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  الثورة العربية

  اجلماعات الوظيفية وأباطيل

  كتاب عبد العزيز الريس منوذجا

  حممد بن مبارك اهلاجري: بقلم

)1(  

  :مقدمة 

وأشهد أن ال إله إال اهللا، اإلله احلق املبني، وأشهد  ،احلمد هللا رب العاملني، وال عدوان إال على الظاملني
  : أما بعد  ،نبينا حممدا عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني، وسلم تسليما كثريا أنّ

أو  ةاحلري(عبد العزيز الريس من استدراكات على كتاب د فهذه تعليقات خمتصرة على بعض ما كتبه 
يف  )حزب األمة(، ورئيس )مؤمتر األمة( عام حاكم املطريي أمني. د.أ لفضيلة الشيخ) الطوفان
رية استدراكات على كتاب احل: (والذي أمساها  - فع به وقواهحفظه اهللا ورعاه ون-  الكويت

  ). والطوفان حلاكم العبيسان

احلرية : (وليس  ،)الطوفاناحلرية أو : (هوالذي عنوان كتاب الدكتور حاكم وقد أخطأ يف 
حريتها  سالميةيري، فإما أن تنال الشعوب اإلهنا للتخ" أو"فكلمة كما عنونه الريس  ،)والطوفان

الشعوب  بهتحرر تو ،ن الذي يزيل الطغاة واملستبدينأو يكون الطوفا ،وكرامتها واستقالهلا
 ،على الطغاة وقد حصل هذا الطوفان بعد ست سنني من تأليف الكتاب يف ثورة األمة ،نوواملستضعف

أول فيها عرش  الشعب وأسقط - رمحه اهللا-عزيزي البو يف تونس على يد شرارا تعلتشاواليت 
 أنّ ؛واملؤمنني ومما أحزن املوحدين ،خائفا وهو ذليلابن علي فهرب منهم  ،طاغية على يد املستضعفني
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مل جيد له يف العامل كله مأوى وال مأمنا، إال يف جزيرة العرب مهد  ،اهلارب عدو اهللا ورسوله ارمهذا 
  !الرسالةمهبط و الوحي

ليجرف بقية أكابر ارمني، فسقط منهم من سقط، وسحل منهم  واستمر مث اندفع الطوفان بعد ذلك 
بقيادة  غربال أن تدخلت أمم اللباقني لومن سحل، واستمر الطوفان يف طريقه إلسقاط العصابة ا

م واستخدموا أنظمتهم الوظيفية ومؤامرام اطاق اواستنفرو ،أمريكا وروسيا وأعلنوها حربا صليبية
نصبوها على و أقاموهااليت  دوهلملينقذوا ؛ ، يف مواجهة شعوب األمةباألسلحة الفتاكة وحروم

وصدق  التبعية هلمقبضتهم ومن وخروجهم العرب، ومينعوا استقالهلم  وليقمعوا حترر ،أنقاض اخلالفة
وإن كان {ومكرهم مجعوا قوم وقد  ،}ال النصارى حىت تتبع ملتهمولن ترضى عنك اليهود و{:  اهللا

 هجرون املالينيوي ،ويسفكون الدماء ،وال يزالون يقتلون األبرياء ،}مكرهم لتزول منه اجلبال
حىت يأيت أمر  ، واألمة صامدة ثابتة بتثبيت اهللا هلاوالعراق واليمن وليبيا ومصرم يف الشام وحياصرو

إما  ،وهي تواجه هذا كله ان حال األمةولس} وما النصر إال من عند اهللا إن اهللا عزيز حكيم{ اهللا
  !)احلرية أو الطوفان(

 نسنالمن كما أا ،ر من أعدائهارحختوض حرب التوهي  اليوم اليت تعيشها األمة املواجهة وهذه 
ما حكاه فمن ذلك  ،القرآننص اهللا عليها يف اليت سالمية اإلعقيدة من الأيضا البشرية، هي  كونيةال

لم و من ظاملستضعفني  املوحدين اليت جاء ا ليحرر بين إسرائيلودعوة موسى عليه السالم  عناهللا 
املأل من قوم وقال } نها علي أن عبدت بين إسرائيلوتلك نعمة مت{: طغيان فرعون وملئه فقال 

فبنو إسرائيل عبيد لفرعون وملئه مع أم على } أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون{: فرعون
   !ودين أبيهم إسرائيل التوحيد

فأتياه فقوال إنا {:  والعذاب هذا الطغيانإنقاذهم من فدعا موسى لتحريرهم من هذه العبودية و
  .}أن أدوا إيل عباد اهللا{:وقال . }رسوال ربك فأرسل معنا بين إسرائيل وال تعذم
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قريش  منمن املأل ابتداء ، الطغيان كالمجيع أشمن والم أيضا ليحرر البشر من الطغاة وقد جاء اإلس 
قال ربعي بن عامر كما  ،اوالكسروية واجلربية وغريهإىل امللكية القيصرية  ،أيب جهل موفرعو

  .)أتينا إلخراج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد: (لكسرى 

 كلمة ال إله إال اهللاإعالء و هللا، التوحيدمن حتقيق من الطغاة واألرباب البشرية  فتحرير املستضعفني 
وال يتخذ قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئا {:

  .}مسلمونتولوا فقولوا اشهدوا بأنا فإن  بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا

  !استدراكاتهوكرره جبميع  ريسابن معناه وليس كما عنونه هذا فهذا اسم الكتاب و 

 ،الذي يناقض كلمة التوحيد لدين املبدلل هجييف ترو عبد العزيز الريسأباطيل وسوف أقوم بكشف 
الباطل الذي يروجه كل هذا ا ولالحتالل والطغاة ليستمروا باستعباد األمة واحتالهل واليت سوغ فيها
مستدركا على كالم  ، حيث يقولدينه املبدل ، ومها براء منه ومنواجلماعة السنةأهل باسم السلفية و

الذي ال خياف السمع والطاعة للحاكم املسلم القوي  - يعين د حاكم املطريي-اشترط ( :حاكم .د
  : لسببني  من قوى أعظم كفرية، أو حلاكم ال يسري على خمططات الغرب، وهذا اشتراط باطل

  !السنة، وكذلك إمجاعات أهل بنفسه أو بغريهوالطاعة مل تفرق بني املتغلب أن أدلة السمع : األول 

حقق مع وجود احلكومات ذه تتأن احلكمة اليت شرع من أجلها السمع والطاعة : والسبب الثاين 
   )1(!يعين اليت يأيت ا احملتل .)احلالة

خالل ال حيتاج العدو احملتل أكثر من هذا اخلطاب الديين املبدل، ليظل حيكم العامل اإلسالمي من ف
  !أنظمته، وال يواجه جهادا وال حرب حترير، وهو قول القاديانية نفسه

املشاركة املقل يف وجهد  يف سبيله، سهمهذا الا وأن يتقبل من ،التوفيق والسداد أسألاهللا هذا و
  .وثورا وعلمائها وجماهديها ودينها الذود عن األمةو

                                                             
  . 407ص  )(1
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  :كتاتوريةالريس من احلرية ونصرته للداستنكاف 

يف  السنةمن الكتب املخالفة ألهل ) احلرية والطوفان(إن كتاب (: قال الريس يف بداية استدراكاته 
لكن زاد عليهم أمورا  ،فاشترك يف اجلملة مع الكتب السرورية يف هذه املخالفة ،أصل السمع والطاعة

   )1(!)لليرباليةجتعل منهجه منهجا قريبا 

وهذا  ،األمة سلفا له فيما يدعيه من احلريةمل يستطع أن ينقل عن عامل واحد من علماء : (فيه وقال 

   )2(!)ليس غريبا ألا أشبه بالليربالية منها باإلسالم

ضاع وقته يف تتبع السياسات والدعوة إىل حرية أشبه ما يصح أن أقد شغل نفسه و( : عن مؤلفه وقال

والسماح  ،دعوته إىل احلرية املفرطة واليت منها عدم إنكار املنكر(: وقال  )3( !)تسمى ليربالية

  )4( !)بالفساد الشبهايت والشهواين باسم احلرية

، ليظهر ليست من اإلسالم وأا ، ويعلن احلرب على احلريةالريس يف مقدمة استدراكاته قررهكذا ي
بينما يقول العالمة السعدي  ،الطغاة لألمة وشعوا جبالء اهلدف من كتابه كله، وهو جتويز استعباد

مع من كان ويف أي  ،والتكلم باحلق ،واآليات اليت فيها األمر باملعروف والنهي عن املنكر( :عن احلرية
فيه إرشاد إلعطاء الناس احلرية النافعة اليت ، وكذلك ما فيها من النهي عن الظلم .حال من األحوال

إن ميزان احلرية .. والدعوة إىل الصاحل لألمة، ويف األمور اليت ال حمظور فيها معناها التكلم باحلق،
   ).()5الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن والنيب 

                                                             
  .299ص  )(1
  . 300ص  )(2
  . 306ص  )(3
  . 306ص  )(4
  .القواعد احلسان القاعدة التاسع والثالثون )(5
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إن العقل السليم يقرر أن حق كل إنسان يف احلرية : (ويقول العالمة السلفي عبد احلميد بن باديس 
هو مقدار ما عنده من حرية، ومن تعدى عليه يف شيء من  ،كحقه يف احلياة، ومقدار ماعنده من حياة

جند أن الشعوب املستعبدة اليت فقدت حريتها كمن تعدى عليه يف شيء من حياته، وباملقابل  ،حريته
يف احلياة تفسد فطرا وميوت شعورها، حىت جتهل ما الجيهله أحد، وتزهد فيما ال يزهد فيه إنسان، 

دها فقط، بل يكون لدى أفراد متعلمني منها؛ فتنقلب عليهم احلقائق وال يكون هذا يف عامة سوا
ال  - أي أمة –فاألمة . ا ويكابرون، بل حياربون من يريهم شيئا من احلقيقة ويدعوهم إليهاولبويق

! )يف حياة أفرادها ميكن هلا أن تتطور وتزدهر وترتقي، وتنتفع بقيمتها، إال إذا طبقت معاين احلرية،
)1(  

واإلنسان إمنا هو إنسان ما ... هي طبيعة يف الوجود، وحق شرعي لكل إنسان: ( عن احلرية ويقول
فحق كل إنسان يف احلرية كحقه يف احلياة، ومقدار ما عنده من حياة هو مقدار ما  ،دام يتمتع باحلرية

  ).املتعدي عليه يف شيء من حياتهكعنده من حرية، املتعدي عليه يف شيء من حريته 

ويتهالك من أجلك األبطال، وتسفك يف سبيلك الدماء، وتدك لسراحك : (يف احلرية أيضا وقال 
فنحن ضد أضداد احلرية، وأعداء أعداء احلرية ونقاوم من يقاوم احلرية، سواء كان . القالع واملعاقل

  )2( ).من أهل الربانيس أو من أهل الربانيط

ا من تضييع األوقات واألعمار  لوعد االنشغامن السياسة ونفر منها،  -يف كتابه- ابن ريسوحذر 
  !كما يقرره دينهم املبدل من السياسة ترك السياسة ومجاعته هوحىت قال مبا ال ينفع ، 

 فال حكومية، برعاية الوظيفية مجاعام نشأت أن منذ السياسة يتركوا مل فهم ذلك يف كذبوا وقد
  .استطاعوا ما بكل وحكومام الطغاة سياسات يناصرون يزالون

                                                             
  .169ص  عند الشيخ عبد احلميد بن باديس الفكر السياسي )(1

  .د مولود عومير.فكرة احلرية عند الشيخ عبد احلميد بن باديس أ )(2
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كما  كما أخرب بذلك النيب  ؛السياسة يف الشرع املرتل هي وظيفة األنبياء واخللفاء وأتباعهمبينما 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء كلما هلك نيب خلفه نيب وإنه ال نيب بعدي (: يف الصحيحني 

  )1( ).وسيكون خلفاء فيكثرون

فإن اهللا سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي ( :قال ابن القيم 
فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع اهللا  ،قامت به األرض والسموات

واهللا سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن خيص طرق العدل وأماراته وأعالمه بشيء مث ينفي ما هو  ،ودينه
بل قد بني  ،أظهر منها وأقوى داللة وأبني أمارة فال جيعله منها وال حيكم عند وجودها وقيامها مبوجبها
فأي طريق  ،سبحانه مبا شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بني عباده وقيام الناس بالقسط

فال يقال إن السياسة العادلة خمالفة ملا ، استخرج ا العدل والقسط فهي من الدين وليست خمالفة له
نطق به الشرع بل هي موافقة ملا جاء به بل هي جزء من أجزائه وحنن نسميها سياسة تبعا ملصطلحهم 

  )2(. )وإمنا هي عدل اهللا ورسوله ظهر ذه األمارات والعلمات

وسياسة عادلة خترج احلق من الظامل الفاجر  ،سياسة ظاملة فالشريعة حترمها : السياسة نوعان( :وقال 

  )3().فهي من الشريعة علمها من علمها وجهلها من جهلها

أصول العقيدة يدخل يف مباحث السياسة اليت انشغل ا املصلحون وااهدون اليوم مسائل من ف
 وغريوإقامة القسط ووحدة اجلماعة احلاكمية والطاعة والتشريع واخلالفة  مثلوالتوحيد والشريعة، 

  .ذلك

اليت  اجلربية والديكتاتورية األنظمةسياسة أما هذه السياسة اليت يستنكف منها ابن ريس ومجاعته، ف
وحتارب  ،وتتآمر على املسلمني يف كل مكان حتكم بالطاغوت وتتحاكم إليه، وتوايل أعداء اإلسالم،

                                                             
  ).3455(صحيح البخاري  )(1
  .19الطرق احلكمية ص  )(2
  .  5املصدر السابق ص  )(3
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هي أنظمة على  مع هذا كلهفللربا وغريه، وتنشر الفساد يف إعالمها ليل ار،  بإباحتهااهللا ورسوله 
  ! }تلك إذا قسمة ضيزى{ والوالء والعداء فيها جيب الدعاء هلا والذود عنهاو ، السنةتوحيد وال

  

ة ح سبب شدوض ،احلرية، فبعد أن نفر من كلمة ولذا مل يستطع ابن ريس أن خيفي هذه احلقيقة طويال
 ،غلوه يف احلرية فجعل للكفار واملبتدعة حقهم يف الدعوة إىل باطلهم: (قال ف عليها غيضه وغضبه

   )1(.)وليس للحكام حقهم يف منعهم من ذلك

وأا تعيش حالة الكفر  ،فيه تكفري للحكومات اإلسالمية اليوم ،هذا نفس خارجي معروف(: وقال 

  )2(.)ولو اقتصر عليه لكفاين عناء الرد عليه ،البواح

فهو يتكلم عن حرية شيطانية، ويزعم أن الشريعة جاءت ا، وأىن لشريعة الرمحن : (ابن ريس وقال 
 –أنه مبقتضى احلرية احلقة : األمر األول: ففي كالمه هذا أمور عدة . أن تأيت مبا يوسوس به الشيطان

إذا عرف السلطان من يريد االنقالب على احلكم واملكيدة له، ولو كانوا مجاعة  - يف زعم الدكتور

  )3().فإنه يتركهم

الزعم بأن الدميقراطية عدل هو زعم باطل؛ ألا قائمة على حتكيم األكثرية، ويترتب على : (قال و

إهدار قدرات األكفاء؛ ألن العربة باألكثرية ال باألميز؛ ففي دول الدميقراطية و هذا ضياع حق األقلية

   )4().واألكثر قبلية واتباعا حبسب كل دولةيسود التجار 

                                                             
  . 299ص )(1
  . 406ص )(2
  . 318ص  )(3
  . 81ص  )(4
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األنظمة الديكتاتورية، وامللكيات الوراثية، النضال حلماية يف فهذه غاية ابن ريس ومن على طريقته 
ولو حكمت بالطاغوت  ،السنةابن ريس دول التوحيد واألنظمة اليت تدعي اإلسالم ويسميها و

وهي  ،نع عن شعائر اإلسالم الظاهرةتاحملرمات كالربا ومت واليت أقل أحواهلا أا تبيح ،وحتاكمت إليه
هذه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف حكم  اليت يطلق عليها الفقهاء الطوائف املمتنعة كما بني ذلك

، بتحرميه تقروإن كانت  ،وما جيب فيها ،اليت متتنع عن بعض شرائع اإلسالمالطوائف ذات الشوكة 
فإنه  ،أو الباطنة املعلومة ،عن شريعة واحدة من شرائع اإلسالم الظاهرةكل طائفة ممتنعة : ( حيث قال
نصلي وال نزكي قوتلوا حىت : ولو قالوا  ،نشهد وال نصلي قوتلوا حىت يصلوا: فلو قالوا  ،جيب قتاهلا

ولو . وحيجوا البيت . قوتلوا حىت يصوموا رمضان  ،نزكي وال نصوم وال حنج: ولو قالوا  ،يزكوا
 كما..وال جناهد يف سبيل اهللا ،وال الفواحش ،وال شرب اخلمر ،نفعل هذا لكن ال ندع الربا: قالوا 

يا أيها الذين {: وقد قال تعاىل . }يكون الدين كله هللا تكون فتنة ووقاتلوهم حىت ال{: قال تعاىل 
علوا فأذنوا حبرب من اهللا فإن مل تف{ ،}ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني آمنوا اتقوا اهللا وذروا

فبني اهللا أم إذا  ،وكان أهل الطائف قد أسلموا وصلوا وجاهدوا ،والربا آخر ما حرم اهللا ،}ورسوله
  )1(.)كانوا ممن حارب اهللا ورسوله ،مل ينتهوا عن الربا

عن التزام حترمي الدماء، واألموال، واخلمر، والزنا، ..فأيما طائفة امتنعت ... : ( ابن تيمية وقال
وامليسر، أو عن نكاح ذوات احملارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب اجلزية على أهل الكتاب، 

ال عذر ألحد يف جحودها وتركها اليت يكفر اجلاحد وغري ذلك من واجبات الدين وحمرماته اليت 
وهذا مما ال أعلم فيه خالفاً بني العلماء،  فإن الطائفة املمتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة ا،لوجوا، 

فأما الواجبات واحملرمات .. وإمنا اختلف الفقهاء يف الطائفة املمتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن 
... املذكورة وحنوها فال خالف يف القتال عليها، وهؤالء عند احملققني من العلماء ليسوا مبرتلة البغاة

  )2(.)فهم خارجون عن اإلسالم

                                                             
  ).22/51(جمموع الفتاوى  )(1
  ).28/503(جمموع الفتاوى  )(2
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جيب بإمجاع املسلمني قتال هؤالء وأمثاهلم من كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع : ( أيضا وقال
املتواترة؛ مثل الطائفة املمتنعة عن الصلوات اخلمس أو عن أداء الزكاة املفروضة إىل  اإلسالم الظاهرة

األصناف الثمانية اليت مساها اهللا تعاىل يف كتابه أو عن صيام شهر رمضان أو الذين ال ميتنعون عن 
ما قال ك ،أو ال يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث اهللا به رسولهسفك دماء املسلمني وأخذ أمواهلم 

  )1(.)أبو بكر الصديق وسائر الصحابة رضي اهللا عنهم يف مانعي الزكاة

عة يف اإلسالم وهي أقل أحوال هذه األنظمة اليت يشرعنها ابن ريس ومن نفهذا حكم الطوائف املمت
 ،أعداءه ونصروهم ووالوا ،الن الرباءة من حكم اإلسالمفكيف وإن مجعوا مع ذلك إع ،على طريقته

  كما سيأيت؟ ؛حتالل وحكمت املسلمنينظمة مع االاألبل كيف وإن جاءت هذه 

حملاربة كتاب  ؛من دعاة اخلطاب الديين املبدلوسدنة األنظمة املعاصرة  ابن ريسأن يستنفر  ال عجبف
الذي جيدد اخلطاب النبوي والراشدي للنظام السياسي  كاتبهوتشويه مسعة  )احلرية أو الطوفان(

هذا كله مما يهدم تنظريام اليت بنوها يف شرعنة هذه األنظمة، ف ؛حقوق األمةيبني اإلسالمي و
وانطلق املأل منهم أن امشوا واصربوا على آهلتكم إن هذا لشيء {: فاجتمعوا حملاربة الكتاب وصاحبه

  !}يراد
من استبدال األكثرية  على حقوق األقلية فهخوويدعي مث يقال للريس الذي حيذر من الدميقراطية؛ 

نصرة هذا من التشويش والتحريف للعدالة أم  ههل هذا انتصار من اجلزيرة العربية؛كالقبائل يف 
  ؟ اليت ترفض الدميقراطية للدكتاتورية

واملال  السلطةبما حكم استبداد األسر احلاكمة  ه،للعدالة واحلق، فالسؤال الذي يوجه إلي الفإن ق
  دون األكثرية؟

  والسلفية؟ السنةمن يدافع عن هذا االستبداد باسم وما حكم 
  

  :األنظمة الطاغوتية شبه ابن ريس اإلرجائية لتجويز

                                                             
  ).28/557(جمموع الفتاوى  )(1
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من الطاغوت ومن حيكمونه ويتحاكمون  -بعد أن أمر بطاعة أويل األمر من املؤمنني-اهللا تعاىل  حذر
أنزل من قبلك يريدون أن أمل تر إىل الذين يزعمون أم آمنوا مبا أنزل إليك وما {: إليه فقال 

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد {وقال } يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به
اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات  0استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا واهللا مسيع عليم 

الذين آمنوا {: وقال } إىل النور والذين كفروا أوليآؤهم الطاغوت خيرجوم من النور إىل الظلمات
اتبعوا ما أنزل إليكم من {وقال } يقاتلون يف سبيل اهللا والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت

  .}أم اختذوا من دونه أولياء فاهللا هو الويل {وقال . }ما تذكرون ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء قليال

من يعظمونه، ويصدرون عن قوله، ويرضون حبكمه (هو : قال ابن جرير الطربي يف تعريف الطاغوت 
   )1(.)من دون حكم اهللا

إىل ما  ، وحتاكمواالسنةواآلية أعم من ذلك كله، فإا ذامة ملن عدل عن الكتاب و: (وقال ابن كثري  
  )2(.)سوامها من الباطل، وهو املراد بالطاغوت هاهنا

وهذه حال الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الذين يؤمنون باجلبت والطاغوت وحال : (وقال ابن تيمية 
والطاغوت كل  ،الذين يتحاكمون إىل الطاغوت من املظهرين لإلميان باهللا ورسله فيها من حال هؤالء

واملطاع يف معصية اهللا واملطاع يف اتباع غري اهلدى (وقال  ،)3()طاعة اهللا ورسولهمعظم ومتعظم بغري 
هو طاغوت؛ وهلذا مسي من حتوكم إليه من حاكم بغري كتاب اهللا طاغوت ومسى اهللا ...ودين احلق

   )4(.)فرعون وعادا طغاة

ورضي بالعبادة من الطاغوت عام يف كل ما عبد من دون اهللا : (وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
والطواغيت كثرية ورؤوسهم . أو مطاع يف غري طاعة اهللا ورسوله فهو طاغوت ،أو متبوع ،معبود

                                                             
  ).8/507(تفسري الطربي  )(1
  ).2/346(تفسري ابن كثري  )(2
  ).2/373(جامع الرسائل  )(3
  ).28/201(جمموع الفتاوى  )(4
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أمل تر إىل الذين يزعمون أم { : والدليل قوله تعاىل  ،احلاكم اجلائر املغري ألحكام اهللا: الثاين : مخسة 
ءامنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 

  .}الشيطان أن يضلهم ضالالً بعيداًويريد 

ا أنزل اهللا فأولئك هم مبومن مل حيكم {: والدليل قوله تعاىل  ،الذي حيكم بغري ما أنزل اهللا: الثالث 
  )1(.)}الكافرون

الذي يستخلص من كالم السلف أن الطاغوت كل ما صرف العبد : (وقال الشيخ حممد حامد الفقي 
ويدخل يف ذلك بال شك احلكم . ..وصده عن عبادة اهللا وإخالص الدين والطاعة هللا ولرسوله

وواضعوها ومروجوها ، والقوانني نفسها طواغيت ...بالقوانني األجنبية عن اإلسالم وشرائعه وغريها
  ) 2(.)فهو طاغوت ،إما قصدا أو من غري قصد من واضعه ...طواغيت

زعمه  ،ومن تأصيالته اإلرجائية اخلطرية ،واجلماعة السنةمن افتراءات ابن ريس على عقيدة أهل ف
وحكمهم بأي نظام  ،من بالد املسلمني بشرعية كل من تسلط على احلكم والرئاسة يف أي بقعة كانت

ودعا للتحاكم  ،حكم الطاغوت الذي أوجب اهللا الكفر به حىت لو فرض على األمة وشعوا ،كان
 بإباحةوحارب اهللا ورسوله  ،وامتنع عن شعائر اإلسالم الظاهرة ،وأعرض عن حكم اهللا ورسوله ،إليه

ما دام ينطق  ،جتب مواالته وطاعته وبيعتهفهو يف ذلك كله ظل اهللا يف األرض الذي  ؛احملرمات
  !فهو خارجي ضال ؛ومن اعترض عليه فضال عن من تربأ منه ،أنه مسلم الشهادتني ويدعي

كما  وسدنة الطغاة يف إباحة أي نظام للحكم ما دام رأس احلكم يدعي اإلسالم،  وهذه طريقة املرجئة
ا هو فعل مطلقا من غري تقيد بسنة اخللفاء كممن يبيح امللك : ( عنهم ابن تيميةشيخ اإلسالم قال 

  )3().املرجئةالظلمة واإلباحية و

                                                             
  .)12/9(موسوعة مؤلفات ابن عبد الوهاب  )(1
  . 282حاشية فتح ايد ص )(2
  ).35/25( جمموع الفتاوى )(3
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 ودون ذلك ،وطاعته ومواالته إال أن حيكم بردته ويكفر بعينه -عند ابن ريس–تسقط شرعيته  الف
  !خرط القتاد عنده

اليت  ،البدعيةوالتأويالت  ،والشبه الشيطانية ،الكثري من القواعد اإلرجائية ولذا فقد أصل ابن ريس 
حىت وإن أظهر الكفر البواح الذي يراه  ،وتعصمه من الكفر من الطغاة، حكم املسلمنيكل من حتمي 
  !إلسالمال يضره ما دام أنه يدعي ا فكل هذا ؛هلم وجاهر به وشرعه ،الناس

أن حىت وصل به احلال  ،وقد عرف عن ابن ريس مبجازفاته يف تأصيل هذه القواعد البدعية اإلرجائية
وصرح بلسانه أنه يقصد  ،إن الرجل لو قصد وتعمد السجود بني يدي الصنم طمعا يف دنيا: (قال 

  )1(.)بالباطن هيقطع بكفر ال فإنه ،عبادته

القواعد (و ) اإلملام(ككتاب  ،ومن كتاباته - من الذين يتمسح م-وقد حذر منه علماء بلده 
 ،شيخالكاملفيت العام الشيخ عبد العزيز آل  ،ومنهم من جرحه بأنه من املرجئة بل من غالم ،)اإلهلية

  )2(.جلنة اإلفتاء وغريهموالشيخ عبد اهللا بن خنني عضو 

من قتل نبيا أو أهان مصحفا (قول ابن ريس يف كتابه اإلملام  شيخ عنالل عبد العزيز آقد سئل املفيت و
عنده إرجاء شديد نصحته لكن : (فقال آل شيخ  ،)توفر الشروط وانتفاء املوانعفإنه ال يكفر إال بعد 

  )3(.)اهللا يهديه

اإلملام يف شرح نواقض (الشيخ صاحل الفوزان حيث سئل عن كتاب الذين بينوا إرجاءه ومن هؤالء  
هللا إذا ا أن العذر باجلهل عام يف كل مكفر، وأن املشرك الذي يعبد غري  وما ذكر فيه مؤلفه) اإلسالم

                                                             
  .انظر رسالة استنكار من الشيخ عبد الرمحن الرباك للريس  )(1
  ).العزيز الريس داعية اإلرجاء  أقوال العلماء يف عبد(: بعنوان راجع اليوتيوب  )(2

https://www.youtube.com/watch?v=e5SBmCewHTw  
  . املرجع السابق )(3
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إرجاء  هذا(: فقال الشيخ الفوزان مقاطعا السؤال ... ينطق بالشهادتنيكان ممن ينتسب لإلسالم و
  )1().هذا الكتاب جيب أن يصادر و ال يغتر به ،هذا قرأناه أدركنا أنه كتاب إرجاء

موحدا  إن املشرك يسمى: يقول الذي  ،ذا الرجل املفتونه(عن : وسئل الشيخ عبد العزيز الراجحي 
س مشرف على موقع اإلسالم هذا الرجل أحسن اهللا إليك امسه عبد العزيز الريو ،مادام أنه جاهل
  ؟العتيق فما ردكم

 ،عمله شرك : لكنه يقالو. الذي يعمل الشرك  ،املشرك ال يسمى موحدا ،هذا باطل: الشيخ قال 
هذا قول . وهو يفعل الشرك  ،لكن ال يسمى موحدا ،أما هو فإذا مل تقم عليه احلجة فأمره إىل اهللا

و ال يترحم  ،و ال يدعى له ،مادام يفعل الشرك فال يسمى موحدا! ؛ أن املشرك يسمى موحداباطل
   )2(.)أمره إىل اهللا عز وجلو ،و ال يتصدق عنه ،عليه

 ،حصره سقوط شرعية احلاكم بكفره بعينه ،فمن تطبيقات ابن ريس اإلرجائية يف مسألة اإلمامة هنا
   !املخالف لذلك على طريق اخلوارج ،مهما عطل من شرائع اإلسالمفما دام مسلما فهو إمام شرعي 

ر الشريعة أو عطلها فيجب اخلروج أو غي: "قول حاكم العبيسان (: قال ابن ريس يف استدراكاته  
  )3(.)اخلوارجتقدم أن التكفري ذا قول ". عليه باإلمجاع

ل إن أراد هذا لفظ جمم.  إذا غري الشرعذكر القاضي أنه خيرج عليه : األمر الثاين (:  ابن ريس وقال
  )4(.)بأن صار احلاكم كافرا فصحيح؛ أنه غريه تغيريا كفريا

                                                             
  .فتوى صوتية للشيخ الفوزان منشورة على النت )(1
  ).اإلرجائيةبلقاءات الشيخ الراجحي يف نقض الشبه إحتاف الربية (لقاء مسجل بعنوان  )(2
  348ص )(3
  .348ص )(4
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إال أن : " تقييد الطاعة بالصالة وإقامتها يفسرها حديث عبادة ملا قال رسول اهللا : ( أيضا وقال 
املراد ترك الصالة على وجه كفري عندنا من اهللا فيه ف ،"تروا كفرا بواحا عندكم فيه من اهللا برهان

   )1(.)الذي مل جيز اخلروج إال عند الكفر البواح برهان بداللة حديث عبادة

خالفا لنص احلديث الذي يرجعه لفعل  ،لكفر احلاكم بعينه فقط والكفر البواح عند ابن ريس يرجع
بواحا عندكم فيه من إال أن تروا كفرا : ( معلقا على حديثابن ريس قال  ،الكفر وظهوره بني الناس

  )2(.)فإنه ال خيرج عليه إال عند القدرةإذا ثبت كفر احلاكم : (قال  )اهللا برهان

ما دام واجلماعة يقررون حرمة اخلروج على احلاكم الفاسق الظامل أو املبتدع  السنةأهل : (وقال 
: الدليل األول : ويدل هلذا األصل عدة أدلة  ،ويوجبون له السمع والطاعة يف غري معصية اهللا ،مسلما

ومل تفرق  ،الدالة على وجوب السمع والطاعة للحاكم املسلم وحرمة اخلروج عليه األدلةمقتضى 
  )3(.)األدلة بني العادل والفاسق والظامل واملبتدع

على  "يقال ". عطلها فيجب اخلروج عليه باإلمجاعأو غير الشريعة أو : "سان قول حاكم العبي(وقال 
واخلالف مينع من ؛ إن التكفري ذا هو مما اختلف فيه بني أهل العلم ؛ القول بأن التكفري به معترب

  )4(.)تكفري األعيان

ونسي ابن ريس أن اخلالف الفقهي الذي حيتج به على عدم كفر احلاكم املبدل للشرع، مينع كذلك 
 -كما يدعي ابن ريس-من تبديع من قال بأحد قويل الفقهاء، فعلى فرض أن اختالف الفقهاء مينع 

  !ال الفقهاءمن تكفري األعيان، فيجب أن مينعه من تبديع د حاكم املطريي الذي حيتج بالنصوص وبأقو

  )5(.)عليه إال عند القدرة إذا ثبت كفر احلاكم فإنه ال خيرج: ( أيضا وقال

                                                             
  .338ص )(1
  .32ص  )(2
  .35ص  )(3
  .348ص  )(4
  .32ص  )(5
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ب بيعته وطاعته فهو حاكم شرعي جت ،وإعراض عن اإلسالمفمهما صدر من كفر وتعطيل للشريعة  
   !ما مل يكفر بعينه

كمن فهو يف ذلك  ،أو اللغةبني احلاكم يف نظر الشرع واحلاكم حبكم الواقع  فال فرق عند ابن ريس
  ! فكالمها فاضل ،ال يفرق بني العامل بالشرع والعامل بالسحر

ويسقط عندهم الوجوب مع والفقهاء ينقلون اإلمجاع على وجوب اخلروج على احلاكم إذا كفر، 
عدم القدرة، فمن قام به فقد أخذ بالعزمية، بينما ابن ريس حيرم اخلروج عليه ابتداء، وهو نقيض 

  !مااإلمجاع متا

، بني الناس من إقامة كلمة اهللا والعدل ،اإلسالم ليس له غاية يف الدولة واإلمامة صور ابن ريس أنو
هي احلفاظ على املنصب  عند ابن ريس وإمنا أصبحت الغاية ،واجلهاد يف سبيل اهللا، وإقامة أحكام اهللا

  !أوامرهمطاعة و حتقيق خضوع الناس هلمو ،وعلى من تسلط عليه

ملا أمر سبحانه القضاة والوالة إذا حكموا بني : ( املراد باإلمامة والوالية يف اإلسالمقال الشوكاين عن 
 ،جل هي امتثال أوامره ونواهيهوطاعة اهللا عز و الناس أن حيكموا باحلق أمر الناس بطاعتهم ها هنا

وكل من هم األئمة والسالطني والقضاة : وأويل األمر  ،هي فيما أمر به وى عنه وطاعة رسوله 
   )1(.)كانت له والية شرعية ال والية طاغوتية

ومعىن  ...وأما أمر اجلاهلية فقد انقرض  ،فهذه األلفاظ تدل على أن املراد اإلمامة اإلسالمية: (وقال 
 ،على خالفتهم هم اخللفاء األربعة وهؤالء الذين نص النيب  ،اخلالفة معىن اإلمامة يف عرف الشرع

وليس املراد باإلمامة هنا هو املعىن اللغوي الشامل لكل من يأمت به الناس ويتبعونه على أي صفة كان 
  )2(.)بل املراد اإلمامة الشرعية

                                                             
  ).1/726(فتح القدير  )(1
  .973السيل اجلرار ص  )(2
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ا صدر مفمه ،ابن ريس هذا التأصيل بقواعد إرجائية حتصن هذا الطاغوت وتشرعن حكمه وقد محى
  !السنةودولته دولة التوحيد و ،يف األرض وسلطانه منه فهو ظل اهللا

، فإن اليهود مع موبقام وعتوهم )1()القبلةأهل املرجئة يهود : (وصدق سعيد بن جبري عندما قال 
ومع  ،}إال أياما معدودات النارلن تسمنا {: وقالوا  ،}حنن أبناء اهللا وأحباؤه{: عن أمر اهللا قالوا 

 ،}أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت{ : ذلك لعنهم اهللا وقال فيهم
أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم مث يتوىل فريق {: وقال 

ذلك بأم قالوا لن متسنا النار إال أياما معدودات وغرهم يف دينهم ما كانوا  0منهم وهم معرضون 
وحاربت اهللا بالربا وتشريع الكبائر  ،وابن ريس يبشر األنظمة اليت أعرضت عن حكم اهللا، }يفترون

! السنةبأا على التوحيد و ،ووالت أعداء اهللا وحاربت أولياءه ،وامتنعت عن شعائر اإلسالم الظاهر
  .}تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني{

ويعين  ،)ال تكفري مبا هو خمتلف فيه: (من القواعد اإلرجائية اليت حتصن شرعية الطاغوت قوله و 
ومناصرة املشركني على املسلمني  ،كحكم الطاغوت والتحاكم إليه ،املسائل العقدية املنصوص عليها

القول بصحة تكفري احلاكم بغري ما أنزل اهللا إال أنه ال يصح على فرض : (قال ابن ريس  ،وحنوها
ومن  ،إن التكفري بغري ما أنزل اهللا تكفري مبسألة خالفية: األمر األول : تكفري أعيان احلكام ألمرين 

؛ ألنه يعترب تأويال مينع تكفري  املتقرر شرعا أنه ال يصح تكفري األعيان مبا اختلف وتنازع فيه أهل العلم
  )2(.)املعني

 "يقال ". أو غير الشريعة أو عطلها فيجب اخلروج عليه باإلمجاع : " قول حاكم العبيسان ( : وقال
إن التكفري ذا هو مما اختلف فيه بني أهل العلم ؛ واخلالف مينع من ؛ على القول بأن التكفري به معترب

  )3(.)تكفري األعيان

                                                             
  ).2/886(اإلبانة الكربى البن بطة  )(1
  . 86ص )(2
  . 348ص  )(3
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وميتنع  ،ويرفض اإلسالم وأحكامه ،ويفرضه على الناس ،قاعدة ابن ريس من حيكم بالطاغوتفعلى 
أمر  ،هو حاكم شرعي ،ويشرع القوانني اليت تسمح بالربا واخلمر والزنا ،عن شعائره اإلسالم الظاهرة

ه يف لتكفري؛ ألنه ال ميكن الوصول  وحيرم نقده والسعي إىل تغيريه ،يعته ومواالته واخلضوع لهباهللا ب
  ! هذه املسائل املختلف فيها

وعلى قول ابن ريس يكون كالم ابن تيمية يف وجوب جهاد التتار وكفرهم المتناعهم عن أحكام 
  !، وكان على ابن تيمية أن يترك قول اخلوارج هذاباطال اإلسالم قوال

إذا مل يقيموا  وتطبيقا هلذه القاعدة اليت تبطل النصوص الشرعية يف وجوب اخلروج على األئمة
، حيث قول الشيخ حاكم والذي فيه نقض هلذه القاعدة اإلرجائيةعلى استدرك ابن ريس  ،الصالة

سواء  ،إن تركت السلطة الصالة والدعوة إليها تسقط طاعتها ويشرع اخلروج عليها( :يقول د حاكم
   )1(.)أفال ننابذهم بالسيف فقال ال ما أقاموا فيكم الصالة: (حلديث  ن تركها كفر أو فسققيل إ

فمسألة تارك  ،فيها وإن كانت أصولية ال يكفّر فيها وقد قرر ابن ريس سابقا أن املسائل املختلف
  !الصالة من باب أوىل

أو (وقوله  ...املراد ترك الصالة على وجه كفري: (حماوال التملص من هذه النص النبوي فقال 
ومن قال  ،قد سبق رد القول باخلروج على احلاكم لفسقه باألدلة وإمجاع سلف هذه األمة ،)فسق

  )2(.)باخلروج على احلاكم لفسقه فقد ابتدع وضل

 ،)ترك الصالة على وجه كفري(وال ندري ما يقصد بقوله  ،فأرجع ابن ريس احلكم لشيء غامض
وأما من يرى من الفقهاء أن ترك ! وإن أقامها فإن اجلاحد يكفر صاحبه ،فإن كان يريد اجلحود

عند ابن  - فهو  يف جواز على من ترك إقامة الصالة من أئمة اجلور، وأخذ باحلديث ،الصالة فسق
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 من وغريهم حنيفة وأبو مالك اإلمام هو القائل كان وإن! على طريق اخلوارج ضال مبتدع -ريس 
  !بيانه سيأيت كما!واجلور الفسق أئمة على باخلروج قالوا الذين السنة أئمة

أم وإن أظهروا الكفر البواح الذي ال خيتلف  ،ومن قواعده اليت أصلها حلماية األنظمة الطاغوتية
  !فهم حكام شرعيون جتب طاعتهم ألم مضطرون معذورون ،عليه أحد

لو حكم مبا أنزل اهللا قد حيكم احلاكم بغري ما أنزل اهللا مضطرا ؛ ألنه : األمر الثاين : (قال ابن ريس 
لقام عليه قومه بالتآمر مع دول الغرب الكافرة ال سيما إذا كانت هذه الدول من الدول املستعمرة 

   )1(.)سابقا

  .مث استدل بكالم لشيخ اإلسالم ابن تيمية عن النجاشي 

  :والرد عليه من وجوه 

اإلسالم وبني املسلمني حيث إقامة اإلسالم وأحكامه ونظامه السياسي إمنا تكون يف دار : أوال 
فالواجب على املسلمني  ،فإن كان البلد املسلم غري مستقل وحتت نفوذ األعداء ،الشوكة والسيادة

فغري  ،وأما املسلمون يف دار الكفر الذي مل يسلم أهله ،السعي لتحريره واستقالله بكل وسيلة متاحة
وما  ،وإمنا الواجب يف حقهم فروض األعيان ،بإقامة أحكام دار اإلسالم واالستخالف أصال مطالبني

  .والدعوة واإلصالح  ،أمكن من فروض الكفاية

وعمل ما جيب عليه  ،كفرالفال يصح االستدالل حبال النجاشي الذي أسلم بني قوم كافرين ويف دار  
على هم هوتكر ،يف دار اإلسالم ،من الدخول يف اإلسالم الذي دعي إليه، على أنظمة حتكم املسلمني

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود {: إما مواالة للكافرين كما قال اهللا  ،احلكم بغري اإلسالم
 0والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني 

                                                             
  . 89ص  )(1
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عسى اهللا أن يأيت بالفتح فترى الذين يف قلوم مرض يسارعون فيهم يقولون خنشى أن تصيبنا دآئرة ف
  .}أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم نادمني

من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه {: كما قال اهللا  ؛وحفظا للعروشوإما طمعا بالدنيا 
ذلك بأم  0 مطمئن باإلميان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اهللا وهلم عذاب عظيم

أولئك الذين طبع اهللا على  0 استحبوا احلياة الدنيا على اآلخرة وأن اهللا ال يهدي القوم الكافرين
  .}ال جرم أم يف اآلخرة هم اخلاسرون 0ومسعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون  قلوم

 ،وفعل املستطاع من املسلمني املستضعفني كمؤمن آل فرعون ،ليس الكالم على فقه املقاربات: ثانيا 
الذين حياربون اإلسالم يف كل  ،أنفسهم حكم الفراعنة والطغاة ارمني وإمنا اإلشكال هو شرعنة

حكم من  بل وشرعنة !عون اإلسالموع هلم رد أم يدبطاعتهم واخلضأمرنا  أن اهللا واالدعاء ،مكان
  ! سلمني أيضا كما سيأيتى املوظفه العدو احملتل عل

وحتكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة اهللا وحده : (قال الشيخ حممد بن إبراهيم : ثالثا 
واإلشراك به يف عبادته كلها مبعىن ، اإلشراك باهللا يف حكمه: (وقال الشنقيطي  ،)1()دون ما سواه

وقانونا خمالفا  ،اهللا ما شرعهوتشريعا غري ، فالذي يتبع نظاما غري نظام اهللا، واحد ال فرق بينهما البتة
البشر معرضا عن نور السماء الذي أنزله اهللا على لسان رسوله كان يفعل هذا  وضعمن ، لشرع اهللا

كالمها فال فرق بينهم البتة بوجه من الوجوه فهما واحد ، هو ومن كان يعبد الصنم ويسجد للوثن
واإلشراك به يف عباده واإلشراك به يف  يف حكمهبه باهللا هذا أشرك يف عبادته وهذا أشرك مشرك 

  )2(.)حكمه كالمها سواء

                                                             
  ).12/265(فتاوى ابن إبراهيم  )(1
  .تفسري سورة التوبة للشنقيطي )(2
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هل سيعذر ابن ريس احلكام الذين يسمحون للناس بعبادة األوثان واإلشراك ا مع اهللا يف : فالسؤال 
 طاغوت احلكم فما الفرق بني ذلك ؟ وإن كان ال جييزةرحبجة اخلوف والضرو ،الدعاءالعبادة و

  وطاغوت العبادة ؟

إذا ثبت كفر : (ومن القواعد اإلرجائية البدعية اليت جاء ا ابن ريس حلماية األنظمة الطاغوتية قوله 
  )1(.)احلاكم فإنه ال خيرج عليه إال عند القدرة

الذي جياهد الطاغية  الثائر أنه أثّم وجرم الشعب السوري ،ومن تطبيقاته العملية هلذه القاعدة البدعية
  )2(! وعد قتالهم آمثني ،ظامه ارمون بشار األسد

  !رمني قتل املعارضني والثائريناوويف الوقت نفسه جند ابن ريس يشرعن للطغاة 

أو كان  ،يقتل اط حكم احلاكم وتفريق الكلمة فإن املعارضإن كانت املعارضة إلسق: (قال ابن ريس 
  )3(.)؛ ألنه مبتدعق القتلفإنه يستح ،املعارض يتبىن عقيدة اخلروج على احلاكم املسلم

من أتاكم وأمركم "حديث : ( فقال على جواز قتل الطغاة وارمني للثائرين السنةابن ريس ب واستدل
قتال من  فهو دال على ."مجيع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق مجاعتكم، فاقتلوه

  )4(). خرج على السلطان خروجا عمليا سياسيا بال عقيدة اخلوارج

الذي جاء يف وحدة األمة، ومحاية صفها وإمامها الذي اختارته ورضيت به،  حديث النيب فأنزلوا 
  !ونزله على الطغاة وارمني؛ ليستبيحوا قتل املستضعفني واملعارضني

  !أن يقتل معارضيه باسم اإلسالم وشريعته ؛فأباحوا لكل طاغية يف كل بقعة تسلط فيها على املسلمني 

                                                             
  . 32ص )(1
 ).كل من يقاتل بشار يف سوريا فهو آمث(فتوى البن ريس يف اليوتيوب بعنوان  )(2

https://www.youtube.com/watch?v=mLyONgUZXE0  
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باحة قتل إ ؛االنقالبيني املتغلبنيمفيت العسكر مجعة  التحريف أعلن الصويف عليهذا و وذا التزوير
خترج من أفواههم إن كربت كلمة { !الدين، باسم اهللا وباسم املصريني املعارضني والثائرينوإبادة 

   .}يقولون إال كذبا

  : والرد عليه من وجوه 

هذه عبارة بدعية باطلة فيها حتايل  ،إال عند القدرة قول ابن ريس ال خيرج على احلاكم الكافر: أوال 
 األمةفيجب على  ،وهو وجوب اخلروج على النظام حال كفره ،على إسقاط حكم شرعي جممع عليه

وجيب عليها السعي  ،ومع الضعف وعدم القدرة جيوز األخذ بالرخصة حىت تتمكن ،القيام به ابتداء
  .وإال فهي آمثة ،به فهو واجبإال ما ال يتم الواجب ف ،للقيام ذا الواجب

كعدم  ،ضيقة يكاد يستحيل وقوعها تحاالوجوزه يف  ،أما ابن ريس فجعل احلكم ابتداء التحرمي
وأوجب الصرب على ! فأبطل بذلك هذا احلكم الشرعي ،مفسدةوقوع أي وجود سفك للدماء أو 

ة ويل األمر الكافر والدعاء له، وإمث من خرج عليه كالشعب السوري الذين خرجوا على نظام طاع
  !األسد

وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر  ،على أن اإلمامة ال تنعقد لكافر أمجع العلماء: ( القاضي عياض قال
فلو طرأ عليه كفر وتغيري للشرع أو بدعة  ...قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها  ،انعزل

ونصب أمام  ،ووجب على املسلمني القيام عليه وخلعه ،وسقطت طاعته ،خرج عن حكم الوالية
وال جيب يف  ،لطائفة وجب عليهم القيام خبلع الكافر إالفإن مل يقع ذلك  ،ن أمكنهم ذلكإعادل 

   )1(.)بتدع إال إذا ظنوا القدرة عليهامل

فمن قوي على ذلك  ،فيجب على كل مسلم القيام يف ذلك ،ينعزل بالكفر إمجاعا: (وقال ابن حجر 
  )2(.)ومن عجز وجبت عليه اهلجرة من تلك األرض ،ومن داهن فعليه اإلمث ،فله الثواب

                                                             
  ).12/229(شرح النووي  )(1
  ).13/123(فتح الباري  )(2



22 
 

الذين آمنوا يقاتلون {: اهللا كما قال تعاىل الطاغوت نوع من أنواع اجلهاد يف سبيل القيام على  مث إن
 ،ولو اقتضى ذلك قتال وسفك دماء فيجب} يف سبيل اهللا والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت

يف ملا  ؛لدماء وذهاب األنفس واألمواللسفك  همعحصل ولو  ،يارجاخلالعدو كجهاد  مشروع فهو
إذا : ( يف جماهدة العدو الداخليليمان بن مسحان قال الشيخ س ،األمة الكليةصاحل متتحقق ذلك من 

والفتنة {: عرفت أن التحاكم إىل الطاغوت كفر، فقد ذكر اهللا يف كتابه أن الكفر أكرب من القتل، قال
فلو اقتتلت البادية واحلاضرة، ؛ هي الكفر: والفتنة ،}والفتنة أشد من القتل{: ، وقال}أكرب من القتل

اليت بعث  ،حىت يذهبوا، لكان أهون من أن ينصبوا يف األرض طاغوتا، حيكم خبالف شريعة اإلسالم
   )(.)1اهللا ا رسوله 

:  2011يدان عضو هيئة كبار العلماء يف السعودية يف الثورة السورية سنة الشيخ صاحل اللحوقال 
جيدوا وجيتهدوا يف مقاومة هذه الدولة الفاجرة اخلبيثة  أن إىليوفق السوريني  جال وعال أن اهللا سألأ(

 ،نه جيوز قتل الثلث ليسعد الثلثانأيرى يف مذهب مالك  ،ولو هلك من هلك منهم ،اخلطرية امللحدة
ن تتشفى صدور أو ،يعاجل الفاجر بعقوبة ماحقة أناهللا  ونرجو ،شاء اهللا إنفلن يقتل من سورية ثلثها 

جياهدون  نسأل اهللا أن يوفق الذين ،عموماوأن يكون ذلك سبب صالح أهل سورية  ،هناك ملؤمننيا
   )2(.)االطغاة يف سوري

سيد (:  كما قال النيب  ،مث إن الشريعة اإلسالمية قد رخصت باألخذ بالعزمية حىت مع عدم القدرة
مة وهذا يف مواجهة أئ  ،)3()فقتله اهورجل قام إىل إمام جائر فأمره و ،عبد املطلب الشهداء محزة بن

  )4( !اجلور فكيف يف مواجهة الطاغوت

مل  وهم ،حكمة من اهللا وابتالء وغريه من شعوبنا العربية واإلسالمية ما وقع للشعب السوري: ثانيا 
ولو شاء اهللا ما اقتتلوا ولكن اهللا {يرفعوا السالح ابتداء حىت ابتلوا ذا الطاغية الذي استباح قتلهم 

                                                             
  ).10/510(الدرر السنية يف األجوبة النجدية  )(1
  .فتوى يف اليوتيوب )(2
  ) .374(أخرجه احلاكم يف املستدرك وصححه و األلباين يف الصحيحة  )(3
  .كتور حاكم يف رده على الشيخ صاحل الفوزاندلل السنةيراجع يف إبطال هذا القول املبتدع كتاب أهل  )(4
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وليعلم  0فبإذن اهللا وليعلم املؤمنني وما أصابكم يوم التقى اجلمعان {:  وقال تعاىل ،}يفعل ما يريد
الذين نافقوا وقيل هلم تعالوا قاتلوا يف سبيل اهللا أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتاال التبعناكم هم للكفر 

وهذا من جهاد  ،فحملوا السالح دفاعا عن أنفسهم وأعراضهم وأمواهلم ،}يومئذ أقرب منهم لإلميان
: قال تعاىل فيجب عليهم من غري شرط بإمجاع املسلمني كما  ،الدفع الذي ال أوجب بعد اإلميان منه

وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل {:  ، وقال}والذين إذا أصام البغي هم ينتصرون{
قال و. }إمنا السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون يف األرض بغري احلق أولئك هلم عذاب أليم 0

فواجب إمجاعا فالعدو ل الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن احلرمة والدين وأما قتا: (ابن تيمية 
فال يشترط له شرط بل يدفع الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه 

فأما إذا هجم العدو فال يبقى للخالف وجه فإن دفع ضررهم عن الدين ( : وقال )1(.)حبسب اإلمكان
  ) 2().واحلرمة واجب إمجاعاوالنفس 

وإذا دخل العدو بالد اإلسالم فال ريب أنه جيب دفعه على األقرب فاألقرب إذ بالد : ( قالو 
وقتال الدفع مثل  ...اإلسالم كلها مبرتلة البلدة الواحدة، وأنه جيب النفري إليه بال إذن والد وال غرمي

أن يكون العدو كثريا ال طاقة للمسلمني به لكن خياف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من 
فهنا قد صرح أصحابنا بأنه جيب أن يبذلوا مهجهم ومهج من خياف عليهم يف  ،خيلفون من املسلمني

قاتلة أقل من النصف فإن الدفع حىت يسلموا ونظريها أن يهجم العدو على بالد املسلمني وتكون امل
 )3().انصرفوا استولوا على احلرمي فهذا وأمثاله قتال دفع ال قتال طلب ال جيوز االنصراف فيه حبال

 )4().فجهاد الدفع يقصده كل أحد وال يرغب عنه إال اجلبان املذموم شرعا وعقال(وقال ابن القيم 
والقرآن وقد لبسوا  السنةوكفى بالعبد عمى وخذالنا أن يرى عساكر االميان وجنود : (وقال 

للحرب ألمته، وأعدوا له عدته، وأخذوا مصافهم ووقفوا مواقفهم، وقد محي الوطيس ودارت رحى 
                                                             

  ).5/538(الفتاوى الكربى  )(1
  ).5/537(املرجع السابق  )(2
  ).5/539(املرجع السابق  )(3
  .189الفروسية ص  )(4
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احلرب واشتد القتال وتنادت األقران الرتال الرتال، وهو يف امللجأ واملغارات، واملدخل مع اخلوالف 
فحقيق مبن لنفسه عنده قدر وقيمة أن ال يبيعها بأخبس األمثان، وأن ال يعرضها غدا بني يدي ... كمني

وأما املدافعة عن احلرمي فواجبة بال : (قال النووي و )1().اهللا ورسوله ملواقف اخلزي واهلوان

  )2(.)خالف

استنصروكم يف الدين فعليكم وإن {: كما قال تعاىل  وجيب على املسلمني نصرة إخوام املستضعفني 
أما املنافقون فيقولون يف مثل هذا احلال الذي ابتلي به أهل  ،هذا حال املؤمنني مع إخوامف .}النصر

الذين قالوا إلخوام وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم املوت إن كنتم {اإلسالم 
  .}صادقني

وما لكم ال تقاتلون {كما قال تعاىل  ،اهللا ويف سبيل املستضعفنيقتال الطاغوت جهاد يف سبيل : ثالثا 
ومن قتل يف ذلك من أهل اإلسالم فهو  ،}يف سبيل اهللا واملستضعفني من الرجال والنساء والولدان

 ،يف قتلى املسلمني )3(ولذا عندما طعن املرجفون القعدة ،وهذه مرتلة رفيعة وكرامة عظيمة ،شهيد
الذين قالوا إلخوام وقعدوا لو : (قال اهللا رادا عليهم  ،وهم يف القعود ما قتلوالو أم أطاع وزعموا

وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل  0 أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم املوت إن كنتم صادقني
مثله إن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح {: وقال سبحانه  ،}اهللا أمواتا بل أحياء عند رم يرزقون

. }وتلك األيام نداوهلا بني الناس وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واهللا ال حيب الظاملني
من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه : ( وقال النيب 

 ،)1()فقتل فهو شهيدمن قاتل دون ماله : (ويف رواية  )4()فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد
  )2(.)نعم امليتة أن ميوت الرجل دون حقه: (ويف حديث 

                                                             
  . 5صالنونية  )(1
  ).2/165(شرح مسلم  )(2
  !واحلث على القعود عن نصرم ينمن صفات القعدية اإلرجاف والتخذيل عن ااهد )(3
  ) .11391(وصححه األلباين يف اجلامع ) 1652(مسند أمحد  )(4
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وإذا مسى رسول اهللا  ب اهللا سبحانه يف غري آية من كتابه إىل التعرض للشهادةلقد ط(: قال اخلطايب 
  د على شيء منها يمن دافع عن ماله أو عن أهله أو دينه إذا أرهذا شهيداً، فقد دل ذلك على أن

  )3(.)ءالقتل عليه كان مأجوراً فيه نائالً به منازل الشهدافأيت 

على ابن  فأيدوا ثورة تونس ،أفىت العلماء يف العامل اإلسالمي بتأييد الثورات العربية على الطغاة: رابعا 
وأيضا من الفتاوى القدمية ما أفىت به  ،واليمن ،وسوريا ،وليبيا على القذايف ،ومصر على حسين علي،

وبني ما جيب على املسلمني جتاه اجلهاد السوري على حكومة  ،الشيخ ابن باز يف اجلهاد السوري
أيضاً ا سوري يف ...اآلن ااهدون كثريون: (األسد يف الثمانينات ميالدي فقال  حافظاهلالك الطاغية 

هذه أنواع من القتال واجلهاد  ،القائمة النصريية املعروفة احلكومةقتال عظيم عنيف بني املسلمني وبني 
واملسلمون يف أشد احلاجة إىل الدرهم، وإىل الدعوة بالكلمة الطيبة وإىل  ،بني املسلمني وبني أعدائهم

أولياء اهللا، ويف  نصرفجدير بأهل اإلسالم أن يعرفوا واجبهم وأن يبذلوا وسعهم يف  .اجلهاد بالنفس
اهدين يف سبيله، ويف تكثري سوادهم، ويف إعانتهم باملال والنفس، والكلمة الطيبة اليت نصر ا

  )4(.)ضد عدوهم الغاشم تشجعهمو تنصرهم وتؤيدهم 

فيجب أن ينصروا وأن يعانوا حىت يستنقذوا بالدهم من أيدي ( : أيضا وقال عن اجلهاد السوري
   )5(.)باملسلمني وال يألوا خباالً باملسلمنيعدوهم الكافر امللحد الذي ال يألوا شراً 

  هل الذهاب اآلن إىل سوريا أو أفغانستان فرض عني؟: وسئل رمحه اهللا 

وهم ليس فيهم كفاية، فيحتاجون إىل املدد  ،فرض عني مع االستطاعة؛ ألنه مهجوم عليهم(:  فقال
  )1(.)الطيبةمن إخوام املسلمني باملال والنفس والدعوة إىل اهللا والكلمة 

                                                                                                                                                                                     
  .وصححه األلباين ) 4084(سنن النسائي  )(1
  ).6775(وصححه األلباين يف اجلامع ) 1598(مسند أمحد  )(2
  ).4/336(معامل السنن  )(3
  .قام بتفريغها موقع شبكة اإلسالمية) 5/8(دروس الشيخ ابن باز الصوتية  )(4
  ) .5/27(املرجع السابق  )(5
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  !جف واملخذل ابن ريس املتمسح به زورا وكذبافأين كالم الشيخ من كالم املر

وتأييد ابن باز كان ذه الفتوى من دعاة التهييج لسفك الدماء والفوضى  يرى أن الشيخوهل 
  !الثورات على احلكومات

كل  ،ومىت يكون الوقت املناسب ،القدرة على اخلروج وتقدير املصلحة واملفسدة يف ذلك: خامسا 
 ،وأما الفقيه فليس له إال بيان احلكم الشرعي للناس ،هذا يقدره أهل االختصاص يف كل بلد حبسبه

ومن سدنة والثورة املضادة وخاصة ممن عرف مبواالته لألنظمة احلاكمة  ،وال يكون وصيا عليهم
  !كحال ابن ريس وأمثاله ،عليهم أصالأمناء  واليس فهؤالء ،الديين املبدل بودعاة اخلطا الطغاة

ومن عجائب ابن ريس، واليت خالف فيها فطرة البشر السليمة، اليت توجب الذود عن األنفس 
يف العراق، الذين يدافعون عن حرمام ضد  السنةواحلرمات؛ وذلك عندما سئل عن حكم املسلمني 

  !امليلشيات الطائفية اليت تدخل بيوم ومساجدهم

هم قدرة، يف مكة أمل يكن الكفار يقتلون دهل عندهم قدرة؟ ما عن: (فقال ابن ريس مقاطعا له 

  )2()! الصحابة؟ هل قاتلوا أم صربوا؟ صربوا إذن اصربوا

  :والرد على هذه الشبة من وجوه 

جهاد الدفع عن األرض واحلرمات واجب، وال يشترط له أي شرط، وهذا باإلمجاع كما مر : أوال
  .ومل خيالف يف ذلك إال الفرق الباطنية كالقاديانية وحنوهممعنا، 

فالقول بأن الصحابة مل يقاتلوا مبكة لعدم القدرة على القتال هذا غري صحيح، وسحب هذا التعليل  
وترتيله على واقع املسلمني اليوم إلبطال جهاد الدفع امع عليه عن احلرمة والدين باطل وضالل 

                                                                                                                                                                                     
  ) .5/14(املرجع السابق  )(1
  .)ال تدافعوا عن أنفسكم: السنةالريس يفيت (بعنوان مقطع مرئي على اليوتيوب  )(2

https://www.youtube.com/watch?v=U3JTWZOmj50 
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وال إمث بعد الكفر أعظم من إمث من ى عن جهاد الكفار وأمر بإسالم : (م قال ابن حزكما مبني، 

  )1(). حرمي املسلمني إليهم

حصر العلة مبنع القتال مبكة بعدم القدرة مث ترتيل هذا االستنباط العقلي على واقع املسلمني : ثانيا
على النقل كما هي طريقة اليوم؛ إلبطال جهاد الدفع الواجب بالنص واإلمجاع، هذا من تقدمي العقل 

ما منعك أال تسجد إذ {أهل البدع، وطريقة إبليس عندما قدم القياس على أمر اهللا كما يف قوله تعاىل 
  .}أمرتك قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني

  :أما عن أسباب املنع من القتال واجلهاد يف مكة فترجع لعدة أمور منها 

 قيادة حتت وتنظيمها ،النفس وضبط الصرب يف املسلم العريب للرجل وإعداد بيةتر فترة كانتأا  - 1
  .الذات حظوظ وإخراج ،موحدة

 دموية ثارات على محلهم رمبا فالقتال أثرا، أشد البيئة تلك ويف الوقت ذلك يف السلمية الدعوة -٢
  .لإلسالم ذلك بعد تنسب طويلة ةيلقب

 القتال شرع فلو ،فرد كل أولياء من يصدر كان إمنا ،حمدد نظام من املسلمني اضطهاد يكن مل -٣
  .لإلسالم ذلك ينسب مث بيت كل يف مذحبة هناك لصارت

 اإلسالم جند من سيصبح املسلمني يعذبون الذين هؤالء من أن اهللا لعلم يرجع ذلك إن يقال قد -٤
  .وقادته

 صحيفة نقض يف كما ،الناس كرام على تقع اليت وخاصة ،الظلم مبنع كفيلة العربية النخوة  -٥
  .هاشم لبين احلصار

                                                             
  ).7/300(احمللى  )(1
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- القتال أبادهم افرمب ؛حياد على هلم ينظرون والعرب مبكة حمصورون وهم املسلمني عدد قلة  -6
  .الرسالة من الغاية بذلك وتضيع -املشركني من أضعافهم قتلوا وإن

 بين بسيوف وحممية ،اإلسالم برسول قائمة الدعوة ألن ؛للقتال ملحة ضرورة هناك تكن مل - ٧

  )1(.هاشم

: فقال ذكر ابن كثري يف تفسريه أنّ هناك أسبابا كثرية يف احلكمة ملنع القتال يف العهد املكي  –8
مأمورين بالصالة والزكاة وإن مل تكن ذات النصب،  - وهم مبكة-كان املؤمنون يف ابتداء اإلسالم (

لكن كانوا مأمورين مبواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن املشركني والصرب إىل 
وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم، ومل يكن احلال إذ ذاك مناسبا حني، 

وم كانوا يف بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع األرض، فلم يكن األمر ك  منها... ألسباب كثرية

  )2().بالقتال فيه ابتداء الئقا

العراق، هذا أهل ابن ريس يف  قالقدرة ااهدين على التصدي للغزاة احملتلني كما من تقليل ال: ثالثا
هزمت االحتالل األمريكي فاملقاومة العراقية واملرجفني،  ةلة من القعدكالم املخذّ ال خيرج عن

لوال أن تدخل العدو وعمالؤه  ؛م2006سنة  عن هزميتهمأن يعلنوا ألمريكيون وعمالءه، وكاد ا
وال تنازعوا { همضعفبني املقاومني وااهدين وحصل تشرذمهم و، فدب اخلالف وكيدهم مبكرهم

  .}فتفشلوا وتذهب رحيكم

من اجلهاد ومواجهة اليوم تخويف األمة لأما النظرة املادية اليت يروجها أصحاب اخلطاب الديين املبدل 
اهدين عن ا مقوهل لناذكر اهللا  ، فهذه من مسات أهل النفاق، ومن يف قلبه مرض، كمااالحتالل

م مرض غر هؤالء إذ يقول املنافقون والذين يف قلو{: املوحدين الذين تصدوا للمشركني احملاربني
قلبه  وملا رأى املنافقون ومن يف: (قال ابن القيم . }دينهم ومن يتوكل على اهللا فإن اهللا عزيز حكيم

                                                             
  ).2/292(راجع تفسري يف ظالل القرآن  )(1
  ).2/359(تفسري ابن كثري  )(2
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، }غر هؤالء دينهم{ :بالكثرة، وقالوا ية أعدائه، ظنوا أن الغلبة إمنا همرض قلة حزب اهللا وكثر
بالعدد، واهللا عزيز ال يغالب، حكيم ينصر من فأخرب سبحانه أن النصر بالتوكل عليه ال بالكثرة، وال 

   )1().يستحق النصر، وإن كان ضعيفا، فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة املتوكلة عليه

من الشرك باهللا كما  ،وقد عد العلماء هذه النظرة املادية اليت يروجها اليوم أصحاب اخلطاب املبدل
املسلمون مبا أمرهم اهللا به من جهاد عدوهم، حبسب فإذا قام : (قال علماء الدعوة النجدية 

فإن ذلك من  استطاعتهم، فليتوكلوا على اهللا، وال ينظروا إىل قوم وأسبام، وال يركنوا إليها،
، ومن أسباب إدالة العدو على املسلمني ووهنهم عن لقاء العدو، ألن اهللا تبارك وتعاىل الشرك اخلفي

  )2().كل إال على اهللا وحدهأمر بفعل السبب، وأن ال يتو

ترتيل نصوص الشريعة اليت جاءت حلفظ بيضة اإلسالم، ونظامه السياسي، وترتيلها حلماية : رابعا
فأما الذين { :كما قال تعاىل  الطغاة وارمني وأولياء احملاربني، فهذا من اتباع املتشابه وحتريف الدين

  .}الفتنة وابتغاء تأويلهيف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 

فهذه النصوص إمنا ترتل يف حال وحدة األمة على إمام واحد ونظام واحد، وهذا االعتصام الذي 
ويف رواية ) من أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي مجيع: ( ومن ذلك قول النيب  أمرت به الشريعة،

 )3().يفرق مجاعتكم، فاقتلوه من أتاكم وأمركم مجيع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو(
  )4().إذا بويع خلليفتني، فاقتلوا اآلخر منهما: (وقال 

                                                             
  ).3/181(زاد املعاد  )(1
  ).10/4(الدرر السنية  )(2
  ).1852( رواه مسلم )(3
  ).1853(مسلم رواه  )(4
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عن ذلك كما جاء  ال جتب البيعة حىت يف ظل حكم اإلسالم وأمرائه، ولذا يف حال الفرقة واالختالف 
، ومن جاء على ودويالت سايكس بيكو اليت صنعها االستعمار ،واغيتكيف حبكم الطف ،السلف

  !دبابة االحتاللظهر 

واهللا ما كنت ألعطى (: ما مينعك أن تبايع لعبد اهللا بن الزبري أمري املؤمنني قال قيل لعبد اهللا بن عمر  

   )1().فرقة وال أمنعها من مجاعة يف بيعيت

يبايع البن الزبري أو لعبد امللك  أنوكان عبد اهللا بن عمر يف تلك املدة امتنع : (قال احلافظ ابن حجر 
مث بايع ملعاوية ملا اصطلح مع احلسن بن علي واجتمع عليه  يبايع لعلي أو معاوية أنكما كان امتنع 

الجتماع الناس عليه مث امتنع من املبايعة ألحد حال وبايع البنه يزيد بعد موت معاوية  الناس
فهذا معىن قوله ملا اجتمع له لعبد امللك فبايع له حينئذ قتل بن الزبري وانتظم امللك ك أنإىل  االختالف

  )2(). الناس على عبد امللك

وسبعة عشر رجال من وجوه أهل  ،ن الزبري حممد ابن احلنفية ومن معه من أهل بيتهابوعندما دعا 
 .جتتمع األمةال نبايع حىت : وقالواأبو الطفيل عامر بن واثلة ليبايعوه، امتنعوا الصحايب منهم والكوفة، 

)3(   

ابن الزبري ابن عباس وحممد بن احلنفية إىل  دعاجاء نعي يزيد يف ربيع اآلخر سنة أربع وستني وملا (

  )4(). البيعة فأبيا حىت جيتمع الناس له

                                                             
  ).8/193(سنن البيهقي  )(1
  ).13/195(فتح الباري  )(2
  ).3/318(الكامل يف التاريخ  )(3
  ).5/441(تاريخ اإلسالم  )(4
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قد امتنع من بيعة ابن الزبري ف(وممن كان ميتنع عن البيعة حال االختالف والفرقة سعيد بن املسيب 
فضربه جابر بن األسود عامل ابن الزبري ستني سوطا، فبلغ ذلك ابن . حىت جيتمع الناسال أبايع : وقال

  )1().ما لنا ولسعيد، دعه ال تعرض له: الزبري فكتب إىل جابر يلومه وقال

من مات : " سئل عن حديث النيب (مبينا معىن اإلمام يف شريعة اإلسالم عندما  وقال اإلمام أمحد
 ،اإلمام الذي جيمع عليه املسلمون ؟تدري ما اإلمامأ : فقال ؟ما معناه "جاهلية وليس له إمام مات ميتة

  )2().كلهم يقول هذا إمام فهذا معناه

هل تقريرات ابن ريس اليت يوجب فيها على املسلمني الكف عن اجلهاد والصرب، سواء يف : خامسا
ني الذين جياهدون دون دينهم فلسطني أو أفغانستان أو العراق أو سوريا، وغريها من بالد املسلم

وأعراضهم وأنفسهم وأمواهلم، ويواجهون األعداء احملتلني، هل تنطبق أيضا على بالد احلرمني 
السعودية يف حال دامهها العدو اخلارجي؟ وأنه جيب على املسلمني فيها العربية الشريفني اململكة 

  هذه الفتوى لغريهم؟الكف وتسليم احلرمات واملقدسات؛ حبجة عدم القدرة؟ أم أن 

  :عند ابن ريس )4(واحلالة الكرزائية )3(شرعية أيب رغال

قوى  كام والرؤساء الذين تأيت مشرعنته للح ، قررها ابن ريس يف كتابهمن أخطر املسائل اليت
  !رتلة خلفاء املسلمني مبا هلم من حقوقويرتهلم مب ،على بالد املسلمنياالحتالل اخلارجي 

وترتكب اازة  ،هذا يف الوقت اليت ال تزال الدول الصليبية تشن محالا على العامل اإلسالمي 
فبدؤوا من  ،واإلبادة للمسلمني بدك مدم ومساجدهم وتشريدهم من ديارهم وب ثروام

ع هذا مث م ،على سوريا اليوم يف حرا الصليبية السافرة ونشاهد روسيا ،أفغانستان ومرورا بالعراق
                                                             

  ).2/320(والكامل يف التاريخ ) 3/666(تاريخ الطربي  )(1
  ).1/365(منهاج السنة  )(2
أبو رغال هو من دل جيش أبرهة حني غزا مكة هلدم البيت احلرام، وصار لقبا عند العرب اليوم يطلق على كل من جاء مع احملتل لبلده  )(3

.  
  !م ونصبوه حاكما هلم2001نسبة لكرزاي الذي جاء على ظهر دبابة الغزو الصلييب األمريكي على بالده أفغانستان سنة  )(4
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كله يقرر ابن ريس أن كل من جاء على ظهر دبابة هؤالء الغزاة وقد نصبوه حاكما وهو يدعي 
 يبل من انتقده فهو خارج ،فهو حاكم شرعي جتب بيعته وطاعته وتوقريه وال جيوز مقاومته ،اإلسالم

  !فكيف من جاهده ،مارق

ف يف الطاعة على من صنعه تحذير من ترتيل كالم السلللدكتور حاكم الجاء يف كتاب احلرية 
وإن وقع منهم جور  –إن األئمة إمنا أوجبوا السمع والطاعة للخلفاء : (االستعمار ونصبه وهذا نصه 

على عينه  االستعمار أو صنعها ا كانوا خلفاء وأئمة ليس فوقهم سلطة، أما األنظمة اليت جاء إذا –
االستعمارية اليت توظفهم يف  واقع األمر للدوللتنفذ خمططاته، فالطاعة ليست هلم، وإمنا هي يف 
الربيطانية ملصر، بل الطاعة يف واقع األمر مللك  خدمتها، فالطاعة مل تكن خلديوي مصر أيام احلماية

احلل والربط يف شئون مصر كلها، فمن ظن أن مثل ذلك امللك  هو الذي ميلك واإجنلترا، وكان مند
 كما يف قوله تعاىل من طاعة اهللا ورسوله، وأن هذا هو ويل األمر طاعته وأن طاعته أو اخلديوي جتب

طاعة مثل هذا إمنا هي  فقد خالف اإلمجاع، بل: -} وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم{
وال طاعة، بل جيب خلعه واخلروج عليه  طاعة االستعمار الذي يسيطر عليه ويتصرف فيه، فال مسع له

  )1(.)العلماء اإلسالم بإمجاع ر وإخراجه عن أرضوجهاد االستعما

الذي ال خياف من قوى اشترط السمع والطاعة للحاكم املسلم القوي : (ريس مستدركا فقال ابن 
أن أدلة : األول : لسببني  وهذا اشتراط باطل ،أو حلاكم ال يسري على خمططات الغرب ،أعظم كفرية

: والسبب الثاين .  السنةوكذلك إمجاعات أهل  ،بنفسه أو بغريهوالطاعة مل تفرق بني املتغلب السمع 
   )2(.)تتحقق مع وجود احلكومات ذه احلالةأن احلكمة اليت شرع من أجلها السمع والطاعة 

وغري ذلك  ،فهو حاكم شرعي! )3()أو استعان بالكفار ،احلاكم إذا حكم بغري ما أنزل اهللا: (أن وأكد 
  !وخمالف لإلمجاع من شبه اخلوارج وأهل البدع

                                                             
  . 354 ص )(1
  . 407ص  )(2
  . 104ص  )(3
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هو اإلسالم أي النطق  ،أن الشرط الوحيد لقبول شرعية هؤالء الذين تغلبوا مع األعداء أكدو
فإذا تغلب احلاكم املسلم ثبت احلكم : (قال ! حىت وإن طبقوا شريعة األعداء ومشاريعهم ،بالشهادتني

    )1(.)وال ينظر لبقية الشروط ،له مبا أنه مسلم

اليت يرد  وأنه أمر مشروع، وغري ذلك يعد من الشبه ،هذا مع تأصيله جبواز تعدد الدول واحلكام
النصوص العامة يف السمع والطاعة للحاكم مل تفرق بني أن تكون دول املسلمني : (وقال  )2(.عليها

   )3().دولة واحدة أو أكثر، فبداللة العموم يسمع للحكام يف الواليات والدول املتعددة

فكل  ،استند عليه الغزاة واحملتلون قدميا وحديثاالذي شرعي التأصيل الفهذا الذي يقرره ابن ريس هو 
وإىل ويل  يف األرض، يتحول من عدو غاز إىل ظل اهللا ،من تسلط على بالد املسلمني وأعلن إسالمه

وقد  ،ومن أمثلة هؤالء غازان التتري الذي غزى بالد املسلمني ،أمر شرعي جتب طاعته واخلضوع له
نهم نابليون وم ،وجاهده تصدى له ابن تيميةودعي له على املنابر يف اجلمعات وقد أعلن إسالمه 

واخلديوي يف  ،الفرنسي الذي أعلن إسالمه ليصبح ويل أمر للمسلمني يف مصر اليت احتلها جبنوده
 ،س بيكوكودويالت ساي ،مصر الذي وضع على رأس حكومة يشرف عليها االحتالل الربيطاين

الحتالل  وحزب الدعوة يف العراق الذين جاءوا على ظهر الدبابة األمريكيةيف أفغانستان  وكرزاي
  .وغريهم الكثري ،العراق وتقتيل أهله

املشبوهة اليت يروجها يف ظل الدعوات اليوم  هفالسؤال الذي يوجه البن ريس بناء على تأصيالت
  :لتقسم املناطق العربية هو التايل 

وصنعت  ،دولة دةإىل ع وم اجلزيرة العربية واململكة العربية السعوديةما احلكم لو قسمت أمريكا الي 
وفرضوا على الناس حكم الطاغوت  ،مع كل دولة حكومة ورئيسا من عمالئها ممن يدعون اإلسالم

ومصانع  ،وصاالت القمار والرقص ،ودور البغاء ،وسنوا القوانني اليت تسمح بالربا ،والتحاكم إليه
                                                             

  . 109ص  )(1
  .93ص )(2
  .96ص )(3
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يف آية النساء  جتب بيعتهم وطاعتهم كما أمر اهللافهل يرى شرعية هذه الدول وحكامها وأنه  ،اخلمور
  ؟

ورفض تقسيم بالد املسلمني يعترب من اخلوارج املارقني  ،وهل من قاومهم ورفض بيعتهم وطعن فيهم
  وإمجاعهم ؟ السنةالذين خالفوا عقيدة أهل 

  !ليت مل يفتأ يبشر اا بطلت عقيدتهو أقواله بالرفض فقد تناقضت فإن كان جوابه

الذي خيالف الفطرة  جتب طاعتهم فقد التزم مبذهبه وتأصيلهم والة أمر بنعم أ وإن كان جوابه
كما  ،اإلرجاء على األمةودعاة  ،املبدل دعاة الشرعوبه نعرف خطورة  ،والعقل فضال عن الشرع

، لفتنتهم عندي أخوف على هذه األمة من فتنة األزارقة : (قال إبراهيم النخعيف ،السلف محذر منه
ليس من األهواء شيء أخوف عندهم : ن كان حيىي وقتادة يقوال: (وقال األوزاعي  ،)يعين املرجئة

يعين ، ما ابتدعت يف اإلسالم بدعة أضر على أهله من هذه : (وقال الزهري  ،)على األمة من اإلرجاء
  )1( .)اإلرجاء

وقد اضطرب ابن ريس يف استدالله مبشروعية تعدد الدول واألئمة، فقال إن نصوص الطاعة مل تفرق 
خمالف لإلمجاع إن تعدد الدول بني أن تكون هناك دولة متعددة أو دولة واحدة، ويف موضع آخر قال 

الواليات إن األصل أن ال تكون للمسلمني إال دولة واحدة؛ وتعدد : (ة كما قال روالقول به للضرو

  )2(). والدول حالة اضطرار هلا حكمها

عودة النظام  ، وهولعودة هلذا األصل امع عليه اليوم وعملفالسؤال البن ريس، ما حكم من دعا 
  ، هل هو أمر واجب أم من تضييع األوقات يف السياسات؟وحدة األمة وإمامهاو ،اخلالفةوالسياسي 

                                                             
  ).2/885(اإلبانة الكربى البن بطة  )(1
  .94ص  )(2
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وهل من عمل على ذلك متبع ملا كان عليه السلف للعودة هلذا األصل، أم مبتدع على طريقة 
  اخلوارج وأهل البدع؟ 

  ؟ ال أم منكر عن واها مبعروف أمرها قد االفتراق وعدم واالجتماع للوحدة األمة يدعو من هلو

فقد سئل أئمة الدعوة النجدية عن  ،لتغلب على بالد املسلمنيتعانة بالكفار لاالسأما جتويز ابن ريس 
دخول أهل اخلليج يف القرن وهي حكم  ،من هذه احلال اليت يذكرها ابن ريسأو أقل حال قريبة 

وانتقل احلال حىت دخلوا يف طاعتهم واطمأنوا إليهم وطلبوا : (وا املاضي حتت محاية بريطانيا فقال
أما الدخول حتت (: وقالوا  ،)1()الردةصالح دنياهم بذهاب دينهم وهذا ال شك من أعظم أنواع 

  )2(.)محاية الكفار فهي ردة عن اإلسالم

  !جلبوه معهم أو صنعوه على أعينهم هذا مبن دخل حتت محايتهم فكيف مبن

  !اجلماعات الوظيفية وأباطيلالثورة العربية وللحديث بقية مع 

                                                             
  ).10/10(الدرر السنية  )(1
  ).10/436(الدرر السنية  )(2


