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  2#مسائل_شائكة_
 (1سكاهنا  )أحكام الدور و 

 تقدمة
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 أما بعد 
 حاكم للمحاكملة التسأفاستكماال للسلسلة املباركة اليت مسيناها مسائل شائكة وبدأانها مب
 هناسكاالوضعية خنوض اليوم يف بداايت املسألة الثانية وهي أحكام الدور و 

لشائكة األتنا مس ث سابقة هي أساس متني يف فهموقبل البدء فيها ننبه على أمهية مباح
 ي :ايلوبدوهنا لن يفهم القارئ حقيقة املسألة وعليه فيجب أوال أن يقرأ م

 كتاب تكفري املعني 
 كتاب القصف املقنن
 كتاب العذر ابجلهل
 كتاب تكفري العاذر

 كتاب التحاكم للمحاكم الوضعية 
لى ن الصرب له ع.. وم هللايف فرتة وجيزة إن شاء  وهي ليست كتبا كبرية وإمنا ميكن استيعاهبا

طلبة  وكبار ماءذلك فهو على مسألتنا اليوم أضعف صربا وأعجز وهذه أمور خاصة ابلعل
 توفيقال العلم فما كلف هللا العوام اخلوض فيها وحسبهم مانفتيهم به وابهلل

وقد  ة جداثري كا  ومسألة الدور وأحكامها وأحكام سكاهنا مسألة عويصة متشعبة مباحثه
ة ليس فيها مجلو منها  روعاجتهد الباحثون فيها وأثروا املكتبة اإلسالمية مبباحث مطولة يف ف

 ومن ذلك رسائل علمية دكتوراه وماجستري ونذكر منها :
 ألمحديربوك ان معبد العزيز بل أحكام الشريعة اإلسالمية اختالف الدارين وآاثره يف

 الد بن عبد هللا البشرمي خلتقسيم الدار يف الفقه اإلسال
 طايني فمساعيل لطفإلاختالف الدارين وأثره يف أحكام املناكحات واملعامالت 

 حقيقة الدارين دار اإلسالم ودار الكفر مللفي الشهري
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قدسي وفارس مد املحم وهناك كتاابت للمنظرين اجلهادين يف تلك املسألة فقد كتب فيها أبو
 آل شويل الزهراين وغريمها 

 مة :لضخاوحنن يف سلسلتنا الذهبية هذه نناقش جزئيتني فقط من تلكم املسألة 
 األوىل : هل داير املسلمني اليوم دار إسالم أم دار كفر ؟

الكفر وال  سم دار قيفوجل اجلهاديني يسموهنا دار كفر طارئ أو دار ردة واالمسان داخالن 
اك ار كفر . وهند كله عاملاليوم عندهم وال يعتربوهنا دار إسالم . وعليه فال توجد دار إسالم

 .أخرين ملتوجهة نظر مشاهبة عند بعض مشايخ الدعوة النجدية املتقدمني خبالف ا
 ل .لقو اوخيالفهم علماء األمة قاطبة فال أعرف أحدا من العلماء يقول هبذا 

 الثانية : هل سكان الدار اتبعون هلا يف احلكم أم ال ؟ 
كاهنا سحبكم  داريني موافقون لعلماء األمة يف عدم تعلق حكم الوجل املنظرين اجلهاد

 فالأبس أن تكون الدار دار كفر وسكاهنا مسلمون وكذلك العكس .
 وخالف يف ذلك الغالة وانقسموا فريقني :

قا وصدقا ذلك ح يف الفريق األول : يرى كفر السكان تبعا حلكم الدار وهم أزارقة خوارج
 د اخلوارج .ألن هذا مذهب معروف عن

م أهنم وج ( ، ومعلو  اخلر إال فاألزارقة قالوا : ) إن من أقام يف دار الكفر فهو كافر ، ال يسعه
م  ذا كفر اإلما: ) إ الواقوالبيهسية والعوفية  يرون أن دار خمالفيهم من املسلمني دار كفر .

 كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد (
لبة أحكام كفر لغال كن ألجل وقوع مجيعهم تقريبا يفالفريق الثاين : يرى كفر السكان ول

وانع روط ومشون الكفر ورضاهم هبا ومشاركتهم فيها ويوقعون الكفر على من وقع فيه د
 املة ويكفرونكومتهم  منظوهؤالء فاقوا األزارقة اخلوارج بسنوات ضوئية فهم يكفرون احلكام و 

 هم وهللافحك ن شر البلية مايضالعلماء ويكفرون العوام . واليضحك القارئ وإن كا
هولة أن بكل س كنميموجودون وكثريون بل وجيادلون وينافحون . وحيتجون أبدلة وتقريرات 

قع  الوايفهي تلبس على العوام الذين يغرتون ابلتسويدات ومايسمونه ابلتأصيالت و 
أتخذ ا : الصحننتلطيخات من أنصاف املتعلمني ورؤوس املتعاملني ولذا نصحنا أول ما 

 دينك إال من عامل .. عامل فقط .
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مة فهم ماء األعل وننبه على اصطالحات مهمة جدا جدا ملن يقرأ يف هذه املسألة يف كتب
ئل املتنازع املسا ليسو عندما يقولون : الكفر يقصدون الكفر األكرب املتفق عليه ابإلمجاع 

لكافر دما يقولون الك وعنذ ن وحنوعليها كاحلكم بغري ما أنزل هللا أو املواالة أو الراب املقن
 يقصدون البتةري واللدهايعنون الكافر األصلي اليهودي النصراين البوذي اهلندوسي الالديين 

ريك وعندما غعليه  كمماتراه أنت كفرا وخيالفك فيه غريك ومن حتكم عليه أنت ابلكفر والحي
بتت ردته ثخر أو آن الم لدييقولون املرتد فإمنا يقصدون من شهد على نفسه برتك دين اإلس

خيالفك أمم و عندك  له شرعا ابالتفاق ال من تراه أنت مرتدا ألنه وقع يف شرك مثال والعذر
 وخالئق يف اعتباره مرتدا .

ظهور مجاعة  ا أايماهتوهذه املسألة الشائكة معضلة منذ زمن ليس ابلطويل ونذكر بعض تداعي
م هبا يف أحكا يتعلق ما نة وقد أتثران آنذاك ببعضالتكفري واهلجرة مبصر منذ قرابة مخسني س

 من اإلخوة رم كثري حاللحوم خصيصا واليوم عشرات األسئلة تتوافد علينا بشأن اللحوم اليت
ألخرى بشأن اعشرات ال أنفسهم وأهليهم منها بسبب ما يتفرع عن تلك املسألة وتتوافد علينا

ل ما يتفرع ات ألجماعن اإلخوة اجلمع واجلالصالة يف مساجد هذه البالد اليت قاطع كثري م
وبعض  ألعراضوا عن هذه املسألة وجتاوز األمر ذلك عند البعض فتعدى إىل حل األموال

 الحول والقوةفنحرف امل البلهاء امتنع حىت من إلقاء السالم إال على من يعرف أنه على دينه
 إال ابهلل .

قول من يعرف مبا ن سألة وسينتفع إبذن هللافنحن إبذن هللا تعاىل سنحرر القول يف هذه امل
ا وهوى يف لك رأسبذ قدر كالم العلماء وأهنم املرجعية يف مسائل الدين وأما من مل يرفع

على قوقل  تتغذى ليتادايجري الغلو واجلهل فسيكتفي أبصحاب الربادع والكائنات الطفيلية 
 ابلنسخ واللصق وهو حيسبون أهنم حيسنون صنعا .
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  2ئل_شائكة_#مسا
 (2أحكام الدور وسكاهنا )

  ، ودار إسالم : دار كفر داران أهل العلمالدُّور عند 
 ومنهما يتفرع أوصاف أخرى 

لمون عنوة ا املس فتحه؛ وهي داير أهل الكفر اليت داير أهل الذمة: فيدخل يف دار اإلسالم 
لح مع ن ابلصملسلمو ها االيت استوىل عليوهي ؛ ودار الصلح وبذل أهلها اجلزية صاغرين . 

 . منيأهلها، على أن تبقى ُملكيَّة األرض ألهلها، ويكون َخراُجها للمسل
 وأصل ذلك يف السنة ابلصورة الواضحة لذلك اخلالية من أي إشكاالت :

ها ر اإلسالم فيوشعائ سلمفاملدينة دار إسالم حتكمها الشريعة بقيادة النيب صلى هللا عليه و 
ة ولكن ة مغلظ ردسلمون وهو األصل فيهم ويقطنها منافقون واقعون يفوجل أهلها مظاهرة 

هم دينهم حبريت ارسوند ميمل تثبت عليهم يعاملون معاملة املسلمني ويقطنها أهل ذمة من اليهو 
نهم مناطقهم ولك له يف لفةوتسري عليهم أحكام دينهم املوافقة لشريعة اإلسالم والباطلة املخا

 .حتت سلطة املسلمني 
شرك وأهله اهر المظ مكة قبل الفتح دار كفر حتكمها عادات وأعراف اجلاهلية ويعلو فيهاو 

 ملسلمنيامن وجل أهلها مشركون أصليون عباد أواثن ويقطنها قلة من أهل الكتاب و 
 املقهورين غري القادرين على إظهار دينهم .

ا ال أهنم بذلو إيهود  هاهلووادي القرى وفدك وتيما بعد الفتح دور إسالم اتبعة وإن كان جل أ
 ينة . املد يفاجلزية وهم صاغرون وخضعوا لدولة اإلسالم كحال أهل الذمة املتفرقني

يهود  أهلها ان جلدار إسالم اتبعة ألهنا وإن كوقيل عنوة وخيرب بعد الفتح هلا صلحا 
يب قيادة الن و ملسلمنياطة إال أهنا حتت سل وحيكمون فيما بينهم بشريعتهم الكفرية واألرض هلم

فيها أعلون  سلموناملو اهرة صلى هللا عليه وسلم ويقطنها مجع من املسلمني والشعائر فيها ظ
 . آمنون

 ؟ هل هي دار إسالم، أم دار كفروهذه األخرية اختلف فيها 
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ال العكس  إلسالماار دوالراجح أهنا دار إسالم فلو كانت دار كفر لوجبت اهلجرة منها إىل 
ه ا عاملليهحيث جعل عالصحابة أبمر النيب صلى هللا عليه وسلم  حيث انتقل إليها

 واستوطنوها .
 مستقلة وليس بوجيه . اوبعض املعاصرين جيعلها دار 

سلمني ني املهم وبدار العهد وهي دار الكفار األصليني الذين بينتشمل :  ودار الكفر 
فار ر الكر دايودار احلرب وهي سائ، وذلك مثل مكة بعد صلح احلديبية معاهدات 

العهد  عد نقضح وبوذلك مثل مكة قبل الصلاألصليني الذين العهد بينهم وبني املسلمني 
 وكبالد فارس والروم وغريها .

فيها فهي  لنجاشين اواحلبشة وإن كان املسلمون أمنوا على أنفسهم فيها وعاشوا حتت سلطا
ك ظهر ذليمل و ولكن سرا دار كفر وقد نص العلماء على ذلك وإن كان حاكمها قد أسلم 

رب أم ال دار ح هي ومل جيعل السيادة فيها للمسلمني والحكمت بشريعة املسلمني ولكن هل
هد ع ذ الإرب ؟ مل أقف على نص على ذلك ولكن من الناحية االصطالحية تعترب دار ح

 قسمها إىلرب فتاحل بينها وبني املسلمني ولكن هل تعترب حال احلبشة حاال فارقة يف دور
 :؟ قسمني 

 احلبشة .لمني كملسادار حرب أيمن فيها املسلم على نفسه ودينه وليست يف حرب فعلية مع 
قبل العهد ة ني كمكسلمودار حرب الأيمن فيها املسلم على نفسه ودينه وهي حماربة فعال للم

. 
ة مع عليفوأضيف قسما اثلثا :  دار حرب ليس فيها مسلمون أصال وليست يف حرب 

  كالرتك يف زمن النبوة .املسلمني
د المنا عن بالعند ك سلةوسيأيت إبذن هللا فائدة هذا التقسيم يف مرحلة متقدمة من هذه السل

  الكفار اليوم .
هذه الصور اليت ذكرانها الخيتلف فيها أئمة اإلسالم يف اجلملة لوضوحها وغياب اإلشكاالت 

بتلك الصورة الواضحة هبا البد من تقييده منها وكالم العلماء يف األحكام الشرعية املتعلقة 
ألن أعظم ما حنن فيه من إشكاالت سببها تنزيل الصور املختلف فيها اختالفا عظيما على  
كالم العلماء املبين على هذه الصورة الواضحة فتجد من جيتهد اليوم مع تفاوت اجملتهدين 
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ة وكلهم خمطئون جتدهم ينظرون بني اجلاهل املركب وبني العامل غري احملرر وذلك درجات كثري 
يف الدار فيحكمون عليها ابللحوق إبحدى الدارين ويسموهنا دار كفر أو دار إسالم وفجأة 
ينزلون عليها أحكامها اتمة كاملة دون نظر لصحة التنزيل وللفوارق الرهيبة ولكون إحلاقهم 

 هذا اجتهادا منهم خيالفهم فيه غريهم 
أحكام  إظهار جردكافة أن دار الكفر تصري دار إسالم مب  ال خالف بني علماء اإلسالمو 

ي هلصورة اذه ه. ومل حيصل خالف يف ذلك ألن  اإلسالم فيها، وتسلط املسلمني عليها
 .الصورة اليت كانت يف العهد النبوي واألدلة عليها متكاثرة وواضحة 

حادثة مل  ا صورةهنأما العكس وهو حتول دار اإلسالم إىل دار كفر فأمر شديد اإلشكال أل
ا إن شاء  ذكرهسيأيتو سوى النظر مناطق الردة حتصل يف العهد النبوي وال يف الصدر األول 

ف والتضاد الختاللرضة عولذا فليتفهم طالب العلم أن تلك املسألة اجتهادية حبتة وهي هللا 
وكما ن .. يند آخر عحا بني األقوال فال إنكار فيها والتعصب لقول بدا راجحا عند قوم مرجو 

ل املسلم م بتحو حلككالشأن يف ا  ن احلكم على حتول دار إسالم إىل دار كفر: إقال بعضهم 
ابهلل و فازة ذه املهوألجل ذلك خضنا ملا يرتتب على ذلك من أحكام بعضها خطري  إىل كافر
 التوفيق .
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  2#مسائل_شائكة_
 (3أحكام الدور وسكاهنا )

 )دار الكفر الطارئ( إىل دار كفر؟ مباذا تتحول دار اإلسالم
يه فخالف الا بعد أن مت ضبط ماهي دار اإلسالم مبا الخالف فيه وضبط دار الكفر مب

ي حتول ضلة وهملعوضبط كيف تتحول دار الكفر إىل دار إسالم مبا الخالف فيه ؛ بقيت ا
م قبل حترير حلكر اصداإدار اإلسالم إىل دار كفر وهذا األمر يف احلقيقة هبذا اللفظ يشبه 

يف صورا حملوحيد اار ن يكون هذا هو سبب اإلشكاالت احلالية إذ جعل اخليويكاد أ املسألة
هذا سواء سط . و و ور دحتول دار اإلسالم إىل دار كفر وفقط وكأنه الميكن أن يقبل بينهما 

جعلوا وارج ر فاخللكفابسواء ما حصل يف احلكم على املسلم العاصي أو الواقع يف الشرك أو 
لوا ا والغالة جعو عاصيأقا املسلم الواقع يف املعصية كافرا ومل يقبلوا له أن يكون مسلما فاس
عا يف نافقا أو واقسلما مموه املسلم الواقع يف الشرك أو الكفر مشركا كافرا ومل يقبلوا أن جيعل

سط مل مة الو األو أهل السنة واجلماعة أهل العدل شرك أو كفر حىت تثبت ردته شرعا . و 
ستيفاء لشرعية بعد االبينة اب حيكموا ابنتقال املسلم إىل الكفر إال ابلردة الصرحية ابإلقرار أو

 الشروط وانتفاء املوانع .
 الم :إلسولذا فنحن مع الدار سنسري على نفس املنوال وننظر يف حتوالت دار ا

يها على فنتشرة م قفأوال : دار اإلسالم يف الصدر األول مل تكن املعاصي ومظاهر الفسو 
قة موجودة والسر  وداالرغم من وجودها فكان الزان موجودا وشرب اخلمر موجودا والكذب موج
تمع النبوي نذ اجملمها والنفاق العملي والعقدي موجودا وغري ذلك من املعاصي كبريها وصغري 

هاد وج ن حدودن موكانت القيادة على أعلى مستوايت الصالح وتطبيق الشرع وإقامة الدي
 ودعوة وهذه هي أفضل دور اإلسالم وأصدق ما ينطبق عليه االصطالح .

شيئا فشيئا فانتشر الفسوق يف اثنيا : تغري حال دار اإلسالم من حاهلا يف الصدر األول 
بعض الدور حىت أصبح جهارا هنارا وظهر ظلم وجور احلكام وتفريطهم يف الشرع والقيام 

مجاع األمة دور إسالم وأطلق عليها البعض دار فسق حبقوق الرعية وبقيت هذه الدور إب
وللفائدة يذكر بعض أهل العلم هنا قوله تعاىل ) سأريكم دار الفاسقني ( والصحيح يف تفسري 

ر ئمنا كلمة دار الفاسقني هنا أي ما تدور عليهم به الدواة هلا مبا حنن فيه وإاآلية أهنا العالق
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تفسري بعض السلف هلا قد تصحف على البعض أي عاقبتهم ومصريهم . ومن امللح أن 
فتحرف املعىن متاما إذ قال : ) دار الفاسقني ( : مصريهم . ومع عدم النقط صارت : 
 مصــــــــرهم فظنها البعض : مصر البلد املعروف فقال دار الفاسقني : مصر . وهذا كله ابطل .

ام وهي األحك عضبيتعلق هبا نرجع ملوضوعنا : إذن دار الفسق هي دار إسالم ابالتفاق و 
صيل لى تفا عاستحباب اهلجرة منها إىل دار إسالم أفضل حاال منها وقد جتب أحياان
نتقال مر ابالث أالنطيل هبا . ودليل ذلك حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعني نفسا حي

 إىل دار صاحلة غري داره .
فًة اسقني ليست صدار ف أو وداَر إميانقال ابُن تيمية يف "الفتاوى": "وكوُن األرِض داَر كفر 

م تبّدلت بغريهكران و ا ذ مالزمًة هلا؛ بل هي صفٌة عارضٌة حبسب سكاهنا ..، فإْن سكنها غرُي 
 فهي داُرهم".

كاخلوارج    كفرهيفلف وقد ظهر يف هذه الفرتة حكام اهتموا ابلكفر والزندقة وتغلب من اخت
 في .د الثقعبي كاحلجاج واملختار بن أيبومل توصف دور والايهتم بغري دور اإلسالم  

لشركيات ايت واكفر اثلثا : تطور األمر يف دار اإلسالم إىل أسوأ مما سبق حىت ظهرت ال
 وترك اجلهاد لوضعية اواشرأب النفاق وقنن الفسق واحملرمات من راب ودعارة وفرضت القوانني

ولت س هل حتلناواختلف اوعطل احلكم ابلشرع يف كثري من األحكام وهنا وقعت الواقعة 
رر املسألة حنولكي  ؟م بذلك دار اإلسالم إىل دار كفر أم الزالت ابقية على كوهنا دار إسال

ارئ . ر الطعلى تسمية هذه الدار ضمن ما يسمى بدار الكفالبعض  نقول قد اصطلح 
 دار ل فيهاتحو توحنن قبل اخلوض يف موضوعنا نبني ماهي دار الكفر الطارئ وهي اليت 

 مبا يشبه االتفاق : طارئ اإلسالم إىل دار كفر
 النوع األول :

على البالد  سيطرواو ني أوال : مثال دار إسالم هامجها أهل الكفر فتمكنوا من هزمية املسلم
سواء بسواء  بالدهمكد  سيطرة كاملة وفرضوا شريعتهم وقانوهنم وأظهروا دينهم حىت غدت البال

 الراجح مبا يشبه االتفاق . . فهذه أصبحت دار كفر طارئ على
لم يها مسفقي بما ورفض ذلك بعض أهل العلم ورأى أهنا التتحول عن كوهنا دار إسالم 

 . نص عليه الرافعي، واختاره بعض الشافعيةواحد 
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ن... ، كنها املسلمو اٌر يسدَ  فذكر الّنووي يف روضة الطّالبني أّن لدار اإلسالِم ثالَث صوٍر: "
وهنا مث َجَلْوا ملسلمون يسكنا كان ارٌ مون وأقـَرُّوها يف يد الكّفارِ ِِبزيٍة... ، ودَ وداٌر فتحها املسل

 عنها، وَغَلَب عليها الكفاّر".
اَر  دصري بعد ذلك يٍم ال سالوقال ابُن حجر اهليتمي يف "حتفة احملتاج": "ما ُحكم أبنّه داُر إ

 كفٍر مطلًقا".
ه مسكًنا ما ُعلم كونُ  -إلسالماأي: ِمن دار - وقال الّرملي يف "هناية احملتاج": "وِمنها

 نا القدمي".ستيالئال للمسلمني، ولو يف زمٍن قدمٍي، فغلب عليه الكّفاُر كقرطبَة؛ نظرًا
فيها،  الكفر حكامأظهروا وأ كذلك فاستولوا عليهااثنيا : دار إسالم هامجها أهل الكفر  

هاء حتوهلا ن الفقئفة م. ورفض طا البهايقيمون شعائر اإلسالم أو غفيها املسلمون ولكن بقي 
ة الدسوقي حاشي ما يفكوهو قول املالكية، وبعض املتأخرين من الشافعية  بذلك إىل دار كفر 
 ريهاوغ وفتاوى الرملي والبجريمي على شرح منهج الطالب على الشرح الكبري

 ل حىت تَنقطعَ بها، ليعهم قال الّدسوقي "بالُد اإلسالم ال تصري داَر حرٍب مبجرَّد استيالئِ 
ال تصرُي ئمًة فيها: فها قاالبُ غإقامُة شعائِر اإلسالِم عنها، وأّما ما دامت شعائُر اإلسالِم أو 

 داَر حرب".
ر دينه مل أهل وعشرية وأمكنه إظها –أي دار الكفر  –وقال املاوردي : ) فإن صار له هبا 

 سالم (جيز له أن يهاجر ألن املكان الذي هو فيه قد صار دار إ
 الو ام الكفـر أحكها في اثلثا : دار إسالم هامجها أهل الكفر وتسلطوا عليها متاما وأظهروا

 سلم آمن علىية واملصلولكنها ليست متصلة بداير الكفار األ حُيَكم فيها حبكم أهل اإلسالم
ن تكون أفقهاء ال نفسه وكذا الذمي مبا كانوا عليه قبل تسلط الكفار وهذه رفض مجع من

بو حنيفة أإلمام ول اذهب إىل هذا القولت بذلك لدار كفر ويرون بقاءها دار إسالم وقد حت
 واختاره ابن عابدين واالسبيجاين واحللواين.

جراء حرٍب إال: إب  دارَ المِ قال الّتمراتشي احلنفي يف "تنوير األبصار": "ال تصرُي داُر اإلسو 
ألماِن ميٌّ آمًنا ابذٌم أو مسل وأبْن ال يبقى فيهاأحكام أهِل الّشرِك، وابّتصاهلا بداِر احلرب، 

 األّوِل".
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ال و م الكفـر أحكاا فيه دار إسالم هامجها أهل الكفر وتسلطوا عليها متاما وأظهروارابعا : 
ر على بعض التتا سلطتوبقي فيها املسلمون مقهورون مثلما  حُيَكم فيها حبكم أهل اإلسالم

 .بالد املسلمني 
 ابلة.حلناأيب يوسف وحممد صاحيب أيب حنيفة، وقال به بعُض  ندفهذه دار كفر ع

 ا تصرُي دارَ : إهنَّ قال الكاساين يف "بدائع الصنائع": "وقال أبو يوسف وحممد رمحهما هللا
 ".ارت داَر كفرفقد ص ارٍ دالكفر ِبظهوِر أحكاِم الكفِر فيها... فإذا ظهَر أحكاُم الكفر يف 

البدار كفر الصة و خم تها ابلدار املركبة فليست هي بدار إسالاختار شيخ اإلسالم تسمي وقد
 خالصة أفىت بذلك يف ماردين . وهو قول جيد يف اجلملة .

يان؛  فيها املعنركَّبةٌ مهي "نقل ابن مفلح يف "اآلداب الشرعية" عن ابن تيمية قوله يف ماردين: 
ة ، وال مبنزلمسلمني ندهالكون جاإلسالِم اليت جيري عليها أحكاُم اإلسالم  ليست مبنزلة دارِ 

عامل ستحقُّه، ويُ مبا ي يهافداِر احلرِب اليت أهلها كفاٌر، بل هي قسٌم اثلٌث يُعامل املسلُم 
 اخلارُج عن شريعة اإلسالم مبا يستحّقه".

ار هؤالء  ن الكفأر : هذا هو حال دار الكفر الطارئ عند فقهاء امللة ويالحظ هنا أمو إذن 
ال أثر اما و ه متزاع يف كفرهم ، وأن تسلطهم وحكمهم ابلكفر وشريعتكفار أصليون ال ن

 ألحكام الشرع وال دعوى به .
ع يف ذلك إن تنوز و  ويلحق هبم من اتفق على كفره من الطوائف كالباطنية أمثال العبيديني

 أيضا 
ا لوا عليهواستو  قداحملا سقطت مصر ، أبيدي العبيديني الكفرة من بين عبيد الومثال ذلك 

مع  ماءن العلمع عند مج وتغلبوا على احلكم فيها صارت دار كفر بعد أن كنت دار إسالم
نة أظهروا ائيت سو محنمجهور أهلها من املسلمني ، فبقيت حتت حكم العبيديني التسليم أبن 

 (ى مصر عل فيها رفضهم وكفرهم وزندقتهم ، حىت أّلف ابن اجلوزي كتابه ) النصر
ى إظهار قدر علال يو وفقهاء وصاحلون كثري ، فمنهم من كان مستخفيا قد كان فيهم علماء و 

لم خمافة أن ليه وسع عقيدته يف بين عبيد ، بل وال حىت التحديث حبديث رسول هللا صلى هللا
ن رواية متنع مانه يقتل ) كما حكى إبراهيم بن سعيد احلبال صاحب عبد الغين بن سعيد أ

 احلديث خوفا أن يقتلوه (
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لة ما على إزالة ا حريصبيثقاضي أبو بكر الباقالين : ) كان املهدي عبيد هللا ابطنيا خقال ال
 اإلسالم ، أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء اخللق (

 يث قال : حلكفار اد وظاهر كالم ابن حزم أنه طاملا اسم اإلسالم هو الظاهر فالتلحق ببال
 رض مصرن أألمن الغالية ومن جرى جمراهم )وليس كذلك من سكن يف طاعة أهل الكفر 

كل ذلك ال   م علىالهتوالقريوان ) يشري إىل العبيديني ( وغريمها فاإلسالم هو الظاهر وو 
 (رهم كفارا يقة أمحق جياهرون ابلرباءة من اإلسالم بل إىل اإلسالم ينتمون وإن كانوا يف

و ليس ر ، فهلكفاخرجة إىل وأما من سكن يف بلد تظهر فيه بعض األهواء املمث قال : ) 
سالة حممد رار بر إلقبكافر ألن اسم اإلسالم هو الظاهر هنالك على كل حال من التوحيد وا

مضان وسائر صيام ر ة و صلى هللا عليه وسلم والرباءة من كل دين غري اإلسالم وإقامة الصال
 . ( أهـ الشرائع اليت هي اإلسالم واإلميان ، واحلمد هلل رب العاملني

 لنوع  الثاين : ا
هود لتنصر أو التة أو الوثنيصراحة عن دين اإلسالم أبن أعلنوا اووالهتا دار إسالم ارتد أهلها 

دة يف زمن طق الر ض مناكبعوامتنعوا بذلك  ام اإلسالم كوأبطلوا أحأو اتباع أي داينة جديدة 
 النيب صلى هللا عليه وسلم وزمن أيب بكر الصديق .

 غلب على عوه حىتواتب العنسي النبوة يف اليمن وارتد قوم من أهلها ادعى األسودكما   وذلك
واليها شهر  فقتل األسود –أايم النيب صلى هللا عليه وسلم يف الدنيا  وذلك يف آخر -صنعاء 

النيب صلى  ض عمالبع بن ابذان الذي كان قد أقره النيب صلى هللا عليه وسلم عليها ، وفر
 ملسلمون هناكاعامله و  عهملا استشرى أمر العنسي ، وارتد خلق م هللا عليه وسلم إىل املدينة

به لديلمي وأصحاريوز افهم فلم يكفروا ببقائهم يف دار الردة وعدم فرارهم، بل كان من ابلتقية
 لمني ..ن للمسليمالذين ثبتوا واحتالوا حىت قتلوا األسود العنسي وعادت الغلبة يف ا

 إلسالم قائمةحكام اأيت أهلها صراحة ومل يرتد حاكمها وبق أما دار اإلسالم اليت ارتد معظم
 فال يعرف أحد أخرجها من مسمى دار اإلسالم وال أحكامها

م دار نها اسعزع نواليت ارتد حاكمها صراحة ومل يبطل حكم الشرع فيها فال أعرف أحدا 
 .ب َخْلُع الكافر مع القدرة جي اإلسالم وإمنا



14 

 

ود مثال كأن هت  نتهوأبطل حكم الشرع وأظهر حكم شريعته ودايأما إذا ارتد حاكمها صراحة 
ب ل كما لو تغلع األو لنو اوحكم يف الرعية من املسلمني ابلتلمود فهذا يلحق مبا بدأان به يف 

 الكفار على بلدة من بالد املسلمني .
نا ول فر الطارئار الكبد وإىل احللقة التالية عن الدار املشكلة اليت أحلقها بعض املعاصرين

 معها وقفات .
ن إخوة  وضوع مملابملحوظة : ) كثري مما نذكره يف هذه السلسلة مستفاد من أحباث خاصة 

 كرام منشورة على الشبكة (
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  2#مسائل_شائكة_
 (4أحكام الدور وسكاهنا )

 (1 داير املسلمني اليوممباذا تتحول دار اإلسالم إىل دار كفر؟ )
ران مهمان عها أمجيمو ابط دار الكفر الطارئ عند علماء امللة و ل السابق ضقدمنا يف املقا

 جدا :
 لدار .اور يف ألماألول : تسلط كافر أصلي أو مرتد ابإلمجاع مقر بردته على مقاليد ا
 .لط الثاين : إبطال حكم الشريعة اإلسالمية واستبدال ذلك بشريعة املتس

ا دار كفر عتباره اارئ ومع ذلك اختلف األئمة يفوهذان شرطان هبما تتميز دار الكفر الط
 وانزعوا يف إنزال أحكام دار الكفر عليها .

ب على لب أهُل احلر أن يغ ّماجاء يف "الفتاوى اهلندية" :"وصورُة املسألِة على ثالثِة أوجٍه: إ
ِة العهَد، مّ لذّ ا أو نقض أهلُ  فر،داٍر ِمن ُدوران، أو ارتّد أهُل مصٍر وَغَلبوا وأجروا أحكاَم الك

 وتغّلبوا على دارهم".
يه فبلٍد، وجرت   أهلُ رتدّ ويوّضح ابُن قدامة الّصورة الثّانيَة يف "املغين" بقوله: "ومىت ا

 أحكاُمهم، صاروا داَر حرب" 
الم .. ر اإلس داييف األندلس ردها هللا إىل كمابعض البالد   ذلكوحنن اليوم عندان من 

 .زوال دولتهم بوعجل  ليةيطرة اليهود عليهم لعائن هللا املتتاويلحق هبا فلسطني يف مناطق س
دار بتلحق  هل وعليه فاألندلس وفلسطني احملتلة هي دار كفر طارئ على الراجح ولكن

 :رين ونضرب مثاال أبمالكفر األصلي يف مجيع األحكام ؟ يف ذلك نظر واسع 
 هل هي دار حرب أم ال ؟

 وهل جتب اهلجرة منها أم ال ؟
مة على ماء األعل هللا وكيف أنكر هماأيت كالم عن ذلك عن الصنعاين واأللباين رمحوسي

 الشيخ األلباين ماقاله يف اهلجرة من فلسطني .
الم أم دار ر اإلسدا ؟أما داير املسلمني اليوم اليت هي جل بالدهم فنلحقها أبي الدارين 

 الكفر الطارئ ؟
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فيها   تبطلملذلك أصلي أو مرتد ابإلمجاع وكهي يف حقيقة األمر مل يتسلط عليها كافر 
 الشريعة ومل تستبدل بشريعة أخرى .

يه يصر علو لك ويف نفس الوقت حيكمها من يدعي اإلسالم من أبنائها بل وجيادل عن ذ
زءا من جستبدل د اولكنه واقع يف أمور مكفرة عند البعض وغري مكفرة عند األكثر وهو ق

لشريعة امواد  من  أبقى كثريانيوص بقوانني وضعية يف حالشريعة كاحلدود على وجه اخلص
ال األحو  ليهقائمة وعلى وجه اخلصوص تشريعات النكاح والطالق واإلرث وما يطلق ع

 الشخصية .
لفهم م وخاسالوقد اختلف املعاصرون يف ذلك فجل علماء املسلمني يلحقوهنا بدار اإل

 بدار الكفر . من تبعهم فأحلقوهامنظرو اجلهاد من طلبة العلم و 
 وحجة العلماء فيما ذهبوا إليه أقوى وأرجح ألمور :

فيها فهي   يفىتحىت األول : أهنم هم العلماء وهذه املسائل حتتاج لقدم راسخة يف العلم
 مسائل مستجدة مشكلة .

 جيح .لرت االثاين : أهنم هم األكثر واألكرب سنا وخربة وهذا له اعتباره عند 
األمر و أيضا  تلةحمقريب كانت الصورة فيه أوضح حيث كانت البالد أن العهد الالثالث : 

ك الوقت ماء ذلعل فيها فعال للكفار وإن كان احلاكم الصوري ينتمي للمسلمني وقد أفىت
 .أبهنا دار إسالم 

كان و لك األخيار": " هـ( يف كتابه "جمالس األبرار ومسا 1041قال أمحد الّرومي احلنفي )
تلفوا بكفرهم، واخ حكموا اءَ سة خروُج الّتتار، وعموُم فسادهم حىت إّن العلمعند املائة الّساد

 يف البالد اليت استولوا عليها : هل هي ِمن بالد اإلسالم أم ال؟.
ار احلرب، اّتصاهلا بد ؛ لعدمالموقالوا: البالد اليت يف أيديهم اليوم ال شكَّ أهنا ِمن بالد اإلس

: -تارالت يعين ِمن جهة- فارٌ ..وأّما البالد اليت عليها والة ك ومل يُظهروا فيها أحكاَم الكفر
 ذ قد تقرر أنّ إلمني؛ ملسفيجوز فيها أيًضا إقامُة اجلمعة والعيدين، والقاضي قاٍض برتاضي ا
ء التتار  قبل استياللّدايرَ ه ابقاَء شيٍء ِمن العلة يُبقي احلكَم، وقد حكمنا بال خالٍف أبّن هذ

كُم مبقتضى ت، واحلاعاوبعد استيالئهم : إعالُن األذان، واجلمع واجلم ِمن داير اإلسالم،
 ه.لرب ال جهَة الد احلبن الّشرع والفتوى : ذائٌع ، بال نكرٍي ِمن ملوكهم، فاحلكُم أبهنا مِ 
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ة ظة يف املدينين قريبن وإعالُن بيِع اخلمر، وأخُذ الّضرائب واملكوس برسم الّتتار : كإعال
  سلم، ومع ذلكو عليه  احلكم ِمن الطّاغوت يف مقابلة رسوِل هللا صلى هللا ابلّتهوُّد، وطلب

 كانت املدينُة بلدَة االسالم بال ريب".
كثَر سالم؟ مع أّن أإهـ( عن َعَدن هل هي داُر كفٍر أم  1182ُسئل األمري الصنعاين )ت و 

ائرها نج، وكذلك نظإلفر ل يهاأهِلها ِمن املسلمني ُتقام فيهم اجلمعة واجلماعة، ولكن الّشوكة ف
 ِمن بالد اهلند.

لوا على بلٍد لكّفاَر استو أّن ا اترفقال: " .. مىت علمنا يقيًنا ضروراًي ابملشاهدة أو الّسماع املتو 
مة اإلسالم م إبراُز كلتمُّ هل يالِمن بالد اإلسالم اليت تليهم، وغلبوا عليها وقهروا أهَلها، حبيث 

ه تبنّي حّرران امّث قال: "ومب َر حرب وإن أقيمت فيها الّصالة".ت داإال ِبواٍر ِمن الكّفار: صار 
خلصال ا اولو ظهرت فيه-لك: أّن عدن وما واالها إْن ظهرت فيها الشهاداتن والّصلوات 

 وما واالها، د اهلندهي داُر إسالٍم، وإال فدار حرب، وكذا سائر بالفبغري جوار:  -الكفرية 
 .احلكم عليها هبذا االعتبار"

 جرة".ة واهلهادنقله عنه صّديق حسن خان يف كتابه "العربة مبا جاء يف الغزو والشّ 
سطني هل فله ألنصحاأللباين  ومما استنكره علماء الوقت يف بالد اإلسالم على الشيخ

و ه هن ما أفىت بإ . وقال بعضهم :الكفار عليها وحتكمهم فيها  الستيالء ابهلجرة منها
وحيلوا  منها، بالدخيلوا أهل الي ائيليون، فهم جيهدون جهدهم لکأقصى ما يتمناه اإلسر 

الدفاع  لية عنسؤو حملهم. وهو قول خطري؛ ألن صريورهتا دار حرب يعفي املسلمني من امل
 .األمة الدفاع عن كل شرب من دار اإلسالم  لىعنها، مع أن الواجب ع

صوص أايم جه اخلو  اهبة وعلىالرابع : أن هذه الصورة احلالية وجدت هلا حاالت قريبة مش
قد حاول و نجدية ال الدولة العثمانية واليعرف أحد اعتربها داير كفر إال مشايخ الدعوة

بل  قاطبة إلسالمالفهم مجيع علماء اخقد و هلا وحصره وغري ذلك البعض توجيه تكفريهم 
ة ثمانيعدولة الإن ال«:ه حممد عـبــدألف مجع يف إسالمية الدولة العثمانية ويكفينا هنا قول 

  سواها ".لطان يفسين وحدها احملافظة على سـلـطـان الدين الكافلة لبقاء حوزته وليس للد
 احلجة الشرعية اليت معهم فقد قالوا :: وهو أهم األمور :  اخلامس
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إلسالم حكام اور أإذا كان ظهور أحكام الكفر والتعطيل من ِقَبل احلاكم مع ظهأوال : 
إلسالم ر، فإن دار ار الكفن داووجود املعامل البارزة اليت متيز دار اإلسالم عوشعائره الظاهرة، 

ستصحاب الم واإلسال تتحول هبذا الشكل. أخذًا بعلوِّ أحكام اإلسالم، واألصل بقاء ا
ل يف دماء واألموايف ال صلاحلال، وبقاء ما كان على ما كان، واالحتياط يف حتوُّل الدار؛ واأل

 سبة أهلها إىلبقاء نو  همر وحاصله أهنا دار إسالم ما أظهر املسلمون شعائر دار اإلسالم احلظ
ين  العيديف سوأحوال النا اإلسالم غالباً، وبقاء الشعائر ظاهرة: كاجلمعة واجلماعة واألذان،

يثبت   حكُمه حىت يتغرّي ال البلُد الذي ثبت كونُه ِمن دار اإلسالم بيقنيٍ . و  والصيام، وغريمها
كفٍر بعلى املسلم  احلكم ز يفوكما ينبغي الّتحرُّ  امُل ِمن املعارض املقتضي لذلك.السّ الّدليُل 

 لّشرعي لذلك،اوِجب امل طرأ عليه، فكذلك ينبغي الّتحرُّز يف احلكم على البالد حىت يتحّقق
 وينتفي املانع.

كِّ كفِر ابلشّ ال : دارَ نيٍ قال الكاساين يف "بدائع الّصنائع": "فال تصرُي داُر اإلسالِم بيق
 .واالحتماِل" لّشكِّ اب واالحتماِل، على األصِل املعهود: أّن الثّابَت بَِيقنٍي ال يزولُ 

ر  ّوهلا إىل دايوجب حتا يوهذه البالَد كانت )داَر إسالم( يف الّسابق ابالتفاق، ومل يثبت م
 كفٍر.

 : ثبوت أدلة شرعية تقضي بذلك صراحة وإن تنوزع فيهااثنيا : 
 : ما ورد فيها و  –حرسها هللا  -مكة حال  األول :

ًا من ره عليها حينظهر أمو ، استوىل عليها القرامطة مدًة، وُخِطَب فيها للمعزِّ العبيدي زماانً 
تأبيد، حتها على الِع إابَمنْ الدهر، وكل ذلك مل يصريها دار كفر وقد ُيسَتَدل هلذا بتحرميها، و 

عد دار  تفهذا دليل على أهنا مل  «جرة بعد الفتح هال»: -لى هللا عليه وسلم ص -مع قوله 
 . كفر

جرَة بعد ه: )ال سلمفعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه و 
 الفتح، ولكن جهاٌد ونّيٌة، وإذا اسُتنفرمت فانفروا( متفق عليه .

 يه وسلم أبنّ  علهللالى صقال ابن حجر يف "فتح الباري": "وتضّمن احلديُث بشارًة ِمن النيب 
 ا". إسالٍم أبدً قى دارَ تب مكَة تستمرُّ داَر إسالٍم"، وقال: "ويف احلديث بشارٌة أبنَّ مكةَ 



19 

 

 عليه وسلم لى هللا صوقال الّنووي يف "شرح صحيح مسلم": "وهذا يتضّمن معجزًة لرسول هللا
 أبهنا تبقى داَر اإلسالِم، ال يُتصّور منها اهلجرُة".

 .ناوي وغريهمي، واملسيوطأيًضا شرّاُح احلديث كالطّييب، والكرماين، والعيين، والوذكر ذلك 
س حبرمة بن عباث اودار الكفر جيب القتال فيها إلعادهتا حلظرية اإلسالم وقد شهد حدي

رََّمهُ هذا البَـَلَد حَ  كََّة، إنَّ مَ ْتِح ، فَـ َوقاَل يَوَم الَفْتحِ القتال فيها إىل يوم القيامة حيث قال فيه : 
 حيَِلَّ الِقَتاُل فيه الِقَياَمِة، وإنَّه ملَْ   إىل يَومِ ِة هللاِ مَ اَّللَُّ يَوَم َخَلَق السََّمَواِت َواألْرَض، َفهو َحرَاٌم حُبرْ 

 اَمةِ هللِا إىل يَوِم الِقيَ  ٌم حُبْرَمةِ َحرَا هوفَ أَلَحٍد قـَْبِلي، َوملَْ حيَِلَّ يل إالَّ َساَعًة ِمن هَنَاٍر، 
تح مكة يوم ف سلمو احلارث بن مالك ابن الربصاء قال: مسعُت النيب صلى هللا عليه  وعن

 حيح.ص: حسن قالو يقول: )ال تُغزى هذه بعَد اليوِم إىل يوم القيامة( رواه الرتمذي 
لّطحاوي افِر" أسنده لى الكُ ن عقال سفياُن بن عيينة: "تفسريُه أهنم ال َيكفرون أبًدا وال يُغَزو 

 ه".كل االاثر"، وقال: "ال تعوُد مكُة داَر كفٍر تُغزى علييف "شرح مش
قيقة حهم وهي حاليا حتت حكم آل سعود وهم أخبث حكام زماننا لبالد اإلسالم و 

ه بقوانني ستبدالوا يف اجلملة يف األخذ ببعض الشريعة وجتنيب البعض اآلخر شاركون هلمم
عترب مكة ترجوح امل م . فعلى القولوضعية وإن كانوا يف هذه اجلزئية أحسن حاال من غريه

القول  إذ بطله فلدار كفر طارئ وهذا يتناقض مع النص الشرعي وفهم العلماء اجلهابذة 
 بذلك يف مكة فالبد من بطالنه يف غريها .

اع : هل الستبشاشد أويف احلقيقة القول أبن مكة دار كفر قول قبيح جدا ومستبشع للغاية 
مجيعا  حيج املسلمونو صلوات ال الكعبة احلرام ويرفع فيها األذان وتقام الدار اليت فيها بيت هللا

قال يها إال مسلم عيش فياليإليها بشعائرهم وتلبيتهم ابلتوحيد ومينع من دخوهلا الكفار مجلة و 
 عنها دار كفر ؟ إن هذا هلجر من القول .

 كتابه مساها هللا يفجرين و هاويلحق مبكة يف قبح جعلها دار كفر املدينة النبوية اليت هي دار امل
بون من هاجر لهم حيقب الدار أي دار اإلسالم حيث قال ) والذين تبوءوا الدار واإلميان من

ى هللا عليه يب صلالنّ  جابر رضي هللا عنه قال: مسعتإليهم ( ويستأنس للحوقها مبكة حبديث 
 يف الّتحريش ، ولكنربلعوسلم يقول: )إّن الّشيطاَن قد أيس أن يعبده املصّلون يف جزيرة ا

 بينهم( رواه مسلٌم.



20 

 

ن يطاَن أيس مِ  الشّ أنّ  قال املباركفوري يف "حتفة األحوذي": "ولك أْن تقوَل: معىن احلديث
 ينافيه ِمن قبل، وال ما كان كأن يتبّدَل ديُن اإلسالِم، ويظهَر اإلشراك ويستمّر، ويصرَي األمرُ 

 ارتداُد َمن ارتّد..".
  تعاىل .هللان شاء ة إذه احللقة ونستكمل أدلة العلماء يف احللقة القادمنكتفي هبذا يف ه
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  2#مسائل_شائكة_
 (5أحكام الدور وسكاهنا )

 (2داير املسلمني اليوم مباذا تتحول دار اإلسالم إىل دار كفر؟ )
ر مني اليوم دو املسل الدانتهينا يف املقال السابق من ذكر بعض أدلة علماء األمة على كون ب

ارة أبهنا ن البشمنة إسالم وليست دور كفر طارئ وختمنا مبكة حرسها هللا وما ثبت يف الس
 تبقى دار إسالم أبدا ونكمل حديثنا فنقول :

 منه العلماء كن أخذة ولقد ورد يف الشام مايشبه ما ورد يف مكة وإن كان أقل داللالثاين : 
لزمان فكيف هذا ا ن يفاشتداد الفنت ويف آخر الزمان وها حنبقاء الشام دار إسالم يف وقت 

 فر ؟كار  ديسميها النيب صلى هللا عليه وسلم عقر دار املؤمنني مث يقال إهنا 
 هللاُ قُلوَب أقواٍم لناِس ، يرفعُ ا على رِينَ ال تـَزَاُل طَائَِفٌة من أُمَّيت َظاهِ قال صلى هللا عليه وسلم : 

ُهْم، حىت أييَت أَمْ يـَُقاتِلوهَنُْم ، و يَـ  نَّ ُعْقَر إِ و ُهْم على ذلَك ، أال  عزَّ و جلَّ  هللاِ  رُ ْرزُقـُُهْم هللُا ِمنـْ
 .َداِر املؤمننَي الشَّاُم 

نت إىل وقت الف شار بهه أقال ابن األثري: ُعْقُر دار اإلسالم الشام، أي: أصله وموضعه، كأن
 ه أسلمأي يكون الشام يومئذ آمًنا منها، وأهل اإلسالم ب

رجٌل: اي  سلََّم فقالَ ْيِه و  علكنُت جالًسا عنَد رسوِل اَّللَِّ صلَّى اَّللَُّ وعن سلمة بن نفيل :  
الَح وقالوا: ال رُب أوزاَرها د َوضعِت احلقهاَد  جِ رسوَل اَّللَِّ أذاَل النَّاُس اخليَل ووضعوا السِّ

َء القتاُل، وال يزاُل  ، اآلَن جاا اآلنَ ذبو كقال:  فأقبَل رسوُل اَّللَِّ صلَّى اَّللَُّ علْيِه وسلََّم بوجِهِه 
، ويزيُغ اَّللَُّ هَلم قُلوبَ  ُة هم حىتَّ تقوَم السَّاعويرزقُهم منْ  قواٍم، أمن أمَّيت أمٌة يقاتِلوَن على احلقِّ

أيّنِ َو يوحي إيلَّ قياَمِة، َوهوِم اليىل وحىتَّ أييتَ وعُد اَّللَِّ، واخليُل معقوٌد يف نواصيها اخلرُي إ
ؤمننَي عقُر داِر املعٍض، و  بمقبوٌض غرُي ملبٍَّث، وأنتم تتَّبعوين أفناًدا يضرُب بعُضكم رقابَ 

 الشَّامُ 
 صلى هللا عليه  اَّللَِّ لِ قَاَل َرُسو  َل:َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرو بن العاص رضي اَّللَّ عنهما قَاو 

َو نوٌر ساطٌع ُعِمَد ُت فَِإَذا هُ ، فنظر َديت  حَتِْت ِوَساإين رأيُت عموَد اْلِكَتاِب انـُْتزَِع ِمنْ »وسلم:  
 ابلشام -ِت الفنتِإَذا َوقـَعَ -ِبِه ِإىَل الشَّاِم، َأال ِإنَّ اإِلميَاَن 
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فسطاط  إن»ل: قا عن أيب الدرداء رضي اَّللَّ عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمو 
 ن الشام مدائخري ال هلا: دمشق، مناملسلمني يوم امللحمة ابلغوطة إىل جانب مدينة يق

كن أن ا الميل هلوهذه أحاديث صحيحة ويضاف هلا سائر األحاديث يف فضل الشام واملتأم
ل دار يث يقو حلداخيطر على ابله أن هذا الكالم يف دار كفر ال يف دار إسالم بل لفظ 

 املؤمنني !!
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

لى أن ملك كورة عملذ ازمان األول ظهوره ابحلجاز أعظم، ودلت الدالئل فكان اإلسالم يف ال
وهناك حيشر  األمر،و ق، النبوة ابلشام، واحلشر إليها فإىل بيت املقدس وما حوله يعود اخلل

ملقدس ان بيت مضل اخللق، واإلسالم يف آخر الزمان يكون أظهر ابلشام، وكما أن مكة أف
 . لشاماأنه يف آخر الزمان يعود األمر إىل فأول األمة خري من آخرها، كما 

 :مناقب الشام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية معلًقا على و 
مشق وهنيي لزوم دم ب"وهي أحد ما اعتمدته يف حتضيضي للمسلمني على غزو التتار وأمري هل

 لشامي فيهالعسكر ايت هلم عن الفرار إىل مصر، واستدعائي للعسكر املصري إىل الشام، وتثب
تل املرتدين بق لم(ه وس)أي رسول هللا صلى هللا علي أشار وقال عز الدين بن عبد السالم: "

غر إىل ارًا أبهنا ث وإخبعاىلمث بسكىن الشام إشارة منه إىل أن املقام هبا رابط يف سبيل هللا ت
 القيامة وقد شاهدان ذلك فإن أطراف الشام ثغور على الدوام".

ه قال: قال  عنهللاضي حلنبلي يف كتابه األنس اجلليل عن معاذ ر ذكر القاضي جميز الدين او 
م من بعدي م الشاليكعرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  : "اي معاذ إن هللا عز وجل سيفتح 
اختار منكم  مة فمنقيامن العريش إىل الفرات رجاهلم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إىل يوم ال

 ة".قدس فهو يف جهاد إىل يوم القيامساحالً من سواحل الشام أو بيت امل
 الثالث : اعتبار األذان يف دار اإلسالم :

  -صلى هللا عليه وسلم  -: )إن النيب -رضي هللا عنه  -يف الصحيح قال أنس بن مالك 
كان إذا غزا بنا قومًا مل يكن يغُز بنا حىت يصبح وينظر، فإن مسع أذااًن كفَّ عنهم، وإن مل 

يهم. قال: فخرجنا إىل خيرب فانتهينا إليهم ليالً فلما أصبح ومل يسمع أذاانً يسمع أذاان أغار عل
 ظهوَر شعار اإلسالم فيهاعدم فجعل املناَط لتصبيح أهل الدار  . ركب وركبت...( احلديث
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وخاصة األذان . وهذا وإن مل يكن كافيا العتبارها دار إسالم مطلقا إال أنه دليل قوي جدا 
 يف املسألة . 

القاضي احد، كو رُي أشار إىل أن األذان كان فرق ما بني بلد الكفر وبلد اإلسالم غوقد 
 . نحومها قال القاريبو  ابن رجبو  عياض

ني دار فـَْرَق ما ب ألذانَ ل اقال ابُن رجٍب يف "فتح الباري": "إنه صلى هللا عليه وسلم كان جيع
 .واهلم"أمدمائهم و  الكفر ودار اإلسالم، فإْن مسع مؤذاًن للّدار ... كفَّ عن

 ها يدلُّ لِ عفواحلّض على  والشكَّ أّن ظهوَر شعائر الّدين كاألذان وّصالة اجلمعة واجلماعة،
 داللًة واضحًة على متّكن اإلسالم يف تلك الّداير.

الّداَر  -نةسّ يعين أهَل ال-قال أبو بكر اإلمساعيلي يف" اعتقاد أئمة أهل احلديث": "ويرون 
ُة ظاهَريِن، الِة واإلقامداُء ابلصّ : مادام النّ -عتزلةُ كما رأته امل- داَر الُكفر داَر اإلسالٍم، ال

 واهُلها متمّكنني منها آمنني".
لًة على أهل اِن مجألذاوقال ابُن عبد الرب يف "االستذكار": "وال أعلُم خالفًا يف وجوِب 

 كفر".دار الو  ماألمصار؛ ألنّه ِمن العالمة الّدالة الـُمفّرِقِة بني دار اإلسال
ظّاهرة، ر اإلسالم الل شعائمث وقال ابُن تيمية يف كتابه "الّنبوات": "وِمن الّدالئل: الّشعائر؛

 د.عيااليت تدّل على أّن الّدار داُر اإلسالم؛ كاألذان، واجلَُمع، واأل
 صرُي دارَ تحلرِب اُر تار" موضًحا معىن ظهور األحكام: "وداخوقال احلصكفي يف "الّدر امل

 اإلسالِم إبجراِء أحكاِم أهِل اإلسالم فيها :كجمعٍة وعيٍد ".
د جهارا يف  الباليفان ويف واقعنا املعاصر الجتد يف دار الكفر األصلي من يسمح برفع األذ

سلمني الد املبف الصلوات اخلمس وإن كانوا يسمحون إبنشاء املساجد والصالة فيها خبال
 .املنة مد و ذان يف الصلوات اخلمس وهلل احلألافالتوجد بلدة منها اليرفع فيها 

األضاحي  ة دماءراقوكذا اليسمحون إبعالن العيدين وخاصة األضحى فالجيرؤ املسلم على إ
 يف تلك البالد واجلهر بتلك الشعرية .

انعي حروب مكم  وقد حيصل القتال يف دار اإلسالم ملوجبات أخرى وإن اعتربت دار إسال
نَ تَ  ال ىتَّ حَ ني، وقد قال رب العاملني: }َوقَاتُِلوُهْم الزكاة وطوائف املمتنع يُن  ُكوَن ِفتـْ ٌة َوَيُكوَن الدِّ

 [.٩٣ُكلُُّه{ ]األنفال: 
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 لماء لذلك يفعض العببار وقد قدمنا اعتالرابع : اعتبار غلبة السكان فإنه مؤثر يف اإلضافة 
 ن .ملسلمو ا اهناأصل تعريف دار اإلسالم . والشك أن بالد اإلسالم اليوم أغلب سك

 يف ذلك هللااُر أولياِء ن هي دتقو قال ابُن تيمية يف "الفتاوى": "فكلُّ أرٍض سّكاهُنا املؤمنون امل
 .الوقت، وكلُّ أرٍض ُسّكاهنا الكّفار فهي داُر كفٍر يف ذلك الوقت"

يف دار صل تعر  أيفاخلامس :  اعتبار األمان للمسلمني وهو وجهة نظر عند بعض العلماء 
 سالم كما تقدم اإل

رَي الكبري": "إنَّ داَر اإلسالِم اس  لذي يكون حتتَ الموضع لٌم يقول الّسرخسي يف "شرح السِّ
 يِد املسلمني، وعالمُة ذلك أْن أيمَن فيه املسلمون".

م األمن للمسل توفر فيهيكل إقليم ن دار اإلسالم  أوهو كما قدمنا غريه  و  حنيفة أيب رأيهذا و 
 عرضه، ويتمكن من ممارسة شعائره الدينية.على نفسه وماله و 

إىل  الدار ن إضافةن املقصود مأ« رمحه هللا»قول أيب حنيفة  فقال :ذلك الكاساين  ووجه
 .اخل ..اخلوف ن و اإلسالم والكفر ليس هو عني اإلسالم والكفر وإمنا املقصود هو األم

ًبا يف  اًل، وال غاليس كاملية الوضع أّن الّتغريَُّ احلاصل لألحكام الّشرعية ابلقواننيالسادس : 
أحكاُم  عّددة؛ منها:ٍت متاالجمكثري ِمن تلك البالد، فاألحكاُم الّشرعيُة ُتطّبق ويُقضى هبا يف 

ف واملؤسسات األوقاو ية األسرة واألحوال الّشخصية بشكٍل عام، وما يتعلق ابلّشؤون اإلسالم
ن ي يف كثريِ مِ إلسالماقه كم فيه مبقتضى الفالّشرعية وحنوها، كما أنَّ بعَض تلك البالد حيُ 

ه. كالراب وحنو   و وضعيا هاملعامالت املالية حتت ما يُعرف ابلقانون املدين، وإن كان فيها م
مع، ين يف اجملتهر الدّ مظاو فتطبيُق هذه األحكام وظهوُرها مع بقاء غالب الّشعائر اإلسالمية، 

اء وصف يف بق افٍ كه، ومدافعة ما خيالفه:  وسعي املسلمني لتطبيق دينهم، والّدعوة إلي
 اإلسالم للّدار.

إلسالم، حكام ان أوِمن اخلطأ قصُر أحكام اإلسالم على احلدود والقوانني فهي جزٌء مِ 
 وليست كلَّه.

فظهوُر أحكام الّشريعة يشمل كلَّ ما أمر به الّشارُع، وكان ِمن معامل الّدين، وأعالم املّلة  
اإلقرار بدين اإلسالم، والّرسالة، ورفع األذان، وبناء املساجد، وإقامة كتوحيد هللا تعاىل، و 

اجلمع واجلماعات، والّدعوة إىل هللا وتعليم الدِّين، والّصوم، واحلج، واحلجاب، وأحكام 
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األسرة، واملعامالت وغريها، ووجوُد الّنقص أو الّضعف يف تطبيق أحكام الّشرع أو الّتضييق 
 فاوت فيه ِمن بلٍد آلخر: ال جيعل تلك البالَد دايَر كفٍر.يف بعض جوانبه، والتّ 

ام ُة فيها ألحكالغلب انتقال القاضي أبو يعلى يف "املعتمد يف أصول الّدين": " كلُّ داٍر ك
 اإلسالم دون الكفِر فهي داُر اإلسالم".

ذا جعل ر، ولالّدا ويةوِمن أعظم تلك األحكام: الّصالة، وهي ذاُت أثٍر عظيٍم يف حتديد ه
 ن دينهم .ه املسلمون مِ ا يفقد مالّشرُع ترَك إقامِتها هو املسوَِّغ للخروج على احلاكم ألهنا آخرُ 

سلم يف هللا عليه و  يب صلىلنّ اومل يزل األمُر منذ اخلالفة الرّاشدة يف تراجٍع ونقٍص، كما أخرب 
نتقضت اوًة، فكّلما ًة ُعر و ر حديث أيب أُمامة رضي هللا عنه بقوله: )لُتنقَضنَّ عرى اإلسالِم عُ 

د وصححه الة( رواه أمح الصّ هنّ عروٌة تشّبث الّناُس ابليت تليها، وأّوهُلّن نقًضا احُلكُم، وآخرُ 
 ابن حبان واحلاكم.

(: "إبطاُل نقًضا احلكمُ  هُلنّ فأوّ قال الّصنعاين يف "الّتنوير شرح اجلامع الّصغري" يف معىن قولِه )
 األحكام الّشرعية كما قد وقع ذلك، ما أبرمه هللا وأوجبه ِمن 

 ملسالم احلكُم رى اإلعن فمع إخبار الّنيب صلى هللا عليه وسلم أبّن أوَل ما تفقد أّمُته مِ 
 خيربْهم أّن بالَد املسلمني ستتحول بذلك إىل دار كفٍر.

 وخنتم أبقوال لبعض املتأخرين من العلماء يف دور املسلمني اليوم :
 امر والنواهيت األو إن كان: )االعتبار بظهور الكلمة ف يف السيل اجلرار الشوكايناإلمام قال 

 ملفيها ألهنا  لكفريةاال يف الدار ألهل اإلسالم ؛ فهذه الدار دار إسالم وال يضر ظهور اخلص
صارى د والنيهو تظهر بقوة الكفار وال بصولتهم ، كما هو مشاهد يف أهل الذمة من ال

 لعكس ( أهـ.ابالدار فكس دائن اإلسالمية ، وإذا كان األمر ابلعواملعاهدين الساكنني يف امل
: " إذا كانت هذه البلدة رمحه هللا يف تعليقه على الكايف البن قدامة وقال الشيخ ابن عثيمني 

شعائر اإلسالم فيها ظاهرة من آذان وصالة مجاعة ومجعة وصيام وأعياد وكل شعائر اإلسالم 
مون ابلقانون عمدًا وقصدًا فهل نقول هذه بالد إسالم أو فيها ظاهرة لكن حكامها حيك

بالد كفر؟ نقول هي بالد إسالم ألن املظهر فيها مظهر إسالم وإذا قصَّر احلكام أو اعتدوا 
فإن ذلك ال ينقلها إىل دار الكفر وأما ما هيمن عليه الكفرة فهي دار كفر وإن كان يوجد 

دار اإلسالم فدار اإلسالم ما ظهرت فيها شعائر فيها من حيكم ابإلسالم، فهذا هو تعريف 
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من  أواحلكام هلم شأهنم وبه نعرف خط اإلسالم وكان أهلها مسلمني بقطع النظر عن احلكام
يقولون يف بالد املسلمني اليت حيكم فيها حكامها ابلقانون إهنا بالد كفر فهذه مسألة 

 خطرية". 
لد اإلسالم دار حرب، : مباذا تصري ب 166ء يف دروس الباب املفتوح اللقا وسئل رمحه هللا

 ؟ وهل الدول اليت حتكم ابلقانون الوضعي دار إسالم أم دار حرب
، إال أن ار حربدون فأجاب بقوله: بسم هللا الرمحن الرحيم، دار اإلسالم ال ميكن أن تك

ذان كاأل  سالم،اإل تكون حراب على أعداء هللا، ودار اإلسالم هي اليت تعلن فيها شعائر
مطبقون  إلسالم اوصالة اجلماعة وصالة اجلمعة وما أشبه ذلك، ويكون أهلها ينتمون إىل

ا مقد يؤدي إىل كفر، و ال لشرائعه، وأما احلكم بغري ما أنزل هللا عز وجل: فهذا قد يؤدي إىل
حسب ما  ـاسقون الفو دون الكفر، كما ذكر هللا يف سورة املائدة: الكافرون، والظاملون، 

كفر فإنه ال رجة ال دحال هذا الذي حكم بغري ما أنزل هللا، وإذا قدر أنه وصل إىل تقتضيه
 . ميغري دار اإلسالم ما دام أهلها مسلمون كارهني ملا عليه هذا احلاك

 نأحىت لو فرض  م،وقال : القاعدة هي: ما كانت تقام فيها شعائر اإلسالم فهي بلد إسال
 .  المإس ام فيها شعائر اإلسالم فهي بلدنفس احلكومة كافرة، وهذه البالد تق

اث طرانه من أحبسا مما ثري ملحوظة : نكرر التنبيه مرة أخرى أننا ولألمانة العلمية استفدان ك
 على الشبكة كتب هللا ألصحاهبا األجر واملثوبة .
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  2#مسائل_شائكة_
 (6أحكام الدور وسكاهنا )

 1حكم سكان الدار 
 ثالثة قسم حاليا إىلهنا تن أالداير اليوم وخلصنا إىل نواعل هللا من حترير أبعد أن انتهينا بفض

 أقسام :
 دار كفر أصلي مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأغلبها اليوم دار حرب

 دار كفر طارئ مثل أسبانيا وهي دار حرب أبدا 
 دار إسالم مثل مجيع الدول اإلسالمية وكلها دار فسق 

 دة واليوجد اليوم دار ر 
ة وتلبس ق الغالنطلنشرع يف مسائل عظيمة تتعلق أحكامها ابلدور وتوصيفها ومن خالهلا ا

 أمرها على كثريين ويهمنا منها مخس مسائل :
 حكم سكان الدار
 حكم اهلجرة منها

 حكم الصالة خلف أئمة مساجدها
 حكم ذابئحها

 حكم االحتطاب
 وحديثنا يف هذا املنشور عن حكم السكان فنقول :

انت فهو كي دار   أيفعليه األمة قاطبة أن الدار التؤثر يف سكاهنا فمن أظهر اإلسالم ما
حكام لحقه أتفر مسلم تلحقه أحكام املسلمني ومن أظهر الكفر يف أي دار كانت فهو كا

 .أهل الكفر 
فق عليهما ي املتحلكمايعين به اإلسالم احلكمي والكفر وقولنا أظهر اإلسالم وأظهر الكفر 

 اع .ابإلمج
 لفتح :ابل ويكفي يف ذلك قوله تعاىل عمن كان من املؤمنني يف دار الكفر مكة ق

ة بغري علم هم معر م منأن تطؤوهم فتصيبك)) ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات مل تعلموهم  
 إلميان وهم يف دار الكفر وأغلب من حوهلم كفار .فشهد هلم اب(( 
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هللا عليه  يب صلىالن نأرب كما ورد يف صحيح البخاري يف شأن خيورد  ومما جاء يف السنة ما
 دار تحعد الفبفصارت  ىل خيرب فأمره عليها (إنصار خا بين عدي من األأوسلم )بعث 

 من اليهود .كفارا وكان القاطنني كلهم  سالم إ
واملال م  معصوُم الدّ املسلمُ فر، اتفق أهُل العلم على أّن العصمَة تتعّلق ابلّسكان، ال ابلّدو  وقد

 سواء كان يف دار اإلسالم أو دار الكفر.
مِثَ إبصابته َمن أصابه أَ و كان،   يثُ قال اإلماُم الّشافعي يف "األم": "فأّما املسلُم فحراُم الّدِم ح

ه  إن مل يعرفْ الكفارةُ و َمد إىل إصابته، إْن عرفه فعَ  -أي الِقصاص-إن َعَمده، وعليه القوُد 
 فأصابه".

 .سالٍم"إار دم الّدُم ابإلميان كان املؤمُن يف دار حرٍب أو وقال: "وإمّنا حير 
جهم سالم( المياز ها االكمقال ابن حزم يف احمللى : وإذا كان أهل الذمة يف مدائنهم )اليت حيو 

بل هو مسلم سيئا .مال و غريهم فال يسمى الساكن منهم ألمارة عليهم أو لتجارة بينهم كافرا 
كم فيها واحلا  يهار شرك ألن الدار إمنا تنسب للغالب علحمسن ودارهم دار إسالم ال دا

 واملالك هلا ا.هـ
كفر قليل دار الو الم الشوكاين يف السيل اجلرار : ) اعلم أن التعرض لذكر دار اإلسال قو 

ال باح الدم واملمحلريب ر االفائدة جدا ، ملا قدمنا لك يف الكالم على دار احلرب ، وأن الكاف
سالم يف إلعصمة اان بال املسلم ودمه معصوميؤّمن من املسلمني ، وأن معلى كل حال ما مل 

 دار احلرب وغريها ( أهـ.
انت عقيدهتم كأواء سدار هل الأللمناط مل يعتربوا عقيدة غالبية ومجهور الفقهاء يف حتديدهم 

كفر ولو    ون دارتك فرم عقيدة الكفر . فالدار اليت يغلب عليها حكم الكأسالم عقيدة اإل
سالم إر كون داتم ساللك الدار اليت يغلب عليها حكم اإلهلها مسلمني . وكذأكان غالبية 

بن حجر اللقاسم بن اارواين و فه على حواشي الشالتحانظر  ) هلها كافرين.أولو كان غالبية 
 مي(.تاهلي

ا أانس رمحه هللا عن بلدة ماردين اليت احتلها التتار وتغلبوا عليها وفيهشيخ اإلسالم سئل وقد 
: ) احلمد هلل دماء املسلمني وأمواهلم حمرمة حيث كانوا يف ماردين أو  فأجاب…. مسلمون 

واملقيم هبا إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت اهلجرة عليه ، وإال استحبت ومل … غريها 
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إىل قوله : ) وال حيل سبهم عموما ورميهم ابلنفاق ، بل السب والرمي ابلنفاق … ( جتب 
 لى الصفات املذكورة يف الكتاب والسنة فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغريهميقع ع

وأما كوهنا دار حرب أو سلم ، فهي مركبة : فيها املعنيان ، ليست مبنزلة دار السلم اليت ...
جتري عليها أحكام اإلسالم لكون جندها مسلمني ، وال مبنزلة دار احلرب اليت أهلها كفار ، 

امل املسلم فيه مبا يستحقه ، ويقاتل اخلارج عن شريعة اإلسالم مبا بل هي قسم اثلث يع
 يستحقه ( أهـ .

 : مان وقال سليمان بن سح
 دار إسالم وحل هبا الوجلعلى   إذا ما تغلب كافر متغلب

 وأظهرها فيها جهاراً بال مهل  ةوأجرى هبا أحكام كفر عالني
 ا وينتحلومل يظهر اإلسالم فيه  وأوهى هبا أحكام شرع حممد
 لدراية ابلنحللكما قال أهل   فذي دار كفر عند كل حمقق

 [فرب امرئ فيها على صاحل العمل  وما كل من فيها يقال بكفره]
ملتقدمون، افقهاء ال قال الشيخ األلباين رمحه هللا تعاىل: " هذه مسألة بال شك عاجلهاو 

 امسًا للخالفااًب حجو  أن يضعواواختلفوا كما هو شأهنم يف كثري من املسائل، ومل يستطيعوا 
مون ولو كان املسل ليهميكن االطمئنان إليه واالعتماد عليه. وأان أقول: أي إقليم يغلب ع
لشعب عن  ذلك ا رجخيحكامهم ال حيكمون مبا أنزل هللا كالًّ أو بعضًا فذلك ال يضر وال 

ذا دعوا ا أو ألهنم إ، ألهنيةمكونه شعباً مسلماً، وال جيوز مقاتلته فيما لو كان هناك دولة إسال
حلكومة اليت على ا سلمإىل اإلسالم فسوف يستجيبون له وينقلبون متامًا مع ذلك الداعي امل

كامهم بغري حكم ح سببحتكم فيهم بغري ما أنزل هللا، فإذاً: حنن ال جنعل الشعب املسلم ب
رب على دار احل ترتتب ليتاما أنزل هللا أهنا غري إسالمية وأنه جيوز مقاتلتهم وفرض األحكام 

ا ين قلت حتدثو لم ألنأع وليس على دار السلم. هذا الذي نعتقده وندين هللا تعاىل به، وهللا
وا ما ن أن َحدِّثعلم اآلنن حنقدميًا يف هذه املسألة، وما ذكروا دلياًل حامسًا للموضوع، لكننا 

لشعب ا، عب مسلمشئتم عن أي بلد، فالشعب اجلزائري شعب مسلم، الشعب السوري ش
ا أو أكثرها ري منهلكثااألردين كذلك وقيسوا على ذلك إخل، لكن القوانني اليت تطبق عليهم 

 نتهىانفاً" آلت هي ليست إسالمية، ذلك ال جيعل هذه الشعوب غري مسلمة متاماً كما ق
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  2#مسائل_شائكة_
 (7)أحكام الدور وسكاهنا 

 2حكم سكان الدار 
 رؤوس الغالةتلطيخات 

ر ار كفر أو دالدار دن اعد ما قررانه من اتفاق علماء امللة قاطبة على أال تالزم بني كو وب
طيخاهتم من تل طرفو  رؤوس الغالة حملات من استدالالت إسالم وبني داينة أهلها نعرج على

دار  من يف الميف عكس ما اتفق عليه العلماء حيث حكموا بكفر من يف دار الكفر وإس
يه فكل سكان فر فعلكور  دعلى قوهلم أبنه الدار لإلسالم اليوم فكل الدور  اإلسالم وابلبناء

 األرض كفار إال من ثبت إسالمه لديهم . ومما احتجوا به :
 القرآن يطلق اإلميان والكفر على الدار واملراد أهلها : قالوا :

 . .( وحنو ذلك  اهُنَاميَ قال تعاىل : )فـََلْوالَ َكاَنْت قـَْريٌَة آَمَنْت فـَنَـَفَعَهآ إِ 
أهل القرية  املراد( و  هذا جماز مشهور كقوله تعاىل ) واسأل القرية اليت كنا فيهانقول : 

ار كفر أم وهنا دكير  والعالقة لذلك مبا حنن فيه فنحن نتكلم عن حكم سكان الدار بعد تقر 
وهي حمللية االقته رسال عنسب الفعل للقرية وأراد به أهلها جمازا مفقد هنا أما دار إسالم و 

 مسألة لغوية حبتة وأسلوب من أساليب العرب البالغية .
ن ن قشة يتعلقو حثون عيب وهؤالء القوم كما قلنا مرارا إمنا يعتقدون مث يستدلون ولذا جتدهم

ألن تسمى  تنتهضالىت هبا يف غرقهم يف وحل الغلو والبدعة فيأتون مبا يسمونه أدلة وهي ح
وابن  لقرطيبكا  اسري وعلى وجه اخلصوص تفاسري األحكامشبهة ولو رجعت إىل مئات التف

 عريب مثال الجتد رائحة إشارة هلذا االستنباط من تلكم اآلايت .
يف  البعض كفريع لويريدون بذلك تكفري اجلم. النصوص تقرر العقوبة اجلماعية : قالوا 

م ببيداء هبينما فلناس هذا البيت جيش من ا: يغزو نظرهم كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم 
.. وحنو  هتملى نياعون من االرض إذ خسف هبم" فقيل اي رسول هللا وفيهم املكره فقال "يبعث

 ذلك 
هذا من طريقتهم الدائمة يف وضع األدلة يف غري موضعها فالنصوص الواردة يف نقول : 

ري إمكان العقوبة اجلماعية العالقة هلا حبكم األشخاص وليست على عمومها وإمنا يف حال غ
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التمييز أو بفعل هللا سبحانه البفعل البشر ومع ذلك فحكم كل واحد حبسبه كما هنا حيث 
 قال : يبعثون على نياهتم .

 عليه صلى هللا نيبوسبحان هللا يكفيهم يف رد شبهتهم الداحضة أن ذلك يستلزم تكفري ال
 وسلم وأصحابه ابحلكم على عموم مكة آنذاك أبهنا دار كفر .

 ه " .ل حكم در فالأما الناأن احلكم لألغلب و و القواعد الفقهية  لتبعية يفاب ا واحتجو 
 يلزمهم أنحلكم فايف  هذا كسابقه فهم يريدون أن يتبع املسلم من حوله من الكفارنقول : و 

ع كفار شي يتبنجاالنيب صلى هللا عليه وسلم يتبع أهل مكة ألن احلكم لألغلب وكذا ال
 ؟ كم له . وأين القاعدة من فهمهم املعكوس احلبشة ألنه اندر الح

ب هم جال يف األغلأن الر و .  املراد ابلقاعدة أن النجاسة اليسرية مثال التؤثر يف املاء الكثري
ال وامة من الرج ابلقأوىلو أهل للقوامة من النساء والعربة ابلنادر يف وجود بعض النساء أعقل 

 رضى .الء امل هؤ مثلهم فهذا اليقول به إالوهكذا . أما مؤمن يف وسط مائة كافر يكفر 
دلل يمأثور  مثل وكأنه قرآن منزل وهذاالناس على دين ملوكهم  حججهم قوهلم مسجومن أ

كفي يف رعي ويشكم حعلى أن عامة الناس يتأثرون ابلسلطان وهذا ليس بالزم واليؤخذ منه 
 .فار ك  أهلهابطالنه أن النجاشي أسلم وهو ملك احلبشة وبقيت داره دار كفر و 

المية هل ة اإلسلشريعلو أسلم اآلن ترامب مثال وحكم اب: بصورة يسرية سهلة  حنن حناجهمو 
بعا أحد ت نهمميتحول كفار أمريكا إىل مسلمني ويصبح هذا األصل فيهم ولو مل يسلم 

 لتحول الدار لدار إسالم ؟ 
 فما أقبح عقوهلم .

 : ائفإىل سبع طو  اإلسالمإىل أصناف املنتسبني _ قاتلهم هللا _ مث صنفوا 
 يال .ة وتفصاملنظومة القضائية مجلائفة احلكام الطواغيت ووزرائهم وحمافظيهم و ط -1

ادر كبعض ال النإره وهؤالء اعتربوهم كفارا أبعياهنم وهذا ابطل فليس فيهم من جيزم بكف
 احلكام ومع ذلك ينازع فيهم مجع من أهل العلم .

  ويراه رجالالبشري ح عنيدافع ويناف والقذايف وبشار بكفر السيسيففي حني مثال جيزم الددو 
 صاحلا وليس مسلما فقط .
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د ون عن آل سعو يدافع يبةويف حني يكفر علماء اجلزيرة األكابر مجاال وصداما والقذايف وبورق
 ويروهنم مسلمني ووالة أمر شرعيني 

 . ائفة املتحاكمني إىل احملاكم الوضعية الكفرية ط -2
لشرع طالبا حكم ا عن الء اعتربوهم كفارا وهذا ابطل مطلقا فاليكفر منهم إال من أعرضوهؤ 

ك يف  لنا ذلفص ضا له وهذا من أندر النادر وقدحكم الطاغوت مبغضا حلكم الشرع وراف
 كتاب التحاكم إىل احملاكم الوضعية .

 .يعدون ابملاليني قالوا الشرطة و طائفة اجليش و  -٣
اتلون قتال حلق يقاهل ألوف فقط وهم اليكفرون عينا وإمنا عند قتاهلم وهذا كذب بل هم ابأل
 الطائفة املمتنعة فقط .

م تصل إىل أعدادهو  قالوا لدين متاما إال داخل املساجد ،ل الرافضني نيطائفة العلماني -4
 املاليني .

ميكن الو تأوله وب وهذا من أبطل الباطل فال يتجاوزون بضعة آالف ومنهم من يعذر ِبهله
 تكفري املعني  كتابا يفاحلكم عليهم ابلكفر حىت تقام عليهم احلجة ويوقفون قضائيا كما بين

. 
 ائفة الصوفية وهم عباد القبور ، وهؤالء يعدون ابملاليني ، ط -5

 لعبادة حقيقةرفون ايصالوهؤالء فيهم الصاحل والطاحل وليسوا كلهم بعباد للقبور بل أكثرهم 
وينظر ما  لعلماءبعض ا وأكثرهم يعذر ِبهله وبتأوله وبتلبيسفعلهم تربك وإمنا أكثر للقرب 

 املصطلحات . معركةحررانه يف كتاب العذر ابجلهل وكتاب 
 يني يها مالينني وهم املنتسبون إىل مجاعات دينية مشهورة ينتسب إلطائفة املتد -6

ن خمالفات فيه م قعواا و مسلمون قطعا وفيهم خيار األمة ومكفروهم وهم يف احلقيقة وهؤالء  
واحد  تكفري كناجلهل والمييعدها غريهم كفرايت هي من قبيل االستضعاف أو التأول أو 

 منهم بعينه حىت تتوفر فيه الشروط واملوانع .
 .النتخاابت ا طائفة املشاركني يف -7
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منهم كثري وانع و املو وهؤالء عندهم كفار وهم الحيل تكفري واحد منهم حىت تتوافر الشروط 
كمها وال ح ابتمعروف أنه متأول يرتكب أخف الضررين أو جاهل اليعرف حقيقة االنتخا

 الشرعي وهم السواد األعظم من املنتخبني .
تواتر سالم اليوم م االىلإ املنتسبني أن الكفر والشرك يف هؤالء الغالة قرروبعد هذا التفصيل ي

 .كل مكان   ومنتشر يف
أهل  ب منهجع حسيعد على األصاب  أحد ممن تقدم إال ماوكما رأينا اليسلم هلم تكفري

 مكفر وبني سلم يفامل السنة واجلماعة يف تكفري من كان أصله اإلسالم ففرق كبري بني وقوع
 علماء األمة احد منمل و يوافقهم على تكفري طائفة ممن تقدم ذكرهم عا إيقاع الكفر عليه وال

 بعض يفقوهنم وافية النجدية ممن يظنون أهنم اإلسالمية ، والحىت أحد من مشايخ الدعو 
 . املسائل ولذا حكم هؤالء بكفر الشيخ حممد رمحه هللا ومشايخ الدعوة

ها الطابع لب عليغنه حىت األستاذ األديب سيد قطب تقبله هللا الذي يتعللون ببعض نقول ع
ابه ملاذا  كتيف قالاألديب واملبالغة وعدم التصريح نفى عن نفسه هذه الوصمة الشنعاء ف

ة اجلهل ن انحيوا ممل نكفر الناس وهذا نقل مشوه، إمنا حنن نقول: إهنم صار » :أعدموين
ىل حال يشبه مية، إسالحبقيقة العقيدة، وعدم تصور مدلوهلا الصحيح، والبعد عن احلياة اإل

 ي قضيةهحلركة  ايفحال اجملتمعات يف اجلاهلية، وأنه من أجل هذا ال تكون نقطة البدء 
ن، إلسالمية، إذقية اخالإقامة النظام اإلسالمي، ولكن تكون إعادة زرع العقيدة والرتبية األ

 «لناس الى فاملسألة تتعلق مبنهج احلركة اإلسالمية، أكثر مما تتعلق ابحلكم ع
ع من شاء االطالحثني و لبااوقد انربى لرد شبهة القول هبذا اهلراء عن سيد رمحه هللا كثري من 

 ذا الرابط فلرياجع ه
941293/6http://www.almothaqaf.com/a/b 

ومع ماذكرانه من عدم موافقة أحد من العلماء هلم يف هذه التلطيخات فكذلك استنكرها 
 ومن األخطاء الشنيعة يفعليهم منظرو اجلهاد فهذا الشيخ أبو حممد املقدسي يقول : 

ن الدار دار كفر ومعاملتهم قاعدة )األصل يف الناس الكفر( أل التكفري؛ التكفري بناء على
واستحالل دماءهم وأمواهلم وأعراضهم بناء على هذه القاعدة ، اليت أصلوها تفريعًا على أن 
الدار دار كفر ، وهذا أمر منتشر بني كثري من الغالة ، وقد حتمله بعض اجلهال عنهم دون 

http://www.almothaqaf.com/a/b6/941293
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رفوا أصله وتبعاته ، وحنن وهلل احلمد واملنة مل نقل هبذا التأصيل وال تبنيناه يف يوم من أن يع
من أشد املنكرين له ، حىت كفرين بعض غالة املكفرة ، ملا  -والزلنا–األايم ، بل كنا 

 . خالفتهم فيه ، وانظرهتم يف إبطاله
هذا   يفنّي "حنبُّ أن نب :  يقولواستنكرها أساطني اجلهاد يف زماننا فهذا العدانين تقبله هللا

ن لكفر : هلو ملناس ا ايفاملوطن شبهة لطاملا أُِثريت يف هذه احلملة ؛ إن القول أبن األصل 
نهجها وما دها ومتقالة بريئة من هذا القول ، وإن ِمن اع--بدع خوارج العصر ، وإن الدو

ن مَ اً منهم إال ر أحدكفّ ، ال ن تدين هللا به : أن عموم أهل السنة يف العراق والشام مسلمون
لة ن جنود الدو مِ جدانه و ن ثبتت لدينا ردَّتُه أبدلة شرعية قطعية الداللة قطعية الثبوت ، ومَ 

ه من رتدع : طردانيإن مل ف،  يقول هبذه البدعة : عّلمناه وبيّـّنا له ، فإن مل يرجع : عّزْرانه
 ." صارمع مهاجرين وأن صفوفنا وتربأان منه ، وقد فعلنا هذا مراراً كثرية

حصاد  كلمته  ات يفلإلسالم يف اجملتمعتقبله هللا  البغدادي أيب عمر الشيخ أتصيل ويف
ائع الكفر، تها شر ا عل))عاشراً: ونعتقد أبن الداير إذحيث قال :  السنني بدولة املوحدين

 نأ هذاوال يلزم  وكانت الغلبة فيها ألحكام الكفر دون أحكام اإلسالم فهي داير كفر،
 نكفر ساكين الداير((.

 كي املسلم".ب الرت لشعا"أيها  األتراك بقوله تقبله هللا محزة املهاجر وأب وقد خاطب الشيخ
 وغري ذلك كثري 
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  2#مسائل_شائكة_
 (8)أحكام الدور وسكاهنا 

 حكم اجملهول واللقيط وحنومها
 سالم إبمجاعيهم اإلف وم وأن األصلانتهينا فيما سبق من بيان حكم سكان داير املسلمني الي

 األمة من علماء ومفكرين وجهاديني ..
  الدور كاماحفظ هذه النقطة عندك يف مركز احلفظ من الدماغ فعليها تبىن جل أح

 الدار دار إسالم ... واألصل يف السكان اإلسالم وبناء على ذلك 
 فامتحان الناس بدعة .. والتوقف يف اجملهول منهم بدعة ..

 اجملهول يشمل اللقيط واجملنون وامليت و 
ال أن يظهر احدا إ و والخالف بني العلماء أن اجملهول يف دار اإلسالم حكمه اإلسالم قوال

 و ذلك ا أو حنانر ز عليه سيما الكافر كأن يكون انقشا لصليب على يده أو صدغه أو يلبس 
َر إىَل ُهَو َأْم َكاِفٌر: نُظِ   أَُمْسِلمٌ ْعَلمْ يُـ ْم ، فـَلَ )) َفْصٌل: َوِإْن ُوِجَد َميِّتٌ  :قال ابن قدامة يف املغين 

ْساَلِم،  ْيِه َعاَلَمٌة: وََكانَ َيُكْن َعلَ   ملَْ ِإنْ اْلَعاَلَماِت، ِمْن اخْلَِتاِن، َوالثَِّياِب، َواخلَِْضاِب. فَ  يف َداِر اإْلِ
َل، َوُصلَِّي َعَلْيِه.  َعَلْيِه َأمْحَُد؛ أِلَنَّ  ُيَصلَّ َعَلْيِه. َنصَّ ، َوملَْ لْ  يـَُغسَّ ملَْ  َوِإْن َكاَن يف َداِر اْلُكْفِر، ُغسِّ

« ى ِخاَلِفِه َدلِيلٌ ْم َما ملَْ يـَُقْم َعلَ ُه ُحْكُمهُ ُبُت لَ ثْـ اأْلَْصَل َأنَّ َمْن َكاَن يف َداٍر، فـَُهَو ِمْن َأْهِلَها، يَـ 
 ا.هـ.

ْساَلِم اِر اْلُكْفِر، فََأمَّ دَ ، أَْو يف ْساَلمِ إْلِ يف َداِر ا َواَل خَيُْلو اللَِّقيُط ِمْن َأْن يُوَجدَ »وقال :  ا َداُر اإْلِ
يُط َهِذِه حَمُْكوٌم ِة َواْلُكوفَِة، فـََلقِ َواْلَبْصرَ  َدادَ بَـغْ َفَضْراَبِن؛ َأَحُدمُهَا، َداٌر اْخَتطََّها اْلُمْسِلُموَن، كَ 

اِر، َوأِلَ اَلِم َوِلظَ إْلِسْ ا لِ ِة تـَْغِليبً إبِِْساَلِمِه، َوِإْن َكاَن ِفيَها َأْهُل الذِّمَّ  ْساَلَم يـَْعُلو َواَل اِهِر الدَّ نَّ اإْلِ
 «.يـُْعَلى َعَلْيهِ 

ْساَل ُهو ُل جمَْ َفْصٌل: يـَُغسَّ »وقال اإلمام ابن مفلح احلنبلي _َرمِحَُه هللا_:  َصلَّى ِم ِبَعاَلَمِتِه، َويُ ُل اإْلِ
ِلَك، َونـََقَل َعِليُّ اَلَمَة، َنصَّ َعَلى ذَ عَ ْرِب َواَل  احلَْ ارِ  َكاَن ِبَداراَِن اَل ِبدَ َعَلْيِه، َوَلْو َكاَن أَقْـَلَف، أَوْ 

ُدِفَن َمَعَنا، َوَجَزَم ِبِه ْيِه، اَل َيُضرُُّه، وَ  َصلَّى َعلَ َيْدرِ  ْبُن َسِعيٍد: ُيْسَتَدلُّ خِبَِتاٍن َوثَِياٍب، َوَعْنُه: إْن ملَْ 
ثُورِ ”ِه اْبُن َعِقيٍل يف ِكَتابِ   ا.هـ.«ْربِ َداِر احلَْ وَ راَِن  َداِفيَمْن َماَت َبنْيَ “ اْلَمنـْ
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ارض األصل عدة تعقا يقول احلافظ ابن رجب احلنبلي رمحه هللا يف كتابه القواعد يف شرحو 
ه عالمة كن علي يملوالظاهر:).. ومنها : لو وجد يف دار اإلسالم ميت جمهول الدين فإن 

ن اك  نص عليه فإن سالم والكفر صلى عليه .عارض فيه عالمة اإلسالم وال الكفر أو تاإل
  يصلىالنه أعليه الكفر خاصة فمن األصحاب من قال يصلى عليه واملنصوص عن أمحد 

سالم الم اإلإلسعليه ويدفن وهذا يرجع إىل تعارض األصل والظاهر إذ األصل يف دار ا
إلسالم صلي مات اعال ر فإن كان عليهوالظاهر يف هذا الكفر ، ولو كان امليت يف دار الكف

ألصل على ا لظاهرنص عليه أمحد يف رواية علي بن سعيد وهذا ترجيح ل، عليه وإال فال 
؛ ألن  حوه مثرج هاهنا كما رجحه يف الصورة األوىل ومل يرجح األصحاب هنا األصل كما
 (لفطرة الى هذا األصل قد عارضه أصل آخر وهو أن األصل يف كل مولود أنه يولد ع

د يف الدار يط يوجللقانقل النووي عن الرافعي يف روضة الطالبني قوله يف سياق كالمه عن و 
 واحلكم له ابلتبعية ، أن دار اإلسالم ثالثة أضرب :

ذمة ،  ها أهلان فيكفاللقيط املوجود فيها مسلم ، وإن  ’ أحدها : دار يسكنها املسلمون 
 تغليبا لإلسالم .

 و صاحلوهم وملها ، ألكو املسلمون وأقروها يف يد الكفار ِبزية ، فقد م الثاين : دار فتحها
ى الصحيح ، افر علفك ميلكوها ، فاللقيط فيها مسلم إن كان فيها مسلم واحد فأكثر ، وإال

 وقيل مسلم الحتمال أنه ولد َمْن يكتم إسالمه منهم .
 مل يكن فيها ، فإن ارا الكفالثالث : دار كان املسلمون يسكنوهنا مث جلوا عنها وغلب عليه

أن  حتمال،ال من يعرف ابإلسالم ، فهو كافر على الصحيح ، وقال أبو اسحاق : مسلم
 فيها كامت إسالمه ، ،إن كان فيها معروف ابإلسالم فهو مسلم ..

فإن مل يكن  لكفر ،اار هذا يف أحوال دار اإلسالم ، أما يف دار الكفر األصلية فقال : ) د
اكنون ، سسلمون مار فاللقيط املوجود فيها حمكوم بكفره ، وإن كان فيها جت فيها مسلم ،

 (ين اثأصحهما : ال ،الم ؟ وجهان فهل حيكم بكفره تبعا للدار ، أو إبسالمه تغليبا لإلس
ا لية ، احرتامر األصلكففتأمل احتياط العلماء وتغليبهم لإلسالم عند اإلشكال حىت يف دار ا

 .حتياطا يف عصمة دمائهم حلرمة املسلمني ، وا
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ذا آلية ( :) وهاهم .. يمايقول اإلمام اجلصاص رمحه هللا يف تفسري قوله تعاىل : ) تعرفهم بس
 ْد اْعَترَبَ َوقَ ،  ليهيدل على أن ملا يظهر من السيما حظًا يف اعتبار حال من يظهر ذلك ع

ْساَلِم أَ  ُه قـَْبَل َذِلَك يِف َذا ملَْ يـُْعَرْف أَْمرُ احْلَْرِب إ َدارِ  يف ْو َأْصَحابـَُنا َذِلَك يف اْلَميِِّت يف َداِر اإْلِ
ٍر، أَْو َعَدِم شَ َأْهِل اْلُكْفِر ِمْن  ْيِه ِسيَماْت َعلَ انَ أَنَُّه يـَْنظُُر إىَل ِسيَماُه: فَِإْن كَ  إْساَلٍم أَْو ُكْفٍر: دِّ ُزانَّ

اِر، َوملَْ يُْدَفْن َم َلُه حِبُْكِم اْلُكفَّ َصاَرى، ُحكِ النَّ  نُ ُه ُرْهَباِخَتاٍن، َوتـَْرِك الشَّْعِر َعَلى َحَسِب َما يـَْفَعلُ 
ْساَلِم ُحكِ ِه ِسيَما أَ َعَليْ  انَ َوِإْن كَ  ِمنَي، َوملَْ ُيَصلَّ َعَلْيهِ يف َمَقاِبِر اْلُمْسلِ  َم َلُه حِبُْكِم ْهِل اإْلِ

ْفِن. ِمْصٍر ِمْن  فَِإْن َكاَن يف  ِلَك:ْيٌء ِمْن ذَ شَ ْيِه َعلَ  َيْظَهرْ َوِإْن ملَْ  اْلُمْسِلِمنَي يف الصَّاَلِة َوالدَّ
 ْكِم اْلُكْفِر.ِب َفَمْحُكوٌم َلُه حِبُ اِر احْلَرْ يف دَ  انَ َوِإْن كَ  اأْلَْمَصاِر الَّيِت لِْلُمْسِلِمنَي فـَُهَو ُمْسِلٌم.

يَما َحَكْمَنا َلُه  يِه، فَِإَذا َعِدْمَنافِ ْلَمْوُجوِد ِعِه اضِ َفَجَعُلوا اْعِتَباَر ِسيَماُه بِنَـْفِسِه َأْوىَل ِمْنُه مبَوْ  السِّ
 وكذلك اعتربوا يف اللقيط ( حِبُْكِم َأْهِل اْلَمْوِضعِ 

ر هبا د يف فـالة ميمن يوجك؛   : ) جمهول احلال يف السيل اجلرار قال اإلمام الشوكاين رمحه هللاو 
صنف ألن كر املذ ما كما يدل على إسالمه   املسلم والكافر فال يصلَّى عليه إال بعد وجود

 الصالة على الكافر حرام ( إهــ 
مال  لى احتدلل عتلو ظهرت أي سيما دار الكفر  أشد فرع يفحىت يف دار احلرب اليت هي 

 :ل حكون املوجود هناك مسلما وجب التثبت حفاظا على حرمة املسلم أينما 
 ( .٩4لنساء:ْؤِمناً[ )امُ ْسَت  لَ ِإلَْيُكُم السَّالمَ  قال تعاىل : ]َوال تـَُقولُوا لَِمْن أَْلَقى

والنهي عن  لتثبتابمر فالذي يقتضيه ظاهر اللفظ األقال اإلمام أبو بكر اجلّصاص احلنفي : 
ال واحلكم به أ إلمياناات نفي مسة اإلميان عنه ، وليس يف النهي عن نفي مسة اإلميان عنه إثب

ت ره ولكن نتثبال بكفو انه ال نعرف مل جيز لنا أن حنكم إبميترى أان مىت شككنا يف إميان رجل 
كذبه ، وال ننا أن لز حىت نعلم ؟ وكذلك لو أخربان خمرب خبرب ال نعلم صدقه من كذبه مل جي

ات إميان يه إثبفيس ليكون تركنا لتكذيبه تصديقا منا له ؛ كذلك ما وصف من مقتضى اآلية 
حلكم د أوجبت له اكران قد ذ  نتبني إال أن اآلاثر اليت قوال كفر وإمنا فيه األمر ابلتثبت حىت

 ؟ ا أسلممعد بابإلميان لقوله صلى هللا عليه وسلم : أقتلت مسلما ؟ " و " قتلته 
ِ َوالتـَّثـَبُِّت يف اجْلَِهاِد، َوَأْن »:  يف اجلواب الصحيح ابن تَيِميَّة شيخ اإلسالموقال  فََأَمَرُهْم اِبلتـََّبنيُّ
نـَْيا، فـََيُكوُن ِإْخَباُرُهْم َعْن اَل يـَُقو  تَـُغوَن َعَرَض احْلََياِة الدُّ لُوا لِْلَمْجُهوِل َحالُُه: َلْسَت ُمْؤِمًنا، يـَبـْ



38 

 

 َكْونِِه لَْيَس ُمْؤِمًنا َخرَبًا ِباَل َدلِيٍل، َبْل هِلََوى أَنـُْفِسِهْم لَِيْأُخُذوا َماَلُه، َوِإْن َكاَن َذِلَك يف َدارِ 
ُتْم احْلَْرِب إِ  َذا أَْلَقى السََّلَم، ويف اْلِقرَاَءِة اأْلُْخَرى السَّاَلَم، فـََقْد َيُكوُن ُمْؤِمًنا َيْكُتُم ِإميَانَُه َكَما ُكنـْ

اَل َلُكْم أَنـُْتْم ِمْن قـَْبُل ُمْؤِمِننَي َتْكُتُموَن ِإميَاَنُكْم، فَِإَذا أَْلَقى اْلُمْسِلُم السَّاَلَم َفذََكَر أَنَُّه ُمَساملٌ 
ٌق أَْو حُمَاِرٌب، فـَتَـثـَبـَُّتوا َوتـَبَـيـَُّنوا، اَل تـَْقتُـُلوُه َواَل أَتُْخُذوا َماَلُه، َحىتَّ َتْكِشُفوا أَْمرَُه، َهْل ُهَو َصادِ 

 ا.هـ. «َكاِذٌب؟
رَي الكبري”قال اإلمام حممد بن احلسن الشيباين يف   َمِديَنًة ِمْن ْلُمْسِلُمونَ اَخَل َذا دَ َوإِ »“: السِّ
َوًة، َفاَل أَبَْس أِبَْن يـَْقتُـلُ  ُهْم، َجاهلِِْم؛ أِلَنَُّه مَ ُقوا ِمْن رِ لَ َمْن  واَمَداِئِن اْلُمْشرِِكنَي َعنـْ ْوِضُع اْلُمَقاتـََلِة ِمنـْ

َا  اِتٌل،قَ َفَمْن َوَجُدوُه يف َذِلَك اْلَمْوِضِع فَالظَّاِهُر أَنَُّه مُ  ْكُم َعَلى يُـ َوِإمنَّ َ لظَّاِهرِ اْبىَن احلُْ  َحىتَّ يـَتَـَبنيَّ
ُمْسِلِمنَي، َفِحيَنِئٍذ َأْهِل الذِّمَِّة لِلْ  ْو ِسيَماءُ أَ ِمنَي لِ ِخاَلفُُه. إالَّ َأْن يـََرْوا َرُجاًل َعَلْيِه ِسيَماُء اْلُمسْ 

ُب َعَلْيِهْم َأْن يـَتَـثـَبـَُّتوا يف أَْمرِِه َحىتَّ يـَتَـبَ  َ جيَِ  ا.هـ. «ْم َحالُهُ  هلَُ نيَّ
ميَاِن فـََقالَ يف اْلُكفْ  اَلهُ َهُل حَ ِإَذا َجاَءاَن َمْن جنَْ »: يف معامل السنن اخلطّايب وقال اإلمام   ِإيّنِ ِر َواإْلِ

َئٍة َوَشارٍَة مِ ُمْسِلِمنَي َة الْ ارَ ُمْسِلٌم قَِبْلَناُه، وََكَذِلَك ِإَذا َرأَيـَْنا َعَلْيِه أَمَ  حَنْومِِهَا َحَكْمَنا إبِِْساَلِمِه، وَ ْن َهيـْ
 ا.هـ. « َأْن َيْظَهَر لََنا منه ِخاَلُف َذِلكَ ِإىَل 

ا يدل على منه م ظهروخالصة القول : أن كل من كان يف داير املسلمني فهو مسلم إال أن ي
 أنه كافر ابلسيما اخلاصة ابلكفار 

المة عيه أي عل وكل من كان يف دار الكفر ولو كانت دار كفر أصلية بل وحربية فظهرت
استصحاب لدار و اية مل يعتد بتبعية الدار وحكم له ابإلسالم ألن تبع تدل على أنه مسلم

 ظاهر .المقابل كانت يف حاهلا ضعيف إذا  
 وإىل احللقة القادمة عن الصالة 
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  2#مسائل_شائكة_
 (9)أحكام الدور وسكاهنا 

 )مساجد الضرار( 1 الصالة خلف األئمة
ة منذ ئيت مر ما ل عنها فيما اليقل عنهذه معضلة من معضالت اإلخوة وقد وصلين السؤا

 عدت للتواصل وأسباهبا تنحصر يف ثالثة أمور :
عند الغالة  الكفر لهااألول : حكم الدار : فإن كانت دار كفر أو ردة طارئة فاألصل يف أه

يف   مشكوك ر أوفكيف يصلي خلف كافاألقحاح أو األقل التوقف والتبني عند من دوهنم 
 .كفره 

 هذه مساجد هذه الدور مساجد ضرار واليصلى فيها . الثاين : أن 
دة ابرتكاب هم الر ليعقد غلب  أهنم الثالث : أن هؤالء األئمة وإن كان أصلهم اإلسالم إال

 الكفرايت والشركيات فالبد من التحقق .
 وحنن سنمشي معهم جزئية جزئية :

م وإن كانت ار إسالر دالدو أما اجلزئية األوىل : فقد مر معنا فيما سبق أن الصحيح أن هذه 
يف ذلك   خيالف ماءن هذا ماعليه علماء العصر قاطبة والنعرف أحدا من العلوأ داير فسق

 عند السلف واخللف .  وأن األصل يف أهلها اإلسالم ابإلمجاع
يلي  نها هنا فيماعلكالم امل وأما اجلزئية الثانية : فقد رددان عليها كثريا يف مواضع أخرى وجن

: 
  هذا يعرف من وإمنا رار : اليعرف أي عامل من العلماء قال أبن املساجد اليوم مساجد ضأوال

 .كالم بعض طالب العلم دون حترير علمي سليم 
د فلمسج كمهيطلق عليه أنه مسجد ضرار ليأخذ ح اثنيا : اليعرف اليوم مسجد واحد

 . وج عنهر اخل الضرار وصف اثبت يف كتاب هللا ودلت عليه السرية النبوية الجيوز
غض بة فيه صالنه مسجد ضرار أيخذ حكمه وهو حترمي الذي يوصف أباثلثا : املسجد ال

 النظر عن إمامه هو صاحل أم طاحل والعمل على هدمه وحتريقه .
 رابعا : اليكون املسجد مسجد ضرار حىت يتوافر فيه مايلي : 
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ة حقا من ة الصاللتقوى وإلقامن يكون أصل اختاذه إضرارا ابملساجد اليت أنشئت على اأ -1
 أول يوم .

رب املتفق ر األكوهو الكفن يكون أصل اختاذه كفرا ابهلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم أ -2
 عليه وسلم لى هللاه صعليه وليس ما يذكره البعض من جعل الدعاء للحاكم كفرا ابهلل ورسول

م أبن هذا لو سل ىتحوص الشرعية أو الدعوة لالنتخاابت مثال فهذا اليقول به من فقه النص
فر كال هو  ه و من الكفر فهذا ليس أصال يف بناء املسجد وما جعل املسجد وأسس ألجل

 متفق عليه بل مجهور األمة على أن ذلك ليس من الكفر أصال .
مجاعة  نهم عنمدف األساس منه التفريق بني املؤمنني مبعىن جذب طائفة أن يكون اهل -٣

فقهاء ض حلق بعقد أمن دائرة اإلسالم و فاق االعتقادي فيهم وإخراجهم املسلمني لبث الن
مون ملسل_كقول شاذ _ بذلك من يبين مسجدا ِبوار مسجد جيتمع فيه ااملالكية 

يف يوم  عمل بهوال دم املسجد اجلديد ألجل التفرقة وهذا قول ضعيففقالوا هبويستوعبهم 
 .من األايم 

لى هللا رسوله صو يكون مرصدا ملن أعلن احلرب على هللا يكون أصل بناء املسجد أن  أن -4
 عليه وسلم للتآمر على اإلسالم والكيد له حتت ستار مسمى املسجد .

ذا توفر إم أما حلكاهذه األمور البد من اجتماعها يف ما يسمى مبسجد الضرار ليأخذ نفس 
ذا كان مثال إ فالبعضها فينظر يف املصلحة واملفسدة وهل يلحق به يف بعض األحكام أم 

يهدم وإمنا رق والالحي فاليصلى فيه ويف املساجد األخرى الكفاية ولكنه التفريقاهلدف منه 
شق عليه ييه من ي فيبقى وقفا ينتفع به إذا ضاقت املساجد القريبة أبهلها مثال أو يصل

 الذهاب للمساجد األخرى وحنو ذلك .
فهو حمرم وذلك من القواعد املتفق عليها ) ومسألة اإلضرار ابب واسع فكل مايضر اآلخرين 

الضرر يزال ( ولكن ليس ذلك مسوغا لكل من هب ودب أن يقرر أن املسجد الفالين فيه 
إضرار ابملسلمني مث يقرر أال جتوز الصالة فيه فكثري من املساجد تسببت يف أضرار للمسلمني 

السفه تعميم تلك القضية  واليعرف من أفىت بتحرمي الصالة فيها فضال عن هدمها .. ومن
فهناك مساجد تقام فيها دروس علمية تزعج جريان املسجد وهناك مساجد جيتمع عندها 
روادها فتضر املارة وتضيق عليهم وهذه وحنوها تدخل حتت مسمى اإلضرار الذي تتعدد 
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صوره وهذا الجيعل املسجد مسجد ضرار واليلحق به شيئا من أحكامه وإمنا يلحق اإلمث من 
 ضر بغريه والعالقة للمسجد يف ذلك .أ

رميها حتيه أو فة عدم صحة الصالوكذلك من اختذ مسجدا للرايء والسمعة فال عاقل يقول ب
 ن كان صاحبه ال أجر له وأن األفضل واألوىل الصالة بغريه .وإ
 ل :لنخرج من هذا املوضوع ألنه أزعجين وال أريد أن أطيل فيه أبن نقو و 

ا قد ل وإمناحصصة حاصلة انتهت واألصل فيها أهنا مقتصرة على مأوال مسجد الضرار ق
صرون على ين يقتفسر يقبل أن يلحق هبا ما توافق معها يف مواصفاهتا ابلضبط ولذا جل امل
 ن اباب يتعلقيفردو القه ذكر القصة فقط واليتوسعون فيها والفقهاء يف أبواب املساجد يف الف

 اصة .ادثة خا حا ألن هذا ليس حكما عاما وإمنأبحكام مساجد الضرار مثال وتفصيالهت
مكان  يف أي الةاثنيا : األصل أن الصالة تصح يف كل مكان يف األرض فالحيل منع الص

وجعلت يل  قوله :ك كمنها إال بنص واضح صريح متفق عليه لتواتر األحاديث الواردة يف ذل
 .وحنو ذلك األرض مسجدا وطهورا وقوله : فأينما أدركتك الصالة فصل . 

لي فيه قبل سلم يصه و علي وكان النيب صلى هللا املشركني وقد كان املسجد احلرام حتت سلطة
ة بادات الشركين والعواثوال خيفى على أحد ما كان يف املسجد احلرام من األصنام واأل اهلجرة

املسجد و أيضا  هلجرةاوأصحابه بعد صلى هللا عليه وسلم وصلى فيه النيب  من عرب اجلاهلية.
 يف عمرة القضاء . على تلك احلال

فالصالة فيه  يدالتوح واملقصود: أّن كّل معبد وضع أّوال على»:  ابن كثري رمحه هللاقال 
ليها، ن ال يلتفت إاملؤم نّ مشروعة، وال يضّر ما كان فيه من األشياء املكروهة املنهي عنها؛ أل

 ـا.ه. ة فيها ابألصلوإمنا قصده الصالة يف هذه البقعة املشروع الصال
:  قال القرطيب ة فيهاصالحىت الكنائس اليت بنيت كفرا وجيتمع فيها الكفار األصليون جتوز ال

اضية الته من صأوقد أمجع العلماء على أن من صلى يف كنيسة أو بيعة على موضع طاهر 
اثيل . وذكر يها متفكن يجائزة . وقد ذكر البخاري أن ابن عباس كان يصلي يف البيعة إذا مل 

مسجد  ن جيعله أأبو داود عن عثمان بن أيب العاص أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر 
 الطائف حيث كانت طواغيتهم .
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فرة قد رى متو أخ وأخريا : مسجد الضرار منعت الصالة فيه وأمر هبدمه ألن هناك مساجد
ضرار سجد المري غبنيت وأسست على التقوى من أول يوم وهذا أمر مهم جدا فلو مل يوجد 

 قوله : ملسجدآلية بت اهذا أمام املسلم للصالة لرمبا اختلف احلكم مجلة وتفصيال ولذا ورد
ة أفعل بدالل صيلأسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه . ولن نطيل هنا ابلتف

 التفضيل حيث يقول : أحق . ولكننا يكفينا أنه يوجد البديل .
وجد البديل  ال إذاإاه حيتج بقصة مسجد الضرار لو مسحنا كل ما قلن وعليه فالحيل ملسلم أن

اجلمع  ك صالةيرت و الذي أسس على التقوى من أول يوم . وليس أن جيلس يف بيته كالنساء 
 واجلماعات مث يتباكى ويقول : املساجد كلها مساجد ضرار .....
ها مل يقل دمه فيق اء وزلتحىت من أخطأ يف هذه املسألة من بعض طلبة العلم وخالف العلم

 بذلك القول وتربأ منه .
سلم و عليه  ومما الينقضي منه العجب من جيعل املسجد احلرام ومسجد النيب صلى هللا

وكيل ووهللا نعم الو  ومسجد قباء اليوم من مساجد الضرار !!! هزلت ورب الكعبة وحسبنا هللا
يحة اجملمع ة الصحالسنذيبه ابلقرآن و خشى على قائل ذلك اخلروج من ملة اإلسالم لتكألإين 

 مساجد عمميعليها . ومن أتمل يف حال هذه املساجد الثالثة علم بطالن مذهب من 
د على ظهر ى مساجأنقالضرار على مساجد املسلمني اليوم ألهنا ابإلمجاع هي أفضل وأتقى و 

 البسيطة وفيها يدعى للطواغيت .
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 

  2#مسائل_شائكة_
 (10)وسكاهنا أحكام الدور 

 ) اجملهول والفاسق واملستسر ببدعته( 2الصالة خلف األئمة 
ا موضوع مة ومهألئاتكلمنا يف املنشور السابق عن جزئيتني تتحكمان يف حكم الصالة خلف 

 إسالم لطعن يفهي اوأما اجلزئية الثالثة واألخرية و حكم الدار مث موضوع مسجد الضرار 
 يا نقول :تضح جلتىت الكفرايت فهذه هي عمدة اإلشكاالت وحاإلمام لكثرة البدع املكفرة و 

 إمام الصالة إما أن يكون جمهول احلال وإما أن يكون معلوم احلال 
تلحقه مجيع  ه مسلمأن اإلمام جمهول احلال األصل فيه ولو كان يف قلب بالد الكفر األصليف

ا بينا يف مم حسب سلما املأحكام املسلمني وتصح الصالة خلفه إبمجاع األمة ألن سيماه سي
عرفة عقيدته مام ملاإل وهذا يسمى املستور والحيل امتحان املقال السابق يف حكم اجملهول .
 وليس ذلك من شروط االئتمام :

ه، اعتقاد إمام ملأموماعلم : ليس من شروط االئتمام أن ي قال ابن تيمية رمحه هللا يف الفتاوى
 أسلم اللقائل اول وق د ؟ بل يصلي خلف مستور احلال .وال أن ميتحنه، فيقول: ماذا تعتق

ن أعرف،  إال مل ايلممايل إال ملن أعرف؛ ومراده ال أصلي خلف من ال أعرف، كما ال أسلم 
فقد خيونه  لمجهوللجل كالم جاهل مل يقله أحد من أئمة اإلسالم، فإن املال إذا أودعه الر 

يف البخاري  م، كماأمو سي مل يؤاخذ بذلك املفيه، وقد يضيعه . وأما اإلمام فلو أخطأ أو ن
لكم وهلم، ابوا فن أصقال:" أئمتكم يصلون لكم ، فإ صلى هللا عليه وسلموغريه، أن النيب 

 وإن أخطأوا فلكم وعليهم "، فجعل خطأ اإلمام على نفسه دوهنم .
ئر أئمة ابعة وساألر  ) وجتوز الصالة خلف كل مستور، ابتفاق األئمةأيضا قال ابن تيمية و 

طن، فهذا  البايفته املسلمني، فمن قال: ال أصلي مجعة وال مجاعة إال خلف من أعرف عقيد
هللا تعاىل ريهم ووغ األربعةمبتدع خمالف للصحابة والتابعني هلم إبحسان وأئمة املسلمني 

 أهـ .أعلم(
يدعون  : ومن أصول أهل السنة واجلماعة أهنم يصلون اجلمع واألعياد واجلماعات ال قالو 

اجلمعة واجلماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغريهم فإن كان اإلمام مستورا مل يظهر منه 
 األربعة وغريهم من أئمة املسلمنيخلفه اجلمعة واجلماعة ابتفاق األئمة  يبدعة وال فجور صل
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سلمون ومل يقل أحد من األئمة إنه ال جتوز الصالة إال خلف من علم ابطن أمره بل ما زال امل
 .من بعد نبيهم يصلون خلف املسلم املستور 

رمة أو حملصالة اإن  فالصالة خلف املستور جائزة ابتفاق علماء املسلمني ومن قالوقال : 
 .ابطلة خلف من ال يعرف حاله فقد خالف إمجاع أهل السنة واجلماعة  

صول الفرق ماعة أجلاو يالحظ اعتبار هذا األمر مسألة عقدية ختالف فيها أصول أهل السنة و 
 البدعية .

 أما اإلمام معلوم احلال :
حىت وإن   .ني فمن كان ظاهره الصالح فال خالف يف الصالة خلفه بني أحد من املسلم

ر أو علم منه فجو  أن يُ لك إالال يؤثّر فيه ذفاملتهم ابلكفر كاجلهمية من قبل الظامل  معينا كان
د يف عه ميةمام املعنّي من قبل اجلهبدعة أو كفر ألن السلف كان يصلون خلف اإل

  .العباسيني 
 الصالة ختلف يفد اوأما من كان ظاهره الفجور ومل يظهر منه انقض من نواقض اإلسالم فق

لف الرب صالة خال خلفه فاتفقت كلمة أهل السنة واجلماعة على أن من عقيدة املسلم صحة
 عىن الوالة ئمة مباأل املقصود بهأن  األظهر. و والفاجر وهذا ابب من أبواب العقيدة عندهم 

َ مَ ْلَف خَ َي جَيُوُز لِْلَمْأُموِم َأْن ُيَصلِّ قال شيخ اإلسالم يف الفتاوى :  ِلَك ذَ ِإْن َكاَن تـَْولَِيُة وَ ْن ُويلِّ
ْكُمُه أَْو َتِصحُّ ُذ حُ ْن َكاَن َقْد يـَنـْفُ سَّاَق َوإِ  اْلفُ ِهمْ اْلُموىَل اَل جَتُوُز فـََلْيَس لِلنَّاِس َأْن يـَُولُّوا َعَليْ 

 الصَّاَلُة َخْلَفُه .
َفِقيَل اَل  َهااْختَـَلُفوا يف ِصحَّتِ  اِسِق َلِكنْ اْلفَ  ْلفَ خَ اأْلَئِمََّة ُمتَِّفُقوَن َعَلى َكرَاَهِة الصَّاَلِة قال : مث 

ُهمَ عَ  َتِصحُّ . َكَقْوِل َماِلٍك َوَأمْحَد يف إْحَدى الّرَِوايـََتنْيِ  َأيب َحِنيَفَة  : َبْل َتِصحُّ َكَقْولِ  َوِقيلَ  ا .نـْ
ُهَما َوملَْ يـَتَـ  َبِغي تـَْولِيَـُتهُ ا أَنَُّه اَل اَزُعو نَ َوالشَّاِفِعيِّ َوالّرَِوايَُة اأْلُْخَرى َعنـْ   ". يـَنـْ

جر فهو مبتدع عند اإلمام أمحد وغريه من ومن ترك اجلمعة واجلماعة خلف اإلمام الفاقال : 
 رسالة عبدوس وابن مالك والعطار. والصحيح أنه يصليها وال يعيدها كما ذكره يفأئمة السنة

فإن الصحابة كانوا يصلون اجلمعة واجلماعة خلف األئمة الفجار وال يعيدون كما كان ابن 
يد بن عقبة وكان يشرب وابن مسعود وغريه يصلون خلف الول، عمر يصلي خلف احلجاج 

مث قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك نه صلى هبم مرة الصبح أربعا إاخلمر حىت 
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منذ اليوم يف زايدة وهلذا رفعوه إىل عثمان . ويف صحيح البخاري )أن عثمان رضي هللا عنه ملا 
حصر صلى ابلناس شخص فسأل سائل عثمان. فقال: إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي 

ا يعمل الناس فإذا أحسنوا ابلناس إمام فتنة. فقال: اي ابن أخي إن الصالة من أحسن م
 ا.هـفأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءهتم( . ومثل هذا كثري.

ى هللا مد صلب حمأخرج البخاري يف التاريخ عن عبد الكرمي قال: أدركت عشرة من أصحاو 
 . عليه وسلم يصلون خلف أئمة اجلور

 وبعضهم قصر األمر يف ذلك على اجلمعة والعيدين 
كتبت،   فعك ماين ي رمحه هللا يف وصيته لشعيب بن حرب: )اي شعيب، القال سفيان الثور 

ة كلها؟ الصال حىت ترى الصالة خلف كل بر وفاجر(. قال شعيب لسفيان: اي أاب عبد هللا
ت لك فأنر ذقال: )ال، ولكن صالة اجلمعة والعيدين، صل خلف من أدركت، وأما سائ

 ائيكالسنة لالل.( ة..من أهل السنة واجلماع خمري، ال تصل إال خلف من تثق به، وتعلم أنه
وجد غري ني اليحيق ولكن يالحظ أن هذا عندهم املقصود به عند االختيار وليس عند التضي

ان أئمة إذا ك لقاالفساق أو املطعون يف عدالتهم فليس فيما نقل عنهم ترك اجلماعة مط
 .اجلماعات كلهم كذلك 

ه اجلماعات لى خلفا تصيف القرية إال إمام واحد فإهن : وكذلك إذا مل يكنشيخ اإلسالم قال 
ب ذا مذهها. فإن الصالة يف مجاعة خري من صالة الرجل وحده وإن كان اإلمام فاسق

يان يف ظاهر ى األععل مجاهري العلماء: أمحد بن حنبل والشافعي وغريمها بل اجلماعة واجبة
 مذهب أمحد .

 ه ت لغري صح لصالة فمن صحت صالته لنفسهوحنن نرجح قول من يرى الكراهة مع صحة ا
 عهم منمومن  قد ثبت إمجاع أهل العصر األول من الصحابة: وقال اإلمام الشوكاين 

يف تلك  ألن األمراء ائريناجل التابعني إمجاعاً فعلياً وال يبعد أن يكون قولياً على الصالة خلف
 لدة فيها أمري كل بيف ال أمراؤهميؤمهم إئمة الصلوات اخلمس فكان الناس الاألعصار كانوا أ

ألصل عدم صل أن اواحلا…  وكانت الدولة إذ ذاك لبين أمية وحاهلم وحال أمرائهم ال خيفى
 . اشرتاط العدالة وأن كل من صحت صالته لنفسه صحت لغريه

 األصل أن: من صحت صالة صحت إمامته : الصنعاين يف سبل السالمقال و 
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ادهتا ولو نهم إعل على اعتبار السلف لتلك الصلوات ومل ينقوقد دلت األدلة املتكاثرة ع
 خلف أفجر الفجار ومن اهتم ابلكفر كما سيأيت 

 :ففيه تفصيالت  املعروف عنه البدعةوأما اإلمام 
 إمام مستسر ببدعته واليظهرها  -
 وإمام مظهر لبدعته  -

 هذا تقسيم 
 وتقسيم آخر :

 إمام بدعته غري مكفرة 
 فرةوإمام بدعته مك
 وتقسيم اثلث :

 إمام بدعته مكفرة وهو من الوالة
 وإمام بدعته مكفرة وليس من الوالة 

 وتقسيم رابع :
 إمام بدعته مكفرة واليوجد غريه
 وإمام بدعته مكفرة ويوجد غريه 

 وتقسيم خامس :
 مام بدعته مكفرة عيناإ

 وإمام بدعته مكفرة ابلعموم
 ( ة خلفهصالخيفي بدعته وفسوقه صحت ال قال ابن قدامة رمحه هللا: )فإن كان ممن

وهنا بدعة رعا بكم شوحنن عندما نقول مظهر لبدعته نعين أنك رأيته على هذه البدعة وجتز 
 ؟ الاق أم التفوإذا كانت مكفرة فهل هي مكفرة اب؟ وتعرف حقيقة هل هي مكفرة أم ال 

القبور  ي يعبدبور قنه أبفالبعض قد يرى رجال يلبس جلبااب أخضر مثال فبمجرد ذلك يتهمه 
  ويعتربه قد وقع يف بدعة مكفرة ..

م إبذن هللا القاد نشوربقيته يف امل املنشور ألن الكالم سيطول فلنجعلنكتفي بذلك يف هذا 
 تعاىل 
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  2#مسائل_شائكة_
 (11)أحكام الدور وسكاهنا 
 ) املبتدع املظهر لبدعته( 3الصالة خلف األئمة 

 ته :بدعلعند الصالة خلف اإلمام املبتدع املظهر  توقفنا يف املنشور السابق
واء والبدع، ل األهأه ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: )وأما الصالة خلف
 وخلف أهل الفجور، ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه.

 يفوران هن مشلو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صالته قوالقال : و 
 مذهب أمحد ومالك ، ومذهُب الشافعي وأىب حنيفة الصحة .

ة الصال أمكنو : إذا ظهر من املصلي بدعة أو فجور وقد بسط ذلك يف موضع آخر فقال 
لعلم اهل خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصالة خلف غريه فأكثر أ

  مذهبيفني هو أحد القولصالة املأموم وهذا مذهب الشافعي وأيب حنيفة و  يصححون
 وأمحد .  مالك

 بتدع أو فاجرامها مإم وأما إذا مل ميكن الصالة إال خلف املبتدع أو الفاجر كاجلمعة اليت
جلماعة. سنة واال وليس هناك مجعة أخرى فهذه تصلى خلف املبتدع والفاجر عند عامة أهل

خالف  نة باللسة أهل اوهذا مذهب الشافعي وأيب حنيفة وأمحد بن حنبل وغريهم من أئم
 عندهم  . 

ل لى سبيه عوكان بعض الناس إذا كثرت األهواء حيب أن ال يصلي إال خلف من يعرف
صح إال تنه ال إد االستحباب كما نقل ذلك عن أمحد أنه ذكر ذلك ملن سأله. ومل يقل أمح

كها يف ان ملو ر وكوملا قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إىل داير مص خلف من أعرف حاله.
دع رت البكث  ذلك الزمان مظهرين للتشيع وكانوا ابطنية مالحدة وكان بسبب ذلك قد

مث  جل ذلكألن ال يصلوا إال خلف من يعرفونه أأمر أصحابه  -وظهرت ابلداير املصرية 
للرافضة مث  خالفةامل بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صالح الدين وظهرت فيها كلمة السنة

 ا.هـنة يكثر هبا ويظهر.صار العلم والس
 سؤاال : هنا ونطرح 
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ه ستحقاقادم هل ترك الصالة خلف املبتدع ألجل بطالن الصالة يف نفسها أم ألجل ع
  ؟لإلمامة ووجوب هنيه عن بدعته واإلنكار عليه ال جعله إماما للمصلني

 :- محه هللا تعاىلر –واجلواب جييبنا عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث يقول
يف ذلك من  نع من واليته وإمامته وشهادته وروايته ملام -أي إىل البدع-ا كان داعية فإذ) 

 كن إلنسان أالإذا أمه فالنهي عن املنكر ال ألجل فساد الصالة أو اهتامه يف شهادته وروايت
ن اإلمامة عصرفه  كنهيقدم مظهرا للمنكر يف اإلمامة وجب ذلك. لكن إذا واله غريه ومل مي

ال جيوز نكر فن املال يتمكن من صرفه إال بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره مأو كان هو 
فإن  لضرريناظم دفع الفساد القليل ابلفساد الكثري وال دفع أخف الضررين بتحصيل أع

ان. اإلمك سبالشريعة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها حب
ا مل يندفعا رين إذالش ميكن أن جيتمعا مجيعا ودفع شرومطلوهبا ترجيح خري اخلريين إذا مل 

لك مته مل جيز ذرر إماى ضمجيعا. فإذا مل ميكن منع املظهر للبدعة والفجور إال بضرر زائد عل
ام اك إمنهإذا مل يكن  عة.بل يصلى خلفه ما ال ميكنه فعلها إال خلفه كاجلمع واألعياد واجلما

مها اجلمعة ي وغري لثقفاحلجاج واملختار بن أيب عبيد اغريه وهلذا كان الصحابة يصلون خلف 
اجر ال سيما مام فا إبواجلماعة فإن تفويت اجلمعة واجلماعة أعظم فسادا من االقتداء فيهم

لك دفع ت دونإذا كان التخلف عنهما ال يدفع فجوره فيبقى ترك املصلحة الشرعية ب
 املفسدة. 

لف ند السع ينأئمة اجلور مطلقا معدود وهلذا كان التاركون للجمعة واجلماعات خلف
 .  واألئمة من أهل البدع

  لفاجر.الف وأما إذا أمكن فعل اجلمعة واجلماعة خلف الرب فهو أوىل من فعلها خ
 :منهم من قال وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غري عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء.

هذا  ته خلفصالليه من اإلنكار بأنه يعيد ألنه فعل ما ال يشرع حبيث ترك ما جيب ع
الة يف ن الصألل: فكانت صالته خلفه منهيا عنها فيعيدها. ومنهم من قال: ال يعيد. قا

بعد  البيع شبهينفسها صحيحة وما ذكر من ترك اإلنكار هو أمر منفصل عن الصالة وهو 
 نداء اجلمعة. 
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بدع ن فعل أهل المادهتا إعلصالة و وأما إذا مل ميكنه الصالة إال خلفه كاجلمعة فهنا ال تعاد ا
جلمعة عيدت اأصح وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل: إن الصالة خلف الفاسق ال ت

 ة. فأما إذان الصالل عخلفه وإال مل تعد وليس كذلك. بل النزاع يف اإلعادة حيث ينهى الرج
ؤمر ابلصالة د مل يلعباأمر ابلصالة خلفه فالصحيح هنا أنه ال إعادة عليه ملا تقدم من أن 

 (مرتني.
 : أيضا قال و 

 إلمام الراتبوهو ا لفسقاولو علم املأموم أن اإلمام مبتدع يدعو إىل بدعته أو فاسق ظاهر ) 
عرفة وحنو باحلج  الةصالذي ال متكن الصالة إال خلفه كإمام اجلمعة والعيدين واإلمام يف 

أيب افعي و الشو أمحد خللف وهو مذهب ذلك. فإن املأموم يصلي خلفه عند عامة السلف وا
برا كان أو  ل إمامكلف  خ. وهلذا قالوا يف العقائد: إنه يصلي اجلمعة والعيد  حنيفة وغريهم

 .(فاجرا 
صالته   تبطللفه ملخوالفاسق واملبتدع صالته يف نفسه صحيحة فإذا صلى املأموم ) قال : 

ب ومن ذلك كر واجملنوف والنهي عن الكن إمنا كره من كره الصالة خلفه ألن األمر ابملعر 
توب فإذا ير حىت عزيأن من أظهر بدعة أو فجورا ال يرتب إماما للمسلمني فإنه يستحق الت

لف خوصلى  لفهخأمكن هجره حىت يتوب كان حسنا وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصالة 
رك الصالة تإذا  اهذ غريه أثر ذلك حىت يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه. فمثل
الة يفوت رك الصن تخلفه كان فيه مصلحة ومل يفت املأموم مجعة وال مجاعة. وأما إذا كا

بة رضي هللا للصحا الفاملأموم اجلمعة واجلماعة فهنا ال يرتك الصالة خلفهم إال مبتدع خم
 حة فهناه مصلة خلفلصالاعنهم. وكذلك إذا كان اإلمام قد رتبه والة األمور ومل يكن يف ترك 

 .ليس عليه ترك الصالة خلفه بل الصالة خلف اإلمام األفضل أفضل 
بدعة كالسنة  ب و وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعة تظهر خمالفتها للكتا

 . (  الرافضة واجلهمية وحنوهم
جاج بن لف احلخصلون يوكان عبد هللا بن عمر وغريه من الصحابة ) وقال أيضا رمحه هللا : 

د وداعيا إلحلا ابوكان متهما   التابعون يصلون خلف ابن أيب عبيد. وكان الصحابة و  يوسف
 .(  إىل الضالل
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، ومن موالتابعني هل ومما يدل على ذلك ما جاء عن صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
 جاء بعدهم من سلف هذه األمة، ومن ذلك:

 عنه رضي هللا فانخل على عثمان بن عما جاء عن عبيد هللا بن عدي رضي هللا عنه أنه د
رج، فقال: ، ونتحتنةفوهو حمصور، فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام 

نب ا فاجتاءو )الصالة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أس
 إساءهتم( .

 واملبتدع( . ملفتوناة ابب إماموقد بوب اإلمام البخاري رمحه هللا على هذا األثر بقوله: )
د ن بشر وهو أحنانة با كفأمر عثمان رضي هللا عنه ابلصالة مع إمام الفتنة، واملقصود به هن

 رمحه هللا بن حجرظ اجح ذلك احلافرؤوس اخلوارج الذين حاصروا عثمان رضي هللا عنه كما ر 
. 

سيما يف عة، والماود اجلوقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا: )ويف هذا األثر احلض على شه
لفه أوىل من صالة خال زمن الفتنة؛ لئال يزداد تفرق الكلمة، وفيه أن الصالة خلف من تكره

 تعطيل الصالة( .
لى هذا ري، فصلزباوعن سوار بن شبيب أنه قال: حج جندة احلروري يف أصحابه فوادع ابن 

 ايرجل، فقال:  اعرتضهفا مر خلفهمابلناس يوماً وليلة، وهذا ابلناس يوماً وليلة، فصلى ابن ع
ري العمل خي على ا حأاب عبد الرمحن أتصلي خلف جندة احلروري؟ فقال ابن عمر: )إذا اندو 

 أجبنا، وإذا اندوا إىل قتل نفس قلنا: ال، ورفع هبا صوته( .
، فمن  وفعالً والً وسار التابعون ومن تبعهم إبحسان من أئمة السلف على هذا، فقرروه ق

 ذلك:
 -سعودابن م يعين–جاء عن األعمش رمحه هللا أنه قال: )كان كبار أصحاب عبد هللا  ما

 يصلون اجلمعة مع املختار وحيتسبون هبا( .
 وقد كان أبو وائل رمحه هللا يصلي اجلمعة مع املختار بن أيب عبيد.

: )صل سنوعن احلسن رمحه هللا أنه سئل عن الصالة خلف صاحب البدعة، فقال احل
 وعليه بدعته(.خلفه، 
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منا، أنصلي ارج يؤ خلو وعن احلكم بن عطية رمحه هللا أنه قال: سألت احلسن وقلت: رجل من ا
 . خلفه؟ قال: )نعم، قد أم الناس من هو شر منه(

إهنا ع واألعياد فا اجلمفأم)أما أقوال حمققي أهل العلم يف ذلك، فقد قال ابن قدامة رمحه هللا 
ين يف اء الذلعلمكان أمحد يشهدها مع املعتزلة، وكذلك اتصلى خلف كل بر وفاجر، وقد  

هم، فرتكها ون غري دمة عصره،... وألن هذه الصالة من شعائر اإلسالم الظاهرة، وتليها األئ
 خلفهم يفضي إىل تركها ابلكلية( 

ر وفاجر بلف كل خة قال ابن أيب العز احلنفي يف شرح قول اإلمام الطحاوي " ونرى الصالو 
 قبلة وعلى من مات منهم "من أهل ال

زيز حىت ق التعستح" ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا ال يرتب إماما للمسلمني فإنه ي
 اجلماعة فهناو جلمعة م ايتوب ...إىل أن قال :  وأما إذا كان ترك الصالة خلفه يفوت املأمو 

اإلمام قد  كان  ذاإلك ال يرتك الصالة خلفه إال مبتدع خمالف للصحابة رضي هللا عنهم، وكذ
لفه بل خلصالة اك رتبه والة األمور ليس يف ترك الصالة خلفه مصلحة شرعية فهنا ال يرت 

 الصالة خلفه أفضل .
 وقد تقدم قول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ذلك 

 م، إن مل يكن بدعهإىل فظهر أن األئمة ال خيتلفون يف جواز الصالة خلف أئمة البدع الدعاة
 هم من أهل السنة.إقامتها خلف غري 

تدع، املبم مااإلوأما إن أمكنه أن يصلي خلف إمام من أهل العدل، ومع ذلك صلى خلف 
 لك.ة ذفهنا حصل النزاع بني العلماء يف صحة صالته، مع اتفاقهم على كراهي

 وهلم يف ذلك قوالن:
،  والشافعي ، ةنها مكروهة، وهذا مذهب أيب حنيفالقول األول: أن الصالة صحيحة ولك

األئمة  أصحاب هوروهو أحد القولني يف مذهب مالك وأمحد  ، وعليه عامة أهل العلم ومج
 . األربعة

ية األخرى الروا هوو ته، والقول الثاين: أن الصالة ال تصح وجيب على املصلي أن يعيد صال
 . الرواية هي املذهب عند احلنابلة وأمحد وهذه عن مالك
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هو الذي فباإلضافة إىل أنه قول عامة السلف ف –ء هللا شا إن –والقول األول هو الصحيح 
عباده ال لهللا  رعهشتقتضيه أصول الشريعة وقواعد الدين. فإن احلكم ببطالن عمل ما مما 

 . يكون إال ابخنرام أحد شروط الصحة املقررة لقبوله يف الشرع
  تعاىلشاء هللا إن نكتفي هبذا القدر يف هذه احللقة ونذكر اخلالصة يف احللقة التالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

  2#مسائل_شائكة_
 (12)أحكام الدور وسكاهنا 
 (لكفراخالصة الصالة خلف املبتدع والواقع يف )  4الصالة خلف األئمة 

 واخلالصة :
 يلد البدوج أن الصالة خلف املبتدع بدعة غري مكفرة صحيحة مطلقا ولكن تكره إذا

وعمر وحنو  يب بكرألى لى هللا عليه وسلم أو يفضلون عليا عوهذا مثل من يتوسلون ابلنيب ص
ى صحة ابة عللصحذلك ويلحق بذلك اخلوارج على القول بعدم تكفريهم وقد تقدم إمجاع ا

 الصالة خلفهم .
أيضا إذا  وتكره ذلككوأن الصالة خلف املبتدع بدعة مكفرة خمتلفا يف كوهنا مكفرة صحيحة  

 لفهم .ة خرج وسبق إمجاع الصحابة على صحة الصال. وهذا مثل اخلوا وجد البديل
كذلك   صحيحة موموأن الصالة خلف املبتدع بدعة مكفرة متفقا عليها ولكن تكفريا ابلع

مية  اجلهيه يفوهذا كما تقدم النص علوتكره أيضا إذا وجد البديل ويستحب إعادهتا 
يقع  رك وملو شأوالرافضة عن شيخ اإلسالم ابن تيمية ويلحق بذلك كل من وقع يف كفر 

كما هو حال   ملوانعااء عليه الكفر والشرك على التعيني لعدم استيفاء الشروط يف حقه وانتف
لف احلجاج خلكرام اة حاباملنافقني أايم النيب صلى هللا عليه وسلم وكما سبق من صالة الص

 وخلف املختار بن أيب عبيد الثقفي .
 جتوز الصالةيحة والصح أما الصالة خلف املبتدع بدعة مكفرة متفقا عليها على التعيني فغري

ين القادايو ين فإن صلى أمر ابإلعادة . وهذا كالصالة خلف النصريي والدرزي والباط
نا ورأى فره عيكيف   لقبوري إذا اجتهد العاملوخلف الرافضي واجلهمي واواألمحدي وحنوهم 

  استيفاء الشروط فيه وانتفاء املوانع .
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : 

الة اجلمعة نفس ص يف وأما الصالة خلف من يكفر ببدعته من أهل األهواء فهناك قد تنازعوا
 خلفه. ومن قال إنه يكفر أمر ابإلعادة ألهنا صالة خلف كافر .

ببدعته،  ع الذي ال يكفروراء املبتد  -أي الصالة–نووي رمحه هللا: )وكذا تكره وقال ال
  ( ارلكف تصح الصالة وراءه كسائر اوتصح، فإن كفر ببدعته فقد قدمنا أنه ال
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 وكان بعض السلف واألئمة يعيدون الصالة وراء بعض أئمة اجلهمية .
إال  خلفه؛ ليتصن ائزة خلف م"والصلوات اخلمس ج قال اإلمام الربهباري يف شرح السنة

عة يوم مج امكفإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صالتك، وإن كان إم أن يكون جهمياً 
 جهمياً وهو سلطان فصّل خلفه؛ وأعد صالتك .... "

ن يكون مل على حممو  ننبه هنا أن ذلكاإلعادة احتياطا للدين ولألفضلية  كونمع احتمال  و 
افق اجلهمية و اد من ملر بن صفوان يف مقاالته الكفرية وليس ا جهميا حقا يعين موافقا للجهم

ة وال من مل ملبالغب اجهمي من ابأنه يف بعض املسائل فنسب إليهم جتاوزا وال من أطلق عليه 
 .تقم عليه احلجة أو كان معذورا بتأويل 

راءة نا بقذا نصحول وهذا الكالم متفرع عن مسألة تكفري املعني والعذر ابجلهل والتأويل
 ماكتبناه يف ذلك يف بداية هذه السلسلة 

الفقه من  باع يفوأت مثال يقول : اإلمام أبو حنيفة صاحب أشهر مذهب فقهي أبلهاتخيل فلن
نه جهمي  تصح ألاللفه يدينون هللا بفقهه صالته ابطلة والصالة خأمة اإلسالم ابملليارات 

 كما اهتمه البعض .
الته ابطلة ظاهر صل الاإلمام ابن حزم األندلسي إمام أهأو أن إمام احملققني العلم الفذ 

 الميذهن تموالصالة خلفه التصح ألنه جهمي جلد كما قال بعض من اليسوى تلميذا 
ل اب هللا وينقسري كتتف أو أن اإلمام املفسر عمدة اللغة اإلمام الزخمشري الذي يرجع له يف

مام معتزيل إألنه  تصحوالصالة خلفه ال عنه األئمة األعالم كابن كثري وغريه صالته ابطلة
 يقول خبلق القرآن 

والتصح  ابطلة هتمأو أن أئمة الدين كالبيهقي واجلويين وابن حجر والنووي وغريهم صال
 لقرآن ا خلق يفية الصالة خلفهم ألهنم أشاعرة واألشاعرة بدعتهم مكفرة يوافقون اجلهم

يه هذا القرن ف وجمدد يثة احلدضلذي هو رائد هنأو أن الشيخ اإلمام األلباين من املعاصرين ا
يه  علهللالى صوعمدة جل العلماء واملشايخ وطالب العلم يف تصحيح حديث رسول هللا 

 وسلم وتضعيفه صالته ابطلة والصالة خلفه التصح .
املبين على  اهلراءو فه ن وعمي البصر والبصرية وهو من السهذا كله اليقول به إال املربمسو 

 أئمة الدين .تكفري 
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كم األئمة فرية حكرقة  إال خلف من ثبت كفره شرعا إما ابنتمائه إىل ف صحيحةولذا فالصالة 
ا يف  قه على مابينانع حبملو بكفر أعياهنا أو من وقع يف مكفر متفق عليه ومت استيفاء الشروط وا

 . فصيالتن تمكتاب تكفري املعني وأما سوى ذلك فالصالة خلفه صحيحة على ماقدمنا 
روطها هنا وشركاولو كنا جنيز التفرد لكان القياس صحة الصالة مطلقا لكل من أتى أب

ض النظر عن هنا بغطالوواجباهتا وهذا هو األصل اجملمع عليه إال أن يدل دليل صريح على ب
 حال اإلمام .

لبه طمئن قتخر وعليه فمن ترك اجلمعة خلف أي إمام تصح الصالة خلفه ومل يصل خلف آ
 فهو ضال مبتدع آمث يطبع على قلبه بتكرار تركها .إليه 

ئن خر تطملف آترك اجلماعات كذلك فهو مبتدع آمث مرتكب لكبرية إن مل يصلها خومن 
ذر شرعي عال من إاء قلبه إليه وهذا على مانراه من وجوب صالة اجلماعة على من مسع الند

. 
 وأما من اليرى وجوب اجلماعة فهو يف سعة من أمره .

 : ختصرة جم امللرتانسوق هذه الإلمام ابن حزم بعد أن تم هبذا القول الرائع اجلامع وخن
 احلجاج بن يوسف الثقفي : 

مية، أل مروان بين هوى آ يف قال ابن كثري يف البداية والنهاية: كان انصبياً يبغض عليا وشيعته
شعة شنيعة لفاظ بأنه عوكان جباراً عنيداً، مقداما على سفك الدماء أبدىن شبهة، وقد روي 

 . ظاهرهاً الكفر
 اِج لَْيَس مبَُجرَّدِ َلى احلَْجَّ عَ ُهْم َيامَ قِ َوُحجَُّة اجْلُْمُهوِر َأنَّ : ) قال النووي يف شرح صحيح مسلم و 

 ( رِ ْلُكفْ اَغَّيرَ ِمَن الشررِْع َوظَاَهَر ِمَن اْلِفْسِق َبْل لَِما 
رسول أحدكم  ه :جاج خيطب ، فقال يف خطبتعن بزيع بن خالد الضيب ، قال : مسعت احلو 

خلفك   أصلين اليف حاجته أكرم عليه أم خليفته يف أهله؟ فقلت يف نفسي : هلل علي أ
فقاتل  ديثه : حصالة أبدا ، وإن وجدت قوما جياهدونك ألجاهدنك معهم . زاد إسحاق يف

 ماجم حىت قتل . يف اجل
سالة ، لى الر عالفة إن أراد تفضيل منصب اخلإن صح هذا عنه فظاهره كفر قال ابن كثري : 

 أو أراد أن اخلليفة من بين أمية أفضل من الرسول .
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ْعُت احلَْجَّاَج ) الصَّْلُت ْبُن ِديَناٍر ، قَاَل : وقال  ْبُن  ُقوُل : َعْبُد اَّللَِّ يَـ  َواِسٍط ، ْنرَبِ َلى مِ عَ مسَِ
  ( ِمْن َدِمهِ ألَْرضَ  اُه َلَسَقْيتُ َمْسُعوٍد َرْأُس اْلُمَناِفِقنَي ، َلْو أَْدرَْكتُ 

نبغي ا ال يلكً مقال الصلت: مسعت احلجَّاج خيطب وقرأ: }قال ربِّ اغفر يل وهب يل و 
 ألحٍد من بعدي أنَّك الوهاب{ فقال: إن كان سليمان حلسوًدا !!

ا َخَرْجُت ِإيّنِ َواَّللَِّ مَ ) : الَ جَّاِج؟ قَ احلَْ  َلىعَ قـََتاَدَة، قَاَل: ِقيَل ِلَسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ: َخَرْجَت وعن 
 َعَلْيِه َحىتَّ َكَفَر (

ابجلبت  ا مؤمنصدقو »قال األجلح للشعيب : إن الناس يزعمون أن احلجاج مؤمن ؟ فقال : و 
 «.والطاغوت كافر ابهلل

 «.مناج مؤ حلجَّ اعجبُت إلخواننا من أهل العراق يقولون : »قال طاووس رمحه هللا : و 
 افريخ الكن الشعاختلفوا يف احلجاج فسألوا جماهداً فقال تسألون :  قالعن األعمش و 

د إسالمهم ارى بعالنصمن اليهود و  ةاستحالله أخذ اجلزياليت تروى عنه فرايت احلجاج ومن ك
. 
داؤمها دعاه نقضى غا اعن الفراء قال : تغدى احلجاج يوما مع الوليد بن عبد امللك ، فلمو 

 ه أهلنعولكين أهنى  ،للت فقال : اي أمري املؤمنني ، احلالل ما أحالوليد إىل شرب النبيذ ، 
 كم عنه .ا أهنا مىل عملي ، وأكره أن أخالف قول العبد الصاحل : وما أريد أن أخالفكم إ

ليس فيها  ستطعتما امعن عاصم قال : مسعت احلجاج ، وهو على املنرب يقول : اتقوا هللا و 
اس أن ت النر وهللا لو أم ك ،ا مثنوية ألمري املؤمنني عبد امللمثنوية وامسعوا وأطيعوا ليس فيه

و أخذت هللا لو،  خيرجوا من ابب املسجد فخرجوا من ابب آخر حللت يل دماؤهم وأمواهلم
آنه من عند أن قر  زعمربيعة مبضر لكان ذلك يل من هللا حالال ، وما عذيري من عبد هذيل ي

.  م عليه وسلصلى هللا بيهعراب ما أنزهلا هللا على نهللا ، وهللا ما هي إال رجز من رجز األ
 وقال األعمش واان وهللا مسعته منه .

ن مومواقفه مع  غريمها و ن الزبري وسعيد بن جبريويكفيه إجراما قتله خيار األمة كعبد هللا ب
  ظفرهم أشرف منه معلومة كموقفه مع أنس وأمساء وغريمها 

 قال : علي بن أيب طالبلم كما يف الصحيح مبريا . وعن وقد مساه النيب صلى هللا عليه وس
اللهم كما ائتمنتهم فخانوين ونصحت هلم فغشوين ، فسلط عليهم فىت ثقيف الذايل امليال 
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: وما خلق بن علياحلسن  وحيكم فيها حبكم اجلاهلية . قالأيكل خضرهتا ، ويلبس فروهتا ، 
 احلجاج يومئذ .

مث صار   طالبن أيببكان انصبيا خبيثا مبغضا لعلي لثقفي  ونثين ابملختار بن أيب عبيد ا
 شيعيا منتقما من قتلة احلسني 

 مبريا و ثقيف كذااب  إن يف ولهوهو الثاين الذي ذكره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع املبري بق
كان املبري يب ، و الغ فكان الكذاب هذا ، ادعى أن الوحي أيتيه ، وأنه يعلمقال الذهيب : 

 احلجاج ، قبحهما هللا
 و املختار بنكذاب هال وقد ذكر البيهقي هذا احلديث يف دالئل النبوة: وقد ذكر العلماء أن

ه، ولكن ما حى إلييو  أيب عبيد، وكان يظهر التشيع ويبطن الكهانة، وأسّر إىل أخصائه أنه
 أدري هل كان يّدعي النبوة أم ال؟

وم نتقم به من قد ما ابع ال أراح هللا املسلمني منهوال شك أنه كان ضاال مض قال ابن كثري :
وَن مبَا َكانُوا َيْكِسبُ  ِمنَي بـَْعضاظَّالِ ال آخرين من الظاملني، كما قال تعاىل: } وََكَذِلَك نـَُويلِّ بـَْعضَ 

} 
ام عن ربيل قي جقال: دخلت على املختار فألقى يل وسادة وقال: لوال أن أخ عن رفاعة

 هذه أللقيتها لك.
ِإنَّ : } وَ عاىلتفقال: صدق، قال  قيل البن عمر: إن املختار يزعم أن الوحي أيتيه.و 

َياِطنَي لَُيوُحوَن ِإىَل أَْولَِيائِِهْم {  الشَّ
: اي أاب قال لهفبيد أنيسة بنت زيد بن األرقم: أن أابها دخل على املختار بن أيب عوعن 

 لى هللاعهون رت وتعست، أنت أفقال له زيد: خس عامر لو شفت رأي جربيل وميكائيل.
 من ذلك، كذاب مفرٍت على هللا ورسوله.

 . عن الشعيب قال : أقرأين األحنف كتاب املختار إليه يزعم أنه نيبو 
 : وقال املختار هب .جهز ابن األشرت حلرب عبيد هللا بن زايد ومعه كرسي على بغل أشوقد 

ن ن ، فتأمل ابه يدعو ا ب إسرائيل . فحفو هذا فيه سر ، وهو آية لكم ، كما كان التابوت لبين
عكفوا على  ئيل إذسرااألشرت ، وقال : اللهم ال تؤاخذان مبا فعل السفهاء منا سنة بين إ

 العجل .
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مللة، ن، وفارقوا ان الديا مِ وأما اخلوارج: فمرقو وأما اخلوارج فيكفي فيهم قول حرب الكرماين : 
طان جوا على السلى، وخر هلدة، َفَضلُّوا عن السبيل واوشردوا َعِن اإلسالم، وشّذوا عن اجلماع

ن مَ الفهم، إاّل خا َمن َدو واألئمة، وَسّلوا السيف على األمة، واستحلوا دماءهم وأمواهلم وعا
وهم يشتمون  .هم قال بقوهلم، وكان على مثل قوهلم ورأيهم، وثبت معهم يف بيت ضاللت

ابلكفر  رموهنم، ويوأختانه، ويتربؤون منهمأصحاب حممد صّلى هللا عليه وسّلم وأصهاره 
 ب القرب، والن بعذامنو والعظائم، ويرون خالَفهم يف شرائع الدين وُسَنن اإلسالم، وال يؤ 

ى صغرية أو  أو أت ذبةكاحلوض، وال الشفاعة، وال خبروج أحد ِمن النار، ويقولون: َمن كذب  
ولون بًدا، وهم يقألًدا دا خميف النار خالكبرية ِمن الذنوب فمات ِمن غري توبة فهو كافر، فهو 

اّل خلف اعة إمال يرون اجل ضة،بقول البكرية يف احلبة والقرياط، وهم َقَدرِيّة جهمية مرجئة راف
ه، فطر قبل رؤيتل والهلالإمامهم، وهم يرون أتخري الصالة عن وقتها، ويرون الصوم قبل رؤية ا

ًدا يم ابلدرمهني الدره رونرون املتعة يف دينهم، ويوهم يرون النكاح بغري ويل وال سلطان، وي
عليهم طاعة  لسلطانلون بيد حالاًل، وال يرون الصالة يف اخلفاف وال املسح عليها، وال ير 

 وم ضاللة أنْ كفى بق، و وال لقريش عليهم خالفة، وأشياء كثرية خيالفون فيها اإلسالم وأهله
 هـا.رقة.ملاان اإلسالم يف شيء، وهم يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم فليسوا مِ 

 ؟؟؟؟؟؟؟فهل أئمة الصالة اليوم أخبث وأضل وأكفر عند القوم من هؤالء ؟؟؟؟؟
م ايك لعلإو وفقنا هللا  - يقول اإلمام ابن حزم رمحه هللا تعاىل يف رسالة اإلمامة:).. ذكرت 

 يدري ثرية الكمًا  أنك رأيت الرجل يصلي خلف الرجل اإلمام أاي –يقرب منه وعمل يرضيه 
ليت كشفت اج فهي وار مذهبه. فاعلم _ عافنا هللا وإايك_ أن البحث عن مثل هذا أحدثه اخل
د ؤابن أيب داثق مع لواالناس مذاهبهم وامتحنتهم يف ذلك وسلك سبيلهم املأمون واملعتصم وا

تابعني من يار الخال و وبشر املريسي ومن هنالك وما امتنع قط أحد الصحابة رضي هللا عنهم 
وري حلر الصالة خلف كل إمام صلى هبم حىت خلف احلجاج وجيش بن دجلة وجندة ا

 ... إىل أن قال:  وكل متهم ابلكفرواملختار 
 ا.هـ فإن كنت ال تستجيز الصالة خلف من مسيت لك فقد خسرت صفقتك (
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  2#مسائل_شائكة_
 (13أحكام الدور وسكاهنا )

 ح ئالذاب
لك الدور هل سواق ت أيف تتفرع عن أحكام الدور مسألة اللحوم اليت من األمور املشكلة اليت

 هي حالل أم حرام أم متوقف فيها ؟؟
نكن أنكل  ال فلمطو  وقد كنا يف بداية الطلب نعاين من تلك املسألة واستمرت معنا سنوات
 ناليسمو و ين من ذابئح مصر مثال على اعتبار أن جل اجلزارين اليصلون ويسبون الد

 ني .ت السنشراننا الأنكل شيئا من اللحوم املستوردة والزلنا على ذلك منذ عكما أ
وح على رع مفتلتو اولكن ننبه على أمر وهو الفرق بني احلكم الشرعي وبني التورع فباب 

 اب. فة الر ل خماتركنا تسعة أعشار احلال فقد روى الشعيب عن عمر أنه قال : مصراعية 
 جيعل بينه الل حىتاحل ميمون بن مهران قوله : )ال يتم للرجلوروى أمحد يف كتاب الورع عن 

 وبني احلرام حاجزا من احلالل(.. 
 يفيعين حديثه  .كر وعن ابن سريين قال : مل أعلم أحدا استقاء من طعام أكله غري أيب ب

 الصحيح يف أكله من طعام الغالم الذي تكهن لرجل يف اجلاهلية .
 قة ل الصدإب لك أنه استقاء لبنا شربه خطأ من حليبقلت : قد روى مالك عن عمر كذ

 أخذ احلالل الصرف، وترك كل ما فيه شبهة.والورع : هو 
ى اَّللَُّ َعَلْيِه اَّللَِّ َصلَّ  ُسولَ رَ ُت وأصل ذلك حديث النـُّْعَماِن ْبِن َبِشرٍي يف الصحيح قَاَل مسَِعْ 

ٌ َوِإنَّ ا ٌ حْلَرَاَم بَ َوَسلََّم يـَُقوُل : ِإنَّ احْلالَل َبنيِّ نَـُهَما وَ نيِّ ُمُهنَّ َكِثرٌي ِمْن النَّاِس ُمْشَتِبَهاٌت اليـَْعلَ  بـَيـْ
بُـَهاِت اْسَترْبَأَ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه وَ  رَاِم َكالرَّاِعي يـَْرَعى بُـَهاِت َوَقَع يف احلَْ َع يف الشُّ ْن َوقَ مَ َفَمْن اتَـَّقى الشُّ

 ِفيِه .َحْوَل احْلَِمى يُوِشُك َأْن يـَْرَتَع 
 ه البأس،ب مما ذاراً حال يكون الرجل من املّتقني حىت يرتك ما ال أبس به ي مرفوعا : رو و 

تحرمي لك ابلذتعدى من ذبح يده تورعا فهو حر يف نفسه ولكن ال يإال فمن أحب أال أيكل 
 على غريه وجتشم الفتوى الشرعية وهو ليس من أهلها

ئح ويف اآلونة األخرية تفاقم األمر حيث انتشر الغلو وقد عاىن اإلخوة األمرين يف مسألة الذاب
ومل يقتصر الغالة على أنفسهم وإمنا حرموا ما أحل هللا على إخواهنم بناء على تكفريهم 
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املسلمني تبعا حلكمهم على الداير اليوم مبا فيها مكة واملدينة أبهنا كلها داير كفر وحكمهم 
 مما حرموه مما أحله هللا الذابئح .على األعيان ابلكفر والشرك والردة فكان 

الل ز حالل  حتهوموضوع الذابئح قريب من أمر الصالة فكل من كان أصله اإلسالم فذبي
من  ن وليسالدي فهذا نوع من االبتداع يفعن عقيدته وصحتها والحيل السؤال والتحري 

 منهج أهل السنة واجلماعة 
ابئحها لذا فذم و صل يف أهلها اإلسالوعليه ففي دار اإلسالم مهما كانت دار فسق فاأل

 .حالل 
عقيدة هول الجم سئل علماء اللجنة الدائمة : ما حكم أكل اللحوم عندما يكون الذابح

 والصالة وراءه ؟
يف  م عنه احنرافمل يعلو ،  فأجابوا : " إذا كان املسلم ظاهرا ، جمهول احلال ابلنسبة لعقيدته

 ته "عقيدته صحت الصالة وراءه وأكلت ذبيح
م ى أوهل مس حبهو حصل الشك يف صحة ذواألصل يف املسلم املستور أن ذحبه حالل حىت ل

 مل يسم 
 وأساس ذلك احلديث الصحيح عن عائشة وسيأيت

ة سواء ر الصالأم أما اإلشكال ففي املسلم الذي ظهر منه فسق أو بدعة حسب ما تقدم يف
 بسواء 

 فأما ذبيحة الفاسق فال إشكال يف حلها 
ل العذر ابجله لقضية خرىاملسلم الواقع يف شرك أو كفر فهذا هو مربط الفرس فنعود مرة أ أما

ر قن تلك األمو لك وأتذيف  فمن قرأ ما كتبناهوتكفري املعني وتكفري العاذر والشروط واملوانع 
 زالت عنه اإلشكاالت كلها واحلمد هلل 

 ؟حة م اإلابأل وم هل هو احلوهناك جزئية خيلط البعض فيها وهي مسألة األصل يف اللح
واجلمهور على أن األصل يف اللحوم التحرمي ومن خالف يف ذلك فهو يف احلقيقة غري خمالف 

اإلابحة لقوله تعاىل ) يف األشياء ألن اخلالف صوري عند التأمل وخالصة األمر أن األصل 
األبضاع إال خلق لكم ما يف األرض مجيعا ( مث خصص من ذلك أمور فنهى هللا تعاىل عن 
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عية فاألصل األصيل احلل وتفرع عنه بنكاح مشروع وهنى عن امليتة إال ما ذكيت ذكاة شر 
 أصل التحرمي للنصوص القاضية بذلك وسيأيت من النقول عن أهل العلم ما يوضح املسألة 

ذا إ»ال: قملسو هيلع هللا ىلص  ودليل التفصيل حديث عدي بن حامت رضي هللا عنه يف الصحيح عن النيب
، سَك على نفسهمنا أمفإ  ومسَّيَت فأمَسَك وقتَل فُكْل، وإن أكَل فال أتكْل؛أرسلَت كلبكَ 

ها قتْل، ك ال تدري أي؛ فإنكلْ أتوإذا خالَط كالابً مل يُذكر اسُم هللا عليها فأمسكَن وقتلَن فال 
ِء  املا، وإن وقَع يففُكلْ  مكَ وإن رميَت الصَّيَد فوجدته بعد يوٍم أو يومنِي ليس به إال أثر سه

 فال أتُكْل .
اة املبيحة  الذكك يفقال النووي رمحه هللا: "فيه بيان قاعدة مهمة وهي أنه إذا حصل الش

 للحيوان : مل حيل؛ ألن األصل حترميه، وهذا ال خالف فيه" 
 : الط املبيح أم د الشر وج وقال ابن القيم : ملَّا كان األصل يف الذابئح : التحرمي ، وشك هل

 «صله يف التحرمي بقي الصيد على أ
ال ابلذكاة إ حيل ، القال علماؤان: األصل يف احليوان التحرمي»وقال ابن العريب املالكي: 

 « والصيد؛ فإذا ورد الشك يف الصائد والذابح بقي على أصل التحرمي
 ستباح ابألمرتهي ال ة؛ فالبهيمة أصلها على التحرمي حىت تتيقن وقوع الذكا»وقال اخلطايب : 

 «املشكوك
حليواانت عة، واملشرو افاألصل يف األبضاع املنع إال ابألسباب » ويقول اإلمام الشاطيب : 

 « شروعةور املألمااألصل يف أكلها املنع حىت حتصل الذكاة املشروعة، إىل غري ذلك من 
ل ذكيت هذبيحة ال وهذه املسألة الصواب أن موضوعنا خارجها ألهنا تتعلق حبال الشك يف

 م ال ؟المه أإس م ال وليس املراد هبا الشك فيمن ذكاها هل هو ابق علىذكاة شرعية أ
 والفرق دقيق ولكنه واضح لطالب العلم .

و جموس فهنا نيون أوث ن فيهم مسلمون وفيهمبيحة الندري من ذحبها ألن اجلزاريفلو عندان ذ
  ؟الم أم سلميتنع أكلها ابعتبار األصل يف الذابئح املنع والندري هل ذحبها امل

 حيل اليه من لد فبلو وجدان شاة مذبوحة ومل ندر من ذحبها؛ فإن كان يف »قال النووي: 
، ذكاة املبيحةيف ال لشكلذكاته كاجملوس مل حتل، سواء متحضوا أو كانوا خمتلطني ابملسلمني؛ 

 «واألصل التحرمي، وإن مل يكن فيهم أحد منهم حّلت، وهللا أعلم
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ى ثالثة لشك عل: اثانية: قال الشيخ أبو حامد األسفراييينالفائدة ال»وقال السيوطي : 
 له،أضرب شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح، وشك ال يعرف أص

اة مسلم هنا ذكألم فاألول مثل أن جيد شاة يف بلد فيها مسلمون وجموس فال حيّل حىت يع
 «ألهنا أصلها حرام وشككنا يف الذكاة املبيحة

ار لد كفّ مني ببوسئل عن شاة مذبوحة وجدت يف حملة املسل» اهليتمي : وقال ابن حجر 
بوحة اليت ة املذلشااوثنية، وليس فيهم جموسي وال يهودي وال نصراين، فهل حيّل أكل تلك 

سلم أو حبه كم ذوجدت يف تلك احمللة أم ال؟ فأجاب: أبنه حيث كان ببلد فيه َمن حيلّ 
بلد شياه تلك الي به كمجوسي أو وثين أو مرتد، ورؤ يهودي أو نصراين، وَمن ال حيّل ذحب

 «األصل عدمه و ملبيح ح امذبوحة مثاًل، وشّك هل ذحبها َمن حيّل ذحبه مل حتّل للشك يف الذب
هذا ليس و ليلهم ددم هذا هو مقصد العلماء من قوهلم إن األصل يف اللحوم التحرمي وقد تق

على أهلها  ر يغلبدو  م أو الذابئح اليت يفموضوعنا وإمنا موضوعنا ذبيحة من أصله اإلسال
وم احلل  اللحيفألصل دليل من قال ادليله اإلسالم فهنا خيتلف األمر وينتقل ملوضوع آخر 

 سول هللا: إنر ا: اي الو وأصله ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي هللا عنها ، أن قومًا ق
وسلم:  لى هللا عليهصهللا  سولر أم ال، فقال  قوماً أيتوننا ابللحم ال ندري أذكروا اسم هللا عليه

 «مَسُّوا هللا عليه وُكُلوه»
وننا جلاهلية أيتعهد اب يثوويف رواية عند أيب داود : أهنم قالوا: اي رسول هللا! إن قومًا حد
 هللاول هللا صلى قال رس، فبُلحمان الندري أذكروا اسم هللا عليها أم مل يذكروا، أفنأكل منها

 « مَسُّوا هللا وُكُلوا»: عليه وسلم
يح أو ان صحإمي لو عندان ذبيحة وذحبها من أصلهم اإلسالم ولكن هناك شك هل هم علىف

ل بئح التحرمي  الذابل يفقاموا ابلتذكية املشروعة من تسمية وحنوها أم ال فهنا اليقال األص
ات ن النكمذا هيقال األصل يف املسلم صحة إسالمه وسالمة ذبيحته ومشروعيتها ولعل 

  ر أخرى كثريةون أمو دنا املهمة يف ذكر أكل الذبيحة يف تعريف املسلم يف قوله : وأكل ذبيحت
فقال من  وماله لعبدسأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال اي أاب محزة ما حيرم دم افقد 

سلم للملم له ما و املسفه شهد أن ال إله إال هللا واستقبل قبلتنا وصلى صالتنا وأكل ذبيحتنا
 وعليه ما على املسلم . أخرجه البخاري وغريه 
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اًة َمْذبُوَحًة ، فـََوَجْدت شَ  اِري ،دَ  وقد ذكر ابن قدامة أثرا َعْن َوااَلَن ، قَاَل : انـْتـََهْيت إىَل 
ْسَوُة : النِّ  ُيَصلِّي ، فـََقاَل ُغاَلِمي اَل   إنَّ فـَُقْلت : َمْن َذحَبََها ؟ قَالُوا : ُغاَلُمك . قـُْلت : َوَاَّللَِّ 

َي ، فـََرَجْعُت إىَل اْبِن َمْسعُ   ْكِلَها .َذِلَك ، فََأَمَرين أبَِ  أَْلته َعنْ ، َفسَ  ودٍ حَنُْن َعلَّْمَناُه ، ُيَسمِّ
 الم ذا الغى هومعلوم أن الصحيح كفر اترك الصالة إال أنه مل تثبت الردة شرعا عل

 ويف دار املسلمني األصل يف الذابئح احلل 
وس؛ ألن جمسكنها ية يوال يصح شراء حلم جمهول الذكاة الشرعية بقر "اي األنصاري: قال زكر 

لبلد مسلمني أهل ا البغاألصل يف احليوان التحرمي، فال يزال إال بيقني أو ظاهر، فإن كان 
 عذكره يف اجملمو  "صح شراؤه، فإنه جيوز أكله عمالً ابلغالب والظاهر

بيحِة إن اشُتبِ ويف املوسوعة الفقهية : حَيُرُم أكْ  ُب ُسكَّاِن البَـَلِد إذا كان غالِ  ،فيها  هَ ُل حَلِم الذَّ
ذاِهِب الِفقهيَِّة ا

َ
شَّاِفعيَِّة ، ، واملاِلكيَِّة ، وال احلََنفيَّةِ  بَعِة:ألر ال حتَِلُّ ذابِئُحهم ، وذلك ابّتِفاِق امل

حتقُِّق الذَّكاِة  توقَُّف علىيَ ألكِل ا واحلَنابِلِة ؛ وذلك ألنَّ األصَل يف اللُّحوِم احلُرمُة؛ إذ ِحلُّ 
 في الشَّرعيَِّة، فصار ِحلُّ األكِل َمشكوًكا فيه، فلو كان الغاِلبُ 

ُ
األكُل؛ َعَماًل  سِلمنَي جازها امل

فيِد للِحلِّ .
ُ
 ابلغاِلِب امل

ل ر مسألة األصاعتبا رامواليعرف يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم وال يف زمن الصحابة الك
ر افقني فما ذكن املنم مم اإلسالم بل شهد القرآن بكفر قو يف اللحوم التحرمي فيمن كان أصله
كفرهم فلم   الف يفع اخلواخلوارج كانت هلم صولة ودولة م، منع من ذابئحهم وال حتذير منها 

ح أماكن  ذابئيفحد أمتنع ذابئحهم واختلف السلف يف كفر احلجاج وخرجوا عليه ومل يتكلم 
 مع انتشار ملسلمنيوق اوقامت دولة اجلهمية فلم مينع الناس وينهوا عن الذابئح يف سنفوذه 

إلكراه كما اه حتت ا بالقول خبلق القرآن حىت أصبح دين العوام وأجرب عليه العلماء وأفتو 
  فيت بتحرميهاأم وال اقهقامت دول كفرية كالدولة العبيدية ومل مينع املسلمون من ذابئح أسو 

الشركيات و لتصوف اار ماننا احلايل األمر الخيتلف كثريا عن أزمنة مرت من انتشوحنن يف ز 
ن ا يف أزمنة منني كمقواوترك الصلوات والوقوع يف مكفرات وترك للحكم مبا أنزل هللا وسن ال

 يها .توقف فال الدولة العثمانية وغريها واليعرف أحد أفىت بتحرمي ذابئح السوق أو
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قف فيها يف و التو أني أهل العلم أفىت بتحرمي ذابئح أسواق املسلم والنعرف حاليا أحدا من
واألكثرية  الكفر الدببالد املسلمني قاطبة بل النزاع على أشده يف اللحوم املستوردة من 

 يبيحوهنا .
كرب من شرك األال وأشد ماذكر يف ذلك فتاوى يف املنع من أكل ذابئح من أتكد وقوعه يف

ق اليت ثبت ض الفر بع وكذا يفليهم الشرك عند من مل يعذرهم ابجلهل القبوريني الذين ثبت ع
 . تكفري أهلها ابلعموم كاجلهمية

لو ذبح ني : ن عثيماب االختالف يف تكفري املعني ولذا قال الشيخ نوتلك املسألة متفرعة ع
ألنه بيحته، ذ حتل الة اترك الصالة ذبيحة، ودعا إليها رجلني، أحدمها يقول: إن اترك الصال
من كفره ال و كفره،  يالمرتد، والثاين يقول: حتل ذبيحته، ألنه غري مرتد، فهنا أيكلها من 

 أيكلها. اهـ من الشرح املمتع.
بتدعة الة املم غمنهوحيمل قول بعضهم على التورع وحيمل قول البعض اآلخر على من كان 

 روي عن وكيع ذا كماوه حلجةوإقامة اوقع عليه الكفر بعد استيفاء الشروط وانتفاء املوانع و 
 َن .و يف َذاَبِئِح اجْلَْهِميَِّة، قَاَل: اَل تـُؤَْكُل ُهْم ُمْرَتدُّ 

مهور لفته جلخاملوحيمل قول البعض اآلخر على غلوه أو لشدة الضغينة فال عربة بقوله 
 العلماء . 

 وهذا كله بعد التثبت من صحة نسبة القول لصاحبه .
عمر بن  مسعت :قوليلكالم : مسعت بالل بن أيب منصور املؤذن فمثال روى اهلروي يف ذم ا

هل  سلمني وال أبابئح األشعرية؛ ألهنم ليسوا مب: "ال حتل ذ -رمحه هللا تعاىل–إبراهيم يقول 
 كتاب وال يثبتون يف األرض كتاب هللا .

 : فهذا فيه عدة أمور 
ند من عراحل ة مباألشاعر اهلروي نفسه صاحب صوفيات جتعل ذبيحته أشد حترميا من ذابئح 

حىت يوثق  روايتهبربة ععلى نفس املنهج وبالل بن أيب منصور مل نقف له على ترمجة فال سار 
م دور اإلسال شيخاع دام وقد كان لوعمر بن إبراهيم حنبلي مبغض لألشاعرة وبينهما صر 

 .ملوضع ا  هذاغري كما ذكران يفيف التأليف بينهما وإزالة ما يف نفوسهم على بعض   عظيم
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يف كتابنا  ا بيناب مونعود فنقول العمدة يف ذلك على تكفري املعني فمن مل يكفر عينا حس
 تكفري املعني صحت إمامته وحلت ذبيحته .

للحوم ولو ا من اانععلى أن هناك من أهل العلم من توسع يف األمر توسعا زائدا فلم ير م
كر ذ أتكلوا مما  كم أالا لقد قال تعاىل ) ومبذبح الكافر األصلي ومنهم الشوكاين رمحه هللا ف

ذبح فهو و عليه  هللا عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم ( فاعترب أن كل ما ذكر اسم هللا
 يه فكل ( علم هللاحالل أكله وفقا لقوله صلى هللا عليه وسلم ) ما أهنر الدم وذكر اس

ح لغري هللا ري ذابجل غ وهللا عز  إذا ذبح الكافر ذاكرا السم: أقول  :قال اإلمام الشوكاين 
 اقعة على هذهحة الو ذبيوأهنر الدم وفرى األوداج فليس يف األدلة ما يدل على حترمي هذه ال

للمسلمني  ب فيهاطاالصفة وال يصح االستدالل مبثل قوله عز و جل إال ما ذكيتم لكون اخل
عد بن ذلك م خارج ألان نقول اخلطاب فيها لكل من يصلح للخطاب فمن زعم أن الكافر

 أن ذبح هلل ومسى فالدليل عليه .ا.هـ
 وقد وافقه على ذلك بعض املتأخرين كالقنوجي البخاري .

ب الشافعية فذهلم ملساوهناك من األئمة من مل ير وجوب التسمية على الذبيحة طاملا ذحبها 
لتذكر فلو يده ابا قإىل سنيتها وعدم وجوهبا، وهو رواية عن مالك وأمحد ومن قال بوجوهب

 نسي فذبيحته حالل .
ية اهنم كالنصري ا أبعيليهأما الطوائف الكفرية اليت أمجعت األمة على كفرها وكفر املنتمني إ

هللا  لو ذكروا اسمو ئحهم ذاب والدروز واإلمساعيلية والقاداينية والبهائية وحنوهم فهؤالء الحتل
 قط .يف اشرتاطه التسمية فمن وافقه عليها خالفا للشوكاين 

ى التفصيل من ير  ماأهم كفر أعياهنم مطلقا عوامهم وعلمائ  ويلحق هبم الرافضة عند من يرى
يف  املهم ابألصليه فيعفذر فيستثين العوام حىت يتبني منهم أتليههم لعلي مثال وما الميكن الع

 استيفاء الشروط وانتفاء املوانع قبل حترمي ذابئحهم .
ية  فيها الداعدرر السنية " : كل بدعة كفرانكما يف " ال  - ه هللارمح -قال اجملد ابن تيمية 

 فإننا نفسق املقلد فيها .
  وقد نص كثري من العلماء على حترمي ذابئح الرافضة وعدم حل تزوجيهم

 دة(ر م أهل هنألقال طلحة بن مصّرف: )الرافضة ال تنكح نساؤهم، وال تؤكل ذابئحهم، 
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ليهود خلف ا ليتليت خلف اجلهمي والرافضي، أم صوقال اإلمام البخاري : )ما أابيل ص
 ُيشهدون، حون والناكيوالنصارى، وال يسلم عليهم وال يعادون أي ال يزارون يف مرضهم وال 

 .ئحهم(ذاب أي ال ُتشهد جنائزهم ألهنم ماتوا على غري ملة اإلسالم ، وال تؤكل
ودي، ومل ة اليهيحكلت ذبوقال أمحد بن يونس: ) لو أن يهوداًي ذبح شاة، وذبح رافضي أل

 آكل ذبيحة الرافضي، ألنه مرتد عن اإلسالم (
ن ملزواج صح افقد سئل هل يوالخيفى اخلالف يف ذلك لكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 الرافضية ؟
يـَُزّوَِج ُمَولِّيَـَتُه  نْ َبِغي لِْلُمْسِلِم أَ ٍل َواَل يـَنْـ َضاَل  وَ فأجاب : الرَّاِفَضُة اْلَمْحَضُة ُهْم َأْهُل َأْهَواٍء َوِبدَعٍ 

َكاِحَها نِ وَب َوِإالَّ َفرَتُْك ُجو َأْن تـَتُ  يـَرْ انَ ِمْن رافضي َوِإْن تـََزوََّج ُهَو رافضية َصحَّ النَِّكاُح إْن كَ 
ُ َأعْ   َلمُ أَْفَضُل لَِئالَّ تـُْفِسَد َعَلْيِه َوَلَدُه . َوَاَّللَّ

دعون ي علمًا أبهنم ،ية ابئح الشيعة اجلعفر وسئل علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء : عن أكل ذ
 علياً واحلسن واحلسني وسائر سادهتم يف الشدة والرخاء :

 فأجابوا :
سن ن علياً واحلة يدعو فري"إذا كان األمر كما ذكر السائل من أن اجلماعة الذين لديه من اجلع

كل من ل األحيال واحلسني وسادهتم فهم مشركون مرتدون عن اإلسالم والعياذ ابهلل ، و 
 ا.هـذابئحهم ، ألهنا ميتة ولو ذكروا عليها اسم هللا .

ن ابلعموم لك ولكذيه فاشرتاط ثبوت ذلك ألن دين الرافضة معلوم  ا يوافق ما قدمناه منوهذ
ناط ماملعني يف  ن وقوعت مال على التعيني فقوهلم إذا كان األمر كما ذكر السائل تقييد للتثب

 ضة وحنن قطعاالراف ا منرات السنني ابملدينة املنورة وأشهر طباخيهولذا فقد عشنا عشالشرك 
إلسالمية اامعة اجل الأنكل من ذابئحهم ولكن مل تكن فتاوى العلماء هناك بذلك بل والئم

دهم وأشهر من عن لونواملشايخ كان كثري منها من عندهم ومجهور املسلمني يف املدينة أيك
 وقدبخ دى املطومها رافضيان والذبح يكون لسودة أبو هناك مطبخ الصبة ومطبخ مطبخ 

 . وصرف املسلمني عنهم ولكن دون جدوى ة الرافضةافتتحنا مطبخا ملنافس
حلسن ليا واو عوقد أفصحت بذلك للداللة على قصد الفتوى التأكد من كون الذابح يدع

 واحلسني وليس جمرد االنتساب للرافضة .
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 : مما تقدم كلهواخلالصة 
واق ئح أسيف ذلك ذاب فيدخلحة مبهمة يف داير املسلمني فاألصل فيها احلل أي ذبي -1

ه والرافضة شب نصرييةق الوالعراق وغريها إال مناطاملسلمني يف مصر والسودان وتركيا والشام 
 .دورم الوهذا اجلزء املتعلق بسلسلتنا يف أحكااحملضة حيث الذابئح ذابئحهم 

ه ومن متحانقيدته وال اي حالل والحيل التثبت من عأي ذبيحة ذحبها مسلم مستور فه -2
 .كذبيحة أي جزار مستور فعل فهو مبتدع  

و ها فهالل ومن حرمحأي ذبيحة ذحبها مسلم فاسق أو مبتدع بدعة غري مكفرة فهي  -٣
 لم .ه وسكذبيحة أي جزار حليق مدخن مسبل يتوسل ابلرسول صلى هللا عليمبتدع  

أو مل  شرعا مل تثبت ردتهو ع يف شرك أو كفر أو بدعة مكفرة ذحبها مسلم واقأي ذبيحة  -4
رك اتذبيحة كة  يكفر إبمجاع العلماء فذبيحته حالل ومن حرمها فله وجهة شرعية معترب 

 الصالة واجلهمي والقبوري .
ركه شم بكفره أو أي ذبيحة ذحبها مسلم يف األصل ولكن ثبتت ردته شرعا أوحك -5

يحة اب كذبلكتلكفار واملشركني والتلحق بذابئح أهل اابإلمجاع فهي حرام كذبيحة ا
 .يف الرافضي  كالموتقدم الالنصريي والدرزي والقادايين 

 سعة من فهو يف دتهأما من تورع فلم أيكل إال من ذبح يده أو ذبح من يثق يف دينه وعقي
 فيق .لتو اأمره طاملا كان فعله تورعا الحكما شرعيا خمالفا ملا تقدم وابهلل 
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  2#مسائل_شائكة_
 (14)أحكام الدور وسكاهنا 

 االحتطاب
 منذ د كتبنا مقاالفري وقلتكمن بالاي ما مرران به يف زماننا قضية استحالل الفروج واألموال اب

ك أيضا وقد يف ذل ألحبةاوابألمس القريب كتب أحد . فرتة عن هذه البلية والرزية كل الرزية 
انة ومايسمى واخلي غدروكان جلها عن خلط رهيب بني السرقة وال اهنالت األسئلة عن األمرين
ة وقوعه لكثر ك  ذلوقد راسلين أحد طلبة العلم لعزمه الكتابة يفاالحتطاب عند الفقهاء 

نتدى لق به يف املوى تتعفتا وتوالت املراسلة بيننا حول املوضوع وأجبنا عنابلشام والتخبط فيه 
دور ف الكل ذلك لتعلق موضوع االحتطاب بتوصيأكثر من مرة وسنذكر هنا خالصة  

 وأحكامها .
 ونبدأ بسوق طرف من الفتاوى املشار إليها مث حنرر املسألة :

 ما هو االحتطاب يف الشرع؟السائل : 
 ريق املغالبة عن طربينياالحتطاب هو نوع من اغتنام أموال الكفار األصليني احلالطرهوين : 

 ثةرسلها اإلمام وللفقهاء فيه أقوال ثالوالقهر ويكون بفعل طائفة مل ي
 غنيمتهم كغنيمة غريهم ، خيمسه اإلمام ، ويقسم ابقيه بينهم . 

 هو هلم من غري أن خيمس . 
 أنه ال حق هلم فيه .

 حوط .والقول األول أ
 ص غدرةء لصو هؤالفوالعالقة لالحتطاب بسرقات وغدر املقيمني يف بالد الكفر دون جهاد 

 
بتت ل من ثوه يمةوالغن والفيءفرق بني االحتطاب الالفاضل سؤال ماهو  شيخناالسائل : 

 ردته جائز ماله ؟
ما كان فو جيش ية أالفيء والغنيمة يكوانن عن طريق الغزو أبمر اإلمام بسر الطرهوين : 

ة وخيتلف ه القصهذ بقتال فغنيمة وما كان بصلح ففيء وأما مال املرتدين فال دخل له يف
 عاردة شر ت الوهذا طبعا بعد ثبو  ن لبيت مال املسلمني أم لورثتهماحلكم فيه أيكو 
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هلم بطريقة م أمواغتنااشيخ هل جيوز سلب أموال الطائفة املمتنعة بشوكة هل جيوز السائل : 
 ؟م الفيء أم حكمها حكم السلب أهل فيها مخس االحتطاب و 

 التوضيح ابرك هللا فيكم نرجو
غالبة ورة املصيف  ادر املسائل الفقهية والتوجد إالاالحتطاب مسألة من نو الطرهوين : 

س من رة فليلصو اوالتعرض للقتال مع الكافر األصلي يف داره دار الكفر أما غري هذه 
 االحتطاب يف شيء وهو سرقة وخيانة

  
 ؟ هل جيوز سرقة مال الكفارالسائل : 

ر مث الرجوع ماتيس هابنتإذا كان ذلك يف تسلل لدار الكفر األصلي احملاربني واالطرهوين : 
ر وحنو نة وغدخيالدار اإلسالم جاز ذلك ويسمى االحتطاب وأما غري ذلك فغالبا سرقة و 

 ذلك
 

ن السرقة مهنا تعد أم أوز ن أيخذ ماله فهل جيو املرتد أبأحتطاب الكافر اهل جيوز  السائل : 
 حكام االحتطاب. أرجو بيان أ

ع متعامل يمن  له صلى هللا عليه وسلم.  أوحتطاب مال من يسب هللا ورسو اوهل جيوز 
 ؟الكفرة واملرتدين 

طاب من االحت إمنااليوجد شيء امسه احتطاب من مرتدين أو واقعني يف ردة و الطرهوين : 
 . نيطرفالكافر األصلي ويكون ابملغالبة وليس ابلسرقة خداعا يف أمن بني ال

 
 

 الفاضل  شيخنا السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتهالسائل : 
م منهوا يأخذفخوات ابملخيم يذهبون للسوق ويوجد بعض البائعني يسبون هللا أيوجد 

ذ ماله خأوز فر وجيالبضاعة ويقولون هذا كان يدفعوا مثن أحوائجهم ويذهبوا خلسة بدون 
 وهذا من االحتطاب هل هذا الفعل صحيح
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ق من أصله التلح كفركام الوعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته الحيل ذلك فأحالطرهوين : 
حيل الملرتد ل ااإلسالم حىت تثبت ردته شرعا حسب ماذكرت يف كتاب تكفري املعني وما

مغالبة و  غزو يفا ألي أحد بل هو لورثته أو لبيت املال واالحتطاب ليس سرقة خلسة وإمن
 . للكافر األصلي

 
قة هل يعترب اله سر مخذ أذا مت ابألدلة الشرعية ا تفهامي املرتد الذي ثبتت ردتهاسالسائل : 

ون نع سيكاملمت امأعليه  اخيانة وسرقة أم احتطاب ولكن يصرف ابلفيء هذا اذا كان مقدور 
 . ذا مت احتطابهإحكمه حكم احلريب من حيث ماله 

 
وهذا ممتنع  ة شرعاالرد و لبيت املال على خالف وبعد ثبوتأاملرتد ماله لورثته الطرهوين : 

 طان الدولة اإلسالميةحصوله إال يف سل
 

لم أنه ليس قع لتعك والشيخنا الغايل طبعا الشاهد يرى ما ال يراه الغائب سأنقل السائل : 
 يف واقعنا اممتنع

كم كمهم ححار الذين كانوا من أهل السنة واآلن يف صفوف النصريية املرتدين هم كف
 النصريية ال عذر هلم ال أتويل وال جهل 

 ق ورجوعها للحكم النصريي هي داير كفر طارئ اآلن بعد خضوع املناط
حتطاب امة أم ة حمر الذي يسرق أموال هؤالء الذين خيتلطون ابجملتمع هل هو سرق: سؤايل 

 مشروع بل من اجلهاد ؟
 كانوا منا وفينا يوما ما  نأتكلم عن أموال الذي

را ؟ وهل هم ختياا ا أمماتغري شيئا .. هل هم يف صفوف النصريية خوفا أم إكراهالطرهوين : 
 مقاتلون أم فقط معهم قوال ؟

 تطب مغالب وغاز أم جماور ومداهن ليأخذ املال ؟مث هل احمل
ا فال كل هذ  لغيالزال اإلشكال قائما والصورة ليست من االحتطاب يف شيء ألهنا لو أ

 احتطاب من مرتد
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 ونشرع اآلن يف املقصود فنقول :
 الناس صنفان مسلم وكافر 

 أو حبق اإلسالمن الحيل أخذه إال بطيب نفس اا ماله مصفاملسلم مطلق
 نوعان أصلي ومرتدوالكافر 
 : عةربأأقسامه  كما بينا يف رسالة هل يف الكفار أبرايء أو مدنيون  فاألصلي

 كما املسلمالكافر املعاهد والذمي واملستأمن ماله مصان  
 وأما الكافر احلريب فماله مباح ال حرمة له كدمه 

بقتله وهنا  الردة حد تد فماله اليزول عن ملكه حىت تثبت ردته شرعا ويقام عليهوأما املر 
 ألقرب .ال وهو ملاخيتلف العلماء فمنهم من يورث ماله ألهله ومنهم من جيعله يف بيت ا

 وموضوع االحتطاب متعلق ابلكافر احلريب فقط وبضوابط معينة .
 هاب إىلالذ لتنا لتشبيهها حبلوقد أطلق على مسأ مجع احلطب يف األصل حتطاباالو 

  اخلالء جلمع احلطب .
 . التلصصو تالس على حنو السرقة واالخاحملاربني أخذ أموال الكفار  واملقصود هنا :

ا يف أرض فأغار  ملصرأو ا املدينةرمحه هللا: إذا خرج الرجل والرجالن من قال أبو حنيفة 
 احلرب، فما أصااب هبا فهو هلما وال خيمس. 

 المام ا إذن بغري ومن دخل دار احلرب وحده إلمام أبو جعفر الطحاوي رمحه هللا:ا وقال
 غنيمة، فهي له وال مخس فيه فغنم

غنيمة ما منا المة، إما يؤخذ على وجه التلصص ليس بغني: اإلمام اجلصاص رمحه هللا  قالو 
الصيد  من حاتملباغري هذا الوجه، فهو مبنزلة أخذ ا علىأوجف عليه ابملنعة، وما أخذ 

 وغريه.
دخل رجل أو رجال دار احلرب  وإن«إمام احلرمني أبو املعايل اجلويين رمحه هللا:  يقولو 

هنم ينفردون مبا سرقوه، وال أ املشهورمتخفني وسرقوا من أموال الكفار وأحرزوه؛ فاملذهب 
خذ على هذا الوجه من أموال الكفار كسبيل األ وسبيل ما ثبتت أيديهم عليه. خيمس

أصحابنا من قال:  ومنيقصد امللك فيها ابليد.  اليت، وما يف معناه من اجلهات الصطيادا



72 

 

واألصح أنه غري  لهاملأخوذ على جهة السرقة خمموس كالغنيمة، وهذا ضعيف ال أصل 
 ».خمموس

ملشروع احتطاب ة االوإمنا نريد بيان صور ، وحنن هنا النبحث حكم املال وهل خيمس أم ال 
 دار سلل إىلتام فيمن تلقاء نفسه دون أمر اإلماملسلم من داير اإلسالم ن ينطلق أوهي 

كون يف ويرهم لى كفعفيحوز ما يقدر عليه من أموال الكفار األصليني املتفق خفية الكفر 
 مبا حازه .ويعود إىل دار اإلسالم حال ذلك عرضة لالنكشاف والقتال 

 هذا هو االحتطاب املشروع 
م اليت اإلسال ل دارأن يعيش األخ داخ فهي ين يسألون عن االحتطابالذصورة اإلخوة  وأما

 يسطو على مثؤِمنا ما آمنا مؤَمن تعترب عند البعض دار كفر طارئ وقد حرران الصواب يف ذلك
م عليه  احلكم يفمال جاره أو من يعمل معه يف دكانه أو حنو ذلك ممن خيتلف أهل العل

 نفس احلاللدار بس اماتيسر له ويبقى كما هو يف نف ابلردة فضال عن الكفر األصلي فيسرق
. 

مونه ينعم مبا يقدفرين و لكامنا مؤمنا مؤمنا جياور اعيش املسلم يف دار الكفر األصلي آأو أن ي
له سرقة  يتيسر أو مور العينيةله من حقوق وخدمات فيطمع يف حيازة بعض األطعمة أو األ

نا وكأنه مل نا مؤممؤم كما هو مقيما بينهم انعماأو اختالس بعض األموال فيسرق ذلك ويبقى  
 يفعل شيئا بل رمبا يتظاهر ابلبحث عن السارق معهم .

 فاألول سارق شرعا لو قبض عليه أقيم عليه حد السرقة .
أهنم   ا على اعتبار، وهذ كفاراملعتربة حباله مع هؤالء الوالثاين خائن غدار خمفر لشبهة األمان 

 قدم .كما ت  لماملس لعتربوا كذلك فاملال يف األصل حمرتم كماكفار حربيون فإن مل ي
يء شدر على جل مسلم دار احلرب أبمان .. وقر : وإذا دخل  -رمحه هللا  -قال الشافعي 

ه يف أمان فهم من نهم يفن ممن أمواهلم مل حيل له أن أيخذ منه شيئًا قّل أو كثر؛ ألنه إذا كا
 .ا.هـ ذمةأهل الو ، ال ما حيل له من أموال املسلمنيمثله، وألنه ال حيل له يف أماهنم إ

: أكره للمسلم املستأِمن إليهم يف دينه أن يغدر هبم ألن  -رمحه هللا  –وقال السرخسي 
الغدر حرام، قال صلى هللا عليه وسلم : " لكل غادر لواء يركز عند ابب أسته يوم القيامة 

رجه إىل دار اإلسالم كرهت للمسلم شراءه يعرف به غدرته "، فإن غدر هبم وأخذ ماهلم وأخ
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منه إذا علم ذلك ألنه حصله بكسب خبيث ، ويف الشراء منه إغراء له على مثل هذا 
السبب وهو مكروه للمسلم ، واألصل فيه حديث املغرية بن شعبة رضي هللا عنه حني قتل 

عليه وسلم أن خيمس أصحابه وجاء مباهلم إىل املدينة فأسلم ، وطلب من رسول هللا صلى هللا 
 . ماله ، فقال : " أما إسالمك فمقبول ، وأما مالك فمال غدر فال حاجة لنا فيه

ض له لكونه  أتعر الي : قولـه " وأما املال فلسُت منه يف شيٍء " أ قال احلافظ ابن حجر :و 
قة الرف ؛ ألن ن غدراً ألماأخذه غدراً ، ويستفاد منه : أنه ال حيل أخذ أموال الكفار يف حال 

كفار لوأن أموال ا فراً ،كا  يصطحبون على األمانة ، واألمانة تؤدَّى إىل أهلها مسِلماً كان أو
أن يسلم   يده إلمكانملال يفارك إمنا حتل ابحملاربة واملغالبة ، ولعل النيب صلى هللا عليه وسلم ت

 قومه فريد إليهم أمواهلم .
هو من هم عندوم الي فال من يقال عليه مرتدصورة غري موجودة عند الفقهاء  فصورة اإلخوة

دار الكفر  نه والعلمون اليوم هو من يتكعندهم يتكلم عنه الفقهاء وال من يقال عنه الكافر 
 .الطارئ عند أهل اصطالحها قصدها أحد من الفقهاء بقوهلم دار احلرب 

ون اجتهاد قه دلفة ااالحتطاب جيب قصرها على الصورة املشهورة املعروفة عند أئم مسألةو 
 .جديد خاصة ممن اليقارب منزلة العلماء فضال عن اجملتهدين 
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  2#مسائل_شائكة_
 (15)أحكام الدور وسكاهنا 

 1-اهلجرة 
سلة يف تلك السل حريرهابت احلمد هلل على نعمه وآالئه فقد وصلنا إىل آخر املسائل اليت وعدان

حكم العمل  نا وهيعجتلداير وسندمج فيه مسألة أز الشائكة وهي حكم اهلجرة املتعلق هبذه ا
ى مسألة عرج علن نوالأبس أيف تلك الداير حيث سئلنا عنه أكثر من مائة مرة حىت مللنا 

التجنس لعمل و لة اولكن بسبب امللل نعتذر لألحبة عن إمجال األمر يف مسأالتجنس كذلك 
 لة .ألن كال منهما حتتاج لتفصيالت وليست تعنينا هنا ابألصا

 حثملبكما أن مسألة اهلجرة حتتاج ملؤلف خاص ولكن نذكر خالصتها يف هذا ا
ح حسب ما و الصلد أوابدئ ذي بدء نقول : حنن عندان دار كفر تشمل دار الردة ودار العه

 فصلناه
 وعندان دار إسالم وتشمل دار الفسق

 وعندان هجرة وسفر من دار الكفر إىل دار اإلسالم والعكس
 ات وسفرات داخل دور اإلسالم وأخرى داخل دور الكفروعندان هجر 

 وأساس مسألتنا هو اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم 
ى ي دور فسق علإمنا هق و نعلم أنه اليوجد اليوم دار اإلسالم احل يف السلسلة ومما سبق ذكره

فر الكار ن دممارجحناه أو دار كفر طارئ عند من يرى ذلك وحنن سنتكلم عن اهلجرة 
 ارئ فر الطالك اهلجرة من دار ماورد فيها النصوص وماقيل فيها يقال يفاألصلي وهي 

 اىل :تع وعمدة األدلة على وجوب اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم قوله
َتْضَعِفنَي يف اأْلَْرِض ۚ ا ُمسْ ْم ۖ قَالُوا ُكنَّ ِفيَم ُكنتُ  الُواقَ ْم ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَماَلِئَكُة ظَالِِمي أَنُفِسهِ 
 (٩7َساَءْت َمِصريًا )وَ ْأَواُهْم َجَهنَُّم ۖ مَ أُولََِٰئَك ا ۚ فَ يهَ قَالُوا أملَْ َتُكْن أَْرُض اَّللَِّ َواِسَعًة فـَتُـَهاِجُروا فِ 

روى البخاري عن حممد بن عبد الرمحن قال : قطع على أهل املدينة بعث فاكتتبت فيه 
 ابن عباس فأخربته فنهاين عن ذلك أشد النهي ، مث قال : أخربين ابن فلقيت عكرمة موىل

عباس أن انسا من املسلمني كانوا مع املشركني يكثرون سواد املشركني على عهد رسول هللا 
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صلى هللا عليه وسلم أييت السهم فريمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل ؛ فأنزل 
 املالئكة ظاملي أنفسهم .هللا تعاىل : إن الذين توفاهم 

 وقال ابن عباس كنت أان وأمي ممن عذرهم هللا .
ن رسول علفوا ختني ، وقال الضحاك : نزلت يف انس من املنافق: وقال ابن كثري يف تفسريه 

 ن أصيب فنزلتوا فيمصيبهللا صلى هللا عليه وسلم مبكة ، وخرجوا مع املشركني يوم بدر ، فأ
 هلجرة ، وليسعلى ا ادريف كل من أقام بني ظهراين املشركني وهو ق هذه اآلية الكرمية عامة

آلية حيث هذه ا بنصو متمكنا من إقامة الدين ، فهو ظامل لنفسه مرتكب حراما ابإلمجاع ، 
نتم قالوا فيم ك )هلجرة اك يقول تعاىل : ) إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم ( أي : برت 

: ال نقدر  ض ( أيألر اركتم اهلجرة ؟ ) قالوا كنا مستضعفني يف ( أي : مل مكثتم هاهنا وت
] فتهاجروا  واسعة هللاعلى اخلروج من البلد ، وال الذهاب يف األرض ) قالوا أمل تكن أرض 

 فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصريا [ ( .
 ضالذين تقبإن  كة "،: يعين جل ثناؤه بقوله: " إن الذين توفَّاهم املالئابن جرير قال 

 طه.وسخ ظاملي أنفسهم "، يعين: مكسيب أنفسهم غضَب هللا"أرواحهم املالئكة 
 (٩8َتُدوَن َسِبياًل )ُعوَن ِحيَلًة َواَل يـَهْ  َيْسَتِطياِن اَل ْلدَ ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساِء َواْلوِ 

 والولدان "، النساءو ال ملشركون" من الرجمث استثىن جل ثناؤه املستضعفني الذين استضعفهم ا
أرِض  من أرضهم ريقة ابلطعرفوهم العجزة عن اهلجرة= ابلُعْسرة، وقّلة احليلة، وسوء البصر وامل

كون جهنم : أن تهنمجالشرك إىل أرض اإلسالم، من القوم الذين أخرب جل ثناؤه أن مأواهم 
 ره. مأواهم، للعذر الذي هم فيه، على ما بينه تعاىل ذك

ُهْم ۚ وََكاَن اَّللَُّ  ُ َأن يـَْعُفَو َعنـْ  (٩٩ا )وًّا َغُفورً  َعفُ فَأُولََِٰئَك َعَسى اَّللَّ
 ضعفني، يقول:املست الءيقول هللا جل ثناؤه: " فأولئك عسى هللا أن يعفو عنهم "، يعين: هؤ 

يف نهم علصفح ابهم لعل هللا أن يعفو عنهم، للعذر الذي هم فيه وهم مؤمنون، فيفضل علي
كن اإلسالم، ول لى دارعفر إذ مل يرتكوها اختياًرا وال إيثارًا منهم لدار الك تركهم اهلجرة،

وًّا " يعين: " عف ومل يزل هللا ول:للعجز الذي هم فيه عن الّنقلة عنها وكان هللا عفوًّا غفورًا " يق
ه ذنوهبم بعفو  معليه رًاذا صفح بفضله عن ذنوب عباده، برتكه العقوبة عليها" غفورًا "، سات

 هلم عنها. 
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ابهلل  سلموا وآمنواا قد أانو كوذكر أن هاتني اآليتني واليت بعدمها، نـزلت يف أقوام من أهل مكة  
ِرض بعضهم عُ اجر، و هني وبرسوله، وختلَّفوا عن اهلجرة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ح

ذروا هتم اليت اعتل معذر بو قىب هللا وشهد مع املشركني حرب املسلمني، فأ على الفتنة فافْـُتنِت،
 ـا.ه". رضهبا، اليت بينها يف قوله خربًا عنهم: " قالوا كنا مستضعفني يف األ

حاب النيب يف أص كنتمأوقول املالئكة : فيم كنتم سؤال تقريع وتوبيخ ، أي قال القرطيب : 
ين مكة ، رض يعاأل صلى هللا عليه وسلم أم كنتم مشركني ! وقول هؤالء كنا مستضعفني يف
الئكة على هم املقفتو اعتذار غري صحيح ؛ إذ كانوا يستطيعون احليل ويهتدون السبيل ، مث 

ملني وا مسلمني ظام ماتأهن دينهم بقوهلم أمل تكن أرض هللا واسعة . ويفيد هذا السؤال واجلواب
 نوإمنا أضرب ع هذا ، من ألنفسهم يف تركهم اهلجرة ، وإال فلو ماتوا كافرين مل يقل هلم شيء

ته . وهللا مال رداحتو ذكرهم يف الصحابة لشدة ما واقعوه ، ولعدم تعني أحدهم ابإلميان ، 
 ا.هـ. أعلم

د ألصلي مع وجو لكفر ااد هذه اآلية تنحصر داللتها يف أنواع ممن يقيمون بني املشركني يف بال
 دار اإلسالم احلقة اليت أوجب هللا اهلجرة إليها :

 إلمجاع ابكافر   هذارته على اهلجرة لدار اإلسالم احلقة فافتنت وارتد فنوع أقام مع قد
ملشركني يف ارج مع ه خونوع أقام مع قدرته على اهلجرة لدار اإلسالم احلقة ومل يرتد ولكن

 الة يف اآليةصود أصملققتاهلم ومل يقاتل وإمنا كثر سوادهم فقتل معهم ويف صفهم وهذا هو ا
 املالئكة له توبيخ هو يف الردة وهو واقع يف كبرية بالجدال وهذا فهذا خيشى عليه أنه وقع

لمسلمني ومع لتاهلم  قيفونوع أقام مع قدرته على اهلجرة ومل يرتد ومل يكثر سواد املشركني 
 ذلك غري قادر على إظهار دينه فهذا عاص ابإلمجاع

مع صورة  لتفصيلا نونوع كالسابق إال أنه قادر على إظهار دينه وهذا سنتعرض له بشيء م
 إظهار الدين 

 معفو عنه معذور هذاونوع مستضعف غري قادر على اهلجرة فأقام حىت جيعل هللا له سبيال ف
وما استحق ما استحقه اترك اهلجرة إال ألن دار اإلسالم احلق اليت أيمن فيها املسلم على 

 صلى هللا عليه وسلم دينه وعرضه ويتسىن له إقامة دينه على أكمل وجه وحتت إمرة رسول هللا
الواجبة اهلجرة إليه ونصرته قائمة وإقامته إمنا هي يف دار الكفر األصلي وبني املشركني 
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األصليني املتفق على كفرهم وشركهم فال يقبل تنزيل نفس هذه األحكام على وضعنا احلايل 
 بعض اجملازفني . إبعطاء املصطلحات لغري أهلها اجتهادا وايليته اجتهاد من العلماء وإمنا من
ائد عن أمر ز  هذاوقد كانت اهلجرة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واجبة خصيصا و 

ا ليت هاجر منهبلده اد لاهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم ومل يكن حيل للمهاجر أن يعو 
 إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ كان ذلك من الكبائر 

سن، املوشومة للحمشة، و لوال الراب، وموكله، وكاتبه إذا عِلموا ذلك، وافعن عبدهللا قال: "آك
م  عليه وسلهللاد صلى لسان حمم ملعونون على -والِوي الصدقة، واملرتد أعرابيًّا بعد اهلجرة 

 .يوم القيامة" 
الرب موضًحا ذلك: "ما ابيع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحًدا على اهلجرة،  قال ابن عبد

منا كانت البيعة على اإلقامة بدار اهلجرة، قبل أن يفتح هللا على رسوله مكة، وكان املعىن يف وإ
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -وهي املدينة  -البيعة على اهلجرة اإلقامة بدار اهلجرة 

يف حياته، حىت يصرفهم فيما حيتاج إليه من غزو الكفار، وحفظ املدينة، وسائر ما حيتاج 
ليه، وكان خروجهم راجعني إىل دار أعرابيتهم حراًما عليهم؛ ألهنم كانوا يكونون بذلك إ

مرتدين إىل األعرابية من اهلجرة، وَمن فعل ذلك كان ملعواًن على لسان رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم...، وأن البيعة على اهلجرة توِجب اإلقامة ابملدينة، وأن البيعة األعرابية ختالفها ال

توجب اإلقامة ابملدينة على أهلها، ويدلك على ذلك أن مالك بن احلويرث وغريه من 
األعراب، ابيَعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأقاموا عنده أايًما، مث رجعوا إىل بالدهم..، 

 ن ابيع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املقام بدار اهلجرة، فمن هنا أىبومقال : ... 
هللا صلى هللا عليه وسلم إقالة بيعته، ويف إابء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إقالة رسول 

البيعة، دليٌل على أن من العقوِد عقوًدا إىل املرء عقدها وليس له َحلُّها وال نقُضها، وذلك أن 
كان   من عقد عقًدا جيب عقده، وال حيَِل نقضه، مل جَيُز له أن ينقضه، ومل حيل له فسخه، وإن

خه، ، وليس كل ما لإلنسان عقده له فساألمر كان إليه يف العقد، فليس إليه ذلك يف النقض
أن يقيله بيعته؛ ألن اهلجرة كانت مفرتضًة يومئذ،   ومل يكن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم

كما مل يكن له أن يُبيح له شيًئا حظرته عليه الشريعة إذا دخل فيها، ولزمته أحكامها إال 
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بوحي من هللا، وأما من بعده، فليس ذلك حكمه بوجه من الوجوه؛ ألن الوحي بعده قد 
 .انقطع صلى هللا عليه وسلم" 

تعرب يف ابب ال: )وقد خلَّص احلافظ ابن حجر ذلك بقوله وهو يشرح قول البخاري: "قوله
و أن األلف، وه تحراب بفألعالفتنة( التعرب: ابلعني املهملة والراء الثقيلة؛ أي: السكىن مع ا

ذ إبيًّا، وكان ه أعراجرتهينتقل املهاجر من البلد اليت هاجر منها، فيسكن البدو، فريجع بعد 
 ذلك يفرد من اإلذن و ىل ما إًة ذاك حمرًما، إال إن أِذن له الشارع يف ذلك، وقيَّده ابلفتنة إشار 

ن هل احلق، ولكذالن أخِ  عند حلول الفنت...، وقيل مبْنعه يف زمن الفتنة ملا يرتتب عليه من
وحممد بن  عد،نظر السلف اختلف يف ذلك، فمنهم من آثر السالمة، واعتزل الفنت؛ كس

 ا.هـ.مسلمة، وابن عمر يف طائفة، ومنهم َمن ابَشر القتال وهم اجلمهور" 
 :واخلالصة 

 يس يف سكن البادية إمث من حيث السكن.ل -1
ا إىل البادية، فهو فاعمَ  -2 ه؛ سواء ن أمره وفْعلمتعظيم ل لكبرية، ومسُِّي ابلردة للن رجع مرتدًّ

نه صلى اص بزما خرجع إليها، أو مكث يف موطن هجرته، أو ذهب لغريمها من الداير، وهذ
 عنها. الدفاعو نة هللا عليه وسلم دون غريه؛ ألن البيعة يف زمنه كانت للمقام ابملدي

  أعلم ابلصواب.ن رجع إىل البادية بعذٍر فال شيء عليه، وهللام -٣
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  2#مسائل_شائكة_
 (16)أحكام الدور وسكاهنا 

  ؟؟هل يكفر من أقام ببالد املشركني  2-اهلجرة 
ظيم عهلجرة اضل حنن مل نتعرض لفضل اهلجرة ولن نتعرض هلا فإن ذلك يطول والشك أن ف

ليست انه و حسب هجرة شرعية يف سبيل هللا تدلت عليه آايت وأحاديث كثرية طاملا كان
 اهلجرة الشرعية ابملصطلح الدويل اآلن .

يف ودة املقص جرةوقد قدمنا أن اهلجرة من دار الكفر األصلي إىل دار اإلسالم هي اهل
ى هللا عليه نيب صلال النصوص الشرعية وهي اليت بقيت بعد فتح مكة ونسخ فرضية اهلجرة إىل

 وسلم يف املدينة 
ضي هللا عنهم الذهاب يف األرض قسمني : هراب وطلبا ؛ قال ابن العريب : قسم العلماء ر 

فاألول ينقسم إىل ستة أقسام : األول : اهلجرة وهي اخلروج من دار احلرب إىل دار اإلسالم 
، وكانت فرضا يف أايم النيب صلى هللا عليه وسلم ، وهذه اهلجرة ابقية مفروضة إىل يوم القيامة 

 النيب صلى هللا عليه وسلم حيث كان ؛ فإن بقي يف ، واليت انقطعت ابلفتح هي القصد إىل
دار احلرب عصى ؛ وخيتلف يف حاله . الثاين : اخلروج من أرض البدعة ؛ قال ابن القاسم : 
مسعت مالكا يقول ال حيل ألحد أن يقيم أبرض يسب فيها السلف . قال ابن العريب : وهذا 

، قال هللا تعاىل : وإذا رأيت الذين  صحيح ؛ فإن املنكر إذا مل تقدر أن تغريه فزل عنه
خيوضون يف آايتنا فأعرض عنهم إىل قوله الظاملني . الثالث : اخلروج من أرض غلب عليها 
احلرام : فإن طلب احلالل فرض على كل مسلم . الرابع : الفرار من األذية يف البدن ؛ وذلك 

 اخلروج عنه والفرار بنفسه فضل من هللا أرخص فيه ، فإذا خشي على نفسه فقد أذن هللا يف
ليخلصها من ذلك احملذور . وأول من فعله إبراهيم عليه السالم ؛ فإنه ملا خاف من قومه 
قال : إين مهاجر إىل ريب العنكبوت : ، وقال : إين ذاهب إىل ريب سيهدين الصافات : . 

لبالد الومخة وقال خمربا عن موسى : فخرج منها خائفا يرتقب . اخلامس : خوف املرض يف ا
واخلروج منها إىل األرض النزهة . وقد أذن صلى هللا عليه وسلم للرعاة حني استومخوا املدينة 
أن خيرجوا إىل املسرح فيكونوا فيه حىت يصحوا . وقد استثين من ذلك اخلروج من الطاعون ؛ 

بيانه يف "  فمنع هللا سبحانه منه ابحلديث الصحيح عن نبيه صلى هللا عليه وسلم ، وقد تقدم
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البقرة " . بيد أن علماءان قالوا : هو مكروه . السادس : الفرار خوف األذية يف املال ؛ فإن 
 حرمة مال املسلم كحرمة دمه ، واألهل مثله وأوكد .

تعدد بيتعدد فين وأما قسم الطلب فينقسم قسمني : طلب دين وطلب دنيا ؛ فأما طلب الد
ينظروا  ا يف األرض فيسريو  وملأسفر العربة ؛ قال هللا تعاىل :  أنواعه إىل تسعة أقسام : األول :

ألرض لريى طاف ا مناإكيف كان عاقبة الذين من قبلهم وهو كثري . ويقال : إن ذا القرنني 
  فهذا فرض .ان ندابكإن  و عجائبها . وقيل : لينفذ احلق فيها . الثاين : سفر احلج . واألول 

جل معاشه مع لى الر عذر مه . الرابع : سفر املعاش ؛ فقد يتعالثالث : سفر اجلهاد وله أحكا
ليه . عو فرض فه ؛اإلقامة فيخرج يف طلبه ال يزيد عليه من صيد أو احتطاب أو احتشاش 

ه وتعاىل سبحان هللااخلامس : سفر التجارة والكسب الزائد على القوت ، وذلك جائز بفضل 
هي نعمة من و ارة ، لتجاغوا فضال من ربكم يعين ، قال هللا تعاىل : ليس عليكم جناح أن تبت

ر . السابع و مشهو وه هللا هبا يف سفر احلج ، فكيف إذا انفردت . السادس : يف طلب العلم
 د . الثامن :ة مساجالثث: قصد البقاع ؛ قال صلى هللا عليه وسلم : ال تشد الرحال إال إىل 

ال ق تعاىل : ن يف هللاخوالتاسع : زايرة اإلالثغور للرابط هبا وتكثري سوادها للذب عنها . ا
على مدرجته  ه ملكال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : زار رجل أخا له يف قرية فأرصد هللا
 الليه ؟ قال : رهبا عتمة فقال أين تريد فقال أريد أخا يل يف هذه القرية قال : هل لك من نع

كما أحببته   د أحبكق هللارسول هللا إليك أبن غري أين أحببته يف هللا عز وجل . قال : فإين 
 ا.هـفيه . رواه مسلم وغريه .

 :  سؤالنا أييتوه فكل من أسلم يف دار الكفر وجبت عليه اهلجرة منها إىل دار اإلسالم
 أم ال ؟ قام هناك ؟ هل جيوز له امل خمتارا ماحكم من مل يهاجر

لق من أط منهمسخ وجوب اهلجرة و من قال بنواجلواب : اختلف العلماء يف ذلك فمنهم 
ذا قدر على إلبقاء ه اوقوعه يف اإلمث طاملا كان قادرا على اهلجرة ومنهم من فصل فأجاز ل

 إظهار دينه .
 وغريها هو التفصيلالشافعية واحلنابلة كما يف روضة الطالبني وهناية احملتاج واملغين ومذهب 

 دار الكفر ومل خيف الفتنة يف الدين فاهلجرة فقالوا: إن كان املسلم قادرا على إظهار دينه يف
يف حقه غري واجبة ولكنها مستحبة لئال يكثر سواد الكفار وليتخلص من خمالطتهم ورؤية 
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املنكر بينهم وليتمكن من جهادهم وألنه ال يؤمن أن مييل إليهم أو يكيدوا له، وليكثر 
 مكانه إقامة واجب دينه بدون املسلمني ويعينهم هبجرته إليهم، أما عدم وجوهبا عليه فإل

 اهلجرة.
ار الدين ، لى إظهدر عاملسلم إن كان ضعيفا يف دار الكفر ال يق قال يف روضة الطالبني: )

لى اهلجرة ، عيقدر  مل حرم عليه اإلقامة هناك ، وجتب عليه اهلجرة إىل دار اإلسالم ، فإن
كان يقدر   ، وإن رةقط عنه اهلجفهو معذور إىل أن يقدر ، فإن فتح البلد قبل أن يهاجر س

مل خيف فتنة نه ، و مو على إظهار الدين ، لكونه مطاعا يف قومه ، أو ألن له هناك عشرية حي
و يكيدوا له أيهم ، إل يف دينه ، مل جتب اهلجرة ، لكن يستحب لئال يكثر سوادهم ، أو مييل

 ، وقيل ؛ جتب اهلجرة ، حكاه اإلمام ، والصحيح األول ( أهـ.
ر دينه مل أهل وعشرية وأمكنه إظها –أي دار الكفر  –ل املاوردي : ) فإن صار له هبا وقا

 جيز له أن يهاجر ألن املكان الذي هو فيه قد صار دار إسالم (
ال جيعل  لدينه رجلقال رشيد رضا تعليقا على ذلك : ) هذا قول ابطل ألن جمرد إظهار ال

ذا ض أحد فيها إ يعار البة ية ، فإن مجيع بالد أورو الدار دار إسالم واألحكام فيها غري إسالم
سالم إىل دار إ من أظهر دينه أو دعا إليه حىت يف حال حماربتهم للمسلمني وألن اهلجرة

ا با ، ولعل هذان قريلك أخرى جائزة ابإلمجاع ، ولو قال ال جتب عليه اهلجرة يف تلك احلالة
 ا.هـهو األصل ، ووقع الغلط يف النقل . ( 

إىل دار  ويلها حتيفوجوب إقامة املسلم يف دار الكفر ، إذا أمكنه السعي  هر الكالموظا
ال وجب عليه االعتز و رب إسالم ؛ كما جاء يف مغين احملتاج: ) ولو قدر على االمتناع بدار ح

م إن رجا لك، نعذرم املقام هبا ، ألن موضعه دار إسالم ، فلو هاجر لصار دار حرب ، فيح
مث يف إقامته  – وقد تقدم –هبجرته ، فاألفضل أن يهاجر ، قاله املاوردي  نصرة املسلمني

 إليه إن قدر.. وإال فال ( أهـ . يقاتلهم على اإلسالم ، ويدعوهم
سالم ور اإلظه عن صاحب ) احلاوي ( قوله : ) فإن كان يرجو ونقل يف روضة الطالبني

االعتزال ، حلرب و ار اداالمتناع يف هناك مبقامه ، فاألفضل أن يقيم ، قال : وإن قدر على 
 فيحرم ذلك ، ،رب وجب عليه املقام به ، ألن موضعه دار إسالم ، فلو هاجر لصار دار ح

 ( أهـ.وهللا أعلم  ،مث إن قدر على قتال الكفار ودعائهم إىل اإلسالم لزمه ، وإال فال 
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 وهي وجهة نظر واضحةفهذا صريح يف دفع كالم رشيد رضا 
مث » لصحيحا ريدةحديث بففي اإلذن لألعراب يف ترك اهلجرة جواز البقاء ى يدل عل ومما

لهم ما فا ذلك علو ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين، وأخربهم أهنم إن ف
م يكونون  هم أهنأخرب فللمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين، فإن أَبَوا أن يتحولوا منها 

م يف كون هليوال  حكم هللا الذي كان جيري علي املؤمننيجيري عليهم  كأعراب املسلمني
 ابب يهقي يفه الب، وقد أورد« ...يب إال أن جياهدوا مع املسلمني والغنيمة نص يءالف

وهو يف  ذا املعىن ،هلتشهد  راً الرخصة يف اإلقامة بدار الشرك ملن ال خياف الفتنة، وأورد فيه آاث
ة أن كأذن لقوم مب -يه وسلم صلى هللا عل -هللا  رسول»ذلك تـََبع للشافعي؛ حيث قال: 

 «ةالفتن افوااملطلب وغريه، إذا مل خي يقيموا بعد إسالمهم، منهم العباس بن عبد
يقل به أحد  طل ملابا وهذ مبجرد اإلقامة وقد انتشر عند الغالة تكفري من أقام بدار الكفر

نساء مؤمنات و ؤمنون مال )) ولوال رج من العلماء وترده األدلة الصرحية الواضحة قال تعاىل :
 مل تعلموهم (( .

ستخفني ال انوا مم كفسماهم مؤمنني مع أهنم كانوا يف مكة حني كانت دار كفر ، ورغم أهن
 يعلمهم املؤمنون.

مؤمن  كم وهولدو عوقال سبحانه وتعاىل يف تفاصيل قتل املؤمن خطأ: ))وإن كان من قوم 
 فتحرير رقبة مؤمنة ..((

نا يف دار أعدائ مع نه مقيمأ، وجعل يف قتله خطأ كفارة ؛ مع  تبارك وتعاىل مؤمنا فسماه
 وغريه . ن جريراب كما يف تفسري  احلرب ، على قول طائفة من السلف والفقهاء واملفسرين

جروا وإن ىت يهايء حشتعاىل : )) والذين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم من واليتهم من وقال 
 ا تعملون بصري مبوهللا ن فعليكم النصر إال على قوم بينكم وبينهم ميثاقاستنصروكم يف الدي

 (( ..( أهـ .
ار إسالم  دوجود  ظل هللا ابلذين آمنوا مع أهنم مل يهاجروا من دار الكفر يف وقد وصفهم

 كانت اهلجرة واجبة إليها .
برئ من كل _ يف حديث أان  وقد ذكر اخلطايب وبعض أهل العلم أنه صلى هللا عليه وسلم

بنصف العقل بعد علمه إبسالمهم ،  ملن قتل يف خثعمإمنا أمر  مسلم يقيم بني املشركني _ 
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ألهنم قد أعانوا على أنفسهم مبقامهم بني ظهراين الكفار ، فكانوا كمن هلك ِبناية نفسه 
 .وجناية غريه ، فسقط بذلك حصة جنايته فلم يكن له إال نصف العقل 

ابملقام  عصيانهو ة ، على أن مثل هذا ال يكفر رغم تقصريه يف اهلجر وهذا كله من الدالئل 
 عليه صلى هللا هللابني ظهراين املشركني ، وليس أظهر يف الداللة على ذلك تسمية رسول 

 لى هللا عليهلنيب صة اوسلم له ابملسلم وعدم رفع هذه الصفة عنه ، وال يعكر على ذلك براء
ة من ا براءة الذماءة هنلرب ابال تكون إال من الكافر الن املراد وسلم منه وكون الرباءة الكلية 

تقصريه للنصرة  ايفعقله كامال  كما قد فسر يف احلديث نفسه ، ومن ذلك أيضا قصور حقه 
كرها هتا السنة وذ ن فسر ع اثيف اهلجرة ، فهذه قرائن صارفة للرباءة املكفرة ، إىل براءة من نو 

ا ء حىت يهاجرو من شي تهمين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم من واليهللا تعاىل يف قوله : ))والذ
  مبا تعملونق وهللايثاوإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر إال على قوم بينكم وبينهم م

 بصري (( .
اإلسالم ؛  ىل دارإبة اللهم إال أن يضم إىل إقامته يف دار الكفر وتقصريه ابهلجرة الواج

 مكفرة .. ة كليةراءربته للمسلمني ، فحينئذ تكون الرباءة منه بمظاهرته للمشركني وحما
افر . قال كال من  أ إقال ابن حزم بعد أن ذكر احلديث أعاله : ) وهو عليه السالم ال يرب 

ذا أن من فصح هب )؛  تبارك وتعاىل ))املؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض (( ، مث قال
ام مرتد له أحك الفعل ذاراب ملن يليه من املسلمني فهو هبحلق بدار الكفر واحلرب خمتارا حما

حه وغري اخ نكاانفسو ابحة ماله ، إعليه ، ومن  املرتد كلها من وجوب القتل عليه مىت قدر
رض احلرب إىل أ فر ذلك ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يربأ من مسلم ، وأما من

ال  ن جيريه فهذالمني مملسن عليهم ، ومل جيد يف الظلم خافه ، ومل حيارب املسلمني ، وال أعا
 ا.هـشيء عليه ألنه مضطر مكره ( . 

اَم َبنْيَ َأْظُهِر ْن ُكلِّ ُمْسِلٍم أَقَ مِ يٌء َأاَن بَرِ » -َم  َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّى اَّللَُّ  -َوقـَْوُل َرُسوِل اَّللَِّ قال : " 
ُ َما قـُْلَناُه، َوأَنَّ « اْلُمْشرِِكنيَ  َا َعىَن  -اَلُم سَّ َعَلْيِه ال -ُه يـَُبنيِّ ْرِب، َوِإالَّ فـََقْد  ِبَذِلَك َداَر احلَْ إمنَّ
 ُد.ُهْم يـَُهو َلى َخْيرَبَ، َوُهْم ُكلُّ عَ ُعمَّاَلُه  -سَّاَلُم َعَلْيِه ال -اْستَـْعَمَل 
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َماَرةٍ  -يِهْم  ُيَسمَّى السَّاِكُن فِ ُهْم َفاَل ْم َغريُْ هُ َوِإَذا َكاَن َأْهُل الذِّمَِّة يف َمَدائِِنِهْم اَل مُيَازِجُ  َعَلْيِهْم،  إلِِ
نَـُهْم: -أَْو لِِتَجارٍَة  ٍم، اَل َداُر َداُرُهْم َداُر إْساَل وَ ٌم َحَسٌن،  ُمْسلِ اَل ُمِسيًئا، َبْل ُهوَ َكاِفرًا، وَ   بـَيـْ

َا تـُْنَسُب لِْلَغاِلِب َعَليـْهَ  اَر إمنَّ  ، َواْلَماِلُك هَلَا.ِفيَها اِكمُ احلَْ وَ ا، ِشْرٍك، أِلَنَّ الدَّ
ا َعَلى َحاهلِِْم، إالَّ أَنَّهُ رَّ اْلُمْسِلِمنَي هبَِ ِم، َوأَقَـ ْساَل اإْلِ  َوَلْو َأنَّ َكاِفرًا جُمَاِهًدا َغَلَب َعَلى َداٍر ِمْن ُدورِ 
َفرُِد بِنَـْفِسِه يف َضْبِطَها، ْساَلمِ يٍن غَ ٌن ِبدِ لِ َوُهَو ُمعْ  ُهَو اْلَماِلُك هَلَا، اْلُمنـْ َلَكَفَر اِبْلبَـَقاِء َمَعُه   رْيِ اإْلِ

 «.انَ لَِما ذََكرْ  - ْسِلمٌ َعى أَنَُّه مُ َوِإْن ادَّ  -ُكلُّ َمْن َعاَونَُه، َوأَقَاَم َمَعُه 
حماربة  ف إليهنضاصريح يف أن اللحوق بدار الكفر إمنا يكون كفرا ، إذا ما ا وماتقدم

و أاربني للدين ك احمللشر هم ، فهو يتنزل على أنصار ااملسلمني وإعانة الكفار ومظاهرهتم علي
 فر .ار الك دمن ظاهر املشركني والكافرين على املوحدين ال على عموم املقيمني يف

لى أنه إن ازما عن عمث قال ابن حزم : ) وقد ذكران أن الزهري حممد بن مسلم بن شهاب كا
در عليه ، قمه إن ر دن يزيد كان نذمات هشام بن عبد امللك حلق أبرض الروم ألن الوليد ب

هلند ارض أبوكذلك من سكن  وهو كان الوايل بعد هشام فمن كان هكذا فهو معذور .
خلروج من على ا قدريوالسند والصني والرتك والسودان والروم من املسلمني ، فإن كان ال 

ن كان فإ .ور هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو المتناع طريق فهو معذ
 هـهنالك حماراب للمسلمني معينا للكفار خبدمة أو كتابة فهو كافر.( أ
ى وهو قادر عل مي هلمالذمث قال رمحه هللا : )وإن كان إمنا يقيم هنالك لدنيا يصيبها وهو ك

 . العافية نسأل هللاا و اللحاق ِبمهرة املسلمني وأرضهم فما يبعد عن الكفر وما نرى له عذر 
 رض مصرأن ن يف طاعة أهل الكفر من الغالية ومن جرى جمراهم ألوليس كذلك من سك

كل ذلك ال   م علىالهتوالقريوان ) يشري إىل العبيديني ( وغريمها فاإلسالم هو الظاهر وو 
 رهم كفارا .يقة أمحق جياهرون ابلرباءة من اإلسالم بل إىل اإلسالم ينتمون وإن كانوا يف

ك اإلسالم فر وتر لكا فكافر بال شك ألهنم معلنون ابوأما من سكن يف أرض القرامطة خمتار 
 ونعوذ ابهلل من ذلك .

نَّ َوأَمَّا َمْن َسَكَن يف بـََلٍد َتْظَهُر ِفيِه بـَْعُض اأْلَْهَواِء اْلُمْخرَِجِة إىَل اْلُكْفِر، فـَُهَو لَْيَس ِبَكاِفٍر، أِلَ 
ْساَلِم ُهَو الظَّاِهُر ُهَناِلَك َعَلى ُكلِّ  قْـرَاِر ِبرَِساَلِة حُمَمٍَّد اْسَم اإْلِ َصلَّى  -َحاٍل، ِمْن التـَّْوِحيِد، َواإْلِ
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ْساَلِم َوِإقَاَمِة الصَّاَلِة، َوِصَياِم َرَمَضاَن، َوَسائِِر  -اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  َواْلرَبَاَءِة ِمْن ُكلِّ ِديٍن َغرْيِ اإْلِ
ميَ  ْساَلُم َواإْلِ  ( أهـ .َواحْلَْمُد َّللَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي. -اُن الشَّرَاِئِع الَّيِت ِهَي اإْلِ

وأنزله  ن فهمهع ملوهو تفصيل عجيب دقيق انفومعلوم أن هذا كله يف ظل وجود دار إسالم 
 ..منازله الصحيحة 

قرار بنبوة  واإلهللا وأتمل اعتبار ابن حزم لظهور شرائع اإلسالم وخصائصه العظام كتوحيد
إلسالم وعدم والة لال ليه وسلم وإظهار الصالة وصيام رمضان وانتسابرسول هللا صلى هللا ع

ى األقل عدم أو عل  رغم كفرهم ؛ أتمل اعتباره لذلك يف تسويغ إقامة املسلم –براءهتم منه 
 .تكفريه 

ل يف ملشركني ؛ قيراين اظه احلديث املذكور يف براءة النيب صلى هللا عليه وسلم ممن أقام بنيو 
وسلم   عليههللا إسالم ، بل قد قيل يف وقت كانت اهلجرة إىل النيب صلىظل وجود دار 

ا  ، وإن أمثو ملشركنياني واجبة قبل فتح مكة، ومع هذا مل يكفر أمثال هؤالء مبجرد إقامتهم ب
يت يهاجر الم الإلسافإذا ما عدمت دار حرمتهم ، وضعف وقصور واليتهم .. وعوقبوا بنقصان

هله ك ، وإعانة أب الشر جتنته بدار الكفر معذور إذا ما اتقى هللا وااملسلم إليها فإنه إبقام
 .على املسلمني 

ة قائمة اهلجر  عيةوحنن قد بينا أن دور اإلسالم موجودة وإن كانت دور فسق فتبقى مشرو 
 هللان شاء ل إولكن هل جتب مع وضعنا احلايل أم ال ؟ هذا ما نتعرض له فيما نستقب

لشبكة فننقل اة على نشور أننا نستفيد يف حبثنا من كتاابت لباحثني موالننسى إعادة التنبيه 
 منها ما نراه صوااب وابهلل التوفيق .
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  2#مسائل_شائكة_
 (17)أحكام الدور وسكاهنا 

 إظهار الدين 3-اهلجرة 
 افر إليهاسها أم سلم فيأاإلقامة يف دار الكفر سواء أن جواز فيما سبق ة كالم العلماء خالص

ضل بال ن األفن كاموقوف على القدرة على إظهار شعائر الدين وأمن الفتنة وإهو مسلم و 
  . خالف هو اإلقامة بني املسلمني

نوان: فقه ومي بعرودويف حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف الفقه وأصوله للباحثة فلة ز 
 السياسة الشرعية لألقليات املسلمة. 

ل امة هبا أو هة لإلقسلموز للمسلم أن يذهب إىل بالد غري مجاء فيه املسألة التالية: هل جي
 ؟هلجرة ايه جيوز للذي من دار الكفر أصالة بعد إسالمه أن يبقى فيها أم جتب عل

 يلي:  ما: من خالل تتبع املسألة يف أمهات الكتب الفقهية تبني قالت الباحثة
لهجرة وجوب ل واملعاصي فالذا استوت مجيع البالد يف عدم إظهار الدين ويف الظلم إ  -1

 بال خالف.
در ة وإذا مل يقاهلجر  سلم يف دينه واضطهد وكان قادرا على اهلجرة وجبت عليهإذا فنت امل  -2

 سقط عنه الوجوب.
من الفتنة  ى نفسهأن يقيم املسلم يف بالد غري مسلمة دار الكفر آمنا عل اخلالف حول  -٣

 جرة أم ال.يف الدين والنفس واملال هل جتب عليه اهل
 وقد اختلف يف هذه املسألة على قولني:

حزم  وابنملالكية اه قال ، بالقول األول: األصل هو حترمي اإلقامة يف بالد الكفر أو دار احلرب
 .وبعض املعاصرين كشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  من الظاهرية

، ألصل اإلابحةن أن امقا انطالالقول الثاين: جواز اإلقامة يف دار الكفر إذا أمن من الفتنة 
 ا.هـ. الكيةامل وإىل هذا ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة وبعض

 أربعة أقسام :املقيمني بدار الكفر البعض  وقسم
ا وال ر عليهيقد وذلك يف حق من وأيمثون برتكها. اهلجرة القسم األول: من جتب عليهم

 . ث اديوعليهم حتمل اآلايت واألح داير الكفر ميكنه إقامة واجبات دينه يف
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 ون .ستضعفامل وهم لكنهم معذورون يف عدم القيام هباالقسم الثاين: من جتب عليهم، 
وال   حقه،ب يفالقسم الثالث: من يتمكن من إظهار دينه وال يضيق عليهم، وهذا تستح

 جتب عليه.
 هجرهتم.القسم الرابع: من كان بقاؤهم يف دار الكفر أوىل من 

: فعّية قسماً ا: "وزاد الشّ -بعد ذكرها لألقسام السابقة–جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية و 
، ان خاصمك وهو من يقدر على إظهار دينه يف دار احلرب، ويقدر على االعتزال يف

اعه، إسالم ابمتن ار داره صواالمتناع من الكّفار، فهذا حترم عليه اهلجرة ، ألّن مكان اعتزال
ع من على االمتنا  ر أهلهقد فيعود هبجرته إىل حوزة الكّفار، وهو أمر ال جيوز ، ألّن كّل حملّ 

 الكّفار صار دار إسالم".
الدهم من عااي بون ر من هؤالء السفراء، فإن مكثهم فيها متعني؛ للقيام على شؤ قالوا : و 

ن و مدعاة، والقائمنهم الو  .ةيبعثون ابألخبار إىل الدولة املسلم نومنهم العيون الذي املسلمني.
 . ملسلمنياالد بوطالب علٍم ال يتأتى له أن يتعلمه يف  على أمر اجلاليات املسلمة.

 وتفصيل . يف بعض هذه األنواع نظرأقول : 
كني والذي املشر  الدبوقد نشران رسالة قدمية كتبناها قبل أربعني سنة يف حكم السفر إىل 

لى من أسلم عسالم اإل ملشركني ووجوب اهلجرة منها لبالدنرجحه عدم جواز السفر إىل بالد ا
س ر بقدرها وليذه تقدوه هناك إال جملاهد أو رسول أو للضرورة الشرعية اليت تبيح احملظورات

ن غري منضبط ر الديظهاللحاجة الشرعية وماذكره العلماء من الشرط اجمليز وهو التمكن من إ
ميكنه الألغلب  ايفي أن املقيم يف بالد الكفر بتعريف جامع مانع أو بشروط واضحة ويكف

ريد حيث ي اجدوال إقامة املس ةاجلهر ابألذان وال صالة اجلماعة يف الفروض اخلمس
مما كثري   ري ذلكوغ الشرعي للباسوأصبح يضيق عليه يف اواليستطيع الذبح لألضاحي وغريها 

فنجد ن نه اآلعث قل للحدييعطي انطباعا واضحا لعدم القدرة على إظهار الدين الذي ننت
وجد يف داير يكاد يال أن مشايخ الدعوة النجدية أضافوا أمرا زائدا عما ذكره العلماء وهو
 عيين فرض الال اإلسالم وهو يف احلقيقة أمر كمايل ليس مطلواب من املسلم على سبيل
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ار دينه حىت إظهلى عقدر : إنَّ الرَّجل إذا كان يف بلد كفر، وكان يحممد  أوالد الشيخ قال
م، فإن مل هلعدّو  أنهيتربأ من أهل الكفر الذي هو بني أظهرهم، ويصرح هلم أبهنم كفار، و 

 حيصل ذلك؛ مل يكن إظهار الدين حاصاًل.
ظهار كان إ  ولو)قال الشيخ إسحاق بن الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحهم هللا تعاىل: و 

جيز  ما فهمك  -الدين هو أداء الواجبات البدنية فقط 
ُ
ل، وحاشا تضى احلاملا طابق مق -امل

و أداء لدين هر ااألئمة من ذلك؛ فالفهم فاسد واحملصل فاسد؛ نعم، لو سلمنا أن إظها
وهو  غريها،ة و الواجبات، فأوجب الواجبات: التوحيد وما تضمنه، وهو أوجب من الصال

 ينة املعتقد،ن مبباالعالذي ما زالت اخلصومة فيه، وهذا اللفظ يصدق عليه. فإظهاره هو اإل
جيز ا زعممبكم والبعد عن ضده، دع الدعوة إليه فإنه أمر وراء ذلك، فلو أستقل احل

ُ
 -ه امل

 الفائدة، ألنه دمية العة عدم املنع من العبادة، لبقيت نصوص الشارع من أن العلّ  -هداه هللا 
مه. قال ما فه سقطو مُينع أحد من فعل العبادات اخلاصة يف أكثر البالد، فبطل ما زعمه 
د الوهاب. بن عب مدحمشيخنا العالمة: عبد اللطيف، رمحه هللا يف بعض رسائله: قال الشيخ 

 ولو وحد هللا - إسالم سانرمحه هللا يف املواضع اليت نقلها من السرية: فإنه ال يستقيم لإلن
يح نظر إىل تصر ا: ف.قاليح هلم ابلعداوة والبغضاءالَّ بعداوة املشركني، والتصر إ -وترك الشرك 

ؤالء هالتصريح من  ، وأينضاءالشيخ، أبن اإلسالم ال يستقيم إالَّ ابلتصريح هلم ابلعداوة والبغ
م هو موافق لكالشيخ، و ال املسافرين؟! واألدلة من الكتاب والسنة ظاهرة متواترة على ما ذكره

ين، وهل هار الدإظ املتأخرين يف إابحة السفر ملن أظهر دينه، ولكن الشأن كل الشأن يف
 ينهم، وتسفيهب دبس حهم، وبني قريش إالَّ ملا كافاشتدت العداوة بينه صلى هللا عليه وسلم

 "أحالمهم، وعيب آهلتهم...
يتالشى  وشك أنأىت حوقد زال هذا التشدد يف أقوال املتأخرين من مشايخ الدعوة النجدية 

خرون ساهل آتل بر البتة ألما ابل بعضهم سافر إىل هناك كسائر من يسافر دون نظر هلذ
 يف ذلك  ن منهمخريفأظهروا ما يسمونه ابلتسامح والتعايش السلمي وقد توسط كبار املتأ

مر ابملعروف  وأي هللاإظهار الدين: كونه يصلي ويصوم ويدعو إىلقال ابن ابز رمحه هللا : ف
نتم  قول للناس: ألزوم يو بهويعلم الناس اخلري، يعلم الناس التوحيد، ويعلم الناس الشرك، وما 

 كفار، يدعو إىل هللا وبس ويكفي، هذا إظهار الدين.
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 عن حكم السفر إىل بالد الكفار؟رمحه هللا وسئل الشيخ ابن عثيمني 
 فقال: السفر إىل بالد الكفار ال جيوز إال بثالثة شروط:

 الشرط األول: أن يكون عند اإلنسان علم يدفع به الشبهات.
 أن يكون عنده دين مينعه من الشهوات.الشرط الثاين: 

 الشرط الثالث: أن يكون حمتاجا إىل ذلك. اهـ.
حبال املشرك و القوة و عف وإظهار العداوة والبغضاء مرتبط ارتباطا وثيقا حبال املسلم من الض

 الكافر مع املسلم وعالقته به وهذا موضوع بذاته 
الينة ا يستلزم امل( وهذ قاةتأن تتقوا منهم  فعندان آية التقية حني الضعف كما قال تعاىل ) إال

 ظهار العداوة والبغضاءإوالقول احلسن مما يتناىف كلية مع 
 نهم نا تلعلوبوقو قال أبو الدرداء : إان لنكشر أي نبتسم ونبش يف وجوه أقوام وق

نُوا َلُه، بِْئَس َسلََّم فـََقاَل: اْئذَ وَ   َعَلْيهِ ى هللاُ لَّ قَاَلْت: )اْسَتْأَذَن َرُجٌل َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ صَ وعن عائشة 
، قـُْلَت الَِّذي ْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ قُـ الَكاَلَم،   َلهُ نَ َأُخو الَعِشريَِة، َأِو اْبُن الَعِشريَِة. فـََلمَّا َدَخَل َأالَ 
ْو َوَدَعُه النَّاُس، أَ  تـَرََكُه النَّاُس، نْ  النَّاِس مَ  َشرَّ نَّ إِ قـُْلَت، مُثَّ أَلَْنَت َلُه الَكاَلَم؟ قَاَل: َأْي َعاِئَشُة، 

 اّتَِقاَء ُفْحِشِه(.
  خيرجوكم مندين وملال يفوعندان آايت الرب والصلة ) الينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم 

 ن تربوهم وتقسطوا إليهم ( أدايركم 
كافرين، قال الشيخ السعدي: "وملا نزلت هذه اآلايت الكرميات، املهّيجة على عداوة ال

وقعت من املؤمنني كل موقع، وقاموا هبا أمّت القيام، وأتمّثوا من صلة بعض أقارهبم املشركني، 
وظّنوا أّن ذلك داخل فيما هنى هللا عنه، فأخربهم هللا أّن ذلك ال يدخل يف احملرم فقال: }ال 

َهاُكُم اَّللَُّ َعِن الَِّذيَن ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم يف الدِّيِن َوملَْ   خُيْرُِجوُكْم ِمْن ِداَيرُِكْم َأْن َترَبُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا إِلَْيِهْم يـَنـْ
ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي{ أي: ال ينهاكم هللا عن الرّب والصلة، واملكافأة ابملعروف، والقسط 

ج من للمشركني، من أقاربكم وغريهم، حيث كانوا حبال مل ينتصبوا لقتالكم يف الدين واإلخرا 
دايركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإّن صلتهم يف هذه احلالة ال حمذور فيها وال 

عن األبوين املشركني إذا كان ولدمها مسلًما: }َوِإْن َجاَهَداَك  -تعاىل-مفسدة، كما قال 
ُهَما يف ا نـَْيا َمْعُروفًا{، ]وقوله:[ َعلى َأْن ُتْشرَِك يب َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َوَصاِحبـْ لدُّ
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َهاُكُم اَّللَُّ َعِن الَِّذيَن قَاتـَُلوُكْم يف الدِّيِن{ أي: ألجل دينكم، عداوة لدين هللا وملن قام  َا يـَنـْ }ِإمنَّ
به، }َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِداَيرُِكْم َوظَاَهُروا{ أي: عاونوا غريهم }َعَلى ِإْخرَاِجُكْم{ هناكم هللا }أَْن 

لَّْوُهْم{ ابملودة والنصرة، ابلقول والفعل، وأما برّكم وإحسانكم الذي ليس بتولِّ للمشركني، تـَوَ 
فلم ينهكم هللا عنه، بل ذلك داخل يف عموم األمر ابإلحسان إىل األقارب وغريهم من 

 اآلدميني، وغريهم"
أحسن (  يليت ه ابهل الكتاب إالوعندان آايت احملاجة واجلدال ابحلسىن ) والجتادلوا أ

 وقولوا للناس حسنا ( )
 كثري من الكتاب والسنة وفعل سلف األمة وغري ذلك  

 :يف اقتضاء الصراط املستقيم يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
من بلغه دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم يف دار الكفر ، وعلم أنه رسول هللا فآمن به وآمن 

ا فعل النجاشي وغريه ، ومل متكنه اهلجرة إىل دار مبا أنزل عليه ، واتقى هللا ما استطاع كم
اإلسالم وال التزام مجيع شرائع اإلسالم ، لكونه ممنوعًا من اهلجرة وممنوعًا من إظهار دينه ، 
وليس عنده من يعلمه مجيع شرائع اإلسالم ، فهذا مؤمن من أهل اجلنة ، كما كان مؤمن آل 

ن ، بل وكما كان يوسف الصديق عليه السالم فرعو  امرأةفرعون مع قوم فرعون وكما كانت 
ومل ميكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من ديـن اإلسـالم ،  امع أهل مصر ، فإهنم كانوا كفار 

فإنـه دعاهم إىل التوحيد واإلميان فلم جييبوه ، قال تعاىل عن مؤمن آل فرعون : }َوَلَقْد َجاءُكْم 
ُ يُوُسُف ِمن قـَْبُل اِبْلَبيَِّناِت فَ  َعَث اَّللَّ َما زِْلُتْم يف َشكٍّ ممَّا َجاءُكم ِبِه َحىتَّ ِإَذا َهَلَك قـُْلُتْم َلن يـَبـْ

ن كان إْراَتٌب{ . وكذلك النجاشي هو و ِمن بـَْعِدِه َرُسواًل َكَذِلَك ُيِضلُّ اَّللَُّ َمْن ُهَو ُمْسِرٌف مُّ 
دخل معه نفر منهم ، وهلذا ملك النصارى فلم يطعه قومه يف الدخول يف اإلسالم ، بل إمنا 

ملا مات مل يكن هناك أحد يصلي عليه ، فصلى عليه النيب صلى هللا عليه وسلم ابملدينة خرج 
ابملسلمني إىل املصلى فصفهم صفوفاً وصلى عليه ، وأخربهم مبوته يوم مات : ) إن أخاً لكم 

كن دخل فيها لعجزه صاحلًا من أهل احلبشة مات( وكثري من شرائع اإلسالم أو أكثرها مل ي
عن ذلك ، فلم يهاجر ومل جياهد وال حج البيت ، بل قد روي أنه مل يصل الصلوات اخلمس 
ومل يصم شهر رمضان ، ومل يؤد الزكاة الشرعية ، ألن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه 

قرآن ، عليه وهو ال ميكنه خمالفتهم ، وحنن نعلم قطعًا أنه مل يكن ميكنه أن حيكم بينهم ابل
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وهللا قد فرض على نبيه ابملدينة إنه إذا جاءه أهل الكتاب مل حيكم بينهم إال مبا أنزل إليه ، 
وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل هللا إليه وهذا مثل احلكم يف الزان للمحصن حبد الرجم ، 

ني ابلعني ابلنفس والعويف الدايت ابلعدل والتسوية يف الدماء بني الشريف والوضيع ، والنفس 
 والنجاشي ما كان ميكنه أن حيكم حبكم القرآن ، فإن قومه ال يقرونه على ذلك ، وغري ذلك

 ملخالفة هلمابموراً مأ ومثل ذلك اليوم لو أن املسلم بدار حرب أو دار كفر غري حرب مل يكن
أن  ب عليهجي يف اهلدي الظاهر ملا عليه يف ذلك من الضرر ،بل قد يستحب للرجل أو

الدين  م إىلعوهتكهم أحياان يف هديهم الظاهر إذا كان يف ذلك مصلحة دينية من ديشار 
حنو ذلك لمني و ملسعلى ابطن أمرهم إلخبار املسلمني بذلك أو دفع ضررهم عن ا واالطالع

 من املقاصد الصاحلة((.
يها أقاموا فو لحبشة لوا ن املتأمل حلال الصحابة رضوان هللا عليهم الذين هاجر وأضيف لذلك أ

ا يظهرون يكونو  مل هذه السنوات الطوال ومادار يف حديثهم مع النجاشي يعرف متاما أهنم
 .البغضاء ألهل هذه البالد و العداوة 

وعدم  سلمنيامل ومع الوضع احلايل لكثري من املسلمني حيث االضطهاد الشديد يف بالد
املشركني   بالديف ثرياألمن على النفس واألهل والعرض واملال وتوفر ذلك بصورة أفضل بك

ينما د اإلسالم حوع لباللرجوداير الكفر فلعل العذر قائم لسفر املسلم إىل هناك والعيش بنية ا
 بالد يفلبقاء  اتسنح له أول فرصة للعيش اآلمن يف أي منها وذلك للخطورة البالغة يف

 الكفار عليه وعلى ذريته من بعده وتفصيل ذلك يطول جدا .
يقة عمليا  احلقيفم ه من خيالف ما تقدم نظراي .. وحنن نقول نظراي ألهنوغاية ما حيتج ب

جل ردته ألو فره كذلك يداهن من يرى  قول بخاصة يف أايمنا فمن ياليفعلون ما يقولونه 
يعاملهم دون و معهم  عملفتات من الدنيا ولعاعة منها ويعيش بني من يراهم مرتدين وكفارا وي

 العداء .إظهار أي شيء من البغضاء أو 
لك ذوجوب  ه علىبأقصى ماحيتجون به وليس هلم سابقة من العلماء يف االحتجاج : أقول 

ِهْم ِإانَّ بـَُرآُء ِمنُكْم  ِإْذ قَالُوا لَِقْومِ ِذيَن َمَعهُ َوالَّ  يمَ }َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة يف ِإبـْرَاهِ قوله تعاىل 
نَـنَ ا بَـ  َكَفْراَن ِبُكْم َوَبدَ َوممَّا تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ  َنكُ يـْ َّللَِّ ْغَضاُء أََبًدا َحىتََّٰ تـُْؤِمُنوا ابِ ُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـ ا َوبـَيـْ

 َوْحَدُه{
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 :وهذه اآلية الحجة فيها من وجوه عدة 
  ذلك يفحجة  جعلتهاالسلف وأئمة التفسري والفقه علماء وهلا عدم وجود سابقة من أ

سوة تدلل رط فاألالش حيث الداللة ووفقا لألصول التفيد الوجوب فضال عنواثنيها أهنا من 
  أمر فيها والشرط الفقط على األفضلية واخلريية ف

لم يكن ذلك فسالم اإل واثلثها أن اآلية نزلت بعد عمر طويل من دخول السابقني األولني يف
ة العهد لك طيلبذ رهمومل تنزل أي آية تلزمهم بذلك واليوجد حديث أيمشرطا يف إمياهنم 

 منه  ان مرتمث املكي الذي هو عهد أتسيس العقيدة وال يف العهد املدين طيلة سنوات
عن  هوهلا بلسبب نز ة و مبعزل عن بقية آايت السور  هنا اليؤخذ منها حكم استقاليلورابعها أ

أهنا  وحلاقهااقها رة وسبلسو بقية النصوص الشرعية مجلة واملقصود يف اآلية ابلنظر للجو العام ل
 .هم من دايرهم خرجم وأالعداوة والبغضاء للمسلمني وحارهبفيمن أظهر 

سلم يف و عليه  هللاقد يقال هناك من أظهر للمشركني العداوة والبغضاء كفعل النيب صلى 
زمية حنن ة والعضليبعض املواقف وفعل بعض الصحابة فنقول حنن النناقش املشروعية واألف

 صحة يفشرطا  راهيلك وينكر على من مل يفعله مث أعظم من ذلك من نناقش من يرى لزوم ذ
 اإلميان وهذه ابقعة ليس هلا راقعة .

املنشور  سلة يفلسلحنن خنتصر الكالم قدر اإلمكان فنكتفي بذلك ولعلنا ننتهي من هذه ا
 التايل إبذن هللا نسأل هللا التوفيق والسداد 
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  2#مسائل_شائكة_
 (18)وسكاهنا أحكام الدور 

  التجنس والعمل عند الكفار 4-اهلجرة 
ل العلم صده أها قماألصل عند كالمنا عن اإلقامة يف دار الكفر من أسلم هناك وهذا جل 

م وأرى أن ما تقدكين  يف كالمهم عن هذه املسألة ويلحق به من سافر مسلما إليهم عند كثري 
خلوض فيها ابنطيل  د أنة بينهما وال نريألن املتأمل جيد فروقا كثري هذا إحلاق مع الفارق 

 فنحن نود إهناء هذه السلسلة هبذه احللقة اخلتامية إن شاء هللا 
وقوع  به عدمسب عدم نص األئمة على حكم هجرة املسلم إىل بالد الكفر ألجل اإلقامةو 

دار جرة من كم اهلحلى هذه املسألة يف زماهنم وكما قدمنا أن هذه املسألة ميكن تفريعها ع
 ابب أوىل. يها منإل الكفر إىل دار اإلسالم، فمن أوجب اهلجرة من دار الكفر حرم اهلجرة

لمني وهي ن املسري مهي الصورة احلاصلة اليوم لكث فعكس الصورة املعهودة عند أهل العلم
 ركني د املشباللاهلجرة من دار اإلسالم إىل دار الكفر أو األقل من ذلك وهو السفر 

نة وإمجاع ب والسلكتانشريسي عن القاضي أيب الوليد بن رشد قوله: إذا وجب ابنقل الو وقد 
املشركني  وي بنييث األمة على من أسلم بدار احلرب أن يهجرها ويلحق بدار املسلمني وال

هم حيث  بالدإىل ويقيم بني أظهرهم لئال جتري عليهم أحكامهم فكيف يباح ألحد الدخول
ببلد يسب  كن أحديس أو غريها، وقد كره مالك رمحه هللا أن جتري عليه أحكامهم يف جتارة

ر نفس أحد  تستق، الفيه السلف فكيف ببلد يكفر فيه ابلرمحن وتعبد فيه من دونه األواثن
 على هذا إال مسلم مريض اإلميان. اهـ.

 عي يف احلصولىل السم إوقد زاد األمر عن جمرد السفر إىل اإلقامة وتطور إىل اهلجرة وتفاق
ورها ص بعض يفلت على جنسية بلد الكفر وقد كانت تلك املسألة ذات خطورة ابلغة والزا

 حىت حكم على أصحاهبا ابلردة 
فر أي جواز سية و مل خيتلف أحد من أهل العلم على أن املسلم له أن حيمل جنسويف حني 

 فخلالا صلحعلى الرغم من وقوع بالد املسلمني حتت حكم الطواغيت فقد بلد مسلم 
 :سالمية اإلغري حول جنسية وجواز سفر البالد 
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ن الكالم ما تقدم ملة سالميإلمسلم أن يتجنس ِبنسية دولة غري ال جيوز لفهناك من رأى أنه 
 حملرمة إذاواالة امل وألن حصوله على اجلنسية هو نوع منعن حكم اإلقامة هناك وتفصيالته 

م ويقوي سواده كثراإلسالمية وبذلك ي يدخل حتت سلطاهنا وتبعيتها ويرتك تبعية الدولة
االت  كل جممية يفسالإنه رضي ابلتحاكم إىل قوانني غري يعين ضمنًا أ وجتنسه، شوكتهم 

 احلياة
إلقامة يف ختار اا ايف ذلك ليمكنه احلصول على كامل حقوقه طاملأنه الأبس  وهناك من رأى

 ء مرتبطن الوالألاالة خل حتت املو ديال وقالوا إن التجنس  هذه البالد وفقا ملن أجاز ذلك 
ها نسية فعالقتأما اجلو يه فابلدين فوالء املسلم ألمته ودينه ال عالقة له ابملكان الذي يعيش 

قد عمعهم  جيابلوطن الذي يعيش عليه وقد جيمع هذا الوطن دايانت ومذاهب وحنل شىت
 . يكفل له حقوقه ويضمن له اإلقامةاملواطنة وهو عقد مدين ال ديين 

كما كان   واضحة ردةو واحلقيقة أن املسألة شائكة وهي يف بعض صورها مواالة مكفرة صرحية 
صل حيان من كقد  و  احلال يف احلصول على اجلنسية الفرنسية إابن احتالل منطقة املغرب 

 -ذلك  ق وإرث وغريمن زواج وطال -يف أحواله الشخصية يرتك خمتارا حتاكمه  عليها 
ركا اتتقيم: مس فرنسي الذي ختالف أحكامه الشرع اإلسالمي على خطللقانون املدين ال

وال اكم يد احلبق فالطالومعرضا عن أحكام الشريعة القائمة وهو حتت حكم بلده اإلسالمي 
قد مدين لدى واج بعالز و رث على التساوي بني الذكور اإلانث، يوقعه إال ألسباب أربعة، واإل

لك يوجب على ذ دةناية يعاقب مرتكبها. واملتجنس زاياحلاكم الفرنسي، وتعدد الزوجات ج
 لمني أنفسهم. املسحىت على نفسه برضا واختيار أن يكون جندايً يقاتل حتت الراية الفرنسية

هتم ويؤيد وهن قو وي هذا زايدة عن كون املتجنس خيرج طائعًا خمتارًا عن مجاعة املسلمني
 حكامه.أإزالة م و سالم من بالد اإلسالخصمهم عليهم ويسعى خبروجه يف تقوية سلطان اإل

 اجلزائر احدة يفو فعة هم اليهود الوطنيون إذ جتنسوا دفلما فتح ابب التجنس أول من جتنس 
جاء  مثلذمة ا هدخلروجهم من عوبصفة فردية يف تونس واملغرب األقصى فاحتج املسلمون 

م هلتلة مجعية ومة احملكة احلدور املسلمني فتجنس نفر منهم ابجلنسية الفرنسية وكونوا مبساعد
 تدعى مجعية املسلمني الفرنسيني 
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ي إلسالمارع وملا استفىت املسلمون يف تونس علماءهم عن حكم املتجنس يف نظر الش
ألمر، ا هذا  يفحجرت حكومة االحتالل على العلماء الرمسيني اإلفتاء وبيان حكم هللا

ردة املتجنس بعمار  هاميد عياد والشيخ التفأفىت الشيخ أمح هللافسكتوا وكتموا إال من رحم 
ألزهر اوكيل  اكرشوعدم جواز معاملته معاملة املسلم، وأفىت بذلك من مصر الشيخ حممد 

فر أقل من إال ن وىهذه الفت لم يتجنس بعدف سابقاً، والسيد رشيد رضا والشيخ على سرور.
 . القليل

قابرهم ألنه ه يف مبولقنع املسلمون من واتفق أن مات أحد املتجنسني يف مدينة بنزرت، فامت
 مفيت البلدة استفتتة و مرتد حبكم الفتوى، إال أن السلطة امتنعت من اإلصغاء هلذه املعارض
افن النصارى يف مد دفنفالشيخ إدريس الشريف فأفىت ابلردة وعدم الدفن يف مقابر املسلمني، 

 الغرابء.
 بحث يف مظاهنا وحصلت مناوشات يف هذا األمر النطيل بسردها ت

ة فأفىت ملالكيلماء ارائسة اجمللس الشرعي لع ابن عاشور أنذاك يتوىلالطاهر الشيخ وكان 
نطق يي أن عند حضوره لدى القاضالتائب اجمللس صراحة أبنه يتعني على املتجنس 

كن ل وبتهت لكي تقبل  فس الوقت عن جنسيته اليت اعتنقهاابلشهادتني ويتخلى يف ن
 نه مسحقيل إالشيخ الطاهر و هذه الفتوى، وبدأت محلة لتلويث مسعة حجب  حتاللاال

 ابلتجنس .
تجنس مع أصدر الشيخ ابن ابديس فتوى تكفر كل مسلم قبل الو منبوذين  وبقي اجملنسون

حيث تنص الفتوى بتكفري كل مسلم جزائري أو تونسي أو مغريب  ختليه عن أحواله الشخصية
ة اإلسالمية ابختياره، وبتجنس ابجلنسية الفرنسية للتمتع يتنازل عن قانون األحوال الشخصي

ابحلقوق املدنية، قال ابن ابديس : " ما أكثر ما سئلنا عن هذه املسألة، وطلب منا اجلواب 
يف الصحف، ومن السائلني رئيس املتجنسني األستاذ الرتكي )الذي مل جيد من يفته يف تونس( 

ه الفتوى : بسم هللا الرمحن الرحيم، وصلى هللا على حممد وكاتبنا برسالتني، فأدينا الواجب هبذ
وآله : التجنس ِبنسية غري إسالمية يقتضي رفض أحكام الشريعة اإلسالمية ومن رفض 
حكما واحد من أحكام اإلسالم عدَّ مرتدا عن اإلسالم ابإلمجاع، فاملتجنس مرتد ابإلمجاع، 

على نسله، فيكون قد جىن عليه إبخراجه  جيري جتنسه -حبكم القانون الفرنسي  -واملتجنس 
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من حظرية اإلسالم، وتلك اجلناية من شر الظلم وأقبحه، وإمثها متجّدد عليه ما بقي له نسل 
 يف الدنيا، خارجا عن شريعة اإلسالم بسبب جنايته... والعلم عند هللا..." 

لم جلزائري املسازواج  مةر حبالزواج ابلكتابية فد أفىت ابن ابديس  يبيحابلرغم من أن اإلسالم و 
ن حظرية روج عاخل ابلفرنسية، وعلل ذلك بكون النتيجة اليت تؤدي إليها هذا الزواج هي

وج نسله عن يف خر  مهمأاإلسالم ألن القانون الفرنسي يقضي أبن أبناءه منها يتبعون جنسية 
امل هلم، ظ نائه،أب حظرية اإلسالم. فإن كان راضيا بذلك فهو مرتد عن اإلسالم، جان على

يهم، وظلمه يته علناِبوإن كان غري راض هلم بذلك وإمنا غلبته شهوته على الزواج فهو آمث 
 ا.هـهذا إال إنقاذهم مما أوقعهم فيه.هلم، ال خيلصه من إمثه 

قيم فيها يد ملن بالفإذا خلت صورة التجنس من هذه احملاذير وكانت جمرد منحة من تلك ال
و  أيشها أو عرض ط يف جراابلشروط املعتربة وال لزوم عليه يف االخن مدة معينة أو يتزوج منها

لضرورة اليت ال وااحل كذب يف قبوله لذلك فقد زال مناط الردة وبقي التحرمي ينظر فيه حسب
 تدفع املتجنس لذلك كل فرد حبسبه .

ملقيمني تعلق ابيؤاال ساآلن نطرح من مسألة اإلقامة يف دار الكفر و  انتهيناقد وهبذا نكون 
 ؟ اذاهناك ماحكم العمل يف تلك البالد وهل هو من املواالة املكفرة أم م

 فنقسم بالد الكفر إىل أقسام :
لك تني يف كلمدار حرب ، ودار عهد ، ودار حياد هذا ماوقفت عليه من تقسيمات املت

 املسألة وأود أن أضيف قسما رابعا وأمسيه دار ترك 
سلمني رب املى حجل بالد الكفار اليوم حيث جتتمع عل فالقسم األول : دار احلرب وهي

احتالل  بان يفألسلوتدعم احملتلني منها هلم كدعمها لليهود يف احتالل فلسطني ودعمها 
 عا .ا شر والعهود بينها وبني احلكام اخلونة غري معتربة والقيمة هلاألندلس 

فة شرعية عهده صلن أصال م والقسم الثاين دار عهد ال أعرف منها اليوم دارا حيث اليوجد
 من حكام املسلمني .

والقسم الثالث : دار حياد وقد ذكر هذا االصطالح بعض الباحثني قاصدا به احلبشة أايم 
النيب صلى هللا عليه وسلم فهي مل تكن دار حرب ويف نفس الوقت مل تكن دار عهد وإمنا  
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الصورة قد توجد اليوم يف بعض كانت حمايدة وقد وصلها املسلمون وعاشوا هبا آمنني وهذه 
 بالد الكفر .

 ل أهلها ما ملرك قتاتلى والقسم الرابع : دار ترك وهي اليت حث النيب صلى هللا عليه وسلم ع
د عض البالب اوقد يلحق هب .يقاتلوا املسلمني كبالد الرتك حيث قال : اتركوا الرتك ما تركوكم 

صلحة أو مل دارد أو لقوة سكان هذه اليف ذلك الوقت حيث يكون يف القتال مشقة للبع
ت ت إليها وعاشني وصلسلموالفرق بينها وبني السابقة أهنا اليوجد هبا جالية من امل معينة .

 آمنة حتت عدالة حكامها .
صيل يدور مله تفعفي وال إشكال يف عمل املسلم يف األقسام املذكورة إال يف دار احلرب ف

  اإلابحة مرورا ابلتحرمي بني املواالة املكفرة والردة وبني
تقدم يف   وق كماحلقففي غري دار احلرب تراعى املصلحة ورعاية مصاحل املسلمني وإحقاق ا
عملون انوا يك  الصحابةكالم شيخ اإلسالم عن النجاشي ويوسف عليه السالم والشك أن ا

 وكذا من بقي ممن أسلم يف ابديته وقومه من الصحابة .يف احلبشة 
 نيب صلى هللاناء اللوم ثحال النجاشي رمحه هللا فمعمن راعاة املصلحة يف ذلك وال أظهر من م

 وتركهعاىل، تهللا  ا أنزلبقائه على امللك واحلكم مع عجزه عن احلكم مبإ مععليه، عليه وسلم 
ن من معه ملو فسه مصلحة عظيمة لنمن يف ذلك  ملااهلجرة من أجل ما كان فيه من امللك 

ل يف حا اعاتن حال النجاشي حجة من أقوى احلجج عند بعض اجلمومعلوم أاملوحدين. 
 احلاكم انقص التمكن غري القادر على إقامة الشرع .

 لفتح ابل أما يف دار احلرب فاملستضعف واملضطر حكمه حكم من كانوا يف مكة قو 
السند هلند و رض اوكذلك من سكن أبوقد سبق أن نقلنا عن ابن حزم رمحه هللا قوله : ) 

ن هنالك مخلروج ى الصني والرتك والسودان والروم من املسلمني ، فإن كان ال يقدر علوا
لك ان هنان كفإ لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو المتناع طريق فهو معذور .

 حماراب للمسلمني معينا للكفار خبدمة أو كتابة فهو كافر.(
تابة فهو كافر ( ، التكفري مبجرد إعانة : )معينا للكفار خبدمة أو كه إايك أن تفهم من قولف

الكفار مبطلق اخلدمة أو الكتابة ، كما يطلقه بعض الغالة ، فقد رأيت كيف ربط ابن حزم 
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هذه اإلعانة حبرب املسلمني ، فهذا هو الكفر ، أعين حرب املسلمني ومظاهرة الكفار 
 .والكتابة هلم ونصرهتم عليهم يف حرهبم ولو ابلكتابة وحنوها ، ال مطلق خدمتهم 

ما كان ف؛ وعا مشر إذن العمل عند الكافر يتفاوت مع ثبوت كون العمل يف األصل مباحا و 
مراكز  رة ويفباشمنه حراب على املسلمني كمن يعمل يف جيوشهم وردئها أي ما يدعمها م

ع يف مواالة هو واقة فالقيادة فيها وإصدار أوامر احلرب وحنو ذلك ولو ابلكتابة أو اخلدم
ل القتا عند على الراجح وإن خالف يف ذلك بعض أهل العلم ويعامل معاملتهمكفرة م

 .  ناظرةامل والخيفى كالم العلماء يف اجلاسوس املسلم وقد فصلنا فيه يف لقاءات
فيتفاوت  سلمنيب املغري املتعلقة مباشرة حبر وأما من كان يعمل يف سوى ذلك من الوظائف 

ماهو مباح  ومنها ائرواالة فيها فمنها ماهو كبرية من الكباحلكم عليها بتفاوت ظهور امل
مسألة على  يف كل فىتيالحرج فيه وتتبع ذلك يشق مشقة ابلغة لتحرير قيوده وضوابطه وإمنا 

يتفاوت  د ذاته ححدة . وهذا كله مبعزل عن حكم اإلقامة هناك فقد بينا تفصيله وهو يف
 ل .بني الردة وبني اإلابحة أو الوجوب على قو 

 ة من األفراد الرد يفويلحق بتلك املسألة العمل عند احلكومات الطاغوتية أو عند الواقعني
غالة وم والالي وهذا الينفك عنه مسلمواملنظمات واملؤسسات وقد كثر السؤال عن ذلك 

وم أال يعمل لم اليملسايضيقون على املسلمني يف هذا األمر تضييقا عجيبا وكأنه حمكوم على 
ة وهذا من ة مكفر واالأن كل عمل عند الطواغيت فهو م ِبهلهمواليطعم أوالده ظنا  والأيكل

ة لقة يف منظومع هو حوار اهلراء مبكان .. واليعون أن كل عمل حىت التجارة احلرة ونظافة الش
عمل  الرتك أن تنتفع منها دولة الطاغوت والينفك من ذلك أحد كما ينسون أو جيهلون

لهم على شر ابطى نألطفال املسلمني مثال فقد أعان الطواغيت عل أيضا فمن ترك التدريس
لباطل وهكذا  حلق وااب أكمل وأمت وجه برتكه هو التدريس الذي حيسنه ليبصر أبناء املسلمني

 كل عمل ..
 فالحرج العامل من والذي نفيت به دائما أنه طاملا كنت حتت حكم الطواغيت يف أي منطقة

 اردء اغيت أوء الطو ؤاليس دعما مباشرا هلباح يف األصل طاملا لعليك يف العمل املشروع امل
الطب دريس و التهلم يف حرهبم ضد املسلمني واليدخل يف ذلك جل أعمال الناس ك اصرحي

 والبناء والصناعات املدنية والزراعة وما إىل ذلك .
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فيها  اليت يتنازع ائل هيملسواألحكام املتعلقة ابلدور كثرية وحنن اكتفينا مبا تقدم ألن هذه ا
 ة، والبيع اإلجار و ة، تملُّك اهلبب اإلخوة وتكثر السؤاالت حوهلا وإال فهناك مسائل تتعلق

ويف  بدار احلرب، ذا حلقد إإقامة احلدود، وزواج الكتابية، ويف الوصية للحريب، ومرياث املرتو 
  التعامل ابلراب... وغريها

هبا ويف  تتعلق ئياتما حيتاجه املسلم من جز أرجو أن أكون قد أحطت يف هذه السلسلة ِبل 
ت فقهية جتهادالها اأن هذه املسائل ك وهوهناية املطاف نؤكد على أمر غاية يف األمهية 

 واء السبيل .إىل س اديوهللا املوفق واهلالدخل هلا يف العقيدة فاخلالف فيها واسع ومعترب 
 واحلمد هلل رب العاملني

 على آله وصحبه وسلموصلى هللا على نبينا حممد و 
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