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حفظظظه-  الخضير خضير بن علي الشيخ شيخنا فضيلة

- الله

وبعد: وبركاته، الله ورحمة عليكم السلما

"اليظظوما" السأظظبوعية جريظظدة مظظن صظظورة إليكظظم نبعث
وفيهظظا ]،ظظظ ه13/5/1422 الجمعظظة  | يظظوما10276 [العظظدد
حقيقظظة، كلهظظا قظظال: (روايظظاتي حيظظث الحمظظد، تركي اعتراف
لقظظد الروائيظظة، أعمظظالي بطل أنا روائيا، تخيل ل ذاتية وسأيرة

الحقيقة، عنق لّي سأئمت المواربة، مللت النكار، من تعبت
شيء). بكل - اعترف السأتجواب هذا - في أنا وها

حكظظم عظظن تحدثنا كنت حيث لكم، تأييدا ذلك لك نبعث
روايظظاته فظظي ذكظظر مظظا ذكظظر بعظظدما الشظظريعة فظظي الرجل هذا

هظظذا في يتهمكم من الناس بعض من سأمعنا وقد المعروفة،
التثبظظت، وعظظدما التكفيظظر أمظظر فظظي والتهور بالسأتعجال المر

بصظحيحة، وليسظت فيكظم قيلظظت الظتي القاويظظل مظن وغيره
المتميعيظن علظى أيضظظا رد هظذا وفظظي الحظظق، حصحص والنآ

المسظظائل. بهظظذه علم وقلة جهل عندهم الذين والنهزاميين
فظظرق مظظن قظظول وبيظظانآ الحجظظة، إقامة مسألة بيانآ نأمل كما
المسألة. هذه في القائل و القول بين

الطلب وبقيظظظة وأعظظظانكم، شظظظيخنا يظظظا اللظظظه وفقكظظظم
وبركاته.  الله ورحمة عليكم والسلما السلما، يبلغونكم

.طلبكم بعض

*      *      *
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الجواب:

ًا وأنآ الله، إل إله ل أنآ أشهد و وحده لله الحمد محمظظد
وسألم. آله وعلى عليه الله صلى ورسأوله عبده

.وبركاته الله ورحمة السلما وعليكم

فيهظظا، مظظا على واطلعت الله، وفقكم رسأالتكم وصلت
أئمظظة عليظظه الحكظظم فظظي سأظظبقني وقظظد ،بغريظظب هظظذا وليظظس

الشظظعيبي عقلء بظظن حمظظود العلمة شيخنا أمثال معاصرونآ،
شظظيخنا وأيضا الرسأالة، هذه برفقة فتواه وتجدونآ الله وفقه
،جنظظاته فسظظيح وأسأظظكنه الله رحمه المنصور صالح بن محمد

.الرسأالة هذه برفقة فتواه وتجدونآ

لسأظظيما إجمظظاع، محظظل هظظو أمثظظاله وعلى عليه والحكم
ذلظظك في فزاد رواياته في قاله بما نفسه على يقر النآ وهو

،وعلمظظائهم بالمسظظلمين والسأتخفاف المبالة، وعدما الجهر
المشايخ فتوى في مذكورة  وهي- كتبه بعض في قال حيث

-

مظظن بظظه نقظظوما مظظا نحملظظك اللظظه يظظا أنظظت  (مسظظكين)1
أخطاء). 

وجهانآ وكلهما هنا، واحد والشيطانآ  ويقول: (الله)2
واحدة).  لعملة

بالملئكة.  والسأتهزاء)3

الكتثثاب     مثثن     وأمثثثاله     هذا     حكم     على     الدألة     أما
فهي:     والسنة

نخوض كنا إنما ليقولن سأألتهم  {ولئن:تعالى  قوله)1
تعتظظذروا ل تسظظتهزئونآ كنتم ورسأوله وآياته أبالله قل ونلعب

إيمانكم... الية}.  بعد كفرتم قد

عهظظدهم بعظظد من أيمانهم نكثوا  {وإنآ:تعالى  وقال)2
لهظظم... أيمظظانآ ل إنهظظم الكفر أئمة فقاتلوا دينكم في وطعنوا

ديننا.  في طعنوا لما كفر أئمة بأنهم الية}, فوصفهم

بدل والسلما: (من الصلة عليه السنة: قوله  ومن)3
فاقتلوه).  دينه
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كالتالي:      فهو     الجإماع     أما

خلف تعظظالى: (ل اللظظه رحمظظه عيظظاض القاضي  قال)1
الدما). حلل كافر المسلمين من تعالى الله سأاب أنآ

شظظتم تعظظالى: (ومظظن اللظظه رحمظظه البر عبد ابن  قال)2
أو وسأظظلم عليظظه الله صلى رسأوله شتم أو وتعالى تبارك الله

كظظانآ إذا قتظل عليهظظم اللظه صظلوات اللظظه أنبيظظاء من نبيا شتم
اسأتتابة). بل للسألما مظهرا

اللظظه سأظظب تعظظالى: (أمظظا الله رحمه حزما ابن  وقال)3
مجرد). كفر أنه يخالف مسلم الرض ظهر على فما تعالى

سأظظب مظظن تعظظالى: (وإنآ اللظظه رحمه تيمية ابن  قال)4
يعتقظظد السظظاب كظظانآ سأواء وباطنا ظاهرا كفر رسأوله أو الله
هظظذا اعتقاده عن ذاهل كانآ أو مستحل كانآ أو محرما ذلك أنآ

قظظول اليمانآ بأنآ القائلين السنة أهل وسأائر الفقهاء مذهب
. 1وعمل)

اللظظه رحمظظه الشظظيخ آل اللظظه عبد بن سأليمانآ  وقال)5
أو بظظالله اسأظظتهزأ الحميظظد": (فمظظن العزيز "تيسير في تعالى
حقيقظظة يقصظظد لظظم هازل ولو كفر، بدينه أو برسأوله أو بكتابه

 إجماعا) اهظ السأتهزاء

فيجظظب بهظظا اعظظترف وقظظد أقظظواله هظظذه كظظانت ومظظن
بإقراره.  وأخذه بها محاكمته

- ويقصظظدونآ عليظظه الحجظظة إقامظظة من لبد دعوى؛ وأما
فظظي قصظظدهم هظظذا وتحذيره، وتنبيهه معه الحوار هنا بالحجة
 – فقط الحجة

؛فيقولظظونآ أقظظواله، وبيظظن بينظظه التفريظظق دعوى؛ وأيضا
،"الحجظظة عليظظه ُتقظظاما حظظتى بكظافر فليس هو أما ،كفر قوله"

قبلهم؟ َمْن قاله ما بالحجة ويقصدونآ

.512 : صالصارما 1
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وزلثثة     باطلة     الشخص     هذا     في     الدعوتان     هاتان
لسأباب:      وخيمة     وطامة

أصظظل فظظإنآ الرسأالة، لصل مناقض منه وقع ما  أنآ)1
التأويظظل ول الجهل فيه ُيقبل ل وهذا الشهادتانآ، هو الرسأالة

أصل. 

وأنظظه ذلك في بالجهل بالعذر وقلنا معهم تنزلنا  ولو)2
عظظائش الشظظخص هذا فإنآ وصفوا، التي الحجة لقامة يحتاج

بيظظن عائشظظا كظظانآ ومظظن العلظظم، من ومتمكن المسلمين بين
الحجظظة عليظظه قظظامت فقظظد العلظظم مظظن متمكنظظا المسظظلمين

والنقظظاش الحظظوار هظظي الحجظظة جعظظل الباطظظل ومن بالمكانآ،
والتمكن. المكانآ وهو آخر نوع وهناك نوع فهذا فقط،

عظدما إلظى راجظع المسائل هذه مثل في الخطأ وسأبب
فيهمظظا، والخلظظط الدينيظظة والحكظظاما السأظظماء مسظظألة إتقظظانآ
كلهظا وهظظل بالحجظظة، والحكظظاما السأظظماء علقظظة فهظظم وعظظدما

 تفصيل؟ هناك أما بالحجة مرتبطة

في     حجة     والتمكن     المكان     أن     على     الدألة     ومن
اللثثه     تعظيثثم     أصثثل      ومنهثثا  -     الظثثاهرة     المسثثائل
وأن     وتثثوقيره     الرسأثثول     احثثترام     وأصثثل     ومحبتثثه

يلي:      ما  -      ذلك     ُيناقض     لهما     الساب

تعظظالى قوله على الله: تعليقا رحمه تيمية ابن  قال)1
قظظامت فيظظه}: (والحجظظة والغظظوا القظظرآنآ لهظظذا تسظظمعوا {ل

ل والتظظدبر السأظظتماع مظظن وتمكنهظظم المبلظظغ الرسأظظول بوجود
واختار القرآنآ سأماع تجنب من الكفار ففي السأتماع بنفس
. اهظ2غيره)

برسأله الله أيضا: (حجة الله رحمه تيمية ابن  وقال)2
علظظم اللظظه حجظظة شظظرط من فليس العلم من بالتمكن قامت

اسأظظتماع عظظن الكفظظار إعظظراض يكظظن لظظم ولهذا بها المدعوين
.3عليهم) الله حجة قياما من مانع وتدبره القرآنآ

شظظرط من أيضا: (ليس الله رحمه تيمية ابن  وقال)3
الشرط بل العالم في مكلف كل إلى يصل أنآ الرسأالة تبليغ

16/166 الفتاوى 2
الثالث المقاما في ،113ص المنطقيين، على الرد كتاب 3
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فرطظظوا إذا ثظظم إليهظظم ذلظظك وصول من المكلفونآ يتمكن أنآ
عليظظه يجظظب بما فاعله قياما مع إليهم وصوله في يسعوا فلم
.4منه) ل منهم التفريط كانآ

فظظي اللظظه رحمظظه الوهاب عبد بن محمد الشيخ  قال)4
كلمظظه قظظال: (واذكظظر السلف كفره من ذكر بعدما له رسأالة

كيظظف الظظردة - في البهوتي منصور - أي وشرحه القناع في
"وقظظد منصظظور؛ قظظال ثظظم عندكم موجودة كثيرة أنواعا ذكروا
أهظظل عقائد من كثيرا وأفسدوا الفرق هذه في البلوى عمت

ثظظم بحروفظظه لفظظظه هذا والعافية"، العفو الله نسأل التوحيد
هظظؤلء مظظن واحد قال هل ماله، وحكم منهم الواحد قتل ذكر
ل أنظظواعهم يكفظظر هظظؤلء إنآ منصظظور زمظظن إلى الصحابة من

أهظظل و التحظظاد أهظظل هظظي ذكرهظظا التي والطوائف ،5أعيانهم)
والباطنيظظة، والقرامطظظة والرافضظظة الصظظوفية وغلة الحلظظول

التفريظظق عظظدما علظظى للجمظظاع محمد الشيخ نقل إلى فانظر
ُذكرت. التي الطوائف في والقائل القول بين

معلوما أنكروا لنهم بكر، أبي زمن المرتدين  قصة)5
أقوالهم. وبين بينهم الصحابة يفرق فلم ظاهرا،

:6"الظظدرر" فظظي اللظظه رحمظظه بطيظظن أبا الشيخ  وقال)6
وكلما والحظظاديث اليظظات ظظظاهر المعيظظن تكفيظظر فظظي (نقول
معظظه فعبظظد بظظالله أشظظرك مظظن كفر على تدل العلماء جمهور

 {إنآ:تعظظالى قظظال ،وغيره المعين بين الدلة تفرق ولم غيره
 {فظظاقتلوا:تعظظالى وقظظال بظظه}، يشظظرك أنآ يغفظظر ل اللظظه

مظظن واحظظد كل في عاما وهذا وجدتموهم}، حيث المشركين
المشركين). 

: (العلمظظاء7"الظظدرر" فظظي اللظظه رحمظظه أيضظظا  وقظظال)7
فحكمظظوا السأتتابة، بعد قتل السألما عن ارتد يقولونآ: فمن

بظظالردة الحكظظم بعظظد فالسأظظتتابة باسأتتابته، الحكم قبل بردته
حكظظم البظظاب هظظذا في ويذكرونآ لمعين تكونآ إنما والسأتتابة

اسأظظتحل أو الخمظظس العبظظادات مظظن واحظظدة وجوب جحد من
فيه شك أو ذلك ونحو والخنزير كالخمر المحرمات من شيئا
الشظظرك فظظي ذلظظك يقولظظوا ولظظم يجهلظظه ل مثله كانآ إذا يكفر

يقيظظدوه ولظظم كفظظره أطلقظظوا بظظل ،بعضظظه ذكرنظظا ممظظا ونحظظوه

28/125 الفتاوى بتصرف، 4
10/69:الدرر 5
6 10/401  -402
7 10/402
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أنآ ذكرنظظا وكمظظا ،وغيظظره المعيظظن بيظظن فرقظظوا ول ،بالجهظظل
لمعين) اهظ. تكونآ إنما السأتتابة

غيظظر التعبير بهذا ُيريد يجهله"؛ ل مثله كانآ وقوله: "إذا
باديظظة فظظي عظظاش مظظن مثظظل المسظظلمين مظظع عائشا كانآ من

عائشظظا كظظانآ مظظن أمظظا بكفر، عهد حديث أو كفر بلد أو بعيدة
الزكظظاة ول الصظظلة فظظي العظظذر منظظه ُيقبل فل المسلمين بين

أولى. باب من هذا ؟ورسأوله الله بسب فكيف ،ونحوه

الزكاة كتاب في الله  رحمه"المغني" صاحب  قال)8
بين السألما ببلد ناشئا مسلما كانآ وجوبها: (وإنآ أنكر فيمن
المرتدين). أحكاما عليه تجري مرتد فهو العلم أهل

أنآ علظظى الئمظظة الله: (اتفق رحمه تيمية ابن  وقال)9
حظظديث وكظظانآ واليمظظانآ العلم أهل عن بعيدة ببادية نشأ من

الظظظاهرة الحكظظاما هظظذه مظظن شظظيئا فظظأنكر بالسأظظلما العهظظد
بظظه جظظاء مظظا يعظظرف حظظتى بكفظظره يحكظظم ل فظظإنه المتظظواترة
. اهظ8الرسأول)

ن عائشا كانآ إذا أما إذا وهظذا يعظذر، فل المسظلمين بي
ولظظو ورسأظظوله اللظظه بسظظب فكيظظف الظاهرة الحكاما في كانآ
 مقررا؟ روائيا كانآ ولو هازل؟ كانآ

اللظظه: (كلما رحمظظه الرحمظظن عبد بن إسأحاق  قال)10
فظظإنه ،بظظالله أشظظرك مظظن تكفيظظر عنظظد الصظظل أنآ الظظدين أئمة

مسظائل فظظي التعريف يذكرونآ ل ،قتل وإل تاب فإنآ ُيستتاب
قد التي الخفية المسائل في التعريف يذكرونآ إنما ،الصول

بعض فيها نازع كمسائل ،المسلمين بعض على دليلها يخفى
 اهظ.9خفية) مسالة في أو والمرجئة كالقدرية البدع أهل

تحتظاج ل الصول مسائل أنآ على يدل السابق والكلما
مظظن التمكن لوجود المسلمين بين عائشا كانآ لمن للتعريف

مظظن رسأظظوله واحظظتراما وتظظوقير اللظظه تعظيظظم فظظإنآ التعريظظف،
وكظظانآ ناقضها لمن فيها تعريف فل الظاهرة الصول مسائل

التعريف.  مكانآ في

ل     ورسأثثوله     اللثثه     سأثب     مثثن     أن     علثى     الدألة     أما
قاعثثدة     فثثي     يثثدخل     ول     ،  أقثثواله     وبيثثن     بينثثه     يفثثرق

يلي:      ما     ،  والعين     النوع     بين     التفريق

11/407 :الفتاوى 8
المعين تكفير رسأالة 9
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أو اللظظه سأظظب مظظن اللظظه: (وإنآ رحمه تيمية ابن قال)1
ذلظظك أنآ يعتقظظد الساب كانآ سأواء وباطنا ظاهرا كفر رسأوله
مظذهب هظذا اعتقاده عن ذاهل كانآ أو مستحل كانآ أو محرما

قظظول اليمظظانآ بظظأنآ القظظائلين السظظنة أهظظل وسأظظائر الفقهظظاء
. 10وعمل)

كانآ ولو حتى والباطن الظاهر في الكفر عليه فأجرى
يقصد ولم مقررا روائيا كانآ ولو بل يعتقد، أو يقصد لم ذاهل

الكفر. 

تكلظظم من الله: (إنآ رحمه الحنفي نجيم ابن وقال) 2
عظظبرة ول الكظظل عنظظد كفظظر لعبظظا أو هظظازل الكفظظر بكلمظظة

. 11باعتقاده)

فل الكفظظر، بكلمظظة تكلظظم فقظظد ورسأوله الله سأب ومن
السظظب هظظو الظظذي قظظوله إنآ يقظظال كيظظف , بل باعتقاده عبرة

باعتقاده.  عبرة فل قال هنا أنه مع فل، القائل كفر,أما

أنآ علظظى الئمظظة الله: (اتفق رحمه تيمية ابن  وقال)3
حظظديث وكظظانآ واليمظظانآ العلم أهل عن بعيدة ببادية نشأ من

الظظظاهرة الحكظظاما هظظذه مظظن شظظيئا فظظأنكر بالسأظظلما العهظظد
بظظه جظظاء مظظا يعظظرف حظظتى بكفظظره يحكظظم ل فظظإنه المتظظواترة
.12الرسأول)

الزكاة كتاب في الله  رحمه"المغني" صاحب  قال)4
السأظظلما ببلد ناشظظئا مسظظلما كظظانآ (وإنآ وجوبهظظا: أنكر فيمن

.المرتدين) أحكاما عليه تجري مرتد فهو العلم أهل بين

إنكظظار في المسلمين بين عائشا كانآ من يعذر لم وهنا
؟ورسأوله بالله بالسخرية فكيف الزكاة

وسألم عليه الله صلى الله رسأول  (أنآ:البراء  وعن)5
عنقه اضرب أنآ أبيه امرأة نكح رجل إلى وبعثه راية له عقد
تحريمظظه بالضظظرورة معلومظظا أمظظرا اسأتحل لنه ،13ماله) وخذ

لظظه يقظظل فلظظم ،العلم من متمكنا المسلمين بين عائشا وكانآ

512: الصارما 10
5/134 :الرائق البحر 11
11/407 :الفتاوى 12
فظظي الجظظارود وابظظن والظظبيهقي والظظدارمي والنسائي داود أبو رواه 13

صحيحه
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الحجظظة معظظه! لنآ الحظظوار أقظظم ؛وسألم عليه الله صلى النبي
الظاهرة.  المسائل في بالمكانآ قامت

"الكبير الشرح" في الله رحمه عمر أبي ابن  وقال)6
كالناشظظئ ذلظظك يجهظظل ل ممن كانآ (وإنآ الصلة: جحد فيمن

،الجهظظل ادعظظاء منظظه ُيقبظظل لظظم المصظظار فظظي المسلمين بين
سأظظب بمظظن ظاهرة), فكيف الوجوب أدلة لنآ ،بكفره وحكم

 ورسأوله؟ الله

علمظظانآ: علظم اللظه: (العلظم رحمظظه الشظافعي  قال)7
مثظظل جهلظظه عقلظظه علظظى مغلظظوب غيظظر بالغظظا يسظظع ل عامظظة

رمضظظانآ شظظهر صوما الناس على لله وأنآ الخمس الصلوات
حظظرما وأنظظه أمظظوالهم فظظي وزكظظاة اسأظظتطاعوه إذا البيت وحج

هذا معنى في كانآ وما والخمر والسرقة والقتل الزنا عليهم
أنفسظظهم مظظن ويعلموه, ويعطظظوه يعقلوه أنآ العباد كلف مما

ه,وهظذا عليهظم حرما ما عنه يكفوا وأنآ وأموالهم الصظنف من
عنظظد عامظظا وجظظودا اللظظه كتاب في نصا موجود العلم من كله
يحكونه عوامهم من مضى عمن عوامهم ينقله السألما أهل
فظظي يتنظظازعونآ ول وسأظظلم عليظظه اللظظه صظظلى الله رسأول عن

فيظظه يمكظظن ل الظظذي العلظظم وهظظذا عليهظظم وجظظوبه ول حكظظايته
. اهظ14التنازع) فيه يجوز ول والتأويل الخبر من الغلط

،الصظظول أعظم من وهو الله تعظيم العاما العلم ومن
الجهل.  أو التأويل ول فيه الغلط يمكن فل

اللظظه: رحمظظه الوهظظاب عبظظد بن محمد الشيخ وقال) 8
عليه ُيجرى , أي15الظاهرة) المسائل في يعذر ل تيمية (ابن

فيمظظن والظظردة الكفر اسأم إجراء ذلك ومن فيها، يستحقه ما
ذلك.  فيه وجد

 (إنآ:تيميظظة ابن كلما من الله رحمه بطين ابا  ونقل)9
المسظظلمين مظظن والعامظظة الخاصة يعلم التي الظاهرة المور

شظظريك ل وحظظده الله بعبادة المر مثل ،السألما دين من أنها
تحريم ومثل ،والمشركين والنصارى اليهود معاداة ومثل له

فيكفظظر ذلظظك ونحظظو والميسظظر والخمظظر والربظظا الفظظواحش
.16مطلقا)

357 ،359  ص:الرسأالة 14
9/405 الدرر 15
373-10/372 :الدرر من ملخصا 16
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وكظظانآ أمظظره ظهر  (ما:الله رحمه تيمية ابن عن ونقل
.17يعذر) ل فإنه والوامر الخبار من الدين دعائم من

فظظي اللظظه رحمظظه اللطيظظف عبظظد ذلظظك مثظظل  وقظظال)10
.18المنهاج

تعظظالى اللظظه رحمهظظم : (والعلمظظاء19الظظدرر  وفظظي)11
يقظظل ولظظم ،المرتد حكم باب وذكروا السأتقامة منهج سألكوا

أنظظه يعلظظم ل وهظظو كفظظرا فعظظل أو كفظظرا قال إذا إنه منهم أحد
كتظظابه فظظي اللظظه بين وقد ،بجهله يكفر ل أنه الشهادتين يضاد

عقظظاب عنهظظم يرفظظع فلم مقلدونآ جهال المشركين بعض أنآ
فظظي يجظظادل من الناس  {ومن:تعالى قال كما ،بجهلهم الله
{... :قظظوله إلظظى }،مريظظد... شيطانآ كل ويتبع علم بغير الله
السعير}). عذاب إلى

والخلصة: 

كظظافر فهذا ،ونحوه آياته أو رسأوله أو الله سأب من أنآ
ولظظو ،التأويظظل ول بالجهظظل العذر فيه يصح ول ،وظاهرا باطنا
- معظظه الحجظظة إقامظظة دعظظوى وأنآ مقررا، روائيا أو هازل كانآ
كظظونه وأنآ-  لغيظظر فقظظط والتنظظبيه والنقاش الحوار هي التي

بيظظن ُيفرق أنآ أو حجة، وليس يكفي ل المسلمين بين عائشا
مظظن ذلظظك فكظظل ورسأظظوله، الله سأب باب في والقائل القول

ذكره.  سأبق كما دليل عليها ليس التي الباطلة الدعاوى

على خيرا الله وجزاكم ،عندكم للخوانآ سألمنا وبلغوا
قلتم. ما

وصظظحبه آلظظه وعلظظى محمظظد نبينظظا علظظى اللظظه وصظظلى
أجمعين. 

بن علي أخوكم؛
الخضير خضير

ظه 25/5/1422
  بريدة/ القصيم

10/388 الدرر: 17
101 ص 18
19 11/479، 478
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