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 . والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله احلمد هللا
  : وبعد

نشرها على نطاق واسع  الشيخ يفرسالة لشيخنا الفاضل أيب عبد الباري العيد بن سعد شريفي ، قد استأذنت  فهذه
 . يف املنتديات السلفية فأجازين بذلك ، جزاه اهللا عنا خريا
بفضل اهللا تعاىل مث جهود شيخنا  وقد كان جامع هذه الرسالة من اإلخوة الذين التحقوا باجلبال مث عادوا إىل رشدهم

 فجمعها من كالم شيخنا مث عرضها عليه املسألة وتأصيلها ، يف ذلك ، وقد كان أعجبه أسلوب شيخنا يف طرح هذه
 فجاءت عزيزة يف باا وهللا احلمد واملنة ، فأردت أن أسهم يف هذا اجلهد وإحياء وزاد فيها الشيخ ونقح وصحح

النفع وينشرها اإلخوة من بعدي  حىت يعم) وهذا بكتابتها وإنزاهلا بنفسي ( الرسالة بنشرها على هذا املنتدى ابتداءا 
 . حلق متعددة ، واهللا املوفق طاق بإذن اهللا تعاىل وسأجعل هذا على شكلعلى أوسع ن

 -.  رمحه اهللا-سليمان أوجيط  أبو أسامة بورقيبة بن:هذه الرسالة مجعها ورتبها 

 
 

 
 

 . سم اهللا الرمحان الرحيمب

 . 1]ولقد وصلنا هلم القول ولعلهم يتذكرون : [قال اهللا تعاىل

  .2 ]لعلهم يتفكرون فاقصص القصص[: وقال تعاىل 
العبادة ، وتركوا العلم ، حىت خرجوا بأسيافهم على أمة حممد صلى  فإن قوما طلبوا: قال احلسن البصري رمحه اهللا 

  .3طلبوا العلم ، مل يدهلم على ما فعلوا  اهللا عليه وسلم ولو
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 قدمةامل

  
أعمالنا ، من يهده اهللا فال  ور أنفسنا و من سيئاتاحلمد هللا ، حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شر إن

 . وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن ال إله. مضل له ، ومن يضلل فال هادي له

  ]آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال و أنتم مسلمون يا أيها الذين[

كم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجاال كثريا ونساءا ربكم الذي خلق يا أيها الناس اتقوا[ 
 ]   به واألرحام ، إن اهللا كان عليكم رقيباتساءلونواتقوا اهللا الذي  ،

يطع اهللا  الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يا أيها[
 ]ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

  : أما بعد
والسكوت  يف هذه الديار اإلسالمية من املنكر الذي أمر اهللا سبحانه وتعاىل بالنهي عنه ، ملا كان اخلروج على احلكام

 صوت احلق إليهم والسعي وإيصال عنه إمث ملا فيه من مظاهرة إخواننا اخلارجني ، والكشف عن خطئهم وبيان غلطهم
أيب عبد الباري العيد شريفي : ، اتصلت بشيخنا الفاضل  اجبات يف هذا الوقتلوقف هذا البغي والفساد من آكد الو

له الفضل الكبري يف إقناع جم غفري من إخواننا اخلارجني على وضع السالح   الذي كان-حفظه اهللا ونفع به -
 . القتال من خالل لقاءاته العديدة معهم يف اجلبال والكف عن

 فأفادين علما مجا يف هذه املسألة اخلطرية.  من علم يف قضية اخلروج على احلكام عنده اتصلت به ليزودين مبا: قلت 
فيها إخواننا الذين ضلوا  يف كتابة رسالة خمتصرة نناشد اليت مهت وشغلت بال كثري من الشباب املتحمس ، واستأذنته

دية ، ونبني هلم احلق الواضح الذي جيب احلياة املدنية العا بالعودة إىل أهليهم الستئناف-هداهم اهللا وإيانا -السبيل 
 . اليت حلت بديارنا ، فوافق وبارك هذا العمل  يف هذه النازلةإتباعه

 : وبعد شهر مت إعداد هذه الرسالة اليت مساها شيخنا فاستعنت باهللا وانطلقت يف العمل ،

  **اخلارجني إلعادة الفكر والنظر النصائح الدرر إلخواننا**
 استنسختها من -هداهم اهللا وإيانا -ا إخواننا اخلارجني  لة كلمات لشيخنا الفاضل نصحو أصل هذه الرسا

 ألن حديث الشيخ معي كان( إال أنين نظمتها وتوسعت فيها ، وسغتها بأسلويب اخلاص  األشرطة اليت سجلتها معه ،
، مع التذكري أن له الفضل يف ) العامية  ةمشافهة وارجتاال ، والطابع الغالب يف مثل هذا احلال التبسيط والتسهيل واللغ

وراجعتها عنده ثالث مرات ، و خالل ذلك كان ينبهين على أخطائي  تقومي هذه الرسالة وتسديدها حيث قرأا عليه
 . متت ، فجزاه اهللا عنا خريا ما جيزي به شيخا عن تلميذه ويسددها بتوجيهاته حىت
إخواننا  الما لشيخنا الفاضل مسعته منه جييب فيه عن مة رماه ا بعض، أود أن أنقل ك وقبل الشروع يف املقصود

 :  وأرادوا النيل منه بتلك الفرية فيقول- هداهم اهللا وإيانا -اخلارجني 

 كما -عمالء الطاغوت  أنا ضد هذا اخلروج ، وكنت أبني هذا من بداية وقوع هذه الفتنة ، ولو كنت من
اهللا و هو راض ، وعليه فال يقال للحكام  يف الشرع هو كل ما يعبد من دونواملقصود بالطاغوت ( - يقولون

والتعديل ألحكام اهللا من قبل نفسه ، أو ادعى لنفسه االستقالل باحلكم بعد  طاغوتا إال إذا ادعى لنفسه حق التبديل
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اجلبال حملاورة  ت إىلما صعد.) عليه وعلم أنه جاوز حده وادعى لنفسه صفة الربوبية وحق األلوهية  قيام احلجة
أعرض نفسي للقتل ، فليس يل صلة ال  إخواننا الذين ضلوا الطريق ألنين أخشى على نفسي ، وبصعودي عندهم

 . بالشرطة وال بالدرك وال باملخابرات

نصحا هللا و لرسوله  -  اليت فعلتها إلقناع إخواين حبكم العمل الذي أقدموا عليه إمنا فعلتهااالتصاالت وكل
 . وصل إليهم اخلرب المت بعدم التبليغ نه وللمسلمني ، وعرضت نفسي للخطر إذ لو أمسكوا يف بييت أوولدي

أو ثالث وشربوا معي الشاي ، وسجلت معهم أشرطة ليوصلوها إىل   مجاعة منهم إىل بييت قبل سنتنيأدخلتوقد 
، وملا تكلم إخواننا .مل أفعل  لبلغت عليهم ولكين - عميال للطاغوت -يقولون  إخوام ، ولو كنت كما

اجلبال اقتضى األمر  عنا خبري ، وبلغ اخلرب إىل الشرطة والدرك ، وطلب مين اإلخوة عقد جلسة معهم يف التائبون
 . أن أخرب السلطات باللقاء لدفع الشبه عن نفسي

إمنا قمنا به بدافع  - ليس جبهاد أنه فساد و- أن بياننا ملا جيري يف البالد - هداهم اهللا وإيانا -إخواننا  فليتأكد
 ولو من أجل أمي و ال والدي -واهللا -جنيت  شرعي ال ذال وال خضوعا ألحد من اخللق ، ولست مستعدا أن أضيع

واهللا [: استعداد أن أراهن باجلنة إلرضاء زيد أو عمرو واهللا تعاىل يقول  ، ولن يصل إىل مرتبتهم أحد ، فلست على
 .1 ]أن ترضوه ورسوله أحق

أين جيب أن خنالف خالفنا ، واألشرطة موجودة ،  إين أقف املواقف الشرعية أين جيب أن نقول احلق قلناه ، و
عثمان بن عفان رضي اهللا عنه اخلليفة الثالث املبشر باجلنة ملا حوصر يف  وكالمي مسجل ، ودليلي يف هذا ما قرره

إنك إمام عامة  : سأله سائل فقال من مجلتها الصالة بالناس ، اخلارجون عليه مقاليد احلكم يف املدينة و بيته وتوىل
أحسن ما يعمل الناس ، فإذا أحسن  الصالة: قال ! و نزل بك ما نرى ، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة 

 .2 إساءمالناس فأحسن معهم ، وإذا أساؤوا فاجتنب 

  .3بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه ، واترك ما افتنت به ال يضرك كونه مفتونا: فانظروا إىل القاعدة اليت قعدها 
يقره الشرع فنحن أول من يستجيب له ، ومثل هذه   فعل شيئا- كما يقولون -يعين إذا يف بلد من البلدان الطاغوت 

حت باب احلكومة فت: مما ال يرضي ربنا ، ونفس الكالم نقوله يف هذه القضية   ال تعين أبدا أننا مل نتربأاالستجابة
القضايا اليت ترضي ربنا ،  احلياة العادية إلخواننا الذين ضلوا السبيل فنحن معها يف هذه القضية وغريها من العودة إىل

 حلزب االعتماد من السلطة حبسب استطاعتنا ، وموقفنا   شرعية فال نقبلها و ننكرهاتخمالفاأما القضايا اليت فيها 
 مية لإلنقاذ الدخول بالشباب حلبة السياسة معروف عند اجلميع ، و لو كنا نوايلاإلسال  عندما أرادت اجلبهةإسالمي

 -قال البشري اإلبراهيمي  ) ال للحزب اإلسالمي ، فموقفنا موقف شرعي ال غري: احلكومة يف كل أمر ملا قلنا هلا 
ليفتك باخلري -ا ، وهجم اليت جنم بالشر نامجه  عن هذه احلزبياتباالبتعادأوصيكم :  عن التحزب -رمحه اهللا 
بامللح األجاج سامجها ، إن هذه األحزاب كامليزاب مجع املاء كدرا ،   هامجها ، وسجم على الوطن-والعلم 

 .4الزالل مجع ، وال األرض نفع  وفرقه هدرا ، فال

                                                
  .62التوبة  1 -

  .695أخرجه البخاري رقم  - 2
  . عند شرحه للحديث فائدة ذكرها ابن حجر يف الفتح  -3
  .292 ص 2عيون البصائر م - 4
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 عن أنفسنامن إخراج هذه الرسالة نصر باطل أو ختذيل حق ، وإمنا غرضنا رفع اإلمث  ليس الغرض: وكذلك أقول 
من قبل أن يلقوا رم على غري   ودعوم إىل التوبة مما هم فيه-هداهم اهللا و إيانا -ببيان غلط إخواننا اخلارجني 

 . طاعة وعلى غري هدى
 نفع هذه الرسالة ، ويكثر املستفيدون منها ، وأسأل اهللا أن جيعلها لوجهه الكرمي خاصة فأرجوا من اهللا تعاىل أن يعم

إن مما : النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال( بيه صلى اهللا عليه وسلم موافقة ، و أن جيعلها مما يلحقين بعد مويت ، ولسنة ن
يوم ال ينفع مال وال  [ ويثقل ا موازيين. 1...ونشره  يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه

   .2] بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم
 . اهللا العلي العظيم ، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيتوفيقي إال ب وما

:  هجرية املوافق ل1420رجب  8 االثننيمساء يوم  - رمحه اهللا- أبو أسامة بورقيبة بن سليمان أوجيطوكتبه 
 . اجلزائر-العجيبة   18-10-1999
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 .  مسعك يرعاك اهللارعين ! أخي املقاتل
 مل تأت البيوت من أبواا ومل تعط القوس - واهللا أعلم -ولكنك  إين أعلم أنك تريد اخلري هلذا الدين وهلذه األمة ،

من  :اهللا عليه وسلم الطيبة ال تشفع عند اهللا تعاىل لقبول عمل انعدم فيه شرط املتابعة ، قال النيب صلى باريها ، والنية
 .) 1 ردعمل عمال ليس عليه أمرنا فهو 

، .اهللا عز وجل ال يعبد إال مبا شرع  ومعىن هذا احلديث أن من عمل عمال مل يشرعه اهللا فهو مردود على صاحبه ألن
 إال ينشر هلا ديوانان مل - وإن صغرت -ما من فعلة : السلف  قال بعض : - رمحه اهللا -قال اإلمام ابن القيم 

هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل ، : فعل وباعثه وداعيه فاألول سؤال عن علة ال وكيف فعلت ؟.. وكيف ؟
مكروه  أغراض الدنيا يف حمبة املدح من الناس أو خوف ذمهم ، أو استجالب حمبوب عاجل ، أو دفع وغرض من

الرب سبحانه وتعاىل وابتغاء الوسيلة  القيام حبق العبودية ، وطلب التودد والتقرب إىل: عاجل ، أم الباعث على الفعل 
 . إليه

سؤال عن : تفعل هذا الفعل ملوالك ، أم فعلته حلظك وهواك ؟ والثاين  وحمل هذا السؤال أنه هل كان عليك أن
رسويل ؟ أم  أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان: عليه الصالة والسالم يف ذلك التعبد  متابعة الرسول

فإن اهللا سبحانه ال يقبل عمال إال . املتابعة  خالص ، والثاين عنكان عمال مل أشرعه ومل أرضه ؟ فاألول سؤال عن اإل
بتجريد اإلخالص ، وطريق التخلص من السؤال الثاين بتحقيق املتابعة ،  ما ، فطريق التخلص من السؤال األول

  .2 تعارض اإلخالص ، وهوى يعارض اإلتباع إرادة وسالمة القلب من
وسلم ، أن ال تقدم على   وأنت احلريص على متابعة الرسول صلى اهللا عليه- أخي املقاتل -فكان الواجب عليك 

مسألة خطرية وليست بسيطة كما تظنها  اخلروج حىت يأذن لك الشرع ، خاصة أن مسألة اخلروج على احلكام
سؤولية كبرية وإراقة الدماء وإباحة العرض واملال م. وأعراضها وأمواهلا وحتسبها ، ألا تكلف األمة بأكملها دماءها

املعتربون والراسخون  أن يتحملها أي شخص ، أو أن يقرر زماا أو مكاا أو فائدا أو ضررها إال العلماء ال ميكن
ويف :  يف معرض كالمه عن القتال -رمحه اهللا- ، وأهل احلل والعقد يف األمة ، لذلك قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .3 خواص أهل العلم وظيفةاجلملة فالبحث يف هذه الدقائق من 
؛ قال الشيخ عبد .الصواب وارد جدا على غري العلماء الراسخني يف العلم   فيها عن جادةواالحنرافألن اخلطأ 

من  إذا حصل حبث يف أمر من األمور ينبغي أن يويل من هو أهل لذلك ، وجيعل: -رمحه اهللا  - الرمحن السعدي
إذن العصمة من اخلطأ 4.قرب إىل الصواب و أحرى للسالمة من اخلطأأهله وال يتقدم بني أيديهم ، فإنه أ

سؤال من ليس  تكمن يف استفتاء الراسخني يف العلم ، و كل فساد وبالء و شر يف الدنيا واآلخرة فسببه واالحنراف
ولكن أستفيت ! ال : أمصيبة نزلت بك ؟ فقال  : أهال للفتوى ، لذلك كله بكى ربيعة يوما بكاءا شديدا فلما قيل له

                                                
  .*554 رقم*أخرجه البخاري  - 1
  * 66و65:  ص 1: ط الرسالة ج-رمحه اهللا -لبكر بن عبد اهللا: فقه النوازل  - 2
  .504ص 4م: منهاج السنة  - 3

  . من سورة النساء83تفسري السعدي انظر اآلية  - 4
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 . 1عظيم من ال علم عنده و ظهر يف اإلسالم أمر

 ( املعاصر احلي هو العاملأن الذي يستحق إدالء حكم اهللا يف مسألة اخلروج على احلكام يف اجلزائر  فيظهر مما سبق
 إنزال فتاوى مالبساته و أحكامه ، فال جيوز أي يرد األمر يف النوازل للعلماء األحياء ال األموات ، ألن لكل واقع

 أو غريمها من العلماء السابقني على واقعنا ألم - رمحه اهللا -القرطيب  أو-رمحه اهللا -شيخ اإلسالم ابن تيمية 
الشرع الذي إذا سئل  الراسخ البارع يف علوم.) واقعا فأفتوا حبسبه و حنن نعايش واقعا آخر ليس كواقعهم  عايشوا

إن اهللا : فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   ، وكان من الذين قالينيهعن مسألة كأن علم الدنيا لوح بني ع
 .2 من جيدد هلا دينها يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة

يف  اخلطرية اليت نزلت بديارنا ، ومل يشهد له العلماء الربانيون يف هذا العصر بالرسوخ و من تكلم يف هذه القضية
وال يصح استفتائه ، ألنه ليس من  يف النوازل الكبار ، فال يقبل قوله ، وال ينفذ حكمه ،العلم ، و األهلية للبحث 

 -أي العلماء -:  قالوا - رمحه اهللا -، قال اإلمام النووي  أهل هذا الشأن ، وهو فيما أقدم عليه آمث كذاب مغرور
 هو آمث وال ينفذ حكمه سواء وافق فال حيل له احلكم ، فإن حكم فال أجر له ، بل فأما من ليس بأهل للحكم ،

وافق  أم ال ، ألن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي ، فهو عاص يف مجيع أحكامه سواء احلق
القضاة * احلديث يف السنن   و قد جاء يف من ذلك ،شيءالصواب أم ال ، و هي مردودة كلها ، وال يعذر يف 

به فهو يف اجلنة ، و قاض عرف احلق فقضى خبالفه  ض عرف احلق فقضىقا: ثالث قاض يف اجلنة واثنان يف النار 
 . *3يف النار فهو يف النار ، وقاض قضى على جهل فهو

يستفتون بالشكل ال بالفضل ، و باملناصب ال باألهلية ، قد   وهذا الضرب إمنا:- رمحه اهللا -قال اإلمام ابن القيم 
 عة أجهل منهم إليهم ، تعج منهم احلقوق إىل اهللا عجيجا ، و تضجّعليهم ، و مسار غرهم عكوف من ال علم عنده

أو قضاء أو تدريس استحق  منهم األحكام إىل من أنزهلا ضجيجا ، فمن أقدم باجلرأة على ما ليس له بأهل من الفتيا
 . اإلسالم اسم الذم ، ومل حيل قبول فتياه وال قضائه هذا حكم دين

  4.فقل يا رب ال ترغم سواها ::: :::وإن رغمت أنوف من أناس 
ونشروا وحققوا وصاحوا ، قال ابن سريين  ال نأخذ عن مثل هذا الضرب من العباد ديننا مهما ألفوا: و كذلك نقول 

  . 5 عمن تأخذون دينكم إن هذا العلم دين فانظروا : - رمحه اهللا -
إذا جربوه  - ية من العدول الثقات أهل العلم والفهم عدالته و أهليته للفتوى بالتزكثبتتإذا  فال نقبل قول أحد إال

 لصحيح مسلم بابا مساه -رمحه اهللا - -  هلذا بوب اإلمام النووي-بطول العشرة واملعاملة حىت عرفوا سره وعالنيته 
اهللا  رضي -ومما جاء يف هذا الباب قصة عبد اهللا بن عباس  ) حتملها  يفواالحتياطالنهي عن الرواية عن الضعفاء ( 

عليه  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال رسول اهللا صلى اهللا: جاءه رجل حيدثه ويقول   حينما-عنهما 
مايل ال أراك تسمع حلديثي ؟  ! يا بن عباس: وسلم ، فجعل ابن عباس ال يأذن حلديثه ، وال ينظر إليه ، فقال 

                                                
  .32رمحه اهللا ط دار القلم اجلزائر ص - للشيخ بكر التعامل - 1
  . وهو صحيح3740:  أبو داود رقم - 2

  .دار املعرفة بريوت  طبعة240 ص 12شرح مسلم ج ) ** 2315( وابن ماجه ) 3573(أخرجه أبو داود  - 3
  .33 صفحة  التعامل - 4
  .26: أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه رقم  - 5
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قال : إنا كنا مرة إذا مسعنا رجال يقول : فقال ابن عباس  أحدثك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و ال تسمع ،
 وسلم ابتدرناه أبصارنا ، و أصغينا إليه بآذاننا ، فلما ركب الناس الصعب والذلول مل رسول اهللا صلى اهللا عليه

 يسأل أن* أي السائل * ال يصح له : -رمحه اهللا- هلذا كله قال اإلمام الشاطيب* 1 .نأخذ من الناس إال ما نعرف
إسناد أمر إىل غري أهله ، واإلمجاع على عدم صحة مثل هذا ، بل ال ميكن  من ال يعترب يف الشريعة جوابه ، ألنه

فيما حنن يف  أخربين عما ال تدري ، و أنا أسند أمري لك: السائل يقول ملن ليس بأهل ملا سئل عنه  يف الواقع ألن
دلين يف هذه املفازة على الطريق إىل  : ة العقالء ، إذ لو قال لهاجلهل به على سواء ، مثل هذا ال يدخل يف زمر

بالطريق سواء ، لعده من زمرة اانني ، فالطريق الشرعي أوىل ، ألنه  املوضع الفالين ، وقد علم أما يف اجلهل
   .2وذلك هالك دنيوي خاصة هالك أخروي

ذلك األمر  يد الغري يف أمر مع علمه بأنه ليس من أهلال يصح أن خيطر خباطر العامي وال غريه تقل : وقال أيضا
 * 3 فاقد العقل أن يكون ، كما أنه ال ميكن أن يسلم املريض نفسه إىل أحد يعلم أنه ليس بطبيب إال

واملستفيت ال ينبغي له أن  أخي املقاتل ما تقدم من أنه ال يفيت يف النوازل إال من كان عاملا ربانيا ، فإذا تقرر لديك
هذا العصر أمثال احملدث العالمة حممد ناصر الدين  أل إال من كان هذا وصفه ، فإن أهل احلل والعقد وجمتهدييس

صاحل   والشيخ العالمة األصويل الفقيه حممد بن-رمحه اهللا -العالمة عبد العزيز بن باز   والشيخ-رمحه اهللا -األلباين 
الدعوة السلفية قد أمجعوا على حترمي  ين احملققني الذين هم رموز وغريهم من العلماء املعترب-رمحه اهللا-العثيمني 

أنت فيه جهادا ، وطلبوا منك ومن كل خارج وضع السالح  اخلروج على حكام اجلزائر واستنكفوا عن تسمية ما
 . أنتم فيه والكف عن القتال و التوبة مما

اجلزائر من هرج ومرج ، و أشرطتهم اليت  يفوإمجاعهم هذا قد صار اليوم يف الشهرة والظهور كشهرة ما حيدث 
 نذكر منها -على نطاق واسع ، ونعتقد أا وصلتكم واستمعتم إليها  تكلموا فيها عن واقع اجلزائر األليم قد وزعت

  : على سبيل املثال
حتت . م.1995-10-23  يوم-رمحه اهللا -شريط للمحدث العالمة الشيخ حممد ناصر الدين األلباين  1-
 .على واحد830: و رقمه هو ) منهج اخلوارج : ( ان عنو
 .م.1999-05-28:  وقد مت تسجيله يوم -رمحه اهللا-للشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني شريط2-
 . شريط فيه مكاملة هاتفية بني شيخنا أيب عبد الباري والشيخ عبد احملسن بن حممد البدر3-

يف األرض ، وممن قال فيهم شيخ  عتربين احملققني الذين وضع هلم القبول من أهل العلم امل- وال واحد -وال يوجد 
لسان صدق عام ، حبيث يثىن عليه ، و حيمد يف مجاهري أجناس  ومن له يف األمة: - رمحه اهللا -اإلسالم ابن تيمية 

 .4 اهلدى و مصابيح الدجى األمة ، فهؤالء هم أئمة
الوليد وغريمها ممن ال يعتد  بعض املتعاملني واملتمشيخني أمثال أيب قتادة و أيبما أقدمتم عليه إال ما مسعناه عن  يؤيده

                                                
 .21رقم :مقدمة مسلم  - 1
 
  *.285 ص 5 ج 1417املوافقات حتقيق مشهور ط - 2

  .285 ص 2 حتقيق سليم اهلاليل جاالعتصام - 3
  .27، ص11، ج1418، 1جمموع الفتاوى ، دار بن حزم ط - 4
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 .، وال بلغوا رتبة االجتهاد بقوهلم ، وال عربة م ألم ليسوا من أهل احلل والعقد
- بالدنا ، وإذا كان األمر كذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية فحصل بذلك األمر اإلمجاع على حترمي اخلروج على حكام

  ، فإن األمة الإمجاعهم األمة على حكم من األحكام مل يكن ألحد أن خيرج عن إمجاع وإذا ثبت: قال -رمحه اهللا 
 .1جتتمع على ضاللة

على حترمي اخلروج على حكام اجلزائر حجة قوية يف ديننا ، وال جيوز ألحد   جمتهدي هذه األمة يف هذا الوقتفإمجاع
دمت أخي  ألنه عند التحقيق جتده يقلد كل من هب ودب من حدثاء األسنان ، فمابدعوى نبذ التقليد  أن خيالفه

واملفاسد أنت عنه مبعزل ، فيتعني عليك األخذ   ، وفقه املصاحلاالجتهاداملقاتل لست من أهل العلم ، ومل تبلغ رتبة 
 مرتلة العامي الذي جيب عليه النازلة ، وختضع حلكمهم فيها وترتل نفسك فيها بفتوى هؤالء العلماء الكبار يف هذه

 . اتهد تقليد

علمائها عند النازلة ترتل ا ألا ال تتبني موقع  فإن العامة ال بد هلا من تقليد -رمحه اهللا-قال اإلمام ابن عبد الرب 
، وهذا علم ذلك ، ألن العلم درجات ال سبيل منها إىل أعالها إال بنيل أسفلها  احلجة ، وال تصل بعدم الفهم إىل

 . 2احلائل بني العامة وبني طلب احلجة واهللا أعلم هو

يستفيدون منها شيئا ،  إن وجود األدلة بالنسبة إىل املقلدين وعدمها سواء ، إذ كانوا ال: اإلمام الشاطيب  وقال
هل الذكر إن وا أ فاسأل[:البتة ، وقد قال تعاىل   من شأم ، وال جيوز ذلك هلمواالستنباطفليس النظر يف األدلة 

  .4 املقلد غري العامل ، فال يصح له إال سؤال أهل الذكر و. 3]كنتم ال تعلمون 
هلم على التعلم سؤال أهل  الواجب على العوام الذين ال قدرة: -رمحه اهللا -قال اإلمام حممد األمني الشنقيطي  و

 .5 العلم والعمل مبا أفتوهم به
 قائمة مقام االجتهاداجلزائر بالنسبة ملن مل يبلغ درجتهم يف   على حكاموفتوى علماء هذا العصر يف قضية اخلروج

بالنسبة إىل  فتاوى اتهدين بالنسبة إىل العوام كاألدلة الشرعية: -رمحه اهللا-قال الشاطيب  الدليل و الربهان كما
   .6اتهدين

الدين بالضرورة أقل عندك تأثريا من  علومة منأفكانت فتوى العلماء الربانيني امع عليها ، وامل! فيا أخي املقاتل 
األمر كذلك ، مث الويل لك إن قلدت هذا اهول العني من غري  فتوى جمهول ال تعرف عنه شيئا ، الويل لك إن كان

ابن  علم لك بأن معه احلق ، إذ واحلالة هذه تتبع هواك ال شرع موالك ، قال شيخ اإلسالم إطالع على دليله وال
علم أن معه احلق فهذا  إن قلد شخص دون نظريه مبجرد هواه ، ونصره بيده ولسانه ، من غري: -رمحه -تيمية 

وإن كان متبوعه خمطأ كان آمثا ، كمن قال يف  من أهل اجلاهلية ، وإن كان متبوعه مصيبا مل يكن عمله صاحلا ،

                                                
  .10ص20 جمموع الفتاوى ج-  1
  .116، ص 1417، 2ط.دار هومة ، اجلزائر .أبو عبد الرمحن حممود اجلزائري  خمتصر بيان العلم وفضله ، اختصره - 2

  .43: النحل  - 3

 .337،ص.5 املوافقات ج- 4

  .351، ص 7، ج1417، 1العلمية ط  أضواء البيان دار الكتب- 5
  .336 ، ص 5املوافقات ج - 6
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 *. .*1ارأخطأ فليتبوأ مقعده من الن القرآن برأيه ، فإن أصاب فقد أخطأ ، وإن
إذ  العلماء جيهلون واقعنا وليس هلم صلة به ، فال نأخذ بفتواهم ، فهو من عجيب تناقضاتكم أما زعمك أن هؤالء

وإمنا يعيشون يف عواصم  تعرفون أن املهوسني اروحني الذين أفتوا لكم باخلروج ال يعيشون بني أظهركم ،
بعرض احلائط فتواهم ؟ أم أن اهلوى قد فعل فيكم  ا ال تضربون بني أظهر الكفار برغبة واختيار ، فلماذاالستعمار

ال خناف عليك أن تلتبس الطريق عليك ، : ** جاء يف احلكم .واهللا املستعان  أكثر مما تفعله الصهباء يف األذهان ،
أخلد إىل ولكنه  ولو شئنا لرفعناه ا[: وصدق اهللا تعاىل حني قال  .** عليك من غلبة اهلوى عليك وإمنا خناف

 .]3 وكان أمره فرطا واتبع هواه [: وقال أيضا   * .2] األرض واتبع هواه
الكبار الذين يشهد هلم العامل اإلسالمي بأم مصابيح اهلدى ، وينابيع العلم  وهل تظن أنه بلغ التغفيل والبالدة بعلمائنا

 كربت [*  ] 4 سبحانك هذا تان عظيم[، إىل حد أن يفتوا يف هذه القضية اخلطرية دون علم بواقعنا  واحلكمة
 .]5كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذبا 

منهم مسة الضالني عن الطريق ،  واهللا لو كانت مرتلة علمائنا يف قلوبكم عالية ملا وقعتم يف هذه الوقيعة ، إذ النيل و
 - من السابقني ، ومن بعدهم من التابعني وعلماء السلف :- اهللارمحه -والزائغني عن احلق ، قال اإلمام الطحاوي 

 .6  ومن ذكرهم بسوء فهو على غري سبيل-ال يذكرون إال باجلميل -الفقه والنظر  أهل اخلري واألثر ، وأهل
 .7 ليس منا من مل جيل كبرينا ، ويرحم صغرينا ، ويعرف لعاملنا حقه:  وسلم  وآلهعليه قال النيب صلى اهللا

 بأم ال يفقهون الواقع ، مل يعرف حقهم ، ومل جيلهم ، -وجتربة  الكبار سنا وعلما ودينا-ر فمن نبز علمائنا الكبا
 والذي نفسي بيده ، ما أفىت علمائنا * ال يعرف فضل أهل الفضل إال أهل الفضل: *قال  بل عقهم ، وصدق من

هو ظننا و اعتقادنا فيهم ، و   ، هذااألخيار يف يوم من األيام يف مسألة ، وهم مل يعلموا ما أحاط ا من مالبسات
السائلني ، والذين يتصلون م يف كل حلظة وحني من سائر  إم أعلم منكم بواقعكم ألم قبلة: أستطيع أن أقول 

 املساملني للسؤال عن حكم اهللا فيما جيري يف واقعكم ال حيصون وال يعدون ، أما أنتم أحناء البالد من املقاتلني و
حىت خارج املغارات   قد ال تعلمون ما جيري-كم ، وبعدكم فيما بينكم ، واحلصار املشدد عليكم حبكم تفرق-

أو خارجها ، وهم يبعدون عنكم مسرية ليال  اليت فيها اختبأمت ، فكيف تفقهون واقع غريكم ممن هم من مجاعتكم
  ! و أيام ، فاإلنصاف اإلنصاف يا قوم

 . الناس  يف يوم جمموع لهااللتباسوبواقعكم منكم ، و سيزول علمائنا الكبار أعلم بدين اهللا  إن
اخلروج على احلكام إمنا يصبح حمتما ، و  ففيما سطرته كفاية إلقناعك بأن واجب اإلجابة إىل دعوة! أخي املقاتل 

ة اخلروج على الكبار الثقات إليه ، وما داموا قد كفونا مؤنة البحث يف مسأل التقاعس عنه إمثا حينما يدعوا علمائنا
، والرجوع إىل األهل  إال إلقاء السالح-شرعا -فال يسعكم ، اجلزائر ، و اعتربوا ما أنتم فيه فسادا ال جهادا  حكام

                                                
  .50ص ، 7جمموع الفتاوى ج - 1
  .176: األعراف  - 2
  .28: الكهف  - 3
 .16: النور  - 4
  .5: الكهف  - 5
  .491: ص 9:ية أليب العز املكتب اإلسالمي ط الطحاو العقيدة شرح - 6
  .5443:حسن ، أنظر صحيح اجلامع حديث - 7
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على فرض وجود شرط اإلخالص -الذي أقدمتم عليه  فورا إلنقاذ أنفسكم من النار ، ألن شرط املتابعة يف هذا العمل
 . 1] فوقع احلق وبطل ما كانوا يعملون[العام واخلاص   غري متحقق فيه كما هو معلوم لدى-

  على احلكام شروط اخلروج
وفساد الشبه ، وبطالن احلجج املعارضة  وملا كانت النفس تزداد إميانا على إميان ، حني ترى األدلة و قوا ،

 اخلروج على حكام األفاضل ، فيما ذهبوا إليه من حترمي لذلك ، رأيت من متام النصح إيضاح دليل علمائنا
 :  ، فأقولاجلزائر
احلكام شروطا  نصوص الشرع يف موضوع اخلروج على احلكام ، تبني لعلمائنا األخيار أن للخروج على باستقراء

 . منها منع وحرم مخسة دقيقة منضبطة ، ما توفرت و وجدت وجب اخلروج ، وإذا مل يتحقق شرط
  :العلم اليقيين بكفر احلاكم الشرط األول

 : بضوابط مخسة شرعية دقيقة وال يتم ذلك إال -
حفظه -قال الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان  .: يف العلم التكفري من صالحيات العامل الراسخ  : الضابط األول-1

جيوز لكل أحد أن يتفوه به يف حق غريه ، إمنا هذا من صالحيات احلاكم الشرعي  التكفري خطري ، وال : * -اهللا 
اإلسالم ، ويعرفون  يات أهل العلم الراسخني يف العلم ، الذين يعرفون اإلسالم ، و يعرفون نواقضصالح ، ومن
بالتكفري وغريه ، و أما أفراد الناس ، و أنصاف   ، و يدرسون واقع الناس واتمعات ، فهم أهل احلكماألحوال

ى اجلماعات ، أو على الدول ، ألم إطالق التكفري على األشخاص ، أو عل املتعلمني ، فهؤالء ليس من حقهم
 .2هلذا احلكم غري مؤهلني

 فإمنا هو ألهل العلم العاملني بالشرع ، و املتفقهني يف الدين والعاملني بعلمهم ، فالفتوى بأن فالنا بعينه كافر ،
 .واالجتهادوالبالغني رتبة الفتوى 

قال  :جةاإلسالم إال بعد اإلنذار وإقامة احلناقض من نوقض  ال حيكم بالكفر على مرتكب:  الضابط الثاين-2
عليه  حىت تقام فليس ألحد أن يكفر أحدا من املسلمني وإن أخطأ وغلط ،: -رمحه اهللا-تيمية  شيخ اإلسالم ابن

يزول إال بعد إقامة احلجة وإزالة  احلجة ، و تنب له احملجة ، ومن ثبت إسالمه بيقني مل يزل عنه بالشك ، بل ال
 . 3الشبهة

من قال  أن القول قد يكون كفرا ، فيطلق القول بتكفري صاحبه ، ويقال: وحقيقة األمر يف ذلك  : وقال أيضا
قد ...احلجة اليت يكفر تاركها  كذا فهو كافر ، لكن الشخص املعني الذي قاله ال حيكم بكفره حىت تقوم عليه

نده ومل تثبت عنده ، أو مل يتمكن من فهمها وقد تكون ع يكون الرجل مل تبلغه النصوص املوجبة ملعرفة احلق ،
  .4يعذره اهللا ا وقد يكون قد عرضت له شبهات

 أين من أعظم يا عن أن ينسب معني إىل تكفري -يعلم ذلك مين  سينلومن جا-هذا مع أين دائما : وقال أيضا 
                                                

  .118: األعراف  - 1

  . 51، 50:ه، ص1415 ، 1:دار الفتح ، الشارقة ط عبد اهللا الرفاعي ،: إعداد : مراجعات يف فقه الواقع السياسي والفكري  - 2

  .286ص12جمموع الفتاوى ج - 3
  .196ص23ج:  اموع- 4
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أخرى  ها كانا كافرا تارة ، وفاسقاإذا علم أنه قد قامت عليه احلجة الرسالية اليت من خالف وتفسيق ، ومعصية إال
إال بعد قيام احلجة ، وانتفاء العذر والشبهة ، فإذا قامت  فال حيكم على معني بالكفر والردة .1 ، وعاصيا أخرى

 .إلقامتها كفر حينئذ احلجة على يد من هو أهل
 كن عنده ما يدفعها بهعند املبلَّغ ، ومل ي ال تقوم احلجة إال إذا وضحت وضوحا تاما : الضابط الثالث-3
التفصيل ال على اإلمجال ، حبيث جيب على املقيم هلا أن يوضح للمبلَّغ الدليل  يشترط يف قيام احلجة بلوغها على:

إثباته أو نفيه ،  ، ويشرحه له شرحا واضحا حيصل به العلم واليقني ، ويدفع كل شبهة تعارض ما هو بصدد الشرعي
الدليل التفصيلي ، وال بطالن احلجج اليت استند إليها ،  بلَّغ هللا ورسوله ، وهو مل يعرفألنه ال ميكن اجلزم بتكذيب امل
 فعل ما فعل ، أو اعتقاد ما اعتقد ، خاصة يف األمور اليت كثر اللبس فيها ، كمسائل وال فساد الشبه اليت سوغت له

يثريها دعاة القبورية ، و مشايخ  ات الكفرية اليتاحلكم مبا أنزل اهللا ، واالحتكام إىل القوانني الوضعية ، بسبب الشبه
حبيث مل يفهم داللتها ، أو مل يتضح له احلق ، أو بقيت عنده  السوء ، وعليه فمن مل توضح له احلجة إيضاحا تاما ،

ة من للجهمي وهلذا كنت أقول: يقول -رمحه اهللا -عليه احلجة ، فهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية  شبهة مل تزل ، مل تقم
أنا لو وافقتكم كنت كافرا ألين أعلم أن  : احللولية ، والنفاة الذين نفوا أن اهللا تعاىل فوق العرش ملا وقعت حمنتهم

جهال ، وكان هذا خطابا لعلمائهم ، وقضام ، وشيوخهم ،  قولكم كفر ، وأنتم عندي ال تكفرون ألنكم
 يف قصور من معرفة املنقول الصحيح ، واملعقول شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم ، وأمرائهم ، و أصل جهلهم

 .2 املوافق له الصريح
بكفره ، ألن احلجة  الكالم النفيس أن الذي مل يظهر له وجه احلق ، ومل يبين له غلطه ال ميكن القطع فنخلص من هذا

ليه وإن مل يفهمه ، ومل مبجرد وصول الدليل إ مل تقم عليه ، وذا نعرف خطأ من يعتقد أن احلجة تقوم على املرء
 *3] وما كان اهللا ليضل قوما بعد إذ هداهم حىت يبيِن هلم ما يتقون[: يقول  تدفع الشبه العارضة له ، واهللا تعاىل

إذن من وضوح احلجة عند املبلغ وفهمه هلا  فالبد. 4 ...ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى: وقال أيضا 
 أو لَو [موسى عليه السالم ملا رأى من فرعون جحود رسالته قال له  فهذامت احلجة عليه ، إنه قد قا: لكي يقال 

عظيم الشكل ، ... 5] ، قال فأت به إن كنت من الصادقني ، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني  مبنيبشيءجٍئتك 
كفلقة * (  ]7 ا هي بيضاء للناظرينونزع يده فإذ[ - 6بديع يف الضخامة ، واهلول ، واملنظر العظيم الفظيع الباهر

ومع هذا كله مل تقم احلجة على فرعون وقومه ، العتقاد القوم أن ما جاء به موسى  8)بصار القمر تتألأل نورا يبهر األ
السحرة يأتون من  ألنه من املتقرر عندهم أن( السالم من قبيل الشعوذة ومن جنس ما يأيت به السحرة  عليه

                                                
  .147ص3ج: جمموع الفتاوى  - 1
  .217، ص1، ج1418، 1التكفري ، لعبد ايد املشعيب ، مكتبة السلف ط منهج ابن تيمية يف مسألة: نقال عن كتاب  .259الرد على البكري ص - 2
  .*115  التوبة- 3
  *   النساء- 4
  .*32-30الشعراء - 5
 .247ص: قصص األنبياء إلبن كثري ط دار الفكر  - 6
 .33: الشعراء  - 7
 .*247ص .ص األنبياء قص - 8
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ليأتني بسحر  لذا أقسم فرعون.2 )السحر يف زمام غالبا كثريا ظاهرا وكان( . 1 )در عليه الناسالعجائب مبا ال يق
برسول ، فطلب من موسى أن خيتار يوم  مثل ما جاء به موسى يف زعمه إلثبات أن موسى عليه السالم ساحر وليس

 ذلك يوم الزينة ليظهر احلق ، ويزهق موسى عليه السالم أن يكون وقت فقرر. اللقاء للمناظرة واملغالبة يف السحر
فلما اجتمعوا يوم .  يف كل بالد ، وتقوم احلجة على سائر العباداالنتصاراألشهاد ، ويشيع خرب  الباطل على رؤوس

 ألقى تسعى ، فعند ذلك والعصيأن احلبال  الزينة ، ألقى السحرة حباهلم وعصيهم ، وخيلوا بسحرهم ألعني الناس
ملا ألقاه صارت حية عظيمة ذات ): "وهو يصور املشهد (رمحه اهللا ـ   عصاه ، قال ابن كثري ـموسى عليه السالم
 احنازواغري واحد من علماء السلف ـ و عنق عظيم ، و شكل هائل مزعج ، حبيث أن الناس  قوائم ـ فيما ذكره

العصى فجعلت تلقفه واحدا  ووهربوا سراعا و تأخروا عن مكاا ، و أقبلت هي على ما ألقوه من احلبال ،منها 
يتعجبون منها ، و أما السحرة فإم رأوا ما هاهلم  واحدا يف أسرع ما يكون من احلركة ، والناس ينظرون إليها و

أمر مل يكن ىف خلدهم وال باهلم ، وال يدخل حتت صناعام و أشغاهلم فعند ذلك  وحريهم يف أمرهم ، وأطلعوا على
و ال تان و ال   من العلم أن هذا ليس بسحر وال شعوذة و ال حمال و ال خيال و ال زورحتققوا مبا عندهم و هناك

باحلق ، وكشف اهللا عن قلوم غشاوة الغفلة ،  ضالل ، بل احلق ال يقدر عليه إال احلق الذي ابتعث هذا املؤيد به
و خروا له ساجدين ، و قالوا جهرة أزاح عنها القسوة ، وأنابوا إىل رم  وأنارها مبا ختق فيها من اهلدى ، و

 ."3آمنا برب هارون وموسى"مل خيشوا عقوبة وال بلوى للحاضرين و
أن مسألة العصا ليست من   بالسحر شهدوااالختصاصففي هذه اللحظة بالذات قامت احلجة على اجلميع ألن أهل 

 . "4ة ما جاء بهبصدق موسى و صح آية من آيات اهللا ، و معجزة تنبئ"جنس الشعوذة وإمنا هي 

 وجحدوا ا و [اللحظة أي شبهة يتمسكون ا ، ولذلك قال اهللا تعاىل عنهم  فلم يبق لفرعون و قومه بعد
م ظلما وهو أقوى العل فأخرب سبحانه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقني ، .5]أنفسهم ظلما وعلوا استيقنتها

 .6) منهم وعلوا ، ال جهال 
األمهية ، وال يكفي وصول الدليل إىل املبلغ ، فال بد من   قضية قيام احلجة ، ألا يف غايةإذن البد من التدقيق يف
 . السبيل عنده إىل درجة اليقني ظهور احلق ، و اتضاح

إذا كان تبليغ الرسالة ، وإقامة احلجة من وظيفة األنبياء كما : العدل ال يقيم احلجة إال العامل: الضابط الرابع -4
لورثتهم ، وهم العلماء  فبعدهم تكون هذه املهمة الصعبة. 7] وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال [ قال تعاىل

، ورد سائر الضالالت بكالم يفيد العلم  الراسخون يف العلم ، و هم فقط الذين يستطيعون كشف كل الشبهات
ألننا .... ينبغي إصدار فتوى التكفري ال: ** -رمحه اهللا -األلباين  واليقني ، ولذلك قال الشيخ حممد ناصر الدين

                                                
 .434ص3تفسري السعدي ج - 1
  .129ص3تفسري ابن كثري ج - 2
  253ـ252قصص األنبياء مصدر سابق ص  - 3
  .436 ص 3تفسري السعدي ج - 4

  .14النمل  - 5
  .172:ص-1اجليل ، ج دار:  مفتاح دار السعادة البن القيم - 6
 15: اإلسراء  - 7
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والعلم   من دعوى املعرفةشيء من الغرور ، بشيءمن إخواننا الناشئني يف الدعوة ، أم أصيبوا  نرى اليوم كثريا
علم يستطيع أن يقيم احلجة  ، فلذلك أنا أعتقد أن كل طالب علم ، بل ال أعتقد أن كل عامل فضال عن طالب

بل العامل و الناقل السلفي قد يكون ... العلم ا اخلصم عريقا يف الضالل ، ألن طالبعلى خصمه مهما كان هذ
باحلجج اليت تبطل دعوى املبتدع املخالف إال أن عنده بعض األشياء  يف عقيدته سليما ، لكن ال علم عنده

 .**1 ملن خيالفه من املبتدعة يظن أنه أقام احلجة وليس األمر كذلك فهو حني يقدمها...
احلجة ، فالبد أن يكون املقيم للحجة عدال وبعيدا عن كل ريبة ومظنة سوء   إن الرسوخ يف العلم ال يكفي يف إقامةمث

وسلم إلقامة   اعتمد عليه رسول اهللا صلى اهللا عليهشيءومصدر ثقة عند املبلَّغ ، ولذلك كان أول  ، ليكون حجة
أرأيتم لو  : وسلم وآله  صلى اهللا عليههم ذا األصل فقالاحلجة على قومه يف أول لقاء معهم أن عمد إىل تذكري

: قال .نعم ما جربنا عليك إال صدقا ،  :أخربتكم أن خيال بالوادي تريد أن تغري عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوا
  . 2]تبت يدا أيب هلب وتب ، ما أغىن عنه ماله وما كسب [فرتلت  تبا لك سائر اليوم أهلذا مجعتنا ؟: أبو هلب 

قوله السابق متوعدا أبا هلب بالنار بسبب مقابلته  ولو كان ذلك األصل ليس له اعتبار يف إقامة احلجة ، ملا أنزل اهللا
فعلمهم القوي بصدقه ، وبعده عن . بالصد واإلنكار -بأنه رسول اهللا إليهم - إخبار حممد صلى اهللا عليه وسلم

إجابة أيب سفيان  سول اهللا إليهم بعد أن أخربهم ، ولقد كانتوعدالته كاف إلقامة احلجة عليهم أنه ر الكذب ،
-إلقناع هرقل بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم  ألسئلة هرقل ملك الروم حول سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم كافية

فإن : ** سلم احلجة عليه ، حيث قال بعد مساعه ألخبار النيب صلى اهللا عليه و وإقامة-ولو مل يره ، ومل يعش واقعه 
 . 3**يقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتني  كان ما

هلا وزن واعتبار يف  أن سرية املقيم للحجة إذا كانت مصونة من األدناس ، و مما يشينها عند الناس ، كان فدل ذلك
وسى احلجة يف وجه مقيمها ، كما حصل مل  من أعمال السفلة وقعت شبهة ، وردتشيءإقامة احلجة ، فإن شاا 

إين رسول رب العاملني ، قابله فرعون باإلعراض ، والنظر إليه  : عليه السالم حينما جاء إىل فرعون وقال له
عمرك  أمل نربك فينا وليدا ولبثت فينا من [: لرد نبوته بشبهة من حياته وسريته ، فقال له   ، واحتج عليهباالزدراء

إن مقابلتك إلحساننا إليك بقتل رجل : قال له   وكأنه 4] نسنني ، وفعلت فعلتك اليت فعلت وأنت من الكافري
ومل تندفع عن موسى . رسوال ، ألن املعهود من الرسول أن ال يفعل فعلته منا مث الفرار ألكرب دليل على أنك لست

 وأنا من الضالني قال فعلتها إذا [أخرب فرعون بأن ما فعله كان قبل أن يوحي اهللا إليه ، ويبعثه رسوال  الشبهة حىت
على الناس حجة ، أن يقيم هذا األصل ويراعيه ، و إال رد قوله ،  فالبد إذن ملن يريد أن يقيم احلجة ، ويكون. 5]

 .الناس عليه واضمحل تأثريه ،وضحك

 : ** -رمحه اهللا-لذلك قال ابن حجر : الكفر أن يقوم احلاكم بعمل ال حيتمل التأويل غري: الضابط اخلامس -5

                                                
  .637- 636األلباين دار الرحاب اجلزائر ص  فتاوى الشيخ - 1
  .4770-صحيحه  أخرجه البخاري يف - 2
  .07: أخرجه البخاري يف صحيحه  - 3
  .19-18: الشعراء  - 4
  .20: الشعراء  - 5
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يعين : ** -رمحه اهللا -الشيخ حممد بن صاحل العثيمني  قالو.1 حيتمل التأويل جيوز اخلروج عليهم ما دام فعلهمال 
أنه كفر ، لكن فيه احتمال أنه ليس بكفر فإنه ال جيوز أن ننازعهم ، أن خنرج  لو قدرنا أم فعلوا شيئا نرى

 .2 ونوهلم ما تولوا عليهم ،
ال نعتقد أا متوفرة يف احلاكم احلايل فأنه كافر ،   جيب توفرها يف احلكم على احلاكمهذه هي الضوابط اخلمسة اليت

تكفريه و أنت أخي املقاتل منهم ، حيث أنك ملا مسعت العلماء يطلقون القول  ، وبسبب جهلها وقع من وقع يف
بأن القانون أحسن وأصلح  ال العتقادهألنه ما حناها إ-حنى الشريعة اإلسالمية ، وبدهلا بالقوانني الوضعية  بتكفري من

وهذا خطأ منك لعدم تفريقك بني اإلطالق  ظننت أن من فعل ذلك من احلكام فهو كافر عينا ،-من الشريعة 
إكراه ،  ألن احلكم به على املعني قد خيتلف ملعىن التأويل ، أو جهل ، أو إطالق التكفري ليس كتعيينه ،((( والتعيني 

ليس معناه  من قال كذا كفر ، ومن اعتقد كذا فهو خارج من اإلسالم ،:  ، فإذا قال علمائنا نسيان أو خطأ ، أو
الكفر حىت تعلم يقينا جازما أن  ال يستحق وصف! ال ! أنك إذا وجدت مسلما وقع يف ذلك حكمت عليه بالكفر 
 فهما انتفى بذلك جهله ، ومل احلجة قد بلغته ، وفهمها قامت عليه احلجة على يدي من هو أهل إلقامتها ، وتكون

  كالم نفيس يف بيان الفرق بني اإلطالق والتعيني ،-رمحه اهللا -اإلسالم ابن تيمية  يبق يف نفسه نوع تأويل ، ولشيخ
جمموع ** من 20انظر جزء . وأن وعيد التكفري ال يلحق املتوعد به إال إذا توفرت فيه شروط ، وانتفت عنه موانع

  . فما فوق، 139ص ** الفتاوى 

مع  أما بالنسبة ملن وضع قوانني الشريعة: ** يبني ذلك فيقول -رمحه اهللا -صاحل العثيمني  وهاهو الشيخ حممد بن
القوانني ، فهو كافر ألنه مل يرغب  علمه حبكم اهللا ، ومبخالفة هذه القوانني حلكم اهللا ، فهذا قد بدل الشريعة ذه

خري للعباد والبالد من شريعة اهللا ، وعندما نقول بأنه كافر ، فمعىن  وهو يعتقد أنهذه القوانني عن شريعة اهللا إال 
إن هذا  : الفعل يوصل إىل الكفر ، ولكن قد يكون الواضع له معذورا مثل أن يغرر به كأن يقال ذلك أن هذا

   .3الناس ال خيالف اإلسالم ، أو هذا من املصاحل املرسلة ، أو هذا مما رده اإلسالم إىل
من امللة ، وما ليس مبخرج من امللة ،  فمسألة تبديل الشريعة بالقوانني الوضعية البد فيها من تفصيل بني ما هو خمرج

الوضعي يكون كافرا ، إذ قد توجد فيه موانع متنع من إثبات وصف  فليس كل من حنى الشريعة واستبدهلا بالقانون
عليه ، وهذا  وال يكون كافرا إال إذا استحل التبديل بقلبه بعد قيام احلجةوالتأويل ، واإلكراه ،  الردة عليه كاجلهل ،

الذي خيرب به ويعرب عما يف قلبه ، فإن باح  األمر ال علم لنا به ألننا مل نؤمر أن نشق عن قلوب الناس ، وإمنا صاحبه
أو أا مساوية هلا ، أو ال يصلح القوانني الوضعية أفضل من أحكام الشريعة ،   أنه يعتقد أن-بعد قيام احلجة عليه-

املعاصرين يفعل ذلك وهو  شرع اهللا يف هذا العصر فهو كافر مرتد ، وال نظن أن حاكما من حكام املسلمني تطبيق
مث إنه من اخلطأ الفادح أن . منصبه ، أو استقالته  يعلم ما يترتب على ذلك من نتائج قد تكون سببا يف خلعه من

والذي يسمعه يظن أنه وجد كتاب اهللا حيكم ( وأقام القانون الوضعي مقامها   الشريعة ،إن احلاكم حنى: نقول 
  .4 )إىل إقصائه ، وليس كذلك ، ألنه من يوم االستقالل مل حيكم كتاب اهللا الناس فعمد

                                                
  .12 ص13، ج1418 1:فتح الباري ، دار ابن باديس اجلزائر ط - 1
  .514 ص 4، ج.1415 ،1يار، دار الوطن طعبد اهللا الط: شرح رياض الصاحلني حتقيق - 2
   742 .  ، ص2، ج1419القول املفيد على كتاب التوحيد ،مؤسسة الرسالة ط - 3
  .382 .، دار السبيل ، ص-  حفظه اهللا-عبد املالك رمضاين:يف السياسة الشرعية للشيخ  مدارك النظر - 4
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 استحالل  سببه-دائما-هلا ال يكون  فاحلق أنه وصل إىل احلكم فوجد قوانني وضعية لكنه مل يغريها ، وعدم تغيريه
حتكيم شرع اهللا لوجود من مينعه يف الشعب من ذلك لو نادى به ،  احلكم بغري ما أنزل اهللا ، فقد يكون عاجزا عن

 . عذر النجاشي حني مل يغري شريعة النصارى الكافرة لعجزه فهو معذور يف ذلك كما
ومل   أهل مصر ، فإم كانوا كفارا ،مع-وكما كان يوسف عليه السالم  : -رمحه اهللا-تيمية  قال شيخ اإلسالم ابن

عاىل عن واإلميان فلم جييبوه ، قال ت ميكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين اإلسالم ، فإنه دعاهم إىل التوحيد
كم به حىت إذا هلك قلتم لن ءبالبينات فمازلتم يف شك مما جا كم يوسف من قبلءولقد جا [مؤمن آل فرعون 

 .1 ] واليبعث اهللا من بعده رس
يف اإلسالم ، بل إمنا دخل معه نفر  وكذلك النجاشي ، هو وإن كان ملك النصارى ، فلم يطعه قومه يف الدخول

وحنن نعلم ...، فصلى عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة  منهم ، وهلذا ملا مات مل يكن هناك أحد يصلي عليه
الكتاب مل  قرآن ، واهللا قد فرض على نبيه باملدينة أنه إذا جاءه أهلأن حيكم بينهم حبكم ال قطعا أنه مل يكن ميكنه

اهللا إليه ، وهذا مثل احلكم يف الزنا للمحصن  حيكم بينهم إال مبا أنزل اهللا إليه ، وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل
نفس والعني بالعني وغري والتسوية يف الدماء بني الشريف والوضيع ، النفس بال حبد الرجم ، ويف الديات بالعدل ،

يتوىل الرجل بني  والنجاشي ما كان ميكنه أن حيكم القرآن ، فإن قومه ال يقرونه على ذلك ، وكثريا ما ذلك ،
أن يعمل ا فال ميكنه ذلك ، بل هناك من مينعه  ويف نفسه أمور من العدل يريد-بل وإماما -املسلمني و التتار قاضيا 

وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل ، وقيل أنه  إال وسعها،ذلك، وال يكلف اهللا نفسا 
يقدرون على  فالنجاشي وأمثاله سعداء يف اجلنة وإن كانوا مل يلتزموا من شرائع اإلسالم ما ال . سم على ذلك

 . 2 بل كانوا حيكمون باألحكام اليت ميكنهم احلكم االتزامه
 بالشك والتخمني ، وسرية -الذي ثبت بيقني -إزالة إسالمه  زائر حيتمل التأويل فال ميكنوما دام فعل حاكم اجل-

القرآن ،   مع الوالة الذين أجربوا الرعية بالسيف على اعتقاد عقيدة خلق-رمحه اهللا-حنبل  أمحد بن: إمام أهل السنة 
 فإن -رمحه اهللا -اإلسالم ابن تيمية   شيخ، يقول.وهي مسألة كفرية ، تكفي يف دفع مة الكفر عن حكام اجلزائر 

الذين دعوه إىل خلق القرآن ، ونفي الصفات ، وامتحنوه وسائر  ** اجلهمية** قد باشر -مثال -اإلمام أمحد 
 الذين مل يوافقوهم على التجهم بالضرب واحلبس والقتل والعزل عن-املؤمنني واملؤمنات  علماء وقته ، وفتنوا
كثري من أويل األمر إذ ذاك  رزاق ، و رد الشهادة ، وترك ختليصهم من أيدي العدو ، حبيث كانالواليات ، وقطع األ

يكن جهميا موافقا هلم على نفي الصفات ، فال يولونه  من اجلهمية من الوالة والقضاة وغريهم ، يكفرون كل من مل
  له شهادة ، وال فتيا وال رواية ، و ميتحنونيعطونه سيئا من بيت املال ، وال يقبلون والية وال يفكونه عدوا ، و ال

له باإلميان ، ومن مل يقر به  الناس عند الوالية و الشهادة واإلفتكاك من األسر وغريها ، من أقر خبلق القرآن حكموا
 التجهم قتلوه أو ضربوه وحبسوه ، ومعلوم أن هذا من أغلظ مل حيكموا له حبكم أهل اإلميان ومن مان داعيا إىل غري

والعقوبة   تاركها أعظم من جمرد الدعاء إليها ،ومعاقبةاملقالة أعظم من قوهلا ، وإثابة قائلها  التجهم ، فإن الدعاء إىل
وغريه ممن ضربه وحبسه واستغفر هلم ،  مث إن اإلمام أمحد دعا للخليفة. بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب 

                                                
  .34:غافر - 1
  .117-116:  ص19ى جاوالفت جمموع - 2
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 االستغفارالقول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين عن اإلسالم مل جيز  اء إىلوحللهم مما فعلوه به من الظلم ، والدع
 .1 للكفار ال جيوز بالكتاب والسنة واإلمجاع االستغفار ، فإن.هلم 

كيف كان اإلمام أمحد وغريه من العلماء   مرة أخرى ، و تصور-ولو كان طويال - هذا النص قراءةأعد أخي املقاتل 
ودعاة اجلهمية ، ويبينون هلم أن الدعوة إىل مثل هذا األمر ، وإلزامه   يناظرون الوالة والقضاةالذين وقفوا إىل جنبه

مل  **:- كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا-بواح ال يرضاه اهللا وال رسوله ، فرغم ذلك  على الناس كفر
اإلئتمام م يف الصلوات خلفهم ، واحلج  ويرىيكفرهم أمحد وأمثاله بل كان يعتقد إميام ، وإمامتهم ويدعوا هلم 

ألمثاهلم من األئمة ، وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر  والغزو معهم واملنع من اخلروج عليهم ما يراه
ورسوله يف  يعلموا أنه كفر ، وكان ينكره وجياهدهم على رده حبسب اإلمكان فيجمع بني طاعة اهللا عظيم وإن مل

من األئمة واألمة و إن كانوا جهاال   الدين ، و إنكار البدع اجلهمية امللحدين وبني رعاية حقوق املؤمننيإظهار
بأنه   ترحم عليهم واستغفر هلم لعلمه-رمحه اهللا -فاإلمام أمحد : ** وكما قال أيضا  ..**2مبتدعني وظلمة فاسقني 

 . 3فأخطأوا ، وقلدوا من قال هلم ذلك ء به ، ولكن تأولوامل يتبني هلم أم مكذبون للرسول ، وال جاحدون ملا جا
العلم الشرعي واختلط   فيهاأندرسعلمائنا األخيار أن حاكم بالد اجلزائر ليس بكافر ألنه يعيش يف بيئة  وكذلك قال

م على تكفريه ، ومل تكن احلجة قائمة عليه ، واإلقدا بأقوام ال يعلمون كثريا مما بعث به الرسول صلى اهللا عليه وسلم
النهار وهذا معدوم وعليه فليس مبرتد وإذا كان األمر كذلك فالشرط الذي عليه  ال يكون إال بربهان أوضح من مشس

 .أعوج إخواننا املقاتلني منعدم ، وما بين على فاسد فهو فاسد ، ألنه ال يستقيم الظل والعود بين خروج

 
 : الشرط الثاين

املرتد و إجياد حاكم مسلم تتوفر فيه شروط  غلب على الظن إزاحة احلاكمأن تكون هناك قدرة يتيقن أو ي
وأعدوا  [على اشتراط القوة عند اخلروج على احلاكم املرتد لقوله تعاىل لقد أمجع العلماء كلهم:اإلمامة الكربى
 يف هذه اشترطت شرطا واآلية .4] عدو اهللا و عدوكم من قوة و من رباط اخليل ترهبون به هلم ما استطعتم

فال تكفي .ا السامع أو رآها علم أا قوة مرهبة  القوة املعدة ، وهو أن تكون العدة مرهبة بنفسها ، حبيث إذا مسع
ى أنواع األسلحة وأحدثها ارجني سيواجهون جيشا مسلحا بأقوالبدائية ألن اخل البنادق املكسورة و األسلحة

 .الغالب لألقوىاملعركة غري متكافئة ، والنصر يف  وأفتكها و

العدة الكافية و املرهبة يف نفس الوقت ،وإذا مل يكن لدى اخلارجني عدة ترهب  فال بد عند اخلروج من إعداد
الوصول إىل إزاحة  املرتد وحتطم قواه ، وكانوا من قلة العدد حبيث يغلب على الظن أم سيقتلون دون احلاكم

 اليتنفوس املسلمني مقدمة على تلك املصلحة  ألن مصلحة حفظ . حرم خبري منه استبدالهاحلاكم املرتد وخلعه ، و 
قال شيخ اإلسالم ابن . الوقوع ، وال يكلف اهللا نفسا إال ما تستطيع  من أجلها خرجوا ، وهي موهومة و منفية

                                                
   .262-261 . ص12ج: الفتاوى جمموع  -1
  .312 ، ص7ج:  جمموع الفتاوى - 2
  .197:  ص23ج: جمموع الفتاوى  - 3
  .60 األنفال- 4
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 . 1 "فإن العجز مسقط لألمر و النهي ، وإن كان واجبا يف األصل"ـ تيمية ـرمحه اهللا
الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رمحه اهللا  قال! أخرجوا على أي حالة كنتم : العلماء املعتربين يقول وال يوجد عامل من

اهللا فيه برهان ،فال بأس أن خيرجوا على هذا السلطان إلزالته إذا كان  إذا رأى املسلمون كفرا بواحا عندهم من:"ـ 
 .2"أما إذا مل تكن عندهم قدرة فال خيرجون  عندهم قدرة ،

اخلروج ، ألن هذا من إلقاء  فإن مل يكن لدينا قدرة فال جيوز: "الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ـ رمحه اهللا ـ وقال
الذي رأينا عنده كفرا بواحا عندنا فيه من اهللا برهان ، وحنن  النفس يف التهلكة أي فائدة إذا خرجنا على هذا الوايل

 . 3"أنفسنا ومعىن هذا أننا خرجنا لنقتل!  الرشاشات ؟ ال فائدة املطبخ ، وهو معه الدبابات و ال خنرج إال بسكني
 
فإن كان يف املسلمني قوة و فيهم استطاعة ملقاتلته و تنحيته عن ": ه اهللا ـظقال الشيخ صاحل الفوزان ـ حفو

تطيعون يس مسلم فإنه جيب عليهم ذلك ، وهذا من اجلهاد يف سبيل اهللا ، أما إذا كانوا ال احلكم و إجياد حاكم
 .4"املسلمني بالضرر واإلبادة  إزالته فال جيوز هلم أن يتحرشوا بالظلمة والكفرة ، ألن هذا يعود على

يف خماطرات  إذا كانت القوة مظنونة أو غري متيقنة فإنه ال جتوز املخاطرة باملسلمني ، والزج م أما: ** وقال أيضا 
 يف مكة واملدينة خري شاهد على هذا النيب صلى اهللا عليه وسلمقد تؤدي م إىل النهاية غري احلميدة ، وسرية 

**. 
وقد طلب الصحابة من الرسول صلى اهللا عليه وسلم و هم  : -اهللا حفظه-و قال الشيخ عمر سليمان األشقر 

إن  : وقال له األنصار بعد بيعة العقبة. كفوا أيديكم : هلم باحلرب والقتال ، فقال هلم  ضعفاء يف مكة أن يأذن
يطالبونه بأن يدعو اهللا هلم بالنصر ، كان  وعندما كانوا. إنا مل نؤمر بذلك : فقال .شئت ملْنا على أهل مىن بسيوفنا 
وعدم اإلذن هلم بذلك مل يكن تعسفا ، بل كان احلكمة . تستعجلون  ولكنكم: يبشرهم بأن النصر آت ، ويقول 

واإلستقالل  اجه الكثرة الكافرة ، و القلة املستضعفة ال متلك األرض ،املستضعفة ال تستطيع أن تو بعينها ، فالقلة
  . 5*أن تقف على رجليها  والسالح و املال الكايف ، فاللجوء إىل القوة تدمري للقوة اإلسالمية قبل

حممد قال الشيخ  منعدم يف هذا الزمان عند اخلارجني ، و متوفر بقوة عند السلطان ،-العدة املرهبة-وهذا الشرط
ماذا ميكن أن تصنعوا و ! كفار كفر ردة  إذا سلمنا جدال أن هؤالء احلكام: -رمحه اهللا - األلباينناصر الدين 

بالد اإلسالم مواقع عدة ، وحنن مع األسف ابتلينا باحتالل اليهود  تفعلوا ؟ ها هم هؤالء الكفار قد احتلوا من
من  إذْ ليس قتاهلم بأوىل: -رمحه اهللا -قال ابن تيمية (الء نستطيع حنن وأنتم فعله مع هؤ لفلسطني ، فما الذي

حىت تقفوا أنتم وحدكم ضد أولئك .  6قتال املشركني والكفار و معلوم أن ذلك مشروط بالقدرة واإلمكان
 .7احلكام الذين تظنون و تدعون أم كفار

                                                
  .36ص 20جمموع الفتاوى ج - 1
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  .37:ص.هجرية 1417.: 1التحذير من فتنة التكفري لعلي حسن ط الراية  - 7



 19

فكيف  ن مثاين سنوات على خروجكم ،مل تفعلوا شيئا ، ومل تصلوا إىل هدفكم رغم مرور أكثر م - واهللا-صدق
ومساعدتكم بعد علمهم بأن  تأملون الوصول إىل احلكم وقد السالح املئات منكم ، وختلى األلوف عن تأييدكم

 .؟!على اإلمث والعدوان  خروجكم غري مشروع ، ومساعدتكم ماديا ومعنويا يعد تعاونا
فرضنا أن اخلروج املشار إليه على هذا احلاكم واجب  فلو*  : و رحم اهللا الشيخ حممد بن صاحل العثيمني حني قال

 .1لكنه اهلوى يهوي بصاحبه...نستطيع إزاحته فاألمر واضح  ، فإنه ال جيب علينا ، وحنن ال
 

  :الشرط الثالث
ائدية للفئة اخلارجة أن تكون قد يأت من الناحية العق البد:اإلعداد الروحي للفئة اخلارجة على احلاكم الكافر

 كافيا شامال يسمح هلا باخلضوع ألمر اهللا يف كل ِّ وقت وحني ، ألن اهللا تعاىل مل واألخالقية والسلوكية إعدادا

سالح وعتاد حرب إال بعد أن  يأمر الفئة املؤمنة األوىل باخلروج على احلاكم املشرك ، وإعداد العدة املادية من
يديه دولة اخلالفة على منهاج النبوة عقيدة و منهجا و  الذي تقوم علىاكتملت العدة الروحية باكتمال تربية اجليل 

 . عمال و سلوكا

العابدون السائحون  التائبون [: اهللا تعاىل عقب آية بيعة اهللا على القتال والشهادة قوله عز وجل  ولقد ذكر
 .2]  و بشر املؤمننياحلافظون حلدود اهللا الراكعون الساجدون اآلمرون باملعروف و الناهون عن املنكر و

املال  تلك الفئة األوىل من الناس سلعة اجلنة ، ويطلب منها مثنها الذي هو بذل النفس و ليبني لنا أنه مل يعرض على
 : و يعقد معها ها العقد حىت اتصفوا ذه الصفات يف جهاد أعدائه ،

 . أي الزموا يف سائر األوقات التوبة عن مجيع املخالفات: التائبون  -1

 .  ألمره ويهباالنقيادأي الزموا الصراط املستقيم ، واستمروا على طاعة اهللا  : العابدون -2

نعمه عليهم يف آناء الليل و آناء  أي محدوا اهللا على ما حيبون وما يكرهون ، وأثنوا على اهللا بذكر: احلامدون  -3
 النهارِ 

و العمرة واجلهاد و طلب العلم و صلة األقارب وعيادة وسافرو للحج  أي ساحوا يف األرض ،: السائحون  -4
 . من القربات اليت جتعل القلب معلقا بالرب سبحانه وتعاىل املريض و حنو ذلك

 . اي أكثروا من الصالة و أطالوا فيها السجود : الراكعون الساجدون -5

عل الواجبات و املستحبات وترك ما أي قاموا بدعوة الناس إىل ف: املنكر  اآلمرون باملعروف و الناهون عن -6
 . ورسوله عنه ى اهللا

 . أي الزموا حدود ما أنزل اهللا فعال وتركا: احلافظون حلدود اهللا  -7

قال .الذي وعد اهللا بنصرهم  هذه هي الصفات الواجب توفرها يف اجلماعة اليت خترج يف سبيل اهللا ، ، و هي صفات
عال بين صفات الذين وعدهم بنصره لتمييزهم عن غريهم  إن اهللا جل و: -اهللارمحه -اإلمام حممد األمني الشنقيطي 

وأمروا   الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة و آتوا الزكاة[: ينصره اهللا جل و عال  فقال مبينا من أقسم أنه

                                                
  111 .ص: مصدر سابق  - 1
  .112:التوبة  - 2
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النصر إال مع إقامة الصالة وإيتاء الزكاة من اهللا ب اآلية دليل أنه ال وعد...ويف .....1]...باملعروف و وا عن املنكر 
 املنكر ، فالذين ميكن اهللا هلم يف األرض ، و جيعل الكلمة فيها و السلطان هلم ، و مع واألمر باملعروف ، والنهي عن

املنكر ، فليس هلم وعد من اهللا  ذلك ال يقيمون الصالة و ال يؤتون الزكاة ، وال يأمرون باملعروف ، وال ينهون عن
طلبوا النصر من اهللا بناءا على أنه وعدهم إياه ، فمثلهم كمثل  النصر ، ألم ليسوا حزبه ، وال من أوليائه ، فلوب

 .2*عمل ما اجر عليه مث يطلب األجرة ، ومن هذا شأنه فال عقل له   الذي ميتنع مناألجري

و أعدوا هلم [: املادية استجابة لقوله تعاىل العدة  فحني جتتمع هذه املواصفات يف اجلماعة اخلارجة جيوز هلا أن تعد
 .3]ما استطعتم من قوة 

إال بعد اكتمال العدة الروحية يف اجلماعة  أما قبل ذلك فال جيوز هلا أن تفكر يف اإلعداد املادي ألن األمر به مل يرتل
ؤمنني أن خيرجوا على احلاكم الكافر علينا أن ننبه عليه ، وهو أنه ال جيوز للم األوىل ، و هنا أمر يف غاية األمهية جيب

استقرارا تاما ، و يكونون  إذا كان هلم أرضا يأوون إليها رفقة نسائهم وأبنائهم وذويهم ، ويستقرون فيها إال
ألن الصحابة الكرام الذين اكتملت . عن دينهم  يف محاية من كل حمنة أو فتنة تصدهم) مجيعا هم وعائالم (

الصاحل مل يؤذن هلم بقتال الكفار حىت هاجروا إىل املدينة واستقروا فيها مع  حيح والعملتربيتهم على الدين الص
حفظه -األشقر  قال الشيخ عمر سليمان. أما قبل ذلك فأمروا بالصرب والتقوى حىت جيعل اهللا هلم خمرجا  ذويهم ،

ن ، فإن كان املسلمون يف حال املسلمو فحكم القتال بالنسبة للمسلمني حيكمه احلال اليت يكون عليها:-اهللا 
، فال جيب احلرب والقتال ، ولذا منع املسلمون من القتال  الضعف ، ال دولة جتمعهم ، وال جيش حيمي كيام

 مهمة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف هذه الفترة الدعوة واإلنذار و التبليغ من غري يف املرحلة املكية ، وكانت

 .4لقتا
أن  أنا أريد: الباري أن شابا من اخلارجني جاء إليه يأمره باخلروج معهم فقال له الشيخ  بديذكر شيخنا أبو ع-

من جهز غازيا : عليه وسلم يقول  أموت جماهدا ، ولكن ملن أترك أهلي وذرييت ، و من خيلفين فيهم والنيب صلى اهللا
ميهم من األخطار اليت ستهددهم يف دينهم و ، فهل فعلتم ما حي.5يف سبيل اهللا فقد غزا ، من خلفه يف أهله فقد غزا

 نبتغي اجلاهلني سالم عليكم ال: فقال له الشيخ .! ال : ومعاشهم بسبب خروجي معكم ؟ قال الشاب  حرمام

 !. 
العلم الصحيح و نشره ، و دعوة الناس إىل العمل الصاحل  فعبوديتنا إذن يف هذه الفترة اليت منر ا ، و هي تعلم

 والصرب على األذى الذي يلحقنا من جراء دعوتنا ، أما اخلروج على احلكام فال جيوز لنا  احلسنة ،ملوعظةواباحلكمة 

صلى اهللا عليه وسلم أسوة  أن نفكر فيه ، و لو كانت هلكة األمة على أيدي هؤالء احلكام ، إذ لنا يف رسول اهللا
و يعلمه أمسائهم . 6] على يدي غلْمة من قريش هلكة أميت[: فها هو يقول أليب هريرة رضي اهللا عنه . حسنة 
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  .2ط.1418.ر النفائس دا.243مسائل من الكتاب والسنة ص - 4
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على أيديهم ، و ما  أبائهم ، رغم ذلك مل يأمر املسلمني باخلروج عليهم مع إخباره أن هالك األمة و فسادها وأمساء
-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية . غري خروج  ذلك إال لكون اخلروج عليهم جير فتنا عظيمة أكرب من اليت حصلت من

ألن ذلك غري مقدور ، إذ مفسدته -األمراءأي -عن قتاهلم -وسلم   النيب صلى اهللا عليهأي- و ى - رمحه اهللا
هلم  أمل تر إىل الذين قيل [نهي املسلمون يف أول اإلسالم عن القتال ، كما ذكره بقوله  أعظم من مصلحته ، كما

املشركني واملنافقني ، و العفو والصفح  على أذى، وكما كان النيب وأصحابه مأمورين بالصرب . 1] كُفُّوا أيديكم
 فمن كان من املؤمنني بأرض هو فيها مستضعف ، أو يف وقت هو فيه:  وقال أيضا 2)عنهم حىت يأيت اهللا بأمره 

 .3)مستضعف فليعمل بآية الصرب ، والصفح عمن يؤذي اهللا و رسوله 

اتقوا اهللا ، ارمحوا عباد اهللا ، اخدموا العلم : طلبته  و يوصي و ه-رمحه اهللا-قال الشيخ اإلمام عبد احلميد بن باديس 
بالء ومشقة يف سبيله ، و ليهن عليكم كل عزيز ، و لتهن عليكم أرواحكم من أجله ،  بتعلمه ونشره ، حتملوا كل

ب مباء  و هذا كالم يكت4 .بشيءاألمور احلكومية و ما يتصل ا فدعوها ألهلها ، و إياكم أن تتعرضوا هلا  أما
 .. الذهب

  
  :الشرط الرابع

إن أهل العلم قاطبة جعلوا اخلروج على احلاكم  :حتقق املصلحة وانتفاء املفسدة وراء اخلروج على احلاكم املرتد
ينظر إىل  و معىن ذلك أنه جيب أن. باملعروف والنهي عن املنكر ، ومل جيعلوه يف باب اجلهاد  املرتد يف باب األمر

وقد تكلمت على قتال األئمة  :" -اهللا  رمحه–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية . د اليت تنتج عن اخلروج املصاحل واملفاس
فيما إذا تعارضت املصاحل و املفاسد ، واحلسنات و :القاعدة العامة  يف غري هذا املوضع ، ومجاع ذلك داخل يف

و  املصاحل واملفاسد ، وتعارضت املصاحل، فإنه جيب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدمحت  السيئات أو تزامحت
املعارض له ، فإن كان الذي  املفاسد،فإن األمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر يف

به ، بل يكون حمرما إذا كانت مفسدته أكثر من  يفوت من املصاحل أو حيصل من املفاسد أكثر ،مل يكن مأمورا
 .5"مصلحته
الفسادين لدفع أدنامها  ومىت كان السعي يف عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه ، مل جيز اإلتيان بأعظم" :أيضا  وقال

"6. 
اخلروج  كان اخلروج يسبب شرا أكثر فليس هلم) إذا :" (- رمحه اهللا –عبد العزيز بن باز  وهذا ما قرره أيضا الشيخ

الشر مبا هو أشر منه ، بل جيب درء الشر  أنه ال جيوز إزالة: يها رعاية للمصاحل العامة ، و القاعدة الشرعية امع عل
فإذا كانت هذه الطائفة اليت تريد إزالة هذا . فال جيوز بإمجاع املسلمني  مبا يزيله أو خيففه ، أما درء الشر بشر أكثر
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أن يترتب على  ا دونالذي فعل كفرا بواحا و يكون عندها قدرة على أن تزيله ، و تضع إماما صاحلا طيب السلطان
أما إذا كان اخلروج يترتب عليه فساد  . ذلك فساد كبري على املسلمني و شر أعظم من شر هذا السلطان فال بأس

من ال يستحق االغتيال إىل غري هذا من الفساد العظيم فهذا ال جيوز  كبري ، واختالل األمن ، و ظلم الناس ، واغتيال
"1. 

، والذي يسوغ له أن ينظر إىل ما يؤول إليه هذا  احلاكم املرتد معترب مقصود شرعافالنظر يف مآل اخلروج على 
وعلماؤنا الربانيون قد أمجعوا يف . منه هم العلماء اتهدون الراسخون يف العلم  اخلروج ، و يقدر املصلحة و املفسدة

بقائهم يف احلكم قال  ة أعظم من فتنةالعصر على حترمي اخلروج على احلاكم ملا ترتب على اخلروج من ضرر وفتن هذا
القتال و الفساد ، يقتلون و يقتلون ، فهم يبيدون  اخلروج ليس فيه غري :"-رمحه اهللا –الشيخ عبد العزيز بن باز 

 .2"فساد عظيم  أنفسهم و يبيدون الدعوة ، وهذا فيه
 و حزنا ، و النفس أملا و حسرة ، دماٌء ال تزيد القلب إال كمدا وهاهي نتائج اخلروج يف اجلزائر مشاهدة للعيان ،

، وأموال سلبت و مساجد عطلت ، و بيوت هدمت و نساء أُرملت و ذرية شردت ، و  سفكت و أعراض أنتهكت
حتقيق ما من   عمت وانتشرت حىت طغى الفساد على البالد دون– ال تعد و ال حتصى–هجرت ، و منكرات  مداشر

األمة وقعت بسببه مفاسد كثرية ،  فإن السيف إذا وقع بني:"الرمحان عبد اخلالققال الشيخ عبد * أجله خرجوا 
كانت الشوكة بيده كالسالح و اجليوش ، و هؤالء حتما  فاإلمام ال بد وأن ينحاز له كثريون معه ، خاصة إذا

  م اإلمام ، و هذهيصل إىل اإلمام دون أن يقع القتل يف مسلمني كثريين يتترس سيتعصبون له، و من ذا يستطيع أن
اإلسالم وقد يبطنون غريه  األحداث شواهد على ما نقول ، و األدهى من ذلك أن املنافقني من احلكام الذين يظهرون

عامة ، واستئصال جذوره من اتمع و التضييق  سيتخذون من خروج بعض املسلمني ذريعة إىل التنكيل باملسلمني
قال إمام أهل .3يفعلون ذلك عند كل بادرة يقام فيها يف وجههم باليد و القوة على دعاته ، و قد فعلوا و مازالوا

لك دينك خري  إذا وقع السيف عمت الفتنة ، وانقطعت السبل ، الصرب على هذا ، ويسلم:" أمحد بن حنبل  السنة
ن يف القلب إن كا....... أكثر من مثاين سنوات ملثل هذا ميوت القلب من كمد   و قد مر على خروجهم4"لك 

  إميان إسالم و
وجوب التوبة من عملهم ، كما قال شيخ  و واهللا إن الواقع ليكفي يف إقناع اخلارجني على الرجوع إىل أهليهم ، و

و هذا دليل على . املفاسد ما مل يكن قبل القتال و مل حيصل به مصلحة  فظهر من : " - رمحه اهللا -اإلسالم بن تيمية 
  .5" فعله ، فإن فضائل األعمال إمنا هي بنتائجها و عواقبها أفضل من أن تركه كان

  :الشرط اخلامس
 ألن كل حركة يف ساحة القتال حتتاج إىل حكم جمتهدا القائد الذي سيقود هذه الفئة اخلارجة ال بد أن يكون إماما

، بل أمر نبيه  الذي سيقودهم فيه القتال مل يترك اال هلم ليختاروا القائد إسرائيلأوجب على بين  إن اهللا ملا، شرعي
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 و االجتهادمبسوط يف العلم أي نال رتبة  أن يؤمر عليهم رجال يقال له طالوت ، و علل اختياره على غريه بكونه
إن اهللا اصطفاه عليكم و زاده بسطة يف العلم  [:قال تعاىل  الفتوى يف علم الشرع ، وليس عاملا فقط حيث

 . ]1 واجلسم
:"  عن طالوت –رضي اهللا عنهما  – قال ابن عباس. يف القائد ) البسطة يف العلم ( واضحة لشرط ففي اآلية إشارة

 .2"إنه كان أعلم رجل يف بين إسرائيل وأمته
اخلارجة على احلاكم املرتد جيب أن تكون للعلماء الراسخني يف العلم ال لطلبة  فيستخلص من ذلك أن قيادة اجلماعة

احلكم فيها إال  ارجة ستصادف ال حمالة يف ساحة القتال وقائع و نوازل ال يستطيع إدالءألن اجلماعة اخل العلم ،
و اخلسران ، وما نشاهد اآلن من ظلم كبري و  الراسخون يف العلم و القتال الذي يقوده اهلمج الرعاع عاقبته اهلزمية

لذا كان عقد .  ، فضلوا و أضلوا على الفتوى وهم غري مؤهلني هلا فساد عريض فإن منشأه القادة الذين هجموا
الشروط  احلل و العقد من الراسخني يف العلم ، فهم فقط الذين يعقدون اإلمارة ملن استجمع اإلمارة موكول ألهل

اليوم مل ينصبهم أحد من العلماء الربانيني، و  و األمراء الذين تأمروا على اجلماعة اخلارجة. الواجب توفرها يف األمري 
 . فليعلم ذلك حد من العلماء املعتربينال زكاهم أ

الشرع ، و للحفاظ على مسرية القتال من  فيجب توفر العلم الواسع يف قادة القتال لضبط األعمال على مقتضى
و مآل قتال كان قادته عميانا جهاال ، أصبح . هذا فيهم مل خنرج معهم  فإن مل يتوفر.  عن غايتها الشرعية االحنراف

 . ، وهللا احلمد ، وال يلدغ املؤمن من جحر مرتني دال خيفى على أح
  :اخلامتة

 فيا أخي املقاتل تأملها جيدا ، واقرأها بتمعن. على احلاكم و بسبب جهلها خرج من خرج  هذه هي شروط اخلروج
 إتباعه ، واسأله سؤال و تدبر ، وافزع إىل ربك أن يفهمك إياها ، و تضرع إليه أن يوفقك للحق و يعينك على

فاطر !اللهم رب جربيل و ميكائيل واسرافيل ": املضطر ذا الدعاء املأثور عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم
 ملا اختلف فيه أهدينأنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون ،  علم الغيب و الشهادة! السماوات واألرض 

 ، وهذا الدعاء جليل ينبغي) 770( مسلم  أخرجه3 "إنك دي من تشاء إىل صراط مستقيم من احلق بإذنك
 إىل – واهللا –صدق الطلب هداك  فإن علم اهللا منك.  به و اإلكثار منه عند عدم تبني احلق وكثرة الشبهاتاالعتناء

واعلم أخي املقاتل أنه ال عيب إن  .4]فيه من احلق بإذنه  فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا [:احلق قال تعاىل 
أنك تعصي   مادام تبني لك غلطك ، واتضح لك– و لو طال أمد خروجك –، وتبت عن عملك   أهلكرجعت إىل

الصادق الذي خياف ربه ال  ذا اخلروج و تيقنت أن كل دقيقة تزيدها يف اجلبال تزداد ا بعدا عن اهللا و املؤمن ربك
إين "ومل جيد يف نفيه حرجا من أن يقول للناي اتبعه،  عليه يزال يطلب العلم ،فإذا تبني له من العلم ما كان خافيا

وإذا فترضنا أنه بقيت عندك شبهة فابعثها لنا . ألن احلق أحق أن يتبع . عملي  أخطأت يف قويل ، أو أسأت يف
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و إن  عنها ، واحذر أن يثبطك مثبط عن طلب احلق ، ألن من صرفك عنه فهو شيطان يف صورة إنسان لنجيبك
أننا ندعوهم لعقد جلسة ) الشرعية  اللجنة(وأخرب الذين يفتون لك كالذين هم من أعضاء  . ادعى متسكه بالدين
عاجزون عن إقامة الدليل الشرعي على ما يفعلون ، وأم يسريون  فإن هربوا منها ، فاعلم أم. معهم و مناظرم 

 فإن مل يستجيبوا لك[: اىل ، و خيافون افتضاح أمرهم ، وكشف بطالن خروجهم قال تع يف دينهم على غري هدى
القوم الظاملني، ولقد  فاعلم أمنا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اهللا إن اهللا ال يهدي

 .1] وصلنا هلم القول لعلهم يتذكرون
 . ملا حيبه ويرضاه وفقكم اهللا
 أساء ، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا اهللا ملن  اهللا من أحسن ، وغفرجزى على خري حال ، و مبأهاليكوأحلقكم 

 .وبركاته واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات والسالم عليكم ورمحة اهللا حممد ، وعلى آله وصحبه أمجعني ،
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