر بالص لح مقي  د أن  (61ألنف ال: م  ن اآلي ةا) اللَّ ه اْجَنْح هَلَ ا َوتَ وَكَّ  ْل َعلَ ىَجَنُح وا لِلسَّ ْلِم فَ 

مب   ا إذا ك   ان األح   ظ لقس   الم املص   احلة، أم   ا إذا ك   ان االس   الم ظ   اهراً عل   ى الكف   ر ومل تظه   ر 
 . (3)اه املصلحة يف املصاحلة فال"

 .أو ال يراه إمنا هو االمام وليس ألحد رْيهذلك  والذي يرى
"وال جي  وز عق  د اهلدن  ة وال الّذّم  ة إال م  ن االم  ام أو ه   ( را  ه اهلل: 620)ت قدام  هال اب  ن ق  

نائب  ه، وألن  ه يتعل  ق بنظ  ر االم  ام وم  ا ي  راه م  ن املص  لحة عل  ى م  ا ق  ّدمناه، وألن ا  ويزه م  ن ر  ْي 
 .(4)اه فتيات على االمام"ااالمام يتضّمن تعطيل اجلهاد بالكلية أو إىل تلك الناحية، وفيه 

قال : "وإن عقد االم ام اهلدن ة مث م ات أو ُع زل مل ين تقض عه ده، وعل ى م ن بع ده الوف اء و 
                                 

 (.8/367املغن )( 1)
  ( .2/322،323)ينظر تفسْيه  (2)
 ( .6/276فتح الباري ) (3)
 ( .8/468املغن ) (4)
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 .(1)اه به ألن االمام عقده باجتهاده"
يَ   ا أَي َُّه   ا الَّ   ِذيَن آَمنُ   وا َأْوفُ   وا : وق   ال : "وإذا عق   د اهلدن   ة لزم   ه الوف   اء ِب   ا لق   ول اهلل تع   اىل

وألنه لو مل يِف ِبا مل  (؛4التوبة:) َتُّوا إِلَْيِهْم َعْهَدُهمْ َفأَ : ، وقال تعاىل(1املائدة:) بِاْلُعُقودِ 
 . (2)اه ُيسكن إىل عقده وقد ْتاج إىل عقدها"

يَ ا أَي َُّه ا الَّ ِذيَن آَمنُ وا َأْوفُ وا  :لزم ه الوف اء ِب ا لق ول اهلل تع اىل ،وقال راه اهلل: "وإذا عق د اهلدن ة
هِتِمْ : وق  ال تع  اىل .(1)املائ  دة: م  ن اآلي  ة بِ  اْلُعُقودِ  )التوب  ة: م  ن  فَ  َأَتُّوا إِلَ  ْيِهْم َعْه  َدُهْم ِإىَل ُم  دَّ
ف إن نقض وا العه د ج از  ،ْت اج إىل عق دها وألن ه ل و مل ي ف ِب ا مل يس كن إىل عق ده وق د .(4اآلي ة

َوطََعنُ  وا يف ِدي  ِنُكْم فَ َق  اتُِلوا أَِئمَّ  َة َوِإْن َنَكثُ  وا أَُّْيَ  انَ ُهْم ِم  ْن بَ ْع  ِد َعْه  ِدِهْم  :قت  اهلم لق  ول اهلل تع  اىل
َفَم   ا اْس   تَ َقاُموا َلُك   ْم  :وق   ال تع   اىل (،12)التوب   ة: اْلُكْف   ِر ِإن َُّه   ْم ال أَُّْيَ   اَن هَلُ   ْم َلَعلَُّه   ْم يَ ْنتَ ُه   ونَ 

 . (3)("اه 7)التوبة: من اآلية فَاْسَتِقيُموا هَلُمْ 
وز ابت  داء االم  ام بطل  ب ص  لح الع  دو إذا رأى : "جي  ه   ( را  ه اهلل751)تويق  ول اب  ن الق  يم 

 . (4)اه املصلحة للمسلمني فيه وال يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم"
: تأمل عبارة أهل العلم، ملّا نصوا على وجوب جهاد الدفع وجوبًا عينياً  النقطة الثالثة

 فقط، ومها:دون أن يشرتط له ما يشرتط يف اجلهاد؛ ادهم نصوا على صورتني 
 "إذا حصر العدو أهل بلد". -
 "إذا فجأ ألعدو أهل بلد باملدامهة". -

ومفه  وم ذل  ك أن م  ا ع  دا ه  اتني الص  ورتني م  ن جه  اد ال  دفع، ر  ْي داخ  ل يف احلك  م )وه  و 
كرون أن ذل ك م ن ب اب ذ عدم اش رتاط ش روط اجله اد( وإن ك ان واجب اً وجوب اً عيني اً، وت راهم ي 

 دفع الصائل.
 رْي هاتني الصورتني من جهاد الدفع، يشرتط فيها ما يشرتط يف اجلهاد وهذا يفيد أن 

وه  ذه قض  ية راب  ت ع  ن كث  ْي ِم  ن حتم  س، واس  تعمل عب  ارة العلم  اء بغ  ْي تأم  ل فيه  ا، واهلل 
 املوفق، واهلادي سواء السبيل.

                                 
  . املرجع السابق (1)
  . املرجع السابق (2)
 املرجع السابق.( 3)
  ( .3/304املعاد ) زاد (4)
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أن   ه ال يتع   ني عل   ى اململك   ة العربي   ة  -ب   إذن اهلل تع   اىل  -إذا علم   ت م   ا تق   دم ظه   ر ل   ك 
ه وِل ام  ع ع  دم الق  درة جه  اد ال   دفع، وأن دخوهل  ا يف الص  لح واهلدن  ة حبس  ب م  ا ي   ر  الس  عودية

 أمر قرره الشر . ،األمر
 فأين يف هذا : إلغاء اجلهاد وإهدار وجوبه؟ 

أّما قضية إيقاف من يريد اجلهاد، ومنعه من الذهاب إىل أفغانستان أو العراق، ف ذلك ألن 
 احلال هناك حباجة إىل ذلك؛ 

تان فق   د انتش   ر فيه   ا الفك   ر التكف   ْيي، وت   وز  يف املعس   كرات التدريبي   ة، فك   ان أم   ا أفغانس   
القادم من هناك كالقادم من األرض املوبوءة، حباجة إىل حجر صحي حَّت نتأكد من سالمته 

 وصحته وعافيته.
 أّما العراق فليست اليوم أرض جهاد شرعي، وذلك لأسباب التالية:

، و ال جيوز ا في صلح وعهد وذمة مع المحتلأن أهل الحل والعقد، قد دخلو  -1
 ملسلم أن خيفر عهد وذمة مسلم.

َه  ْل َعِه  َد  :اْنطََلْق  ُت أَنَ  ا َواأْلَْش  تَ ُر ِإىَل َعلِ  يٍّ َرِض  َي اللَّ  ُه َعْن  ُه فَ ُقْلنَ  ا :َع  ْن قَ   ْيِس بْ  ِن ُعبَ  اٍد قَ  الَ 
 ؟ َعامَّةً َشْيًئا ملَْ يَ ْعَهْدُه ِإىَل النَّاسِ  إِلَْيَك َنِيُّ اللَِّه 

اْلُمْؤِمنُ وَن َتَكافَ أُ : "اَل ِإالَّ َما َكاَن يف ِكَتاِب َهَذا َفَأْخرََج ِكَتابًا ِمْن ِقرَاِب َسْيِفِه فَ ِإَذا ِفي هِ : قَاَل 
 .َوُهْم َيٌد َعَلى َمْن ِسَواُهمْ  .ِدَماُؤُهمْ 

  .َوَيْسَعى ِبِذمَِّتِهْم َأْدنَاُهمْ 
 .ِبَكاِفرٍ َأاَل اَل يُ ْقَتُل ُمْؤِمٌن 
  .َواَل ُذو َعْهٍد ِبَعْهِدهِ 

 . (1)"َمْن َأْحَدَث َحَدثًا فَ َعَلى نَ ْفِسِه َأْو آَوى حُمِْدثًا فَ َعَلْيِه َلْعَنُة اللَِّه َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّاِس َأمْجَِعنيَ 
ومبج  رد دخ  ول أه  ل احل  ل والعق  د يف ص  لح م  ع احملت  ل مل يع  د ألح  د م  ن املس  لمني قت  ال ه  ا 

 ل، بل عليهم حفظ العهد واهلدنة والصلح احملت
من أعطى عهده وميثاقه لكافر ال جيوز أن خيفر عهده ويقاتله إذا ما استنص ره مس لم وألن 

                                 
(، واللف ظ ل ه، وأب وداود 4734أخرجه النسائي يف كتاب القسامة، باب القود بني األحرار واملماليك، حديث رقم ( 1)

 (.4530يف كتاب الديات باب إيقاد املسلم بالكافر، حديث رقم )
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يِن فَ َعلَ   ْيُكُم ول: ق   واهلل عزوج   ل يعل   ى قت   ال م   ن بين   ه وبين   ه عه   د،  َوِإِن اْستَ ْنَص   ُروُكْم يف ال   د 
َنُكمْ  نَ ُهْم ِميثَاٌق َواللَُّه مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصْيٌ  النَّْصُر ِإالَّ َعَلى قَ ْوٍم بَ ي ْ  .(72ألنفال: من اآليةا) َوبَ ي ْ

وهل  ذين الس  ببني )حف  ظ عه  د املس  لمني يف الع  راق، وحف  ظ العه  د وامليث  اق م  ع م  ن عق  دناه 
مع   ه( اململك   ة العربي   ة الس   عودية َتن   ع الش   باب م   ن أن ي   دخلوا الع   راق، كي   ف وهن   اك أس   باب 

 :أخرى، وهي التالية
 .  أنه َل بد من إذن الوالدين -2

 فإن قيل: هذا يف جهاد الطلب، وحنن يف جهاد دفع ألن احملتل يف أرض للمسلمني 
ف   اجلواب : ق   د تق   رر حبس   ب م   ا ج   اء يف الفق   رة األوىل أن ال جه   اد دف   ع، بس   بب العه   د 

طل  ب؛ والذم  ة ال  يت عق  دها أه  ل احل  ل والعق  د م  ع احملت  ل، وه  ذا يقتض  ي أن ال جه  اد دف  ع وال 
 وعليه فال جيوز اخلروج للعراق بغْي إذن الوالدين.

ُهَم  ا يَ ُق  وُل: "َج  اَء َرُج  ٌل ِإىَل النَّ  ِي   فَاْس  َتْأَذنَُه يف  ع  ن َعْب  ِد اللَّ  ِه بْ  َن َعْم  رٍو َرِض  َي اللَّ  ُه َعن ْ
   ؟َأَحي  َواِلَداكَ  :اجلَِْهاِد فَ َقالَ 

   نَ َعمْ  :قَالَ 
 .(1)"َفِفيِهَما َفَجاِهدْ  :قَالَ 
 . (2)َلبد من إذن اإلمامأنه  -3

                                 
(، ومس   لم يف كت  اب ال   رب 3004أخرج  ه البخ  اري يف كت   اب اجله  اد والس  ْي، اجله   اد ب  إذن األب   وين، ح  ديث رق  م )( 1)

 (.2549والصلة واآلداب، باب بر الوالدين وأفما أحق به، حديث رقم )
، كما يف أصول الس نة ه ( راه اهلل241قال أاد بن حنبل )تواالمام هو وِل األمر من املسلمني، يف كل جهة، ( 2)

جر، ومن وِل اخلالف ة واجتم ع الن اس علي ه : "والسمع والطاعة لأئمة وأمْي املؤمنني الرب والفا64رواية عبدوس ص
ق ال االم ام حمم د ب ن عب د الوه اب كم ا اه ، و ."هم بالسيف حَّت صار خليفة ومسي أمْي املؤمننيبلرورضوا به ومن 
: "األئمة جممعون من كل مذهب على أن من تغلب على بل د أو بل دان ل ه حك م االم ام ( 9/5)يف الدرر السنية 

ه   ذا م   ا اس   تقامت ال   دنيا ألن الن   اس م   ن زم   ن طوي   ل قب   ل االم   ام أا   د إىل يومن   ا ه   ذا م   ا  يف مجي   ع األش   ياء ول   وال
اه  . "اجتمعوا على إمام واحد وال يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من األحكام ال يصح إال باالمام األعظم

ن للمس   لمني إم   ام واح   د ( : "والسُّ   ّنة أن يك   و 176،  175/  34وق   د ق   ال ش   يخ االس   الم يف جمم   و  الفت   اوى )
والباقون نّوابه، فإذا فرض أن األئمة خرجت عن ذلك ملعصية من بعضها وعجز من الباقني أو رْي ذلك فكان هلا 

  .عدة أئمة لكان جيب على كل حال إمام أن يقيم احلدود ويستويف احلقوق"اه 
وه ذا يش به ح  ال "مبك ة املكرم ة ( ق ال: ( )ط . مكتب  ة النهض ة 1/74ومل ا ذك ر اب ن كث ْي ه ذه املس ألة يف تفس ْيه )

 .  اه "اخللفاء من بن أمية والعباس بالعراق، والفاطميني مبصر، واألمويني باملغرب
(: "ملا اتسعت أقطار االسالم، ووقع االختالف بني أهله، واستوىل على  4/502وقال الشوكاين يف السيل اجلرار )

ه إذا مات بادروا بنصب من يق وم مقام ه. وه ذا معل وم ال خي الف كل قطر من األقطار سلطان؛ اتفق أهله على أن
إىل ه    ذه الغاية"اه      وانظ    ر الس    يل اجل    رار  في    ه أح    د، ب    ل ه    و إمج    ا  املس    لمني أمجع    ني من    ذ ق    بض رس    ول اهلل 

(4/512.) 
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؛ ، وه  و م  ا ج  رى علي  ه الص  حابة و س  نة اخللف  اء الراش  دين  وه  ذه س  نة الرس  ول 
فإنن   ا ال نعل   م أن أح   داً م   نهم خ   رج جماه   داً بغ   ْي إذن االم   ام؛ إمن   ا ك   انوا جياه   دون وخيرج   ون 

وج   ل  واهلل ع   ز للجه   اد حت   ت راي   ة االم   ام، واخل   روج ع   ن س   بيلهم خ   روج ع   ن س   بيل امل   ؤمنني،
َ لَ  ُه اهْلُ  َدى َويَ تَّبِ  ْع َري ْ  َر َس  ِبيِل اْلُم  ْؤِمِننَي نُ َول   ِه َم  ا يق  ول:  َوَم  ْن ُيَش  اِقِق الرَُّس  وَل ِم  ْن بَ ْع  ِد َم  ا تَ بَ   نيَّ

 . (115)النساء: تَ َوىلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصْياً 
ِن فَ َق   ْد َأطَ   اَ  اللَّ   َه َوَم   ْن َعَص   اين فَ َق   ْد َم   ْن َأطَ   اعَ ": ، ق   ال رس   ول اهلل ع   ن أِب هري   رة 

َم  اُم ُجنَّ    َ  ا ااْلِ ٌة َعَص  ى اللَّ  َه َوَم  ْن يُِط  ْع اأْلَِم  َْي فَ َق  ْد َأطَ  اَعِن َوَم  ْن يَ ْع  ِ  اأْلَِم  َْي فَ َق  ْد َعَص  اين َوِإمنَّ
َل فَ ِإنَّ لَ ُه بِ َذِلَك َأْج رًا َوِإْن قَ اَل ِبغَ ْْيِِه فَ ِإنَّ يُ َقاَتُل ِمْن َورَائِ ِه َويُ ت ََّق ى بِ ِه فَ ِإْن أََم َر بِتَ ْق َوى اللَّ ِه َوَع دَ 

 .(1)"َعَلْيِه ِمْنهُ 
َك اَن النَّ اُس َيْس أَُلوَن َرُس وَل اللَّ ِه   :ِإْدرِيَس اخْلَْواَلينُّ أَنَّ ُه مسَِ َع ُحَذيْ َف َة بْ َن اْلَيَم اِن يَ ُق ولُ ِب أَ  عن
  ْْْيِ وَُكْنُت َأْسأَلُُه َعن يَا َرُسوَل اللَّ ِه ِإنَّ ا ُكنَّ ا يف َجاِهِليَّ ٍة  :الشَّر  خَمَاَفَة َأْن يُْدرَِكِن فَ ُقْلتُ  َعْن اخلَْ

ْْيِ ِمْن َشرٍّ  ْْيِ فَ َهْل بَ ْعَد َهَذا اخلَْ  ؟َوَشرٍّ َفَجاَءنَا اللَُّه ِِبََذا اخلَْ
 .نَ َعمْ  : قَالَ 

 ؟َوَهْل بَ ْعَد َذِلَك الشَّر  ِمْن َخْْيٍ : قُ ْلُت 
  نَ َعْم َوِفيِه َدَخنٌ : قَاَل 
 ؟َوَما َدَخُنهُ : قُ ْلُت 
ُهْم َوتُ ْنِكرُ : قَاَل    قَ ْوٌم يَ ْهُدوَن ِبَغْْيِ َهْدِيي تَ ْعِرُف ِمن ْ
ْْيِ ِمْن َشرٍّ : قُ ْلُت   ؟فَ َهْل بَ ْعَد َذِلَك اخلَْ
َها : قَاَل    َقَذُفوُه ِفيَهانَ َعْم ُدَعاٌة ِإىَل أَبْ َواِب َجَهنََّم َمْن َأَجابَ ُهْم إِلَي ْ
 ؟يَا َرُسوَل اللَِّه ِصْفُهْم لََنا: قُ ْلُت 
  ُهْم ِمْن ِجْلَدتَِنا َويَ َتَكلَُّموَن بِأَْلِسَنِتَنا: فَ َقاَل 
 ؟َفَما تَْأُمُرين ِإْن أَْدرََكِن َذِلكَ : قُ ْلُت 
  تَ ْلَزُم مَجَاَعَة اْلُمْسِلِمنَي َوِإَماَمُهمْ : قَاَل 
 ؟ َيُكْن هَلُْم مَجَاَعٌة َواَل ِإَمامٌ فَِإْن ملَْ : قُ ْلُت 

                                 
سلم يف  (، وم2957أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسْي باب يقاتل من وراء األمام، ويتقى به، حديث رقم )( 1)

 (. 1835كتاب االمارة باب وجوب طاعة االمام يف رْي معصية وحترُّيها يف املعصية، حديث رقم )
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فَ  اْعَتزِْل تِْل  َك اْلِف  َرَق ُكلََّه  ا َولَ  ْو َأْن تَ َع  ضَّ بَِأْص  ِل َش  َجَرٍة َح  َّتَّ يُ  ْدرَِكَك اْلَم  ْوُت َوأَنْ  َت : قَ  اَل 
 .(1)"َعَلى َذِلكَ 

ا ف  اجرهم، وه  ذ وق  د ن    العلم  اء راه  م اهلل عل  ى مض  ي اجله  اد حت  ت راي  ة األئم  ة ب  رهم و
 فيه أن األصل يف اجلهاد أن يكون مع األئمة، فال جهاد بدون إذن االمام.

 –والغ  زو م  اض م  ع األم  راء إىل ي  وم القيام  ة "ه   ( را  ه اهلل: 241ق  ال أا  د ب  ن حنب  ل )ت
 .(2)اه "ال يرتك –الرب والفاجر 

 ه  ( را ه اهلل تع اىل : "واحل ج واجله اد ماض يان م ع أوِل321قال أب و جعف ر الطح اوي )ت
 . (3)اه "، ال يبطلهما شيء و ال ينقضهمااألمر من املسلمني بر هم وفاجرهم إىل قيام الساعة

ه   ( را  ه اهلل: "وأم  ر اجله  اد موك  ول إىل االم  ام واجته  اده، ويل  زم 620وق  ال اب  ن قدام  ه )ت
 .(4)الرعية طاعته فيما يراه من ذلك"اه 

أه ل الس  نة واجلماع ة( إقام ة احل  ج  ه  ( را ه اهلل: "وي  رون )يع ن:728وق ال اب ن تيمي  ة )ت 
 . (5)واجلهاد واجُلمع مع األمراء أبراراً كانوا أو فجاراً"

ه ( راه اهلل: "ال جيوز ر زو اجل يش إال ب إذن االم ام مهم ا ك ان 1421قال ابن عثيمني )ت
األم  ر؛ ألن املخاط  ب ب  الغزو واجله  اد ه  م والة األم  ور، ول  يس أف  راد الن  اس، ف  أفراد الن  اس تب  ع 

ه   ل احل   ل والعق   د، ف   ال جي   وز ألح   د أن يغ   زو دون إذن االم   ام إال عل   ى س   بيل ال   دفا ، وإذا أل
 فاجأهم عدو خيافون كلبه فحينئذ هلم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعني القتال إذا. 

تي  ات وتع  د عل  ى ح  دوده، فوإمن  ا مل جي  ز ذل  ك؛ ألن األم  ر من  وط باالم  ام، ف  الغزو ب  ال إذن  ه ا
يغزوا بدون إذن االم ام ألص بحت املس ألة فوض ى، ك ل م ن ش اء رك ب وألنه لو جاز للناس أن 

فرس ه ور  زا، وألن  ه ل و مك  ن الن  اس م ن ذل  ك حلص  لت مفاس د عظيم  ة، فق  د تتجه ز طائف  ة م  ن 
الناس على أفم يريدون العدو وهم يريدون اخل روج عل ى االم ام، أو يري دون البغ ي عل ى طائف ة 

نَ ُهَم      اَوِإْن طَائِفَ م     ن الن      اس، كم     ا ق      ال تع     اىل:  َتتَ لُ     وا َفَأْص      ِلُحوا بَ ي ْ  تَ      اِن ِم     َن اْلُم      ْؤِمِننَي اق ْ
                                 

(، ومس  لم يف كت  اب 3606أخرج  ه البخ  اري يف كت  اب املناق  ب، ب  اب عالم  ات النب  وة يف االس  الم، ح  ديث رق  م )( 1)
 (.1847االمارة باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني، حديث رقم )

لسنة لقمام أاد بن حنبل رواية ابن عبدوس/ شرح وتعليق : الوليد ب ن حمم د نبي ه/ نش ر مكتب ة اب ن تيمي ة أصول ا( 2)
 .65-64ه / ص1416بالقاهرة/ توزيع مكتبة العلم جبدة/ ط األوىل 

 . 437الطحاوية مع شرحها البن أِب العز /املكتب االسالمي/ حتقيق األلباين/ ص (3)
 (.8/354املغن )( 4)
  ( .3/158جممو  الفتاوى ) (5)
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(، فله     ذه األم     ور الثالث     ة ولغْيه     ا أيض     اً ال جي     وز الغ     زو إال ب     إذن 9)احلج     رات: م     ن اآلي     ة
 .(1)االمام"اه 

 ، و ال جيوز القتال حتت راية عمية. أنه َل راية شرعية ظاهرة هناك -4
َم  ْن َخ رََج ِم  ْن الطَّاَع  ِة َوفَ اَرَق اجلََْماَع  َة َفَم  اَت َم  اَت : "أَنَّ  ُه قَ  الَ  ِي  َع ْن َأِب ُهَريْ   َرَة َع  ْن النَّ 

يَّ  ٍة يَ ْغَض  ُب لَِعَص  َبٍة َأْو يَ  ْدُعو ِإىَل َعَص  َبٍة َأْو يَ ْنُص  ُر عَ  َص  َبًة ِميتَ  ًة َجاِهِليَّ  ًة َوَم  ْن قَاتَ  َل حَتْ  َت رَايَ  ٍة ِعم 
لَ  ٌة َجاِهِليَّ  ٌة  َوَم  ْن َخ  رََج َعلَ  ى أُمَّ  يِت َيْض  ِرُب بَ رََّه  ا َوفَاِجَرَه  ا َواَل يَ َتَحاَش  ى ِم  ْن ُمْؤِمِنَه  ا َواَل فَ ُقتِ  َل َفِقت ْ

 .(2)"يَِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدُه فَ َلْيَس ِمن  َوَلْسُت ِمْنهُ 
وقد أخرب ب ذلك بع ض الش باب ال ذين خرج وا إىل الع راق، فم ن م ن وج د نفس ه يقات ل م ع 

وج  د نفس  ه يقات  ل م  ع ح  زبيني، وم  نهم م  ن وج  د نفس  ه يقات  ل م  ع طوائ  ف بعثي  ني، وم  نهم م  ن 
خمتلف  ة، ح  َّت إن بعض  هم رأى اهل  رب واخل  روج م  ن الع  راق م  ن األم  ور املؤك  دة بع  د م  ا ش  اهده 
 وعلمه من أحوال القتال فيها  وسبب ذلك أنه ال راية شرعية، و ال إمام شرعي يقاتل حتته  

، ألن ه ثب ت أن األع داء اإلس الم والمس لمين أن الخروج إلى هن اك في ه ض رر عل ى -5
يرتبص    ون باملس    لمني، وه    م يري    دون أن خي    رج ش    بابنا إىل هن    اك لك    ي يتخ    ذوا ه    ذا ذريع    ة يف 
الض  غط والض  رب ل  بالد املس  لمني بذريع  ة أف  ا ع  اجزة ع  ن ض  بط االره  ابيني، وأن مص  احلها يف 

 خطر.
عالمي  ة، فيش وهون ص  ورة وم ن جه ة أخ  رى يتخ ذون ذل ك مطي  ة هل م ، مب ا ل  ديهم م ن ق وة إ

االسالم واملسلمني، ويعرضون الدين على أنه دين دموي، فهل يرضى مسلم ب ذلك؟  وس بب 
ه   ذا أف   م يري   دون تنف   ْي م   واطنيهم م   ن االس   الم، ويري   دون أن ْ   دوا م   ن انتش   ار االس   الم يف 

 بالدهم، ويضغطوا على مواطنيهم املسلمني.
ألم  ة املس  لمة، أي خ  ربة قتالي  ة اكتس  بتها، وذل  ك وأم  ر آخ  ر : يري  د أع  داء اهلل أن يفق  دوا ا

 جبرها إىل ما أمسوه مقربة االرهابيني، يف العراق 
 ِاللَّ   ُه ِإالَّ َأْن يُ   ِتمَّ نُ   وَرُه َولَ   ْو َك   رَِه اْلَك   اف َْ  ُرونَ يُرِي   ُدوَن َأْن يُْطِفئُ   وا نُ   وَر اللَّ   ِه بِ   أَف َْواِهِهْم َويَ   ْأ

                                 
(. الش  رح املمت  ع عل  ى زاد املس  تقنع، حملم  د ب  ن ص  احل ب  ن عثيم  ني، اعت  ن بطبع  ه وذ  ريج 26-8/25الش  رح املمت  ع )( 1)

أحاديثه و عزو آيات ه : د. س ليمان ب ن عب داهلل أب ا اخلي ل، و د. خال د ب ن عل ى املش يقح، مؤسس ة آس ام، الري اض، 
 ه .1417الطبعة األوىل 

 (.1848رجه مسلم يف كتاب االمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الف ، حديث رقم )أخ( 2)
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 .(32)التوبة:
 ِْفُئوا نُوَر اللَِّه بِأَف َْواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ يُرِيُدوَن لُِيط :(8)الصف. 
، وال ذين خيرج ون للع راق ال إع داد عن دهم ال عل ى أن الجهاد َلبد في ه م ن اإلع داد -6

ْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن َوأَِعدُّوا هلَُ اهلل سبحانه وتعاىل يقول:  السالح و ال معرفة ببالد الرافدين  و
اللَّ   ُه قُ    وٍَّة َوِم   ْن رِبَ   اِط اخْلَْي   ِل تُ ْرِهبُ   وَن بِ   ِه َع   ُدوَّ اللَّ   ِه َوَع   ُدوَُّكْم َوآَخ   رِيَن ِم   ْن ُدوِفِ   ْم ال تَ ْعَلُم   ونَ ُهُم 

 .(60ألنف  ال:ا) ْظَلُم  ونَ يَ ْعَلُمُه ْم َوَم  ا تُ ْنِفُق وا ِم  ْن َش ْيٍء يف َس  ِبيِل اللَّ  ِه ي ُ َوفَّ إِلَ  ْيُكْم َوأَنْ  ُتْم ال تُ 
ففي هذا أن االعداد لقتال العدو الب د من ه. ويف اآلي ة أن ه الب د م ن االع داد للق وة قب ل القت ال 

 واجلهاد؛ فإن مل تكن هناك قوة فال جهاد و ال قتال 
، وق  د ذك  ر ذل  ك بع  ض أن ال  ذين يخرج  ون إل  ى هن  اك يج  رون الض  رر إل  ى أنفس  هم -7

 قاعدة املبنية على احلديث تن  على أنه "ال ضرر و ال ضرار".الذين ذهبوا إىل هناك، وال
 عود على بدء؛ يف ما تقدم دليل على أن الدولة مل تبطل اجلهاد.
ىل الع راق مل ا في ه مص لحة إوأفا إمنا تس عى يف منعه ا الش باب م ن ال ذهاب إىل أفغانس تان و 

 وخْي عليهم وعلى االسالم واملسلمني.
تضي تكفْي اململكة العربية السعودية بل هي على األصل اليقين وعليه فليس يف هذا ما يق

 الذي ال تدفعه الشكوك والظنون، فهي دولة مسلمة حكومة وشعباً.
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 الرد على قوله:سادساً: 
، وتترك البراءة من المملكة العربية السعودية توالي الكفار وتظاهرهم ضد المسلمين"

 الكفر وأهله"
 

بدعوى أفا أتت بناقض من نواقض االسالم، وهو السعودية يكفر بعض الناس الدولة 
 إعانة الكفار على املسلمني، ومواالهتم.

واحلقيقة أن االمجال سبب من أسباب املشكلة هنا، إذ يف املسألة تفصيل، البد من 
 مراعاته حني إرادة تنزيل احلكم على الواقع، وهذا التفصيل هو:

 أن الوالء للكفار على قسمني :( 1
: املواالة للكفار اليت خيرج صاحبها عن امللة، فيصْي كافراً بعد أن كان  القسم األول

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد مسلماً، وهذا هو التوِل، وقد قال تعاىل: 
ُْم مِ  ُهْم ِإنَّ اللََّه ال يَ ْهِدي َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض َوَمْن يَ تَ َوهلَّ ْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ

  .(51)املائدة: اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 
ال اَُِد قَ ْوماً يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو وقال تعاىل: 

ُّيَاَن َكانُوا آبَاَءُهْم أَْو أَبْ َناَءُهْم أَ  ْو ِإْخَوانَ ُهْم َأْو َعِشْيَتَ ُهْم أُولَِئَك َكَتَب يف قُ ُلوِِبُِم اأْلِ
َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َويُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َاْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّه 

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئَك ِحْزُب اللَِّه أَ   .(22)اجملادلة: ال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َعن ْ
وض  ابط ه  ذه امل  واالة : أن تك  ون حمب  ة ونص  رة م  ن أج  ل دي  ن الكف  ار وعقي  دهتم، فم  ن 
ذا أح  ب الك  افر لدين  ه أو عقيدت  ه، أو نص  ر الك  افر لدين  ه أو عقيدت  ه، فق  د وق  ع يف ه  

 ا عمله.القسم من املواالة، اليت ينتقض ِبا إسالمه، ويبطل ِب
: املواالة الظاهرة للكفار، فهو يتعامل معهم يف األمور الظاهرة، يف  القسم الثاني

البيع والشراء، ويزورهم ويزوروه، ويتبادل معهم اهلدايا، وحنو ذلك فهذه املواالة ال ذرج 
من امللة، وتارة تكون جائزة وتارة تكون حمرمة، وتارة تكون مستحبة وتارة تكون واجبة 

 تكون مكروهة. وتارة
َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن ملَْ يُ َقاتُِلوُكْم يف ويدل هلذا النو  من املواالة قوله تعاىل:  ال يَ ن ْ
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ُِْبُّ اْلُمْقِسِطنيَ  يِن وملَْ خُيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسطُوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه  َا . الد  ِإمنَّ
يِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َوظَاَهُروا َعَلى يَ ن ْ  َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتَ ُلوُكْم يف الد 

ُْم َفُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ   (.9-8)املمتحنة: ِإْخرَاِجُكْم َأْن تَ َولَّْوُهْم َوَمْن يَ تَ َوهلَّ
اتلونا يف الدين وأخرجونا من وهذه اآلية مشلت القسمني، مع مالحظة أن الذين ق

ديارنا وهم احلربيون، ال مانع شرعاً أن ندخل معهم يف صلح وهدنة إذا رأى وِل األمر 
 ذلك مع كفار قريش يف صلح احلديبية. ذلك، كما فعل الرسول 

 فإن قيل : هل جيوز أن ْب املسلم الكافر لغْي دينه واعتقاده؟
من القسم األول من املواالة اليت ذرج من فاجلواب : نعم جيوز ذلك، و ليس هذا 
اْليَ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّي َباُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتوا امللة، والدليل على ذلك : قوله تعاىل: 

اْلِكَتاَب ِحل  َلُكْم َوطََعاُمُكْم ِحل  هَلُْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن 
َر ُمَساِفِحنَي َوال ا لَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم ِإَذا آتَ ْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ حُمِْصِننَي َري ْ

ُّيَاِن فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو يف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ   ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن َوَمْن َيْكُفْر بِاأْلِ
 .(5)املائدة:

 .َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتابَ الل هو قوله تعاىل: وحمل االستد
ووجه االستدالل : أن اهلل تعاىل أباح للمسلمني التزوج بالكتابيات احملصنات، ومعلوم 
أن عشرة الرجل لزوجه ال ذلو من نو  احلب واملودة تقع بني الرجل واملرأة، فلما أباح 

يات، مع أنه ال خيلو ِما ذكر، دل على أن هذا ليس من املواالة اهلل تعاىل نكاح الكتاب
املخرجة من امللة، ولذلك ضبطت املواالة املخرجة من امللة بأفا حب للدين واالعتقاد 

 الذي عليه الكافر.
 وقد تقع نصرة للكافر من املسلم لغْي نصرة دين الكافر واعتقاده؛ 

رْي أن تكون خمرجة للملة ألفا مل تقع على ومن األدلة على جواز النصرة للكافر من 
وجه فيه طلب نصر دين الكافر واعتقاده، ما قصه اهلل لنا عن سيدنا موسى عليه 
الصالة والسالم، حيث نصر الكافر الذي من شيعته على الكافر اآلخر الذي من 

 أَْهِلَها فَ َوَجَد ِفيَها َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحنِي َرْفَلٍة ِمنْ قوم فرعون مصر، قال تعاىل: 
َرُجَلنْيِ يَ ْقَتِتالِن َهَذا ِمْن ِشيَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدو ِه فَاْستَ َغاثَُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي 
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 ِمْن َعُدو ِه فَ وََكَزُه ُموَسى فَ َقَضى َعَلْيِه قَاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َعُدو  ُمِضل  
 .( 15)القص : ُمِبنيٌ 

ويف قصة حاطب نصرة للكفار لكن مل تكن لدينهم واعتقادهم إمنا لغرض دنيوي، 
فلم تكن مكفرة ، ولذلك ضبطنا القسم األول بكونه حب ونصرة للكفار لدينهم أو 

 اعتقادهم.
بَ َعَثِن َرُسوُل اللَِّه  :ْنُه يَ ُقولُ مسَِْعُت َعِليًّا َرِضَي اللَُّه عَ  :ُعبَ ْيد اللَِّه ْبُن َأِب رَاِفٍع قَالَ عن 
  ََر َواْلِمْقَداَد ْبَن اأْلَْسَوِد قَال اْنطَِلُقوا َحَّتَّ تَْأُتوا َرْوَضَة َخاٍخ فَِإنَّ ِِبَا ظَِعيَنًة  :أَنَا َوالزُّبَ ي ْ

لَُنا َحَّتَّ انْ ت َ  َها فَاْنطََلْقَنا تَ َعاَدى بَِنا َخي ْ َنا ِإىَل الرَّْوَضِة فَِإَذا حَنُْن َوَمَعَها ِكَتاٌب َفُخُذوُه ِمن ْ َهي ْ
   َأْخرِِجي اْلِكَتابَ  :بِالظَِّعيَنِة فَ ُقْلَنا

   َما َمِعي ِمْن ِكَتابٍ  :فَ َقاَلتْ 
َنا بِِه َرُسوَل اللَّهِ : فَ ُقْلَنا   لَُتْخرِِجنَّ اْلِكَتاَب َأْو لَنُ ْلِقنَيَّ الث  َياَب َفَأْخَرَجْتُه ِمْن ِعَقاِصَها َفأَتَ ي ْ
  فَِإَذا ِفيِه ِمْن َحاِطِب ْبِن َأِب بَ ْلتَ َعَة ِإىَل أُنَاٍس ِمْن اْلُمْشرِِكنَي ِمْن أَْهِل َمكََّة خُيْربُُهْم

 .بِبَ ْعِض أَْمِر َرُسوِل اللَِّه 
  ؟يَا َحاِطُب َما َهَذا :فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

ين  ُكْنُت اْمرَأً ُمْلَصًقا يف قُ َرْيٍش وملَْ َأُكْن ِمْن أَنْ ُفِسَها يَا َرُسوَل اللَِّه اَل تَ ْعَجْل َعَليَّ إِ  :قَالَ 
َُْْموَن ِِبَا أَْهِليِهْم َوأَْمَواهَلُْم َفَأْحَبْبتُ   وََكاَن َمْن َمَعَك ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن هَلُْم قَ رَابَاٌت مبَكََّة 

َُْْموَن ِِبَا قَ رَاَبيِت َوَما فَ َعْلُت ُكْفًرا ِإْذ فَاَتِن َذِلَك ِمْن النََّسِب ِفيِهْم َأْن َأذَِّ  َذ ِعْنَدُهْم َيًدا 
ْساَلمِ   .َواَل اْرِتَداًدا َواَل رًِضا بِاْلُكْفِر بَ ْعَد ااْلِ

  َلَقْد َصَدَقُكمْ  :فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
 .يَا َرُسوَل اللَِّه َدْعِن َأْضِرْب ُعُنَق َهَذا اْلُمَناِفقِ  :قَاَل ُعَمرُ 

 :ِإنَُّه َقْد َشِهَد َبْدرًا َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ اللََّه َأْن َيُكوَن َقْد اطََّلَع َعَلى أَْهِل َبْدٍر فَ َقالَ  :قَالَ 
 .(1)"اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم فَ َقْد َرَفْرُت َلُكمْ 
 وههنا مسائل تتعلق باحلديث :

ال ْكم عليه بالكفر حَّت  األوىل : فيه أن من جاء بقول أو فعل ْتمل الكفر و رْيه
                                 

(، ومس  لم يف كت  اب فض  ائل الص  حابة، 3007أخرج  ه البخ  اري يف كت  اب اجله  اد، ب  اب اجلاس  وس، ح  ديث رق  م )( 1)
 (.2494باب من فضائل أهل بدر، حديث رقم )
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سأل حاطب عن ما  يستفصل منه، ويستظهر عن حاله، وحمل الشاهد أن الرسول 
 ".؟يَا َحاِطُب َما َهَذا :فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه صدر منه فقال عليه الصالة والسالم: "

ملّا وقع االستهزاء باهلل وآياته ورسوله من بعض  ويدل على هذا أن الرسول 
بة، وكان هذا الذي صدر منهم ال ْتمل رْي الكفر، مل يقبل منهم الرسول الصحا
  :االعتذار، وصار يردد عليهم قوله تعاىل ْال تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُُتْ بَ ْعَد ِإُّيَاِنُكم 

  ".؟يَا َحاِطُب َما َهَذا؛ بينما يف قصة حاطب سأله: "(66)التوبة:
تكون يف كل حال كفرًا أكربًا خمرجًا من امللة، ووجه  الثانية : فيه أن نصرة الكفار ال

فيه  -  وهو ما صدر من حاطب –ذلك: أن نقل أخبار املسلمني إىل الكفار 
نصرة للكفار، ومع ذلك مل ْكم الرسول بكفر حاطب، وسأله، ولذلك ضبط 
ار العلماء احلب والنصرة للكفار املخرجان من امللة بكونه صادر عن حمبة لدين الكف

 ونصرة من أجل دينهم، ال مطلق حب أو نصرة للكفار تكون كذلك.
الثالثة : فيه أنه لو اعتذر من فعل مثل هذا الفعل بأمر ال يرجع إىل حب الكفار 
ودينهم واعتقادهم و ال إىل رربة يف انتصار دينهم واعتقادهم أنه يقبل منه، ووجه 

َلَقْد  :َرُسوُل اللَِّه  فَ َقالَ كالمه؛ "  قبل من حاطب  ذلك أن الرسول 
 ". َصَدَقُكمْ 

إمنا قبل من حاطب ألنه علم صدقه عن طريق الوحي، ومن  فإن قيل : الرسول 
أين لنا أن نعلم بعد انقطا  الوحي صدق السرائر والبواطن، ومن يزكيهم ويشهد لنا 

 ؟ (1)بذلك[ بعد رسول اهلل 
ألنه علمه عن طريق  به  حلاطب، إمنا هو خاص فاجلواب : تصديق الرسول 
فإنه ليس هلا إال احلكم حبسب الظاهر وقبوله، فمن  الوحي، أّما أمته من بعده 

أعتذر لنا بنحو هذا العذر قبل اعتذاره، وأوكلنا باطنه إىل اهلل تعاىل، ألننا ال نعلم 
 :قَالَ  ُأَساَمَة ْبِن َزْيدٍ أمرنا بقبول الظاهر، كما يدل عليه حديث  الغيب، والرسول 
َنَة َفَأْدرَْكُت َرُجاًل فَ َقالَ  بَ َعثَ َنا َرُسوُل اللَِّه  اَل إَِلَه  :يف َسرِيٍَّة َفَصبَّْحَنا احْلَُرقَاِت ِمْن ُجَهي ْ

أَقَاَل  :فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه  ِإالَّ اللَُّه َفطََعْنُتُه فَ َوَقَع يف نَ ْفِسي ِمْن َذِلَك َفذََكْرتُُه لِلنَِّي  

                                 
 .144تابه ملة إبراهيم صأورد هذا االعرتاض املقدسي يف ك( 1)
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َا قَاهَلَا َخْوفًا ِمْن الس اَلحِ  :قُ ْلتُ  :قَالَ  ؟اَل إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوقَ تَ ْلَتهُ  أََفاَل  :قَالَ   يَا َرُسوَل اللَِّه ِإمنَّ
ْمُت َشَقْقَت َعْن قَ ْلِبِه َحَّتَّ تَ ْعَلَم أَقَاهَلَا أَْم اَل َفَما زَاَل ُيَكر رَُها َعَليَّ َحَّتَّ ََتَن َّْيُت َأين  َأْسلَ 

 .(1)"يَ ْوَمِئذٍ 
علم أنه صادق  لكالم حاطب كونه  فال يقال : إن مناط قبول الرسول 
ال يسكت على باطل، فلو كان اعتذار  بالوحي  ال يقال ذلك: ألن الرسول 

عن عذره، و ملا أقره  حاطب بذاك االعتذار باطال،  ال حمل له؛ ملا سأله الرسول 
لكالم  قول وفعل وتقرير، وهنا تقرير الرسول  على كالمه، ألن سنة الرسول 

حاطب بل وسؤاله عن هذا الذي فعله، دليل على اعتماد مثل هذا االعتذار، وأنه 
 مناط القضية؛ فتأمل.

مل  الرابعة : فيه أن قتل اجلاسوس املسلم مرجعه إىل االمام، أال ترى أن رسول اهلل 
يَا َرُسوَل  :قَاَل ُعَمرُ " طب من أهل بدريرد احلكم بقتل حاطب إال ملانع وهو كون حا

 .اللَِّه َدْعِن َأْضِرْب ُعُنَق َهَذا اْلُمَناِفقِ 
 :ِإنَُّه َقْد َشِهَد َبْدرًا َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ اللََّه َأْن َيُكوَن َقْد اطََّلَع َعَلى أَْهِل َبْدٍر فَ َقالَ  :قَالَ 

 ."ُكمْ اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم فَ َقْد َرَفْرُت لَ 
 فلقمام قتل اجلاسوس، وإذا قام لديه ما ُّينع من قتله فله ذلك.

ألننا نقول: لو   (2)و ال يقال : الذي منع احلكم بكفر حاطب كونه من أهل بدر 
 كان ما صدر منه كفراً رْي حمتمل، لكفر وبطل ما معه، فإن الكفر ْبط العمل.

 ك :وإليك نقول من كالم أهل العلم تؤيد ما ذكرته ل
قال ابن تيمية راه اهلل : "إن شعب االُّيان  قد تتالزم عند القوة، و ال تتالزم عند 
الضعف؛ فإذا قوي ما يف القلب من التصديق واملعرفة واحملبة هلل ورسوله؛ أوجب بغض 

لَْيِه َما اذََُّذوُهْم َوَلْو َكانُوا يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوالنَِّي  َوَما أُْنزَِل إِ أعداء اهلل، كما قال تعاىل: 
ُهْم فَاِسُقونَ  ال اَُِد قَ ْومًا يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه (، وقال: 81)املائدة: َأْولَِياَء َوَلِكنَّ َكِثْيًا ِمن ْ

َوانَ ُهْم َأْو َواْليَ ْوِم اآْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسولَُه َوَلْو َكانُوا آبَاَءُهْم أَْو أَبْ َناَءُهْم أَْو ِإخْ 

                                 
(، مس لم يف كت اب االُّي ان، 4296اس امة، ح ديث رق م ) أخرجه البخ اري يف كت اب املغ ازي، ب اب بع ث الن ي ( 1)

 (، واللفظ له.96باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال: ال إله إال اهلل، حديث رقم )
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ُّيَاَن َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنهُ  ، (22من اآلية )اجملادلة: َعِشْيَتَ ُهْم أُولَِئَك َكَتَب يف قُ ُلوِِبُِم اأْلِ
وقد تح ل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا ينقص به إيمانه، وَل 

شركني ببعض ، ملّا كاتب امليكون به كافراً، كما ح ل من حاطب بن أبي بلتعة
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا َعُدو ي َوَعُدوَُّكْم   وأنزل اهلل فيه: أخبار الني 

 (.1)املمتحنة: من اآلية َأْولَِياءَ 
فك، فقال لسعد بن الوكما حصل لسعد بن عبادة ملا انتصر البن أِب يف قصة ا

ى قتله، قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجالً تقدر عل معاذ: كذبت واهلل، ال تقتله و ال
 صاحلاً، ولكن احتملته احلمية، وهلذه الشبهة مّسى عمر حاطبًا منافقًا فقال: دعن يا
رسول اهلل أضرب عنق هذا املنافق. فقال: إنه شهد بدراً" فكان عمر متأو اًل يف 

 تسميته منافقاً للشبهة اليت فعلها.
بن عبادة: كذبت لعمر اهلل  لنقتلنه  إمنا أنت وكذلك قول أسيد بن حضْي لسعد 

 منافق، اادل عن املنافقني؛ هو من هذا الباب.
وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم: منافق. وإن كان قال ذلك 

 .(1)ملّا رأى فيه نو  معاشرة ومودة للمنافقني."اه 
بن عبدالوهاب راه اهلل: اللطيف بن عبدالران بن حسن بن حممد  قال الشيخ عبد

"وتأّمل قصة حاطب بن أِب بلتعة، وما فيها من الفوائد؛ فإنه هاجر إىل اهلل ورسوله، 
إىل املشركني من أهل  وجاهد يف سبيله، لكن حدث منه: أنه كتب بسر رسول اهلل 

ومسْيه جلهادهم، ليتخذ بذلك يداً عندهم، حتمي  مكة، خيربهم بشأن رسول اهلل 
ماله مبكة، فنزل الوحي ِبربه، وكان قد أعطى الكتاب: ظعينة، جعلته يف أهله و 

علياً، والزبْي، يف طلب الظعينة، وأخربمها أفما جيدافا  شعرها، فأرسل رسول اهلل 
يف روضة: خاخ، فكان ذلك، وهتدداها، حَّت أخرجت الكتاب من ضفائرها، فأتى 

 .ِبا رسول اهلل 

قال له: ماهذا؟ فقال: يارسول اهلل، إين مل أكفر بعد فدعا حاطب بن أِب بلتعة، ف
إُّياين، ومل أفعل هذا رربة عن االسالم، وإمنا أردت أن تكون ِل عند القوم يد، أاي 
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: صدقكم خلوا سبيله. واستأذن عمر يف قتله، فقال: دعن ِبا أهلي، وماِل، فقال 
ى أهل بدر فقال: اعملوا أضرب عنق هذا املنافق، قال: وما يدريك أن اهلل اطلع عل

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا َعُدو ي َوَعُدوَُّكْم ما شئتم فقد رفرت لكم. فقال: 
 (، اآليات.1)املمتحنة: من اآلية َأْولَِياءَ 

االُّيان  ، ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه وله  فدخل حاطب يف املخاطبة باسم
على إرادته مع أن يف اآلية الكرُّية، ما يشعر: أن فعل  خصوص السبب، الّدال

حاطب نو  مواالة، وأنه أبلغ إليهم باملودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، 
لكن قوله: "صدقكم خلوا سبيله" ظ   اهر يف أنه ال يكفر بذلك، إذا كان مؤمنًا باهلل 

وي، ولو كفر ملا قال: مرتاب، وإمنا فعل ذلك لغرض دني ورسوله، رْي شاك، و ال
 خلو سبيله.

: "ما يدريك لعل اهلل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم و ال يقال قوله 
فقد رفرت لكم" هو املانع من تكفْيه؛ ألنا نقول: لو كفر ملا بقي من حسناته، ما 

ْكُفْر َوَمْن يَ ُّينع من حلاق الكفر، وأحكامه فإن الكفر يهدم ما قبله، لقوله تعاىل: 
ُّيَاِن فَ َقْد َحِبَط َعَمُلهُ  َوَلْو َأْشرَُكوا حَلَِبَط َعن ُْهْم َما ( وقوله: 5)املائدة: من اآلية بِاأْلِ

والكفر حمبط للحسنات واالُّيان  باالمجا ،  ،(88)األنعام: من اآلية َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 
 فال يظن هذا.

ُْم ِمْنكُ وأّما قوله تعاىل:  ُهمْ َوَمْن يَ تَ َوهلَّ ال وقوله: ، (51)املائدة: من اآلية ْم فَِإنَُّه ِمن ْ
اَُِد قَ ْومًا يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسولَُه()اجملادلة: من 

ا ِديَنُكْم ُهُزوًا َوَلِعبًا ِمَن يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا الَِّذيَن اذََُّذو وقوله: ،(22اآلية
 الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر َأْولَِياَء َوات َُّقوا اللََّه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ 

 قد فسرته السنة، وقّيدته وخصته باملواالة  املطلقة العامة.؛ ف(57)املائدة:
ل داقة، ودون ذلك: مراتب متعددة، وأصل المواَلة هو الحب والن رة وا
 .(1)."اه ولكل ذنب حظه وقسطه، والوعيد والذم

[ إمنا  جاء يف التوضيح شرح اجلامع الصحيح: "فإن ظن ظان أن صفحه ]و      

                                 
 (.474-1/472( الدرر السنية يف األجوبة النجدية )1)
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أن يعلم ذلك؛ فقد ظن  كان ملا أعلمه اهلل من صدقه، والجيوز ملن بعد رسول اهلل 
ري على ما ظهر منهم. وقد أخرب اهلل سبحانه خطأ؛ ألن أحكام اهلل يف عباده إمنا ا

نبيه عن املنافقني الذين كانوا بني ظهراين اصحاِبم مقيمني معتقدين للكفر وعرفه 
إياهم بأعيافم مث مل يبح له قتلهم وسبيهم، إذا كانوا يظهرون االسالم بألسنتهم، 

وقد روى  فكذلك احلكم يف كل أحد من خلق اهلل، أن يؤخذ مبا ظهر ال مبا بطن،
 .(1)مثل ذلك عن األئمة"اه 

ومن هؤالء األئمة راهم اهلل االمام الشافعي حيث قال تعليقًا على حديث حاطب: 
"يف هذا احلديث مع ما وصفنا لك: طرح احلكم باستعمال الظنون ألنه ملا كان 
الكتاب ْتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه مل يفعله شاكًا يف االسالم 

تمل أن يكون زلة ال رربة عن االسالم،  واحتمل املعن وأن ه فعله ليمنع أهله، ْو
 األقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله.

فيه بأن مل يقتله ومل يستعمل عليه األرلب، و ال أحد أتى يف   وحكم رسول اهلل 
ميع مباين يف عظمته جل  مثل هذا أعظم يف الظاهر من هذا؛ ألن أمر رسول اهلل 

يريد  ، ورسول اهلل اآلدميني بعده، فإذا كان من خابر املشركني بأمر رسول اهلل 
ررهتم فصدقه ما عاب عليه األرلب ِما يقع يف النفوس، فيكون لذلك مقبوالً؛ كان 

 من بعده يف أقل من حاله وأوىل أن يقبل منه مثل ما قبل منه.
قال: "قد صدق" إمنا تركه ملعرفته    قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول اهلل

 بصدقه بأن فعله كان ْتمل الصدق ورْيه.
إن املنافقني كاذبون، وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان   فيقال له: قد علم رسول اهلل 

يف حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على املنافقني القتل بالعلم بكذِبم،   حكم الني 
لظاهر وتوىل اهلل عزوجل منهم السرائر، ولئال يكون حلاكم بعده ولكنه إمنا حكم يف كل با

 أن يد  حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل اجلاهلية.
فهو عام حَّت ي أيت عن ه دالل ة عل ى أن ه أراد ب ه خاص اً   وكل ما حكم به رسول اهلل 

وداُ أو عن مجاعة املسلمني الذين ال ُّيكن فيهم أن جيهل وا ل ه س نة أو يك ون ذل ك موج 

                                 
قس   م الكت   اب  –( اجل  زء ال   ذي حقق   ه حمم  د إلي   اس حمم   د أن   ور، لني  ل درج   ة املاجس   تْي، جامع  ة أم الق   رى 1/63)( 1)

 ه . 1416والسنة، 



 81 

 .(1)وجل"اه  يف كتاب اهلل عز
هذا التفصيل، وعلمت أن القاعدة الفقهية تن  على أن  –بارك اهلل فيك  -( إذا علمت 2

، وقد أكد هذا املعن يف هذا الباب فيما يتعلق باحلكام (2)"اليقني ال يزول بالشك"
 ؛ حديث الرسول 

َأْصَلَحَك اللَُّه  :ا َعَلى ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت َوُهَو َمرِيٌض قُ ْلَناَدَخْلنَ  :َعْن ُجَناَدَة ْبِن َأِب أَُميََّة قَالَ 
ْعَتُه ِمْن النَِّي   َفُعَك اللَُّه بِِه مسَِ ِفيَما  :فَ َبايَ ْعَناُه فَ َقالَ  َدَعانَا النَِّيُّ  :قَالَ  َحد ْث حِبَِديٍث يَ ن ْ

َنا َأْن بَايَ َعَنا َعَلى السَّْمعِ  َنا َأَخَذ َعَلي ْ  َوالطَّاَعِة يف َمْنَشِطَنا َوَمْكَرِهَنا َوُعْسرِنَا َوُيْسرِنَا َوأَثَ رًَة َعَلي ْ
 .(4)"(3)َوَأْن ََل نُ َنازَِع اأْلَْمَر َأْهَلُه ِإَلَّ َأْن تَ َرْوا ُكْفًرا بَ َواًحا ِعْندَُكْم ِمْن اللَِّه ِفيِه بُ ْرَهان  

كم بإسالمه، وأن ال ينقل عن ذلك فاحلديث يقرر أن األصل يف احلاكم املسلم احل
فإن "، وعلى هذا ِإَلَّ َأْن تَ َرْوا ُكْفًرا بَ َواًحا ِعْندَُكْم ِمْن اللَِّه ِفيِه بُ ْرَهان  "إال بيقني،  

جمرد الظن والشك ال يصح معه احلكم بكفر احلاكم، وما دام احلال كذلك يرجع إىل 
 األصل وهو احلكم بإسالمه.

 نة واجلماعة بني تكفْي املعني وتكفْي رْي املعني.ومن هنا فّرق أهل الس
فقد يطلق على القول والفعل أنه كفر، و ال يلزم من ذلك احلكم على فاعله أنه  

 كافر؛ ألن تكفْي القول والفعل من باب تكفْي رْي املعني.
 و ال يكفر املعني عندهم إال بعد توفر األمور التالية:

 ( قيام احلجة.1
 ، وهي حصول العلم الصحيح، و حتقق القصد.( ثبوت الشروط 2
 ( انتفاء املوانع، وهي أربعة تنايف الشروط، وهي التالية:3

 أ( اجلهل املنايف للعلم.   

                                 
 (. 4/250األم )( 1)
يه ا الفق ه االس المي، وه ي: "األم ور مبقاص دها، واليق ني ال ي زول هذه إحدى القواعد اخلمس الكربى اليت يدور عل( 2)

 بالشك، والضرر يزال، واملشقة الب التيسْي، والعادة حمكمة".
( "ح  َّت ت  رون"، فأح  ال إىل أم  ر حس  ي، ي  درك برؤي  ة 1فاش  تمل احل  ديث عل  ى ه  ذه الش  روط ح  َّت يكّف  ر احل  اكم:  (3)

ة ِم ا يقتض ي أن ه ذا ل يس ِم ا يدرك ه الف رد، ب ل الب د مجاع ة م ن ق د ذك ر الرؤي ة ب واو اجلماع  ( مث ه و 2البصر. 
( "عن دكم 5( "بواحاً"، مبعن أن يك ون ظ اهراً. 4( "كفرا"، فال يكفر باملعصية وإن كانت كبْية. 3املسلمني يروه 

 فيه من اهلل برهان". فال يكفي أي برهان بل البد أن يكون من اهلل، يعن بن  ظاهر صحيح صريح.
(، ومس   لم يف كت   اب 7056: "س   رتون .."، ح   ديث رق  م )ج  ه البخ   اري يف كت   اب الف   ، ب   اب ق   ول الن  ي أخر ( 4)

 (.1709االمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف رْي معصية، حديث رقم )
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 ب( االكراه املنايف للقصد.           
 ج( اخلطأ، املنايف للقصد.   
 د( التأويل املنايف للقصد.    

 ألمور، ِبالف التكفْي لغْي املعني.فال ْكم بكفر املعني إال بعد حتقق هذه ا
أقول: إذا علمت هذا تبينت أن احلكم بتكفْي احلكام الذين األصل فيهم االسالم، 
ليس ِبذه السهولة، بل ْتاج األمر إىل يقني، ألن ما ثبت بيقني ال يزول إال بيقني، إ 

 ذ الشك ال يرفع اليقني.
تفصيل، وتنزيل هذا التفصيل على الواقع  ( و احلكم بالتكفْي يف هذه املسألة ْتاج إىل3

 ال يصح الرجو  فيه إال للعلماء الذين هم مرجع يف مثل هذه األمور.

َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو اخْلَْوِف أََذاُعوا بِِه َوَلْو َردُّوُه ِإىَل قال تبارك وتعاىل: 
ُهْم َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم  الرَُّسوِل َوِإىَل أُوِل اأْلَْمِر ِمن ُْهمْ  َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَ ْنِبطُونَُه ِمن ْ

  .(83)النساء: َوَرْاَُتُه اَلت َّبَ ْعُتُم الشَّْيطَاَن ِإالَّ قَِليالً 
ولننظر يف هذه املسألة قلياًل: الدعوى أن الدولة ساعدت وأعانت األمريكان والدول 

 ني، يف أفغانستان والعراق.احلليفة على قتال املسلم
 هل هذه الدعوى صحيحة؟

، هل هناك ما ُّينع من أن (1)أقول: على فرض التسليم بأن هذا حصل من الدولة
 تعني الدولة املسلمة دولة كافرة يف قتال دولة كافرة أخرى؟ 

الرُّوَم ُصْلًحا  ُتَصاحِلُونَ : "قَالَ  َعْن ِذي خِمَْمٍر َعْن النَِّي   (2)جاء عند ااد يف املسند
ٍل آِمًنا َوتَ ْغُزوَن أَنْ ُتْم َوُهْم َعُدوًّا ِمْن َورَاِئِهْم فَ َتْسَلُموَن َوتَ ْغَنُموَن مُثَّ تَ ْنزُِلوَن مبَرٍْج ِذي تُ ُلو 

ْيِه َرُجٌل َأاَل َرَلَب الصَِّليُب فَ يَ ُقوُم إِلَ  :فَ يَ ُقوُم إِلَْيِه َرُجٌل ِمْن الرُّوِم فَ يَ ْرَفُع الصَِّليَب َويَ ُقولُ 
ِمْن اْلُمْسِلِمنَي فَ يَ ْقتُ ُلُه َفِعْنَد َذِلَك تَ ْغِدُر الرُّوُم َوَتُكوُن اْلَماَلِحُم فَ َيْجَتِمُعوَن إِلَْيُكْم 

 ".فَ َيْأُتوَنُكْم يف َُثَاِننَي َرايًَة َمَع ُكل  َرايٍَة َعْشَرُة آاَلفٍ 
روم وتقاتل معها عدوًا من ففي هذا احلديث ذكر الرسول أن أمة االسالم ستصاحل ال

                                 
 ليس هناك أي دليل يقين أن هذا حصل.( 1)
اد، ب اب يف ص لح الع دو، ح ديث ، الرسالة(، وأب وداود يف كت اب اجله 16826، حتت رقم 28/34أخرجه أاد )( 2)

 (. وصححه حمققو املسند.4089(، وابن ماجه يف كتاب الف ، باب املالحم، حديث رقم )2767رقم )
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بكفر أمة االسالم، وهذا دليل بني أن نصرة الكافر على  ورائهم؛ ومل ْكم الرسول 
 الكافر ليست من املواالة والتوِل املخرج من امللة 

أن الدولة يف  -لو سلمنا ما تقدم من وقو  معونة الدولة للكفار  -والذي حصل  
إمنا  -لو حتقق ما ذكرَتوه  -ململكة السعودية العراق كانت دولة بعثية كافرة، فا

 أعانت كافرا على كافر، وهذا ال حرج فيه، و ال خيرج عن االسالم 
أما قضية أفغانستان، فهذا قلب للحقائق، فإن السعودية لعلها الدولة الوحيدة اليت  

اعرتفت حبكومة طالبان، وسعت للصلح بني األحزاب والفصائل، وقامت باستقباهلم 
  مكة املكرمة جبوار الكعبة بيت اهلل، مث يقال عنها ما يقال  يف

وعلى هذا فإن هذا األمر ال يصلح أن ْكم بسببه على اململكة العربية السعودية 
بالكفر، واألصل أفا دولة مسلمة حكومة وشعباً، وهذا األمر هو اليقني، وما ذكر 

 عليه، واهلل املوفق. رايته أنه ظن وشك وهذا ال يصلح لدفع اليقني، فنحن
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 المق د الثالث 
 أسئلة جديرة بالتأمل

 
 جي  دها يف الكت  اب )الكواش  ف اجللي  ة(ف عن  د بع  ض املوض  وعات ال  يت ق  الب  د أن الق  اٍر ي

  ، من هذه األسئلة:ويتساءل، وحق له ذلك
 لماذا هذا الكتاب عن المملكة العربية السعودية دون غيرها من الدول؟

د الط وىل، البيض اء املش كورة امل ذكورة يف ال دعوة لقس الم وال دفا  عن  ه واململك ة هل ا الي ه ذا 
 والذب عن املسلمني ونصرهتم ونصرة قضاياهم يف كل مكان.

 ِبصائ  كثْية؛  وقد خ  اهلل اململكة
منه  ا: أن فيه  ا قبل  ة املس  لمني بي  ت اهلل احل  رام، أول بي  ت وض  ع للن  اس. ق  ال تب  ارك وتع  اىل: 

 ٍُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكََّة ُمَبارَكاً َوُهدًى لِْلَعاَلِمنيَ  ِإنَّ َأوََّل بَ ْيت :(96)آل عمران. 
َعْن َأِب ُهَريْ  َرَة َرِض َي اللَّ ُه َعْن ُه ، ومأرز االُّيان، ومنها : أن فيها : املدينة مهاجر الرسول 
ُّيَ  اَن لَيَ  ْأرُِز ِإىَل اْلَمِدينَ  ِة َكَم  ا تَ  ْأرُِز احْلَيَّ  ُة ِإىَل ِإنَّ : "َأنَّ َرُس  وَل اللَّ  ِه َص  لَّى اللَّ  ُه َعَلْي  ِه َوَس  لََّم قَ  الَ   ااْلِ

 .(1)"ُجْحرَِها
ومنه  ا : أن ال  دفا  ع  ن ال  وطن باس  م ال  وطن م  ذموم يف ك  ل ال  دنيا إال يف بل  دي، ألن مع  ن 

 الدفا  عنها متحد مع الدفا  عن الدين، ملا فيها من احلرمني الشريفني.
َع  ْن ابْ  ِن ملش  ركني م  ن اذاذه  ا وطن  اً يظه  رون في  ه ب  يعهم وكنائس  هم، من  ع ا ومنه  ا : أن  ه 

ُهَم ا أَنَّ ُه قَ الَ  يَ  ْوُم اخْلَِم يِس َوَم ا يَ  ْوُم اخْلَِم يِس مُثَّ َبَك ى َح َّتَّ َخَض َب َدْمُع ُه : َعبَّاٍس َرِضَي اللَّ ُه َعن ْ
ائْ تُ   وين  :ْي  ِه َوَس   لََّم َوَجُع  ُه يَ   ْوَم اخْلَِم   يِس فَ َق  الَ اْش   َتدَّ ِبَرُس  وِل اللَّ  ِه َص   لَّى اللَّ  ُه َعلَ  :احلَْْص  َباَء فَ َق  الَ 

َهَج َر  :اُلواِبِكَتاٍب َأْكُتْب َلُكْم ِكَتابًا َلْن َتِضلُّوا بَ ْعَدُه أََبًدا فَ تَ َناَزُعوا َواَل يَ ْنَبِغي ِعْنَد نَ ِيٍّ تَ نَ ازٌُ  فَ َق 
ٌر ِمَّا َتْدُعوين إِلَْي ِه َوَأْوَص ى ِعْن َد  :َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  َدُعوين فَالَِّذي أَنَا ِفيِه َخي ْ

 : َمْوتِِه بَِثاَلثٍ 
 . َأْخرُِجوا اْلُمْشرِِكنَي ِمْن َجزِيَرِة اْلَعَرِب 

                                 
(، ومس لم يف كت اب االُّي ان، 1876أخرجه البخاري يف كت اب احل ج، ب اب االُّي ان ي أرز إىل املدين ة، ح ديث رق م )( 1)

 (.147دأ، حديث رقم )باب بدأ االسالم رريباً وسيعود رريبا كماب
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 . َوَأِجيُزوا اْلَوْفَد بَِنْحِو َما ُكْنُت ُأِجيزُُهْم 
 .(1)"َوَنِسيُت الثَّالَِثةَ 
ا أن فيه  ا حكوم  ة تك  اد تك  ون الي  وم ه  ي احلكوم  ة الوحي  دة يف ال  دنيا ال  يت تق  يم ومنه  ا : أف  

 .وما كان عليه السلف الصاحل كتاب اهلل وسنة رسوله يف  ا جاء شر  اهلل تعاىل إتباعاً مل
م    ن  -و ال أزك    ي عل    ى اهلل أح    داً  -ومنه    ا : أن فيه    ا م    ن علم    اء املل    ة وال    دين م    ن ه    م 

 ى، ال تأخذهم يف اهلل لومة الئم، من أنصح الناس للناس أصفاهم مشرباً، وأكثرهم تق
: ومنها : أن فيها شعباً ال يرضى بغْي االسالم ديناً، موالياً ملليكه، ودولته، ووطنه، قال 

 َحاِم ِل اْلِفْق ِه َنضََّر اللَُّه َعْبًدا مسَِ َع َمَق اَليِت َه ِذِه َفَحَمَلَه ا فَ  ُربَّ َحاِم ِل اْلِفْق ِه ِفي ِه َري ْ ُر َفِقي ٍه َوُربَّ "
َق    ُه ِمْن    ُه ثَ    اَلٌث اَل يُغِ    لُّ َعلَ    ْيِهنَّ َص    ْدُر ُمْس    ِلٍم ِإْخ    اَلُص اْلَعَم    ِل لِلَّ    ِه َع    زَّ َوَج    لَّ  ِإىَل َم    ْن ُه    َو أَف ْ

 .(2)"َوُمَناَصَحُة أُوِل اأْلَْمِر َولُُزوُم مَجَاَعِة اْلُمْسِلِمنَي فَِإنَّ َدْعَوتَ ُهْم حتُِيُط ِمْن َورَاِئِهمْ 
لم   اذا يكت   ب ف   ي ه   ذا الموض   وع والح   ال أن   ه عل   ى عج   ل ف   ي ص   فحات، وموض   وع 

إذ َلبد فيه م ن إقام ة الحج ة وثب وت الش روط، وانتف اء التكفير للمعين يحتاج إلى تأني، 
 الموانع، هذا في الفرد المعين، فما بالك والمعين دولة مثل المملكة العربية السعودية؟

 يف تكف   ْي الدول   ة الس   عودية( يف مقدم   ة كتاب   ه:  أنفق   د ذك   ر ص   احب )الكواش   ف اجللي   ة 
ف  رغ هل  ا كب  ْي وق  ت، و ال  "ه  ذه ورق  ات، مجعته  ا يف عجال  ة م  ن األم  ر، وض  يق م  ن الوق  ت، مل أ

 كثْي جهد".
 يف حق هذا املوضو  اخلطْي  -هداه اهلل  -كذا يقول، 

َِْْق  رُُه الت َّْق  َوى اْلُمْس  ِلُم َأُخ  و اْلُمْس  ِلِم اَل َيْظِلُم  ُه : " أم  ا يعل  م ق  ول الرس  ول َواَل خَيُْذلُ  ُه َواَل 
َِْْق   َر َأَخ   اُه اْلُمْس   ِلَم ُك   لُّ  ٍٍ ِم   ْن الشَّ   ر  َأْن  َهاُهنَ   ا َوُيِش   ُْي ِإىَل َص   ْدرِِه ثَ   اَلَث َم   رَّاٍت حِبَْس   ِب اْم   ِر

 ؟ (3)"اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحرَاٌم َدُمُه َوَمالُُه َوِعْرُضهُ 
 املؤمن كقتله؟  أما يعلم أن تكفْي

                                 
(، ومس  لم يف كت  اب 3053كت  اب اجله  اد والس  ْي، ب  اب ه  ل يستش  فع إىل أه  ل الذم  ة ومع  املتهم، ح  ديث رق  م )(  1)

(. فائدة: علق البخاري عقب احلديث: 1637الوصية، باب ترك الوصية ملن ليس شيء يوصي به، حديث رقم )
 .َمكَّ ُة َواْلَمِدينَ ُة َواْلَيَماَم ُة َوالْ َيَمنُ  :فَ َقالَ  ؟ْيََة ْبَن َعْبِد الرَّْاَِن َعْن َجزِيَرِة اْلَعَربِ َسأَْلُت اْلُمغِ  :َوقَاَل يَ ْعُقوُب ْبُن حُمَمَّدٍ "

 ".َواْلَعرُْج أَوَُّل هِتَاَمةَ  :َوقَاَل يَ ْعُقوبُ 
 ."للشيخ عبد احملسن العباد "دراسة حديث : نضر اهلل امرءاً "انظر:  حديث متواتر .( ( 2)
خرج   ه مس   لم يف كت   اب ال   رب والص   لة واآلداب، ب   اب حت   رمي ظل   م املس   لم وخذل   ه ودم   ه ومال   ه وعرض   ه، حت   ت رق   م أ( 3)

 .، من حديث أِب هريرة (4650)
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ْس اَلِم َكاِذبً  ا فَ ُه َو َكَم  ا : "قَ الَ  َع ْن ثَابِ ِت بْ  ِن الضَّ حَّاِك َع  ْن النَّ ِي   َم  ْن َحلَ َف مبِلَّ  ٍة َر ْْيِ ااْلِ
ِمنً ا ِبُكْف ٍر قَاَل َوَمْن قَ َتَل نَ ْفَسُه ِبَشْيٍء ُعذ َب ِبِه يف نَاِر َجَهنََّم َوَلْعُن اْلُمْؤِمِن َكَقْتِلِه َوَم ْن َرَم ى ُمؤْ 

 .(1)"فَ ُهَو َكَقْتِله
ذكر المؤل ف أن ه رأى العلم اء وال دعاة والمجاه دين َل يتكلم ون ف ي تكفي ر المملك ة 

لماذا ل م يس عه م ا العربية السعودية، و َل يخوضون فيه، فرأى أن يكتب فيه، والسؤال: 
 وسع غيره؟

وإخراجه  ا م  ا ب  در ع  ن كث  ْي وذل  ك يف قول  ه يف املقدم  ة: "اض  طرين إىل االس  را  يف إع  دادها 
م    ن املنتس    بني إىل ال    دعوة والعل    م ب    ل واجله    اد، م    ن ال    دفا  ع    ن النظ    ام الس    عودي الربيط    اين 
األمريك  ي الك   افر، وِمانع   ة كث   ْي م  نهم م   ن الك   الم في   ه، والص   د ع  ن ذل   ك، واألخ   ذ عل   ى ي   د 

 ".الطاعنني عليه، حبجج ومزاعم جوفاء ساقطة
  كذا يقول  عامله اهلل مبا يستحق .

 أليس األصل يف املسلم أن يتهم نفسه و ال يتكرب على اآلخرين؟ 
إذا ك    ان ه    ؤالء مج    يعهم ال    ذين ع    رب ع    نهم ب    أفم "كث    ْي م    ن املنتس    بني إىل ال    دعوة ..." 
خيالفونك الرأي، و ال يوافقونك على الطريقة، أال يستدعي هذا وقفة منك وامتن ا  عم ا أن ت 

 ار واالسرا  والتفرد والشذوذ، يف هذا املوضو  اخلطْي؟بصدده، واهتام النفس، بدالً من االصر 
بل إن كالمه كما رأيت من خالل مناقشة القضايا اليت بن عليها كتابه، خطأ خمالف 

جيمل يف مقام البيان، ويعمم يف مقام التخصي ، ويطلق يف فإنه للشر ، ال دليل عنده، 
العظيم، فهو من الذين وصفهم اهلل يف  من متشابه القرآن -إن استدل  -أدلته ؛ مقام التقييد
ُهَو الَِّذي أَنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت حُمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر قوله تعاىل: 
َنِة َواْبِتَغاَء تَْأِويِلهِ فََأمَّا الَِّذيَن ِفي قُ ُلوِبِهْم زَْيغ  فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاَء الْ ُمَتَشاِِبَاٌت   ِفت ْ

َما َيذَّكَُّر ِإالَّ َوَما يَ ْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكل  ِمْن ِعْنِد َرب  َنا وَ 
  .(7)آل عمران: أُوُلو اأْلَْلَبابِ 

علم، فإن العلم: "آية حمكمة وسنة متبعة وفريضة من املتشابه ليس من الاالستدالل باآلية و 

                                 
(، ومس لم 6105أخرجه البخاري يف كتاب األدب، باب من كف ر أخ اه بغ ْي تأوي ل فه و كم ا ق ال، ح ديث رق م ) (1)

 سان نفسه، واللفظ للبخاري، وحمل الشاهد عنده دون مسلم.يف كتاب االُّيان، باب رلظ حترمي قتل االن
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 قائمة" 
لماذا هذا التحقير والتقليل من شأن العلماء السلفيين، وهذا التبجيل لر وس الفتنة 

 والضاللة؟
يرتحم على جهيمان،  6وهذا تتلمسه يف كتابه من البداية، إىل النهاية، فهو يف املقدمة ص

 ش وابن حثلني.، يشيد بابن جباد والدوي10وبعدها ص
يف املقدمة، ينبز العلماء، ويطعن فيهم، فهم : "من الذين يرتدون  5بينما تراه من ص

احلال  ه، وعلى هذالعلماء ِمن باعوا دينهم وذِمهم للسالطني" )كذا، ولعلها مسوح( مسوغ
: "نداء أخْي إىل علماء احلكومات السائرين على 227حَّت خاَتة الكتاب، حينما يقول ص

 ملغضوب عليهم، املتساقطني يف أحضان آل سعود".درب ا
كل من خالفه من العلماء وطالب العلم فهو ِمن با  دينه وذمته آلل سعود، وكل من و 

 .228وافقه فهو من أحبابه ورفقاء دربه وإخوانه يف العقيدة والتوحيد كما يف ص
 ال أدري هل أذك ر مؤلف الكتاب بوجوب إحسان الظن باملسلم؟ 

د له األحاديث الواردة يف وجوب السمع والطاعة لأئمة ألبني صحة موقف هل اسر 
 أولئك العلماء وطالب العلم الذين ينبزهم؟ 

َ الني  : "َمْن َأطَاَعِن فَ َقْد َأطَاَ   كما قَاَل   أن طاعة األمْي من طاعته  فقد بَ نيَّ
ِع اأْلَِمَْي فَ َقْد َأطَاَعِن َوَمْن يَ ْعِ  اأْلَِمَْي فَ َقْد اللََّه َوَمْن يَ ْعِصِن فَ َقْد َعَصى اللََّه َوَمْن يُطِ 

 .(1)َعَصاين" 
ووِل األمر رجل بذل نفسه ووقته لرعاية مصاحل أمته وتوفْي سبل الراح ة هلم ودفع املخاطر 
والسوء عنهم بإذن اهلل تعاىل ؛ فالواجب علينا  تقديره واحرتامه بل وحمبته ملا يقوم به من 

قال َرُسوَل اللَِّه َصلَّى  الشاقة واملسئولية الكاملة فعن َعْوِف ْبِن َماِلٍك اأْلَْشَجِعيَّ  األعمال
ُِْبُّوَنُكْم َوُتَصلُّوَن َعَلْيِهْم َوُيَصلُّ  ِتُكِم الَِّذيَن حتُِبُّونَ ُهْم َو وَن اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم : "ِخَياُر أَِئمَّ

 .(2)َعَلْيُكْم"
أكرم السلطان أكرمه اهلل يوم القيامة ومن مل جيله أهانه اهلل يوم القيامة فَعْن وَمْن َأَجلَّ و 

                                 
  نووي( من 1835رق م12/308  فت ح( ومسلم يف الصحي ح )7137رقم13/111أخرجه البخ اري يف الصحيح ) ( 1)

 (.45.وانظر : طاعة السلطان البراهيم املناوي ) حديث أِب هريرة 
 .   نووي(1855رقم12/340أخرجه مسلم يف الصحيح ) (2)
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حَتَْت ِمْنرَبِ اْبِن َعاِمٍر َوُهَو خَيُْطُب َوَعَلْيِه  زِيَاِد ْبِن ُكَسْيٍب اْلَعَدِوي  َقاَل ُكْنُت َمَع َأِب َبْكَرَة 
ىَل أَِمْيِنَا يَ ْلَبُس ثَِياَب اْلُفسَّاِق". فَ َقاَل أَبُو َبْكَرَة اْسُكْت ثَِياٌب رِقَاٌق فَ َقاَل أَبُو ِباَلٍل :"اْنظُُروا إِ 

مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل : "َمْن أََهاَن ُسْلطَاَن اللَِّه يف اأْلَْرِض أََهانَُه 
 .(1)اللَُّه"

وِل األمر والقدح فيه من إهانت ه وقد علق  اعترب الكالم يف فتأملوا كيف أن أبا بكرة 
على هذه القصة بقوله : "أبو بالل هذا خارجي ومن  -راه اهلل تعاىل  -االمام الذهي 

 .(2)جهله عدَّ ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق"اه 
َ الني  أن من دخل على السلطان يريد توقْيه فهو ضامن على اهلل كما  قال ُمَعاذ  وبَ نيَّ

 َنا َرُسوُل اللَِّه ُهنَّ َكاَن َضاِمًنا َعَلى اللَِّه َمْن َعاَد َمرِيًضا  :" َعِهَد إِلَي ْ يف مَخٍْس َمْن فَ َعَل ِمن ْ
 تَ ْوِقْيَهُ َأْو َخرََج َمَع َجَناَزٍة َأْو َخرََج َرازِيًا يف َسِبيِل اللَِّه َأْو َدَخَل َعَلى ِإَماٍم يُرِيُد ِبَذِلَك تَ ْعزِيَرُه وَ 

 .(3)َأْو قَ َعَد يف بَ ْيِتِه فَ َيْسَلُم النَّاُس ِمْنُه َوَيْسَلُم"
من إجالل اهلل إجالل السلطان املقسط وهو أحد  :وقال الشيخ السعدي راه اهلل تعاىل

 . (4)اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله"اه  يظلهمالسبعة الذين 
 قبيل يد السلطان حني صافحه  وقال ابن قيم اجلوزية راه اهلل: "عوتب ابن عقيل يف ت

 فقال :أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده أكان خطأً أم واقعاً موقعه ؟ 
 قالوا : بلى .  

 قال : فاألب يرِب ولده تربية خاصة . 
 (5)والسلطان يرِب العامل تربية عامة فهو باالكرام أوىل"اه 

ليه السلف الصاحل بأنه مداهنة فكيف يصف مسلم عمل العلماء بالسنة النبوية وما ع
  وتزلف للحكام بالباطل ؟  هذا ال يقوله مسلم يفهم ويعي ما يقول

اْلِعْلُم قَ ْبَل اْلَقْوِل  ترجم البخاري راه اهلل يف صحيحه فقال يف كتاب العلم: "بَابٌ وقد 

                                 
 . ( من حديث أِب بكرة 2224رقم4/435( والرتمذي يف السنن )5/42( أخرجه أاد يف املسند )1)

 ( .2224رقم2/485واحلديث حسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي)
 ( .14/508سْي أعالم النبالء ) (2)
 ( .476( .  واحلديث صححه األلباين يف ظالل اجلنة )5/241( أخرجه أاد يف املسند )3)
 ( .66نور البصائر واأللباب ) (4)
 ( .3/176بدائع الفوائد ) (5)
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 ؛ فَ َبَدأَ بِاْلِعْلِم.اللَّهُ فَاْعَلْم أَنَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ َواْلَعَمِل لَِقْوِل اللَِّه تَ َعاىَل: 
 َوَأنَّ اْلُعَلَماَء ُهْم َوَرثَُة اأْلَنِْبَياِء َورَّثُوا اْلِعْلَم؛ َمْن َأَخَذُه َأَخَذ حِبَظٍّ َواِفٍر.

 طَرِيًقا َيْطُلُب ِبِه ِعْلًما َسهََّل اللَُّه َلُه طَرِيًقا ِإىَل اجْلَنَِّة. َوَمْن َسَلكَ 
َا خَيَْشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ : َوقَاَل َجلَّ ذِْكرُهُ  َوَما يَ ْعِقُلَها ِإالَّ . َوقَاَل: ِإمنَّ

َهْل َوقَاَل:  َوقَاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نَ ْعِقُل َما ُكنَّا يف َأْصَحاِب السَِّعْيِ   اْلَعاِلُمونَ 
 .ْعَلُمونَ َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل ي َ 

َا اْلِعْلُم بِالت ََّعلُِّم" َوقَاَل النَِّيُّ  يِن" َو "ِإمنَّ رًا يُ َفق ْهُه يف الد   : "َمْن يُرِْد اللَُّه بِِه َخي ْ
: "َلْو َوَضْعُتم الصَّْمَصاَمَة َعَلى َهِذِه  مُثَّ ظَنَ ْنُت َأين  أُْنِفُذ  -َوَأَشاَر ِإىَل قَ َفاهُ -َوقَاَل أَبُو َذرٍّ

ْعتُ َها ِمْن النَِّي  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَ ْبَل َأْن اُِيُزوا َعَليَّ أَلَنْ َفْذتُ َها".  َكِلَمًة مسَِ
َغاِر َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: "ُكونُوا َربَّانِي نَي ُحَلَماَء فُ َقَهاَء" َويُ َقاُل: الرَّبَّاينُّ الَِّذي يُ َرِب  النَّاَس ِبصِ 

 "اه ِم قَ ْبَل ِكَبارِِه".اْلِعلْ 
هم  - ال نزكيهم على اهلل تعاىل، وحنسبهم واهلل حسيبهم -وعلماء هذه البالد السعودية 

 بقية السلف، وأصحاب اتبا  للدليل؛
 فهم ألصول العلم متبعون، ويف ركب العلماء ُّيشون.

الة وأزكى علمهم آيات القرآن العظيم، وأحاديث الني املصطفى األمني عليه أفضل الص
 التسليم، وما أُثر عن الصحابة والسلف الصاحلني، شهد هلم بذلك القاصي والداين 

وكتبهم وفتاواهم ومواقفهم موجودة ومسجلة، بني يدي الناس، تشهد بصدق ما أقول، 
ومع هذا فقد نبغ نابغة شر، افرتوا عليهم مبا ال يرضى من القول، فأثاروا شبهات، ونسبوهم 

ْي، وخروج عن منهج السلف الصاحل، فال حول وال قوة إال باهلل، وإنا هلل إىل قصور وتقص
 وإنا إليه راجعون.
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 المق د الرابع
 المخرج من الفتنة

 
يس  تخل  م  ن النص  وص ال  واردة يف الف   ، أن الواج  ب عل  ى املس  لم معه  ا األم  ور 

 التالية : 
عب ادة اهلل تع اىل ع ن املبادرة إىل األعم ال الص احلة، واالكث ار منه ا، واالنش غال ب -

 هذه الف .
َكِقطَ ِع   بَ اِدُروا بِاأْلَْعَم اِل ِفتَ نً ا: "قَالَ  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه : َعْن َأِب ُهَريْ َرَة ويدل عليه ما جاء 

ا يَِبي ُع ِدينَ ُه ِبَع َرٍض اللَّْيِل اْلُمْظِلِم ُيْصِبُح الرَُّج ُل ُمْؤِمنً ا َوُُّيِْس ي َك اِفرًا َأْو ُُّيِْس ي ُمْؤِمنً ا َوُيْص ِبُح َك اِفرً 
نْ َيا  .(1)"ِمْن الدُّ
ترك اخلوض يف أمور الف ، والبعد عن التناول هلا، حَّت لو تسلط عليك فيها،  -

 فكن ابن آدم املقتول. 
َي َع ْن ابْ ِن اْلُمَس يَِّب َوَأِب َس َلَمَة بْ  ِن َعْب ِد ال رَّْاَِن َأنَّ أَبَ ا ُهَريْ  َرَة َرِض  ء وي دل عل ى ه ذا م ا ج  ا

َس  َتُكوُن فِ  َ ٌ اْلَقاِع  ُد ِفيَه  ا َخي ْ  ٌر ِم  ْن اْلَق  اِئِم َواْلَق  اِئُم ِفيَه  ا : "قَ  اَل َرُس  وُل اللَّ  ِه  :اللَّ  ُه َعْن  ُه قَ  الَ 
ٌر ِم ْن السَّ اِعي َوَم ْن ُيْش ِرْف هَلَ ا َتْسَتْش رِْفُه َوَم ْن َوَج َد َمْلَج أً  ٌر ِمْن اْلَماِشي َواْلَماِشي ِفيَها َخي ْ َخي ْ

 .(2)"َمَعاًذا فَ ْليَ ُعْذ ِبهِ  َأوْ 
نَ  ِة ُعْثَم  اَن بْ  ِن َعفَّ  انَ  َأْش  َهُد َأنَّ  :َع  ْن ُبْس  ِر بْ  ِن َس  ِعيٍد َأنَّ َس  ْعَد بْ  َن َأِب َوقَّ  اٍص قَ  اَل ِعْن  َد ِفت ْ

نَ ٌة اْلَقاِع ُد ِفيَه ا َخي ْ ٌر ِم ْن اْلَق اِئِم َواْلَق اِئمُ  :قَالَ  َرُسوَل اللَِّه   َخي ْ ٌر ِم ْن اْلَماِش ي ِإن ََّها َسَتُكوُن ِفت ْ
: قَ الَ ؟ أَفَ رَأَيْ َت ِإْن َدَخ َل َعلَ يَّ بَ ْي يِت َوَبَس َط يَ َدُه ِإَِلَّ لِيَ ْقتُ لَ ِن : قَ الَ . َواْلَماِشي َخي ْ ٌر ِم ْن السَّ اِعي

 . (3)"ُكْن َكاْبِن آَدمَ 
 مجاع   ة و ال  ل   زوم مجاع   ة املس   لمني، والس   مع والطاع   ة الم   امهم، ف   إن مل يك   ن -

                                 
  (.118أخرجه مسلم يف كتاب االُّيان، باب احلث على املبادرة باألعمال قبل تظاهر الف ، حديث رقم ) ( 1)
ب (، ومس  لم يف كت  ا3602أخرج  ه البخ  اري يف كت  اب املناق  ب، ب  اب عالم  ات النب  وة يف االس  الم/ ح  ديث رق  م )( 2)

  (.2886الف  وأشراط الساعة، باب نزول الف  كمواقع القطر، حديث رقم )
(، والرتمذي يف كتاب الف ، باب ماجاء ستكون ف  القاعد فيها خْي من القائم، حديث 1/186أخرجه أاد )( 3)

 اجلامع.". واحلديث صححه األلباين يف صحيح َهَذا َحِديٌث َحَسنٌ  َ :قَاَل أَبُو ِعيَسى(، 2194رقم )
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 تزل الفرق كلها.إمام، تع
َثِن أَبُو ِإْدرِي َس اخْلَ ْواَلينُّ ما جاء عن يدل عليه و أَنَّ ُه  :ُبْسُر ْبُن ُعبَ ْيِد اللَِّه احلَْْضَرِميُّ قَاَل َحدَّ

لُُه َع ْن َع ْن اخْلَ ْْيِ وَُكْن ُت َأْس أَ  َك اَن النَّ اُس َيْس أَُلوَن َرُس وَل اللَّ ِه   :مسََِع ُحَذيْ َفَة ْبَن اْلَيَماِن يَ ُق ولُ 
يَ  ا َرُس  وَل اللَّ  ِه ِإنَّ  ا ُكنَّ  ا يف َجاِهِليَّ  ٍة َوَش  رٍّ َفَجاَءنَ  ا اللَّ  ُه ِِبَ  َذا اخْلَ  ْْيِ  :الشَّ  ر  خَمَافَ  َة َأْن يُ  ْدرَِكِن فَ ُقْل  تُ 
ْْيِ ِمْن َشرٍّ   ؟فَ َهْل بَ ْعَد َهَذا اخلَْ

 ؟ْْيٍ َوَهْل بَ ْعَد َذِلَك الشَّر  ِمْن خَ : قُ ْلُت . نَ َعمْ : قَاَل 
 ؟َوَما َدَخُنهُ : قُ ْلُت . نَ َعْم َوِفيِه َدَخنٌ : قَاَل 
ُهْم َوتُ ْنِكرُ : قَاَل   .قَ ْوٌم يَ ْهُدوَن ِبَغْْيِ َهْدِيي تَ ْعِرُف ِمن ْ
ْْيِ ِمْن َشرٍّ : قُ ْلُت   ؟فَ َهْل بَ ْعَد َذِلَك اخلَْ
َها َقَذُفوُه ِفيَهانَ َعْم ُدَعاٌة ِإىَل أَبْ َواِب َجَهنََّم َمْن َأَجابَ ُهْم إِلَ : قَاَل   .ي ْ
 .ُهْم ِمْن ِجْلَدتَِنا َويَ َتَكلَُّموَن بِأَْلِسَنِتَنا: فَ َقاَل  ؟ يَا َرُسوَل اللَِّه ِصْفُهْم لََنا: قُ ْلُت 
 .تَ ْلَزُم َجَماَعَة اْلُمْسِلِميَن َوِإَماَمُهمْ : قَاَل ؟ َفَما تَْأُمُرين ِإْن أَْدرََكِن َذِلكَ : قُ ْلُت 
فَ  اْعَتزِْل تِْل  َك اْلِف  َرَق ُكلََّه  ا َولَ  ْو َأْن تَ َع  ضَّ : قَ  اَل ؟ َواَل ِإَم  امٌ  ِإْن ملَْ َيُك  ْن هَلُ  ْم مَجَاَع  ةٌ فَ  : قُ ْل  ُت 

 .(1)"بَِأْصِل َشَجَرٍة َحَّتَّ يُْدرَِكَك اْلَمْوُت َوأَْنَت َعَلى َذِلكَ 
 وقد جاءت هذه األمور جمموعة يف حديث واحد:

َدَخْل  ُت اْلَمْس  ِجَد فَ  ِإَذا َعْب  ُد اللَّ  ِه بْ  ُن َعْم  رِو بْ  ِن  : َعْب  ِد َرب  اْلَكْعبَ  ِة قَ  الَ َع  ْن َعْب  ِد ال  رَّْاَِن بْ  نِ 
ُكنَّ  ا َم  َع   :اْلَع  اِص َج  اِلٌس يف ِظ  ل  اْلَكْعبَ  ِة َوالنَّ  اُس جُمَْتِمُع  وَن َعَلْي  ِه فَ  أَتَ ْيتُ ُهْم َفَجَلْس  ُت إِلَْي  ِه فَ َق  الَ 

نَ زَْلنَ  ا َمْن  زاًِل َفِمنَّ  ا َم  ْن ُيْص  ِلُح ِخبَ  اَءُه َوِمنَّ  ا َم  ْن يَ ْنَتِض  ُل َوِمنَّ  ا َم  ْن ُه  َو يف يف َس  َفٍر ف َ  َرُس  وِل اللَّ  ِه 
 :فَ َقالَ  الصَّاَلَة َجاِمَعًة فَاْجَتَمْعَنا ِإىَل َرُسوِل اللَِّه  َجَشرِِه ِإْذ نَاَدى ُمَناِدي َرُسوِل اللَِّه 

الَّ َكاَن َحقًّا َعَلْيِه َأْن َيُدلَّ أُمََّتُه َعَلى َخْْيِ َما يَ ْعَلُمُه هَلُ ْم َويُ ْن ِذَرُهْم َش رَّ ِإنَُّه ملَْ َيُكْن َنِي  قَ ْبِلي إِ 
 . َما يَ ْعَلُمُه هَلُمْ 

نَ ٌة  َوِإنَّ أُمََّتُكْم َهِذِه ُجِعَل َعاِفَيتُ َها يف َأوَّهِلَا َوَسُيِصيُب آِخَرَها َباَلٌء َوأُُم وٌر تُ ْنِكُرونَ َه ا َواَِ يءُ  ِفت ْ
نَ  ُة فَ يَ ُق  وُل اْلُم  ْؤِمنُ  نَ  ُة  :فَ يُ َرق   ُق بَ ْعُض  َها بَ ْعًض  ا َواَِ  يُء اْلِفت ْ َه  ِذِه ُمْهِلَك  يِت مُثَّ تَ ْنَكِش  ُف َواَِ  يُء اْلِفت ْ

                                 
(، ومس   لم يف كت  اب االم  ارة، ب   اب 3606رواه البخ  اري يف كت  اب املناق   ب، ب  اب عالم  ات النب   وة، ح  ديث رق  م ) (1)

   (.1847مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الف  )
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  ؛َفَمْن َأَحبَّ َأْن يُ َزْحزََح َعْن النَّاِر َويُْدَخَل اجْلَنَّةَ ، َهِذِه َهِذهِ  :فَ يَ ُقوُل اْلُمْؤِمنُ 
 . تِِه َمِنيَُّتُه َوُهَو يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر فَ ْلَتأْ 

 . َوْلَيْأِت ِإَلى النَّاِس الَِّذي ُيِحب  َأْن يُ ْؤَتى ِإلَْيهِ 
َوَم  ْن بَ  اَيَع ِإَماًم  ا فََأْعطَ  اُه َص  ْفَقَة يَ  ِدِه َوَثَم  َرَة قَ ْلبِ  ِه فَ ْلُيِطْع  ُه ِإْن اْس  َتطَاَع فَ  ِإْن َج  اَء  َخ  ُر 

 .َنازُِعُه فَاْضرِبُوا ُعُنَق اْْلَخِر ي ُ 
ْع َت َه َذا ِم ْن َرُس وِل اللَّ ِه  :َفَدنَ ْوُت ِمْنُه فَ ُقْلُت َلهُ  فَ َأْهَوى ِإىَل أُُذنَ ْي ِه  أَْنُش ُدَك اللَّ َه آنْ َت مسَِ

َعْتُه أُُذنَاَي َوَوَعاُه قَ ْلِي فَ ُقْلُت َلهُ  :َوقَ ْلِبِه بَِيَدْيِه َوقَالَ  ُن َعم  َك ُمَعاِويَ ُة يَْأُمرُنَ ا َأْن نَْأُك َل َه َذا ابْ  :مسَِ
نَ َنا بِاْلَباِطِل َونَ ْقُتَل أَنْ ُفَسَنا َواللَُّه يَ ُقولُ  َنُكْم : أَْمَوالََنا بَ ي ْ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

   ِمْنُكْم َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيًمابِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِاَاَرًة َعْن تَ رَاٍض 
 .(1)"َأِطْعُه يف طَاَعِة اللَِّه َواْعِصِه يف َمْعِصَيِة اللَّهِ  :َفَسَكَت َساَعًة مُثَّ قَالَ : قَالَ 
وترك اخلوض يف نوازل الرجو  إىل العلماء، ولزوم ررسهم، وترك خمالفتهم،  -
 ، إمنا ترد إىل أهل العلم الذين يستنبطون ما يتعلق ِبا.الف 

َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو اخْلَْوِف أََذاُعوا ِبِه َوَلْو وذلك امتثااًل لقوله تبارك وتعاىل: 
ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَ نْ  ُهْم َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَل أُوِل اأْلَْمِر ِمن ْ ِبطُونَُه ِمن ْ

 .(83)النساء: َوَرْاَُتُه اَلت َّبَ ْعُتُم الشَّْيطَاَن ِإالَّ قَِليالً 
أو م  ن خ  الِل الوس  ائِل املختلف  ِة . وإمن  ا ، ط  رُح عل  ى العامَّ  ِة يف اخلُطَ  ِب س  ائُل ال تُ فه  ذه امل

 يبحُثها العلماُء فيما بينهم .
العالمُة عبُد اللطيِف بُن عبِد الراِن بِن حسِن ابِن حممِد بِن عبِد الوهَّاِب:  قال الشيخُ 

كالكالِم يف املواالِة واملعاداِة واملصاحلِة واملكاتباِت  – وُخْضُتْم يف مسائَل من هذا البابِ "
ال يَ َتّكلَُّم  –فاِة وادي وحنوِهم من اجلُ وبذِل   األمواِل واهلدايا واحُلْكِم بغِْي ما أنزَل اهلُل عند البَ 

« اخلطابِ  وفصلَ  وأُويتَ احلكمةَ ، عن اهلِل  الفهمَ  قَ زِ رُ  نْ من ذوي األلباِب، ومَ  فيها إالَّ العلماءُ 
 .(2)اه 

 ترك الدعاء باملوت، وطلبه. -

                                 
   (.1844أخرجه مسلم يف كتاب االمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء األول فاألول، حديث رقم ) (1)
 .    11الرسائل ص جممو ( 2)
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َح ٌد ِم ْنُكْم اْلَم ْوَت اَل يَ َتَمن َّ نَيَّ أَ : "قَ اَل َرُس وُل اللَّ ِه  :َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ملا جاء 
رًا ِل ِلُض   رٍّ نَ    َزَل بِ   ِه فَ   ِإْن َك   اَن اَل بُ   دَّ ُمَتَمن  يً   ا لِْلَم   ْوِت فَ ْليَ ُق   ْل اللَُّه   مَّ َأْحيِ   ِن َم   ا َكانَ   ْت احْلَيَ   اُة َخي ْ   

 .(1)"َوتَ َوفَِّن ِإَذا َكاَنْت اْلَوفَاُة َخي ْرًا ِل 
ّما إذا كان م ن أج ل اخل وف عل ى ال دين هذا فيما كان من ضر بسبب البالء يف النفس ، أ

َوالَِّذي نَ ْفِس ي بِيَ ِدِه اَل : "قَاَل َرُسوُل اللَِّه  :َعْن َأِب ُهَريْ َرَة قَالَ فال يكره، ويدل عليه ما جاء 
نْ َيا َح  َّتَّ َُّيُ  رَّ الرَُّج  ُل َعلَ  ى اْلَق  رْبِ فَ َيَتَم  رَُّغ َعَلْي  ِه َويَ ُق  ولُ  ُكْن  ُت َمَك  اَن َص  اِحِب   يَ  ا لَْيتَ  ِن  :تَ  ْذَهُب ال  دُّ

يُن ِإالَّ اْلَباَلءُ   .(2)"َهَذا اْلَقرْبِ َولَْيَس ِبِه الد 
يُن "قول ه: ، و االش ارة يف س يق مس اق ال ذم واالنك ار احل ديث نووجه ذل ك أ َولَ ْيَس بِ ِه ال د 

وت َت  ن إُّي  اء إىل أن  ه ل  و فع  ل ذل  ك بس  بب ال  دين لك  ان حمم   ودا، ويؤي  ده ثب   افيه  "، ِإالَّ الْ  َباَلءُ 
 .(3)املوت عند فس  اد أمر الدين عن مجاعة من السلف

أن ه  ذا م  ا دل  ت علي  ه النص  وص الش  رعية، ال م  ا ذه  ب إلي  ه مؤل  ف الكواش  ف اجللي  ة م  ن 
 املخرج من الف  هو اجلهاد واهلجرة 

مث كي   ف يك   ون ه   ذا ه   و املخ   رج واحل   ال أن املس   لمني الي   وم يف ض   عف، ال يق   درون عل   ى 
 مواجهة األعداء؟  

ِإنَّ الَّ ِذيَن آَمنُ وا فإن قيل: كي ف ال يك ون اجله اد ه و املخ رج م ن الفتن ة واهلل تع اىل يق ول: 
 َوالَّ     ِذيَن َه     اَجُروا َوَجاَه     ُدوا يف َس     ِبيِل اللَّ     ِه أُولَئِ     َك يَ ْرُج     وَن َرْاَ     َت اللَّ     ِه َواللَّ     ُه َرُف     وٌر َرِح     يمٌ 

يُن لِلَِّه فَِإِن انْ تَ َهْوا َفال ُع ْدَواَن َوقَاتُِلوُهْم َحَّتَّ ال ، وقوله: (218)البقرة: َنٌة َوَيُكوَن الد  َتُكوَن ِفت ْ
يُن ُكلُّ ُه ، وقول ه: (193)البقرة: ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ  نَ ٌة َوَيُك وَن ال د  َوقَ اتُِلوُهْم َح َّتَّ ال َتُك وَن ِفت ْ

 ؟(39ألنفال:ا) َبِصْيٌ لِلَِّه فَِإِن انْ تَ َهْوا فَِإنَّ اللََّه مبَا يَ ْعَمُلوَن 
 معلوم أن القدرة مناط التكليف فاجلواب: 

 وما ذكر يف هذا اآليات هو يف حال قوة املسلمني وقدرهتم على اجلهاد 

                                 
(، ومسلم يف كتاب الذكر 6351أخرجه البخاري يف كتاب الدعوات، باب الدعاء باملوت واحلياة، حديث رقم )(  1)

 (.2180والدعاء والتوبة واالستغفار، باب كراهة َتن املوت لضر نزل به، حديث رقم )
عة ح  َّت ُّي  ر الرج  ل بق  رب الرج  ل، ح  ديث رق  م أخرج  ه مس  لم يف كت  اب الف    واش  راط الس  اعة، ب  اب ال تق  وم الس  ا( 2)

(157.) 
، ش   رح الن   ووي عل   ى ص   حيح 680-14،679-10(، وانظ   ر الت   ذكرة يف أح   وال امل   وتى ص13/75ف  تح الب   اري ) (3)

   (.18/34مسلم )
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ال  ذي وع  ده م  ن ظه  ور ال  دين  ب  أمرهاهلل  أت  ىفلم  ا ه   ( را  ه اهلل: "728ق  ال اب  ن تيمي  ة )ت
الكت اب ح َّت  أه لكافة وبقت ال   ال املشركنياملعاهدين وبقت إىلرسوله بالرباءة  أمروعز املؤمنني 

يف  ِبم ااهلل  أم رفك ان ذل ك عاقب ة الص رب والتق وى ال ذين  ؛يعطوا اجلزي ة ع ن ي د وه م ص اررون
يؤخذ من احد م ن اليه ود ال ذين باملدين ة وال ر ْيهم جزي ة وص ارت  ذاك ال إذوكان  األمر أول
رس وله بي ده وال بلس انه فينتص ر يف حق كل مؤمن مستضعف ال ُّيكن ه نص ر اهلل و  اآلياتتلك 

الص غار عل ى املعاه دين يف ح ق ك ل م ؤمن ق وي  آي ةوص ارت . مبا يقدر عليه من القلب وحن وه
 آخروحنوها كان املسلمون يعملون يف  اآليةوِبذه  .لسانه أويقدر على نصر اهلل ورسوله بيده 

ت زال طائف ة م ن  عة القي ام الس ا إىلعمر رسول اهلل وعلى عهده خلفائه الراشدين وكذلك ه و 
 ؛قائمني على احلق ينصرون اهلل ورسوله النصر التام األمةهذه 

يف وق ت ه و في ه مستض عف فليعم ل  أوه و فيه ا مستض عف  ب أرضفمن كان من امل ؤمنني 
 .الكتاب واملشركني أوتواالصرب والصفح عمن يؤذي اهلل ورسوله من الذين  بآية

قت  ال  وبآي  ةالكف  ر ال  ذين يطعن  ون يف ال  دين  أئم  ةال قت   بآي  ةيعمل  ون  فإمن  االق  وة  أه  ل وأم  ا
 .(1)"اه لكتاب حَّت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاررونأوتوا الذين 

: ]61:األنف  ال[ َوِإن َجَنُح  واْ لِلسَّ  ْلِم فَ  اْجَنْح هَلَ  ا   :تفس  ْي قول  ه تع  اىل يفق  ال اب  ن كث  ْي 
كرم ة واحلس  ن وقت  ادة أن اآلي  ة وع وق ال اب  ن عب  اس وجماه د وزي  د ب  ن أس لم وعط  اء واخلراس  اين"

  قَ      اتُِلواْ الَّ      ِذيَن الَ يُ ْؤِمنُ      وَن بِاللّ      ِه َوالَ بِ      اْليَ ْوِم اآلِخ      رِ  ب      راءة  يفمنس      وخة بآي      ة الس      يف 
 ؛]29:التوبة[

وفي  ه نظ  ر ألن آي  ة ب  راءة فيه  ا األم  ر بقت  اهلم إذا أمك  ن ذل  ك فأم  ا إذا ك  ان الع  دو كثيف  اً فإن  ه 
ص  لي اهلل علي  ه وس  لم ي  وم  الن  يوكم  ا فع  ل  ه  ذه اآلي  ة الكرُّي  ة جي  وز مه  ادنتهم كم  ا دل  ت علي  ه

 .(2)"اه ذصي ، واهلل أعلم نسخ وال احلديبية فال منافاة وال
وي  دل علي  ه أن الص  لح مش  رو  م  ع الع  دو، إذا ك  ان  -إن ش  اء اهلل  -وه  ذا ه  و الص  حيح 

ذل  ك من  ع قتال  ه،  ف  إن مقتض  ى -كم  ا أش  ار اب  ن كث  ْي را  ه اهلل   -الع  دو قوي  اً ال نق  در علي  ه، 
حبسب الصلح واهلدنة، ولو كان الواجب هو قتال الكفار دائم اً وعل ى أي ح ال م ن الق وة أو 

                                 
 (.414-2/412الصارم املسلول )( 1)

 تفسْي القرآن العظيم البن كثْي .( 2)
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الض   عف ال   يت يك   ون عليه   ا املس   لمون؛ ف   إن مع   ن ه   ذا أن ال ص   لح و ال هدن   ة م   ع الكف   ار 
 مطلقاً، وهذا باطل، واهلل اعلم  

إنس ياق وراء الف  ، جللي ة( واهلل إن االنسياق وراء مثل كالم صاحب كتاب )الكواش ف ا
 :ذلك ، فمنوخيمة ما للف  من عواقبوقد جاء يف احلديث 

 أن ُّيسى الرجل مؤمناً ويصبح كافراً، ويصبح مؤمناً وُّيسي كافراً. -
 أن يبيع دينه بعرض من الدنيا. -

بِاأْلَْعَم اِل ِفتَ نً ا َكِقطَ ِع بَ اِدُروا : "قَ الَ  َأنَّ َرُس وَل اللَّ ِه : َع ْن َأِب ُهَريْ  َرَة ويدل علي ه م ا ج اء 
ُه ِبَع َرٍض اللَّْيِل اْلُمْظِلِم ُيْصِبُح الرَُّج ُل ُمْؤِمنً ا َوُُّيِْس ي َك اِفرًا َأْو ُُّيِْس ي ُمْؤِمنً ا َوُيْص ِبُح َك اِفرًا يَِبي ُع ِدينَ 

نْ َيا  .(1)"ِمْن الدُّ
 أن ال يباِل ما أخذ املال أمن حالل أم من حرام. -

لَيَ  ْأِتنَيَّ َعلَ  ى النَّ  اِس َزَم  اٌن اَل : "قَ  الَ  َع  ْن َأِب ُهَريْ   َرَة َع  ْن النَّ  ِي  اء وي  دل عل  ى ذل  ك م  ا ج  
 .(2) "يُ َباِل اْلَمْرُء مبَا َأَخَذ اْلَماَل أَِمْن َحاَلٍل أَْم ِمْن َحرَامٍ 

 أن يكثر به البالء حَّت يتمن املوت. -
َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه اَل تَ ْذَهُب : "اَل َرُسوُل اللَِّه قَ  :َعْن َأِب ُهَريْ َرَة قَالَ ويدل عليه ما جاء 

نْ َيا َحَّتَّ َُّيُرَّ الرَُّجُل َعَلى اْلَق رْبِ فَ َيَتَم رَُّغ َعَلْي ِه َويَ ُق وُل يَ ا لَْيتَ ِن ُكْن ُت َمَك اَن َص اِحِب َه ذَ  ا اْلَق رْبِ الدُّ
يُن ِإالَّ اْلَباَلءُ   .(3)"َولَْيَس ِبِه الد 

 الفرقة واالختالف يف مجاعة املسلمني، وترك السمع والطاعة لقمام.وقو   -
فَ َه ْل بَ ْع َد َذلِ َك اخْلَ ْْيِ : قُ ْل ُت : "، وحمل الشاهد فيه قوله ويدل عليه حديث حذيفة 

 ؟ِمْن َشرٍّ 
َها َقَذُفوُه ِفيَها: قَاَل   .نَ َعْم ُدَعاٌة ِإىَل أَبْ َواِب َجَهنََّم َمْن َأَجابَ ُهْم إِلَي ْ
 .ُهْم ِمْن ِجْلَدتَِنا َويَ َتَكلَُّموَن بِأَْلِسَنِتَنا: فَ َقاَل ؟  يَا َرُسوَل اللَِّه ِصْفُهْم لََنا: قُ ْلُت 
 .تَ ْلَزُم َجَماَعَة اْلُمْسِلِميَن َوِإَماَمُهمْ : قَاَل ؟ َفَما تَْأُمُرين ِإْن أَْدرََكِن َذِلكَ : قُ ْلُت 

                                 
  (.118احلث على املبادرة باألعمال قبل تظاهر الف ، حديث رقم )أخرجه مسلم يف كتاب االُّيان، باب  ( 1)
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا الر با َأْض َعافاً ُمَض اَعَفًة َوات َُّق وا أخرجه البخاري يف كتاب البيو ، باب قول اهلل تعاىل:  (2)

   (.2083ث رقم )"، حدي(130)آل عمران: اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 
 حديث صحيح سبق ذرجيه. (3)
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فَ  اْعَتزِْل تِْل  َك اْلِف  َرَق ُكلََّه  ا َولَ  ْو َأْن تَ َع  ضَّ : قَ  اَل ؟ َواَل ِإَم  امٌ   مَجَاَع  ةٌ فَ  ِإْن ملَْ َيُك  ْن هَلُ  مْ : قُ ْل  ُت 
 .(1)"بَِأْصِل َشَجَرٍة َحَّتَّ يُْدرَِكَك اْلَمْوُت َوأَْنَت َعَلى َذِلكَ 

مج ع ال دين ، والعم ل ب  ه   :س  بب االجتم ا  واأللف ةه  ( را ه اهلل: "728ق ال اب ن تيمي ة )ت
 بادة اهلل وحده الشريك له ، كما أمر به باطناً وظاهراً.كله ، وهو ع

 وسبب الفرقة : ترك حظ ِما أمر العبد به، والبغي بينهم.
 ونتيجة اجلماعة : راة اهلل ورضوانه، وصلواته ، وسعادة الدنيا واآلخرة ، وبياض الوجوه .

 .(2)"اه منهمونتيج  ة الفرق  ة : عذاب اهلل ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول 
 اختالل النظام األمن. -
  اختالل النظام االجتماعي. -

 وهذا ما جاءت االشارة إليه يف احلديث بذكر كثرة القتل، وكثرة الكذب، ووقو  املالحم.
يَ تَ َق   اَرُب الزََّم   اُن َويَ    ن ُْقُ  اْلَعَم   ُل : "قَ   الَ  َع   ْن َأِب ُهَريْ    َرَة َع   ْن النَّ   ِي  وي   دل علي   ه م   ا ج   اء 

 . (3)"اْلَقْتُل اْلَقْتلُ  :يَا َرُسوَل اللَِّه َأميَُّ ُهَو قَالَ  :يُ ْلَقى الشُّحُّ َوَتْظَهُر اْلِفَ ُ َوَيْكثُ ُر اهْلَرُْج قَاُلواوَ 
اَل تَ ُق  وُم السَّ  اَعُة َح  َّتَّ َتْظَه  َر : "قَ  الَ  َع  ْن َأِب ُهَريْ   َرَة َأنَّ َرُس  وَل اللَّ  ِه ويف لف  ظ عن  د أا  د 

 :َوَم  ا اهْلَ  رُْج قَ  الَ  :َيْكثُ   َر اْلَك  ِذُب َويَ تَ َق  اَرَب اأْلَْس  َواُق َويَ تَ َق  اَرَب الزََّم  اُن َوَيْكثُ   َر اهْلَ  رُْج ِقي  لَ اْلِف  َ ُ وَ 
 ".اْلَقْتلُ 
 .اْلَمْلَحَمة اْلَوق َْعة اْلَعِظيَمةو مَجْع َمْلَحَمة َوُهَو َمْوِضع اْلِقَتال. :  (اْلَماَلِحم)وَ 

س لم يف فض ل ب ن َت يم : "أف م اش د أم يت عل ى ال دجال"، ويف وقد جاء يف احلديث عند م
رواي  ة: "أش  د أم  يت يف املالح  م"، فه  و م  ن ب  اب ذك  ر أش  د املالح  م وه  ي م  ا يك  ون م  ن قت  ال 

 للدجال ومن معه.
ُتَصاحِلُوَن الرُّوَم ُصْلًحا آِمًنا : "قَالَ  َعْن ِذي خِمَْمٍر َعْن النَِّي   (4)وجاء عند ااد يف املسند

وُم إِلَْي  ِه تَ ْغ  ُزوَن أَنْ   ُتْم َوُه  ْم َع  ُدوًّا ِم  ْن َورَاِئِه  ْم فَ َتْس  َلُموَن َوتَ ْغَنُم  وَن مُثَّ تَ ْنزِلُ  وَن مبَ  رٍْج ِذي تُ لُ  وٍل فَ يَ ُق  وَ 

                                 
(، ومس   لم يف كت  اب االم  ارة، ب   اب 3606رواه البخ  اري يف كت  اب املناق   ب، ب  اب عالم  ات النب   وة، ح  ديث رق  م ) (1)

   (.1847مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الف  )
  (.1/17جممو  الفتاوى )( 2)
  (.158(، ومسلم )7061، حديث رقم )أخرجه البخاري كتاب الف ، باب ظهور الف ( 3)
، الرسالة(، وأب وداود يف كت اب اجله اد، ب اب يف ص لح الع دو، ح ديث 16826، حتت رقم 28/34أخرجه أاد )( 4)

 (. وصححه حمققو املسند.4089(، وابن ماجه يف كتاب الف ، باب املالحم، حديث رقم )2767رقم )
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ِمنَي َأاَل َرلَ  َب الصَّ   ِليُب فَ يَ ُق   وُم إِلَْي  ِه َرُج   ٌل ِم   ْن اْلُمْس   لِ  :َرُج  ٌل ِم   ْن ال   رُّوِم فَ يَ ْرفَ  ُع الصَّ   ِليَب َويَ ُق   ولُ 
 َرايَ ًة َم َع فَ يَ ْقتُ ُلُه َفِعْنَد َذِلَك تَ ْغِدُر الرُّوُم َوَتُكوُن اْلَماَلِحُم فَ َيْجَتِمُعوَن إِلَْيُكْم فَ يَ ْأُتوَنُكْم يف َُثَ اِننيَ 

 ".ُكل  َرايٍَة َعْشَرُة آاَلفٍ 
 .واملؤمن مأمور بالصرب وأن يؤمن بأن العاقبة للتقوى

بالصرب بصيغة فعل األمر، وكلها مقرونة بأن الغلبة  سول قد تكرر يف القرآن أمر الر و 
 ؛ والنصر والعاقبة للتقوى

تِْلَك ِمْن أَنْ َباِء اْلَغْيِب نُوِحيَها إِلَْيَك َما ُكْنَت تَ ْعَلُمَها أَْنَت َوال قال تبارك وتعاىل: 
 .( 49)هود: قَ ْوُمَك ِمْن قَ ْبِل َهَذا فَاْصربْ ِإنَّ اْلَعاِقَبَة لِْلُمتَِّقنيَ 

فَاْصربْ َعَلى َما يَ ُقوُلوَن َوَسب ْح حِبَْمِد َرب َك قَ ْبَل طُُلوِ  الشَّْمِس َوقَ ْبَل وقال تعاىل: 
 .( 130)ط ه: ُرُروِِبَا َوِمْن آنَاِء اللَّْيِل َفَسب ْح َوَأْطرَاَف الن ََّهاِر َلَعلََّك تَ ْرَضى

 .(60)الروم: ِه َحق  َوال َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن ال يُوِقُنونَ فَاْصربْ ِإنَّ َوْعَد اللَّ وقال تعاىل: 
فَاْصربْ ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحق  َواْستَ ْغِفْر ِلَذْنِبَك َوَسب ْح حِبَْمِد رَب َك بِاْلَعِشي  وقال تعاىل: 

ْبَكارِ   .(55)رافر: َواأْلِ
ق  فَِإمَّا نُرِيَ نََّك بَ ْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم َأْو نَ تَ َوف َّيَ نََّك فَاْصربْ ِإنَّ َوْعَد اللَِّه حَ وقال تعاىل: 

َنا يُ ْرَجُعونَ   .(77)رافر: فَِإلَي ْ
فَاْصربْ َكَما َصبَ َر أُوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل َوال َتْستَ ْعِجْل هَلُْم َكأَن َُّهْم يَ ْوَم يَ َرْوَن وقال تعاىل: 
 ُثوا ِإالَّ َساَعًة ِمْن نَ َهاٍر َبالٌغ فَ َهْل يُ ْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ َما يُوَعُدوَن ملَْ يَ ْلبَ 

 .(35حقاف:أل)ا
فَاْصربْ َعَلى َما يَ ُقوُلوَن َوَسب ْح حِبَْمِد َرب َك قَ ْبَل طُُلوِ  الشَّْمِس َوقَ ْبَل وقال تعاىل: 

 .(39)ّق: اْلُغُروبِ 
 ْكِم َرب َك َوال َتُكْن َكَصاِحِب احلُْوِت ِإْذ نَاَدى َوُهَو َمْكظُومٌ فَاْصربْ حلُِ وقال تعاىل: 

 .(48)القلم:
يالً وقال تعاىل:   .(5)املعارج: فَاْصربْ َصرْباً مجَِ
 .(7)املدثر: َولَِرب َك فَاْصربْ وقال تعاىل: 
ُهْم آُثاً وقال تعاىل:   .(24نسان:ال)ا أَْو َكُفوراً فَاْصربْ حِلُْكِم َرب َك َوال ُتِطْع ِمن ْ
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ففي هذا بيان أن على املؤمن الصرب وهو الثبات على الدين احلق أمام داعى اهلوى 
ُهَو والشهوة، مع بشارة له بأن العاقبة للتقوى، وأن اهلل تعاىل وعده حق، وقد قال تعاىل: 

يِن ُكل ِه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَُه بِاهْلَُدى َوِديِن احلَْق  لُِيْظِهرَهُ    َعَلى الد 
ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى َوِديِن احلَْق  لُِيْظِهَرُه ، وقال تعاىل: (9)الصف:، (33)التوبة:

يِن ُكل ِه وََكَفى بِاللَِّه َشِهيداً   .(28)الفتح: َعَلى الد 
: (1)حه حل ديث "ب دا االس الم رريب اً وس يعود رريب اً كم ا ب دأ"قال ابن تيمي ة را ه اهلل يف ش ر 

وكم   ا أن اهلل ف   ي نبي   ه أن يص   يبه ح   زن أو ض   يق ِم   ن مل ي   دخل يف االس   الم يف أول األم   ر، "
 .فاملؤمن منهي أن ْزن عليهم، أو يكون يف ضيق من مكرهم .فكذلك يف آخره

أح وال اإلس الم َج َزع وَك لَّ ونَ اَح،  وكثير من الناس إذا رأي المنكر، أو تغير كثير من  
كما ينوح أهل الم  ائب، وه و منه ي ع ن ه ذا، ب ل ه و م أمور بال  بر والتوك ل والثب ات 
عل  ى دي  ن اإلس  الم، وأن ي  ؤمن ب  اهلل م  ع ال  ذين اتق  وا وال  ذين ه  م محس  نون، وأن العاقب  ة 

نبه، وليس بح وأن ما ي يبه فهو بذنوبه، فلي بر، إن وعد اهلل حق، وليستغفر لذ .للتقوى
 .بحمد ربه بالعشي واإلبكار

 :ْتمل شيئني "مث يعود رريًبا كما بدأ" :وقوله 
أن  ه يف أمكن  ة وأزمن  ة يع  ود رريبً  ا بي  نهم مث يظه  ر، كم  ا ك  ان يف أول األم  ر رريبً  ا مث  :أح  دمها

ع رف مث ظه ر وع رف، وه و مل ا ب دأ ك ان رريبً ا ال ي ."س يعود رريبً ا كم ا ب دأ" :ظهر؛ وهلذا ق ال
فيق  ل م  ن يعرف  ه يف أثن  اء األم  ر كم  ا ك  ان م  ن  .فك  ذلك يع  ود ح  َّت ال يع  رف مث يظه  ر ويع  رف

 .يعرفه أوال
تمل أنه يف آخر الدنيا ال يبقي مسلًما إال قليل وه ذا إمن ا يك ون بع د ال دجال وي أجوج  .ْو

ً  ا تق  بض روح ك  ل  .وم  أجوج عن  د ق  رب الس  اعة م  ؤمن ومؤمن  ة، مث تق  وم وحينئ  ذ يبع  ث اهلل ْر
 .الساعة
الت زال طائف ة م ن أم َّت ظ اهرين عل ى احل ق، ال يض رهم م ن ) :وأما قبل ذل ك فق د ق ال  

وه  ذا احل  ديث يف الص  حيحني، ومثل  ه م  ن ع  دة  .(خ  الفهم وال م  ن خ  ذهلم ح  َّت تق  وم الس  اعة
 .أوجه

                                 
 (.145ن أن االسالم بدأ رريباً وسيعود رريباً، حديث رقم )أخرجه مسلم يف كتاب االُّيان، باب بيا( 1)
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ل   ى احل   ق، أع   زاء، ال فق   د أخ   رب الص   ادق املص   دوق أن   ه ال ت   زال طائف   ة ِمتنع   ة م   ن أمت   ه ع
فأم   ا بق   اء االس   الم رريبً   ا ذل   ياًل يف األرض كله   ا قب   ل  .يض   رهم املخ   الف وال خ   الف اخل   اذل

 .الساعة فال يكون هذا
أعظم ما تكون رربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه، وق د  (مث يعود رريًبا كما بدأ) :وقوله  

ُِْبُّونَُه أَِذلٍَّة على اْلُمْؤِمِننَي َمن يَ ْرَتدَّ ِمنُكْم عَ  :قال تعاىل ب ُُّهْم َو ُِْ ن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأيت الّلُه ِبَقْوٍم 
فه  ؤالء  . (54 :املائ  دة) أَِع  زٍَّة عل  ى اْلَك  اِفرِيَن جُيَاِه  ُدوَن يف َس  ِبيِل اللّ  ِه َوالَ خَيَ  اُفوَن َلْوَم  َة آلئِ  مٍ 

 .يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك
فهكذا يتغرب يف كث ْي م ن األمكن ة واألزمن ة،  .وكذلك بدأ رريًبا ومل يزل يقوى حَّت انتشر 

مث يظهر، حَّت يقيمه اهلل  عز وجل  كما كان عمر بن عبد العزيز ملا وِل، قد تَ غَ رََّب كث ْي م ن 
 ف  أظهر اهلل ب  ه يف .االس  الم عل  ى كث  ْي م  ن الن  اس، ح  َّت ك  ان م  نهم م  ن ال يع  رف حت  رمي اخلم  ر

 .االسالم ما كان رريًبا
 .(1)"إن اهلل يبع   ث هل    ذه األم   ة يف رأس ك    ل مائ   ة س    نة م   ن جي    دد هل   ا دينه    ا" :ويف الس   نن

 .والتجديد إمنا يكون بعد الدروس، وذاك هو رربة االسالم
وه ذا احل ديث يفي د املس لم أن ه ال يغ تم بقل ة م ن يع رف حقيق ة االس الم، وال يض يق ص  دره 

فَ  ِإن  :ق  ال تع  اىل .ن يف ش  ك م  ن دي  ن االس  الم، كم  ا ك  ان األم  ر ح  ني ب  دأب  ذلك، وال يك  و 
، إىل  (94 :ي ونس) ُكنَت يف َشكٍّ ِم َّا أَنزَْلَنا إليَك فَاْسَأِل الَّ ِذيَن يَ ْق َرُؤوَن اْلِكتَ اَب ِم ن قَ ْبلِ كَ 

 .رْي ذلك من اآليات والرباهني الدالة على صحة االسالم
تغ   رب ْت   اج ص   احبه م   ن األدل   ة والرباه   ني إىل نظ   ْي م   ا احت   اج إلي   ه يف أول  وك   ذلك إذا 
فَ  ِإن ُكن  َت يف َش  كٍّ ِم َّ  ا أَنزَْلنَ  ا إلي  َك فَاْس  َأِل الَّ  ِذيَن يَ ْق  َرُؤوَن اْلِكتَ  اَب ِم  ن  :وق  د ق  ال ل  ه .األم  ر
ُهْم َيْس  َمُعوَن َأْو يَ ْعِقلُ  وَن ِإْن ُه  ْم ِإالَّ أَْم حَتَْس  ُب َأنَّ َأْكثَ   رَ  :، وق  ال تع  اىل (94ي  ونس:)قَ ْبلِ  كَ 

 .(44 :الفرقان) َكاأْلَنْ َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبياًل 
فف   ي كث   ْي م   ن  .وق   د تك   ون الغرب   ة يف بع   ض ش   رائعه، وق   د يك   ون ذل   ك يف بع   ض األمكن   ة
نهم إال الواح   د بع   د األمكن   ة خيف   ي عل   يهم م   ن ش   رائعه م   ا يص   ْي ب   ه رريبً   ا بي   نهم، ال يعرف   ه م   

 .الواحد
                                 

ْن َع َع ْن َأِب ُهَريْ  َرَة (. ولفظ ه: 4291أخرجه أبوداود يف كتاب املالحم، باب ما يذكر يف قرن املائة، ح ديث رق م )( 1)
َعُث هِلَِذِه اأْلُمَِّة َعَلى َرْأِس ُكل  : "قَالَ  َرُسوِل اللَِّه  ُد هَلَا ِدينَ َهاِإنَّ اللََّه يَ ب ْ  ".ِماَئِة َسَنٍة َمْن جُيَد 
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، ب ه ومع هذا، فطوِب ملن َتسك بتلك الش ريعة كم ا أم ر اهلل ورس وله، ف إن إظه اره، واألم ر 
م  ن رأي م  نكم " :وق  د ق  ال الن  ي  .واالنك  ار عل  ى م  ن خالف  ه ه  و حبس  ب الق  وة واألع  وان

ل   يس وراء ذل  ك م   ن " ."منك  رًا فليغ  ْيه بي   ده، ف  إن مل يس   تطع فبلس  انه، ف  إن مل يس   تطع فبقلب  ه
 .(1)"."اه االُّيان َحبَّة َخْرَدل

الطُُّه  وُر : "قَ  اَل َرُس  وُل اللَّ  ِه  :َع  ْن َأِب َمالِ  ٍك اأْلَْش  َعرِي  قَ  الَ (2)وأخ  رج مس  لم يف ص  حيحه
ُّيَ   انِ  ََتْ   َنَِن َأْو ََتْ   َأُ َم   ا بَ     نْيَ  َوُس    ْبَحاَن اللَّ   ِه َواحلَْْم   ُد لِلَّ   هِ  .َواحلَْْم   ُد لِلَّ   ِه ََتْ   َأُ اْلِمي   زَانَ  .َش   ْطُر ااْلِ

ُر ِض  َياءٌ  .َوالصَّ  َدَقُة بُ ْرَه  انٌ  .َوالصَّ  اَلُة نُ  وٌر  .السَّ  َماَواِت َواأْلَْرضِ  َواْلُق  ْرآُن ُحجَّ  ٌة لَ  َك َأْو  .َوالصَّ  ب ْ
 ".َعَلْيَك ُكلُّ النَّاِس يَ ْغُدو فَ َباِيٌع نَ ْفَسُه َفُمْعِتُقَها َأْو ُموِبُقَها

 :فَ َق الَ  ُكْن ُت َرِدي َف النَّ ِي  : "َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ ُه قَ الَ ، (4)، والرتمذي(3)أادومبا أخرجه 
َفُعَك اللَُّه ِِبِنَّ   ؟ يَا ُراَلُم َأْو يَا ُرَلي ُم َأاَل أَُعل ُمَك َكِلَماٍت يَ ن ْ

 .بَ َلى: فَ ُقْلُت 
ََْْفظْ   َك اْحَف   ْظ اللَّ   َه اَِ   : فَ َق   اَل  ْدُه أََماَم   َك تَ َع   رَّْف إِلَْي   ِه يف الرََّخ   اِء يَ ْعرِْف   َك يف اْحَف   ْظ اللَّ   َه 

ِة َوِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأْل اللََّه َوِإَذا اْستَ َعْنَت فَاْسَتِعْن بِاللَِّه َقْد َجفَّ اْلَقَلُم مبَا ُهَو َك ائِ  ٌن فَ لَ ْو َأنَّ الش دَّ
يًع ا أَرَاُدوا َأْن يَ ن ْفَ  ُع وَك ِبَش ْيٍء ملَْ َيْكتُْب ُه اللَّ ُه َعَلْي َك ملَْ يَ ْق ِدُروا َعَلْي ِه َوِإْن أَرَاُدوا َأْن اخْلَْلَق ُكلَُّهْم مجَِ

 .َيُضرُّوَك ِبَشْيٍء ملَْ َيْكتُْبُه اللَُّه َعَلْيَك ملَْ يَ ْقِدُروا َعَلْيهِ 
َر َم  َع الصَّ  رْبِ َوَأنَّ اْلَف  رََج َم  َع اْلَك  ْرِب َواْعلَ  ْم َأنَّ يف الصَّ  رْبِ َعلَ  ى َم  ا َتْك  َرُه َخي ْ  رًا َكثِ  ْيًا َوَأنَّ النَّْص  

 ".َوَأنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا
ن ف  رض اجله  اد ب  اق إىل ي  وم القيام  ة ، واملخاط  ب ب  ه املؤمن  ون؛ ف  إذا ك  ان هن  اك ف  إن قي  ل: إ

طائف  ة جمتمع  ة هل  ا َمنَ َع  ة وج  ب عليه  ا أن ااه  د يف س  بيل اهلل مب  ا تق  در علي  ه، وال يس  قط عنه  ا 
 حبال ، وال عن مجيع الطوائف حلديث: "ال تزال طائفة". الفرض

 الجهاد ماض إلى يوم القيامة، في حال قوة المسلمين وفي حال ضعفهم؛فاجلواب : 
 نان يف حال قوهتم.يف و السفهو بالس

                                 
 (.299-18/295جممو  الفتاوى )( 1)
 (.223يف كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء حديث رقم )( 2)
  (.1/308يف مسنده )( 3)
   (.2516يف أبواب صفة القيامة والرقائق والور ، باب منه، حديث رقم )( 4)
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 وهو باحلجة والربهان باللسان أو بالقلب يف حال ضعفهم.
َم ْن : "َياَن قَ اَل َرُس وُل اللَّ ِه َص لَّى اللَّ ُه َعَلْي ِه َوَس لَّمَ ُمَعاِويَة ْبَن َأِب ُس فْ  جاء عنمعن ما وهذا 

ينِ  رًا يُ َفق ْهُه يف الد  َواَل تَ  زَاُل ِعَص ابٌَة ِم ْن اْلُمْس ِلِمنَي يُ َق اتُِلوَن َعلَ ى احْلَ ق  ظَ اِهرِيَن  .يُرِْد اللَُّه ِبِه َخي ْ
 .(1)"َعَلى َمْن نَاَوأَُهْم ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ 

ُكْن ُت ِعْن َد َمْس َلَمَة بْ ِن خُمَلَّ ٍد َوِعْن َدُه َعْب ُد اللَّ ِه بْ ُن   :َعْبد الرَّْاَن ْبُن مِشَاَس َة اْلَمْه رِيُّ قَ الَ وعن 
اَل تَ ُق   وُم السَّ   اَعُة ِإالَّ َعلَ   ى ِش   رَاِر اخْلَْل   ِق ُه   ْم َش   ر  ِم   ْن أَْه   ِل  :َعْم   رِو بْ   ِن اْلَع   اِص فَ َق   اَل َعْب   ُد اللَّ   هِ 

بَ   َل ُعْقبَ  ُة بْ   ُن َع   اِمٍر  .جْلَاِهِليَّ  ِة اَل يَ   ْدُعوَن اللَّ  َه ِبَش   ْيٍء ِإالَّ َردَُّه َعلَ   ْيِهمْ ا َنَم  ا ُه   ْم َعلَ  ى َذلِ   َك أَق ْ فَ بَ ي ْ
َس  ِمْعُت ُه  َو أَْعلَ  ُم َوأَمَّ  ا أَنَ  ا فَ  :فَ َق  اَل ُعْقبَ  ةُ  ؟يَ  ا ُعْقبَ  ُة امْسَ  ْع َم  ا يَ ُق  وُل َعْب  ُد اللَّ  هِ  :فَ َق  اَل لَ  ُه َمْس  َلَمةُ 

اَل تَ زَاُل ِعَصابٌَة ِمْن أُمَّيِت يُ َقاتُِلوَن َعَلى أَْمِر اللَِّه قَاِهرِيَن  :َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ 
 .لَِعُدو ِهْم اَل َيُضرُُّهْم َمْن َخاَلَفُهْم َحَّتَّ تَْأتِيَ ُهْم السَّاَعُة َوُهْم َعَلى َذِلكَ 

ًْا َك رِيِح اْلِمْس ِك َمسُّ َها َم سُّ احلَْرِي ِر فَ اَل تَ ت ْ ُرُك نَ ْفًس ا : َعْبُد اللَِّه  فَ َقالَ  َعُث اللَُّه ِر َأَجْل مُثَّ يَ ب ْ
ُّيَاِن ِإالَّ قَ َبَضْتُه مُثَّ يَ ب َْقى ِشرَاُر النَّاِس َعَلْيِهْم تَ ُقوُم السَّاَعةُ   .(2)"يف قَ ْلِبِه ِمثْ َقاُل َحبٍَّة ِمْن ااْلِ

ع ن ه  ذين احل  ديثني : اس  تمرار اجله  اد يف ك  ل زم  ان، وأن املس  لمني ال ينقطع  ون عن  ه إىل فم
أن هت  ب ه  ذه ال  ريح الطيب  ة، م  ع مالحظ  ة أن امل  راد باجله  اد اجله  اد جبمي  ع أنواع  ه، فه  و جه  اد 

عن  د ض  عف أو بالقل  ب باحلج  ة والربه  ان   الق  درة والق  وة، وه  و جه  اد باللس  انعن  د بالس  نان 
 القوة والقدرة.

ملّا أتى اهلل بأمره الذي وع ده م ن ظه ور ال دين وع ز " :ه ( راه اهلل728ابن تيمية )ت قال
، وبقت  ال أه  ل الكت  اب (4)وبقت  ال املش  ركني كاف  ة (3)امل  ؤمنني؛ أن  ر رس  وله ب  الرباءة إىل املعاه  دين

 ََحَّتَّ يُ ْعطُوا اجْلِْزيََة َعْن يَ ٍد َوُه ْم َص اِرُرون
التق وى الل ذين أم ر فك ان ذل ك عاقب ة الص رب و ؛ (5)

اهلل ِبم  ا يف أول األم  ر، وك  ان إذ ذاك ال يؤخ  ذ م  ن أح  د م  ن اليه  ود ال  ذين باملدين  ة وال ر  ْيهم 
جزية، وصارت تلك اآليات يف حق كل مؤمن مستضعف ال ُّيكنه نص ر اهلل ورس وله بي ده وال 

                                 
 (.71، باب من يرد اهلل به خْياً يفقهه يف الدين، حديث رقم )أخرجه البخاري يف كتاب العلم  (1)
 (.1924: "ال تزال طائفة من أميت"، حديث رقم )أخرجه مسلم يف كتاب االمارة، باب قوله ( 2)
 .(1)التوبة: نيَ بَ رَاَءٌة ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإىَل الَِّذيَن َعاَهْدُُتْ ِمَن اْلُمْشرِكِ يشْي إىل قوله تبارك وتعاىل:  (3)
 .(36)التوبة: من اآلية َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافًَّة َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم َكافَّةً يشْي إىل قوله تبارك وتعاىل:  (4)
اْليَ ْوِم اآْلِخ  ِر َوال قَ  اتُِلوا الَّ  ِذيَن ال يُ ْؤِمنُ  وَن بِاللَّ  ِه َوال بِ  ، يف س  ورة التوب  ة،قال اهلل تب  ارك وتع  اىل: 29اقتب  اس م  ن اآلي  ة ( 5)

 اجلِْْزيََة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِرُرونَ  َُْر ُموَن َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسوُلُه َوال يَِديُنوَن ِديَن احلَْق  ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َحَّتَّ يُ ْعُطوا
 .(29)التوبة:
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ن يف ح ق  بلسانه، فينتصر مبا يقدر عليه من القلب وحنوه، وص ارت آي ة الص غار عل ى املعاه دي
 .كل مؤمن قوي يقدر على نصر اهلل ورسوله بيده أو لسانه

وعل  ى عه  د خلفائ  ه  وِب  ذه اآلي  ة وحنوه  ا ك  ان املس  لمون يعمل  ون آخ  ر ُعُم  ر رس  ول اهلل 
الراش   دين، وك   ذلك ه   و إىل قي   ام الس   اعة، ال ت   زال طائف   ة م   ن ه   ذه األم   ة ق   ائمني عل   ى احل   ق 

 ؛ينصرون اهلل ورسوله النصر التام
من امل ؤمنني ب أرض ه و فيه ا مستض عف أو يف وق ت ه و في ه مستض عف فليعم ل فمن كان 

 .بآية الصرب والصفح عمن يؤذي اهلل ورسوله من الذين أوتوا الكتاب واملشركني
وأم  ا أه  ل الق  وة فإمن  ا يعمل  ون بآي  ة قت  ال أئم  ة الكف  ر ال  ذين يطعن  ون يف ال  دين، وبآي  ة قت  ال 

 .(1)يد وهم صاررون" اه  الذين أوتوا الكتاب حَّت يعطوا اجلزية عن
فف    رض اجله    اد ال يس    قط، ولك    ن يتن    و  حبس    ب احل    ال والق    درة ال    يت يك    ون عليه    ا أه    ل 

 االسالم 
واحلال يف اجلهاد كاحلال يف الزكاة والص وم واحل ج، فل و أن مس لماً ع اش عم ره فق ْياً ، ح َّت 

ني م  ن أرك  ان ورك  ن احل  ج، فق  د ض  يع ركن  ه  ل يق  ال: أخ  ل ب  ركن الزك  اة مل ي  زك ومل ْ  ج، م  ات، 
  هل يقال: ضيع ركن الصوم واحلج م ن أرك ان االس الم، فإس المه في ه نظ ر؟ اجل واب االسالم؟

فك  ذا ومه  ا من  اط التكلي  ف؛ : ال يق  ال ذل  ك، ألن الق  درة واالس  تطاعة ليس  ت موج  ودة لدي  ه، 
اجلهاد بالسيف، يف حال الضعف فإنه ال جيب، وإمنا يعدل عنه إىل اجله اد باحلج ة والربه ان، 

َأنَّ َرُس وَل اللَّ ِه َص لَّى اللَّ ُه َعَلْي ِه َوَس لََّم : َعْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن َمْس ُعوٍد أو اجلهاد بالقلب، وقد جاء 
َم  ا ِم  ْن نَ  ِيٍّ بَ َعثَ  ُه اللَّ  ُه يف أُمَّ  ٍة قَ ْبلِ  ي ِإالَّ َك  اَن لَ  ُه ِم  ْن أُمَّتِ  ِه َحَوارِيُّ  وَن َوَأْص  َحاٌب يَْأُخ  ُذوَن : "قَ  الَ 
َم ا اَل  نَِّتِه َويَ ْقَتُدوَن بَِأْمرِِه مُثَّ ِإن ََّها َذْلُ ُف ِم ْن بَ ْع ِدِهْم ُخلُ وٌف يَ ُقولُ وَن َم ا اَل يَ ْفَعلُ وَن َويَ ْفَعلُ ونَ ِبسُ 

 ؛يُ ْؤَمُرونَ 
 .َفَمْن َجاَهَدُهْم بَِيِدِه فَ ُهَو ُمْؤِمٌن 
 .َوَمْن َجاَهَدُهْم بِِلَسانِِه فَ ُهَو ُمْؤِمنٌ 

 .ْم ِبَقْلِبِه فَ ُهَو ُمْؤِمنٌ َوَمْن َجاَهَدهُ 
ُّيَاِن َحبَُّة َخْرَدلٍ   "َولَْيَس َورَاَء َذِلَك ِمْن ااْلِ

                                 
 ( . 413 /2( الصارم املسلول ) 1)
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 .(1)"َما َكاَن ِمْن َنِيٍّ ِإالَّ َوَقْد َكاَن َلُه َحَوارِيُّوَن يَ ْهَتُدوَن ِِبَْدِيِه َوَيْستَ نُّوَن ِبُسنَِّتهِ ويف رواية: "
 سان وبالقلب.مسى اجلهاد باليد وبالل والشاهد أنه 

َع ْن ومن ذلك أنه جعل حتديث النفس بالغزو ِما يدفع نفاق القلب من جهة ترك اجلهاد، 
َ د ْث بِ ِه نَ ْفَس ُه  َأِب ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْي ِه َوَس لََّم: "َم ْن َم اَت وملَْ يَ ْغ ُز وملَْ  ُْ

 .(2)نَِفاٍق"َماَت َعَلى ُشْعَبٍة ِمْن 
قَ  اَل: "َجاِه  ُدوا اَْلُمْش  رِِكنَي بِ  َأْمَواِلُكْم، َوأَنْ ُفِس  ُكْم، َوأَْلِس  َنِتُكْم"   َأنَّ اَلنَّ  ِيَّ  َ َع  ْن أَنَ  ٍس 

، َوَصحََّحُه َاحْلَاِكمُ   .(3)َرَواُه َأْاَُد، َوالنََّساِئيُّ
ض جبمي  ع ص  ورة، إن وج  اء يف النص  وص الش  رعية ذك  ر اجله  اد ب  النفس وامل  ال؛ فاجله  اد م  ا

ذل  ف املس   لمون عن  ه بص   ورة ال يل  زم ذلفه   م عن   ه بالص  ورة األخ   رى، وإن عج  زوا ع   ن اجله   اد 
بالس  يف يف ح  ال مل يعج  زوا ع  ن اجله  اد ب  القلم واللس  ان يف ر  ْيه، أو اجله  اد بامل  ال يف ح  ال 

  آخر 
 فإن قيل: ما توجيه لفظ "يقاتلون" يف احلديث؟

 جلهاد به هو أظهر ما يكون، فن  عليه.فاجلواب : ذكر هذا اللفظ ألن ا
بَ اب قَ  ْوِل النَّ ِي  ومن تراجم البخاري يف صحيحه يف كتاب االعتصام بالكتاب والس نة، : "

 "؛َوُهْم أَْهُل اْلِعْلمِ  .اَل تَ زَاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَّيِت ظَاِهرِيَن َعَلى احلَْق  يُ َقاتُِلونَ : َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 ف  انظر كي  ف فس  ر ه  ذه الطائف  ة ب  أفم أه  ل العل  م، م  ع ذك  ره لوص  فهم يف احل  ديث ب  أفم: 

 "يقاتلون". 
فس ْيه للم راد م ن ه ذه الطائف ة: عن د ته  ( عل ى ص حيح مس لم، 676ويف شرح النووي )ت

                                 
 (.50اب االُّيان، باب بيان كون األمر باملعروف والنهي عن املنكر من االُّيان، حديث رقم )أخرجه مسلم يف كت( 1)
 (. 1910أخرجه مسلم يف كتاب االمارة، باب ذم من مات ومل يغزو، حديث رقم )( 2)

اَن َعلَ  ى فَ نُ   َرى َأنَّ َذلِ  َك َك  فائ  دة: عق  ب االم  ام مس  لم رواي  ة ه  ذا احل  ديث بكلم  ة اب  ن املب  ارك أح  د رواة احل  ديث: "
 "اه .َعْهِد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َوَه  َذا الَّ  ِذي قَالَ  ُه اِبْ  ن اْلُمبَ  اَرك وق  ال الن  ووي يف ش  رحه لص  حيح مس  لم ع  ن ه  ذا التقيي  د م  ن اب  ن املب  ارك را  ه اهلل: "
ْن فَ َع  َل َه  َذا فَ َق  ْد َأْش  َبَه اْلُمنَ  اِفِقنَي اْلُمَتَخل ِف  نَي َع  ْن اجلَِْه  اد يف َه  َذا حُمَْتَم  ل، َوقَ  ْد قَ  اَل َر  ْْيه : ِإنَّ  ُه َع  اّم، َواْلُم  رَاد َأنَّ َم  
 ."اه اْلَوْصف، فَِإنَّ تَ ْرك اجلَِْهاد َأَحد ُشَعب الن  َفاق

يف كتاب اجله اد ب اب وج وب اجله اد ح ديث رق م  (، والنسائي 251و  153و  124/  3 امليمنيةأاد )( أخرجه 3)
يف كتاب اجلهاد، باب كراهية ترك  د(، وأبو داو 3192ويف باب من خان رازيا يف أهله، حديث رقم ) (،3096)

، 2/401عل  وش احل  اكم )(، و 4708، حت  ت رق  م 11/6اب  ن حب  ان )االحس  ان و (، 2504الغ  زو، ح  ديث رق  م )
ن، (. واحل  ديث ص  ححه اب  ن حب  ان واحل  اكم عل  ى ش  رط مس  لم، وص  حح إس  ناده حمق  ق االحس  ا3472حت  ت رق  م 

 وحمقق املستدرك. 
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 َوقَاَل َأْاَد ْبن َحْنَبل : ِإْن ملَْ َيُكونُوا أَْهل احلَِْديث َفاَل أَْدرِي َمْن ُهْم؟"
َ   ا أَرَاَد َأْاَ   د أَْه   ل السُّ   نَّة َواجلََْماَع   ة ، َوَم   ْن يَ ْعَتِق   د َم   ْذَهب أَْه   ل  قَ   اَل اْلَقاِض   ي ِعيَ   اض : ِإمنَّ

 .احلَِْديث
ُهْم ُش    ْجَعان ]الن    ووي[قُ ْل    ت  : َوََْْتِم    ل َأنَّ َه    ِذِه الطَّائَِف    ة ُمَفرَّقَ    ة بَ     نْي أَنْ     َوا  اْلُم    ْؤِمِننَي ِم    ن ْ

ُهْم زُهَّ   اد َوآِم   ُروَن بِ   اْلَمْعُروِف َونَ   اُهوَن َع   ْن ُمَق   اتُِلوَن، َوِم   ن ْ  ثُوَن ، َوِم   ن ْ ُهْم حُمَ   د  ُهْم فُ َقَه   اء ، َوِم   ن ْ
ُهْم أَْه   ل أَنْ   َوا  ُأْخ   َرى ِم  ْن اخْلَ   ْْي ، َواَل يَ ْل  َزم َأْن َيُكونُ   وا جُمَْتَمعِ  نَي بَ   ْل قَ  ْد َيُكونُ   ونَ   اْلُمْنَك  ر، َوِم  ن ْ

 اأْلَْرض .  ُمتَ َفر ِقنَي يف أَْقطَار
َويف َهَذا احلَِْديث ُمْعِجَزة ظَاِهَرة ؛ فَِإنَّ َهَذا اْلَوْص ف َم ا زَاَل حِبَْم ِد اللَّ ه تَ َع اىَل ِم ْن َزَم ن النَّ ِيّ 

 .(1)"اه َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل اآْلن ، َواَل يَ زَال َحَّتَّ يَْأيت أَْمر اللَّه اْلَمْذُكور يف احلَِْديث
وم   ا يزعم   ه ص   احب الكت   اب م   ن أن الهج   رة ه   ي المخ   رج م   ن الفتن   ة م   ع الجه   اد، 
وتفسيره الهجرة بترك الوظائف الحكومية، فإن هذا اإلطالق على هذه ال ورة من باطل 

 القول!
أواًل : أثبت العرش مث أنقش؛ إذ مل يسلم القول بكفر اململكة العربية السعودية، حَّت 

  هم عليها كتاباقد بينت بطالن مجيع احملاور اليت أقف يسلم برتك الوظائف فيها 
 َيُكونَ  َأنْ ]فإن العمل لدى الدولة الكافرة، فيما  تثانيًا : على فرض التسليم مبا ذكر 

 يف  َحةٌ رَاجِ  َمْفَسَدةٌ  تَ رِْكَها يف  َيُكونَ  َأنْ  أَوْ  اْلُمَقاَرنَةِ  َمْفَسَدةِ  َعَلى رَاِجَحةٍ  ِديِنيَّةٍ  َمْصَلَحةٍ  يف  َذِلكَ 
 اْلَمْفَسَدةِ  بِاْحِتَمالِ  الرَّاِجَحةُ  اْلَمْصَلَحةُ  َوحَتُْصلُ  أَْدنَامُهَا بِاْحِتَمالِ  اْلَمْفَسَدتَ نْيِ  أَْعَظمَ  فَ َيْدَفعُ  ِديِنهِ 

ليس فيه معصية، بل فيه إحقاق احلق، ونفع العباد، فعله من هو أصلح من   (2)[اْلَمْرُجوَحةِ 
 .ومنك

َم اَرةِ   فُ ُروِعهِ  بَ ْعضَ  َأوْ  اْلَعامَّ  لِلسُّْلطَانِ  اْلُمتَ َوِل   َكانَ   إَذاه اهلل: "قال ابن تيمية را  َواْلواَِليَ ةِ  َكااْلِ
 اَل  َم   ا َذلِ   كَ  يَ تَ َعمَّ   دُ  َوَلِك   نْ  حُمَرََّماتِ   هِ  َوتَ   ْركُ  َواِجَباتِ   هِ  أََداءُ  ُُّيِْكنُ   هُ  اَل  َك   انَ   إَذا َذلِ   كَ  َوحَنْ   وُ  َواْلَقَض  اءِ 
َ  ا اْلواَِليَ  ةُ  لَ  هُ  َج  اَزتْ :  َوقُ  ْدَرةً  َقْص  ًدا َري ْ  رُهُ  يَ ْفَعلُ  هُ   ِم  نْ  َكانَ  تْ   إَذا اْلواَِليَ  ةَ  أِلَنَّ  َوَذلِ  كَ  َوَجبَ  تْ  َوُرمبَّ

 َوأَْم   نِ  احْلُ   ُدودِ  َوِإقَاَم   ةِ  اْلَف   ْيءِ  َوَقْس   مِ  اْلَع   ُدو   ِجَه   ادِ  ِم   نْ  َمَص   احِلَها حَتِْص   يلُ  جيَِ   بُ  الَّ   يِت  اْلَواِجبَ   اتِ 

                                 
 (.1920شرح النووي على مسلم عند احلديث رقم )(  1)
 (.15/324من كالم ابن تيمية يف جممو  الفتاوى )( 2)
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 بَ ْع ضِ  َوَأْخ ذِ  َيْس َتِحقُّ  اَل  َم نْ  بَ ْع ضِ  لِتَ ْولِيَ ةِ  ُمْس تَ ْلزًِما َذلِ كَ  َك انَ   فَ ِإَذا َواِجبً ا ِفْعُلَها َكانَ :   ِبيلِ السَّ 
 يَ ِتمُّ  اَل  َم ا بَ ابِ  ِم نْ  َه َذا َص ارَ :  َذلِ كَ  تَ  ْركُ  ُُّيِْكنُ هُ  َواَل  يَ ْنَبغِ ي؛ اَل  َم نْ  بَ ْع ضِ  َوِإْعطَاءِ  َِْلُّ  اَل  َما
 َذِلكَ  َمْصَلَحةِ  ُدونَ  َمْفَسَدتُهُ  َكاَنتْ   إَذا ُمْسَتَحبًّا َأوْ  َواِجًبا فَ َيُكونُ  ِبهِ  إالَّ  اْلُمْسَتَحبُّ  َأوْ  اِجبُ اْلوَ 

َه  َوَم نْ  ؛ ظُْل مٍ  َعَلى ُمْشَتِمَلةٌ  َوِهيَ  َواِجَبةٍ  َري ْرَ  اْلواَِليَةُ  َكاَنتْ   َلوْ  َبلْ  اْلُمْسَتَحب   َأوْ  اْلَواِجبِ   اتَ َوالَّ
َه   ا َح   َّتَّ  الظُّْل   مَ  أَقَ   امَ   بِاْحِتَم   الِ  َأْكثَ   رِهِ  َوَدْف   عُ .  ِفيَه   ا الظُّْل   مِ  َذِْفي   فُ  بِ   َذِلكَ  َقْص   ُدهُ  َش   ْخ ٌ  تَ َوالَّ
 َأَش دُّ  ُه وَ  َم ا َدْف عِ  بِِنيَّ ةِ  السَّ ي َئةِ  ِمنْ  يَ ْفَعُلهُ  ِلَما ِفْعُلهُ  وََكانَ  الن  يَّةِ  َهِذهِ  َمعَ  َحَسًنا َذِلكَ  َكانَ :   أَْيَسرِهِ 
َها  َوأَْلَزَم هُ  قَ اِدرٌ  ظَ املٌِ  ِمْنهُ  طََلبَ  َفَمنْ  َواْلَمَقاِصدِ  الن  يَّاتِ  بِاْخِتاَلفِ  خَيَْتِلفُ  بَابٌ  َوَهَذا.  َجي ًدا ِمن ْ
نَ ُهَما َرُجلٌ  فَ تَ َوسَّطَ  َمااًل   اْخِتيَ ارِهِ  َمعَ  الظَّاملَِ  ىَوأَْعطَ  ِمْنهُ  َوَأَخذَ  الظُّْلمِ  َكثْ َرةَ   اْلَمْظُلومِ  َعنْ  لَِيْدَفعَ  بَ ي ْ
َع  هُ  َيْظلِ  مَ  اَل  َأنْ  َ  ا.  ُمِس  يًئا َك  انَ   لِلظَّ  املِِ  إَعانَ  ةً  تَ َوسَّ  طَ  َولَ  وْ  حُمِْس  ًنا َك  انَ :   أَْمَك  نَ  لَ  وْ  َذلِ  كَ  َوَدف ْ  َوِإمنَّ

 اْلَعَم لُ  َوأَمَّ ا َواْلَم الَ  السُّ ْلطَانَ .  ْص ِدهِ فَِبقَ  الن  يَّ ةُ  أَمَّ ا َواْلَعَم لِ  الن  يَّ ةِ  َفَس ادُ  اأْلَْش َياءِ  َه ِذهِ  يف  اْلَغالِ بُ 
 اْلواَِليَ ةُ  مُثَّ .  َواأْلَْص َلحِ  اأْلَنْ َف عِ  لَِقْصدِ  َواَل  الت ََّعاُرضِ  أِلَْجلِ  اَل  اْلَواِجَباتِ  َوبِتَ ْركِ  اْلُمَحرََّماتِ  فَِبِفْعلِ 
رَُه ا اْلُمعِ نيِ  الرَُّج لِ  َح ق   يف  َيُك ونُ  فَ َق دْ  َواِجبَ ةً  َأوْ  ُمْس َتَحبَّةً  َأوْ  َجائَِزةً  َكاَنتْ   َوِإنْ   َأوْ .  َأْوَج بُ  َري ْ

َرْينِ  َخي ْرُ  ِحيَنِئذٍ  فَ يُ َقدَّمُ  َأَحبُّ   يُوُس فَ  تَ  َوِل   اْلبَ ابِ  َهَذا َوِمنْ .  ُأْخَرى َواْسِتْحَبابًا تَاَرةً  ُوُجوبًا اخْلَي ْ
يقَ   ُه وَ  وََك انَ  اأْلَْرضِ  َخ زَاِئنِ  َعلَ ى جَيَْعلَ هُ  َأنْ  َوَمْس أَلَُتهُ  لْ بَ  ِمْصرَ  ِلَمِلكِ  اأْلَْرضِ  َخزَاِئنِ  َعَلى الص د 
َوَلَقْد َجاءَُكْم يُوُس ُف ِم ْن قَ ْب ُل بِاْلبَ ي  نَ اِت َفَم ا زِلْ ُتْم يف َش كٍّ ِمَّ ا :  تَ َعاىَل  قَالَ  َكَما  ُكفَّارًا  َوقَ ْوُمهُ 

َع   َث اللَّ   ُه ِم   ْن بَ ْع   ِدِه َرُس   والً َج   اءَُكْم بِ   ِه َح   َّتَّ ِإَذا َهلَ   َك قُ ْل   ُتْم لَ   ْن ي َ  َك   َذِلَك ُيِض   لُّ اللَّ   ُه َم   ْن ُه   َو   ب ْ
 َخي ْ رٌ  ُمتَ َفر قُ ونَ  أَأَْربَ ابٌ  الس  ْجنِ  َص اِحَيِ  يَا:  َعْنهُ  تَ َعاىَل  َوقَالَ ،  (34)رافر: ُمْسِرٌف ُمْرتَابٌ 

ْن ُدونِِه ِإالَّ َأمْسَاًء مَسَّْيُتُموَها أَنْ ُتْم َوآبَاؤُُكْم َما تَ ْعُبُدوَن مِ (، 39)يوسف: اْلَقهَّارُ  اْلَواِحدُ  اللَّهُ  أَمِ 
يُن اْلَق ي ُم َوَلِك نَّ َما أَنْ َزَل اللَُّه ِِبَا ِمْن ُسْلطَاٍن ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ لِلَّ ِه أََم َر َأالَّ تَ ْعبُ ُدوا ِإالَّ ِإيَّ اُه َذلِ َك ال د  

 َع  اَدةٌ  هَلُ  مْ  َيُك  ونَ  َأنْ  بُ  دَّ  اَل  ُكْف  رِِهمْ   َم  عَ  أَنَّ  هُ  َوَمْعلُ  ومٌ .  (40:)يوس  ف َأْكثَ   َر النَّ  اِس ال يَ ْعَلُم  ونَ 
 تِْل كَ  َتُك ونُ  َواَل  َوَرِعيَّتِ هِ  َوُجْن ِدهِ  بَ ْيتِ هِ  َوأَْه لِ  اْلَملِ كِ  َحاِشَيةِ  َعَلى َوَصْرِفَها اأْلَْمَوالِ  قَ ْبضِ  يف  َوُسنَّةٌ 
 ِم نْ  يَ  رَاهُ  َم ا َوُه وَ  يُرِي دُ  َما ُكلَّ   يَ ْفَعلَ  َأنْ  ُُّيِْكُنهُ  يُوُسفُ  َيُكنْ  وملَْ  َوَعْدهلِِمْ  اأْلَْنِبَياءِ  ُسنَّةِ  َعَلى َجارِيَةً 
ْحَس انِ  اْلَع ْدلِ  ِم نْ  اْلُمْمِك نَ  فَ َع لَ  َلِك نْ  لَ هُ  َيْس َتِجيُبوا ملَْ  اْلَقْومَ  فَِإنَّ  اللَّهِ  ِدينِ   بِالسُّ ْلطَانِ  َونَ الَ  َوااْلِ
 يف  َداِخ  لٌ  ُكلُّ  هُ   َوَه  َذا َذلِ  كَ  بِ  ُدونِ  يَ َنالَ  هُ  َأنْ  ُُّيِْك  نُ  َيُك  نْ  ملَْ  َم  ا بَ ْيتِ  هِ  أَْه  لِ  ِم  نْ  ْؤِمِننيَ اْلُم   إْك  رَامِ  ِم  نْ 
 (؛16)التغابن: اْسَتطَْعُتمْ  َما اللَّهَ  فَات َُّقوا:  قَ ْولِهِ 
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 وملَْ  َواِجبً ا احْلَ الِ  َه ِذهِ  يف  اآْلَخرُ  َيُكنْ  ملَْ  َأوَْكُدمُهَا فَ ُقد مَ  مَجُْعُهَما ُُّيِْكنُ  اَل  َواِجَبانِ  اْزَدَحمَ  فإذا
 ُُّيِْك  نُ  اَل  حُمَرََّم  انِ  اْجَتَم  عَ  إَذا وََك  َذِلكَ . احلَِْقيَق  ةِ  يف  َواِج  بٍ  تَ  ارِكَ  اأْلَوَْك  دِ  ِفْع  لِ  أِلَْج  لِ  تَارُِك  هُ  َيُك  نْ 
 مسُ  يَ  َوِإنْ  احلَِْقيَق ةِ  يف  حُمَرًَّم ا احْلَ الِ  َه ِذهِ  يف  ْدىنَ اأْلَ  ِفْع لُ  َيُك نْ  ملَْ  أَْدنَامُهَ ا ِبِفْعلِ  إالَّ  أَْعَظِمِهَما تَ ْركُ 
طْ  اَلقِ  بِاْعِتبَ  ارِ  حُمَ  رَّمٍ  ِفْع  لُ  َه  َذا َومسُ   يَ  َواِج  بٍ  تَ   ْركُ  َذلِ  كَ   تَ   ْركُ  َه  َذا ِمثْ  لِ  يف  َويُ َق  الُ .  َيُض  رَّ  ملَْ  ااْلِ

 َوَه  َذا، أح  رم ُه  وَ  َم  ا لِ  َدْفعِ  َأوْ  ؛ لِلضَّ  ُروَرةِ  َأوْ  الرَّاِجَح  ةِ  لِْلَمْص  َلَحةِ  اْلُمَح  رَّمِ  َوِفْع  لُ  لُِع  ْذرِ  اْلَواِج  بِ 
َها إنَّهُ :  َنِسيَ َها َأوْ  َصاَلةٍ  َعنْ  نَامَ  ِلَمنْ  يُ َقالُ  َكَما  .(1)"اه َقَضاءً  اْلُمْطَلقِ  اْلَوْقتِ  َرْْيِ  يف  َصالَّ
 علم معيار علم صاحب كتاب )الكواشف اجللية( ِبذه املسألة اف 

                                 
 (.20/55جممو  الفتاوى )( 1)



 107 

 لخاتمةا
في ثناء الشيخ ابن إبراهيم  ل الشيخ، والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمهما اهلل على 

 الدولة السعودية
 

بكلم  ات للش   يخ ا ال   رد عل  ى كت  اب )الكواش   ف اجللي  ة يف تكف  ْي الدول   ة الس  عودية( واخ  تم ه  ذ
اململك ة العربي ة عبدالعزيز بن عب داهلل ب ن ب از را ه اهلل يف ح ق حممد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ 

وبيان الواجب على الدولة وعلى الش عب، ا اه م ا أنع م اهلل علين ا م ن نعم ة االس الم ، (1)السعودية
 والعمل به؛ 

 اململكة العربية السعودية االمام حممد بن إبراهيم راُه اهللُ:  ال مفيت عام ق
وق د فتح ت   ه"واحلكومة حبمد اهلل دس تورها ال ذي حتك م ب ه ه و كت اب اهلل وس نه رس ول

فَِإن تَ َناَزْعُتْم يف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل اللّ ِه ﴿احملاكم الشرعية من أجل ذلك حتقيقا لقول اهلل تعاىل : 
أََفُحْك   َم ﴿ذل   ك فه   و م   ن حك   م اجلاهلي   ة ال   ذي ق   ال اهلل تع   اىل في   ه :  اوم   ا ع   د ﴾َوالرَُّس   ولِ 

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللّ   .(2)"﴾ِه ُحْكماً ل َقْوٍم يُوِقُنونَ اجْلَاِهِليَِّة يَ ب ْ
ن احلكوم   ة الس   عودية أي   دها اهلل بتوفيق   ه ورعايت   ه ال "إوج   اء يف فت   اوى الش   يخ را   ُه اهللُ :  

حت  تكم إىل ق  انون وض  عي مطلق  اً ، وإمن  ا حماكمه  ا قائم  ة عل  ى حتك  يم ش  ريعة اهلل تع  اىل أو س  نة 
الحتك ام إىل ر ْي م ا أن زل اهلل طري ق إىل أو انعقد على الق ول ب ه إمج ا  األم ة ، إذ ا  رسوله

 .الكفر والظلم والفسوق
َُْْكم مبَا أَنَزَل الّلُه َفُأْولَ ِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ ﴿قال تعاىل:   .﴾َوَمن ملَّْ 

َُْْكم مبَا أَنَزَل الّلُه َفُأْولَ ِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ ﴿  .﴾َوَمن ملَّْ 
َُْْكم مبَا أَنزَ ﴿  .﴾َل الّلُه َفُأْولَ ِئَك ُهُم الَفاِسُقونَ َوَمن ملَّْ 

نَ ُهم مبَا أَنَزَل الّلُه َوالَ تَ تَّبِ ْع أَْه َواءُهْم َواْح َذْرُهْم َأن يَ ْفِتنُ وَك َع ن ﴿وقال تعاىل :  َوَأِن اْحُكم بَ ي ْ
َا يُرِيُد الّلُه أَ  ن ُيِصيبَ ُهم بِبَ ْعِض ُذنُوِِبِْم َوِإنَّ َكِثْياً م َن بَ ْعِض َما أَنَزَل الّلُه إِلَْيَك فَِإن تَ َولَّْواْ فَاْعَلْم أمنَّ

 ﴾{ أََفُحْك  َم اجْلَاِهِليَّ  ِة يَ ب ْغُ وَن َوَم  ْن َأْحَس  ُن ِم  َن اللّ ِه ُحْكم  اً ل َق  ْوٍم يُوِقنُ  ونَ 49النَّ اِس َلَفاِس  ُقوَن  
                                 

( ه  ذه النق  ول ع  ن مساحت  ه، منقول  ة م  ن رس  الة )ال  درر ال  درر الس  نية يف ثن  اء العلم  اء عل  ى اململك  ة العربي  ة الس  عودية( 1)
 لة الشيخ أاد بن عمر بازمول، جزاه اهلل خْياً.لفضي
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 (.21/11/1386يف  3460/1مفيت البالد السعودية ) ص/ ف  ..."

حكومتنا حبمد اهلل ش رعية دس تورها كت اب اهلل تع اىل وس نة رس وله ص لي وقال راُه اهللُ: "ف 
 .(1)اه اهلل عليه وعلى اله وصحبه وسلم"

وق  ال را  ُه اهللُ: "وعلي  ه نش  عركم أن ال  ذي يتع  ني عل  ى احملكم  ة ه  و النظ  ر يف ك  ل قض  ية ت  رد 
وزراء حفظ ه إليها بالوجه الشرعي ، وهذا وال بد هو الذي يريده جاللة امللك ورئ يس جمل س ال 

اهلل ووفقه ، وهو دستور دولته الذي ْرص دائم اً عل ى التمس ك ب ه وع دم مناقض ته أو احلك م 
 .(2)اه ِبالفه . واهلل ْفظكم"

نص  روا  -ج  زاهم اهلل خ  ْياً  -ق  ال الش  يخ عب  دالعزيز ب  ن عب  داهلل ب  ن ب  از را  ه اهلل: "آل س  عود و 
س  اعدوا ، نص  روا،  -ج  زاهم اهلل خ  ْياً  -حل  ق ه  ذه ال  دعوة ، ه  ؤالء هل  م الي  د الط  وىل يف نص  ر ه  ذا ا

فالواجب حمبتهم يف اهلل ، والدعاء هلم بالتوفيق ، حمبتهم يف اهلل ، حمبة الشيخ حممد وأنصاره من آل 
س   عود ور   ْيهم، وال   دعاء هل   م باهلداي   ة والتوفي   ق ومناص   حتهم ، وال   دعاء ألس   الفهم ب   اخلْي واهل   دى 

 يُْدَعى هلم بالتوفيق واالعانة مع النصيحة مع التوجيه. واملغفرة والراة ، وهكذا احلاضرون 
الن  اس حباج   ة ال   دعوة، يف حاج  ة إىل املس   اعدة واملناص   رة ، يف حاج  ة إىل النص   يحة ، َم   ْن فع   ل 
اخل  ْي جي  ب ال  دعاء ل  ه وجي  ب االع  رتاف بفض  له ، والواج  ب أن يس  اعد يف طري  ق اخل  ْي وطري  ق احل  ق 

ن دعا إىل اهلل ونصر احلق جيب أن يساعد يف أي مكان يف سواء كانوا من آل سعود أو رْيهم ، م
الشام أو يف مصر أو يف الع راق أو يف أمريك ا أو يف ال يمن ، َم ْن ق ام ب اهلل جي ب عل ى أه ل االس الم 
أن ينصروه وأن يساعدوه وأن يعرف وا ل ه فض له وأن يكون وا عون اً ل ه ال ض ده ، جي ب أن يكون وا عون اً 

باملال والنفس واللسان والكتابة مع من قام ِبا م ن ع رِب أو عجم ي م ن له يسعون يف نصر الدعوة 
أم  ْي أو ر  ْيه ، َم  ْن نص  ر ال  دعوة فيج  ب أن يس  اعد وأن ْ  ب يف اهلل وأن يس  اعد يف دعوت  ه ؛ ألن  ه 

 دعوة حق دعوة الرسل.
م، يف وقته وأبن اؤه وأنص اره وأعوان ه م ن آل س عود ور ْيه -راه اهلل  -وقد قام ِبا الشيخ حممد 

فوج  ب أن ي  دعى هل  م ب  املغفرة والرا  ة ، وأن يس  اعد مت  أخرهم كم  ا وج  ب أن يس  اعد متق  دمهم ، 
فالع داء له ذه الدول ة فاحلاضر منهم جيب أن يساعد عل ى احل ق وأن ي دعى هل م ب التوفيق واهلداي ة، 

 .عداء للحق، عداء للتوحيد
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م ن ي دعو إىل التوحي د آالن  أي دولة تقوم بالتوحيد اآلن من حولنا : مصر ، الش ام ، الع راق ،
كم ش ريعة اهلل ويه دم القب ور ال يت تعب د م ن دون اهلل؟ َم ْن؟ أي ن ه م؟ أي ن الدول ة ال يت تق وم ِب ذه  ْو

 الشريعة؟ رْي هذه الدولة.
اسأل اهلل لنا وهل ا اهلداي ة والتوفي ق والص الح ونس أل اهلل أن يعينه ا عل ى ك ل خ ْي ونس أل اهلل أن 

كل نق  علينا أن ندعو اهلل هلا بالتوحيد واالعانة والتسديد والنصح هل ا يف  يوفقها؛ الزالة كل شر و 
 . (1)كل حال"

 -را ه اهلل  -أي دع وة حمم د ب ن عب د الوه اب  -"ه ذه ال دعوة  وقال أيضاً رحمه اهلل تع الى:
تس   تحق املزي   د م   ن الدراس   ة والعناي   ة وتبص   ْي الن   اس ِب   ا ؛ ألنَّ الكث   ْي م   ن الن   اس ال ي   زال ج   اهاًل 
ا أُثرت ُثرات عظيمة مل حتصل على يد مصلح قبله بع د الق رون املفض لة ، وذل ك مل ا  حقيقتها وألفَّ

ووج  ود دول  ة ت  ؤمن به  ذه ال  دعوة وتطب  ق أحكامه  ا ترت  ب عليه  ا م  ن قي  ام جمتم  ع ْكم  ه االس  الم 
تطبيق    اً ص    افياً نقي    اً ف    ي جمي    ع أح    وال الن    اس ف    ي العقائ    د واألحك    ام والع    ادات والح    دود 

ِم  ا جع  ل بع  ض امل  ؤرخني هل  ذه ال  دعوة يق  ول : إنَّ الت  اريخ االس  المي بع  د  اد وغي  ر ذل  كواَلقت   
عه  د الرس  الة والراش  دين مل يش  هد التزام  اً تام  اً بأحك  ام االس  الم كم  ا ش  هدته اجلزي  رة العربي  ة يف ظ  ل 

 الدولة السعودية اليت أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها .
ت نعم بثم رات ه ذه ال دعوة أمن اً واس تقراراً ورر داً يف الع يش  -واحلم د هلل  -وال ت زال ه ذه ال بالد 

وبعداً عن الب د  واخلراف ات ال يت أض رت بكث ْي م ن ال بالد االس المية حي ث انتش رت فيه ا. واململك ة 
رصون على نشر االسالم يف  العربية السعودية حكاماً وعلماء يهمهم أمر املسلمني يف العامل كله ْو

 تنعم به هذه البالد . ربو  الدنيا لتنعم مبا
وفقه  ا اهلل مل  ا في  ه رض  اه  - وإن  ي عل  ى يق  ين ب  أن حكوم  ة المملك  ة العربي  ة الس  عودية الس  نية

لن تتواىن يف دعم ما خيدم االسالم واملسلمني كما هي عادهتا يف هذا الشأن وإنَّ  -ونصر ِبا احلق 
لف والعناي  ة ِب  ا وتدريس  ها نش  ر كت  ب الس   -را  ه اهلل  -م ن جهوده  ا من  ذ عه  د املل  ك عب  د العزي  ز 

رص  ون عل  ى انتش  ارها  مش  هورة معلوم  ة ل  دى  -ومعاون  ة اجلماع  ات واألف  راد ال  ذين يهتم  ون ِب  ا ْو
ومم  ا تش  كر علي  ه ه  ذه الدول  ة الت  ي قام  ت عل  ى اخل  اص والع  ام وذل  ك م  ن فض  ل اهلل عليه  ا ، 
 . (2)مذهب السلف وطبقته في مجتمعها"اه 

                                 
 )فتاوى علماء احلرمني يف اجلماعات( . (1)
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بامللك عبد العزيز ونفع به املسلمني ومجع اهلل به الكلمة ورفع  "جاء اهلل وقال رحمه اهلل تعالى:
به مقام احلق ونصر به دينه وأقام به األمر باملعروف والنهي عن املنكر وحصل به من العل م العظ يم 
والنعم الكثْية وإقام ة الع دل ونص ر احل ق ونش ر ال دعوة إىل اهلل س بحانه وتع اىل م ا ال ْص يه إال اهلل 

سار على ذلك أبناؤه من بعده يف إقامة احلق ونشر العدل واألمر باملعروف والنهي عن عز وجل مث 
ونصر ِبا الدين ومجع ِبا الكلمة  وهذه الدولة السعودية دولة مباركة ن ر اهلل بها الحقاملنكر . 

 وقضى ِبا على أسباب الفساد وأمن اهلل ِبا ال بالد وحص ل ِب ا م ن ال نعم العظيم ة م ا ال ْص يه إال
فالواج ب التع اون معه ا عل ى إكم ال ال  نقص اهلل وليس ت معص ومة وليس ت كامل ة ك ل في ه نق   

وعلى إزالة النقص وعل ى س د الخل ل بالتناص ح والتواص ي ب الحق والمكاتب ة ال  الحة والزي ارة 
ال الحة َل بنشر الشر والكذب وَل بنقل ما يق ال م ن الباط ل ب ل يج ب عل ى م ن أراد الح ق 

دعو إلي   ه وأن يس   عى إل   ى إزال   ة ال   نقص ب   الطرق الس   ليمة وب   الطرق الطيب   ة أن يب   ين الح   ق وي   
وبالتناصح والتواص ي ب الحق هك ذا ك ان طري ق الم ؤمنين وهك ذا حك م اإلس الم وهك ذا طري ق 

 .من يريد الخير لهذه األمة
حممد املسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشري ال دعوات الفاس دة  -اآلن  -أما ما يقوم به 

ة فه  ذا ب  ال ش  ك ش  ر عظ  يم وه  م دع  اة ش  ر عظ  يم وفس  اد كب  ْي والواج  ب احل  ذر م  ن نش  راهتم الض  ال
 والقضاء عليها وإتالفها وعدم التعاون معهم يف أي شيء يدعو إىل الفساد والشر والباطل والف  .
هذه النشرات اليت تصدر من الفقيه أو من املسعري أو من رْيمها من دعاة الباطل ودع اة الش ر 

ة جي   ب القض   اء عليه   ا وإتالفه   ا وع   دم االلتف   ات إليه   ا وجي   ب نص   يحتهم وإرش   ادهم للح   ق والفرق   
ون   يحتي للمس  عري والفقي  ه واب  ن َلدن وجمي  ع م  ن يس  لك وحت  ذيرهم م  ن ه  ذا الباط  ل ويرتك  وه 

س  بيلهم أن ي  دعوا ه  ذا الطري  ق ال  وخيم وأن يتق  وا اهلل ويح  ذروا نقمت  ه وغض  به وأن يع  ودوا إل  ى 
 .(1)لى اهلل مما سلف منهم"اه رشدهم وأن يتوبوا إ

 ا الردوبهذا يتم ما يسر اهلل لي إيراده في هذ
 أزواجه وعلى محمد على وبارك إبراهيم  ل على صليت كما  وذريته أزواجه وعلى محمد على صل اللهم

 .مجيد حميد إنك إبراهيم  ل على باركت كما  وذريته

                                 
 ( .100-9/97جممو  الفتاوى واملقاالت ) (1)


