
 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً" أسئلة على

 سؤال جواب

 "الكفار ظهرانً بٌن ٌوما أربعٌن عاش منم بريء أنا" حدٌث صحة

 االشهب رجاء إلى

 :السؤال

 وبركاته هللا ورحمه علٌكم السالم

 فً الشرع حكم هو وما ؟الكفار( ظهرانً بٌن ٌوما أربعٌن عاش منم بريء )أنا: التالً الحدٌث صحة هً ام

 حكم هو وما ؟عمل وجود عدم بسبب وأ الراتب، نفس له توفر ال بلده ألن العمل، بغرض الكفر بلد فً ٌعٌش الذي

 .خٌرا   هللا جزاكم الدراسة؟ بغرض الكفر بلد فً ٌعٌش فٌمن الشرع

 
 :الجواب

َثَنا :قال سننه فً داود أبو أخرجه الحدٌث ِريِّ  ْبن   َهنَّاد   َحدَّ َثَنا السَّ ةَ  أَب و َحدَّ ٌَ َعاِو س   َعنْ  ِعٌلَ اإِْسمَ  َعنْ  م  ٌْ  َعنْ  َق

ِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجِرٌرِ  ول   َبَعثَ : َقالَ  هللاَّ ة   ملسو هيلع هللا ىلص هللاَِّ  َرس  ٌَّ ودِ بِ  ِمْنه مْ  َناس   َفاْعَتَصمَ  َخْثَعم   إِلَى َسِر ج   :َقالَ  ،اْلَقْتلَ  فٌِِهمْ  َفأَْسَرعَ  السُّ

ًَّ  َذلِكَ  َفَبلَغَ  ِب لِم   ُكل   ِمن   َبِريء   أََنا» :َوَقالَ  اْلَعْقلِ  بِِنْصفِ  لَه مْ  َفأََمرَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّ نَ  ٌُقٌِمُ  ُمس   ٌ ُهرِ  َب ِرِكٌنَ  أَظ  ا َقالُوا .ال ُمش  ٌَ 

 .«اُهَماَنارَ  َتَراَءى َل  :َقالَ  ؟لِمَ  ّللَاِ  َرُسولَ 

 :ٌلً ما نذكر الحدٌث من المقصود المعنى ٌتبٌن وحتى

 :181 المادة شرح فً - الثانً الجزء المقدمة فً جاء -1

 :بها خاصة أحكام الكفر لدار أي فلها. اإلسالم دار أحكام عن االختالف كل تختلف أحكام الكفر ولدار....]

 كفر دار إلى ٌنتقل أن فعلٌه فٌها، دٌنه شعائر إظهار ٌستطٌع ال الكفر دار فً ٌعٌش الذي المسلم كان فإن

 َقالُوا أَنفُِسِهم   َظالِِمً ال َمالئَِكةُ  َتَوَفاُهمُ  الَِذٌنَ  إِنَ ﴿: تعالى قوله ذلك ودلٌل دٌنه، شعائر إظهار فٌها ٌستطٌع أخرى

َعفٌِنَ  ُكَنا َقالُوا ُكنُتم   فٌِمَ  َتض  ِض  فًِ ُمس  ضُ  ن  َتكُ  أَلَم   َقالُوا األَر  لَئِكَ  فٌَِها َفُتَهاِجُروا َواِسَعة   ّللَاِ  أَر   َجَهَنمُ  َمأ َواُهم   َفأُو 

 .[19 :]النساء ﴾ا  َمِصٌر َوَساَءت  

 دار من الهجرة أحكام فإن إسالم، دار هناك كان إن أما. الٌوم الحال هو كما إسالم دار هناك ٌكن لم إن هذا

 : التالً النحو على تكون اإلسالم دار إلى الكفر

 فإن منه، المطلوبة اإلسالم بأحكام القٌام وال بلده، فً دٌنه إظهار ٌستطع ولم الهجرة، على قادرا   كان من -1

 بل الكفر، دار أي الحرب دار فً االستٌطان الحالة هذه فً علٌه وٌحرم علٌه، فرض اإلسالم دار إلى الهجرة

 فٌِمَ  َقالُوا أَنفُِسِهم   َظالِِمً ال َمالئَِكةُ  َتَوَفاُهمُ  الَِذٌنَ  إِنَ ﴿ السابقة اآلٌة ذلك ودلٌل اإلسالم، دار إلى الهجرة علٌه ٌجب

َعفٌِنَ  ُكَنا َقالُوا ُكنُتم   َتض  ِض  فًِ ُمس  ضُ  َتُكن   أَلَم   َقالُوا األَر  لَئِكَ  فٌَِها َفُتَهاِجُروا َواِسَعة   ّللَاِ  أَر   َجَهَنمُ  َمأ َواُهم   َفأُو 

 طرٌق من الترمذي رواه ما ذلك على ٌدل وأٌضا  . كذلك هنا لالستدالل تصلح فهً [19 :]النساء ﴾ا  ٌرَمصِ  َوَساَءت  

لِم   ُكل   ِمن   َبِريء   أََنا»: قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن جرٌر قٌِمُ  ُمس  نَ  ٌُ  ٌ ُهرِ  َب ِرِكٌَن، أَظ  ا: َقالُوا ال ُمش  : َقالَ  َولَِم؟ ّللَاِ، َرُسولَ  ٌَ

ا ل ٌَ ا: َقالُوا» داود أبً رواٌة وفً. «مَ َناَراهُ  َتَرا  النسائً، نحوه وروى. «َناَراُهَما َتَراَءى ل: َقالَ  لَِم؟ ّللَاِ، َرُسولَ  ٌَ
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 فً العٌش عدم عن كناٌة... أوقدت إذا ناره وٌرون نارهم ٌرى بموضع ٌكون ال أي ناراهم تراءى ال ومعنى

 دارهم...

 فإن منه، المطلوبة الشرع بأحكام والقٌام بلده، فً دٌنه إظهار ٌستطٌع ولكنه الهجرة، على قادرا   كان ومن -2

ب كان ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن ذلك ودلٌل... فرضا   ولٌست مندوبة الحال هذه فً الهجرة  الفتح قبل مكة من الهجرة فً ٌ رغِّ

 َهاَجُروا ِذٌنَ َوالَ  آَمُنوا الَِذٌنَ  إِنَ ﴿: تعالى قوله ومنها ذلك فً صرٌحة آٌات جاءت وقد كفر، دار كانت حٌث

لَئِكَ  ّللَاِ  َسبٌِلِ  ِفً َوَجاَهُدوا ُجونَ  أُو  ر  َمةَ  ٌَ  َءاَمُنوا   ٱلَِذٌنَ ﴿: سبحانه وقوله [218 :]البقرة ﴾َرِحٌم   َغفُور   َوّللَاُ  ّللاَِ  َرح 

َهُدوا   َوَهاَجُروا   لِِهم   ٱّلَلِ  َسبٌِلِ  فِى َوَجَٰ َوَٰ َظمُ  َوأَنفُِسِهم   بِأَم  ئِكَ  ٱّلَلِ  ِعندَ  َدَرَجة   أَع 
َٰٓ لََٰ  وهذا [،22 :]التوبة ﴾ٱل َفآَٰئُِزونَ  ُهمُ  َوأُو 

 فقد. المسلمٌن من مكة فً بقً من أقر قد ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فألن فرضا   لٌست كونها وأما. الهجرة طلب فً صرٌح كله

وي ام ن عٌم أن ر   نمنعك ونحن دٌنك، ىعل وأنت عندنا أقم: له فقالوا عدي بنو قومه جاءه ٌهاجر أن أراد حٌن النحَّ

 بعد، هاجر ثم مدة الهجرة عن فتخلف وأراملهم عدي بنً بٌتامى ٌقوم وكان. تكفٌنا كنت ما واكفنا أذاك، ٌرٌد عمن

ُمكَ »: ملسو هيلع هللا ىلص النبً له فقال را   َكاُنوا َقو   ٌ ِمً ِمن   لَكَ  َخ ِمً لًِ، َقو  َرُجوِنً َقو  لًِ، َوأََراُدوا أَخ  ُمكَ  َقت   َحفُِظوكَ  َوَقو 

 .اإلصابة فً حجر ابن ذكره «َنُعوكَ َومَ 

 أو لمرض إما الهجرة، عن لعجزه وذلك بها، مطالب غٌر وهو عنه، عفا هللا فإن علٌها، ٌقدر لم الذي أما -3

َعفٌِنَ  إَِل ﴿: تعالى قوله ذلك ودلٌل وشبههم، والولدان كالنساء لضعف وإما اإلقامة، على إكراه َتض  َجالِ  ِمنَ  ٱل ُمس   ٱلر 

نِ  آَٰءِ َوٱلن سَ  َتِطٌُعونَ  َل  َوٱل ِول َدَٰ َتُدونَ  َوَل  ِحٌلَة   ٌَس  ه   .﴾َسبٌِال   ٌَ

 على القدرة ٌملك نفسه الوقت وفً المطلوبة، الشرع بأحكام والقٌام بلده فً دٌنه إظهار ٌستطٌع الذي وأما -4

 دار إلى الكفر دار من جرٌها أن الحالة هذه فً علٌه ٌحرم فإنه إسالم، دار إلى ٌسكنها التً الكفر دار تحوٌل

 خارج من بمسلمٌن باالستعانة أم بالده، فً الذٌن المسلمٌن مع بتكتله أم بذاته القدرة ٌملك أكان سواء اإلسالم،

 دار لجعل ٌعمل أن علٌه ٌجب فإنه الوسائل، من مشروعة وسٌلة بأٌة أم اإلسالمٌة، الدولة مع بالتعاون أم بالده،

 وأي فرض هو اإلسالم دار إلى بلده لضم العمل أن ذلك ودلٌل منها، الهجرة حٌنئذ علٌه وتحرم إسالم، دار الكفر

 ضم، وهاجر، فقد أثم كترك أي فرض.لل العمل فترك أدائه، على قادر وهو ٌؤده لم فإذا فرض،

 [...حرام هو الهجرة علٌه وجبت لمن الكفر دار فً االستٌطان فإن إسالم، دار هناك كانت إن فإنه وعلٌه

 دار إلى الكفر دار من الهجرة فتجب إسالم دار وجود حالة فً هو المذكور الحدٌث أن هً والخالصة

 للشخص ٌمكن كان فإذا الٌوم هو كما )خالفة( إسالم دار هناك تكن لم إذا أما. أعاله المبٌنة الشروط حسب اإلسالم

 فٌجب دٌنه شعائر إقامة عٌٌستط ال كان إن ماأ. منها االنتقال ٌجب فال إلخ...وٌصوم فٌصلً دٌنه شعائر ٌقٌم أن

 ٌع فٌها إقامة شعائر دٌنه.سٌستط أخرى كفر دار إلى منها االنتقال علٌه

  
 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 هـ1444 الخٌر صفر 29

 م23/21/2222 الموافق

 :الفٌسبوك على)حفظه هللا(  األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://www.facebook.com/photo/؟fbid=639403591080347&set=a.469598088060899 
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