
 

)0(



ْيُم ّترَّاجعات َهِش ال
والخالدي والخضير الفهد مراجعات مع وقفات

:  كتبه  
ُد ْب ْيد َناِصرٍَّ ْبُن اللِه َع الرَِّّش
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ِم ِه ِبْس ِم الّرْحَمِن الل ْي الّرِح
ّينّسا ، المرسسسلين أشسرف علسسى والسسلما والصلةا ، العالمين رب لله الحمد نب

بعد:  أما ، أجمعين وصحابته آله وعلى محمد
ّق ودين بالهدى رسله وجّل عز الله بعث فقد ُيظُهسسره الح ّديِن علسسى ل ّلسسه السس ك

وتمحيًصسسا ابتلءااٍت المسسؤمنّين ونصسسر الدين ظهور دون وجعل ، الكافرون كره ولو
ٍة ٍة لحكم ّ والحيسساةا المسسوت اللسسه خلق وما ، منّه بالغ ّيكُّككم ﴿ليبلوكم إل أحسككن أ

عملً﴿.
تسأخيره فسسي للسه فسإّن ، واسستعجلوه النّصر إلى الُمؤمنّين نفوس تاقت ولئن

ًفا ، عظُيمًة حكًما ُيمّحصّ ، الُمسسؤمنّين بعبسساده منّسسه ولط ّلككذّين اللككه ﴿ول آمنككوا ا
مسن خيسًرا اليسوما وكسان تتوقف فلم النتصارات توالت فلو ، الكُّافرَّين﴿ ويمحق

مككا فيكُّككم خرَّجككوا ﴿لو من الموّحد الصف لدخل ، اليوما من خيًرا والغد ، أمس
ً إل زادوكم اللككه كككان ﴿مككاو ، الفتنة﴿ يبغونكُّم خللكُّم ولوضعوا خبال

ّتى عليه أنتم ما على الُمؤُمنين ليذّر ّيبِّ﴿ من الخبيَث يميَز ح .الط
والمكسسره المنّشسسط مسسن ، المختلفسسة الحوال في والعبادةا بالطاعة أمر والله

ً ُيحسسّب وجّل عّز وهو ، واليسر والعسر ، اليسسسر مسسواطِن مسسن مسسواطَن فسسي أعمسسال
ُيسسسر مسسواطن من مواطن في وأخرى ّلسسب أن حكمتسسه فشسساءات ، ال ُه يتق ُد بيسسن عبسسا

الصابرين. الشاكرين سبحانه ليعلم ، والّضّر والرخاءا ، واليسر العسر حالي
ًدا كان فمن ّق لله عب ٍءا في يتواَن لم ، العبودية ح خدمة عن الحوال من شي

ّيده ِه والمتثال س ِر ّيته يخسسّل ولسسم ، لمسس ُيسسسره عسسسره حسسالي فسسي بعبسسود وغنّسساه ، و
وفقره.

َةا فإّن ، عموًما العبادةا في هذا كان وإذا ِما ذرو : الجهاد السلما وسياج الّسنّا
ّدةا والبسسأس القسسرح مسسن فيسسه بما ميَز الذي الله سبيل في والجراحسسة واللسسم والشسس

ِر والقتِل ٍر وفقسسداِن النفسسِس وتلسسف ، والثمراِت الموال نقص مع ، والس ممسسا كسسثي
لبيسسُن النّفيسسسة العظُيمسسة الشسسعيرةا هسسذه إّن ، عنّسسه غنّسسى ل أن وترى النّفس تألفه

ِه تظُهُر موطٍن ّيُة هذه في ُيخاطب العبود ّلف و فقسسد ، الحالين على بالصبر فيها المك
ً خفاًفككا انفرَّوا﴿ النّاس ُأمر ُكُّم بككأموالكُّم وجاهككدوا وثقككال فككي وأنُفِسكك

.﴾الله َسبيِل
ٍةا ، الحال كهذه حاٍل وفي ِةا كهذه وعباد يتراجع من تراجع ُيستغرب ل ، العباد

ُكسسُص مسسن ونكسسوُص ، كسسان ولمسسا ، معنّسسًى والفتنّسسة للبتلءا كسسان لمسسا ذلسسك ولسسول ، ينّ
ٌةا والبتلءاات الفتن في الصادقين للصابرين ِرهم. عن ميز غي
ًبا رأينّا وقد ّلذين المشايخ من اثنّين تراجع قري نصسسرةا فسسي سسسابقٌة لهسسم كان ا

ِد على تراجعهم وأعلنّوا ، والمجاهدين الجهاد ٍر عن الشها ّق من كثي ّلذي الح كانوا ا
َنسسه والمنّاضسسلة إليسسه للسسدعوةا منّتِصسسبين عسسن للحسسديث الرسسسالَة هسسذه فكتبسست ، دو

ّتراجعات مكرهسسون هسسم وهسسل المسستراجعيَن دوافسسِع عن النّظُر بغّض فيها ورد وما ال
ّكا الخالسسدي أحمسسد تراجسسع أنتظُسسر الرسالة تماما بعد تأخرت ثّم ل؟ا أما ذلك على شسسا
ّتى ثبوته في العاّمسسة المبسساحث من قريٌب موقع وهو ، اليوما السلما موقع نشره ح
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ٌق ّد ٍر في ُجّرب وقد ، لها التابعة السجون وعن عنّها ينّقله فيما مص ٍر أخبسسا مسسن كسسثي
أجسسد فلسسم ، فيسسه مسسا لنظُر نشرها وشك على وكنُّت الرسالة فأّجلت ، الجنّس هذا
ًةا شبهًة إل تراجعهما في ما غير في الّشبه بقية مع جوابها في التفصيل آثرُت واحد

ٍما والتيسير. العانة الله أسأل ، المقاما هذا من أوسع مقا
ِهسسم المسستراجعين مسسن ورأيسسُت ِر ِر علسسى الضسسرَب وغي َتسس السسسلمية الجماعسسة َو

ِتها المصرية ّية السجون في وتراجعا يكسسن لم ولّما ، بتراجعهم والستدلل ، المصر
ّي بين ٌءا يد أصسسوٍل عسسن الحسسديَث عّجلسسُت وتراجعاتهسسا الجماعة هذه كتابات من شي

ٍة ّتراجعات في مهّم الحسسديث وأرجسسأُت ، بعده اليامُا به تأتي قد وما ، رأينّاها التي ال
ِة الجماعة تراجع عن ّي ِر حيِن إلى السلم ّنّظُ كتبوا. فيما ال
ًبا الكتاَب قسمُت وقد :  أبوا

ّتراجعات فقه: الّوُل :  فصول وفيه ، ال
ّتراجعات الول الفصل الشريعة. في : ال
الشرعي. الرجوع : ضوابط الثاني الفصل
الله. أصابع من أصبعين بين : القلوب الثالث الفصل
السجون. في : التراجع الرَّابع الفصل
ّتراجعات. : مزالق الخامس الفصل ال

:  فصول وفيه ، المعاصر الواقع : فقهوالثاني
العرب. وجزيرةا السلمي العالم : واقع الول الفصل
الجهادية. والعمليات المجاهدين : واقع الثاني الفصل
العلم. إلى والمنّتسبين العلماءا : واقع الثالث الفصل
ُأغلوطة الرَّابع الفصل الواقع. على المحافظُة : 

ّتراجعات : فيوالثالث :  فصول وفيه ، التكفير في ال
الدين. من التكفير : منّزلة الول الفصل
التكفير. : تسلسل الثاني الفصل
التكفير. ضوابط في : ضوابط الثالث الفصل
تعطيله. ومفسدةا التكفير : مفسدةا الرَّابع الفصل

ّتراجعات : في والرَّابع ُتُه وكنُّت ، الجهاد في ال ّول وضع ً المر أ رأيسسُت ثّم ، مفصل
ٍه من فيه ما وأكثر ، المقصود عن ويخرج يطول فيها الكلما أّن بسسه اسسستدّل وما شب

ّلذي الباطل على المتراجعون في عنّه ُأجيب مما ، مكرهين أو طائعين إليه ذهبوا ا
َد على الكلما في الخير الباب فسسي عنّسسه ُأجيسسب أو ، والمفاسسسد المصسسالح في قواع

ُع " ،العترَّاض انتقاض" ًئا اللسسه بسسإذن وسأجم فسسي والقواعسسد الحكسساما مسسن شسسي
ُع الحرمين بلد في الجهاد الشسسبهات عسسن والجسسواب المسسسائل لهسسذه التأصسسيل تجم

ُق السستي الداحضسسة ّلسس ّ ، الُمخسسالفون بهسسا يتع شسسبهتين علسسى الجسسواب عّجلسسُت أنسسي إل
لهميتهما.  المتراجعون أوردهما

والمفاسد. المصالح فقه  في: والخامس
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ومسسا منّهسسا ظهسسر مسسا الفتسسن مسسن والسلمة ، يرضيه ما على الثبات الله نسأل
ّق عن تراجع من يهدي أن وجّل عّز ونسأله ، بطن يفسسّك وأن ، باطسسٍل إلسسى ورجع ح
ّدهسسم وأن ، المسلمين أسرى جميع ، مفتسسونين ول خزايسسا غيسسر غسسانمين سسسالمين ير

رأيسسُت وقد ، ّدلينمب ول مدبرين غير مقبلين بالشهادةا لنّا يختم أن سبحانه ونسأله
ًنا ّبتسسه فيه وُرزُق ، وأجاد فيه أحسن المتراجعين في المقدسي محمد أبي من بيا -ث

ُتُه ، والسداد الله- الهدى الكتاب. آخر فألحق
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َباُب َلّوُل ال ّترَّاجعات : ِفْقُه ا ال
ّتراجعسسات كسسثرت النّفسسس وُمراجعسسُة ، الخيسسرةا الفسسترةا فسسي والمسستراجعون ال

واجسسٌب والمبسسادئ والمنّاهسسج والفعسسال القوال في الخطأ عن والتراجع ومحاسبتها
ّية النّفس فضائل من وفضيلٌة ، شرعّي ّ ، البشر أفعسسال مسن كغيسسره السستراجع أّن إل
ٌةا الله بشرع محكومٌة النسان ّيد مسسن غيرهسسا فسسي يسسرد مسسا فيهسسا ويرد ، بأحكامه مق

ّتباع وتلبيٍس جهٍل ٍة. هوى وا ومداهنّ
ٍة بضوابَط التذكير إلى احتيَج الباب هذا في الغلِط ورود ولكثرةا تضبُط شرعي

ّتراجعات ّتراجعات ال ّين والخلسسل العظُيسسم الغلسسط ولتبيسساِن ، وال ّلسسذي السسب علسسى ورد ا
ٍةا. المتراجعين بأَخَر

:  فصول إلى الباب قّسمُت وقد
ّتراجعات الول الفصل الشريعة. في : ال
الشرعي. الرجوع : ضوابط الثاني الفصل
الله. أصابع من أصبعين بين : القلوب الثالث الفصل
السجون. في : التراجع الرَّابع الفصل
ّتراجعات. : مزالق الخامس الفصل ال
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ّترَّاجعات في الشرَّيعة فصل : ال
ّق إلى الرجوع ِة ألوان من لوٌن الح ّي ، للسه الستسسسلما أبواب من وباٌب العبود

ِه علومه في المسلم فإّن ِل ّنما وأعما نفسسسه فسسي لسسه وليسسس ، الله حكم عن يصدر إ
ٌي ول قوٌل ُلُه هسسذه كسسانت ومن ، ذلك في ويجتهد الله حكم يتلّمس أن إل رأ لسسم حسسا

ُه ورأٍي قاله قوٍل عن يرجع أن عليه يعُسر ّين متى رآ ه تسب ومسراده اللسه حكسم أّن ل
القوِل. ذلك غير في

ّفق ول ّق إلى الرجوع إلى ُيو ّ الح المبسسدأ فسسي قصسسده وكان ، لله تجّرد من إل
ِه حظُوظ عليه فهانت ، الله وجه والمعاد ِةا يكترْث ولم ، نفِس ّنّفسسس بشسسهو السستي ال
ًفا ، غضاضًة الرجوع في وترى ُتنّازُِعُه ّنّقِص واعترا ًيسسا ، والجهسسِل والضسسعِف بسسال وتخل

ّلذي القول عن فيه. وجادلت عليه وناظرت ونصرته ألفته ا
ِة وفي ّق إلسسى الّرجسسوع مقابلسس ّيسسة تقسسّل ل أخسسرى فضسسيلٌة ، الحسس ُغ ول أهم يسسسو

ّثبسساِت فضسسيلُة وهسسي ، عنّها التغافُل ّق علسسى ال السستزلزل وعسسدما ، بسسه والتمّسسسِك الحسس
منّشسسؤه الفضسسيلتين وكل ، والتبسسديل والتغييسسر ، العقسسبين علسسى والنّكسسوص والتراجع
ّلسسذي القسسول أّن علم فإن ، لحكمه والنقياد له والستسلما لله العبودية عليسسه هسسو ا

محبسسوٍب كسسل يفقسسد أن عليسسه يعُسسسر ولسسم ، مقابلته في الدنيا عليه هانت الله حكم
ّلذي الله أمر عن يخرج ول الدنيا أمر من ومرغوٍب ِه. اهتدى ا إلي

َتاِن ّفق لمن النّعمة شكر من والفضيل ِهمسسا ُو ّنسسه لسسُه اسسستباَن فمسسن ، إلي علسسى أ
ً الباطَل أراه أن عليه الله نعمة فمن باطٍل النّعمسسة هذه في الله شكر ومن ، باطل

َع أن ّق له استباَن ومن ، الباطل هذا عن يرج وحكُمسسُه اللسسه مسسراد هذا أّن وعلَم الح
ّلذي الله شكر فمن ّق إلى هداه ا ّق وأراه ، به والعمل الح ّقا الح بمسسا يتمّسسسك أن ح
ٌءا ، الظُسسروف مسن ظسسرٍف أو الحسسوال مسن بحاٍل عنّه ينّزل ول ، إليه الله هداه سسسوا

ًى له عرَض مرهوب.  خوٌف أو ، مرغوٌب هو
ُع من الله مدَح وقد ّق إلى يرج ّق إلى الراجعين ومدح ، كتابه في الح من الح
ّنهم النّصارى ِبرَُّْوَن﴿ ﴿ل بأ ْكُّ َت ّد  ﴿لتجدّن: وجسسّل عسسّز قسسال كما َيْس ّنككاس أشكك ال
ًة ّلذّين عداو َد آمنككوا ل ّلككذّين اليهككو َبُهككم ولتجككدّن أشككرَّكوا وا ّدة أقرَّ مككو
ّلذّين آمنوا للذّين ّنا قالوا ا ًنككا قّسيسككيَن منهم بأّن ذلَك نصارى إ وُرهبا
ّنُهم ِبرَُّوَن ل وأ َتكُّ َنُهككم تككرََّى الرَُّّسوِل إلى ُأنزَل ما سِمُعوا * وإذا َيْس ُي أع
ّدمِع من تفيُض ُلكون الحّق من عرَّفوا مّما ال ّبنكا يُقو ّنكا ر ُتبنكا آم مككع فاك

َءنككا ومككا بككاللِه ُنككؤُِمُن ل لنا * وما الّشاِهِديَن أن ونطَمككُع الحككّق مككن جا
ّبنا ُيدِخلنا ِم مع ر ِلِحيَن الَقو َبُهم الّصا َثا َأ ُلوا بما الله * ف ّناٍت قا تجككرَّي ج

ِتها من ُء وذلَك فيها خالديَن النهاُر تح الُمحِسنيَن﴿. َجَزا
َبَت من وجّل عّز مدَح كما ّق علسسى ث ّين: بسسه وتمّسسسك الحسس نككبّي مككن  ﴿وكأ

َتَل ّيون معُه قا ّب ُنكوا فمكا كثيرٌَّ ر َبُهم لمكا َوَه ي أصكا ومكا اللكِه سكبيِل ف
الّصابرَّين﴿.  ُيحبِّّ والله استكُّانوا وما ضُعُفوا

ّتراجعات ُعرضت وقد ّنٌّة وهسسي ، اللسسه إلى وداٍع ومصلٍح نبّي كّل على ال ل سسس
ّينّا مع قريٍش مشركي عن الله فحكى ؛ لها تبديَل أشسسياءا وسسسلم عليسسه الله صلى نب
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ّيَن ، ذلك من ّنها وب ّنٌّة أ ليفتنونككك كادوا ﴿وإن:  سبحانه قال ، رسوٍل كّل في س
ّلذّي عن ُه علينا لتفترَّي إليك أوحينا ا ًذا غيرََّ ّتخككذّوك وإ ً ل * ولككول خليل
ّبتناك أن ًئا إليِهككم ترَّككُن لقككد ث ً شككي ًذا قليل الحيكاِة ِضكعف لذقنككاك * إ

ُد ل ثّم المماِت وِضعَف َنككا لَك تج َيسككتفّزونك كككادوا * وإن نصككيرًَّا علي ل
ُيخرَّجوك الرِض من ًذا منها ل ّ خلَفككَك يلبثون ل وإ ً إل ّنة قليل مككن * سكك
ِلنا من قبلَك أرسلنا قد َد ولن ُرُس ِتنا تج ّن ّين ، تحويلً﴿ لُس وجسسل عز الله فب
ليفتنّسسوه عروضسسهم بعسسض وسلم عليه الله صلى النّبي على عرضوا المشركين أن

ِه الله أوحى عما َي ، إلي ّين ، غيَره ليفتر ّنه وب ّتخسسذوه فعل لو أ ً ل نسسرى ونحسسن ، خليل
ّدين اليوما ًئا أبدى لمن والتكريم بالثنّاءا بادروا كيف المرت وصسسار ، السستراجع مسسن شسسي

ّو" ، أمس يسّمى من َفِضيلة اليوما يسّمى : "المدع يتلسسو ممسسن وأعجُب الّشيخ" ، "
ّبتناك أن ولول﴾ تعالى قوله ًئا إليِهككم ترَّكككُن كككدَت لقد ث ً شككي ل ثسسّم ﴿قليل

ُع اللسسه صسسلى الخلسسق أشرف لركن الله عصمة فلول ، الثباَت يسأله الله إلى يتضّر
ّلسسذي القليسسل الركسسون وسسسلم عليه ِةا ضسسعف العسسذاِب مسسن يقتضسسي ا وضسسعف الحيسسا

ًنا ركن لمن الّضعفاِن وهذان ، المماِت ً ركو للخككائنين﴾ كسسان بمسسن فكيسسف ، قليل
؟. ﴿خصيًما

ّلى النّبّي على المشركون وعَرَض ّلم عليه الله ص ُهورةا مراجعتهم وس المشسس
ّيهككا يككا ﴿ُقكل:  وجسسّل عسسّز اللسسه فسسأنزل ، سسسنًّة إلهسسك ونعبسسد سسسنًّة إلهنّسسا : اعبسسد أ

ُد * ل الكُّافرَّون ُد ما عابدون أنتم * ول تعبدون ما أعب ٌد أنا * ول أعب عاب
ُتم ما ُتم * ول عبد ُد ما عابدون أن دين﴿. ولَي دينكُّم * لكُّم أعب

ّذّبيَن ُتطكع ﴿فل:  وجّل عّز وقال ّدوا المكُّك ُيكدهنون﴿ ُتكدهن لكو * و ف
ّنهم على داّل تطع﴿ ﴿فل وجّل عّز وقوله عليسسه اللسسه صسسلى منّسسه وطلبوا عرضوا أ
ّدوا:  وقوله ، وسلم ُبون. بما وجّل عّز منّه إخبار ُتدهن﴿ لو ﴿و يطل

ّتراجعات ومن ّدون فعله ما الدين أصِل عن ال ِةا في المرت رضسسي الصديق حيا
ُه عنّه الله ّلم عليه الله صلى النّبي حياةا آخر وفي وأرضا ّكوا حين وس صسسّحة في ش

ًئا جحدوا أو ، والرسالة النّبوةا الطمسساع لهم عرضت أو ، امتنّعوا أو الشعائر من شي
ّتبعوها والهواءا الله. دين عن وأعرضوا فا

ُع ، وسسسلم عليه الله صلى النّبي زُمن كانت التي الردةا صور في كثيٌر والتراُج
لهسسل وقسسع كمسسا والنتكسساس الضسسلل مسسن السسردةا دون وفيما ، بعده من زُمان وفي

ِءا ِرهم. الهوا وغي
ّتراجعات ومن  فكسسانوا1415 عاما ُسجنّوا الذين الدعاةا تراجعات ، الحديثة ال

ٍر في خرجوا منّذ ّي ّتى وتراجٍع تغ لهسسم اللسسه نسسسأل ، اليسسوما عليه هم ما إلى وصلوا ح
ِزُ بعسسِض تراُجعسساُت القريِب بالمِس تلتها ، الهداية ّية الجماعسسة ُرمسسو ّلسسذين السسسلم ا

ّلفوا ، مصر سجون في تراجعوا ًبا وأ ُت ِهم. في ُك ِع تراُج
ٍةا وتلها ٍر ، الخضسير علّي تراجعاُت بأخر ِد وناصس طسواغيِت سسجون فسي الفهس

ُه علنّسسّي تحقيسسٍق خلل مسسن ذلسسك وأعلنّسسوا التلفسسازُ على خرجوا وقد ، الجزيرةا أجسسرا
ٍءا ثوب في معهم القرنّي عايُض ّي العمل فيه أدانوا ، لقا جزيسسرةا فسسي القائم الجهاد
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ّلين الصليبيين لقتال اليوما العرِب ّتى لمسسسائَل وتعّرضسسوا ، المحت ُد شسس ذكرهسسا سسسير
الله. بإذن

ّتراجعات وهذه ِة هسسذه كتابسسة إلسسى دفعنّسسي مسسا هي الخيرةا ال ليقرأهسسا الرسسسال
ّق وطلُّب المجاهدوَن ِهم من الح ِر ُيعلم ، غي ّتراجعات هذه منّزُل ول ، الشسسرع من ال

ِةا ، فيه وحكُمها يحصسسل وقسسد حصسسل ومسسا تراجعهسسم في الّزلِل مواطِن إلى وللشار
ِهم ِر تراجعات. من لغي

ُع ٍءا عن والتراج ّية الفعسساِل أو القوال من شي ، وجهيسسِن علسسى يكسسون الشسسرع
ُع كلهما ّور في يق ِة تص ًعا المسأل ًعا واق ُع ، وشر ِم في ويق َها الحك َلي ِة وتنّزيل ع ّل الد
فيها.

ّي أو فقهسسّي علمسسّي أصسسٍل عسسن : السستراجع الّول فالوجُه ٍة أو ، عقسسد مسسسأل
ٍة. ّي تأصيل

ِة بأصسسل الفسسروع مسسن فسسرٍع إلحسساِق عن : التراجع الثاني والوجه ، المسسسأل
ّده ِعها. صورها من وع وتفاري

ّ ، التجربة إلى فيه ُيرجع أو ، بالواقع يتأثر أن ُيمكن ل فالوُل ِه ُنّص فيما إل في
ٍءا فسي يكسون ل وذلسسك ، إليسسه والمحاكمسة الواقع إلى الرجوع إلى ُأصسسوِل مسن شسسي

ّنما ، العملية الحكاما ّوُر وإ ونحوها. الخبار في ُيتص
ّلق وقد بالواقع : يتأثر والثاني ُيرجع التي كالمسائل ، الشرع حدود في به ُيع

ّلق أو ، العرف إلى فيها ِءا أو مصلحة برجحان بها العمل ُيع ٍةا. انتفا مفسد
ِطُن وتلتبُس ّلتي الموا ُيمدُح الحق إلى الرجوع فيها ُيطلب ا رجسسع مسسن فيهسسا و

ُيمدُح الحق على الثبات فيها ُيطلب التي بالمواطن ، قوله عن مسسا علسسى ثبت من و
ٌءا ، فيهما والباطل الحق بالتباس ، عليه هو ِه فسي التباسسه سسوا مسسائل فسي نفِسسس

ّق في التباسه أو ، الجتهاد ّيٍن ح ٍر مع ّق طلب في لتقصي ًى أو ، الحسس عسسن ُيعمسسي هسسو
الضلل.  من الهدى معرفة

ٌةا باديسسٌة َأمسساراٌت وهذا هذا بين والفصل ، هذا من هذا ولمعرفة تكسسوُن ظسساهر
ُع من رجوِع في ّق إلى يرج ُد وذكُرها ، الح التية.  الضوابط في ير
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فصل : ضوابُط الرَّجوع الشرَّعّي:
ّتفصيِل: إلى الجماِل عن الرَّجوع ال

ِأ ِة في للخط ِرها الشريع ٌةا أسباٌب وغي السسسباب فمسسن ، أمسساراٌت لسسه هسسي عسسد
ّوَل وقد ، عنّها والحديِث إبلِغها وفي المسائل فهم في الجماُل ِما شسسيُخ طسس السسسل

ّيم ابن الله عبد أبو وقال ، الضلِل في الجمال أثر بياِن في ِه: في الق ِت ّي نون
بياِن دون والجمال فالطإلقا والتبيان بالتفصيل فعليك

زماِن كل والراء الذهان وأفسدا الوجود هذّا أفسدا قد
ِكتسساِب أهسسل علسسى وجسسّل عسسّز الله ذّمه ما الجمال ومن أهككل ﴿يا:  فقسسال ال

ِبسون لم الكُّتاب ُتم الحّق وتكُّتمون بالباطإل الحّق تل فلسسسم تعلمون﴿ وأن
ُكن ِهم الكتاب أهل من الّضلِل أئمُة ي ِر ّين المحسسِض بالباطسسل يأتون وغي ّلسسذي السسب ل ا

ّق ُيشبه ٍة صاحِب كّل بل ، ُيخالطُه ول الح ٍة بدع ِطَل يخلُط وضلل ّلذي البا بسسه يأتي ا
ٍءا ّق من بشي ّلتي النّفوس وتقبله النّاس عنّد ليروَج الح ّق تطلُب ا ّلسسذي الحسس ُخلسسط ا

فسي اللسسه رحمسه الشساطبّي ذكسسر كما وتلبيٍس باطٍل من معه بما فتأخذه ، بالباطل
العتصاما.
ِطليَن ُحَجَج تأّملَت لو بل ُذكرت ُذكروا حيُث الُمب ُد وجدتها ُحَجُجهم و إلى تستنّ

ّق ُهُه ح ّو ّق من فيه بما فتستدّل ، بالجماِل تم ُذ ، الحسس ، الباطسسِل مسسن فيسسه مسسا وتأخسس
ّوُل ِما شسسرُك الرِض في وقع شرٍك فأ ّلسسذين نسسوٍح قسسو ّبسسوا ا وقصسسدوا ، الصسسالحين أح

ّق وهسسذا ، والصسسلح العبادةا في بهم الستنّان ّنّسسه ، حسس ّلسسذي الباطسسل يقتضسسي ل ولك ا
ّلوا ِه به استد ِهم من علي ِئ ّتخاذهم الله دون من دعا ًبا وا ّلذين ، أربا الكواكب عبدوا وا

السسرّب إلسسى التسسوّجه علسسى منّها الستدلل في فأصابوا فيها العظُيمَة الله آياِت رأوا
ّنّهم ، منّه الحاجات وطلب مسسن إلسسى ل السسدليل إلى عبادتهم صرف في أخطأوا ولك

ّتخذوا حين وقريٌش ، الدليل عليه دّل كسسان مسسا ، الله دون من يعبدونها التي اللهَة ا
ّلف الله إلى التقرب إل قصدهم ِه والتز ٌد وهذا إلي إلسسى التقسسرب ولكسسّن ، صحيٌح قص

ّقا يقصدون ذلك كّل في فهم ، إليها الله حقوق وصرِف بالوسائِط يكون ل الله ، ح
ً ويفعلون ّلون ، باطل المعبسسود فسسي يرونها التي الخالق بعظُمة إّما ، بمجمٍل ويستد

بقسسرب بعلمهسسم وإّمسسا ، اللسسه إلى التقرب من مقصودهم بصّحة وإّما ، الله دون من
الله. إلى معبوديهم

ِءا المشسسركين ورمسسُي ، والتبسسديل بسسالتغيير اللسسه إلسسى يسسدعوهم ومسسن للنبيسسا
ًئا أسلم من وتسميتهم ُهم ، صاب ُي ّنه الدين ورم ُد ، محدٌث بأ ّق إلى يستنّ ِه في ح أصل

ُد وهو ، ّثباِت حم ُلُه ال ّلل إجمسساٌل وهسسذا ، وذّمسسُه والتبديِل التغيير وعيُب ، وفض : مضسس
ّق فالثبات ّق هو الذي الثبات ولكن ، باطٌل والتغيير ، ح فطسسرةا علسسى الثبسسات هسسو ح

ّيسسروا والجسسداد البسساءا أحسسدثه ما على ل ، عليها النّاس فطر التي الله الصسسل بسسه وغ
هسسو المسسذموما والتغييسسر ، ودينّسسه الله أمر على الثبات هو المحمود فالثبات ، الثابت
عنّه. والنحراف ذلَك عن التغيير

ِه السلما صدر في والمبتدعة ِر ّ يستنّدون كانوا ما ، وعصو الُمجملِت إلى إل
ّلذي أو المخصوص والعموما ِه غير على يفهمونه ا ِه ّول ، وج ِرِج بدعُة البدع فأ الخسسوا
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ّول ّنهم أحدثوا ما : وأ ّلوا أ منّسسع علسسى لله﴿ إل الحكُّم إن: ﴾ وجّل عّز بقوله استد
باطسسٌل وهسسذا ، للسسه إل يكسسون ل التحسساكم لّن ، المسسسلمين مسسن رجسسٍل إلسسى التحاكم
ُهم ُل ّق ودلي يخسسرج ل و اللسسه بحكسسم يحكم إليه ُيتحاكم من كان فإذا ، فيه ُفّصل لو ح

ِة في فهو ، الله شرع عن ِر حقيق ّنمسسا إليسسه والتحسساكم ، اللسسه بحكسسم يحكم الم هسسو إ
وظنّونه. هواه إلى ل الله شرع من به ويأخذ عنّه يصدر ما إلى تحاكٌم

بمككا يحكُّككم لككم ﴿ومن:  وجسسّل عسسّز بقسسوله استدّل الخوارج ناشئة تل ومن
، وفسسسق وأذنسسب عصسسى مسسن كفسسر علسسى الكُّككافرَّون﴿ هم فأولئك الله أنزل

ّير : فمن التفصيِل في والحق ِة حكم غ ّتخذ ، المسأل مسسن أو هسسواه مسسن حكًما لها وا
ٍة ٍر شريع ِه الله دين غير ودستو ِت ِة في الله حكم التزما ومن ، كفر وشريع ثّم المسأل

ًى غلبُه ِءا من هو ًى إلسسى السستزمه الذي الله حكم عن فخرَج الهوا المسسسألة فسسي هسسو
ّينّة ّية ، المع ٍر فليس ، الواحدةا والقض ِة وفاعل ، بكاف ل الثسساني البسساب مسسن المعصسسي
الول.

ّلوا والُمرجئُة عليسسه اللسسه صلى النّبي قول مثل من ومجملٍت بعمومات استد
فككذّلك قبلتنككا واسككتقبل ذبيحتنككا وذبككح صككلتنا صككلى "مككن:  وسسسلم

دخككل قلبه من مخلًصا الله إل إله ل قال "من:  قوله نحو ومنالمسلم" 
ّنة"  ُهم ففهم ،الج ُت يخسسرج لسسم بسسالله وآمسسن ، الله إل إله ل قال من أّن ذلك من غل

ٍءا السلما من ّتى العمال من بشي للصسسنّم سجد من إن الجهمية غلةا بعض قال ح
ّتى يكفر ل َد ح ًدا يعتق ّيا اعتقا : وسسسلم عليه الله صلى النّبي قول من وفهموا ، كفر
إل إلسسه ل يقسسول مسسن كل  أّنوأموالهم" دماءهم مني عصموا قالوها فإذا"

ّدتسسه ُيحكسسم ل ، الدما معصوما الله السسذي الصسسلي الكسسافر فسسي والحسسديث ، بحسسال بر
ما كل أّن الصواُب بل ، السلما في دخول بالشهادةا تلفظُه أن على المة أجمعت

اللسسه صلى النّبي عد حتى بالسلما الصلي للكافر به يحكم الدين خصائص من هو
السسسلما دخل من أّن المراد وليس ، منّهم إسلًما صبأنا قالوا من قول وسلم عليه

ٍءا منّه يخرج ل ٌق ؛ النّواقض من بشي ِه ، الصِل في السلما ثبوت بيَن ففر ِئ مع وبقا
ِد ّنما ، عنّه النّاقل ورو ومسسن ، التفصسسيل عسسن والحيدةا الجمال من هؤلءا كّل ُأتي وإ
ٌءا عليه يرد لم ، مواضعها في الحكاما وأجرى ، منّازُلها النّصوص نّزل هذا. من شي

ٍة كل أفراد بين يفّرق أن التفصيل لزوما معنّى وليس كسسّل في فيرّجح ، مسأل
ّلذي القول مسألة ٍد وصسسحة ، وتحريسسم تحليسسل مسسن طرفيها يجمع ا ويجعسسل ، وفسسسا

ًعا منّها لكل ِدها جميِع على يجري ما المسائل من بل ، موض ٌد. حكٌم أفرا واح
ّنما ٍد كّل ُيعطى أن اللزُما بالتفصيل المراد وإ ّقه المسألة أفراد من فر مسسن ح

ُع ، البحِث من نصيبه الباب في دليٍل وكّل ، النّظُر ُيجمسس ّهم مسسا بيسسن ف ، تعارضسسه ُيتسسو
ُيقضى ، المتعارض بين ويرّجح ّين مجمله على و ٍم علسسى حكسسم ُيعّمم ول ، بالمب اسسس

ًةا منّاطاٍت يضّم ّدد مسا غيسسر حكًما يقتضي المنّاطات هذه من والواحد ، للحكاما متع
الخر. يقتضيه

ّلذي الجماِل ومن ّتراجعات في ا المسسسلم قتسسِل عسسن : الحسسديث رأينّسسا التي ال
ِه َع في تفصيٍل دون ، وحكِم بسسه ُيسسراد السسذي القتسسل ُتبيسسح أو ، المسلم دما ُتبيُح مواض
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تفصسسيٍل دون ، ومسساله دمه وعصمة المعاهد حرمة عن والحديث ، إليه ويصل غيره
ُيبيح المعاهد حرمَة ُيسقط فيما قتسسل عسسن الحسديث وكسسذا ، عهده به وينّتقُض دَمُه و

الموال. وإتلف ، والطفال النّساءا
ّق والتراجع ّق وبيسساٌن ، الجمسسال علسسى يقضسسي تفصسسيٌل فيسسه يكسسون ، الحسس للحسس

ّين ممسسا ، إليسسه والرجسسوع ترجيحسسه ووجوه ومنّاطاته القسسول فسسي الغلسسط مسسوطن ُيسسب
عنّه. المرجوع
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الدليل: إلى الرَّأي عن الرَّجوع
ّق أمارات من ِد على يخفى ل كما الح يكون أن يمكن ول ، الدليُل الطلبة آحا

ّق ً ، دليل بل الح ّق إلسى والراجسع ، السدليل خلف كسونه عسن فضل أن يمكسن ل الحس
ّ يرجع ً رأى وقد إل ِه من أظهَر دليل ِل ّلذي القول في دلي ظسسّن أو وعلسسم ، عليه كان ا

ّنه ومقصوده.  الله مراد هو أ
ّتخاذ كان وإذا ًءا القول ا ّ يكون ل ابتدا َع فإّن ، بدليٍل إل َذ قوٍل عن الّرجو والخ

ّ يكون ل آخر بقوٍل ّ تكون ل الباطِل ومعرفة ، بدليل إل ل الحق ومعرفة ، بدليٍل إل
ّ تكون بدليٍل. إل

ّبه الداعي ودعاءا ّق ُيريه أن ر ّقسسا الحسس ّتبسساعه ويرزُقسسه ح إلسسى ُيهسسدى أن يعنّسسي ا
ّق ِه الح ِل ّتباع لّن ، ودلي ِه دليَل ل لقوٍل يكون ل ال ّتباع ، علي ّلذي القول وا ّيسسد لسسم ا ُيؤ

ًعا عنّه منّهّي بالدليل منّسسع مسسا يرزُقسسه أن اللسسه يسسسأل أن الداعي من يصّح ول ، شر
ّتباع وهو ، منّه الله ُعلسسم ، دليسسٍل بل القول ا الحسسق بمعرفسسة السسدعاءا أّن بالضسسرورةا ف

ّتباعه الدليل. معرفة يشمُل وا
ِة في للباطِل كان وإذا ّق يكون أن فيستحيُل دليٌل المسأل على ، دليٍل بل الح

ّنما ، الحواِل من بحاٍل صحيٍح دليٍل مقتضى يكون ل الباطل أّن ُد وإ مسسن الخطسسأ ير
ّتراجعات ، السامع فهم السسدليل عليهسسا دّل أقسسواٍل عن تراجعات كانت رأينّا التي وال
ِه يدّل ل ما إلى فلسسو ، الظُهور يكون ما أعظُم ظاهٌر نقضه في الدليل بل دليٌل علي

ّتراجعات هذه صّحت ّي دليٌل له الباطل أّن مقتضاها كان ال ّق ، قسسو ٌو والحسس مسسن خلسس
وفلٍن. وبفلٍن بالتجارب له ُيستدّل أن إلى يحتاج بل ، الدليل

ِة الكتاب على الله ُيحيلنّا أن وُمحاٌل ّنّ ُهدى نجد ول والس ِهما ال أنسسزل وقسسد ، في
ًى الكتاب الله ِهم جميِع في للنّاس هد ِر الهدى؟ا طلب في إليه ُيرجع ل فكيف ، أمو

ِهم البشر آراءا إلى عنّه الرجوع يقبل وكيف ُهوِم ُف َفة؟ا و ِر المنَّح
ّتراجعات ّدها يجُب نزاٍع مسائل في كان إن وال َها والرسوِل الله إلى ر ِل لسسدخو

ُتم ﴿فككإن:  تعسسالى قسسوله عمسسوما فسسي ّدوه شككيٍء فككي تنككازع اللككه إلككى فككرَّ
ِم بالله ُتؤُمنون ُكنتم إن والرَّّسوِل َيو إلسسى بسسالرد المسسر فعمسسم ، الِخرَّ﴿ وال

ٍءا كل في والسنّة الكتاب بسسرد وأمسسر ، شسسرط سسسياق فسسي نكسسرةا شيءا وقوله ، شي
ُتم ما أي فردوه فقال ، والسنّة الكتاب إلى فيه ُتنّوزُع ما عيِن .فيه تنّازُع

وأّن ، تفاريعهسسا وفسسي المسسسائل أصسسول في يكون بالدليل الخذ أّن ذلك وفي
ّنّزاع محّل ُه يجُب المسألة في ال ّد ِة الكتاب إلى ر ّنّ ِة وإعمال والّس ّل ِه الد كما ل ، في
ّبسون يفعُل في الكلما ويتحاشون ، فيها مختلٍف غير بعموماٍت الستدلل من الُمل

فيها. والنّظُر النّزاع مسألة
ُع َع إن والُمتراِج ٍة في قوٍل عن رج ُيقيسسم أن إليسسه يرجع فيما عليه كان ، مسأل

، النّصسسوص مسسن والمحتملِت المجملت إلى يرجع أن ل ، النّزاع محّل على الدليل
اثنّان. فيها يختلف لم التي بالعمومات ويستدّل
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عنّسسد إليهسسا رجسسع السستي المسسسألة فسسي قوله على الدليل ُيقيم : أن أيًضا وعليه
ِة تأصيل عن الحديث ّ ُيجزئه ل المسأل ٍءا في تراجعه كان إن وأّما ، ذلك إل من شي
ّور منّاطسسات علسسى السسدليل يقيسسم أن فعليسسه ، عليسسه الحكسساما تنّزيسسل أو ، الواقسسع تصسس

ُيثبت ، المسألة في الحكاما ُيحّرر ، فيها وجودها و فمسسن ، منّهسسا وسسلمتها الموانع و
ّيًة حّرمَا ِفها عمل اسسستهداف منّسسع على الدليل ُيقيم أن عليه كان هرًما شيًخا لستهدا

ِرما الشيخ َه ُيثبَت ، ال ّية أّن و ًدا كسساَن ذلسسك وأّن ، هرًمسسا شسسيًخا استهدفت العمل ، قصسس
ِتل ولم الحرِب في رأٍي ذا يكن لم الشيخ وأّن الشيخ قتل ُيحّرما من عنّد وهذا ، ُيقا

الهرما.
ِعيَن رأينّا وقد ّ السسدليل عن يصدرون ل ، الباب هذا في الُمتراِج العمومسسات إل

ّ الخلف وقع وما ، النّزاع موضع دخولها في ُتنّوزُع التي لهسسذا شسساملًة كونهسسا في إل
عنّه. خارجًة أو ، الموضع

الُمخالف إنصاُف
ّلة والخصال والصفات الخلق من ّوها النّفسسس كسسرما علسسى الدا خصسسلُة وسسسم
ّو الصديق مع النصاِف ﴿ول:  وجسسّل عسسّز قسسال كمسسا والكافر المسلم مع بل ، والعد

ّنكُّم ٍم شنآُن يجرَّم رَّب هكو اعكدلوا تعكدلوا ل أن على قو ّتقكوى﴿ أق ، لل
َفُة وهذه ّلهسسا الصسسفات أعسسّز مسسن الّص : "النصسساُف السسذهبي قسسال كمسسا والحسسال ، وأق

عزيٌز".
كسسّل أمسسر مسن التسسسهيل أو ، مخسسالٍف كسسّل مسسع الليسسُن النصساِف معنّسسى وليس

ٍة ّنما ، مخالف ّق ذا ُتعطي أن النصاُف وإ ّقه الح ُتنّصُف ، ح دُمُه لك حّل وإن الكافَر ف
ّق من عنّده ما بإثباِت ، ِءا عليه الكذب وعدما ، ح ِر خصاِل وجحود والفترا َده الخي عنّ

ٍءا نسبة أو يقله. ولم يفعلُه لم إليه شي
ّتراجعات في الواجُب والنصاُف :  وجهين على ال
ِه حكاية في : بالصدق أحٍد لكُّّل إنصاٌف ِل ّبت ، قو المقسسالِت نسبة في والتث

ِه ِم ، إلي ِه دعواه وفه ِت ّينّ ّيا ، وب ّيسسا المخالف كان أ والسستزاما ، ضسسلله أو خطسسؤه كسسان وأ
ِة حدود ِه. في الشريع ِت معامل

ُع : فل القبلككِة أهككل من للمخالف وإنصاٌف ُلُه يسسدف فسسي شسسّط ولسسو قسسو
ِةا إلى الباطل ّفًرا يرتكب لم ما ، منّه الكاملة البراءا ِةا أصسسُل لسسه يبقسسى بسسل ، مك ّو ُأُخسس

ِما ِةا ، السل ّد ِد. على والموا ّتوحي ال
ِه في ُيفّرق ثّم ِل ُلُه يكون أن بيَن قو ًنّا قو ِطِل في ممع ًدا ، والّضلِل البا عن بعي

َنِّن ُهدى ُس ِة فسسي المعروفة القوال ومآخذ ال ُله ُيحكسسى فل ؛ الشسريع ًدا إل قسو مسسردو
ّذًرا منّه. مح

ّيسسًة مسسسألًة بها قال التي المسألة تكون وأن ّيسسا نّصسسا تصسسادما ل اجتهاد أو قطع
ًعا ًنّا إجما ً تنّقض ول ، مستبي ِة أصول من أصل ِة الشريع وجسسٌه لقسسوله ويكسسون ، الثابت

ّي ومأخذ ، الجتهاد من ِة الكتاب من قو ّنّ ، النّسسزاِع مسسسألة فسسي السسسلف بفهم والس
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ّقُه إعطاؤه تجاهه الواجب فالنصاف ِد في ح ِه التثريِب وعدما ، الجتها ِر علي والنّكيسس
ّنُه ُيقال بل ، ٌد : إ والجريِن. الجر بين مجته

ُهم خل فقد المتراجعون أّما ُث ّتى النصاف من حدي ّنهم ح ِه سمعوا ما كأ فما ، ب
ًها للمجتهدين تركوا ُهم استدللتهم وجحدوا ، الجتهاد من وج َذ ًدا ومآخ ، تاّمسسا جحو
ِد عن الحديِث فعنّد َه ِه المعا ِد ِة النّصسوص إلسى اسستنّدوا وعه ِر العاّمس ِه ّظُسا خسسروُج ال

ِة ِدها من كونها في الُمتنّازُع أو ، عنّها المسأل ِر عسسن الحديِث في وكذا ، أفرا التكفيسس
ِر ِلَك وغي ُد مما ذ البحِث. تضاعيِف في ير

ّتراجعات في النصاِف انعداما مظُاهر ومن ، خسسوارج المجاهسسدين : تسسسمية ال
ًنّا بذلك اللحن أو ّيسسا لمسسًزا بسسه ولمزهسسم لح ُيقسسال ، خف قسسوُل فهسسو بكسسذا القسسول أّمسسا ف

ِرِج ِهم مع ، الخوا ّلذين المجاهدون به يقول ل القول هذا أّن علِم الحديِث محّل هم ا
ِة في قولين بذكر وتمويههم ، به يأخذون ول ّلسسذي السسسلطاِن قول أحدهما المسأل ا

ُه ُد ِرِج قوُل والخُر ُيري ُيعرضون ، الخوا ّق الوسسسِط القسسول عسسن تاّمسسا إعراًضسسا و الحسس
ّلذي ّفق ا ِذ إلى الله و المجاهدين. به الخ
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 : القلوب بين أصبعين من أصابع الرَّحمن  فصل
ّنككي "اللهم:  وسلم عليه الله صلى الله رسول دعاءا من كان ُذ إ بككَك أعككو

صلى منّه الدعاءا هذا وفيالهدى"  بعد الضلِل ومن ، الكُّوِر بعد الحوِر من
ّدما مسسا لسسه المغفسسور المعصوما فهذا ، مؤمٍن لكّل بليغٌة موعظٌُة وسلم عليه الله تقسس
ِر بعد الحور من بالله يستعيذ تأّخَر وما ذنبه من ُه ، الكو ِه علسسى ويخشسسا ومسسا ، نفِسسس
َذ وسلم عليه الله صلى كان َع أن ُيمكن ل مستحيٌل هو مما ليستعي َق ّ ، له َي ً إل ّلل تذ
ًفا الله إلى ّنّته له واعترا ُتسسُه ولتأتسَي ، التثبيت في بم ِه ُأّم الهسسدى بعسسد والضسسلل ، بسس
ٌد ّق في وار ِد ح ّدةا ، عقٍل وفوُر منّه يعصم ول ، الّمة أفرا ٍم وسسسعُة ، ذكسساءا وح ، علسس

ِه ويأخذ العبد الله يعصم لم إن ِت ّتقوى. البّر إلى بنّاصي وال
ُنبني:  دعسسائه في قال النبياءا وأبو الحنّفاءا إماما وإبراهيُم أن وبنككّي ﴿واج

ُبككد ّبنككا﴾ دعسسوته الثبسسات ربسسه إبراهيسسم سسسؤال ومسسن ، الصككناَم﴿ نع واجعلنككا ر
إلى الرجوع نفسه على فخشي ؛ ﴿لك مسلمًة أّمة ذّريتنا ومن لك مسلمين

ّلسسذي وهسسو ، النبيسساءا وأبو ، الموّحدين إماما وهو ، الشرك فسسي الّشسسرك أهسسل حسساّج ا
ّيات السماويات في الشرك وأهل ، وقومه والده كمحاّجته الوثان عبدةا من الرض

ّدعين والطواغيت ، النّجوما عباد من ّية الم جميِع منّاظرةا وأصول ، كالنّمرود للربوب
ٌةا هؤلءا ، وبراهينّسسه التوحيسسد معرفسسة فسسي رسوخه ومع ، عنّه الله حكاه فيما موجود
ّنّبسسه وأن ، مسسسلًما يجعله أن الله ويسأل الشرك نفسه على يخشى كان عبسسادةا يج

ّتيمّي. إبراهيُم يقوُل كان كما الخليل؟ا بعد البلءا يأمن فمن ؛ الوثان ال
ّ عصسسمَة : ل نقوُل وكثيًرا ّدد ، لنّسسبّي إل ، الفتنّسسُة عليسسه ُتسسؤمن ل الحسسّي أن ونسسر

ّدةا بل والنتكاُس والضلل فالحور ٌد احتماٌل والّر ٍد كل في وار ِءا بعد أح عسسدا– النبيسسا
ّنّة- ، أو بالثبات ُبّشر من ّ ، لسسه وترديسسدنا هذا ومع بالج ّية عقولنّسسا أّن إل تكسسّل البشسسر

ّوره فهمه عن وتضعُف ّتى وتص ُه ح ّيسسر اليسسوما نرى ونحن ، ترا المسستراجعين فسسي التغ
ٍد يخطُر ول ُيظُّن يكن لم مما ّوُر ول ، بباٍل لح َعُه يتص الحواِل. من بحاٍل وقو

ّهم ومن ُهم وعظُسسم شسسرفوا وإن الرجسسال في العصمَة تو هسسذا مسسن ُأتسسَي قسسدُر
ّير رأى إذا الضلُل عليه ودخل ، الباِب ّيَر من تغ من وضلَل انتكَس من وانتكاَس تغ
َعُه ، منّهم ضّل ّثوابَت ونازُ ّهم الشّك ال سسسواءا ، الرجال في العصمة ولمتنّاع ، والتو

ٍءا فسسي العصسسمة أو ، والحسسوال المسسور كسسّل فسسي التاّمة العصمة العمسسال مسسن شسسي
ُق وجَب ؛ والقوال ّل ّق التع ِه الّرجاِل ومعرفُة ، بالح ُتسسُه فمسن ، بس ًقسا اليسومَا علم مواف
ّنّة للكتاب َعُه كنُّت والّس ّتخذه ولم ، معهما هو حيُث م ً أ ِه لمعرفتي دليل ِق اليومَا بصد

ّيره آمُن ل وأنا ًدا تغ ّق الّرجاُل ُيعرف بل ، غ ّق ُيعرف ول بالح بالّرجال. الح
مككن أصبعين بين  "القلوُب: وسلم عليه الله صلى الله رسول قال وقد

ّلبها الرَّحمن أصابع وسسسلمه اللسه صسلوات دعسسائه مسن وكسسانيشاء"  كيف يق
ّلبِّ يا "اللهم:  عليه ّبتّ القلوب مق يقبسسل لسسم ومسسن ،دينككك"  علككى قلبي ث
ُلُه ّير عق ّور الحديث هذا إدراك من خل عقله فلّن ، النّاس من فلٍن تغ ، معنّساه وتص
ّوُر النبياءا بعد من وكّل ِه ُيتص ِه بجميع الضلل في ِب الله. يعصمه لم إن مرات
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ٍد وكّل ّنّا أح ِه إلى الله وكله لو م ِل ِه عق ِه وعلِم ِر ِه وتدبي ِتسس ّوته وعزيَم طرفسسَة وقسس
َع كان ، عيٍن ُه إلى السيل من الضلل إلى أسر ٌع وهذا ، منّتها ّلين كّل في واق الضسسا

ِهم والمغضوِب َتُه ورفسسع ، لهسسم الضسسلل وشسساءا أنفسهم إلى الله وكلهم ، علي عصسسم
ِلِل ﴿ومن ، يعمهون ظلماٍت في فكانوا عنّهم وتسديده مككن لككُه فمككا اللككُه ُيض

ِللُه اللُه يشأ هاٍد﴿﴿من ْلُه يشأ ومن ُيض ٍم﴿﴿من صرَّاٍط على يجع مستقي
ِلل ومن الُمهتدي فهو الله يهِد يهككِد الخاسككرَّوَن﴿﴿مككن ُهُم فأولئَك ُيض
َد فلن ُيضلل ومن المهتدي فهو الله ّيا لُه تِج ًدا﴿ ول الحسسديث وفسسي ، ُمرَِّش

ّلذي المشهور القدسّي ِدي : "يا عليه الله صلى الله رسول قال مسلٌم خّرجه ا عبا
ّلكم ّ ضاّل ك ُته" وهذا من إل ّنّة اللسسه كتسساب فسسي المعاني أظهر من المعنّى هدي وسسس

وسلم. عليه الله صلى رسوله
ًدا هذا يكن لم ولو ُكن لم ، وار ُكسسن ولم ، معنًّى الثباَت الله وسؤال للتثبيت ي ي

ُهما ولم أثٌر والرهبة بالرغبة للفتنّة ْف ِة الله على ويلّحوا الصالحون َيَخ منّها. بالسلَم
ّنككاُس ﴿أحسبَِّ يقول الله فإَّن ّنككا يقولككوا أن ُيككترَّكوا أن ال ل وهككم آم
ّنا * ولقد ُيفتنون؟ ّلككذّين اللككه فليعلمككّن قبلهككم من الذّين فت صككدقوا ا
ّد وقد ، الكُّاِذبين﴿ وليعلمّن ِما عن ارت ِة من وخرج السل ّل ِه ظسساهر من ، الم ِل حسسا

ًةا مراٍت المتراجعين من خيٌر ّد ، عديد ّتاب من وهو السرح أبي ابن فارت ، السسوحي ك
ُه ّتسسى ، وسسسلم عليه الله صلى الله رسول صحب ممن وغيُر ّلسسف مسسن ذكسسر ح فسسي أ

ًةا مسألًة المصطلح ّد في مشهور ّد من فيه يدخل هل ، الصحابّي ح صسسحبته بعد ارت
ّلم عليه الله صلى للنّبي ل؟ا أما مسلًما ومات أسلم ثم وس

ّتراجعات من النّازُلة وهذه ّنّا وإن ، ال وفتنّسًة عظُيمًة ومحنًّة مصيبًة فيها نرى ُك
ّبته لم لمن ّنا كما ، الله ُيث ِعيَن حدَث ما حقيقَة نعلم ل أ ّكرنا النّازُلُة هذه ، للُمتراِج ُتذ
ّكل وأن ، المعاني هذه َد ول ، الثباَت ويسأله الله على العبد يتو ِه على يعتم أو نفِسسس

ٍم من الله آتاه بما ُيعجب ٍة أو صدٍق أو عل ِد علسسى عزيم محسسُض ذلسسك فكسسّل ، الّرشسس
َبُه شاءا ولو ، الله فضِل َد سل ٍة في العب النّهار. أو الليل من ساع
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ّترَّاجع في الّسجون فصل : ال
ُةا ظهرت ّد ، فيهسسا وخرَجسست السسسجون فسسي ولدت العصر هذا في تراجعاٍت ع

ّلذين والدعاةا المشايخ من تراجع من تراجع منّها ُيذكُر ما أهّم 1415 عسساما ُسجنّوا ا
ُع وكان ، ِر تراُج ّدث كما السجن في منّهم تراجع من أكث ُه بسسه ح رافقهسسم مسسن وروا

ّ ، السجن في ّنهم إل ًئا يعلنّوا لم أ ّ عنّه تراجعوا مما شي ِة إل ِهم لخاّصسس ِئ ّتسسى جلسسسا ح
ّددوا ممسسا كسسثيًرا فسسأظهروا ، عسساميِن قبسسل سسسبتمبر مسسن عشسسر الحادي كان فيسسه تسسر

قبُل. من وجمجموا
ّية الجماعة تراجعات ذلَك وتل ٍما مسسن أكسسثَر منّسسذ مصَر سجون في السلم عسسا

ُأعلن ّوج تراجعهم و ٍد كّل في الطواغيُت له ور إليسسه لحسساجتهم ترديده من وأكثروا بل
ّية. وأنظُمتهم عروشهم تثبيت في ّطاغوت ال

ّتراجعسسات مسسن كان ما وآخُر ّيسسدين المشسسايخ مسسن ُسسسجن مسسن : تراجسسع ال الُمؤ
ِديَن للجهاد ِه ًنّا للنّاس خرَج وقد ، والُمجا ُد وناصسسٌر ، الخضسسير علّي عل وأعلنّسسا ، الفهسس

ٍةا مسائل عن المل على تراجعهما ّتى ، كثير ِهم إلى المر وصل ح ِل َد بسسأّن قسسو الجهسسا
ِعراِق في ًدا وليَست فتنٌّة ال ُلُه يحتاج ل مما ذلك ونحو ، جها استدلٍل. إلى إبطا

ِه والسجُن ِد ٌه بمفَر ِم أهل بعض عنّد إكرا الخطسساب بن عمر عن صّح كما العل
وقسسال ، عذب أو أوثق أو سجن إذا نفسه على بأمين الرجل ليس:  عنّه الله رضي

ُهم َه إّن بعُض ّقسسه في السجن يكوُن من النّاس فمن النّاس باختلِف يختلُف الكرا ح
ًها ّثباَت أّن على ، الكراه من يراه ل ومن ، إكرا ِه أخذ لمن عزيمٌة ال بعسسض وقال ، ب

ُه ُيبيُحُه فيما له ُيرّخص ل به ُيؤتّم من إّن العلم أهل ُد المسسامُا أخسسذ وبه ، الكرا أحمسس
القرآن. خلق فتنّة في عنّه ورضي الله رحمه حنّبٍل بن

ٌه السجن إّن ُقلنّا وإذا ِر فسسي المسستراجعون المشايُخ به خرج ما فإّن إكرا ِه ظسسا
ِهم ِل ّد عن يخرُج فع ِه ح التكفير. ضوابط ضبط في يأتي كما الكرا

ّق ٍد على به الله حّجة تقوما ول السجون في ينّحصر أن ُيمكن ل والح ّتى أح ح
ِه والسسدعوةا عليسسه السسستدلل ُيمكسسن ول ، ُيسسسجَن ًقسسا كسسان لمسسن إليسس ًدا طلي عسسن بعيسس

ُد خاّصسسًة الطسسواغيِت وسسسجون ، السسسجون ّ تكسسون أن عسسن أبعسس ّق لظُهسسور محل الحسس
ّق ينّحصر َها. من فيه ومعرفته الح ِر غي

ّنما ّتراجعات في الحاُل وإ ُد السجون في كانت التي ال :  أمريِن أح
السجن. لحال يترّخص من : ترّخُص الّول
ّلذي : الجتهاد الثاني ُع معه يكون ا ًى. نو هو
الله. شاءا إن التالي الفصل في عنُّه الحديُث سيأتي وكلهما
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ّترَّاجعات فصل : مزالُق ال
ٌع ، التلبيس من ألواٌن لبليَس ِد قلسوب علسى المداخل من وأنوا يضسّل ، العبسا

ِةا إلسسى يدعو إبليس كان ولو ، الضلل له الله كتب من بها ِه عبسساد مسسا صسسراحًة نفِسسس
ّتبعه ٌد ا ِه اسسستجاَب مسسا هو كما الباطِل إلى دعا ولو ، أح ِت ٌد لسسدعو ّنمسسا ، أحسس ّبسسس وإ يل
ّبه ، بالباطل الحق ُهدى الضللَة ويش ّين ، بال الهوى. من بألواٍن المنّكر ويز

ّتراجعات من رأينّا فيما الظُاهرةا الخطاءا ومن :  ال

التجارب إلى : التحاكم الوُل المزلُق
ِه اختلفوا فيما النّاس بين ليحكم الكتاب الله أنزل بسسالرجوع النّاس وأمر ، في

الخلف. ومواضع النّزاع مسائل في إليه
ّية والمسائل َها في الشرع ِل ّثر أن ُيمكُن ل تأصي ّتة بالواقِع تتأ أن ُيمكن فل ، الب

ّنسُه ُيثبسُت والسدليل مسسلٌم اللسه أنسزل ما بغير الحاكم أّن التجربُة ُتثبَت ول  ، كسافٌر أ
ٍر على النّص يدّل أن ُيمكن ّذب أم الدللَة. تلك التجربة وتك

ّنّهسسا فيسسه التجربة تدخل أن فيمكن الواقع على المسائل تنّزيل وأّما تكسسون لك
ِما منّاطات على التجربة فتدل ، بالشرِع مضبوطًة ل ، والعيسساِن الوقائع في الحكا

ّلت ، المنّاطات تلك حيال الواجب على ً الصومال في التجربة فد قدرةا على ، مثل
السستي التجربسسة ولكسسّن ، الله بحول عليها والنتصار أمريكا مواجهة على المجاهدين

ّلت وتركه). (القتال تجاهه الواجب على تدّل أن يمكن (القدرةا) ل الواقع على د
، النّتائسسج مراعسساةا ، العصسسور مّر على الدعواِت في الضلل أسباب أكبر ومن

﴿ومن فيهسسم اللسسه قسسال ممسسن السسسلما أصسسل فسسي وقسسع وهذا ، الثمرات ومراقبُة
ّناس ُد من ال ُب َبُه فإن حرٍَّف على الله يع َبته وإن بِه اطإمأّن خيرٌَّ أصا أصككا
ّدنيا خسككرََّ وجهككه علككى انقلككبَِّ فتنككٌة َة الكك الُخسككرَّاُن هككو ذلككَك والخككرَّ

ّنا يقوُل من الناس ومن﴾ ، الُمبين﴿ جعككل اللككه في ُأوذي فإذا بالله آم
ُع ، ﴿الله كعذّاب الناس فتنة درجسساٍت علسسى والعماِل والمنّاهِج الفروِع في ويق

ِتَب. ومرا
، النّتائسسِج إلسسى ويتحسساكم بالتجسسارب يسسستدّل مسسن علسسى الغلسسِط دخسسوِل وسبُب

ّد ول خيٌر الخير ثمرةا أن معرفته ، الصسسالحُة الثمسسرةا الصسسحيح العمسسل نتيجة وأن ، ب
ّق وهذا ّتل فقد ، فيها يحدُث وما الدنيا على النّظُر يقتصر ل أن على ح المؤمنّون ُق
َع حيسسن القسسرآِن بنّّص كبيًرا فوزًُا ذلك وكان ، أجمعيَن الخدود في ِه ُجمسس الثسسواُب إليسس

ّي ُلخرو ِر ولم ، ا ُةا ُتقص ّنّظُر فيها. يحدُث وما الدنيا على ال
ّية النّتائج في نظُر فمن ّية الدنيو والنّتيجسسة ، الولسسى الثمسسرةا أّن علسسم والخرو

: بسسدر فسسي وجّل عّز قال كما قبله كان ما ل موته بعد ما هي الُمؤمن لعمل الكبرى
، الصلّي الشرعّي المقصود فهي ﴿الخرَّة ُيرَّيد والله الدنيا عرَّض ُترَّيدون﴾

مككن اشترَّى الله ﴿إّن الُمسسؤمنّين وبيسسن بينّسسه العقسسد فسسي ذلسسك اللسسه ذكر ولذلك
ّنَة لهم بأّن وأموالهم أنفسهم الُمؤُمنين اللككه سككبيل في ُيقاتلون الج
ُلوَن ُت َيق َتلون ف ُيق ًدا و والُقككرَّآِن والنجيككِل التككوراِة فككي حّقككا عليككه وع
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ّلذّي ببيِعكُّم فاستبشرَّوا الله من بعهدِه أوفى ومن ُتم ا وذلككَك بككه بككايع
ِد أصِل في يذكر فلم العظيُم﴿ الفوُز هو ّ العق َةا إل .الخر

ّيها ﴿يا وجّل عّز وقال ّلذّين أ ّلكُّم هل آمنوا ا ُتنجيكُّككم تجككارٍة علككى أد
ٍم عذّاٍب من ُتؤُمنون ألي ُتجاهككدون ورسككوله بالله *  اللككه سككبيل فككي و

ُكُّككم وأنُفِسكككُّم بككأموالكُّم ُتككم إن لكُّككم خيككرٌَّ ذل لكُّككم * يغفككرَّ تعلمككون ُكن
ُكُّم َب ّناٍت ويدخلكُّم ذنو ِتها من تجرَّي ج فككي طإيبككًة ومسككاكَن النهككاُر تح

ّناِت ُأخرَّى العظيُم الفوُز ذلك عدٍن ج ّبونها * و وفتككٌح اللككه مككن نصرٌَّ تح
َةا فجعل الُمؤُمنين﴿ وبّشرَّ قرَّيبٌِّ ِةا في ما التجار والفتسسَح النّصسسَر وجعسسل ، الخر
ًدا ُأخَرى هبًة القريَب وعل. جّل عنّده من ومزي

ّيه سسسبحانه وقال ّنكا بكَك نكذّهبّن فإّما﴾:  لنّسسب * أو منتقمكون منهكم فإ
ّنك ّلذّي نرَّي ّنا وعدناهم ا ّلذّي * فاستمِسك ُمقتدرون عليِهم فإ ُأوحَي با

ّنك إليَك ٍم صرَّاٍط على إ .﴿ُمستقي
ِة يومَا ويأتي ٌد معُه ليس النّبّي القيام فما ، والرجلِن الرجُل ومعه والنّبي ، أح

ٌد قال ٌد يقوُل ول أح ِه الله عن يعقل أح َءا هؤلءا إّن ورسول خسروا والصالحين النبيا
ّلت التجربة وإّن ، فعلوا. ما خلف الصواب وأن طريقتهم ُبطلن على د

ٍد في بالمسلمين وقع ما في هذا ُيقال ول فسسي الموّحسسدون لقيسسه مسسا ول ، أحسس
ِة ّي ٍر في الطلبة دولة نال ما ول ، الدرع وإذا ، سجاٌل والحرب دول الياما بل ، قنّدها

ٌءا منّه ينّقص ولم الخرةا ثواب الول المقصود كان ، فضلٌة الدنيا فإّن ، زُاد بل شي
ِة الدين وإقامَة ؛ والطاقسسة الجهسسد بسسذل فيسسه المطلسسوب شرعّي واجٌب فيها والخلف

ُه ناَل فقد عجَز فمن ً أجر ُق بل ، كامل ّلذي بالفضل يلح مسسا: " الحسسديث فسسي جسساءا ا
مسسن ومسسا أجسسورهم ثلسسثي تعجلوا قد كانوا إل وتسلم فتغنّم تغزو سرية أو غازُية من

ابسن حسديث مسن مسسلٌم روى " كمساأجسورهم تسم إل وتصاب تخفق سرية أو غازُية
ٍو ًعا عنّه الله رضي عمر .مرفو

ّلف من العمل في النّتائج واشتراط المنّاهسسج وتغييسسر ، اللسسه بسسه يأمر لم ما تك
ّير عنّد ٌع النّتائج تغ ّدي هذا على فر ّق على التع ِزُ اللسسه ح ِه والتجسساو ِد والنّظُسسر ، لحسسدو
:  وجهين على يكون بها والهتمامُا النّتائج إلى

ّثر الول ّلين لضلل : التأ ّق المعاندين بعنّاد والضيق ، الضا ممسسا وهسسذا ، للحسس
ُع ِة من يق وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النّسسبي مسسن فوقسسع ، الشسسريعُة ُتسسوجبه ول الطبيع

ّلك أسككًفا﴿ الحككديِث بهككذّا ُيؤُمنوا لم إن آثاِرهم على نفسك باخٌع ﴿فلع
ّلك ّ نفَسك باخٌع ﴿لع والنّهسسي ، هسسذا عسسن نهسساه الله ولكّن ُمؤُمنين﴿ يكُّونوا أل

ِد َملسسِك في ليس مّما القلوب أعمال من يقع عما النّهي هو فيه ّنمسسا ، العبسس محسسّل وإ
ّنّهِي "ل وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى كقوله فيها للعبد يد ل التي القلوب أعمال في ال

َها المقدوُر  : الستجابُةتغضبِّ" ِرهسسا فسسي والسترساُل علي ِبها واجتنّسساب ، آثا أسسسبا
ِد يكون فيما ٌد للعب ِبه في ي ّيُه الله فنّهى ، أسبا ّلم عليه الله صلى نب : الُحزِن عن وس

ُكُّن ول عليِهم تحزن ﴿فل ُكُّرَُّون﴿ مما ضيٍق في ت ِه فسسي وعسساتبه ، يم : قسسول
ُبرَّ كان ﴿فإن فككي نفًقككا تبتغككَي أن اسككتطعتَّ فككإن إعرَّاُضككُهم عليَك ك
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ّلًما أو الرِض َيُهم السماء في ُس َء ولو بآيٍة فتأت علككى لجَمَعُهككم اللُه شا
الجاهلين﴿. من تكُّونّن فل الُهدى

ّق ترك:  والثاني ِه مسسن رأى أو ، النّاس يقبله لم إن الح ِئِج يكسسن لسسم مسسا نتسسا
ّنّه ّنككاس ﴿ومن عنّهم الله ذكر من حاُل وهذا ، يقع يظُ ُد مككن ال ُبكك علككى اللككه يع

َبُه فإن حرٍَّف َبته وإن بِه اطإمأّن خيرٌَّ أصا وجهككه علككى انقلككبَِّ فتنٌة أصا
ّدنيا خسرََّ َة ال ٍد وهسسو ، الُمككبين﴿ الُخسككرَّاُن هككو ذلككَك والخرَّ ِة مسسن وا أوديسس

السلمة. الله نسأل الضللة
ٍر من وقع وقد ِةا من كثي فيهسسا يسسستنّدون ومبسسادئ أصسسوٍل عسسن تراجعاٌت الدعا

ِة إلى صسسنّع مسسا ويبطسسل أرضسسه فيحسسرث الحصاد ويستعجل يزرع كمن وهم ، التجرب
ّين ول ، بطائل يخرج ل السنّون عليه وتمضي ، وزُرع ّقا يتب باطل. من ح

ّلم ولسسو ذكرهسسا السستي الشسسهر سسستة فتجربسسة ، ذلسسك بالتجربسسة للمسسستدّل سسس
ً سنّين الجهاد طريق جّربوا من بتجربة تقاس ل المتراجعون ًةا وأزُمنًّة ، طوال مديد

ّق عن النّزول المجاهدين من طلبوا فإن ، ّلذي الح القصيرةا تجربتهم إلى يعلمونه ا
ًئا فيها رأوا والتي ، الجهسساد إلى الداعين رؤوس فإّن ، والقرِح واللم اللواءا من شي

السسسنّين ُسسسجن مسسن ومنّهسسم خاضسسوا مما أكثر التجارب من خاضوا إليه المحّرضين
ّي أيمن وأخوه ، لدن بن أسامة الله عبد أبو فهذا ، الطوال ّبتهما– الظُواهر اللسسه- ث
ّلم بالتجربة المر كان لو ، قادتها من وقائدان الّمة أعلما من علمان مسسا لهمسسا لُسسس

فسي أمضسى وأيمُن ، سنًّة عشرين من أكثر الله سبيل في جاهد فأسامة ، فيه هما
ِد ّد لم وتجربتهما ، سنًّة ثلثين من أكثر والسجون الجها ّدت مسا إلسسى تسسؤ هسسذه إليسسه أ

ُبه التجربسسة إلسسى يرجسسع الراجسسع كسسان فلسسو ، الخديجسسة القصيرةا التجربة هسسذه فحسسس
َكم الدليل إلى كان وإن ، التجربة ُيحت الدليل. إلى فل

ّلين طرائق ومن َع علسسى التعريسسج بالتجربسة المسسستد علسى الخسسروج مسن وقسائ
ِةا ّدت الول ِهم واستئصسساِل خرجسسوا من قتِل إلى أ ِت كسسان مسسا بيسسن يفّرقسسون ول ، شسسأف

جائر. واٍل على خروًجا كان وما ، كافر على خروًجا
ِر في كالكلما فيها والكلمُا ِرب سائ ّتجا علسسى الخسسروج بيسسَن الفسسرِق بيسساِن مع ال

ٍر ٍر على والخروج كاف َةا ، جائ ِة ضرور ِة تسوي َنّهما الّشريع الله دين في يكون ول ، بي
فيه. استويا فيما مستويين أمرين بين التفريق
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الواقع في الحق : حصرَّ الثاني المزلُق
ّتراجعات في الضللة مسالك من ّهم ، ال ّق أّن الُمتراجع تو فسسي محصسسوٌر الح
ِه ُه الذي بالواقع واستغنّاؤه ، معلوِم ّق عن البحث عن يرا ِه فسسي والسسسعي الح ِبسس طل

ِه. ِل وتحصي
ٍد ينّشأ ممن ، الكلما أهل فيه وقع ما أكثر من وهذا ّ فيسسه يسسرى ل ببل البسسدع إل

ّطلع ول ، السنّة أهل مذهب يعرف ول ٍءا في عليه ي ُتسسب مسسن ُيطسسالعه مما شي ُك ، ال
ّية ابن السلما شيخ ذكر كما وهذا فسسي القاويسسل يسسذكر منّهسسم الرجسسل أّن فيهسسم تيم

الذي الحق وهو والثر الحديث أهل مذهب هو الذي والقول ، فيها ويطيل المسألة
به. يعلم ول إليه يعرض ول يذكره ل والسنّة الكتاب عليه دل

فككي بهذّا سمعنا ما﴾بس رسلهم على المشركين احتجاج المزلِق هذا ومن
ّنّوا ؛ ﴿الّولين آبائنا ِئهم في يقع لم ما أن فظُ ّقا يكون أن يمكن ل آبا كّل وأّن ، ح

ّق ّد ل ح ِئهم لدى وجدوه مما يكون أن ب ُلُه ، آبا الرسسسول يكسسون أن اسسستغرابهم ومث
ّنهم ، السواق في ويمشي الطعاما يأكل بشًرا البشسسر مسسن عرفسسوا فيمسسن نظُروا ل
ً فيهم يجدوا فلم ّلوا ، رسل فسسي ومشسسيه الطعسساما بأكله للنّاس مماثلته على واستد

بالنّبوةا؟ا! النّاس ُيفارق فكيف ، السواق
ّبسسك عسسن : أخبرنسسا وسلم عليه الله صلى للنّبي قريٍش مشركي قول ومنّه ، ر

ٍة أمن هو؟ا ذهٍب أمن ّوا يقولون عّما الله تعالى هو؟ا فّض مسسن يدركوا فلم ، كبيًرا عل
ّيات ّ الماه ّية المعادن إل َلها. وما الرض َك شا

ُيشبه ّلة حصر الباب هذا و ّق أد : قسسال حيسسَن فرعسسون فعل كما يعرفه فيما الح
ّلككي صككرًَّحا لككي ابككن هامان يا﴾ السككموات * أسككباب السككباب أبلككغ لع

ّطإلع ّني موسى إله إلى فأ ّنككه وإ ًبككا لظأ ٍد كسسل أّن فظُسسّن ﴿كاذ يمكنّسسه موجسسو
ّطلع ّد ل الرّب وأّن ، إليه والوصول عليه ال ويعرفسسه يدركه ما حدود في يكون أن ب

ُأميتّ﴿ ُأحيي أنا﴾ النّمرود قول ومنّه ، إليه الوصول يستطيع أو َهم فلم و مسسن يف
ِءا ِة الحيا ّ والمات بمقدوره. هو ما إل

ّبسساد ، البسساِب هذا من ُأتوا التوحيد عن المة هذه في والمنّحرفون – النّسسبّي فع
ّلون ، الله دون من والصالحين الولياءا وبارك- وعبدةا وسلم عليه الله صلى يسسستد

ٍءا ّنسسك : لسسو قسسائلهم فيقسسول ، يفعلسسون مسا علسسى واقعهم من بشي ًكسسا جئسست أ مسن مل
ٌه له الملوك ّ عليه الدخول يمكنّك لم ومهابٌة جا ّهمون ، وشفعاءا بوساطاٍت إل فيتو

ّلذين البشر كملوك وعل جّل الله غيرهم. يعرفون ل ا
ّية من الله أفعال في والمنّحرفون ّية القدر ًءا عنّسسدهم امتنّع ، والجبر علسسى بنّسسا

ٍةا وجود الواقع من يعرفونه ما ٍة إراد ّي التاّمة الرادةا في دخولها مع ، للمخلوِق حقيق
ومنّهسسم ، العبد إرادةا ونفى الرب إرادةا أثبت من فمنّهم اختلفوا ثّم ، للرّب الكاملة

َكَس من ذلَك. ع
ّهموا والصفاِت السماءا في والمنّحرفون وجسسّل عسسّز لله الصفات إثبات أّن تو

ّ يكون ل ثسسّم ، والضسسعف النّقسسِص فسسي المخلسسوقين صسسفات مسسن يعرفونه ما على إل
هيئسسة علسسى وأثبتهسسا الصسسفات للسسه أثبسست : قسسسًما قسسسمين الوهم هذا بعد انقسموا
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ّثلة وهم ، المخلوقين صفات وقسسًما ، وغيسسره الرافضسسي الحكسسم بسن كهشساما المم
ِته مثسسل يكسسون أن يمكسسن ل اللسسه لّن لنّفسسسه أثبتها التي الله صفات نفى ، مخلوقسسا

ّلهم المخلوقين. في يرونه فيما ومدلولتها النّصوص معاني حصره من ُأتي وك
َين من وكثيٌر ِع ّثُر الُمتراِج ٍر تراجسسع فسسي كما ، به ويستدّل الجانِب بهذا يتأ ناصسس

ّلذي الفهد ّق أّن ذكر ا ّيا تفجير بعد له استبان الح ّنسسُه ، المح ِلسسَم وأ الطريسسق ُبطلن َع
ّلم ولو ، بهذا المجاهدون يسلكه الذي ّيسسا تفجيسسر من رآه ما صّحة ُس وشسساهده المح

ّ يعنّي ذلك كان ما خطسسأ أو الهسسدف اختيسسار فسسي خطأ كان سواءا به قاما من خطأ إل
ًأ أو ، المنّهج في ّق يحصسسر ل ذلك وكّل ، المنّهج ذلك تطبيق في خط مسسن بيسسن الحسس
ّية بتلك قاما ِهم. ببعض المنّخدعين أو للطواغيِت والُمداهنّين المباركة العمل ِل أقاوي

، باطسسٌل وذاك ، باطسسٌل : هسسذا ُيقسسال أن الهسسدى وسسسبيُل والنصسساُف العدُل بل
ّق ُيفّصل ، هذا وغيُر ، هذا غير والح ّق و ًدا الح بعسسِض غلسسِط إلى ل ، الدليل إلى استنّا

ِه العمَل أراد من ّلم لو وهذا ، ب ِة عن الطاغوت زُعم ما صّحُة ُس ّيسس ّيسسا عمل مسع ، المح
ّثابت أّن ّكانه صسسليبّي المجّمع أّن الواقِع في ال ّيسسون أمريكيسسون صسسليبيون سسس ، وغرب

ً المجاهدين بكلما ذلك وثبت ٍةا قرائَن من ذلك قارن ما ثّم ، أول ِرُث عديد اليقيَن تو
ِر بكذِب ً جملًة الداخلية خب ٍة وقرائَن ، وتفصيل ّي هسسدفه الداخليسسة كسسذب أن ُتثبسست قو

أّن ُفسسرض لسسو ذلسسك ُيثبسست ممسسا ، فيسسه القتلسسى بسسالمريكيين العسستراِف عسسن الحيسسدةا
يقولوه. لم المجاهدين

ّبتّ : عدم الثالث المزلق التث
ُد ، المسستراجعين تراجع من رأينّا فيما المزالق من علسسى الخبسسار فسسي العتمسسا

ّدين إعلما وسائل ُق ، المرت ِهم الطسسواغيِت وتصدي ِق ّدقوا ، يقولسسون فيمسسا وأبسسوا فصسس
ّيسسا مجّمسسع سسسكان أّن في الصلعاءا كذبتهم ّدقوا ، المسسسلمين مسسن المح فسسي أّن وصسس
ًدا المجّمع ُفه به نعقت وما ، الطاغوت قال ما على هذا في واعتمادهم ، مسج ُصُح
ُتُه ّق ، وإذاعا ّبسست ولو ، هذا خلُف والح ُدهم تث عنّسسده يثبسست لسسم حيسسن سسسكت أو واحسس

ٌءا ِه. في لصاَب شي ِل فع
ّذر وقد ّيهككا ﴿يا:  فقسسال الفاسق بخبر الخذ من اللُه ح ّلككذّين أ إن آمنككوا ا

ّينوا بنبأ فاسٌق جاءكم مككا علككى فتصككبحوا بجهالٍة قوًما ُتصيبوا أن فتب
ُتم ّي نادمين﴿ فعل ٍما وأ اللسن؟ا أعراضهم في خاضت كالمجاهدين قو

َذ من اللُه وذمّا ُكُّككم خرَّجككوا ﴿لو:  وجسسّل عسسّز فقال المنّافق بخبر أخ مككا في
ً إل زادوكم َلكُّم ولوضعوا خبال ُكُّم ، الفتنة يبُغونكُّم خل سككّماُعون وفي

ِة من أكبَر فتنَّة ول لُهم﴿ ِةا طواغيِت فتنّ ُه وما الجزير ُد ول ، الُمسسؤمنّين في بغو تكسسا
ُد ًنا تج ّ بفتنّتهم مفتو ّدقين لهم السّماعين من كان إل لتّرهاتهم. المص

ً كان وإن وهذا ّيا أصل ّكسسده الوقائع فإّن ، عليه ُغبار ل شرع ل مواضسسع فسسي تؤ
ّين ، تحصى ّين ترِك خطر وتب ٍر من وعرفنّاه عايشنّاه ما فكّل ، التب عنّهسسا أخسسبر أمسسو

ّينّسسه مسسا وكسسّل ، ُيحتمسسل ل ممسسا العلما وسسسائل فسسي فيسسه الكسسذب رأينّسسا الطسساغوت ب
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ِلسسَك بعد المجاهدون ُه وشسسرحوا َذ ِه مسسا اسسستباَن للنّسساس أمسسَر هسسؤلءا تلسسبيس مسسن فيسس
ًةا فّرغوا الذين الطواغيِت الحقائق. وتلبيس للدجل أجهز
ّثر ومّما ّبِت عدما فيه أ فتنّسسٌة العسسراق فسسي الجهسساد بسسأّن المتراجعين : حكم التث

ًدا وليس َتل فيَم يدري ل القاتل بأّن وتعليلهم ، جها بالضسسطرار ُيعلم باطٌل وهذا ، َق
عامسسة الذاعسسات إلى أو ، وحدها وإذاعاته الطاغوت صحف إلى النّاظر استنّد ولو ،

ّور ولما ، النّتيجة بهذه خرج لما هسسذا وليسسس ، الصسسورةا بهسسذه العراق في الجهاد تص
ًدا زُعموه الذي التصور ٍد عنّد موجو ّ أح ٌءا كان إن إل فسسي لهم الطاغوت يصنّعه شي

ِر نقل ِلها الخبا إليهم. وتوصي
ُع السستي المواضسسع عسسن الحديث الواقع فقه في الله بإذن وسيأتي فيهسسا ُيشسسر

منّها. الموضع هذا وليس ، ذلك وضوابط الكافر بخبر الخذ

ُد الرَّابع المزلُق بهوًى المشوُب : الجتها
ِد في السلما شيخ ذكر ّية القواع َد أّن الفقه ِه ُه يشوُب قد الُمجت َد ًى اجتها هسسو

ِم من له فيكون ِر الث وى ذلَك بقد ُد ل وهسذا ، اله ا ٌد منّسه يسسلُم يك دقسائِق فسي أحس
ُع قد كما ، المسائِل ِر الصوِل في يق ِة. عنّد الكبا الفتنّ

ٍة والُمبتلى ّد ول ُتنّازُعه ، بفتنّ ِة إلى نفسه نوازُع ب ّ ، الجابسس فسسي كسسان لمسسا وإل
ٍة ِرض وقد ، فتنّ َها فتميُل ضعٍف حال في الّشبهة للنّفس تع ً إلي يوافسسق مسسا إلسسى ميل

ّهُم ، ضعِفها مع ويتشاكل هواها َلها أّن وتتو ِما السسدليل لظُهسسور كان مي ِة وقيسسا ، الحّجسس
ًى المقرون الجتهاد جنّس من فهذا ّلذي بهو السلما. شيخ ذكره ا

ّنّظُر أصِل في عرض إن والهوى ًعسسا الجتهسساد كان ، والمسألة ال وكسسان ، لسسه تب
ّله النّظُر ، بسسالمجملت استدلٍل من ترى ما ذلك في ورأيَت ، وضلٍل تلبيٍس نظُر ك

ٍة ّبت من الشرعّي الواجب دون وتعّجٍل ، الواضحاِت في ومغالط لعنّاِق ولّي ، التث
ّنّصوص ِه. تدّل عما لها وتحويٍل ال علي
ِة في للنّاظر عرض وإن ِه أثنّاءا في المسأل ِث ُه له كان فيها بح المسألة في أثُر

ّوةا ، فيه عرض ما بقدر فيها والكلما ِد في النّفس وق منُّه. التجّر
ّلة ولنضباِط أغلسسب كان ، لها المحّرفين تحريف وصعوبة ، والسنّة الكتاب أد

ِه تجّر ما ُءا إلي ّلق ، والمفسدةا المصلحة باب الهوا ّيسسة والنّتائج بالتجارب والتع الدنيو
العاجلة.

ِءا الّمارةا النّفس فتلجأ المداهنّسسة وتصسسوير ، بالباطسسل الحسسق لبسسس إلى بالسو
والمجادلة ، والعتدال التوسط صورةا في والتمييع ، الشرعية المداراةا صورةا في
والحفسساظ الّمسسة عسسن السسدفاع صسسورةا في الخائنّين عن والمخاصمة الطواغيت عن

ّني التعقسسل صسسورةا فسسي وحمسسايته الصليب عن والذّب ، وحدتها على وتجنّيسسب والتسسأ
ُيطيقون. ل ما المسلمين

َية الكرَّاه في : التوّسع الخامس المزلق ّتوِر وال
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ّفظّ في للمكره ُرّخص ِه ولكسسّن ، كفسسًرا كسسان ولسسو عليسسه ُيكسسره بمسسا التل للكسسرا
ّيًة ضوابَط ّيُن شرع ُطُه يتع ْب َها َض ُه ِب ُد ّ ، وتقيي ّدى وإل ُع أ ِه التوّس ِما إلسسى في أركسساِن هسسد

ِة ِدها. وإزُالة ، الشريع قواِع
ِد الضوابِط عن الحديُث الله بإذن وسيأتي ِه والقيو ّ ، للكرا هنّا يعنّينّا ما أّن إل

ّبما ، الشيطاِن أبواِب من الباب هذا عن الحديث ّوَل فُر ِد س والتوّسسسع الترّخَص للعب
ّتى بالكراه ُه جاوزُ ح ّد ُغ ، ح ُيزي اللككُه أزاَغ زاُغككوا فلّمككا﴾ زُاغ ما بقدر قلبه الله ف

َبُهم﴿. ُلو ُق
ِة في التوّسع وكذا ّلذي التوري فسسي حاجسسة بل جسسوازُه في العلماءا اختلف وإن ا

ّ ، الصِل محسسّرما المجاهسسديَن في والطعن واللمز الهمز موضع في استعماله أّن إل
ِة ، واللمسسز الهمز من فيه لما الخسساّص السسسؤال عسسن الجسسواب منّهسسا أبسسواٌب وللتوريسس

ٍة ٍة بكلم ومنّهسسا ، ذلسسك يفهمسسون النّسساس كسسان وإن ، عنّسسه المسؤول بها يقصد ل عاّم
ِهم بعسسض وذكر الخوارج بذمّا الحديث ِت َد أّن فيسسه ُيفهسسُم مسسوطٍن فسسي مقسسال المقصسسو

ٍءا ذكسسر أو ، عنّهسسم الحديث وأّن ، المجاهدوَن مسسع المستشسسنّعة المقسسالت مسسن شسسي
ِما ّنها إيها الموّحدين. للمجاهدين مقالٌة أ

أو الكفسسر أو الضسسللة صسساحب إيهسسامُا ، وأخطرهسسا التوريسسة أبسسواب أقبسسح ومسسن
َتُه الفسوق َق ِه على مواف ِب لسسذا ، فيسسه هسسو مسسا على له إقراٌر هذا وفي ، وضللته مذه

ذلسك قسّرر كمسا ، كفسَر كفسره علسى الموافقسة للكسافر أظهر من أّن العلم أهل ذكر
".الدلئل" رسالة في الله رحمه الوهاب عبد بن محمد بن الله عبد بن سليمان

ّتباع السادس المزلق ّظِميَن الكابرَّ : ا والمع
ّلمّي الرحمن عبد قال في بما التنكُّيل( المبارك كتابه في الله رحمه المع

ِة أوسع ): "منالباطإيل من الكُّوثرَّّي تأنيبِِّ ِطِل أودي ّو ، البا ُل الفاضِل" في الغ
ِهم فسسي والنّصسسارى اليهسسود بسسه ضسسّل الشيطان أبواب من باٌب وهذا ، ّتبسساِع الحبسساَر ا

ِهم والّرهباَن ِد ُهم وتقلي ّيا َنّهم إ ِهم في المشركون به وضّل ، دي ِد ولسسذا ، آبسساءاهم تقلي
ُةا حضسسرته لمسسا طسسالٍب لبي معه ومن جهٍل أبو قال ِة عسسن : أترغسسُب الوفسسا ّلسس عبسسد م

ّطلِب؟ا الم
ن العزيسز عبد بتقليد النّاس من كثيٌر ضّل البلد هذه وفي ٍزُ ب ن محمسد و بسا ب

ّتى ، عثيميَن ٍزُ بن العزيز عبد اسم صار ح ٍزُ" ابن : "منّهج يسّمونه ما على علًما با با
ٍزُ ابن فيه أخطأ ما كل يأخذون به والقائلون ، مسسن عنّسسده ممسسا كسسثيًرا وينّسسسون ، بسسا

ّق ُهدى. الح وال
ٍر الخضير علي تراجع في رأينّا وقد ِد وناص ٍزُ ابن منّهج على تعريجهما الفه ، با
ّلذي المنّهِج بهذا والتوبة الرجوع وتعليقهما ّوج ا ٍزُ. ابن باسم ُر با
ولسسو ، بالتقليسسد أولسسى هسسو مسسن المعاصرين قبل لكان بالرجال الحق كان ولو

ُلّمسسة مضسسى قسسد إذ ، فائسسدةا والنّصوص لليات كان ما الحق على أدلة الرجال كان ل
ّلة. كانوا لو به للستدلل يكفي ما العظُاما الرجال من أد
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الترَّاجع في : البهام السابع المزلق
ٍءا عن يتراجع ممن كثيٌر ِله عن برجوعه التصريح عليه يعّز أقواله من شي قسسو

ُيجمل ، ُيجمجم كلمه في و ً أعلن من على الشرعي والواجب ، و الباطسسل من قول
ّلذي ُغ ل ا قسسال كمسسا ذلسسك قسسوله مسسن ويسسبرأ ، عنّه تراجعه ُيعلن أن الجتهاد فيه يسو
ّلذّين إّن﴾:  تعالى ُتُمون ا ّينككات مككن أنزلنا ما يكُّ مككا بعككد مككن والهككدى الب
ّناه ّي ّ اللعنككون ويلعنهككم اللككه يلعنهككم أولئككك الكُّتاب في للناس ب * إل

ّلذّين ّينوا وأصلحوا تابوا ا الرَّحيككم﴿ التّواب وأنا عليهم أتوب فأولئك وب
ّق كتم فمن ٍة من له يكن لم الح ّ توب ُنه إل الباطل؟ا قال بمن فكيف ، بيا

ّي قوٍل عن تراجع من وأّما يلزمسسه ل كمسسا عنّه رجوعه إعلن يلزمه فل اجتهاد
يختلسسف ل ووجسسوبه البيسساِن جهسسة مسسن والحكسسم ، غيره كان لو به القائِل على النكار

، الباطسسل القسسول فسسي الزيف لكشف يجُب البياِن من يجب ما بل ، القائِل باختلف
ً كان سواءا ً أو قديًما له قول فسسي عنّسسه اللسسه رضسسي الفسساروق قسسال وقد ، لغيره قول

ٍة ٍد فيها قضى مسأل ، قضككينا مككا علككى "تلك:  لسسه سسسبق لجتهاد مخالٍف باجتها
.نقضي" ما على وهذّه

ّنما وهذا ًدا ُذكر إ ّ ، التراجع ذكر عنّد استطرا ّتراجعات وإل تكن لم الخيرةا فال
ّ ّق عن إل ّين الح ّلذي الب ِه ِمريَة ل ا ّلذي المحض الباطل إلى ، في فيه. شائبَة ل ا

:  الثبات أسباب
ٍةا من الباب يخلو ل أن ينّبغي ٍة نبذ ّلق التسسذكير جهسسة على ، الثباِت بأسباِب متع

ِبها الخذ على والحّث بها الله إلى والتضرع : الدعاءا السباِب تلك أهّم فمن ؛ بأسبا
الصككرَّاط اهككدنا﴾ صسسلته فسسي فيسسدعو مسسسلم لكسسل اللسسه شسسرعه مسسا وهسسو ،

لككَك﴿ مسككلَميِن واجعلنككا ربنككا﴾ الخليسسل بسسه دعسسا مسسا وهسسذا ، المسككتقيم﴿
محمسسد والخريسسن الوليسسن سسسيد وكسسان ، الصككنام﴿ نعبد أن وبنّي ﴿واجنبني

ّبسست القلسسوب مقلسسب : "يسسا سسسجوده فسسي يدعو وسلم عليه الله صلى علسسى قلسسبي ث
دينّك".

ّق على الثبات أسباب ومن ّلذي الله نعمة شكر ، الح وذلسسك ، بمعرفته أنعم ا
ّنما﴾ قسسارون قسسال كمسسا يقسسول ول ، إليه الهداية في الله بمنّة بالعتراف أوتيتككه إ

ٍم على ّق بذلك والصدع ، باللسان عليه الله وحمد ، عندي﴿ عل ِه والدعوةا الح إلي
نعمة شكَر ومن ، الكثير القليل على يعطي ، شكور والرّب ، يقتضيه بما والعمل ،

ّنكُّم﴿ شكُّرَّتم لئن﴾ والمزيد بالضعاف شكره الله قابل الله .لزيد
ّق على الثباِت أسباِب ومن ّية بالسسدلئل فيه التبّصر ، الح هككو بل﴾ ، الشسسرع

ّيناٌت آياٌت ّلذّين صدور في ب .العلم﴿ ُأوتوا ا
ّلذّين﴾ والهسسدى اليمسسان مسسن الزُديسساد السسسباب ومسسن زادهككم اهتككدوا وا

ّبتّ ًدى﴿﴿يث ّلذّين الله ه وفككي الككدنيا الحيككاة فككي الثابتّ بالقول آمنوا ا
ّبككتّ ينصككرَّكم اللككه تنصككرَّوا الظككالمين﴿﴿إن اللككه ويضككل الخككرَّة ويث

أقدامكُّم﴿.

)25(



ّده فإّن ، الله مع والصدق ، وميثاقه الله بعهد الوفاءا : الخذلن أسباب من ض
مككن ولنكُّككونن لنّصككدقّن فضككله مككن آتانككا لئككن الله عاهد من ومنهم﴾

ّلككوا بككه بخلوا فضله من آتاهم * فلما الصالحين * معرَّضككون وهككم وتو
مككا اللككه أخلفككوا بمككا يلقككونه يككوم إلككى قلككوبهم فكي نفاًقا فأعقبهم

ّين ، يكُّككذّبون﴿ كانوا وبما وعدوه ًقسسا أعقبهسسم فعلهسسم أّن فسسب ، قلسسوبهم فسسي نفا
ّلذي فعلهم وفّصل ، يكسسذبون كسسانوا وبمسسا ، وعسسدوه مسسا اللسسه أخلفسسوا : بمسسا فعلسسوه ا

ّلذي النشاءاات وكذب ، الخبار كذب شامٌل والكذب ، العمسسل القسسول مخالفسسة هو ا
ألم: ﴾ وجسسّل عسسّز فقسسال تليهسسا السستي اليسسة فسسي الكذب معنّيي أحد الله فّصل ولذا

الغيوب﴿. علّم الله وأّن ونجواهم سرَّّهم يعلم الله أّن يعلموا
وجسسّل عسسّز اللسسه قسسال كمسسا ، والنحسسراف الفتنّة من الحذر الثبات أسباب ومن

ّيه إليك﴿. الله أنزل ما بعض عن يفتنوك أن ﴿واحذّرهم بعده من وأّمته لنّب
ّبره القسسرآن سسسماع السسسباب ومسسن هككدًى آمنككوا للككذّين هو  ﴿قل: وتسسد

ٌء ّلذّين وشفا ِنهم في ُيؤُمنون ل وا عمًى﴿﴿وننككّزل عليِهم وهو وقرٌَّ آذا
ٌء هككو ما القرَّآن من ّلككذّين للُمككؤُمنين ورحمككٌة شككفا فككي ُيؤُمنككون ل وا

ِنهم عًمى﴿. عليِهم وهو وقرٌَّ آذا

)26(



َباُب ّثاني ال الَواِقع : ِفْقه ال
المعاصرَّ

ّكن ل ٍة فسسي الحسسديث مسسن والفقيه الُمفتي يتم ٍة مسسسأل ّينّسس ّ مع مسسن بنّسسوعيِن إل
ِه ُه أعلما في– القيم ابن ذكر كما ، الفق ّول الموقعين- وغيُر الحكاما في الفقه : ال

ّية ّلذي الواقع في الفقه والثاني ، الشرع الحكاما. فيه ُتنّّزل ا
ّية الحكاما في الفقه فأّما ِة فبمعرفسسة ، الشرع ّلس منّهسا السسستدلِل وصسّحة الد

السستي العلسسل ومظُسساّن ، الحكاما منّاطات فبمعرفة الواقع في وأّما ، المسائل على
ّلة اعتبرتها الواقع. مسائل في المنّاط وتحقيق ، المسائل في أثرها وجرى ، الد
ّد ول تراجعسسات فسسي والبحسسث ، للتغييسسر المسلوكة المنّاهج عن الحديث عنّد ب

ِكسيَن وانتكاِس المتراجعين ّلذي الواقِع تبياِن من ، الُمنّت المختلفون. اختلف فيه ا
: فصوٍل إلى الباب قسمت وقد

الشريعة. في الواقع : فقه الول
العرب. وجزيرةا السلمي العالم : واقع الثاني
الجهادية. والعمليات المجاهدين : واقع الثالث
العلم. إلى والمنّتسبين العلماءا : واقع الرَّابع

ُأغلوطة الخامس الواقع. على المحافظُة : 
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فصل : فقه الواقع في الشرَّيعة
اءا واقع عن الحديث في يأتي بيسان أّن أهميسة العلسم إلسى والمنّتسسبين العلم

ّق ّ يكون ل المانة وأداءا الح ّد ول ، الوقسسائع علسسى الحكسساما بتنّزيسسل إل تنّزيسسِل فسسي بسس
ِه الواقع معرفة من الواقع على الحكم ِة نفِسسس ِه والحاطسس َقسست فسسإذا ، بسس ّل الحكسساما ع
ٍم أو وصٍف أو عيٍن أو بفعٍل ّد ل كان اس وذلسسك هسسو؟ا مسسا الوصسسِف ذلك معرفَة من ب

ّي العيُن وتلك مسّماه؟ا ما السم هو؟ا كيف الفعل وذلك تكون؟ا عيٍن أ
َعو ِة م ّي ّلتي الواقع فقه أهّم ّدمت ا ّ تق قسمين: تجاهه انقسموا النّاس أّن إل
ّوغ ثّم ، فيه والنّظُر معرفته وعن الواقع عن أعرض قسًما  ذلسسك لنّفسه س
ّبما ، عليه واعتاد ٍة بقصٍص يحتّج ولر يضسسعها أن يحسن لم السلف بعض عن متفّرق

وحملسسه ، المسسسائل ودقائق النّوازُل في الفتوى على ذلك مع وأقدما ، موضعها في
مسن تسراه مسا ذلسسَك فمسن ، الواقعة فقه عن العراض إلى الواقع فقه عن إعراضه

ّية بعضهم فتاوى ُلمم إلى النتماءا بشرع ّتحدةا ا ّيسسة وعسسن عنّهسسا ُيسسسأل ثسسّم ، الم ماه
ويقسسول ، فيهسسا ومسساذا هسسي مسسا يسسدري ل فتجده ، بنّودها من يعرف وما إليها النتماءا

ٍم بغير الله على ّوزُها حين عل ، بجسسوازُه وحكسسم عرفه من يكفر ما بنّودها وفي ، يج
ّنسسه يعتقد ولم به علم من يكفر ما بنّودها في بل عسسن العسسراض بهسسم وبلسسغ ، كفسسٌر أ

ّلذي الواقع ّنّونه ا ًنّا يظُ ُهم دي ّن ًئا المسسسلمين أحسسوال مسسن يعرفون ل أ يسسبيت بسسل ، شسسي
ًنّا مهواحد ُه شبعاَن آم ٌع. وجاُر جائ

ّول القسم حال من رأى آخر وقسًما الجهسسل مسسن ، الجلمسسود ُيضسسحك مسسا ال
، والدب الخبسسار كتسسب ترويهسسا التي العراب أخبار يشبه مما ، يجهله فيما والكلما
َق أن على ذلك فحمله ِه وفي فيه وانهمك الواقع في تعّم ِت ّتسسى متابع علسسى أضسساع ح

ٍة بغير وعلومه وأخباره الواقع ودخل ، ومعرفته الدين في الفقه هنفس ٍة آل ّي ، شرع
فيه. ونظُره الواقع من لستفادته ضوابط ول

أهسسل طريقسسة عسسن معرٌض ، الشرعّي َالسبيل مجانٌب ٌمخطئ القسمين وكل
ِه ، والفقه العلم ّلي ِبِط عن بتخ ِة القواعسسد عسسن وإعراضسسه البسساب هسسذا ضسسوا ّي الشسسرع

ِة َق ّل ِه. الُمتع ب
بسسل ، لسسذاته الممسسدوح العلم من ليس الواقع في الفقه أّن إلى التنّبيه ويجدر

ًقا الشرعي الحكم لمعرفة وسيلًة كان ما منّه ُيحمد ذلسسك عسسن زُاد وما ، إليه وطري
ٌع فيه كان فإن ّي نف كسسان فيسسه يكسسن لسسم وإن ، ومعارفهسسا السسدنيا علسسوما فكسائر دنيو

ًوا ًوا حش فيه. نفع ل ما كسائر ، ولغ
ّنه ، المثابة بهذه كان وإذا ّيا علًما ليس فإ الخاّص السم في يدخل ول ، شرع

ّية والحكاما النّصوص في للعلم إليهسسا ُيحتسساج السستي الدنيا علوما من هو بل ، الشرع
ّهم ومن الدين في ّنه غلطه فمنّشأ ذلك خلف تو بعض في والنّظُر الفتاءا أّن رأى أ

ِره الطب في حاصٌل وهذا ، إليه يحتاج الشرعية الحكاما معرفسسة فسسي كالنّجوما وغي
ّيسسة العلوما بين والتفريق ، ذلك ونحو القبلة ّيسسة الدنيو مسسن الشسسرع فسسي ثسسابٌت والدينّ
ٍه ّيين. بعض يزعم كما ل وجو العصر

)28(



ٍة كّل في الواجِب الواقع فقه من وهوالواقعة:  فقه أو ، عنّهسسا ُيسأل واقع
تسسسمية على اعتيد وقد ، به للعمِل معرفته إلى أو ، فيها الله حكم تبيان إلى يحتاج

ّلق ما مسسع ، الواقسسع فقسسه باسسسم ، المسلمين عموما وبأحوال الشرعية بالسياسة تع
ّتسسى ولهذا لهذا شموله ، والنّفسسساءا الحسسائض أحكسساما فسسي إليسسه يحتسساج مسسا معرفسسة ح
ّلسسُه ، الواقسسع من والمرأةا للرجل وإزُالتها والنّجاسة ورفعه الحدث وأحكاما داخسسٌل ك

ّيًة يقّل ل الباب هذا في ُق بل ، الواقع من غيره عن أهّم ّل العبادات أحكاما من به يتع
ِة ينّفسسع ول ، تجسساهله أو وجهله إغفاله يجوزُ ل ما ، والحّج والصلةا كالطهارةا العظُيم

َعُه علم من ِة الواجبات في يحتاجه ما جهَل إن بالواقع علُمه واق ّينّ ِه المتع ّلسستي علي ا
ُته تصّح ل ّ عبادا بها. إل

وتفاصسسيل صسسفات مسن بسذلك يتعلسسق ومسا بسسه للتطهسسر المسساءا طهارةا ومعرفة
ا الِقبلسة معرفسة ووسسائل ، ونحوه المكرر الماءا في الستحالة كأحكاما وأحكاما وم
المغنّاطيسسسي مسسن الحقيقسسي الشسسمال ومعرفسسة ، البوصسسلة استعمال من به يتعلق
السسذهب كعيسسارات بسسذلك يتعلق وما الزكاةا نصاب ومقدار ، مؤثًرا الفرق كان حيث

ِة ونسِب ِه الشائب ِما وزُنه ومقدار ، في وأحسسوال ، بسسه معرفتسسه إلسسى احتاج لمن بالجرا
ّد الفقراءا ٍد كل في الفقر وح َءا لمسسن وثقتهسسا الخيريسسة الجمعيات وأحوال ، بل أن شسسا

ّدي ِلها من زُكاته يؤ مسسن ذلسسك كسسّل ؛ إليهسسا يحتاج التي التفاصيل من ذلك وغير ، خل
المطلوب. الواقع فقه

ٍم وكسسّل ، الحادثة المور من بالنساِن نزل ما ذلك ومثل يكسسون شسسرعّي حكسس
ًبا الباب. في داخٌل عليه الحكم لتنّزيل الواقِع معرفة من إليه احتيج فما ، به مخاط

ِة في كتب من بعض نّص وقد بمسسسائل الواقسسع فقسسه اختصسساص علسسى المسأل
فيسسه مشاّحة فل خاّصا اصطلًحا كان إن وهذا ، المسلمين عموما وأحوال السياسة

ًقا كان وإن ، عليسسه ليسسس ، محسسٌض غلسسٌط فهسسو فعسسل كما به الحكاما من لشيءا تعلي
القسمين. بين فرق ول ، دليٍل شبهُة ول دليٌل

مسسن بسسه ينّسسزل فيمسسا يستفصسسل أن العسسالم علسسى:  الواقككع فقككه مصككادر
ُق عّما فّن كل من الذكر أهل ويسأل ، المسائل ّل ّنّهم يتع ِعسسه مسسن بف ِق يبحسسث أو ، وا

ِة علسم يحّصسل أو ، أهلسه عنّسد المعتسبرةا كتبه في ذلك عن ه وقعست الستي الواقعس ب
ٍءا ّيسسة العلوما لتحصيل المعروفة الطرائق من بشي السستي المعسسارف آحسساد أو ، الدنيو
ُق ّل فسسي كمسسا وسسسلم عليسسه الله صلى النّبي إليه أشار ما وهذا ، إليه احتاج ما بها يتع

ّلذي الحديث ًئا يصنّع ذلك أرى ما وقال البار عن نهى حين مسلم في ا فخرج ، شي
دنياكم. بأمر أعلم مسلم- أنتم ألفاظ بعض في كما– فقال شيًصا

ّتسسى ، الواقسسع فقسسه فسسي النّاس بعض توّسع:  عالواق فقه من ُيطلبِّ ما ح
ّعاظ أحد ذكر ّنه الو َعت قّصة تابع أ وهذا ، الصحف فيسنّين!  عشر الغرِب في وق
ّبس وإن ، فيه نفع ل فيما والوقات العمار ضياع من ًعسسا فيسسه أّن لسسه الشيطان ل نف

ّنه ، للّمة ُقصسسارى ، المسسسلمين ينّقسسص ما وأ ّنسسه هسسؤلءا عنّسسد المسسر و القّصسسة ُيتسسابع أ
ٍةا في ليرويها والحادثة ّ له محاضر هسسو ممسا الغسسرب لسسدى الفسساد علسسى بها مستدل
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ٍة بغير متقّرٌر معلومٌا َع أن إلى حاج ِر في ُعُمره ُيضي ّفسس ِه تق ِر منّسسه اكتفسسى ولسسو ، أخبسسا
ٍر ٍة في بتقري ًيا لكان عليه عثر مقاٍل أو صحيف ًيا كاف نقٌص. منّه عليه يدخل ل مجز

ُع ل ما كّل وتابع فقرأ توّسع من النّاس ومن وصسسحفهم الغسسرب كلما مسسن ينّفسس
ِتهم ّتى ومقال ِرف ممسسا أكثر بها وعلمه وإحاطته لها فهمه صار ح اللسسه كلما مسسن يعسس

ّتى ، وسلم عليه الله صلى ورسوله عكسسف لسسو مسسا الله بدين الجهل من منّه بدا وح
ّيا فصار ، له خيًرا لكان علجه على عمره باقي ِه عاّم ِر عنّهم يزيد ل العاّمة من كغي
ٍم ّ بعل ُع. ل ما علَم إل ينّف

فيسسه وصرف ، بالطلب اشتغاله أوَل بذلك اشتغل من الشباب من رأيُت وقد
َتُه ِة عن الدعاةا لبعض يسمعه بما فاحتّج ذلك في ناصحُت من ومنّهم وق ّي ِه أهّم فقسس

ّتى ذلَك على زُال وما ، الواقِع ّوت ح فلسسم الشغال عليه وتكاثرت ، الطلب زُمان ف
ًعا علًما يحّصل ُعُه مما العلم بغير اشتغل ول ، ناف ودينّه. دنياه أمر في ينّف

ًعا  والمطلوب ّلق ما هو ، الواقع فقه من شر تلّمسسس ومعنّسساه ، الحكاما به تع
ّنّسسَة تكسسون التي الوصاف ِما منّاطسساِت مظُ ِة فسسي الحكسسا ّينّسسة المسسسأل ومعرفسسة ، المع
تصسسور يمكسسن ل ممسسا إليهسسا يحتسساج السستي البشرية والمعارف للعلوما العامة الصول
ّ الحكاما في إليه الُمحتاج العلم هذا مسائل به. إل

ّين ّبتّ التب العالم على والنفتاح ، الواقع في التفقه زُعم ممن : كثيٌر والتث
ّتسع ، ّية الحدود عن وخرج ، المنّكرات بعض في ا واسسستماِعها نقلها للخبار الشرع
ّين فلم ، ٍة المجاهدين فأصاب ، الكفرةا بل الفسقة أخبار في يتب واسسستطال ، بجهال

ًدا أعراضهم في ّدين نقل إلى استنّا ّلذين المرت ّدين هو يراهم ا ّقف أو ، مرت فسسي يتو
ُهم. الخلق أفجر كونهم في يشّك أن دون كفرهم َب وأكذ

ّدق من على الله عاب وقد سّماعون وفيكُّم﴾ سبحانه فقال المنّافقين ص
ّبست دون بالتصسديق المقسترن والستماع ﴿لهم ّدين الكفسرةا لخبسار تث فسي والمرتس
ً داخٌل المجاهدين أو ، الدين شأن ًيا دخول الية. هذه في أول

ّد أن بعضهم استحسن وإذا ًنّسسا الواقع فقه يع فقسسه فسسإّن ، الشسسريعة لفقسسه قري
ّ يكون ل الشريعة ، منّهسا السستنّباط وحسسن ، الصسحيحة النّصسوص تحقيسق بعد إل

عاّمسسًة والمسسسلمين المجاهدين على ُيقدما ول ، كذلك الواقع فقه في الحال فليكن
ّ ّقق أن بعد إل ّية. بالطرق أحوالهم من يتح الشرع

مواطن: في جائٌز الكافر بخبر والخذ
ًءا والحيطسسة والحترازُ ، به الستئنّاس جهة على يكون : ما الول ، عليسسه بنّسسا

ٍة تصديق إلى يصل أن دون ٍم على تهم ً ، مسل ، عليهسسا الحكسساما ترتيسسب عسسن فضسسل
ٌع وهذا ّلتي القاعدةا على فر : الحسسبة رسسالة فسي تيمية ابن السلما شيخ ذكرها ا

ّينّة". بغير تكون فل العقوبات أما ، التهمة على يكونان والحترازُ "المنّع ب
ومسسن أنفِسسسهم على كلمهم فيقبل ؛ القراراِت جنّس من يكون : ما الثاني

وبينّهم. بينّهم فرق ل
ٍم بنّسساءا ول بجهالسسة مسسسلم إصسسابة يتضسسّمن ل : ما الثالث علسسى شسسرعّي حكسس

بمقتضاها. والعمِل بأخبارهم بالخذ بأس فل كلمهم
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ّلق : ما الرَّابع ٌءا به يتع ّية الحكاما من شي مسسسلم إصسسابة يتضّمن ول الشرع
ٍة ّنه فيه والراجح الكافر الطبيب خبر في المعروف الخلف فيه بجهال ٌد أ ول ، مردو
ّ به يؤخذ ِةا ، احتياٌط به تصديقه في كان فيما الحتياِط سبيل على إل مريسسٍض كقدر
ٍما على ذلك. ونحو صو

به والتصديق ثبوته يكون ل حتى ويتواتر الخبار من يستفيض  ما: الخامس
ًعا ِة إلى راج ِد ثق ِه آحا فسسي تقسسع أن يمكسسن ول عليهسسا ورد التي الصفة إلى بل ، قائلي

ٍر العامسسة الحسسداث فسسي هسسذا يكون ما وأكثر ، التواتر في معلومٌا هو كما ، كاذٍب خب
منّها. رأوه أو سمعوه ما نقل وفي ، سماعها أو رؤيتها في النّاس يشترك التي
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فصل: واقع العالم السلمي وجزيرَّة العرَّب
، بالسسستعمار المسسسمى المسسسلمين لبلد الصسسليبي الحتلل فسسترةا تجسساوزُت

ّلفت ِر غيَر الستعمار وخ الديان وتحكيم ، المسلمين بلد في العملءا بوضع الُمباِش
ِنين من وضعوه مما الغرب عن المستوردةا ، اللسسه دون من إليها ُيتحاكم التي القوا

ّتى ِتها. حاكميها ودين البلد شريعة صارت ح وحكوما
ّلسسة أجسسزاءا المسسسلمين بلد ومسسن ّيا الخسسارجّي العسسدو مسسن محت كبلد ، عسسسكر
ٍة ، والشيشسسان ، أفغانسسستان ٍةا وجملسس ّتّي التحسساد بلد مسسن كسسبير ، الّسسسابِق السسسوفي

والعراِق. ، واله وما المقدس بيت وسلم عليه الله صلى الله رسول ومسرى
أعسسداءا يحكمهسسا اليسسوما المسلمين بلد فجميع ، الشرعّي بمعنّاه العدوان وأّما

ّدون لله ّيرون ، دينّه عن مرت ِه موالون ، لشرعه مغ ِئ الشسسريعة فسسي فرق ول ، لعدا
ّو بين ّو ، الوطنّّي العد غير. ل الديُن السلما في الولءا ميزان إذ ، الخارجّي والعد

ّططسات فسسي تسسسير اليوما المسلمين بلد وكّل ٍة مخ ّي ٍءا مسن ماسسون إلسسى سسسّي
ّيب الله كان وإن ، عليه والسياسية العلمية خططهم تسير فيما أسوأ ظنّونهم يخ

ُيفسد ُهم و َي الكافرون. كره ولو نوره ويتّم مساع
ِه فسسي والسسواجُب ِد هسسذ َهسسا اللسسه شسسرع ُيعسساد أن البل ُكَم سسسيوف ُتشسسهر وأن ليح

ٍة وكّل ، العباد لرب والعباد البلد لتعبيد التوحيد ٍر فتنّ ِر فتنّسسة مسسن أهسسوُن وضسسر الكفسس
ِذ ، القوانين وتحكيم الله أنزل ما بغير والحكم ّططاِت وإنفا واليهسسود الصسسليبيين مخ

السلما. بلد في
ُد ِد هذه بين من الحرمين وبل ُكمها البل ّد من طواغيُت يح ًبا الطواغيِت أش حر

ِما على ً السل ًةا لشعائره وتبديل ِه وموال ِئ ُهم وقد ، لعدا َق ٍر عن عا ُيريسسدون مما كثي
ٍر من النّاس في ما ٍد خي ٍه لليمان وحّب وتوحي والعصياِن. والفسوق للكفر وكر

ًبا ِةا واجتنّا ِءا لمعّر ٍة: معالم في الحرمين بلد واقع عن الحديث ُأوثُر النشا ثلث

: العلما الّول المعلم
ِر من ِهم : في النّاِس في تأثيًرا العوامِل أكث ِر ِهم فك ِق ِهم وأخل ِت وأمور ، وعادا

ِهسسم ِنّ ُهم دي ُدنيسسا ِه- إعلمٌا– الحرميسسن بلد فسسي والعلما ، : العلمُا و ماسسسونّي كغيسسر
ُبهاِت أمراض يحمل ّثلسسٌة فالّشسسبهاُت ، والّشسسهواِت الّشسس ، العلمسسانّي الفكسسر فسسي متم

ّيسسة الفسسروق إلغسساءا علسسى أصسسلها في تقوما التي العولمة ومبادِئ الديسسان علسسى المبنّ
ّيات ٍة علسسى النّسساس وتوحيسسد ، والوطاِن الشعوب بعض وخصوص ّلسس ٍةا م تعتمسسد واحسسد

ّية على ِة الحر ّي ِد السسلوِك فسي الغرب ٌق ُيمنّسع فل ، والعتقسا ن فاسس ِقه م ول ، فسسو
ٌع ضاّل ً ، مبتد ّد زُنسسديٍق عن فضل ِة الضسسللة إظهسسار مسسن مرتسس وأّمسسا ، إليهسسا والدعايسس

ِما وسائِل ففي الشهواُت ِد من العل ِه إلسى يحتاج ل ما الفسا ِن وسسائِل وأبسرزُُ ، تبيسا
ّية والشاشات ، : الّصحُف النّاس في أثًرا العلما ، الحكوميسسة القنّوات سواءا المرئ

ّية. والخرى العالم
ّية فهي الّصُحف فأّما ًدا أّن زُعم من ، التوّجه علمان ٍة من عد يخلو منّها صحيف

ٍة منّكراٍت من ٍة وطوامّا عظُيم ّي ٍة عقد ّي ٍة وسلوك ّي ّنهسسا بسسل ، كسسذَب فقد وفقه لتغسسّص إ
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ٍءا من بالموبقاِت ِه فسسي وتشسسكيٍك بالسسديِن اسسستهزا ِت ٍد ، ثسسواب منّسسه للمعلومسساِت وجحسسو
ِةا ٍة للفسوِق وتزييٍن ، بالّضرور ِه وحّض إليه ودعاي ً ، علي تعظُيسسم جريمسسة عسسن فضسسل
ّذّب الطواغيِت علسسى النّسساس وحمسسل ، ذلسسك بسساطلهم وترويسسج ، بالباطسسل عنّهسسم والسس

ٍر وهذا ، به القبول ّق فسسي منّهسسم جا طسسواغيِت وسسسائر ، الحرميسسن بلد طسسواغيت حسس
ُلمم. ا

ّيسسة الشاشسسات وأّمسسا ِر بسسالمنّكراِت ملَن التلفسسازُُ كسسان فقسسد ؛ المرئ والكبسسائ
ِبقاِت ِما مسلسلت وقّص ، الُمميلِت المائلِت المتبّرجاِت ظهور من ، والُمو الغسسرا
ِر مع ، والفسوِق ّنّيَن ظهو ِزُِف أصسسواِت وارتفسساع فيسسه المسساجنّيَن الُمغ والغنّسساءا المعسسا

ّلذي ُد هو ا ّتسسى ، الّزنسا بريس ِة هسسذه مسن بيسٌت يخلسو يكسسد لسسم ح ّتسى ، العاّمسة الفتنّسس وح
ّتى ، والعاّمة الخاّصُة استساغها ًفا صارت وح َكسسًرا إنكاُرهسسا وصسساَر ، ُينّكر ل معرو ُمنّ
ًبا َتغر ِر عنّد ُمس ّنّاِس. أكث ال

َكرات أعظُم من الحال هذه في التلفازُ وكان ِد نشر وآلِت الُمنّ قبسسل ، الفسا
ّية الطباق بدخول ُيؤذن أن المسسسلمين بلد الطسسواغيُت أدخلهسسا أن بعد أّما ، الفضائ

ّدث حرج. ول فح
ٍد علسسى يخفسسى ل مسسا الُموبقسساِت مسسن الطبسساق هسسذه وفي مسسن ونشسسرت ، أحسس

ِد الفسوِق ُه يقع لم ما سنّيَن عشر في والفسا ِة فسي ُعْشسُر ِة الزُمنّس َلس ِو مسن الُمتطا
ِه ِل ّتى ، قب ِرهسسا بعسسِض وظهسسور يرويهسسا مسسن ثقسسُة لسسول عظُسسائَم الُمحتسبون قّص ح آثا

ِئِجها َق ما ونتا ّد ٌد. بها ص أح
ُع ٍد آِل طواغيَت ويتب ُهم سعو َي ّيٌة قنّواٌت وحواش ٌةا فضائ مسسن كسسثيٌر منّهسسا ، عديد

ِءا عفِن ِر الفضا ِه المنّتش ّتى ، في ًةا اسسستهدفت عملية عن ُسئل لّما نايف أجاب ح قنّسسا
ّيًة عمسسل مسسن هسسي وهسسل الريسساض بتفجير صلة لها هل ، المستقبل قنّاةا ُتسّمى لبنّان

ِةا؟ا ولكسسّن ، الريساض بتفجيسسر صسسلًة لسسه أّن علسسى يسسدّل مسا هنّاك : ليس بقوله القاعد
فسسي وهذا ، والخارج الداخل في سواءا السعودية المصالح جميع تستهدف القاعدةا

ٍءا ّية إثر معه لقا ِةا ُبعيد القنّاةا تلك مقّر استهدفت التي العمل مسسن عشَر الحادي غزو
ّوِل ربيٍع َوار ُنشر وقد ، الرياض بشرق ال ِة في الِح ْيف الّرياض. َصِح

ُبهات وأّمسسا ِما وسسسائل شسساركت فقسسد الّشسس ّية العل وإعلما خاّصسسة السسسعود
ِة الحملة في عاّمة المسلمين بلد طواغيِت ّي َنت ، الرهسساِب علسسى الصليب مسسع وتعسساو
ِة ّي ِة الصليب ّي ِه وتحريف ، الدين تبديل على العالم ٍر لدى معالِم ، المسسسلمين مسن كسسثي

ُطمست َهت ، والبراءا الولءا عقيدةا ف ّو ُةا وُش ِد صور ّكك ، الِجها قسسادةا في النّاس وُش
ّق الصادعين والعلماءا الصادقين المجاهدين من وأئّمته الدين به. الجاهرين بالح

ّياُت الثاني المعلم ُكفر ّطواغيت :  ِلث البسساب فسسي عنّهسسا الحديُث وسيأتي ؛ ال ّثسسا ال
الله.  بإذن

المحتل. الّصليبي : العدو الثالث المعلم
ُد فسسي الطواغيت يملك لم ، احتلٍل وجود الحرميِن بلد في المريكّي والوجو

ّوَل الحرمين بلد ِر أ ّ الم ّدعوا ثّم ، خروجهم بقرب الوعد إل ّنهم ا وأنكسسروا خرجسسوا أ
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َدهم بوجودهسسا فسساعترفوا ، الحرميسسن بلد مسسن الصليبية الحملت انطلقت ثّم ، وجو
ِءا العراق على الصليبية الحرب انتهاءا بعد وسارعوا ّدعسا َهسا با ّن ن َخَرَجست أ ِد م ، البل

ِتها البطال ضرب أن بعد اعترفت أن أمريكا لبثت وما يسسوما الريسساض في مستوطنّا
ّوِل ربيٍع من عشر الحادي ًفسا أربعسون الرياض في الموجودين المريكيين أّن ال ، أل

ّيا مستوطنّة المجاهدون ضرب ولّما الريسساض فسسي أّن العلما وسسسائل أعلنّسست المح
ّي يوسسسَف الشسسهيد للعسسالم نافعٌة رسالٌة الباب وفي ، أمريكّي ألَف عشرين العييسسر

".العرَّبية الجزيرَّة في الصليبي التواجد: " عنّوانها الله رحمه
ّو يخرج ولن ، باقون ذلك مع وهم َلى أرٍض من العد َها استو ّتى علي ُتخرجسسُه ح

ّوةا ٍد عن يده يرفع ولن ، الق ّلها بل ّ احت ِد إل نريده ما يكون ول ، الله سبيل في بالجها
ّ ِة اللسسه سسسنّن مسسن هي التي والسنّان بالسيف بالمدافعة إل ّيسس ِره ومسسن ، الكون أواِمسس

ِة. ّي الّشرع
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ّية ّيات الجهاد فصل : واقع المجاهدين والعمل
َي من رأيُت ما ُتر ِه اف ِه سبيِل في المجاهدين على افتري مما أكثَر علي في الل

ِة وتذكيٌر لهم الله من امتحاٌن وهذا ، الوقِت هذا ّنّ ُهم من بس َل ذلسسك من سلم فما قب
ّيها يا﴾:  وجّل عّز بقوله لهم امتحاٌن وهو ، وداعيٌة مصلٌح ول نبّي ّلذّين أ آمنككوا ا
ّد من ٍم الله يأتي فسوف دينه عن منكُّم يرَّت ّبهم بقو ّبككونه ُيح ّلككٍة ويح أذ

ول اللككه سككبيل فككي ُيجاهككدون الكُّككافرَّين علككى أعككّزٍة الُمؤُمنين على
ٍم لومَة يخافون ٌد نظُر ولو ﴿لئ ِة هذه إلى أح اسسستغرَب العصسسار هسسذه قبسسَل الي

ِم لومسسة ُد؟ا أيسسَن مسسن اللئسس قتسسال فسسي اللسسه سسسبيل فسسي المجاهسسدين يلسسومُا ومسسن تسسر
ّدين؟ا  المرت

ّفار ِتهم ليس الك ّو هسسم إذ ، يخفه ولم منّه تجّرد من يمدح أثٌر للوم ّلسسذي العسسد ا
ِه الجهاد سيوف ُجّردت ِل المجاهسسدين يلسسوما من منّهم يخرج كيف والمسلمون ، لقتا

ّدين؟ا! قتاِل على المرت
ّيا واضًحا اليوما هذا نرى نحن وها ّلسسذين ، المجاهسسدين في جل لقتسسال خرجسسوا ا
ّدون فقساتلهم الصليبيين ، الصسليبيين ابتسدائهم علسسى اللئسسم لومسة ووجسسدوا ، المرتس

ّديَن مقاتلتهم وعلى بهسؤلءا المجاهسدون ُيمتحسن أن اللسه مشسيئة وسسبقت ، للمرتس
ِةا من ذلك تأّمل بعد عجَب فل ، اللئميَن ُهسسم المجاهسسدين علسسى افسسترى من كثر ولَم
براءا. منّه هم ما إليهم ونسب

ٍر إلى تستنّد أموًرا ذكرا ، والفهد الخضير ُمراجعات وفي لواقسسع خسساطٍئ تصو
ّوُل ، المجاهدين :  العراق في المجاهدين حال ذلك وأ

: العرَّاقا في الجهاد واقع
ّلسسل ، فتنّة العراق في الجهاد أّن التراجعين كل في جاءا بسسأّن كلهمسسا ذلسسك وع

َتل فيَم يدري ل القاتل فسسي لسسه وجسسود ل باطٌل وهذا ، ُقتل فيَم يدري ل والمقتوُل َق
ّتة الواقع ًئا تسسابع مسسن يقوله أن يستطيع ول ، الب المجاهسسدين أخبسسار مسسن يسسسيًرا شسسي
ُهم. الله نصرهم هنّالك َد ّي وأ

ّ هذا يقول أن يمكن ول ٍةا في إل :  حالين من واحد
َليِن أو ، ذلك قول على مكرهين يكونا : أن الولى ّو ُهما متأ ّن مكرهاِن. أ
ن الموجهسة الخبار من يصلهما ما يكون : أن الثانية وحي ، الطسواغيِت م ُي

ُيقصد بهذا إليهما الصفة. هذه على العراِق في الحال تصوير منّه و
ٌد العراق في والجهاد ِتسسل يسسدري ، اللسسه سبيل في جها ّنسسه القا الصسسليبّي قتسسل أ

ّنسسه المقتسسوُل ويسسدري ، المسسسلمين لبلسسد المحتّل ٍزُ أ المسسسلمين قتسسل قسسد محتسسّل غسسا
ِهم على واستولى ِر ٌءا الفتنّة من فيه وليس ، دا ٌد هو بل شي ودفسسع الضسسّر لرفع جها

ِة ّد الفتنّ المسلمين. بلد من وغيرها بلدهم على المعتدي الصائل ور
ِة : رايسسُة منّها ، معروفٌة راياٌت العراق في وللمجاهدين ِة أنصسسار جماعسس ّنّ السسس

ِة ّي بسسالخبرةا المعروفين المجاهدين أحد ، الّشافعّي الله عبد أبو يحملها التي ، الكرد
ّية ِد وسلمة ، العسكر ٍةا سسسنّواٍت منّسسذ معروفسسة والجماعسسة ، والمنّهسسج المعتق عديسسد
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ِه سبيل في بالجهاد بلد فسسي الكسسراد العلمسسانيين الملحسسدةا ُيقسساتلون كسسانوا وقسسد الل
ّية الحكومة سقوط بعد بغداد إلى نزلوا ثّم ، الكرد ّدةا. البعث المرت

ِةا تنّظُيسسم ومنّهسسا أرسسسل وقسسد ، والتعريسسف الشسسادةا عسسن الغنّسسّي ، القاعسسد
ّية الخبرات أصحاب بعض المجاهدون ً وأقاموا ، العسكر ّظًُما عمل ، العراق في منّ

ِة الجماعسسات بيسسن نفّرق وحين ، العراق في المقاتلة الجماعات أكثر وهما ّيسس الجهاد
المقاتلسسة المجموعسسات مؤّسسسسي عسسن الحسسديث مسسن أكسسثَر نعنّسسي فلسنّا الموجودةا

ُلها أّما ، وقادتها الحديث. مجال فليس اتحادها أو القيادات تعدد جهة من حا
ّيُة الجماعة ومنّها ّينّسسوا كتابسسًة لهسسم قسسرأُت وقد ، العراق في المجاهدةا السلف ب

عليهسسم ليسسس ، وأصوله المعتقد تفاصيل في السنّة أهل معتقد وهو معتقدهم فيها
ٌذ فيه ّتة مأخ ٌد كتبوه ما بل ، الب واقسسع فسسي والتبّصسسر ، السسدين فسسي بسسالفقه لهسسم شاه

المسلمين.
ُيزعم ًئا البعث لحزب أّن و ّيسسات من شي وحسسزب ، المريكسسان قتسسال فسسي العمل

ّي حزب البعث ُلُه واجٌب كفر ّ ، قتسا ا ذلسك تسأخير فسي المصسلحة أّن إل ُع داما م يسدف
ّو ّ تركه يجوزُ ول ، الصائل العد ِه التزاما مع إل ِل ّو من الفراغ بعد قتا الصليبّي. العد

ّتحاد الدفع جهاد لصّحة يشترط ول ٌد بذلك يقل ولم ، الّراية ا لسسم لسسو بسسل ، أح
ّ يكن ًبا لكان ، وحده رجٍل كل ُيقاتل أن إل ُه القتسسال عليسسه واج توحيسسد ولكسسّن ، وحسسد

استطاعوا. ما هنّالك المسلمين على واجٌب الراية
ِهما بدليل الراية اتحاد يشترطان ل والُمتراجعان ِد َد تأيي ، فلسطيَن في الجها

ِهما ِل ّيته وقو ، فلسطين في موجود إشكالت من الراية في يرد ما وكّل ، بمشروع
المقدِس. بيِت أكنّاِف في اليهود جهاد وجوب في يطعن مسلًما تجد فل ذلك ومع

ّلذي القتتال صورةا أّما َتل لم فيه القاتل يدري ل ا ُقتسل؟ا لسم المقتسول ول ، َق
ّتة العراق في لها وجود فل ّنه يعلم المحتّل بل ، الب مسسع والمتعسساون ، لحتللسسه ُقتل أ

ّنه يعلم المحتّل ِه ُقتل أ ِن ُو َعا َت َتّل مع ل ّنسسه يعلسسم والقاتل ، الُمْح اللسسه أمسسره مسسن قتسسل أ
ِه بقتله ِن ِهم. المسلمين على لعدوا ِر وديا

:  العرَّب جزيرَّة في الجهاد واقع
ِم من ، العرب جزيرةا في القاعدةا تنّظُيم من المجاهدون منّهًجسسا النّاس أسل

ولتطهيسسر ، الحرميسسن لبلد المحتليسسن الصسسليبيين لقتسسال انبعثسسوا ، طريقسسًة وأقومهم
بسسإذن يثنّيهم لن ذلك طريِقهم في ماضون وهم ، والمشركين الشرك من الجزيرةا

ٌد عنّه الله ، بسه لهسم ونسدعو ، حسسيبهم واللسه نحسسبهم فيمسا ، وبلسغ كسان مهما أح
ِه. ونحرضهم علي

وأعظُسسم ، العصسسر منّسسافقي أعسستى يواجهسسون ، الحرمين بلد في والمجاهدون
ًبا مكًرا فراعنّته ًدا وكذ مككا يكُّتبككون رسككلنا إّن مكُّككرًَّا أسككرَُّع اللككه قل﴾ ، وكي

.﴿تمكُّرَّون
ّوه وقد ِهم واقسسع شسس ِد ِة جهسسا ُهسسم السسسّماعين لسسدى الطسسواغيِت إعلما بألسسسنّ ، ل

ُنسب ّدقه ل ما الزور من إليهم و ّتهموهم ، عقسسٍل ذو يص المسسسلمين باسسستهداف فسسا
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ّدقهم ، الحرمين بلد أهل من ّذج وص ُبسسون لهسسم رؤيتهسسم مع الحمقى س ّنّ الحيسساءا يتج
ّظُة ًةا. حراساٍت المحروسة المجّمعات ويقصدون ، بالنّاس المكت ّدد مش

ّدعى َءا كسذبتهم وزُمرته نايٌف عليهم وا ّ عقسسٌل يقبلهسا ل الستي الصسسلعا عقسسَل إل
ً تسميته صّحت إن مفتريها ّتهموا حين ، عقل ّنهم المجاهدين ا اسسستهداف ينّسسوون بسسأ

ِما الله بيت في والتفجير المعتمرين ّنّبسسون المجاهسسدين أّن مسسع ، الحسسرا مقسساتلته يتج
بسسه يقسسوما مسسا وحقيقسسَة الصسسراع حقيقسسَة النّسساس ليعلسسم بالصليبيين ويكتفون وأمثاله

أجله. من جاؤوا وما الحرمين بلد في الصليبيون
ّدعوا ّنهسسم المجاهسسدين علسسى وا ّطمسسون فاشسسلون أ ول لمبسسدأ انسسدفعوا مسسا ، مح

فسسي لهسسا محسسّل ل الكذبة أّن يعلم بالمجاهدين والعارف ، معتقد الجهاد إلى ساقهم
ّ ، عنّهسسا ويعسسرض منّهسسا ويفسسّر الدنيا تطلبه ممن منّهم كثيًرا وأّن ، الواقع هّمسسا أّن إل

علسسى العسساكف بدنياه والمنّشغل ، الهموما من الخلّي يجده لم الدين لنّصر يدفعهم
ِه ِت ّذا ّتى ، مل ّ يعرف لم من رآهم ح ّية الهموما إل ّ ُيسسؤّرقه ولم ، الدنيو ُد إل ّو مسسن السستز
ِه ِت ّذا ُهم فاستغرب ؛ مل َل ُهم وأقوالهم أحوا َل ّ وأبى وأفعا ِه وفسسق يفهمها أن إل ِعسس ، واق

ِه. على يقيسهم وأن نفِس
ُنسَب ّتراجعات في المجاهدين إلى و ّدةا أموٌر ال ّلقٌة ، ع ِهم متع ِل ِة بأصسسو العاّمسس

ِهم ِهم وبوقسسائِع ، ومنّسساهِج ِت ّيسسا ِبهسسا الرِض مشسسارق فسسي بهسسا قسساموا السستي عمل ِر ، ومغا
ِهم حقيقسسة ليعسسرَف ونشراتهم بياناتهم عن يأخذ والُمنّصف ِل ّدق ول حسسا الكفسسرةا يصسس
ّدين عليهم. والمرت
ّية في المجاهدون كتب وقد المبسساحث بعسسض فيهسسا رسالًة الرياض شرق عمل
ِة ّي ٍر وبياٌن ، الشرع ِعهسسا مسسن لكسسثي ِئ ّتراجعسسات وفسسي ، وقا القتلسسى أّن ذكسسُر الخيسسرةا ال
ّورت ، المسلمين من الرياض غرب عملية في والجرحى ّية وص مسسا غير على العمل

ّلذي التقرير وسأورد ، كانت ّيسسة فسسي المجاهسسدون كتبه ا ِة العمل عسسن أنقلسسه المباركسس
ّلة الحرمين: أرض في الجهاد بشؤون المهتّمة الجهاد صوت مج

ّية العملية ّيين مجّمع على العسكُّرَّ ّيا بإسكُّان الصليب المح
المجاهسسدين خليسسا إحسسدى قسسامت ، العسساما لهذا رمضان من عشر الخامس الحد ليلة في

ٌع مجّمع وهو ، صليبية مستوطنّة باقتحاما ّيسسة للسفارةا تاب بسساعتراف الريسساض فسسي المريك
ِة خلل واشنّطن من أمريكا صوت إذاعة ُلولى الّساع ّية من ا المباركة. العمل

ّيككا مجّمككع( الصسسليبي والمجّمسسع حسسي مسسن القريسسب لبسسن وادي فسسي ) يقسسعالمح
ُد وفيه السفارات ٌءا ، سسسكنّية وحدةا مائتي من أزُي ُيسسستعمل بسسل مسسسكوٍن غيسسر منّهسسا ُجسسز

ّداس الصسسليبيون فيهسسا يقيسسم كنّيسٌة المجّمع وفي ، ُأخرى لغراٍض فيسسه وليسسس الحسسد ُقسس
مساجد.

ّياما المجّمع كان وقد ًنّا الثانية الخليج حرب أ ُأخلي ، المريكّي الجيش من لوحداٍت سك و
ّية وبعد ، بسنّواٍت ذلك بعد النّقسسل حركسسة فسسي الّصسسليبيون إليسسه ُنقسسَل الّريسساض شرِق عمل

الّرياض. في الصليبيين مجّمعات شملت التي الواسعة
ّيا ثلثين عددها يبلغ بحراسات محاطة والمستوطنّة يتنّسساوبون السسوطنّّي الَحَرس من جنّد

عسسدد كسسان المداهمسسة وأثنّسساءا ، المجّمسسع لدارةا التابع الحراسة طاقم إلى إضافًة حراسته
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ٍة إلى إضافًة ، رشاشة بأسلحة مسلحين العشرةا قرابة الموجودين الجنّود ّي ٍة آل ّي عسسسكر
ٍةا. واحد

ًدا600 قرابة فيه ويسكن  سكنّية  وحدةا250 من المجّمع يتكون : منّهم ،  فر
ّيات من الصليبيين من وكلهم ّية متفرقة جنّس ّية ، : المريك ، والسسسترالية ، والبريطان

ّيات ّية وجنّس ، وغيرهسم لبنّسسانيين العسسرب نصارى من مجموعة وكذلك ، متفّرقة أوروب
ٍة إلى إضافًة ٍة عائل ّي ّية وأخرى ، مصر فسسي الظُهسسور ورفسسض أفرادها أحد أصيب سعود
وحمسسايتهم الصسسليبيين بيسسن العيسسش ارتضسسوا السسذين الفراد من وقلئل العلما وسائل

. بهم والتترس
الحراسسسة تعطيسسل بعسسد الرئيسة البوابة على القتحاما مجموعة قبل من الهجومُا بدأ وقد

مسسن " بالسسدخول المفخخسسة " السسسيارةا الهجوما مجموعة قامت بعدها ، المنّطقة وتطهير
وصسسول وعنّسسد القتحسساما مجموعسسة بهسسا قسسامت السستي التغطية بواسطة ، الرئيسية البوابة

ّددةا النّقطسسة إلسسى السسسيارةا ًفا المحسس الثنّسساءا هسسذه وفسسي ، الحشسسوةا بتفجيسسر قسسامت ، سسسل
" وحمايسة تغطيسة تحست المنّطقسة مسن النسسحاب مسن القتحساما مجموعسة اسستطاعت

ّيسسة واسسستغرقت ، كثب عن المنّطقة وتراقب ترابط كانت " التي الحماية مجموعة العمل
دقيقسستين العمليسسة محيسسط مسسن المجاهسسدين انسسسحاب إلسسى الولسسى الرصاصة إطلق من

ّكس الدين أعداءا وأذّل الصليب أنف العملية بهذه الله وأرغم ، الدقيقة ونصف العلسسم ون
: همسسا شسسهيدين العملية هذه في المجاهدون وزُف ، وحملته وحماته الصليبّي المريكّي

ّيوب أبو .  الشهداءا في يتقبلهما أن الله نسأل ، التبوكي وأبوخيثمة الشرقي أ
ًا المجاهدون أصدر وقد  : نصه هذا ذلك في بيان
بعد: أما ، والمرسلين النبياءا أشرف على والسلما والصلةا ، العالمين رب لله الحمد

ّلذِّيَن إّن ﴿ تعالى قال ّدوا أموالَهم ُينفقون َكَفرَُّوا ا َيص ، الله َسبيل عن ل
ُينفقونها ًة عليهم تكُّوُن ثّم ، فس ّلذّين ُيغلبون ثّم حسرَّ ّنم إلى َكَفرَّوا وا جه

ِكيَن ﴿ تعالى وقال ، ﴿ ُيحشرَّون ْلُمْشرَِّ ْا ا ُلو ُت ْلُحرَُُّم َفاْق َلْشُهرَُّ ا َلَخ ا َذا انَس ِإ َف
ْا ُبو َتا ِإن  ُكّل َمرََّْصٍد َف َلُهْم  ْا  ُدو ُذّوُهْم َواْحُصرَُّوُهْم َواْقُع ّتُموُهْم َوُخ ْيُث َوَجد َح

ّلَه َغُفوٌر ّرِحيٌم ِإّن ال َلُهْم  ِبي ْا َس ّلو َة َفَخ َكا ْا الّز َتُو َة َوآ ْا الّصلَ َأَقاُمو  ﴿ َو
َذا في ُلمم فيه تكالبت الذي الزمان َه الصسسليبّي الحلسسف وقسساد ، المسسسلمين على ا

ُبهما وإسرائيُل أمريكا المسلمين على الكافر ًةا طائفسسًة اللسسه أخرج ، وأذنا ُتقاتسسل مجاهسسد
ٍم لومَة تخاف ول سبيله في َد ، لئ ّفار وحش ُك ُهم ال َد ُبوا حشو ُهسسم وحّز َب فسسي ومضسسوا أحزا
ِر ٍة أكب ٍة حمل ّي ُد وهن فما ، والمجاهدين السلما على صليب سسسبيل في أصابهم لما الله جنّ
الّصابرين. ُيحّب والله استكانوا وما ضعفوا وما الله

ًنا تستثنّي ل الصليب لدوِل استنّزاٍف حرب في المجاهدون ومضى ول ، الرِض مسسن مكا
ٍة عن تتحاشى ً مستوطنّ تتوقسسف ولسسم ، ثقفسسوا حيسسُث بقتالهم أمرنا الذي الله لمر امتثال

ّد سبتمبر من عشر الحادي منّذ العمليات الصليبية. الدول من وحلفائها أمريكا ض
شسسّن حيسسَن ، العسساما لهسسذا الوِل ربيسسع مسسن عشسسر الحسسادي غسسزوةا العمليات آخر من وكان

ًةا الله سبيل في المجاهدون ٍة على الله بفضل ناجحًة غار ي الصليب مجّمعات من ثلث ف
ً الرياض ّلم عليسسه اللسسه صسسلى النّبي لوصية امتثال أمريكسا مسسع للحسسرب واسسستمراًرا ، وسسس

َها سقط ، وعملئها َءا ِة ُقرابسسُة جّرا فسسي بالسسستمرار المجاهسسدون ووعسسد ، صسسليبّي ثلثمائسس
جهادهم.
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المجاهسسدين خليسسا إحسسدى قامت ، العاما لهذا رمضان من عشر الخامس الحد ليلة وفي
ٌع مجّمع وهو ، صليبية مستوطنّة باقتحاما ّية للسفارةا تاب علسسى وقتسسل الرياض في المريك

في لهم أقيمت التي التأبين مراسم بذلك تشهد ، صليبي خمسين على يزيد ما ذلك إثر
. لبلدانهم التابعة والسفارات الكنّائس

حسسرب فسسي القاعسسدةا تنّظُيسسم بهسسا يقوما التي العمليات منّظُومة ضمن العملية هذه وتأتي
. العرب جزيرةا من المشركين إخراجهم مشروع وضمن ، واليهود الصليبيين

ِتهسسا أمريكسسا أوليسساءا حمسسل ممسسا بلد علسسى المتسسسلطين الطسسواغيت مسسن وأنصسساَرها وحما
ٍة بحملٍت القياما على وشعبها الحرمين ُذ مكان كل في المجاهدين على عنّيف الحادي منّ

ّية المجّمعسسات ضسسرب بعسسد حملتهسسم ازُدادت ثسسّم ، سسسبتمبر من عشر شسسرق فسسي الصسسليب
ليس الذين الشباب وبعض ، السلحة تجار طالت واعتقالتهم ضرباتهم وأكثر ، الرياض

ّوروا ، يفعلوا لم ما إليهم ونسبوا عليهم وافتروا ، جمٌل ول ناقٌة العمل في لهم مسسن وصسس
ّدعوا التي والمتفّجراِت السلحة ّنهم ا ٍر أعيُن تره لم ما عليها قبضوا أ منّهم. كثي

ما الله جعل ، القدرات واستنّفاد الشديد المنّي والحصار العنّيفة الحملت هذه ومع
ًةا العميلة الحكومة أنفقت ُغلبوا عليهم حسر ّكن ، الوقعة هذه في و المجاهدين الله وم

ِءا ضرِب من ّدين أعدا ّلين المريكان من ال التي مجّمعاتهم أحد في ، الحرمين لبلد المحت
من وألواٍن ، الله دون من الصليُب فيها ُيعبد التي الكنّائِس من الله يسخُط بما عمروها

ّنس الذي وجودهم ذلك وقبل ، والفسوق المنّكرات الحرمين. بلد ُيد
ّنها الحرمين بلد في العميلة الحكومة علمت ولّما ّد أن تستطيع ل قدراتها بجميع أ تص

ِهم عن المجاهدين ِف ِدها دماءا تحفظَّ أن ول ، أهدا َلها جمعت ، المريكان أسيا َلها خي ورج
ّلذي الكذِب ميداِن في َنُه زُالوا ما ا : البيان هذا يقرأ لمن ونقول ، دخلوه ُمذ ُفرسا

ً ّي كّل : على أول ِةا في ونصرانّي يهود ّ ، فوًرا منّها يخرج أن العرب جزير فل وإل
ّ يلومّن ّيُة وهذه ، نفسه إل ّينّا وص نفوسنّا وسنّبذل ، إلينّا وسلم عليه الله صلى نب

ّيته العمل في وأعمارنا وأموالنّا َها نموَت أو بوص َن ُنّعذر دو ومن وأمريكا إسرائيل وأّما ، ف
َفها ّية الدول من حال ًفا فستبقى الصليب ّلًة دامت ما مكاٍن كّل في للمسلمين هد محت

ِد لها السلما وأسود ، الخرى المسلمين وبلد القصى المسجد ٍر كّل في بالمرصا شب
ّول ، فيه تنّزُل القصى. والمسجد العرب جزيرةا وأوله ذلك وأ

ًيا ّذر ثان ّين الله أمر وقد الدين أعداءا تصديق من المسلمين : نح خبر في بالتب
ّدين؟ا وعملئها بأمريكا فكيف ، الفاسق ً   المرت َبال ِإلّ َخ ُكْم  ُدو ُكم ّما زَُا ِفي ْا  ْو َخَرُجو َل

ِلِميَن  ّظُا ِبال ِليٌم  َع ّلُه  َوال ُهْم  َل ُعوَن  ُكْم َسّما ِفي َو َنَّة  ْت ِف ْل ُكُم ا َن ُغو ْب َي ُكْم  َل َ ْا ِخل ُعو ْوَض َل و
َد ّكة في المطاردين المجاهدين على افتروا أن فبع ّنهم وزُعموا م كانوا أ
ّدعوا ، رمضان شهر في المعتمريَن يستهدفون ًبا استهدفوا المجاهدين أّن ا عر
ّية هذه في ومسلميَن بينّهم ليس مسلمين كانوا والجرحى فيها القتلى وأّن العمل
أمريكّي.

ّنا ُنُّه الكذُب ممن الكذبة هذه نستغرُب ل وإ ُنُه دي َد ّنما ، ودي من على نعتب وإ
ُهم ُق ّد ّبون الذين ، الصادقين المؤمنّين من ُيص الصليبيين ويبغضون ، المجاهدين يح

ّين الله أمر وقد ، وعملءاهم ّد بالكافر فكيف الفاسق خبر في بالتب وهذه العميل؟ا المرت
ُق ل العميلة الحكومة ٍءا في تصد ُق فكيَف ، تقول مما شي ّد ومن ، أعدائها على ُتص
َعون ِدها قتِل إلى جاهدين يس ّتهموا ، أسيا لدن بن أسامة المجاهدين شيخ بالمس فا
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ّنه ّدرات تاجر بأ ّتهموا ، مخ ِه من المجاهدين اليوما وا ِد وقتل المعتمرين باستهداف جنّو
المؤمنّين.

ًثا ًدا يبذلون للهداف اختيارهم في المجاهدون:  ثال يلوك من يعلمه ل جه
ّددون ول ، بلسانه المجاهدين أعراض ّ الهدف يح ًةا مراحَل يتجاوزَُ أن بعد إل ّد من ع

ًفا يختاروا أن يمكن ول ، المعلومات وجمع والرصد الستطلع ُنُّه هد ، ُمسلمون يسك
ّكدت المجّمع وهذا ّيات أ ّكانه من العظُمى الغالبية أّن والمتابعة الرصد عمل من س

ٍد ،مع النّصارى المريكيين ّيين من عد ّيين البريطان ّيين والكنّد ٍة والسترال النّصارى،وقل
العرب. نصارى من

ّوه رابًعا ُيوهم الكلمة وتكرار العرب بذكر العلما : م ّنهم النّاس ل المسلمين من أ
ّلذين والعرب ، مسلمين العرب كّل وليس ، نصارى من هم المجّمع يقطنّون كانوا ا

ودماؤهم ، النّصارى من كغيرهم الجزيرةا في بقاؤهم محّرمٌا العرب ونصارى ، العرب
منّفردين. استهدافهم المرحلة هذه في استراتيجيتنّا من يكن لم وإن للمسلمين مباحٌة

ِة الّرياِض تفجيراِت : بعد خامًسا ّكاما علم المبارك أّن السوءا وعلماءا ، العملءا الح
ّيين ذلك وإلصاقهم والمان العهد لذكر ترديدهم ّلين بالصليب يروُج ل الحرمين لبلد المحت

ّية الحكاما من الصول وعرف ، الله كتاب قرأ من على ّنه كما ، الشرع ًنا يلقى ل أ ُذ ُأ

ّية الفطر ذوي من صاغيًة ّلذين السو َءا يصيُب بما يفرحون ا ّنّكال من الله أعدا ال
ِهم المطايا أقرب وكان الكذب فاستدنوا ، الُمؤمنّين بأيدي والتعذيب َنها إلي َو ًبا وأه ركو

ِهم ّتى المريكان من القتلى وأخفوا ، علي ّدعوا المريكان بعض ذكروا عنّدما وح ّنهم ا أ
ّية أصول من ًفا ، الكاذيب من كبيًرا كّما هذا سبيل في وارتكبوا ، عرب أن من خو

ّية مع النّاس يتعاطَف ّيين. المريكان من ضحاياها أّن علموا إذا العمل والبريطان
وجود وإنكار ، الحقيقة تكميم هو للطواغيِت الخير الدفاع خّط أّن نعلم ونحن

ّيين من عشر الحادي تفجير في وقع كما عددهم من التقليل أو المجّمع قتلى في أمريك
ّول ربيع أمريكّي. مسؤول لسان على الحقيقة بعض الله أجرى أن لول ال

الصليبيين عن يدافعون بالمس وعملءا إعلما من الحكومة أبواق رأينّا وقد
الله على ويكذبون ، فينّيل شركة مجّمع في القتلى عن ثّم ، التجارةا برجي في القتلى

ّية الفطر أّن رأوا فلّما ، ومستأمنّين معاهدين المريكان بتسمية ، هذا تقبل لم السو
ّيات في الكذب على العزمَا عقدوا ِه ، القتلى جنّس ِر خبر في والتموي وحرصوا ، التفجي
ّلة على التركيز على ِما العلما وسائل في النّصارى العرب من القليلة الق ّنّاس ليها ال
ّنهم ُع أ ّلذين المريكان وأّن الّضحايا جمي لم مكان كل في لقتلهم المسلمون يفرح ا
ٌد. منّهم ُيقتل أح

ّلذي : المجّمع سادًسا ّياٌت تحرُسُه كانت استهدف ا ّية آل وأسلحة ، عسكر
ِد من الثلثين وقرابة ، رشاشة ّلفين الجنّو ّتنّاوب المك وهل ، نهار ليل حراسته على بال

على الحرص عنّها ُعرف أو مسلمون؟ا يسكنّها مجّمعاٍت حراسة الحكومة هذه عن ُعهد
الماضي التاريخ عرفهم وهل إراقتها؟ا من والغضب عنّها والدفاع المسلمين دماءا

ّ والحاضر أحسن في بهم المبالةا وعدما ، عليهم والعانة بالمسلمين بالتنّكيل إل
الحوال؟ا

سيوف بأّن ، الصليبيين يحرس أن رضي من لكّل النذار : نكّررسابًعا
ّنه ، بمنّأى عنّه ليست المجاهدين أن للمجاهدين أذن بمصيرهم مصيره ربط حين وأ

ُله ، معاملتهم ُيعاملوه ُهم ما وسينّا ُل ّتى ينّا َد ح رضي ومن الدين أعداءا حراسة عن يبتع
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ًكا يكون أن ٍر كّل في لهم شري ٍم كف ُع مما وعصياٍن وإث ْع فل ، المجّمع في يق ول يجز
ْع ِه ُيجز ًكا كان إن علي ٍر قتٍل كّل في شري فيه. بالصليبيين يحّل وتفجي

ًنا ًفا ليس ممن المجاهدين ضرباِت من الّسلمَة أراد : من ثام ِه ، لهم هد أن فعلي
ِه ينّأى ممن وسلم عليه الله صلى الله رسول برئ وقد ، الصليبيين مساكِن عن بنّفِس
، المجاهدين هجمات من خطٌر مساكنّتهم في يكن لم ولو ، المشركيَن ظهري بين أقاما
ٌةا أو إيماٌن قلبه في من يكفي لكان ِه على غير وفسوٍق منّكراٍت من فيه ما عرِض

ٍر وفواحَش ٍر ومسكراٍت وفجو ، المساكن تلك في يسكن أن مسلٌم يقبُل فكيف ؛ وخمو
ّبَي ُير ؟ا الماكن هذه في أبنّاءاه و

ما ، طريِقهم على ثابتون دربهم على ماضون المجاهديَن أّن : اعلموا تاسًعا
عليهم الله بفضل صبروا بل ، استكانوا وما ضعفوا وما الله سبيل في أصابهم لما وهنّوا

َلهم من لهم الله نصر مع يضّرهم ولن ، لهم وتوفيِقه َهم من ول خذ َف ما إّن بل ، خال
ُهم لهم الدين أعداءا جمعه َد ًنا زُا ُبنّا وقالوا إيما الجهاد وقافلُة ، الوكيل ونعم الله حس
َها ماضيٌة َك َها ، أدَرك من أدر َك ّنما جاهد ومن ، ترَك من وتر ُد فإ ِه. ُيجاه لنّفِس

إماما على وسلُمُه الله وصلواُت ، العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
وعلى ، الدين راية حاملي وصحابته آله وعلى ، المحّجلين الغّر وقائد ، المجاهدين

الدين. يوما إلى بإحساٍن تبعهم ومن تابعيهم
ِهما والبياُن التقرير انتهى ّلة من الخامس العدد عن بنّّص الجهاد. صوت مج

: التكُّفيرَّ مسائل في المجاهدين حال
ّنهسسم المجاهسسدين علسسى العميسسل السسسعودي العلما افسسترى ّفسسرون أ عاّمسسة يك

ُد الصسسلعاءا الفريسسة هسسذه عسسن وأجسساب ، المسلمين المجاهسسد العسسالم الجزيسسرةا شسسهي
ّبله العييري يوسف الشهيد ِءا في الله تق اسسسمه إعلن بعسسد نشسسره بيسساٍن في الشهدا

ِة في ّين ، المطلوبيَن قائم ّنهم وب ّفرون كانوا لو أ انطلقسسوا مسسا المسسسلمين عاّمسسة يك
يعرفوا لم المسلمين من أناٍس عن ُيدافعون والبوسنّة والشيشان أفغانستان إلى
ّ السلما من اسمه. إل

ُلمز ّيا لمًزا المجاهدون و ّتراجعات في خف ُهم الخيرةا ال ّن التكفيسسر يطسسردون بسسأ
ّلسسذي والفسستراءا الكسسذب مسسن وهسسذا ، فيسسه التسلسسسل ويلتزمون ٍد ُكسسّل يعلُمسسُه ا ، أَحسس

الله. بإذن القادما الباب في ذلك عن الحديث وسيأتي
ّبسسِع من وجدته ما حسب ، التكفير مسائل في المجاهدين ومنّهج ِتهم تت ، بيانسسا

ّق المنّهج هو منّهم أعرفه بمن ومعرفتي ّلذي الوسط الح ّينّه ا ُذ السسسلما أئّمسسة ب منّسس
ّلسسذين المجسسددين حسستى ، المفّضلة العصور ّددوا ا َد البسساب هسسذا فسسي جسس ظهسسر أن بعسس
ّية ابن السلما كشيخ فيه الضلل عبسسد بسسن محمسسد السسسلما وشسسيخ ، الله رحمه تيم
الئّمة. من وتلميذهم وتلميذه ، الوهاب

فسسي والتوقسسف ، الرجسساءا إلسسى الجنّسسوح : من التكفير في المعروفة والخطاءا
ومسسن ، منّهًجسسا ذلك واتخاذ العيان تكفير عن البارد والتورع ، كفره تبين من تكفير

بالمشسستبهات والتكفيسسر ، وبالسسدار ، بالتسلسسسل التكفيسسر وطسسرد ، الغلو إلى الجنّوح
َأ ذلسسَك كسسّل ، غير ل العداوةا لجل والتكفير ، والمحتملت المجاهسسدين منّسه اللسسه بسّر
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ّلمهم ل مختلفة طوائف من متفرقة أماكن في وقع وما ، عنّهم نعلمه فيما منّه وس
ومسسرادي ، المسسسلمين عمسسوما علسسى يحسب ل كما المجاهدين عموما على يحسب

القاعدةا. تنّظُيم من العرب جزيرةا في المجاهدون المجاهدين عن تحدثت حين
ُأحيل ٍة علسسى المسسسألة هسسذه في الستزادةا أراد من و يوسسسف للشسسهيد رسسسال

ّد العييري العدل هكذا : "ما وعنّوانها ، بذلَك المجاهدين رمى من كذب على فيها ر
أحسسد اللسسه رحمسسه الرسسسالة وكسساتب الحسسوالي" ، سسسفر علسسى رد – الشسسيخ فضيلة يا

بالمجاهديَن. النّاس وأعرف ، المجاهدين
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فصل : واقع العلماء والمنتسبين إلى العلم
ّلذي المكان الشريعة في للعالم َفى ل ا ّتى ، يخ أعظُم على الله استشهده ح

ٍةا َد﴾ فقال شهاد ّنه اللُه شه وقسسسال ، ﴿العلم وأولوا والملئكُُّة هو إل إله ل أ
ّنما﴾:  سبحانه ُء عباِدِه من اللَه يخشى إ ٍد وخّصهم ، ﴿العلما الرفعسسة من بمزي

ْيَل وإذا: ﴾ سبحانه قوله في ّلككذّيَن اللككه َيرَّفككِع فانُشُزوا انُشزوا ِق آمنككوا ا
ُكُّم ّلذّين ِمن ُتوا وا ْلَم ُأو .َدَرَجاٍت﴿ الِع

ّوةا ورثة والعلماءا ِة هسذه وعلمساءا ، الشسسريعة وحّراس ، النّب بمنّزلسة فيهسسا الّمس
وجّل. عّز الله بدين ويبّصرونهم يسوسونهم إسرائيَل بنّي أنبياءا

ّلغ هو والعالم ّقسسع ، اللسسه شسسريعة علسسى الُمؤتمُن ، الله دين المب رّب عسسن المو
ّلف ، العالمين للنّاس. الكتاب بتبيان المك

ٍة وأعظُم ٌد ُحّملها أمان ِما النبياءا وراثة من العلماءا أمانُة أح ِهم في والقيا مقاِم
ّدى لمن فكان ، َنُه اللسسه مسسن الثواِب وأجزُل المراتِب أعظُُم المانة أ وكسسان ، سسسبحا

ّد منّهم خاَن من على المثال. أسوأ وله ، العقوبة أش
ِه في السوءا لعالم الله فضرب ِب َلسسي كتسسا َث ٍءا م ُهما مسسا سسسو َب ، العسسالم لغيسسر ضسسر

ّلذّي نبأ عليِهم واتُل﴾ ُه ا ِتنككا آتينككا الّشككيطاُن فككأتبَعُه منهككا فانسككلَخ آيا
ُه ِشككئنا * ولو الَغاويَن من فكُّاَن ّنككُه ِبهككا لرََّفعنككا َد ولكُّ َلكك َلرِض إلككى أخ ا
َبَع ّت ُه وا ُلُه هوا َثِل فمث َكُّلبِِّ كم ْكُه أو َيلَهْث عليِه َتحِمل إن ال ، ﴿َيلَهْث َتترَُّ

ّلككذّين مثككُل﴿ َة ُحّملككوا ا ّتككورا يحِمككُل الحمككاِر كمثككِل يحملوهككا لككم ُثككّم ال
.والحمار الكلب صفتي بين فهم ﴿أسفاًرا
لوجدَت ، لهم وجّل عّز وذّمه إسرائيَل بنّي ضلِل من الله قّص ما تأّملَت ولو

ّذمّا أكثَر ِه ال ِهم في ِئ ِهم لعلما ِر ّلذين ، وأحبا واختلقسسوا ، الكسساذيب اللسسه علسسى افسستروا ا
َق النّاس. على الدين وتدليس الله على للكذب الطرائ

ِد ، البالِغ الجهل ومن ُبع ِم عن وال ِة فه َها الشريع ِدها ونصوِص المطالبُة ومقاِص
مراجعتسسه وتحريسسم تعظُيمسسه فسسي والمبالغسسُة ، عالًمسسا ُسسسّمي من كّل عن بالّسكوِت

فيه. أخطأ فيما عليه الرد أو ، فتاواه
َذا يقوُل من ويلزمُا ِءا عالم أّن به ُكُه عنّه السكوت يجُب السو الدين يفسد وتر

ِءا عالُم قيَل فإن ، والدنيا ّد فل ، هذا من خارٌج الّسو ِة من ب ِم معرف ِءا عال مسسن السسسو
ّيِن العالم ومعرفة ، هو ٍءا عالُم هو هل المع َع وإن ل؟ا أما سو من أعلَن ما تتبع من ُمنّ

ِة الكتاب على ذلك وعرض ، طرائق من سلك وما ، أقوال ّنّ عليسسه والحكسسم ، والسسس
ُتُج بما ِم معرفُة يمكن لم ذلَك ُمنّع إن ، العرِض ذلك من ينّ بسسل ، بحسسال السسسوءا عسسال

ِقها بدينّها يفتك المة في يبقى ّكسي ، أعداءاها ويحرُس ، وأخل وي مسن ويز الشسر ينّ
ِة العالم حرمة باسم ، بها والفساد َلة ومكان وهسسي بريسسءا منّها هو التي الشريعة َحَم

ٍما على ُأدخل ولو ، براءا منّه يرضسسوا ولسسم غضسسبوا النّسسسب فسسي منّهسسم ليسسس من قو
ً كان ولو بذلك ّبهه مسسن العلمسساءا صسسّف فسسي يسسدخل فكيف ، فاضل بالحمسسار اللسسه شسس

والكلب.
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ّ يكسسون ل المحمسسود المعنّى وهو ، الخاّص الشرعّي بمعنّاه والعالُم ًقا إل صسساد
ًعا ّق صاد ِه العلماءا الله وصف ولهذا ، بالح ِت ّقسسا بخشسسي ّيسسم ابسسن وذكسسر ، ح إجمسساع الق

ّقه ل الفقيه اسم أّن على السلف ٌد يستح العمل. دون بالعلم أح
ّلذي العالم وأّما ُتُم ا ّق يك ِطِل ويلبُسُه ، الح ّد ، بالبا ِه ديسسن عسسن ويص فهسسو ، اللسس

ً كان وإن ّ ، العالم اسم مطلق في داخل ّنه إل ّ بالعسسالم تسميته يسوغ ل أ ًدا إل ّيسس مق
ُيقال ٍءا : عالُم ف ٍة. وعالُم ، سو ضلل

ِه في وجّل عّز الله فّصَل وقد ِب أحوال فّصل مّما أكثَر السوءا ُعلماءا أحواَل كتا
ّ ، الصادقين العلماءا ُد يلتبس لئل ّتخذ دنياه عب َنّه الم ُه أحبولًة دي ّلسسذي بالعالم ، لدنيا ا
ّلقت ُفّضل ، الحكامُا به ُع الناما. سائر على و

ُغ فل ّذر اللسسه ذّمسسه مسسن علسسى العالم اسم يطلق أن بالله ُيؤمن لمن يسو وحسس
ّظُمه وأن ، منّه ِد الشريعة على ويأتمنّه يع ِم وأماراُت ، والعبا كتسساب في السوءا عال
ٌةا الله :  فمنّها ظاهر

ِنِه ميثاَقُه الله أخذّ ما كتماُن وإذ﴾:  وجسسّل عسّز اللسسه قسسول فسي كمسسا ببيا
َذّ َقا اللُه أخ ّلذّين ميثا ّنه الكُّتاب ُأوتوا ا ُن ّي ُتب ّناِس ل َنُه ول لل ُتُمكو ُه تكُّ ُذّو فنبكك

َء ًنا به واشترَّوا ُظأُهوِرهم ورا ً ثم ّلككذّين ﴿﴿إّنيشككترَّون مككا فبئس قليل ا
ّينات من أنزلنا ما يكُّتمون ّنككاه مككا بعككد مككن والُهككدى الب ّي فككي للنككاس ب
ُنهم أولئَك الكُّتاب ُنهم الله يلُع اللعنون﴿. ويلع

ّينّسسات مسسن اللسسه أنسسزل لمسسا الكاتم جرما عظُيم إلى وجّل عّز الله أشار وقد الب
ّناه ما بعِد من: ﴾ بقوله والهدى ّي يحبسسس أن العظُيم الظُلم من فإّن ، للناس﴿ ب

ّقا النّاس عن ٍة في وهم لهم ح ِه أحوُج هم الذي بالهدى فكيف ، إليه حاج ُهسسم إليسس منّ
ّنه يخبر والله ، والشراب؟ا الطعاما إلى ّينّه أ الظُسسالم هسسذا ولكّن الكتاب في للنّاس ب

ُتُمه ّلذي ، يك ّدل الظُسسالم هسذا كتمه وا ّينّساٌت المبس ّلسسٌة ، ب للنّسساس توضسسح وأمسساراٌت وأد
َق وتنّير الشبهة وتكشف ، السبيَل ًى وهو ، الطري خيٌر هو ما إلى الله به يهديهم هد

ٍر كل في لهم ٍر صغي ِهسسم ُدنياهم أمر من وكبي ِت فل جريمتسسه هسسذه كسسانت فمسسن ، وآخر
َنُّه أن غرو َع يلعنّسسه أن عجسسَب ول ، المانسسة فخسسان الكتسساب علسسى ائتمنّسسه الذي الله يل

ّلذين اللعنّون ّينّاِت عنّهم وكتم الهدى عنّهم حبَس ا ؛ لعسسٍن كسسّل لعنُّة تنّاله وأن ، الب
ّلعَن يستوجُب معنًّى من ليَس إذ ّ ال فيه. هو إل

ّلذي المشتري هذا اشترى ما وبئَس ِه وراءا الله كتاب نبذ ا واسسستوجب ، ظهر
ٍم عن النّاس وأضّل ، العظُيمة اللعنّات هذه ٍد عل َءا ، وعم ِهَم لقا ٍةا درا وثمٍن ، معدود
ِة. الدنيا من قليٍل الزائل

ّد ّلذين حاُُل هذّا من وأش ُبون: ﴾ ا ُت يُقولككوَن ثككّم بأيككِديِهم الكُّتككاَب يكُّ
ًنا به ليشترَّوا اللِه عنِد من هذّا بالكُّتككاب ألسككنتهم يلوونو﴾ ، قليلً﴿ ثم

ُبوه وما اللِه عند من هو ويقولوَن الكُّتاِب من هو وما الكُّتاِب من لتحَس
يعلمون﴿ وهم الكُّذّب الله على ويقولون اللِه عنِد من هو
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ّلككذّين إلككى تككرَّ ﴿ألم ًبا ُأوتككوا ا بككالجبتِّ ُيؤُمنككون الكُّتككاب مككن نصككي
ّطاُغوِت ّلذّين ويقولون وال َدى هؤُلِء كفرَّوا ل ّلذّيَن من أه ُنوا ا ً آم سبيل

ّلذّين * أولئَك َد فلن اللُه يلعِن ومن اللُه لعنُهُم ا نصيرًَّا﴿ لُه تِج
َلَف ْلٌف بعِدِهم من ﴿فَخ ِكُّتاَب وِرثوا خ ُذّون ال الدنى هذّا َعرَََّض يأُخ

ُيغفرَُّ ويقولون ِتِهم وإن لنا س ُلُه َعرٌََّض يأ ُذّوه مث عليِهككم ُيؤُخذّ ألم ، يأخ
ُقا ِكُّتككاِب ميثا ّ اللككِه علككى يُقولككوا ل أن ال ، فيككه مككا ودرسككوا الحككّق؟ إل
ّدار ّلذّين خيرٌَّ الخرَّة وال ّتقون ل تعقلون؟﴿ أفل ، ي

ّلذّين يأِن ﴿ألم ُبهم تخَشَع أن آمنوا ل ُلو ْكرَِّ ُق مككن َنككَزَل َوَمككا اللككِه ِلذِّ
ّلذّين يكُّونوا ول الحّق ُد عليِهككُم فطككاَل قبككُل مككن الكُّتككاَب ُأوتوا كا الَمكك

ُبهم فَقَستّ ُلو فاِسُقون﴿ منهم وكثيرٌَّ ُق
ّدمٌة وهذه ّيين العلمسساءا عسسن الحديِث يدي بين مق ، الحرميسسِن بلد فسسي الرسسسم

ِهم وعن ِت ِة أمانة وتحّمل ، الّمة لقيادةا المزعومة كفاي ّوةا. وراث النّب
ّدما كمسسا الفقه من نوعين إلى يحتاج الفتيا في والمتكلم الفقسسه أحسسدهما ، تقسس

ّلسسذي الواقسسع معرفسسة فقسسه والثسساني ، الشريعة نصوص وفهم الله عن عليسسه ُتنّسسّزل ا
ُفتيا. ال

ّيين للعلمساءا ليسس الجسسانبين هسذين وكل الكفايسُة بسه تحصسُل مسا منّسُه الرسسسم
ّنُّب ، المزعومُة ُد إذ بالسسسماءا عنّهسسم الحديَث وسأتج صسسّحة عسسن الحسسديُث المقصسسو

ّية وجود ّية المرجع ّلتي الكافية العلم ّد ول ، تراجعسسه فسسي الفهد ناصٌر ذكرها ا مسسن بسس
ّيته بوضوٍح الجانب هذا عن الحديِث ِةا لهّم ِة وخطور َعسس َد ِة ُمخا ُلّمسس ِه ا َيقسسول ول ، فيسس

ٍة عن بالّسكوِت عاقٌل ّيٌة أحكامٌا بها ُأنيطت َحِقيق كسسان بمسسا فكيسسف ، عظُيَمسسٌة شسسرع
ِة؟ا بهذه ّية الكفاية عن الحديَث وأوجزُت ، المنّزل ّيين لدى العلم معسسالَم فسسي الرسم

ٍة:  ثلث
ُقُصور الّول المعلم َفة في : ال ْعر ِما َم ّية. الْحكا الشرع
بالواقع. : الجهل الثاني المعلم
ّية الحكاما تنّزيل من : التهّرب الثالث المعلم ِقع. على الّشرع الوا

ّية الْحكُّام معرَّفة في : الُقُصور الّول المعلم الّشرَِّع
ّهم ٍد مسسن العلسسم إلسسى المنّتسسسبين إلسسى ينّظُر من يتو ًئا ويرقسسُب ، بعيسس مسسن شسسي

ّيسسة المظُاهر ّدروس كجسسداول العلم ّيين أّن ، والمحاضسسرات السس ّلع ممسسن الّرسسسِم تضسس
ّية بالعلوما َع الشرع ّب ُكتِب وتش ِه ب ِديِث الفق ًظُا والَح الفسسروِع كتسسَب وألَف ، وفهًما حف

ِد ّية والقواع َد ، الفقه ّولِت وجر َق ولم ، والعتقاد الصول مط ّ لسسُه يب َعَمسسُل إل بمسسا ال
َلم ُع يع ّق والّصد ُنُه. بالح وبيا

ّوُر وهذا ُد وهو ، الصّحة من له نصيَب ل التص هسسؤلءا واقسسع عسسن يكسسون مسا أبعسس
ّيين ّ ، الرسم ُهم يلَحظُّ الواقِع من القريَب أّن إل َد َفهم عنّه بع ، معايشسسته عن وعزو
ّية الوساِط من والقريَب ُهم يلَحظُّ العلم ّظُاهَر قصوَر ّية. العلوما في ال الشرع
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السسدعوةا وأئمسسة الوهسساب عبسسد بسسن محمد الماما إلى الزائفة النّسبة هذا ومثُل
ّية ّهُمها التي ، النّجد ُد أو ، عنّهم البعيد يتو ّية الدعوةا أئّمة عن البعي بسسّرأ وقسسد ، النّجد

ّدعين هؤلءا من العلما الئّمة أولئك الله ّنهسسم والغسسرُب والدهسسى ، الم ّورون أ يتصسس
ُهم المباركة الدعوةا لهذه تمثيلهم ٍه. أتّم على بها وقياَم وج

ُع ّيين وواقسس ِما فسسي الرسسسم ِد علسسو ِر ، العتقسسا ِه ، والتفسسسي ، والحسسديِث ، والفقسس
ُأصول ِه و ِة ، الفق ّثل ؛ واللغ ًةا يم ِه الشرعّي العلم غياب من صور ّكر ، واندراِسسس ُيسسذ و

ّتى:  وسسسلم عليه الله صلى النّبي بقول ّتخككذّ عالًمككا ُيبككِق لككم إذا "ح ّنككاُس ا ال
ً رؤوًسا ٍم بغيرَِّ فأفتوا فُسئلوا ؛ جّهال ّلوا عل ّلوا". فض وأض

ّطلع قليلو هذا مع وهم مسسن فيهسسم تجسسد تكسساد ل ، العلسسم فنّسسون كتسسب على ال
ّطلع ول ، المسسسائل بعسسض فسسي والُمغنّسسي المربسسع الروض من أكثر على الفقه في ا

ّية الدرر قرأ من ًئا طالع أو ، السنّ وابسسن تيميسسة ابسسن السسسلما شسسيخ مؤلفات من شي
ّيم لسسه مسسن ول ، والتدمريسسة كالواسسسطية المختصسسرةا المتسسون حاشا العتقاد في الق
ّطلع ُلّمسساِت الكتسسب علسسى أو ، الحديِث شروِح كتِب على متوّسط ا التفسسسير فسسي ا

ٍر وابن كالقرطبي ّي. جري الطبر
ًئا ُيحسُن من انعدامَا يعنّي ل وهذا ّيسسا العلسسوما من شي يجيسسد مسسن فمنّهسسم ، نظُر

ٌق والقواعد بالصول بصٌر له من ومنّهم ، العتقاد مسائل ِما مسسع ، فيهسسا وتعّم انعسسدا
ّولياِت له من ِما بأ ّوعة الحديِث علو ّوهم ومع ، إلمامٌا المتنّ ٍءا إدراِك من التامّا خل شسسي
ّتى ، اللغة علوما من ّية متن ُيحسن من إّن ح غيسسره يحسسسن ول النّحسسو فسسي الجّروم
ّد ، اللغة علوما سائر ول النّحو في ّيا إليهم قيس إذا يع ًدا. ُلغو ُمجي

ُهم مسسن كسسثيًرا تسسأّملُت وقد ُتهسسا فتسساوا ٍة فتسساوى فرأي ّ تسسستنّد ل ، معتزلسس إلسسى إل
ٍر في والتقبيح التحسين ّوزُ من منّهم سمعُت بل ، منّها كثي ًةا يج الّربا صور من صور
ً فيه ُيختلُف ل الذي الصريح ّلل ِه يحتساُج مسن النّساس مسن بأّن متع َعست ولسو ، إليسس ُجم
ّلداٍت. إلى لحتاجت عنّهم تصدر التي المنّكرةا الفتاوى ُمج

َلهسسا ، ومنّسسسوَخها ناسسسَخها يعرف أن بعد بالنّصوص ُيفتي من منّزلُة أّما وُمْجم
ّينّها ِرِضها بين ويجمع ، وُمب َدها أن بعد ، متعا ُق ِرَج ينّ ، ضسسعيِفها مسسن صسسحيَحها ويستخ

َظهسسا ّذها مسسن ومحفو َبهسسا ، شسسا ِرها مسسن وغري ّقسسق ، مشسسهو اليسساِت معسساني فسسي ويح
ُد ، الصسسوِل علسسى الفسسروع ُيخسسّرج ثسسّم ، المفّسسسريَن واختلف ُيعيسس إلسسى المسسسائَل و
ِد َد ول لها ذكَر فل المنّزلُة هذه = أّما القواِع ِةا مع ، يحسنّها لمن وجو ُق ما كثر يطر
َعَك ّية واللقاب ، العلّمة العالم اسُم سم ِة من العجم ِة السماح ّنّها: ، والفضيل ولك

َصولَة انتفاًخا يحكُّي * * * كالهرَّّ موِضِعها غيرَِّ في مملكٍُّة ألقاُب
السِد

َع تأّملَت ولو ِة واق َب ِم طل ُهم العل َل ِه وقسَت وتحصي ّييَن هؤلءا لدى ما إلي الرسم
ٍر وجدَت ِة من لكثي ِم طلب ِم من العل ّنِّن مع ، والتحقيِق الفه علسسوما في والتوّسِع التف

ّطلع وحسسسن الفهسسم وجسسودةا ، الشريعة ومواضسسِع المسسسائل بمظُسساّن والمعرفسسة ال
ِة ّل ّييَن ليَس ما ، الد ِه. ُعشُر للرسم ِر معشا
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ّد ل الجانُب وهذا ِه من ب ِن ِه بيا ّلُم كاَن وإن ، وإيضاِح ّظُا أقّل الُمتك ِم في ح العل
َد ، وصَف التي الحال من ِة عن وأبع ِءا مسسن الكفايسس ّييَن هسسؤل ِة فمسسن ، الرسسسم الجنّايسس

ِه السسديِن على ّدمَا أن وأهلسس ِة فاقسسد ُيقسس ّيسس ًيسسا عالًمسسا للّمسسة الهل ًهسسا وُمفت ًدا وُموّج َقائسس ، و
ُيطالُب ِما بتعطيِل النّاس و ِه من الحكا ِل ُيعطى ، أج ّ ليَس ما الحقوِق من و للنّبي إل

ِة بياِن عن ُيسكُت ثّم ، عالًما كونه بحّجة وسلم عليه الله صلى محمد ِه حقيق ِل ، حسسا
ِر ِه.  ومقدا ِت ّي أهل

ِم ولهذا ُد تمامٌا الَمعل ِه بإذِن ير ِم في الل ّثالِث.  المعل ال

ِني المعلم ّثا بالَواِقع : الَجهُل ال
ّيوَن به امتازَُ مما ّتسسى الرسسسم بسسه واعسسترف ، والسسداني القاصسسي بسسه عرفهسسم ح

والغياُب ، والوقائِع بالحداث المعرفة وعدما بالواقع الجهل ، والّشاني لهم المحّب
ِر عن التامّا ُلّمة أمو ّلة ، العظُاما ا من بهم ينّزل وما المسلمين بمآسي الكتراث وق
أْصلً. بذلك الكتراِث عدمُا بل ، البليا

ّبعون ول ، للّمة يحدث ما يدرون فل ُع لهم يجري وما المسلمين أخبار يتت َق َي و
ِهم ِة بالحركات معرفٌة لهم ول ، علي ّي ّيسة الصسلح مشسارق فسي تقسوما الستي والجهاد
ِبها الرِض ّلموا إذا ويصّرحون ، ومغار ّية الحكومات عن تك بلد تحكسسم التي الطاغوت

ّنهسسم ومغاربهسسا الرض مشارق في المسلمين ًئا أخبارهسسا مسسن يعلمسسون ل أ ول ، شسسي
ُتُه ما وهذا ، بها التاما لجهلهم عليها الحكم يستطيعون ِهم من سمع حال وهو ، بعِض

ِهم ِع ّية مع ، جمي ِة وحاجة ذلك أهّم ُلّم فيسسه الكلما على وإقدامهم بل ، معرفته إلى ا
ّلم من وتغليط بجهٍل ٍم تك منّه. والتحذير بعل

ُنّها ، المتحدةا المم وأّما ُلها ومللها وأحكامها وقواني الصادرةا والقرارات ، ودو
ِتهسسا وبنّسسود ، منّهسسا المنّبثقسسة والحداث والجتماعات ، عنّها ّيا ّتفاق عنّهسسا صسسّم فهسسم ، ا

ومسسع ، لها الُمؤّسسة الدول من العميلة الحكومة أّن مع ، المر ما يدرون ل وعمٌي
عنّها. منّبثقًة لها تابعًة الجزيرةا في العميلة الحكومة من وألوانه الكفر أنواع كون

ِه السسسلما ثغسسور عسسن تسسسألهم ول ِت ِتسسه ومعسساركه ، وجبهسسا وجيوشسسه ، وغزوا
ِه ِت ِزل ذاك غيسسر ومنّزلهسسم ، بمعسسزل هسسذا عسسن فهم ؛ وحركا بسسالواقع وجهلهسسم ، المنّسس
ّيتهم ، بالتأريخ كجهلهم اليوما. كحالهم للمستقبِل ون

ُد لسسذا ّدثهم أن يريسسد مسسن يجسس ٍءا عسسن يحسس ، العاّمسسة المسسسلمين أمسسور مسسن شسسي
ُيراجعهم ّنه ، تجاههم الواجب في و ُق أ ُع ل بما ينّع ّ يسم ًءا إل ًءا دعسسا بكسسٌم صسسّم ، ونسسدا

يعقلون. ل فهم المسائل هذه في عمٌي

الحّق وبياِن الواقع على الحكُّام تنزيل من : التهرَّب الثالث المعلم
ّناُس كان﴾ ًة ُأّمًة ال ّيين الله فبعث واحد ، وُمنككذّرين ُمبّشككرَّين النككب
ِكُّتاَب معُهم وأنزَل ُكَُّم بالحّق ال ّناِس بيَن ليح فيِه﴿ اختلفوا فيما ال
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ُتم فإن﴾ ّدوه شككيٍء فكي تنازع ُكنتككم إن والرَّسكول اللكه إلككى فكرَُّ
ّكُّمونك وكيف﴾ ، ﴿الخرَّ واليوم بالله ُتؤُمنون فيها التوراة وعندهم ُيح

ّلون ثّم الله حكُّم ﴿ذلك بعد من يتو
ُيعمَل الكتاَب أنزَل فالله ُينّسسّزَل الواقسسِع فسسي به ل ِه و ّكسسم ، عليسس ُيح أفعسسال فسسي و

ُيستنّار ، وأقوالهم النّاس أحداٍث. من يحدُث فيما به و
ّلذي والبياُن ِءا علسسى اللسسه أخذه ا واليسساِت بسسالحق الصسسدع يشسسمُل كمسسا العلمسسا

ّينّاِت ّ ، فيها الله حكم وبيان الواقع على تنّزيلها يشمُل ، والب محفوظسسٌة فالياُت وإل
ٌةا والحاديث ، والصدور القراطيس في يفعسسل فما ، والمسانيد الصحاح في مزبور

ّيْن واقعه في الله بحكم يصدع لم إن ، إليه الحاجة وما العالم بسسه اللسسه أمسسر مسسا ويب
ِه؟ا في وينّّزله ِع مواض

ّدد من بين الفرق وما ٍم لها تنّزيل دون النّصوص ير وأهسسل ، الواقع في وتحكي
ّلذين الكتاب ّيون ومنُهم﴾:  عنّهم الله ذكر ا ِكُّتاَب يعلمون ل ُأّم ّ ال أمككانّي إل

ّ ُهم وإن ّنون إل ُظ ّ الكتسساب مسسن يعلمسسون ل فهسسم ﴿ي َتسسه إل ّيسسة تلو ، التلوةا والمنّ
ّنهم الحبار على يزيدون وهؤلءا ًئا يعلمون بأ ًئا الكتسساب مسسن شسسي ، السسسنّة مسسن وشسسي
ًئا ِعها لها ومعرفتهم ، العلماءا مقالت من وشي ّ هي ما جمي أمانّي. إل

ّلسذي ، الحرمين بلد في الرسميين عن المعروف ومن ار حستى اعتسادوه ا ص
ّنًّة ّنهم ، لهم س ّلدون أ ِرهسسا المسسسائل تأصسسيل في الئمة يق َنهم ، وتقري ُفو ِل ُيخسسا فسسي و

ِلها َها والتعامِل الحداِث على تنّزي َع ّتى ، َم تكفير في فتواه عن ُسئل من منّهم إّن ح
تكفيسسر علسسى بفتسسواك يحتسسّج مسسن النّاس من إّن له وقيل ، الله أنزل ما بغير الحاكم
الخليسسج وحكسساما عاّمة فتواي أنا ، أهواءا أصحاب هؤلءا وقال فغضب ، الخليج حكاما

أرض علسسى تنّّزل ول عاّمة تبقى أن يجب العاّمة الفتوى وكأّن ، حالهم عن أدري ما
ّلهم النّاس على يوجُب بالواقِع جهله وكأّن ، الحواِل من بحاٍل الواقع ل يقفوا أن ك

ِه عنّد َد بل ، علِم ِه عنّ ّتسسى ، الله لحكم بتعطيله المسكيُن اكتفى فما ، جهل غضسسَب ح
َع حيَن ّطله الذي الواجب على أقدما بمن سم ُيريد ، ع ِهم النّاس من ف ّل يكونسسوا أن ك

َله. مث
ًثا العالم كان وإذا النّسسبي اللسسه أمسسر فقسسد ؛ وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى للنّبي وري

ّذّكرََّ إليَك وأنَزلنا﴾ ّين ال ُتب ّلُهككم إليِهم ُنّزل ما للناس ل ّكُّككرَُّوَن َلَع َتَف مسسع ﴿َي
ِه ِل ّ الرَُّّسككول علككى ما: ﴾ تعسسالى قسسو شسسامٌل البلغ أّن علسسى فسسدّل ، البلغ﴿ إل

ِتها. النّصوص لتوضيح ودلل
ًغا ليس فالبلغ وأيًضا ومعرفسسُة البيسساُن بسسه المطلسسوب بسسل ، فقط للحروف بل

ّ رسوٍل من أرسلنا وما﴾ تعالى قال ولذا ، المعاني ّين قكوِمِه بلساِن إل ُيكب ل
ِه بعض الله فجعل ، ﴿لهم ِب ِه كت ِت ِة بغيسسر ورسال ّيسس ّلغسساِت خيسسُر وهسسي العرب ُلهسسا ال وأمث

ِة ًئا القرآن من يفقُه ل أعجمّي بين فرق ول ، للنّاِس والبياِن البلِغ لحكم ً شي ، أصل
ًنّا كلًما يعرف ل وعربّي ّي ِهمسسا فسسي بالبيسساِن المسسر مسسع ، اللغة في ُمع ومسسسيس ، كلي
ِة ِهما.  الحاج إلي
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ِة البلِغ ترك كان وإذا ّي ّل ِة من بالك ِن ِة الّمة خيا ِة وإضاع ل مسسا تسسرك فإّن ، المان
ُغ يقصد ّ البل ِه إل ِل وحسسظّّ ، بنّصوِصسسها اليسسات بلغ العلماءا حظّّ كان وإن ، كذلَك لج
ِة ّق فالعاّمة ، الواقع على تنّزيلها العاّم ِم أح ِه باس َأولى الفق لمسسا ذلسسك كسسان ولسسو ، و

ّية ول فضٌل القراطيس على للعلماءا كان يحمككُل الحمككاِر كمثككِل﴾ ولكسسانوا ، مز
.﴿أسفاًرا

ّيون ِد كتسساب : يدّرسسسون الحرميسسن بلد في والرسم ّدثون ، التوحيسس عسسن ويتحسس
في الجماعات وينّقلون ، الله أنزل ما بغير الحاكم حكم ويفّصلون ، والبراءا الولءا

ِهم ويتلون ، بالدين المستهزئين ِت ِد آياِت بألسنّ ُه يفتح من منّهم تجد ل ثّم ، الجها فسسا
ًنّا ّي ّيا حكًما مب ٍة في شرع ٍةا واقع ّ ، واحد َق ما إل ّطاغوِت. هوى واف ال

ُد ل ذلك أجِل من ًقا تج ِر بين فر ٍد أبسسي كتاباِت أكث ّبتسسه المقدسسسّي محمسس اللسسه ث
ٍر وكتابات ، أسَره وفّك ِد مسائل في منّهم كثي ّ ، التأصسسيُل حيسسُث من العتقا ّنسسُه إل أ
ِه امتازُ ِق ِه ، يقول فيما بصد ِل ِعها في الحكامَا وتنّزي َنهسسا التي مواِض ُيعرضسسون يعلُمو و
ِد كتمان ويكتمونها عنّها الّرجم.  آيَة اليهو

ّنهسسم ، المعلسسم هذا في ما أقبِح ومن ٍر عسسن أحجمسسوا إذا أ ّق بيسسان مسسن أمسس الحسس
ٍة به والصدِع ّيث من إبليُس عليهم ُيمليها بحّج ّني التر ؛ والحتيسساِط التسسوّرع أو ، والتأ

ّين من ُمهاَجمة في يحتاطوا أو يتوّرعوا أو يحجموا لم ّق ب َع الح َد ِه وَص مسسا وتحّمل ِب
ِه تحّمل ِل ّبون بل ، لج ول تسسأّن ول تفصسسيٍل دون العداءا وينّاصبونه أحقادهم عليه يص

ِهم حقيقُة منُّه ُيعلم هذا ومثل ، احتياط ِط ِهم احتيا فيه عّما فيتوّرعون ، البارد وورِع
ّطاغوت بطُش ِءا عن يتوّرعون ول ، وبأُسُه ال ِه أوليا ّنون ول الل ّبتسسون ول يتسسأ حيسسن يتث

ّيهم يكن لم ّ ول ّيا بالله وكفى اللُه إل نصيًرا. بالله وكفى ول
ِهم مع هذا َع المر هذا على أقدمَا من أّن علِم ّق من عنّه جبنّوا بما وصد ، الحسس

ً يكون أن عن يخرج لم ّيا قول ّقفهم احتيسساطهم فسسي صسسادقين كانوا لو اجتهاد ، وتسسو
، الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ ذكر كما يحرمُا ول يجُب ل الحتياَط أّن والصُل

ً ٍر في المحتاط أّن عن فضل ّق ل للتباسه أم ِه النّسساس على يحكم أن له يح بالتباِسسس
ِهم ّق يكون أن يمكن ل بل ، علي ٍد كل على ملتبًسا الح على يخفى قد كان وإن ، أح
ِد بعض ِه. بعُض الفرا ِل مسائ

ًدا وأعرف ّدرين ، العلم إلى المنّتسبين من عد ِءا للتدريس المتص إذا ، والفتسسا
ِهم أقسسّر سسسعود آل دولسسة كفر في مجالسه في ُحوِجج ِب ّفسسرات بارتكسسا ّدعسسى ، المك وا

حكسسم تنّزيسسل عسسن بسسذلك وامتنّع المسائل بعض تحرير وعدما عنّده والتردد الشتباه
ّلذي الله ُبُه به قضى ا ِهم كتا َتَم سّب العلن في للنّاس برزُ فإذا ، علي علسسم مسسن وشسس
ّق أّن ُه والدليل معه الح َد ّيده والبرهان عنّ ّنُّه ، يؤ الحكسسم تنّزيسسل من تهّرب حين ولك

ٍة الواقع على ّل رعايسسة هي بل ، المسألة في الشتباه ول للدين الحتياط تكن لم لع
ّلة تلك أّن علم ، واسترضاؤه الطاغوت جنّاب تسستركه ول ، آخر أمًرا عليه توجب الع
ّتى ّلَف ، الموّحدين من يبرأ ح ّق ويجحد ، الطواغيِت إلى ويتز الباطل. وينّصر الح
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ّلككذّين إلككى تككرَّ ألم﴾ ًبا ُأوتككوا ا بككالجبتِّ ُيؤُِمنككون الكُّتككاِب مككن نصككي
ّطاُغوِت ّلذّين ويقولوَن وال ّلذّين من أهدى هؤُلِء كفرَّوا ل ً آمنوا ا سبيل

ّلذّين * أولئك َد فلن الله يلعِن ومن الله لعنهم ا ﴿نصيرًَّا له تج

مسألة : تدافع الفتيا وكتمان العلم
ّلل ٍر أو الفتاوى بعض عن تراجعه الفهد ناصٌر ع علسسى القسسداما بسسأّن منّهسسا كسسثي

ّيب غيُر الفتوى للفتيا. الصحابة تدافع إلى واستنّد ، ط
كتمسسان مسسن بسسه أخسسذ مسسا علسسى داّل الصحابة عمل أّن فرَض ولو ، خلٌط وهذا

ًدا لكان تبيانه عن والسكوت العلم ِة. باليات مردو الصريح
ِة وتدافع ُفتيا الصحاب :  مسائل ثلثة في النّظُر بعد ُيفهم لل

ُق الولى ُفتيا بين : التفري فسسإذا ، بالواِضسسحاِت والصسسدِع ، المشسسكلِت فسسي ال
ُق القدامُا كان ُفتيسسا إلسسى والتسسساب ّق الصسسدع فسسإّن ، مسسذموًما ال ّين الظُسساهر بسسالح السسب

ٌد ُق ، مطلوٌب محمو آثسسٌم إليسسه الحاجسسة عنّسسد عنّهسسا والمتخاذُل ، مأجوٌر إليه والمساب
ٌد ذلك في ُينّازُع ل ، مأزُوٌر ّينّسسة مسسسائُل اليسسوما الخصومة فيها التي والمسائل ، أح ب

ٌةا حّجة. ول دليل فيها المخالفين مع ليس ظاهر
َع : أّن الثانية ّين من بوجود الثقة عنّد يكون التداف ّق ُيب مسسن يكسسون فل ، الحسس

ِم كتماِن ِة من بل ، العل ٍءا على الحال ّين لم عّما والخروِج ، العلم في ملي عليسسه يتع
ّق أّن يعلُم من أّما ، ّينّه ل الح ّتسسة السكوت له يجوزُ فل غيره ُيب فهمسسه مسسا وهسسذا ، الب

ُذ الفقيه الصحابّي المشهور الرجاءا بحديث أخبر حين عنّه الله رضي جبٍل بن : معا
ّدث ل بأن وسلم عليه الله صلى النّبي إشارةا مع تأثًما موته عنّد به. ُيح

َقا اللككه أخذّ وإذ: ﴾ تعالى قوله ذلك ودليُل ّلككذّين ميثككا الكُّتككاب ُأوتككوا ا
ّنه ّين ُتب ، الكتسساَب ُأوتسسوا مسن كسسّل علسسى عامّا الميثاِق فأخذ تكُّتمونه﴿ ول للناس ل

ّين فإن ّين لسسم وإن ، الوجسسوب سقط الكفايُة به تحصل من ب ٌد ُيسسب ُع أثسسَم أحسس ، الجميسس
ّلذّين إّن: ﴾ وجّل عّز قوله ومثله ّينككات مككن أنزلنا ما يكُّتمون ا والهككدى الب
ُه مككا بعككِد من ّنككا ّي ويلعنهككم اللككه يلعنهككم أولئككَك الكُّتككاِب فككي للنككاس ب

َتم من على لعنٌّة هو بل ، فقط إثًما المر فليس اللعنوَن﴿ للكاتمين ساغ ولو ، ك
ُيفتي سكّت كّل وقال الفتيا بتدافع الحتجاج ِد كان ما غيري ل ًنّى. للوعي مع

علسسى الحسسوال مسسن حسساٍل فسسي يسسسكتون يكونسسوا لسسم الصسسحابة : أّن الثالثة
ٌد فيسسه يتكلسسم لم واقٍع في اليوما لسنّا ونحن ، الدين وتغيير التلبيس ل والسسسائل أحسس

ّتى يجيبه من يجد ّنه يزعم من يزعم ح ّنمسسا ، الفتيسسا النّاس ُيدافع أ التلسسبيس نسسرى وإ
ِما والتبديل ٍم بغير الله على والقول ، للحكا اللسسه آتسساه مسسن على يجب لم فإذا ، عل

ًءا البياُن علًما الشرعّي الحكم وتبيان الشريعة عن الذّب وجوِب في شّك فل ، ابتدا
ّوره إذا ّلسسذين والسسسنّة العلسسم أهسسل وظيفسسُة وهذه ، والرهبان الحبار زُ عسسن ينّفسسون ا

الُمبطلين. وانتحال ، الغالين وتحريف ، الجاهلين تأويل الدين
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فصل : أغلوطإة المحافظة على الواقع
والسكوت ، بالواقع والرضا ، المن على بالمحافظُة النّاس من كثيٌر ُيطالُب

إلسسى وينّظُسسرون ، المسسسلمين بلد فسسي القائمسسة والكبسسائر ، الموجسسودةا العظُائم عن
ّية بالطريقة الواقع تغيير محاولة في تكون قد التي الخسائر فيهسسا كسسان إن الشسسرع

وقرٌح. ألٌم
ّيا الواقع كان لو ، مقبوٌل المطلب وهذا ، صحيحٌة الحّجة وهذه ًعا مرض ، شسسر

ِه علسسى العامسسُل وكان ِر نوافسسل مسسن والسسستكثار ، الخيسسر مسسن السسستزادةا ُيريسسد تغييسس
ِه. أو الكمال إلى ويسعى ، الطاعاِت ِت ُمقارب
ّيات والشرك بل والكبائر المنّكرات من فيه والواقع أّما ُكفر ُيحتمسسل ل ما وال

وازُن لسسو الواقسسع علسسى بالمحافظُسسة والمطالب ، الواجبات أوجب من تغييَره فإّن ،
ل الواقسسع أّن علسسَم التغييسسر مسسن يخشاها التي والمفاسد ، فيه بما القائم الواقع بين

ّنّسسه ، الحسسواِل من بحاٍل واحتماله عنّه السكوت يمكن ُد اللسسُف ولك ّلسسذي ، والعتيسسا ا
ّودوه أو عليسسه نشسسؤوا مسسا يستسسسهلون النّسساس يجعسسل وكسسثرةا ، عليهسسم وسسسهل تعسس

ّلذي والقلب ، الحساَس ُتفقد المساِس وطغسست ، السسران وغلفه ، الذنوب غشيته ا
ّ يحّركه ل ، الدنيا عليه ِه حظُوُظ إل ّ يألُم ول ، نفِس ُه إل ِة لدنيا ّي ِته. الدن وشهوا

ّ ِة المحاكم احتمال مسلٌم يستطيع فهل وإل ّيس ِة الطاغوت ّي تحكسم الستي الوضسع
ٍةا بدساتير المسلمين بين ٍة كافر ّي ٍةا وضع الكسسبر الكفسسر مسسن هذا أّن يعلُم وهو ، جائر

ٌةا فيه قلٌب يقبل المستبين؟ا! وهل ّنس أن حيا وجزيسسرةا ، عاّمسسة المسسسلمين بلد ُيسسد
مسسع يحتمله فهل ، هذا احتمل الصليبيين؟ا! وإذا العلوج من شرذمٌة ، خاّصة العرب
ِه؟ا أعراض وانتهاكهم إخوانه وتقتيلهم ، مكان كل في للمسلمين حربهم ِت وإذا أخوا

ٍر من كان ّلسسذين المسسسلمين أّن يعلم أن بعد يحتمُل فهل ؛ لهذا يلن ولم حج ّتلسسوا ا ق
ّنما ، وأموالهم ديارهم وأهلكت وشّردوا ُهم كان إ ُب بطسسائراٍت عليهسسم والعسسدوان ضر

ِه من تخرج أرضه؟ا! من ُتقاد وجيوٍش ، بلد
ّللِت هسسذه بمثسل ُيسدفع ل ، ظسساهٌر صسريٌح أمسٌر اللسسه مسن يكسن لسسم لو هذا التع
ّيٌن صحيٌح صريٌح والمر فكيف ، والباطيِل ٍر مسسن ، المشركين بقتال ب ّفسسا ّيين ك أصسسل

ٍة ، معتدين َءا وخون ّدين عمل ّلطين مرت المسلمين؟ا رقاب على متس
ّيُة فليست ًةا مكاسَب القض ّدر ُيسسدفع إليهسسا الوصول ُيراد مق بالمفاسسسد ذلسسك ف

ُد هي بل ، عنّها النّاجمة ِة صسدر علسسى ، قائمسٌة مفاسسس ُلّمسس إزُالسسٌة والتغييسسر ، جاثمسسٌة ا
ِةا ِة استجلٌب ل للمفسد ّي العقسسل لكسسان نسسّص فيسسه يكسسن لسسم فلسسو ، للمصلح ، السسسو
َييِن السليمة والفطرةا والبلد. العباد وإراحة ، الفساد هذا اقتلع على للعمل مقتِض
ُد كان ولو ًنّا ، مواضعه لزًُما الفسا ّدى ل ، مكامنّه في كام ول النّسساس إلسسى يتع

ّدُل َنّهم ُيب ٍما كسسّل يزيسسد ول حاله على يثبت كان لو بل ، دي ِه فسسي يسسو ِد لكسسانت ، إفسسسا
ِءا المنّادي حّجة ل والفسسساد أّما ، العقول في سائغًة ، القبول من قريبًة عليه بالبقا

ٌد منّه يسلم ٌد منّه يخلو ول ، أح ٍما كّل يزيد هو ثّم ، بل الحماقسسة فمسسن ، ويتضاعُف يو
ِه. بالبقاءا والمطالبة ، عنّه والتعامي السكوت علي
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ُد ّبسساد السسدنيا أهسسل فيحتملسسه فقسسط السسدين في ليس الطواغيت هؤلءا وفسا وع
ٍءا لكل فسادهم بل ، فحسب الشهوات محنّسسٌة فهسسم ، والسسدين السسدنيا أمسسر فسسي شي

ِد على جنّايٌة ، العباد على وبسساعوا ، أعدائها إلى وأسلموها الّمة خيراِت نهبوا ، البل
ٍر من عروٍش سبيل في ٍر. شأٍن ذي كّل صو وخط

ّوي تسعى المم كانت وإذا ِة والتحّصن للتق مسسا جمسسع علسسى وتعمسسُل ، بالّشسسوك
ٍةا من استطاعت ّو ِد أضعف من أضعَف تركوها الجزيرةا طواغيت فإّن ، ق ولو ، البل

َي أن فرض َد التقو ّتسسم اللسسه من أمٌر فيه ليس والعدا محيسسد ل شسسرعّي وحكسسم متح
ِة معالم من لكان ؛ عنّه ّي ُلّمة هو ّياِت ومسسن ، ا ِتهسسا ضسسرور ذي كسسّل يسسدركها السستي حيا

ٍم. عقٍل سلي
، سسسلحها المسسة سسسلب علسسى وعملسسوا ، الحرميسسن بلد في الطواغيُت زُاد بل
ِدها ّد﴾ القائل الله وصدق ، السلح نزع حملت في منّه وتجري ّلذّين و لو كفرَّوا ا
ًة ميلًة عليكُّم فيميلون وأمتعتكُّم أسلحتكُّم عن تغفلون .﴿واحد

ّداما العسسراق وطسساغوت ّلسسذي حسسسين صسس الجزيسسرةا طسسواغيت عسسن يختلسسف ل ا
ّ ، الكفر في وغيرهم ّنه إل ٍءا عليهم يزيد أ ِة ، البشر كرامة من بشي ، آدما بنّسسي وأنف

ّتى لّمسسا حكمسسه منّسساطق بعض في السنّة أهل على السلح توزُيع على حرص لقد ح
ّلح ، بلده دخول على الّصليِب جيوش أوشكت ّتَة فس ّنّة أهل من ألٍف آلِف س ، الس

ّ ٍةا. وصنّدوق (كلشنّكوف) ، برّشاش منّهم كل ذخير
ّلذي فالواقع ُعوَن ا ْد ِة إلى َي َليسسه المَحافظُ َع َع َعوامسسل مسسن جَمسس تسسوِجب السستي ال

َتُه ٌع : فهو أموًرا إزُال ٌءا واق ، وإقرارهسسا عنّهسسا السسسكوت يجوزُ ل التي بالمنّكرات ملي
ٍما كّل يزداد هذا مع وهو منّسسه الحميسسدةا الجسسوانب إّن ثّم ، والمنّكرات الفساد من يو
ٍر جرٍف شفا على تعمسسل هسسي بسسل ، العميلة الحكومة أيدي ُتسقطها أن توشُك ، ها
في الحكومة تسلكها التي الخطواِت يرياِن والبصير والعمى سنّين منّذ ذلك على

ّية والجوانب ، هدِمها ٍه أمٍن من الدنيا صاحب لها يأنس التي الدنيو ل ونحوهسسا ورفسسا
ّبُص البلد بل ، لها ثبات ٌةا ول منّعسٌة لسه وليس ، كثر أعداءا به يتر ّو ٌةا ول قس علسى قسدر
ّو إّن بل ، الصائل دفع ّبص العسسد ٌد المسستر ِدنسسا فسسي مقيسسٌم ، ظهرانينّسسا بيسسن موجسسو ، بل

َها وينّشُر الرض يشاطرنا ُه في َد إداراتهسسا بجميسسع تزيسسد ل القائمسسة والحكومسسة ، قواِع
ًةا كونها عن ووزُاراتها دون إسسسرائيل وحراسة الصليبيين مصالح على للحفاظ دائر

البلد. يضطرب أن
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فككي : مرَّاجعككاتهم الثككالث البككاب
التكُّفيرَّ.

تطّرق المتراجعون في تراجعاتهم إلى مسائل من مسائل التكفير ، وأكسسثر
ٌءا ، والتعميسسم ما جاءا من ذلك لمُز المجاهدين ببعض المقالت التي هم منّهسسا بسسرا

في مواضَع ليهاما السامع أّن المجاهدين غلطوا فيها.
ّنسسه ل يقسسارب الرجسساءا وأنسسواعه ٌد ، إلّ أ والغلّو في التكفير وإن كان له وجسسو
ّفسسره وألوانه الموجودةا اليوما ، والمرجئة يعيبون على أهل السنّة تكفيرهم من ك
ُله ، والمجاهدون فسسي التكفيسسِر علسسى مسسذهب أهسسل السسسنّة لسسم يقولسسوا الله ورسو
ّنما عيبهم بالتكفير ٍةا خارجٍة عن مذاهب أهل السنّة فيما تتبعُت ، وإ ٍة واحد بمقول

ّبُه الملوك كما قال الزهري رحمه الله. ٍءا ، والرجاءا ديٌن يح لوثة إرجا
ُتها على فصول :  وقد عرضت في هذا الباِب إلى مسائَل قسم

الول : من قال لخيه يا كافر.
الثاني : تسلسل التكفير.

الثالث : ضبط ضوابط التكفير.
الرابع : مفسدةا التكفير ومفسدةا تعطيله.

الخامس : كفر الحكومة السعودية.
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فصل : من قال لخيه يا كافرَّ
كككافرَُّ يككا لخيِه قال من: " قال أنه وسلم عليه الله صلى النّبي عن ثبت

ُدُهما" بها باء فقد ٌد  والحديثأح ٌد وعي ّتهمسسه ، بسسالكفر أخسساه رمسسى لمسسن شدي وا
فسسي المجتهسسد يشسسمُل ل الحسسديَث ولكّن ، الدين من والمروِق السلما من بالخروج
ًى عسسن بالكفر أخاه رمى من به المراد بل ، بسبيٍل إليه هو ول التكفير علسسى أو هسسو

ِة جهة ًدا المجتهسسد أّمسسا ، المشاتم ّيا اجتهسسا ُه بمسسا بسالقول مسأموٌر فهسسو شسسرع ّدا ِه أ إليسس
ُه ُد ّطسساِب بسسن عمسسر علسسى وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النّبي ينّكر لم ولذلك ، اجتها الخ
ِه رضواُن ِه الل ُه علي ّفره لمن تكفير ٍد ك ِه باجتها رضسسي بلتعة أبي بن لحاطِب كتكفير

ّي وحاطٌب ، عنّه الله ٌءا بدر بسسن أسسسيد وكسسذا ، لسسه ورسوله الله بتبرئة الكفر من برا
ّنك: " عبادةا بن لسعد قال حين حضير  ،المنككافقيَن" عن ُتجادل منافٌق ولكُّ

ٌةا ونصوصسسها وقواعدها الشريعة أصول بل موضسسع فسسي المجتهسسد أّن علسسى متسسوافر
ّيا الجتهاد ول ، مسسأموٌر اجتهسساده إليه يصل بما بالقول وهو ، مأزُوٌر غير مأجوٌر كان أ
ِلها فسسي ل ، التكفيسسر مسسسائل وضوابطه وأصوله الجتهاد من ُيستثنّى فسسي ول تأصسسي
ِلها العياِن. على تنّزي

ّلسسقلخيه قال من: " وسلم عليه الله صلى قوله في فالحديث النّهسسي " ع
ُد فيه يجتهد مما أًخا كونه ومعرفة ، له أًخا بكونه ّنسسه علم فمن ، المجته ثسسّم لسسه أٌخ أ

ًنا أّن رأى ومن ، شّك ول الوعيد في داخٌل فهو ، كافر يا له قال ، بسسأٍخ لسسه ليسسس فل
ّينّاُت الدلئل وقامت ّنه على عنّده والب ّو أ ُد ِه َع عنّسسده وهسسو ، كسسافر يسسا له قال ثّم ، لل

ًدا ل ، الكسسافر معاملسسة أحكسسامه فسسي معاملته ويلتزما ، كافر اجتهاده في إلسسى اسسستنّا
ّهمه وهم ًى أو ، تو ّلقه هو ًدا بل تع ّتباع ُأمر التي النّصوص إلى استنّا ِه تدّل ما با ، علي
ُلُه هذه كانت من ًبا فليس حا ً بالحديث مخاط ً ول ، أصل ِد في داخل بسسل فيسسه الوعيسس
ٌع لهذا ٌع. ولهذا موض موض

ِما في بالمجتهديَن الوعيد إلحاق ومسألُة ٌد فيهسسا السستي المسسسائل عمسسو – وعيسس
ٌةا التكفير- مسألٌة مسألُة ومنّها رحمسسه تيمية ابن السلما شيخ أطال وقد ، مشهور
الباب: في المحققين من غيره وكلما كلمه وحاصل ، فيها الكلما الله

َد من أّن ٍة في اجته ّقسسه الجتهسساد وأعطسسى ، اجتهسساد موضسسع هسسي مسأل ثسسّم ، ح
ّق فهو ذلك بعد أخطأ ّثواِب المستح ، بحسساٍل الوعيد ينّاله أن يمكن ول ، العقاب ل لل

ًها الوعيد وليس ً إليه متوّج ّتى أصل ٌع حاله في هل ُينّظُر ح أما الوعيسسد لحوق من مان
ّنّاسُخ يبلغه أن قبل مباًحا يعلمه ما ارتكب كمن وهو ل؟ا لباحته. ال

َد ومن ٍة في اجته ٍد موضسسع ليسسست مسسسأل َد يعسسِط لسسم أو ، اجتهسسا َهسسا ّقسسه الْجت ح
ًعا ِه في وأخطأ شر ِد ٌع حساله فسي يكسون وقسد ، الوعيسسد إليسه يتوّجُه فهذا ، اجتها مسان
ٍة أو كتأويٍل ُد. بها عنّه ينّدفع غيرها أو شبه الوعي

ّله وهذا ُه يثبت لم من بكفر فحكم اجتهد فيمن ك ّفسسر مسسن أّما ، كفُر الكسسافر ك
ُه المستبيَن ّلذي ، كفُر ِتنّا فسسي فليسسس ، الكفسسر أئّمسسة منّسسازُل الكفر من بلغ ا ، مسسسأل

ِة من آمٌن وهذا ًدا إّن قال كمن ، والوعيد العقوب ّفر أو ، كافٌر فه الكفر في إخوانه ك
مشّرف وبرويز وكرزُاي وشاروَن وبوٍش ، مبارك وحسنّي ، عرفات ياسر مثل من
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ّ كفرهم في يشّك ل ممن ، ّفسسر فمسسن ، بصسسيرته علسسى اللسسه طمسسس من إل هسسؤلءا ك
َلهم ّلظُة اليماَن ذلك على وحلف وأمثا كفرهسسم لظُهسسور الوعيسسد مسسن آمٌن فهو المغ

ّينّه ِة بل وتب ِهم وعظُم ِر ، والمجرميسسن الكفسسرةا أكابر ومجاوزُتهم ، فيه وطغيانهم كف
ّفار فمن طواغيت؟ا! يكونوا لم إن الطواغيُت وما كفاًرا؟ا هؤلءا يكن لم إن الك
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فصل : تسلسل التكُّفيرَّ
ّتراجعات في جاءا ِة ذكُر الخيرةا ال ّتسلُسسسِل َمسسسأل ِر فسسي ال ّتكفيسس والتشسسنّيع ، ال

فسسي والتسلسسسل ، عنّهسسم ُعرفسست ول مسسذاهبهم مسسن وليسسست بهسسا المجاهدين على
ًقا المكفر يرتكب لم من تكفير في التوسع يعنّي التكفير ٍر له إلحا ٍة آخَر بكاف بشسسبه

أو المسسسلمين عموما تكفير إلى يصل أن إلى ، ثالٍث تكفير الثاني تكفير ويستلزما ،
ِرهم ّفًرا يرتكبوا أن دون أكث ظاهًرا.  مك

ًعا التكفير في التسلسل ويكون ِة على فر ِر مسسسأل ِر تكفيسس ّفسسرون ، الكسساف ُيك ف
ّفر لم من ًنّا كافًرا يك ّي ِه ظهور في تفصيٍل دون ، مع ِر ِه كف ذلسسك من ويلزمُا ، والتباِس
ّفر لم الذي هذا أّن ّفروه أن النّاس يلزمُا الكافر يك ّفسسره لسسم فمن يك ، كسسافٌر فهسسو يك

ويتسلسُل.
ّفرون أو ّلى من يك ًنا تو ّفسسر لم ومن ، الكافر فل ّلي يك ّلى ومسسن ، لسسه المتسسو تسسو

ّلي ذلك ذلك. بعد عنّدهم التكفير ويتسلسل ، الُمتو
ِر من صورتان وهاتاِن ّو صو مسسن كسسّل كتكفيسسر كسسثيٌر وغيُرها ، التكفير في الغل

ِهم عمل من أو ، الطواغيِت عن سكَت ٍةا عمٍل أي في لدي ِوها بإجار ِر أو ، ونح التكفي
ِر ّديا ّفر بال ِه. في يعيش أو طاغوٍت حكم تحت هو من كل فيك أرِض

ّنمسسا المقسسالت وهذه َع انتشسسرت إ ِة مسسن فيهسسا لمسسا النّسساس بهسسا وتسسسام الّشسسنّع
ّ ، والباطِل ّفر يكاد ل قليٌل بها فالقائلون وإل ٍر على لهم يعثر المتق ّبعسسَت ولسسو ، أثسس تت

ّد مسن وجسسدَت مسسا ومقالتهم القليل هؤلءا ِهسسم ر ِهم وكشسسف علي ِت ُبها ّ ُشسس أصسسحاب إل
ِر ُيوصسمون مّمسسن التوحيد تحقيق ُد فل ، بسسالتكفي ّدا تجسس ّد مسن أمثسسَل ر ٍد أبسسي ر محّمسس

الموسسسومة النّافعة رسالته في التكفير في غل من على أسره الله فّك المقدسّي
ّو من التحذير في بس"الثلثينّية ّتكفير". في الغل ال

ّو مسسن الصور هذه وسبُب ّيسساِت فسسي الكفسسر بيسسن التفريسسق عسسدما ، الغلسس ، العلم
ِر ّيساِت في والكف ِر بيسَن الفصسِل وعسسدما ، العمل ّتكفيسس ِما ال بارتكساب والتكفيسر ، بساللزُ
ّفر ِة لبعض الفهم وسوءا ، المك ّل ِة الد ّي ِعها غير في وتنّزيلها الّشرع تنّزيسسُل أو ، مواِض
ِة والموانِع ، لتنّزيلها المشترطة الشروط في النّظُر دون الحكاما ذلَك. من المانع

َد ولكّن ُع ل الُمتسلِسِل بالتكفير يقول من وجو ِءا مسسن يمنّ ِم إجسسرا علسسى الحكسس
ٌءا ، كفره ثبَت من ّفر بارتكابه كفره كان سوا عسسدما أو الكافر بموالته كان أو ، المك

ّياه تكفيره ِءا الشروط استيفاءا بعد إ الموانِع. وانتفا
ُد ِة وإيرا ّتسلُسِل مسأل ِر حكم من على ال ُه من بكف ّفَر ُلُه اللسسُه ك ٌد ورسسسو إيسسرا

ٌةا وشبهٌة ، قديٌم ّية الدعوةا أئّمة على ُأوردت ، مكرور ّدد ، عنّها وأجابوا النّجد وللمج
هذا.  على مفّصٌل جواٌب الله رحمه حسٍن بن الرحمن عبد الثاني

ٍة قواعسسد إلسسى الصسسل فسسي اسسستنّدوا التسلسل في والغلةا وأصسسوٍل ، صسسحيح
ٍة ّنما ، التكفير في عليها متفٍق معروف ّوهم غلطهم وإ ، وتنّزيلهسسا تطبيقهسسا فسسي وغلسس

ّفسسر لسسم : مسسن قاعسسدةا بينّهم المستعمل العلم أهل عنّد المعلوما من فإّن الكسسافر يك
وُل القاعسدةا هسذه في والكلما ، كافٌر فهو ٌد ُينّسازُع ول ، يط ِة فسي أحس ِلها صسّح ، أصس
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ّلها ولكّن ّفسسر لم من في مح ّين الكسسافر يك ّينّسسات قيسساما بعسسد الكفسسر متسسب لسسديه كفسسره ب
ّنها وعلمه كفٌر. أ

ّلى من تكفير وكذا ٌةا ، المسسسلمين على وظاهره الكافَر تو ول صسسحيحٌة قاعسسد
ّلها ولكّن ، ريَب ّين الكافر مح ّنها يفعلها من يعلم التي والعانة ، الكفر المتب إعانٌة أ

ِد أحكاما في وهذا ، ِه غيُر أحكامٌا فلها الطوائُف أّما ، الفرا من أطوَل في ُتفّصل هذ
المقاما. هذا
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فصل : ضبط ضوابط التكُّفيرَّ.
عنّسسد التكفيسسر ضسسوابط علسسى كسسثيًرا بالباطل الحق واللبسون المرجئة يدندن

ِةا ّيسسٍن طسساغوٍت عسسن الدفاِع إراد ّفسسر علسسى التشسسنّيع أو ، الكفسسر ب ّفسسره مسسن ُمك اللسسه ك
مخرًجا ليست التكفير وضوابط ، وغيرهم المتراجعون ذكر ما ذلك ومن ، ورسوله

ن وخسرج السدين مسن ومرق الكفر ارتكب من لكّل ّلسة م ٌد هسي بسل ، الم ّينّسٌة حسدو ب
فسسي للسسدفع بسسل ، تطبيِقهسسا إرادةا ل الحّجة هذه يستعملون وهؤلءا ، واضحة ومعالم
ّق الصسسادعون الصادقون ينّّزلها عنّدما ، الصحيحة النّصوص صدور مسسن علسسى بسسالح

ّفرت ُع عنّه وانتفت الشروط فيه تو ِن ِر من الموا ّفا ّديَن. الك المرت
ّتراجعسسات فسسي وجسساءا عنّسسه الحسسديث ُيكسسثرون فممسسا ، الحّجسسة قيسسامَا ذكرهسسم ال
َطُه الجزيسسرةا طسسواغيت بكفسسر المجاهسسدين حكسسم عن الحديث معرض في ، واشترا

فعل. وقد الله أخزاه كنّايٍف
ِة وقيامُا :  مواطَن في ُيستعمل الحّج
ِة وقيامُا ، الدعوةا : بلوغ منّها ّية الحّج معسسه يمتنّسسع ل المسسوطن وهسسذا ، الرسسسال

ّق في هو بل ، الكفر ّفار ح ّلذين الفترات أصحاب الك ّنمسسا ، كفرهسسم في ُينّازُع ل ا وإ
ِر في خلودهم الدعوةا بلوغ أثر إيسسراده يصسسّح فل ، العلسسم أهسسل قسسولي أحسسد على النّا

ِتنّا. في المعنّى هذا على مسأل
ّفر بتحريم العلم : بلوغ والثاني ّين المك :  تفصيل فيه وهذا ، المع

ّفرات فمن ّ كفسسًرا بتحريمسسه الجاهسسل جهل يكون ما ، المك كالجهسسل ، مسسستقل
ِةا باستحقاق الله وانفراد الدين بأصل عالًمسسا المرتكب ارتكبه إن هذا فمثل ، العباد

ٍم. فليس جهله وإن ، كفر بمسل
ٍد كسسل إلسسى ببلوغه يحكم مما وهذا مسسن المعلومسسة الظُسساهرةا كالمسسسائل ، أحسس

ّ ، بالضرورةا الدين ٍة كان من إل ٍةا ببادي أهسل ذكرهسسا الستي الصسور فسي ونحسوه بعيسد
ّفر ارتكب إن فهذا ، العلم ِه العلم عن استفصاٍل دون بكفره ُيحكم المك ُه وبلوِغ ّيا إ

ّي حكمه ذلك ويكون ، الظُاهر. الدنيو
ّكن ومع تفريٍط عن يكون ما الجهل ومن المفسسّرط فالجاهسسل ، العلسسم مسسن تم

ّدين أصول في ّكن الجاهل إعذار وعدما ، ُيعذر ل ال فسسي المفسسّرط العلسسم مسسن المتم
ّتفاٍق محّل الكفر ارتكب إن طلبه العلم. أهل بين أعلُم فيما ا

ِة في والستدلل التفصيل أحسن وممن ِر مسأل عبد بن إسحاق بالجهل العذ
ِته في الوهاب عبد بن محمد بن حسن بن الرحمن والتي ، بالجهل العذر عن رسال
ّين]. : [تكفير بعنّوان ُطبعت المع

ِما وفي ِة قيا ِة تحريسسر عسسن اسسستعجل من عنّد يكثر غلٌط الحّج فتجسسد ، المسسسأل
ّلمين من كثيًرا ّهم المسألة في المتك ُغُه المشترط العلم يتو الفعل بكون العلَم بلو

ّيِن ّنما ، كفًرا المع ًقا المشترط وإ ّتفا ٍءا فسسي يشترط ول ، بالتحريم العلم ا مسسن شسسي
ّتب بالثر الفاعل علم الحكاما ِله على الثُر ليتر ّنما ، فع ، بسسالنّهي علمسسه يشسسترط وإ

ّهم كما المر كان ولو ّهم تو ّفر لما الُمتو ّتسسى العسسسرةا غسسزوةا فسسي المستهزئون ُك ح
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َلموا ّفر ولما ، كفٌر فعلهم أّن ُيع ّدون ُك ّتسى الصسحابة زُمسن المرت هسذا لهسم ُيوّضسح ح
ُقل ولم يكن لم ما وهذا ، المر ٌد. به ي أح

ّوِل من لكان كذلك ذلك كان ولو كفسسًرا ارتكسسب مسسن أّن ومسسستلزماته نتائجه أ
ًفا ً ، ذلسسك فسسي بسسالخلف احتسسّج إن يكفر ل الصلةا كترك فيه مختل تسسارك عسسن فضسسل
ّلذي الصلةا الصلةا. تارك كفر سمعه يطرق ولم يعلم لم ا

َهسا يلجسسأ التي العذار ومن بمسانع : الحتجساج الطسواغيت عسن الُمجسادلون إلي
ِه ّفسسراِت مسسن يفعلسسونه ما على مكرهون الطواغيت هؤلءا أّن ودعوى ، الكرا ، المك
ّ الشبه أوهى من وهذه ّبث الغريق أّن إل ٍد. يتش بعو

ُه ًعا كان متى والكرا علسسى ُأكسسره فمسسن ، أكسسثر ل الكسسراه موضسسع في كان مان
ٍة ّفظّ أن له يكن لم كلم َه ومن ، بكلمتين يتل ٍد الله رسول سّب على أكر صلى محم
لصسسنّم السجود على ُأكره ومن ، الرسل جميع يسّب بأن ُيعذر لم وسلم عليه الله
والتضّرع. بالدعاءا صوته ويرفع السجود يطيل أن له يكن لم

ُلُه هذه كانت من بل َد كان حا ّلت ، الكراه عن النّاس أبع ّبته على حاله ود مح
ّنه ، عليسسه أكسسره فيمسسا بسسالكراه معسسذوًرا كسسان وإذا ، له وإرادته الكفر ذلك كسسافٌر فسسإ

عليه. ُأكره ما على زُاد ما بارتكابه
ّيه منّصسسبه علسسى الحفسساظ يريسسد مسسن إكسسراه ، الكسسراه وليسسس ويسسرى ، وكرسسس

ًها دونها قتله أو عنّها سقوطه ِه والقياما الله بدين العمل من ويخشى ، إكرا بشريعت
َعَل هو إن ّية حظُوظه تفوت أن َف ورغباته. وأهوائه الدنيو

ِه فيسسسابق ، يوميِن في عمٍل على ُيكره أن الكراه ول وأن ، الثسسالِث فسسي إليسس
ِه على فيواظَب مجلٍس دخول على ُيكره ِت معاهسسدةا دخسسول علسسى ُيكسسره أو ، جلسسسا

ٍة ّي بها. ويعمل بنّودها فيلتزما كفر
ٍءا في الكراه من وليس ُق ل يأتيه ضرًرا يخشى أن شي ّقسس َلسسه قسسدوَمه يح ونزو

ُيسارع ، به ِتهم في الله أعداءا في ف ِهم موال ِت ّد ِهم والتقّرِب وُموا ّبون. بما إلي ُيح
ّلسسذين المنّافقين الله لعذر الكراه من هذا كان ولو َترَّى﴾:  اللسسه ذكرهسسم ا َف

ّلذّين ِبِهم في ا َبنا أن نخَشكى يُقولكوَن فيهم ُيسارعون مرٌَّض قلو ُتصكي
ٌة ﴿.دائرَّ

ِه من وليس ّيسر ، والبلد الّمسسة المنّسافق يبيع أن الكرا النّسساس فسي السدين ويغ
ًعا عليهم الكراه وقع لو بل ، عليه ويبقون يستديمونه ثم كلهم يكسسن لسسم بذلك جمي
ّ لهم الخدود. أصحاب فعل إل

ِنِع ومن ّلسذين عن المجادلون إليها استنّد التي الموا ُع أنفسسهم يختسانون ا ان م
ّتأويِل ّني ، قريسسٍش مشسسركو ول إبليس كفر ما فهموه ما على المُر كان ولو ، ال فسسإ
ُتُه من وجدُت ِلَك ُيحاّج وجد ّدعي بذ ّوغ من كّل عذر ي ّهله الكفر لنّفسه س علسسى وسسس
ٍه نفسه ّبه ما أو بمتشاب ُعسسذر كسسذلك ذلسسك كان ولو ، شرعّي بدليٍل ُش فقسسد إبليسسس ل

ّنّه تأويٌل له كان داحضسٌة وحجٌج تأويلٌت لهم كان والمشركون ، شيطانّي تأويٌل ولك
ّ نعبدهم ما﴾ ُيقرَّّبونا إل ﴿ملئكُّككًة لنككزَل الله شاء لو﴿﴿ُزلفى الله إلى ل
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ّهمون كانوا بل ٍر من عليه هم ما يتو َءا كف ِئهم عسسن ورثسسوه اللسسه من أمًرا وفحشا آبسسا
بها﴿. أمرَّنا واللُه ، آباءنا عليها : وجدنا قالوا فاحشًة فعلوا وإذا﴾

ّلذي والتأويل ٌع هو ا ِر موانِع من مان ّوُل من تأويُل هو الكف َلسسُه أّن يتأ مبساٌح فع
ٌع ّوُل ، وحّرمسه عنّسه نهسسى الله أّن يعلم من ل ، مشرو ّنسه بفهمسسه ويتسأ ٍر ليسس أ بكفسس

ّنّه َيٌة. ولك معص
ُع والتأويل ِر من المان ُد الكف :  موضعين في ير

ّول ّلذي الفعل حقيقة : في ال ّفار إعانًة ليس فعله أّن يرى كمن ، يفعلُه ا للك
عنّه. الله رضي حاطب فعله فيما الراجُح هو كما ، الصورةا تلك في كان وإن

ّفراِت من يعتقده أو يقوله أو يفعله ما تحريم : في والثاني يكون وهذا ، المك
ًعا :  بضوابَط مان

السسدين عسسن العسسراض عسسن نسساتجيِن وتسسأويله جهلسسه يكون ل : أن أولها
ّوَل فمن ، المعتقد أصول ومعرفة ّنه بالديِن استهزائه في تأ عنّسساءا يقطسسع أ
ّونه الطريِق ِه على ويه بكفر الله حكم كما ، كفر الكلما في فيتسّمح نفِس

ِه برسول المستهزئين ّلم عليه الله صلى الل ّللوا وإن وس ّلة. بهذه تع الع
علمسسه مع كفًرا كونه في ل ، فعله إباحة في تأويله يكون : أن وثانيها

أّن يعلسسم لم وإن كفَر وفعله بالدين الستهزاءا تحريم علم فمن ، بتحريمه
كافٌر. بالدين المستهزئ
ُلُه يكوَن : أن وثالثها ًدا تأوي ٍم إلى مستنّ ِة فه ُه إلى ل غلٍط للشريع هوا

ِه ِن ٌع فعله أّن ظّن فمن ، وظنّو ًى ارتكبسسه من غيُر ، فارتكبه مشرو رآه لهسسو
ّلسسذي النّسساس من لفلٍن أو له أنفع سيكون فعله أّن ورأى َعتسسه يحسسّب ا َف ، منّ
ٍم إلى يلتفت ولم ٍزُ. أو تحري جوا

ِة وزُوال تسسأويله في عليه الحّجة قياما : عدما ورابعها بمسسا عنّسسه الّشسسبه
ِه تزوُل ِل َد أصسسّر ثسسّم حججسسه ودحضت شبهته ُأزُيلت فمن ، بمث وبقسسي وعانسس
ِه فليس الكفر من عليه هو ما على ِل ًنّى. لتأوي مع
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فصل : مفسدة التكُّفيرَّ ومفسدة تعطيله
ّتبة عليه ، والتكفيسسر يدندن المرجئة كثيًرا حول مفاسد التكفير والثار المتر
ًةا ّهمه مفسسسد ّتسسة ، ومسسن تسسو ّله الصحيح ليس بمفسسسدةا الب ّقا في مح حين يكون ح
ّنمسا ّيسسة إ ّيسة والدينّ فلفساد فهمه للّشريعة وتصّوره لحكامها فسسإّن المصسالح الدنيو
ّهمه ّنما هي عنّسسد حكمسسه عسسّز وجسسّل ، ومسسا تسسو تعرف بكلما الله وكلما رسوله ، وإ

ٍة يضيُق عنّها عقله القاصر. ًةا منّها هو مما أراده الله لحكم ّهم مفسد المتو
ِكتسساب ّينّسسة الواضسسحة المنُّصسسوص عليهسسا فسسي  َدةا الب ّلذي فيه المفَسسس والمر ا

ّتكفيسسر ، فقسسال عسسّز وجسسّل  ّتبسسة علسسى ال ّلذّين﴿الله ، هو تعطيل الحكسساما المتر وا
ٌد ُء بعٍض إلّ تفعلوه تكُّن فتنٌة في الرِض وفسككا كفرَّوا بعُضُهم أوليا

ّين عّز وجّل أن ترك هذا الصل من الولءا والبراءا ، وتسسرك التسسبرؤ مسسن﴿كبيرٌَّ  فب
الكافرين وإلحاق بعضهم ببعٍض في أحكامهم سبٌب تامّا لوقسسوع الفتنّسسة والفسسساد
ّفر الكافر لم تنّّزل عليه أحكاما الكفر ومنّها السسبراءا ُيك الكبير في الرِض ، وإن لم 
منّه وإلحسساقه بسسإخوانه فسسي الكفسسر ، وإذا ُفعسسل مسسا فسسي اليسسة سسسلمنّا مسسن الفتنّسسة
والفساد الكبير ، وإن ُفعل بعضه وترك بعضه لم يكن قد ُفعل ، ودخلسست الفتنّسسة

والفساد الكبير بقدر ما ترك من هذا الصل الشرعّي العظُيم.
ّتراجعات ذكر المحقق من مفاسد التكفير عسسدما الصسسلةا علسسى مسسن وفي ال
ّفر ، وتحريم زُوجه عليه ، وإباحة دمه ، وهذا اليراد عجيب! فإّن تحريم زُوجسسه ُك
عليه إذا كان كافًرا من أوجب الواجبات ، وهي حرامٌا عليه في نفس المر سواءا
ّفرناه أما ل ، والصلةا عليه منّكٌر عظُيٌم يجب التحذير منّها والنّهي عنّها ، فهسسذه ك
ُتسسترك فسسي ّقه ، ف ِر عن مستح المور من أبين الدلئل على مفسدةا تعطيل التكفي
ٌةا مسلمٌة ل يجوزُ له البقاءا معها ول النّظُر إليهسسا ، فضسسلً عسسن كسسونه عصمته امرأ
ّدها زُوجسسًة ، وهسسي عسسرٌض مسسن أعسسراض المسسسلمين يجسسب صسسيانته عسسن ينّالها ويع
ّلي مع ذلسسك عليسسه المسسسلمون إذا مسسات ويسسستغفرون لسسه انتهاك الكافر له ، ويص

ّلذّين آمنوا أن يسككتغفرَّوا للمشككرَّكين ولككو كككانواو﴾ ّنبّي وا ما كان لل
ًدا ول تقككم علككى أولي ُقرَّبى﴿﴿ول تصككّل علككى أحككٍد منُهككم مككاَت أبكك

.قبرَّه﴿
أفنجعككلومبنّى الحكاما الشرعية على التفريق بين المسلم والكسسافر ، ﴾

ّطسسل التكفيسسرالمسلمين كالمجرَّمين؟ ما لكُّم كيف تحكُّمون؟﴿  ، فسسإذا ع
ّيٌة مسسن عنّسسد ٍما ، وهسسي أحكسساما شسسرع ّلق به من أحكا ّطل كّل ما ع ّقه تع عن مستح

ُنها :  ﴿أفتؤُمنون ببعِض الكُّتاِب وتكُّفرَّون ببعٍض؟﴿الله ل يجوزُ كفرا
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ّية فصل : كفرَّ الحكُّومة السعود
ُطسسُرِق ًقسسا مسسن  ْي ِر َط ًبا من أبواب الكفر ، و هذه الحكومُة العميلة ما تركت با
ّدةا إلّ ولجسست فيسسه فاسسستكثرت منّسسه ، وواللسسه لقسسد أتعبسست المرّقعيسسن لهسسا السسّر
والمدافعين عنّها ، وسارت بهم في المسالك السسوعرةا ، لسسذا فسسّروا عسسن الحسسديث
ّلسسذي ّبة والمشاتمة ، ونسوا ما يقتضيه ثوب العلم ا عن كفر الحكومة إلى المسا

يلبسونُه زُوًرا وأخذوا في تهويِش العوامّا وطريقتهم في الجدال والمماحلة.
ّطلعُت عليه لمن يدافع عن هسسذه الحكومسسة ويحكسسم بإسسسلمها ولم أر فيما ا
ّد علسسى القسسول الخسسر ولسسو كلًمسسا ول كتابسسًة فيسسه اسسستدلٌل علسسى هسسذا القسسول ، ور
ّينّسساِت مسسع ّلسسَة والب باعتبسساره شسسبهًة ، وفسسي المقابسسل تجسسد اليسساِت والنّصسسوَص والد
ِتهم فيمسسا ٍم ، ونسسادوا إلسسى منّسساظر ِهم بعل ّد علي القائلين بكفِرها ، وقد دعوا إلى الّر
ِرهم فسسي قسسرارةا ُأنكر عليهم ، ول مجيَب من المخالفين لعلِمهم بالجواِب ، وإقرا

ِهم. ِه أنفسهم بالصواب ، مع جحودهم بألسنّتهم وإعراضهم بوجو
ُيسسزاح ، أو والحديُث في الواضحات أصعُب من غيره ، فليس فيهسسا إشسسكال 
ّين خطسسؤه مسسن ُيحتسساج إلسسى جسسوابه ، أو كلمُا مخسسالٍف ليسسب ُتزال ، أو سسسؤال  ُشبهة 
ّنما كّل ما فيها سوق النّصوص وبيان معانيهسسا وتنّزيلهسسا علسسى الواقسسع ، ِبه ، وإ صوا
ّلسسة ول يسسذكر تسسأويلً ، ّد الد ّلسسة ول يسسذكر دليلً ، ويسسر ّدعي الد ٍم ي ّد على خص ثّم الر

ّدا. فالكلما مع من هذه حاله صعٌب ج
ّيٌة تحكم بغيسسر مسسا أنسسزل اللسسه والحكومة السعودية العميلة ، حكومٌة طاغوت
ّية ، والجنّايسساِت ، ّكم الشريعة إلّ فسسي الحسسوال الشخصسس في أكثر القضايا ، ول تح
ّية والحدود ، والخلفات الشخصية المالية ونحوهسسا ، أمسسا مسسسائل السسبيوِع الرسسسم
ّظسسٍف عنّدهم بين المؤسسات ، أو الشركات ، ومسائل العمل والعّمسسال لكسسّل مو
ُنّسسوِك ، ُب ّية ، ومسائل الشسسيكات والمصسسارف وال ٍة غير حكوم في مؤسسة أو شرك
َيا الرشاوى والتزوير ، وكل ما يتعلق بالعلما على تنّّوع جهسساته ، أّمسسا هسسذه وقَضا
ٍد مسسن ٍم واحسس ّي ، والتزامُا حكسس ّلها فيحكم فيها بالقانون الوضعّي الفرنسّي الكفر ك

ّلها؟ا قانوٍن وضعّي كفٌر أكبُر مستبين ، فكيف بهذه القوانين ك
ًعا من الكفر والشرك الكبر وتحميهسسا ، مسسن أنسسواع وهذه الحكومة تقّر أنوا
ٍد من القبور منّها قبر آمنّسسَة ّي ، وعنّد عد شرك غلةا المتصّوفة في المسجد النّبو
َتت على الّشرك ، ومسسن آخرهسسا مسسا ل والدةِا النّبي صلى الله عليه وسلم التي ما
ّبا وإلًهسسا ، ممسسا فعلسسه الرافضسسة مسسن الجهسسر ِد الُمؤمِن بالله ر ُيؤلم إلّ نفس الموّح
ِر ، مسسع والعلن بدعاءا غير اللِه ، والستغاثة بالولياءا ، واجتماعهم على هذا المسس
سّب الصحابة الكسسراما والنتقسساِص منّهسسم عليهسسم رضسسوان اللسسه ، وكسسّل مسسن أنكسسر
ُكفسسَر كفسسَر ، ومسسن ُأودع السجون ، ول شّك أّن مسسن أقسسّر ال ِه من الموّحديَن  ِن بلسا

ّد كافٌر بالله العظُيم. أعان عليه أو منّع من أنكره مرت
ٌد معنّسسًى ّدعَي أح ّلي الكافرين على اختلف أنواِعِهم ، فل يمكن أن ي وأّما تو
ّلي إلّ كان مما أمعنّت فيه الحكومة العميلة ، واستكثرت منّه وبالغت فيسسه ، للتو
ِد ، باعوا لهم الرَض وأباحوا ُءا أمريكا واليهو وبلغت منّه المبالَغ الكبار ، فهم عمل
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لهم المال والداَر ، وأعسسانوهم علسسى المسسسلمين ، وبأيسسديهم علسسى أرض الجزيسسرةا
ّد لحملتها ، وتتزّود منّها ، وتدير حربها علسسى ّد وتستم كانت جيوش الصليب تستع

السلما.
ّية التي لم تنّهض إلّ بجهسسود حكومسسة طسسواغيت آل وإذا كانت الحملة الصليب
ًةا يكفر بها كّل من دخلسست ّد ًنا ع ّفار ، فإّن فيها من الكفر ألوا ّلي الك سعود من تو
ٍر ، وقتسساٌل تحسست رايسسة الصسسليب ٌةا لكفسس ّنهسسا دعسسو ُبك أ يده في هذه الحملة ، وحسسس

ّلذين يعبدونهم من دون الله عّز وجّل. ٌةا له وللحبار والرهبان ا وعباد
ًنا لهسسا ّية معد ولو نظُرت إلى ألوان الكفر والكفرةا وجدت الحكومة السعود
ًتا ، فالسحرةا الطواغيُت ل تنّفق بضاعتهم كما تنّفق لسسدى نسسايٍف فسسي أعمسسال وبي
ّنَّة فرعوَن فسسي جمسسع السسسحرةا مسن ّدد الطاغوت نايٌف س ِة ، وقد ج ّي وزُارةا الداخل
ًنّا بهم على المجاهسسدين والمجاهسسدون المدائن ، داخل الجزيرةا وخارجها ، مستعي

ّيهم الله ، ونايٌف أولياؤه  ِلح الّساِحرَُّون﴾مع الصليبيين- السحرةا –ول ُيف ﴿.ول 
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فككي : مرَّاجعككاتهم الرَّابككع البككاب
الجهاد.

ّننّسسي رأيسسُت شسسبهتين ِه ، إلّ أ ِر كنّسسُت عزمسسُت علسسى حسسذف هسسذا البسساب وتسسأخي
ّد من تعجيل الجواب عليهما باقتضاٍب ، وهمسسا مسسسألتا : ذكرهما المتراجعون ل ب

دفع الصائل من رجال المن ، وترك الجهاد المحافظُة على المِن.
 ؛ فقد استدّل كّل من الخضير والفهد والخالديشبهة دفع الصائلفأما 

على منّع دفع الصائل من رجال المبسساحِث ، بمسا ذكسسره ابسن المنّسذر حيسن قسال :
وأهل العلم كالمجِمعين على استثنّاءا السلطان مما جاءا في دفع الصائل.

ُيقال في هذّه الشبهة  : أّن محّل كلما ابن المنّذر السلطانوأوُل ما 
ِه إذا صسساَل ، ِعسس المسلم ل الكافر ، والكافر يجسسوزُ ابتسسداؤه بالقتسساِل فضسسلً عسسن دف
ّدون بأدلٍة ل يسسستطيع المخسسالف دفعهسسا أو الجسسواب ٌةا مرت وطواغيت الجزيرةا كفر

عنّها.
ُيقال بعد ذلَك ِر معروٌف بتساهله فسسي الجمسساِع ، وذلسسكو  : إّن ابن المنّذ

معروٌف عنّه فل يكاد يسلُم نصُف مسا يحكيسسه مسن إجماعسات ، ومسسن الجماعسسات
ِر ُيمكن تقسسديم إجمسساٍع يحكيسسه ابسسن المنّسسذ التي يحكيها ما فيه خلٌف مشهوٌر ، ول 
على عموما الحديث حين جاءا رجٌل إلى النّسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسسلم فقسسال :
أرأيت إن جاءاني رجٌل يريسسد أخسسذ مسالي؟ا قسال : فل تعطسه ، قسال فسإن قساتلنّي؟ا
قال : فقاتله ، والحديث داّل على العموما من وجوٍه ، منّها ترك الستفصاِل في
مقاما الحتمال ، وهذا منّّزٌل منّزلة العموما فسسي المقسسال ، ومنّهسسا أّن قسسوله رجسسٌل
ٌد ٍما ، وكل هسسذين مفيسس ٌةا في سياق اسسستفها ٌةا في سياق شرٍط ، وهو أيًضا نكر نكر

للعموما.
ُيعسسترض عليسسه بإجمسساع ِة ، ل  ّلذي هو بهذه او بهذه المنّزل فالعموما الظُاهر ا
ابن المنّذر وابن المنّذر معروٌف بتساهله في حكاية الجماع ، هسسذا لسو كسسان ابسسن
المنّسسذر حكسسى الجمسساع صسسريًحا ، فكيسسف وهسسو يقسسول كسسالُمجمعين ، ولسسم يجعلسسه

ًعا؟ا إجما
َد عنّبسة وقد ثبَت أّن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنّه ، لّما أرا
ٍءا في أرض عبد اللسسه ًيا لمعاوية - عنّه- أن يجري عين ما بن أبي سفيان وكان وال
ليوصلها إلى أرض عنّبسة أبى عبد الله بسسن عمسسرو ، وركسسب هسسو وغلمسسانه وقسسال
ّلمسسه خالسسد بسسن سسسعيد بسسن ّنّا أحد ، ولّما ك والله ل تخرقون حائطنّا حتى ل يبقى م
العاص في ذلك احتّج عليه بما سمعه من النّبي صلى اللسسه عليسسه وسسسلم : "مسسن
ٌق ٌد" ، فهسسذا فهسسم صسسحابّي وعملسسه بالحسسديث وهسسو موافسس ُقتل دون ماله فهو شهي

ُفه عن غيِره من الصحابة. ُينّقل خل ّلذي ل ُمخّصص له ولم  لعمومه ا
ّلسسذي ذكسسره ابسسن المنّسسذر ُفسسرض جسسدلً أّن السسستثنّاءا ا ُتنّّزل مع الخصم و ولو 
صحيٌح ، وأّن قوله كالجماع كحكسايته الجمسساع الصسريح ، وأّن إجماعسساته مقبولسسٌة
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ُيسسستدّل بهسسا علسسى تخصسسيص الحسسديِث ، وأّن اسسسم السسسلطان يشسسمل المسسسلم
ّلم بكّل هذا وأعرضنّا عن عموما الحديث ، وعسن عمسل عبسسد اللسسه ِفر ، لو ُس والكا

ٌد من الصحابة. ُيخالفه أح ّلذي لم  بن عمرٍو رضي الله عنّه ا
ّله ول ريسسَب مسسن أراد السسسلطان العسسدوان علسسى ُتنّّزل في كّل هذا ؛ فمح لو 
ٌد بمثل ذلك في عرِضِه ، وأهل العلم حين فّرقوا بين العسسرض ِلِه ، ول يقول أح ما
والمال في وجوب الدفع في الّول وجوازُه في الثاني دون وجوٍب على الصّح ،
ّلسسة بعينّهسسا ًءا بخلف العسسرض ، وهسسذه الع ُلُه ابتسسدا ّللوا ذلسسك بسأّن المسسال يجسوزُ بسسذ ع
ّلذي ل يجوزُ بذله ولو كسسان ِعرِض ا ُع عن ال ٌةا في النّفِس ، فإن جازَُ له الدف موجود
ًءا ، ُلها ابتسسدا ّنها كالمال ل يجوزُُ بذ ًنا ، فإّن الدفع عن النّفِس جائٌز ل الصائل سلطا
ُيدفع عن العرض ، ولول النّصوص في الباب لقيَل بوجوِب الدفع عن النّفِس كما 
ّلٍة أطال الفقهاءا الكلما فيها. ولكّن النّصوص فّرقت بينّهما في حكم الوجوب لع

ّدما كما والصواب هذا دون المسسسلم السسسلطان فسسي المنّسسذر ابسسن كلما أّن تقسس
ٍم غيُر وهو ، الكافر ّل ّتى مس وعمسسوما الصسسحابي عمسسل بسل المسلم السلطان في ح

ّية على داّل الحديث ًنا. كان ولو الصائل دفع مشروع سلطا
ّله وهذا ٍر سلطاٍن صياِل في مفروٌض ك ّيته على كاف بلد فسسي الحسسال أّمسسا ، رع
ِة علسسى وعملئهسسم الصسسليبيين مسسن صسسياٌل فهسسو ، المجاهسسدين مسسع الحرميسسن شسسوك
ّوةا المسلمين ِما وق ِهم المجاهديَن استئصال على دؤوٌب حثيٌث وعمل ، السل ِت برّم

ِله وأقّل ، ِة طويلًة سنّين اعتقالهم أحوا ، الحرميسسن بلد فسسي الصسسليبيين أمسسِن لرعاي
ّنه كما ّق في أ ٍر من صياٌل ، العاملين المجاهدين ح ِد على كاف ِه سبيِل في الجها اللسس

ٌءا نفِسه ِة من وجز ِه المجاهدون خرج من مدافع ِد ً لجها جمعسسوا مسسا وجمعسسوا ، أصسسل
ُق فما ، فيه الله أحكاما لقامة الصسسليبيين وبيسسن بينّسسه ليحسسول عليه الصائل بين الفر

ِتهم استقبَل إذا ِه والصائِل ، مجّمعا ّد وهو علي َةا يعسس ّد للجهساد للسذهاب أو لسسذلك؟ا العس
ِرها العراِق في الله سبيل في السلما؟ا ثغور من وغي

ُيقال ، المن شبهُة وأّما : فيها ف
ً  : المن مطلٌب شرعّي ، وهو نعمٌة من نعم الله على عباده ، وامتسسّنأول

ًنككا﴾الله بها على قريسسٍش فقسسال :  ّنككا جعلنككا حرًَّمككا آم ّلككذّي﴿﴿أولم يككرَّوا أ ا
ّلككذّين، ووعسسد بهسسا المسسؤمنّين : ﴾﴿ أطإعمهم من جوٍع وآمنهم من خوٍف ا

ٍم أولئك لهم المُن وهم مهتدون﴿ .آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل
ًيا  : ل يكون المن إلّ بحفظّ الضروريات الخمس السستي اجتمعسست عليهسساثان

ٍد إغفسسال المسسن ّيات وأولها حفظّ الديِن ، فليس لحسس الدياُن ، وأهّم هذه الضرور
ًنّا ِنّه ، لم يكن آم الدينّي عنّد الحديث عن المن ، فمتى لم يأمن النسان على دي

ًنّا. ولم يكن ما هو فيه أم
ًثا ّية ، فقد جعل الله المنثال  : ل يمكن تحصيل المن بغير الطرق الشرع

ٍم ، فمن أراد أن يحّصل المن بغيسر اليمسان ّلذين آمنّوا ولم يلبسوا إيمانهم بظُل ل
فقد ضّل السبيل ، فضلً عّمن يطالب بترك اليمان لجل المِن.
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ّيسسة ، ومثلسسه العافيسسة والسسسلمة مسنرابًعا  : المن نعمٌة من نعم الله الدنيو
ٍءا مسسن الواجبسسات الشسسرعية الفات والدواءا ، ولو فرض تعسسارض المسسِن مسسع شسسي
وجب تقديم الواجب الشرعّي ، كما أّن الجهاد ل يسقط لحتمال الجراحات فيه
ّيسسة ، والحتجسساج ، ول شّك أّن الجراحة من فقدان نعمسسة السسسلمة والعافيسسة البدن

ّتبع الُهدى﴾بالمن والمحافظُة عليه من طريقة مشركي قريٍش  وقالوا إن ن
ُيجككبى إليككه ًنككا  ّكُّككن لهككم حرًَّمككا آم ّطْف مككن أرِضككنا أولككم نم ُنتخ معك 

ّنا ولكُّككّن أكككثرَّهم ل يعلمككون َع﴿ثمرَّات كّل شككيٍء رزًقككا مككن لككد  وأتبسس
َتها فتلكككسبحانه هذه الية بقوله : ﴾ ِطرَّت معيش وكم أهلكُّنا من قرَّيٍة ب

ّنا نحُن الوارثيَن﴿ ُك ُتسكُّن من بعِدهم إلّ قليلً و .مساكنهم لم 
ّد من القتِل﴾وقال ُسبحانه :   مسسع كسسون القتسسِل مسسن أكسسبر﴿والفتنُة أش

صور ذهاب المِن ، ولكّن الفتنّة التي هي الشرُك ومنّه الحكم بغير ما أنزل الله
أكبُر منّه ، والعاقل فضلً عسسن العسسالم يعلسسم أّن أدنسسى المفسسسدتين ترتكسسب لسسدفع

العلى ، خاصًة وقد نّص على ترجيح إحداهما على الخرى.
ّد للنسان من المرور بالخوف كما قال تعالى :  ّنكُّم بشيٍء﴾ول ب ولنبلو

من الخوف والجوع ونقصٍّ من الموال والنفككس والثمككرَّات وبّشككرَّ
ُءا ﴿الصابرَّين ُأممهسسم كسسان أمسساما مسسن آمسسن منّهسسم البل ُبعسسث الرسسسل إلسسى  وإذا 

ُيسسؤمن العسسذاب والبلءا ، يعقبسسه ُيسر والفرج ، وأماما من لسسم  والمتحان يعقبهما ال
خزي الخرةا ولعذاب الخرةا أخزى.

بل إّن ما يشتكيه كثيٌر اليوما من ذهاب المن إذا استجابوا لله والرسسسول ،
وموازُنتهم بين الخذ بفريضة الجهاد ، والركسسون إلسسى الدعسسة والمسسن ، هسسو عيسسن
ُيبتلون بالخوف ل يكون لبتلئهم معنًّى إن لم يكن المسسن البتلءا المذكور ، فمن 

متخايلً لهم في طريق الضللة إن هم سلكوه.
وقد ذاق الصحابة مع رسول الله صلى الله عليسسه وسسسلم الخسسوف مسسراًرا ،
حتى كان من أخبارهم في أحد والخنّدق وغيرها ما كان ، وثبتوا وصبروا لعلمهم

بأمر الله وحكمه ، وعاقبة الستجابة له والمتثال لمره.
ولّما نوزُع أبو بكٍر الصديق رضي الله عنّه في إخراج الجيوش من المدينّة
، وبقاءا المدينّة بل حاميٍة تحميها ، قال قولته المشهورةا : والله لو أخذت الكلب
بأرجل أزُواج النّبي صلى الله عليه وسلم ما تركت إنفساذ الجيسسش ، أو كمسا قسسال

رضي الله عنّه. 
ّدق به من الحديث عن واقع المن في بلد الحرميسسن ، لخامًسا ُيتش  : ما 

نصيب له من الصّحة في الواقع ، وإن كان من ل يعتمد إلّ العلما الرسمّي في
ُيحكسسم فيهسسا ٍد ل  مصادره يوشك أن يتوّهم ذلك ، ول يمكن أن يكون المن في بل

ًدا ، بل الحصُر والعمومُا في قسسوله تعسسالى  ﴿أولئك لهككم المككُن﴾بشرع الله أب
داّل على انحصار المن فيهم ، وعلى شمول ذلك لكل المن في الدنيا والخرةا.
ٌد فسسي ظسسّل ّكسسد ذلسسك ، فسسالمن السسدينُّّي مفقسسو والواقع في بلد الحرميسسن يؤ
ّبسسق ُيط تعطيل الشريعة وتحكيم القوانين ، ودخول الرشسساوى والشسسفاعات فيمسسا 
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مسسن الشسسريعة فسسي المحسساكم ، ومسسع وجسسود وسسسائل العلما السستي تنّقسسل الفجسسور
والفسوق حتى تدخل بها البيوت.

ٍءا مما يرد علسسى والمن على العراض تتنّازُعه الذئاب ، ومن نظُر في شي
الهيئات ، أبكاه ما يرى وهاله ما يسمع من البليا السستي تحسسدث ويسسستمريها كسسثير
من النّاس ، ونحن نرى خطوات الطواغيت في الدمج وبطاقة المرأةا وتصويرها

، وما يقع من جرائم تحت شعارات بعض الجمعيات النّسائية المشبوهة.
والمن على الموال وغيره ، وسائر أنواع المن مما يكاد يفقسسد فسسي كسسثير
ًدا مسسن البلد من المنّاطق ، ويتنّاقص في المنّاطق الخرى ، ول يقول أحد إن بلسس
ًدا عما كسسان عليسسه قبلسسه ، بسسل الحسسال زُاد فيه المن في السنّين الخيرةا يوًما واح
ُيصلح الحال. ًةا ، نسأل الله أن  ٍما رداءا في هذا الجانب على رداءاتها تزداد كل يو

ومن أراد أن يعرَف طرًفا من هسسذا البسساب ، فليسسسأل مسسن هسسو قريسسٌب مسسن
ٌءا فسسيالواقع في  ّتى إّن كثيًرا من القضايا الكسسبيرةا ، سسسوا الهيئات أو الّشرط ، ح

ُيعمسسل ُتسّجل أصسسلً ، ول  ّد قضايا صغيرةا ، ول  الجنّايات أو في غيرها ، صارت تع
على علجها والنّظُر فيها.
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المصككالح : فقككه الخككامس البككاب
والمفاسد

ّلسسّي العتمسساد في عليهم والمعترضون للمجاهدين المخالفون يجتمع يكاد الك
ِة أصول عن باقتضاٍب الحديث أو ، التامّا والعراض ، والمفاسد المصالح على ّل الد

ّية ّدما وقد ، الشرع ُأغلوطة عن الحديث في تق الواقسسع الواقِع) أّن على المحافظُة (
ٌةا الموجود ُد تفتأ ل قائمٌة مفسد ِما بمّر وتتضاعُف تزدا ّيا الدين في الفقه فتماما ، ال

لنسسه بسسل ، المصسسلحة فيسسه رأوا المجاهسسدين لّن ل ، المفسسسدةا هذه درءا على القياما
مسسن نعلمسسه ل ومسسا ، الظُسساهرةا للمصسسالح تضسسّمنّه مسسع ذلسسَك قبَل من الشرعّي المُر

ِة المصالح الشرعّي. المر تضّمنّه مما اللُه ويعلمه الباطنّ
السسدين تشسسويه فسسي والعلمسسانيون والعصرانيون المنّافقون منّه دخل ما وأكثر

لّمسسا ؛ والمفاسد المصالح باب أحكامه وتبديل نصوصه وتحريف به والتلعب اليوما
ٍة إلى يحتاج ل فيه الدخول أّن رأوا ٍما رسوِخ أو آل وكسسثيٌر ، الشسسرعّي العلسسم فسسي قد
ّلسسذين الصسسحوةا دعسساةا أو الرسميين من يسسستنّد ، المجسسّن ظهسسر للمجاهسسدين قلبسسوا ا

ًدا فسسي ضعفه سواءا ، العلمّي لضعفه والمفاسد بالمصالح الستدلل إلى تاّما استنّا
ّلذي الموقف في ضعفه أو ، نفسه ّلسسة عسسن أعسسزَل وقفسسه ا ًدا ، الد ّينّسسة عسسن مجسسّر الب

والحّجة.
ّلم ما أكثر من الستصلح ودليل ّلة من العلم أهل فيه تك مسسا أكسسثر ومن ، الد

ًطا البواب أقّل ومن ، فيه اختلفوا ّييَن كلما فسسي وتحريًرا ضب فسسي والكلما ، الصسسول
ِله البسساِب تأصسسيِل ّدا يطسسول وتفصسسي يمكسسن ول ، المختصسسر هسسذا يسسستوعبه ول جسس

ّنما ، بالتبع فيه ورد موطٍن في استعراضه ّبُه وإ ِد ُأن ُتهسسا التي التسع بالقواع فسسي ذكر
ُدها  ،الرَّيككاض" تفجيرَّات على العترَّاض انتقاض: " رسالة وإن هنّسسا وأعيسس
الحصر:  جهة على ل أمثلًة ُكتبت كانت

ً ٍر أو نّص (من بدليٍل وجودها مع الحكم ثبت التي المفسدةا : أّن    أول أو تقري
معتبرةا. قياٍس) غير أو إجماع
ًيا ِغي التي المفسدةا : أّن  ثانس ِله في المعتاد عن الخارجة هي ، الحكم ُتل ، مث

لصله. اللزُمة المفسدةا عن الزائدةا
ًثا ٍةا تعطيل إلى اعتبارها ُيفضي التي المفسدةا : أّن  ثالس الدين شعائر من شعير

لغيٌة.
ًعا العاما. الضرر لدفع يحتمل الخاص الضرر : أّن رابس

ّنّاظر : أّن خامًسا ينّاله من لكل فيه نظُره يكون أمر في والمفاسد المصالح في ال
المسلمين. من المر هذا

ّدين أصول ترك : أّن سادًسا الطلق. على المفاسد أعظُم الّشرك ووقوع ال
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ًعا ٍر في المفسدةا تقدير : أّن  ساب والمعرفة الّشرعّي العلم لهل يكون ، أم
ّية به. الدنيو

ًنّا ًةا يكن لم ما والمفاسد المصالح تقدير في المير اجتهاد : أّن ثامس ، محضًة مفسد
ّدمٌا غيره. على مق
ًعا ّنّاظر : أّن  تاس ًةا أماراته كانت ما على ُيحاسب والمفاسد المصالح في ال ظاهر
ِر نفِس في وقع ما على ل ، نظُره وقت ّ الغيَب يعلم ل إذ ، الم ّدر وقد ، الله إل ق
ّنّبي ، المجاهدين من بعده من وكذا الجهاد أمر من أموًرا وسلم عليه الله صلى ال

ّدر. ظّن ما غير على فوقعت وق

ً أو     نصّّ     (من     بدليٍل     وجودها     مع     الحكُّم     ثبتّ     التي     المفسدة     : أّن     أول
معتبرَّة.     قياٍس)ٍ غيرَّ     أو     إجماع     أو     تقرَّيرٍَّ

ُةا فأّما ُتخرج ، الولى القاعد َد ف ٍةا وجود ُيورد من إيرا العلم مع الجهاد في مفسد
ًةا كانت بعينّها المفسدةا هذه بأّن ّنّبّي زُمن موجود كإيراد ، وسلم عليه الله صلى ال
ُد من ِر ّطاقات ذهاب ُيو ّية ال وما ماتوا ما عنّدنا كانوا : لو ويقول ونحوه ، الدعو

ّنّبّي كان وقد ، قتلوا ٍد كّل الجهاد في ُيخرج وسلم عليه الله صلى ال تفريٍق دون أح
ّتى الّصحابة وكذا ، ُقّراءا من مئاٌت مسيلمة حرب في ُقتل ح باطلٌة الُحّجة وهذه ، ال

ّنّبي زُمن المذكورةا المفسدةا بوجود ّطل أن دون وسلم عليه الله صلى ال الحكم ُيع
ّنّّص ، لها أنفسكم عن فادرؤوا : "قل اليات في عليها والرد ، بطلنها على وبال

مضاجعهم. إلى القتُل عليهم كتب الذين لبرزُ بيوتكم في كنّتم لو "قل الموت" ،
َد ُتخرج كما ّو جّر ُيورد من إيرا ّنّبّي زُمن ذلك لوجود ، المسلمين بلد إلى العد ال

ٍر غزوةا في للمدينّة وجاؤوا ، بالقتال قريًشا بادأ حين ، وسلم عليه الله صلى ، بد
ٍد. وأح

ُتخرج ٍر أبا فإّن ، البلد وزُعزعة ، المِن ذهاب ُيورد : من أيًضا و ّديق بك أخرج الّص
وسلم عليه الله صلى النّبي أزُواج أرجل الكلب جّرت لو : والله وقال ، الجيوش

ّنه مع ، عنّه الله رضي قال كما أو ، الجيوش إخراج تركت ما ملزًما كان إن أ
ّنّّص أسامة جيش بإخراج ّدين قتال فإّن ، بال بأّن علمه مع ، كذلك ليسوا المرت

ِة حول العراب بعض ّبصون. كانوا المدينّ يتر

ًيا في     المعتاد     عن     الخارجة     هي     ،     الحكُّم     ُتلِغي     التي     المفسدة     : أّن     ثان
ِله لصله.     اللزمة     المفسدة     عن     الزائدة     ،     مث
ّية القاعدةا وأّما ٍر نوِع على ُبنّي ما الحكاما من فلّن ، الثان ّتب إن فالموُت ، ضر تر
، الوجوب به يسقط ضرًرا كان ، المنّكر عن والنّهي المعروف المر واجب على

ّتب إن أّما والموال. النفس تلف على مبنّاه القتال لّن ، فل القتال على تر
ّد منّه يلزمُا القتال أّن كما ّو ر ، المسلمين من النّيل ومحاولة ، وانتقامه ، العد

ٍءا وحصول ٍد في المشركون سبى وقد ، محالة ول له هذه مآربه من شي امرأةا أح
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ّطل ل المفاسد فهذه ، المسلمين من ّنها ، لها الجهاد ُيع المعتاد عن تخرج لم ل
ٍد. قتال لكل ملزُمٌة وهي ، مثله في وجها

ٌد وهذا ّطر ُته تكون ول ، الكثيُر المال فيها ُيدفع فالّزكاةا ، الحكاما سائر في م كثر
ً أّن ولو ، لها مسقطًة ّيا رجل ّ له يحصل فلم ، الّصلةا لطهارةا الماءا احتاج ثر إل

يدفع كان وإن ، التيّمم له وجازُ يشتريه أن عليه يجب لم ، المثل ثمن من بأكثر
وهكذا. ، المال ثمن أضعاِف أضعاف الّزكاةا في

ًثا من     شعيرٍَّة     تعطيل     إلى     اعتبارها     ُيفضي     التي     المفسدة     : أّن      ثالك
لغيٌة.     الدين     شعائرَّ

ٍم إلغاءا على بالمفسدةا الستدلل : فإّن الثالثة القاعدةا وأّما إن ، الحكاما من حك
ٍةا إلغاؤه به أريد ٍة لمد به ُأريد إذا ما بخلف ، صّح ، مكاٍن دون مكاٍن في أو ، قليل

ٍءا فيستدّل ، الجهاد تعطيل يريد من يفعل كما ، الحكم أصل تعطيل من بشي
ّلتهم ّية. الجهاد شعيرةا باب لغلق ُطردت لو والتي ، المعروفة أد ّل بالك

العام.     الضرَّر     لدفع     يحتمل     الخاص     الضرَّر     : أّن     رابكًعا
ّترس قتل ضرر احتمال : تفيد الرابعُة والقاعدةا ً ال عموما عن الضرر لدفع مثل

ٍءا وقوع احتمال تفيد كما ، المسلمين الموال من ونقٍص والجوع الخوف من شي
ٍءا في والثمراِت والنفس بلد عاّمة عن الضرر لدفع ، السلما بلد من شي

المسلمين.

ّناظأرَّ     : أّن     خامًسا فيه     نظرَّه     يكُّون     أمرَّ     في     والمفاسد     المصالح     في     ال
المسلمين.     من     المرَّ     هذّا     يناله     من     لكُّل

ّد الخامسُة والقاعدةا ٍد في والمفاسد المصالح يقيس من على : تر بلد من بل
ِةا بترجيح ويجزما ، السلما ِره في يكون أن دون ، المفسد ً نظُ من تحّصله ما ، أصل
ّفار فجهاد ، الخرى المسلمين بلد في مصالح ُك ّقق ال هي التي النّكاية مصلحة ُيح
ّلما ، السلما بلد عن دفعهم إلى السبيل النّكاية ازُدادت القتال ميدان وّسع وك
ًفا ًةا أضعا المرهقة المن تكاليف جهة ومن ، والرعب الخوف جهة من ، كثير

ّقعهم جهة ومن ، لقتصادهم ّيات تو ٍد كّل في للعمل ومن ، يخشونه مسلٌم فيه بل
ّطل جهة بلد. كل في ورسوله لله حرٌب هي التي مصالحهم تع

ُع ٌع القاعدةا ومشرو ّي مشرو وهؤلءا ، المة لمجموع محّصله ، عالمّي جهاد
ّية للجبهة ينّظُرون ُيغفلون ، وحدها الداخل ول ، الخرى المسلمين بلد النّظُر عنّد و
ينّدفع بما عنّها العدوان دفع في يسعون هم ول ، ذكرها يوردون ول ، إليها يلتفتون

ذلك. على يحّرضون ول ، بمثله

ّدين     أصول     ترَّك     : أّن     سادًسا على     المفاسد     أعظم     الّشرَّك     ووقوع     ال
الطإلقا.
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ّد في : مهّمٌة السادسة والقاعدةا ّفار والى من على الّر ُك ّوغ أو ، ال أو ، ذلك س
ّنهم ، المصلحة بحّجة فعله لمن اعتذر ّوتوه مما أعظُم مصلحًة يحّصلوا لن فإ من ف

ّتقوا ولن ، التوحيد ًةا ي الّشرك. من فيه وقعوا مما أعظُم مفسد
ٍر كل قتال لزومُا هذا على ُيورد ول ٍم كّل على والخروج ، الفور على كاف ّد حاك مرت

ّوةا كانت مهما للشرك الرجل فعل بين الموازُنة عن حديثنّا فإّن ، والقدرةا الق
إزُالة تأخير عن ل ، المصلحة وتحصيله للتوحيد حفظُه وبين ، المفسدةا وركوبه
المشركون. يفعله الذي الّشرك

الّشرَّعّي     العلم     لهل     يكُّون     ،     أمرٍَّ     في     المفسدة     تقديرَّ     : أّن      سابًعا
ّية     والمعرَّفة به.     الدنيو

، الجهاد في الواقعة المصالح جنّس يعرف ل من أّن تعلم السابعة القاعدةا ومن
ٍة من به له بصر ول ٍة أو تجرب ٍة دراس النّظُر يمكنّه = ل التجربة مقاما تقوما ومعرف
ٌد يكون ل الذي الجهاد في المعتاد من هي هل المفسدةا عين في أما بدونه جها
ّطاقة عن وخارجٌة طارئة هي ذلك. ونحو ، ال
أن ، المفسدةا عرف وإن يمكنّه ل ، صحيح ونظٌُر شرعّي علٌم له ليس من أّن كما

ّية المفاسد بين ُيوازُن ّية والضرار تقع التي الدنيو من وكّل ، ذلك ونحو ، الدينّ
ّية من له الجانبين المسألة. في الحديث جاهله على ُيحّرما ما الهّم

ًنا يكُّن     لم     ما     والمفاسد     المصالح     تقديرَّ     في     الميرَّ     اجتهاد     : أّن     ثامك
ًة ّدٌم     ،     محضًة     مفسد غيرَّه.     على     مق
ّثامنّة والقاعدةا ُيقدما القاعدةا كتنّظُيم ، جيٍش كّل في تكون ، ال عمٍل على : 

ّي ِد للمصالح تقديرهم يختلف قد الجيش آحاد فإّن ، جهاد أن يمكن ول ، والمفاس
ُه منّهم الواحد ُيخالف في صحيًحا نظًُرا فنّظُر ، به أمر ما المير فعل وقد أمير

ِة به. أمرهم ما واختار ، المسأل
كان سواءا ، أميرهم بأمر ائتمروا ، المبارك العمل بهذا قاموا الذين والمجاهدون

ِةا في أسامة عليهم أّمره من أو ، أسامة أن لهم وليس ، عنّه وصدروا ، الجزير
ٍر الجهاد يتركوا ّدره لتقدي ُدهم. ُيق النتقاض. من اهسأح

ّللون ينّظُرون ، المتراجعين من بها المحتّجون والمفاسد بالمصالح والمتع
ُيهملون مصالح في َد ويرتكبون مفاسد ويتحاشون ، مصالح و فمنّها ، مفاس

ّية والحركات المجاهدين ضربهم ّلتي الحركات في ، جانبها من وتوهينّهم ، الجهاد ا
العراق. في كالجهاد بصّحتها النّاس أكثر ُيقّر

ّد المفسد الطاغوت تقوية ومنّها ِه وش ّهم بالنتصار شعر حين ، أزُر ّنه وتو أ
ِنه من ذلك يتبع قد وما المور بزماما أمسك ّيته طغيا ّده للمؤمنّين وأذ أبواَب وس
الخير.
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ّنهم ومنّها ّهلوا : أ ّلط للطاغوت س فلسسو ، المجاهسسدين مسسن بيده من على التس
ِد من الصفاةا في أعنّاقهم قطع َهم أن بعد الغ ّنهم النّاس أو قائل ول لهم مستنّد ل أ

ِدهم عن تراجعوا لهم المؤيدين وأّن ، بقولهم المجاهسسدين أحسسوال مسسن وأعلُم ، تأيي
ٍد كّل إلى أحّب الشهادةا أّن ِة من وأعلُم ، الحياةا من منّهم واح الشهادةا أّن الشريع

َياِن فهما النّصر أخُت لهم ينّفي ل ، مصلحة للمجاهدين العاقبة كون ولكّن ، الُحسنّ
ًبا عليهم المعين كون ًةا مرتك ّكٌة فالجهة ، مفسد ّق في مختلٌف والحكم منّف كّل. ح

وإن ، المجاهسسدون بهسسا ُيضسسرب كتابسسًة أكتسسب : ل يقسسول الفهسسد ناصٌر كان وقد
ًأ منّهم رأيُت ّينّسسُت خط ّ ، النّظُسسر بعسسض هسسذا وفسسي ، وبينّهسسم بينّسسي فيمسسا لهسسم ب أّن إل

ّلذي المقصود ِه ذهب ا ٌد إلي ّق ، صحيٌح مقصو أخطسساءا فسسي الممنّسسوع البيسسان أّن والح
ُةا منّسسه ُيفهسسم مسسا أو ، لهسسم ولمٌز لصورتهم تشويٌه فيه كان ما هو المجاهدين السسبراءا

حقسسوقهم حفسسظّ مسسع المجاهسسدين بعسسض أفعال من لفعٍل تخطئة كان ما أّما ، منّهم
ّد الشرعية ٌع المغسسرِض علسسى البساب وسسس سسائر فسسي البيساُن ُيشسرع كمسا ، فمشسرو
والقوال.  الفعاِل

ّلذي النّقل إلى التنّبيه المهّم ومن ّيم ابن عن الفهد ناصٌر ذكره ا ّنه الق : قال أ
عمليسسة تحريسسم علسسى بسسه واسسستدّل ، ومآله نتيجته إلى فلينّظُر ملتبًسا المر كان إذا

ِة المحيا مسسن أكسساذيب إليهسسا اسسستنّد السستي النّتائسسج كسسون عسسن النّظُر وبقطع ، المبارك
َةا فإّن ، الطواغيت ّيم ابُن ذكرها التي القاعد ّلهسسا الق ّدد الملتبسسُس المسسر مح ، المسستر

ً وليسسس ، قسسولين بيسسن للترجيسسح قرينّسسٌة فيه النّتيجة في فالنّظُر ً دليل يقسومُا مسسستقل
ٍم ِما من بحك ُد ، الحكا عسسن الكلما عنّد التنّكيل في هو ذكرها التي التنّبيهات وسأور

والتفصيل:  التبيين إلى محتاٍج إجماٍل من بعضها في ما على ، المصالح
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المصلحة: مسألة في تنبيهات
الشسسرعي السسدليل عسسدما عنّسسد يكسسون المصلحة إلى النّظُر  أن: الول المرَّ
المعارض. 
الدين. على الحفاظ مصلحة إليها ُينّظُر مصلحة أعظُم  أن: الثاني المرَّ
ّية المصسسالح  أن: الثككالث المرَّ بسسأهواءا منّوطسسة ليسسست المعتسسبرةا الشسسرع

وشهواتهم. النّاس
يسوغ. ل المصالح قاعدةا بمجرد الستدلل  أن: الرَّابع المرَّ
وحيسسث ، المصسسلحة فهنّاك وجد حيث الشرعي الدليل  أن: الخامس المرَّ

التنّكيل. عن النّقل الدليل.انتهى عليها دل فقد المصلحة ُوجدت
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خاتمة : 
ّنسسا ، الله رعاك اعلم ٍءا دار فسسي أ ّنسسا ، ابتل ِر مسسن وأ ِءا دا ، فتسسٍن زُمسساِن فسسي البتل

ًنّا الرجل فيه ُيصبح ُيمسي مؤم ُيمسي ، كافًرا و ًنّا و ُيصسسبح ُمؤم دينّسسه يسسبيع ، كسسافًرا و
ّدنيا من بعرٍض ً تنّفّك فل ، ال ًعا الثباَت الله سائل ّلب إلى متضّر ّبت أن القلوب مق ُيث
فسسي أمسسن ومسسن ، الخسسرةا فسسي أمن الدنيا في خاف من أّن واعلم ، دينّه على قلبك
الخرةا. في خاف الدنيا

ًقا كان ومن ّل تمّسسسك ومسسن ، الضلل أودية إلى أسرع ، بالرجال دينّه في متع
َي ، بالدليل ِءا إلى ُهد ّنهمسسا ، رسسسوله وسسسنّة اللسسه كتاب عن تحد فل ، الّسبيِل سوا فإ
ّلذي الهدى ّتبعه من الله وعد ا يشقى. ول يضّل ل أن ا

بالطسساغوت الكفسسر عسسن وينّهساك ، السسلما أصسسول في ُينّازُعك من رأيَت وإذا
ِه سبيِل في والجهاد ٍما إلى وينّاديك ، الل ّياك ، ورسوله لله خيانتهم تعلم قو وإياه فإ

ّنه ، إليك تدنه ول ، إليه تدن ول ، العضال. الداءا فإ
ًى على مضيَت وإذا ٍةا وعلى ، الله من هد إلسسى تلتفسست فل ، الله نور من بصير
ّنهم الهالكين ّنك ول ، كثيٌر فإ ّذلون يغر ّوقسسون والمرجفسسون المخسس أمسسرك عّمسسا والمع

به. الله
ّنك واعلم َدك ولدَت أ َدك وتموُت ، وح ، وحدك وتحاسب ، وحدك وتبعث ، وح

ّثسسل ، وهسسواه لرغبتسسه اللسسه أمسسر تركسسَت أو ، وقلدته اتبعته من معك يحاسب ولن فم
اليوما. له واعمل ، الحساب يوما موقفك

ّذلين تخسسذيل اليسسوما تسسرى وأنسست وتشسسكيك ، المرجفيسسن وإرجسساف ، المخسس
ّككين ، واليهسسود للصسسليبيين الجزيرةا طواغيت عمالة من العمى أبصره فيما المش

الجهسساد مسسن فيها مراءا ل التي السلما أصول وفي ، دينّه ومحاربتهم بالله وكفرهم
ّ نعيشسسها السستي الحسسوال هسسذه فسسي وجسسوبه في يشك ل الذي الله سبيل في مسسن إل

نور. من له فما نوًرا له الله يجعل لم ومن ، بصيرته على الله طمس
يشغلك أو صارف عنّه يصرفك ول ، بالنّواجذ عليه فعض الهدى علمت ومتى

تسسرى الهسسدى من سبيل في نفسك وجدت ومتى ، عليه الثبات الله واسأل ، شاغل
ّفق لم النّاس أكثر ّنك وتظُّن باختيارك تغتّر فل ، إليه يو منّتخٌب الله من مصطفى أ
فسسالله ، والخسسرةا السسدنيا بخيسسري لك خاتٌم وتوفيقك له اختيارك وأّن ، المنّصب لهذا

ّق وعسسرف ، غسسايته يبلسسغ ولسسم الطريسسق سسسلك ممسسن رأينّسسا وكم ، ويختار يمتحن الحسس
عليه. الثبات يرزُق ولم اتبعه أو ، اتباعه دون وُصرف

ّقا الحق ُيرينّا وأن ، والهدى الحق على الثبات الله نسأل ، اتبسساعه ويرزُقنّسسا ح
ً الباطل ويرينّا عبسسده علسسى وسسسلم اللسسه وصلى ، أعلم والله ، اجتنّابه ويرزُقنّا باطل

أجمعين. وصحابته آله وعلى محمد ورسوله

وأربعمائسسة وعشسسرين أربعسسة عسساما شسسوال مسسن الرابسسع صسسبيحة الرشيد ناصر بن الله عبد وكتبه
وألف.
الشهر. من والعشرين الحادي يوما وتحريره مراجعته وتمت
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   ونار     جنات     السابعة: السجن     الوقفة
 

ّوه على ونصره أسره الله فك المقدسي محمد لبي عد
 

ُيعكر.. أو َيكسر أو ُيثمر أن إما بلءا السجن

ّددها المقولة هذه من تكّرست مقولة وهي تسميتنّا للبعض يحلوا كما السجون خريجو نحن نر
يسسدخلونه من على المتباينّة وآثاره السجن حقيقة تصف فهي ولذلك ، السجون في مشاهداتنّا
تعذيبه.  ساحات ويعايشون زُنازُينّه في ويمكثون قضبانه وبين أقبيته في ويعيشون

ن ويعرفه ذلك يعايش لم ومن ن كسثير عسن يصسدر بمسا يفاجسأ أو يعجسب فقسد قسرب ع رواد م
تصريحات.. أو تقلبات من السجون

ّوى فربمسا سساحاته فسي التعسذيب وفنّسون الذى وصسنّوف بلئسه ويلت وذاق عايشه من أما تسر
ّيث أو العكسسرةا التصسسريحات بعسسض منّهسسم بسسدرت إن أهله بعض على أحكامه يطلق أن قبل وتر

ّيث ، المنّكسرةا حتى تحسست تصسسدر قسسد والسستي لمنّهجهسسم المنّاقضسسة فتسساويهم متابعسسة فسسي ويسستر
الكراه..

المسسسؤولية يحمل أن يحل ل ولذلك ؛ والكراه للضغظّ تعرضه لمظُنّة الهلية قاصر فالسجين
ًا أقسسواله عسسن فيسسبين والقيد السر من يخرج حتى أقواله عن الكاملة أو ضسسغط أي دون مختسسار

ضسسغطهم وشسسدةا لهم الطواغيت عداوةا لضراوةا الجهادي التيار مشايخ في ذلك ويتأكد ؛ إكراه
ليسسست ذلسسك علسسى حسسّرض أو وجسسوههم في سيفه جّرد لمن عداوتهم شدةا أن عليهم.. فبدهي

لغيره.. كعداوتهم

وأمثسالهم الفهد ناصر والشيخ الخضير الشيخ عن صدر بما وراجعنّا زُارنا من كل نصحنّا ولذلك
والتريث ، أول السر في التراجعات أو الفتاوى من عنّهم صدر بما الغترار بعدما المشايخ من
كيسسد مسسن الله ينّجيهم بأن لهم والدعاءا ، المشايخ هؤلءا أعراض في ألسنّتهم إطالة وعدما ثانيا

أسرهم... الله يفك أن إلى والتريث الطواغيت

مسسن خسسرج مسسا عنّهسسم خسسرج لمسسا مصر في السلمية الجماعة قيادات عن ألسنّتنّا كففنّا ولذلك
مسسن على كلمنّا في نتحفظّ اليوما إلى ولزُلنّا المراجعات مسمى تحت السجون في تراجعات

قسسد من بخلف ، الله في وبلئهم وجهادهم دعوتهم سابقة لهم ونحفظّ السر في منّهم زُال ل
ً بالخسسارج كسانوا أو خرجوا مسن إليهسم نسسسب ومسا الرض إلسسى بعضسسهم إخلد سسساءانا فقسسد أصسل

ًا ساءانا كما انتكاسات بسسالتبري ومبسسادرتهم القاعسسدةا فسسي المجاهدين إخواننّا على هجومهم جد
ًا اقسسترفوا قسسد وكسسأنهم ؛ جهادية عمليات من به يقومون مما التوبة إلى ودعوتهم ، منّهم منّكسسر

ًا الفعل من لمكسسة واسسستهدافهم للمسلمين قتلهم بدعاوى عليهم التشنّيع في معتمدين ؛ وزُور
, مسع الخسسبيث إعلمهسا ويروجها الكافرةا الحكومات تعلنّها التي المعلومات على ؛ والمعتمرين

فهسسل !! وإل قبسسل مسسن بنّاره اكتووا وقد وإعلمها الحكومات هذه كذب جربوا قد أنفسهم أنهم
يسسستهدفوا أن يمكسسن المجاهسسدين مسسن وأمثسسالهم القاعسسدةا مجاهسسدي أن عاقسسل مسسسلم يصسسدق

ً ؛ غيرها أو جدةا أو الرياض في كانوا سواءا المسلمين مكة في المعتمرين استهداف عن فضل
َّدون كانوا إذا إل ؟ا! اللهم الحراما البلد طفحسست قسسد الذين آي بي والف إيه آي السي عملءا يع
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للتقاط يعتمرون الذين الطواغيت بالمعتمرين يقصدون أنهم , أو المسلمين من الجزيرةا بهم
منّاسكهم... في المسلمين على وللتضييق شعوبهم على يروجونها صور

فيه... كنّا ما إلى , وأرجع السترسال هذا عن للقارئ أعتذر

في استغلله في المجاهد أو الدعوةا صاحب يوفق عنّدما عظُيمة ثمرات يثمر قد السجن نعم
وتجسسارب تجاربه من , والستفادةا الدعوةا ونشر العلم وطلب كتابه وحفظّ وعبادته الله طاعة

ًا أصلب منّه ليخرج الخرين ًا وأشد مراس ًا بدعوته تمّسك ومنّهاجه. جهاده على وثبات

ّدل الله كعذاب النّاس فتنّة فيجعل عقبيه على المرءا ينّقلب بأن يكسر وقد ويسستراجع ويغير فيب
ُيخلد ّينّه.. فيغسسدو الدرب على وسار وأبصره الحق عرف أن بعد الرض إلى و الحسسق ُيلبسسس وتب

العافيسسة اللسسه نسسسأل ، ومتنّوعسسة كسسثيرةا ذلسسك وصسسور ، السسدين أعسسداءا عدوةا إلى وينّحازُ بالباطل
الختاما... وحسن والسلمة

ّكر.. والمعنّى وقد إلسسى كسان فسسإن ، المسسرءا طبيعسسة بحسسسب الجسسادةا عن المرءا يحرف قد أنه ُيع
الفكسسر خسسرج هسسؤلءا كيسسس ومسسن ، الغلسسو إلسسى والتعسسذيب والكبت القيد به انحرف أميل الشدةا

ّفر الذي التكفيري السجوني عنّسسدهم التكفيسسر وصار ، بالجملة والمجتمعات بالعموما الخلئق ك
ّتبع ل ًا تسسستثنّي ل وتشنّجية انتقامية أفعال ردود عن عبارةا بل الدليل ي علسسى كسسان مسسن إل أحسسد

بسسه انحسسرف أميل اللين إلى السجين طبيعة كانت وإن بحذافيرها معتقداتهم واعتقد طريقتهم
ّبسسع والمداهنّسسة التفريسسط أو العصسسري والرجسساءا التجهسسم إلسسى العلمسساءا زُلت قسسل أو الرخسسص وتت

ّهم قنّاعة عن ل وتبنّيها وأخطائهم مسسال السستي وتوجهسساته لرغبسساته لمنّاسسسبتها بل ؛ واستدلل وتف
لشسدةا المعيشسي عقلسه إليهسا وانحسسرف ارتضساها الستي أفكاره وبنّات ، السجن ضيق في إليها

القيد...

ّنّه بفضله تعالى الله ونجانا ، أهلها عايشنّا آفات كلها هذه وتثسسبيته وتوفيقه وإحسانه وكرمه وم
وتفريطهم.. التفريط وأهل وإفراطهم الفراط أهل من ؛ وحده

ًا تتفسساوت فيسسه اللسسه أعسسداءا وأذى السجن فتنّة أن هذا إلى أضف وضسسراوةا المختلفسسة للبلد تبعسس
ًا ، فيها التعذيب ًا ، الحقة وعقيدته بدعوته الدعوةا صاحب لمجاهرةا وتبع مسسن قربسسه لمدى وتبع

ًا للطواغيت عداوةا الشد الجهادي التيار ًا , وأيض , فسسأول المعتقسسل بهسسا يمسسر التي للمراحل تبع
التصسسال ومنّسسع التعسسذيب وسسساحات المتواصل والتحقيق النفرادي الحبس حيث العتقال أياما
إلسسى ونقلسسه أمسسره اسسستقرار بعد السجين ظروف من أشد الظُروف , هذه الخارجي العالم مع

بالنّاس... اتصاله يتيسر حيث ، العاما السجن

مسسن يمكن المعتقل عن صدر ما صدر والظُروف المراحل أي وفي ، كله هذا تفاصيل ومعرفة
والكسسراه للضسسغط مظُنّسسة عموما السجن يبقى حال كل وقيمته..وعلى مصداقيته تقدير خلله

آخسسر سسسجن إلسسى وتحويله ونقله ظروفه لتقلب عرضة فهو والسر القيد في داما ما فالسجين
عنّسسد فيهسسا والنّظُسسر مراعاتهسسا يجسسب التي الحوال من ذلك وغير ، مفاجئة ضغوط إلى وتعرضه
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لنّهجهسسم منّاقضة جاءات إذا ذلك وتصريحات.. ويتأكد فتاوى من السجنّاءا عن يصدر ما تمحيص
الولى.. وسيرتهم

فل السسسجين عسسن يصسسدر مسسا بحسسال ويتبصسسر ليعسسرف وفتنّهسسا السجون يعايش لم لمن هذا أذكر
ًا كسان إذا تراجعسساته أو السسسجن فسسي بتقلباته يتضرر , أو عليه بالحكم يتعجل ًا أو شسسيخ , متبوعسس

ّطسسع ولسسو بالعزيمسسة يأخذ أن كذلك كان فيمن الولى كان وإن القتسسل يختسسار , وأن حسسّرق ولسسو ُق
رمسسوزُ حسسق فسي ذلسسك ويتأكسسد المسسة على التلبيس وعدما دينّه صيانة سبيل في والهوان والذى
الدائرةا الملحمة خضم في إليهم تنّظُر والنّاس القليل من أقل لنهم زُماننّا في الجهادي التيار
كالماما سبقوهم بمن وأسوةا قدوةا ذلك في , ولهم يقولون ما ويسمعون والكفر السلما بين

قتسسال فسسي فتسسواه ليبسسدل جلسسده ُسسسلخ السسذي النّابلسسسي والمسساما تيمية ابن السلما وشيخ أحمد
بثبساتهم ذكرهسم اللسه رفسع ممسن وأمثسالهم الله رحمه ُقتل حتى يفعل فلم المرتدين العبيديين

الحق.. على

أمانسساتكم وتخونسسوا والرسسسول اللسسه تخونسسوا ل آمنّسسوا الذين أيها : ( يا تعالى قوله عن يغفلوا ول
ًا ) وليتذكروا تعلمون وأنتم أصسسحابه بعسسض له شكا لما وسلم عليه الله صلى النّبي حديث دوم
الرض فسسي لسسه فيحفسسر الرجسسل يؤخسسذ قبلكسسم مسسن كسسان : ( قسسد فقال مكة في المشركين أذى

ُيْمَشُط نصفين فيجعل رأسه على فيوضع بالمنّشار يؤتى , ثم فيها فيجعل الحديد بأمشاط , و
البخاري.  ) رواه دينّه... الحديث عن ذلك يصده , ما وعظُمه لحمه دون ما

التضرر أو المبتلين إخوانه في بالطعن المرءا يبادر ل حتى قدمنّاه ما اعتبار من بد فل هذا ومع
عليه كانوا ما على كانت فإن يتأملها , بل القضبان وراءا من تصدر التي وفتاواهم بتصريحاتهم

ّيسسرت وإن ونعمسست فبها قبل من الحق من الثلسسب إلسسى يبسسادر لسسم التفريسسط أو الفسسراط إلسسى تغ
ّيث ، لها قوله ظروف يعرف حتى قائلها على والطعن أصسسر , فسسإن عنّسسه اللسسه يفرج حتى وليتر

القتسسال المسسؤمنّين اللسسه كفسسى فقد حديث.. وإل حادث فلكل القيد في قاله ما على السعة في
ً بالمسلمين الظُن إحسان فالصل ، غيبته في أخانا وحفظُنّا الدين.. أنصار عن فضل

ًا قتسسل أو مسسات أفسسإن الرسسسل قبله من خلت قد رسول إل محمد : ( وما تعالى قال فقد وأخير
ًا الله يضر فلن عقبيه على ينّقلب ومن أعقابكم على انقلبتم ) الشسساكرين اللسسه وسيجزي شيئ

المسسوت وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى نسسبيه علسى كتب الله أن السلما أهل قواعد من قاعدةا فهذه
ّلق ) ولم ميتون وإنهم ميت ( إنك ّلق , وإنما بينّهم شخصه ووجود بحياته دينّهم ُيع به قلوبهم ع

يديه بين من الباطل يأتيه , ول الماءا يغسله ل الذي وكتابه وبدينّه يموت ل الذي الحي سبحانه
ذلك كان , وإذا لها انفصاما ل التي الوثقى بالعروةا استمسك فقد به تعلق فمن ، خلفه من ول

, فغيره المسلمين إلى وأحبهم الخلق أعز وسلم عليه الله صلى النّبي لشخص بالنّسبة كذلك
والتغييسسر الردةا طوارئ ؛ القتل أو الموت طوارئ إلى إضافة عليهم تطرؤ قد الذين البشر من

ًا السلما أهل فينّا , والصل بأشخاصهم دينّه المسلم يعلق ل أن أولى باب من والتبديل عموم
إل القائسسل قسسول قبسسول , وعسسدما التقليسسد عدما الخصوص وجه على الجهاد وأهل التوحيد ودعاةا
شرعي.. بدليل

بالوحي).  أنذركم إنما : ( قل لنّبيه تعالى قال

). أولياءا دونه من تتبعوا ول ربكم من إليكم أنزل ما : ( اتبعوا سبحانه وقال
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ًا الرض في ومن أنتم تكفروا : ( إن العالمين عن غنّي الله ودين حميسسد لغنّسسي اللسسه فإن جميع
..(

مسسن ويتخذ ببعض النّاس بعض ليبلو ولكن ، ورجال أنصار بغير أعدائه من لنتصر الله شاءا ولو
شهداءا.. المؤمنّين

ّيز الهّزات وهذه السسسوءا ظسسن بسسالله والرجسساف..الظُسسانين الذبذبسسة أهسسل عن الثبات أهل بها يتم
ً إل الصف يزيدون ل الذين ّنّات هذه مثل ينّتظُر كان , فمن خبال ّلل اله ومفارقته تخاذله بها ليع

ًا ببعده الصف وسيزداد الله , فأبعده الصف وتركه للقافلة ًا تماسك ًا.. ورّص وثبات

). الطيب من الخبيث يميز حتى عليه أنتم ما على المؤمنّين ليذر الله كان ( ما

فسسإن غيرهسسم أو المقدسسسي أو قتسسادةا أبسسا أو الفهسسد ناصسسر أو الخضسسير المشسسايخ يعبسسد كان فمن
راسسسخ ثابت الله دين فإن الله يعبد كان , ومن الفتنّة عليهم تؤمن ول معصومين غير المشايخ
ًا منّه الله علم ) ومن مستقيم صراط على ربي ( إن التغيير ول التبديل يعتريه ل معصوما خير
ًا بمثسل أمثساله ومسن منّسسه ونقاهسا الصفوف صفى ذلك غير منّه علم , ومن وعصمه ثبته وصدق

الهزات.. هذه

ْوا ( وإن ًا يستبدل تتول ). أمثالكم يكونوا ل ثم غيركم قوم
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