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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصخخلةا والسخخلما علخى خخخاتم
النأبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعخخد فقخخد وردت إلخخي رسخخالة مخخن بعخخض الخخخوةا
الموحدين في الردن وأنأا في سجن سواقة ، تحوي أسئلة
متفرقة طلبوا مني الجابة عنها .. وذلك فخخي أواخخخر شخخهر

هخ .1416شوال من سنة 
وهذا نأصها بحروفها .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمخخد للخخه رب العخخالمين والصخخلةا والسخخلما علخخى المبعخخوث
رحمة للعالمين ،ول عدوان إل على الظالمين .

الشيخ أبا محمد المقدسي –حفظه الله وفخخك أسخخره ونأصخخره
على عدوه – 

السلما عليكم ورحمة الله وبركاته  وبعد :-

فلقد كثر المتعالمون القائلون على الله بغير علخخم الناسخخبون
إلى الله ورسوله ما لم يقولوا ، الغالون في التكفير الزاعمون أن
ما يقولون وما يفترون به على إخوانأنا في الله المخالفون لهم هو
حكم الله ورسوله ، حختى غخدو يكفخرون القاصخي والخخدانأي ، وقخد
ًا عن مسخختند يسخخندون إليخخه نأسبوا وينسبون ما يقولون إليك – بحث

أقوالهم وحجة يحتجون بها .

وأنأه ل يخفى عليكم أن بدعة التكفير خطر على السلما كمخخا
بدعة الرجاء ، وإن الغالين فيه كالمفرطين ولقد كخخثر بحمخخد اللخخه
ومنه – عودةا الشباب إلى ديخن اللخخه الحخخق وأخخخذت ملخخة إبراهيخخم
بالنأتشار ولكن غلو الغالين أثر على شباب الصحوةا أهل التوحيد ،
وذلك لعدما وجود ضوابط شرعية تضبط ما يدور مخخن أسخخئلة ومخخا
يجد مخن أحكخاما . كمخا قخاما بعخخض الخخوةا بتحميخل كلمكخخم مخا ل
يحتمل ، وذلك لعموما لفظه فدعموا بذلك أقوالهم في تكفير كثير

من المسلمين .



وقد رأينا أن نأتوجه إليكم ببعض السئلة على أن نأستطرد في
مرةا أخرى إن دعت الحاجة إلى ذلك ، بحيث توضح هذه المسخخألة
قدر المكان ما قد يلتبس فهمه على بعخخض الخخخوةا ومخخا ينفخخي أو
يثبت نأسبة بعض القوال إليكم ، راجين منكم الجابة عنها سائلين

الله عز وجل الخلصا والقبول .

 فصصي11ورد في كتصصابكم :( ملصصة ابراهيصصم) صصصفحة )1
الهامش تحت عنوان: (تنبيه) عن معاملصصة المسصصلمين
المنحرفين نقلً عن شيخ السلما ابصصن تيميصصة -رحمصصه
اللصصه  تعصصالى- أن المسصصلم للمسصصلم كاليصصدين تغسصصل
إحداهما الخأرى ..الخ ، ولقد أشكل فهصصم هصصذا النصصص
علصصى البعصصض فصصي طريقصصة معاملصصة المخصصالفين مصصن
الجماعصصاتا السصصلمية كصصالخأوان المسصصلمين ، حصصتى
ذهصصب البعصصض إلصصى تكفيصصر هصصؤلء والصصبراء منهصصم
ومعاداتهم وسائر المخالفين ، فما هصصو موقفنصصا مصصن
المخصصالفين ؟ ومصصا هصصي ضصصوابط التعامصصل والعمصصل

معهم ؟.

 ولقصصد بعثنصصا فصصي كصصل احتج البعض بقوله تعالى : )2
 علصصى أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطصصاغوتا 

أنه ل بد لمجهول الحصصال أن يصصأتي بمصصا يثبصصت اجتنصصابه
للطاغوتا ، حتى يثبت له السلما وعليصصه فصصإن عامصصل
التنظيفاتا العامل فصصي الحكومصصة كصصافر !! مسصصتندين
على كلمكم في الجوبة المنيرة ، فأفيصصدونا جزاكصصم

ًا . الله خأير

 يعتبر البعض أن الدعوة إلى التوحيصصد تقصصوما علصصى)3
التكفير ، لذلك تلهصصج ألسصصنتهم بصصالحكم علصصى النصصاس
"كافر وليس كصصافر" وهكصصذا حصصالهم ودعصصوتهم ، فمصصا

رأيكم ونصيحتكم إلى مثل هؤلء ؟

ًا على " من لم يكفصصر الكصصافر فهصصو كصصافر ")4  استناد
قصصاما بعضصصهم بتكفيصصر مصصن لصصم يكفصصر أعيصصان الجيصصش
والنواب والوزراء والحاكم وغيرهصصم ، فكفصصروا بصصذلك
ًا واتهموا بعضهم بأنهم خأوارج ومرجئصصة بعضهم  بعض
فوقع بذلك الخلفا بين الموحصصدين فمصصا قصصولكم فصصي

ذلك ؟!.



ُينسصصب إليكصصم مصصن تكفيصصر بعصصض)5  مصصا قصصولكم فيمصصا 
ًا ؟. العلماء كاللباني وابن باز تحديد

 التبس على الكصصثيرين فهصصم موانصصع التكفيصصر حصصتى)6
أصبحت غير معتد بهصصا عنصصد الكصصثيرين مسصصتندين إلصصى
ًا ، فما هو قول أحد السلف بعدما العذر بالجهل مطلق
ردكم على ذلك وفصلوا لنا فصصي الموانصصع وضصصوابطها

ًا . وجزاكم الله خأير

 ما هو حكم العملياتا الصصتي تحصصدث فصصي فلسصصطين)7
ًا ؟ نرجوا التفصيل لنا في ذلك . والتي كثرتا مؤخأر

 ما هصصو حكصصم الصصصلة خألصصف أئمصصة المسصصاجد الصصذين)8
يدعون للطاغوتا على المنابر ؟ مع العلم أننصصا نتبنصصى

وجوب صلة الجماعة .

فضيلة الشيخ أبا محمد : والذي رفخخع السخخماء بغيخخر عمخخد إنأخخا
أحببناك ل لنسب بيننا ول لقرابة تجمعنا ولكنا أحببناك في الله .

نأسأل الله العظيم بأسمائه الحسخخنى وصخفاته العليخا أن يفخك
ًا على ًا للسلما والمسلمين وحرب أسرك وإخوانأك وأن يجعلك ذخر

الطغاةا والظالمين ..

ًا وجصصزاكم الله خأير
     



المسألة الولى

في التعامل مع المخالفين

اعلم رحمنا الله واياك أن الخدعوةا إلخخى اللخه وظيفخة عظيمخة
جليلة القدر … إذا هي الرث الخذي وّرثخه أنأبيخاء اللخه ، فخخإنأهم لخم
ًا لكن ورثوا دعوةا عظيمة مرفوعخخة مطهخخرةا ًا ول درهم يورثوا دينار
ول يقوما بها حق القياما إلمن تتبع آثارهم واقتفى خطاهم وتمسك

ومن احسن قولً ممن دعى إلى اللصصه بهديهم قال تعالى : 
ًا وقال إننصصي مصصن المسصصلمين  وقخخال تعخخالى:  وعمل صالح

ادع إلصصى سصصبيل ربصصك بالحكمصصة والموعظصصة الحسصصنة
وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلصصم بمصصن ضصصل

 ولقد امر الله تعخخالى نأخخبيه  عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
موسى وأخيه هارون عليهما السخلما لمخا بعثهمخا إلخخى فرعخون أن
يبدءا دعوتهما معهم بالقول اللين لعله يتخخذكر أو يخشخخى فقخخال : 
ًا لعلصصه إذهبا إلى فرعون إنه طغصصى فقصصول لصصه قصصولً لينصص

 وهكذا خخخاطب القخخرآن المنخخزل علخخى محمخخد يتذكر أو يخشى 
وإن تولصصوا فصصإني أخأصصافا  صلى الله عليه وسلم الناس فقال 

 .  عليكم عذاب يوما كبير

وهكذا كان سائر النأبياء يبخخدؤون أقخخوامهم بالخخدعوةا بالحكمخخة
والموعظخخة الحسخخنة … ويظهخخرون لهخخم حرصخخهم علخخى هخخدايتهم

وخوفهم عليهم من عذاب الله .

أن ل تعبدوا إل  فها هو نأوح يبخخدأ دعخخوته لقخخومه بقخخوله : 
    الله إني أخأافا عليكم عذاب يوما أليم

وهخخذا شخخعيب يظهخخر لهخخم نأفخخس الشخخعور ويخخخاطبهم بلهجخخة
وإلى  الحريخخص علخخى هخخدايتهم الخخخائف عليهخخم مخخن العخخذاب : 



ًا قال يا قوما اعبدوا الله ما لكصصم مصصن مدين أخأاهم شعيب
إله غيره ول تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخيصصر

 .  وإني أخأافا عليكم عذاب يوما محيط

إني أخأافا عليكم عذاب يوما  وكذلك هود يقول لقومه : 
   عظيم

وانأظر إلى خليل الرحمن كيف يعخخظ أبخخاه موعظخخة المشخخفق
يا أبِت لم تعبصصد مصصا عليه يخاطبه بلهجة الحريص على إنأقاذه : 

ل يسمع ول يبصر ول يغني عنك شيئا * يا أبت إني قصصد
ًا جاءني من العلم مصصا لصصم يأتصصك فصصاتبعني أهصصدك صصصراط
سصصويا * يصصا أبصصت ل تعبصصد الشصصيطان إن الشصصيطان كصصان
للرحمن عصيا * يا أبت إني أخأافا أن يمسك عذاب مصصن

 . الرحمن فتكون للشيطان وليا

ويوسف عليه السلما في غياهب السجون يخطف ويشد أهل
إنصصا السجن بأخلقه النبوية الكريمة حتى انأهم شهدوا له قائلين : 

يصصا صصصاحبي يدعوهم ويخاطبهم قائلً : نراك من المحسنين  
 السجن ءأرباب متفرقون خأيصصر أما اللصصه الواحصصد القهصصار

ولذلك لما كلمه الملك ورأى رجاحة عقلخه وعظيخخم أخلقخه وبخخديع
أسلوبه وحجج دعوته تأثر – ليس بصورته وجماله إذا أوتخخي شخخطر
ًا دفعخخه إلخخى تقريبخخه ًا عظيمخخ الحسخخن- بخخل بكلمخخه وأسخخلوبه تخخأثر

 فلما كلمه قال إنأك اليوما لدينا مكيخخن اميخخنوتمكينه قال تعالى : 
.. 

وعلى هذا سار المصلحون الذين فقهوا دعوةا النأبياء ، فتأمل
يا قصصوما إنصصي دعوةا مؤمن آل فرعون مع قومه وخطابه لهخخم : 

أخأافا عليكم مثل يصصوما الحصصزاب * مثصصل دأب قصصوما نصصوح
ًا وعاد وثمود والصصذين مصصن بعصصدهم ومصصا اللصصه يريصصد ظلمصص
للعباد * ويا قوما إنصصي أخأصصافا عليكصصم يصصوما التنصصاد * يصصوما
تولون مدبرين ما لكم من الله مصصن عاصصصم ومصن يضصصلل

ويا قوما ما لي أدعصصوكم إلى قوله :  . الله فما له من هاد
إلى النجاة وتدعونني إلى النار * تدعونني لكفصصر بصصالله
وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلصصى العزيصصز

 . الغفار

وهذا كله تعليم لنا .. كيف نأخاطب أقوامنخخا فخخي الخخدعوةا إلخخى
اللخخه .. فالحكمخخة والموعظخخة الحسخخنة والقخخول الليخخن ، وإظهخخار



الحرصا على هدايتهم وإنأقاذهم .. كل ذلك ظاهر واضح في دعوةا
النأبياء والمرسلين وأتباعهم .. وشتان بينه وبين خطخخاب الحتقخخار
والستعلء والسب المجرد الذي يصدر عن كخثير مخن الخدعاةا فخي

غير موضعه وأوانأه .. فما يزيد أقوامهم إل نأفورا ..

تلك الصصدار وقد قال تعالى في وصف أهخخل هخخذه الخخدعوةا : 
ًا فصصي الرض ول الخأصصرة نجعلهصصا للصصذين ل يريصصدون علصصو

  فسادا والعاقبة للمتقين

فالمؤمن وإن كان هو العلى بإيمانأه العزيخخز بإسخخلمه ، لكنخخه
متواضع بأخلقه ل يعرف الكبر بخخل ينظخخر إلخخى المنحرفيخخن نأظخخرةا
المشفق عليهم الحريص على هدايتهم ، والمشفق على نأفسه أن

ًا قوله تعخخخالى :       كذلك يتخلى الله عنه فيصير مثلهم .. متذكر
 . كنتم من قبل فمن الله عليكم

ورحم الله تعالى ابن القيم إذ يقول 

          واجخعل لقلبخك مقلتين كلهما     من خشية الرحمخخن
باكيتان

ًا مثلهم     فخخالقلب بيخخن أصخخابع           لو شاء ربك كنت أيض
الرحمن

أقول إذا كخخان اكخخثر مخخا تقخخدما كخخان مخخع الكفخخار ورؤوسخخهم ..
فكيف بمن سواهم ممخخن هخخم داخخخل دائخخرةا الخخخوةا اليمانأيخخة .. ل
شخخك أن الرفخخق بهخخم والحسخخان اليهخخم والصخخبر والخخخوف عليهخخم

والحرصا على هدايتهم إلى الحق أولى وأوجب ..

لكن هاهنا تنبيه هاما :-

فيجب التفريق بين الحرصا علخخى هدايخة الكفخار أو الفجخار أو
المنحرفيخخن .. أو تمنخخي هخخدايتهم ودعخخوتهم بالحكمخخة والموعظخخة
الحسنة .. وبين محبتهخخم ومخخودتهم أو تخخوليهم .. فالكخخافر ل تجخخوز

ومن يتصصولهم منكصصم مودته أو محبتخخه أو تخخوليه ، قخخل تعخخالى : 
ل تجصصد قومصصا يؤمنصصون بصصالله  وقخخال سخخبحانأه :  فإنه منهم

واليوما الخأر يوآدون من حصصاّد اللصصه ورسصصوله ولصصو كصانوا
 . …آباءهم

وكخخذلك العصخخاةا مخخن المسخخلمين إنأمخخا يحبخخون بقخخدر طخخاعتهم
ويبغضون لمعاصيهم أو بخخدعهم ول يخرجخخون مخخن دائخخرةا المخخوالةا



اليمانأية .. ول يتبرأ منهم البتة لكن يتبرأ من معاصيهم .. كما قال
واخأفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين *فصصإن تعالى : 

 . بينما قوله فخخي حخخق عصوك فقل إني بريء مما تعملون
 .. إنا برءاؤا منكم الكفار : 

ولذلك قال النبي صلى الله عليخخه وسخخلم : ( اللهخخم إنأخخي أبخخرأ
 ولم يقل : من خالخخد ، فل بخخد مخخن معرفخخة)1(اليك مما صنع خالد )

هذا ، وعدما الخلط فيه ، فل نأخاطب ونأعامل عصاةا الموحدين بما
ًا .  نأعامل به الكفار والمشركين .. ول يجوز العكس أيض

ومن ذلخخك تعخخرف مرادنأخخا بهخخامش الكتخخاب المشخخار إليخخه فخخي
ًا يتبرؤون من الموحدين علخخى صخخفحات السؤال .. فكم رأينا أنأاس
الجرائد النتنة ويصفونأهم بألقاب هم منها براء كالتطرف والتكفيخخر
ونأحوه .. بل يشمتون بهم إذا نأكل بهخخم الطخخواغيت .. ومنهخخم مخخن
يرفخخع التقريخخر إلخخى أعخخوان الطغخخاةا يغريهخخم بهخخم لعتقخخالهم أو
إخراجهم مخخن بلدهخخم .. ثخخم هخخم ينتسخخبون إلخخى الخخدعوةا والخخدعاةا
ويتباكون على السلما والمسلمين وهذا امر عايشناه وشاهدنأاه ..
فحذار من النأخخزلقا فخخي هخخذه السخخبل فإنأهخخا مخخن سخخبيل الخخذين ل
يعلمون .. وليتذكروا قوله تعالى –  في وصف من يحبهم ويحبخخونأه

  أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين - 

وكما أن الرفق ما كان في شيء إل زانأه ؛ فكذلك الشدةا في
مكانأها محمودةا .. فالكافر إذا دعي بالحكمخخة والموعظخخة الحسخخنة
فطغى وتجبر وعتا وأبى .. فل حرج على احد في إظهخخار العخخداوةا
والبغضاء له بل ذلك من ملة ابراهيم ودعخخوةا النأبيخخاء والمرسخخلين
ع انأع م ًا .. وكذلك ل م وقد فصلنا في الكتاب المذكور تفصيلً كافي
امثاله من الشدةا والغلظة التي ذكرها الله تعالى فخخي حقهخخم فخخي

مواضع من كتابه .. 

فإن موسخخى – عليخخه الصخخلةا والسخخلما- بخخادأ فرعخخون بخخالقول
هل لك إلى اللين الحسن استجابة لمر الله تعالى ، فقال له : 

 . وأراه البينخخات .. …أن تزكى وأهديك إلى ربصصك فتخشصصى
ًا واصرارا علخخى الباطخخل .. قخخال ًا وعناد فلما أظهر الطاغوت تكذيب

لقد علمصصت مصصا أنصصزل هصصؤلء إل له موسى كما اخبر تعالى : 
رب السمواتا والرض بصائر وإنصصي لظنصصك يصصا فرعصصون

ًا  . مثبور

 رواه البخاري في كتاب المغازي في قصة من قتلهم خالد بن الوليد من بني جديمة)1((
ُيحسنوا أن يقولوا أسلمنا . حين قالوا : صبأنأا ، ولم 



والشدةا مخخع أعخخداء اللخخه المحخخاربين تتنخخوع وتتفخخاوت بحسخخب
الواقع والحال .. فقد تصل في أحوال إلى القتخخل والقتخخال .. وقخخد
تكخخون بخخالغلظا وبخخالقول البليخخغ وإبخخداء العخخداوةا والبغضخخاء .. أو
بالمقاطعة والهجران والخخترك والعخخراض .. ولكخخل مقخاما مقخال ..
وذلك مبسوط في السنة ، معلوما في مظانأه .. لكخخن ل ينبغخخي أن
يخلط كما أسلفنا بيخخن معاملخخة الكفخخار والمشخخركين والمرتخخدين ..

وبين معاملة عصاةا المؤمنين ..

ًا مخخع بعخخض العصخخاةا فالشخخدةا الخختي جوزهخخا الشخخارع أحيانأخخ
والمخالفين الذين لم يخرجوا من دائرةا التوحيد هي شدةا إلى حخخد
معين عاقبتها محمودةا .. وقد وصخخفها شخخيخ السخخلما ابخن تيميخخة –
رحمخخه اللخخه – بالشخخدةا الخختي تلجخخأ إليهخخا أحيانأخخا إحدىاليخخدين لزالخخة
الوساخ عن اليد الخرى .. فليس المراد بالشدةا إتلف اليد .. بل
تنظيفها .. ولخخذلك يحمخخد العقلء هخخذه الشخخدةا ول يخخذمونأها .. كمخخا
يتجخخرع المريخخض الخخدواء ويحتمخخل مرارتخخه لمعرفتخخه بالمصخخلحة
المترتبخخة علخخى تلخخك المخخرارةا .. فمخخا داما هجخخران المخخخالفين
المنحرفين عن جادةا الصواب من الموحخخدين .. تنخخدرج تحخخت هخخذا
الصل .. وما دامت الشدةا عليهم لتعليمهم وأطرهخخم علخخى الحخخق
بعيدةا عن الغل والحسد والعخخداوةا والبغضخخاء الخختي مبعثهخخا الهخخوى

والحزبية المقيتة .. وما دامت في الله ولله فل حرج منها .…

فالزجر بالهجر من سنن المصطفى صلى اللخخه عليخخه وسخخلم
المهجورةا في هذا الزمان .. وقد كان صلوات الله وسلمه عليه :
ًا عنخخه ( إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضخخ

  وهجر صلوات الله وسلمه عليه المخلفيخخن)2(حتى يحدث توبة ) 
الثلثة عخخن غخخزوةا تبخخوك وأمخخر المسخخلمين بهجرهخخم حخختى ضخاقت
ا رحبخت .. وتخابوا توبخة عليهم انأفسهم وضخاقت عليهخخم الرض بم
نأصخخوحا .. والحخخديث رواه البخخخاري فخخي كتخخاب المغخخازي ، وقخخال
الحافظ في الفتح عنخخده : ( وفيخخه تخخرك السخخلما علخخى مخخن أذنأخخب
وجواز هجخخره أكخخثر مخخن ثلث وأمخخا النهخخي عخخن الهجخخر فخخوقا ثلث

ًا ) أهخ . فمحمول على من لم يكن هجرانأه شرعي

لكن هاهنا فقه مهم يجب التنبيه إليه ، وهو أن الرسول صلى
الله عليه وسلم هجر من ينفخخع فيهخخم الهجخخر والتشخخديد وهخخم مخخن

) وفي مسند 1/69 ذكره ابن عبد البر في التمهيد عن عائشة رضي الله عنها : ()2((
) عن عائشة رضي الله عنها  : ( ما كان خلق أبغض إلى رسول 6/152الماما أحمد : (

الله صلى الله عليه وسلم من الكذب وما اطلع منه على شيء عند احد أصحابه ، 
فيبخل له من نأفسه ، حتى يعلم ان قد أحدث توبة ). 



يحبونأه ويودونأه ويتأثرون بهجخخره ، بخلف المنخخافقين الخخذين كخخانأوا
يعتذرون ويحلفون له ليرضوه فما هجرهخخم ول شخخدد عليهخخم ، لن
ًا هؤلء ل ينفع فيهم الهجر ، بخخل ربمخخا فرحخخوا بخخه وزادهخخم انأحرافخخ

ونأفورا ..

فتقخخدر المخخور هنخخا بالمصخخلحة الشخخرعية .. وقخخد فصخخل شخخيخ
السلما – رحمه الله – في هذا الموضوع في كتابه منهخخاج السخخنة

النبوية …

فينظر في حال المراد التعامل معهم .. ليعرف واقعهم ..

هل هم عصاةا من فساقا الملة …؟ 

أما مخخن الكفخخار  والمرتخخدين وأنأصخخار الطخخواغيت وحخخراس
القوانأين الوضعية ..؟

أما أهل بدعة مكفرةا .. قد ارتضوا الديمقراطية ودعوا الناس
ًا مشخخرعين إلى سخخلوك سخخبيلها ، واختخخاروا وابتغخخوا مخخع اللخخه أربابخخ
متفرقيخخن .. وهخخل هخخم مخخن المصخخرين المعانأخخدين علخخى بخخاطلهم
المجخخادلين بغيخخر علخخم .. الخخذين يقخخدمون استحسخخانأات وأقاويخخل
الرجخخال علخخى كلما اللخخه وكلما الرسخخول …؟ أما ممخخن يتقبلخخون
ويسمعون إذا دعوا ..؟ وممن جاءنأا يسعى لتعلخخم ديخخن اللخخه .. أما
ممن استكبر واستغنى ؟ إذ ل يعامل الجميع معاملة واحدةا .. لكن
بحسخخب أحخخوالهم ومخخوقفهم تجخخاه دعخخوةا التوحيخخد .. منهخخم مخخن
يستحب الغلظا عليه .. ومنهم من يستحب هجخخره .. ومنهخخم مخخن
ًا .. أن يصبر عليه وعلى دعوته وتعليمخخه .. وليعخخرف الموحخخد أيضخخ
هذه المسميات الخختي ابتخخدعتها بعخخض الجماعخخات وتعخخارفت عليهخخا
والتي تجمعهم في تنظيمات وأحزاب .. قد وجد بخخالنظر والتجربخخة
ًا علخخى حخخال واحخخدةا .. بخخل والستقراء ، أن أفرادهخخا ليسخخوا جميعخخ
يتفاوتون في موقفهم من الدعوةا وقبول الحخخق أو السخختماع إلخخى
ًا يتفخخاوتون أهله .. ويتفاوتون في تحملهم لبدع جماعاتهم .. وأيضخخ
ن الخدعوةا وقبخول الحخق والسختماع إلخى أهلخه .. وقفهم م في م
ويتفاوتون فخخي القبخخول والصخخرار والعنخخاد .. فل ينبغخخي أن يعامخخل
ًا للمسمى الذي اشتهروا به .. لكن ينكخر الجميع معاملة واحدةا تبع
عليهخم بخدع تنظيمخاتهم وأحزابهخخم الختي ينسخخبون إليهخخا ويحخخذرون
منها .. ويدعون إلخخى الخخبراءةا مخخن باطلهخخا .. ويقخخدر الموقخخف مخخن
آحادهم كل بحسب حاله .. هذا مرده إلى الحكمة في الدعوةا إلى
الله وإلى السياسة الشرعية ، والمصالح والمفاسد التي يجخخب أن



يضعها الداعية البصير نأصب عينيه .. وليتذكروا قخخول النخخبي صخخلى
ً الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : ( لن يهدي اللخخه بخخك رجل

خير لك من حمر النعم ) رواه البخاري . 

هذا ومما يجب التنبيه عليه أن باب سخخد الخخذرائع معتخخبر هنخخا ،
فل ينبغي لمسلم ان يكون دينة الشدةا أو الزجخر والهجخر مخع كخل
أحد دون تمييز بينهم ودون مراعاةا للسياسة الشرعية التي أشرنأا

ًا .. إلى بعضها آنأف

ًا وقد صار ذلك ذريعخخة إلخخى رمخخي كخخثير مخخن الخخدعاةا وخصوص
بفكخخر غلةا المكفخخرةا وعقيخخدةا الخخخوارج ، حيخخن جعلخخوا لخصخخومهم
ًا وتأويلً إذ يرونأهخخم يسخخوون ول يفرقخخون فخخي ًا وعذر عليهم سلطانأ

المعاملة بين الكفار وأوليائهم وبين عصاةا المؤمنين ..

فل بد من إظهار الفرقا في التعامل بيخخن هخخؤلء وهخخؤلء ، ول
شك أن هذا من الفرقان بين أولياء الرحمن وأوليخخاء الشخخيطان ..
وهو إظهار الدين الواجب على علخخى الموحخخدين فخخي كخخل زمخخان ،
كما وصف النبي صلى الله عليه وسخخلم أهخخل الطائفخخة المنصخخورةا
بأنأهم ل يزالون (ظاهرين على الحق) ليتميز أهل السنة عخخن أهخخل

البدعة، وأهل الحق عن الخوارج وأهل الغلو في التكفير .

ًا أنأصح أخوانأي بعدما النأشغال في صخخراعات جانأبيخخة     وأخير
مع هذه الجماعات لن ذلك يؤدي إلى تهميخخش الصخخراع الحقيقخخي
ًا علخخى دعخخوةا النأبيخخاء مع الطواغيت أعخخداء الخخدين، والخختركيز دائمخخ

 . اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتا ودائرةا الصراع الحقيقية   



المسألة الثانية 

فصصي احتجصصاج بعصصض المتسصصرعين بقصصوله
  اعبصصدوا اللصصه واجتنبصصوا الطصصاغوتا تعصصالى : 

على تكفير من يعمل في الحكوماتا الكافرة
حصصتى عامصصل التنظيفصصاتا .. وزعمهصصم انهصصم
يستندون في ذلك إلى كلمنا في المصصصابيح

المنيرة في الرد على اسئلة أهل الجصزيرة

أقول كلمنا في الجوبة المذكورةا واضح وبيخخن ومفصخخل فخخي
شخخأن العمخخل عنخخد الكفخخار، وقخخد ذكرنأخخا أنأنخخا ل نأحكخخم علخخى جميخخع
العمال بالكفر أو بالحرمة بل ل بخخد مخخن تفصخخيل بحسخخب طبيعخخة
العمل وحقيقته ، واحتججنا بما رواه البخخخاري فخخي كتخخاب الجخخارةا
(باب / هل يؤاجر الرجل نأفسه من مشخخرك فخخي أرض الحخخرب ؟)

ًا  . فعملت للعاصا)4(عن خباب رضي الله عنه قال : كنت رجل قين
بخخن وائخخل فخخاجتمع لخخي عنخخده، فخخأتيته أتقاضخخاه فقخخال : ل واللخخه ل
أقاضيك حتى تكفر بمحمخخد . فقلخخت : أمخخا واللخخه حخختى تمخخوت ثخخم
تبعث فل ، قال : إنأي ميخخت ثخخم مبعخخوث ؟! قلخخت : نأعخخم ، فقخخال :
فإنأه سيكون لي ثّم مخخال وولخخد فأقاضخخيك . فخخأنأزل اللخخه تعخخالى : 

 . أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لوتين مالً وولدا

الحكم –أي قال الحافظ ابن حجخر : ( ولخم يجخزما المصخنف ب
ًا بالضرورةا ، أو في ترجمة الباب – لحتمال أن يكون الجواز مقيد
ان جواز ذلك كان قبل الذن في قتال المشركين ومنابذتهم وقبل

المر بعدما إذلل المؤمن لنفسه ) .

ونأقل عن المهلب قوله : ( كره أهل العلخخم ذلخخك إل لضخخرورةا
:بشرطين

ًا)4(( ًا : أي حداد  قين



أحدهما : ان يكون عمله فيما يحل فعله . والخخخر أن ل يعينخخه
على ما يعود ضرره على المسلمين ) أهخ 

ًا فالذي قلناه ونأقوله : انأنا نأحخخب للخ الموحخخد ان يكخخون بعيخخد
عن هذه الحكومات من باب كمال اجتنابه لها ، ول شك أن منهاج

أن اعبدوا اللصصه واجتنبصصوا حياةا كل موحد هخخو قخخوله تعخخالى : 
 ما هو شخخرط)5( فذلك معنى (ل إله إل الله ) لكن منه الطاغوتا

لليمان وتركه نأاقض لليمان كاجتنخخاب عبخخادةا الطخخاغوت واجتنخخاب
ًا واجتناب حراسة تشخخريعاته وقخخوانأينه الكفريخخة التحاكم إليه مختار
أو القسم علخخى احترامهخخا ونأحخخو ذلخخك .. ومنخخه مخخا هخخو مخخن كمخخال
اليمان وتركه نأاقص لليمان وليس بناقض لليمان كيسير الركون

 .)6(والمداهنة أو تكثير سواد ظلمهم ونأحو ذلك من المعاصي

ولذلك نأكره للموحد العمل فخخي أي وظيفخخة حكوميخخة .. لكخخن
الكراهة شيء و الحرمة أو الكفر شيء آخخخر .. فل يجخخوز لطخخالب
ًا عنخخد حخخدود الحق أن يخلط بين هذا وهذا  ، وعليه أن يكون وقاف
الله ويزن المور بميزان الحق الذي قامت بخخه السخخموات والرض
ل بميزان العصبية أو الهوى أو الخخرأي المحخخض أو العاطفخخة وردود
الفعل تجاه إرجاف أو إرجاء المخخخالفين فقخخد وصخخف النخخبي صخلى
الله عليه وسلم أصخخحاب الطائفخخة المنصخخورةا القائمخخة بخخدين اللخخه
تعالى أنأهم : ( ل يضرهم من خخخالفهم ول مخخن خخخذلهم حخختى يخخأتي
ًا ويتحملخخون ًا يتبنخخون أحكامخخ أمر الله وهم كذلك ) وكم رأينخخا انأاسخخ
ًء قد تحملوها وتبنوها في الحقيقة كرد فعخخل للرهخخاب الفكخخري آرا
الذي يمارسه المخالفون سواء كخخانأوا مخخن الفخخرقا الضخخالة أو مخخن
هذه الحكومات الكافرةا وسدنأتها .. فحذار .. حذار .. من التعصب

لغير أدلة الشرع …

لكن من المعلوما أنأه إذا ألزما الكافر، المسخخلم العامخخل عنخخده
بالقسم على احتراما آلهته الباطلة أو دينه الكفري أو ألزمه بسخخب
الله أو الرسخخول أو إظهخخار الخخبراءةا مخخن ديخخن اللخخه .. فل يحخخل لخخه
العمل أو البقاء بحال ما داما يقدر على المفارقة … بل ذلك كفخخر

 أي من هذا المنهاج)5((
 ول يفهم من هذا التهوين من شأن هذه المعاصي ، فإن فيها ما هو من الكبائر )6((

ولكن المراد تمييزها عن المكفرات ، ومن كان له قلب يكفيه الوعيد الذي ذكره الله 
ولول أن ثبتناك لقد عز وجل في كثير من اليات كقوله تعالى في الركون اليسير : 

ًا قليلً إذا لذقناك ضعف الحياة والضعف المماتا ثم كدتا تركن إليهم شيئ
ل تجد لك علينا نصيرا 



إن صدر من غير إكراه ، ومعلوما حد الكراه على الكفر عند أهخخل
العلم .. ول تلتفت إلى المتلعبين الذين ميعوا حخخدوده .. وخلطخخوا
بين الكراه على المعاصي وبيخخن الكخخراه علخخى قتخخل المعصخخوما أو

وقد نزل  عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم على الكفر .. 
آياتا الله يكفر بها ويستهزأ بها فل تقعدوا معهم حصصتى
يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن اللصصه جصصامع

ًا  .       المنافقين والكافرين في جهنم جميع

وتأمل الوعيد لمن نأافق وجخخامع الكفخخار وأظهخخر الرضخخى عخخن
كفرهم بالدنأيا ، وكيف توعخده اللخخه تعخالى بمشخاركتهم بمصخخيرهم
ًا كمخخا أنأخخه لخم يفخارقهم فخي الخخخروي فجمعهخخم فخخي جهنخخم جميعخخ
الدنأيا .. فالجزاء من جنس العمل وهذا الوعيد فيمن استمع للكفر
والستهزاء  بآيات الله  ولم يفارقا أهله .. فكيف إن كانأت طبيعخخة

عمله أو وظيفته فيها شيء من ذلك ؟؟. 

وأنأت ترى في حديث خبخخاب رضخخي اللخخه عنخخه أن الكخخافر قخخد
طلب منه أن يكفر بمحمخخد صخخلى اللخخه عليخخه وسخخلم كخخي يقاضخخيه
أجره فلم يفعل رضي الله عنه وهذا شرط لم يكخخن قخخد اشخخترطه
ًا ابتخخداء مخخا قبخخل بخخه عليه الكافر من قبل ولو كخخان ذلخخك مشخخروط

الصحابي كما هو معلوما بالضرورةا .

ًا مخخن كخخان سخخواء عامخخل فإذا كخخان الموظخخف أو العامخخل كائنخخ
تنظيفات أو وزير أو إماما مسجد أو خطيب أو في أي منصب كان
.. أقول إذا كخخان ل يتخولى مهخاما وظيفتخخه إل بقسخخم علخخى احخختراما
الدستور الذي هو دين غير دين الله .. أو إظهخخار الخولء للطخخاغوت
الذي أمرنأا الله تعالى في محكخخم كتخخابه بخخالكفر بخخه والخخبراءةا منخخه
ًا شم رائحة التوحيد يفتي بجواز مثخخل ومن أوليائه .. فما أظن أحد

هذه الوظيفة بهذه الشروط الكفرية .

لكن لنأدراس أعلما الشريعة وانأطماس عرى اليمان وانأخخدثار
معالم ملة ابراهيم بسوافي الجهل والهوى والعراض التي سخخفت
ُأشربت قلوب الخلئق هخخذه الطخخواما وأمثالهخخا فمخخا عخخادوا عليها .. 
يتناهون عنها أو ينكرونأها ، بل امسوا ينكرون علخخى مخخن أنأكرهخخا ..

نأسأل الله السلمة والعافية ..

لكن يجب التنبيه كما أسلفنا من قبل أنأه ليس كل عمخخل فخخي
ظخخل هخخذه الحكومخخات يشخخترط لخخه عنخخدهم مثخخل هخخذه الشخخروط

الكفرية ..



فما لم يكن فيه مثل هذا الباطل .. ولم يكن فيه إعانأخخة علخخى
منكخر أو معصخية .. فل يحخل لمسخلم أن يحرمخه أو يكفخر أهلخه ..
نأقول هذا ، مع كراهيتنا لي وظيفة في هذه الحكومات حخختى وإن
ًا عنها لم يكن فيها شيء من منكر .. ونأحب للموحد أن يكون بعيد

ًا من قيودهم .. ًا لها متحرر مجتنب

فقد رأيت كيف أن البخخخاري لخخم يجخخزما فخخي ترجمتخخه بخخالجواز
لحتمخخال النسخخخ ، أو التقييخخد بالضخخرورةا كمخخا قخخال الحخخافظ ابخخن

حجر ..

وقد رأيت كيف أن الكافر تحكم بحق خباب رضخخي اللخخه عنخخه
فلم يقضخيه حقخه وهخذه المفسخدةا تؤيخد مخذهب مخن قيخد العمخل

بالضرورةا .. والله يقول الحق ويهدي السبيل .



المسألة الثالثة 

حول موضوع التكفير .. وهل دعوة
التوحيد تنحصر فقط فيه ؟

ًا أن الدعوةا إلى التوحيد تنحصر فقط في التكفير ليس صحيح
ل إكراه في الدين قد تبين الرشصصد مصصن .. فقد قال تعالى 

الغي فمن يكفر بالطاغوتا ويؤمن بالله فقد استمسصك
  بالعروة الوثقى ل انفصاما لها والله سميع عليم

فلدعوةا التوحيد ركنان رئيسخخان همخخا : اليمخخان بخخالله والكفخخر
بالطاغوت .

0فكمخخا أن الكفخخر بالطخخاغوت يسخختلزما اجتنخخابه والكفخخر بخخه
والبراءةا من أوليائه وتكفير عبيده وأنأصاره ..

イفكخخذلك اليمخخان بخخالله يسخختلزما عبخخادةا اللخخه وحخخده ومحبتخخه 
ومحبة دينه ومحبخخة أوليخخائه ونأصخخرتهم وحفخخظ حقخخوقهم وعخخدما

البراءةا منهم أو تكفيرهم بغير دليل .

والناس بين الفراط والتفريط… والحق وسط مع الدليل ، ل
إلى هؤلء ول إلى هؤلء ..

ロفكما انأه ل يجخوز جعخخل الكخخافر المشخخرع المحخخارب لخدين اللخه
ًا .. ومخخن ثخخم ل تحخخل الخخبراءةا منخخه أو معخخاداته بخخل ولوليائه مسلم
يخخدخل فخخي دائخخرةا المخخوالةا اليمانأيخخة ول بخخد عنخخد مخخن جعلخخه

مسلما !! ..

ハفكذلك ل يجوز تكفير المسلم الموحد بمجرد الظنون .. فمخخن 
ثبت لخخه عقخخد السخخلما بيقيخخن ، ل يخخزول منخخه إل بيقيخخن أي بخخدليل

شرعي صريح صحيح .

ًا عنخخد الحكخخم علخخى ول بخخد مخخن النظخخر فخخي الموانأخخع خصوصخخ
العيخخان .. فكخخم مخخن إنأسخخان قخخد يقخخع منخخه قخخول الكفخخر أو عملخخه



فيقال : أن قد أتى بمكفر .. أو نأطق بكلمة الكفر .. لكن ل يحكم
عليه بخخالتكفير لقيخخاما مخخانأع مخخن موانأخخع التكفيخخر .. وهخخذه القاعخخدةا
عظيمة قد تكلم فيها شيخ السلما ابن تيمية – رحمه الله – وذكخخر
أدلة .. وأنأصح أخوانأي بقراءةا كتاب اليمان له .. والنظر فخخي كلما
العلماء .. وأن يقفوا عند حخخدود اللخخه تعخخالى فل يتجاوزوهخخا .. ومخخا

ًا .. وّسع الله تعالى فيه فل يضيقوه .. وآفة النأحراف الجهل غالب

وكثير من الناس يظنون أن الحق ينصر بالضيق والميخخل إلخخى
المذهب الشد حتى ينتهخخي المخخر بهخخم إلخخى توسخخع فخخي التكفيخخر ،
وتكفيخخر مخن لخم يكفخخره اللخه ورسخخوله صخلى اللخه عليخخه وسخلم .
فليعلمخخوا أن الحخخق مخخع المخخذهب السخخد الموافخخق للدلخخة ل مخخع
المخخخذهب الشخخخد .. وكمخخخا انأخخخه ليخخخس مخخخع المخخخذهب المفخخخرط

المتساهل ..

وقد ذكر ابن القيم – رحمه الله تعالى  -  فخخي كتخخابه القيخخم :
(إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان) عن بعض السلف أنأخخه قخخال :
( ما أمر الله تعالى أمرا إل وللشيطان فيخخه نأزعخخان : إمخخا تفريخخط

وتقصير وإما مجاوزةا وغلو ، ول يبالي بأيهما ظفر ) .



وقال رحمه الله تعالى : ( وقد اقتطع النخخاس إل أقخخل القليخخل
فخخي هخخذين الخخواديين وادي التقصخخير ووادي المجخخاوزةا والتعخخدي ،
ًا الثابت على الصخخراط الخخذي كخخان عليخخه رسخخول والقليل منهم جد
الله صخخلى اللخخه عليخخه وسخخلم). إلخخى قخخوله : ( فقصخخر بقخوما حخختى
قالوا : إيمخخان أفسخخق النخخاس واظلمهخخم كإيمخخان جبريخخل ومكائيخخل
فضلً عخخن ابخخي بكخخر وعمخخر . وتجخخاوز بخخآخرين حخختى أخرجخخوا مخخن

ًا ( المسخخألة).1/116السلما بالكبيرةا الواحدةا ) انأتهى مختصر
الرابعة :

حول قاعدة من لم يكفر الكافر فهو
كافر

 ويقخخول عخخز مخخن قل إنما أنذركم بالوحييقول تعالى :  
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ول تتبعوا من دونه  قال :

  أولياء

فل حجة في ديننا بشيء غير ما أنأزل إلينا ربنا .. وكل قاعخخدةا
أو أصل ل يرتبط بالوحي فل حجة فيه ول دليل …

فنظرنأا في هذه القاعدةا ما دليلها الذي تقوما عليخخه ؟ لنعخرف
وما يجحصصد بآياتنصصا حدودها وتطبيقاتها فلم نأجد إل قوله تعخخالى 

  إل الكافرون

والجحد ل يكون إل بعخخد العلخخم كمخخا يقخخول العلمخخاء .. ويكخخون
ًا .  باللسان كما يكون بالقلب أو بهما مع

فكان من لخخم يكفخخر كخخافرا علخخم أن اللخخه تعخخالى كفخخره أو أن
رسوله صلى الله عليه وسلم كفره بنخخص قطعخخي الدللخخة قطعخخي
الثبوت قد جحد ورد كلما اللخخه وكلما رسخخوله .. ومخخن جحخخد  كلما

الله أو كلما رسوله فقد كفر .. 

هذا هو سبيل هذه القاعدةا ومستندها … ومعلوما أن للتكفيخخر
شروط وموانأع …



فلو توقف طالب علم عخن تكفيخر إنأسخان لعتقخاد أن شخرطا
ه أنأخه منتف في حقه أو أن مانأعا من الموانأع قائم ، فل يقخال لمثل
ّد كلما الله ول جحد حكمه وإنأما هذا اجتهخخاد فخخإن َير كفر ، فهو لم 
أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد… وهذا لطخخالب العلخخم

المجتهد ل لمن يتعصب للهوي أو للمذهب .

وعلى هذا أيضا من لم يكفر من كان كفره محخخل خلف بيخخن
أهل العلم المعتخخبرين لوجخخود أدلخخه ظاهرهخخا عنخخدهم التعخخارض ، ل
يكفر … لن عدما تكفيره للكافر هنا ليس تكذيبا للخخه ول لرسخخوله
صخخلي اللخخه عليخخه وسخخلم بخخل هخخو إتبخخاع لبعخخض كلما اللخخه أو كلما
الرسول لعتقاد أنأه أقخخوى فخخي الدللخخة أو أصخخرح فخخي العبخخارةا أو

أثبت ونأحوه..

وأقرب مثال على هذا مسألة تكفير تارك الصلةا ..

حيث أخذت طائفة من أهل العلخخم بظخخاهر قخخول النخخبي صخخلي
اللخخه عليخخة وسخخلم : (بيخخن الرجخخل وبيخخن الكفخخر والشخخرك تخخرك

 .وقوله :(العهد الذي بيننا وبينهم الصلةا فمن تركها فقد)7(الصلةا)
 ونأحو ذلك من النصوصا ،فكفروا تخخارك الصخخلةا مطلقخخا …)8(كفر)

وعلى هذا جمهورهم بل نأقل ابن حخخزما فخخي المحلخخى وابخخن القيخخم
عنه في كتاب الصلةا إجماع الصحابة على ذلك.

وجاءت طائفة أخرى من الفقهاء عند حديث (خمس صخخلوات
كتبهن الله على العباد من أتخخى بهخخن كخخان لخخه عنخخد اللخخه عهخخدا أن
يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس له عند الله عهد ، إن شخخاء

  .)9(عذبه ، وإن شاء غفر له)

فلخخم يكفخخروا تخخارك الصخخلةا تكاسخخل وقخخالوا مخخاداما داخل فخخي
المشيئة فليس بمشرك ول كافر … فمثل هؤلء ل يقال لهم-كمخخا
لم تقل  لهم الطائفة الولي: لقد كفرتم لن "من لم يكفر الكافر
فقد كفر "…لنأهم لم يجحخخدوا كلما اللخه تعخالى ول ردوا  أحخخاديث
النبي صلى الله علية وسلم القاضية بتكفيخخر تخخارك الصخخلةا لكنهخخم
أولوها على ضوء أحخخاديث أخخخرى فقصخخدوا التوفيخخق بيخخن أحخخاديث

 رواه مسلم في صحيحه عن جابر عبد الله)7((
 رواه الماما أحمد وأهل السنن ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح إسناد علي )8((

شرط مسلم.
) عن عباده بن الصامت ، ورواه أيضا 319و5/315 رواه الماما أحمد في مسند: ()9((

) في كتاب صلةا الليل : باب المر بالوتر ، وأبو 1/132الماما مالك في الموطأ : (
)، وابن ماجه: (1/230) في الصلةا .باب فيمن لم يوتر ،والنسائي : (1420داود: (

) وهو حديث صحيح. 1401



ص مخن ظاهرها عندهم التعارض…فحالهم أنأهم قخالوا بمقتضخى نأ
..*)(الشارع ولم يكذبوا أو يجحدوا نأصوصه

وكذلك من لم يكفر مخن ظهخخر منخخه فعخخل محتمخخل للتكفيخخر ل
قطعيا فيه، أو أنأه قال قول ليس صخخريحا فخخي الكفخر، وإنأمخا يلخخزما
منه الكفر ، فلزما المذهب ليس بمذهب على الصحيح ، والتكفيخخر
بالمآل محل خلف بين العلماء… فعدما التكفير في مثل هذا ليس
فيه رد أو جحد لكلما الله أو كلما الرسول صلي الله عليخخه وسخخلم

كما هو مبين..

بخلف ما لو سئل إنأسان عمن يقول :إن الله ثخخالث ثلثخخة …
وهو يعلم أن الله تعخالي يقخول : (لقخخد كفخخر الخخذين قخخالوا إن اللخخه
ثالث ثلثة ) ويقول : (لقد كفر الخخذين قخخالوا إن اللخخه هخخو المسخخيح
ابن مريم)..فقال :هو ليس بكافر … أو "ل أكفخخره"… فخخإنأه يكفخخر

بذلك …لنأه جحد ورد نأصا قطعيا من كتاب الله تعالي…

ومن لم يكفر كافرا يعلم أن الله تعخخالي كفخخره بنخخص قطعخخي
فقد كفر .. لنأه قد جحد كلما الله ولم يقبله ويسلم .. ولنأه جعخخل
الكفر من السلما، ومن دين الله الذي يقره الله و يرضاه … وقد

 . فإن الله ل يرضي عن القوما الفاسقين قال تعالي : 

ُتِصب إن شاء الله … ِقْس  َف وعلى هذا 

فمن كخخان كفخخره صخخريحا وقخخد نأخص اللخخه عليخخه بنخخص قطعخخي
الدللة قطعي الثبوت فإن في عدما تكفيخخره جحخخدا لكلما الشخخارع
واتهاما له بالرضى عن الكفر وإقراره فخخي ديخخن اللخخه … ومخخا لخخم
يكخخن  كخخذلك …بخخل كخخان تكفيخخره بنصخخوصا متشخخابهة أو مشخختركة
تحتمل أكثر من معنى أو عامة ظنية الدللة.. والمر فيخخه نأصخخوصا
قد تحتمل التأويل وظاهر بعضها فيه تعارض ويحتخخاج إلخخي تفسخخير
وتفصيل … فل نأكفر مخالفينا في شيء من ذلك …إل أن يخخترتب
على عخخدما التكفيخخر مخخوالةا الكفخخار ونأصخخرتهم ومحبتهخخم ومخخودتهم

ومظاهرتهم على المسلمين .. فهذا كفر ..

فإذا ما أنأزلنا هذا الكلما وطبقناه على الطواغيت المشخخرعين
ًا … أو علخخى جيوشخخهم ًا أو نأوابخخ في هذا الزمان سواء كخخانأوا حكامخخ

وأوليائهم وأنأصارهم ..

 هذا إذا خالفوا في الحكم على تاركها فقط ، لكن إذا أداهم اجتهادهم الخاطئ هذا (*)(
إلي ترك الفرائض وترك الصلةا، فل يمنع من تكفيرهم كونأهم يعتقدون عدما كفر تاركها
… كما سيأتي عن إسحاقا بن راهويه.



فنقول نأحن نأكفر هؤلء الطخخواغيت وأنأصخخارهم بأدلخخة شخخرعية
هي عندنأا يقينية ل نأرتاب بشيء منها ول نأشك ، وليس عندنأا فخخي
ذلك شبهة أو غمة ، لكن خصومنا أو مخالفينا وعواما الناس كذلك

.. عندهم في ذلك شبهات وأحاديث ظاهرها عندهم التعارض ..

ًا منهخخم فغخخالبهم ل ينكخخرون كفخخر الطخخاغوت وأنأصخخارهم جحخخد
ومن لم يحكم بما أنصصزل اللصصه فأولئصصك هصصم لقوله تعالى : 

 .  الكافرون

ًا لقوله تعالى :   ومن يتولهم منكصصم فصصإنه منهصصم ول رد
وغير ذلك من النصوصا حتى يقال فيهم : ( قخخد كفخخروا ، إذ كخخذبوا
الله ورسوله ، لنأهم لم يكفروا الكافر الذي كفره الله ورسخوله ..
) فهؤلء في الحقيقة لم يكخخذبوا اللخخه ورسخخوله .. ول جحخخدوا كلما

الله أو كلما رسوله صلى الله عليه وسلم ..

بل هم يترددون أو يتوقفون في تكفير الطخخواغيت وأنأصخخارهم
ًا ظاهرهخخا – عنخخدهم – التعخخارض مخخع النصخخوصا لن عندهم نأصوصخخ

المكفرةا.

كقوله صلى الله عليه و سلم : ( من قال ل إله إل الله دخخخل
     )10(الجنة )

وحديث أسامة رضي الله عنه ( أقتلته بعخخد ان قخخال ل إلخخه إل
 )11(الله )

 )12(وحديث البطاقة ، وحديث (ما أقاموا فيكم الصلةا) 

 ونأحو ذلك مخخن اسخختدللت المرجئخخة وبضخخاعة اتبخخاعهم الخختي
تلقفوها ، وورثوها عنهخخم وفصخخلوها عخخن مبيناتهخخا ومفسخخراتها مخن

النصوصا الخرى ..

وقد فصلنا ذلك وبيناه ، ورددنأا على شخخبهاتهم المتهافتخخة فخخي
كتابنخخا : ( إمتخخاع النظخخر فخخي كشخخف شخخبهات مرجئخخة العصخخر ) و
( كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنأصار القوانأين )
. فهؤلء قد نأسميهم مرجئة .. وقد نأقول عنهم ُجهال ضلل .. وإذا
كانأوا متبوعين قد نأقول عنهم رؤوس جهخخال قخخد ضخخلوا وأضخخلوا ..

 رواه الحاكم من حديث اسحاقا بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده ، )10((
وقال حديث صحيح السناد .

) وغيره.5/200 رواه الماما أحمد : ()11((
-6/2، وأحمد : (1855) حديث رقم :3/1481 أخرجه مسلم في كتابة المارةا : ()12((

28.24. (



ولبسوا على الناس دينهم .. ونأحو ذلك .. لكن ل نأكفرهخخم بمجخخرد
مخالفتهم لنا في إطلقا إسم الكفر على المذكورين ..

فمخخا داما الخلف فقخخط علخخى إطلقا مسخخمى الكفخخر ونأخخزع
مسخخمى اليمخخان لشخخبهات عنخخدهم مخخن نأصخخوصا الشخخرع فنحخخن ل

نأكفرهم .. 

بل الواجب مع هؤلء بيان المذهب الحق لهم وإقامخخة الحجخخة
عليهخخم ومعالجخخة مخا علخخق ببصخخائرهم مخخن رمخخد وغبخخش وإرجخخاء ،
بمراهم الوحيين؛ كتاب الله وسنة نأبيه صخخلى اللخخه عليخخه وسخخلم ..
ويغه لكن من تعدى منهخم وطغخخى ورتخب علخى عخدما التكفيخخر تس
لدين الطخخواغيت الكفخخري وتشخخريعهم الشخخركي .. أو ترتخخب علخخى
ذلك أنأه صار من أوليائهم أو أنأصارهم وأشياعهم فهذا قخخد ادى بخخه
إرجاؤه وضلله إلى الكفر وتولي الكفار .. ومثل هذا ما نأقله شيخ
السلما ابن تيمية عن اسحاقا ابن راهويه فخخي تخخارك الصخخلةا مخخن
أنأه يقتخخل بعخخد السخختتابة وإن كخخان مخخذهبه أن تخخرك الصخخلةا ليخخس
بكفر ، فهذا أدى به مذهبه الخاطئ إلى الكفر ولم ينفعخخه ذلخخك أو

يعذره..

 أما إذا صلى وكان مذهبه كذلك فهذه مسألة اجتهاد .

 ولذلك فرقا السلف بين من كان من المرجئة نأزاعه مع أهل
السخخنة لفظخخي فقخخط ، فخخأخرجوا العمخخال كالصخخلةا وغيرهخخا مخخن
مسمى اليمان كتعريخخف ومسخمى فقخخط .. وبيخخن ( غلةا المرجئخخة

*)(الذين قالوا ل يضر مع التوحيد ترك الفرائض نأسأل الله العافية)

ُيعرف هذا .. لكن ليس كل المرجئة كخخذلك .. فليحخخذر مخخن فل
تكفيخخر المخخخالفين لمجخخرد الهخخوى أو الشخخهوةا العصخخبية إن كخخانأت
مخالفتهم منحصرةا في بخاب السخماء ، لشخخبهة مخن أدلخخة الشخرع
عنخخدهم دون ان يرتبخخوا علخخى ذلخخك نأقخخض التوحيخخد أو تخخرك الكفخخر
بالطواغيت وغيره من الفرائض .  فمعلوما أن السلف لخخم يكفخروا
المرجئة الوائل ونأحوهم من أهل البدع الذين خالفوا أهخخل السخخنة
فخخي مسخخمى اليمخخان والكفخخر فقخخط .. لكخخن أولئخخك المرجئخخة مخخع
تخبطهم في تعريخخف اليمخخان لخخم يسخخوغوا الكفخخر ول جخخادلوا عخخن
الطواغيت المشرعين ول أداهم ارجاؤهم الخخى نأصخخرةا المشخخركين
علخخى الموحخخدين .. ومخخا داما ورثتهخخم مخخن ضخخلل مرجئخخة العصخخر
كذلك .. أي أن خلفهخخم معنخخا فقخخط فخخي إطلقا مسخخمى الكفخخر ..

، وكذا كتاب اليمان لبن تيمية .5/235  انأظر سير أعلما النبلء للذهبي : (*)(



فنحن إن شاء الله على طريقة سلفنا معهم حذو القذةا بالقخخذةا ..
ًا كفخخره اللخخه ورسخخوله بنخخص فل نأكفر منهم إل من لم يكفخخر كخخافر
ًا قطعي الدللة قطعخخي الثبخخوت ، فكخخان فخخي عخخدما تكفيخخره تكخخذيب
لكلما الله ووكلما الرسول .. أو ترتخخب علخخى عخخدما تكفيخخر الكخخافر
عندهم توّل لخخه أو نأصخخرةا أو مظخخاهرةا علخخى الموحخخدين أو تسخخويغ

لدينه الكفري أو مدح لقانأونأه كفري .. 

هذا ملخص ما أحببت بيانأه لخوانأي في هذه العجالخخة .. ولخخي
في ذلخخك رسخخالة بعنخخوان : (الرسخخالة الثلثينيخخة فخخي التحخخذير مخخن
أخطاء التكفير) . أسأل الله تعالى أن يعينني على إتمامها وييسخخر
إخراجهخخا .. تتبعخخت فيهخخا هخخذه القاعخخدةا علخخى ألسخخنة قائليهخخا مخخن
العلماء .. فوجدتها قديمة بألفاظا متقاربة .. وإن أكثرهم يستعملها
فيما يريد بيان خطره من المور المكفرةا .. فيقولخخون : مخخن قخخال
أو فعخخل أو اعتقخخد كخخذا فهخخو كخخافر بخخل ل شخخك فخخي كفخخر مخخن لخخم
يكفره .. لكن لم أرهخم فخي التطبيقخات العمليخة يسلسخلون ذلخك
ُيكفر من كفروه .. ومن لم يكفر مخخن لخخم يكفخخر فيكفرون من لم 

من كفروه .. وهكذا .. 

كما جرى معي في باكستان فقد كانأت موجة تكفيخخر ابخخن بخخاز
واضرابه من علماء الحكومات على أشدها .. وكانأت مجموعة من
غلةا المكفرةا يمتحنون الناس بهذه المسخخألة فمخخن كفخخر ابخخن بخخاز

تركوه ومن لم يكفره كفروه وكفروا من لم يكفره وهكذا ..

وقد سألونأي عن ذلك فقلت : إنأني أتخخرك الخخخوض فخخي كفخخر
أعيان هؤلء من باب قول النبي صلى اللخخه عليخخه وسخخلم ( دعخخه،ل

 والنخخاس اليخخوما)13(يتحدث النخخاس أن محمخخدا يقتخخل      أصخخحابه )
بالكاد يستسيغون تكفير الطواغيت وعساكرهم وجيوشهم .. ولنخخا
في ذلك شغل عن اللتفات إلى هؤلء المشايخ المحسوبين علخخى
الدعوةا والدين .. فأرى عدما النأشغال بهخخم فخخي هخخذه المرحلخخة ..
ويكفيني تحذير الشباب من كتاباتهم وفتاويهم الضالة فخخي أبخخواب

السياسة والبيعة والمارةا والطواغيت وجيوشهم وأوليائهم .

4622 رواه البخاري حديث رقم :)13((
وانأظر للفائدةا ولفقه وجه استدللنا بهذا الحديث .. كلما شيخ السلما في الصارما 
المسلول حول تعليل عدما قتلهم بمفسدةا تحدث الناس محمد يقتل أصحابه ومن ثم 
نأفورهم عن السلما . وعدما التعليل بالعصمة والسلما .. إذ هي أولى بالذكر والتعليل 
لو وجدت !!.



وأسخخأل اللخخه لهخخم الهدايخخة .. وإن أصخخروا علخخى ضخخللتهم
 ..  وكفى الله المؤمنين القتال فسيسقطون وحدهم . 

فلم يرقا لهم هذا فكفرونأي .. وكنت اصلي الجمعة بمجموعة
من الخوةا الموحدين ، فكفرونأي وكفروا أولئك الخخخوةا وكخخل مخخن
يصخخلي خلفخخي لنأهخخم ل يكفرونأنخخي .. وكفخخروا مخخن لخخم يكفرهخخم

وهكذا .. 

ًا على جزء من المسألة الخامسة ولعل في هذه الشارةا جواب
.. لمن كان له فقه بأدلة الشرع وأحاديث الرسول صلى الله عليه

وسلم..

أمخخا العامخخة فالخخذي ينفعهخخم هخخو التحخخذير مخخن ضخخلل أولئخخك
المشايخ وزلتهم وتخليطهم في البواب المخخذكورةا كخخي ل يغخختروا

بهم ول يتابعوهم عليها .. 

ًا دون قخخوما كراهيخة وفي البخاري : (باب من خص بالعلم قوم
أن ل يفهموه )

وقول علي رضي اللخخه عنخخه : ( حخخدثوا النخخاس بمخخا يعرفخخون ،
أتحبون أن يكذب الله ورسوله ) .



المسألة الخامسة :

أما اللباني  عفا الله عنه 

ًا مخخن اليخخاما تكفيخخره ل قخخولً ول كتابخخة .. فلم يصدر مني يومخخ
ولكن خصومنا 

مخخن مرجئخخة العصخخر إذا مخخا نأوقشخخوا فخخي كفخخر الطخخواغيت
وألجمناهم بنصوصا الوحي ، حاصوا كما تحيص الحمر المسخختنفرةا
محتجيخخن بخخأقوال اللبخخانأي ونأحخخوه مخخن رؤوس الرجخخاء فخخي هخخذا
الزمان يطعنخون بهخا فخخي نأحخر الدلخة الشخرعية ، ويعارضخون بهخا
اليات والحاديث .. فنضطر في كثير من الحيان أن نأخخبين خطخخأه
وضلله في هذا الباب .. أعني ترقيعه للطخخواغيت وحكمخخه عليهخخم
بالسلما ووصفه لمن كفرهم وتبرأ منهم بالتكفيريين .. ونأحو ذلك
.. فإذا ما تعرضنا لخطائه سلقنا مقلدته بألسخخنتهم ، وبهتونأخخا فخخي
كتاباتهم يزعمون أنأنا كفرنأا العلمخخاء ونأحخخو ذلخخك .. ونأحخخن إن شخخاء
الله ل نأبالي بإرجافهم ول بكذبهم .. ما دمنا نأسخخعى لمرضخخاةا اللخخه
ونأصرةا الحق ول يهمنا رضاهم ول رضى ألبانأيهم ، هداه اللخخه إلخخى

الحق المبين ..

وعلى كل حال فإن اللبانأي وإن كنا نأخالفه في هجومه علخخى
 .. إل*)(من كفر الطواغيت وتخبطه فخخي مسخائل اليمخان والكفخر 

ًا عن أبواب السلطين لم يتلطخخخ بمناصخخبهم الخبيثخخة أنأنا نأراه بعيد
ول تلوث ببيعة أحد منهم .. فهو ل شك في هذا الباب ليس كغيره
– ممن بايعوا الطواغيت فأعطوهم صخخفقة يخخدهم وثمخخرةا فخخؤادهم
وسخخموا مخخن خخخرج عليهخخم بالبغخخاةا والخخخوارج .. فنسخخأل اللخخه لخخه

البصيرةا في دينه والهداية في دعوته.

 ومخالفتنا له في البواب المذكورةا ل تجعلنا نأبخسه في حقه
في البوب الخختي خخخدما فيهخخا السخخنة النبويخخة ول يخخدعونأا ذلخخك إلخخى

 وقد رددنأا عليه وعلى مريده علي الحلبي في بعض هذه المسائل في كتابنا : (*)(
(تبصير العقلء بتلبيسات أهل التجهم والرجاء ) فراجعه . 



العراض عن كتبه أو الحط من قدرها .. فما لحزبية خالفنخخاه ، ول
لهوى تعرضنا له .. وإنأما حادينا في ذلك نأصرةا الحق فالحق أحخخب
ًا .. والخطأ نأرده عليه وعلى غيره إلينا منه ومن أهل الرض جميع
.. والصواب والحق نأقبله منه وممن هخخو دونأخخه ، والحمخخد للخخه رب

العالمين ..



المسألة السادسة :

حول موانع التكفير وهل عدما العذر
بالجهل على إطلقه ؟؟

المانأع في اصطلح الصوليين : هو ما يلزما من وجوده العدما
ول يلزما من عدمه الوجود أو بمعنى آخر هو ما يلخخزما مخخن وجخخوده

عدما الحكم أو بطلن السبب ..

وبمعنخخى اوضخخح هخخو امخخر يوجخخد مخخع تحقخخق السخخبب وتخخوافر
شروطه ويمنع من ترتب المسبب على سببه .

ニمانأع مخخن موانأخخع التكفيخخر .. إذا وجخخد منخخع الحكخخمفالكراه 
بالتكفير وأبطل ترتبه .. فقد يصخخدر  الكفخخر مخخن إنأسخخان مكخخره
ًا فنقول : إنأه قخخد أتخخى بمكفخخر لكخخن يمنخخع تكفيخخره ًا حقيقي إكراه

وجود مانأع الكراه .. 

من كفصصر بصصالله مصصن بعصصد إيمصصانه إل مصصن قال تعخخالى : 
 . وقد اشترط العلمخخاء لكخخونأكره وقلبه مطمئن باليمان..

ًا من التكفير شروط منها:-  ًا حقيقي الكراه على الكفر مانأع

ًا على إيقاع ما يهدد به-1 أن يكون المكِره (بكسر الراء) قادر
ًا عخخن الخخدفع ولخخو وأن يكخخون المكخخَره (بفتخخح الخخراء ) عخخاجز

بالفرار ..

أن يغلب على ظن المكَره (بفتح الراء )  أنأه إذا امتنع مخخن-2
النطق بكلمة الكفر فإن  المكِره (بكسر الراء) سيوقع بخخه مخخا

هدد به ..

ًا ..-3 أن يكون ما هدد به ليس متراخي

 أن ل يظهر من المكَره ( بفتح الراء) ما يدل على اختيخخاره-4
وتماديه كمن أكره على تقبيل صنم فقبله وسجد لخخه .. وكمخخن



أكره علخخى مخخدح الطخخاغوت فمخخدحه وزاد عليخخه ذما الموحخخدين
 …!!*)(وسبهم 

ホًا مخخن موانأخخع التكفيخخر قخخال والخطصصأ  (انأتفخخاء القصخخد) أيضخخ
. ربنا ل تؤخأذنا إن نسينا أو أخأطأنا  تعالى : 

وهو أن يقول القول لدهش أو غفلخخة أو شخخدةا فخخرح فيخطخخئ
باللفظ كحال ذلك الرجل الذي أضل نأاقته وعليها شرابه وطعخخامه
حتى إذا ما وجدها بعخد يخأس قخال مخن شخدةا الفخرح (اللهخخم أنأخت

  أخطأ من شدةا الفرح ..)14(عبدي وأنأا ربك )

ًا من موانأع التكفير .. والتأويل السائغ أيض

: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجخخح إلخخى معنخخىوالتأويل
ًا يحتمخخل المعنخخى مرجوح  لدليل أو قرينة: فإذا كان الدليل صخخحيح
المرجوح عذر المتأول مالم يكن في التأويخخل مخالفخخة لصخخل مخخن
أصول الدين أو مخالفة ما تواتر وعلم من الدين بالضرورةا ، فخخإذا

كان فيه شيء من ذلك رد التأويل ولم يعذر صاحبه ..

 وهذا كتلوط النأسان مع مملوكه واحتجاجه على جخخواز ذلخخك
 إل علصصى أزواجهصصم او مصصا ملكصصت أيمصصانهمبقخخوله تعخخالى 

 وقياسخخه علخخى أمتخخه المملوكخخة قخخال ابخخن فإنهم غير ملومين
 ( مخخن فعخخل ذلخخك فهخخو كخخافر22القيم في الجخخواب  الكخخافي صا 

يستتاب كما يستتاب المرتخخد فخخإن تخخاب وإل قتخخل وضخخرب عنقخخه )
فهذا تأويل قبيح غير مستساغ .

 ولي ها هنا تنبه طالما سئلت عنه : وهو أن أعداء الله والشريعة كخخثيرا مخخا يسخخألون(*)(
الخ المعتقل في المخابرات هل يكفر طخخاغوتهم أو يكفرهخخم ونأحخخو ذلخخك مخخن أسخخئلة ..
فأقول ل شك أن الخذ بالعزيمة طيب ، وهو من اعلخخى الجهخخاد وأعظمخخه ، وصخخاحبه إن
قتل فهو مع سيد الشهداء .. وقد أجمع العلماء على أن من إختار القتل على الكفر في

ًا ممن اختار الرخصة ...  الكراه فهو أعظم اجر
ًا وأن هؤلء  ول شك أن الخذ بالتقية  والرخصة جائز إن خاف الخ على نأفسه خصوص
ليسوا طلبة حق يخشى أن يكتمهم الحق . وقد بينا لهم نأحن وغيرنأا من أخوةا التوحيد 
ًا وكتابة فأبى أكثرهم إل كفورا .. لكن يجب التنبه إلى أن  الحق مفصلً بأدلته سماع
أولياء الطاغوت ل يهددونأه - غالبا - على تكفيرهم وتكفير طواغيتهم بالقتل .. وبالتالي 
ًا أن يثني عليهم أو يمدح طواغيتهم ودينهم الكفري ويصفهم بالسلما  فل يجوز له شرع
ًا بعدما عرفت ما اشترطه العلماء للكراه على  من غير ما إكراه حقيقي .. خصوص
الكفر .. لكن في المعاريض مندوحة عن التصريح .. كأن يقول : أنأا لست بعالم .. 
ًا من  ومسائل التكفير خطيرةا وأنأا ل أخوض فيها بل علم .. أو أي شيء نأحو هذا حذر
التصريح بإسلمهم وإسلما طواغيتهم .. الذي ل نأرى جوازه من غير إكراه حقيقي ..   

 الحديث رواه مسلم عن أنأس)14((



ويذكر في هذا الباب حديث قدامة بن مظعون عنخخدما شخخرب
الخمر متأولً .. وكذلك أبخخو جنخخدل بخخن سخخهيل وجماعخخة مسخختدلين

ليس علصصى الصصذين أمنصصوا وعملصصوا الصصصالحاتا بقوله تعالى 
 . فروجعوا بذلك فاعترفوا بتحريمها فتابوا..جناح فيما طعموا 

فأقيم عليهم حد الشرب .

ًا وفي رواية للخلل : ( ان عمر رضي الله عنخخه استشخخار عليخخ
فيهم فقال أرى انأهم قد شرعوا في ديخخن اللخخه مخخا لخخم يخخأذن اللخخه
فيه ، فإن زعموا أنأها حللً فآقتلهم فقد أحلوا ما حخخرما اللخخه ، وإن

ًا فاجلدهم ثمانأين.. )  . زعموا أنأها حرام

فتأمل كيف أنأه لم يعذرهم بهذا التأويل وذلخخك السخختدلل لن
تحريم الخمر ممخخا علخخم بالخخدين بالضخخرورةا واشخختهر .. وفخخي هخخذه
الى واتخخاذ غيخره فائدةا أن التأويل في أبواب التشريع مع اللخه تع

ًا غير مقبول ..  أرباب

وأن من التأويل غيخخر المستسخخاغ مخا يخؤدي إلخخى الكفخخر كهخخذا
وكمن يجخخوز تخخولي الكفخخار وحبهخخم لمجخخرد كخخونأهم مخخن آل الخخبيت

ًا إل المصصودة فصصيمستدلً بقوله تعالى   ل أسألكم عليه أجصصر
ًا   فمن فعل هذا وأهمل قوله تعالى : *)(  القربى ل تجد قومصص

ّد الله ورسوله يؤمنون بالله واليوما الخأر يوآدون من حا
 فقد كفر .. ولم ينفعه تأويله الفاسد … الية ولو كانوا آباءهم

 ..

واللفاظا الكفرية التي تصدر عن كثير من الناس ، إنأما يقبخخل
ًا مخخن تكفيخخر صخخاحبها أن كخخانأت تحتمخخل فيها التأويخخل فيكخخون مانأعخخ
التأويل . أما إن كخخانأت صخخريحة فخخي الكفخخر كسخخب اللخخه تعخخالى أو
استحسان الشرك والكفر ونأحوه ، فل نأعمة ول كرامة لتأويل هنخخا
لن (ادعاء التأويل في لفظ صريح ل يقبخخل ) كمخخا نأخخص العلمخخاء ..

) والصخارما المسخلول لبخن2/217انأظر الشخفا للقاضخي عيخاض (
.527تيمية صفحة 

 وقد كان يستدل بهذه الية ، مدير سجن المخابرات في هذا البلد (الردن) فكنت (*)(
ًا لبي لهب بفهمك هذا .. بل هي مقيدةا بقوله تعالى :  إن أكرمكم عند أقول له : هنيئ

 وبآية المجادلة المذكورةا ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أبطأ به  الله أتقاكم
عمله لم يعجل به نأسبه ) وقوله ( إن آل فلن ليسوا لي بأولياء إنأما وليي الله وصالح 
ًا إل تكرار الية تفسها ، على  المؤمنين ) رواه البخاري ومسلم .. ونأحوه .. فل يجد جواب
طريقة أهل الزيغ الذين ذكرهم الله في أول سورةا آل عمران . 



ًا أنأخخه ل عخخذر بالجهخخلالعذر بالجهلوأمخخا   : فليخخس صخخحيح
ًا بل في المسألة تفصيل معروف عنخخد العلمخخاء فرقخخوا فيهخخا مطلق
بين حديث العهد بالسلما وغيخخره .. وبيخخن أصخخل الخخدين والمعلخخوما
بالدين بالضرورةا وغير ذلك بل هناك في فروع الفقه أمور ل يعذر

الجاهل بها وأمور أخرى يعذر بها ..

ًا ًا أو ل يعخخذر بالجهخخل مطلقخخ فالقول بأنأه يعذر بالجهخخل مطلقخخ
كلهما مجازفة ، والصواب التفصيل .. ويهمنا هنا مخخن ذلخخك كلخخه :
الشرك بالله وعبادةا غيره وإتباع دين وشرع غير دينخخه وشخخرعه أو
الطاعة في التحليل والتحريم والتشريع .. ونأحو ذلك فهخخذا كلخخه ل
يعذر الجاهل به لنأه من أصل الدين (التوحيد) الذي جاءت الرسل
كافة مخخن أجخخل دعخخوةا النخخاس إليخخه وتقريخخره والتحخخذير مخخن ضخخده
(الشرك) وسد ذرائعه وقد أقاما الله تعالى فيه حجته البالغخخة مخخن

أبواب شتى ..

الدلة الكونأية الظاهرةا على وحدانأيته .. إذ يسخختدل بربخخوبيته.1
سبحانأه على وحدانأيته فالذي خلق وصور ودبر هو وحخخده الخخذي
يجخخب أن يعبخخد ويشخخرع ، ول يجخخوز شخخرعا ول عقل أن يصخخرف

 . أل له الخلق والمر شيء من العبادةا لغيره 

 قخخد أخخخذ سخخبحانأه الميثخخاقا علخخى بنخخي آدما فخخي ذلخخك حيخخن.2
وإذ أخأذ استخرجهم من ظهر أبيهخخم آدما كالخخذر، قخخال تعخخالى 

ربك من بنصصي آدما مصصن ظهصصورهم ذريتهصصم وأشصصهدهم
علصصى أنفسصصهم ألسصصت بربكصصم قصصالوا بلصصى شصصهدنا أن
تقولوا يوما القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا
إنما أشصصرك آباؤنصصا مصصن قبصصل وكنصصا ذريصصة مصصن بعصصدهم

 والحاديث في هخخذا المعنخخى أفتهلكنا بما فعل المبطلون
صريحة صحيحة .

 وقد فطر الله الناس على التوحيد وغرس ذلك في قلوبهم.3
كما في الحديث : (ما من مولود إل يولد على الفطرةا ، فأبواه

ًا)15(يهخخودانأه ، أو ينصخخرانأه أو يمجسخخانأه .. )    فخخالخلق جميعخخ
مستقر في نأفوسهم أن الخالق الرازقا وحده المعبود المشرع
. وفي الحديث القدسي : (إنأي خلقت عبخخادي حنفخخاء فجخخاءتهم
الشخخياطين فاجتخخالتهم عخخن دينهخخم فحرمخخت عليهخخم مخخا أحللخخت

لهم .. ) 

. وفي رواية 1293 رواه البخاري عن أبي هريرةا رضي الله عنه ، حديث رقم :)15((
لمسلم زاد أو (يشركانأه) .



 ومع ذلك كلخخه .. فقخخد أرسخخل اللخخه سخخبحانأه مئخخات الرسخخل.4
جميعهم يدعون إلى هذا الصخخل العظيخخم ويحخخذرون مخخن ضخخده

 ولقد بعثنا في كل أمة رسصصول أن اعبصصدواقال تعالى : 
رسلً مبشصصرين  وقال سبحانأه :  الله واجتنبوا الطاغوتا

ومنذرين لئل يكون للناس على الله حجة بعد الرسصصل
.

ًا ؛ تدعوا إلى هخخذا الصخخل العظيخخم.5  وأنأزل سبحانأه الكتب جميع
وتوضخخحه وتحخخذر مخخن الشخخرك وختمهخخا بكتخخاب ل يبلخخى ول يبيخخد ،
وتكفل سبحانأه بحفظه وعلق النذارةا به وببلخخوغه .. فقخخال تعخخالى 

 وقخخال وأوحي إلصي هصذا القصرآن لنصذركم بصه ومصن بلصغ
لم يكن الذين كفصصروا مصصن أهصصل الكتصصاب سبحانأه وتعالى : 

 ثخخم عخخرف البينخخة والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة
ًا مطهرة والحجة بقوله تعالى :   رسول من الله يتلو صحف

فمخخن بلغخخه هخخذا القخخرآن فقخخد قخخامت عليخخه الحجخخة والنخخذارةا
ًا في أعظم وأشهر أبواب الدين (التوحيد ) .. وعبخخادةا غيخخر خصوص

ًا منها.. الله تعالى .. التي امتل القرآن تحذير

وليس إقامة الحجة أن يؤتى إلى كل إنأسان في بيتخخه ومحلخخه
فيناقش ويكلم ويفصل له .. نأعم هذا جميل وهو أحسن القخخول إذ

ومصن احسصصن قصول هو الدعوةا التي ورثها النأبيخخاء لتبخخاعهم  : 
 .. لكن ل يقال إن الحجة قبخخل ذلخخك – ومخخع ممن دعا إلى الله

ًا في أعظم أبوب الخخدين .. وانأهخخا ما تقدما كله- غير مقامة خصوص
ل تقخخاما إل بهخخذه الطريقخخة .. فهخخذا مخخا انأكخخره اللخخه تعخخالى علخخى

فما لهصصم عصصن التصصذكرة معرضصصين المشركين  حيخخن قخخال : 
كأنهم حمر مستنفرة فرتا مصصن قسصصورة بصصل يريصصد كصصل

ًا منشرة       امرئ منهم أن يؤتى صحف

ًا بين بلخخوغ الحجخخة الخخذي يكفخخي لقامخخة وقد فرقا العلماء أيض
 بمعنى انأشخخراح الصخدر لهخا ومعرفخخة*)(الحجة .. وبين فهم الحجة 

انأوارها كما يعرفها المقبلون على دين الله تعخخالى الخخذين يخخوفقهم
والذين الله تعالى إلى هداية التسديد والتوفيق لقبالهم عليه .. 

 وفخخي الحخخديث : (ومخخن يتحخخر جاهدوا فينا لنهدينهم سصصبلنا
الخير يعطه) .. 

 أما فهم الحجة بمعنى معرفة خطاب الله تعالى وفحواه .. فهذا ل بد منه ولذلك (*)(
خاطبنا تعالى بأعظم اللغات وأوضحها عبارةا ودللة .. ولذلك ل يؤاخذ المجنون 
وأمثاله ..



ويحرما منها المستكبرين لعراضهم .. ولكن ل يحرمهم هداية
الدللة والرشاد التي منحها – كمخخا تقخخدما – لكافخخة خلقخخه وبطخخرقا

مختلفة ..

ًا بيخخن فخخروع التوحيخخد وأصخخله الواضخخح المسخختبين وفرقوا أيضخخ
بالحجج المتقدمة وهو (الحنيفية ) الميل والبعد عن الشرك ..

فهذا كما عرفت قد أقاما الله عليه حجته البالغة .. ولذلك لخخم
يعذر بتركه ونأقضه كثير من النخخاس .. كمخخا لخخم يعخخذر والخخدا النخخبي
صلى الله عليه وسلم ففي الحديث : (إن أبي وأبخخاك فخخي النخخار )

ًامع أنأهم كانأوا من القوما الذين قال الله تعالى عنهم   لتنذر قوم
لتنذر قوما ما  ، وقال تعالى  ما أنذر آباؤهم فهم غافلون

. أتاهم من نذير من قبلك

وما ذلك إل لنأهخم قخد هخدموا أصخل الخدين وقطخب رحخاه ..
الذي أقامه الله بالحجج المتنوعة بينما زيد بن عمخخرو بخخن نأفيخخل –
وخبره في صحيح البخاري – قد عذر فخخي تفاصخخيل الشخخريعة فلخخم
يكن يصلي صلتنا ول صاما صيامنا ول عنده تفاصيل العتقخخاد ممخخا
ا رب لخو ول ( ي هو موجود ومقرر فخخي القخرآن اليخوما .. وكخان يق
أعرف طريقة أعبدك بها لفعلت ) فعذر في ذلك لن هذا ل يعرف
ًا للحنفية ًا بأصل الدين محقق إل بالحجة الرسالية .. ولنأه كان قائم

(ملة ابراهيم) .

ا ذبخح علخى النصخب ويقخول بمحخض حتى أنأه كان ل يأكل مم
ًا عليهخخم ( يخخا معشخخر قريخخش ًا كفخخار قريخخش منكخخر فطرته مخاطبخخ
الشاةا يخلقها الله وينزل لها الماء من السماء وينبت لها الكل من

الرض ثم انأتم تذبحونأها لغيره ..) 

وفي حديث عخخدي بخخن حخخاتم الطخخائي الخخذي يصخخححه العلمخخاء
بمجموع طرقه .. فيه ان عدي رضي الله عنه قال : (ما عبدنأاهم)
يعني الحبار والرهبان . فقخخال لخخه صخخلى اللخخه عليخخه وسخخلم : ألخخم

يحلوا لكم الحراما ويحرموا عليكم الحلل فأطعتموهم .

 فقال : بلى .

قال : فتلك عبادتكم إياهم .

ففيه أنأهم لخخم يعخخذروا فخخي جهلهخخم باتخخخاذهم أربابخخا مخخع اللخخه
مشرعين يحللون ويحرمون لهم .. 



وكونأهم يجهلون أن الطاعة فخخي التشخخريع عبخخادةا لخخم ينفعهخخم
ولم يعذروا به .. لن هذا من الشرك الكبر المناقض لصل الخخدين
.. والذي أقاما الله فيه حجته البالغة من وجوه شتى كمخخا تقخخدما ..
وكونأهم ل يعلمون .. أو يجهلون أو غخخافلين أو ضخخالين .. كخخل ذلخخك

ليس بعذر لهم من الشرك الكبر ..

فقد ذكر الله تعالى عن الكفار أنأهم يقولون عندما يشخخاهدون
ّنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضصصلونا السصصبيل العذاب  ربنا إ

 ... 

 فخخإنأهم قخخد أقخخاموا لهخخم فأضلونا السبيل فتأمخخل قخخولهم 
الشخخبه الباطلخخة والتخخأويلت الفاسخخدةا حخختى سخخوغوا لهخخم الشخخرك

وحسنوه لهم .. فهل عذروا بذلك ؟! ..

يحسبون وقد وصف اللخخه تعخخالى كخخثيرا مخخن الكفخخار بخخأنأهم 
 و  يحسصصبون أنهصصم مهتصصدون   و أنهصصم يحسصصنون صصصنعا

 . يحسبون انهم على شيء

ًا أقاما الله عليخخه حججخخه وكل ذلك لم ينفعهم لنأهم نأقضوا أمر
البالغة المتنوعخخة ولخخو كخخان خطخخؤهم وانأحرافهخخم حصخخل فخخي أمخخر
غامض ل تكفي فيه حجة فطريه أونأحوهخخا .. مخخا جخخاز تكفيرهخخم إل

بعد إقامة الحجة الرسالية عليهم ..

ًا فهخخذا ولذلك هناك فرقا بين مخخن سخخب اللخخه صخخراحة وجهخخار
يكفر ول يعذر بجهله لنأه أمر تشخخمئز منخخه النفخخوس حخختى نأفخخوس
اليهود والنصارى وبين من سب الدهر مثلً أو الزمن فإنأه ل يكفخخر
حتى تقاما عليه الحجة .. .. فتخبين لخه أن رسخخول اللخه صخلى اللخه
عليه وسلم نأهى عن سخخب الخخدهر كمخخا فخخي الحخخديث : ( ل تسخخبوا

 لن نأخخوائبه إنأمخخا كتبهخخا اللخخه ،)16(الخخدهر فخخإن الخخدهر هخخو اللخخه ) 
فالمعترض عليه الساب له ساب لله معترض على أقداره .. فخخإن
أصر بعد وضوح البيان يكفر .. لن هذا التفصخيل ل يعخرف إل عخن

طريق الحجة الرسالية .. 

 وعلى كل حال فالتفصيل في هخخذا البخخاب مهخخم .. ويجخخب ان
يعرف الخ الموحد أن داء أكثر الناس اليوما ليس هو الجهل الخخذي
يعخخذر صخخاحبه بسخخبب عخخدما بلخخوغ الحجخخة .. فخخالقرآن محفخخوظا ..
والسنة موجخخودةا ، ومظنخخة العلخخم متخخوافرةا .. لكنخخه داء العخخراض
فتجد الواحد منهم عالم في أمخخور الخخدنأيا صخخغيرها وكبيرهخخا خفيهخخا

.2246 رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرةا رضي الله عنه ، حديث رقم :)16((



وجليها ، جاهل بأهم مهمات الخرةا ، معرض عن تعلم اهم أصول
الخخدين ، ثخخم يرقخخع لهخخم المرقعخخون يقولخخون : هخخل أقمتخخم عليهخخم

الحجة ..؟؟؟.

ومن اظلصصم ممصن ذكصر بآيصاتا ربصه وقخخد قخخال تعخخالى : 
فأعرض عنها  ونسصصي مصصا قصصدمت يصصداه إنصصا جعلنصصا علصصى
قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تصصدعهم

 .. إلى الهدى ل يهتدوا إذا أبدا

وهذا كله من عقوبات العراض .. فكتاب الله قخخد بلخخغ هخخؤلء
القوما ، وهم يسمعونأه ليل نأهار ، ولكنهم يعرضون عن تعلخخم أهخخم

المهمات فيه .. 

ثم يقال هم معذورين بجهلهم !! .

وقد فصلنا هذا الباب فخخي رسخخالة  سخخميناها ( الفخخرقا المخخبين
بين العذر بالجهل والعخخراض عخخن الخخدين ) أسخخأل اللخخه تعخخالى أن

ييسر إخراجها .. 



المسألة السابعة :

حول العملياتا التي تسمى بالنتحارية

ويسميها البعض بالستشهادية

فبالنسبة للنأتحار فل يخفى على أحد حكمخخه فخخي الشخخريعة ..
ًا ..  ًا شديد وأنأه من الكبائر التي توعد الله عز وجل عليها وعيد

فروى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبخخي هريخخرةا رضخخي اللخخه
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليخخه وسخخلم : ( مخخن تخخردى
ًا ًا مخلخخد من جبل فقتل نأفسه فهو في نأار جهنم يتردى فيهخخا خالخخد
فيها أبدا ، ومن تحسى سما فقتل نأفسه فسمه في يخخده يتحسخخاه

ًا فيها أبدا ) . ًا مخلد في نأار جهنم خالد

وأخرج جماعة عن ثابت بن الضحاك رضخخي اللخخه عنخخه قخخال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل نأفسخخه بشخخيء

عذب به يوما القيامة ) .

وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه  أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون  فاقتتلوا
فلما مال رسول اللخخه رسخخول اللخخه صخخلى اللخخه عليخخه وسخخلم إلخخى
عسكره ومال الخرون إلى عسكرهم وفي أصخخحاب رسخخول اللخخه
صلى الله عليه وسلم رجل ل يخدع لهخخم شخاذةا ول فخاذةا إل أتبعهخا
يضربها بسيفه ، فقال : ما أجزء منا اليوما أحخخد كمخخا أجخخزء فلن ،
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أما إنأه مخن أهخخل النخار) .
فقال رجل من القوما : أنأخخا صخخاحبه قخخال فخخخرج معخخه كلمخخا وقخخف
ًا ًا شخخديد وقف معه وإذا أسخخرع أسخخرع معخخه ، قخخال : فجخخرح جرحخخ
فاستعجل الموت فوضع سخخيفه بخخالرض وذبخخا بخخه بيخخن ثخخدييه ، ثخخم
تحامل على سيفه فقتخخل نأفسخخه .. وفيخخه أن الرسخخول صخخلى اللخخه



عليه وسلم لما أتاه خخخبره قخخال : ( إن الرجخخل ليعمخخل عمخخل أهخخل
الجنة فيما يبدو للناس وهخخو مخخن أهخخل النخخار ، وإن الرجخخل ليعمخخل

عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة ) . 

ًا : كان فيمن كخخان قبلكخخم رجخخل ًا أيض وفي الصحيحين مرفوع
به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الخخدما حخختى مخخات

قال الله تعالى: بادرنأي عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة

. والحاديث في هذا المعنى كثيرةا ..

فهذه الحاديث فيها وعيد شديد لمن قتل نأفسخخه وأنأخخه محخخرما
من المحرمات بل كبيرةا من كبخخائر الخخذنأوب .. وظخخاهر بعضخخها ان
قاتل نأفسه خالد مخلد في نأار جهنم .. وبعضها صريح فخخي تحريخخم
الجنة .. ومعلوما أن أهل السنة قد قيدوا هذه الطلقات في حخخق

إن الله ل يغفر أن يشرك الموحدين على ضوء قوله تعالى : 
 .. وبمخخا رواه مسخخلم عخخن به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

جابر في حديث الطفيل بن عمرو الدوسخخي وصخخاحبه الخخذي قطخخع
براجمة فمات ، فغفر الله له بهجرته .. وسيأتي .

ًا فيهخخا أبخخدا ) فخخي ًا مخلخخد وتأويل لفظ .. ( في نأار جهنم خالخخد
الحخخديث الول . وقخخوله : ( حرمخخت عليخخه الجنخخة ) فخخي الحخخديث
الخر .. أن ذلك في حق من استحل ذلك ، او في حق مخخن فعلخخه
ًا على قدر الله ًا من روح الله واعتراض ًا من رحمة الله ويأس قنوط

إنه ل ييأس من تعالى فذلك كفر يخلد صاحبه في نأار جهنم .. 
. روح الله إل القوما الكافرون

ومنه يظهر أن هناك فرقا  ل ينبغي أن يهمله من وزن بخخالحق
وتخخرك التطفيخخف بيخخن مخخن قتخخل نأفسخخه يأسخخا مخخن رحمخخة اللخخه أو
ًا  من الجراح والمراض ونأحوهخخا .. ًا على قدر الله أو جزع اعتراض
وبيخخن المسخخؤول عنهخخم الخخذين يفجخخرون أنأفسخخهم بعبخخوات نأاسخخفة

لحداث نأكاية عظيمة في أعداء الله ..     

وهذا فرقا واضح ظاهر لنا ، نأعرفه ونأعتبره ..

فهؤلء إن كانأوا من الموحدين ، ويقاتلون فخخي سخخبيل اللخخه ..
وتحت راية إسلمية ل عميخخة ول جاهليخخة .. فمعخخاذ اللخخه أن نأحكخخم
ًا من رحمة الله ببطلن أعمالهم ، أو نأساويهم بمن قتل نأفسه يأس
ًا من الجراحات ونأحوها فنقول بخلودهم في نأخخار جهنخخم أو أو جزع



 .. فإن رحمة الله بعباده الموحدين واسخعة*)(بتحريم الجنة عليهم 
وهو سبحانأه أعدل الحاكمين ، ول يضيع عمخخل المحسخخنين ول يخختر
المخخؤمنين أعمخخالهم الصخخالحة الخالصخخة .. فقخخد روى مسخخلم فخخي
صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن الطفيخخل ابخخن عمخخر الدوسخخي
هاجر إلى رسول الله صلى الله عليخخه وسخخلم إلخخى المدينخخة ومعخخه
رجلً من قومه ، فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص لخخه
فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو
ًا يديه فقال له ما صنع في منامه ،فرآه وهيئته حسنة ، ورآه مغطي
بك ربك فقال : غفر لي بهجرتي إلى نأبيه صلى اللخخه عليخخه وسخخلم
ًا يديك ؟قال : قيل لي لن نأصلح منك مخخا فقال : مالي أراك مغطي
أفسدت ، فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسخخلم

فقال صلى الله عليه وسلم : ( اللهم وليديه فاغفر )

  قال النووي رحمه الله : ( في الحديث حجة لقاعدةا عظيمة
لهل السنة ان من قتل نأفسه أو ارتكب معصية ومات بغيخخر توبخخة

فليس بكافر ول يقطع له بالنار بل هو في حكم المشيئة ) أهخ .

قال أبو محمد عفا الله عنه : ول اشكال في هذا ، مع الوعيد
الشديد الوارد في الحخخاديث المتقدمخخة ، لن اللخخه سخخبحانأه لخخه أن
يعفو عن عبخخاده الموحخخدين المحسخخنين وأن ل ينفخخذ وعيخخده فيهخخم
وهذا من كرمه واحسانأه ومحامده سخخبحانأه لكنخخه ل يخلخخف وعخخده

لهم .. ومعلوما الفرقا بين إخلف الوعد وإخلف الوعيد . 

لكن نأستدرك فنقول : إن كون هؤلء القائمين بهذه العمليات
ًا علخخى قخخدر اللخخه ًا مخخن الحيخخاةا أو اعتراضخخ ليسوا كالمنتحرين يأسخخ
ًا من الجراح فهذا وحده ل يكفي لتسويغ مثل هذه العمليات وجزع
ًا لنأها إن خرجت ولخخم تنخخدرج ًا شرعي بهذه الصورةا أو ليمنحها وجه
تحت تلك النصوصا الذامة المتوعدةا لمن استعجل الموت لليخخأس
أو للخخم الجخخراح .. فإنأهخخا لخخم تخخخرج مخخن عمخخوما النصخخوصا الذامخخة
ًا ومن ذلخخك الحخخديث المتقخخدما ًا شديد المتوعدةا لقتل النفس وعيد
( من قتل نأفسه بشيء عذب بخخه يخخوما القيامخخة ) . وهخخذا الحخخديث

ول تقتلصصوا أنفسصصكم إن وامثاله مما تقدما هو كقوله تعخخالى : 
ًا وظلمصصا ًا * ومصصن يفعصصل ذلصصك عصصدوان الله كان بكم رحيم

 . فسوفا نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا
 كما انأنا ل نأجزما لهم ول لغيرهم بعد انأقطاع الوحي بالجنة والشهادةا وراجع بهذا (*)(

صحيح البخاري(باب ل يقال فلن شهيد ) لكن نأسأل الله أن يبلغهم منازل الشهداء 
وهذا ل يتعارض مع معاملة قتيل المعركة الموحد معاملة الشهيد فل يغسل ول يصلى 
عليه ويدفن بثيابه لن أحكاما الدنأيا تؤخذ بغلبة الظن . 



قال ابن كثير رحمه الله تعخخالى : ( أي مخخن يتعخخاطى مخخا نأهخخاه
ًا بتحريمخخه ًا فخخي تعخخاطيه أي عالمخخ ًا فيخخه ، ظالمخخ اللخخه عنخخه متعخخدي

ًا على انأتهاكه ًا متجاسر  وهخخذا تهديخخد شخخديد فسوفا نصليه نار
ووعيد اكيد ، فليحذر كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد

ول تقتلوا النفصصس الصصتي ) أهخ ونأحخخوه عمخخوما قخخوله تعخخالى : 
 في موضعين من كتاب الله وكذلك عموما حرما الله إل بالحق

الحاديث التي تنهى عن قتخخل النفخخس الخختي حخخرما اللخخه إل بخخالحق
كحديث : ( اجتنبوا السبع الموبقخخات ، قيخخل : يخخا رسخخول اللخخه ومخخا
هن؟ : قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرما اللخخه إل

.)17(بالحق …) الحديث

ومثلخخه حخخديث النخخبي فخخي حجخخة الخخوداع : ( أل إن دمخخاؤكم
واموالكم حراما عليكم كحرمة يومكم هذا فخخي شخخهركم هخخذا فخخي

بلدكم هذا .. أل هل بلغت اللهم فاشهد.. ).

قخخال أبخخو محمخخد المقدسخخي عفخخا اللخخه عنخخه .. فهخخذه وغيرهخخا
نأصوصا عامة قطعية الدللة في تحريم قتل النفخخس المعصخخومة ،
ول يحخخل أو يجخخوز بحخخال أن يسخختثنى منهخخا إل مخخا اسخختثناه الشخخرع
والذين يقخخدمون علخخى تفجيخخر أنأفسخخهم فخخي مثخخل هخخذه العمليخخات
ً مدعون إلى دراسة مثل هخخذه النصخخوصا والوقخخوف عنخخدها طخخويل
قبل الفتاء بمثل ذلك أو القداما عليه لن الغاية عند المسلمين ل

 ول بخخد للوسخخيلة أن تكخخون)18(تبرر الوسيلة .. فلسخخنا ميكخخافيليين 
مشروعة كالغاية .. وليعلموا ان الحق ليس مع المذهب الشد بل
ك سخبعة مع السد الموافخخق للدلخة .. وليتخذكروا أن المخرء ل يمل
ًا هناك .. بخخل هخخي نأفخخس واحخخدةا أرواح يجرب شيء منها هنا وشيئ
فليحرصا على أن يبذلها في طاعة الله ومرضاته على بصيرةا من

أمره .. 

وللسف الشديد فإنأي لم أطلع علخخى دراسخخات علميخخة واعيخخة
راشخخدةا لمخخن يقومخخون بمثخخل هخخذه العمليخخات .. فغخخالبهم يخخدفعهم
العاطفة والحماس دون مراعاةا الدليل الشرعي .. بخلف إخوانأنا
بمصر والجزائر فإن لهم في هذه البواب فتاوي ودراسات ولذلك
قلما تجد مثل هذه العمليات عندهم مع أنأهم ينكلخخون بأعخخداء اللخخه
ًا أكثر وأشد من تنكيل أصحاب هذه العمليخخات .. فخخإن العلخخم أحيانأ

 أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرةا .)17((
  نأسبة إلى نأيكول ميكافيلي صاحب كتاب (المير) ، ومن اشهر قواعده التي قعدها )18((

للمراء لجل تثبيت عروشهم ( الغاية تبرر الوسيلة ). 



ًا يحفظخخون بهخخا دمخخاء إخخخوانأهم الحديث ووسائله قد أفخخادهم امخخور
الموحدين ويوفرونأها لعظم مصلحة وأكبر مخخدةا ممكنخخة .. فهنخخاك
ساعات التوقيت ومصائد المغفلين والمشاعل واللغخخاما العثاريخخة
والضاغطة والصواعق الكهربائية وأقلما التوقيت وأجهخخزةا التحكخخم
عن بعد (الرمونأت كنترول ) والخليا الضخخوئية ونأحوهخخا .. ممخخا لخخم
يعد يعجز عنه ممن يقف خلف أمثال هخخذه العمليخات، وهخو يجعخل
المفتي الذي يعرف خطورةا الفتوى وأنأه توقيخخع عخخن اللخخه يتوقخخف
طويلً قبل القول بجواز تلك العمليات التي يقتخخل المسخخلم نأفسخخه
فيها دون ضخخرورةا حقيقيخخة … إذ أن هخخذه المكانأخخات توسخخع آفخخاقا
العمل عند المجاهدين .. وما داما هناك طريخخق إلخخى حفخخظ وحقخخن
دماء الموحدين وجب الخذ بها .. فإخوانأنا المجاهدون المتبصرون
فخخي شخختى بقخخاع الرض يشخخركون الطخخرود والرسخخائل والحقخخائب
ويفخخون السيارات ونأحوها بشيء من هذه الوسخخائل .. وينكلخخون
باعخخداء اللخخه أشخخد التنكيخخل ، بأقخخل الخسخخائر بصخخفوف الموحخخدين
وليست الشهادةا خسارةا وإنأما الخسارةا كل الخسارةا في مخالفة

الحكم الشرعي والموت على غير بصيرةا ..

ًا إن الخ الموحخخد الخخذي يصخخل فخخي التربيخخة ونأحن نأقخخول دائمخخ
والعداد إلى هذه المراحل المتقدمخخة ، هخخو فخخي الحقيقخخة جخخوهرةا
فريدةا في مثل هذا الزمان .. ل ينبغي لقيادته إن كانأت عاقلخخة أن
تفرط به لجخخل حخخذاءين أو ثلثخخة او نأحخخوههم مخخن علخخوج الشخخرك
وعساكرهم ، ممن يمكن ان يقضى عليهم بغير هخخذه الطريقخخة …
ممخخن أمكخخن قتلخخه بالبندقيخخة والمسخخدس والقنبلخخة أو السخخيارةا
المفخخة دون قتل النفخخس .. فخخأي دليخخل مخخن أدلخخة الشخخرع يجيخخز

لجله قتل النفس ؟؟. 

هذا وقد استدل بعخخض المتسخخرعين الخخذين ل يعرفخخون طخخرقا
الستدلل ول يملكون ادواتخخه بأدلخخة ل تنتهخخض للحتجخخاج فخخي هخخذا

يقاتلون فصصي الباب فذكروا قوله تعالى فخخي مخخدح المخخؤمنين : 
ُيقتلصصون َيقتلصصون و   وذكخخر الرجخخل يغيخخر علخخى سبيل اللصصه ف

الجيش وحده وقصة الصحابي الذي طلب من أصحابه أن يرفعوه
على درع فيقذفوه إلى داخل حصخخن الكفخخار ليفتخخح لهخخم البخخاب ..
وحخخديث أسخخلم أبخخي عمخخران قخخال : حمخخل رجخخل مخخن المهخخاجرين
بالقسخخطنطينية علخخى صخخف العخخدو حخختى فرقخخه ومعنخخا أبخخو أيخخوب
النأصاري فقال النخاس: ألقخى بيخده إلخى التهلكخة ، يريخدون قخوله

وانأفقخخوا فخخي سخخبيل اللخخه ول تلقخخوا بأيخخدكم إلخخى التهلكخخةتعخخالى:  



  فقال أبو أيوب : ( إنأما تؤولونوأحسنوا إن الله يحب المحسنين
هذه الية هكذا ، أن حمل رجل يقاتخخل يلتمخخس الشخخهادةا، أو يبلخخى
من نأفسه !! ، نأحن أعلم بهذه اليخخة إنأمخخا أنأزلخخت فينخخا ) فخخذكر أن
المراد بالتهلكة القامة في الهل والمال وترك الجهاد .. رواه أبخخو

داود والترمذي وغيرهما . 

ومثل ذلك ما رواه الحخخاكم عخخن ابخخي اسخخحاقا السخخبيعي قخخال
رجل للبراء ابن عازب : إن حملت على العخخدو وحخخدي فقتلخخونأي ،
أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة  ؟ فقال لخخه: قخخال اللخخه لرسخخوله : 

 إنأمخخا هخخذه فخخي فقاتل في سبيل الله ل تكلف إل نفسصصك
النفقخخة وفخخي روايخخة الترمخخذي : ( لكخخن التهلكخخة أن يخخذنأب الرجخخل
الذنأب فيلقي بيده إلى التهلكة فل يتوب ) . كما ذكروا في أدلتهخخم
حديث : ( سيد الشهداء حمزةا ورجل قاما إلى إمخخاما جخخائر فخخأمره
ونأهاه فقتله ) . هذا غاية ما استدلوا به وكله ل يصلح في الحتجاج

به في محل النزاع .. 

ُيقتلون فقوله تعالى  َيقتلون و  فرح هؤلء بقوله تعالى  ف
ُيقتلون  بضم الياء … مع أنأها ل تدل دللخة صخريحة علخى قتخل و

نأفسه بل على قتل أعداء الله له .. ولو دلت فإنأهخخا دللخخة ضخخعيفة
فيقتلصصونظنية محتملة وكان أولى لهم أن يحتجخخوا بقخخوله أول : 

بفتح الياء . ثم يقولون : هو عاما في قتلهخخم لغيرهخخم ولنأفسخهم ..
وهذه الطريق من الستدلل هخخي بضخخاعة المفلسخخين فهخخؤلء لمخخا
أفلسوا من الدلة القطعيخخة الصخخريحة ، صخخاروا إلخخى هخخذه الدللخخة
الضعيفة ، فأكثر ما يقال في هذا الدليل مع التنزل والتساهل لهم
.. أنأه نأص محتمل ، وهو مقيد بالنصوصا القطعية الصريحة الدللة
، المتقدمة في تحريم قتل النفس والنص المحتمل الظني الدللة
ل يجوز أن تعارض به النصوصا القطعية الصريحة.. كما ان الدليل
إذا تطرقا إليه الحتمال بطل به السخختدلل لن الجخخزما بالحتمخخال
يفتقر للدليل .. وعلى كخخل حخخال فهخخو علخخى تفسخخيرهم مخخن قبيخخل
المتشابه فيجب رده إلى النصوصا المحكمة البينة التي تحرما قتل

النفس .. والله تعالى أعلم .

أما قصة الصحابي الذي ألقي به في الحصن .. 

فيجخخب علخخى المحتخخج بهخخا أول : أن يثبتهخخا فقخخد قيخخل: ( ثبخخت
العرش ثم انأقش ) أي : أثبت صحة الخخدليل ثخخم اسخختدل ول يصخخح



 فخخإن أثبتوهخخا بالسخخناد الصخخحيح قلنخخا*)(النقش قبل تثبيت العرش 
لهم: هي فعل صحابي .. ومعلخخوما أن فعخخل الصخخحابي ليخخس حجخخة

فإن تنصصازعتم فصصي شصصيء في محخخل النخخزاع .. قخخال تعخخالى : 
 ولخخم يقخخل إلخخى الصخخحابة .. فصصردوه إلصصى اللصصه والرسصصول

والستئناس بأفعالهم شخخيء .. والسخختدلل بهخخا فخخي محخخل النخخزاع
واعتبارها حجة شرعية شيء آخر .. فكيف إذا جاءت هذه الفعال
معارضة لنصوصا صريحة قطعية الثبوت قطعية الدللة كالنصوصا
المتقدمة في النهي عن قتل النفس .. هذا على افتراض أن فعله
كخخان قتلً للنفخخس ونأحخخن ل نأسخخلم بخخذلك.. فخخإن قخخالوا إنأخخه إجمخخاع
سكوتي من الصحابة قلنا لهم : أنأى لكم إثبات ذلك ، ومعلخخوما أن
ًا ، فكيخخف الجماع السكوتي حجة ضعيفة ظنية فيهخخا إختلف كخخبير
ًا للنصوصا القطعية الصحيحة إذا جاء هذا الجماع المزعوما معارض
.. ثم ل بخد للجمخاع عنخخد القخخائلين بخه مخن مسخختند شخخرعي  وهخخو
الحجة ل سواه .. وهذا المستند الصريح الصحيح هو الخخدليل الخخذي
ًا أن ما زلنا نأطالبكم به أصل وتفتقرون إليه .. ثم يقخخال لهخخم أخيخخر
القصة التي تحتجون بها تبين أن الصحابي لم يرد بفعله ذلك قتخخل

  وزعمهخخم أن احتمخخال*)(نأفسه بل أراد فتح الحصخخن للمسخخلمين…
ًا ليس هو محل النزاع ، فالدلخخة كخخثيرةا علخخى جخخواز موته كان كبير
القداما في القتال علخخى مخخا يغلخخب علخخى الظخخن أن فيخخه شخخهادةا .
ا النخزاع فخي كحديث أبي أيوب وحديث الخبراء المتقخدمين .. وإنأم

ًا ..  ًا وقصد قتل النفس بفعل المرء نأفسه عمد

أما حديث أبو أيوب والبراء .. فإنأما يصلحان كمخخا قلنخخا للحخخث
على الجهاد والقخخداما وإسخختحباب الستبسخخال فخخي قتخخال الكفخخار ،
وإظهار القوةا والشجاعة والبأس في وجوههم .. وليس في شيء

)  عن محمد ابن 3/290،294  وقد راجعت هذا الثر فوجدته في تاريخ الطبري ( (*)(
)  في قصة مقتل مسيلمة الكذاب ، وأما 6/268،325اسحاقا وفي البداية والنهاية (

ًا فلم أجده فيما هو موجود من كتب السنة في السجن – وهي شحيحة هنا - .  مسند
) حيث رواه بإسناده عن 9/44لكنني وجدته في سنن البيهقي ، في كتاب السير : ( 

محمد بن سيرين ! ( أن المسلمين انأتهوا إلى حائط قد اغلق بابه فيه رجال من 
المشركين فجلس البراء ابن مالك على ترس فقال : ارفعونأي برماحكم فألقونأي إليهم
فرفعوه إليهم فألقوه من وراء الحائط فأدركوه قد قتل منهم عشرةا ) .  

 ثم تنبه أن المسألة في هذه القصة تنبني عليها مصلحة عظيمة ، وهي فتح حصن (*)(
استعصى على المسلمين وليست هي فقط قتل بعض الكفار الذين يمكن قتلهم بأكثر 

) : اخبرنأا الثقفي عن حميد 4/168من طريقة . ومع هذا فقد قال الشافعي في الما (
عن موسى أبن أنأس عن أنأس ابن مالك أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سأله : 
اذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون ؟ قال : نأبعث الرجل إلى المدينة ، ونأضع له هنة من 
جلود ، قال : أرأيت إن رمي بحجر ! قال : إذا يقتل . قال : فل تفعلوا ، فالذي نأفسي 
بيدي ما يسرنأي أن تفتحوا مدينة فيها أربعة آلف مقاتل بتضييع رجل مسلم ) أهخ  



منها ما يدل على جواز قتل المسلم نأفسه بفعل يده .. إذ حاصلها
أنأه يتعرض أو يعرض نأفسه لقتال الجمع ولنأكار منكر عظيم كمخخا
في حديث ( سيد الشهداء )  .. فيغلب على ظنه أنأخه مقتخول فيخه
دون جزما وحتى لو كان جازما فهذا غير ذاك والخلخخط بينهمخخا تعخخد

ول تلبسوا لحدود الله ولبس للحق بالباطل وقد قخخال تعخخالى : 
 فالنصخخوصاالحق بالباطل وتكتمصصوا الحصصق وأنتصصم تعلمصصون

المتقدمة صريحة قطعية في تحريم قتل النفخخس .. وهخخذا يقيخخن ل
يزول بمثل هذه الدللة الضعيفة البعيدةا ولذلك فإن المتتبخخع لكلما
أهخخل العلخخم فخخي مثخخل هخخذه البخخواب يجخخدهم يشخخددون فخخي هخخذه
ًا للحماس أو خوف من ألسنة المسائل ويتورعون .. ول يفتون تبع
ًا للخخدليل المخالفين والمرجفين .. وإنأما يفتون بما يعتقدونأه موافق

ًا الشرعي  يبلغون رسالتا الله ويخشونه وليخشون أحد
) كتخخاب8/478 قال ابن قدامة المقدسي في المغنخخى (  إل الله
الجهاد :-

ًا فخخي سخخفينة فيهخخا مسخخلمون  ( فصل ) وإذا ألقى الكفار نأخخار
فاشتعلت فيها، فما غلب على ظنهم السلمة فيه من بقائهم فخخي

مركبهم أو إلقاء نأفوسهم في الماء فالولى لهم فعله .

 قال ابو الخطخخاب فخخي روايخخة أخخخرى : أنأهخخم يلزمهخخم المقخخاما
م  وتهم بفعله ان م اء ك ي الم هم ف وا نأفوس م إذا رم   وإن*)(لنأه

أقاموا فموتهم بفعل غيرهم ) أهخ 

فتأمل تفريقهم بين الموت  بفعل المرء نأفسخخه وبيخخن المخخوت
بفعل الغير واعلم أن أشبه المسائل عند أهل العلم بمسألتنا هذه
المسخخألة الخختي يمثخخل بهخخا علمخخاء الصخخول فخخي أبخخواب المصخخلحة
المرسلة وهي المسألة المشهورةا بمسألة الترس قال ابن قدامة

لم 8/450في المغنى ( وا بمس ة**)() : وان تترس دع حاج م ت   ول
إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة أو لمكان القدرةا عليهم بدونأه
أو للمن من شرهم لخخم يجخخز رميخخه. وقخخال الوزاعخخي والليخخث : ل

 اليخخخة …ولول رجال مؤمنون يجوز رميهم لقول الله تعالى : 
وقال الليث ترك فتخخح حصخخن يقخخدر علخخى فتحخخه أفضخخل مخخن قتخخل
ًا مخخا يخخذكر الفقهخخاء فخخي أبخخواب المصخخلحة مسلم بغير حخخق وكخخثير
المرسلة قولهم : ( لو تترس الكفار بجماعة من المسلمين بحيث

  هذا بالطبع في حق من ل يحسن السباحة .(*)(
ًا يتترسون به من نأبالنا ورماحنا .. والصورةا واحدةا  فقتل (**)( ًا ودرع  أي اتخذوه ترس

النفس المعصومة محرمة إن كانأت نأفس المسلم أو نأفس أخيه . 



لو كففنا عنهم لغلب الكفار علخخى دار السخخلما واستأصخخلوا شخخافة
المسلمين وقتلوا الترس .. ولو رمينخخا الخخترس وقتلنخخاهم انأخخدفعت
ًا ، غيخخر أنأخخه يلخخزما منخخه قتخخل المفسدةا عن كافخخة المسخخلمين قطعخخ
مسلم ل جريمة له .. )  فهذه المصلحة وإن كانأت ضخخرورية كليخخة
قطعية ، لكن لعدما ظهور إقرار لها من الشارع باعتبارهخخا، حصخخل

فيها خلف مشهور بين العلماء ..

فطائفخخة منعخخت ذلخخك لن فيهخخا قتخخل نأفخخس ، ول يحخخل فخخداء
النفس المعصومة بنفس مثلها .. 

وطائفة جوزت ذلك بشروط منها :-

ヘ… أن يكون في ترك الترس تعطيل للجهاد

) عخخن القاضخخي8/450كمخخا نأقخخل ابخخن قدامخخة فخخي المغنخخى (
والشافعي قخخولهم : ( يجخخوز رميهخخم إذا كخخانأت الحخخرب قائمخخة لن

تركه يقضي إلى تعطيل الجهاد ) أهخ .

ト. ومنها أن ل يمكن التوصل إلى الكفار إل بقتل الترس

チوأن يترتب على ترك الخخترس استئصخخال شخخأفة المسخخلمين 
ًا …  واستباحة حرماتهم واحتلل البلد ومن ثم قتل الترس أيض

ًا مخخن كنخخت .. هخخل مثخخل هخخذا فبالله عليك أيهخخا المنصخخف كائنخخ
ينطبق على واقع العمليات المذكورةا اليوما ؟!.

هل ل يمكن قتال الكفار إل بطريقة العمليات التي تقوما على
تفجير نأفس معصومة..؟

   أل يمكن ذلك بغير هخخذه الطريقخخة ؟، وهخخل فخخي تخخرك هخخذه
الطريق بالذات استئصخخال لشخخأفة المسخخلمين وتعطيخخل للجهخخاد ..
بحيث ل يمكن قتخال الكفخخار والتنكيخخل بهخم  إل  عخخن طريخخق قتخخل

النفس المعصومة ؟.

إذا كخخان الحخخال كخخذلك فلسخخنا ممخخن ينكرهخخا .. أي إن كخخانأت
المصلحة المرجوةا مخخن وراء هخخذه العمليخخات أو المفسخخدةا المخخراد
دفعها ضرورية كلية قطعية ل يمكن التوصل إليها إل بهذه الطريق
فهذا ل نأنكره ، وللقائل به سلف من أهل العلم .. وقد تقخخرر عنخخد
العلماء أنأه إذا ما تزاحمت مفسخخدتان احتملخخت أدنأاهخخا فخخي سخخبيل

دفع أعظمها …



هذا مع أن الناظر في كثير مخخن أهخخداف هخخذه العمليخخات – ول
ًا أو عجخخائز أقول كلهخخا- فخخإنأه يجخخدهم مخخن المخخدنأيين نأسخخاء وصخخبيانأ

وغيرهم .. وهذا تحفظ آخر ل بد من ذكره هنا …

فمعلوما انأخخه ل يجخخوز فخخي ديننخخا أن يعمخخد إلخخى قتخخل الصخخبيان
والنساء غير المقاتلت ونأحوهم …

فقد فسر أهل العلم ومنهم حبر القرآن ابن عباس رضي الله
 بقخخوله : ل تقتلخخوا النسخخاء والصخخبيانول تعتدوا عنه قوله تعالى 

والشيخ الكبير .. وروى مسلم في (باب/نأسخخاء غازيخخات… والنهخخي
ًا قوله عن قتل أهل الحرب ) . عن ابن عباس رضي الله عنه أيض
: ( وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان ،
فل تقتل الصبيان إل أن تكون تعلخخم مخخا علخخم الخضخخر مخن الصخخبي

 .)19(الذي قتل … )

وروى الماما أحمد والحاكم والبيهقي وغيرهم عن السود بخخن
سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مخخا بخخال قخخوما
جاوزهم القتل حتى قتلخخوا الذريخة .. أل ل تقتلخوا ذريخة . أل تقتلخوا

ذرية ) .

والدلة في هذا الباب مشهورةا ، بخخل أفخختى مالخخك والوزاعخخي
بأكثر من هذا فقالوا :  ( ل يجوز قتل النساء والصبيان بحال حخختى
لو تخخترس أهخخل الحخخرب بالنسخخاء والصخخبيان أو تحصخخنوا بحصخخن أو
سخخفينة وجعلخخوا معهخخم النسخخاء والصخخبيان لخخم يجخخز رميهخخم ول

 أهخ.)20(تحريقهم .. )

وهخخذا شخخبيه بمسخخألة الخخترس .. بخخل دونأهخخا لن عصخخمة دمخخاء
صبيان الكفخخار ونأسخخائهم ل شخخك دون عصخخمة دمخخاء المسخخلمين ..
ومعلوما أنأه في أحوال معينة ل حرج في قتل نأسائهم وصبيانأهم ..
كأن يكون ذلك في إغارةا ليلً .. أو يرمى الكفار فيكون معهم مخخن
نأسخخائهم وأطفخخالهم فيموتخخون دون أن يقصخخدوا .. فهخخذه كخخالتبييت

الذي سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حيث روى البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد ( بخخاب أهخخل
الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري ) وذكر فيه حديث الصخخعب
بن جثامة ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار
يبيتون من المشركين ، فيصاب من نأسائهم وذراريهم فقال: ( هم

12/190 صحيح مسلم بشرح النووي :)19((
 من فتح الباري كتاب الجهاد ( باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري ) )20((



منهم ) وسمعته يقول ( ل حمى إل لله ولرسوله صلى اللخخه عليخخه
وسلم ). 

وكذلك إذا قاتلت المرأةا أو الصغير أو أعانأوا على القتال كمخخا
هو معلوما في مظخخانأه فخخي كتخخب الجهخخاد والسخخير فالحخخاديث فيخخه

كثيرةا .

بخخل جخخوز العلمخخاء قتخخل المخخرأةا إذا كخخانأت فخخي صخخف الكفخخار
وشتمت المسلمين … 

) : (فصخخل) ولخخو وقفخخت8/450قال ابن قدامة في المغنخخى (
المرأةا في صف الكفخخار أو علخخى حصخخنهم فشخختمت المسخخلمين أو
ًا ، لما رواه سعيد حدثنا حماد بن زيد تكشفت لهم جاز رميها قصد

 قال : لما حاصر رسول اللخخه صخخلى اللخخه*)(عن أيوب عن عكرمة 
عليه وسلم أهخخل الطخخائف أشخخرفت امخخرأةا فكشخخفت عخخن قبلهخخا ،
فقال : (ها دونأكم فارموهخخا ) فرماهخخا رجخخل مخخن المسخخلمين فمخخا
أخطأ ذلك منها .. ويجوز رميهخخا إذا كخخانأت تلتقخخط لهخخم السخخهاما أو

*)(تسقيهم الماء أو تحرضهم على القتال ، لنأها في حكم المقاتل 

وهذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من منع من قتله منهخخم.. )
أهخ.

أما أن يعمد إلى تجمعخخات الطفخخال والنسخخاء غيخخر المقخخاتلت
ُتختار لنأها كالمدارس ورياض الطفال أو المستشفيات ونأحوها ، ف
أهداف سهلة ، فهذا مخالف لهدي النبي صخخلى اللخخه عليخخه وسخخلم
وفيخخه ضخخرر علخخى الخخدعوةا ، وتشخخويه لصخخورةا الجهخخاد السخخلمي

المشرقة …

وعلى كل فالكلما في هذا الباب يطخخول .. وقخخد كفخخى ووفخخى
فيه علماؤنأا فخخي كتخخب الفقخخه والحخخديث … ويسخخهل علخخى طخخالب

الحق مراجعته في مظانأه . 

وقبل أن نأختم هذه المسألة نألخص ما قلناه في النقاط التية
-:

 عكرمة تابعي وليس صحابي، فالحديث مرسل .(*)(
 يجدر التنبيه إلى أن (المقاتل) في اصطلح الفقهاء أخص وأدقا من ( المحارب ) (*)(

فجميع الكفار في دار الحرب حربيون ، ولكن ليس جميعهم مقاتلة ، وكلمنا في هذه 
ًا في اليهود بل هو عاما في جميع أعداء الله  عز وجل .   الورقات كما ترى ليس خاص



リلم نأقل ببطلن عمل أصخخحاب العمليخخات المسخخؤول عنهخخا أو
ُيقتلخخون فيهخخا وبيخخن مخخن بخلودهم في النار ، بل فرقنا بين مخخن 
ًا علخخى أقخخدار ًا واعتراضخخ ًا من الحيخخاةا أو تسخخخط قتل نأفسه يأس

ًا من الجراح …   .**)(الله أو جزع

ヌ.. وإنأما لنا عليها ملحظخخات وتحفظخخات أشخخرنأا إلخخى بعضخخها 
ولذلك نأدعو أهلها والمهتمين بها إلى دراسخختها دراسخخة شخخرعية

مستفيضة واعية مدعومة بالدلة الشرعية الصحيحة .

ルأما إن كانأت المفسخخدةا المدفوعخخة بهخخذه العمليخخات قطعيخخة 
كلية حقيقية ، ول يمكن دفعها إل بقتل النفخخس بهخخذه الطريقخخة
فهذا له من أصول الشريعة ما يؤيده .. وقخخد قخخالت بخخه طائفخخة

من أهل العلم المعتبرين بضوابط شرعية . 

ヲنأدعو المجاهدين إلى استغلل وسخخائل العلخخم الحخخديث فخخي 
وأعدوا لهم مصصا قتال أعخخداء اللخخه مخخن بخخاب قخخوله تعخخالى : 

استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عصصدو
 وذلخخك لحخخداث أعظخخم نأكايخخة بهخخم ، مخخع أقخخل الله وعدوكم

ًا تلخخك الخسخخائر الخختي الخسائر في صفوف الموحخخدين خصوصخخ
تكون بأيدي المجاهدين أنأفسهم …

ワدعونأخخاهم إلخخى الخختركيز علخخى الهخخداف العسخخكرية والمنيخخة 
ونأحوها لعداء الله . 

هذه خلصة ما عندنأا في هخخذه المسخخألة فخخي هخخذا المقخخاما  ..
نأقول به ول يهمنا ما يشغب علينا مخالفونأخخا إذ قائخخدنأا وحادينخخا هخخو
الدليل ل غير .. ومرادنأا رضى الرب ل رضى الناس .. نأسأل اللخخه
تعالى أن يجعلنا ممن وصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله

: ( ل يضرهم من خالفهم ول من خذلهم حتى يأتي أمر الله ) .

ومعلوما أنأه إن جاءنأا المخالفون في هذا الباب بأدلخخة شخخرعية
صحيحة تنقض ما قررنأاه فعلى الرأس والعين … وسنضخخرب بمخخا

قلناه عرض الحائط . فالحق أحق أن يتبع …

والله يقول الحق ويهدي السبيل .

 فتحفظنا عليها بالصورةا المذكورةا شيء ، وبطلن العمل وفساده شيء آخر ، (**)(
فعدما الجواز أو التحريم حكم تكليفي .. والبطلن والفساد حكم وضعي ، ومعلوما 
الفرقا بينهما عند علماء الصول .. وليس كل نأهي يقتضي الفساد والبطلن .



استدراك

اعلم رحمك الله ، أنه لما كتبصصت جصصوابي علصصى هصصذه
المسألة واطلصصع عليهصصا بعصصض أصصصحاب السصصجن جصصاءتني
ورقة من بعض الناصحين .. ذكر فيهصا كلمًا عصن أصصول
البحصصث الشصصرعي .. وضصصرورة معرفصصة واقصصع الفتصصوى
والنظر في الدلة الشرعية وأشياء حول ذلصصك ممصصا هصصو
معلوما لكل من كتب وبحصصث ، ول خألفا فيصصه .. ثصصم انصصه
ًا .. وبيصصن قتلهصصا بفعصصل فصصرق بيصصن قتصصل النفصصس مجصصرد
ًا النسان نفسه في قتال العدو .. وجصصوز الثصصاني محتجصص
بنصصصوص عامصصة ظنيصصة الدللصصة فصصي مقابصصل النصصصوص
ًا .. فصذكر قصوله القطعية المحرمة لقتل النفصس مطلقص

 ، وقوله عز وجصصل  واقتلوهم حيث ثقفتموهم تعالى : 
وقصصاتلوهم حصصتى ل تكصصون فتنصصة ويكصصون الصصدين للصصه .. 

 .. قصصاتلوا الصصذين يلصصونكم مصصن الكفصصار وقصصوله تعصصالى : 
وقال أنها أدلة عامة دون تخصيص مطلقة دون تقييد ..
ثم قال : ( وعليصصه فكصصل قتصصال للعصصدو الكصصافر المحصصارب
فعلً ، بأية وسيلة من وسائل القتال وإن كصصانت تفجيصصر
النفصصس لقتلهصصم كصصل ذلصصك يقصصع تحصصت مصصدلول الدلصصة

السابقة ) أهص .

ثخخم ذكخخر ان : ( سخخنة رسخخول اللخخه صخخلى اللخخه عليخخه وسخخلم
وأصخخحابه تخخبين كيخخف كخخان المسخخلمون ينخخدفعون لقتخخال العخخدو
ويتسارعون للشهادةا حخختى أن بعضخخهم كخخان ينخخدفع خلل صخخفوف
العدو وحخخده أو يقخخذف مخخن فخخوقا سخخور الحصخخن وهخخذا مسخختفيض

مشهور في مواضع غنية عن البيان ) أهخ .

فخخأقول : أمخخا كلمخخه الخيخخر حخخول النأخخدفاع فخخي قتخخال العخخدو
والتسابق للشهادةا فقد قدمناه لك ، ول خلف فيه ، وهو تكثر بما
هو خارج عن محل النزاع .. وقد ذكرنأا أن ل حرج في ذلك ، وإنأما

 ..)21(الحرج في قتل المسلم نأفسه بيده ل بيد عدوه 

 راجع صحيح مسلم ( باب /غزوةا خيبر ) قصة قتل عامر بخخن الكخخوع نأفسخخه ، حيخخث)21((
ًا  فتناول  ساقا يهودي ليضربه فرجع ذباب سيفه فأصاب ركبته فمخخات كان سيفه قصير

منه …



وأما جعله قتل النفس وسيلة كسائر وسائل القتال ؛ فهو مخخا
لم يسبقه فيه أحد مخن أهخخل العلخخم المعتخخبرين .. وقخخد كنخخا نأسخخأل
المخخخالفين.. فنقخخول : المحخخارب الواحخخد المقخخدور علخخى قتلخخه
بالمسخخدس أو نأحخخوه أيجخخوز تفجيخخر النفخخس لقتلخخه ..؟؟ فيجيخخب
جهالهم بعناد : نأعم يجوز ذلخخك .. فل نألتفخخت إليهخخم لفلسخخهم مخخن
الدلة .. ويجيخب عقلئهخم : ل .. بخالطبع ل يجخوز لنأخه يقخخدر عليخخه

بدون قتل النفس .. فما الداعي لقتلها ؟؟.

فنقول إذا ل بد للمسألة من ضخخوابط .. ومخخن المجازفخخة كخخل
المجازفة ، أن تجعخخل هخخذه الطريقخخة مثخخل أي وسخخيلة أخخخرى مخخن
وسائل القتال .. وبالتالي فتح الباب على مصخخراعيه دون ضخخوابط
ًا أن الدلة الشرعية الظنية الدللة التي أوردها شرعية .. وخصوص
ل تسعفهم في تقرير ما ذهبوا إليه .. فاستدللهم بنصوصا القتخخال
العامة في  مسألة مخصوصة بعينها غاية في الضخخعف ، لن دللخخة
النص العاما على فرد من أفراده دللة مخصوصة بل قرينخخة ، هخخي

دللة ظنية كما قرره علماء الصول  .

ومعلوما ان الجهاد في سبيل الله عبادةا ، بل هو مخخن أشخخرف
العبادات ..

ومعلخخوما أن ( الصخخل فخخي العبخخادات المنخخع حخختى يخخأتي دليخخل
صريح صحيح يشرع ) 

ول تقُف ما ليس لك به علصصم إن السصصمع لقوله تعالى 
 ولقول النبي والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول

صلى الله عليه وسلم ( من أحدث في أمرنأا هذا ما ليس فيه فهو
   .)22(رد ) 

ًا حبط عمله ) وفي رواية ( يقولون : بطخخل وفي الحديث قول سلمة : ( زعموا ان عامر
ًا ليهخخابون عمل عامر قتل نأفسه ) وفي رواية أخرى قال سلمة : ( يارسول الله أن أنأاس
الصلةا عليه ، يقولون رجل مات بسلحه ) فقال رسول اللخخه صخلى اللخخه عليخه وسخخلم :

( كذب من قاله إن له لجرين ) .
فتأمل هيبة الصحابة من هذا المر، وخوفهم من الدعاء له ، وتخوفهم من حبوط عمله ،
ًا ؟؟ ومنه تعرف ؛ أن المر  لنأه قتل نأفسه بسلحه خطأ !! فكيف بمن قتل نأفسه عامد
ليس بالهين ، ول يغني فيه الكلما الحماسي العاطفي ، بل ل بد من الكلما العلمي 
الرصين .  

 رواه مسلم في صحيحه عن أما المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، حديث رقم :)22((
1718.



فيحتخخاج مخخن جعخخل قتخخل النفخخس فخخي الجهخخاد علخخى إطلقخخه
ًا كأي وسيلة من وسائل الجهاد الخرى إلخخى دليخخل صخخريح مشروع

صحيح يشرع ذلك .

وليست تلك اليات العامة في قتال الكفخخار أدلخخة صخخريحة ول
ظاهرةا في الدللة على المراد .. بل هخخي كاسخختدلل بعخخض جهخال
الصوفية لبدعة السماع التي يذكرون اللخخه فيهخخا بخخالرقص والخخدف

يا أيها الذين آمنوا اذكروا اللصصه والغناء .. بعموما قوله تعالى 
ًا ًا كثير ًا لعلكصصم  وبعموما قوله تعالى  ذكر واذكروا الله كصصثير

 ونأحو ذلك من اليات ..  تفلحون

هو الصصذي أنصزل عليصصك الكتصاب منصصه وقد قخخال تعخخالى : 
آيصصاتا محكمصصاتا هصصن أما الكتصصاب وأخأصصر متشصصابهاتا فأمصصا
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعصصون مصصا تشصصابه منصصه ابتغصصاء

  الفتنة وابتغاء تأويله

فذما الله تعالى الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم .. 

والراسخون في العلم يقولصصون آمنصصا ثم قال عز وجل 
 به كل من عند ربنا

ّد المتشابه المشخخكل َير فمدح سبحانأه وتعالى وأثنى على من 
إلخخى المحكخخم ليعخخرف مخخراد اللخخه منخخه .. ووصخخفها بأنأهخخا طريقخخة

الراسخون في العلم … جعلنا الله واياك منهم ..

فخخالمحكم فخخي آيخخات القتخخال المخخذكورةا .. أن يقتخخل المسخخلم
عدوه أو يقتل بيد عدوه بعد المدافعة والدفع .. وأما قتل المسخخلم
نأفسه بنفسه – كوسيلة للقتال – فهو من المتشابه الذي يجب أن
ُيسخختثنى مخن عمخوما النصخوصا يكون له دليل شرعي صريح حخختى 
المانأعة عن قتل النفس أولً .. ثم دليل صريح آخخخر يجعلخخه وسخخيلة

مشروعة من وسائل القتال ..

يا أيها الصصذين أمنصصوا كتصصب عليكصصم ولقخخد قخخال تعخخالى : 
  إلخخى … القصاص في القتلى الحر بالحر والعبصصد بالعبصصد

 . فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قوله تعالى  : 

ًا كخخانأت بغيخخر فسمى الله عز وجل قتل النفس المعصخخومة أيخخ
ًاعد حق   بنخخص التنزيخخل ، وقخخال تعخخالى فخخي قتخخال الكفخخار :  وان

وقاتلوا في سبيل الله الصصذين يقصصاتلونكم ول تعتصصدوا إن
 . الله ل يحب المعتدين



وهخخذه اليخخة وإن قيخخل أنأهخخا منسخخوخة بآيخخة السخخيف فالنسخخخ
المقصود عند من قال بخخه هخخو (منخخع قتخخال غيخخر المعتخخدين ) حيخخث
أصخخبح قتخخال المشخخركين كافخخة ، المعتخخدين والغيخخر معتخخدين . أمخخا
الدللت الخرى الموجودةا في الية فلخخم يقخخل بنسخخخها أحخخد مخخن
العلماء، ولذلك  احتج ابن عباس رضي اللخخه عنخخه بقخخوله تعخخالى : 

قال : (ل تقتلوا النساء والصبيان… ).ول تعتدوا  

ولنا أن الله تعالى استثنى مخخن قتخخال الكفخخار كخخل مخخا يسخخمى
اعتداء في القتل والقتال ، فنسخ من ذلك ما تقدما ، وبقيت جميع
أنأواع العتداء الخرى مذمومة ممنوعة ، ومن ذلك مخخا تقخخرر فخخي
الية السابقة من قتل النفخخس المسخخلمة المعصخخومة فقخخد وصخخفه

..فخخخرج قتخخل النفخخس مخخن أنفمن اعتدى الله تعالى بالعتداء 
ًا أو طريقة أو وسيلة من وسائل القتال .. إل لضخخرورةا يكون منهج

كما قدمنا.. إذ الضرورات تبيح المحظورات ...

カاحتجصصاج البعصصض بفعصصل الغلما فصصي قصصصة أصصصحاب
الخأدود والرد عليه ؟

ًا فخخي مثخخل ثم إنأي سمعت البعض يحتج لجواز قتل النفس مطلق
بفعخخل الغلما فخخي قصخخة أصخخحابهذه العمليات دون قيد أو شخخرط ، 

الخدود .. والخبر بطوله رواه مسلم في صخخحيحه … والجخخواب عخخن
ذلك من وجوه . 

 أن ذلك من شرع من قبلنا وليخخس مخخن شخخرعنا ،أحدها: 
 .ولكل جعلنا منكصصم شصرعًة ومنهاجصصا وقد قال تعالى   : 

فما كان في هذا الخبر موافق لشرعنا من دعوةا إلخخى التوحيخخد
والصبر على ذلك ، أو كان من الفوائد الخختي قخخص الخخخبر علينخخا
من أجلها قبلناه ، وما لم يكن كذلك ،بخخل كخخان مخخن شخخرعنا مخخا
يعارضه ، فليس بشخخرع لنخخا ، كتعلخخم السخخحر فخخإنأه محخخرما فخخي
شرعنا .. وكذلك قتل النفس ، فقد كان يشخخرع لمخخن  قبلنخخا أن
يقتلوا أنأفسهم للتوبة مثلً كما قال تعالى عخخن بنخخي اسخخرائيل : 

 الية فإن كان هذا.. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم
الغلما قد قتل نأفسه بنفسه – ونأحن ل نأسلم بهذا كما سيأتي –
فهو من شرع من قبلنا المنسوخ لنأه مخخخالف لشخخرعنا .. وقخخد
ًا لشخخرعنا قرر علماء الصول أنأه إذا جاء شرع من قبلنخخا مخالفخخ

ًا لنا.. فليس شرع



 أن هخخذا الحخخديث فيخخه محكخخم ومتشخخابهالوجه الثصصاني :
فيعمل بالمحكم .. ويرد المتشخخابه إلخخى شخخرع اللخخه المحكخخم ..
فإن أمخخر الغلما فيخخه إشخخكال وموانأخخع تمنخخع مخخن القيخخاس عليخخه

والستدلل به :-

فهو يبرئ الكمة والبرصا ويداوي الناس من سخخائر الدواء
بمجرد دعاء الله تعالى .. ول يخذله الله تعالى فخخي شخخيء مخخن
ذلك .. وهخخذا أقخخرب إلخخى معجخخزات النأبيخخاء منخخه إلخخى كرامخخات
الوليخخاء ، لنأخخه يحققخخه مخختى أراد وقضخخيته مخخع جليخخس الملخخك

العمى تدل على ذلك ..

وكذلك جزمه بقوله للملك (إنأك لست بقاتلي حخختى تفعخخل
ما آمرك به) .. فهذا غيب ل يجزما به ول يعلمخخه مخخن البشخخر إل

ًا إل مصصن النأبياء .. قال تعالى :  فل يظهر على غيبه أحصصد
 . ارتضى من رسول

وقد كان ذلك كما أخبر به الغلما ، إذ لم يقدر الملك علخخى
قتله إل بالطريقة التي دله عليها .. 

ًا من عند ًا .. وأمر ًا .. وهذا الذي فعله وحي فإما أن يكون نأبي
ومصصا فعلتصصه عصصن اللخخه كمخخا قخخال الخضخخر عخخن قتلخخه للغلما 

 .. وبالتالي ل يجوز فعله إل بأمر من اللخخه ووحخخي خخخاصاأمري
ُيقخخاس عليخخه كقخخوله تعخخالى لما ًا ل  صخخريح .. أو أن يكخخون أمخخر

 فجمهخخورفإذا خأفت عليصصه فصصألقيه فصصي اليصصم  موسى : 
العلماء على أنأه إلهاما وليس بخخوحي نأبخخوةا .. ومعلخخوما عنخخد كخخل
عالم وجاهل أنأه ل يصح القتداء بذلك والستدلل به على جواز
رمي البناء في البحر إذا ما خيف عليهخخم جخخور جخخائر أو صخخولة

صائل .. 

   فعلى أي الوجهين ل يصح القياس على فعل الغلما فخخي
دللته للملك إلى الطريقة التي يمكنه قتله بها ..

أن يقال أن فعخخل الغلما قخخد ترتخخب عليخخهالوجه الثالث: 
مصخلحة عظيمخة إذ آمخن النخاس جميعهخم الخذين حضخروا تلخك
الواقعة بسبب فعلتخخه .. فخخإن سخخلمنا أولً بخخأن فعلخخه كخخان قتخخل
ًا القياس عليه والستدلل به .. فيجخخب نأفسه بيده ، وجوزنأا ثانأي
تقييده عند من يزنأون بالقسطاس المستقيم بمصلحة ضرورية
عامة عظيمة كهذه .. ول يفتخخح البخخاب علخخى مصخخراعيه ويجعخخل



كما زعم المخالفون  كأي وسيلة من وسائل القتال الخرى ول
فرقا .

ألة الخترس قخد ن قبخل أن القخائلين بمس وقد ذكرنأا لخك م
قيدوها بأن تكون المصلحة ضرورية كلية قطعية ..

 أنأنخخا لنأسخخلم –كمخخا أشخخرنأا مخخن قبخخل – أنالوجه الرابع:
الغلما قد قتل نأفسه بيده ، بل الذي قتله حقيقة هو الملك بيده

.. فإن قالوا قد دله علىالطريق ..

قلنا ليس هذا محل نأزاع ،  بل النزاع فخخي أن يقتخخل المخخرء
نأفسه بيده ، ل يقتل بيد عدوه .. 

فإن شئتم أن تقيسخخوا علخخى هخخذا الخخخبر أو تسخختدلوا بخخه ..
فقفخخوا عنخخد حخخدوده ول تتعخخدوها ول تطففخخوا ، فقيسخخوا علخخى
صورته مثلً بمثل .. فجوزوا أن يدل المرء عدوه على الطريقة
التي يقتله بها ليحقق بذلك مصخلحة كليخة قطعيخة ضخرورية . ل

أن يقتل نأفسه بيده ..

هذا إن جاز القياس عليها والستدلل به فخخي هخخذا البخخاب ،
وقد علمت من الوجوه المتقدمة أن دون ذلخخك خخخرط القتخخاد ..
هذا ما لزما استدراكه على هخخذه المسخخألة . أسخخأل اللخخه العلخخي
ُيلهمنا رشدنأا ، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنخخا ، والحمخخد القدير أن 

ًا . لله أولً وأخير



المسألة الثامنة:

في حكم الصلة خألف أئمة المساجد

الذين يدعون للطاغوتا على المنابر

قد علمت فيما تقدما أن أصل دين السلما هو قخخوله تعخخالى : 
 وأن عبادةا اللخخه تعخخالى وحخخدهاعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتا

يلزما منها مولةا أوليائه الموحدين ومحبتهم ونأصرتهم ..

وكذلك اجتنخاب الطخاغوت يلخزما منخه بغخض أوليخائه وأنأصخاره
وأشياعه واجتنابهم وعخخدما مظخخاهرتهم أو تكخخثير سخخوادهم .. حخختى
يؤمنوا بالله وحده ، وعدما الجلوس معهم ما خاضوا في آيات الله

 وقصصد نصصزل عليكصصم فصصي الكتصصاب أن إذا… لقخخوله تعخخالى : 
سمعتم آياتا اللصصه يكفصصر بهصصا ويسصصتهزأ بهصصا فل تقعصصدوا

 . معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم

على هذا فخخإن مخدح الخطيخب الطخاغوت علخخى المنخخبر وأثنخخى
عليه ودعا له بالنصرةا والتأييد .. فل يحل الجلوس والستماع إليخخه
دون إنأكار .. فضلً عن الصلةا والقتداء به .. بنص قخخوله تعخخالى : 
فل تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حصصديث غيصصره إنكصصم

 .. فهخخذاواجتنبوا الطاغوتا  وبمفهوما قوله تعالى  إذا مثلهم
يشمل اجتناب عبادته أو مدحه أو الثناء عليه أو مخخوالةا أوليخخائه أو

إتباع عبيده وأنأصاره ..



*)(ومن دعا للطاغوت بالنصخخرةا والتأييخخد ومخخدحه وأثنخخى عليخخه 

فهذا من أنأصاره وأوليائه .. ول يقال مكره لنأهم ل يكرهونأه علخخى
الدعاء بكيفية معينة ول يكرهونأه على مدح الطاغوت ، بل لو دعخخا
مثلً بخخأن قخخال : ( وفقخخه اللخخه لتحكيخخم كتخخابه .. أو لكخخل خيخخر .. )

    فإن دعا لهم بالنصرةا وأثنى عليهخخم دون**)(لجازوه.. وتركوه ..
إكراه حقيقي وقد قدمنا لك شروط الكراه الحقيقخخي علخخى قخخول
كلمة الكفخخر .. أقخخول مخخن فعخخل ذلخخك فليخخس مخخن اللخخه وهخخو مخخن
أوليائهم لن التولي : هخخو النصخخرةا باللسخخان والسخخنان . وقخخد قخخال

 قخخال شخخيخ السخخلما ومن يتولهم منكم فإنه منهصم تعالى : 
ابن تيمية : ( المحاربة نأوعخخان محاربخخة باليخخد ومحاربخخة باللسخخان –
إلى قوله - : - وكذلك الفساد قد يكون باليد وقد يكخخون باللسخخان
وما يفسده اللسان من الديخخان أضخخعاف مخخا تفسخخده اليخخد ) أهخخخ .

ن385{الصارما المسلول صا } . فمخن كخانأت هخذه حخاله فهخو م
أولياء الطاغوت فل تحل الصلةا خلفه ول القتداء أو الئتماما به ..

ولن يجعصصل اللصصه للكصصافرين علصصى المصصؤمنين لقوله تعالى 
.. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سبيل

لبعض أصحابه : (إذا سافرتما فأذنأا وليؤمكما أكبركم ) وفي رواية
: (أحدكما) .. ومن كان من أولياء الطاغوت فهو ليس بواحخخد منخخا

(أي :الموحدين) . ول هو من أكابرنأا ..

ويدخل في هذا دون  شك مخخن سخخوغ الشخخرك والتشخخريع مخخع
الله العزيز ودعخخا إلخخى بدعخخة العصخخر (الديموقراطيخخة) أو (تشخخريع

 قد يصدر (مدح الكفار والثناء عليهم) من بعض الناس لنعمة أنأعمها أو منة تنبيه: (*)(
امتنها عليهم .. كما يفعله كثير من العامة ، فما داما مدحهم وثناؤهم متوجه إلى تلك 
النعمة أو المنة ل إلى دينه الباطل وتشريعه الشركي أو حكمه الكفري ونأهجه 
ًا وأن منهم  الطاغوتي.. فل يجوز المبادرةا إلى تكفير من يفعله بمجرد ذلك .. خصوص
من يستدل بحديث : ( ل يشكر الله من ل يشكر الناس ) .. فهذا وإن كان جهلً منهم 
وغفلة عن الطغيان أولئك المجرمين المتسلطين على خيرات المة وتلعبهم بمقدراتها
.. ثم هم يرضونأهم ويضحكون عليهم بفتات الفتات .. إل أن ذلك من المسائل التي ل 
يجوز المبادرةا فيها إلى تكفير دون إعذار وإنأذار أو تبين وبيان .. فالتجهيل شيء 
والتكفير شيء آخر ..   

  وهذا ل يفهم منه أنأنا نأقر هذا الدعاء ، فالدعاء للسلطان بأي صورةا على المنبر (**)(
ًا هو من البدع المحدثة التي لم تكن في عهد رسول  ًا موحد ولو كان السلطان مسلم
الله صلى الله عليه وسلم ول في عهد خلفائه الراشدين وصارت هذه البدعة علمة 
على الدخول في طاعة الخليفة او السلطان الذي يدعى له على المنبر فتجد في كتب 
ًا ( وتولى الخلفة سنة كذا .. ودعي له على منابر بغداد ..) فهذا يعني أن  التاريخ كثير
المر استتب له ودخل الناس في طاعته .. وقد قال الحافظ في الفتح : ( وقد استثنى 
من النأصات في الخطبة ما إذا انأتهى الخطيب إلى كلما لم يشرع في الخطبة مثل 
الدعاء للسلطان مثلً ).  



الشعب ) فل نأعمة ول كرامة لهؤلء مهما كبرت عمائمهم وطالت
ُيصلى خلفهم .. إذ هذه بدعة العصخخر الكفريخخة ، وراجخخع لحاهم ول 
فخخي هخخذا البخخاب كلما المخخاما أحمخخد فخخي أصخخحاب البخخدع المكفخخرةا
كالجهمية .. وكيف كان ينهى عن الصلةا خلفهم ويخخأمر مخخن صخلى
خلفهخخم بالعخخادةا مخخع أنأخخه لخخم يكخخن يكفخخر أعيخخانأهم إل بعخخد إقامخخة

الحجة ..

أما من كان مستور الحال بمعنى أنأخخه ل يخخدعو لهخخم .. أو دعخخا
لهم بالهدايخخة وتحكيخخم كتخخاب اللخخه ونأحخخو ذلخخك .. أو التوفيخخق لكخخل
خير .. وإن كنا نأكره ذلك .. فل نأنهخخى عخخن الصخخلةا خلفخخه أو نأنكخخر
على من صلى خلفه .. لكن نأحب لخوانأنا الموحدين أن يكون لهم
ا دامخت مساجدهم المتحررةا مخن الوقخاف يصخلون بهخا .. لنأخه م
ًا المساجد متعددةا أصخلً فمخا المخانأع أن يكخون للموحخدين مسخجد
يصخخخلون فيخخخه الجمعخخخة دون تحكخخخم وزارةا الوقخخخاف الطاغوتيخخخة

 ..*)(وسيطرتها 

وهاهنا تنبيه هاما حول قول العلماء في متون العقيدةا ونأحوهخخا
ًا ) ًا كانأوا أو فجار : ( ونأرى الصلةا والجهاد والحج خلف أئمتنا أبرار
فإنأهم يريدون بذلك أئمة الحكم وولتهم ونأوابهم الذين كانأت تناط
بهم إمامة الصلةا والجهاد والحج .. ل أئمة الحياء ونأحوهم فهخخؤلء
مجال الختيار فيهم واسع ول يلزما المرء بالصلةا خلف إماما بعينه
، لذلك ل يستحب له الصلةا خلف المفضخخول إن وجخخد الفاضخخل ..
بخلف الماما العاما الخخذي كخخان يصخخلي بالنخخاس الجمعخخة والعيخخدين
ونأحوهما ، لما لم تكن تتعدد صلةا الجمع والعيخخاد فخخي زمخخانأهم ..
فكان ترك الصلةا خلفهم فيه نأوع من منازعتهم لحكمهخخم وطعخخن
فخخي إمخخارتهم .. ولخخذلك ضخخمنه أهخخل السخخنة فخخي كتخخب عقائخخدهم
ليتميزوا بذلك عن أهل البدع كالخوارج ونأحوهم ممن كخخانأوا يخرون

الخروج على 

 ولكن يجب أن يعرف أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح ، وأن باب سد (*)(
ًا ، فإذا كان ترك الصلةا خلف المفضول أو خلف بعض أهل  ًا شرع الذرائع معتبر
المعاصي سيكون ذريعة لترك صلةا الجماعة كلية ، أو لرمي الداعية بتكفير عموما 
الناس أو بطريقة الخوارج فالصلةا عندئذ خلف المفضول أولى ، لظهار عقيدةا أهل 
ًا أن نأصلي خلف بعض العصاةا مع  السنة ومخالفة الخوارج ، ولذلك كنا نأتعمد أحيانأ
ًا لكذب المفترين ، ولكي تبقى قضية ترك  ًا لمعتقدنأا الحق وإظهار كراهيتنا لذلك إظهار
الصلةا خلف بعض الناس وسيلة واضحة عندنأا لظهار التوحيد والبراءةا من أولياء 
الشرك والتنديد ، ل ذريعة إلى رمي الموحدين بفكر التكفير وعقيدةا الخوارج . 
فالترجيح بين المفاسد والسياسة معتبرةا في هذا الباب . فليتفطن الموحد لذلك فإن 
الشريعة ل تدعوا إلى جلب مصلحة بتفويت مصلحة أعظم منها ، ول لدفع مفسدةا 
باستجلب مفسدةا أعظم منها ..



الئمة إن قصروا أو جاروا .. فإذا كان هذا سيما الخوارج  في
أزمنة الخلفة وتطبيق الشريعة .. فقد أمسى سيما أهخخل التوحيخخد
في أزمنة الردةا والطواغيت فنحن نأتقرب إلى اللخخه بخخترك الصخخلةا
خلف عساكر الطواغيت وأوليائه وأنأصاره وسدنأته الذين يسوغون
ًا ًا في إمارتهم ووليتهم فحبذا به ونأعمخخ باطله .. وإن كان هذا طعن
هخخو .. ولخخذلك فنحخخن نأظهخخره ونأعلنخخه ونأربطخخه بالتوحيخخد والكفخخر

بالطواغيت وبغضهم ومعاداتهم ومعاداةا أوليائهم وأنأصارهم ..

ولنا في ذلك رسالة بعنوان : ( مساجد الضرار وحكم الصخخلةا
خلف أولياء الطاغوت ونأوابه ) يسخخر اللخخه إخراجهخخا .. أسخخأل اللخخه

تعالى أن يجعلنا من أنأصار دينه وأن يحسن خواتيمنا ..

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادةا
فاطر السموات والرض أنأت تحكخخم بيخخن عبخخادك فيمخخا كخخانأوا فيخخه
يختلفون اهدنأا لما اختلف فيخخه مخخن الحخخق بإذنأخخك إنأخخك تهخخدي مخخن

تشاء إلى صراط مستقيم .. 

أبو محمد المقدسي

 من1416سجن السواقة . الردن . ذو القعدةا سنة
هجرةا المصطفى صلى الله عليه وسلم .
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