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 قرار هيئة كبار العلماء عن حادث املسجد احلرام 
 هـ، وفتوى لسماحة الشيخ العالمة اإلمام ١٤٠٠عام 

  حول حرمة - رمحه اهللا -عبد العزيز بن باز 
 ملسلم اخلروج على ويل األمر ا
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 قرار هيئة كبار العلماء عن حادث املسجد احلرام
 هـ يف الكالم ١٤٠٠جاء يف قرار هليئة كبار العلماء عن حادث املسجد احلرام    

 : عن أضراره وجرائمه ومنها
اخلروج على إمام املسلمني، وويل أمرهم، وهم مع إمامهم وحتت واليته وسلطانه يف     

تالف والتناصح واجتماع الكلمة حيسدهم عليها كثري من   حال من االستقرار والتكاتف وال
شعوب العامل ودوله، مستهينني جبرمية اخلروج على ويل األمر، وخلع ما يف أعناقهم له من    
بيعة نافذة جاهلني أو متجاهلني ما يف ذلك من النصوص الشرعية من الكتاب                       
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 فبايعناه،   -دعانا رسول اهللا:  قال ويف الصحيحني عن عبادة بن الصامت
 علينا أن بايعنا على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا،  فكان فيما أخذ

إال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من اهللا       {: وأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله، قال   

 .  واللفظ ملسلم )٢( } برهان

 صلى اهللا   - أنه مسع رسول اهللا- رضي اهللا عنهما -يح مسلم عن ابن عمر ويف صح
من خلع يدا من طاعة لقي اهللا يوم القيامة وال حجة له، ومن مات        {:  يقول-عليه وسلم

 . )٣( } ميتة اجلاهليةوليس يف عنقه بيعة مات 

 صلى  - أن النيب -ويف صحيح مسلم عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما  

                                           
 .  ٥٩:  سورة النساء آية ) ١(
 ،  )٤١٦٢(، النسائي البيعة   )١٤٣٩(، الترمذي احلدود   )١٧٠٩(، مسلم احلدود    )٦٦٤٧(البخاري الفنت  ) ٢(

 .  )٢٤٥٣(، الدارمي السري   )٩٧٧(، مالك اجلهاد  )٥/٣٢٥(، أمحد  )٢٨٦٦(ابن ماجه اجلهاد  
 .  )٢/٩٧(، أمحد  )١٨٥١(مسلم اإلمارة  ) ٣(
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يطعه إن  ومن يبايع إماما فأعطاه صفقة يده، ومثرة فؤاده، فل    {:  قال-وسلم . اهللا عليه

 . )١( } استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر 

:  قال- صلى اهللا عليه وسلم- أن النيب ويف صحيح مسلم عن عرفجة بن شريح
عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاضربوا عنقه كائنا من أتاكم وأمُركم مجيع يريد أن يشق  {

بيان هيئة كبار العلماء بشأن   (  من٩٤، و ٩٣ص ) ٤( من الفقرة [ )٢( } من كان

يف فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ العالمة اإلمام   ) االعتداء على املسجد احلرام 
  ] )٩٦ - ٤٩٢( - رمحه اهللا -عبد العزيز بن باز 

 استشهاد مساحة 
 شيخ اإلمام عبد العزيز بن باز رمحه اهللا على حرمة هذا األمر ال

 رمحه -وقد استشهد على حرمة هذا األمر مساحة الشيخ اإلمام عبد العزيز بن باز  
 وأمركم مجيع يريد أن يشق عصاكم أو يفرق    من أتاكم {  - حبديث الرسول-اهللا

 رمحه  - خرجه مسلم يف صحيحه، مث قال   )٣( } مجاعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان

إال    {:  أصحابه بايعهم على أن ال ينازعوا األمر أهله، وقال -  -وملا بايع النيب: -اهللا

  )٤( } أن تروا كفرا َبواحا عندكم من اهللا فيه برهان 

وهذه الدولة حبمد اهللا مل يصدر منها ما يوجب اخلروج عليها، وإمنا الذي يستبيح        
اخلروج على الدولة باملعاصي هم اخلوارج الذين يكفرون املسلمني بالذنوب، ويقاتلون     

                                           
(، ابن ماجه الفنت   )٤٢٤٨(، أبو داود الفنت واملالحم   )٤١٩١(، النسائي البيعة   )١٨٤٤(مسلم اإلمارة   ) ١(

 .  )٢/١٩١(، أمحد  )٣٩٥٦
 .  )٤/٣٤١(، أمحد  )٤٧٦٢(، أبو داود السنة   )٤٠٢٠(، النسائي حترمي الدم   )١٨٥٢(م اإلمارة  مسل) ٢(
 .  )٤/٣٤١(، أمحد  )٤٧٦٢(، أبو داود السنة   )٤٠٢٠(، النسائي حترمي الدم   )١٨٥٢(مسلم اإلمارة  ) ٣(
،   )٤١٦٢(سائي البيعة  ، الن )١٤٣٩(، الترمذي احلدود   )١٧٠٩(، مسلم احلدود    )٦٦٤٧(البخاري الفنت  ) ٤(

 .  )٢٤٥٣(، الدارمي السري   )٩٧٧(، مالك اجلهاد  )٥/٣٢٥(، أمحد  )٢٨٦٦(ابن ماجه اجلهاد  
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إهنم ميرقون من اإلسالم كما ميرقون السهم    {: -  أهل األوثان، وقد قال فيهم النيب

تلهم أجرا ملن قتلهم عند اهللا        أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف ق  {:  وقال)١( } من الرمية

 .  متفق عليه)٢( } يوم القيامة

من رأى من أمريه شيئا من   {  واألحاديث يف شأهنم كثرية معلومة، وقد قال النيب

ية اهللا، وال يرتعن يدا من طاعة فإن من خرج عن معصية اهللا فليكره ما يأيت من معص
 يف   - عليه الصالة والسالم   - وقال )٣( } الطاعة وفارق اجلماعة مات ميتة اجلاهلية 

اجلهاد، والطاعة،   : اهللا هبن وأنا آمركم خبمس أمرين   {  حديث احلارث األشعري

واهلجرة، واجلماعة، فإن من فارق اجلماعة شربا فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه إال أن     
 .  واألحاديث يف هذا املعىن كثرية )٤( } يراجع

، والعدد اخلامس من جملة البحوث اإلسالمية  )٩٢ -٤٩( فتاوى ومقاالت متنوعة[
 ]. هـ١٤٠٠سنة 

                                           
٤٧٦٧(، أبو داود السنة    )٤١٠٢(، النسائي حترمي الدم    )١٠٦٦(، مسلم الزكاة    )٣٤١٥(البخاري املناقب   ) ١(

 .  )١/٩٢(، أمحد  )
٤٧٦٧(، أبو داود السنة    )٤١٠٢(، النسائي حترمي الدم    )١٠٦٦(الزكاة  ، مسلم   )٣٤١٥(البخاري املناقب   ) ٢(

(  . 
 .  )٢٥١٩(، الدارمي السري   )١/٢٩٧(، أمحد  )١٨٤٩(، مسلم اإلمارة    )٦٦٤٦(البخاري الفنت  ) ٣(
 .  )٤/١٣٠(، أمحد  )٢٨٦٣(الترمذي األمثال  ) ٤(
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 فهرس اآليات

 ٢.............................ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم
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 فهرس األحاديث
 ٣، ٢...............................................إال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من اهللا برهان

 ٤..............................................إهنم ميرقون من اإلسالم كما ميرقون السهم من الرمية
 ٤...........................ن قتلهم عند اهللا يوم القيامةأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجرا مل

 ٣................. أو يفرق مجاعتكم فاضربوا عنقه٤من أتاكم وأمركم مجيع يريد أن يشق عصاكم 
 ٢.......................من خلع يدا من طاعة لقي اهللا يوم القيامة وال حجة له، ومن مات وليس يف
 ٤..........................من رأى من أمريه شيئا من معصية اهللا فليكره ما يأيت من معصية اهللا، وال

 ٤.............................مس أمرين اهللا هبن اجلهاد، والطاعة، واهلجرة، واجلماعة،وأنا آمركم خب
 ٣...........................ومن يبايع إماما فأعطاه صفقة يده، ومثرة فؤاده، فليطعه إن استطاع، فإن
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 الفهرس
 ٢..............................................قرار هيئة كبار العلماء عن حادث املسجد احلرام

 ٣...............استشهاد مساحة  الشيخ اإلمام عبد العزيز بن باز رمحه اهللا على حرمة هذا األمر
 ٥..................................................................................فهرس اآليات

 ٦...............................................................................فهرس األحاديث
 ٧........................................................................................الفهرس

 


