
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء العالم الشٌخ أجوبة سلسلة
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 الخلٌفة فً شرط العدالة -1

 اآلخرة فً للذنب المكفرة الدنٌا عقوبة -2

 بالكفار االستعانة -3

 الشامً عبادة إلى:

 السؤال:

 ،وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم ،وأٌدن هللا نصرن لٌلالج شٌخنا

 مماتلة هو السلطة اغتصاب )حكم ٌلً: ما المتسلط الغاصب الحاكم حكم فً تربةاأل زالةإ دوسٌة فً ورد -1

 الدماء وسفن لتل من وأن العدالة الخلٌفة شروط من أن ونعلم ،ٌمتل( أو ٌخلع حتى مستمرا لتاال بالسالح المغتصب

 )الطرٌمة بعنوان السؤال جواب وبٌن سبك ما بٌن تعارض ٌوجد فهل ،للعدالة فالد األمة من السلطان غتصبوا

 المتغلب السلطان فً جدٌد فهم لدٌنا أصبح فهل تعارض ٌوجد ال وإن ؟المتغلب( والسلطان الخالفة إللامة الشرعٌة

 أرجو التوضٌح ؟...المدٌم الفهم ٌلغً

 تنظٌم لِبل من الشرعً الحد علٌه ُطبّك من فهل ،الدولة تنظٌم لبل من المسلمٌن على للحدود ا  تطبٌم الٌوم نشاهد -2

؟ ...علٌه ٌحاسب وال المٌامة ٌوم هللا أمام ذنبه من ئبر لد ،الحدود بعض تطبك لد التً الدول بعض لبل من أو الدولة

 أرجو التوضٌح

 بعض مع وتتحالف الكفر دول من أصدلاء عن لها تبحث نأ هللا بإذن لرٌبا المادمة الخالفة لدولة ٌجوز هل -3

 الدول بعض إضعاف من الخالفة تتمكن حتى المصالح التماء باب من مثال كألمانٌا فعال حربٌة كانت وإن الكفر دول

 مع التحالف جواز لٌاس ٌجوز وهل. كفنزوٌال حكما   المحاربة الدول مع إال ٌجوز ال األمر هذا أن أم ،وفتحها

 ؟الحدٌبة صلح فً فعال المحاربٌن لرٌش مصالحة من  الرسول به لام ما على فعال اربٌنالمح

 فٌكم هللا وبارن

 
 الجواب:

 من لدٌن الموجودة النسخة أن وٌبدو السؤال، جواب فً ورد عما ٌختلف ال فهو الدوسٌة فً ورد لما بالنسبة -1

 ...المتسلط حكم ففٌها أٌدٌنا بٌن التً النسخة أما المتسلط، حكم فٌها ٌكن لم لدٌمة نسخة هً الدوسٌة

 ...57 ص الحكم نظام فً موجود المتسلط حكم فإن وكذلن

 .الدوسٌة فً جاء وما السؤال جواب فً جاء ما بٌن تنالض ال فإنه وهكذا

 متنعوٌ أمره وٌصلح ٌتوب أن بعد إال ٌباٌع ال المتغلب والسلطان صحٌح، فهذا الخلٌفة فً شرط العدالة أن أما

 وعدل عمله سوء عن وعاد وأصلح تاب فمن تعلم وكما البٌعة، لبل فٌه تتحمك العدالة أن أي وٌباٌعوه، بصالحه الناس

 فملت وظلمه تسلطه مع ٌباٌع أنه فظننت عندن حدث التباسا   أن وٌبدو. فٌه تحممت لد العدالة وتكون عدال   ٌصبح فإنه

 فتتحمك بعدله الناس والتنع وأصلح تاب إذا إال خلٌفة ٌباٌع ال فهو كذلن تلٌس المسألة ولكن عدل، غٌر وهو ٌباٌع كٌف

 .ٌباٌعونه ثم فٌه العدالة

 .اتضح لد األمر ٌكون أن آمل



 فً السؤال هذا على أجبنا أن سبك ولد هللا، بشرع تحكم دولة من كان إذا الذنب ٌكفر العموبات تطبٌك -2

 نصه: علٌن وأعٌد م22/01/2014

 إسالمٌة، دولة من شرعٌة عقوبة كانت إذا صحٌح فهذا المٌامة؟ ٌوم الذنب تكفر العموبة هل اآلخر: لالسؤا أما)

 ذلن: وتفصٌل الوضعٌة، بالموانٌن تحكم ولٌست ،هللا بشرع تحكم دولة من أي

اِمِت، ْبنِ  عُبَاَدةَ  َعنْ  مسلم أخرج -  ُتْشِرُكوا اَل  أَنْ  َعلَى ُتَباٌُِعونًِ» مَاَل:فَ  َمْجِلٍس، فًِ  هللاِ  َرسُولِ  َمعَ  ُكنَّا لَاَل: الصَّ

ًئا، بِاللِ  ٌْ مَ  الَّتًِ النَّْفسَ  َتْقُتلُوا َواَل  َتْسِرقُوا، َواَل  َتْزُنوا، َواَل  َش ، إاِلَّ  هللاُ  َحرَّ  َوَمنْ  هللاِ، َعلَى َفأَْجُرهُ  ِمْنُكمْ  َوَفى َفَمنْ  بِاْلَحقِّ

ًئا أََصابَ  ٌْ ًئا أََصابَ  َوَمنْ  لَُه، َكفَّاَرة   َفهُوَ  بِهِ  َفُعوقِبَ  َذلِكَ  ِمنْ  َش ٌْ ِه، هللاُ  َفَسَتَرهُ  َذلِكَ  ِمنْ  َش ٌْ  َعَفا َشاءَ  إِنْ  هللاِ، إِلَى َفأَْمُرهُ  َعلَ

َبهُ  َشاءَ  َوإِنْ  َعْنُه،  الذنب ذلن على ٌعذب فال المٌامة، ٌوم له كفارة فعموبته الدنٌا فً عولب من أن ٌبٌن فالحدٌث ،«َعذَّ

 للحكم خلٌفة فٌها ٌباٌع التً اإلسالمٌة الدولة عموبة هً المكفرة العموبة أن كذلن الحدٌث من وواضح. اآلخرة فً

ًئا أََصابَ  َوَمنْ  هللاِ، َعلَى َفأَْجُرهُ  ِمْنُكمْ  َوَفى َفَمنْ ... ُتَباٌُِعونًِ» بالمول: بدأ  الرسول حدٌث فإن باإلسالم، ٌْ  َذلِكَ  ِمنْ  َش

 فعقوبة وعلٌه باإلسالم، ٌحكم الذي للحاكم هً والبٌعة البٌعة، على متولفة المكفرة فالعموبة ،«لَهُ  َكفَّاَرة   َفهُوَ  بِهِ  َفُعوقِبَ 

 .انتهى (.وأحكم أعلم وهللا باإلسالم، تحكم التً الدولة عقوبة هً اآلخرة فً للذنب المكفرة الدنٌا

 :شرعا   ٌجوز ال إنه... بهم نةاالستعا بمعنى الكافرة الدول مع التحالف عن سؤالن -3

 فٌه: ورد ولد بالكفار" "االستعانة باب الثانً الجزء الشخصٌة فً موضح وهو -أ

 أنس عن والنسائً أحمد رواه فلما مستملة، دولة بوصفهم المتال فً بالكفار ٌستعان أن ٌجوز ال أنه على الدلٌل )أما

 أو مستملة كمبٌلة الحرب فً كٌانهم عن كناٌة الموم ونار «نالمشركٌ بنار تستضٌئوا ال» : هللا رسول لال لال:

 رسول خرج» لال: الساعدي حمٌد أبً إلى بسنده فساق هللا عبد أبو الحافظ أخبرنا ما والصحٌح البٌهمً: ولال. كدولة

ٌَّة خلَّف إذا حتى  هللا  قال: سالم بن هللا عبد رهط وهو قٌنقاع بنً قالوا هؤالء؟ من قال: كتٌبة إذا الوداع ثن

 رد  الرسول فإن «بالمشركٌن نستعٌن ال فإّنا فلٌرجعوا، لهم قولوا قال: دٌنهم، على هم بل ال، قالوا: وأسلموا؟

 من باعتبارهم راٌتهم تحت وجاءوا كافرة، كتٌبة فً مجتمعة طائفة جاءوا ألنهم لٌنماع، بنً من سالم بن هللا عبد رهط

 تحت جاءوا لكونهم كان فرفضهم. رفضهم ذلن أجل ومن. كدولة وكانت معاهدات، سولالر وبٌن بٌنها التً لٌنماع بنً

 علة ٌتضمن هذا حمٌد أبً وحدٌث. أفرادا   جاءوا حٌن خٌبر فً بالٌهود االستعانة  لبوله بدلٌل دولتهم، وفً راٌتهم

 إذا» ٌمول: فإنه الحدٌث نص فً ظاهرة الحدٌث فً والعلة. الحكم عدم عدمت وإذا الحكم، وجد وجدت إذا شرعٌة

 راٌة له مستمل جٌش أنهم كتٌبة كونهم معنى فإن «سالم بن هللا عبد رهط وهو قٌنقاع بنً قالوا: هؤالء من قال: كتٌبة

 دولة، بممام هم الذٌن الٌهود لٌنماع بنً ومن مستملة، راٌة لها كافرة كتٌبة كونهم فصار. راٌة كتٌبة لكل ألن مستملة،

 وعلى ذلن، على بناء ٌرجعوا أن أمرهم أنه بدلٌل فمط، كفارا   كونهم ال ردهم، علة هو معاهدات سولالر وبٌن بٌنهم

 على مسلط فإنه «المشركٌن بنار تستضٌئوا ال» أنس: حدٌث هذا وٌؤٌد. فمط اإلسالم رفضهم على ال اإلسالم، رفضهم

 االستعانة رفض هو ذلن معنى فإن مشرن، أنه مع أحد مولعة نفس فً بمزمان االستعانة الرسول لبول ٌؤٌده كما الكٌان

 كافرة، لبٌلة أو كافرة، كطائفة بالكفار االستعانة تكون هذا وعلى. فردا   بوصفه به االستعانة ولبول كٌانا ، بوصفه بالكافر

  نبًال مع خرجت خزاعة كون وأما. الوجوه من بوجه وال تجوز ال دولتهم من وكجزء راٌتهم، وتحت كافرة دولة أو

 فً خزاعة أن وذلن مستمل، كٌان لها بطائفة االستعانة جواز على ٌدل ال فإنه مستملة، لبٌلة وهً الفتح عام لرٌش على

 وإنه» نص: المعاهدة فً ورد فحٌن المسلمٌن، وبٌن لرٌش بٌن الصلح معاهدة كتبت حٌن حاضرة كانت الحدٌبٌة عام

 رواه «فٌه دخل وعهدهم قرٌش عقد فً ٌدخل أن أحب ومن فٌه، دخل وعهده محمد عقد فً ٌدخل أن أحب من

 عمد فً نحن فمالوا: بكر بنو وتواثبت وعهده، دمحم عمد فً نحن فمالوا: خزاعة تواثبت النص هذا على وبناء. أحمد

 فً الرسول وأدخلها والمسلمٌن، لرٌش بٌن التً المعاهدة هذه فً المسلمٌن مع خزاعة فصارت. وعهدهم لرٌش

 الدولة من وكجزء المسلمٌن راٌة تحت كمبٌلة حاربت تكون ولذلن. المعاهدة بحسب دولته من كجماعة حماٌته

 حلف الرسول وبٌن بٌنها كان خزاعة أن من ٌتوهم ما وأما. كالكٌان ال كاألفراد فٌكونون مستملة، كطائفة ال اإلسالمٌة،

 (...خزاعة وبٌن الرسول بٌن ال رٌشل وبٌن الرسول بٌن كانت المعاهدة فإن. صحٌح فغٌر معاهدة أو



 للدولة التابعٌن الذمة أهل من للكفار وٌجوز بهم، االستعانة أو كافرة دولة أي مع التحالف ٌجوز فال وعلٌه

 .جٌشها فً ٌكونوا أن اإلسالمٌة

 نصها: وهذا الدستور ممدمة من "190" رلم المادة فً موضح هذا وكذلن -ب

 السٌاسٌة، كالمعاهدات بها ملحك أو جنسها، من هو وما العسكرٌة، المعاهدات تا  با منعا   تمنع - 191 المادة)

 والمالٌة، والتجارٌة، االلتصادٌة، والمعاهدات جوار، حسن معاهدات عمد وٌجوز. والمطارات المواعد تأجٌر واتفالٌات

 .انتهى (.الهدنة ومعاهدات والثمافٌة،

 ٌلً: ما شرحها فً ورد ولد

 والشروط المواعد وتحدٌد معٌنة عاللة تنظٌم بغرض بٌنها فٌما الدول تعمدها اتفالات أنها هو اتالمعاهد تعرٌف)

 ٌكون أن المعاهدة انعماد لصحة ٌشترط أنه إال... الموادعات المسلمٌن فمهاء وٌسمٌها. العاللة هذه لها تخضع التً

. العاللة ذات الشرعٌة األحكام من لغٌرها باإلضافة المدة، محددة تكون كأن الشرع، أجازه لد التعالد موضوع

 ...أنواع والمعاهدات

 كناٌة الموم ونار والنسائً، أحمد رواه «اْلُمْشِرِكٌنَ  بَِنارِ  َتْسَتِضٌُئوا ال» : لموله فحرام العسكرٌة المعاهدات وأما

 عنها، هللا رضً عائشة عن مسلم رواه. «بُِمْشِرك   أَْسَتِعٌنَ  َفلَنْ » والسالم: الصالة علٌه ولموله الحرب، فً كٌانهم عن

 َعلَى بِاْلُكفَّارِ  َنْسَتِعٌنُ  الَ » : ولوله ،«بُِمْشِرك   َنْسَتِعٌنُ  ال إِنَّا» عنها: هللا رضً عنها ماجه وابن داود أبً وعند

 (...المنذر بن سعٌد عن شٌبة أبً ابن رواه «اْلُمْشِرِكٌنَ 

 .أعاله المبٌنة لألدلة وذلن معهم التحالف أو دولة،ك بالمشركٌن االستعانة تحرم فإنها وعلٌه

 معا   ٌماتلوا أن ٌعنً التحالف ألن تحالفا   لٌس فهو ولرٌش،  الرسول بٌن الحدٌبٌة صلح موضوع أما -ج

 على حربٌٌن كفار وبٌن  الرسول بٌن محددة لمدة )هدنة( صلح هو حدث الذي وإنما... األمور من ذلن ونحو

 أرض على لائما   كٌانهم كان إذا فعال   المحاربٌن الكفار وبٌن بٌننا هدنة تعمد أن ٌجوز ولذلن ح،تفت أن لبل أرضهم

 تعنً ألنها معهم اتفالٌة أي عمد ٌجوز فال المسلمٌن من احتلوها أرض على كٌانهم كل كان إذا أما. فتحها لبل لهم

 المسلمون فتحها أرض على كله المائم ٌهود انكٌ على ٌنطبك وهذا شرعا ، حرام وهذا ألرضنا باحتاللهم اعترافا  

 نصها: وهذا "رابعها" بند تحت 189 المادة فً هذا ذكر ولد. معهم اتفالٌة أي عمد ٌجوز فال

 أربعة: اعتبارات على تموم العالم فً المائمة الدول من بغٌرها الدولة عاللة :189 )المادة

......... 

. التصرفات لكافة أساسا   الحرب حالة معها نتخذ أن ٌجب مثال   ئٌل()كإسرا فعال   المحاربة الدول رابعها:

 (.البالد دخول من رعاٌاها جمٌع وٌمنع. ال أم هدنة وبٌنها بٌننا أكانت سواء فعلٌة، حرب فً وإٌاها كأننا وتعامل

 .انتهى

 ٌلً: ما شرحها فً جاء ولد

 هذا ألن الدائمٌة الهدنة أو الدائم المتال ولف أي فعال ، المحاربة الدول هذه مع الدائم لحالص ٌجـوز وال...)

 على سبحانه هللا ٌظهره حتى اإلسالم نشر تمنع الدائمٌة الهدنة أن كما المٌامة، ٌوم إلى ماض وهو الجهاد، ٌُعطل

ُكونَ  فِْتَنة   َتُكونَ  اَل  َحتَّى َوَقاتِلُوُهمْ ﴿ سبحانه هللا ٌمول. كله الدٌن ٌَ ٌنُ  َو ِ  ُكلُّهُ  الدِّ  الرسول وٌمول [،39 ]األنفال ﴾لِلَّ

: « َُبَعَثنًِ ُمْنذُ  َماض   َواْلِجَهاد  ُ
تًِ آِخرُ  ٌَُقاتِلَ  أَنْ  إِلَى هللاَّ الَ  أُمَّ جَّ  هللا رضً أنس طرٌك من داود أبو أخرجه «الدَّ

 .عنه

 أما عن الصلح المؤلت مع هذه الدول، والولف المؤلت لحالة الحرب، فإنه ٌنظر:

لدولة، التً تجري بٌننا وبٌنها الحرب الفعلٌة، لها أرض غٌر إسالمٌة ٌموم كٌانها علٌها فإنه إذا كانت ا -* 

 ٌجوز الصلح معها بهدنة مؤلتة، أي ولف حالة الحرب معها مدة مؤلتة، إذا كان ذان الولف فً مصلحة اإلسالم
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 .الشرع ٌمرها وبشروط والمسلمٌن،

 دولة وبٌن المدٌنة، فً  الرسول ألامها التً الدولة اإلسالمٌة، ولةالد بٌن كان فهو الحدٌبٌة صلح ذلن ودلٌل

 .إسالمٌة أرضا   تكن لم أي بعد، ماإلسال ٌفتحها لم لها أرض على كٌانها المائم لرٌش

 ال أي إسالمٌة، أرض على كله كٌانها لائما   الفعلٌة، الحرب وبٌنها بٌننا تجري التً الدولة، كانت إذا أما - *

 الصلح ٌجوز ال فإنه لفلسطٌن، المغتصبة ٌهود دولة )إسرائٌل( مثل بعد، المسلمون ٌفتحها لم لها أرضا   هاكٌان ٌضم

 حرام وهذا بّد، وال إسالمٌة أرٍض  عن لها تنازال   ٌعنً معها الصلح وألن شرعا ، باطل الدولة هذه لٌام ألن معها،

 معها عمدها هدنة هنان أكانت سواء لائمة، معها ةالفعلٌ الحرب حالة تستمر أن ٌجب بل اإلسالم، فً وجرٌمة

 .تكن لم أم المسلمٌن بالد فً الشرعٌٌن غٌر الحكام

 ومعتدٌة، مغتصبة ألنها شرعا   حرام هو األرض من شبر على ولو ٌهود دولة مع صلح أي فإن وهكذا

 ومن تملكها من وتمكٌنها ،إسالمٌة أرض عن لها تنازل هو معها والصلح المسلمٌن، أرض على كله لائم   وكٌانها

 جٌوشهم فتنفر محاربتها، جمٌعا   المسلمٌن على ٌحتم واإلسالم. شرعا   ٌجوز ال وهذا فٌها، المسلمٌن على السٌطرة

 لال منها، المسلمٌن بالد واستنماذ ٌهود دولة على المضاء حتى ذلن وٌستمر فٌها، جنودا   المادرٌن وتجمع للمتال،

ْجَعلَ  َولَنْ ﴿ تعالى: ٌَ  ُ
ُكمْ  اْعَتَدى َفَمنِ  سبحانه: ولال ]النساء[، ﴾َسبٌِاًل  اْلُمْؤِمنٌِنَ  َعلَى لِْلَكافِِرٌنَ  هللاَّ ٌْ هِ  َفاْعَتُدوا َعلَ ٌْ  َعلَ

ُكم اْعَتَدى َما بِِمْثلِ  ٌْ ثُ  ِمنْ  َوأَْخِرُجوُهمْ ﴿ تعالى: ولال [،194 ]البمرة ﴾َعلَ ٌْ  .انتهى (.[191 ]البمرة ﴾أَْخَرُجوُكمْ  َح

 على المائم لرٌش كٌان وبٌن اإلسالمٌة الدولة بٌن مؤلتة هدنة هو وإنما تحالفا ، لٌس ةٌالحدٌب صلح فإن ذاوهك

 على كٌانها لائم كافرة دولة أٌة وبٌن اإلسالمٌة الدولة بٌن هدنة إلامة جواز على ٌطبك وهو تفتتح، أن لبل أرضهم

 إذا أما. والمسلمٌن اإلسالم مصلحة فً وتكون ؤلتةم تكون أن بشرط بعضه، أو الكٌان كل أكان سواء أرضها،

 .أعاله المبٌن وفك معهم صلح أي ٌجوز فال إسالمٌة أرض على كله لائما   الكافرة الدولة تلن كٌان كان

 

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم
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 بوك:جواب من صفحة األمٌر على الفٌسال رابط

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.10

73741828.122848424578904/619392194924522/?type=3&theater 

 س:بل غوغل على األمٌر صفحة من جوابال رابط

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517

653/posts/be7cQPrME2w 

 :توٌتر على األمٌر صفحة من لجوابا رابط

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/856222773047418882 

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/619392194924522/?type=3&theater
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/619392194924522/?type=3&theater
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/be7cQPrME2w
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/be7cQPrME2w
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/856222773047418882

