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حالتا يجوز فيها 
إظهار الكفر

الرحيم الرحمن الله بسم

َد إن ُدهُ لله الحم بالله ونعوذ ونستغفرهُ، ونستعينه نحم
فل اللسسُه يهسسدهُ مسسن أعمالنسسا، سسسيئاتا ومن أنفسنا شرور من

له.  هادي فل ُيضُلل ومن له، ُمضُل

أن وأشسسهد له، شريك ل وحدهُ الله إل إله ل أن وأشهد
ًا وصسسحبه آلسسه وعلسسى عليسسه اللسسه صلى ورسوله، عبدهُ محمد

ّلم.  وس

وبعد: 

ٍر     غيسسر     من الكفر إظهار فإن كفسسر معتسسبر شسسرعي     مسسبر
بسسه معتقسسد وهو أظهرهُ سواء الملة، من لصاحبه مخرج أكبر

أو دافسسع ولي ذلسسك، غيسسر مسسن أظهرهُ أنه أم له، ومستحسن
ُيظهسسرهُ ومسسا الظسساهر علسسى ُتبنسسى الحكسسام لن آخسسر؛ اعتبسسار

واليمان.  الكفر أحكام في يكون المرء.. وذلك

ًا هامة فالمسألة علمنسسا إذا وبخاصسسة خطيسسرة؛ وجد جد
الخطيسسرة تبعسساته ولسسه جسسرم، يعسسدله ل عظيم جرم الكفر أن

الكفسسر أحكسسام عليسسه ُتجسسرى حيسسث السسدنيا فسسي صسساحبه علسسى
ًا جهنسسم نسسار في الخلود حيث الخرة وفي والردة، كمسسا ، أبسسد

عليهم أولئك كفار وهم وماتوا كفروا الذين إن{تعالى:  قال
ُيخفسسف ل فيهسسا أجمعين. خالدين والناس والملئاكة الله لعنُة

. وقسسال162-161ُينظسسرون} البقسسرة:  هم ول العذاب عنهم
ذلسسك دون مسسا ويغفسسر بسسه ُيشُرك أن يغفر ل اللَه إن{تعالى: 

. 48يشُاء} النساء:  لمن

عليسه اللسه صسلى النسبي عسن صسح فقسد الحسديث وفي
الله رسول رجل: يا " قال موجبتان قال: " اثنتان أنه وسلم

ًا بسسالله ُيشُرك ل ماتا قال: " من الموجبتان؟ ما دخسسل شسسيئ
ًا بالله ُيشُرك ماتا ومن الجنة، " مسلم.  النار دخل شيئ

رسسسول رجسسل: يسسا قال: قال مسعود بن الله عبد وعن
ّي الله َد أكبر الذنِب أ ًا لله تدعو قال: " أن الله؟ عن وهسسو نسسد

ًا تعسسالى للسسه تجعسسل أن عليسسه. أي " متفق خلقك أي فسسي نسسد
خلقك الذي وحدهُ وهو وتعالى سبحانه خصائاصه من خاصية

تعبدهُ.. أن منك يستحق الذي
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الحسسالتا علسسى يتعسسرف أن المسلم على يتعين هنا من
السستي المسسساحة ليعلسسم الكفسسر إظهار الشُارع فيها أجاز التي

فيهسسا، الوقسسوع أو للحركة اضطر إن فيها يتحرك أن يستطيع
برهسسان ول علسسم غيسسر مسسن الكفسسر إظهار في يتوسع ل وحتى
والعذاب.  الوعيد طائالة وتحت المحظور في فيقع

- كغيرهسسا المسسسألة أن يجسسد المشُاهد للواقع والمتأمل
فريقيسسن، إلسسى النسساس مسسن كثير فيها جنح - قد المسائال من

علسسى شسسدد فريسسق التفريط؛ إلى وفريق الفراط إلى فريق
 الخرين وعلى نفسه

ًا فضُيق ًًا، واسع فوسسسع وتهسساون تسسساهل وفريسسق مباح
ًا والحرام!  المحظور في وقع أن إلى ضيق

المسسسألة، بحسسث في الشُروع على أكثر حملنا مما هذا
تفريسسط أو إفسسراط إلى جنوح غير من فيها الحق وجهة وبيان

الله. شاء إن

أن - فسسي اللسسه شسساء - إن سسسنجتهد البحسسث هسسذا وفسسي
مسسن أكسسثر مسسن وردنسسا والسسذي الهام، السؤال هذا على نجيب
إظهسسار     الشُسسارع     فيهسسا     أجسساز     التي     الحالتا     هي     ماوأٍخ:  طرٍف

العلقسسسة ذاتا والفسسسروع المسسسسائال مسسسن .. وغيسسسرهُالكفسسسر
ًا والتوفيسسق السسسداد تعسسالى اللسسه مسسن بالموضسسوع.. راجيسس

قريب.  سميع تعالى إنه والقبول،

في الكفر إظهار وتعالى سبحانه الشُارع فأقول: أجاز
ومحسسددة، معينسسة وقيسسود ضسسوابط وفسسق 1فقسسط حسسالتا ثلثا

كالتالي... وهي والتحقيق، التفصيل وجه على نذكرها

موضع لها فهذهُ بالجهل، المرء فيها ُيعذر التي الحالتا هنا نقصد ل 1
لسسو المسسرء بهسسا ُيعذر التي الحالتا هنا أردنا وإنما أخرى، ومباحث آخر

الكفر. من هو ُيظهرهُ الذي أن علمه مع الكفر أظهر
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الولى الحالة
الكإراه

ٍء فعسسل على بالقوة النسان هو: حمل الكراهُ أو شسسي
للشُرع.  لمخالفته يرضاهُ ل وهو به القول

يسسؤمر - كسسأن فعلسسه أو الكفسسر قسسول علسسى ُيكسسرهُ فمسسن
ً يجد ولم الكراهُ، ظروف - تحت للطاغوتا بالسجود سسسبيل

ًا لسسه جسساز فعله أو بالكفر بالتلفظ إل الكراهُ هذا لدفع شسسرع
ًا قلبه يبقى أن على بالكفر، يتلفظ أن اليمسسان علسسى معقود

واليقين. 

مسسن بسسالله كفسسَر َمسسن{تعسسالى:  قوله ذلك على والدليل
ُبسسه ُأكرهُ من إل إيمانه بعد مسسن ولكسسن باليمسسان مطمئسسٌن وقل

ًا بالكفر َشرح ِه مسسن غضُسسٌب فعليهسسم صسسدر عسسذاٌب ولهسسم اللسس
. 106عظيم} النحل: 

تجسساوز تعالى الله : " إنوسلم عليه الله صلى ولقوله
. 2" عليه استكرهوا والنسيان،وما الخطأ أمتي عن لي

المشُسسركون أكرهسسه لمسسا المشُسسهورة عمسسار ولقصسسة
،وسسسلم عليسسه الله صلى النبي جناب من النيل على وعذبوهُ

ه فقسال الكفسر كلمة وقول عليسه اللسه صسلى اللسه رسسول ل
ًا قلسسبي أجسسد " قسسال قلبسسك؟ تجسسد : " فكيسسفوسسسلم مطمئنسس

ُعد عادوا باليمان. قال: " فإن ".  ف

هامة:      تنبيهاتا

ل اليجاز وجه على الضُرورية التنبيهاتا بعض هنا نذكر
التفصيل: 

فيسسه يرجسسح أو محقق، إكراهُ بعد إل الكفر ُيعطى ) ل1
منسسه ُيخشُسسى الُمكسسَرهُ، بالشُسسخص ونزوله تحققه على الظن
الغيسسر المبرح الضُرب أو القطع، أو كالقتل، التلف أو الهلك

ذلك.  وغير محتمل
.1731الجامع:  صحيح والطبراني، ماجة، وابن أحمد، أخرجه 2

)3(والجهاد التوحيد منبر



حالتا يجوز فيها 
إظهار الكفر

قسسال: مسسا أنسسه عنسسه الله رضي مسعود ابن عن ُأثر وقد
ًا ُيكلفني أن يريد سلطان ذي من ًا عنسي يسدرأ كلم أو سسوط

ًا كنت إل سوطين ".  به متكلم

بحسسق السسسوطين أن علسسى العلسسم أهل بعض حمل وقد
ُيخشُسسى مبرحسسة هسسي عنسسه اللسسه رضي مسعود ابن الصحابي

.. عنسسه اللسسه رضسسي جسمه ونحالة لضُعف التلف منهما عليه
أعلم.  تعالى والله

ًا اعتقادهُ يكون ) أن2 ًا الكفسر، من سالم علسى منعقسد
يظهرهُ الذي للكفر قلبه اطمأن ولو واليقين.. بحيث اليمان
القلسسب لن الملسسة مسسن ويخسسرج فورهُ من يكفر عليه، وانعقد

هو شيء على إكراهه على لمخلوق سلطان ل العتقاد مقر
يرضاهُ.  ول يريدهُ ل

أو العسسذاب عنسسه يسسدرأ مسسا بقدر الكفر من ُيظهر ) أن3
فسسي والتوسسسع زيسسادة.. فالسترسسسال أدنسسى دون مسسن الذى
وربمسسا بالمحظور صاحبه يوقع ضرورة غير من الكفر إظهار

ً منه ُطلب الكفر.. فلو في فسسزاد فقسسط، الدين يشُتم أن مثل
ومحمسسد ، وتعسسالى سبحانه والرب الدين فشُتم ذلك على هو

التوسع هذا المسلمين.. فمثل وجميع وسلم عليه الله صلى
أظهرهسسا الكفر من الزيادة هذهُ لن بالكراهُ، صاحبه ُيعذر ل

منه! ُتطلب أن دون ومن إكراهُ غير من

ظسسرف تحسست الوقسسوع مسسن النفسساد يستطيع كان ) إذا4
ل ذلك.. ثسسم ونحو هجرة أو بهروب عليه وقوعه قبل الكراهُ
ًا يفعسسل ٍذ السسدنيا أو للدعسسة إيثسسار ُيعسسذر ل وملسسذاتها.. فحينئسس

ل وأن يسسدفعه أن بإمكسسانه وكسسان بسسإرادته حصل لنه بالكراهُ
اسسستطعتم} مسسا اللسسه فسساتقوا{يقسسول:  تعسسالى والله فيه، يقع

ّفسساهم السسذين إن{تعسسالى:  . وقسسال16التغسسابن:  الملئاكسسة تو
فسسي مستضُسسعفين كنسسا قالوا كنتم فيما قالوا أنفِسهم ظالمي
فأولئك فيها فتهاجروا واسعًة الله أرُض تكن أم قالوا الرض
ًا. إل وساءتا جهنُم مأواهم الرجال من المستضُعفين مصير

سسسبيلً. يهتسسدون ول حيلسسة يسسستطيعون ل والولسسدان والنسسساء
ًا اللسسُه وكان عنهم يعفو أن الله عسى فأولئك ًا} عفسسو غفسسور

. 99-97النساء: 

الهجسرة يسستطيعون كسانوا الذين أن تعالى الله فبين 
أهل نصرة على فيها أكرهوا التي للمواقف يتعرضوا أن قبل

اللسسه صسسلى النسسبي - علسسى بدر - في سوادهم وتكثير الشُرك
ل الموحسسدين.. أنهسسم المسسؤمنين مسسن معسسه ومسسن وسلم عليه
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المستضُعفين بخلف الستضُعاف، ودعوى بالكراهُ ُيعذرون
- الكسسراهُ لمواقسسف يتعرضوا أن - قبل كانوا الذي الحقيقيين

ً يهتدون ول حيلة يستطيعون ل عسى فهؤلء للخروج؛ سبيل
الكفر.  إظهار على أكرهوا لو لهم ويغفر عنهم يعفو أن الله

مسسن الظسسالمين مسسواطن بنفسسسه استشُسسرف لو وكذلك
أنه المسبق علمه - مع منهم الله سلمه أن - بعد الطواغيت
الكفسر.. فسسإنه إظهسار علسسى فيهسسا ُيكسسرهُ لمواقسف سسيتعرض

أرادهُ السسذي هسسو لنسسه بسسالكراهُ ُيعسسذر ل الكفر أظهر لو كذلك
ٍر أي دون من بنفسه إليه وسعى شرعي!!  مسوٍغ أو مبر

- ومسسا الهجرة من تعبوا الذين لولئك تذكرة ذلك وفي
والسسسعة الكثير الخير من المهجر بلد في عليهم به الله مّن

ًا السسرزق فسسي ورمسسوا فانهسساروا والسسديار، بالوطسسان - شسسح
يسسستعطفونهم الظسسالمين الطسسواغيت عتبسساتا على بأنفسهم

مواقسسف مسن ذلسسك وغيسسر والعفسسو السسماح منهم ويستجدون
اضسسطروا لو بالكراهُ يعذرون ل كلهم والذل.. فهؤلء الخزي

أحضُسسان فسسي الرتمسساء أو النسسزول بعسسد الكفسسر، إظهسسار إلسسى
الظالمين! وأعوانه الطاغوتا

النيابيسسسة المجسسسالس يستشُسسسرفون السسسذين وكسسسذلك
لو بالكراهُ يعذرون ل بإرادتهم.. فإنهم الطاغوتية التشُريعية
ٍء إظهار إلى الظروف اضطرتهم كالقسسسم الكفسسر؛ مسسن شي

طاعسسة فسسي والسسدخول الجسساهلي، الدسسستور احسسترام علسسى
بالله.  ذلك.. والعياذ وغير الحاكم الطاغوتا

ٍر عنه الضُرر ُيزيل أن للُمكَرهُ يجوز ) ل5 يسسوازيه بضُسسر
المسسسلم، أخيسسه بقتل عنه القتل ضرر ُيزيل كأن منه؛ أكثر أو

المسلم.  أخيه نفس تفضُل ل نفسه لن

لمسسا المسسسلم أخسساهُ َيقتل أو ُيقتل أن بين خير لو وعليه
وكذلك والعدام، للذبح عنقه ُقدم وإن أخاهُ يقتل أن له جاز

ًا يقع الذي - لسسه يجسسوز ل الطسسواغيت سسسجون أقبية في أسير
ًا عليسسه التعذيب كان مهما ًا شسسديد ويسسدل يشُسسي - أن ومؤلمسس
هلكسسه فيسسه اعتقسساله أن علسسم إن المسسسلم أخيسسه مكسسان على

وموته! 

َير فسسي الشُيباني قال لسسسير قسسالوا : ولسسو4/245 السسس
يسسعه لسم لنقتلنسك، أو المسسلم السير هذا لنا مسلم: اقتل

لسسو وكسسذلك تقيسسة، القتل في ليس الثر في جاء لما يقتله أن
يضُسسرب السسذي يسد كسسانت ولسو رجليسسه، أو يسسديه بربسط أمسسروهُ
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حسستى يسسديه، علسسى بيسسدك له: أمسسسك فقيل ضعيفة، بالسيف
هذا..  يفعل أن يسعه لم قتلناك، وإل نضُربه

مكسسانه: يعرف آخر لسير فقالوا أسير منهم هرب ولو
عليسسه. يسسدلهم أن يسسسعه لسسم قتلنسساك، وإل لنقتلسسه عليسسه دلنسسا

انتهى. 

الخ أن الحيسان من كثير في نلحظ لننا ذلك على ننبه
إن - مسسا الطسسواغيت أقبيسسة في بالسجن يبتلى - الذي السير

وعن إخوانه أسماء عن ويخبر إل الجلدين سياط عليه تنهار
إلسسى سسسيؤدي ذلسسك أن المسسسبق علمسسه مسسع وجودهم، أماكن
ُيعلسسل تراهُ ُسئل المشُانق.. وإن أعواد على وتعليقهم قتلهم
ولكسسي الكسسراهُ، ظروف تحت فعل ما فعل أنه لنفسه ويبرر
التعذيب!!  من ينجو

مسسن أغلى ول أعز ليست نفسه تقدم: أن ما والجواب
بسأرواح نفسسسه يفسدي أن لسه يجوز ل وبالتالي إخوانه، نفوس
هسسذهُ مثل في حقه في آثم.. والواجب فهو فعل ولو إخوانه،
أعلم.  تعالى ويحتسب.. والله يصبر أن الحالة

علسسى ُأكرهُ إن المسلمين يقاتل أن للمكرهُ يجوز ) ل6
أدى وإن المسسسلمين، لقتسسال المشُسسركين عسكر مع الخروج

سجنه.  أو قتله إلى ذلك

مسسع بعضُسسهم المسسسلمين بيسسن الفتنة قتال في كان فإذا
الفريقيسسن أحسسد مسسع القتال يشُارك أن للمسلم يجوز ل بعض
كمسسا دمه، وسفك قتله إلى ذلك أدى وإن الخر، الفريق ضد
أصسسحابه بعسسض أمر أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن صح
ًا يتخذوا بأن كسسان الفتنسسة.. فسسإذا قتسسال فسسي خشُسسب من سيف

أن للمسسسلم أولسسى بسساب فمسسن المسسسلمين، بيسسن كذلك المر
أهسسل ضسد واللحسساد الشُسرك أهسسل فريسسق مسع القتسال يعسستزل
وأدرج وسسسجنه، قتلسسه إلسسى ذلسسك أدى وإن والتوحيسسد، اليمان
العظمى الخيانة أو العسكري، العصيان مسمى تحت اسمه

زماننا!!  في السائادة العسكرية للنظمة

علسسى ُيكرهسسون السسذين الجنسسود تنسسبيه يسسستدعي وهسسذا
الكسسافرة الجيسسوش بعسسض فسسي الطسساغوتا عنسسد الجنديسسة

الحسسرب والمسسسلمين السسسلم ناصسسبت السستي المعاصسسرة
كسسان سسسبب أو ذريعسسة أي تحسست لهسسم يجسوز ل والعسسداء.. أنسسه

اقتحسسام مفادهسسا السستي أوامرهسسم تنفيسسذ فسسي رؤسائاهم طاعة
أطفسسالهم ورعسسب لعتقسسالهم الموحسسدين المسسسلمين منسسازل
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الذى صسسنوف مسسن ذلسسك غيسسر أو وقتالهم قتلهم أو ونسائاهم،
قتلهم.. أو سجنهم إلى ذلك أدى وإن والعتداء،

الكفسسسر.. الولسسسى إظهسسسار علسسسى ُيكسسسرهُ السسسذي ) أن7
الكفسسر، يظهسسر ول بالعزيمسسة ويأخسسذ يصبر أن بحقه والفضُل

العلسسم ذوي مسسن كسسان إن وبخاصسسة هلكه، إلى ذلك أدى وإن
للخرين.  والقدوة السوة موضع وفي

قسسال: أوصسساني السسدرداء أبسسي عسسن الحسسديث، فسسي كمسسا
ًا بالله ُتشُرك ل : " أنوسلم عليه الله صلى خليلي وإن شيئ

. 3ُحّرقت.." أو ُقطعت

وجسسد فيه كن من : " ثلثاوسلم عليه الله صلى وقال
كمسسا الكفسسر فسسي يعسسود أن يكسسرهُ " أن " منهسسا اليمسسان حلوة
عليه.  " متفق النار في ُيقذف أن يكرهُ

حذافسسة بسسن اللسسه عبسسد للصسسحابي حصسسل مسسا وكسسذلك
جسساء وممسسا السسروم ملك الطاغية مع عنه الله رضي السهمي

َكك تنّصسسر أن لسسك له: هسسل قال الطاغية أّن قصته في ُأشسسر و
مسسا أعطيتنسسي الله: لسسو عبد له وسلطاني؟! فقال ملكي في

ٍد دين عن أرجع أن على العرب ملكته ما وجميع تملك محمسس
ًا مسا عيسن طرفسسة وسسلم عليسه اللسسه صسلى فعلست. قسال: إذ

للرماة: ارمسسوهُ وقال فُصلب، وذاك! فأمر أقتلك. قال: أنت
ًا ًا يديه، من قريب وهسسو عليسسه ُيعسسرض وهسسو رجليسسه، مسسن قريبسس

ُأنزل، به أمر يأبى. ثم ٍر دعا ثّم ف حسستى مسساء فيهسسا فُصسسّب بقد
بأحسسدهما فسسأمر المسسسلمين مسسن بأسسسيرين دعسسا ثم احترقت،

بسسه أمر ثم يأبى، وهو النصرانية عليه يعرض وهو فيها فألقي
ِهَب فيها. فلما ُيلقى أن بكسسى، قسسد لسسه: إنسسه فقيسسل بكى، به ُذ

فسسأبى. النصرانية، عليه فعرض فقال: ردوهُ، جزع، أنه فظّن
ًا؟ أبكاك فقال: ما ُتلقى نفسي في قلت أني قال: أبكاني إذ
يكسسون أن أشسستهي فكنسست فتسسذهب، القسسدر هسسذهُ في الساعة

ٍة كل بعدد ْففس جسدي في شعر لسسه اللسسه!! قسسال في ُتلقى ن
عبسسد لسسه قال عنك؟ وأخلي رأسي تقبل أن لك الطاغية: هل

جميسع المسسلمين؟! قسال: وعسن أسسارى جميسع الله: وعسن
ّو نفسسسي فسسي الله: فقلسست عبد المسلمين. قال أسارى عسسد

أسسسارى وعسسن عنسسي ُيخلسسي رأسسسه ُأقبسسل اللسسه، أعسسداء مسسن
إليسسه فسسدفع رأسسسه، فقبسسل منسسه أبسسالي. فسسدنا ل ، المسسسلمين

ُأخبر عنسسه الله رضي عمر على بهم السارى. فقدم عمسسر فسس
ّق فقال بخبرهُ، عبسسد رأس ُيقبسسل أن مسلم كل على عمر: ح

رأسه.  وقبل عمر فقام أبدأ، وأنا حذافة بن الله
.  566الترغيب:  صحيح والبيهقي، ماجة، أبن أخرجه 3
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معسه ومسن عنسه اللسه رضسي عمر من الستحسان هذا
لسسه ُيعسسرف ل - السسذي الجمسساع بمثابسسة يعتسسبر الصسسحابة مسسن

وأن حذافسسة، بسسن اللسسه عبسسد موقسسف تحسسسين - علسسى مخالف
الجليسسل الصحابي هذا موقف في تمثل الذي بالعزيمة الخذ

والفضُل. الولى هو

أعلم.  تعالى والله

الثانية الحالة
ُتقية ال

ُتقية: هي باللسان للمشُركين والمداراة الموالة إظهار ال
ًا العسسداوة إضسسمار - مسسع والهسسل النفسسس على منهم - خوف

. 4القلب في لهم والبغضُاء

ا منسه أن شسك ل للمشُسركين باللسسان الموالة وإظهار م
غيسر مسن ذلك أظهر لو يكفر صاحبه وأن الكفر، من يكون
معتبر..  خوف أو تقية

ِذ ل{تعسسالى:  قسسوله ذلسسك على والدليل المؤمنسسون يتخسس
فليسسس ذلسسك يفعسسل ومن المؤمنين دون من أولياء الكافرين

ٍء في الله من ًة     منهسسم     تتقسسوا     أن     إل شسسي ُيحسسذركم ُتقسسا اللسسه و
. 28عمران:  المصير} آل الله وإلى نفَسه

فسسي اليمسسان لهسسل والعسسداوة الكفسسر يضُمر المنافق:  فإنه بخلف 4
يجسسوز ل باللسان.. وبالتسسالي لهم والموالة اليمان إظهار مع القلب،

يأخسسذ السسذي المسسؤمن علسسى المنسسافق أو النفسساق ومصطلح حكم حمل
ظسساهر مخالفسسة كسسل لبسساطنه.. فليسسس ظسساهرهُ مخالفة لمجرد بالتقية
لذلك. فتنبه منافق، صاحبه أن أو النفاق من هو للباطن
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: ومعنسسى3/227 التفسسسير في الطبري جرير ابن قال
ًا الكفسساَر المؤمنسسون أيهسسا تتخسسذوا ذلسسك: ل ًا ظهسسر وأنصسسار
ُتظاهرونهم دينهم، على توالونهم دون من المسلمين على و

ذلسسك يفعسسل مسسن فسسإنه عسسوراتهم، علسسى وتدلونهم المؤمنين،
اللسسه مسسن برئ بذلك: فقد شيء}يعني في الله من فليس{

أن إل{ الكفسسر فسسي ودخوله دينه عن بارتدادهُ منه الله وبرئ
فتخسسافوهم سسسلطانهم فسسي تكونسسوا أن تقسساة} إل منهم تتقوا
وتضُسسمروا بألسسسنتكم، الوليسسة لهسسم فتظهسسروا أنفسكم، على
ول الكفسسر، من عليه هم ما على تشُايعوهم ول العداوة، لهم

بفعل.  مسلم على ُتعينوهم

ًة؛ يتقي أن قال: إل السدي وعن الولية ُيظهر فهو تقا
المؤمنين.  من والبراءة دينهم، في لهم

وقلبسسه باللسسسان، التكلسسم قال: التقسساة عباس ابن وعن
باليمان.  مطمئن

يتكلم أمر على ُحمل من باللسان؛ قال: فالتقية وعنه
وقلبسسه نفسسسه، علسسى مخافسسًة فتكلسسم معصسسيٌة، للسسه وهسسو بسسه

باللسان. التقية إنما عليه، إثم فل باليمان، مطمئن

 : قوله    في عكرمة منهم   {وعن تتقوا أن إل
        : يستحل}  لم وما مسلم، دم ُيهِرق لم ما قال تقاة

 . انتهى.  ماله

تقاة} منهم تتقوا أن إل{التفسير:  في كثير ابن وقال
أن فلسسه شرهم من والوقاتا البلدان بعض في خاف من أي

أبسسي عسسن البخسساري قسسال كما ونيته، بباطنه ل بظاهرهُ يتقيهم
تلعنهم.  وقلوبنا أقوام وجوهُ في لنكشُر قال: إنا أنه الدرداء

بالعمسل التقيسسة عبسساس: ليسسس ابسن الثوري: قال وقال
إنمسسا عبسساس ابن عن العوفي رواهُ وكذا باللسان، التقية إنما

الشُسسعثاء، وأبسسو العاليسسة أبسسو قسسال وكسسذا باللسسسان، التقيسسة
أنس.  ابن والربيع والضُحاك،

القيامسسة. يسسوم إلسسى التقية الحسن البخاري: قال وقال
وأسبابها..  دواعيها توفرتا إذا انتهى. أي

الرض فسسي المستضُسسعفون هسسم التقيسسة قلسست: وأهسسل
ً يهتسدون ول حيلسسة يجسسدون ل السذين دار مسن للخسسروج سسسبيل
للتقية مضُطرين فيلجأون والظلم، والقهر الكفر دار التقية؛

)9(والجهاد التوحيد منبر



حالتا يجوز فيها 
إظهار الكفر

أن دون من ووجودهم أنفسهم على وللحفاظ لهم كمتنفٍس
مسسن المعنييسسن نفسسسهم القتل.. وهم أو للستئصال يتعرضوا

والنسسساء الرجسسال مسسن المستضُسسعفين إل{تعسسالى:  قسسوله
سسسبيلً. فأولئسسك يهتسسدون ول حيلسسة يسسستطيعون ل والولسسدان

ًا اللُه وكان عنهم يعفو أن الله عسى ًا} النسسساء: عفو غفسسور
يسسستطيعون السسذي للقويسساء وليسسس لهسسؤلء . فالتقية98-99

سبيلً..  ويهتدون حيلًة

الكإراه،     صور     من     صورة     هي     قيل: التقية     فإن
يجججوز     التي     الحالتا     من     ثانية     كإحالة     أدرجتها     فعلم
   الكفر؟     إظهار     فيها

لكنهسسا الكسسراهُ، صسسور مسسن صسسورة التقيسسة أقول: نعسسم،
وجهين:  من الكراهُ عن تختلف

التقية بينما والعمل، باللسان يكون الكراهُ أولهما: أن
ُحمسسل فسسإن العلسسم، أهسسل عسسن تقدم كما فقط باللسان تكون
مباشسسر وبشُسسكل بسسالقوة يرضسساهُ ل شسسيء فعسسل علسسى المرء

صسسورة إلسسى التقيسسة صسسورة مسسن الحالسسة هسسذهُ فسسي فينتقسسل
الكراهُ.. 

ًا: أن احة ثاني أضسيق للكسراهُ والمكانيسة الزمنيسة المس
تكسسون فسسالكراهُ بالتقيسسة؛ فيهسسا ُيعمسسل السستي المسسساحة مسسن

معينة وساعة معين، موقف في بالقوة المرء صورته: حمل
انتهسست يرضسساهُ.. فسسإذا ل هسسو معيسسن شيء قول أو فعل على
يسسبرر السسذي الكراهُ ظرف انتهى الموقف وُرفع الساعة هذهُ

شرعية.  مخالفة فيه ما أو الكفر إظهار للمرء

فهسسي أوسسسع والمكانيسسة الزمانية التقية: فساحتها بينما
المسسسلم يقيمهسسا السستي الزمانيسسة المسسساحة جميسسع تشُسسمل

ًا كلمسسا إليهسسا يلجسسأ وهسسو والظلسسم، التقيسسة دار فسسي مضُسسطر
عنه.  القوم شر يدفع حتى ذلك إلى الظروف اضطرته

يكسسون الكراهُ أن كذلك الكراهُ عن التقية تختلف وقد
ًا عنصسسر يكون قد التقية فورية.. بينما عليه والعقوبة مباشر
متأخرة تأتي قد ربما فيها والعقوبة مباشر، غير فيها الكراهُ

جميسسع الظسسالمين لسسدى تجتمسسع أن حيسسن إلسسى الحسسدثا عسسن
عليسسه. ويتجسسون يراقبونه فيمن الخاصة والخبار التقارير

والكراهُ. التقية بين الختلف أوجه هي هذهُ

وضوابط:      تنبيهاتا
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للعسساجز رخصة التقية أن نستنتج تقدم ما خلل ) من1
مسسن الخسسروج عسسن والعسساجز التقية، دار في الحق إظهار عن

أو الحسسق إظهسسار علسسى القسسادر الدار.. أمسسا ذلك أهل سلطان
التقية.  في له رخصة ل والخوف التقية دار من الخروج

ومسسسوالتهم المشُسسسركين بمسسسداراة تكسسسون ) التقيسسسة2
القلسسب، فسسي والبغضُاء العداوة لهم ُيضُمر أن على باللسان،

شيء. في مسلم على ُيعينهم ل وأن

أذى ينسسدفع بهسسا السستي الحاجسسة بقسسدر تكسسون ) التقيسسة3
ً يندفع القوم أذى كان إذا بحيث القوم، كلمسساتا بخمسسس مثل

كلماتا. عشُرة فيعطيهم يتوسع أن له يجوز ل

ًا الخاصسسة مجالسسسه فسسي للمسسرء يجسسوز ) ل4 عسسن بعيسسد
ثسم المسوالة، لهسم يظهسر أن وجواسيسسهم الظسالمين أعين
التقية!!  من ذلك أن يزعم

يكون أن بالضُرورة يستلزم ول ظلم دار التقية ) دار5
العباسسسيين حكام بعض زمن في حصل كما وحرب، كفر دار
والحكسسام.. السسولة نصرها التي القرآن خلق مسألة فتنة أيام

ًا أن حيث تقيسسًة وقسسالوا سكتوا المعتبرين العلم أهل من كثير
والقتسسل السسسيف أنفسسسهم عسسن ليسسدرؤوا مخلسسوق القسسرآن
وأظهسسر بالعزيمسسة أخذ حيث الله رحمه أحمد المام باستثناء

يديه!  وعلى به الحق الله

الحسسارثا بسسن ِبشُسسر أصسسحاب أن ذلسسك فسسي ُيسسروى ومما
و نصسر، أبا المحنة: يا في أحمد المام ُضرب حين له قالوا ل
بشُر: حنبل! قال بن أحمد قول على إني فقلت خرجت أنك

بيسسن مسسن أحمسسد اللسسه النبياء.. حفظ مقام أقوم أن أتريدون
خلفه. ومن يديه

أخسسذ عنسسدما النبيسساء مقسسام قسسام أحمسسد المسسام أن أي
الموقسسف.. هسسذا علسسى أقسسدر ل وأنسسا بسسالحق، وصدع بالعزيمة
فتأمل!!

يسسبرر وخسسوف تقيسة دار هسو كفسر دار كسل ليسسس كسذلك
دار وبخاصسسة التقيسسة، ممارسسسة أو فيسسه الكفر إظهار للمسلم

يسسستطيع أمسسان عهسسد المسسسلم وبيسسن بينهسسا يوجد الذي الكفر
مشُسساهد هسسو كمسسا بحريسسة، إليه ويدعو دينه، يظهر أن بموجبه

الغربية!  البلدان بعض في
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رغسسم الحبشُة؛ إلى هاجروا الذين للصحابة حصل وكما
أمسسان دار لهسسم بالنسسسبة كسسانت أنهسسا إل كفسسر دار كسسانت أنهسسا

ودعوتهم!  دينهم فيها يظهروا أن استطاعوا

ل الكفسسر دار فسسي المسسسلم وجسسود مجسسرد فسسإن وعليسسه
إلسسى النظسسر دون مسسن بالتقيسسة يأخسسذ أن بالضُسسرورة يسسستلزم

بسسساحته.. الظلسسم نزول واحتمال به، المحيط الخوف عنصر
ونوعه.  الظلم هذا حجم إلى والنظر

التقيسسسة بيسسسن الكسسسبير الفسسسارق ُيعلسسسم تقسسسدم ) ممسسسا6
المبتدعسسة التقية وبين السنة، أهل بها يقول التي المشُروعة

يسسستحلون بهسسا والسستي الروافسسض، الشُسسيعة بهسسا يقسسول السستي
خوف!! وبل وبخوف المسلمين، وعوام آحاد على الكذب

الثالثة الحالة
كإفر ودفع استئصال أجل من

وأشد أغلظ
تقسسديم مسسن بسسد ل كفريسسن بيسسن خيسسار يقسسع عندما وذلك

أقلهمسا بتقسديم الشُسرع يقضُسي فحينهسا الخسر، على أحدهما
ًا ًا كفر ًا وأغلظهما أشدهما لدفع وضرر ًا كفر . 5وضرر

أكسسبر يكسسون مسسا ومن الملة، من ُيخرج ل أصغر يكون ما منه الكفر 5
ن المخسرج الكسبر والكفسر الملسة، مسن صاحبه ُيخرج كسذلك الملسة م

والكيسسد، الحسسرب كفسسرهُ إلسسى ُيضُسسيف ل الذي وهو مجرد نوعان:  كفر
ًا كفرهُ فيكون ذلك، وغير والطعن والشُتم مسسن نفسسسه فسسي محصسسور

يمتسسد ومركسسب مغلسسظ الخريسسن. وكفسسر إلى وشرهُ أذاهُ يمتد أن دون
ًا كفرهُ إلى يضُم الذي وهو للخرين؛ أذاهُ فسسوق بعضُه يجعل آخر كفر

والسسسب، الطعسسن وإضسسافة والمسسؤمنين، ورسوله الله كمحاربة بعض
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كفسسرهُ بطاغوتا المة ُتبتلى عندما تتحقق ذلك وصورة
البلد علسسى وبلسسوته فتنتسسه تشُسستد بعسسض، فسسوق بعضُسسه مغلسسظ
بعسسد إل شرهُ من العباد وإراحة لستئصاله مجال ول والعباد،

مسسن أنك يوهمه بما والتظاهر وعسكرهُ، صفه في النغماس
وقتله..  عنقه من تتمكن أن إلى وبطانته جندهُ

ل وواضسسحة منتهيسسة أنهسسا نحسسسب كنسسا مسسسألة وهسسذهُ
الجماعاتا عند وبخاصة لوضوحها الجدال أو البحث تستحق
الفقسسه جزئايسساتا مسسن جزئايسسة كسسل إلسسى تحتسساج السستي الجهادية

المواجهة عملية في وتستخدمه منه تستفيد لكي السلمي،
فسسي واللحسساد الكفسسر طسسواغيت ضسسد تخوضسسها التي الضُخمة
يملكون ما بكل المعاصرة الجاهلية يحرسون الذين الرض،

ووسائال!!  قوة من

المسسسألة أن وجسسدنا والمتابعة التأمل من بشُيء ولكن
بعضُسهم يسسأبى الخسسوان، مسن كسسثير عنسسد واختلف جسسدٍل مثار

ٍم بالمسألة التسليم إل إظهارهُ يجوز ل الكفر أن مفادهُ بزع
فسسي والمبينسسة صسسورته المعروفسسة المباشسسر الكراهُ حالة في

البحث!!  هذا من الولى الحالة

المسسسألة وبحسسث للبيسسان مضُسسطرين أنفسسسنا وجدنا لذا
المسسستعان، تعسسالى والتسسدقيق.. واللسسه التفصسسيل مسسن بشُيء

والتوفيق. السداد وحدهُ منه نستلهم

كفسسرهُ يزيسسد السسذي والمكر الكيد صور من ذلك وغير والقتل والهجاء،
ًا ًا.. فكما وإثمه كفر الكفسسر كسسذلك بالطاعسساتا، يسسزداد اليمسسان أن إثم
والكفر..  والظلم بالطغيان يزداد فإنه
النحسسو علسسى مغلظسسة وردة مجسسردة، ردة السسردة:  توجسسد وكسسذلك   

ٍد ولكل المتقدم، عسسن تختلسسف السستي بسسه الخاصسسة المعاملة منهما واح
الخروج صفة في يشُتركان كلهما كان وإن والخرة، الدنيا في الخر

القيامة.  يوم جهنم نار في والخلود الملة، من
وردة صسغرى ردة إلسسى السسردة تقسسسيم أمسا الصحيح، التقسيم هو هذا

ًا كبرى، الملسسة من صاحبه ُيخرج ل أصغر يكون ما لردة من أن موهم
مسسن أحسسد بسسه يقسسل ولسسم صسسحيح وغيسسر باطسسل تقسسسيم كسسالكفر.. فهسسو

لذلك.  فتنبه السلف،
ُيفرق رحمه تيمية ابن قال    المجردة الردة بين المرتد في الله:  و

ُيقتسسل المغلظسسة السسردة وبين يتوب، أن إل فيقتل اسسستتابة.. وقسسد بل ف
النسسوعين، بيسسن فّرقسست والسسسلم الصسسلة عليسسه الله رسول سنة رأينا

حبابسة بسن مقيسس بقتسل أمر أنه ثم المرتدين، من جماعة توبة فقبل
وأخسسذ المسسسلم قتسسل ردتسسه إلسسى ضسسم لمسسا استتابة غير من الفتح يوم

إلسسى ضموا لما العرنيين بقتل وأمر عليه، القدرة قبل يتب ولم المال
ًا ردتهم ردتسسه إلسسى ضم لما خطل ابن بقتل أمر وكذلك ذلك، من نحو
الطعن ردته إلى ضم لما سرح ابن بقتل وأمر المسلم، وقتل السّب

والفتراء.. انتهى. عليه
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إلسسى الضُسسرورة دعت إن المسلم على حرج فأقول: ل
أن والظلسسم الكفسسر أئامسسة مسسن كبير وإمام طاغوتا استئصال

أنسسه علسسى ويتظسساهر جنسسدهُ، وصسسفوف عسسسكرهُ فسسي ينغمس
شسسرهُ مسسن المة وإراحة الطاغوتا استئصال نية على منهم،
التالية:  والدلة للسباب وذلك المغلظ، وكفرهُ

منهسسا ذلسسك، جسسواز على الشُرعية النصوص أولً: لدللة
قسسال: اللسسه عبد بن جابر عن صحيحه في البخاري أخرجه ما

بسسن لكعسسب : " َمسسنوسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول قال
ابسسن محمسسد " فقسسام ورسسسوله اللسسه آذى قسسد فسسإنه الشرف؟

قسسال: " نعسسم أقتله؟ أن أتحّب الله، رسول فقال: يا مسلمة
ْفن "، ًا، أقول أن لي قال: فأذ ْفل شيئ محمسسد فأتاهُ "، قال: " ق
قسسد وإنسسه صسسدقًة، سألنا قد الرجل هذا فقال: إن مسلمة بن

ّنانا، ُتك قد وإني ع ُفك، أتي ًا أستسل ّلنسسه واللسسه قال: وأيضُ ، لتم
َعُه، أن نحّب فل اتبعناهُ قد قال: إنا ٍء أي إلسسى ننظسسر نسسد شسسي

ًا تسسسلفنا أن أردنسسا وقد أمرهُ، يصير وسسسقين.. إلسسى أو وسسسق
َنكم، منه استمكن وفيه: فلما الحديث آخر فقتلسسوهُ. قال: دو
َتوا ثم فأخبروهُ.  وسلم عليه الله صلى النبّي أ

الواقدي: رواية : وفي7/392 الفتح في حجر ابن قال
لبسسي كعسسب نأكسسل.. قسسال مسسا نجسسد ل ونحن الصدقة، " سألنا

أمسرهُ؟ فسسي تريسسدون السذي مسا نفسك، في ما نائالة: أخبرني
 ".   قال: سررتني     عنه،     والتخلي     خذلنهقال: 

أصسسحاب بيسسن دار السسذي الكلم هسسذا أن شسسك قلسست: ل
بن كعب اليهودي الله عدو وبين وسلم عليه الله صلى النبي

أو إظهسسارهُ يمكسسن مسسال الظسساهر، الكفسسر مسسن فيسسه الشسسرف
إظهسسار للصحابة أباح والذي العادية، الظروف في به التلفظ

ورسسسوله للسسه أذاهُ اشسستد طسساغوتا استئصسسال هو أظهروهُ ما
.. وسلم عليه الله صلى

مججن     الحججديث     هججذا     فججي     باديججة     الكفججر     ومظاهر
عدة:      جهاتا

ونحسسن الصسسدقة مسلمة: " سألنا بن محمد منها: قول
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي رمي مفادهُ نأكل.." وهذا ما نجد ل

الصسسدقاتا دفسسع النسساس يسسسأل وأنسسه والجسسور، بالظلم وسلم
كفر.  أنه شك ل يأكلون.. وهذا ما يجدون ل وهم
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ّنانا قد ومنها: قوله: " وإنه لنسسا بسسسؤاله أتعبنسسا أي "؛ ع
سسسياق مسسن المفهسسوم نصدقه.. هسسذا ما نجد ل ونحن الصدقة
الرضسسى وعسسدم التسسذمر لتضُمنه كفر انه شك ل وهذا الكلم،
ربه.. عند من به جاءهم وما وسلم عليه الله صلى بالنبي

ّنانا " قد قوله من المفهوم هذا ومنها: أن " المتقدم ع
ًا حمسسل الذي هو الذكر ًا أن علسسى كعبسس واللسسه يقسسول: " وأيضُسس
ّنه ودعسسوته النسسبي فيسسه تملسسون السسذي اليوم سيأتي " أي لتمل
ما تجدون ل وأنتم الصدقة لكم سؤاله وهو الظلم هذا بسب

تصدقونه.. 

ٍء أي إلى ننظر ندعه أن ُنحّب ومنها: قوله: " فل شسسي
العاقبسسة، اعتبسسار علسسى قائام معه وقوفنا أن أي "، أمرهُ يصير
وإن ذلك، بسبب الخير وأصابنا معه كنا له العاقبة كانت فإن

أي إلى ننظر عنه.. فنحن وتخلينا تركناهُ لغيرهُ العاقبة كانت
ٍء كفر.  أنه شك ل أمرهُ.. وهذا يصير شي

مسسسلمة بسن محمسسد مسسع - وكسسان نائالة أبي ومنها: قول
مسسن أنه شك ل "، عنه والتخلي خذلنه -: " نريد المهمة في

ً يحتمل ل الذي البواح الكفر ًا.. ولو ول تأويل هسسذا قيسسل صرف
صاحبه.  لكفر الطبيعية الظروف في الكلم

كعسسسسب: " ورسسسسسوله اللسسسسه عسسسسدو ومنهسسسسا: قسسسسول
ّنه..وسررتني بالرسسسول والسسستهزاء الطعسسن مسسن " هسسو لتمل

عليسسه ينكسسر لسسم ذلسسك الظسساهر.. ومسسع وسسسلم عليه الله صلى
تنفيسسذ مسسن تمكنوا أن إلى مجلسه وفي معه وبقوا الصحابة،
فيه..  مهمتهم

والسسستهزاء الكفسسر مجالس في الجلوس أن والشُاهد
ومسسع أكسسبر، كفسسر هسسو قيام ول إكراهُ ول إنكار غير من بالدين

الكسسبر الكفسسر استئصسسال مسسن ليتمكنسسوا فعلوهُ الصحابة ذلك
الله.  لعنه الشرف بن كعب الطاغية في المتمثل

عنهسسم اللسسه - رضسسي الصسسحابة اسسستئذان ومنهسسا: أن
ًا؛ فيسسه يقولسوا أن فسسي - النبّي أجمعين السسذي الكلم أي كلمسس

الحسسالتا فسي ُيقسال أن يجسوز ل السسذي والتجريسح السذم يفيسسد
فسسإن اليمسسان.. وإل علسسى الكفسسر صسساحبه آثر إذا إل الطبيعية

استئذان!  إلى يحتاج ل المباح الكلم

يقسسول: حيسسث الفتح في حجر ابن يوضحه المعنى وهذا
ًا، أقول أن لي قوله" فأذن أن اسسستأذنه قل.." كأن قال شيئ
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ًا يفتعل " الكذب المصنف عليه بوب ثم ومن به، يحتال شيئ
أنهسم للقصسة سسعد ابسن سسياق مسن ظهر " وقد الحرب في

ُيعيبوا منه يشُكوا أن استأذنوا  رأيه!     و

ْفن مرسسسل وفسسي َذ منسسك     نصسسيب     أن لنسسا عكرمسسة: " وأ
شئتم!" انتهى.  ما قال: قولوا لنا، فيطمئن

ابسسن يسسذكرها السستي إسسسحاق، وأبسسي موسى رواية وفي
فيهسسا: قسسال جاء ومما ،4/8 بتمامها والنهاية البداية في كثير

ًا فمكث مسلمة بن محمد فرجع إل يشُسسرب ول يأكسسل ل ثلثسس
ُذكر نفسه، يعلق ما عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه لرسسسول ذلسسك فسس

فقسسال والشُسسراب؟ الطعام تركت له: لَم فقال فدعاهُ وسلم
ً لك قلت الله رسول يا ل. أم بسسه لسسك أفسسي هسسل أدري ل قول

أن لنسسا بسسد ل إنه الله، رسول الجهد. قال: يا عليك قال: إنما
!ذلسسك     مسسن     حسسّل     فسسي     فسسأنتم     لكسسم     بسسدا     ما     : فقولواقال نقول،

انتهى. 

فلنقسسل، لنا : " فأئاذن1/189 السير في الشُيباني قال
المعسساريض، باسسستعمال نخسسدعه أي "؛ منسسه لنسسا بسسد ل فسسإنه

. انتهى.منك     النيل     وإظهار

العلمسساء فهمه وكما طرقه، - بمجموع قلت: فالحديث
أوجسسه مسسن وجسسه رد من ُتمكن إن المسألة، في قوية - حجة

بسسه السسستدلل أوجسسه مجموع رد يمكن ل فإنه به، الستدلل
أعلم. تعالى الذكر..والله النفة

 آخر:     دليل

نبيسسح بسسن سسسفيان بسسن خالسسد الطاغيسسة مقتل قصة وهي
عليسسه اللسسه صسسلى النبي لغزو الجموع جمع قد وكان الهذلي،

وغيسسرهُ، أحمد أخرجه كما الحديث وتمام المدينة، في وسلم
ْفيس بن الله عبد عن َن اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول دعسساني قال ُأ

سسسفيان بسن خالسد أن بلغنسي قسسد فقسسال: " إنسسه وسسلم عليسه
روايسسة: - وفي فاقتله فائاته ليغزوني الناس لي يجمع الهذلي

الهسسذلي لسسسفيان َمن وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
انعتسسه الله رسول يا - قال: قلت ويؤذيني ويشُتمني يهجوني

قسسال: قشُسسعريرة لسسه وجسسدتا رأيتسسه إذا قسسال أعرفه حتى لي
ًا فخرجت مسسع بعرنسسة وهسسو عليسسه وقعت حتى سيفي متوشح

رأيتسسه فلمسسا العصسسر وقسست كان وحين منزلً، لهن يرتاد ظعن
مسسن وسسسلم عليه الله صلى الله رسول لي وصف ما وجدتا

وبينسه بينسي يكسون أن وخشُسيت نحسوهُ فسأقبلت القشُعريرة،
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فلمسسا ،والسسسجود     الركسسوع     برأسي     أومئ     وأنا فصليت محاولة
وبجمعسسك     بك     سمع     رجلقلت:  الرجل؟ من قال إليه انتهيت

قسسال ذلسسك فسسي أنا . قال: أجل،ذلك     في     فجاءك     الرجل،     لهذا
ًا معه فمشُيت بالسسسيف عليسسه حملسست أمكننسسي إذا حتى شيئ

فلمسسا عليسسه، مكبسساتا ظعسسائانه وتركسست خرجت ثم قتلته حتى
قسسال: فرآني، وسلم عليه الله صلى الله رسول على قدمت

ثسسم اللسسه. قسسال: صسسدقت، رسول يا الوجه. قلت: قتلته أفلح
بيتسسه بسسي فدخل وسلم عليه الله صلى الله رسول معي قام

ًا فأعطاني بسسن اللسسه عبسسد يسسا عنسسدك هسسذهُ فقال: أمسك عص
النسساس أقسسل إن القيامسسة، يسسوم وبينسسك بينسسي أنيسسس.. آيسسة
ٍذ. قال: فقرنها المتخصرون تسسزل فلسسم بسيفه الله عبد يومئ

دفنسسا ثسسم كفنسسه، فسسي معه فضُُمت بها أمر ماتا إذا حتى معه
ًا . 6" جميع

الرجسسل، لهسسذا وبجمعسسك بك سمع قوله: " رجل فتأمل
فسسي سسسوادك وأكسسثر لنصسسرك جئتسسك أي "؛ ذلسسك في فجاءك
لفسسظ أنسسه شسسك ل .. وهذاوسلم عليه الله صلى للنبي قتالك

ضسسرورة - لغيسسر الطبيعيسسة الحسسالتا فسسي قيل أنه ولو كفري،
ًا - لكان الطاغوتا هذا استئصال أكبر..  كفر

كسسان كسسم وهسسدفه، الطسساغوتا هسسذا ُتسسرك لسسو تأمسسل ثسسم
وأوائاسسل مهسسدها، فسسي وهسسي السسسلمية السسدعوة سسسيكلف

نشُوئاها؟! 

كإذلك:      الدلة     ومن

أن مسسسعود بسسن لنعيم وسلم عليه الله صلى النبي أمر
قسساله ممسسا الحزاب.. وكسسان وقعة يوم المسلمين عن يخذل
رجسسال مسسن معه ومن حرب بن سفيان لبي مسعود بن نعيم

ًا     وفراقسسي     لكسسم،     ودي     عرفتسسم قريش: قسسد قسسد وإنسسه ،محمسسد
ًا علسسّي رأيسست قسسد أمسسر بلغني ًا أبلغكمسسوهُ أن حقسس لكسسم نصسسح

. 7عني.. فاكتموهُ

    "  : لكم،    ودي عرفتم قد المقولة هذهُ قيل فإن
   ".. الكفر؟  تفيد ل ًا محمد وفراقي

وأبو أحمد وقال:  رواهُ  ،6/203 الزوائاد مجمع في الهيثمي ذكرهُ 6
ٍو وفيه بنحوهُ، يعلى وبقيسسة ُأنيسسس، بسسن اللسسه عبسسد ابن وهو ُيسم لم را

.  2981الصحيحة:  السلسلة ثقاة. وانظر رجاله
.4/113والنهاية:  البداية انظر 7
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الكفسسر مجالس في والقامة الجلوس مجرد أقول: إن
غيسسر ورسوله.. مسسن الله على والحرب والطعن، والستهزاء

فسسي عليكسسم نزل وقد{تعالى:  لقوله كفر، هو قيام ول إنكار
ُيسسستهزأ بهسسا ُيكفسسر الله آياتا سمعتم إذا أن الكتاب فل بهسسا و
ِرهُ حسسديٍث فسسي يخوضسسوا حسستى معهسسم تقعسسدوا ًا إنكسسم غيسس إذ

مسسن معهسسم الجلسسوس إل أبيتم إن . أي140مثلهم} النساء: 
الكفر..  في مثلهم فأنتم إنكار غير

جلوسسسه إلسى ضم قد عنه الله رضي والصحابي فكيف
مقسسولته ورسسسوله، اللسسه علسسى والحسسرب الكفسسر مجسالس في

فيه.  شك ل البواح الكفر من هذا أن الذكر.. لشك النفة

بسسن نعيسسم الصحابي نية أن هو ذلك كل برر الذي ولكن
المسسسلمين، عسسن يخسسذل أن كسسانت عنسسه اللسسه رضسسي مسعود
صلى الرسول حرب على تحالفت التي الحزاب بين ويفرق

جليلسسة مهمسسة السسسلمية.. وهسسذهُ والسسدعوة وسسسلم عليه الله
عنسسه السسذكر النفسسة العبسسارة مثل أمامها تهون عامة، فوائادها

.  عنه الله رضي

المسسسلم دخسسل : وإذا1/185 السير في الشُيباني قال
لهسسم: أنسسا فقسسال المشُسسركون فأخسسذهُ أمسسان، بغير الحرب دار

فل المسسسلمين، معكسسم أقاتسسل أن أريسسد جئسست أو منكم، رجل
شسساء.. ما أموالهم من ويأخذ منهم، أحب من يقتل بأن بأس

سفيان بن الطاغوتين: خالد مقتل بقصتي استدل انتهى. ثم
الشرف..  بن وكعب الهذلي،

ا قلت: قسوله أقاتسل أن أريسد جئست أو منكسم، رجسل أن
- الشُيباني - عند مستساغ وهو كفر، المسلمين.. هو معكم

فمن كذلك المر كان وإذا أحب، من منهم يقتل أن أجل من
ًا ذلسسك يكسسون أن أولسسى بسساب ًا مستسسساغ أجسسل مسسن وجسسائاز

علسسسى وأذاهُ وطغيسسسانه كفسسسرهُ اشسسستد طسسساغوتا استئصسسسال
المسلمين! 

ًا: دفسسع بمبسسدأ جسساءتا الكليسسة الشُسسريعة قواعسسد  أنثاني
ًا، أعلهما ودفع الضُررين أخف وبارتكاب الضُرر، وهذا ضرر
ومسسن منهسسا، والفسسروع الصسسول السسدين؛ مسائال جميع يشُمل

هذهُ.  مسألتنا يشُملها التي المسائال هذهُ

من له بد ل كفرين بين المرء ُيخير عندما ذلك وصورة
ٍذ بسسالخر، أحسسدهما دفسسع مسسن له بد ول أحدهما، الفقسسه فحينئسس
وأغلظهمسسا أكثرهما لك: أنظر يقول ذلك كل والعقل والنقل
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ًا ًا بالقسسل شسأفته واستأصسسل فادفعه كفر فسي هسسو كمسا كفسسر
المسسة ومقسسدراتا صسسدر علسسى جسساثم فالطسساغوتا مسسسألتنا؛

ل بسسذلك والقتسسل.. وهسسو والجرام، الكفر صور جميع يمارس
ل أنسسه تبين ثم والمركب، المغلظ الكبر الكفر يمثل أنه شك

الكفسسر صسسور بعسسض بارتكسساب غيلسسة إل استئصسساله يمكنسسك
الطسساغوتين اغتيسسال قصة في ذلك ورد كما الضُيقة المجردة

اللسسه شسساء إن الهسسذلي.. فتفعسسل وسفيان الشرف، بن كعب
درجسسة إلسسى حقك في الفعل هذا يتحول لم إن هذا حرج، ول

الوجوب. 

وقججالوا:     المتسججرعين     بعض     الحمية     أخذتا     فإن
الكفر!      صور     بعض     إباحة     مفاده     هذا

والمحافظة والبقاء السكوتا يلزمك عدمه قلت: فإن
ًا منه أغلظ هو ما على ًا كفر والبلد!!  العباد على وخطر

وآخرتك؟!!  لدينك وأرضى أسلم أيهما فانظر

إل ُيباح ل الكفر -: أن البعض عن ُذكر - كما قالوا فإن
بالضُسسروراتا، إل ُتبسساح ل المحظسسوراتا لن ملزمسسة، لضُرورة

ضرورة!!  وليست حاجة الطاغوتا وإزالة

عسسز اللسسه بشُسسرع العمسسل عطسسل الذي أقول: الطاغوتا
ًا يدع لم والذي وأهله، التوحيد وحارب ، وجل أنسسواع من نوع

ًا، وأوفسسرهُ بأعلهُ أتى إل بالدين والطعن والفجور الكفر حظسس
والسسذل، العسسذاب سسسوء وسسسامهم والبلد، العباد بذلك فأهلك

تكسسون صسسفاته بعسسض هسسذهُ السسذي الطسساغوتا والفقر.. أقسسول
الحاجيسساتا، قبيسسل مسسن وشسسرهُ كفرهُ من المة وإراحة إزالته
والثلجاتا؟!  الغسالتا تحصيل مثل مثله

مسسن هسسو وأمثسساله الطسساغوتا هسسذا إزالسسة كسسانت إذا
- يكسسون السسذي هسسو فمسسا الضُسسروراتا، مسن وليسسس الحاجياتا،

الضُروراتا؟!!  الفقهاء! - من أيها عندكم

خصائاص يستشُرفون الذين الطواغيت إزالة كانت إذا
ُيعبدون اللهية درجسسة إلسسى عنسسدكم ترقسسى ل اللسسه دون مسسن و

ضرورة!!  اسمه شيء عندكم يوجد ل فإنه الضُرورة،

ًا نبينسسا إلسسى السسسلم عليه نوح لدن - من الدين أن علم
عظيميسسن: ركنيسسن على - يقوم وسلم عليه الله صلى محمد
والركن وبغضُه، واستئصاله وإزالته بالطاغوتا الكفر أولهما
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ل معنى وهذا ، وجل عز لله المطلقة العبودية تحقيق الثاني
غايسة كلسسه.. وهسسي الخلسق اللسسه خلسسق لجلها الذي الله إل إله

الغايسساتا كسسل سسسبيلها فسسي ترخسسص غايسسة، تعلوهسسا ل عظمسسى
ً والمقاصد، والسبل. الوسائال عن فضُل

فقهسساء يسسا - عنسسدكم والتوحيسسد السسدين ركني أحد أيكون
الضُروراتا؟!!  درجة إلى يرقى ل الحاجياتا الثارة! - من

ًا: مسسسعود ابسسن الصسسحابي يقسسول - كمسسا كسسان  إذاثالث
عنسسه يدرأ الذي الكلم يقول أن للمرء - يجوز عنه الله رضي
ًا السسذي الكلم يقول أن له يجوز ل سوطين.. فكيف أو سوط

والكفسسر والقهسسر، والسسذل، والقتسسل، الذبح أمته وعن عنه يدرأ
وأنواعه؟!!  ضروبه بكل المغلظ

الضُسسروراتا مسسن ُيعتبر سوطين أو سوط دفع كان وإذا
والمجازر القتل دفع يكون ل المحظوراتا.. فكيف تبيح التي

السستي ونسسسائاهم أطفسسالهم وبحسسق المسسسلمين بحق الجماعية
ُتبيسسسح السسستي الضُسسسروراتا مسسسن الطسسساغوتا بهسسسا يقسسسوم

المحظوراتا؟!! 

ًا: المسسة مجاهدي من العلم سلكه الطريق  هذارابع
مسسسعود، بسسن ونعيسسم مسلمة، بن محمد الصحابي من ابتداء
ًا بن الله وعبد نائالة، وأبي الدين صلح بالبطل ُأنيس.. مرور

ًا كسسان السسذي اليسسوبي العبيديسسة الفاطميسسة الدولسسة فسسي وزيسسر
فسسي المتمثسسل الكفسسر استئصسسال مسسن تمكن أن إلى الكافرة،
إسسسلمية دولسسة إلسسى كلهسسا الدولسسة وتغييسسر العبيديين، شعوذة
ورفسساقه اسسسلمبولي خالسسد بالبطسسل مجاهسسدة.. انتهسساء سسسنية
الساداتا!  المة خائان من المة أراحوا الذين

هسسؤلء رمسسي لسسوازمه مسسن قسسدمنا مسسا بخلف والقسسول
بالله!!  والعياذ بالكفر وغيرهم البطال

هججذه     فججي     تتعلججق     وضججوابط     تنبيهججاتا
الحالة: 

التالية:  النقاط نستخلص تقدم ما خلل من

كفسر استئصسال لضُسرورة إل الكفسر إظهسار يجوز ) ل1
وكفرهسسم.. المجرميسسن الطغسساة فسسي وأغلظ.. والمتمثل أكبر
ٍر إزالسسة أجسسل - من عمل أو - بقول الكفر إظهار نرى ول كفسس

دونه!! هو ما أو له مماثل
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جميسسع انتفسست إذا إل الوسسسيلة هسسذهُ إلسسى ُيلجسسأ ) ل2
الكفسسر صاحب الطاغوتا استئصال من تمكن التي الوسائال
ل أخسسرى وسسسبل وسسسائال توفرتا إن والمغلظ.. أما المركب

الوسيلة!  هذهُ إلى اللجوء يجوز

مسسا التحسسري يجسسب الرخصسسة بهسسذهُ ُعمسسل حسسال ) في3
دعسست مسسا الكفسسر.. إل فسسي الوقوع أو التلفظ عدم في أمكن

توسع..  أو زيادة غير من الضُرورة إليه

وكسسانت المعسساريض، اسسستخدام علسسى ُقدر حال ) في4
فسسي السسترخص إلسسى اللجسسوء يجسسوز المهمسسة.. ل لتنفيسسذ تكفي
مسسا اللسسه فسساتقوا{تعسسالى:  لقسسوله به، التلفظ أو الكفر إظهار

. 16استطعتم} التغابن: 

مسسن غيسسرهُ فسسي يجسسوز ل الجهسساد فسسي يجسسوز ) مسسا5
لغيسسرهُ يجسسوز ل المقاتسسل للمجاهسسد يجسسوز ومسسا المسسواطن،

أدلسسة عليهسسا تضُسسافرتا واضسسحة بينسسة مسسسألة القاعد.. وهسسذهُ
ً بحثها والسنة، الكتاب إلسسى وربمسا بحسث إلسى يحتاج مستقل
جديد! مصنف
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وبعد...
ّنسسه اللسسه - بفضُل يكون هنا إلى انتهسسى - قسسد وعسسونه وم

ًا الوجيز، الهام المبحث هذا القبسسول، تعسسالى اللسسه مسسن راجيسس
مسسن المسسة طلئاسسع منهسسم وبخاصسسة العبسساد، بسسه ينفسسع وأن

مسسن جزئايسسة كسسل إلسسى يحتسساجون السسذين العاملين المجاهدين
جهسسادهم فسسي وهسسم منه ليستفيدوا السلمي، الفقه جزئاياتا

راشسسدة.. إسسسلمية حيسساة استئناف أجل من الجاد ومسعاهم
مجيب.  قريب سميع تعالى إنه

وصحبه آله وعلى محمد، ونبينا سيدنا على الله وصلى 
أجمعين

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر 

المنعم عبد
مصطفى

بصير أبو حليمة؛
 هس14/6/1421
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