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إهداء
إلى من باع ديآْنه بعرض من الحياة الدنيا
الفانية التي ل تساوي عند الله جناح بعوضة

إلى من رضي لنفسه الدنية وقبع على عتبة
الطواغيت

ّلفّ هّم الدفاع عن أهل الردة، إلى من تك
إليكم هذا الكتاب ل لسواد عيونكم وإنما لحإقاق

الحق وإظهاره، وإبطال الباطل وزهقه .

إلى إخواني المجاهديآْن الذيآْن لم يآْرضوا حإياة
الذل، والدنيا بين أيآْديآْهم .

إلى مشايآْخ وأهل التوحإيد القابضين على
الجمر

إلى الغرباء في هذا العصر

إلى شيخي الحبيب أبي محمد المقدسي،
أبي عبد الله أسامة بن لدنو

إلى إخواني في شموخ السلما

إلى روح والدي العزيآْز ـ رحإمه الله تعالى ـ
وجعل قبره روضة من ريآْاض الجنة

أهدي هذا الكتاب

سائل المولى جل شأنه الخلصا والقبول

محمد السلفي الجزائري.
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مقدمة
الشيخ أبي محمد المقدسي

ُدّواالحمد لله القائل  ِـبـّي ـَعـ َن ُـكـّل  ِل َـنـا  لل ِلَك َجَع َذ َك (َو
ـٍض لـع َب ـى  َـل ِإ لم  لعُضُه َب ُيآْوحِإي  للِجّن  لنِس َوا ِلل ِطيَن ا َيا َش
ُه ُـلـو ّـبـَك ـَمـا َفَع َء َر لو ـَشـا َـلـ لوِل ـُغـُروًرا َو للـَقـ لخُرَف ا ُز

َتُروَن لف َيآْ لم َوَما  لرُه َذ ّلِذيآَْن َل،َف ُة ا َد ِئ لف َأ ليِه  َل ِإ لصَغى  َت ِل  َو
لم ـ ـا ـُه ـوا ـَم َتِرـُف لق َي ِل ُه َو لو ـ لرـَض َي ِل للِخَرِة َو ـا ِـب ـوَن  ُـن لؤِم ُيآْ

َتِرُفوَن ) ( لق )113-112: النعاما سورةُم

إذا رأيتئم"والسلما على رسئول اللئه القائئل:  والصلةا
الذين يتبعون مئئا تشئئابه منئئه فأولئئئك الئئذين سئئمى اللئئه،

"فاحذروهم

وبعد .. 

فإن قلب الكفر الكبر البواح وتصئئغيره إلئئى كفئئر دون
كفر لتسهيل الكفر والتجرييئئء عليئئه والتهئئوين مئئن مئئآله
ن عئادات المئة الغضئبية وسئنة يهوديئة وعئذابه؛ عئادةا م
خبيثة قديمة أخئئبر اللئئه تعئالى عنهئئا فئئي القئئرآن العظيئئم

لموحئئذر منهئئا فئئي الئئذكر الحكيئئم، فقئئال تعئئالى:  لنُه (َوِم
ِإّل لم  لن ـُهـ ِإ ِنّي َو َأـَمـا ِإّل  َـتـاَب  ِك لل َلـُمـوَن ا لع َيآْ ّـيـوَن َل  ُأّم

ّنوَن ُظ ُـثـّم، َيآْ لم  ليآـْـِديآِْه َأ ِب َـتـاَب  ِك لل ُبوَن ا ُت لك َيآْ ّلِذيآَْن  ِل ليآٌْل  َفَو
ِليًل ًـنـا َق َثَم ـِه  ِـب َتُروا  لـشـ َي ِل ّلِه  لنِد ال لن ِع َذا ِم ُلوَن َه َيآُْقو
لم ِمـّمـا َلـُهـ ليآـْـٌل  لم َوَو ليآـْـِديآِْه َأ لت  َـبـ َت َك لم ِمـّمـا  َلـُهـ ليآـْـٌل  َفَو

ُبوَن لكِس ًة،َيآْ َد ُدو ـ لـع ّيآْاًما َم َأ ِإّل  ّناُر  َنا ال َتَمّس لن  َل ُلوا   َوَقا
ُه َد ـ لـه ـُه َع ّـل ِلفَّ ال لخ ُيآْ لن  َل ًدا َف له ّلِه َع َد ال لن لم ِع ُت لذ ّتَخ َأ لل  ُق

َلـُمـوَن لع َت ّـلـِه ـَمـا َل  َـلـى ال ُـلـوَن َع َتُقو لما  لن،َأ َـلـى ـَمـ َب  
ـَحاُب لـص َأ ِئَك  َل ُأو ُتُه َف َئ ِطي ِبِه َخ لت  َط َأحَإا َئًة َو ّي َكَسَب َس

ُدوَن)  ِل لم ِفيَها َخا ّناِر ُه )81 -78: البقرةا سورةا(ال

فتأمل كلما الله في هؤلء القوما، وقل معي؛ مئئا أشئئبه
الليلة بالبارحة، أو كمئئا قئئال حذيفئئة لمئئا سئأله رجئئل عئئن

؟ قئئال: نعئئم آيات الحكم، وقيل: ذلئئك فئئي بنئئي إسئئرائيل
الخوةا لكم بنو إسرائيل، إن كانت لهم كل مرةا، ولكم كل

) .لتسلكن طريقهم قدر الشراك حلوةا، كل والله

فهؤلء الذين وصفهم الله في هذه اليئئات هئئم أحبئئاب
هئئذه الشئئبهة ( كفئئر دون كفئئر ) المتعلقئئون بهئئا، الئئذين
يدفعونها في نحر اليات المحكمات ليقلبئئوا الكفئئر البئئواح
والشرك الصئئراح إلئئى كفئئر أصئئغر أو عملئئي كمئئا يحبئئون
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لنتسميته حصرا للكفر الكبر في باب العتقاد، فقولهم ( َل
ًة َد ُدو لـعـ ّيآْاـًمـا َم َأ ِإّل  ّناُر  َنا ال مئئن: البقئئرةا سئئورةا( )َتَمّس

) هو حقيقة هذه الشبهة؛ فزعموا أنهم لن يئئدخلوا80 الية
النار إل أربعين يوما بعدد الياما الئئتي عبئئدوا فيهئئا العجئئل،
يعني أن الشرك البواح الذي فعلوه مع العجل حيئئن قئئالوا

َنـِسـَي ) َلُه ُموـَسـى َف ِإ لم َو ُك َلُه ِإ َذا  :ـطـه ـسـورة( ( َه
ُلوا: )88 اليآْة من َقا ّـتـى و ِكِفيَن حَإ ليِه َعا َل لبَرَح َع َن لن  َل )

َنا ُموَسى ) لي َل ِإ لرِجَع  ) فهئئذا91 اليئئة مئئن: طئئه سورةا( َيآْ
الشرك البواح عنئئدهم ل يعئئدو كئئونه كفئئرا دون كفئئر غيئئر

مخرج من الملة ول هو بمخلد في النيران ..

وهذا ل شك من ضحالة علمهم وجهالتهم وضللتهم؛ إذ
ل يفرقون بين الكفر البواح والشرك الصراح وبيئئن الكفئئر
الصغر؛ وجهلهم وضحالة علمهم هذه يتوارثها أحباب هئئذه
الشبهة جيل بعئئد جيئئل، وتوّرثهئئا كئئل طائفئئة مئئن طوائئئف
الجهل والضلل لطائفة أخرى مثلها فئئي الجهئئل والضئئلل
فئئي كئئل ملئئة، ولئئذلك وصئئفهم اللئئه فئئي اليئئات بقئئوله:
لن ِإ ِنّي َو َأـَمـا ِإّل  َـتـاَب  ِك لل َلـُمـوَن ا لع َيآْ ّيوَن َل  ُأّم لم  لنُه (َوِم

ّنوَن ) ُظ َيآْ ِإّل  لم  )78 الية من: البقرةا سورةا (ُه

وكذلك حالهم في زماننا وكذلك هو حال مشايخهم في
كل زمان ل يعلمون الكتاب إل أماني وإن هم إل يظنون 

فهم القشور وبالقشور قوامهم *** واللب حظ خلصة
النسان

سّخروا باطلهم وشئئبهاتهم ومئئا حرفئئوه مئئن النصئئوص
لنصئئرةا الطئئواغيت فئئي كئئل زمئئان؛ يرّقعئئون لكفرهئئم،
ويجادلون عن شركهم، ويهّونون من حكمهم بغير ما أنئئزل
الله وتشريعهم ما لم يأذن به الله وموالتهم لعئئداء اللئئه؛
فئئذلك كلئئه عنئئدهم كفئئر دون كفئئر ل يعئئدوا معصئئية مئئن
ّذبوا عليهئئا ُعئئ المعاصي التي هي تحئئت المشئئيئة؛ فهئئم إن 
فلن تمسهم النار بسببها إل أياما معدودات تماما كما زعم
عبدةا العجل الذين أسسوا لهذا المذهب الفاسد؛ ثم مصير
ّكمين غير ما أنزل اللئئه أولئك الطواغيت المشرعين والمح
والمحاربين لشرع الله؛ هئو مصئير الموحئدين عنئد سئدنة
التجهم وحاخامات الرجاء !! اشتروا بآيات اللئئه ثمنئئا قليل
فحرفوه وتلعبوا بئئه ارضئئاء للطئئواغيت وترقيعئئا لكفرهئئم
وصئئدا عئئن الخئئروج عليهئئم؛ فئئتراهم يكتمئئون مئئا يهئئدما
مذهبهم الفاسد، ويظهرون ويعظمون مئئا يظنئئونه يؤيئئدهم
وينصر عقائدهم الفاسدةا؛ تماما كما فعل من أسسوا لهذا
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المذهب الفاسد من المغضوب عليهم حين وضعوا أيئئديهم
على ما كن يكذب دعواهم في حكم الرجئئم فئئي التئئوراةا،
ولذلك قال الله عن أصحاب هذا المئئذهب الفاسئئد محئئذرا

ـّممّرهبا:  ُـث لم  ـِديآِْه ليآـْ َأ ِب ـاَب  َـت ِك لل ُبوَن ا ُت لك َيآْ ّلِذيآَْن  ِل ليآٌْل  ( َفَو
ِليًل ًـنـا َق َثَم ـِه  ِـب َتُروا  لـشـ َي ِل ّلِه  لنِد ال لن ِع َذا ِم ُلوَن َه َيآُْقو
لم ِمـّمـا َلـُهـ ليآـْـٌل  لم َوَو ليآـْـِديآِْه َأ لت  َـبـ َت َك لم ِمـّمـا  َلـُهـ ليآـْـٌل  َفَو

ُبوَن ) لكِس )79 الية من: البقرةا سورةا( َيآْ

ويآْل للصوصا النصوصا مما يآْحرـفـون ويآْـبـترون
ويآْبدلون ليشـتروا بـديآْن اللـه ثمنـا بخسـا دراهـم
معدودة وحإياة حإقيرة قصيرة ترـضـى الـطـواغيت
وتخنث لهم اـلـديآْن وتـسـخره مطـيـة لـهـم وـسـيفا
ـى مــن خــرج عليهــم أو كفرهــم و مســلطا عـل

جاهدهم. 

 أن كئئل مئئن فسئئد"فل عجب بعد هذا أن قال علماؤنا 
"من العلماء فقد شابه اليهود 

"ول غرابئئة أن يقئئول سئئعيد بئئن جئئبير رحمئئه اللئئه: 
 "المرجئة يهود القبلة

فقد عرفناك بالجذور وشيئا من أوجه الشئئبه، ونزيئئدك
من الشعر بيتا بعد أن عرفت أن اليهود هم من أسئئتعملوا
هذه المقالة في الترقيع للكفئئر البئئواح؛ بئئأن أعرفئئك بئئأن
أكبر دعاةا الرجاء في دين النصرانية كان بئئولس اليهئئودي
الذي تظاهر بالنصرانية ليحرف دين النصارى فسئئوغ لهئئم
تعطيل الشريعة وسن لهم تئئرك الختئئان ودعئئاهم لهمئئال
أحكئئاما التئئوراةا بئئدعوى أن تركهئئا ل يئئؤثر فيهئئم ول فئئي
إيمانهم، لن المسيح إنما صلب بزعمهم ليفديهم وينجيهئئم
فل يضرهم بعئئد ذلئئك مئئع هئئذا اليمئئان الفاسئئد ذنئئب، ول
حاجة لهم بالعمال فهم مؤمنون ولو تركوا جنس العمل !

فأهملوا الشريعة وعطلوا أحكاما التوراةا !!

ليؤسسئئوا المريسئئي وبشئئر صئئفوان بن الجهم جاء ثم
إن فقئئالوا السئئلما أهئئل بيئئن والرجئئاء التجهئئم لمئئذهب
وحئئتى يسئئتحل حئئتى يكفئئر ل والصئئناما للشمس الساجد

التجهئئم مخئئانيث عنهئئم ذلئئك فتلقف .. وحتى وحتى يعتقد
ّدثوه فطوروه زماننا في المرجئة وأفراخ مئئع ليتناسئئب وح
مئا بغيئر الحئاكم يكفئر ل فقئالوا؛ العصر طواغيت حاجات

اللئئه مئئع المشّرع يكفر ول الله حكم يجحد حتى الله أنزل
ول اللئئه إلى تشريعه ينسب حتى أو تشريعه يستحل حتى
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علئى يفضئله حئتى اللئه به يأذن لم ما تشريع متبع يشرك
ويسئئتحل يعتقد حتى الله أعداء متولي يكفر ول الله شرع
حجئئاجهم أرض وقلبنئئا مذهبهم نبشنا ولما .. قلبه في ذلك

التجهم مذهب تلقوا قد الوائل وأشياخهم أساتذتهم وجدنا
بئئن فئئالجهم !! اليهئئود وهئئم الول مصئئدره عئئن والرجئئاء

 ..الجعد عن مذهبه أخذ صفوان

عئئن بئدعته الجعئد أخئذ وقئئد: وغيره عساكر ابن وقال
لبيئئد أخئئت ابئئن طالوت عن بيان سمعان، وأخذها بن بيان
الذي الساحر أعصم بن لبيد ابنته، وأخذها أعصم، زوج بن

 .باليمن يهودي عن الرسول سحر

وأما بشر المريسي فكان أبوه يهوديئئا كمئئا روى ابئئن 
ة ( أنبأنئا الوالئد):ئ 1/291أبئي يعلئى فئي طبقئات الحنابل

السعيد، عن يوسف القواس، حدثنا أحمد بئئن عيسئئى بئئن
السكين قال: سمعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم لؤلئئؤا
يقول: مررت في الطريق، فإذا بشئئر المريسئئي، والنئئاس
عليه مجتمعون، فمر يهودي، فأنا سئئمعته يقئئول: ل يفسئئد

يعني: أن أباهالتوراةا، عليكم كتابكم، كما أفسد أبوه علينا 
. اهئ .كان يهوديا

فها قد عرفناك بالجئئذور وعرفنئئاك بئئالرابط بيئئن أهئئل
التجهم والرجاء وبين اليهود، وفهمناك بعض معئئاني قئئول

السلف ( المرجئة يهود القبلة ) ..

محمئئدوبقي أن نتركك مع كتاب أخينا الشئئيخ الفاضئئل 
كشئفالسلفي الجزائري حفظه الله تعالى ونفع به الئذي 

هذه الشبهة وأبان سخافة عقول المحتجين بها المنئئئزلينها
في غيئئر منئئئزلها والمسئئتعملينها فئئي الئئترقيع للطئئواغيت
والتسهيل للحكم بغير ما أنزل الله والتهئئوين مئئن تعطيئئل
الشريعة والصد عن الخروج على معطليها والتخئئذيل عئئن

جهاد شانئيها وأعدائها ..

ولقئئد اسئئتوعب أخونئئا فئئي كتئئابه هئئذه الشئئبهة وفنئئد
شبهات المتشبثين بهئئا وجمئئع مئئا تنئئاثر مئئن ردود العلمئئاء
والمشايخ عليها وعلى شبه أخرى متعلقة بالموضوع فأجاد
ه الثئواب وأن يتقبئل وأفاد فنسأل الله تعئالى أن يجئزل ل
سعيه وينفئئع بكتئئابه ويسئئتعملنا وإيئئاه فئئي نصئئرةا توحيئئده
وإعزاز دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلئئه

وصحبه أجمعين .
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وكتب / أبو محمد المقدسي
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بسم الله الرحإمن الرحإيم

ان الحمد لله نحمئئده ونسئئتعينه ونسئئتغفره ونسئئتهديه
ونعوذ بالله من شئئرور أنفسئئنا ومئئن سئئيئات أعمالنئئا مئئن
يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليئئا مرشئئدا
وأشهد أن ل إله إل الله وحئئده ل شئئريك لئئه يحيئئي يميئئت
وهو حي ل يموت وهئئو علئئى كئئل شئئيء قئئدير وأشئئهد أن
محمدا عبده رسوله ونبيه وصفيه من خلقه وحئئبيبه نشئئهد
أنه قد بلغ الرسالة وأدى المانة ونصح المة وكشئئف اللئئه
به الغمة ومحا الله به الظلم وتركنا على المحجة البيضئئاء
ليلها كنهارها ل يزيغ عنهئئا إل هالئئك وجاهئئد فئئي اللئئه حئئق
جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آلئئه وصئئحبه
والتابعين لهم بإحسان إلى يوما الدين وسلم تسليما كثيرا 

أما بعد 

فمن يطئئع اللئئه ورسئئوله فقئئد رشئئد ومئئن يعئئص اللئئه
ورسوله فقئئد هئئوى وغئئوى والعيئئاذ بئئالله فئئالله اللئئه فئئي
التمسئئك بحبئئل اللئئه المئئتين والعئئروةا الئئوثقى الئئتي ل

تنفصم .

الله الله في التوحيد واتباع سنة النبي صلى الله عليئئه
وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهمئئا عنئئد قئئوله تعئئالى

لومَا( َيّض َيآْ لب ٌه َت ّد ُوُجو لسَو َت ٌه َو :عمران آل سورةا ) (ُوُجو
تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه") قال 106 الية من

 فالله الله في السنة إخوةا التوحيد."أهل البدعة

وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهئئدي هئئدي
محمد صلى الله عليه وسلم وشئئر المئئور محئئدثاتها وكئئل

محدثة بدعة وكل بدعة ضللة .

أيهئئا الخئئوةا هئئذه تحيئئة مئئن أخ لخوتئئة ومئئن تلميئئذ
لمشايخه وهي تحية السلما وتحية أهل الجنئئة فئئي الجنئئة

لمحيئئث قئئال تعئئالى (  ُتـُهـ ّي َتِح سئئورةا ) (ـَسـلمٌا ِفيـَهـا َو
) فالسئئلما عليكئئم ورحمئئة اللئئه10 اليئئة مئئن: يئئونس

وبركاته .

في هذا الكتئئاب إن شئئاء اللئئه تعئالى نريئئد أن نتطئئرق
لموضوع قوي جدا وموضوع الساعة حيث كثر فيئئه الكلما
ما بين إفئئراط وتفريئئط بسئئبب الفكئئر الرجئئائي المخئئذل
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وبسبب الفكر المتنطع المتشدد ولكن الحق أبلج والباطل
لجلج ولله الحمد والمنة وهذه نعمة جعلها الله تعالى لهل
التوحيئئد الخئئالص أن جعلهئئم ظئئاهرين علئئى أهئئل الزيئئغ
والكلما فل هم يرقعون لطواغيت الحكئئم ول لي طئئاغوت
ّفئئرون هئذا كان ول هم أيضا يشددون علئى عبئئاد اللئئه فيك
ويفسقون هذا ويبدعون هذا بدون علم بئئل لمجئئرد الهئئوى
والعياذ بالله بل هم أهل الحق الئئذين قئئال فيهئئم سئئبحانه

ـِذيآَْن( ّـل لن ا لم ِإ ـاُه ّـن ّك ـي َم لرِض ـِف لل
َ ـاُموا ا َة َأـَق ـل الـّص

َتــُوا َة َوآَ َكــا َأَمــُروا الّز لعُروِف َو للَم لوا ِبــا َنَهــ َعــِن َو
َكِر لن للُم ) وهم الفرقة الناجية41 الية من: الحج سورةا ) (ا

والطائفة المنصورةا القائمة بأمر الله تعالى وتراهئئم وللئئه
الحمد والمنة يتبعون الدليل أينما حئئل وارتحئئل وهئئذا نهئئج
السلف الصالح حيث ثبت عنهم رضي الله عنهئئم أجمعيئئن
أنهم كانوا وقافين عند حدود الله وأنهم إذا تعارض كلمهم
مئئع حئئديث المصئئطفى صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم ضئئربوا
بكلمهم عرض الحائط خلفئئا لمئن يتعصئئبون لرائهئئم وإن
تبين لهم بالدليل الشرعي أنهم مخطئون وزيادةا على هئئذا
تراهم يشنعون على أهل الحئئق لنهئئم خئالفوهم وهئئذا مئا
ُنِصئئح نراه جليا واضحا في واقعنا فكئئم مئئن شئئيخ وداعيئئة 
في مسألة ما ولكنه لم يتراجع عن خطئه والله المستعان

ولحول ولقوةا إل بالله .

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من طلب الحق والئئدليل ل
ُبِدطلب مناصب ول فنادق ول عبئئاد المشئئايخ بئئل (  لع َفا

ّـلـَه ًا ال ِلـصـ لخ َأل َـلـُه ُم ّديآَْن  ّـلـِه اـلـ ّديآُْن ِل ِلُص اـلـ للـَخـا  )ا
 .)3 الية من: الزمر سورةا(

إخئئوةا التوحيئئد موضئئوع كتابنئئا بعئئون اللئئه تعئئالى فئئي
مسئئألة تتعلئئق بقضئئية الحاكميئئة أو مئئا يسئئمى بتوحيئئد

 توحيئئد"الحاكمية وقد يتعجب المئئرء عنئئدما يسئئمع كلمئئة 
 ويخرج علينا بقوله هئئل أتيتمونئئا بتوحيئئد جديئئد"الحاكمية 

وقد قيل هذا وذلك ِمن تسرع البعض فئئي إطلق الحكئئاما
هكذا جزافا دون تبين ول رغبئئة فئئي التعلئئم واعتقئئادا منئئه
بأن هذه التسمية هي بدعة من القول مئئا أنئئزل اللئئه مئئن
سلطان ونقول هنا أنه هناك من المسميات ما هو توقيفي
ومنها توفيقي وهذه أول مسألة يجب تعلمها فأمئئا مئئا هئئو
توقيفي فهو ما ل يملئئك المسئئلم حقئئا فئئي تسئئميته بغيئئر
السم الذي سماه به رب العزةا جل وعل كالصلةا وأسماء

الله تعالى وصفاته وغير ذلك من المور .
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وأما ما هو توفيقي فهو ما يعود إلى الجتهاد كمسئئألتنا
هذه وسنأتي على تسميات أخرى ذكرها أهل العلم كشئئيخ
السلما ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم ومحمد بئئن
عبد الوهاب وأئمة الئدعوةا النجديئة وغيرهئم . وهئذا أيضئا
يعرف بأنه اصطلحي وهو أن تتفق طائفة مخصوصة على
أمر معهود بينهم ليس فيه مخالفئئة لمئئر مئئن أوامئئر اللئئه

تعالى متى أطلق انصرف اليه .

وقد نص العلماء أنه ل مشاحة في الصطلح اللهئئم إل
إذا كئئان علئئى بدعئئة وقئئد قلنئئا أنئئه يجئئب أن يكئئون ليئئس
مخالفا لمر من أوامئئر اللئئه تعئئالى . فئئالعبرةا بالمعئئاني ل
باللفاظ فترى مثل شيخ السلما وابئئن القيئئم فئئي كتبهمئئا
رحمهمئئا اللئئه يسئئميان توحيئئد اللوهيئئة بتوحيئئد الرادةا
والقصد وكئئذلك توحيئئد الطلئئب وتوحيئئد الشئئرع والتوحيئئد
العملي وكذالك توحيد الله بأفعال العباد وترى في كتبهمئئا
رحمهما الله وكذا كتب أئمة الدعوةا النجديئئة رحمهئئم اللئئه
تعالى يسمون توحيد الربوبية وتوحيئئد السئئماء والصئئفات
بتوحيد المعرفة أو التوحيئئد الخئئبري ومئئا إلئئى ذلئئك ولهئئذا
فتسئئميتنا توحيئئد الحاكميئئة ليسئئت بئئدعا مئئن القئئول بئئل
الحاكمية من توحيد اللهيئئة ومنئئه فئئأين البدعئئة فئئي ذلئئك

. بربكم؟.

إن مسألة الحكم بغير مئئا أنئئزل اللئئه تعئئالى هئئي فتنئئة
العصر ففي كل عصر تظهرفتنة تكئئون هئئي فتنئئة الزمئئان
ففي عصر إماما أهل السئئنة أحمئئد بئئن حنبئئل رحمئئه اللئئه
تعالى كان فتنة القول بخلئئق القئئرآن الكريئئم وفئئي عصئئر
شيخ السئئلما ابئئن تيميئئة كئئانت فتنئئة العصئئر يومئئئذ فتنئئة
الصوفية والقول بوحدةا الوجود وفي عصئئر شئئيخ السئئلما
محمد بن عبد الوهاب كانت فتنة عبادةا القبور وهكذا فتنئئة
عصرنا هي فتنة الحكم بغير ما أنزل الله واسئئتبدال شئئرع
ربنئئا المطهربزبالئئة أفكئئار البشئئر مئئن اليهئئود والنصئئارى
والملحدةا عليهم لعائن الله تعالى إلى يوما الئئدين وظهئئور
دين الديمقراطيئئة اللعيئئن الئئذي دخئئل فيئئه حكئئاما العصئئر
الطئئواغيت بمباركئئة مئئن دعئئاةا الفنئئادق وفقهئئاء المئئارينز
وعلماء البلط عليهم من الله ما يسئئتحقون وهكئئذا إخئئوةا
التوحيد ولله الحمد والمنة فقد وفئئق اللئئه علماءنئئا الجلء
الفاضل الربانيين الصادعين بالحق ول يخئئافون فئئي اللئئه
لومة لئم للتصدي لهذه الردةا الصراح والكفر البواح الذي
عندنا فيه من الله برهان .وهكذا فالمستقبل لهذا الدين ل
محالة والعاقبة للمتقين ول عدوان إل على الظالمين، هذه
سنة الله القدرية التي ل مفر منها ول مناص وهذه طريئئق
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الجنئئة محفوفئئة بالمكئئاره ل بئئالورود فلمئئن أرادهئئا فعليئئه
أل"بتقديم التضحيات وتقديم نفسه وماله وكل مئئا يملئئك 

 ."إن سلعة غالية، أل إن سلعة الله غالية

طريق الجنئئة أيهئئا الخئئوةا هئئو طريئئق المكئئاره والذى
والصبر الجميل وطريق الجهاد ونصر دين الله في الرض.

هذا طريق الجنة فهل من مشمر ؟.

هل من مستعد لنصرةا دين الله وإقامئئة دولئئة الخلفئئة
على منهاج النبوةا والله اكئئبر والخلفئئة قادمئئة بعئئون اللئئه

فأبشر أخا التوحيد واعمل ول تيأس .

إن مسألة الحاكمية هي من أخص خصويات اللهية فل
يجوز لي بشر أيا كان أن يحكم بغير ما أنئئزل اللئئه تعئئالى
ول أن يشرع من دونه سبحانه ومن فعل ذلك فقئئد نصئئب
نفسه ندا لله تعالى وهذا عين الشرك والكفر فمئئن يقنئئن
ويشرع يقئئول هئئذا حلل وهئئذا حئئراما وهئئذا يجئئوز لئئك أن
تفعله وهذا ل يجوز لك أن تفعله وهذا ما أحبه لك وهئئذا ل
أحبه لك وما إلى ذلك هنا قد وضع نفسه إلها يأمر وينهئئى،

والمر والناهي هو الله تعالى ل غيره على الطلق .

ن دون الحاكم والمشرع هو الله .ومن حكئم وشئرع م
الله فهذا طاغوت ادعى اللوهية والعياذ بالله .

ا مرجئئة هنا نتطرق إلئى نقئض ودحئر شئبهة تعلئق به
العصئئر وجهميئئة الزمئئان وعلمئئاء البلط ليرقعئئوا لربئئاب
لقمتهم وطواغيت الحكم لعنهم اللئئه .وهئئذه الشئئبهة هئئي
عمدةا ما يذهب إليه هؤلء فكلما ناقشئئت أحئئدا منهئئم أول

كفئئر-إن قال كلمة كفئئر- كفر الحكاما "ما يقول لك يقول 
 .!!"دون كفر 

ونحن نقول لهم إن كنتئئم طلب حئئق فهئئا أنئئا سئئآتيكم
باليقين بعئئون اللئئه تعئئالى وإنئئي لكئئم واللئئه لناصئئح أميئئن
ومشفق عليكئئم فئئإن كنتئئم طلب حئئق فئئانظروا بئئأعينكم
واحكموا وقولوا بعد ذلك إن كان كفئر حكئامكم كفئر دون

كفر أو كفر أكبر ناقل عن الملة .

والله أعلم وصلى الله وسئئلم علئئى محمئئد وعلئئى آلئئه
وصحبه واهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى اثره الى يئئوما

الدين .
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وكتب أخوكم في الله ومحبكم فيه

محمد السلفي الجزائري
 من هجرة المصطفى صلى1430شوال 17

الله عليه وسلم
2009 اكتوبر 1الموافق ل
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دحإر شبهة كفر دون كفر

مقدمات ل بد منها

 تعريآْفّ الكفر

َثِل( : لغة هو تغطية الشئئيء و سئئتره قئئال تعئئالى َكَم
ليٍث لعَجَب َغ ُكّفاَر َأ لل ُتُه ا َبا اليئئة مئئن: الحديئئد سئئورةا ) (َن

لعِجُب) وقال أيضا ( 20 َيِغيَظ الّزّراَع ُيآْ ـاَر ِبِهُم ِل ُكـّف لل  )ا
) وهنئئا الكفئئار بمعنئئى الئئزراع29 اليئئة من: الفتح سورةا(

لنهم يغطون ويسترون البذر في التراب ومن ذلك سئئمي
الكافر كافرا لنه ستر وجحد نعم الله عليه .

 هو ضد ونقيض اليمئئان وهئئو الكفئئر بئئالله جئئلشرعا
في عله وبأنعمه ويطلق في الشريعة على نوعين: 

أولهما الكفر الكبر وهو الكفر الذي يمنئئع عئئن صئئاحبه
صئئفة السئئلما ومسئئماه وهئئو الناقئئل عئئن ملئئة السئئلما
وتجرى عليه أحكاما الكفار من براء وعداوةا وبغضاء وقتال
وعدما بدءه بالسلما وما إلى ذلك من أحكاما الدنيا هذا في
الكافر الصلي وأما إن كان مسلما وطرأ عليه الكفر فهذا
يسئئمى مرتئئدا كئئافرا الكفئئر الكئئبر الئئذي نقلئئه عئئن ملئئة
السلما وتجرى عليه أحكاما الكفر في الدنيا وحكمه القتل

من ـبـدل ديآْـنـه"كما قال النبي صلى اللئئه عليئئه وسئئلم 
 وتختلف أحكامه مع الكافر الصلي في القتال"فاقتلوه 

 حكئئم"وهذه المور مئئذكورةا فئئي كتئئب الفقئئه فئئي بئئاب 
 فليرجع إليها للستزادةا ."المرتد 

وحكم الكافر الكفر الكبر الناقئئل عئئن الملئئة الحنيفيئئة
السمحة إن مات على كفره فجزاؤه نار جهنم خالئئدا فيهئئا
مخلدا أبدا والعياذ بالله ول تنفعئئه ول تنئئاله الشئئفاعة يئئوما

القيامة نسأل الله تعالى السلمة والعافية.

والكفر الكبر الناقل عن الملة يندرج تحته أنواع عديدةا
من الكفر ككفر العناد وكفئئر الكئئبر والبئئاء وكفئئر الجحئئود
وكفر التكذيب والستحلل وكفر الطعن والستهزاء وكفئئر
النفاق والكره والبغض وهذه النواع كلها كفئئر أكئئبر ناقئئل

عن الملة والعياذ بالله.
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ثانيهما الكفر الصغر وهو ليس ناقل عن الملة ويسمى
بالكفر دون كفر ومن وقع فيه فهذا يبقى له حكم السئلما
واسمه وصفته ول نكفره خلفئا للول وفئي الخئرةا يئترك
تحت المشيئة إن شاء اللئئه تعئالى أدخلئئه الجنئئة مئن غيئئر
سابق عذاب وإن شاء الله عذبه ولكن ل يخلئئد فئئي جهنئئم
وإنمئئا يعئئذب علئئى قئئدر ذنئئوبه وهئئو ممئئن تنئئاله شئئفاعة
الشافعين بإذن الله تعئئالى وتئئراه أيضئئا فئئي كتئئب السئئنة
يسمى بكفر النعمة وكفران العشير وكئئذا بئئالكفر العملئئي
ونزيد هنا الصغر لن المرجئة حملوا كل كفر عملي علئئى
الصغر وهذا باطل ومعتقئئد فاسئئد لنهئئم يئئرون أن جنئئس
العمل ليس شرطا في صحة اليمان بل هو شئئرط كمئئال
ولهذا فالكفر الكبر كله ينحصر في كفر العتقئئاد أي كفئئر
التكذيب والستحلل وكل عمل مهما كان فهو كفئئر أصئئغر
ليس بناقل عن الملة وهذا باطل كما أسلفنا وراجئئع كتئئب
أهل العلئئم مئئن السئئلف الصئئالح وكتئئب أهئئل السئئنة مئئن
مشايخنا المعاصرين ككتب شئيخنا أبئئي محمئئد المقدسئئي
وكتب شيخنا أبي بصير الطرطوسئئي وكتئئب هئئاني الشئئيخ
ن هاني السباعي وأبي قتادةا الفلسطيني والشيخ محمئد ب
محمئئد الفيئئزازي وغيرهئئم كئئثير مئئن مشئئايخ أهئئل السئئنة

والجماعة في هذا العصر ولله الحمد والمنة.

وهنا يجب أن نوضح مسألة مهمة جدا فئئي هئئذا البئئاب
وهئئي إذا أطلئئق الكفئئر فئئي النصئئوص القرآنيئئة أو السئئنة
 فعلى ماذا نحمل هذا الكفر على الكبر أما على الصغر؟.

القاعئئدةا عنئئدنا أهئئل السئئنة والجماعئئة تنئئص علئئى أن
لفظة الكفر إذا أطلقت في النصوص سواء من الكتاب او
السنة إنما تحمل على الكفر الكبر الناقل عن الملة ما لم
ترد قرينة تصرف ذلك الكفئئر الئئى الكفئئر الصئئغر أو كفئئر
"دون كفر ولنوضح بمثئئال قئئوله صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم 

 هنئئا نحمئئل" سباب المـسـلم فـسـوق وقـتـاله كـفـر
الكفر على الكئئبر الناقئئل عئئن الملئئة ولكئئن هنئئاك قرينئئة

لنصرفته إلى الصئئغر وهئئي قئئوله تعئئالى ( ِإ َتـاِن َو ِئَف َطا
ِنيَن ِمَن لؤِم للُم ُـلـوا ا َت َت لق ِلُحوا ا لـصـ َأ َنُهـَمـا َف لي سئئورةا ( )َب

) فوصفهم سبحانه وتعئئالى باليمئئان9 الية من: الحجرات
ول يوصف كافر باليمان مطلقا فهما نقيضئئان ل يجتمعئئان
أبدا ومطلقا ولهئئذا فبهئئذين النصئئين مئئن الكتئئاب والسئئنة
صرف الكفر من الكبر إلى الصغر الغير الناقل عن الملة
وذلك لوجود قرينة وهي تسمية رب العئئزةا جئئل وعل لهئئم
باليمئئان .هنئئا نكئئون بعئئون اللئئه تعئئالى قئئد وضئئحنا هئئذه
المسألة وهذه القاعدةا يستفاد منهئئا وجئئوب الخئئذ بجميئئع
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النصوص وعدما الخذ بدليل أو نص دون آخر فأهل السئئنة
يجمعئون كئئل النصئوص أو أقصئى مئا يمكئئن فئي مسئألة
معينة خلفا لهل الهواء والبدع الذين يأخذون مئئا يظنئئون
أنه يوافئئق هئئواهم كمئئا هئئو حئال مرجئئئة العصئئر وجهميئئة
الزمان الذين أخذوا بنصوص عامة ومطلقة دون الخذ بما
يخصصها فوقعوا في تأصيلت فاسدةا مخالفة لمنهئئج أهئئل

السنة والجماعة والله المستعان .

وهكئئذا وددت أن أنئئثر هئئذه الئئدرر علئئى معنئئى الكفئئر
ومتى يكون أكبرا ومتى يكون أصغرا وما إلى ذلك مما قد
وضحته في هذه السطور وهي علئى شئئكل مفاتيئح فقئط
لفهم المسألة لن البعض تراهئئم يئئرددون كفئئر دون كفئئر
ولكن ل يعرفون ما معنى كفر دون كفر وهذا ما ينئئدى لئئه
الجبين حيث إن البعض من الشباب المبتدئ تراه ل يفئئرق
بين النصب والرفع و الجئئر ثئئم يتكلئئم فئئي الكفئئر ويتبجئئح

 ويشنع ويضلل" كفر دون كفر "ويقول كفر الحكاما اليوما 
ويبدع مشايخ التوحيد وذلئئك لن المسئئكين قئئد رضئئع مئئن
ألبئئان حئئاملي لئئواء الجئئرح و(التعئئديل) والولئئى أن يقئئال
حاملي لواء الجرح والتجريئئح نسئئأل اللئئه تعئئالى السئئلمة

والعافية .

ر المنسـوبة الـى ابـن مقولة كفر دون الكف
عباس رضي الله عنهما 

عمئئدةا مئئا يئئذهب إليئئه القئئوما مئئن المجئئادلين عئئن
الطواغيت والمرقعين لهم من علماء البلط عمومئئا ومئئن
باب النصاف فإن بعض المجئئادلين حئئتى وإن كنئئا نخئئالفه
وهو يجادل عن الطواغيت إل أننئئا ل نقئئول عنئئه أنئئه عئئالم
البلط كئئونه لئئم يئئداهن الحكئئاما ولئئم يقئئف علئئى أبئئوابهم
ه ويطلئب العئزةا مئن غيئر اللئه تعئالى وهئذا يتسول بعلم
الصنف قليل جدا جدا جئدا، فلئم يبئق إل مئن ارتمئى فئي
أحضان الطاغوت وهؤلء والعياذ بالله هئئم بلعمئئة العصئئر
ووالله إنهم لشد على الموحئئدين مئئن الطئئواغيت كئئونهم
هئئم مئئن يقئئف خلفهئئم ويبئئارك أعمئئالهم ويصئئبغ عليهئئم
الشرعية والعواما من الناس يقلدون ويتبعونهم نسال اللئئه

السلمة والعافية .

 أليئئس الصئئبح"ولكئئن أبشئئر اخئئي الموحئئد الحئئبيب: 
 .؟؟؟"بقريب 

بلى ورب الكعبة، والله اكبر .
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قلت إن عمدةا ما يذهب القوما فئئي هئئذه المسئئألة هئئو
مقولة منسوبة إلئئى ابئئن عبئئاس رضئئي اللئئه عنهمئئا وهئئي

 " كفر دون كفر "مقولة 

وهذا الثر المروي عن ابن عبئئاس يجئئب أن نعئئرف إذا
كان صحيحا أو ضعيفا وإذا أردنا ذلك كان لزامئئا أن نعئئرف
السند ونبحث عن درجته من الصئئحة وهئئذا مئئا سئئنبينه إن

شاء الله تعالى.

روى هذا الثر المنسوب لبن عباس رضي الله عنهما ي
من طريق سفيان بن عيينة عن طاووس عن ابئئن عبئئاس

 إنه ليئئس الكفئئر الئئذي تئذهبون إليئه أنئئه ليئئس"أنه قال: 
لن( كفرا ينقل عن الملة  لم َوَم لم َل ُك لح ـَزَل ِبَما َيآْ لـن ـُه َأ ّـل ال

ِئَك َل ُأو َكاِفُروَن ُهُم َف لل )44 اليئئة من: المائدةا سورةا ()ا
 . رواه الحاكم وغيره من طريق هشاما بن"كفر دون كفر 
حجير المكي.

والن لنقف على كئئل واحئئد فئئي السئئند وأقئئوال أهئئل
العلم فيه: 

 هو التابعي العلم العئئالم السئئلفيسفيان بن عيينة
المئئاما الكئئبير  ....: "قال الذهبي رحمئئه اللئئه فئئي سئئيره

: "إلى أن قئال رحمئئه اللئئه… حافظ العصر شيخ السلما 
وحمئئل وطلب الحديث وهو حئئدث بئئل غلما ولقئئي الكبئئار

ّنف وعّمئئر دهئئرا عنهم علما جما وأتقئئن وجئئّود وجمئئع وصئئ
وازدحم الخلق عليه وانتهى إليه علئئو السئئناد ورحئئل إليئئه

.]سير أعلما النبلء" [من البلد وألحق الحفاد بالجداد.

وقد قال فيه علماء المة الجهابئئذةا كلهئئم ثنئئاء ويكفئئي
لئئول": فيه قول المئئاما الشئئافعي رحمئئه اللئئه حيئئث قئئال

."مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز

 ما في أصحاب الزهري أحد أتقن من: "وقال المديني
 ."سفيان بن عيينة

 بقئئيمئئا " قال لي يحئئي القطئئان: "وقال ابن المديني
من معلمئئي أحئئد غيئئر سئئفيان بئئن عيينئئة وهئئو إمئئاما منئئذ

أربعين سنة.

فهذه نتف من أقوال أهل العلم في هئئذا العلئئم العئئالم
العامل الرباني ويكفي بها ولله الحمد والمنة.
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 فالرجئئل هئئذا ضئئعيف قئئد ضئئعفههشاما بن حإجـيـر
العلما كالماما أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ويحي بئئن

سعيد القطان والمديني .

"قال الماما سفيان بن عيينة رحمه اللئئه فئئي هشئئاما: 
."لم نكن نأخذ عن هشاما بن حجير ما ل نجده عند غيره

 يكتئئب حئئديثه وذكئئره العقيلئئي فئئي: "وقال أبئئو حئئاتم
. "الضعفاء

 مئن صئيغ التمريئئض" يكتب حئئديثه : "وقول أبي حاتم
ومما يدل أنه ل يقبئئل حئئديثه اسئئتقلل إل فئئي المتابعئئات،
ويكفي قول الماما ابن عيينة فيه أنه لم يكن يأخذ منئئه إل

ما كان عند غيره.

 ليئئس: "قال الماما أحمد بن حنبل رحمئئه اللئئه تعئئالى
 ." مكي ضعيف: " وقال"بالقوي 

قئال شئيخنا العلمئة أبئو محمئد المقدسئي فئي كتئابه
الممتع (إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصئئر ص

 ."وهذا طعن من جهة الرواية "): 28

 . " صالح : "وقال ابن معين

فهذا في الدين والعبادةا بئئدليل: "قال شيخنا أبو محمد
 نفئئس[ ." ضئئعيف جئئدا : "أن ابن معيئئن نفسئئه قئئد قئئال

.] 29المصدر ص 

كئئان هشئئاما: (زعم سفيان قال: قال علي بن المديني
ابن حجير كتب كتبه على غير ما يكتب النئئاس أي اقتئئدارا

.)عليه فاضطربت عليه

وقئئد يقئئول قائئئل أن الرجئئل قئئد روى عنئئه البخئئاري
ومسلم رحمهما الله تعالى وحتى وإن كئئان قئئد روي عنئئه
في المتابعات أي مقرونئئا إل أن المئئاما الئئذهبي قئئال فئئي

فكل من روى له البخاري ومسئئلم فقئئد جئئاوز: "الموقظة
."القنطرةا

نقول له نعم كلمك صحيح ولكن ل يعني هذا أن نقئئول
بان الرجل قوي فقد قال عنه أحمد أنه ليس بالقوي وقال
ابن معين أنه ضعيف جئئدا وإليئئك كلما شئئيخ السئئلما ابئئن
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: "تيمة رحمه الله تعالى عن الرواية فئئي المتابعئئات قئئال
قد يروي أحدهم عن رجل فئئي المتابعئئات والشئئواهد دون
الصل وقد يروي عنه ما عرف من طريق غيره ول يئئروي

.]81 ص 5من الفتاوى الكبرى ج[ "ما انفرد به 

والماما البخاري رحمه الله تعالى قئئد روى عنئئه حئئديثا
واحدا فقط مقرونا بغيره وكذلك الماما مسلم رحمه اللئئه
تعالى روى عنه حئديثين فقئط ومعلئئوما أن الئئذي ل يئروى
عنه ما انفرد به ل يكون إل ضعيفا فكيف يستدل بالضعفاء

. في مسألة من أهم المسائل علما أنه مستقل هنا ؟

وقد يعترض البعض فيقول بأن هشاما قد وثقه البعئئض
وهم ابن حبان والعجلي وابن سئئعد فنقئئول لهئئم بئئأن ابئئن
حبان رحمه الله تعئالى مرمئي ومعئروف بالتسئاهل وكئذا

 فئئالعجلي: "العجلئئي قئئال المئئاما اللبئئاني رحمئئه اللئئه
معروف بالتساهل في التوثيق كئابن حبئان تمامئا فتئوثيقه
مردود إذا خالف أقوال الئمة الموثئئوق بنقئئدهم وجرحهئئم

".

 توثيئئق: "وقال المعلئئم اليمئئاني فئئي أنئئواره الكاشئئفة
العجلي وجدته بالستقراء كتوثيق ابن حبان تماما أو أوسع

].30متاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر ص [ "

 توثيق العجلئئي بمنزلئئة: "وقال اللباني في تماما المنة
 ."توثيق ابن حبان 

وحتى الماما ابن الجوزي رحمه الله تعئئالى كئئان غالبئئا
ما يتجاهل قول العجلي ويحكئئم علئئى الئئرواةا بالجهالئئة إل
فئئي أحيئئان قليلئئة تجئئده رحمئئه اللئئه تعئئالى ينكئئر علئئى
الدارقطني تجهيله لراو بحجة توثيق العجلي له ولئئك مثئئال
من توثيق العجلئئي فهئئذا عمئئارةا بئئن حديئئد قئئال عنئئه أبئئو

 وقئئال ابئئن" ا يعئئرف : " وقال أبو زرع" مجهول- : "حاتم
 ل أعلئئم: " وقال ابئئن المئئديني" رجل مجهول : "عبد البر

 وانظر ماذا قئئال عنئئه"أحدا روى عنه غير يعلى بن عطاء 
 وكذا ابن حبان ذكئئره فئئي" حجازي تابعي ثقة- : "العجلي
ثقاته .

 وكذا توثيئئق ابئئن سئئعد فئئإن: "وقال شيخنا المقدسي
أغلب مادته من الواقدي المتروك كما ذكر ابن حجئئر فئئي

مقدمة الفتح عند ترجمة عبد الرحمن بن شريح. 

)18(والجهاد التوحيد منبر



نثر الدر في تفنيد 
شبهة كفر دون كفر

فإذا كان هذا حال من وثقوه فإن روايئئاته ل تقئئوما بهئئا
.]30المتاع ص [."حجة بتوثيقهم هذا 

فخلصة القول فئئي هشئئاما بئئن حجيئئر أنئئه ضئئعيف ول
تقبل رواياته استقلل وإنما في المتابعات فقط، و هنئئا لئئم

ُيرو عنه متابعا بل مستقل، فليتنبه.

 هو طاووس بن كيسان الفقيه القدوةا عئئالمطاووس
اليمن كان قد سمع من كبراء الصحابة وهم زيد بئئن ثئئابت
وأما المؤمنين عائشة وأبو هريئئرةا وابئئن عبئئاس ولزما ابئئن
عباس مدةا وهو معدود في كبراء أصحابه وروى عن جئئابر
وسراقة بن مالك وصفوان بن أمية وابن عمئئر وعبئئد اللئئه
بن عمرو وعن زيئئاد بئئن العجئئم وحجئئر المئئدري وطائفئئة
وروى عن معئئاذ مرسئئل وروى عنئئه جمئئع غفيئئر مئن أهئئل

 وحئئديثه فئئي دواويئئن مئئن السئئلما: "العلم وقال الئئذهبي
 "وهو حجة باتفاق

إنئئي"روى عطاء بن أبي ربئئاح عئئن ابئئن عبئئاس قئئال: 
 هذه نتف أيضئئا يسئئيرةا جئئدا"لظن طاوسا من أهل الجنة

أخذتها من سير أعلما النبلء للذهبي رحمه الله تعالى عن
هذا الحجة بالتفاق طاوس بن كيسان رحمه الله.

 المنسوبة إليه هذه الرواية هو حئئبر المئئةابن عباس
وترجمئئان القئئرآن صئئاحب رسئئول اللئئه صئئلى اللئئه عليئئه
وسلم الذي دعا اللَه لئه عليئه الصئلةا والسئلما أن يفقهئه
في الدين ويعلمه التأويل، ابن عم النبي صئئلى اللئئه عليئئه

 حديثا1660وسلم روى عن الحبيب عليه الصلةا والسلما 
.

كان عمئر رضئي اللئه عنئه يستشئيره فئي كئل كئبيرةا
ويلقبه بكهل الفتيان .

ويكفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وأنئئه حئئبر
المة وترجمان القرآن .

رضي الله عنه وعن أبيه العباس وعن سائر الصحابة .

والقئئول الفصئئل نئئتركه لشئئيخنا النحريئئر أبئئي محمئئد
المقدسئئي حفظئئه اللئئه ورعئئاه ولئئه منئئي أزكئئى التحيئئة

 فخلصئئة القئئول أن هشئئاما بئئن حجيئئر: "وأعطرهئئا قئئال
ضعيف ل تقوما به حجة استقلل وحده نعم هئئو يصئلح فئئي
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المتابعات كما عرفت والمحتجون به لئئم يئئوردوا لئئه علئئى
رواية ابن عباس هذه متابع فيترجئئح ضئئعفها وعئئدما صئئحة

.30 انتهى من المتاع ص "الجزما بنسبتها إلى ابن عباس 

من خلل تضعيفنا لهذا الثر المروي: تنبيه مهم جدا
عن ابن عباس مئئن طريئئق هشئئاما بئئن حجيئئر ل يجئئوز أن
يحمل كلمنا على أننا ننكر وجود روايات أخئئرى ثابتئئة عئئن
بعض السلف كما روى ابن جرير الطبري رحمه اللئئه فئئي

ُكْم َلْم َوَمْنتفسيره للية (  ْنئئَزَل ِبَما َيْح ّلئئُه َأ ِئئئَك ال َل ُأو ُهئئُم َف
ِفُروَن َكا ْل ). وهو أيضا ثئئابت44 الية من: المائدةا سورةا) (ا

عن ابن طاووس ولكن قلنا أنه ل يصح الجئئزما بئئه بنسئئبته
إلى ابن عباس كما ذكر شيخنا المقدسي.

وراجع كتب التفسير لتجد ذلك واضحا جليا .

إلى هنا وللئئه الحمئئد تئئبين أن الروايئئة المنسئئوبة لبئئن
ّلم جدل وفرضا أنها صئئحيحة فهئئل ِلنس عباس هي ضعيفة و
سنقول بئئأن كفئئر حكئئاما العصئئر هئئو كفئئر دون كفئئر وهنئئا
مربط الفرس وهذا ما نعتمده في هذا الكتئئاب بئئإذن اللئئه

تعالى .
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نواقض السلما

في هذا الباب المعنون بنواقض السلما تعمدت وضئئعه
هنا حتى يكون توطئة ومقدمة هامة لفهم الموضئئوع جيئئدا
بعد أن نبين أن كفر هؤلء الطواغيت ليس كفرا دون كفئئر
وإنما كفر أكبر ناقئئل عئئن الملئئة فكئئم سئئمعنا مئئن القئئوما
يرددون ويشرحون متن نئئواقض السئئلما ويدرسئئون ذلئئك
لطلبة العلم أو حئئتى للعئئواما ولكئئن كئئل ذلئئك مجئئرد كلما
فقط وتطئئبيقه علئئى الواقئئع بعيئئد جئئدا كمئئا بيئئن السئئماء
والرض ولهئئذا فئئأقول لهئئؤلء هئئا هئئي نئئواقض السئئلما
أمئئامكم وهئئاهي أدلئئة اجتماعهئئا فئئي ولةا أمئئوركم الئئذين
تنافحون عنهم وتئئدافعون وتئئذودون عنهئئم بينمئئا إخئئوانكم
في فلسطين والعئئراق وأفغانسئئتان والشيشئئان وكشئئمير
والصومال وغيرها يقتلئئون كئئل يئئوما ويشئئردون والن هئئم
يتوسدون التراب ويلتحفئئون السئئماء ول متكلئئم منكئئم ول
مدافع عنهئئم فئئأي علئئم هئئذا وأي فقئئه هئئذا الئئذي يرضئئى
بالدفاع عن الطواغيت وخئئذل الموحئئدين فلتتقئئوا ربكئئم و
اخشوا يوما تتقلب فيه القلوب والبصار ول حول ول قئئوةا

إل بالله .

قال الماما المجدد شيخ السلما محمد بن عبد الوهاب
رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأجئزل لئه الثئواب وجئزاه

الله عن السلما والمسلمين خيرا: 

بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن نئئواقض السئئلما" 
عشرةا نواقض: 

الول: الشرك في عبادةا اللئئه تعئئالى قئئال اللئئه تعئئالى
ّلَه ِإّن( لغِفُر ل ال لن َيآْ لشَرَك َأ لغِفُر ِبِه ُيآْ َيآْ ِـلـَك ُدوَن َما َو َذ

لن ُء ِلَم () وقال تعالى 48 الية من: النساء سورةا ( )َيآَْشا
ّنُه لن ِإ لك َم لشِر ّلِه ُيآْ لد ِبال ّـلـُه حـَإـّرمَا َفـَقـ لـيـِه ال َل ّـنـَة َع للَج ا

ُه لأَوا ّـنـاُر َوَم ِلِميَن َوـَمـا ال ّـظـا لن ِلل لنـَصـاٍر ـِمـ سئئورةا) (َأ
) ومنه الذبح لغير الله كالذبئئح للجئئن72 الية من: المائدةا

أو للقبر .

الثئئاني: مئئن جعئئل بينئئه وبيئئن اللئئه وسئئائط يئئدعوهم
ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا.

الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهئئم أو
صحح مذهبهم كفر.
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الرابع: من اعتقد أن هدي غير النئئبي صئئلى اللئئه عليئئه
وسلم أكمل من هديه وأّن حكم غيئئره أحسئئن مئئن حكمئئه

كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر . 

الخامس: من أبغض شيئا مما جئئاء بئئه الرسئئول صئئلى
الله عليه وسلم ولو عمل به كفر .

السادس: من استهزأ بشيء من ديئئن الرسئئول صئئلى
الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى

لل(  ّلِه ُق ِـبـال أ
ِتِه َ َيآـْـا ِلِه َوآَ لم َوَرـُسـو ُـتـ لن ُئوَن ل ُك لهِز َت لـسـ َت

َتِذُروا لع لد َت لم َق ُت لر َد َكَف لع لم َب ُك ِن مئئن: التوبة سورةا ) (ِإيآَْما
).66 الية

السابع: السحر ومنه الصرف والعطئئف فمئئن فعلئئه أو
ّلـَمـاِن َوَما( رضي به كفر والدليل قئئوله تعئئالى  لن ُيآَْع ـ ـِم

ّتى َأحَإٍد ّنَما َيآُْقول حَإ لحُن ِإ َنٌة َن لت لر َفل ِف ـ لكـُف سئئورةا ( )َت
).102 الية من: البقرةا

الثامن: مظاهرةا المشركين ومعاونتهم على المسلمين
لنوالدليل قوله تعالى (  لم َوَم ّلُه َتَو لم َيآْ ُك لن ّنُه ِم ِإ لم ـَفـ لنـُهـ ِم

ّلَه ِإّن لهِدي ل ال لومَا َيآْ للَق ِلِميَن ا ّظا :المائئئدةا سئئورةا ()ال
).51 الية من

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخئئروج عئئن
ا وسئع الخضئر شريعة محمد صئلى اللئه عليئه وسئلم كم

الخروج عن شريعة موسى عليه السلما فهو كافر .

العاشر: العراض عن دين الله ل يتعلمه ول يعمئئل بئئه
لنوالدليل قوله تعالى ( َلُم َوَم لظ لن َأ ّكَر ِمّم ّبِه ِبآِيآْاِت ُذ َر

لـعـَرَض ُـثـّم لنـَهـا َأ ّـنـا َع لجِرِمـيـَن ـِمـَن ِإ للُم َتِقـُمـوَن ا لن )ُم
). انتهى.22: السجدةا سورةا(

قال شئئيخ السئئلما محمئئد صئئاحب المتئئن رحمئئه اللئئه
 ول فئئرق فئئي جميئئع هئئذه"تعئئالى بعئئد ذكئئر النئئواقض: 

النواقض بين الجاد والهازل والخائف إل المكره وكلها مئئن
أعظئئم مئئا يكئئون خطئئرا وأكئئثر مئئا يكئئون وقوعئئا فينبغئئي
للمسلم أن يحذرها ويخاف منهئئا علئئى نفسئئها نعئئوذ بئئالله
من موجبات غضئئبه وأليئئم عقئئابه وصئئلى اللئئه علئئى خيئئر

 ."خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 

وبعد: 
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فهذه نواقض السلما أمامكم وأنتم تئئدعون أنكئئم مئئن
أتباع الدعوةا السلفية المباركة وسأعرض عليكئئم إن شئئاء
الله تعالى أدلة كفر هؤلء الطواغيت فهل سترجعون إلئئى

الحق ول تخافون في الله لومة لئم ؟؟؟.

هذا ما نرجوه والله الموفق وهو يهئئدي سئئبحانه سئئواء
السبيل .

***

)23(والجهاد التوحيد منبر



نثر الدر في تفنيد 
شبهة كفر دون كفر

لقئئد تقئئدما أخئئي القئئارئ الكريئئم تئئبيين وتوضئئيح أن
المقولة المنسوبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما روايتها
ضعيفة وبالتالي ل نجزما بها وليسئئت حجئئة للمخئئالف أبئئدا
ولكئئن ذلئئك ل يكفئئي فئئي إقامئئة الحجئئة علئئى المخئئالف
المرقئئع للطئئواغيت لن هنئئاك روايئئات صئئحيحة منسئئوبة
للسلف رضي الله عنهم يحتجون بها وقطعئئا لئئدابر هئئؤلء
المرقعيئئن نسئئلم لهئئم جئئدل أن الروايئئة المنسئئوبة لبئئن
عباس رضي الله عنهما صحيحة فهل ذلك مسوغ أو دليئئل

للقول بأن كفر حكاما العصر اليوما كفر دون كفر ؟؟؟.

هنا مربط الفرس يا إخوةا والقول الفصل في المسألة
وهنا يكون الرد القوى على من زعم أن كفئئر الطئئواغيت
اليوما هو كفر دون كفر وظلمهم ظلم دون ظلم وفسقهم
فسق دون فسئئق وإن كئئان هئئذا التقسئئيم صئئحيحا أي أن
هناك كفر دون كفر وفسق دون فسئئق وظلئئم دون ظلئئم
إل أنه ل يصح أن يصرف ذلك إلى تأويل كل آيئئة ورد فيهئئا
الكفر أو الظلم أو الفسق فهنا الخطأ كل الخطأ وهنا ضل
مرجئة العصر وأضئلوا فالحئذر الحئذر .فالصئل أن تحمئل
كئئل كلمئئة هنئئا إذا وردت فئئي القئئرآن الكريئئم أو الحئئديث
الشريف على الكفر الكبر والظلم الكبر والفسئئق الكئئبر
ما لم ترد قرينة تصرفه عن ذلك وقد تقدما ذكر هذا ولكن
للتنبيه فالمسألة مهمة للغاية ويجب التنبئئه لهئئا، والمتأمئئل

لنفي اليئئات الثلثئئة (  لم َوَم لم َـلـ ُـكـ لح لـنـَزَل ِبـَمـا َيآْ ّـلـُه َأ ال
ِئَك َل ُأو َكاِفُروَن ُهُم َف لل )44 اليئئة من: المائدةا سورةا) (ا

لن (وقوله تعالى  لم َوَم لم َل ُك لح لنَزَل ِبَما َيآْ ّلُه َأ ـَك ال ِـئ َل ُأو َف
للَفاِسُقوَن ُهُم ) وقئئوله47 اليئئة مئئن: المائدةا سورةا) (ا

لنتعالى (  لم َوَم لم َل ُك لح لنَزَل ِبَما َيآْ ـُه َأ ّـل ـَك ال ِـئ َل ُأو ـُم َف ـُه
ِلُموَن ّظا يجد أنها نزلت )45 الية من: المائدةا سورةا) (ال

في أهل الكتاب كما ذكئئر أهئئل العلئئم فئئي كتئئب التفسئئير
ومن هنئئا نقئئول هئئل كفئئر اليهئئود كفئئر أكئئبر أما كفئئر دون

كفر؟؟.

هل فسقهم فسق دون فسق أما فسق أكبر ناقل عئئن
الملة؟؟

هل ظلمهم ظلئئم دون ظلئئم أما ظلئئم أكئئبر ناقئئل عئئن
الملة ؟؟

ويجئئب أن ننبئئه علئئى مسئئألة مهمئئة وهئئي أن العئئبرةا
بعموما اللفظ ل بخصوص السئئبب وهئئذا واضئئح فئئاذا كئئان
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سبب النزول في اليهئئود أو حئئتى فئئي المسئئلمين فهئئذا ل
يعني أن المر سيقتصر علئئى مئئن نزلئئت اليئئة فئئي شئئأنه
فالقرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان ولو أخذنا بقولكم
هذا الساقط المتهافت لكان لزما القول أن القرآن الكريم
ل يصلح لهذا العصر والعيئئاذ بئئالله وهئئذا كفئئر نسئئأل اللئئه

السلمة والعافية .

إذن قئئولكم وتشئئبثكم بشئئبهة أن اليئئات نزلئئت فئئي
الكفار ول تعنينا كلما مرسل ل تقئئوما بئئه حجئئة ولئئو أخئئذنا
بكلمكم هذا لعطلنا كل الحكاما الشرعية فل يكئئون هنئئاك
حكم شارب الخمر ول أي حكم من أحكاما الشرع المطهر
لن من نزلت فيهم اليات والحكاما قئئد مئئاتوا وهئئذا قئئول

باطل بل شك .

ولتعميم الفائدةا نرجع إلى التاريخ الذي قيلت فيه هئئذه
 حتى يتئئبين أيضئئا وجئئه المفارقئئة"كفر دون كفر "الكلمة 

بين العصرين وأن هذا العصر ل يشئئبه ذلئئك العصئئر الئئذي
قيلت فيه المقولة فأصل الكلمة يرجع إلئئى الفتنئئة الولئئى
والكبرى في عهئئد علئي رضئئي اللئه عنئئه وأرضئاه .ورأس
الفتنة يومئذ هم الخوارج الذي قال فيهم النبي صئئلى اللئئه

 وقئئد" يقئئرؤون القئئرآن ل يتجئئاوز تراقيهئئم : "عليه وسلم
حرض وحث النئئبي صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم علئئى قتئئالهم

 فعلئئم أنئئه" لئن أدركتهم لقتلنهم قتل عاد وثمود : "وقال
إذا قرؤوا القرآن ل يدخل قلوبهم وبالتالي ل يفهمون مراد
الله تعالى فهئئم جهلئئة رغئئم أنهئئم عبئئاد زهئئاد حئئتى كئئانوا

 وأصل الخوارج يرجع إلى عهئئد النئئبي" البكائين "يسمون 
صلى الله عليه وسلم فقد جاء في غير كتاب ومرجئئع مئئن
المراجئئع فئئي السئئيرةا أن جئئذور الخئئوارج لمئئا قئئدما ذي
الخويصرةا التميمئئي واحتئئج علئئى النئئبي صئئلى اللئئه عليئئه
وسلم بأن القسمة التي قسمها الحئئبيب صئئلى اللئئه عليئئه
وسلم ما أريد بها وجه اللئئه تعئئالى حئئتى قئئال عنئئه النئئبي

ّلئئى ـن": صلى الله عليه وسلم عنه بعد أن و  سيخرج ـم
ضئـضـئ ـهـذا أـقـواما يآْـقـرؤون الـقـران ل يآْتـجـاوز
تراقيهم يآْمرقون ـمـن اـلـديآْن كـمـا يآْـمـرق الـسـهم

 أو كما قال صلى الله عليه وسلم ."من الرمية 

وقد وصفهم صئلى اللئئه عليئه وسئلم أنهئئم شئئر قتلئى
تحت أديم السماء وقد توعدهم أنه عليه الصئئلةا والسئئلما
إن أدركهم ليقتلنهم قتل عاد وثمود وفي هذا دليل وإشارةا
إلى أنهم حتى ولو كانوا في عهئئده بئئأبي هئئو وأمئئي صئئلى
الله عليه وسلم لخرجوا عليه فإن إدراكه لهم عليه الصلةا
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والسلما يكون وهو حئئي طبعئئا ومعلئئوما أنئئه ل أحئئد يكئئون
ُيئرزق ومنئه فئإن حاكما والنبي صلى الله عليه وسلم حّي 
كان أصلهم الفاسد قد احتج على خير الخلق عليه الصئئلةا

والسلما فكيف بمن دونه ؟؟.

ومئئن عقائئئدهم المنحرفئئة أنهئئم يكفئئرون بالمعاصئئي
ّلدون صاحبها في النار وإذا نظرنا إليهم وإلى المعتزلة ويخ
ّفئئر مرتكئئب نجد أن الخلف بينهم خلف لفظي فالولى تك
الكبيرةا في الدنيا وتخلئئده فئئي النئئار فئئي الخئئرةا والثانيئئة
تقول أن مرتكب الكبيرةا في منزلئئة بيئئن المنزلئئتين لكنهئئا
تخلده في النار ومعلئئوما أن الخالئئد فئئي النئئار هئئو الكئئافر
ولهئئذا فئئالخلف خلف لفظئئي فقئئط وكلهمئئا طائفتئئان

منحرفتان والعياذ بالله.

وهنئئا نئئردذ علئئى مرجئئئة العصئئر بعبئئارةا وجيئئزةا لنهئئم
يصفوننا بأننا خوارج وتكفيريون في مسائل اليمان والكفر
والنزاع قائم بيننا وبينهم على مسئئألة جنئئس العمئئل وهئئل

هو شرط في صحة اليمان أما شرط في كماله ؟

فأهل السنة والجماعئئة يقولئئون أنئئه أي جنئئس العمئئل
شرط فئئي صئئحة اليمئئان وأمئئا المرجئئئة فجعلئئوه شئئرط
ا صئحيحا سئليما إل كمال وإن كانوا يعرفون اليمان تعريف
إن العبرةا ليست في تعريفهم وإنمئئا فئئي إنئئزال التعريئئف
ّفرون والعمل به وننبه القوما إلى أن الخوارج والمعتزلة يك
بآحاد العمال ونحن نقول بأن تارك جنس العمل كافر أما
هم فيكفرون بآحاد العمئئال فمئئن كئئذب مثل كفئئر أو فئئي
منزلة بين منزلتين عنئئد المعتزلئئة لكنئئه مخلئئد فئئي جهنئئم
والعياذ بالله وليت القوما يفقهون الفرق بيئئن أهئئل السئئنة

وهؤلء الضالين فحسبنا الله ونعم الوكيل.

نرجع فنقول بئأن الخئئوارج انتشئرت فتنتهئم فئي عهئد
ّفروا الحكميئئن بئئدعوى ّفروه وك علي رضي الله عنه فقد ك
تحكيم الرجال في دين الله وقد رد عليهم ونئئاظرهم حئئبر
المئئة وترجمئئان القئئرآن ابئئن عبئئاس رضئئي اللئئه عنهئئم
والعلماء بعده وممن لزموه كطاووس وابن مجلز فكئئانت

" أو " كفئئر دون كفئئر "عبارات السلف تدور حول مقولة 
 ومئئا ذكئئرت الن هئئو"ليئئس الكفئئر الئئذي تئئذهبون إليئئه 

الظرف الزماني الذي قيلت فيه هذه المقولة وهئئو عنصئئر
مهم جئئدا لنئئرى إن كئئان حئئال علئئي ومعاويئئة رضئئي اللئئه
عنهما كحال بوتفليقة وعبد الله وشين العابدين ووو...الئئخ
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أو هل هذا الزمن يصلح فيه استخداما تلك المقولة وخطابا
لمن يقول مرقعا للطواغيت نقول له: 

هل علي ومعاوية رضي اللئئه عنهمئئا والحكميئئن رضئئي
الله عن الجميع حكمئئوا بمئئا أنئئزل اللئئه أما بغيئئر مئئا أنئئزل

الله ؟؟

هل حكاما اليوما يحكمون بما أنزل الله أما بغير ما أنزل
الله ؟؟

فإن قلتم قد حكموا بمئئا أنئئزل اللئئه أي علئئي ومعاويئئة
قلنا لكم أصبتم كبد الحقيقئئة ومنئئه هنئئا يفهئئم سئئبب ذكئئر
مقولة كفر دون كفر أي أن عليا ومعاوية لم يخرجئئوا عئئن
أصئئل الشئئرع ولئئم يسئئتبدلوا الشئئرع المطهئئر قيئئد أنملئئة
حاشاهما رضي الله عنهما وهنئئا ردا علئئى الخئئوارج الئئذين

كفروا الصحابة .

وإن قلتم أن عليا ومعاوية لئئم يحكمئئوا بمئئا أنئئزل اللئئه
عدلوا عن الشئئرع واسئئتبدلوه بئئأهواء الرجئئال وأحكئئامهم
لزمكم إما تكفيرهم رضي الله عنهم وهذا مئئا وقعئئت فيئئه

الخوارج 

 مع حكمهئئم بغيئئر مئئا" كفر دون كفر "وإما أن تقولوا 
أنزل الله وعدولهم عن الشرع علمئئا أن أفاضئئل الصئئحابة
كئئانوا علئئى قيئئد الصئئحابة، والصئئحابة مئئا كئئانوا يغضئئون
الطرف عن المنكر بل ينكرونه وهنا سقطتم في المهئئواةا
الولئى وهئي تكفيئر الصئحابة والثانيئة هئي الطعئن فيهئم
لسكوتهم عن الباطل ورضئئاهم بئئالكفر وهئئذا مئئا ل يقئئدما

عليه إل أعمى البصيرةا هالك والعياذ بالله .

وإن قلتم بئئالقول الول وهئئو أن عليئئا حكئئم بمئئا أنئئزل
الله، فهل حكاما اليوما يحكمون بما أنئئزل اللئئه؟ وإن كئئانوا
كذلك فعليكم بالدليل وأنئئى لكئئم ذلئئك، اللهئئم إل شئئبهات
متهافتة نحن أكبر من أن نناقشئئها ونئئرد عليهئئا ولكئئن لمئئا
علمنئئا أنكئئم تمارسئئون الرهئئاب الفكئئري علئئى العئئواما
وتلزمونهم أن يقولوا بأقوالكم كان مئئن الئئواجب أن نئئبين

للعواما ضللتكم الكثيرةا: 

وإن عادت العقرب فالنعل لها جاهزةا. 

)27(والجهاد التوحيد منبر



نثر الدر في تفنيد 
شبهة كفر دون كفر

تعطيئئل حكئئاماالدليل الول عـلـى كفـر الحـكـاما: 
العصر لشريعة رب العالمين كتعطيل حد القذف مثل وحد
شرب الخمر والزنا وحكم المرتد وغيرها من الحدود الئئتي
وضئئعها اللئئه تعئئالى لتنظئئم حيئئاةا البشئئر فحفئئظ سئئبحانه
وتعالى أموالهم وأنفسهم وأعراضهم وأنسئئابهم وعقئئولهم
وهذه كلها مقاصد الشريعة الست وهي الضروريات حئئتى
جئئئاء هئئئؤلء الملعيئئئن ليعطلئئئوا أحكئئئاما رب العئئئالمين
ويسئئتبدلوها بأحكئئاما الياسئئق الكفئئري فأسئئقطوا مثل حئئد
ّده فئئي الشئئرع الرجئئم حئئتى الزانئئي كالمحصئئن مثل وحئئ
ان، ّدلوا ذلك لن فيه بشاعة وقسوةا علئى النس الموت وب
وزنى المحصئئن هئئو معئئروف بالخيانئئة الزوجيئئة لئئذا فمئئن
ّدما شكوى ضد الخئئائن التحّضرأنه على أحد الزوجين أن يق
وله أن يتنازل عنها وبذلك يسقط الحكم، ومئئا هئئو الحكئئم
إن لم يتنازل؟ إنه السجن ثم الخروج إما بالعفو الرئاسئئي
أو الملكئئي وإمئئا بئئالبراءةا وإمئئا بالرشئئوةا أليئئس هئئذا كلئئه

مضاهاةا لشرع الله يا من تنافحون عن الطواغيت؟؟

َـلـُم َأل(قئئال تعئئالى  لع لن َيآْ َـلـَق ـَمـ ِطـيـفُّ َوـُهـَو َخ ّل ال
ِبيُر للَخ ) فالله خلقنا أل يعلم سئئبحانه14: الملك سورةا ()ا

ما يصلح لنا وما يفسد حتى يأتي هؤلء ليعطلوا أحكاما الله
تعالى ويحكموا العباد بأحكامهم ؟

أهم أعلم أما الله ؟

أهم أرحم أما الله ؟

قئئد يقئئول قائئئل إن تعطيئئل الحئئدود ليئئس بكفئئر لن
الحاكم ممكن يحكم بغير ما أنزل الله لشهوةا أو لقرابة أو

لشبهة فيعطل الحكم الشرعي بذلك فل يكفر .

وجوابه أن نقول أن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله 
في نازلة أو مسألة معينة إما لشبهة أو لشئئهوةا أو لقرابئئة
ل يكفر طبعا إذا كئئان الصئئل فيئئه الحكئئم بمئئا أنئئزل اللئئه
تعالى، أما تعطيل الحكاما كلية فهل الشبهة تعرض له في
كئئل الحكئئاما أما أن قرابئئاته أو شئئهواته يقئئوما بهئئا علئئى
حساب تعطيل الشئئريعة كليئئة فئأي عقئل وأي ديئن يقبئل

ذلك بالله عليكم ؟

وما الصل في حكاما العصر هل الحكم بمئئا أنئئزل اللئئه
أما بالديمقراطية أما بأحكاما الغرب والشرق .؟؟
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شتان شئئتان بيئئن مئئن يعطئئل حكئئم اللئئه فئئي مسئئألة
لشبهة أو لغرض دنيوي مئع بقئاء الصئل وهئو الحكئم بمئا
أنزل الله تعالى وبين من يعطل كل الحدود ويستبدل ذلك
بأحكاما أخرى وضعية قننها ووضعها فئئي دسئئتوره ويعامئئل
الناس بها ويجبرهم على ذلئئك ويعئئاقب مئئن يخئئالف فهئئل

بين المرين علقة بالله عليكم.؟

كل ورب الكعبة ل علقة بيئئن المريئئن أبئئدا فئئإذا تقئئرر
هذا نقئئول لهئئم إن الئئدليل الول لزمكئئم وتئئبين لكئئم فمئئا
عليكم إل أن تستجيبوا للحق وهذا الواجب على المؤمن .

 كفئئر دون"ونقول أيضا لمن يصولون ويجولون بعبارةا 
 إذا كان ابئن عبئاس رضئي: " المنسوبة لبن عباس"كفر 

 يوشئئك أن تنئئزل عليكئئم: "الله عنهما قال للصحابة يومئئا
حجارةا من السماء أقول لكم قال الله وقئئال رسئئول اللئئه
ون قئال أبئو بكئر وقئال صلى الله عليه وسلم وأنتئم تقول

ّد للصئئحابة رضئئي اللئئه"عمر   فإذا كئئان هئئذا خطئئابه الحئئا
عنهم لمجرد أنهم قالوا قال أبو بكر وقال عمر ومئئا أدراك
ما أبي بكر وما أدراك ما عمر فمئئا عسئئاه يقئئول لكئئم إذا
قيل لكم قال الله تعئئالى وقئئال رسئئوله صئئلى اللئئه عليئئه
وسلم وأنتم تقولون ل قئئال ابئئن بئئاز والعئئثيمين واللبئئاني

رحمهم الله .

لنوإذا كان هو من روى سبب نئئزول قئئوله تعئئالى (  ِإ َو
لم ُتُموُه لع َط لم َأ ُك ّن ُكوَن ِإ لشِر الية من: النعاما سورةا) (َلُم

) في مسألة أكل الميتة فما عساه يقول رضئئي اللئئه121
ّطل أحكاما الله تعئئالى وألئئزما النئئاس بأحكئئاما عنه فيمن ع

الياسق و..و..وو ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى .

: المرجعيئئة لغيئئر الكتئئاب والسئئنة بئئلالدليل الثاني
للدستور ويقتضي هئئذا التحئئاكم إليئئه وهئئذا كفئئر لصئئراحة
الدلة من الكتاب والسنة وزيئئادةا فئئي الكفئئر هئئو التحئئاكم
إلى المم الملحدةا والمتحدةا علينا في الخلف بين الئئدول

وهذا كله ل شك فيه أنه كفر أكبر ناقل عن الملة .

 الفصئئل الرابئئع:"جاء فئئي قئئانون السئئرةا الجزائئئري: 
(أحكاما ختامية): 

: كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون222المادةا
يرجع فيه إليه أحكاما الشريعة السلمية.
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: تلغئئى جميئئع الحكئئاما المخالفئئة لهئئذا223المئئادةا 
 . "القانون 

 ل يرجع إلى الشريعة السلمية إل إذا لم يوجد"قلت: 
النص في القانون، كما أنه أي حكم يخئئالف القئئانون فهئئو
محكئئوما عليئئه باللغئئاء بمئئا فئئي ذلئئك الشئئريعة الربانيئئة.

 ."قاتلكم الله. 

والمسلم المؤمن الموحد مأمور بالرجوع إلئئى الكتئئاب
لن( : والسنة في حالئئة الخلف والتنئئازع لقئئوله تعئئالى ِإ َف

لم ُت لع َناَز ليٍء ِفي َت ُه َش ّدو َلى َفُر ّلِه ِإ لن َوالّرُســوِل ال ِإ
لم ُت لن ُنوَن ُك لؤِم ّلِه ُت ِما ِبال لو َي لل للِخِر َوا :النسئئاء سئئورةا( ) ا

) وهذا النص أمر مئئن المئئولى جئئل فئئي عله59 الية من
يقضي برد المر إلى الله تعالى أي إلى كتابه وإلى رسوله
ّد المئئر صلى الله عليه وسلم أي سنته ثم ذكر تعالى أن ر
إليه وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم ل يكون إل من مؤمن
ّد أمره إلئئى غيئئر بالله واليوما الخر فعلم من هذا أن من ر
الله تعالى والى غير نئئبيه صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم فليئئس
بمؤمن بالله ول باليوما الخئئر، قئئال العلمئئة عبئئد الرحمئئن

 تيسئئير الكريئئم الرحمئئن"السعدي رحمه الله تعئئالى فئئي 
 ثئئم") قال رحمه الله: 106 (ص"في تفسير كلما المنان 

أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعئئه
إلى الله والرسول أي إلى كتاب اللئئه وسئئنة رسئئوله فئئإن
فيهما الفصل في جميع المسائل الخلفيئئة إمئئا بصئئريحهما
ًءء أو تنئئبيه أو مفهئئوما أو عمئئوما معنئئى أو عمومهما أو إيمئئا
يقاس عليه ما أشبهه لن كتاب الله وسنة رسئئوله عليهمئئا

بناء الدين ول يستقيم اليمان إل بهما .

إن كنتئئم(فالرد إليهما شرط فئئي اليمئئان فلهئئذا قئئال 
ّد)تؤمنون بالله واليوما الخر  فدّل ذلك على أن من لم يئئر

إليهمئئا مسئئائل النئئزاع فليئئس بمئئؤمن حقيقئئة بئئل مئئؤمن
بالطاغوت “ .

وقال الماما الشئئنقيطي رحمئئه اللئئه تعئئالى فئئي كتئئابه
الماتع “ أضئئواء البيئئان فئئي إيضئئاح القئئرآن بئئالقرآن “ (ج

لن  () “ قئئوله تعئئالى245و 244ص1 ِإ لم َف ُت لع َـنـاَز ـِفـي َت
ليٍء ُه َش ّدو َلى َفُر ّلِه ِإ  الية .أمر الله فئئي هئئذه اليئئة) ال

الكريمة بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصئئول الئئدين
وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة نئئبيه

لن(صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم لنئئه تعئئالى قئئال  ِـطـِع ـَمـ ُيآْ
لد الّرُسوَل َطاَع َفَق ّلَه َأ اليئئة مئئن: النسئئاء سئئورةا ( )ال
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80) /ئئ 4)  َوَما) وأوضح هذا المأمور به هنئئا بقئئوله (80 
لم ُت لف َل َت لخ لن ِفيِه ا ليٍء ِم لكُمُه َش َلى َفُح ـِه ِإ ّـل سئئورةا ) (ال
) ويفهم من هذه الية10 / 42) (10 الية من: الشورى

الكريمة أنه ل يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نئئبيه
وما صلى اللئه عليئه وسئلم وقئد أوضئح تعئالى هئذا المفه
موبخا للمتحاكمين إلى غير كتئئاب اللئئه وسئئنة نئئبيه صئئلى
الله عليه وسلم مبينا أن الشيطان أضلهم ضلل بعيدا عئئن

لمالحق بقوله ( َل َلى َتَر َأ ّلِذيآَْن ِإ لزُعُموَن ا لم َيآْ ّنُه ـوا َأ ُـن آََم
لنِزَل ِبَما لـيـَك ُأ َل لـنـِزَل َوـَمـا ِإ لن ُأ ِـلـَك ـِمـ لب ُدوَن َق لن ُيآِْريآـْـ َأ

َكُموا َتَحا َلى َيآْ ّطاُغوِت ِإ لد ال لن ُأِمُروا َوَق لكُفُروا َأ ـِه َيآْ ِـب
ُد ُيآِْريآْ َطاُن َو لي لن الّش لم َأ ّلُه ًا ـَضـللً ُيآْـِضـ سئئورةا() َبِعـيـد
(60: النساء /ئئ 4)  ) وأشار إلى أنه ل يؤمن أحد حئئتى60 

لنيكفئئر بالطئئاغوت بقئئوله (  ـ لر َفـَم ـ لكـُف ّطــاُغوِت َيآْ ِبال
لن لؤِم ُيآْ ّلِه َو لمـَسـَك َفـَقـِد ِـبـال َت لس لرَوِة ا للُع لثَقى ِـبـا لـلـُو  )ا

) .256/ 2) (256 الية من: البقرةا سورةا(

ومفهئئوما الشئئرط أن مئئن لئئم يكفئئر بالطئئاغوت لئئم
يستمسك بالعروةا الوثقى وهو كذلك ومئئن لئئم يستمسئئك
بالعروةا الوثقى فهو بمعزل عن اليمان لن اليمئئان بئئالله
هو العروةا الوثقى واليمان بالطئئاغوت يسئئتحيل اجتمئئاعه
مع اليمان بالله لن الكفر بالطاغوت شئئرط فئئي اليمئئان

لن(  بئئالله أو ركئئن منئئه كمئئا هئئو صئئريح قئئوله لر َفَم لكُف َيآْ
ّطاُغوِت ). “ . انتهى.256/ 2 الية ()ِبال

فكل من لم يرد المر في حالة النزاع إلئئى اللئئه وإلئئى
الرسول صلى اللئئه عليئئه وسئئلم فليئئس بمئئؤمن بئئالله ول
باليوما الخر وحال حكاما العصر كئئذلك فمئئتى سئئمعنا مئئن
أحدهم أو سمعنا عنه أنه تحاكم إلى الكتئئاب والسئئنة فئئي
حال خلفه مع حاكم آخر لدولئئة أخئئرى ؟فغايئئة مئئا نسئئمع
بآذاننا ونرى بأعيننا هو أنهم في حالة النزاع يلتجئئئون إلئئى
مقر المم المتحدةا لفض النزاعات والخلفئئات ومئئن بنئئود

 فض النزاعات بين المئئم والئئدول"ميثاق المم المتحدةا: 
 ول أظئئن أن قئئائل سئئيقول أن كفئئر"المتنازعة المختلفئئة 

المم المتحدةا كفر دون كفئئر وأنهئئا تحكئئم بمئئا أنئئزل اللئئه
ّني أخشى أن أسمع ذلك والله المستعان . تعالى !!ولك

وقد يقول قائل أن اليمان المنفي في هذه الية وفئئي
ّبَك َفل( آية ُنوَن ل َوَر لؤِم ّتى ُيآْ ّكُموَك حَإ َشَجَر ِفيَما ُيآَْح

لم َنُه لي ) ، هئئو كمئئال65 اليئئة مئئن: النسئئاء سئئورةا ()... َب
اليمان وليس أصله وجوابه أن نقئئول أن اليمئئان المنفئئي

في اليتين هو أصل اليمان ل كماله وذلك من أوجه: 
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اول: من عقيدةا أهل السنة والجماعة أن مئئن العمئئال
ما هو كفر بئئذاته أي أنهئئا تنقئئض اليمئئان لمجئئرد ارتكابهئئا
خلفئئا للمرجئئئة الئئذين ينكئئرون هئئذا النئئوع مئئن العمئئال
المكفرةا بئئذاتها فئئالكفر عنئئدهم محصئئور فئئي السئئتحلل
فقط وهو قصد الكفر وهذا تأصيل فاسئئد مخئئالف لعقيئئدةا
أهل السنة والجماعة، ثم رد أمر من أمر الله ودفعه كفئئر
كما قال إسحاق بئئن راهئئويه رحمئئه اللئئه ونقئئل فئئي ذلئئك
الجماع الذي ل خلف فيه إل مئئن طئئرف المرجئئئة ولكئئن

كلمهم مردود ل يعتد به ولله الحمد والمنة.

ثانيا: إن لفظة اليمان أو الكفر إذا اطلقت في القرآن
الكريم أو في السنة المطهرةا إنما تحمل علئئى الصئئل أي
أنها إذا أطلقت لفظة الكفر فإنها تحمل على الكفر الكئئبر
الناقل عن الملة وإذا أطلقت لفظئئة اليمئئان فإنهئئا تحمئئل
على أصل اليمان ما لم تئئرد قرينئئة تصئئرف المعنئئى عئئن
ّنئئا ذلك كما قرر شيخ السلما ابن تيمية رحمه اللئئه وقئئد بي

هذا فليرجع اليه .

ثالثا: هل اليمئئان بئئالله تعئئالى واليمئئان بئئاليوما الخئئر
أصل لليمان أما كمال له ؟؟

والجواب أن اليمان بالله تعالى واليمان بئئاليوما الخئئر
لن... ( : أصل لليمان وهنا في اليئئة يقئئول تعئئالى لم ِإ ُت لن ُك

ُنوَن لؤِم ّلِه ُت ِما ِبال لو َـيـ لل للـِخـِر َوا مئئن: النسئئاء سئئورةا ( )ا
) ، فأين دليلكم علئئى إن اليمئئان هنئئا وفئئي اليئئة59 الية

الخرى هو كمال اليمان وليس أصله ؟

أين القرائن التي اعتمدتم عليها في صرف معنى اليئئة
عن ظاهره ؟

أمئئا إذا قلتئئم أن اليمئئان بئئالله واليئئوما الخئئر كمئئال
لليمان فهذا ما لم يقله الجعد ول الجهم والعياذ بالله هئئذا

علوةا على تكفيركم ول كرامة .

: اسئئتبدال شئئريعة الرحمئئن سئئبحانهالدليل الـثـالث
بشئئريعة الغئئاب مئئن دسئئتور وقئئوانين فرنسئئية وأمريكيئئة
وبريطانيئئة وغيئئر ذلئئك مئئن القئئوانين الوضئئعية المضئئاهية
لشئئريعة رب العئئالمين ففئئي كئئل المجئئالت تجئئد قئئوانين
الغئئرب الكئئافر والشئئرق الملحئئد وأيئئن شئئريعة الرحمئئن

ُـثـّم(: الرحيئئم الئئذي قئئال لنئئبيه صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم
َناَك لل َلى َجَع لـمـِر ـِمـَن َشِريآَْعٍة َع َلل لعـَهـا ا ِب ّت لع َول َفا ِـبـ ّت َت
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َء لهَوا ّلِذيآَْن َأ َلُموَن ل ا لع لم َيآْ ّنُه لن ِإ ُـنـوا َـلـ لغ لـنـَك ُيآْ ـِمـَن َع
ّـلـِه ًا ال ليئ ِإّن ـَشـ ِلِميَن َو ّـظـا لم ال لعـُضـُه ُء َب َـيـا ِل لو لـعـٍض َأ َب
ّلُه ِلّي َوال ّتِقيَن َو للُم قئئال الحئئافظ19: الجاثيئئة سورةا) (ا

 ص4المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى فئئي تفسئئيره (ج
 أي اتبئئع مئئا أوحئئي إليئئك مئئن ربئئك ل إلئئه إل هئئو")ئ 187

لع َول(وأعرض عئئن المشئئركين وقئئال هاهنئئا  ِب ّت َء َت لـهـَوا َأ
ّلِذيآَْن َلُموَن ل ا لع لم َيآْ ّنـُهـ لن ِإ ُـنـوا َـلـ لغ لـنـَك ُيآْ ّـلـِه ـِمـَن َع ال
ًا ليئ ِإّن َش ِلِميَن َو ّظا لم ال لعُضُه ُء َب َيا ِل لو لعٍض َأ  أي ومئئاذا)َب

تغني عنهم وليتهئئم لبعضئئهم بعضئئا فئئإنهم ل يزيئئدونهم إل
ّلُه (خسارا ودمارا وهلكا، ِلّي َوال ّتِقيَن َو للُم  وهو تعالى)ا

يخرجهم من الظلمات إلى النور والئئذين كفئئروا أوليئئاؤهم
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات “ .

")199 ص7قال الشنقيطي فئئي أضئئواء البيئئان (ج  :
ومعلوما أنه صلى الله عليه وسئئلم ل يتبئئع أهئئواء الئئذين ل
يعلمون ولكن النهي المئئذكور فيئئه التشئئريع لمتئئه كقئئوله

لع َولتعئئالى (  ـ ِـط لم ُت ـ لنـُه ًا ِم ـ ِثـم لو آَ ًا َأ ـور سئئورةا) (َكـُف
ِـطــِع َفل وقئئئوله تعئئئالى ()24 اليئئئة مئئئن: النسئئئان ُت

ِبيَن ّذ َـكـ للُم لع َول) وقئئوله (8: القلئئم سئئورةا) (ا ِـطـ ُـكـّل ُت
() وقوله 10 / 68) ( 10: القلم سورةا) (َمِهيٍن حَإّلٍف

لل َول لجَع ّلِه َمَع َت ًا ال َلهـ مئئن: السئئراء سئئورةا ) (آََخـَر ِإ
لن( ) وقئئوله 39 اليئئة ِئـ لكَت َل لشـَر َـطـّن َأ َب لح َي ُـلـَك َل  )َعَم

) واليات بمثل ذلك كثيرةا.65 الية من: الزمر سورةا(

وقد بينا الدلة القرآنية على أنه صلى الله عليه وسئئلم
َطب والمراد به التشريع لمته في آية   بنئئي اسئئرائيل"ُيخا

 . انتهى." المذكورةا "

فالخطئئاب المئئوجه مئئن رب العئئالمين فئئي هئئذه اليئئة
الكريمة إنما هو تشريع لمة محمد صلى الله عليه وسئئلم
والمر الرباني واضح جلي فكل مئئن اتبئئع غيئئر شئئرع اللئئه
المطهر فقد اتبع هواه وهئئو ولئئي للطئئاغوت واللئئه تعئئالى

ّنَمايقول ( ُكُم ِإ ّي ِل ّلُه َو ُلُه ال مئئن: المائدةا سورةا ) (َوَرُسو
ّلِذيآَْن( ) وقال عن الكفار 55 الية ـاُؤُهُم َكَفُروا َوا َـي ِل لو َأ

ّطاُغوُت لم ال َنُه لخِرُجو ّـنـوِر ـِمـَن ُيآْ َـلـى ال ُلـَمـاِت ِإ ّظ  )ال
).257 الية من: البقرةا سورةا(

قال سيد قطب رحمه الله تعالى فئئي ظللئئه عنئئد آيئئة
")3229 ص 5الجاثية (ج  إنها شريعة واحدةا هئئي الئئتي: 

تستحق هذا الوصف وما عداها أهواء منبعها الجهل وعلئئى
صاحب الدعوةا أن يتبع الشريعة وحدها ويدع الهئئواء كلهئئا

)33(والجهاد التوحيد منبر



نثر الدر في تفنيد 
شبهة كفر دون كفر

وعليه ألّ ينحرف عن شيء من الشئئريعة إلئئى شئئيء مئئن
الهواء فأصحاب هذه الهواء أعجز من أن يغنوا عنئئه مئئن
ُألب عليه فبعضهم ولّي بعئئض الله صاحب الشريعة . وهم 
وهم يتساندون فيما بينهم ضد صاحب الشئئريعة فل يجئئوز
أن يأمل في بعضهم نصرةا له أو جنوحا عئئن الهئئوى الئئذي
يربط بينهم برباطه ولكنهئئم أضئئعف مئئن أن يئئؤذوه واللئئه
ولي المتقين وأين وليئئة مئئن وليئئة وأيئئن ضئئعاف ضئئعاف
مهازيل يتولى بعضئهم بعضئا مئن صئاحب شئريعة يتولهئئا

 ."والله المتقين 

وهم ألئئب عليئئه فبعضئئهم ولئئي بعئئض"الله اكبر، تأمل 
 نعئئم"وهم يتساندون فيمئئا بينهئئم ضئئد صئئاحب الشئئريعة 

والله إنهئئم يتسئئاندون ويتحئئدون لمحاربئئة مئئن يئئدعو إلئئى
تحكيم شريعة رب العالمين المطهرةا وما تلك المئئؤتمرات
التي تدعي محاربة الصولية السئئلمية ومحاربئئة الرهئئاب
إل مساندةا فيما بينهم لضئئرب السئئلما والتوحيئئد لنهئئم ل
يريدون للسلما أن يحكم إنهم يريدون السلما المريكاني
الذي يستفتى في نئئواقض الوضئئوء والصئئلةا أمئئا السئئلما
الذي يحكم ويجاهد ويشئئرع فهئئذا ل ويجئئب محئئاربته لنئئه
ضد الحضارةا حضارةا النور الغربية التي تحرر النسان من
ظلمات العبوديئئة للئئه تعئئالى –زعمئئوا- لتئئوقعه فئئي أنئئوار
العبودية للشهوات والشبهات والديمقراطية الكئئافرةا هئئذا
ما يريده هؤلء الملعين ويريده حكئئاما العصئئر الئئذين هئئم
نسئئخ طبئئق الصئئل عئئن أربئئابهم الغربييئئن إل أن هئئؤلء

 لإله إل الله محمد رسول اللئئه"يدعون السلما ويقولون 
 كما كان يقولها أسلفهم من بنئئي"صلى الله عليه وسلم 

حنيفة وبني عبيد القداح والتتار إذ ل تغني عنهم شيئا وهئئم
يحاربونها وقئئد خالفوهئئا بئئأقوالهم وأعمئئالهم ونقئئول لمئئن

يجادل عن الطواغيت: 

حكامكم وولةا أموركم بدلوا الشريعة الربانيئئة بشئئرائع
أخرى وليكن في العلم أن دسئئاتيرهم كلهئئا مسئئتمدةا مئئن
الدسئئتور الفرنسئئي والبريطئئاني وهئئذا واضئئح ل أخئئالكم
تجهلونه قلت حكامكم بئئدلوا الشئئريعة المطهئئرةا بشئئرائع
أخرى مستمدةا مما ذكرت آنفئا بشئئرائع أخئئرى مئئن نسئئج
جهالت البشر وهرطقاتهم وزبالة أفكارهم السئئقيمة فمئئا

حكم من بدل الشرع الكريم بمثل هذه الزبالت ؟؟

إن قلتم هذا كفر وردةا وهئئؤلء قئد ارتئئدوا وكفئروا-
فنقول لكم الن الن يا قوما ونتوقف عن الكتابة .
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وإن قلتم غير هذا قلنا لكم فلمئئاذا توقعئئون مجئئانيق-
التكفير على الدعاةا والعلماء كسيد قطب رحمه اللئئه مثل
الذي أخطأ في مسائل علمية قئئد أعئئذر فيهئئا العلمئئاء فل
ُيعّرف .؟؟ ّفرون من أخطا في مثل هذه المسائل حتى  يك

والجواب على السؤال المطئئروح قئئد سئئبقنا وكفانئئا-
مؤنه الجواب عليه أحد علماء هذه المة الفذاذ الجهابئئذةا
ذلك الشيخ المنسي المغيب فئئي سئئجون طاغيئئة العصئئر
أمريكا إنئئه الشئئيخ العلمئئة عمئئر عبئئد الرحمئئن فئئك اللئئه

 والحاكم المستبدل: "أسره وحفظه الله تعالى حيث قال
ل يستوي بحال مع الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله
ويعتقد أنئئه –ل غيئئره- هئئو الئئواجب تطئئبيقه وليئئس عنئئده
تشريع وضعي يرد المور والوقائع إليئئه ثئئم هئئو بعئئد ذلئئك
ترك الحكم بما أنئئزل اللئئه فئئي واقعئئة عصئئيانا ولنضئئرب

 لو أن حاكما يحكئئم بكتئئاب اللئئه"بذلك مثال يوضح المر 
سرق ابنه فلم يقطع يده محابئئاةا لئئه –وهئئذه صئئورةا مئئن
صور ترك الحكم بما أنزل الله – هذه معصئئية طالمئئا أنئئه
لم يجحئئد حكئئم اللئئه ولئئم يفضئئل غيئئره عليئئه ولئئم يقنئئن
تشئئريعا جديئئدا لعقوبئئة السئئارق عمومئئا غيئئر مئئا شئئرعه
ه ويحئدد ّد بئه الل ا الله ..أما أن يقنئن الحئاكم تشئريعا يح
ّد أمئئره فئئي عقوبة السارق غير ما شرعه الله ويجعل مر
كل قضايا السرقة هو تشئئريعه فهئئذا هئئو السئئتبدال وهئئو
كفئئر بئئواح فهئئذان صئئنفان نتكلئئم عنهمئئا فئئي الصئئفحات
التالية بإذن الله ..أما من ترك حكم الله جحئئودا أو إنكئئارا

)1( ."فأمره أوضح من أن يوضح 

إذن فالستبدال هئو أن يقئول الحئاكم بلسئان حئاله أو
مقاله ولسان الحال أبلغ من لسان المقال أنئئه شئئاك فئئي
أفضلية الحكم بما أنزل اللئئه كمئئا أنئئه رضئئي وأحئئب ذلئئك
الحكم الوضعي لنه معتقد أنه النجح والنجع فئي معالجئة
مشئئاكل المجتمئئع وتسئئيير أمئئور الدولئئة وشئئؤون الرعيئئة

َلُم َأل(والله تعالى يقول  لع لن َيآْ َـلـَق َم ِطـيـفُّ َوـُهـَو َخ ّل ال
ِبيُر للَخ ) فهو سبحانه وتعالى أل يعلئئم14: الملك سورةا ()ا

ماذا يصلح لعباده ومئئا ل يصئئلح حئئتى يئئأتي حكئئاما العصئئر
ليقننوا ويشرعوا شرائع غير شريعة رب العالمين ؟

سبحانه وتعالى علوا كبيرا .

—نقل من كتاب ألف باء في11 الى 10أصناف الحكاما –)  (1
الحاكمية والرجاء
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فالستبدال كفر بواح واضح ظاهر ل لبس فيه ول دخن
والستبدال مستلزما للتشريع وهو مئئن أخئئص خصوصئئيات
توحيد اللهية فمن شّرع من دون الله فقد اتخئئذ مئئن دون

لما(: الله تعالى ندا والعياذ بالله قال تعالى لم َأ ُء َلُه َكا ـَر ـُش
لم َشَرُعوا ّديآِْن ِمَن َلُه لم َما ال لن َل َذ لأ ّلُه ِبِه َيآْ سورةا ( )ال
:) قال ابن كئئثير رحمئئه اللئئه تعئئالى21 الية من: الشورى

أي هم ل يتبعون ما شرع الله لك من الئئدين القئئويم بئئل"
يتبعون ما شئئرع لهئئم شئئياطينهم مئئن الجئئن والنئئس مئئن
ن البحيئرةا والسئائبة والوصئيلة تحريم ما حرموا عليهئم م
والحاما وتحليل أكل الميتة والئئدما والقمئئار إلئئى نحئئو ذلئئك
من الضللت والجهالة الباطلئة الئتي كئانوا قئد اخترعوهئا
في جئئاهليتهم مئئن التحليئئل والتحريئئم والعبئئادات الباطلئئة

 ونحئئو ذلئئك نقئئول عئئن حكئئاما العصئئر"والموال الفاسدةا 
إنهم أحلوا الخمر والزنئئا واللئئواط والربئئا والرشئئوةا بحجئئة
الهدية وما إلئئى ذلئئك وهئئذا كلئئه شئئّرعوه فئئي دسئئاتيرهم
ّدةا ومضاهاةا لشرع الله تعالى واستبدال منهم له بهذه محا
التشريعات الباطلئئة قئئال العلمئئة عبئئد الرحمئئن السئئعدي

) قئئال555رحمئئه اللئئه فئئي تفسئئيره ليئئة الشئئورى (ص 
 يخئئبر تعئئالى أن المشئئركين اتخئئذوا شئئركاء: "رحمه الله

يوالونهم ويشتركون هم وإيئئاهم فئئي الكفئئر وأعمئئاله مئئن
لم ـَشـَرُعوا( شياطين النس الدعاةا إلى الكفئئر  ـِمـَن َلـُهـ

ّديآِْن لم َما ال لن َل َذ لأ ّلُه ِبِه َيآْ اليئئة من: الشورى سورةا ) (ال
) من الشرك والبدع وتحريم ما أحئئل اللئئه وتحليئئل مئئا21

حرما الله ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم.

مع أن الدين ل يكون إل ما شرعه الله تعالى ليدين بئئه
العباد ويتقربوا به إليئه فالصئل الحجئر علئى كئل احئد أن
يشرع شيئا ما جاء عن الله ول عن رسئئوله فكيئئف بهئئؤلء

 ، ليت مرجئئة"الفسقة المشتركين هم وهم على الكفر . 
العصئر يقئرؤون هئذا جيئدا والشئيخ السئعدي رحمئه اللئه
تعالى من كبار علماء هذه المة المباركة وهم يعلمون هذا
ون فيهئم وفئي جيدا فهئاهو قئول أحئد العلمئاء الئذين تثق
علمهم فليتكم تقرؤون بعين النصئئاف متجرديئئن عئئن كئئل

حزبية مقيتة التي قد رضعتم من ألبانها حتى النخاع .

")3152 ص 5قال سيد قطب رحمه فئئي الظلل (   :
وليس لحد من خلق الله أن يشئئرع غيئئر مئئا شئئرعه اللئئه
"وأذن به كائنا من كان فالله وحده هو الذي يشرع لعباده 

 ومع وضئئوح هئئذه الحقيقئئة إلئئى: "إلى إن قال رحمه الله
حد البداهة فإن الكثيرين يجادلون فيهئئا أو ل يقتنعئئون بهئئا
وهم يجرؤون على استمداد التشريع مئئن غيئئر مئئا شئئرعه
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الله زاعمين أنهم يختارون الخير لشعوبهم ويوائمئئون بيئئن
ظروفهم والتشريع الذي ينشئونه من عنئئد أنفسئئهم كأنمئئا
هم أعلم من الله وأحكم من الله أو كأنما لهم شركاء من
دون الله يشرعون لهم ما لم يأذن بئئه اللئئه وليئئس أخيئئب

 ."من ذلك ول أجرأ على الله 

ومعلوما أن الستبدال هذا المستلزما للتشريع من دون
الله تعالى يقتضي تحليل ما حرما الله وتحريم ما أحل الله
تعالى واستحلل الحراما وتحريم الحلل كفر بالجماع كمئئا

 والنسئئان"قال شيخ السلما ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
متى أحل الحراما المجمع عليه وحرما الحلل المجمع عليه

 فانظر أخي الموحد إلى"كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء 
خطورةا الستبدال وما جّر معه من كفريات واضئئحة جليئئة
ل تحتاج إلى أدنى تعليل أو تبسئئيط لمئئا فيهئئا مئئن وضئئوح

يستحيل في حقه الغموض أبدا .

لكَمفنقئئول لهئئؤلء المبئئدلين والمجئئادلين عنهئئم ( َأَفُح
ّيِة ِل للَجاِه لبُغوَن ا لن َيآْ لحإَسُن َوَم ّلِه ِمَن َأ ًا ال لكم ٍما حُإ لو ـ ِلـَق
ُنوَن ) وقد جاء في تفسئئير هئئذه50: المائدةا سورةا) (ُيآْوِق

الية الكريمة عند الماما ابن كئئثير فقئئد ذكئئر كلمئئا نفيسئئا
قيما هئئو قاصئئمة الظهئئر لمرجئئئة العصئئر المنئئافحين عئئن
الطواغيت ولكنهم مع ذلك قد حملئئوه علئئى غيئئر محملئئه،

 ينكر تعالى على من خرج عئئن"قال ابن كثير رحمه الله: 
حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كئئل
شر وعدل إلى ما سواه من الراء والهواء والصئئطلحات
التي وضعها الرجال بل مستند من شئئريعة اللئئه كمئئا كئئان
أهل الجاهلية يحكمون بئئه مئئن الضئئللت والجهئئالت ممئئا
يضئئعونها بئئآرائهم وأهئئوائهم وكمئئا يحكئئم بئئه التتئئار مئئن
السياسات الملكية المأخوذةا من ملكهم جنكيز خان الئئذي
وضع لهم اليساق وهو عبارةا عن كتاب مجموع من أحكئئاما
قئئد اقتبسئئها مئئن شئئرائع شئئتى مئئن اليهوديئئة والنصئئرانية
والملة السلمية وفيها كثير من الحكاما أخذها مئئن مجئئرد
نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقئئدمونها علئئى

الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

 حئئتىفهو ـكـافر يآْـجـب قـتـالهومن فعل ذلك منهم 
يرجع إلى حكم الله ورسوله فل يحكم سواه في قليئئل ول

لكَم (كئئثير قئئال اللئئه تعئئالى ّـيـِة َأَفُح ِل للَجاِه لبـُغـوَن ا  أي)َيآْ
 ."يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون 
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ول بأس أن يكون لنا هنا وقفئئات وتعليقئئات علئئى كلما
ِذكئئره الشيخ الماما ابن كئئثير رحمئه اللئئه تعئالى. الولئئى: 
رحمه الله إنكئئار اللئئه تعئئالى علئئى مئئن خئئرج عئئن حكمئه
تعالى وعدل إلى ما سواه من الراء والبرلمانات المختلفة

المضاهية لشرع رب العالمين .

الثانيئئة: تلئئك الراء والتشئئريعات والبرلمانئئات وغيرهئئا
ليس لها مستندا من شريعة الله فهي بدعة ما أنئئزل اللئئه
تعالى بها من سلطان والبدعة ضئئللة والضئئللة فئئي النئئار

ونحن أمة التباع ولسنا أمة البتداع .

الثالثة: تشبيهه لتلك الراء والضئئللت الجاهليئئة سئئواء
ما كان قبل السلما ومئئا كئئان فئئي عصئئره ومئئا كئئان فئئي
عصرنا من برلمانات وغيرهئئا بحكئئم التتئئار الئئذي هئئو مئئن
جنس حكم الجاهلية الذي مستنده إلى الياسا الذي وضعه
ملكهم جنكيز خان وليس شرع الله تعالى علمئئا أن التتئئار

كانوا يقولون ل إله إل الله فليتنبه لهذا.

الرابعة: تعريفه رحمئئه اللئئه تعئئالى للياسئئق الئئذي هئئو
كتاب وضعي الئئذي يسئئمى اليئئوما بالدسئئتور مجمئئوع فيئئه
أحكاما من السلما واليهودية والنصئئرانية وكئئثير منهئئا مئئن
جنس خيالته وأفكاره السئئقيمة فئئانظر يئئا عبئئد اللئئه إلئئى
الياسا أو الياسق وانظر إلى دساتير العصر لئئترى التشئئابه

الكبير بل التطابق بين الدستورين أو الكتابين .

الخامسئئة: حكمئئه رحمئئه اللئئه تعئئالى علئئى مئئن قئئدما
الياسق والذي من جنسه من دستور غيره وحكمه وتحاكم
إليه بالكفر ووجوب قتاله ومعلوما أنه يقصد بكلمه الحاكم
وحتى المحكوما إذا رضي بالتحاكم إلى غير الكتاب والسنة
ولكن الحاكم هو المقصود من الدرجة الولى فجنكيز خان
جعل كتابه شرعا متبعا فئئي بنيئئه كمئئا هئئو الحئئال بالنسئئبة
لحكاما العصر فقد جعلوا الدستور قبلة لهم وشئئرعا متبعئئا
في كل من يتولى زماما الحكم ويئؤدي اليميئن الدسئئتورية
ول أدري يا مرجئة العصر إن كان فئئي السئئلما مئئا يعئئرف
باليمين الدستورية وما حكمها ومئئن فعئئل ذلئئك أي تحئئاكم
وقدما غير حكئئم اللئئه علئئى حكئئم اللئئه تعئئالى كئئان كئئافرا
باتفاق يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله تعالى ورسوله

صلى الله عليه وسلم.

فانظر رحمك الله ورعاك أليست دسئئاتير العصئئر فئئي
حكئئم الياسئئق ول يخفئئى عليئئك أن القئئانون الجزائئئري
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مستمد من القانون الفرنسي وأول مشرع له هو نئئابليون
عئئدو اللئئه ليحكمئئوا المسئئلمين بئئه فئئي الئئدماء والمئئوال
والفئئروج والعئئراض حئئتى وصئئل كفرهئئم إلئئى تقسئئيمهم
السلطة ومؤسساتها إلى سلطة تشريعية وأخئئرى تنفيذيئئة
وأخرى قضائية وكئئل غرفئئة مئئن الثلث لهئئا وظيفتهئئا فئئي
العدول عن حكم الله تعالى وابتغئئاء حكئئم الجاهليئئة، قئئال
ابن أبي حاتم حدثنا أبي حئئدثنا هلل بئئن فيئئاض حئئدثنا أبئئو

 من حكم بغيئئر: "عبيدةا الناجي قال سمعت الحسن يقول
 ."حكم الله فحكم بالجاهلية 

لن(   لحإَسُن َوَم ّلِه ِمَن َأ ًا ال لكم ٍما حُإ لو ُـنـوَن ِلَق )ُيآْوِق
) اسئئتفهاما اسئئتنكاري معنئئاه50 الية من: المائدةا سورةا(

أنه ل أحد مطلقا أيا كان، يكئون حكمئه أحسئن مئن حكئئم
الله بل كل حكم سوى حكم الله تعالى فهو حكم الجاهلية
ول شك في كفئئره ووجئئوب قتئئاله وجهئئاده والقيئئاما عليئئه
وخلعه فليس هناك فتنة أعظم مئئن فتنئئة الكفئئر والشئئرك
والعياذ بالله تعالى وقد فسئئر السئئلف رحمهئئم اللئئه قئئوله

لمتعالى ( ُلوُه ِت ّتى َوَقا ُكوَن ل حَإ َنٌة َت لت ُكوَن ِف َيآْ ّديآُْن َو ـ اـل
ّلُه ّلِه ُك ) فسئئروا الفتنئئة39 اليئئة مئئن: النفال سورةا ( )ِل

بالشئئرك .وحكئئاما العصئئر اسئئتبدلوا كتئئاب اللئئه تعئئالى
ُينافح عنهم أنهم ولةا أمئئور بتشريعات الغرب والشرق ثم 
المسئئئلمين ول يجئئئوز الخئئئروج عليهئئئم ول منابئئئذتهم ول
تكفيرهم وكئئأنهم معصئئومون وهئئذا لزما حئئالهم لئئو كئئانوا
يفقهون والله المستعان. ويجب طاعتهم ثئئم يسئئوق إليئئك
المنافح المدافع بالباطل الحاديث الناهية والمشددةا علئئى
من مرق وخرج على الحاكم المسلم الجائر طبعا ولكنهئئم
وضعوا النصوص في غير موضعها ومئئن بئئاب التنئئزل هئئب
أن حكاما العصر مسلمون جائرون هكذا يقولون عنهم في
أحسن الحوال فلمئئاذا التشئئنيع علينئئا لننئئا أخئئذنا بئئأقوال
بعئئض العلمئئاء فئئي جئئواز الخئئروج علئئى الحئئاكم المسئئلم
الجائر مع القدرةا طبعا كما فعل بعض السلف رحمهم الله
ّفئئره ومنهئئم مئئن لئئم تعالى في عصر الحجاج فمنهم من ك
يكفره ولكن حتى من لم يكفروه كالماما مالك رحمه الله
تعالى قئئد حئئّرض النئئاس ودعمهئئم بالمئئال للخئئروج علئئى
ّتئئان الحجاج فهل الماما مالك رحمه الله خارجي تكفيري ف

يا أعداء أنفسكم؟؟ .

: "قئئال شئئيخ السئئلما ابئئن تيميئئة رحمئئه اللئئه تعئئالى
ومعلوما بالضطرار من دين الله المسلمين وباتفاق جميئئع
المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين السلما أو اتباع غير
شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهئئو ككفئئر
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 ( مجمئئوع"من آمن ببعض الكتئئاب وكفئئر ببعئئض الكتئئاب 
 ومعلئئوما: ") تأمل قوله رحمه الله524 ص 28الفتاوى ج

ن ديئن المسئلمين  ن الئدين"بالضئطرار م  أي معلئوما م
بالضرورةا وبمعنى آخر أن ل خلف فئئي هئئذا ومئئن خئئالف

 وباتفاق جميع المسئئلمين"في هذا فهو كافر مرتد وقوله 
 هنا نقل اتفاق أمة محمد صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم وأمئئة"

محمد صلى الله عليه وسلم لئن تجتمئع علئئى ضئئللة كمئا
 لن تجتـمـع أـمـتي عـلـى: "قال عليه الصئئلةا والسئئلما

 إن من سوغ إتباع غير ديئئن السئئلما أو: " وقوله" ضللة
"إتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كئئافر 

ّوز ورّخئئص لنفسئئه اتبئئاع غيئئر ديئئن أي من أراد وابتغى وج
السلما وغير شريعة محمد صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم وقئئد
يفهم البعض أن الئئدين المخئئالف لئئدين السئئلما هئئو ديئئن
اليهودية او النصرانية فقط وهئئذا غلئئط كئبير وفئاحش بئل
ماوي الديان كثيرةا جدا فهناك من يدين بديانة لها أصل س
كاليهودية والنصرانية ولكنها محرفة الن وحتى إن لم تكن

الى ِإّن(: محرفة ل يجوز التدين بهئا غيئر السئلما قئال تع
ّديآَْن َد ال لن ّلِه ِع لسلمُا ال ِلل اليئئة من: عمران آل سورةا ) (ا

لن(: ) وقال19 َتِغ َوَم لب ليَر َيآْ ِما َغ لسل ِلل ًا ا لن ِديآْن َل َبَل َف لق ُيآْ
لنُه للـِخـَرِة ـِفـي َوُهَو ِم للَخاـِسـِريآَْن ـِمـَن ا آل سئئورةا ()ا

) ، ومن الديانات ما هي وضعية أرضية أقامهئئا85: عمران
البشئئئر كالبوذيئئئة والهندوسئئئية والشئئئيوعية والقوميئئئة
والطورانية والديمقراطية وغيرها فكل من دان بغيئئر ديئئن
السلما فهو كافر حلل الدما والمال . ولكن هل الكفر هنا
كفر دون كفر أما كفر أكئئبر . شئئيخ السئئلما يجيئئب رحمئئه

 وهو ككفئئر مئئن آمئئن ببعئئض الكتئئاب وكفئئر: "الله ويقول
 فللئئه درك يئئا شئئيخ السئئلما ومعلئئوما أن اليمئئان"ببعض 

ببعض الكتاب والكفر ببعضه كفر أكبر بل شك ولله الحمئئد
والمنة .

فئئئئأين حكئئئئاما العصئئئئر اليئئئئوما أليسئئئئوا يئئئئدينون
بالديمقراطية ؟؟

 ل تسل عن دينئئي عئئن ملئئتي: "أليس بعضهم قد قال
 ."أنا عربي بعثي اشتراكي

ما حكم هذه المقولة ومئئا حكئئم التئئدين بالديمقراطيئئة
 أي أن الشئئعب هئئو الحئئاكم" حكم الشئئعب "التي معناها 

وهو المشرع وهو صاحب المر والنهي والتحليل والتحريم
لكُم ِإِن( : والله تعالى يقول للُح ّلِه ِإّل ا :النعاما سورةا ( )ِل

) ومن العجائب =أن أحد الدعاةا لمئئا ناقشئئته57 الية من
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"في هذه المسألة وقلت له ما معنئئى الديمقراطيئئة قئئال 
 ، قلت جيد والله تعالى مئئاذا يقئئول أليئئس"حكم الشعب 
ـُم ِإِن(  هئئو القائئئل لـك للُح ـِه ِإّل ا ّـل  هئئذا كلما" قئئال  )ِل

 ."الخوارج

 هئئذا كلما"أنئئا قلئئت قئئال اللئئه تعئئالى وهئئو قئئال لئئي 
لن(  وأنهم هم من استدل بهئئذه اليئئة وآيئئة "الخوارج  َوَم

لم لم َل ُك لح لـنـَزَل ِبَما َيآْ ّـلـُه َأ ِـئـَك ال َل ُأو َـكـاِفُروَن ـُهـُم َف لل )ا
ِلُموَنـ(ـ )ئئ 44 اليئئة مئئن: المائدةا سورةا( ّظا سئئورةا) (ال

للَفاِسُقوَنـ(ـ )ئئ 45 الية من: المائدةا :المائئئدةا سورةا() ا
) وكأن اليات التي استدل بها الخوارج حئئراما47 الية من

ُتقئئّرون بئئأن أن نستدل بها في موضئئعها أليئئس أنتئئم مئئن 
 فكيئئف إذا قلنئئا لكئئم" حكم الشعب "معنى الديمقراطية 

لكُم ِإِن( قال تعالى  للُح ّـلـِه ِإّل ا مئئن: النعئئاما سئئورةا ( )ِل
) قلتم أنتم خوارج ؟؟57 الية

هل حكم علي رضي اللئئه وأرضئئاه بالديمقراطيئئة؟ كل
وحاشاه عليه رضوان الله تعالى فمئئا هئئذا الفهئئم السئئقيم

بالله عليكم.

وإن قلتم أنها وسيلة من وسائل تحكيئئم الشئئريعة فئئي
هذا العصر قلنا لكئئم كفئئاكم نفاقئئا وخئئداعا وكئئذبا ثمئئانون
سنة والخوان يتبنئون الئدخول فئي البرلمئان والنتخابئات
الديمقراطيئئة الحئئرةا ولكنهئئا خاويئئة علئئى عروشئئها، ومئئا
أحداث الجزائر عنكم ببعيد فهاهي جبهة النقئئاذ السئئلمية
تدخل النتخابات ولما نجحت لم تعط حقها أليئئس كئئذلك؟
فهل هذه هي الديمقراطية الوسيلة التي تتبعونهئئا لتحكيئئم

شرع الله؟ .

وكم من مخادع ومخدوع مثلكم تبنئى ذلئك ولمئئا دخئئل
البرلمئئان طئئالب بتحكيئئم القئئانون وانبهئئر فئئي القصئئور

والفيلت والسيارات الفخمة أليس كذلك بالله عليكم.

ثم هب أنها وسيلة لتحكيم شئئرع اللئئه ودفئئع المفاسئئد
وما إلى ذلك مما يتشدق به هؤلء المخدوعون المنبهئئرون

 فنحئئن عنئئدنا" حكئم الشئعب "مئئع إقرارهئئم بانهئا تعنئي 
الوسيلة ل تببرها الغاية، وهذا أول.

ـتـداووا : "ثانيا: من باب قوله صلى الله عليئئه وسئئلم
 فنحن ل نتخذ الديمقراطيئئة كئئدواء" ول تتداووا بحراما

لمراض المجتمع وأمراض الدولة لنها حراما بقئئولكم أنهئئا
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تعني “ حكم الشعب “ وفي هذا مخالفة صئئريحة للكتئئاب
والسنة ومنه فل نأخذ بها كونهئئا مخالفئئة للصئئول، إذن فل

مجال لكم في المراوغة أبدا .

: "ثالثا: كفانا شئئيخ السئئلما رحمئئه اللئئه تعئئالى بقئئوله
وقواما الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربئئك هاديئئا

 ، وقبله ما جاء عند جابر بن عبد اللئئه رضئئي الئئه"ونصيرا 
"عنه أنه كان حامل المصحف بيد والسيف بأخرى فقئئال: 

أمرنا رسول الله صلى الله عليئئه وسئئلم أن نضئئرب بهئئذا
 ، فل يقوما الدين إل بالحجة أي الكتاب"من عدل عن هذا 

والسيف ول يقوما إل باللسان والسنان ومن العجئئب أيضئئا
أن نفس الشخص قال لي تعقيبا على نقلي هذا عن شئئيخ

 ابئئن تيميئئة عئئاش وقتئئه: "السلما رحمه الله تعئئالى قئئال
 ومفاد كلمئئه أن كلما شئئيخ السئئلما ابئئن تيميئئة"وعصره 

هئئذا مئئردود لنئئه مخئئالف للعصئئر ولن ابئئن تيميئئة عئئاش
عصره وقد مات رحمه الله ولكن ليت المسكين نظر إلى
كلمه ليجده أنه ل يتكلم عن مسألة فرعيئئة هنئئا أو فقهيئئة
أو خلفية ل بل يتكلم عن قواما الدين ومسألة قواما الئدين
ل خلف فيهئئئا أبئئئدا ومطلقئئئا فكيئئئف نئئئرد كلمئئئه بئئئالله

عليكم ؟؟.

 والشرع المنئئزل مئئن عنئئد اللئئه: "قال ابن تيمية أيضا
تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسئئوله فئئإن
هذا الشرع ليس لحد الخروج عنه ول يخرج عنئئه إل كئئافر

.]262ص 11مجموع الفتاوى [ "

ومن الغرائب أيضا المضحكات المبكيات قئئول البعئئض
أن ابن تيمية رحمه الله تعئئالى أسئئيء فهمئئه فكئئثيرا مئئن
مسائل التكفير والقتال لم يقصد في كلمئئه مئئا يقئئول بئئه
التكفيريون –زعموا-وكأن ابن تيمية رحمه الله تعالى كئئان
يتكلم بلغة غير لغتنا فل أدري إن كان رحمه قد تكلم بلغئئة
أخرى ونحن لم نفهمه أما مئئاذا؟ أليئئس واضئئحا قئئوله هئئذا
على سبيل المثال فقط أن من خرج عئئن الشئئرع المنئئزل
من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله بئئه
نبيه محمدا صلى اللئئه عليئئه وسئئلم فهئئو كئئافر فئئإن كئئان
كلمه هذا بغير العربية فما معناه باللغة العربية يا فهامات

وعلمات النصب والحتيال ل علمات الرفع والتقدير ؟.

أجيبوا بالله عليكم، وعلئى كئل فكلما ابئن تيميئة رحئم
الله ليس حجة في دين الله بل نحتج له ل به فليتنبه لهذا.
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 ومعلئئوما أن مئئن أسئئقط المئئر والنهئئي: "وقئئال أيضئئا
الذي بعئئث اللئئه بئئه رسئئله فهئئو كئئافر باتفئئاق المسئئلمين

.]106 ص 8مجموع الفتاوى ج [ "واليهود والنصارى 

والله لو تأمل القئئوما المنئئافحون عئئن الطئئواغيت هئئذا
الكلما لبكوا ليل نهار على ما اقترفوا والعياذ بئئالله فهئئاهو
شيخ السلما ابن تيمية وأظن كلمه واضحا فالكئئل يعئئرف
معنى إسقاط المر والنهي الذي بعث الله به رسله والكل

 فهو كافر باتفاق المسئئلمين واليهئئود: "يعرف معنى قوله
 ."والنصارى 

فإذا كان هناك من ينكئئر هئئذا التفئئاق فليبحئئث لنفسئئه
عئئن أي ديئئن غيئئر اليهوديئئة والنصئئرانية فضئئل عئئن ديئئن
التوحيد دين السلما . فهؤلء الطئئواغيت قئئد خرجئئوا عئئن
حكم الله تعالى بالكليئئة وأسئئقطوا المئئر والنهئئي الربئئاني
وحاربوه كما هو واضح للعيان كالشمس في رابعئئة النهئئار

فإن كانوا كذلك فما يمنع من تكفيرهم بالله عليكم؟ .

ومئئن: "وقال شيخ السلما ابن تيمية رحمه اللئئه أيضئئا
ّدل شرع النبيئئاء وابتئئدع شئئرعا فشئئرعه باطئئل ل يجئئوز ب

لما(: اتباعه كما قال تعالى لم َأ ُء َلُه َكا لم ـَشـَرُعوا ـُشـَر َلـُهـ
ّديآِْن ِمَن لم َما ال لن َل َذ لأ ّلُه ِبِه َيآْ مئئن: الشورى سورةا ( )ال
) ولهذا كفر اليهود والنصارى لنهم تمسكوا بشرع21 الية

.]365ص 35مجموع الفتاوى [مبدل منسوخ “ 

فاذا كان من تمسك بشرع منسوخ كئئافرا فكيئئف بمئئن
تمسك بشرع مبتدع ل أصل له البتة 

أليس أولى بالكفر والعياذ بالله تعالى؟.

وفئئي كلما شئئيخ السئئلما ابئئن تيميئئة رحمئئه اللئئه هئئذا
مسائل أذكرها: 

أول: تبديل الشرع وتنحيته .

ثانيا: ابتداع شرع آخر .

ثالثا: عدما جواز إتباع الشرع المبتدع وبطلنه .

رابعا: علقة التشريع بالستبدال كما ذكرنا آنفا.
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خامسئئا: كفئئر اليهئئود والنصئئارى كئئان مئئن هئئذا البئئاب
والقياس على حكاما العصر يدخل من باب الولى .

: "قال الماما ابن كثير رحمه الله في البدايئئة والنهايئئة
فمن ترك الشرع المحكم والمنئئزل علئئى محمئئد بئئن عبئئد
الله خاتم النبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة
كفر فكيف بمن تحئئاكم إلئئى الياسئئق وقئئدمها عليئئه ومئئن

 ."فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين 

لله درك يا ابن كثير ما أوضح كلمك رحمك الله تعالى
وفي كلمه أيضا مسائل أذكرها 

الولى: ترك الشرع المحمدي كفر .

ثانيا: التحاكم إلى غيره من الشرائع كفئئر وقئئد ذكئئرت
هذا آنفا. 

ثالثا: الجماع على كفئئر مئئن تحئئاكم إلئئى غيئئر الشئئرع
المحمدي المطهر ومعنى ذلك أن ل خلف.

وفي هذه القوال كفاية لمن أراد الهدايئئة أمئئا مئئن لئئم
يرد ذلك فوالله لو تناطحت أمامه الجبال ما يغير ذلك من
عناده شيئا ويوجد ولله الحمد بجعبتي مئئن أقئئوال العلمئئاء
ما يفوق مائتي قول على أقل تقدير في كفر الحاكم بغيئئر
ما أنزل الله من غيئئر هئئوى أو رشئئوةا أو شئئهوةا مئئع بقئئاء
الصل وهو الحكم بما أنزل الله تعالى فيوجد ما شاء اللئئه
من أقوال العلماء نحتج لها وندعم بها كلمنا كأقوال شئئيخ
السلما ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد تقدما النذر اليسير
من أقواله وكذا تلميذه ابن القيئئم وابئئن كئئثير ومحمئئد بئئن
عبد الوهاب وسليمان بن عبد اللئئه بئئن الشئئيخ محمئئد بئئن
عبد الوهاب واحمد شاكر ومحمود شاكر وابئئن بئئاز وسئئيد
قطب وشيخنا الحبيب وقرةا العيئئن أبئئو محمئئد المقدسئئي
حفظه الله ورعئئاه وثبتنئئا وإيئئاه علئئى الحئئق وكئئذا الشئئيخ
المفضال أبو بصير الطرطوسئئي والشئئيخ الجهبئئذ العلمئئة
النحرير أبو قتادةا الفلسئئطيني والمئئاما المفسئئر الصئئولي
العلمئئة الشئئنقيطي ويوسئئف العظئئم والشئئيخ المحئئدث
سليمان بن ناصئئر العلئئوان وناصئئر الفهئئد وعلئئي الخضئئير

وغيرهم كثير جدا ولله الحمد والمنة .
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ّدعون أن حكئئاما العصئئر قئئد بئئدلوا قد يقول قائل أنتم ت
الشريعة الربانية فما صحة ادعائكم بإعطائنئئا الدلئئة علئئى

ذلك من الدساتير الموجودةا حاليا ؟

قلنا له وجوابك أن نقئئول لئئك إن سئئؤالك سئئديد وفئئي
محله فإن كنئئت تريئئد الحئئق فنقئئول لئئك بئئارك اللئئه فيئئك
ونسأل الله تعال أن يوفقك للحق المبين ويهديك إليه وأما
إن كنئئت تريئئد إعجازنئئا فنقئئول لئئك ل عليئئك فئئأنت تعلئئم
الحقيقئئة ولكنئئك معانئئد لن الئئذي يريئئد أن يعجئئز الخصئئم
يكون على علم تاما بما يريد إعجازه به لكن ل بأس بئئذلك

فنحن نتكلم عن علم وبصيرةا ولله الحمد والمنة .

فلنأخئئذ موضئئوع الزنئئا كمثئئال وسئئنبين حكمئئه فئئي
الشريعة السلمية ونبين حكمه في شريعة الطاغوت .

ّكئئر القئئوما بئئأن ُنئئذ  وقبئئل ذلئئك يطيئئب بئئل يجئئب أن 
الشريعة السلمية منزلتها في التشريع الثالثة كمئئا صئئرح
ويصرح بذلك الطواغيت زاعمين بأن تصريحهم هذا يبقيهم
في السلما ولكن هيهات هيهات .ففئئي القئئانون المصئئري

 وإذا افتقئئد"نصئئت الفقئئرةا الثانيئئة مئئن المئئادةا الولئئى 
َفَصئئَل فئئي القاضي نصا في التشريع وحكمئئا فئئي العئئرف 
النزاع بمقتضى مبادئ الشئئريعة السئئلمية الكئئثر ملئمئئة
لنص القانون (القانون المئئدني) دون تقيئئد بمئئذهب معيئئن
فإذا لم توجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعئئد العدالئئة

" 

قلت: فإن وجد القاضي نصا في التشريع هل سئئيحكم
بالشريعة ؟

وإن لم يوجد النص في التشريع ووجد في العرف فهل
سيحكم القاضي بالشريعة السلمية والجواب معلوما وهو
أنه ل يحكم بالشريعة السلمية لن ذلك مخئئالف للولويئئة
وهذا ل يجوز بحال وهنئئا يتضئح لمئن يقئول بئأن الدسئاتير
تحكم بالشريعة أنهم مخطئون في ذلك أقبح الخطئئأ فهئئذا
التدرج والقول بئئالحكم بنصئئوص التشئئريع فئئإن لئئم توجئئد
فبالعرف فإن لم توجد فبالشريعة دليل علئئى أن التشئئريع
مخالف كلية للشريعة السئئلمية أي أنئئه تشئئريع مئئن دون
الله فهاهو أوضح دليل على ما ذكرنئئا ويكفئئي بئئه والحمئئد
لله فهل آن لكم أن تتوبوا إلى اللئئه تعئئالى ؟.ثئئم يشئئترط
هنئئا أن يكئئون الحكئئم السئئلمي ملئمئئا للقئئانون المئئدني

وليس فيه بشاعة من رجم وإقامة حد وما إلى ذلك !!!.
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ومن هئئذا فمعلئئوما أن حكئئم الزنئئا فئئي شئئرائع الغئئاب
يختلف تماما عن حكم الزنا فئئي شئئريعة التوحيئئد شئئريعة
السلما لن نصئئوص التشئئريع مخالفئئة لنصئئوص الشئئريعة

َيُة(: السلمية وحكم الزنا في السئئلما قئئال تعئئالى ِن الّزا
ِني ُدوا َوالّزا ِل لج لنُهـَمـا َواحِإٍد ُكّل َفا َـئـَة ِم َدٍة ِما لـلـ َول َج
لم ُك لذ لأُخ لأَفٌة ِبِهَما َت ّلِه ِديآِْن ِفي َر لن ال لم ِإ ُت لن ـوَن ُك ُـن لؤِم ُت

ّلِه ِما ِبال لو َي لل للِخِر َوا لد ا لشَه َي لل َبُهَما َو َذا ِئـَفـٌة ـَعـ ـِمـَن َطا
ِنيَن لؤِم للُم ) وكمئئا هئئو مقئئرر فئئي كتئئب2: النور سورةا ()ا

الفقه أن الزاني البكر أي من لم يسبق له الئئزواج حكمئئه
الجلد مائة جلدةا كمئئا فئئي اليئئة الكريمئئة والتغريئئب عامئئا
كامل كما في حديث أبي هريرةا وزيد بن خالد رضئئي اللئئه
عنهما والحديث في الصحيحين وفي البخئئاري مئئن حئئديث

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى"أبي هريرةا 
فيمن زنى ولم يآْحصن بنـفـي ـعـاما وإقاـمـة الـحـد

ا الصئحابة الكئراما فئي عهئد"عليه   وقد فعل كئذلك أيض
الخلفاء الراشدون واختلف هل المرأةا تغئئرب أما ل تغئئرب

 ل تغريب على المرأةا لنها عورةا: "فقال مالك والوزاعي
 "وظاهر الدلة عدما الفرق . 

 والتغريب مئئن جملئئة اليئئذاء: "قال صديق حسن خان
ُهَماالذي أمر به القران قال (  ُذو مئئن: النسئئاء سورةا ) (َفآ

 ."ل تغئئرب : " وعليه الشافعي . وقال أبو حنيفة)16 الية
انظر أخي كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق[

.]613 ص 2حسن خان القنوجي. ج

وأما المحصن فهذا يرجم حتى الموت كما فعئئل النئئبي
ّيين صلى اللئئه عليئئه وسئئلم مئئع مئئاعز والغامديئئة واليهئئود
وحكم الرجم جاء ناسئئخا لحكئئم الجلئئد بالنسئئبة للمحصئئن
وهذا ما فعله أيضا الصحابة الكراما رضي الله عن الجميع.

هذا حكم الزنئئا فئي السئلما وأمئئا حكمئه فئي دسئاتير
العصر فهو كما يلي: 

سجن سئئنتين أو غرامئئة هئئذا بعئئد المحاكمئئة أمئئا قبئئل
المحاكمة فللمتهم الحق في درء العقوبة عن نفسئئه فمثل
للزوجة المتهمة بالزنا وسائل عدةا للئئدفاع بهئئا عمئئا تعلئئق

بها من أدران الفاحشة والرذيلة ومن هذه الوسائل: 

 ارتكاب الزوج لجريمة الزنا سابقا وهذا ما يعرف ب1
 ." المعاملة بالمثل "
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 مضي ثلثة أشهر على زنا الزوجة يعلئئن الئئزوج دون2
أن يرفع دعواه ضدها . 

 تنازل الزوج المتضرر عن شكواه ضئئد زنئئا زوجتئئه –3
والله ل اعلم ديوثا كهذا وما أكثرهم-

 رضا الزوج عن زنا زوجته سابقا –بدون تعليق وإلئئى4
هذا الحد وصلة الدياثة والعياذ بالله.

 العفو عن الزوجة بعد الحكم بالعقوبة .5

هذا حكم الزنا في الدستور والشريعة المصرية .

وأما فئئي القئئانون السئوداني فمئا يلئئي – أي الوسئائل
التي تدافع بها المرأةا – 

 أن تدافع بعدما وقوع اليلج .1

 أو تئئدافع بعئئدما الرضئئا وتسئئتعمل كافئئة (الئئدفوع)2
المتعلقة بعيوب الرضا كالكراه والخداع والبتزاز والغماء

والسكر في نفس ذلك الوقت .

 تدفع عن نفسها التهمة إن كان زوجها راضئئيا بزناهئئا3
سابقا وهناك من القرائن ما يثبت ذلك .

 يحق لها أن تدافع بعدما وجودها في مكئئان الجريمئئة4
في نفس ذلك الوقت .

 إذا تنازل زوجها عن القضية يصبح ذلك دفاعا عنها .5

 أن تنكر أنها متزوجة إذا أدركت أن زوجها عاجز عئئن6
إثبات الزوجية .

هذان مثئئالن واضئئحان جليئئان ويكفئئي هئئذا لثبئئات أن
هؤلء الطواغيت قد بدلوا الشرع الربئئاني المطهئئر فبئئالله

عليكم هل هذه قوانين يحكم بها البشر ؟؟ 

إنها بلشك تدعو إلى الزنا والسفور والمجون والفسق
والخلعة في أرض السلما وأرض التوحيد فهذه شئئرائع ل
تصلح أبدا حتى للبهائم التي تغار على محارمها إل الخنزير
وهم إخوانه ول شك في ذلك وهئئذا غيئئض مئئن فيئئض إذن
فما هو تعليقكم وبماذا ستلبسون علئئى النئئاس يئئا مرجئئئة
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العصر وما تعليقك يئئا عنئئبري ويئئا حلئئبي ويئئا مئئدخلي ويئئا
ويا ...الخ هل هذا كفر دون كفر ؟؟.

للتم النئاس عئن أف لكم وفض الله أفواهكم يا من ض
الحق بفتاويكم وتأصيلتكم الساقطة التي ما أنزل الله بها

من سلطان 

قوموا وتوبوا وصلبوا أرجلكم فإنها من فخار

يا مرجئة العصر أل تعلمئئون أنكئئم تنئئافحون وتئئدافعون
 ويقئئول بئئأن" ما دخل الئئدين فئئي السياسئئة "عمن يقول 

الشريعة السئئلمية ل يمكئئن تطبيقهئئا فئئي القئئرن الواحئئد
 دع مئئا لقيصئئر" وإنكم تنافحون عمئئن يقئئول "والعشرين 

 وكفى بهئئذه المقولئئة شئئركا أن قئئدما"لقيصر وما لله لله 
اسم كافر مشرك على اسم الله تعالى وقرن بينهما بئئواو
العطف فقاتل الله حكاما العصر وأشياعهم وأخزاهم شئئاء

من شاء وأبى من أبى .

 فل فئئرق بيئئن: "قال الماما ابن حزما رحمه الله تعالى
جواز شرع شريعة من إيجاب أو تحريم أو إباحة بالرأي لم
ينص تعالى عليه ول رسوله صلى اللئئه عليئئه وسئئلم وبيئئن
إبطال شريعة شرعها الله على لسئئان محمئئد صئئلى اللئئه
عليه وسلم بالرأي والمفئئرق بيئئن هئئذين العلميئئن متحكئئم

الحكئئاما فئئي[ "بالباطل مفئئتر وكلهمئئا كفئئر ل خفئئاء بئئه 
.أي أنه ل فرق بيئئن إبطئئال] 31 / ص 6أصول الحكاما ج

الشريعة وبين تشريع آخر لن فئئي تشئئريع شئئريعة أخئئرى
غير السلما يستلزما بالضرورةا إبطال الشريعة المحمديئئة
وكلهما أي إبطال شريعة السلما وتشريع شئئريعة أخئئرى
كفر ل خفاء به أي أنه ظاهر بواح صراح براح وقئئال أيضئئا
ابن حزما رحمه الله تعالى ما قصم به ظهر المدافعين عن

 وأما من ظن أن أحدا بعد مئوت رسئول اللئئه"الطواغيت 
صلى الله عليه وسلم ينسخ حديث النبي صلى اللئئه عليئئه
وسلم ويحدث شريعة لم تكن في حياته فقد كفر وأشئئرك
وحل دمه وماله ولحئئق بعبئئدةا الوثئئان لتكئئذيبه قئئول اللئئه

لومَا( تعالى  َي لل للُت ا لكَم لم َأ ُك لم َل ـ ُـك َن ـُت ِديآْ لـم لتَم َأ لم َو ـ ُـك لي َل َع
ِتي لعَم ُكُم َوَرِضيُت ِن لسلمَا َل ِلل ًا ا :المائئئدةا سورةا ( )ِديآْن

لن) وقال تعالى (3 الية من َتِغ َوَم لب ليَر َيآْ ِما َغ لسل ِلل ًا ا ِديآْن
لن َل َبَل َف لق لنُه ُيآْ للـِخـَرِة ِفي َوُهَو ِم للَخاـِسـِريآَْن ـِمـَن ا )ا

) فمن ادعى أن شيئا مما كان فئئي85: عمران آل سورةا(
عصره صلى الله عليه وسلم على حكئئم مئئا ثئئم بئئدل بعئئد
موته فقد ابتغى غير السلما لن تلئئك العبئئادات والحكئئاما
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والمحرمات والواجبات التي كانت على عهده هي السلما
الذي رضيه الله تعالى لنا وليس السلما شيئا غيرهئئا فقئئد
أحدث غير السلما ول مرية في شيء أخبرنئئا اللئئه تعئئالى
به أنه قد أكمله وكل حديث أو آية كانا بعد نزول هذه الية
فإنما هي تفسير لما نزل قبلها وبيان لجملتها وتأكيئئد لمئئر

الحكاما في أصول الحكاما[ "متقدما وبالله تعالى التوفيق 
. فليبشئئر هئؤلء الطئواغيت الئذين]145 ئ 144 / ص 2ج

بدلوا دين الله تعالى واتخذوا الديمقراطية دينا لهم ومذهبا
بأنهم قد ابتغوا غير السلما دينا وقطعا فلئئن يتقبئئل منهئئم
أبئئدا والعيئئاذ بئئالله وليعلئئم هئئؤلء المئئدافعين المنئئافحين
المنبطحين والمرقعين حئئال مئئن يئئذودون عنهئئم بكئئل مئئا
أوتئئوا مئئن قئئوةا ول يهمهئئم إن كئئانوا مخئئالفين للحئئق بئئل
غايتهم كئئل غئئايتهم إرضئئاء الطئئواغيت ونيئئل رضئئاهم وإن
سخط المولى جل في عله فقبحهم الله وأخزاهم . وقال

ّد عليهم:   وأتى بعضهم بعظيمة فقال: إن عمر"عن قوما ر
بن عبد العزيز قال: يحدث للناس أحكاما بمقدار ما أحدثوا
من الفجور . فقال أبو محمد ئ ابن حزما ئ: هذا مئئن توليئئد

 مرتدا عن السلما،من ل دين له، ولو قال عمر ذلك لكان
وقد أعاذه الله تعالى مئئن ذلئئك وبئئرأه منئئه، فئئإنه ل يجيئئز

الحكاما في أصول الحكاما[ " تبديل أحكاما الدين إل كافر.
.ولله درك يا أبا محمد وجزاك الله خيرا .، ثم]189 / 2ج

 والذي اخترع هذه الكذبة على عمر بن عبد العزيئئز"قال: 
ن أحئد وجهيئن: إمئا أن يكئون كئافرا أو زنئديقا ل يخلئو م
ينصب للسلما الحبائل .أو يكون جاهل لم يدرك مقدار مئئا
أخرج مئئن رأسئئه، لن إحئئداث الحكئئاما ل يخلئئو مئئن أحئئد
أربعة أوجه: إما إسقاط فرض لزما، كإسقاط بعض الصلةا
أو بعض الصياما أو بعض الزكاةا أو بعض الحج أو بعض حئئد
الزنى أو حد القذف، أو إسقاط جميع ذلك، وإما زيادةا في
شئئيء منهئئا، أو إحئئداث فئئرض جديئئد، وإمئئا إحلل محئئرما
كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتئئة، وإمئئا تحريئئم محلئئل

كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك .

فالقائئئل بئئه مشئئرك، لحئئقوأي هئئذه الوجئئوه كئئان، 
والفرض عـلـى ـكـل مـسـلم قـتـل  باليهود والنصئئارى، 

من أجاز ـشـيئا ـمـن ـهـذا دون اـسـتتابة ول قـبـول
توـبــة إن ـتــاب، واستـصــفاء ـمــاله ـلــبيت ـمــال
ـه المسلمين، لنه مبدل لديآْنه، وقد قال صلى الـل

 وـمـن اـلـه  "   من بدل ديآْـنـه ـفـاقتلوه   "  عليه وسلم 
تعالى نعوذ من غضبه لباطل أدت إلى مـثـل ـهـذه

َي أقول إل]189/ 2نفس المصدر ج[المهالك  . ما عسا
أن أقول لبن حزما: احذر أن يقول عنك علماء البلط أنئئك
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ل تفقئئه فئئي ديئئن اللئئه شئئيئا، وأنئئك ل تفئئرق بيئئن البعئئرةا
والبعير، لكئئن ل أظئئن ذلئئك فلسئئانك مهئئاب، رحمئئك اللئئه

وأجزل لك الثواب.

وأخشى أن يقولوا أن ابن تيميئئة وابئئن حئئزما وغيرهمئئا
ممئئن سئئنورد أقئئوالهم مئئن أهئئل العلئئم الربئئانيين أنهئئم

 قد شاع وذاع في" التكفيريون "تكفيريون إذ أن مصطلح 
عصرنا هذا وقد أطلقه مرجئة العصر للطعن فيمئئن يكفئئر
الطواغيت ويدعو إلى قتالهم ومنابئئذتهم والخئئروج عليهئئم
بل وحتى من كفر سئئاب اللئئه والئئدين والنئئبي صئئلى اللئئه
عليه وسلم وليكن في العلم أن اسئئتعمال هئئذا المصئئطلح
خطأ كبير فترى أهل السئنة والجماعئة يطلقئون تسئميات
لبعض الفئئرق والطوائئئف فيقولئئون هئئؤلء خئوارج وهئئؤلء
مرجئة وهؤلء شيعة وهؤلء قدرية وهؤلء كذا وهئئؤلء كئئذا
ولكئئن تلئئك التسئئميات كئئانت دقيقئئة ومضئئبوطة وحاشئئا
السئئلف أن يطلقئئوا تلئئك التسئئميات جزافئئا بئئل بأصئئول
وضوابط عكس القوما اليوما الذين يئئدعون السئئلفية وهئئي
منهم براء كما بئرئ الئذئب مئن دما يوسئف عليئه السئلما
فتراهم يطلقون تلك التسميات من غير ضوابط وهذا مئئن
القول بل علم وهو محرما ومنهم من يرى في التكفير فتنة

 فئئالتكفير" التحذير من فتنة التكفير "وألف في ذلك كتابا 
عندهم فتنة ومن يكفر الطواغيت فهو تكفيري ونحن وللئه
الحمد والمنة نوجب ما أوجب الله ورسوله ونحلل ما حلل
الله ورسوله ونحرما ما حرما الله ورسوله صلى الله عليئئه
وسلم وهذه مسائل السماء والحكاما ليس لنا منها شئئيء
بل نحن نوجب ونحكم بحكم الله تعئئالى فمئئن كفئئره اللئئه
ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو الكافر ول كرامة ولهذا
فنحن نتقرب إلى الله تعالى بتكفير الطواغيت ونتعبد اللئئه
بذلك ولهذا فإطلق مصطلح التكفيريون هكذا جزافا خطئئأ
كبير فاحش بل نقول فيمن غالى في التكفيئئر وكفئئر أهئئل
القبلئئة الموحئدين بكئئل ذنئب خل الشئئرك والكفئر فنقئئول

 وهئئذا هئئو" خئئوارج الزمئئان " أو " غلةا المكفئئرةا "عنهئئم 
الستعمال السديد الصحيح بإذن الله تعالى .

قلئئت نخشئئى علئئى ابئئن تيميئئة وابئئن حئئزما بعئئد هئئذه
القئئوال القويئئة الدامغئئة لهئئم أن يقولئئوا عنهمئئا أنهمئئا
تكفيريان ولكن ما يضر السحاب نبئئح الكلب فئئالحق أبلئئج

والباطل لجلج .

 إن مئئن"قئئال الشئئيخ محمئئد بئئن إبراهيئئم آل الشئئيخ 
الكفر الكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل
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به الروح المين علئئى قلئئب محمئئد ليكئئون مئئن المنئئذرين
بلسان عربي مبين . في الحكم به في العالمين والرد إليه
عند تنئئازع المتنئئازعين مناقضئئة ومنازعئئة لقئئول اللئئه عئئز

لن( : وجل ِإ لم َف ُت لع َناَز ليٍء ِفي َت ُه ـَشـ ّدو َـلـى ـَفـُر ّـلـِه ِإ ال
لن َوالّرُسوِل لم ِإ ُـتـ لن ُـنـوَن ُك لؤِم ّلِه ُت ِما ِـبـال لو َـيـ لل للـِخـِر َوا ا

ِلَك ليٌر َذ لحإَسُن َخ َأ لأِويآْلً َو اليئئة مئئن: النسئئاء سئئورةا() َـتـ
59 . (" .

وكلما الشئيخ العلمئة محمئد رحمئه اللئه فئي رسئالته
 والمذكور أعله واضئئح ل لبئئس" تحكيم القوانين "القيمة 

فيه فقد صرح عليه رحمة الله تعئئالى بئئأن تنزيئئل القئئانون
اللعيئئن مئئن دسئئتور وغيئئره منزلئئة ومكئئان شئئريعة رب
العالمين التي أنزلها على محمئئد صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم
بواسطة الروح المين جبريل عليه السلما فهو كافر الكفر
الكئئبر البئئواح الصئئراح المسئئتبين الئئذي ل دخئئن فيئئه ول

التباس .

 ومئئن: "وقال الشيخ عبد بن حميد رحمئئه اللئئه تعئئالى
أصدر تشريعا عاما ملزما للنئئاس يتعئئارض مئئع حكئئم اللئئه

 .ائ هئ ."فهذا يخرج من الملة كافرا 

فاسمعوا يا طواغيت واسمعوا يا أذنابهم المرقعين هذا
جيئئدا فكئئم مئئن تشئئريع وضئئعتموه مضئئاهيا لتشئئريع رب
الرباب سبحانه وتعالى وألزمتم به عبئئاد اللئئه بئئل أنشئئأتم
السئئلطات التشئئريعية الئئتي تشئئرع مئئن دون اللئئه تعئئالى
وألزمتم بها الناس ومن إلزاماتكم للنئئاس معئئاقبتكم لمئئن
خالف القانون وتعذيب الدعاةا إلى تحكيم شرع الله تعالى
وسئئئئجنهم وتقئئئئتيلهم ونفيهئئئئم مئئئئن البلد وتشئئئئريدهم
وتحرمونهم من أدنى الحقوق وزيادةا على ذلئئك تصئئفونهم
بالتطرف والتنطع والتشدد بمباركة دعاةا وسطية النهئئزاما

 ولكئئن حسئئبنا اللئئه ونعئئم" كفر دون كفر "الذين يقولون 
الوكيل .

 أرضية الوفاق الوطني"جاء في رسالة صغيرةا بعنوان 
")9 (ص "  إن الدستور وقوانين الجمهورية أمئئر يفئئرض: 

نفسئئه علئئى جميئئع فعاليئئات الحيئئاةا السياسئئية وجميئئع
المواطنين وهذا يعني مدى أهمية وضرورةا احترامهم فئئي

 وجئئاء"دولة القانون التي يتطلع إليها شعبنا بكل شرعية. 
")8أيضئئا (ص  احئئتراما الدسئئتور وقئئوانين الجمهوريئئة: 

 ."واللتزاما بهما 
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قال الشيخ المجاهد الشهيد بإذن الله تعئئالى عبئئد اللئئه
 كل من رفض التحاكم إلى شريعة الله: "عزاما رحمه الله

أو فّضل أي تشريع على تشريع الله أو أشرك مئئع شئئرائع
الله شرائع أخرى موضع البشر وأهوائهم وكل مئئن رضئئي
أن يستبدل بشرع الله قانونا فقد خرج من حوزةا السئئلما
وألقى ربقة السلما من عنقه ورضي لنفسه أن يخرج من

 العقيدةا وأثرهئئا فئئي بنئئاء الجيئئل ص[ ."هذه الملة كافرا 
.] 143 ئ 142

وحكاما العصر رفضوا التحئئاكم إلئئى شئئرع اللئئه تعئئالى
وتحاكموا إلى محكمة الظلئئم الدوليئئة ورفضئئوا تشئئريعات
رب العالمين وفضلوا تشريعات نئئابليون وغيئئره مئئن أئمئئة
الكفر واستبدلوا دين الله تعالى بشرائع الطاغوت وحاربوا
التوحيد وأهله الذين يقومون ويدعون بتحكيم دين الله في
الرض فما علينا إل أن نقول أنهم ألقوا ربقة السئئلما مئئن
أعناقهم ورضوا لنفسهم أن يخرجوا من هذه الملة كفئئارا
قئئال الشئئيخ أبئئو بصئئير الطرطوسئئي حفظئئه اللئئه تعئئالى

 ( ص" قواعد فئئي التكفيئئر "ورعاه في كتابه القيم الرائع 
 من رضي بئئالكفر أو حّسئئنه أو أقئئر بشئئرعيته: ") قال71

وشرعية حكمه من غير إكراه ول تقية معتبرةا كفر ظئئاهرا
وباطنا وإن زعم بلسئئانه أنئئه مئئن المسئئلمين والعلئئة فئئي
كفره أنه رضئي مئا ل يرضئي اللئه وأحئب مئا كرهئه اللئه
وحسن ما قبحه الله وأحل ما حرما الله وهئئذا عيئئن الكفئئر

 . وهذا في قاعدةا مهمة من قواعد التكفيئئر وهئئي"البواح 
 وسنعيش فيمئئا بعئئد إن شئئاء اللئئه" الرضى بالكفر كفر "

تعالى مع هذه القاعدةا العظيمة من قواعد التكفيئئر لنئئبين
كيف رضي ويرضى هؤلء الطواغيت بئئالكفر وذلئئك زيئئادةا
ّنا استحللهم لما حّرما الله تعالى وتحئئاكمهم على أننا قد بي
إلى غير شرع الله واستبدالهم للشرع كذلك وكئئل واحئئدةا
من المذكورات كفر بذاتها فكيئئف إذا اجتمعئئت هنئئا يصئئير
الكفر كفرا مغلظا وليس كفرا دون كفر يا مرجئئئة العصئئر

 ـصـنفان": وللعلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قئئال
ـمــن أـمــتي ل يآـْــردان عـلــي الـحــوض القدريآـْــة

 المرجئة يهود القبلئئة: " وقال سعيد بن جبير" والمرجئة
 فالحذر أخي الموحئئد مئئن أن تخئئالط عقيئئدتك السئئليمة"

الصافية عقيدةا الرجاء الخبيثة التي كانت سببا فئئي هئئوان
المة نظرا لقبوع أهلها على بلط الحكاما وقصورهم فهئئذا
من الذلة بمكان والمهانة للعلم الشريف النبي صئئلى اللئه

 ـمـن أـتـى أـبـواب الـسـلطين: "عليئئه وسئئلم يقئئول
 فئئاين هئئم مئئن هئئذا الحئئديث الشئئريف واللئئه" افتـتـن

المستعان .؟
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 وأما النظاما: "قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى
الشئئرعي المخئئالف لتشئئريع خئئالق السئئماوات والرض
فتحكيمئئه كفئئر بخئئالق السئئماوات والرض كئئدعوى أن
تفضئئيل الئئذكر علئئى النئئثى فئئي الميئئراث ليئئس بإنصئئاف
وأنهمئا يلئئزما اسئئتوائهما فئئي الميئئراث وكئئدعوى أن تعئئدد
الزوجئئات ظلئئم وأن الطلق ظلئئم للمئئرأةا وأن الرجئئم
والقطع ونحوهما لعمال وحشية ل يسوغ فعلهئئا بالنسئئان

ومن هدي القئئرآن للئئتي هئئي أقئئوما: " ثم قال"ونحو ذلك 
بيانه أن كل من اتبع تشئريعا غيئئر التشئئريع الئئذي جئاء بئه
سيد ولد آدما محمد بن عبد الله صلوات الله وسلمه عليه
فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج من الملة
"السلمية ولذا قال الكفار للنبي صلى الله عليئئه وسئئلم 

"  الله قتلـهـا: "الشاةا تصبح ميتة من قتلهئئا فقئئال لهئئم
ما ذبحتئئم بأيئئديكم حلل ومئئا ذبحئئه اللئئه بيئئده: "فقالوا له

 فأنتم إذن أحسئئن مئئن اللئئه" إنه حراما "الكريمة تقولون 
ُلوا َول(: فانزل الله فيهم قوله تعالى ُك ْأ ِر َلْم ِمّما َت َك ْذ اْسُم ُي

ِه ّل ِه ال ْي َل ّنُه َع ِإ ٌق َو ِفْس ِإّن َل ِطيَن َو َيا ُيوُحوَن الّش َلى َل ِهْم ِإ ِئ َيا ِل ْو َأ
ُكْم ُلو ِد ُيَجئئا ِإْن ِل ُهْم َو ُتُمئئو ْع َط ُكئئْم َأ ّن ُكوَن ِإ ِر سئئورةا) (َلُمْشئئ

 فهو قسم من اللئئه جئئل وعل") إلى أن قال 121: النعاما
أقسم به على أن من اتبع الشيطان في تحليل الميتة أنئئه
"مشرك وهذا الشرك مخرج من الملة باجماع المسلمين 

.] 84 / ص 4أضواء البيان ج [. 

قلت وهؤلء الحكئئاما شئئرعوا حقوقئئا –زعمئئوا- للمئئرأةا
تمثلت في الحرية في خلع النقاب والحجاب وتمثلئئت فئئي
الدعوةا إلى الزنى والسئئفور وأن ولئئي أمرهئئا ل يجئئوز لئئه
التحكم فيها خاصة إذا بلغت الواحد والعشئئرين عامئئا فلهئئا
أن تزني متى شاءت مع من شاءت كيفما شاءت ولهئئا أن
تعمل ماشاءت بما شئئاءت مئئتى مئا شئئاءت ول رقيئئب ول
ّنئئن عنئئدهم فئئي دسئئاتيرهم حسئئيب ول حفيئئظ وهئئذا مق
الكفرية كما شرعوا أحكاما أخرى للسارق ومئئا ألئئى ذلئئك
فمتى سيصير كفرهم كفرا أكبرا يا مرجئة يا مخنثي العزما

يا نساء بعمائم ولحى ؟.

بالله عليكم متى سيصير كل هذا كفرا أكبرا نئئاقل عئئن
الملة ؟.

وإني أحذر الشباب من النئزلق فئي مهئواتهم والعيئاذ
ُذوا(: بئئالله فينطبئئق عليهئئم قئئوله تعئئالى ّتَخ لم ا َـبـاَرُه لحإ َأ

لم َنُه َبا له ًا َوُر َباب لر أ
لن َ ّلِه ُدوِن ِم مئئن: التوبئئة سئئورةا ) (ال

) وحديث عدي بن حئئاتم معئئروف وقئئد روي عئئن31 الية
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 لئئم يعبئئدوهم مئئن دون اللئئه ولكنهئئم: "حذيفة وغيره قال
مجموعئئة التوحيئئد ص[ "أحلوا وحرمئئوا عليهئئم فئئاتبعوهم 

. واعلموا أنهم لو دعوهم لن يسجدوا لهئئم ويركعئئوا]142
ن وما إلى ذلك ما استجابوا لهئم ولكنهئم دخلئوا عليهئم م
باب التشريع والتحليل والتحريئئم فئئأحلوا الحئئراما وحرمئئوا
الحلل وأطاعوهم وهم يجهلون أن ذلئئك عبئئادةا لهئئم ومئئع
ذلك لم يعذرهم رب العزةا جل وعل .قال أبو البختري فئي

 أما إنهم لو أمروهئئم أن يعبئئدوهم مئئن: "تفسير هذه الية
دون الله ما أطاعوهم ولكنهم أمروهئم فجعلئوا حلل اللئه
"حرامه وحرامه حلله فأطئئاعوهم فكئئانت تلئئك ربئئوبيتهم 

.]142 مجموعة التوحيد ص [

ولهذا فيا عبئئاد اللئئه يوجئئد طريقئئان ل ثئئالث لهمئئا إمئئا
طريق الهدى وإما طريق الضئئلل قئئال ابئئن القيئئم رحمئئه

 جمع الله الطرق في طريقين إما هدى وإمئئا"الله تعالى: 
هوى وكذلك في الية المتقدمة إمئئا متبئئع لشئئريعته صئئلى
الله عليه وسلم التي جعلها الله عليها ورضيها لعباده وإمئئا
متخذ إلهه هواه إعاذنئئا اللئئه مئئن الراء المحدثئئة والهئئواء

.]143مجموعة التوحيد ص [ "المضلة 

 وكئئذلك فئئي اليئئة: "يقصد الماما رحمه الله في قوله
لن(:  الشئئئارةا إلئئئى قئئئوله تعئئئالى"المتقدمئئئة  ِإ لم َفــ َلــ
ُبوا َتِجي ـ لـس ـَك َيآْ لم َـل َل لع ـا ـا ـَف ّنـَم ـوَن َأ ِبـُع ّت لم َيآْ َءُه ـَوا لـه ) َأ

) .50 الية من: القصص سورةا(

وبعد كل ما تقدما فهل الحكاما اليوما يسئئتجيبون للنئئبي
صلى الله عليه وسلم أما يتبعون أهواءهم؟

ل شك أنهم يتبعون أهواءهم ويشرعون مئئن دون اللئئه
ويحكمون عباد الله بئئآرائهم الئئتي يستحسئئنوها وأفكئئارهم
الهدامئئة السئئقيمة الئئتي تفتئئك بعقيئئدةا المسئئلم حئئتى إن
الكثير من الناس يرى في العبادةا أنها مجرد صئئلةا وزكئئاةا
وصوما وحج وعمرةا فقط وكم سئئمعنا مئئن الكئئثير إل مئئن

 أنا وما دخلي فئئي السياسئئة أنئئا أصئئلي: "رحم الله يقول
وفقئئط أمئئا السياسئئة فل تئئدخلوا الئئدين فئئي السياسئئة

 والله المستعان ."فتشوهوه 

ـا(: قئئال تعئئالى ـاَن َوـَم لؤِمٍن َـك ـ ـٍة َول ِلـُم َـن لؤِم َذا ُم ِإ
ّلُه َقَضى ُلُه ال ًا َوَرـُسـو لـمـر لن َأ ُـكـوَن َأ ُة َلـُهـُم َيآْ َـيـَر للِخ ا

لن لم ِم لمِرِه ).36 الية من: الحزاب سورةا ) (َأ
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هذه الية الكريمة تقضي عدما مخالفة أمر أو نهي مئئن
الله تعالى أو من رسئئوله صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم وجعئئل
ن كئان مؤمنئا حئق اليمئان ل ذلك علمة على اليمان فم
ينبغي له بل ل يخطر بباله أن يخالف أمر الله تعالى وأمئئر
:نبيه صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير رحمه الله تعالى

 فهذه الية عامة في جميع المور وذلك أنه إذا حكم الله"
ورسوله بشيء فليس لحد مخالفته ول اختيار لحد هاهنئئا

ّبَك َفل(: ول رأي ول قول كما قال تعالى ُنوَن ل َوَر لؤِم ُيآْ
ّتى ّكُموَك حَإ لم َشَجَر ِفيَما ُيآَْح َنُه لي ُدوا ل ُثّم َب ـ ـِفـي َيآْـِج

لم لنُفـِسـِه ًا َأ ليَت ِمـّمـا حَإَرـجـ ّلُموا َقـَضـ ُيآْـَسـ ًا َو ِليم لـسـ )َت
 والذي نفـسـي: ") وفئئي الحئئديث65: النسئئاء سئئورةا(

بيده ل يآْؤمن أحإدكم حـإـتى يآْـكـون ـهـواه تبـعـا لـمـا
.] 650/ ص3تفسير القرآن العظيم ج [ " . " جئت به

ونجد هذا جليا فئئي الصئئحابة الكئئراما فهئئاهو الصئئحابي
الجليل الحباب بن المنذر بن الجمئئوح يقئئول للنئئبي صئئلى
"الله عليه وسلم في غزوةا بئئدر الكئئبرى غئئزوةا الفرقئئان 

 يارسول الله اأرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه اللئئه: "قال
فليس لنا أن نتقدمه ول نتأخر عنه أما هئئو الئئرأي والحئئرب

والمكيدةا ؟ .

 ...والقصئئة"بل هئئو الئئرأي والحئئرب والمكيئئدةا : "قال
السيرةا النبويئئة للمئئاما ابئئن[معروفة وارجع إن شئت إلى 

.]402 ص 2كثير رحمه الله مجلد

فئانظر رعئاك اللئه أخئي الحئبيب الكريئم إلئى حئرص
الصحابة رضي الله عنهم على أل يتقدموا أو يتئئأخروا عئئن
أمر الله تعالى أو أمر النبي صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم فقئئد
كانوا رضي الله عنهم وقافين عند حدود الله تعالى فهاهم
رضي الله عنهم وكيف كانوا مع أمر الله وأمر النبي صلى
الله عليه وسلم ولنا فيهم السئئوةا الحسئئنة والقئئدوةا بهئئم
وأما لسان حال حكاما العصر فهم يقولون بئئل لنئئا الخيئئرةا
من أمرنا إذا قضى الله ورسئئوله صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم
بشئئيء ولنئئا أن نخئئالف ونئئأتمر بمئئا تمليئئه علينئئا عقولنئئا

وأهواءنا فقبحهم الله تعالى وأخزاهم .

قال المئئاما الطئئبري رحمئئه اللئئه تعئئالى فئئي تفسئئيره
)11 ص 22 (ج]جامع البيان عن تأويل آي القئئرآن[القيم 

 يقول تعالى ذكره لم يكن لمؤمن بالله ورسوله ول: "قال
مؤمنئئة إذا قضئئى اللئئه ورسئئوله فئئي أنفسئئهم قضئئاء أن
يتخيروا من أمرهم غير الئئذي قضئئى فيهئئم ويخئئالفوا أمئئر

)55(والجهاد التوحيد منبر



نثر الدر في تفنيد 
شبهة كفر دون كفر

الله وأمر رسوله وقضئئاءهما فيعصئئوهما ومئن يعئئص اللئئه
لد( ورسوله فيما أمئئرا أو نهيئئا  ًا ـَضـللً ـَضـّل َفَق ِبيـنـ )ُم

) يقول فقد جئئار عئئن قصئئد36 الية من: الحزاب سورةا(
 ."السبيل وسلك غير سبيل الهدى والرشاد 

 الجئئامع لحكئئاما القئئرآن ج[وقال الماما القرطبي في 
" فيئئه أربعئئة مسئئائل ....إلئئى أن قئئال " ] 121/ ص14

 معناهمئئا الحظئئر" ومئئا ينبغئئي " " ما كئئان "الثانية لفظة 
والمنع فتجيء لحظر الشيء والحكم بأنه ل يكون كما في
هئئذه اليئئة وربمئئا كئئان امتنئئاع ذلئئك الشئئيء عقل كقئئوله

لم َـكـاَن َما( : تعئئالى ُـكـ لن َل ُـتـوا َأ ِب لن سئئورةا ) (ـَشـَجَرَها ُت
) وربمئئا كئئان العلئئم بامتنئئاعه شئئرعا60 اليئئة مئئن: النمل

َبـَشـٍر َكاَن َما(كقوله تعالى  لن ِل َيُه َأ ِت لؤ ّـلـُه ُيآـْـ َـتـاَب ال ِك لل ا
لكَم للُح َة َوا ُبّو ّن )79 اليئئة مئئن: عمئئران آل سئئورةا ( )َوال

َبـَشـٍر َـكـاَن َوـَمـا(: وقئئوله تعئئالى لن ِل ّلـَمـُه َأ َك ّـلـُه ُيآْ ِإّل ال
ًا لحإي لو َو لن َأ اليئئة مئئن: الشورى سورةا ( )حِإَجاٍب َوَراِء ِم

 ما كان لئئك يئئا: ") وربما كان في المندوبات كما تقول51
. "فلن أن تترك النوافل ونحو هذا 

وهئئذا الحظئئر والمنئئع فئئي التخييئئر فقئئط أي أن يتخيئئر
المرء فعل ذلك المر أما ل فما بالك بالستبدال والتشئئريع
من دون الله تعالى أليس هذا الحظر هنا يئئدخل مئئن بئئاب

 ل ينبغي ول يليق من اتصف باليمان إل السراع"الولى، 
في مرضاةا الله ورسوله والهرب من سخط الله ورسئئوله
وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما فل يليق بمؤمن ول مؤمنة

َذا(  ّلُه َقَضى ِإ ُلُه ال ًا َوَرُسو لمر من: الحزاب سورةا ) (َأ
لن) من المور وحتما به وألزما به ( 36 الية ُكوَن َأ َلُهُم َيآْ

ُة َيَر للِخ لن ا لم ِم لمِرِه )36 اليئئة مئئن: الحئئزاب سئئورةا) ( َأ
أي الخيار هل يفعلون أما ل بل يعلم المؤمن والمؤمنئئة أن
الرسول أولى به من نفسه فل يجعئل بعئئض أهئواء نفسئه

 تيسئئير الكريئئم[ "حجابا بينئئه وبيئئن أمئئر اللئئه ورسئئوله . 
.]484الرحمن في تفسير كلما المنان للسعدي ص 

ولو فسرنا الية بمفهوما المخالفة لكان أن من يخئئالف
أمر الله وأمر رسوله صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم إذا أمئئرا أو
نهيا ويجعل لنفسه الخيرةا من أمره فليس بمؤمن لنئئه رد
على الله أمره ومن رد أو دفع شيئا مما أنزل اللئئه تعئئالى

فقد كفر إجماعا .

وما يفعله الحكاما اليوما مطابق تماما لما فعلئئه اليهئئود
إن": قبلهم حيث أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال
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بني إـسـرائيل لـمـا ـطـال الـمـد وقـسـت قـلـوبهم
اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قـلـوبهم
واستحلته أنفسهم وكان الحق يآْحول بينهم وبين
كثير من ـشـهواتهم حـإـتى نـبـذوا كـتـاب الـلـه وراء

 اعرضوا هــذا: "ظهورهم كأنهم ل يآْعلمون فقال
الكتاب عـلـى بـنـي إـسـرائيل ـفـان اتبـعـوكم علـيـه

". فاتركوهم وان خالفوكم فاقتلوهم

وفي الحديث مسائل وفوائد أذكرها إن شاء الله تعالى
في هذه النقاط: 

أولها: إذا طال المد على الناس ولئئم يجئئددوا إيمئئانهم
إذا بلى فهذا يقسي القلب وبني إسرائيل لمئئا طئئال المئئد
وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من نسج أهوائهم وهنا يتئئبين
أن من اخترع كتابا يضاهي به كتاب رب العالمين سئئبحانه

فهو قاسي القلب .

ثانيا: اليهود اخترعوا كتابا والختراع أن تحدث شيئا لئئم
يكن موجودا فهم قد اخئئترعوا كتابئئا –دسئئتورا أو تشئئريعا-

من عند أنفسهم .

ّلُه َجَعَل َما(: ثالثا: قال تعالى لن ِلَرُجٍل ال لـيـِن ـِمـ َب لل َق
لوِفِه ِفي ) فل يمكئئن أن4 الية من: الحزاب سورةا ) (َج

يتبع المرء شرع الله تعئئالى وشئئرع الطئئاغوت فئئي نفئئس
ل يآْجتـمـع: "الئئوقت فقئئد قئئال صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم

 .فاتبئئاع غيئئر شئئرع"اليآْمان والكفر في قلب امرئ 
الله معناه ترك شرع الله تعالى وهذا واضح .

رابعا: اتباع شرع الله تعالى يعصم الدما .

خامسا: مخالفة أمر الله تعالى ودفعه وتركه يهدر الدما
: "مما يوجب الخروج والقتال قال عليئئه الصئئلةا والسئئلما

ـالفوكم ـاتركوهم وإن ـخ ـه ـف ـوكم علـي ـإن اتبـع ـف
 وكذا بالنسبة للحكاما الطواغيت اليئئوما فئئإن" فاقتلوهم

يتبعوا شرع الله تعالى فالسمع والطاعة لهم وإن يخئئالفوا
ويئئتركوا ويبئئدلوا ويشئئرعوا فالسئئيف عليهئئم قئئائم ويجئئب

الخروج عليهم وقتالهم ومنابذتهم .

ـــول ـــة الغلة المعاصــــريآْن كلما حـإ وللمرجـئ
الستبدال: 
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من عجائب القوما وغرائبهم أن يحملوا كئئل كفئئر علئئى
القلب وأقصد أنهم ل يكفرون أحدا إل إذا صّرح بملئ فيئئه
أنه استحل فعئئل ذلئئك المحئئرما وكئئذا إن صئئرح أنئئه كئئافر
فحتى من سب الله وسب الدين وسب النئئبي صئئلى اللئئه
عليه وسلم ل يكفر عنئئدهم إل اذا اسئئتحل ذلئئك والغئئرب
والعجئئب أنئئك تراهئئم ل يخرجئئون عئئن تعريئئف السئئلف
لليمان بأنه قول وعمل يزيئئد وينقئئص ولكئئن سئئرعان مئئا
ينقضون غزلهم من بعد قوةا أنكاثا فيحصرون الكفئئر علئئى
التكذيب فقط كما أسلفت الئئذكر آنفئئا فيلزمهئئم بئئذلك إذا
كان الكفر عنئئدهم هئئو التكئئذيب فقئئط يلئئزما مئئن هئئذا أن
نقئئول عئئن النقيئئض وهئئو اليمئئان أنئئه التصئئديق لن ضئئد
التكذيب التصديق وهذا كلما الضالين الجهمية . وهنئئا بهئئذا
اللزاما الخطير يتبين لك أخئئي الكريئئم براعئئة القئئوما فئئي
التلئئبيس والتئئدليس حيئئث إنهئئم يتسئئترون دائمئئا بقنئئاع

السلفية والثرية ولكنهم كما في البيت الشعري: 

شتان بين مشرق *  وسرت مغرباةسارت مشرق
ومغرب

وتأصيلهم هذا كما ذكرت هو عين مئئاذهب إليئئه الجهئئم
بن صفوان وإذا رأيئئت إلئئى شئئبهاتهم تجئئدها نفسئئها الئئتي
ألقئئى بهئئا الجهئئم والصئئالحي وغيرهمئئا مئئن أهئئل البئئدع
والهواء والفرقئئة بئئل بعئئض شئئبهاتهم لئئم يقئئل بهئئا حئئتى

الجهم فإنا لله وإنا إليه راجعون .

قلنا أن الستبدال هو تنحية شئئرع اللئئه تعئئالى وتبئئديله
بشرع آخر سواء كئئان هئئذا الشئئرع وضئئعيا مئئن وضئئعيات
البشر أما له أصل سماوي وكلهما كفئئر أكئئبر ول يشئئترط

فيه الستحلل إل مرجئ خبيث احذره على دينك .

قئئال خالئئد العنئئبري وهئئو معئئروف ورأس مئئن رؤوس
الجهميئئة فئئي هئئذا العصئئر وراجئئع فئئي ذلئئك كلما الشئئيخ
ن عقلء الشئعيبي رحمئه اللئه تعئالى فئي العلمة حمود ب

 ." الرد على افتراءات العنبري "الرجل في رسالة: 

 الئئرد علئئى"قال رحمه الله في العنبري فئئي رسئئالته 
 فقئئد اطلعئت علئئى مجمئوع" قئئال: "افئئتراءات العنئبري 

مقئئالت خالئئد العنئئبري فاتضئئح لئئي مئئن قراءتئئي لهئئذه
المقئئالت وبعئئض كتبئئه أنئئه مرجئئئ محئئض مئئن المرجئئئة
ن صئفوان فئي ّلص الذين ينتمون إلى مدرسة الجهم ب الُخ

الرجاء.
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إلتلك المدرسئئة الئئتي مئئن أصئئولها أن أحئئدا ل يكفئئر 
بالجحود والستحلل أما من عئئرف اللئئه وأقئئر بئئه فئئإنه ل
يكفر ول يخرج من الملة وهذه الضللة انتشئئرت فئئي هئئذا
العصر وما كان هذا النتشئئار إل بسئئبب هئئذا وأمثئئاله مئئن

 )2 ( ص "مرجئة العصر فضلوا وأضلوا 

هذا هو العنبري يا إخئئوةا ومئئن علئئى شئئاكلته كئئالحلبي
وشكري وغيرهما كثير . 

 المقالت العنبرية في تحكيم"قال الرجل في رسالته 
 متحدثا عمن يكفر الحاكم وقد اتهمهم"القوانين الوضعية 

- تفسير بعض مقالت أهل العلم بـمـا ل3 فقال: “
يآْوافق مقاصدهم

مثال ذلك ما نقله كثيرون من هؤلء المكفرين للحكئئاما
بالقوانين الوضعية بئئإطلق ودون تفصئئيل مئئن قئئول شئئيخ

")ئئ 267/ئئ 3السئئلما ابئئن تيميئئة فئئي مجمئئوع فتئئاواه (
والنسان متى حلئئل الحئئراما المجمئئع عليئئه وحئئرما الحلل
المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا

 ."باتفاق الفقهاء 

 الحكم بغير ما أنئئزل اللئئه"فقد احتج به صاحب كتاب 
) على إجمئئاع العلمئئاء علئئى تكفيئئر341أحواله وأحكامه (

كل من حكم بالقوانين الوضعية وإن لم يستحل الحكم بها
زاعما أن هؤلء الحكاما بدلوا الشرع المجمع عليئئه ففسئئر
التبئئديل بئئأنه مجئئرد تئئرك الشئئريعة السئئلمية والحكئئم

بالقوانين الوضعية .

والحق أنه ل يمكن فهئئم نصئئوص العلمئئاء دون معرفئئة
مصطلحاتهم والتمييز بين مدلولتها المختلفئئة وهئئذا الئئذي

أوقع هؤلء الغالين في أغلط كبيرةا ونتائج خطيرةا.

 في لغة الفقهاء وعئئرف العلمئئاء" التبديل "فمصطلح 
معناه الحكم بغير ما أنزل اللئئه علئئى أنئئه مئئن شئئرع اللئئه

:)624/ 2وفي ذلك يقول ابن العربي في أحكاما القرآن (
 إن حكم بما عنئئده علئئى أنئئه مئئن عنئئد اللئئه فهئئو تبئئديل"

 ."يوجب الكفر 

ولو أتم مؤلف هذا الكتاب كلما ابئئن تيميئئة إلئئى آخئئره
لوجد ذلك واضحا بعد سطور إذ يقول في بيان أوضح مئئن

 والشئئرع المبئئدل هئئو الكئئذب علئئى اللئئه: "فلئئق الصئئبح
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ورسوله أو على الناس بشئئهادات الئئزور ونحوهئئا والظلئئم
"إن هذا من شرع الله فقد كفر بل نزاع "البين فمن قال 

.

والحكاما بالقوانين الوضعية لم يبئئدلوا الشئئرع المجمئئع
عليه ذلك بأنهم لئئم ينسئئبوا هئئذه القئئوانين إلئئى الشئئريعة
السئئلمية فهئئاهم أولء يصئئرحون بأنهئئا نتائئئج العقئئول

مئئن صئئفحة[ . انتهى "البشرية بريطانية كانت أو فرنسية 
49-50[.

إذن فالتبديل عند هؤلء هو أن ينسئئب الشئئرع الباطئئل
الوضعي إلى شرع رب العالمين سبحانه وهذا مئئن أوضئئح
الجهل عند هؤلء حيث تراهم يرقعئئون لسئئيادهم وأربئئاب
لقمتهم بكل ما أوتوا من قوةا بينما ل ينبتون ببنت شفة إذا
استهزئ برب العئئالمين أو بالئئدين أو بئئالحبيب صئئلى اللئئه
عليه وسلم . والتشئئريع مئئن دون اللئئه وتئئرك الحكئئم بمئئا
أنزل الله كلية وإسقاط المر والنهي الشرعي ليس بكفئئر
عند هؤلء لن الحكاما يصرحون بئئأن تشئئريعهم ليئئس مئئن
شريعة الله بل هو مسئئتمد مئئن شئئرائع فرنسئئا وبريطانيئئا
وأمريكا وغيرها أليس هذا حمق ما بعده حمق وجنئئون مئئا

بعده جنون بالله عليكم؟ 

وقد قدمت أقوال كثيرةا لهل العلم فليرجئئع إليهئئا فئئي
الصفحات الماضية كلهئا تحكئئم بكفئئر مئئن حكئئم القئئوانين
الوضعية وشرع وبدل الشرع المجمع عليه فهل كل هئئؤلء

العلماء غلةا يا عنبري .؟

سبحانك ربي هذا بهتان عظيم .ومن قرأ رسئئالته تلئئك
سيجد من التناقضات والتخبطات مئئا اللئئه بئئه عليئئم وفئئي

 وهئذه المقولئة" خصئلة تبكئي لهئا عيئون السئلما "هئذا 
 نعئئم واللئئه: " وأقول لئئه49ذكرها الدعي في رسالته ص 

إنها لخصلة تبكي لهئئا عيئئون السئئلما علئئى أمثالئئك الئئذين
 "سوغوا ورقعوا للطواغيت ولحول ول قوةا ال بالله . 

وسأقف على محطات من كلمه منها: 

اول: ذكر الدعي بأن الذين يكفئئرون الحكئئاما بئئالقوانين
الوضعية يفسرون بعض مقال ت أهل العلم بمئئا ل يوافئئق
مقاصدهم وهنا قد ذكر البعض والبعض معلئئوما عنئئدنا فئئي
اللغة وهو قد ذكر لنا قول واحدا فقط لشيخ السلما زعئئم
أنه حمل على غير محمله فأين البعض يا دعي؟ فإذا كئئان
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ما فسرناه على غير ما يقصد أهئئل العلئئم إل ذلئئك القئئول
 تفسير قول شيخ السلما بما ل يوافق: "فالصح أن تقول

 وهذا أصح من الول ."مقصده 

 أي إن مئئا ذكرتئئه" ومثال ذلك " لقد قلت "فإن قلت 
 ولماذا مثال واحئئد" قلنا لك "ما هو ال على سبيل المثال 

إذا كان عندك الكثير هل أنت بخيل شحيح أما مئئاذا فنحئئن
 ."نريد البينة والتوضيح 

وأنصح الخئئوةا الكئراما لمعرفئة الكئثير عئئن زملء هئئذا
الدعي وبراعتهم في سرقة النصوص وتحميلها مال تحتمل

 تبصئئير العقلء بتلبيسئئات أهئئل"من معنى بقئئراءةا كتئئاب 
 لشئئيخنا أبئئي محمئئد المقدسئئي حفظئئه"التجهم والرجاء 

الله ورعاه .فسيجد القارئ للكتاب أمثلة كثيرةا عن سرقة
هؤلء العصابة للنصوص ولّي أعناقها وضرب بعضها ببعض
.ستجد أخي الكثير وليس مثال واحدا وليس في محله كما

ذكر الدعي.

 مثال ما نقله كئئثيرون مئئن"ثانيا: قال الدعي المفتري 
هؤلء المكفرين للحكاما بالقوانين الوضئئعية بئئإطلق ودون

 "تفصيل 

وما القيامئة هذا بهتان وافتراء علينئا سيحاسئب عليئه ي
ونبشره أنا سئئنلتقي أمئاما الملئك الجبئار سئبحانه وتعئئالى
وأنه ليس في حل مما قال وافترى علينا وكان يقر بجئئواز
الحكم بئئالقوانين الوضئئعية ومئئا زاد الطيئئن بلئئة أنئئه اتهئئم
المكفرين للطواغيت أنهم يكفرون بئئإطلق ودون تفصئئيل
وهئئذا خطئئأ فئئاحش وعظيئئم وجئئور فئئي حئئق المشئئايخ
والعلماء وطلبئئة العلئئم الئئذين يكفئئرون الحكئئاما بئئالقوانين
الوضعية لن المطلع علئئى كتبهئئم ومؤلفئئاتهم ومصئئنفاتهم
يجد كذب وافتراء الدعي واضئئحا ل لبئئس فيئئه وسئئأعرض
أقوال لمن يتهمهم العنبري أنهئئم يكفئئرون بئئإطلق وبئئدون
تفصيل وأنا قلت سأعرض أقوال وليس قول واحدا فليتنبئئه

لهذا يا عنبري .

"قال الشيخ أبو عمرو عبد الحكيئم حسئان فئي كتئابه 
 والمئئراء أنئئواع فمنهئئم": "أصئئناف الحكئئاما وأحئئوالهم 

المسلم العادل ومنهئئم الفاسئئق و الظئئالم الجئئائر ومنهئئم
ّيئئم وقئئد ذكئئر"الكافر المارق   وليرجع الى الكتئئاب فئئإنه ق

حفظه الله التفصيل اللزما وبين وشرح بما فيه الكفاية ان
شاء الله تعالى .
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"قال الشيخ مصطفى المقرئ (أبئئو إيثئئار) فئئي كتئئابه 
" قال متحدثا عن الحاكم "ألف باء في الحاكمية والرجاء 

فهما صورتان 

الولى حاكم (أو قاض) يطبق شريعة الله ويقيم أحكاما
الملة ولكن فيه انحراف وميل وجور أو فيه تفريط ونقئئص
وفجئئور ..قئئوانين الشئئريعة- فئئي سئئلطانه- سئئارية علئئى
الكافة غيئئر أنئئه متهئئاون أو يسئئتثني فئئي تطبيقهئئا لمئئأرب

دنيوي أو لنفع شخصي.

الثانية: حاكم أو أمير أو سلطان (أو قئئاض أو أي قئئائم
بشئئريعة الضئئلل كئئان..) يعلئئن دسئئتور الدولئئة العالمئئاني
(وكل ما سوى السلما باطل العالمانيئئة وغيرهئئا )ويقسئئم
على احترامه بمئئا فئئي ذلئئك منئئح مرجعيئئة التشئئريع لغيئئر
الكتاب والسنة وما تتضئئمنه هئئذه التشئئريعات مئئن تحليئئل
الحئئئراما وتحريئئئم الحلل مئئئع الئئئدخول فئئئي التفاقيئئئات
والهيئئئات والقئئوانين الدوليئئة بكئئل مئئا تشئئتمل عليئئه مئئن
مصئئادمة للشئئريعة ومناقضئئة لحكامهئئا ..ثئئم هئئو يعئئادي
ويحئئارب مئئن ينئئادي بتطئئبيق شئئريعة اللئئه (مجئئرد نئئداء
ودعوةا) ويحمي قوانينه المستوردةا بكل ما تبيحه مئئن ردةا
وفجور وعدوان على الدين ويطلق لهل الزندقة والضئئلل
العنان أن يتهجموا على الدين ويستهزئوا بئئه تحئئت دعئئوى
حرية الفكر التي هي حرية الكفر بينما هذه الحريئئة يحئئرما
منهئا العلمئاء الصئادقون والئئدعاةا المجاهئدون وأن يقابئل
العتداء على الدين بكل برود وفتور بكل ترحئئاب وسئئرور
تقوما البلد ول تقعد إذا انتقدت الذات الحاكمة (ملكا كئئان

أو رئيسا أو سلطانا أو أميرا)

.هاتان صورتان متباينتان ل ريب ..

 إن كل ما سماه الله عز وجل في كتئئابه كفئئرا: "قلت
فهو كفر ولكن صفة الكفر ترجع إلى حال الحاكم كما في
تفصيلنا هذا فإذا كان الحاكم يحكم بمئئا أنئئزل اللئئه تعئئالى
في كل أموره ولكن ترك الحكم بما أنزل الله في مسئئألة
ما إما عن شهوةا أو رشوةا أو لقرابة ما لم يكن مستحل أو
لجتهاد معتبر فهذا ل شك يحمل عليه الكفر دون كفر مئئع
إبقاء كلمة الكفر عليه وإن لم يكن ناقل عن الملة أمئئا إن
كان ل يحكم بما أنزل الله في كل أموره تارك لحكم اللئئه
كلية أوجحد أو اعتقد أن غير حكم الله أفضئئل مئئن حكمئئه
وهو مواكب للعصر أو أن حكم غير الله تعالى مثل الحكم
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ّأنى لئئه بمئئا أنئئزل اللئئه أي مسئئاو لئئه أو شئئرع أو بئئدل فئئ
."السلما هذا، هذا مال يقبله دين ول عقل أبدا أبدا أبدا

 ل خلف علئئى أن الحئئاكم إذا: "وقئئال صئئلح الصئئاوي
التزما شرائع السلما في الجملة بحيث كانت هئئي مرجعئئه
الدائم الذي يرجع اليه في كل أمئئر ويعئول عليئئه فئئي كئئل
قضية ولكنه زلت به القدما في موقف ما فحكم فيئئه بغيئئر
ما أنزل الله ميل مع الهوى لشهوةا أو لقرابئة أو غيئر ذلئك
فإنه ل يخرج بذلك من الملة إل بالستحلل أو الجحود وإن
فعلئئه هئئذا يلتحئئق بسئئائر الكبئئائر وإن كئئان مئئن أعتاهئئا
وأغلظهئئا وألئئى هئئذه الصئئورةا وأشئئباهها ترجئئع عبئئارات
السلف (ل ينقل من الملة...)إلخ هذه العبارات التي أثرت

لن (: عن كثير منهم عند تفسير قوله تعالى لم َوَم لم َل ُك لح َيآْ
ـا ـَزَل ِبـَم لـن ـُه َأ ّـل ـَك ال ِـئ َل ُأو ـُم َف ـاِفُروَن ـُه َـك لل سئئورةا) (ا

.44 اليئئة مئئن: المائئئدةا  ألئئف بئئاء فئئي الحاكميئئة[) 
.]99والرجاءص

قال شيخنا الحبيب ابئئو محمئئد المقدسئئي حفظئئه اللئئه
 واستئصال لشبهات مرجئة العصر وأذنئئاب الجهئئم"ورعاه 

وبشئئر المريسئئي بقئئي أن ننبئئه الخ الموحئئد إلئئى معنئئى
الحكم بغير ما أنزل الله الذي حكم الله تعالى علئئى أهلئئه
بالشئئرك والكفئئر المخئئرج مئئن الملئئة دون أن يئئذكر معئئه
الستحلل والعتقاد أو نحوه كقيد لئئذلك .. وأنئئه هئئو عيئئن
التشريع العاما والملئئزما الئئذي جعلئئه طئئواغيت العصئئرحقا
لهم ولتباعهم من الشعب بنيابة برلمانئئاتهم الكفريئئة وهئئو
عمل من أعمال الكفر المحض الذي يكفر صاحبه دون أن
يقال فيه استحل أو لم يستحل واعتقد أما لم يعتقد بخلف
الجور في القضئئاء والحكئئم مئئع الئئتزاما السئئلما وشئئرائعه
وعدما تبئئديل شئئيء منهئئا ..فهئئذا فيئئه التفصئئيل المشئئهور
والمعلئئوما بيئئن معتقئئد مسئئتحل أو عئئاص متبئئع للهئئوى أو

إمتئئاع النظئئر فئئي كشئئف شئئبهات[ "الشئئهوةا ونحوهئئا.. 
.]37مرجئة العصر ص 

وشيخنا المقدسي المفضال في جميع كتبئئه يئئرد علئئى
من سوغ النوع الول المذكور وهو التشريع مئن دون اللئئه
ويكفر المشرعين ونقول للعنبري هل عندك تفصئئيل آخئئر
غيئئر هئئذا حئئتى تقئئول أننئئا نكفئئر الحكئئاما بئئإطلق وبئئدون

تفصيل ؟.

الئئرد[قال الشيخ محمد بن عبد الله الحصم في كتئئابه 
 في (ص]على العنبري في كتابه الحكم بغير ما أنزل الله 
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 وذلك أن الحكم بغير ما أنزل الله له صور كثيرةا: ")8و 7
فمنها ما يكون شركا ومنها ما يكون معصية وضئئابط ذلئئك
أنه إن كان فيئئه شئئرك كالتشئئريع مئئن دون اللئئه وتحريئئم
الحلل أو تحليل الحراما فإنه يكون كفرا أكبر مخرجئئا عئئن
ملة السلما وأما إن كان الحكم بغير ما أنئئزل اللئئه مجئئرد
معصية كعدما تطبيق حكم من أحكاما الله أو التقصئئير فئئي
إنفاذ حد من حدود الله على مسئئتحقه أو التعئئدي والجئئور
بعقاب من ل يستحق العقاب فإنه كفئر دون كفئر ل يكفئر
فاعله إل أن يستحله وذلئئك كالمسئئتحل لسئئائر المعاصئئي

". 

النتصئئار[وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في كتابه 
لهل التوحيد والئئرد علئئى مئئن جئئادل عئئن الطئئواغيت ص

 وذلئئك فئئي معئئرض رده علئئى الشئئيخ اللبئئاني فئئي]177
سؤال وجهه سئئامي للشئئيخ اللبئئاني وأجئئابه الشئئيخ لكئئن
"علئئى إجئئابته تلئئك كلما بسئئطه الشئئيخ أبئئو بصئئير قئئائل 

...ثانيا: هذا الذي حكم للظئئالم بحئئق المظلئئوما هئئل صئئدر
الحكم عنه عن اجتهاد فأخطئئأ أو تأويئئل مستسئئاغ أو عئئن
نئئزوةا وشئئهوةا أو عنئئاد وإعئئراض وكئئبر وكئئره وجحئئود
واستهانة حيث لبد من تبيين صفة حكمه في السئئؤال لن
كل صفة وحالة لها حكمها المختلئئف عئئن الخئئر فالحكئئاما
بغير ما أنزل الله ينتقل من الحاكم المئئأجور لخطئئئه فيمئئا

 إذا اجتهد"اجتهد فيه كمئئا فئئي الحئئديث المتفئئق عليئئه 
الحاكم فاصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله

لى الحاكم العاصي الثئئم وعليئئه يحمئئل قئئول أهئئل" إأجر
 إلى الحئئاكم الكئئافر المرتئئد وكئئل" كفر دون كفر "العلم 

بحسب صفة حكمه والسبب الذي دفعئئه للحكئئم بغيئئر مئئا
 ."أنزل الله 

فانظر رعاك الله أخي الموحئئد بعيئئن النصئئاف إذا كنئئا
أي من يكفر الحكاما اليوما نكفرهم بإطلق وبدون تفصئئيل
أما بتفصيل على تفصيل أهل السنة والجماعة وانظئئر إلئئى
تريث الشيخ أبئئي بصئئير وطلبئئه للتفصئئيل ولئئو كئئان وكئئذا
سائر المشئايخ وطلبئة العلئم يكفئرون بئإطلق لمئا كتبئئوا
التفصيل المئئذكور بئئل لكفئئروا لمجئئرد سئئماعهم أن فلنئئا
حكم لهذا الظالم بحق المظلوما دون تبيين وتريث وأقوال
أهئئل العلئئم كئئثيرةا جئئدا ذكرنئئا منهئئا سئئتة وليئئس واحئئدا
وأضئئفت قئئول العبئئد الضئئعيف أخئئوكم صئئاحب الكتئئاب.
وللمشايخ الذين اتهمه العنئئبري ووصئئمهم بئئأنهم يكفئئرون
بئئإطلق وبئئدون تفصئئيل نفئئس كلما وتفصئئيل المشئئايخ
المذكورين فلتراجع كتبهم ومصنفاتهم فإنها متئئوفرةا وللئئه
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الحمد والمنة وفي متناول الجميع إل من أبى ومنه فنقئئول
للعنبري: 

بعد كل هذا بئئالله عليئئك أيئئن تكفيئئر المشئئايخ للحكئئاما
اليوما بالطلق وبدون التفصيل .؟

 الحكئئم بغيئئر" صاحب كتاب به فقد احتج "ثالثا: قوله 
" . "ما أنزل الله أحواله وأحكامه 

ه ننبه هنا إلى أن كلما العلماء ل يستدل بئه ول يحتئج ب
بل نحتج ونستدل بكلما الله تعالى وكلما النبي المصطفى
صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم وأمئئا كلما العلمئئاء الشئئاوس

فنستدل ونحتج له ل به وهذا معلوما.

 ...على إجماع العلمئئاء علئئى تكفيئئر كئئل: "رابعا: قوله
من حكم بالقوانين الوضعية وإن لم يستحل الحكم بهئئا....

" 

 الحكم بغيئئر مئئا" لم أعثر على هذا الكتاب أي : "قلت
 ولئئم أقئئرأه ولكئئن اعلئئم ان"أنزل الله أحئئواله وأحكئئامه 

الدعي العنبري أطلق اسم هذا الكتاب وجعله كمثال ليئئرد
ا أنئزل اللئه حسب زعمه على مئن يكفئر الحكئاما بغيئر م
تعالى وليبين أنهم يفسرون أقوال أهل العلم بما ل يوافئئق
مقاصدهم ونحن ولله الحمد والمنة قد بينا خطأه في ذلك
وذكرنئئا لئئه التفصئئيل الئئذي افئئترى علينئئا أننئئا ل نقئئول بئئه

 رمتني بدائها وانسئئلت"ويصدق عليه وعلى أمثاله مقولة 
 الئئرد علئئى" ويكفيئئك أخئئي الموحئئد أن تقئئرأ رسئئالة "

 للشئئيخ العلمئئة حمئئود بئئن عقلء"افئئتراءات العنئئبري 
الشئئعيبي رحمئئه اللئئه ذلئئك البحئئر الزاخئئر وحئئتى اللجنئئة
"الدائمة في السعودية ردت عليه وحرمئئت طباعئئة كتئئابه 

 وذكروا بئئتره لنصئئوص العلمئئاء"الحكم بغير ما أنزل الله 
 مئئذكرةا"وتحميلها ما ل تحتمل وارجع كئئذلك إلئئى رسئئالة 

 وهئئي رسئئالة قيمئئة"حئئول مئئا جئئاء فئئي كتئئاب العنئئبري 
فليرجع إليها كما ل ننس اعتزازه بنفسه وأنه مئئن العلمئئاء

 ومئئا" الكتاب الماتع المتين "الراسخين ووصفه لكتابه ب 
إلى ذلك من شطحات الرجل الكثيرةا .

خامسا: نقول بأن العنبري يعتبر أن تبئئديل الشئئرع هئئو
أن ينسب الحاكم الشرع المخترع إلى شريعة اللئئه تعئئالى
وأن الذي ينسب ويقر بأن الشريعة المخترعة ليست مئئن
عند الله بل هي مستوردةا من فرنسا وبريطانيئئا ل يسئئمى
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مبدل وأن عمله ليئئس تبئئديل للشئئرع وبالتئئالي فهئئو ليئئس
بكفر .

فنقول أن هذا التقسيم العجيب والغريب الذي خرج به
العنبري علينا يجب مطالبته بالئئدليل وإل فهئئو مئئن القئئول
على الله بغير علم وهو محرما وبالتئئالي فل يعتئئد بئئه وهئئو

من أوهن وأرخص الكلما .

وقد قدمنا مئن النصئئوص مئئا ينقئئض ويئئدحر مئا ادعئئاه
العنبري ولله الحمد والمنة ل بأس أن نأتي بقول ابن كثير

 ينكر تعئئالى علئئى مئئن خئئرج"رحمه الله تعالى عن التتار 
عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عئئن
كئئل شئئر وعئئدل إلئئى مئئا سئئواه مئئن الراء والهئئواء
والصطلحات التي وضعها الرجال بل مستند مئئن شئئريعة

 فالعئئدول إلئئى مئئا سئوى حكئئم اللئئه تعئالى هئئو"اللئئه ... 
استبدال له لنه ترك لكتاب الله وعدل إلى ما سئئواه ولئئم
يقل إنهم قالوا أو نسبوا ذلئئك إلئئى شئئرع اللئئه تعئئالى بئئل
صرح بأنها من وضئع الرجئئال مئن أهئوائهم واصئطلحاتهم

: "وأرائهم بل مستند من شئئريعة اللئئه تعئئالى وقئئال أيضئئا
يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صئئلى اللئئه

 والتقديم ليس أن ينسب الشرع الباطل إلى"عليه وسلم 
شرع الله تعالى وليس كذلك كما زعم المرجئئئة كئئالحلبي
بئئأنه تقئئديم قلئئبي وهئئذا كلما باطئئل يظهئئر لكئئل ذي لئئب

يعرف قدرا من الدين.

فمظلوما ابن العربي رحمه الله تعئئالى إذ حمئئل كلمئئه
على محمل بعيد جدا ول يستقيم أبدا ففي زمانه لئئم يكئئن
يتصور أنه سيأتي بعض الغرار السفهاء وينحون الشئئريعة
تماما ويستوردون أحكاما الغرب كما هو الحال اليوما والله

المستعان . 

وفي هذا والله أعلم كفاية لمن أراد الهداية .

الئئدليل الرابئئع: وهئئو أن حكئئاما العصئئر تنطبئئق عليهئئم
" الرضئئى بئئالكفر كفئئر "قاعدةا في التكفير معروفة وهي 

وذلك أنهم يرضون بكل ما يناقض السلما جملئئة وتفصئئيل
فهاهم يرضون بل ويئئدافعون عئئن القبئئب الئئتي تعبئئد مئئن
دون الله تعالى بحجة الحفاظ على الثار هذا على أحسئئن
الحوال وإل فسمعنا تعظيمهم لهئا وعبئادتهم لهئا والئدفاع
عنها كما تراهم أيضا يبيحون ويرضون بتقئئديم أهئئل الكفئئر
واللحاد وأهل الهواء والبئئدع إلئئى وسئئائل العلما للتعئئبير
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عن حرية الفكر بل حرية الكفر والردةا فترى الواحد منهم
يعئئبر عئئن اعتقئئاده الباطئئل فئئي الديمقراطيئئة والباحيئئة
والفساد وآخر عن معتقده الحلئئولي وآخريشئئكك مثل فئئي
مسألة تعدد الزوجات ويقول بأنه ظلم للمرأةا وآخئئر يعئئبر
عئئن اسئئتيائه مئئن نحئئر الكبئئاش فئئي العيئئاد وهئئي ظلئئم
للحيوان وآخئئر....الئئخ . وكئئل يفصئئح ويعئئبر وبطلقئئة عئئن
معتقئئده إل عقيئئدةا أهئئل السئئنة والجماعئئة .وكئئل ذلئئك
محفوظ من طرف الدولة فكم مئئن شئئاب انحئئرف وارتئئد
بسبب ما ينشر في وسائل العلما الخبيثة ويعتقئد أن هئئذا
الدين الذي يهين المرأةا ويهين الحيوان ويمنع النسان من
حرية التعبيرئ فئئي زعمئئه ئئئ ...الئئخ فئئإنه ديئئن ل يصئئلح أن
يحكم الناس لنه دين رجعية وتخلف وما إلى ذلئك والعيئاذ
بالله والعياذ بالله تعالى وهذا الكلما ليس بدعا من القئئول
بل والله الذي ل إله إل هو إنه يقئئال فئئي المجئئالس وعنئئد
نشرات النباء واللقئئاءات اللئيمئئة وغيئئر ذلئئك نسئئأل اللئئه

السلمة والعافية .

ثم ترى النظمة تحمي هذه الردةا الجامحة وتفاخر بهئئا
بئئدعوى أنهئئا تخئئدما الديمقراطيئئة الكئئافرةا والشئئفافية

والحرية فقاتلكم الله يا أعداء الله .

وهاهم الن يرخصون لكل من يريد الطعن والسئئتهزاء
بالدين بأن يتقدما إلى وسائل العلما ليدلي بما يحمل مئئن
سم ناقع ويبثه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم واللئئه

لد(تعالى يقئئول  لم َـنـّزَل َوَق ُـكـ لي َل َـتـاِب ـِفـي َع ِك لل لن ا َذا َأ ِإ
لم ُت لع َيآـْـاِت ـَسـِم ّـلـِه آَ لكـَفـُر ال ُأ ِبـَهـا ُيآْ لهَز َت لـسـ ُيآْ َفل ِبـَهـا َو
ُدوا لقُع لم َت ّتى َمَعُه ليِرِه حَإِديآٍْث ِفي َيآُْخوُضوا حَإ لم َغ ُك ّن ِإ

ًا لم ِإذ ُلُه لث ـَه ِإّن ِم ّـل ـاِمُع ال ـاِفِقيَن ـَج َـن للُم َـكـاِفِريآَْن ا لل َوا
ّنَم ِفي ًا َجَه ).140: النساء سورةا() َجِميع

فتأمئئل يئئا عبئئد اللئئه هئئذا مجئئرد الجلئئوس معهئئم فئئي
مجلس الكفر والستهزاء والطعن في آيئئات اللئئه سئئبحانه
قد أكفرهم الله تعالى فمئئا بالئئك باسئئتدعائهم والئئترخيص

لهم وإكرامهم وحمايتهم أليس يدخل من باب الولى؟ .

 / ص5قئئال القرطئئبي رحمئئه اللئئه فئئي التفسئئير(ج
لم( ) 268 ُك ّن ًا ِإ لم ِإذ ُلُه لث فدل بهذا على وجوب اجتناب) ِم

أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر لن من لم يجتنبهم
:فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر كفر .قال الله عئئز وجئئل

لم( ُك ّن ًا ِإ لم ِإذ ُلُه لث  فكل من جلس في معصية ولم ينكئئر)ِم
عليهم يكون معهم في الوزر سواء وينبغي أن ينكر عليهئئم
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إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها فإن لئئم يقئئدرعلى النكيئئر
عليهم فينبغي أن يقوما عنهم حتى ل يكون مئئن أهئئل هئئذه

الية).

وقد سئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد
بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعاعن معنئئى قئئوله تعئئالى

لم( ُك ّن ًا ِإ لم ِإذ ُلـُهـ لث  وعئئن قئئول النئئبي صئئلى اللئئه عليئئه)ِم
"من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله: "وسلم

إن معنئئى اليئئة علئئى ظاهرهئئا وهئئو أن: "فقال رحمه الله
الرجل إذا سمع آيات الله يكفئر بهئا ويسئتهزأ بهئا فجلئس
عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ول إنكار ول قياما
عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فهو كئئافر مثلهئئم وإن
لم يفعل فعلهئم لن ذلئك يتضئمن الرضئئا بئالكفر والرضئئا

بالكفر كفر .

وبهذه الية ونحوها اسئئتدل العلمئئاء علئئى أن الراضئئي
بالذنب كفاعله فإن ادعى أن يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه
لن الحكئئم علئئى الظئئاهر وهئئو قئئد أظهئئر الكفئئر فيكئئون

.] 49ئ 48 مجموعة التوحيد ص [."كافرا

لد وقئئوله (: "قال ابن كثير رحمه الله تعئئالى َـنـّزَل َوَق
لم ُك لي َل َتاِب ِفي َع ِك لل لن ا َذا َأ لم ِإ ُت لع َيآْاِت َسِم ّلِه آَ لكَفــُر ال ُيآْ

ُأ ِبَها لهَز َت لس ُيآْ ُدوا َفل ِبَها َو لقُع لم َت ّتى َمَعُه َيآُْخوُضــوا حَإ
ليِرِه حَإِديآٍْث ِفي ) أي140 اليئئة مئئن: النسئئاء سورةا ) (َغ

إذا ارتكبتم النهئئي بعئئد وصئئوله إليكئئم ورضئئيتم بئئالجلوس
معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات اللئئه وينتقئئص بهئئا
وأقررتموهم على ذلئئك فقئئد شئئاركتموهم فئئي الئئذي هئئم

.] 740/ ص 1 تفسيرابن كثير ج [."فيه

فهؤلء الحكاما الذين ينافح عنهم وبعدما تقدما ومئئا هئئو
معلوما من ترخيصهم لهل الكفر والردةا أن يبثوا سمومهم

على مجالسهم وإعلمهم ما القول فيهم.؟

هل هم راضون بالكفر أما ل ؟

فإن قيل إن الرضى هنا هئئو الرضئئى القلئئبي قلنئئا بئئأي
فإن ادعى أن"دليل قلتم هذا ويكفي كلما الشيخ سليمان 

يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه لن الحكم على الظاهر وهئئو
."قد أظهر الكفر فيكون كافرا
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ّلِذيآَْن ُلِعَن(: قال تعالى لن َكَفُروا ا ِني ِم لسرائيَل َب ِإ
َـلـى َد ِلـَسـاِن َع لـبـِن َوِعيـَسـى َداُو َيآـْـَم ا لر ِـلـَك َم ِبـَمـا َذ
لوا ُنوا َعَص َكا ُنوا َو َكا ُدوَن  َت لع لوَن ل َيآْ َناَه َت لن َيآْ ـ ـٍر ـَع َـك لن ُم
ُه ُلو لئَس َفَع ِب ُنوا َما َل ُلوَن َكا لفَع ).79: المائدةا سورةا) (َيآْ

):ئئ 164/ ص 6قال القرطبي في التفسير( ج  خئئّرج" 
 قال رسئئول اللئئه: "أبو داود عن عبد الله بن مسعود قال

إن إول النقص على بني إسرائيل: "صلى الله عليه وسلم
 يا هذا اتئئق اللئئه: "كان الرجل أول ما يلقى الرجل فيقول

ودع ما تصنع فإنه ل يحل لك ثم يلقاه من الغئئد فل يمنعئئه
ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب

ّـلـِذيآَْن ُلـِعـَن: (الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال َكـَفـُروا ا
لن ِني ِم لسرائيَل َب َلى ِإ َد ِلـَسـاِن َع لـبـِن َوِعيـَسـى َداُو ا

َيآَْم لر ِلَك َم لوا ِبَما َذ ُنوا َعـَصـ َـكـا ُدوَن  َو َـتـ لع  إلئئى قئئوله)َيآْ
. ")81 الية من: المائدةا سورةا) (َفاِسُقوَن(

فهؤلء لعنوا لنهم كانوا ينهون عن المنكر ثم ل يمنعهم
ذلك أن يكونوا جلساء العصاةا فيؤاكلئئوهم ويعاشئئروهم ول
يوجد هنا ما يدل على رضئئاهم القلئئبي بمئئا كئئانوا يفعلئئون
لنهم قد نهوهم من قبل ومعلئئوما أن الراضئئي عئئن شئئيء

كيف يكون غير راض به ؟.

 هل"ثم نقول لهم أنتئئم حينمئئا نكفئئر الحكئئاما تقولئئون 
 ، فهئئل"شققتم على قلوبهم لئئتروا إن كئئانوا كفئئارا أما ل 

أنتم تشقون عن بطونهم لتعرفوا إن كانوا راضين أما ل ؟

هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين .

:قال الشيخ أبو محمئئد المقدسئئي حفظئئه اللئئه ورعئئاه
ويآْكفرون أيآْضا من ـبـاب اـسـتهزائهم ـبـديآْن الـلـه"

 وترخيصئئهم لكئئل مسئئتهزئ بئئه عئئبرتـعـالى وـشـرائعه
الصئئحافة أو الذاعئئة أو التلفئئاز وغيرهئئا مئئن المؤسسئئات
العلمية الباحية الكافرةا التي حموها وحرسوها بقوانينهم

وعساكرهم .

لل( : وقد قئئال اللئئه تبئئارك وتعئئالى ّلِه ُق ِـبـال أ
ِتِه َ َيآـْـا َوآَ

ِلِه لم َوَرُسو ُت لن ُئوَن ُك لهِز َت لـسـ َـتـِذُروا ل َت لع لد َت لم ـَقـ ُـتـ لر َكَف
َد لع لم َب ُك ِن )66 الية من: التوبة سورةا() ِإيآَْما

وهذه اليات نزلت فئئي أنئاس كئانوا مسئئلمين يصئلون
ويصئئومون ويزكئئون وخرجئئوا فئئي غئئزوةا أعظئئم غئئزوات
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المسلمين ومع هذا كفرهم الله عز وجل لما صدرت منهم
كلمات استهزؤوا فيهئا بحفظئة كتئاب اللئه فكيئف بئأراذل
الخلق الذين ل يرجون لدين الله وقارا وقد جعلئئوه العوبئئة

وهزؤا لكل ساقط وساقطة واتخذوه وراءهم ظهريا .

وأعظئئم مئئن ذلئئك كلئئه أن ينزلئئوه منزلئئة قئئوانينهم
وتشئئريعاتهم السئئاقطة فيصئئوتوا عليئئه ويتشئئاوروا فئئي
أوامره ونواهيه مع العلمانيين والنصئئارى والملحئئدةا فهئئل

 كشئئف شئئبهات[ "ثم أعظم استهزاء واستخفافا من هذا 
.]12المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار القوانين ص

فالدين عندهم آخر شيء يتطرق إليه فهئئاهم إذا سئئب
الله تعالى أو الدين أو النبي صلى الله عليئئه وسئئلم وكئئأن
ب و تئداس صئورةا طئاغوت أو يس شيئا لم يحدث بينمئا ل
فيعرض ساب الذات الحاكمة للمحاكمة والسئئجن لسئئنين
ل لشيء إل لنه سب الطاغوت وهو بهذا مخالف للقئئانون
ومشاغب وعدو للمن الوطني وما إلى ذلك بينما لو سئئب
الله تعالى أو دينه أو نبيه صلى الله عليئئه وسئئلم فالسئاب
ممكئئن يكئئون فئئي حالئئة غضئئب ول يئئدري مئئا يقئئول ولئئم
يتمالك أعصئئابه أو أنئئه سئئيء التربيئئة فهئئو معئئذور بسئئوء

تربيته فأي انتقاص لدين الله هذا بالله عليكم.؟؟

وليس رضئئاهم بئئالكفر ينطئئوي تحئئت مئئا ذكرنئئا فقئئط
فالقاعدةا عامة فالتشريع من دون الله أيضئئا رضئئا بئئالكفر
وطاعة الكفار رضا بالكفر وغير ذلك وما ذكرناه ما هئئو إل
على سبيل المثال ل الحصر نسأل الله السلمة والعافية.

الدليل الخامس: ومن أدلة كفرهم أيضا وردتهم موالةا
المشركين ومعاونتهم ومظئئاهرتهم علئئى الموحئئدين وهئئذا
كفئئر أكئئبر ناقئئل عئئن الملئئة ومئئوالةا الكفئئار يعنئئي عئئدما
تكفيرهم والكفر بهم والكفر بالطاغوت ركئئن التوحيئئد بئئل

لن( : قئئدمه اللئئه تعئئالى علئئى اليمئئان فقئئال لر َفـَمـ لكـُفـ َيآْ
ّطاُغوِت لن ِبال لؤِم ُيآْ ّلِه َو ـِد ِبال ـَك َفـَق لمـَس َت لس لرَوِة ا للُع ـا ِـب

لثَقى للُو لنِفَصامَا ل ا ّلُه َلَها ا ِلـيـٌم َسِميٌع َوال سئئورةا() َع
) فمن لئئم يكفئئر بالطئئاغوت فليئئس256 الية من: البقرةا

بموحد وإن زعم أنه مؤمن.قئئال ابئن كئثير “ أي مئن خلئئع
النداد والوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادةا كئئل مئئا
يعبد من دون الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أن ل إلئئه

لمَسَك َفَقِد(إل هو  َت لس لرَوِة ا للُع لثَقى ِبا للُو أي فقد ثبت) ا
فئئي أمئئره واسئئتقاما علئئى الطريقئئة المثلئئى والصئئراط

.] 414/ ص1 تفسير القرآن العظيم ج [ ". "المستقيم 
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والمؤمن الموحد مئئأمور بمئئوالةا المئئؤمنين الموحئئدين
وإبداء العداوةا والبغضاء لكل كافر مشرك أبدا حتى يئئؤمن
بالله وحده وهذه ملة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصئئلةا

لن(: والسلما التي أمرنئئا باتباعهئئا واللئئه تعئئالى يقئئول َوَم
لرـَغـُب لن َيآْ ّـلـِة ـَعـ لبَراِهـيـَم ِم لن ِإّل ِإ لفـَسـُه ـَسـِفَه ـَمـ ) َن

) .130 الية من: البقرةا سورةا(

وهذه الملة السمحة من أعظم ما فيها هو البراءةا مئئن
لد(: الكفر وأهله قال تعالى لت َق َن لم َكا ُك ٌة َل لـسـَو َنٌة ُأ حَإـَسـ

لبَراِهيَم ِفي ّلِذيآَْن ِإ لذ َمَعُه َوا ُلوا ِإ لم َقا لوِمِه ّنا ِلَق ُء ِإ ُبَرآَ
لم ُك لن ُدوَن َوِمّما ِم ُب لع لن َت ّلِه ُدوِن ِم َنا ال لر لم َكَف ُك َدا ِب ـ َـب َو
َنا َن لي ُكُم َب َن لي َب ُة َو َداَو للَع ُء ا لغَضا َب لل ًا َوا ـد َـب ّـتـى َأ ُـنـوا حَإ لؤِم ُت
ّلِه ُه ِبال َد لحإ ). وهذه اليئئة4 الية من: الممتحنة سورةا ( )َو

هي الفيصل بين أهل التوحيد وأهل الشرك والتنديد ولهئئذا
فكلمة التوحيد ل إله إل الله تحمل شقين: 

نفي (ل إله).

(إل الله) . إثبات

فهي تنفي اللهة والطواغيت والنداد والرباب .

وتثبت القصد والتعظيم والمحبة والخوف والرجاء .

 يقئئول شئئيخ: "قال الشيخ محمد بن سعيد القحطئئاني
السلما ابن تيمية رحمه الله 

ليس للقلوب سرور ول لذةا تامئئة إل فئئي محبئئة اللئئه"
العراض عئن والتقرب إليه بما يحبه ول تمكن محبتئه إل ب

 وهي ملئئة" ل إله إل الله "كل محبوب سواه وهذا حقيقة 
إبراهيم عليه السلما وسائر النبياء والمرسلين صئئلةا اللئئه

 محمئئد رسئئول"وسلمه عليهم أجمعين) أما شقها الثاني 
 فمعناه تجريد متابعته صلى اللئئه عليئئه وسئئلم فيمئئا"الله 

أمر والنتهاء عما نهى عنه وزجر .

 ولء وبراء نفيا وإثباتا ." ل إله إل الله "ومن هنا كانت 

الئئولء[ "وبراء مئئن كئئل طئئاغوت عبئئد مئئن دون اللئئه 
.]22والبراء في السلما ص
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وقال شيخ السلما محمد بن عبد الوهئئاب رحمئئه اللئئه
 أصل دين السلما وقاعدته أمران: "تعالى: 

الول: المر بعبادةا الله وحده ل شريك لئئه والتحريئئض
على ذلك والموالةا فيه و تكفير من تركه.

الثاني: النذار عن الشرك في عبادةا الله والتغليظ في
"ذلك والمعاداةا فيه وتكفير من فعله . 

قلت حكاما العصر اليوما لم يقيموا أصئئل ديئئن السئئلما
وقاعدته المتمثلة في المئئر بعبئادةا اللئئه والتحريئض علئى
ذلك والموالةا فيه وتكفير من تركه والنئئذار عئئن الشئئرك
والتغليظ فيه والمعاداةا فيه وتكفيئئر مئئن فعلئئه فئئإذا ذهبنئئا
إلى المر الول فهم ل يعبدون الله وحده ل شريك لئئه ول
يحرضئئون علئئى ذلئئك ول يوالئئون فيئئه بئئل يوالئئون الكفئئار
والمرتدين والمشركين ول يكفرون مئن تئرك العبئادةا للئه
تعالى وحده ل شريك له وإذا ذهبنا إلى المئئر الثئئاني فهئئم
حماةا للشئرك والقبئئب والقبئئور الئتي تعبئد مئن دون اللئه
وحماةا لقبة البرلمان التي تعبئئد مئئن دون اللئئه وإلههئئا هئئو

الدستور فأي توحيد هذا الذي يوحدون الله تعالى به.

:هذا دين السلما وديئئن جميئئع المرسئئلين قئئال تعئئالى
لد( َلَق َنا َو لث ُدوا َأِن َرـُسـولً ُأـّمـٍة ُكّل ِفي َبَع ُـبـ لع ّـلـَه ا ال

ُبوا ِن َت لج ّـطـاُغوَت َوا )36 اليئئة مئئن: النحئئل سئئورةا( ) ال
نحن معشر النبـيـاء: "وقئئال صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم

 فالئئدين"النبيئئاء إخئئوةا علت: " وقئئال أيضئئا"ديآْننا واحإد
واحد وإن اختلفت الشرائع ولكل شريعة فشريعة موسئئى
غير شريعة عيسى وغير شريعة محمد صئئلى اللئئه عليهئئم
وسلم وشريعة عيسى غير شريعة محمد صلى اللئئه عليئئه

لد: وسئئلم لكئئن الئئدين والصئئل واحئئد لقئئوله تعئئالى َلَق (َو
َنا لث ُدوا َأِن َرُسولً ُأّمٍة ُكّل ِفي َبَع ُب لع ّلَه ا ـوا ال ُـب ِن َت لج َوا

ّطاُغوَت) .ال

ن عبئد ه بئن محمئد ب ن عبئد الل قال الشيخ سليمان ب
 اعلم رحمك الله أن النسان: "الوهاب رحمهم الله جميعا

إذا أظهئئر للمشئئركين الموافقئئة علئئى دينهئئم خوفئئا منهئئم
ومداراةا لهم ومداهنة لدفع شرهم فئئإنه كئئافر مثلهئئم وإن
كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب السلما والمسلمين هئئذا
إذا لئئم يقئئع منئئه إل ذلئئك فكيئئف إذا كئئان فئئي دار منعئئة
واستدعى بهم ودخل في طاعتهم وأظهئئر الموافقئئة علئئى
دينهئئم الباطئئل وأعئئانهم عليئئه بالنصئئرةا والمئئال ووالهئئم
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وقطئئع المئئوالةا بينئئه وبيئئن المسئئلمين وصئئار مئئن جنئئود
القبئئاب والشئئرك وأهلهئئا بعئئدما كئئان مئئن جنئئود الخلص

والتوحيد وأهله.

فئئإن هئئذا ل يشئك مسئلم أنئه كئئافر مئن أشئئد النئاس
 .ا ئ هئ ."عداوةا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم... 

وقد يقول قائل إن الحكاما اليئئوما لئئم يظهئئروا موافقئئة
المشركين لدينهم خوفا منهم ومداراةا لهم ومداهنئئة لئئدفع

شرهم حتى يكفروا .

قلنا حكامكم أظهروا موافقة المشركين لدينهم فالدين
كمئئا أسئئلفت كلمئئة عامئئة ول تطلئئق علئئى ديئئن السئئلما
والنصرانية واليهودية فقط بل هناك ديانئئات أخئئرى كئئثيرةا
جدا وضئئعية وإن كئئانت الثلثئئة الولئئى لهئئا أصئئل سئئماوي
ولكنها حرفت إل السئئلما فئئإنه الخالئئد وهئئو ديئئن التوحيئئد
الذي حفظه المولى جل جللئئه مئئن فئئوق سئئبع سئئماوات
وأما الديانات الخرى فهي وضعية أرضية من وضع البشئئر
ومنهئئا ديئئن الشئئتراكية ورحئئم اللئئه مئئن قئئال لمئئا سئئئل
عنهئئا(اشئئترى) (كيئئة) ومنهئئا ديئئن القوميئئة ومنهئئا ديئئن
الديمقراطية ومنها دين السيخية ومنها دين البوذيئئة ومنهئئا
ومنها الكثير الكثير فكل تلئئك أديئئان ابتغيئئت غيئئر السئئلما
دينا وحكامكم وافقوهم أيضا ليس خوفا منهم فحسب بئئل
حبا لهم ولحضارتهم الواهية وهذا يدخل في تكفيرهم مئئن
باب الولى قال سليمان بئئن عبئئد اللئئه بئئن الشئئيخ محمئئد
"رحمهم الله في شرح قول ابن عباس رضي الله عنهما: 

 هذا بيئئان للزما المحبئئة فئئي اللئئه" ووالى في الله "قوله 
وهو الموالةا فيه إشارةا إلى أنه ل يكفي فئئي ذلئئك مجئئرد
الحب بل لبد مع ذلك من المئئوالةا الئئتي هئئي لزما الحئئب
وهي النصرةا والكراما والكون مع المحبوبين باطنا وظاهرا

 هذا بيان للزما البغض في اللئئه" وعادى في الله "وقوله 
وهو المعاداةا فيه أي إظهار العداوةا بالفعل كالجهاد لعداء
الله والبراءةا منهم والبعد عنهم باطنا وظاهرا إشئئارةا إلئئى
أنه ل يكفي مجرد بغض القلوب بل لبد من التيان بلزمئئه

لد(: كما قال تعئئالى لت َق َن لم َـكـا ُـكـ ٌة َل لـسـَو َنٌة ُأ ـِفـي حَإـَسـ
لبَراِهيَم ّلِذيآَْن ِإ لذ َمـَعـُه َوا ُلوا ِإ لم ـَقـا لوِمِه ّـنـا ِلـَقـ ُء ِإ ُـبـَرآَ

لم ُك لن ُدوَن َوِمّما ِم ُب لع لن َت ّلِه ُدوِن ِم َنا ال لر لم َكَف ُك َدا ِب ـ َـب َو
َنا َن لي ُكُم َب َن لي َب ُة َو َداَو للَع ُء ا لغَضا َب لل ًا َوا ـد َـب ّـتـى َأ ُـنـوا حَإ لؤِم ُت
ّلِه ُه ِبال َد لحإ  تيسئئير[)ئئ 4 اليئئة مئئن: الممتحنئئة سورةا ) (َو
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ومئئع الوقئئوف علئئى آيئئة الممتحنئئة الئئتي فصئئلت ملئئة
إبراهيم عليه السلما تفصيل كافيئئا شئئافيا وإغاظئئة لعلمئئاء
ن الحيئاةا اعوا دينهئم بعئرض م البلط والسلطان الئذين ب
الدنيا سنذكر أقوال أئمة التفسير في هذه اليئئة العظيمئئة
التي ما عرفوها وقدروها حق قئئدرها ومئئا عملئئوا بهئئا وإن

عرفوها نعوذ بالله من الخذلن .

يقئئول تعئئالى لعبئئاده : "قال ابن كثير رحمه الله تعالى
المئئؤمنين الئئذين أمرهئئم بمصئئارمة الكئئافرين وعئئداوتهم

لد (ومجانبتهم والتبري منهم لت َق َن لم َكا ُك ٌة َل لسَو َنٌة ُأ حَإَســ
لبَراِهيَم ِفي ّلِذيآَْن ِإ الية من: الممتحنة سورةا) ( َمَعُه َوا

لذ) أي أتباعه الذين آمنوا معئئه ( 4 ُلوا ِإ لم َقا لوِمِه ّـنـا ِلـَقـ ِإ
ُء لم ُبَرآَ ُك لن ) أي تبرأنئئا4 اليئئة مئئن: الممتحنئئة سئئورةا ) (ِم

ُدوَن َوِمّمامنكم (  ُب لع لن َت ّـلـِه ُدوِن ـِمـ َـنـا ال لر لم َكَف ُـكـ  )ِب
) أي بئئدينكم وطريقكئئم (4 اليئئة مئئن: الممتحنئئة سئئورةا(

َدا َب َنا َو َن لي ُكُم َب َن لي َب ُة َو َداَو للَع ُء ا لغَضا َب لل ًا َوا ـد َـب سئئورةا ) (َأ
وقئئد شئئرعت العئئداوةا) يعنئئي 4 اليئئة مئئن: الممتحنئئة

والبغضاء من الن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم فنحن
ّتى ( أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم ُنوا حَإ لؤِم ّلِه ُت ُه ِبال َد لحإــ  )َو

أي إلئئى أن توحئئدوا اللئئه )4 اليئئة مئئن: الممتحنة سورةا(
فتعبدوه وحده ل شريك له وتخلعوا مئئا تعبئئدون معئئه مئئن

.]442 /ص 4تفسير القرآن العظيم ج[ ."النداد والوثان 

إذن فيئئا عبئئاد اللئئه إن مصئئارمة الكفئئار وعئئداوتهم
ومجانبتهم والتبري منهم أمر من الله تعالى وإذا أمر اللئئه

: " والكافر يقول" سمعنا وأطعنا : "تعالى فالمؤمن يقول
ِد المشركين ولئئم يبغضئئهم ل"سمعنا وعصينا   ومن لم يعا

يكون قد تأسى بسيدنا ابراهيم عليه السلما وبالتالي فقئئد
لن(: سفه نفسه بنص الية لرَغُب َوَم لن َيآْ ّلِة َع لبَراِهـيـَم ِم ِإ

لن ِإّل لفَسُه َسِفَه َم )130 اليئئة مئئن: البقئئرةا سئئورةا ) (َن
والسؤال المطروح وبكل قوةا: 

أيئئن موضئئع ومحئئل حكئئاما العصئئر مئئن هئئذه اليئئة
الكريمة ؟

فمخجل أن يقال إنهم موحدون مقتدون بملئئة إبراهيئئم
عليه السلما ثم تراهم جهارا كيف يحنئئون رؤوسئئهم أمئئاما
أسيادهم من طواغيت الشرق والغئئرب ومخجئئل أيضئئا أن
تراهم يثنون علئئى رؤوس الكفئئر فئئي العئئالم ويمئئدحونهم
ومخجل أيضا أن تراهم يسارعون إلى حضئئور المئئؤتمرات
الساقطة بدعوةا من أربابهم الذين يعبدونهم من دون اللئئه
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تعئئالى بئئدعاوى عديئئدةا كئئدعوى حقئئوق النسئئان ودعئئوى
محاربة الرهاب الذي يقصد به محاربة السلما .

ويندى جبينك لما تسئئمع أن قاعئئدةا عسئئكرية أمريكيئئة
كانت أو غيرها قد نصبت خيامهئئا علئئى أرض مئئن أراضئئي
السلما ل لشيء إل لتطلق جيوشئئها غازيئئة أهئئل التوحيئئد
الذين يقولون ل إله إل الله محمد رسول اللئئه صئئلى اللئئه

عليه وسلم .

ويتقطع قلبك لمئئا تسئئمع أن موحئئدا قتئئل بكئئافر حلل
ا طبئق فئي دولئة التوحيئد المريكئي اله وهئذا م دمئه وم
الصهيوني المسماةا السئئعودية عنئئدما نفئئذ حئئد الحرابئئة –
ظلما وزورا- في شباب مئئن خيئئرةا شئئباب السئئلما لنهئئم
قاتلوا المحتئل الصئائل وهئذا جهئاد دفئع أي واجئب عينئي
وعلماء هذه الدولئئة أظئئن أنهئئم لئئم يبلغهئئم حئئديث النئئبي

 أو"ل يآْقتل مـسـلم بـكـافر: "صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم
بلغهم لكنهم لم يفهموه لنه يخئئالف ديئئن طئئواغيتهم فهئئو
متعارض مع شريعة طاغيتهم وبالتالي ل يعمل به فقئئاتلهم
الله وأخزاهم، فأخشى أن يقولوا هذا حئئديث ضئئعيف لنئئه

مخالف لشريعة الطاغوت، قبحه الله .

إن هئئؤلء الطئئواغيت لوليئئاء اللئئه محئئاربون ولعئئدائه
 هئئؤلء: "موالون وأما عملؤهم فصدق فيهم قئئول القائئئل

 عليهم مئئن اللئئه"خوارج على الموحدين مرجئة للكافرين 
ما يستحقون.

4قال صاحب الجواهر الحسان في تفسير القئئرآن (ج
")400ص  ....وهئئذه السئئوةا مقيئئدةا فئئي التئئبري مئئن: 

المشركين وإشراكهم وهو مطرد في كل ملئئة وفئئي نبينئئا
عليه السلما إسوةا حسنة على الطلق فئئي العقائئئد وفئئي

 ."أحكاما الشرع كلها 

 يقئئول تعئئالى ذكئئره"قئئال الطئئبري فئئي تفسئئيره: 
للمؤمنين بئئه مئئن أصئئحاب رسئئول اللئئه صئئلى اللئئه عليئئه

: "وسلم قد كانت لكم أيها المؤمنون إسوةا حسئئنة يقئئول
قدوةا حسنة في إبراهيم خليل الرحمن تقتدون به والئئذين

لذ( :  وقئئوله: " وقئئال"معئئه مئئن أنبيئئاء اللئئه ....  ُلوا ِإ َقـا
لم لوِمِه ّنا ِلَق ُء ِإ لم ُبَرآَ ُك لن ُدوَن َوِمّما ِم ُب لع لن َت ّلِه ُدوِن ِم ال

 حيئئن قئئالوا: ") يقئئول4 اليئئة مئئن: الممتحنئئة سئئورةا) (
 أيهئئا القئئوما"لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الطئئاغوت 
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إنا براء منكم ومن الذين تعبدون من دون الله مئئن اللهئئة
والنداد .

َنا( : وقوله لر لم َكَف ُك َدا ِب َب َـنـا َو َن لي ُـكـُم َب َن لي َب ُة َو َداَو للـَعـ ا
ُء لغَضا َب لل ًا َوا َبد ّـتـى َأ ُـنـوا حَإ لؤِم ّلِه ُت ُه ِـبـال َد لحـإـ سئئورةا ) (َو

) يقئول جئئل ثنئئاؤه مخئئبرا عئن قيئئل4 الية من: الممتحنة
أنكرنا ما كنتم عليه مئئنأنبيائه لقومهم الكفرةا كفرنا بكم .

الكفر بالله وجحدنا عبادتكم ما تعبئئدون مئئن دون اللئئه أن
تكون حقا وظهر بيننا وبينكم العداوةا والبغضئئاء أبئئدا علئئى
كفركم بالله وعبادتكم ما سئئواه ول صئئلح بيننئئا ول هئئوادةا

 حتى تصدقوا بئئالله وحئئده  : "  حتى تؤمنوا بالله وحده يقول
 .  "  فتوحدوه وتفردوه بالعبادةا 

 آمنا بكم وأقررنا ما كنتئئم: "وطواغيت الزمان يقولون
وما أنتم عليه من الكفر بالله وصدقنا عبئئادتكم لغيئئر اللئئه
وظهر بيننا وبينكم الحئئب والئئود والخئئوةا والتطئئبيع معكئئم

والستسلما لكم والنقياد لدينكم . 

أليس طاغوت الجزيرةا هو من قئئاما بمبئئادرةا –زعمئئوا-
الجتماع بمقر المم الملحدةا بخصئئوص مئئا يعئئرف بحئئوار
الديان وأن الكل إخوةا فاليهودي أخو المسئئلم والنصئئراني
أخو المسلم والبوذي أخو المسلم والكل إخئئوةا وقئئد تئئبين
لنا ماذا قئئال الخليئئل عليئئه السئئلما والئئذين معئئه لقئئومهم

َنا: ( الكفئئرةا لر لم َكَف ُـكـ َدا ِب َـبـ َـنـا َو َن لي ُـكـُم َب َن لي َب ُة َو َداَو للـَعـ ا
ُء لغَضا َب لل ًا َوا َبد ّتى َأ ُـنـوا حَإ لؤِم ّلِه ُت ُه ِـبـال َد لحـإـ سئئورةا ( )َو

ويلزما من القول بحوار الديان هذا) 4 الية من: الممتحنة
والخئئوةا النسئئانية القئئول بتحريئئم الجهئئاد وقئئد حرمئئوه
وعطلوه و تعطيل عقيدةا الولء والبراء أي تعطيل السلما

كفر" كلية وملة إبراهيئئم الخليئئل وهئئذا كلئئه عنئئد هئئؤلء
 .!!!!!" دون كفر

 الفتوحئئات اللهيئئة"قال الجمل الشافعي في تفسيره 
 لمئئا نهئئى تعئئالى عئئن مئئوالةا الكفئئار")ئئ 326 ص4 .(ج"

َهئئا َيئئا(: بقئئوله ّي ِذيَن َأ ّلئئ ُنئئوا ا ُذوا ل آَم ّتِخئئ آل سئئورةا) (... َت
وأناليئئة ذكئئر قصئئة إبراهيئئم )ئئ 118 اليئئة مئئن: عمئئران

من الكفار أي فينبغئئي لكئئم يئئاالتبري سيرته وسيرةا أمته 
 قوله: "إلى أن قال   "  أمة محمد أن تقتدوا بإبراهيم وأمته 

ْذ( : أيضا ُلوا ِإ ِهْم... َقا ْوِم َق اليئئة مئئن: الممتحنئئة سورةا ) (ِل
ِهْم)) أي مع أنهم كانوا أقل منكم وأضعف وقئئوله 4 ْوِم َقئئ ِل )

أي الكفار وقد كانوا أكثر من عئئدوكم وأقئئوى ولهئئم فيهئئم
ل تئبرؤواأرحئاما وقرابئات .... الوا بهئم ب ومئع ذلئك لئم يب
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ّنا(   . وقولهمنهم ُء ِإ لم ُبَرآَ ُك لن ُدوَن َوِمّما ِم ُب لع لن َت ُدوِن ِم
ّلِه ) أي ل نعتئئد بشئأنكم4 اليئئة من: الممتحنة سورةا ) (ال

َدا  (  قوله : " إلى أن قال"ول بشأن آلهتكم  َبئئ  ) أي ظهئئر  َو
بيننا وبينكم العداوةا وهي المباينئئة فئئي الفعئئال بئئأن يعئئدو
كل على الخئئر وقئئوله والبغضئئاء وهئئي المباينئئة بئئالقلوب
للبغض العظيم ولما كان ذلك قد يكون سريع الزوال قالوا

َدا  (  َب  .   "   ) أي على الدواما   َو

")436 ص 3قال الجصاص فئئي أحكئئاما القئئرآن (ج  :
لد(: وقئئوله تعئئالى لت ـَقـ َن لم َـكـا ُـكـ ٌة َل لـسـَو َنٌة ُأ ـِفـي حَإـَسـ

لبَراِهيَم ّلِذيآَْن ِإ )4 الية من: الممتحنة سورةا ) (..َمَعُه َوا
ّلِذيآَْنالية وقوله   قيل فيه النبياء وقيل الئئذينَمَعُه ) ( َوا
فأمر الله الناس بالتأسي بهم في إظهار معاداةاآمنوا معه 

ّنا(   بقولهالكفار وقطع الموالةا بيننا وبينهم ُء ِإ لم ُبَرآَ ُك لن ِم
ُدوَن َوِمّما ُب لع لن َت ّلِه ُدوِن ِم َنا ال لر لم َكَف ُك َدا ِب ـ َـب ـا َو َـن َن لي َب

ُكُم َن لي َب ُة َو َداَو للَع ُء ا لغَضا َب لل ًا َوا ـد َـب :الممتحنئئة سئئورةا ( )َأ
 ."  .  هذا حإكم قد تعبد المؤمنون به  ف) 4 الية من

تأمل جيدا أخئئي الكريئئم فئئي هئئذه القئئوال والسئئطور
تحت الجمل لتعلم أن ملئئة إبراهيئئم عليئئه السئئلما ليسئئت
"كلما أو شئئعارا يرفئئع أو انتسئئابا بالغسئئم فقئئط بئئل هئئو 

 ."  .  فهذا حإكم قد تعبد المؤمنون به

فالمسألة ليسئئت مسئألة قرابئئة أو علقئئة أو مصئاهرةا
ولكن مسألة عقيدةا إنها مسألة إيمان أو كفئئر فإمئئا تئئولي
للكفار وإما تبري منهم وسنذكر الدلة على كفر من تئئولى

الكفار من الكتاب والسنة بإذن الله .

وقد ذكرت الن أقوال لبعض المفسئئرين ولئئول خشئئية
الطالة لذكرت أقوال أخرى كئئثيرةا جئئدا فئئي تفسئئير هئئذه
الية الكريمة لكن وبعد كل هذا ترى المرقعين للطئئواغيت
رغم قراءتهم للية وأقوال أهل العلم فيهئئا ومئئا إلئئى ذلئئك
وصئئولتهم فئئي المجئئالس إذا ذكئئرت هئئذه اليئئة وبينئئت
مخالفة الحكاما لها وهم يعلمون هذا جيدا ينفرون كئئالحمر
المستنفرةا التي فئئرت مئئن قسئئورةا ويقولئئون بكئئل تبجئئح

 هذه الية ل نستطيع تطبيقها في عصئئرنا هئئذا"وقلة حياء 
لننا مستضعفون والنبي صلى الله عليه وسلم لمئئا نزلئئت
عليه كان في قوةا وشوكة وعنده دولة إسئئلمية أمئئا نحئئن
الن فئئإن جهرنئئا بهئئا فئئي وجئئوه الكفئئار فسئئنموت جوعئئا
ونقاطع ونحارب ...إلخ واإنما المصلحة تقتضي أن نحتفئئظ

 وقد سمعت مثل هذا الكلما مباشئئرةا بعئئد"بها في القلب 
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 إذا حاربنا أمريكا"نقاش مع بعضهم وقال لي فيما معناه: 
فسنموت جوعا فنحن ل نملك حتى ما نلبس ونأكل وتريئئد

 هذا معنى كلمه في الجملة وهئئذا كلما فئئي"جهاد أمريكا 
الحقيقئئة ل يتطلئئب منئئا الئئرد بئئل الئئواجب أن يقئئال لهئئذا

 لنه جاهئئل وعبئئاد الرحمئئن الئئذين" سلما عليكم "القائل 
َذاذكرهئئم المئئولى تعئئالى مئئن صئئفاتهم ( ِإ َبُهُم َو َط ـا ـَخ

ُلوَن للَجاِه ُلوا ا ًا َقا اليئئة مئئن: الفرقئئان سئئورةا) (ـَسـلم
) لكن لبأس أن نفض أفواههم بكلمات خفيفئئة كقولنئئا63

لهم 

وهل إبراهيم عليه السلما والذين معئه لمئا جهئروا بهئا
كانوا في قوةا ومنعة وشئئوكة أما كئئانوا قلئئة قليلئئة يعئئدون
على الصابع؟ .وبعده النبي صلى الله عليه وسلم لما جهر
بدعوته في وجوه الكفار من قريش في مكة هئئل كئئان ذا

قوةا ومنعة وشوكة أما كان مستضعفا؟.

 بئئل: "وإجابتهم التي ل مفر منها ول شك أنهم يقولون
 ."جهروا بها وهم مستضعفون 

إذن فهل خفيت المصلحة على أنبياء الله تعالى الئئذين
يقولون الحق وهم المعصومون من الخطأ بما أنها ظهرت
لكم واقتضت منكم إبطانها في قلوبكم .ثئئم إذا احتفظتئئم
دعوى المصئلحة ظئاهرا فهئل بها في القلب وواليتموهم ب
سنشق علئئى قلئئوبكم لمعرفئئة أنكئئم تبغضئئونهم بقلئئوبكم

ومتى ستعلنون براءتكم منهم.؟؟

واليئئة صئريحة الدللئة فقئد ذكئر اللئه تعئالى العئداوةا
والبغضاء والعئئداوةا كمئئا تقئئدما هئئي المباينئئة فئئي الفعئئال
والبغضئئاء هئئي المباينئئة بئئالقلوب للبغئئض العظيئئم ولئئو
تعئئادوهم ولئئم تبغضئئوهم فئئاعلموا أنكئئم لئئم تحققئئوا ملئئة
ابراهيم بعد . ولو تبغضوهم ولم تعادوهم فاعلموا أنكم لم
تحققوا ملة إبراهيم بعد لوضوح الية وصراحتها .وعند هذا
نقطع دابرهم قطعهم الله ونفض أفئئواههم. وأمئئا خئئوفكم
مئئن الفقئئر والجئئوع فهئئذا ليئئس بحجئئة بئئل نفئئاق وزندقئئة

لن( : والعياذ بالله فئئأين أنتئئم مئئن قئئوله تعئئالى ِإ لم َو ُت لف ِخ
َلًة لي لوَف َع ُكـُم َفَسـ ِني لغ ّلـُه ُيآْ لن ال ِلِه ِمـ لضـ لن َف َء ِإ  )َشـا

).28 الية من: التوبة سورةا(

ّيآَْها َيآْا(: قال تعالى ّلِذيآَْن َأ ُنوا ا ُذوا ل آََم ّتِخ َد َت َيُهو لل ا
ّنَصــاَرىَ َء َوال ـا َـي ِل لو لم َأ لعُضــُه ُء َب ـا َـي ِل لو ـٍض َأ لـع لن َب ـ َوـَم

لم ّلُه َتَو لم َيآْ ُك لن ّنُه ِم ِإ لم َف لنُه ّـلـَه ِإّن ِم لـهـِدي ل ال لومَا َيآْ للـَقـ ا
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ِلِميَن ّظا ) وهذه الية واضحة وهي51: المائدةا سورةا) (ال
على ظاهرها وهي نص في أن من يتولى اليهود والنصارى

 ." من جملتهم "فهم منهم أي 

وللماما القرطبي رحمئئه اللئئه كلما نفيئئس يكتئئب بمئئاء
ّنُه( : "من ذهب فقال رحمه الله ِإ لم َف لنُه بين تعالى أن )ِم

حكمه كحكمهئئم وهئئو يمنئئع إثبئئات الميئئراث للمسئئلم مئئن
وكان الذي تولهم ابن أبي ثم هذا الحكم بئئاق إلئئىالمرتد 

َول: ( يئئوما القيامئئة فئئي قطئئع المئئوالةا وقئئد قئئال تعئئالى
ُنوا َك لر َلى َت ّلِذيآَْن ِإ َلُموا ا ُكُم َظ َتَمّسـ ّنـاُر َف سئئورةا ) (ال

ل(: ) وقئئال تعئئالى فئئي آل عمئئران113 اليئئة مئئن: هئئود
ــِذ ّتـِخ ــوَن َيآْ ُـن لؤِم للُم ــاِفِريآَْن ا َـك لل َء ا ــا َـي ِل لو لن َأ ــ ُدوِن ـِم

ِنيَن لؤِم للُم ) وقد مضى28 الية من: عمران آل سورةا ) (ا
لم القول فيئئه وقيئئل أن معنئئى ( لعُضُه ُء َب َـيـا ِل لو لـعـٍض َأ  )َب

لن. ( أي فئئي النصئئرةا )ئئ 51 الية من: المائدةا سورةا( َوَم
لم ّلُه َتَو لم َيآْ ُك لن ّنُه ِم ِإ لم َف لنُه اليئئة مئئن: المائئئدةا سورةا ) (ِم

أي لنه قد خالف اللئئه تعئئالى ورسئئوله) شرط وجوابه 51
كما خالفوا ووجبت معاداته كما وجبئئت معئئاداتهم ووجبئئت

 ." له النار كما وجبت لهم فصار منهم أي مئئن أصئئحابهم.
.] 141 / ص 6 الجامع ج [

إذن فهذه الية حاكمة على حكاما العصر الذين يتولئئون
اليهود والنصارى وينصئئرونهم ويناصئئرونهم حاكمئئة عليهئئم
بأنهم كفار مرتدون كيف ل وكل النصوص الشرعية تقضي
بوجوب التبري منهم وعداوتهم وبغضهم ومخئئالفتهم حئئتى
عند الكل والشرب وقئئص الشئئارب وإعفئئاء اللحيئئة وغيئئر

 أنتم قلتم بتكفير: "ذلك وقد يقول قائل وحق له أن يقول
ن"الحكئاما المعاصئرين ودليلكئم   أنهئم يتولئون الكفئار م

 فما هي صور توليهم للكفار من اليهئئود"اليهود والنصارى 
 .؟؟"والنصارى . 

الجواب أن نقول وبالله التوفيق والسداد: 

إن تكفيرنا للحكاما ليس من هذا الباب المسئئؤول عنئئه
فقط وإنما يكفرون من أبئئواب شئئتى ووجئئوه عئئدةا ذكرنئئا
بعضها في صفحات الكتاب الماضية وسنذكر أوجها أخئئرى
بإذن الله في الصفحات القادمة وتولي الكفار كفئئر لئئذاته

وهو ناقل عن الملة .

وأمئئا صئئور تئولي هئئؤلء الطئئواغيت لليهئئود والنصئئارى
فسنذكر منها بعون الله تعالى ما هو ظئئاهر للعيئئان ومنهئئا
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ما يكون قد أشكل على البعض بأنه تولي للكفار والواجب
أن نزيئئل ذلئئك الشئئكال بعلئئم وبصئئيرةا كمئئا قئئال شئئيخنا

 ومرادنئئا: "الحبيب أبو محمد المقدسي حفظه الله ورعاه
الى- معالجئة ذلئك الرمئد وإزالئة ذلئك هنا-إن شاء الله تع
التشئئويش بمراهئئم التوحيئئد وبإثمئئد مئئن أدلئئة الئئوحيين

 كشئئف شئئبهات المجئئادلين عئئن[ . "(الكتئئاب والسئئنة) 
.]9عساكر الشرك وأنصار القوانين ص 

ومن ذلك المتثال لوامر اليهود والنصئارى بكئل قبئول
وانقياد ومنها المتثال لوامر المم الملحدةا والرجوع إليهئئا
عند التنازع وهئئذا مئئن أشئئد أنئئواع التئئولي المطلئئق لهيئئئة
الكفر واللحاد العالمية فهاهي مثل مصر الئئتي تزعئئم أنهئئا
دولة مسلمة تمثثل أمر ربها الذي تعبده من دون الله وهو
إخوان القردةاو الخنازيرفي تضييق الخناق على أهلنئئا فئئي
فلسئئطين فهئئاهي تئئوالي اليهئئود علئئى أسئئاس المعاهئئدةا
المقيتة التي جلبت العار للمة –كامب ديفيد—وهئئذا جئئزء
قد ظهر وما يخفى أشد وأشد ومن ذلك غلقها للحدود في
وجه الفلسطينين في حرب غئئزةا الخيئئرةا لنهئئم –اليهئئود-
معاهئئدين ول يجئئوز اختراقهئئا –المعاهئئدةا- وهئئاهي كئئذلك
المملكة العربيئئة السئئعودية (دولئئة التوحيئئد!) تئئأتمر بئئأمر
أمريكا وتنتهي بنهي أمريكا وهذا يعرفئئه كئئل النئاس فضئل
على أن يعرفه (العلماء) فهي البقرةا الحلوب لمريكا التي
تدعم اليهود لضئئرب إخواننئئا فئئي بيئئت المقئئدس وأكنئئافه
وتضرب إخواننا، إخواننا في العراق وأفغانستان ...إلخ ثئئم

 إن كل مسلم في العالم يتمنى أن يحكمه: "يقول البعض
 فل أدري إن كئئان القائئئل يعئئرف جرائئئم آل"آل سعود... 

سعود أما أن النعمة أنسته ذلك ومع هذا نسأل الله لناو له
ولجميع المسلمين الهداية وحسن الختاما.

ومن ذلك أيضا إقامة القواعد العسكرية الغربيئئة علئئى
أراضي السلما بدعوى المحافظة على المئئن والسئئتقرار
ّاقة وإقامئئة ومحاربة الرهاب وغير ذلك من الشعارات البر
القواعئئد العسئئكرية هئئذا يعنئئي احتلل لراضئئي السئئلما

 اضئئربوا مئئن شئئئتم مئئن أهئئل: "ومعناه أن تقول للغئئرب
التوحيد ومتى شئتم وكيفما شئتم فنحئئن ههنئئا معكئئم فئئي

 ."خندق واحد وهو ضرب الرهاب والتطرف 

والقواعد العسكرية المريكيئئة خاصئئة تجئئدها فئئي كئئل
بلدان العالم تقريبا وخاصئئة الئئتي تئئدعي إنهئئا إسئئلمية ول
يخفى على كل واحد منا خصوصا المتتبع للخبار والجرائئئد
والصحف تلك التفاقيات والمعاهدات بين دولتين أحئئدهما
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تئئدعي السئئلما وأخئئرى كئئافرةا أصئئلية كروسئئيا وأمريكئئا
والصئئين وفرنسئئا وبريطانيئئا للتعئئاون العسئئكري وتبئئادل
الخبرات ووضع اليد مئئع اليئئد لمحاربئئة الرهئئاب والئئتزمت
وغير ذلك وهذا كله طبعا في ظئئل سئئكوت أهئئل الفضئئيلة
والعلم .بل والمّر هو مباركتهم لهذا الفعل الفظيع، نسئئأل

الله تعالى السلمة والعافية.

فهئئئاهي مثل لحصئئئرا –دول الخليئئئج- وعلئئئى رأسئئئها
السعودية قواعد الكفر تمل الصحراء وعيونهم ومخابراتهم
على كل صغيرةا وكبيرةا في البلد ويكفي هنئئا مخئئالفتهم –

: "الحكاما وعلماءهم- لحديث النبي صلى الله عليه وسئئلم
 والحئئديث"أخرجوا المشركين ـمـن جزيآـْـرة الـعـرب

صريح وهو على ظاهره فأين أنتم يا علماء الجزيرةا؟! .

"قئئال الشئئيخ بكئئر بئئن عبئئد اللئئه أبئئو زيئئد فئئي كتئئابه 
 بعئئد أن سئئاق" 36 ئئئ35خصائص الجزيئئرةا العربيئئة ص 

الحاديث الدالة على وجوب إخراج المشركين من جزيئئرةا
 فهذه الحئئاديث فئئي: "العرب قال عليه رحمة الله تعالى

الصحاح نص على أن الصل شرعا منع أي كافر مهما كان
دينه وصفته مئن السئئتيطان والقئئرار فئئي جزيئئرةا العئئرب
وأن هذا الحكم من آخر ما عهئئده النئئبي صئئلى اللئئه عليئئه
وسلم إلى أمته وبناء على ذلك فليس لكافر دخول جزيرةا
العرب للسئئتيطان بهئئا وليئئس للمئئاما عقئئد الذمئئة لكئئافر
بشرط القامة لكئئافر بهئئا فئئإن عقئئده فهئئو باطئئل وليئئس
للكافر المرور والقامة المؤقتة بها إل لعدةا ليال لمصئئلحة

: ".....إلئئى أن قئئالكاستيفاء دين وبيئئع بضئئاعة ونحوهمئئا 
ولنه ل يجوز إقرار ساكن وهو على الكفئئر فئئإن وجئئد بهئئا

 ." كفار فل يقبل منهم إل السلما أو السيف

هذا قول الشيخ رحمه الله وهئئو مئئن فطاحئئل العلمئئاء
 ابئئن القيئئم"بالجزيرةا فأين هم منه علما أنهم يلقبئئونه ب 

 وهئئذا لقئئب كئئبير ويئئدل علئئى أن للشئئيخ كلمتئئه"الصغير 
عندهم لكن إذا مست الكلمة عروشهم فل ابئئن القيئئم ول
ابئئن تيميئئة وإنمئئا طلئئب العفئئو مئئن إمبراطوريئئة الكفئئر

: "واللحاد أمريكا الطاغية أخزاها الله تعالى وقئئولهم لهئئا
 أل لعنة الله على الظالمين."سمعا وطاعة 

وإليك أيضا قول الشيخ العلمة محمئئد بئئن إبراهيئئم آل
شيخ رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد مئئن الفتئئاوى قئئال

 الوثنية المحضة ل تقر بحئال ل فئئي مشئارق: "رحمه الله
الرض ول في مغاربها والمرتئئدون أغلئئظ وأغلئئظ واليهئئود
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ل"والنصارى يقرون بالجزية لكئئن ل فئئي جزيئئرةا العئئرب 
 وإقرار النئئبي صئئلى"يآْجتمع في جزيآْرة العرب ديآْنان

الله عليئئه وسئئلم لليهئئود فئئي خيئئبر لصئئلح مئئا يصئئلحون
 . "منسوخ بما أوصى به عند موته 

وهاهي الكويت تمل صحراءها قواعد الكفئئر المريكيئئة
ومنها انطلقت الحزاب لضرب إخواننا في العراق السئئير
أرض التوحيد والجهاد وهاهي أيضا قطر والردن والبحرين
وغيرها من البلدان التي تزعم أنها إسئئلمية تمل صئئحاريها
قواعئئد أمريكئئا ودول الكفئئر الخئئرى . وهئئذا كلئئه واضئئح
للعيان ول يخفئئى علئئى أّي أحئئد فمئئن منئئا ل يعلئئم بوجئئود

القواعد العسكرية في جزيرةا العرب وغيرها ؟.

والسؤال هنا لماذا أقيمت هذه القواعد ؟

والجئئواب عليئئه واضئئح أيضئئا وهئئو أنئئه لئئم تقئئم هئئذه
القواعئئد إل لضئئرب السئئلما ومحئئاربته والتضئئييق عليئئه
بدعوى محاربة الرهاب والتشدد والصولية وهذا ما صئئرح
ا ويصرح به أئمة الكفئر عليهئم لعنئة اللئه ول أدل علئى م

 هئئذه"صرح به عدو الله تعئئالى بئئوش البئئن حيئئث قئئال: 
الحرب الصليبية هذه الحرب ضد الرهاب سوف تأخذ وقتا

 وهاهي صحيفة ناشونال ريفيو تنشر تحئئت عنئئوان"طويل 
 ليس هذا وقئئت تئئرف"(إنها الحرب فلنغزهم في بلدهم) 

البحئئث عئئن أمئئاكن المتئئورطين بالعمليئئات الرهابيئئة،
المسؤولون عن هذه العمليات هم كل من ارتسمت علئئى
وجهئئه ابتسئئامة عنئئدما سئئمع بالهجمئئات علئئى نيويئئورك

.. ل نحتاج إلى تحقيقات مطولة أو أدلئئة جنائيئئةوواشنطن
ول إلى تحالف دولي، أمتنا غزتها طائفة متطرفة مجرمئئة،
علينا غزوهئئم فئئي بلدهئئم وقتئئل قئئادتهم وإجبئئارهم علئئى

." لتحول إلى المسيحية

إذن هئئئذه القواعئئئد البغيضئئئة مئئئا أقيمئئئت إل لتنفيئئئذ
مخططاتهم لضرب السلما وإجبار الموحدين على التحول
إلى المسيحية وصدق الله العظيم حيث قئئال وهئئو أصئدق

ُلوَن َول( : القائلين لم َيآَْزا ُك َن ُلو ِت ّتى ُيآَْقا لم حَإ ُك ّدو لن َيآُْر َع
لم ُك ِن َطاُعوا ِإِن ِديآْ َت لس لن ا لد َوَم َـتـِد لر لم َيآْ ُـكـ لن لن ِم ِـنـِه ـَعـ ِديآْ
لت َيُم ِـئـَك َـكـاِفٌر َوُهَو َف َل ُأو لت َف َـطـ ِب لم حَإ ُلُه لعـَمـا ـِفـي َأ
َيا لن ّد للـِخـَرِة اـلـ ِئـَك َوا َل ُأو لـصـَحاُب َو ّـنـاِر َأ لم ال ِفيـَهـا ُهـ

ُدوَن ِل ) .217 الية من: البقرةا سورةا ()َخا
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وإليكم إخوةا التوحيد ما قاله ميتران الرئيس الفرنسي
 إذا نجح الصئئوليون فئئي حكئئم الجزائئئر فسئئوف: "الهالك

 ."أتدخل عسكريا كما تدخل بوش في بنما 

" الصئئوليين "واعلم أن الغرب كله يخاف من وصول 
ّين وقد قال أحد محللئئي السياسئئة إلى الحكم وهذا جلي ب

 نحئئن ل: "المريكية تعليقا على دعوةا صداما للحرب قئئال
نخاف من جيوش صداما وإنما نخشى مئن الصئوليين فئئي

 . وهذا كله ممئئا يوضئئح"الجزيرةا العربية والجزائر ومصر 
أن الحرب القائمة اليوما وإقامئئة القواعئئد العسئئكرية فئئي
المناطق الستراتيجية هو الحرب على الموحدين في كئئل

مكان وملحقتهم أينما حلوا وارتحلوا .

"وهاهي عدوةا الله الكاتبة المريكية آن كولئئتر تقئئول: 
المسئئلمون رائحتهئئم كريهئئة وعلئئى المريكييئئن غزوهئئم
وتنصئئيرهم، إنهئئم بئئدو يمتطئئون الجمئئال .. والمصئئريون

 ، وأقوالهم كثيرةا أخا التوحيئئد،"يبغضون عادةا الستحماما 
فل تغئئتر بمئئا يصئئوره هئئؤلء فئئي برامجهئئم أنئئه محبئئون

وطيبون، قاتلهم الله.

وسأنقل كلما لحئئد كبئئار السياسئئيين المريكييئئن فئئي
 أخطأ الرئيس في استخدامه هذه: "نقده لكلما بوش قال

العبارةا وذلك لسباب منها: 

أول: أن الصئئليبيين فئئي الحقيقئئة قئئد هزمئئوا فئئي تلئئك
الحروب على يد صلح الدين وليس من المناسب التئئذكير
بهزيمة في وقت نحن في أمس الحاجة فيه على النصر .

 سئئوف يئئثير" الحروب الصئئليبية "ثانيا: هذا المصطلح 
وبشكل كبير حلفاؤنا من المسلمين الذين نحن في أمئئس

 ."الحاجة إليهم في معركتنا الوشيكة مع الرهاب 

وأدعوك أخي الكريم إلى التركيز علئئى النقطئئة الثانيئئة
فركز وتأمل بالله عليك.

يصئئرح هئئذا المحلئئل بئئأن العلقئئة مئئع مئئن سئئماهم
(المسلمين) هي علقة تناصر وتحالف وتعاون في الحرب
علئئئى مئئئن سئئئماهم (الرهئئئاب) وهئئئؤلء الرهئئئاب هئئئم
المسلمون المجاهدون الموحئئدون وإذا عرفئئت هئئذا أخئئي

فما الحكم الشرعي في مثل هذا التحالف والتناصر ؟.
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ما حكم معاونة الكفار على المسلمين؟.

إن الحكم الشرعي في معاونة الكفار ومناصئئرتهم هئئو
ّيآَْها َيآْا(: أن هذا العمل ل يجوز قال تعالى ّلِذيآَْن َأ ـوا ا ُـن آََم

ُذوا ل ّتِخ َد َت َيُهو لل ّنَصاَرىَ ا َء َوال َيا ِل لو لم َأ ـُه لعـُض ُء َب ـا َـي ِل لو َأ
لـعـٍض لن َب لم َوـَمـ ّلُه َـتـَو لم َيآْ ُـكـ لن ّنُه ِم ِإ لم ـَفـ لنـُهـ سئئورةا( ) ِم
) قال الشيخ أبو بصئئير الطرطوسئئي51 الية من: المائدةا

قواعد في التكفيئئر. ص [حفظه الله تعالى في كتابه القيم
 والولية الواردةا يراد بهئئا وليئئة التناصئئر والتحئئالف" ]24

وليئئس وليئئة العقيئئدةا والئئدين كمئئا دل علئئى ذلئئك سئئبب
 ثم ساق قول الماما ابن كئئثير رحمئئه اللئئه وهئئذا"النزول 

 لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى اللئئه عليئئه: "نصه
وسئئلم تشئئبث بئئأمرهم عبئئد اللئئه بئئن أبئئّي وقئئاما دونهئئم،
ومشى عبادةا بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم وكان أحد بني عئئوف ابئئن الخئئزرج لئئه مئئن حلفهئئم
مثل الذي لعبد الله ابن أبّي فخلعهم إلى رسول الله وتبرأ
إلى الله ورسوله من حلفهم، وقال: يئئا رسئئول اللئئه، أبئئرأ
إلى الله وإلى رسوله مئئن حلفهئئم، وأتئئولى اللئئه ورسئئوله
والمؤمنين وأبرأ من حلف الكفار ووليتهم، ففيه وفي عبد

 ."الله بن أبي نزلت اليات في المائدةا. 

أما في حكم من تحالف معهم وناصرهم فهئئو حكمهئئم
وقد سئئبق ذكئئر الدلئئة وأقئئوال أهئئل العلئئم وسئئيأتي كلما
مفصل في حكم من تعاون مع الكفار على المسئئلمين إن

شاء الله .

وهذا التناصر يدخل في الموالةا الكبرى المكفئئرةا قئئال
: ")23الشيخ أبو بصير في نفس كتابه السابق الذكر (ص

الموالةا الكبرى: تفضي بصاحبها إلى الكفر الكئئبر وصئئفة
هئئذا النئئوع مئئن المئئوالةا تكئئون بنصئئرةا الكفئئار والتحئئالف
معهم ضئئد المسئئلمين أو بمعئئاونتهم علئئى إنئئزال العئئذاب

 إلئئى آخئئر كلمئئه حفظئئه اللئئه"والفتنئئة بالمسئئلمين ..... 
تعالى ورعاه.

وفي هذا الباب سنذكر بعئض المواثيئق العسئكرية مئع
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الستعانة بالكفئئار

ارجئئع فلئئن نسئئتعين: "قال عليه الصلةا والسلما للصئئيرما
")253 وأيضا كمئئا فئئي الرحيئئق المختئئوما(ص"بمشرك  :

..ولما جاوز صلى الله عليه وسلم ثنيئئة الئئوداع رأى كتيبئئة
حسنة التسئئليح منفئئردةا عئئن سئئواد الجيئئش فسئئأل عنهئئا
فأخبر أنهم اليهود من حلفئاء الخئزرج يرغبئون المسئاهمة
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في القتال ضد المشركين فسئئأل: هئئل أسئئلموا؟ فقئئالوا:
 ." فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشركل .

وثبت عن أما المئئؤمنين عائشئئة رضئئي اللئئه عنهئئا أنهئئا
قالت: خرج رسول الله صلى اللئئه عليئئه وسئئلم قبئئل بئئدر
فلما كان بحرةا الوبرةا أدركه رجل قد كان يذكر منه جئئرأةا
ونجدةا ففرح أصحاب رسول الله صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم
حين رأوه فلما أدركه قال لرسئئول اللئئه صئئلى اللئئه عليئئه
وسلم: جئت لتبعك وأصئئيب معئئك .قئئال لئئه رسئئول اللئئه

 قئئال:" تئئؤمن بئئالله ورسئئوله؟ "صلى الله عليئئه وسئئلم: 
 .قئئالت: ثئئم ارجع فـلـن أـسـتعين بمـشـرك: "ل .قال

مضى حتى إذا كنا بالشجرةا أدركئئه الرجئئل فقئئال لئئه كمئئا
قال أول مرةا فقال له النبي صلى اللئئه عليئئه وسئئلم كمئئا

فارجع فـلـن أـسـتعين بمـشـركقال أول مئئرةا قئئال: 
.قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قئئال أول مئئرةا
تؤمن بالله ورسئئوله ؟ قئئال: نعئئم .فقئئال لئئه رسئئول اللئئه

 رواه مسلم فئئي كتئئاب[ ."صلى الله عليه وسلم: انطلق 
فئانظر كيئف أبئى عليئه الصئلةا والسئلما .]الجهاد وغيره 

الستعانة بالكفار علئئى المشئئرك وهئئو فئئي حالئئة الحئئرب
وفي أمس الحاجة إلى المساعدةا والدعم ولكنه بئئأبي هئئو
ّد الرجئئل وأمي صلى الله عليه وسلم أبئئى وانظئئر كيئئف ر
ثلث مرات والرجل كما هو معلوما عنه أنه صئئاحب نجئئدةا
وجرأةا وانظر كيف رد الكتيبة الحسنة التسليح وفي روايئئة

 أي كثيرةا السئئلح .ثئئم يئئأتي هئئؤلء الطئئواغيت" خشناء "
وأذنابهم من علماءهم يستعينون بالكفار في كئئل أمئئورهم
دقها ودقيقها بل واسئئتعانوا بهئئم علئئى الموحئئدين أليسئئت
الستعانة على الموحدين تدخل في النهي من باب الولى

؟.

قال الشيخ حمود بن عقلء الشعيبي رحمه الله تعئئالى
 القول المختار في حكم الستعانة بالكفئار.ص: [في كتابه

 عن حكم إستعانة المسلمين بدولة كافرةا على دولئئة]59
 اتفق جمهور فقهاء المئئة وعلمائهئئا علئئى تحريئئم"كافرةا 

 وساق الدلة"هذا النوع تحريما عاما ل يستثنى منه شيء 
على ذلئئك فليرجئئع إليئئه فئئإنه مهئئم فللئئه در الشئئيخ عليئئه

رحمة الله .

 هذا التحريم العاما الذي ل يسئئتثنى منئئه شئئيء: "قلت
في حكم إستعانة المسلمين بالكفار على مشركين أليئئس
هذا التحريم في الستعانة بالكفار علئئى الموحئئدين يئئدخل

 ."من باب أولى ؟ 
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وقبل ذكئئر ذلئئك ئئئ القئئول علئئى تلئئك القواعئئد اللئيمئئة
والمواثيق اللعينة ئ أريد أن أبين الصئئل الئئذي بنيئئت عليئئه
تلك الدولة ئ الجزائرئئئ فقئئد جئئاء فئئي الوثيقئئة مئئن ميثئئاق

" جوان 04 جوان إلى 27 من 1962طرابلس بليبيا سنة 
... إن الثورةا الديمقراطية الشئئعبية تشئئييد واع للبلد فئئي

."إطار: مبادئ إشتراكية وسلطة في أيدي الشعب

فتأمل أخا التوحيد إلى الصئئل الئئذي بنيئئت عليئئه هئئذه
اما عليئه الئدول هئو الدولة، والصل الصيل الواجب أن تق
شريعة رب العالمين الذي ل إله إل هو، ل علئئى إشئئتراكية
ملحدةا ول على ديمقراطية كافرةا وأمئئا السئئلطة والحكئئم

لكُم ِإِن( : فقوله تعالى للُح ّلِه ِإّل ا مئئن: النعاما سورةا) ( ِل
) وهؤلء يقولون “ إن الحكم إل للشئئعب “ لنهئئم57 الية

جعلوا السلطة والحكم للشعب فالشعب هو الحئئاكم وهئئو
المر وهئئو النئئاهي وهئئو صئئاحب القئئرار الول والخيئئر ول
ا يئراه الشئعب .وأمئا شئرع اللئه فل حكئم لئه يكون إل م
وعبادةا الله تعالى تعني عنئئدهم الصئئلةا والزكئئاةا والصئئوما

َلُم َأل(: والحج فقط ناسئئين قئئوله تعئئالى لع لن َيآْ َـلـَق ـَمـ َخ
ِطيفُّ َوُهَو ّل ِبيُر ال للَخ ) ؟؟؟ سبحانه14: الملك سورةا) (ا

وتعالى عما يشركون علوا كبيرا.

 فالمبئئدأ" مبئئادئ إشئئتراكية "وتأمل جيدا إلئئى قئئولهم 
والمنطلق لهذه الدولة الخبيثة هئئو الشئئتراكية الئئتي تعبئئد
كارل ماركس وستالين وغيرهما من أئمئئة الكفئئر واللحئئاد
وليس المبدأ هو كتاب الله تعئئالى وسئئنة نئئبيه صئئلى اللئئه

عليه وسلم تسليما كثيرا.

ونحئئن نقئئول لخواننئئا أنئئه يجئئب علينئئا القيئئاما بالجهئئاد
المبارك لقامة دولة قوامها وأصلها الصيل تحكيم شئئريعة
رينئئا تبئارك وتعئئالى أي إقامئة دولئئة الخلفئة علئئى منهئاج
النبوةا وهئئذا ل يئئأتي بئئالحلما كمئئا يزعئئم أدعيئئاء السئئلفية
وسلفية الحكومات الذين يحلمون بقياما دولة السلما وهم
مرتمون على أحضئئان الطئئاغوت يرقعئئون لهئئم مئئن أجئئل
رغيئئف خئئبز بئئل يئئأتي بالعمئئل الحئئثيث وتقئئديم الغئئالي
والنفيئئس وبئئذل النفئئس والمهئئج والرواح والشئئلء فئئي

سبيل الله تعالى .

 إن الثورةا الديمقراطية الشئئعبية، تشئئييد"وأما قولهم 
 فوالله الئئذي ل إلئئه إل هئئو ل أعلئئم أي تشئئييد"واع للبلد 

واع هذا الذي يقصدون؟؟.
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ولبد هنا أن أنبه إلى أني ل أطعن في الجهاد المبئئارك
ضد فرنسا أبدا فهذه البلد تخرج منهئئا المجاهئئدون الئئذين
شرفوا الجبال بتكئئبيراتهم وتهليلتهئئم وقئئد سئئقط شئئهداء
قضوا نحبهم في سبيل الله تعالى فرحمهم اللئئه وتقبلهئئم،
وإنما أتكلم هنا عما بعد الجهاد وأتكلم عمئئن سئئرق ثمئئرةا

 ثورةا ديمقراطية"الجهاد الجزائري المبارك فهاهم سموه 
 فبدلوا قول غير الذي قيل لهم أل لعنة اللئئه علئئى"شعبية 

الظالمين.

جاء في تصريح للرئيس الجزائري السبق أحمد بن بلة
 إن مشئئكل السئئاعة هئئو" 1962في خضم أزمة صئئائفة 

الدولئئئة والسئئئاس أن تقئئئوما الدولئئئة الجزائريئئئة علئئئى
مؤسسات ديمقراطية وصحيحة وقوية .

ئ السيادةا ل يمكنها أن تعئئبر عئئن نفسئئها إل فئئي إطئئار
 "الدولة. والدولة ستكون خادما للشعب ل شرطيا عليه 

فالسئئاس عنئئد هئئذا الطئئاغوت أن تقئئوما الدولئئة علئئى
مؤسسات ديمقراطية ل على مؤسسات شرعية تعبد الله
وتوحده ل شريك له سئئبحانه، ول يخفئئى علئئى كئئل عاقئئل
كفر الديمقراطية وأنها دين غيئئر ديئئن السئئلما واللئئه جئئل

لنجلله يقول ( َتِغ َوَم لب ليَر َيآْ ِما َغ لسل ِلل ًا ا لن ِديآْن َل َبَل َف لق ُيآْ
لنُه للـِخـَرِة ـِفـي َوُهَو ِم للَخاـِسـِريآَْن ـِمـَن ا آل سئئورةا ()ا

) . وأما قئئوله عئئن السئئيادةا أنهئئا ل يمكنهئئا أن85: عمران
تعبر عن نفسها إل في إطار الدولة يعني أن السيادةا التي
تعبر عن نفسها هئي الئتي تكئون فئي إطئار الديمقراطيئة
الكئئافرةا وكئئل هئئذا يرجئئع إلئئى قصئئرهم السئئلما علئئى
المساجد والزوايا وما فيها من خبايئئا ورزاياوإدخئئالهم فئئي
السلما أمورا هو منها بريء وهي شرك بالله تعالى كبنئئاء
ك ا وغيئر ذل القبئاب والئدعاء عنئد الضئرحة والتمسئح به

لل(: والعياذ بالله، فالسلما دين التوحيد قال تعئئالى ِإّن ـُقـ
ِتي ــل ِكي ـَص ــ ُنـُس ــاَي َو َـي لح ِتي َوَم ــا ــِه َوَمـَم ّـل َرّب ِل

َلِميَن ل ـا للـَع ـِريآَْك ا ـُه ـَش ِلَك َـل َذ ـ ِـب لرُت َو ـ ـا ُأـِم َـن َأ َأّوُل َو
ِلِميَن لس للُم لقــُت َوَما(: ) وقال163: النعاما سورةا ()ا َل َخ

للِجّن لنَس ا ِلل ُدوِن ِإّل َوا ُب لع َي ) أي56: الذاريات سورةا ()ِل
ُبِد( : يوحدون وقال أيضا لع ّلَه َفا ًا ال ِلص لخ ّديآَْن َلُه ُم َأل ال

ّلِه ّديآُْن ِل ِلُص ال للَخا ) وقئئال3 اليئئة من: الزمر سورةا ) (ا
ُدوا ِإّل ُأِمُروا َوَما(: عز من قائل ُب لع َي ـَه ِل ّـل ـيَن ال ِلـِص لخ ُم

ّديآَْن َلُه َء ال َنـَفـا ُيآِْقيـُمـوا حُإ َة َو ُـتـوا الـّصـل لؤ ُيآْ َة َو َـكـا الّز
ِلَك َذ ّيَمِة ِديآُْن َو للَق َوـَقـاَل(: ) وقئئال5: البينئئة سئئورةا) (ا
ّـلـُه ُذوا ل ال ّتـِخـ لـيـِن َت َلَه لـيـِن ِإ َن لث ّنـَمـا ا َـلـٌه ـُهـَو ِإ ٌد ِإ َواحـِإـ
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ّيآْاَي ِإ ُبوِن َف لرَه ) وهئئؤلء والعيئئاذ51: النحئئل سئئورةا) (َفا
بالله قد اتخذوا آلهة يعبدونهم من دون الله فهاهم يعبدون
الله بالصلةا والصوما والحج والزكاةا ويعبدون الشعب فئئي
الحكم لن السلطة في يد الشئئعب والحكئئم لئئه ويعبئئدون
الدستور في التشريع ويعبدون الغرب في الخوف والرجاء

فهل هؤلء موحدون بالله عليك أخي الكريم؟؟؟

أف لكم ولما تعبدون من دون الله .

اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيئئد واحشئئرنا
في زمرةا الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين .

" والدولة ستكون خادمئئا ل شئرطيا عليئه : "وأما قوله
هذا لنها تعبد الشعب كون السلطة والمر والنهي في يئئد
الشعب فل يمكن أن يكئئون العابئئد شئئرطيا علئئى المعبئئود
وإنما خادمئئا ونحئئن وللئئه الحمئئد والمنئئة نعبئئد اللئئه تعئئالى
وحده ل شريك له ونتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله
عليه وسلم ونخدمهما حتى نصل بأنفسنا إلى شاطئ الئئبر
والمان برحمة اللئئه، إلئئى جنئئة عرضئئها السئئماء والرض،

 قئئئد ينتئئئج عنهئئئا كلما مئئئن طئئئرف" الخئئئادما "ولفظئئئة 
المغرضين فيقولون: إذا لم تكن الدولة في خدمة الشعب
فما دورها إذن وأنتم إذن ديكتاتوريين ؟.وما شابه ذلك من

كلمهم السخيف.

وهذا اعتراض ساقط تافه لن هئئؤلء نظرهئئم قصئئير ل
يتعدى النف، ففرق بيئئن أن تخئئدما أمتئئك وشئئعبك خدمئئة
عبادةا لئئه لن الطاعئئة فئئي المئئر والنهئئي عبئئادةا كمئئا هئئو
معلوما وبين أن تخدما أمتك وشعبك خدمة عبادةا لله تعالى
فهو المر وهو الناهي وهئئو المشئئرع سئئبحانه فهنئئا خدمئئة
المة والشعب عبادةا لله وامتثال لمئئر اللئئه تعئئالى ولمئئر

 كلكم راع وكلـكـم: "نبيه صلى الله عليه وسلم القائئئل
 ، وديننا الحنيئئف أعطئئى لكئئل ذي" مسؤول عن رعيته

حئئق حقئئه، فثبئئت أن المئئاما يئئأتي يئئوما القيامئئة ويئئداه
مغلولتان إلى عنقه ل يفكهمئئا إل عئئدل أقئئامه وإل فيلقئئى
في نار جهنم والعياذ بالله ولهذا فبئئون شاسئئع بيئئن عبئئادةا
اللئئه تعئئالى والسئئعي إلئئى مرضئئاته وبيئئن عبئئادةا الشئئعب
بجعل السلطة والحكم بيده وهو صاحب القرار، إذن أخئئي
فلتنتبه لهذا ول تغتر بما يفعلئئه السئئفهاء ومئئا يقومئئون بئئه
مئئن تسئئويغ للشئئرك والئئردةا والعيئئاذ بئئالله، فئئالحق أبلئئج

لد(: والباطل لجلج يا أخا التوحيد قئئال تعئئالى َلَق ُأوحـِإـَي َو
ليَك َل َلى ِإ ِإ ّلِذيآَْن َو لن ا ِلَك ِم لب لن َق ِئ لكَت َل لشَر َطــّن َأ َب لح َي َل
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ُلَك َنّن َعَم ُكو َت َل للَخاِسِريآَْن ِمَن َو )65: الزمئئر سئئورةا) (ا
 فريئئق هئئدى"فانظر وافهم وتأمل أختر أي الفريقين تريد 

؟."الله أما فريق حقت عليهم الضللة 

اللهم اهدنا إلى الحق بإذنك وأمتنا عليه.

وإليئئك يئئا موحئئد بهدلئئة ومهزلئئة أخئئرى لهئئذا النظئئاما
 فئئي عهئئد1976الخبيث فقئئد جئئاء فئئي الميثئئاق الئئوطني 

 ...تأكيئئد الختيئئار: "الطاغيئئة هئئواري بومئئدين مئئا يلئئي
الشئئتراكي باعتبئئاره الطريئئق الوحيئئد الممكئئن لتحقيئئق

 ."التنمية 

فانظر بالله عليك إلى هئئذه الحماقئئة كيئئف اعتئئبر هئئذا
النظئئاما الخئئبيث الشئئتراكية الطريئئق الوحيئئد الممكئئن
لتحقيئئق التنميئئة والدهئئى أنئئه اعتئئبر طريئئق الشئئتراكية
الطريق الوحيئئد ممئئا يعنئئي أن الطئئرق الخئئرى ل يمكنهئئا
تحقيق التنمية وطبعا كل الطرق ل يمكنها تحقيئئق التنميئئة
إل طريقا واحدا ل ثاني لئئه وهئئو الطريئئق الئئذي قئئال عنئئه

 تركت فيكم ـمـا إن: "النئئبي صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم
تمسكتم ـبـه فـلـن تـضـلوا بـعـدي أـبـدا: كـتـاب الـلـه

 هنا التنمية الحقيقية يا أعداء الله وهذا الطريق"وسنتي 
الئئذي يحقئئق التنميئئة ول طريئئق غيئئره، ل طريئئق كئئارل
ماركس ول طريق آدما سميث ول طريق جئئون سئئتيوارت

.)1(ميل ول طريق كينز ول أي طريق آخر 
واأسفاه، أصبح السلما اليوما دين الشئئعائر بعيئئدا)  (1

عن الشرائع فوالله الذي ل إله إل هو وأنئئا شخصئئيا رأيئئت
هذا بأما عيني، رأيت الجامعات تدّرس بين جئئدرانها الكفئئر
والزندقئئة وتقئئدما الحلئئول علئئى أسئئاس الباطئئل أسئئاس
الرأسمالية وأتكلم عن القتصاد كئئوني رأيئئت هئئذا واضئئحا
جليا ففي إحدى المقاييس كما حدثني من أثق به وعئئاينت

 البنوك السلمية"هذا أيضا يوجد بحث واحد فقط بعنوان 
 وماذا فيه ؟"

فيه الطعن فئئي السئئلما والتشئئكيك فئئي حرمئئة الربئئا
وتفضيلها والدفاع عنها فترى الستاذ يتبجح أنه ل فرق بين
النظئئاما السئئلمي والنظئئاما الرأسئئمالي فتحريئئم سئئعر
الفائئئدةا مئئا هئئو إل حئئبر علئئى ورق ومئئا هئئو إل كلما دون

تطبيق إذن فل فرق ... والله المستعان.

ومما يندى لئه الجئبين أنئي سئمعت مئن أحئد الفئئراخ
اعتبئئاره أن الئئدين مشئئكل وعئئائق يحئئول دون تطئئبيق
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فهل فوق هذه الموالةا موالةا لهل الكفئئر واللحئئاد يئئا
مرجئة العصر وجهمية الزمان؟؟.

أل يكفئئئي الحكئئئم بقئئئوانينهم وأنظمتهئئئم القتصئئئادية
والسياسية وغيرهما موالةا لهم وعبودية؟؟.

وبعيدا عن الحكاما نلفت نظرك أخي الكريم إلى أقوال
من تربوا عند الغرب ورضئئعوا مئئن ألبئئانهم لتسئئمع منهئئم
المئئوالةا الصئئريحة للكفئئار وليكئئن فئئي العلئئم أن هئئؤلء
يعتبرون القدوةا ورؤوس الفكر والدب فهاهو طئئه حسئئين

 لكئئن: "يقئئول عئئن الحضئئارةا الغربيئئة الوروبيئئة الوثنيئئة
السبيل إلى ذلك ئ أي الرقي ئئئ ليسئئت فئئي الكلما يرسئئل

وإنمئئاإرسال ول في المظاهر الكاذبئئة والوضئئاع الملفقئئة 
هي واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ول إلتواء، وهئئي
واحدةا ليس لهئئا تعئئدد وهئئي: أن نسئئير سئئيرةا الوروبييئئن
ونسلك طريقهم لنكون لهئم أنئدادا، ولنكئون لهئم شئركاء

ومئا يحئئب منهئا     في الحضارةا خيرها وشرها حلوها ومرهئئا
 ." وما يكره وما يحمد منها وما يعاب

ن أحئب قلت: إذن، الله يحشرك معهئم فئالمرء مئع م
يوما القيامة كما قال النئئبي صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم فئئإذا
كانت حضارتهم الساقطة تدعو إلى الفجور والخنئئا والزنئئا
واللواط فيجب إذن أن نكون مثلهم، وقئئد طبئئق طئئواغيت
العصر هذا الكلما بحذافيره، دعئئوةا إلئئى افسئئاد والمنكئئر،
ور والقمئار دعوةا إلى الردةا عئن الئدين، دعئوةا إلئى الخم
:والربئئا وغيئئر ذلئئك والعيئئاذ بئئالله ثئئم يقئئول قائئئل منهئئم

الجزائر أو المغرب أو غيرهما من البلئئدان دول إسئئلمية"
حكامها أولي أمر مسلمون يجئئب طئئاعتهم وكفرهئئم كفئئر
دون كفر ئ طبعا لن تسمع منهم كلمة كفر إل إذا أحرجتهم
ولن يجدوا المفر منك ئ والخارج عليهم ضال مضل مبتئئدع
خارجي تكفيري من كلب النار يدعو إلئئى الجبئئل والمئئوت

 وهذا تماما ما يطنطئن حئوله علمئاء السئلطان"والتهلكة 
الئئذين انتفخئئوا باللقئئاب الجوفئئاء فئئتراهم إذا سئئئلوا عئئن
واحد من جهابئئذةا العصئئر مئئن المجاهئئدين الئئذين صئئدعوا

 إن هذه السئئبابة الئئتي: "بالحق في وجه الطاغوت وقالوا
 تنتفئئخ"تشئئهد للئئه بالوحدانيئئة تئئأبى أن تكتئئب لطاغيئئة 

أوداجهم ويصيحون ويصئئولون ويجولئئون وكئئأنهم يتحئئدثون
في زمان غير زمانهم يرهبئئون الرعئئاع ممئئن انبهئئروا بهئئم

النطرية القتصئئادية الرأسئئمالية . أل قبحئئك اللئه يئا كلئئب
صيد الكفرةا .
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ويعتبرون السؤال ذاك جريمة وفخ وقنبلة بينما لو يسئئألوا
عن أرباب الخبز واللقمة تراهم ينبسطون ويطئئرون علئئى
الطئئواغيت أيمئئا إطئئراء ويحئئذرون مئئن التكلئئم فيهئئم لن
الحديث عنهم باب إلى الفتنة لذا فهم يشئئنعون علئئى مئئن
سأل عن هؤلء سؤال يشئئعرهم أن تحتئئه أمئئورا يخشئئونها

والله المستعان.

وترى كئئذلك غيئئره ئئئ طئئه حسئئين ئئئ يئئدعو إلئئى حئئوار
الديان ويدق الباب على اليهود والنصئئارى ويسئئلم عليهئئم
بكل احتراما وتقدير لنهم بني العم وإخوتنئئا فئئي النسئئانية

ثم ماذا ؟؟

ثم يقئئال: فلن مئئن دعئئاةا الوسئئطية والعتئئدال ولكئئن
مهل أي وسطية تقصدون ؟؟ لن الوسطية نوعان: 

ئ وسطية السلما والتوحيد وليس هذا ما تقصئئدون لن
مثل هذه الدعوةا تنافي التوحيد ونصئئوص الكتئئاب والسئئنة

ترد ذلك .

ئئئ وسئئطية النهئئزاما وهئئذه المقصئئودةا طبعئئا وهئئذه
الوسطية هي السائدةا الرائجة اليوما والله المستعان .

نرجئئع أخئئي الكريئئم إلئئى تلئئك المواثيئئق اللعينئئة وهئئي
كثيرةا جدا بل وتفوق الحصر ونذكر: 

أول: ليكن فئئي العلئئم أن الجزائئئر كغيرهئئا مئئن الئئدول
العميلئئة الئئتي دخلئئت فئئي ديئئن طئئاغوت العصئئر أمريكئئا
وحلفائهئئا ول فئئرق بينهئئا وبيئئن المغئئرب ول تئئونس ول
السئئعودية ول الردن ول غيرهئئا وإن كئئانت بعئئض المئئور
تختلف إل أن التفاق حاصل على أنها كلها دول كفئئر وردةا
فكلها دخلت في دين الديمقراطية وكلها دخلت في تئئولي
الكفار ومئئن البئئاب الواسئئع وكلهئئا تئئواثقت وتعاهئئدت مئئع

 الحئئرب"الكفار خاصة في المجال العسكري تحت دعوى 
 الحئئرب علئئى" وهي فئئي المعنئئى الصئئح "على الرهاب 

 والرهاب هنا هئئو كمئئا أسئئلفت الجهئئاد المبئئارك"السلما 
الذي يقوما به البطال الشاوس إخوةا التوحيد في الجبئئال
الشامخة التي ترتوي دائما بئئدماء الشئئهداء البئئرار الئئذين
باعوا أنفسهم لله تعالى بالجنة وتهتز الجبال فرحئئا عنئئدما
تطؤها أقدامهم الطاهرةا الشريفة، إنهم إخوتنئئا يضئئرنا مئئا
يضرهم ويفرحنا ما يفرحهم ندعوا لهم بظهئئر الغيئئب قئئال

ّنَما(: تعالى ُنوَن ِإ لؤِم للُم ٌة ا لخَو مئئن: الحجئئرات سورةا ) (ِإ
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")4/263) قئئال ابئئن كئئثير(10 اليئئة ـا( وقئئوله: :  ّنـَم ِإ
ُنوَن لؤِم للُم ٌة ا لخَو  .وقئئال" ) أي الجميع إخوةا فئئي الئئدين ِإ

/ئئ 16القرطبي فئئي الجئئامع (ج  212("  أي فئئي الئئدين: 
والحرمة ل في النسب، وأخئئوةا الئئدين ل تنقطئئع بمخالفئئة

 قئئال: " .وقال الشيخ عبئئد الرحمئئن بئئن حسئئن"النسب “
شيخنا رحمه الله تعالى إماما الدعوةا السئئلمية، والئئداعي
إلى الملة الحنيفية: أصئئل ديئئن السئئلما وقاعئئدته أمئئران:

والمئئوالةاالمر بعبادةا الله وحئئده والتحريئئض علئئى ذلئئك، 
، وتكفير من تركه والنهي عن الشرك بالله في عبادتهفيه

 . "والتغليظ فيه والمعاداةا فيه وتكفير من فعله 

 تيسئئير العزيئئز"وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في 
 وهئئو يشئئرح كلما" 384الحميد شرح كتئئاب التوحيئئد ص

 ووالئئى فئئي" قئئوله: "ابن عباس رضي الله عنهمئئا قئئال: 
 هذا بيان للزما المحبة فئئي اللئئه وهئئو المئئوالةا فيئئه"الله 

إشارةا إلى أنه ل يكفي في ذلك مجرد الحب بئئل لبئئد مئئع
ذلئئك مئئن المئئوالةا الئئتي هئئي لزما الحئئب وهئئي النصئئرةا
والكراما والحتراما والكون مئئع المحبئئوبين باطنئئا وظئئاهرا

". 

كما أنه ل يجوز مئئوالةا مئئن حئئاد اللئئه تعئئالى ورسئئوله
صلى الله عليه وسلم قال شئئيخ السئئلما محمئئد بئئن عبئئد

 الثالثة: أن من أطاع الرسئئول"الوهاب في ثلثة الصول: 
ّد الله ورسوله ولو كان ووّحد الله ل يجوز له موالةا من حا

 . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمئئه اللئئه فئئي"أقرب قريب 
):ئئ 22شرحه لمتن ثلثة الصئئول(ص  ولن مئئوالةا مئئن" 

حاد الله ومداراته تدل على أن ما في قلئئب النسئئان مئئن
اليمان بالله ورسئئوله ضئئعيف، لنئئه ليئئس مئئن العقئئل أن
يحب النسان شيئا هو عدو لمحبوبه، وموالةا الكفار تكون
بمناصئئرتهم ومعئئاونتهم علئئى مئئا هئئم عليئئه مئئن الكفئئر
والضلل وموادتهم تكون بفعئئل السئئباب الئئتي تكئئون بهئئا

وهئذامودتهم فتجده بوادهم أي يطلب ودهم بكل طريئق، 
فالواجب على المؤمنل شك ينافي اليمان كله أو كماله، 

معاداةا من حاد الله ورسوله ولئو كئئان أقئئرب قريئئب إليئئه
وبغضه والبعد عنه ولكن هذا ل يمنع نصيحته ودعئئوته إلئئى

 ."الحق 

والن بين يدينا مقالت وبنود وغيرهما مئئن أدلئئة نئئذكر
منها مقال للزهر محمد ماروك وهو بئئاحث جئئامعي، كتئئب

" في عمق العلقات الجزائرية ئ المريكيئئة "مقال بعنوان 
وكتب المقال تعليقئا علئئى زيئارةا جئورج ميتشئل للجزائئر
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وهئئو المبعئئوث المريكئئي الخئئاص إلئئى الشئئرق الوسئئط،
 ....فلبأس أن نتوقف هنا عنئئد أبعئئاد زيئئارةا جئئورج" "قال

ميتشل إلى الجزائر وإبراز مضامينها: 

ئئئ فمئئن حيئئث التئئوقيت جئئاءت الزيئئارةا فئئي اليئئوما1
المئئوالي لعلن المجلئئس الدسئئتوري عئئن النتائئئج النهايئئة
للنتخابئئات الرئاسئئية والئئتي فئئاز بهئئا بوتفليقئئة بأغلبيئئة

وهو مئئا يعكئئس ارتيئئاح واشئئنطن لسئئير العمليئئةساحقة، 
النتخابيئئة ولنتائجهئئا ولئئم تبئئد أيئئة ملحظئئات مئئن شئئأنها

، وذهئئب النئئاطقالمسئئاس بمصئئداقية هئئذه النتخابئئات
الرسمي للخارجية المريكية ريتشارد أكور علئئى التصئئريح

مواصئئلة العمئئل مئئع الرئيئئس "أن واشئئنطن ترغئئب فئئي 
تريئئد العمئئل مئئع " ، وأنهئئا " بوتفليقة خلل عهدته الثالثئئة

الرئيئئس بوتفليقئئة خلل مباشئئرته للصئئلحات القتصئئادية
   "  والسياسية وحول مشروع المصالحة الوطنية 

ّدئ إن الزيارةا مئئن جهئئة أخئئرى، 3 ...."إلى أن قال  تعئئ
مرحلة جديدةا للعلقات الجزائرية ئ المريكية التي اتصفت
دومئئا بالسئئتقرار والتعئئاون والحئئتراما المتبئئادل، بئئل إن
واشنطن في أسوأ الظئئروف المنيئئة الئئتي مئئرت بهئئا إثئئر

وجدت في الجزائر خير شريآْك   سبتمبر، 11  هجومات 
."      الرهاب  "  في مواجهة 

 هذه الزيارةا تعبر عئئن ارتيئئاح أمريكئئا الشئئديد"تعليق: 
من نزاهة النتخابئئات الئئتي كئئانت وتكئئون أمريكئئا راعيتهئئا
وحاميتها فلول رضاها عن عميلها بوتفليقة ما كانت لتئئتردد
طرفة عين في إثارةا المشاكل واسئتبداله أو البقئاء عليئه
مع خضوعه وركوعه كما هو الحئئال وكمئئا حئئدث للزنئئديق
القذافي، ثم كيف ل تبقي عليه وقد رأت في أفراخ فرنسا
أعوانئئا وحلفئئاء وخيئئر الشئئركاء فئئي مواجهئئة ومحاربئئة
الرهاب(السلما)، وما خطئئة المصئئالحة الوثنيئئة إل خدعئئة
ومراوغئئة يريئئدون مئئن خللهئئا الحفئئاظ علئئى كراسئئيهم

."وعروشهم وخدمة أمريكا حامية السلما في العالم !!! 

 فتصئئريحات جئئورج ميتشئئل حملئئت"قئئال الكئئاتب: 
رسئئائل قويئئة مئئن شئئأنها أن تعئئزز مسئئارات العلقئئات

الجزائريةئ المريكية حيث أكدت على ما يلي: 

شكر الجزائر على دعمها الئئدائم مئئن أجئئل تحقيئئقئ 1
السلما في المنطقة.
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كئئانت ومئئازالتئ إن العلقات الجزائرية ئ المريكيئئة 2
قوية ومتينة.

أهئئداف مشئئتركةئئئ العئئراب عئئن أملئه فئئي تحقيئئق 3
وخاصة تحقيق السلما في منطقة الشرق الوسط.

 مهمئئة"ئ أن المحادثات مع الرئيس بوتفليقئئة كئئانت 4
 وارتبطت بكل قضايا المنطقة."وصريحة وكاملة 

ئ إن الجزائئر عضئو بئارز فئئي الجامعئئة العربيئة، وأن5
بوتفليقة يحظى بالتقئئدير والحئئتراما لقيمئئة نصئئائحه الئئتي

تخدما زيارته في المنطقة.

ئ إن سياسة أوباما تعتمد علئئى خيئئار الئئدولتين كحئئل6
 ."سلمي شامل وعادل لقضية الشرق الوسط. 

فانظر أخي بعين البصيرةا واحكئئم بالعئئدل ول تشئئطط
فتضل وتهلك والعياذ بالله تعالى.

سيسئئتمرئئئ البعئئد المنئئي حيئئث 1 ..."قئئال الكئئاتب: 
التعاون بين الجزائر وواشنطن في مجال مكافحة الرهاب
وتبئئئادل المعلومئئئات والخئئئبرات والتنسئئئيق والتشئئئاور،
وسيكون لهذا البعد الولوية مما سيعزز مكانة الجزائر في
شبكة العلقات المنية الدولية، ل يمكن الستغناء عنهئئا أو

.تجاهلها

ئ البعد السياسي: فمع استمرار التشاور في القضئئايا2
المشتركة فإن واشنطن ترغب في مساعدةا الجزائر لفك

ألغاما منطقة الشرق الوسط. 

ئئئ البعئئد القتصئئادي: إن الوليئئات المتحئئدةا سئئتكون3
حاضئئرةا بشئئركائها فئئي مختلئئف مشئئاريع التنميئئة الئئتي
"سطرتها الجزائر، وخاصة في السنوات الخمس القادمة 

.

فتأمل يا عبد الله كيف احتلت الجزائر من جديئد تحئت
غطاء التعئئاون علئئى مكافحئئة الرهئئاب ومسئئاعدةا أمريكئئا
الجزائرلفئئئك ألغئئئاما منطقئئئة الشئئئرق الوسئئئط وبمئئئاذا

ستدعمها بالله عليك؟
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هئئل سئئتقول: حئئي علئئى الجهئئاد وفتئئح الطريئئق أمئئاما
الشئئئباب المحئئئترق غيئئئرةا وألمئئئا علئئئى نصئئئرةا إخئئئوانه

المستضعفين ؟ 

أما مئئاذا سئئتقدما لهئئا إل التطئئبيع ونهئئب ثئئروات المئئة
وسلب خيراتها والله المستعان.

فأي ولء للكفار هذا يا أخي ؟؟ 

ول يخفى أيضا علئئى كئئل طئئالب حئئق تلئئك التفاقيئئات
الثلثئئة الئئتي عقئئدت بيئئن وزيئئري الداخليئئة الجزائئئري

 ، فقئئد" نور الئئدين زرهئئوني وألفريئئدو بيريئئز "والسباني 
جاء فئئي مقئئال منشئئور علئئى شئئبكة النئئترنت كسئئابقه ئئئ

 الجزائر ومدريد تدخلن مرحلئئة"المقال السابق ئ بعنوان 
 وجئئاء فيئئه قئئول السئئباني"حاسمة في مكافحة الرهاب 

 سلسئئلة مئئن المشئئاكل"عئئن البلئئدين أنهمئئا يواجهئئان: 
ومكافحئئة الرهئئابالمشتركة سيما الهجرةا غير القانونيئئة 

أي مكافحة السلما وأهله القائمين بئئه   "  الدولي والجراما 
خاصة إخواننا المجاهئئدين ثبتهئئم اللئئه ونصئئرهم وسئئددهم

ومكن لهم في الرض.

إن الجزائئئر ومدريئئد تتقاسئئمان نفئئس"وقئئال بيريئئز: 
الرؤية ووجهات النظر في مجال مكافحة الرهاب الئئدولي

 ." والجريمة المنظمة وكذا الهجرةا غير الشرعية

وقال زرهوني عقب محادثئئات مئئع نظيئئره وأخيئئه فئئي
 التفاق الموّقع مع مدريد يعد خطوةا أولى فئئي"الكفر أن 

مجال التجسيد الفعلي للتعاون المني المرتبئئط بمكافحئئة
دليئئل " وأوضئئح أن هئئذه التفاقيئئات "الرهاب بين البلدين

علئئى الثقئئة المتبادلئئة بيئئن الجهئئزةا المنيئئة الجزائريئئة
 أنهئئا وصئئلت إلئئى درجئئة" .والتي قئئال عنهئئا: " والسبانية

عالية ستسمح بتوقيع اتفاقيات أمنيئئة أخئئرى بيئئن البلئئدين
 ."مستقبل 

قلت: وهئئذا فيئئه مئئن التئئولي لعئئداء الملئئة مئئا يظهئئر
للعمى فضل عن البصير، وفيه من الكفر البئئواح الصئئراح
ما فيه والعياذ بالله، فمظاهرةا المشركين على الموحئئدين
كفر ظاهر قال شيخ السلما محمد بن عبد الوهاب رحمئئه

ّد نئئئواقض السئئئلما:   الثئئئامن: مظئئئاهرةا"اللئئئه فئئئي عئئئ
المشئئركين ومعئئاونتهم علئئى المسئئلمين والئئدليل قئئوله

لن( تعالى:  لم َوَم ّلُه َتَو لم َيآْ ُك لن ّنُه ِم ِإ لم َف ـ لنـُه ـَه ِإّن ِم ّـل ل ال
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لهِدي لومَا َيآْ للَق ِلِميَن ا ّظا )51 الية من: المائدةا سورةا) (ال
.]30مجموعة التوحيد ص[

وهذه التفاقيات واضئئحة وضئئوح الشئئمس فئئي رابعئئة
النهار في مظاهرةا المشركين على المسلمين الموحدين،
والواقع خير شاهد ودليل فهئاهي كئل قئوى العئالم تتكتئل
لضئئرب السئئلما والمسئئلمين بمعاونئئة مئئن حكئئاما الئئردةا،
ويكفيهم معاونتهم أن منحئئوا الرض للصئئليبيين فمئئن أيئئن
انطلقئئت جيئئوش الصئئليب لضئئرب أفغانسئئتان و العئئراق
...الئئخ.؟؟.فئئوالله الئئذي ل إلئئه إل هئئو لئئو ل فسئئاد هئئذه
ّباد الصليب موطئ قئئدما فئئي النظمة وعمالتها لما كان لع
أرض السلما لكن الخيانة وما أدراك ما الخيانئئة.، وحسئئبنا

الله ونعم الوكيل.

وإلى الذي يزعمون أن ولةا أمورهم ل يوالئئون الكفئئار
ول يظئئاهرونهم علئئى المسئئلمين: هئئل قرأتئئم تصئئريحات
ولتكم قبحهئئم اللئئه، ول يتجاهئئل هئئذا إل مئئن تربئئى علئئى
أعينهئئم وارتمئئى بيئئن أحضئئانهم ودرس فئئي معاهئئدهم
وجامعاتهم، والمسألة كمئئا أسئئلفت واضئئحة إل علئئى مئئن
أشرب قلبه بالشهوات والشبهات والعياذ بالله، نسأل الله

تعالى الثبات على الحق .

وإليكم الن مقال آخر صريح الدللة علئئى عمالئئة هئئذا
النظاما الخبيث المرتد لسياده المريكان ئ اتخذت الجزائر
كمثال فقئئط، وإل فئئالمر ينطبئئق علئئى جميئئع دول الئئردةا

 الجزائئئر قئئدمت"وعلى الطلق ئ، فقد جاء في المقئئال: 
المعلومات بل مقابل لمريكا عن الفغان الجزائرييئئن مئئن
خلل ملفات قضائية فتحت للئئذين قبئئض عليهئئم وأودعئئوا
السجون، كمئئا حئئدث مئئع السئئجين عبئئد المجيئئد دحومئئان

منالذي تم استضافته مرات متعددةا في سجن سركاجي 
، فضئئل عّمئئاطرف أعوان المخابرات المركزيئئة المريكيئئة

تناقلته بعض التقارير السرية عن تسليم عبد الرزاق البارا
لمريكا لجل التحقيق معه، ونقلت لنا مصادر تصل لدرجة
عالية من الطلع من أن وزير الداخلية يزيئئد زرهئئوني قئئد
ّقل معه شخصيا، إل أن مصئئادر أخئئرى مئئن مركئئز عنئئتر تن
للستخبارات والستنطاق قئئد نفئئى ذلئئك، ويكفئئي مئئن أن
الصحفي السابق جمال بلقاسمي والضابط الحالي قد أكد
لنا من أن المخابرات المريكية قد استنطقت عبد الئئرزاق
البارا (صايفي) في مكتب العقيد بشير طرطئئاق وبحضئئور
العقيد فوزي، وأيضا ما حدث مع السجين النئئذير أبئئو بكئئر

مع عناصر أمريكية للتحقيقفي سجن الحراش فقد خضع 
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، وهئئو2005  بعئئدما تسئئلمته الجزائئئر مئئن دمشئئق عئئاما 
اتهئئم لئئدى القضئئاء الجزائئئريأفغئئاني جزائئئري سئئابق 

بإسقاط طائرات عمودية أمريكية وشارك في معركة تورا
، وقئئد أطلئئق سئئراحه فئئي إطئئار ميثئئاق السئئلمبئئورا

 ولم يمكث إل أيامئئا2006والمصالحة الوطنية في مارس 
معئئدودات وأعيئئد تئئوقيفه وإيئئداعه سئئجن سئئركاجي مئئرةا
أخرى بسبب خطأ ارتكبه القضاء حسب زعم وزير العدل،
وهذا الذي تحدثنا فيه عئئن مقالنئئا حئئول السئئلميين الئئذي
أبطئئل الشئئعب متئئابعتهم وبقئئوا مئئن خلئئف القضئئبان
والمنشئئور فئئي كئئثير مئئن مواقئئع المنظمئئات الحقوقيئئة

والجزائئئر طبعئئا عضئئو إلئئى جئئانبوالصئئحف الدوليئئة ...
المغرب وتشاد والسينغال ونيجيريئئا فئئي مبئئادرةا السئئاحل

طلب البنـتـاغون ـمـن  الفريقي لمكافحة الرهاب، وقد 
ـدرت ب 500      الكونغرس اعتماد ميزانية إضافية ـق

مليون دولر يآْـتـم ـصـرفها عـلـى المـبـادرة، واـفـق
500   مليــون مــن أصــل 300  الكــونغرس علــى 

ـاما ـة إـضـافية لـع الشئئروق اليئئومي[ 2008      كميزانـي
وقد عدها الرئيس المريكي بوش فئئي كئئثير]ئ 11/08/07

ئئ يقصئئد الجزائرئئ،بالشئريك الهئئاما لمريكئئا مئن خرجئاته 
بمعنى أدق أنها الشريك الهاما في محور الخير الذي يخدما
المصئئالح السئئتثمارية المريكيئئة الئئتي زحفئئت بهئئا علئئى

" و " الرهئئاب "العالم السئئلمي والعربئئي بزعئئم ضئئرب 
 .انتهى."القاعدةا في عقر الدار..... 

إذن فعلئئى المرقعيئئن للطئئواغيت قئئراءةا هئئذا المقئئال
جيئئدا وغيئئره كئئثير، ويعلمئئوا أن ولةا الخمئئور كلب صئئيد
للكفئئار، وأنهئئم حلفئئاء أمريكئئا فئئي حربهئئا علئئى السئئلما،

حإليفّ الـقـوما "والنبي صلى اللئئه عليئئه وسئئلم يقئئول: 
 ، وهذا الحديث فيه دللئئة علئئى أن حكئئاما العصئئر" منهم

طواغيت لهم حكم من يحالفونهم مئئن المريكئئان واليهئئود
وأعداء الملة، وقد رأيت أخئئي الكريئئم كيئئف يئئرى الغئئرب
بقيادةا الوليات المتحدةا إلى الجزائر على أنها شريك هئئاما
في مكافحة الرهاب الدولي المتمثئئل فئئي القاعئئدةا، وقئئد
مئئر بئئك أخئئي الكريئئم فئئي المقئئال مئئا حئئدث فئئي قضئئية
الستنطاق وقدوما ضباط أمريكيين لسئئتجواب المعتقليئئن
وماهذا إل لن أمريكا حليفة الجزائر فيمئئا يسئئمى الحئئرب
على الرهاب ثم متى كئئان وأصئئبح البنتئئاغون يطلئئب مئئن

مليئئون دولر500الكونغرس تخصيص ميزانيئئة إضئئافية ب
لصرفها على مبادرةا مكافحة الرهاب ؟؟

هل طلب ذلك لسواد عيون هؤلء العملء ؟؟
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لشئئك بئئل هئئذا ضئئرب مئئن الخيئئال أن تقئئدما أمريكئئا
مساعدةا لسواد عيون هؤلء وهذا معلئئوما بئئل حئئتى هئئؤلء
العملء يعلمون ذلك جيدا، وإنمئئا قئئدمت أمريكئئا ذلئئك لن
رئيسها أعلن وصرح بملئ فيه وأماما مرئئئى ومسئئمع مئئن
العالم أن الحرب الصليبية الجديدةا قد انطلقئئت وبمئئا أنئئه
كان يصرح في الكثير من خرجاته أن الجزائر شئئريك هئئاما
في هذه الحرب على الرهاب فهئئذا يعنئئي أنهئا كتيبئة مئن
كتائب جيش الصليب فهئئل هئئذا كفئئر دون كفئئر يئئا أفئئراخ

المرجئة والجهمية؟؟؟.

هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين .

وزيادةا على ذلك فقد جاء في أول المقئئال أن الجزائئئر
قدمت ئ ول تزال ئ المعلومئئات لمريكئئا وبئئدون مقابئئل إل
رضاها عنها، عن الفغان العرب (الجزائرييئئن)، وهئئذا كلئئه
من المظئئاهرةا الجليئئة للكفئئار وهئئذه مئئوالةا كئئبرى تنقئئل
صاحبها عن الملة وتخرجه منهئئا والعيئئاذ بئئالله، ومئئن هئئذا
الباب سنرد على شبهة حادثة حاطب بن أبي بلتعة رضئئي
الله عنه مسئتدلين بهئا علئى أن صئنيع حكئامهم مئن هئذا
القبيل وهو ليس بكفر أكبر ناقئئل عئن الملئة، ول شئئك أن

هذا استدلل مردود نرده من وجوه: 

 نعرض نص الحديث كئئامل حئئتى يتسئئنى للقئئارئأول:
بعد قراءةا في هذا الحديث العظيم ويتجلى له عوار هئئؤلء

وتهافت هذه شبهة إن صح أن يقال عنها شبهة.

جاء فئئي صئئحيح البخئئاري رحمئه اللئئه تعئالى: “ حئئدثنا
قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان عئئن عمئئرو بئئن دينئئار قئئال:
أخبرني الحسن بن محمئئد: أنئئه سئئمع عبيئد اللئه بئن أبئي
رافع يقول: سئئمعت عليئئا رضئئي اللئئه عنئئه يقئئول: بعثنئئي
رسئئول اللئئه عليئئه وسئئلم أنئئا والزبيئئر والمقئئداد، فقئئال:

انطلقوا حإتى تأتوا روضة خاخ ـفـإن بـهـا ـضـعينة"
قئئال: فانطلقنئئا تعئئادى بنئئا"  معها كتاب فخذوه منهـا

خيلنئا حئتى أتينئا الروضئة فئإذا نحئن بالضئعينة، قلنئا لهئا:
أخرجي الكتاب، فقالت: مئا معئي كتئاب، فقلنئا: لتخرجئن
الكتئئاب أو لنلقيئئن الثيئئاب، قئئال: فئئأخرجته مئئن عقاصئئها،
فأتينا رسول الله صلى الله عليئئه وسئئلم فئئإذا فيئئه: (مئئن
حاطب بئئن أبئئي بلتعئئة إلئئى نئئاس بمكئئة مئئن المشئئركين،
يخبرهم ببعض أمر رسئئول اللئئه صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم،

يآْا حـإـاطب ـمـا"فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
قال: يارسول الله ل تعجل علّي، إنئئي كنئئت امئئرءا" ؟هذا
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ملصقا في قريش يقول: كنت حليفا ولم أكن من أنفسها،
وكان من معك من المهئئاجرين مئئن لهئئم قرابئئات يحمئئون
أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهئئم،

ولم أفعله ارتدادا عئئنأن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، 
 فقال رسئئول اللئئه عليئئهديني ول رضا بالكفر بعد السلما

يارسئئول فقئئال عمئئر: "  أما إنه قد ـصـدقكم"وسلم: 
إنه ـقـد ـشـهد"، فقئئال: دعني أضرب عنق هذا المنئئافق

بدرا، وما يآْدريآْك لعل اللـه اطلـع علـى مـن شـهد
" بدرا فقال: اعملوا ما ـشـئتم فـقـد غـفـرت لـكـم

ّيآْـَهـا َيآْا( فأنزل الله السئئورةا ّـلـِذيآَْن َأ ُـنـوا ا ُذوا ل آََم ّتـِخـ َت
ُدّوي لم َع ُك ُدّو َء َوَع َيا ِل لو للُقوَن َأ لم ُت ليِه َل ّدِة ِإ للَمَو لد ِبا َوَقــ
لم ِبَما َكَفُروا ُك َء للـَحـّق ـِمـَن ـَجـا لد –ا  إـلـى ـقـوله- َفـَقـ

َء َضّل ِبيِل َسَوا ).1: الممتحنة سورةا ()الّس

هذا النص في صحيح البخاري عليئه رحمئة اللئه تعئالى
وبعد قراءته إليك أخي الوجه الثاني.

 مظلوما حاطب رضئئي اللئئه عنئئه وأرضئئاه حيئئثثانيا:
اتخذت حادثته ذريعة لتسويغ الكفئئر والئئردةا والعيئئاذ بئئالله
علما بأن هذه الحادثة حادثة عيئئن و ليئئس فيهئئا أيئئة دللئئة
على عدما كفر من ظاهر الكفار على المسلمين وهئئذا مئئا

سيأتي بيانه بحول الله تعالى.

 لنعيد قراءةا الحديث بصورةا أخرى متأنيئئة ونجئئدثالثا:
فيه المتثال المطلق لصحابة رسول الله صلى اللئئه عليئئه
وسلم للنبي عليه الصلةا والسلما حيث أمرهئئم بئئالنطلق
إلى روضة خاخ وسئئيجدون بهئئا ضئئعينة ومعهئئا كتئئاب وقئئد
أنطلئئق الصئئحابة علئئي والزبيئئر والمقئئداد ورغئئم ادعئئاء
الضئئعينة أن الكتئئاب ليئئس معهئئا إل أن الصئئحابة أصئئّروا
ّعدوها كيف والله تعالى يقول عن الحبيب عليه الصلةا وتو

 ، فهئئاهم الصئئحابة" وما يآْنطق عن الهوىَ "والسلما: 
قد امتثلوا لمر النبي عليه السلما دون عسى ولعل، والله
المستعان نسأله سبحانه أن يغفر لنا ويرحمنا. ونجد فيه ئئئ

الحديث ئ ما يلي: 

 أن الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رضيرابعا:
ولم أفعلـه ارتـدادا ..."الله عنه إنما كان متأول لقوله: 

 فقال النبي" عن ديآْني ول رضا بالكفر بعد السلما
 ، وجئئاء" أما إنه قد ـصـدقكم "صلى الله عليه وسلم: 

 قد علمئئت أن"في بعض ألفاظ الحديث قوله ئ حاطب ئ: 
 ، والتأويئئل أحيانئا كمئئا"الله مظهر رسوله ومتم له أمئره 
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هو معلوما مانع من موانع لحوق الوعيد بالمعين، هئئذا وقئئد
 إسئئتتابة"أخرج الماما البخئئاري قصئئة حئئاطب فئئي كتئئاب

مئئا" وبالتحديئئد فئئي بئئاب "المرتدين والمعاندين وقتئئالهم 
 وهنا ننبئئه إلئئى أن فقئئه البخئئاري فئئي"جاء في المتأولين 

تراجمه رحمه الله كما قال العلماء، وإدراج القصة ئ قصئئة
حاطب ئ في كتاب إستتابة المرتدين و المعاندين وقتئئالهم
"لدليل على أن عمل حاطب هذا هو كفر أكبر، وفي باب 

 يقئول ابئن حجئر رحمئئه اللئئه فئي"ما جاء فئئي المتئئأولين
ّ: "الفتح  وعذر حاطب ما ذكره، فإنه صئئنع ذلئئك متئئأول أل

أما : " .والنبي صلى الله عليه وسلم يقول"ضرر في ذلك
 مما يدل على أن هئذه خصوصئية مئن" إنه قد صدقكم

خصوصيات النبي عليه الصلةا والسلما وليست لي أحد .

 قول عمر رضي الله عنه للنئئي عليئئه الصئئلةاخامسا:
 يا رسول الله دعني أضرب عنق هئئذا المنئئافق"والسلما: 

 وفي رواية أيضئئا للبخئئاري: قئئال عمئئر رضئئي اللئئه عنئئه"
 يا رسول الله قد خان اللئئه"للنبي صلى الله عليه وسلم: 
 وقول عمر هذا كئئان للنئئبي"ورسوله، دعني أضرب عنقه 

عليه الصلةا والسلما ولم ينكر عليه كما أنكر على أسئئامة
 ، بئئل" أقتلته بعئئد أن قئئال: ل إلئئه إل اللئئه "حين قال له: 

َكر لمئئا أقره وسكت عليه ولو كان في قول عمر ما هو من
سكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتأمئئل فئئي قئئوله

 دعني أضرب عنق هئئذا"رضي الله كما في رواية أخرى: 
 فدل هذا علئئى أن المتقئئرر عنئئد عمئئر"المنافق فقد كفر 

رضي الله عنئئه أن مظئئاهرةا المشئئركين علئئى المسئئلمين
كفر وما يؤكد هذا قوله كما في رواية أخئئرى بعئئد أن قئئال

 أوليس قئئد شئئهد بئئدرا؟"له النبي صلى الله عليه وسلم: 
 وهئئذا"قئئال: بلئئى ولكنئئه نكئئث وظئئاهر أعئئداءك عليئئك. 

المتقرر عند عمر هئئو نفسئئه المتقئئرر عنئئد حئئاطب حيئئث
 ولم أفعله ارتئئداد عئئن دينئئي ول رضئئا بئئالكفر بعئئد"قال: 

 فليتنبه لهذا ."السلما 

 ذكر يحيى بئئن سئئلما فئئي تفسئئيره أن لفئئظسادسا:
 أمئئا بعئئد يئئا معشئئر"كتاب حاطب للمشركين كان بقوله: 

ه عليئئه وسئئلم جئئاءكملئئقريش فإن رسئئول اللئئه صئئلى ال
كالليل يسير كالسيل فوالله لو جاءكم وحئئده لنصئئره اللئئه

 . فئئانظر"وأنجئئز لئئه وعئئده فئئانظروا لنفسئئكم والسئئلما 
رعاك الله إلى هذه الرسالة التي تلقي الرعئب فئي قلئب

من استلمها وتنزل عليه كالصاعقة .

)100(والجهاد التوحيد منبر



نثر الدر في تفنيد 
شبهة كفر دون كفر

 إنه قد شهد بدرا" قوله عليه الصلةا والسلما: سابعا:
وما يدريك يا عمر لعل اللئئه اطلئئع علئئى أهئئل بئئدر فقئئال:

 فئئذرفت عينئئا عمئئر"اعملوا مئا شئئئتم فقئئد غفئئرت لكئئم 
وقئئال: اللئئه ورسئئوله أعلئئم .وهئئذا كمئئا فئئي النئئص مئئن
خصوصيات حاطب كونه شهد بئئدرا وهئئذه حسئئنة عظيمئئة
أقالت عثرته رضي الله عنه وأرضاه فهئئو قئئد شئئهد غئئزوةا
الفرقان وكبرى غزوات السلما، ولهل بدر فضل عند الله
تعالى عظيم كما في هذا الحديث ولحديث آخئئر قئئال فيئئه

ـار رـجـل ـشـهد "صلى الله عليه وسلم:  لن يآْدخل الـن
، وهذه الحسنة ليست لحئئد غيئئر أهئئل"بدرا والحديآْبية 

 وما يئئدريك" قوله: "بدر قال الشوكاني في نيل الوطار: 
 هذه بشارةا عظيمة لهل بدر رضئئي اللئئه"لعل الله ..الخ 

 إذن فهذا خاص بأهل بدر . وبئئالله"عنهم لم تقع لغيرهم. 
عليكم أين بدري اليوما على وجه البسيطة ؟؟؟.

فإذا عرفت هذا أخئئي الكريئئم تئئبين لئئك أن السئئتدلل
بقصة حاطب مئئا هئئو إل شئئبهة متهافتئئة فنحئئن مئئأمورون
بالحكم بالظاهر والله يتولى السئرائر، ول مجئال للتلئبيس
بهذه القصة التي ظلم صاحبها ئ حاطب ئ رضي اللئئه عنئئه

كما ظلم ابن عباس أيضا رضي عنهما والله المستعان.

إظهئئار"قئئال شئئيخ السئئلما محمئئد بئئن عبئئد الوهئئاب: 
الموافقة للمشركين على ثلثة أحئئوال منهئئا: أن يئئوافقهم
في الظاهر مع مخالفته لهم فئئي البئئاطن وهئئو ليئئس فئئي
سلطانهم وإنما حمله على ذلئئك إمئئا طمئئع فئئي رئاسئئة أو
مال أو مشحة بئوطن أو عيئال أو خئوف ممئا يحئئدث فئئي
المال فإنه في هذه الحال يكون مرتئئدا ول تنفعئئه كراهتئئه

ِلَك(لهم في الباطن وهو ممن قئئال اللئئه فيهئئم  ّنُهُم َذ َأ ِـبـ
ّبوا َتَح لس َة ا َـيـا للَح َيا ا لن ّد َـلـى اـلـ للـِخـَرِة َع َأّن ا ّـلـَه َو ل ال
لـهــِدي لومَا َيآْ للـَقــ َـكــاِفِريآَْن ا لل )107: النحئئئل سئئئورةا() ا

].296[مجموعة التوحيد 

ومن باب ذكر هذه التفاقيات اللعينئئة ل ننئئس معاهئئدةا
الدمار والعئئار والشئئنار علئئى هئئذه المئئة، معاهئئدةا كئئامب
ديفيد المقيتة التي راح ويروح اليئئوما أبناؤنئئا وإخواننئئا فئئي
بيت المقدس بالعشرات ول أحد يحرك ساكنا، فلعئئن اللئئه
كل من كانت له يد فيها، وهذه وصمة عئئار سنسئئأل عنهئئا
يوما يقوما الشهاد يوما ل ينفئئع مئئال ول بنئئون إل مئئن أتئئى
اللئئه بقلئئب سئئليم، ولئئن نسئئامح بئئل ولئئن تسئئامح دمئئاء
الشهداء البرياء من أبناء أمتنا المباركة كئئل مئئن كئئان لئئه
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دخل في إتماما هذه المعاهدةا البغيضئئة، ومعاهئئدةا أوسئئلو،
وغيرها من المعاهدات اللئيمة. . 

حسبنا الله ونعم الوكيل .

نعود لنقئول بئأنه هئاهي أمريكئا الطاغيئئة تصئرح علئئى
 الجزائر لهئئا دور ممتئئاز وفعئئال فئئي"لسان سفيرها بأن: 

 ، قال محمد الناصر في مقال لئئه:"الحرب على الرهاب 
 الندوةا الصحفية التي نشطها مئئؤخرا السئئفير المريكئئي"

بالجزائر سمحت بتسليط الضئئوء علئئى العديئئد مئئن نقئئاط
الظئئل فئئي العلقئئات بيئئن الجزائئئر والوليئئات المتحئئدةا
المريكية ضئئمن إطئئار مئئا يسئئمى بئئالحرب الدوليئئة علئئى
الرهاب، حيث ثّمن دفيد بيئئرس التعئئاون المنئئي للجزائئئر
في مكافحة الرهاب مؤكدا بأن الجزائر تبدي تعاونا مثاليئئا
في هذا المجال، مضيفا بأن التعاون في المجالت المنيئئة

لكنه لحـإـظ ـفـي المقاـبـل ـبـأنممتئئاز بيئئن البلئئدين، 
 رغئئم أنئئه يعتئئبرالتـعـاون العـسـكري لزال ـضـعيفا،

حسب السفير المريكئئي أبئئرز عوامئئل ضئئمان السئئتقرار
 .وفئئي هئئذا"في منطقة المغئئرب العربئئي أو عئئبر العئئالم 

المقال ترى كيف أخذت الجزائر التزكية مئئن إمئئاما الكفئئر
فئئي هئئذا العصئئر بأنهئئا عضئئو ممتئئاز فئئي مجئئال مكافحئئة

 مئئئارس24و23الرهئئئاب، ول يخفئئئى مئئئا وقئئئع بتاريئئئخ 
حين شاركت قيادات من القوات المسلحة لكل من2004

مئئالي، تشئئاد، موريتانيئئا، المغئئرب، النيجئئر، السئئنغال،
الجزائر، تونس، في اجتماع في مدينة شتوتغارت اللمانية
داخئئل مقئئر القيئئادةا الوربيئئة للجيئئش المريكئئي وأهئئم

 التعاون العسكري في إطار"مصطلح تناوله الجتماع هو: 
 ، والملثلة كثيرةا جدا فئئي"الحرب الشاملة على الرهاب 

بيان عمالة كل النظمة من دون اسئئتثناء وردتهئئا وولءهئئا
ّي التنكئئري فئئي لمريكئئا حئئتى الئئتي كئئانت ترتئئدي الئئز

 ذرا للرماد في أعين الناس،" مناهضة لمريكا "مسرحية 
وفي الجعبة أخي الكريم الكثير ولول خشية الطالئئة لتينئئا

 الحبيب أبئئيولشيخنابها كاملة وذلك يتطلب المجلدات، 
 كشئئف النقئئاب عئئن"محمد المقدسي كتئئاب رائئئع مئئاتع: 

 الكواشف الجلية في كفر الدولة" وكتاب: "شريعة الغاب
 ذكر حفظه الله ما يشفي العليل من مثل هذه"السعودية

الخزايا عن هؤلء الملعين قبحهم الله، فللئئه درك شئئيخنا
الكريم.

ويطيب المقاما أن أذكر لخئئواني الفاضئئل بعئئض تلئئك
القواعد العسكرية الموجودةا في كل من المغئئرب وقطئئر
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والسعودية (دولة التوحيد) وغيرها من البلدان خاصئئة فئئي
: "جزيرةا نبينا محمئئد صئئلى اللئه عليئئه وسئئلم الئئذي قئال

ـرب ـرة الـع ـن جزيآـْ ـركين ـم ـوا المـش  فئئأين" أخرـج
ه ا وّصئى أمئر ب المتثال لهذا المئر وأيئن التنفيئذ لخئر م

الحبيب عليه الصلةا والسلما؟؟

وإليك أخي هذا البيئئان الجلئئي بخصئئوص تلئئك القواعئئد
في الجزيرةا: 

فتأمل أخي الكريم إلئئى هئئذه القواعئئد المنتشئئرةا فئئي
الجزيئئرةا جزيئئرةا محمئئد صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم واللئئه

المستعان.

أما في المغئئرب القصئئى وفئئي عهئئد الهالئئك الطاغيئئة
: نشئئرت صئئحيفة1975 ديسئئمبر 20حسن الثئئاني ففئئي 

المجاهد في ذلك اليوما باللغة الفرنسية في صفحة كاملئئة
نبأ تلك القواعد، كما تصدرت الصفحة صورةا الملك حسن
الثاني وهو يستبدل حذاءه بأحذية الغولئئف متقئئدما لعئئبي
الغولف المغاربة المشاركين له، وصور لطائرات للوليئئات

، وأعلنئئت1971المتحدةا منقوله عن الفيجارو فئئي أوائئئل 
أيضئئا عئئن القواعئئد المريكيئئة صئئحيفة الوبنيئئون التابعئئة

لحزب الستقلل: 

: جاء في التقرير: قاعدةا القنيطرةائ 

)103(والجهاد التوحيد منبر



نثر الدر في تفنيد 
شبهة كفر دون كفر

و إف104و إف 86أ ئئئ عشئئرةا طئئائرات تتضئئمن إف 
.105 ونور ثورب وفانتوما 111

ب ئ تسهيلت تخزين قطع غيار تحئئت الرض ومخئئازن
أسلحة بما فيها أسلحة نووية.

ج ئئئ أنئئواع عديئئدةا مئئن الصئئواريخ متضئئمنة رادار ضئئد
الطائرات.

3000د ئ مئات من الخزانات العائمئئة وحئئّي يتسئئع ل 
جندي.

هئ ئ منطقة غير محدودةا للتدريب على التدخل السريع
عبر العالم.

ثانويئئة الهميئئة فئئي سئئيدي يحيئئى وسئئيدي  قواعد ئ 
: بوقنادل

وهي مختصة لتقديم التسهيلت للتصالت الولية .

قلت: انظر أخي الكريم إلى ما جئئاء فئئي هئئذا التقريئئر
وقد صرح بوجود قواعد حتى ثانوية وذلئئك قبئئل مئئدةا فمئئا

بالك الن بالله عليك؟؟.

وإليك تقريرا آخر يندى منه الجبين عن أغئئراض إقامئئة
القواعد أول وعن العمال التي قامت بها وفيه: 

أئئئ المسئئاهمة المباشئئرةا فئئي كافئئة أحئئداث الشئئرق
الوسط.

 أثنئئاء أزمئئة1960ب ئئئ إمئئدادت السئئلح خلل عئئاما 
الكونغو .( وهذا دليل علئى قئدما وجئود تلئك القواعئد وإن

كانت خفية).

ج ئ مركز لصلح الفانتوما التي تم جلبها من فيتناما بعد
أن انتهت ملحقة الشيوعيين وسلمت بعدها لسرائيل.

دئ قاعدةا لعداد وحئئدات عسئئكرية أمريكيئئة منئئذ عئئاما
بعد مؤامرة ضد الفلـسـطينين ـفـي الردن 1970

وأربعئئة طئئائرات نقئئل هبطئئت فئئي القنيطئئرةا وأحضئئرت
 إن دي.82عناصر تابعة للقسم المريكي 
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 سئئي"هئ ئ مركز لقسم الدفاع والمخابرات المريكيئئة 
 "آي إيه 

وئ نشاطات بما فيها إرساء قسئئم للتصئئنت علئئى قمئئة
 ." 1974عربية عقدت في فندق هيلتون الرباط عاما 

هذه أخا التوحيد بعض منكرات الطئئواغيت ومئئا يخفئئى
أعظم وأمر، فمتى عل صوت ذليل أذله اللئئه فئئوق صئئوت

موحد أعزه الله؟؟.

ومتى رفع الصليب على أرض التوحيد؟؟

ومتى استنسر البغاث في أرض السود الشاوس مئئن
أمثال حمزةا بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب وأبو بكئئر

الصديق وأبو عبيدةا وطلحة وغيرهم ؟؟

نعم أخي لقد استنسروا لمئئا وثئئب هئئؤلء الطئئواغيت 
على صدورنا، فهانحن نعيش الغربة والله المستعان، قئئال
الشيخ أبو مصعب السوريئ فئئك اللئئه أسئئره ئئئ وهئئو يصئئور

 ومن جراء مظاهر فساد الئئدين: "حال أهل الغربة فيقول
واسئئتعلء اهئئل الضئئللة، وكئئون أكئئثر أكئئابر النئئاس فئئي
مجتمعئئات المسئئلمين هئئم أكئئابر المجرميئئن ممئئن قئئدمنا
أحئئوالهم مئئن أعئئوان رجئئال السياسئئة والتجئئارةا والفنئئون

والفساد ومن في حاشيتهم من المنحرفين .

فقد أصبحت الفئة المتمسكة بدينها، المرةا بالمعروف
الناهية عن المنكر، الداعية إلى تغييره صئارت غريبئئة فئي
المجتمئئع وأصئئبحت الثلئئة المؤمنئئة المتمسئئكة بالعتقئئاد
الصحيح والسلوك الملتزما بقواعد الدين، غريبئئة فئئي تلئئك
الفئة الصالحة وصئئارت القلئئة المجاهئئدةا فئئي سئئبيل اللئئه
المواجهة لعداء الله في الداخل والخارج من أجل تصحيح
هذه الوضاع ودفع هذا البلء صارت هذه القلئئة المجاهئئدةا
غريبة في تلك الثلة، وصار حالها إلى ما وصف رسول الله
صلى الله عليه وسئئلم ممئئا قئئدمنا لئئه فئئي فصئئل الغربئئة

والغرباء والظاهرين على الحق.

وعلئئى هئئذا الحئئال انصئئرما القئئرن الميلدي العشئئرون
ودخلنا في القرن الواحد والعشرين لتجئئد أن أكئئثر النئئاس
وكأنهم يتهيؤون لتباع المسيح الدجال، ل يحول بينهم وبين
ذلك إل خروجه والعياذ بالله ونسأل الله السلمة في ديننئئا
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دعئئوةا المقاومئئة[ "وأعراضنا وأنفسنا وذرياتنا وكل أمرنئئا 
.]97/ص 1السلمية العالمية ج

هذه حالنا اليوما واللئئه المسئئتعان، فحسئئبنا اللئئه ونعئئم
الوكيئئل، حسئئبنا اللئئه ونعئئم الوكيئئل، فكلمئئا اشئئتد الحبئئل
تقطع، وكلما حلك الليل يبزغ الفجر وينقشع، قئئال تعئئالى:

لد( َلَق َنا َو لب َت ُبوِر ِفي َك لن الّز ـِد ِم لـع لكِر َب ّذ ـ لرَض َأّن اـل لل
َ ا

ُثَها َباِدَي َيآِْر ِلُحوَن ِع ) وقئئال:105: النبياء سورةا ()الّصا
لر( ِب لص َد ِإّن َفا لع ّلِه َو اليئئة مئئن: الئئروما سئئورةا ) (حَإّق ال

ِإّن() وقال: 60 لـسـِر ـَمـَع َف للُع ًا ا لـسـر لـسـِر ـَمـَع ِإّن ُيآْ للُع ا
ًا لسر ) فصئئبر جميئئل يئئا غربئئاء واللئئه6: الشرح سورةا() ُيآْ

أكبر والخلفة قادمة بإذن الله تعالى.

وقبئئل أيئئاما أخئئي الكريئئم جئئاء فئئي قنئئاةا الجزيئئرةا أن
العلقات العراقية الكويتية في توتر لن العراق طلبت من
الكويت تعويضات مالية عن دمار الحرب الئئذي لحئئق بهئئا،
لن الكئئويت كئئانت منطلئئق قئئوات التحئئالف الشئئيطاني
اللعيئئن لغئئزو العئئراق، وكئئذلك ل ننئئس قطئئر ول ننئئس

السعودية (دولة التوحيد) فأي توحيد هذا يا عباد الله؟؟.

لد(قال تعالى:  َلَق َنا َو لث ـٍة ُكّل ِفي َبَع ـولً ُأـّم َأِن َرـُس
ُدوا ُب لع ّلَه ا ُبوا ال ِن َت لج ّطاُغوَت َوا مئئن: النحل سورةا ) (ال

) هئئذا هئئو التوحيئئد الئئذي أمرنئئا اللئئه بئئه وخلقنئئا36 اليئئة
لجله .أما إقامة القواعد العسكرية الجنبية وموالةا الكفار
والحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك فهذا توحيد آل سئئعود

والحكاما الخرين، وليس توحيد الحق جل جلله، فليتنبه.

***
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حإكم من ظاهر المشركين وعاونهم
على المسلمين

هذا أخي الموحئد فصئئل نفصئل فيئئه حكئئم مئن ظئئاهر
المشركين وعاونهم على المسلمين، وأخص بالئئذكر حكئئم
هؤلء الحكاما إذ أنهم ظاهروا المشركين علئئى الموحئئدين
كما سبق تبيينه فيمئئا قبئئل، وفيئئه أن نقئئول بئئأن مظئئاهرةا
المشركين على الموحدين كفر أكبر ناقل عن الملة وإليك

الدلة بعون الله تعالى: 

أـ من الكتاب الحكيم: 

ّيآَْها َيآْا(ئ قال الله تعالى:  ّـلـِذيآَْن َأ ُـنـوا ا ُذوا ل آََم ّتـِخـ َت
َد َيُهو لل ّنَصاَرىَ ا َء َوال َيا ِل لو لم َأ لعُضُه ُء َب َيا ِل لو لعٍض َأ لن َب َوَم
لم ّلُه َتَو لم َيآْ ُك لن ّنُه ِم ِإ لم َف لنُه ّـلـَه ِإّن ِم لـهـِدي ل ال لومَا َيآْ للـَقـ ا

َتــَرىَ ِلِميَن َف ّظــا ّلــِذيآَْن ال لم ِفــي ا ِبِه ُلــو َمــَرٌض ُق
لم ُيآَْساِرُعوَن ُلوَن ِفيِه لخَشى َيآُْقو لن َن َنا َأ َب ٌة ُتِصي ـَر ِـئ َدا

ّـلـُه َفَعـَسـى لن ال ِتَي َأ لأ لـتـِح َيآـْـ للَف لو ِبا لـمـٍر َأ لن َأ لـنـِدِه ـِمـ ِع
ِبُحوا لص ُي َلى َف لم ـِفـي َأـَسـّروا َما َع لنُفـِسـِه )َـنـاِدِميَن َأ

).52 -51: المائدةا سورةا(

لن(تأمل قئئوله جئئل شئئأنه  لم َوَم ّلُه َـتـَو لم َيآْ ُـكـ لن ّنُه ِم ِإ ـَفـ
لم لنُه  وراجع كتب التفسير كلها لتجد بئئأن المقصئئود هئئو)ِم

أن من يتولى الكفار فهو كافر له حكئئم مئئن تئئولهم، قئئال
 النجئئاةا"الشيخ حمد بئئن عئئتيق النجئئدي رحمئئه اللئئه فئئي 

 فنهئئى سئئبحانه وتعئئالى المئئؤمنين أن يوالئئوا": "والفكاك 
اليهود والنصارى، وذكر أن من تولهم فهو منهئئم، أي مئئن
تولى اليهود فهو يهودي ومن تولى النصارى فهو نصئئراني،
وقد روى ابن أبي حاتم عن محمد بئئن سئئيرين قئئال: قئئال
عبد الله بن عتبة: ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصئئرانيا

ّيآْـَهـا َيآْا(وهو ل يشعر، قال: فظننئئاه يريئئد اليئئة:  ّـلـِذيآَْن َأ ا
ُنوا ُذوا ل آََم ّتِخ َد َت َيُهو لل ّنَصاَرىَ ا َء َوال َيا ِل لو  إلئئى قئئوله)َأ

ّنُه( ِإ لم َف لنُه  ...الية، وكذلك المشرك فهو مشرك، ومن)ِم
تولى العاجم فهو أعجمئي فل فئرق بيئن مئن تئولى أهئل

 ."الكتابين وغيرهم من الكفار 

ّتِخِذ ل(ئ قال تعالى:  ُنوَن َيآْ لؤِم للُم َكاِفِريآَْن ا لل َء ا َيا ِل لو َأ
لن ِنيَن ُدوِن ِم لؤِم للُم لن ا لل َوـَمـ لفـَعـ ِـلـَك َيآْ لـيـَس َذ َل ـِمـَن َف
ّلِه ليٍء ِفي ال ).28 الية من: عمران آل سورةا ( )َش
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وهذه الية أيضا صريحة الدللة في أن اللئئه تعئئالى قئئد
برئ ممن اتخذ الكفار أولياء من دون المئئؤمنين، ومعلئئوما
أن الله تعئالى يتئبرؤ مئن الكفئار ل مئن المئؤمنين، وقئال

 أي"الشيخ حمد بئئن عئئتيق فئئي نفئئس رسئئالته السئئابقة: 
ومن يوال الكافرين فليس مئئن اللئئه فئئي شئئيء، أي فقئئد
برئ الله منه، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد حفظا للسلما

."والتوحيد

/1 تفسير القرآن العظيئئم ج[قال ابن كثير رحمه الله 
 نهى الله ئ تبارك وتعالى ئ عباده المئئؤمنين":ئئ ] 471ص 

أن يوالئئوا الكئئافرين وأن يتخئئذوهم أوليئئاء يسئئرون إليهئئم
(: بالمودةا من دون المؤمنين، ثم توعدهم على ذلك فقال

لن لل َوـَمـ لفـَعـ ِـلـَك َيآْ لـيـَس َذ َل ّـلـِه ـِمـَن َف ليٍء ـِفـي ال  )ـَشـ
) أي ومئئن يرتكئئب نهئئي28 اليئئة مئئن: عمران آل سورةا(

 ."الله في هذا فقد برئ من الله 

ّيآَْها َيآْائ قال تعالى: ( ّلِذيآَْن َأ ُنوا ا ُذوا ل آََم ّتِخ ّلِذيآَْن َت ا
ُذوا ّتَخ لم ا ُك َن ًا ِديآْ ًا ُهُزو َلِعب ّلِذيآَْن ِمَن َو ُتوا ا َتــاَب ُأو ِك لل ا

لن لم ِم ُك ِل لب ُكـّفـاَر َق لل َء َوا َـيـا ِل لو ّتـُقـوا َأ ّـلـَه َوا لن ال لم ِإ ُـتـ لن ُك
ِنيَن لؤِم ) .57: المائدةا سورةا) (ُم

 وهذا تنفير من موالةا" ): 99 / ص 2قال ابن كثير(ج 
أعئئداء السئئلما وأهلئئه مئن الكتئئابيين والمشئئركين، الئئذين
يتخذون أفضل ما لم يعمله العاملون، وهي شرائع السلما
المطهئئرةا المحكمئئة المشئئتملة علئئى كئئل خيئئر دنيئئوي

ًا(وأخئئروي، يتخئئذونها  ـُزو ًا( يسئئتهزؤون بهئئا، )ـُه ـ َلِعـب )َو
يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهئئم

."البارد

فهذا النهي صريح الدللة وواضح وضوح الشئئمس فئئي
رابعة النهار ل يحتمل تأويل في النهي عئئن مئئوالةا الكفئئار
والمشركين الذين اتخئئذوا ديننئئا لهئئوا ولعبئئا، فل يعقئئل ول
يمكن للمؤمن إن كان حقا مؤمنا أن يتخذهم أولياء لقئئوله

ّتُقوا(تعالى  ّلَه َوا لن ال لم ِإ ُت لن ِنيَن ُك لؤِم ) .ُم

ُد ل(ئ وقال تعالى:  ًا َتِج لوم ُنوَن َق لؤِم ّلِه ُيآْ ِما ِبال لو َي لل َوا
للِخِر ّدوَن ا لن ُيآَْوا ّد ـَمـ ّـلـَه حـَإـا َلُه ال لو َوَرـُسـو َـلـ ُنوا َو َـكـا

لم َءُه َبا لو آَ لم َأ َءُه َنا لب لو َأ لم َأ َنُه لخَوا لو ِإ لم َأ َتُه ِئَك َعِشيَر َل ُأو
ـَب َـت ِبِهُم ـِفـي َك ُـلـو ِلليآْـَمـاَن ُق لم ا َدُه ـ ّيآـْ َأ ـُه ِـبـُروٍح َو لـن ِم

لم ُلُه لدِخ ُيآْ ّناٍت َو لجِري َج لن َت ِتـَهـا ِم لح لنـَهـاُر َت َلل ِـلـِديآَْن ا َخا
ّلُه َرِضَي ِفيَها لم ال لنـُهـ لـنـُه َوَرـُضـوا َع ِـئـَك َع َل لزُب ُأو حـِإـ
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ـِه ّـل لزَب ِإّن َأل ال ـ ـِه حـِإ ّـل ـُم ال ـوَن ـُه ِلـُح لف للُم سئئورةا) (ا
).22: المجادلة

فل يمكن لمن كان يؤمن بالله واليوما الخئئر أن يئئوالي
من حاد اللئئه ورسئئوله صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم ولئئو كئئان
أقرب قريب لن المسألة ليست مسألة عرق أو نسئئب أو
قرابئة أو عشئيرةا أو رحئم فكئل تلئك العلقئات والواصئر
باطلة ومعلقة إل آصرةا واحدةا ووشيجة واحدةاوهي آصئئرةا
التوحيد، فالله تعالى قد أبطل موالةا كل مئئن حئئارب اللئئه
ورسوله ولو كان أبوك أو أخوك أو عشيرتك أو ابنك، ومن
كان هكذا أي مؤمنا بالله واليئئوما الخئئر فحتمئئا لئئن يئئوالي
الكفار المحادين لله تعالى ورسوله عليه الصئئلةا والسئئلما
ومن هذه صفته فقد بشره الله تعئئالى بالجنئئة خالئئدا فيهئئا
(وزيادةا على ذلك فقد نال رضى اللئئه سئئبحانه وهئئو مئئن 

ِئَك َل لزُب ُأو ّلِه حِإ لزَب ِإّن َأل ال ّلِه حِإ ِلُحوَن ُهُم ال لف للُم  )ا
ومن لم يكن هكذا فحتمئئا أيضئا هئو مئن حئئزب الشئئيطان

والعياذ بالله.

ّيآَْها َيآْائ قال تعالى: ( ّلِذيآَْن َأ ُنوا ا لوا ل آََم ّل َتَو ًا َت لومــ َق
ّلُه َغِضَب لم ال ليِه َل لد َع ِئُسوا َق للِخَرِة ِمَن َيآْ ِـئـَس َكَما ا َيآْ
ُكّفاُر لل لن ا لصَحاِب ِم ُبوِر َأ للُق ).13: الممتحنة سورةا ()ا

 فنهى سبحانه أهئئل اليمئئان عئئن"قال حمد بن عتيق: 
موالةا الذين غضب الله عليهم، فل يحسن من المؤمن ول
يجوز منه أن يوالي من فعئئل مئئا يغضئئب اللئئه تعئئالى مئئن

 ." فإن موالته له تنافي اليمان بالله تعالى "الكفر 

ّيآْـَهـا َيآْائ قئئال تعئئالى: ( ّـلـِذيآَْن َأ ُـنـوا ا لن آََم ِطيـُعـوا ِإ ُت
ّـلـِذيآَْن لم َكـَفـُروا ا ُـكـ ّدو َـلـى َيآُْر لم َع ُك ِب لعـَقـا ُـبـوا َأ ِل لنَق َت َف

).149: عمران آل سورةا ()َخاِسِريآَْن

فالله تعالى نهى عن طاعة الكفار، وهئئذا فئئي الطاعئئة
لن الكفار ل يقتنعون إل بالكفر لذا قئئال فئئي آيئئة أخئئرى:

لن( َل لرَضى َو لنَك َت ُد َع َيُهو لل ّنَصاَرىَ َول ا ـى ال ّـت ـَع حَإ ِـب ّت َت
لم َتُه ّل ) .120 الية من: البقرةا سورةا ( )ِم

لوئ قال تعئئالى: ( َل ُنوا َو ُـنـوَن َـكـا لؤِم ّلِه ُيآْ ِـبـّي ِـبـال ّن َوال
لنِزَل َوَما لـيـِه ُأ َل لم ـَمـا ِإ ُذوُه ّتـَخـ َء ا َـيـا ِل لو ِـكـّن َأ َل ًا َو ِثـيـر َك

لم لنُه ) .81: المائدةا سورةا() َفاِسُقوَن ِم
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فدل أن من كان مؤمنا بالله وما أنزل إلى النبي صئئلى
الله عليه وسلم ل يتخذ الكفار أولياء.

ُـنـوا َول(ئئئ قئئال تعئئالى:  َك لر َـلـى َت ّـلـِذيآَْن ِإ َلـُمـوا ا َظ
ُكُم َتَمّس ّناُر َف لم َوَما ال ُك لن َل ّـلـِه ُدوِن ِم لن ال َء ـِمـ َـيـا ِل لو َأ

لنَصُروَن ل ُثّم ).113: هود سورةا ()ُت

فمجئئرد الركئئون إلئئى الكفئئار وهئئو الميئئل قليل فقئئط
يوجب مس النار والعياذ بئئالله فكيئئف بئئالموالةا المطلقئئة

والعياذ بالله؟؟.

ّلِذيآَْن ِإّنئ قال تعالى: ( ّدوا ا َت لر َلى ا لم َع َباِرِه لد لن َأ ِم
لعِد ّـيـَن ـَمـا َب َب َدىَ َلـُهـُم َت للـُهـ َطاُن ا لي لم ـَسـّوَل الـّشـ َلـُهـ

َلى لم َأ ِلـَك َو َذ لم،  لم َلُه ّنُه َأ ُلوا ِـبـ ّلـِذيآَْن َقـا ـَمـا َكِرـُهـوا ِل
ّلُه َنّزَل لم ال ُك ِطيُع ُن لـعـِض ِفي َس لـمـِر َب َلل ّـلـُه ا َـلـُم َوال لع َيآْ

لـيـفَّ َك لم، َف لسَراَرُه َذا ِإ لتُهُم ِإ َـكـُة َـتـَوّف ِئ للَمل ُبوَن ا لـضـِر َيآْ
لم لم، ُوُجوَهُه َباَرُه لد َأ ِلَك َو ّنُهُم َذ َأ َبُعوا ِب ّت ـا ا ـَخَط ـَم لـس َأ

ّـلـَه َكِرـُهـوا ال َنُه َو لـضـَوا َبَط ِر لحإ َأ لم ـَفـ َلُه لعـَمـا سئئورةا) (َأ
) .28- 25: محمد

هذا مجرد القئئول للكفئئار سئئنطيعكم فئئي بعئئض المئئر
فكيف إذا قالوا لهم: سنقاتل معكئئم ونتبعكئئم حئئذو القئئذةا

بالقذةا؟؟.

ّيآْـَهـا َيآـْـائئئ قئئال تعئئالى: ( ّـلـِذيآَْن َأ ُـنـوا ا ُذوا ل آََم ّتـِخـ َت
ُدّوي لم َع ُك ُدّو َء َوَع َيا ِل لو للُقوَن َأ لم ُت ليِه َل ّدِة ِإ للَمَو لد ِبا َوَقــ
لم ِبَما َكَفُروا ُك َء للـَحـّق ـِمـَن ـَجـا لخِرـُجـوَن ا الّرـُسـوَل ُيآْ

لم ُك ّيآـْـا ِإ لن َو ُـنـوا َأ لؤِم ّلِه ُت لم ِـبـال ُـكـ ّب لن َر لم ِإ ُـتـ لن لم ُك ُـتـ لج َخَر
ًا ِلي ِفي ِجَهاد ِبي َء َس ِتَغا لب ِتي َوا لرَضا لم ُتِسّروَن َم ليِه َل ِإ

ّدِة للَمَو َنا ِبا َأ َلُم َو لع لم ِبَما َأ ُـتـ لي لخَف لم َوـَمـا َأ ُـتـ لن َل لع لن َأ َوـَمـ
لـلـُه لفَع لم َيآْ ُـكـ لن لد ِم َء ـَضـّل َفـَقـ ِبيِل ـَسـَوا سئئورةا ()الـّسـ

).1: الممتحنة

ّيآْـَهـا َيآـْـا(ئئئ وقئئال أيضئئا:  ّـلـِذيآَْن َأ ُـنـوا ا ُذوا ل آََم ّتـِخـ َت
لم ُك َء َبا لم آَ ُك َن لخَوا ِإ َء َو َيا ِل لو ّبوا ِإِن َأ َتَح لـسـ لـفـَر ا ُك لل َـلـى ا َع

ــاِن ِلليآْـَم لن ا ــ لم َوـَم ّلُه ــَو َـت لم َيآْ ــ ُـك لن ــَك ِم ِـئ َل ُأو ــُم َف ـُه
لل ــ ِلُموَن، ـُق ّظـــا لن ال ــاَن ِإ لم َـك ُك ــاُؤ َـب لم آَ ُك ــاُؤ َـن لب َأ َو

لم ُك ُن لـخـــَوا ِإ لم َو ُـكـــ لزَواُج َأ لم َو ُك ُت لـمـــَواٌل َوَعـِشـــيَر َأ َو
ُتُموَها لف َتَر لق ٌة ا ِتـَجـاَر لوَن َو لخـَشـ َدَها َت ِكُن َكـَسـا َوَمـَسـا

َنَها لو لرَض لم َأحَإّب َت ُك لي َل ّلِه ِمَن ِإ ِلِه ال ِفـي َوِجَهاٍد َوَرُسو
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ِلِه ِبي ّبُصوا َس َتَر ّـتـى َف ِتَي حَإ لأ ّـلـُه َيآـْـ لمِرِه ال َأ ّـلـُه ِـبـ ل َوال
لهِدي لومَا َيآْ للَق للَفاِسِقيَن ا ).24-23: التوبة سورةا) (ا

فنهئئى سئئبحانه وتعئئالى المئئؤمن: "قال حمد بن عئئتيق
عن موالةا أبيه وأخيه ئ الذين هما أقرب النئاس إليئه ئئ إذا
كان دينهما غير اليمان، وبين أن الئئذي يتئئولى أبئئاه وأخئئاه
إذا كانا كئئافرين فهئئو ظئئالم فكيئئف بمئئن تئئولى الكئئافرين
الذين هم أعداء له ولبائه ولدينه؟؟أفل يكون هئئذا ظالمئا؟
بلى والله لمن أظلم الظالمين، ثم بين أن هذه الثمانيئئة ل
تكون عذرا في موالةا الكافرين، فليئئس لحئئد أن يئئواليهم
خوفا على أبيه أو أخيه أو بلده أو ماله أو مشحة بعشيرته
أو مخافته على زوجاته، فإن الله قد سد على الخلق بئئاب

 ."العذار بأن هذا ليس بعذر 

ّلِذيآَْنئ قال تعالى: ( لم َكَفُروا َوا لعُضُه ُء َب َيا ِل لو لعٍض َأ َب
َناِفُقوَن() ، وقئئال: 73 اليئئة مئئن: النفئئال سورةا) ( للُم ا

َناِفَقاُت للُم لم َوا لعُضُه لن َب لـعـٍض ـِمـ لأُمُروَن َب َكِر َيآـْـ لن للُم ِـبـا
لوَن لنَه َيآْ لعُروِف َعِن َو للَم ).67 الية من: التوبة سورةا() ا

لن( ئ وقئئال أيضئئا:  ّتـِخـِذ َوَم َطاَن َيآْ لي ًا الـّشـ ّـيـ ِل لن َو ـِمـ
ّلِه ُدوِن لد ال ًا َخِسَر َفَق لسَران ًا ُخ ِبين :النسئئاء سئئورةا) (ُم

).119 الية من

ًا َتَرىَ(ئ وقال تعالى:  ِثير لم َك ـ لنـُه لوَن ِم ـ ّـل َتَو ـِذيآَْن َيآْ ّـل ا
لئَس َكَفُروا ِب لت َما َل ّدَم لم ـَقـ لم َلـُهـ لنُفـُسـُه لن َأ ـَسـِخَط َأ

ّلُه لم ال ليِه َل َذاِب َوِفي َع للَع لم ا ُدوَن ُه ِـلـ لو، َخا َـلـ ُنوا َو َـكـا
ُنوَن لؤِم ّلِه ُيآْ ِبّي ِبال ّن لنِزَل َوَما َوال لـيـِه ُأ َل لم ـَمـا ِإ ُذوُه ّتـَخـ ا

َء َيا ِل لو ِكّن َأ َل ًا َو ِثير لم َك لنُه :المائئئدةا سورةا() َفاِسُقوَن ِم
81. (

َثُلئ وقال أيضا: ( ّـلـِذيآَْن َم ُذوا ا ّتـَخـ لن ا ّـلـِه ُدوِن ـِمـ ال
َء َـيـا ِل لو َـثـِل َأ ُـبـوِت َكَم َك لن للَع لت ا َذ ّتـَخـ ًا ا ليـتـ ِإّن َب لوـَهـَن َو َأ
ُيوِت ُب لل ليُت ا َب ُبوِت َل َك لن للَع لو ا ُنوا َل َلـُمـوَن َـكـا لع سئئورةا) (َيآْ

) .41: العنكبوت

ّيآْـَهـا َيآْا: (ئ وقال سبحانه ّـلـِذيآَْن َأ ُـنـوا ا ُذوا ل آََم ّتـِخـ َت
َنًة َطا لن ِب لم ِم ُك ِن لم ل ُدو ُك َن ُلو لأ َـبـالً َيآْ ّدوا َخ لم ـَمـا َو ّـتـ ِن َع

لد ـ َدِت ـَق ـ ُء َـب لغَضــا َب لل لن ا ـ لم ـِم ـَواِهِه لـف ـا َأ لخِفــي َوـَم ُت
لم ُدوُرُه ـ ـُر ـُص َـب لك لد َأ ـ ـا ـَق ّـن ّي ـُم َب ُـك ـاِت َل لليآـْ لن ا لم ِإ ـ ُـت لن ُك

ُلوَن لعِق .118: عمران آل سورةا) (َت
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 هذا الفصل مخصص لئئذكر اليئئات الدالئئة علئئىتنبيه:
النهي عن موالةا الكفئئار وبيئئان كفئئر مئئن تئئولهم ويلحئئظ
القارئ الكريم أني قد وضعت عقب بعئض اليئات قئول أو
تعقيبا وهذا حتى يتضح له الشاهد ووجه الدللئئة، علمئئا أن
أقوال العلمئئاء سئئأذكرها مستفيضئئة فئئي بابهئئا بئئإذن اللئئه

تعالى.

ب ـ من السنة المطهرة: 

 أنئئا بريئئء"ئ قال رسول الله صلى الله عليئئه وسئئلم: 
 قيل: يا رسول"من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين 

 ." ل تراءى نارهما "الله، ولم؟، قال: 

 مئن جئامع المشئئرك"ئ وقال عليئه الصئئلةا والسئئلما: 
 ."وسكن معه فإنه مثله 

 ل تنقطع الهجرةا حئئتى"ئ وقال صلى الله عليه وسلم: 
تنقطع التوبة، ولن تنقطع التوبة حتى تطلئئع الشئئمس مئئن

 . وفي هئئذا الحئئديث دليئئل علئئى وجئئوب الهجئئرةا"مغربها
وعدما السكن مع الكفار لنه ل تئئراءى ناراهمئئا كمئئا أخئئبر

النبي صلى الله عليه وسلم.

 ." حليف القوما منهم "ئ وقال صلى الله عليه وسلم: 
فليبشر هؤلء الحكئئاما بئئأنهم مئئن الكفئئار الئئذين حئئالفوهم

فلهم حكمهم.

 ل يرث المسلم الكافر،"ئ وقال عليه الصلةا والسلما: 
 فئئانظر أخئئي حئئتى فئئي مسئئألة"ول يرث الكافر المسئئلم

الميراث ل يرث المسلم الكافر ول يئئرث الكفئئار المسئئلم
لنقطاع أية صلة بينهما .

 من تشئئبه بقئئوما فهئئو"ئ وقال صلى الله عليه وسلم: 
 .هذا في التشبه فما بالك بالتحالف معهئئم والقتئئال"منهم

في خندقهم؟؟.

ئ وعن ابن عمر رضي الله عنها كمئئا فئئي الصئئحيح: أن
الناس نزلوا مع رسول الله صلى اللئئه عليئئه وسئئلم علئئى
الحجر ئ أرض ثمودئ فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين
فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقئئوا مئئا
استقوا ويعلفوا البئئل العجيئئن و وأمرهئئم أن يسئئتقوا مئئن

 ."البئر التي كانت تردها الناقة 
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فانظر كيف نهى النبي صلى الله عليئئه وسئئلم ورفئئض
أن يأكل المسلمون عجينا عجن بماء من بئئئر كئئان الكفئئار

يستقون منه، فسبحان الله .

 إن اليهئود والنصئئارى ل يصئبغون فخئالفوهم"ئ وقال: 
". 

 خئئالفوا اليهئئود"ئ وقال أيضا صلى اللئئه عليئئه وسئئلم: 
."والنصارى فإنهم ل يصلون في نعالهم ول خفافهم 

 قصوا الشارب واعفئئوا"ئ وقال عليه الصلةا والسلما: 
 مخالفة لليهود والنصارى."عن اللحى 

فانظر كيف أمرنا نبينا صلى الله عليه وسئئلم بمخالفئئة
الكفار في النقير والقطمير.

ل تسئئاكنوا المشئئركين"ئ وقال عليه الصلةا والسئئلما: 
 ."ول تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا 

ئ روى عمرو بن العاص رضي الله عنه: سمعت رسول
 إن"الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سئئر: 

آل فلن ئ أناس من أقاربه ئ ليسوا لي بأولياء، إنمئئا وليئئي
 .(متفق عليه)."الله وصالح المؤمنين

 إن أولئئى النئئاس بئئي"ئ وقال عليه الصئئلةا والسئئلما: 
 ."المتقون من كانوا وحيث كانوا 

ئ وقال صلى الله عليه وسلم للنصار في بيعة العقبئئة:
 بئئل الئئدما الئئدما، والهئئدما الهئئدما، أنئئا منكئئم وأنتئئم منئئي،"

 ."أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم

فانظر كيف قطع النبي صلى الله عليئئه وسئئلم علئئئق
"الجاهليئئة وولء الكفئئار حيئئث قئئال للنصئئار الموحئئدين: 

 ."أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم 

ئ وقال صلى الله عليه وسلم فئئي الوثيقئئة الئئتي كتبهئئا
 بسم اللئئه الرحمئئن الرحيئئم، هئئذا"عليه الصلةا والسلما: 

كتاب من محمئئد النئئبي ئئئ صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم ئئئ بيئئن
المئئؤمنين والمسئئلمين مئئن قريئئش ويئئثرب ومئئن تبعهئئم،

إنهم أـمـة واحـإـدة ـمـن دونفلحق بهم، وجاهد معهم، 
 ....وأن ل يحئئالف مئئؤمن مئئولى" إلى أن قئئال: " الناس

)113(والجهاد التوحيد منبر



نثر الدر في تفنيد 
شبهة كفر دون كفر

مؤمن دونه، وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو
ابتغى دسيعة ظلم أو ظلم، إثئئم أو عئئدوان، أو فسئئاد بيئئن
المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعا، ولئئو كئئان ولئئد أحئئدهم،
ـافر، ول يآْنصــر ـي ـك ـا ـف ـؤمن مؤمـن ـل ـم ول يآْقـت

، وإن ذمئئة اللئئه واحئئدةا يجيئئر عليهئئمكافرعلى ـمـؤمن
أدناهم، وإن المؤمنين بعضئئهم مئئوالي بعئئض دون النئئاس،
وإنه من تبعنا من يهود فله النصر والسوةا، غير مظلومين
ول متناصرين عليهم، وإن سلم المؤمنين واحدةا، ل يسالم
مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إل علئئى سئئواء

 إلى أن قال عليه الصلةا والسئئلما وليسئئمع"وعدل بينهم 
هئئذا جيئئدا مئئن أحلئئوا ومنحئئوا أراضئئي السئئلما للكئئافر

وإـنـه ل يآْـحـل لـمـؤمن أـقـر بـمـا ـفـي"والمشئئركين: 
ـالله والـيـوما الـخـر، أن يآْنـصـر الـصـحيفة وآَـمـن ـب
مـحـدثا ول يآـْـؤويآْه، وأن ـمـن نـصـره أو آَواه، ـفـإن
عليه لعنة الله وغضبه يآْوما القيامة، ول يآْؤخذ منه
صرف ول عدل، وإنـكـم مهـمـا اختلفـتـم فـيـه ـمـن
ـد ـى محـم شيئ، فإن مرده إلى الله عز وجل، وإـل

السيرةا النبوية لبئئن هشئئاما[ ." صلى الله عليه وسلم
.]1/111ج

تأمل أخا التوحيد، فل يحل ول يجئئوز لمئئؤمن أن ينصئئر
محئئدثا ول أن يئئؤويه فكيئئف بكئئافر عئئدو للئئه ورسئئوله

والمؤمنين ؟؟ 

كيف بإيواء المشركين والكفار المحاربين ؟؟

كيف بمن نصرهم وقاتل معهم ؟؟

إلى أصحاب الدساتير البغيضة الكافرةا يقول صلى الله
ـيء، "عليه وسلم:  وإنكم مهما اختلفتم فيه من ـش

فإن مرده إلى الله عز وجل، وإـلـى محـمـد ـصـلى
 . ل إلى الدساتير الكافرةا، فهئئل فئئي" الله عليه وسلم

كلما النبي عليه الصلةا والسلما تأويل سائغ يا (أهل العلم
) ؟!.

: وقسئئمنا هئئذا الفصئئلباقة من أقوال العلماج ئ 
إلى ذكر بعض أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ثم أقئئوال
العلماء من السلف رحمهم الله تعالى، ثئئم أقئئول العلمئئاء

من المعاصرين.

ـ أقوال الصحابة: 

)114(والجهاد التوحيد منبر



نثر الدر في تفنيد 
شبهة كفر دون كفر

ئ روى ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين، قئئال: قئئال
 ليتئئق أحئئدكم أن يكئئون يهوديئئا أو"عبئئد اللئئه بئئن عتبئئة: 

َيآْـانصرانيا وهو ل يشعر، قال: فظننئئاه يريئئد هئئذه اليئئة: (
ـا ّيآْـَه ـِذيآَْن َأ ّـل ـوا ا ُـن ُذوا ل آََم ـ ّتـِخ َد َت ـو َيـُه لل ـاَرىَ ا ّنـَص َوال

َء َيا ِل لو ّنُه( ) إلى قوله: 51 الية من: المائدةا سورةا ) (َأ ِإ َف
لم لنُه مجموعة التوحيد[). 51 الية من: المائدةا سورةا ( )ِم

.]252ص 

ئ ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الختصئئار
في الصلةا ئئئ أي وضئئع اليئئدين اليئئدين علئئى الخئئص أثنئئاء

نفس المصئئدر ص[ ." ل تشبهوا باليهود "الصلةائ وقالت: 
264[.

ئئ روى الئئبيهقي بإسئئناد صئئحيح عئئن عمئئرو بئئن دينئئار،
ّلمئئوا رطانئئة العئئاجم،"قال: قال عمر بن الخطاب:   ل تع

ول تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوما عيدهم، فئئإن
.]264نفس المصدر ص [ ."السخط ينزل عليهم 

 حئئدثنا"ئ وورد بإسئئناد صئئحيح عئئن أبئئي أسئئامة قئئال: 
 من"عوف عن أبي المغيرةا، عن عبد الله بن عمرو قال: 

بنى ببلد العاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم، وتشئئبه بهئئم
 (ص"حتى يموت وهو كئئذلك، حشئئر معهئئم يئئوما القيامئئة 

). . فكيف بمن قاتل معهم وناصرهم وحالفهم ؟؟.264

ئ كتب عمر بن الخطاب رضي اللئئه عنئئه وأرضئئاه إلئئى
 ا هئئئ . انظئئر" وإياك وزي أهئئل الشئئرك "عتبة بن فرفد: 

أخي إلئئى أزيئئاء العسئئكريين مئئن جنئئود الطئئواغيت اليئئوما
وانظر إلى أزياء العسكريين من جنود الغربيين المشركين

فل تجد الفرق بينهما إل بالكاد أو بلون البشرةا!

ئ روى الخلل عن محمئئد بئئن سئئيرين: أن حذيفئئة أتئئى
 مئن"بيتا، فرأى فيه شيئا مئن زي العجئئم، فخئرج وقئئال: 

).265 .(ص "تشبه بقوما فهو منهم 

ئ روى الخلل عن عكرمئئة عئئن ابئئن عبئئاس أنئئه سئئأله
 ل تبئئد العئئورةا ول تسئئتن بسئئنة" أأحتقئئن؟ قئئال: "رجل: 

).266 .(ص"المشركين 

ئئئ روى أبئئو داود عئئن أنئئس، أنئئه دخئئل عليئئه غلما ولئئه
 احلقوا هئئذين ئئئ أو قصوهمائئئ"قرنان ئ أو قصتان ئ فقال: 

 .ا ئ هئ"فإن هذا زي اليهود 
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ئ روى أبو الشيخ الصبهاني أن عمئئرا رضئئي اللئئه عنئئه
 أن ل تكئئاتبوا أهئئل الذمئئة فتجئئري بينكئئم وبينهئئم"كتئئب: 

).269 .( ص "المودةا، ول تكنوهم، وأذلوهم ول تظلموهم

والن انظر أخئئي الكريئئم الموحئئد إلئئى بعئئض مواقئئف
الصحابة الطهار البرارفي أمور اعتبرها الناس اليوما مئئن
أساسيات الحضارةا الموهومة والمزعومة كالزي وما إلئئى
ذلك وهي طبعا ل تهبط لدركة مئا عليئه الطئواغيت، وهئذا
غيئض مئن فيئض، والقئارئ فئي سئير هئؤلء البئرار يجئد
العجب العجاب وكفى بموقف الصحابي الجليئئل عبئئد اللئئه
بن حذافة السهمي مئئع ملئئك الئئروما موقفئئا عظيمئئا يئئبين

عظمة المسلم الموحد، والله المستعان.

ـ أقوال العلماء من السلفّ رحإمهم الله: 

ئ قال علي بن أبي صالح السواق: كنا في وليمة، فجاء
أحمد بن حنبل، فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه
فضة، فخرج، فلحقه صئئاحب الئئدارفنفض يئئده فئئي وجهئئه

مجموعئئئة [ ."زي المجئئئوس، زي المجئئئوس. "وقئئئال: 
.]265التوحيد ص 

ئ قال شيخ السئلما ابئن تيميئة رحمئه اللئه عنئد قئوله
"اليئئة: "ترى كثيرا منهم يتولون الئئذين كفئئروا... "تعالى: 

فبين سبحانه (أن) اليمئئان بئئالله والنئئبي ومئئا أنئئزل إليئئه،
ملتزما بعدما وليتهم، فثبوت وليتهم يئئوجب عئئدما اليمئئان،

مجموعئئة [ ."لن عئئدما اللزما يقتضئئي عئئدما الملئئزوما 
.]251التوحيد ص

ئ قال حمد بن عتيق النجدي رحمه اللئئه الئئذي تقئئدمت
رتب اللئئه تعئئالى"بعض أقواله، عند نفس الية المذكورةا: 

على موالةا الكافرين سخطه، والخلود في العذاب، وأخبر
، وأمئئا أهئئلإل ممن ليس بمؤمنأن وليتهم ل تحصل 

اليمئئان بئئالله وكتئئابه ورسئئوله، فئئإنهم ل يوالئئونهم بئئل
يعئئادونهم كمئئا أخئئبر اللئئه عئئن إبراهيئئم والئئذين معئئه مئئن

.]252ئ 251نفس المصدر ص [ ."المرسلين 

 ل"ئ قال شيخ السلما ابن تيميئئة عنئئد آيئئة المجادلئئة: 
تجد قوما يؤمنون بالله واليوما الخر يوالون مئئن حئئاد اللئئه

 فأخبر سئئبحانه وتعئئالى أنئئه ل يوجئئد" الية،: "ورسوله... 
انوا آبئاءهم  ّد اللئه ورسئوله ولئو ك ّد من حا  ول"مؤمن يوا
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ّد كافرا فليئئس بمئئؤمن   ."يوجد مؤمن يواد كافرا، فمن وا
.] 262 نفس المصدر ص [

ئ قال حمد بن عتيق عند نفس الية: “ فئئإذا كئئان اللئئه
ّد أبئئاه وأخئئاه وعشئئيرته إذا كئئانوا قد نفى اليمان عّمئئن وا
ّد الكفار البعئئدين عنئئه، فهئئو ّدين لله ورسوله، فمن وا محا

).262أولى بأن ل يكئئون مؤمنئئا “ ( نفئئس المصئئدر ص  
فليسمع الحكاما وأذنابهم هذا جيدا.

ئئئ قئئال حمئئد بئئن عئئتيق فئئي تعليقئئه علئئى كلما شئئيخ
 ومن اسئئتحل الحشيشئئة"السلما محمد بن عبد الوهاب: 

 في كتاب مفيئئد المسئئتفيد فئئي كفئئر تئئارك"كفر بل نزاع 
 ومئئئن اسئئئتحل مئئئوالةا المشئئئركين"التوحيدئئئئ، قئئئال: 

فكفره أعـظـمومظاهرتهم وإعانتهم علئئى المسئئلمين، 
ـمـن كـفـر ـهـذا، لن تحريآـْـم ذـلـك آَـكـد وأـشـد ـمـن

 للئئه] 280 مجموعة التوحيئئد ص [ " تحريآْم الحشيشة
درك يا شيخ حمد .

 ومن أحل"ئ قال شيخ السلما محمد بن عبد الوهاب: 
الركون إلى الكافرين وموادةا المشركين، فهو أعظم كفرا

 . ا ئ هئ.."ممن أحل الزنا بأضعاف مضاعفة 

فليس من"ئ قال الشوكاني في تفسيره لقوله تعالى: 
 أي من وليته في شئئيئ مئئن الشئئياء،": "الله في شيء 

 . ا ئ هئ."بل هو منسلخ عنه بكل حال 

ئ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعئئالى:
 قال شيخنا رحمه اللئئه تعئئالى إمئئاما الئئدعوةا السئئلمية،"

والداعي إلى الملة الحنيفية: أصل ديئئن السئئلما وقاعئئدته
أمران: 

المئئر بعبئئادةا اللئئه وحئئده، والتحريئئض علئئى ذلئئك،
والموالةا فيه، وتكفير من تركه .

النهئئي عئئن الشئئرك بئئالله فئئي عبئئادته، والتغليئئظ فيئئه
المختصئئر المفيئئد فئئي[ "والمعاداةا فيه وتكفير من فعله. 

.] 161عقائد أهل التوحيد ص 

ن عبئد الوهئاب:   إن"ئئ قئال الشئيخ المجئدد محمئد ب
النسان ل يستقيم له دين، ولو وّحد اللئئه، وتئرك الشئئرك،
إل بمعاداة المشركين، والتـصـريآْح لـهـم بالـعـداوة
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ُد ل، كما قال تعالى: (والبغض ًا َتِج لوم ُنوَن َق لؤِم ّلِه ُيآْ ِبال
ِما لو َـيـ لل للـِخـِر َوا ّدوَن ا لن ُيآـْـَوا ّد ـَمـ ّـلـَه حـَإـا َلُه ال ) َوَرـُسـو

ستة مواضع من السيرةا[) 22 الية من: المجادلة سورةا(
.] 24ئ مجموعة التوحيد ص 

ّده رحمئئه اللئئه تعئئالى لنئئواقض ئئئ وقئئال أيضئئا عنئئد عئئ
 الثامن: مظئئاهرةا المشئئركين ومعئئاونتهم علئئى"السلما: 

لنالمسلمين والدليل قوله تعئئالى: (  لم َوَم ّلُه َـتـَو لم َيآْ ُـكـ لن ِم
ّنُه ِإ لم ـَفـ لنـُهـ ّـلـَه ِإّن ِم لـهـِدي ل ال لومَا َيآْ للـَقـ ِلِميَن ا ّـظـا )ال

30مجموعة التوحيد ص [). 51 الية من: المائدةا سورةا(
[.

أجمئئع العلمئئاء سئئلفا"ئ قال عبد الرحمئئن بئئن حسئئن: 
وخلفا، من الصحابة والتابعين والئمة وجميع أهئئل السئئنة:
أن المرء ل يكون مسلما إل بئئالتجرد مئئن الشئئرك الكئئبر،
والبراءةا منئئه وممئئن فعلئئه، وبغضئئهم ومعئئاداتهم بحسئئب

المختصئئر [ ."الطاقة والقدرةا وإخلص العمال كلهئئا للئئه 
.] 161المفيد ص 

 قال"ئ قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: 
وما نجا من شرك هئئذا الشئئرك الكئئبر،"الماما ابن القيم: 

إل من جرد توحيده لله، وتقرب بمقت الكافرين إلئئى اللئئه
 ، فئئانظر رحمئئك اللئئه إلئئى قئئول المئئاما يتئئبين لئئك أن"

ـفـإن ـلـمالسئئلما ل يسئئتقيم إل بمعئئاداةا أهئئل الشئئرك، 
 ."، واللئئه أعلئئم يآْعادهم فهو منهم وإن ـلـم يآْفعـلـه

.]الجامع الفريد ص [

ئ قال عبد الرحمن بن حسئئن وهئئو يتحئئدث عئئن بعئئض
 المئئر الثئئاني: انشئئراح الصئئدر لمئئن"نئئواقض التوحيئئد: 

ّدةا أعداء الله كمئئا قئئال تعئئالى: (  لنأشرك بالله وموا ِك َل َو
لن لفِر َشَرَح َم ُك لل ًا ِبا لدر لم َص ليـِهـ َل ّـلـِه ـِمـَن َغـَضـٌب َفَع ال

لم َلُه َذاٌب َو ِظيٌم َع )106 اليئئة مئئن: النحئئل سئئورةا() َع
َأّنإلئئى قئئوله: (  ّلـَه َو لهـِدي ل ال لومَا َيآْ للَقـ َـكـاِفِريآَْن ا لل )ا

فمن فعل ذلك فقد) ، 107 الية من: النحل سورةا(
، قئئالأبطل توحإيده ولو لم يآْفعل الـشـرك بنفـسـه

ُد ل(تعالى:  ًا َتِج لوم ُـنـوَن َق لؤِم ّلِه ُيآْ ِما ِـبـال لو َـيـ لل للـِخـِر َوا ا
ّدوَن لن ُيآَْوا ّد َم ّلَه حَإا َلُه ال من: المجادلة سورةا ) (َوَرُسو

 أخئئبر سئئبحانه أنئئه ل يوجئئد").قال شيخ السلما: 22 الية
ّده فليئئس بمئئؤمن، قئئال:  ّد كئئافرا، فمئئن وا "مئئؤمن يئئوا

 . إلى أن قال ئ"والمشابهة مظنة الموادةا فتكون محرمة 
ـوالة المئئر الثئئالث"عبئئد الرحمئئن بئئن حسئئن ئئئ:  : ـم
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المشرك والركون إليه ونـصـرته وإـعـانته بالـيـد أو
ـال َنّن َفل(  كمئئا قئئال تعئئالى: اللســان أو الـم ـو ُـك َت

ًا َـكـاِفِريآَْن َظِهيـر لل ).86 اليئئة مئئن: القصئئص سئئورةا) (ِل
.] 165المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد ص[

ئ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن فئئي رسئئالة
 والمرء قد يكره الشرك ويحب"إلى حمد بن عبد العزيز: 

التوحيد لكن يأتيه الخلل من جهة عئئدما الئئبراءةا مئئن أهئئل
الشرك، وترك موالةا أهل التوحيد ونصرتهم، فيكون متبعا
لهواه، داخل من الشرك في شئئعب تهئئدما دينئئه ومئئا بنئئاه،
تاركا من التوحيئئد أصئئول وشئئعبا، ل يسئئتقيم معهئئا إيمئئانه
الذي ارتضاه، فل يحب ول يبغض لله، ول يعادي ول يئئوالي
لجلل من أنشأه وسواه، وكل هذا يؤخذ من شئئهادةا أن ل

.] 396/ 8الدرر السنية ج[ .لله درك، "إله إل الله 

اعلم وفقنا اللئئه"ئ قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف: 
وإياك لما يحب ويرضئئى، أنئئه ل يسئئتقيم للعبئئد إسئئلما ول
دين إل بمعاداةا أعئئداء اللئئه ورسئئوله ومئئوالةا أوليئئاء اللئئه

.] 438ئ 437/ ص8الدرر السنية ج  [ ."ورسوله... 

 فالواجب على مئئن أحئئب نجئئاةا نفسئئه،"ئ وقال أيضا: 
وسلمة دينه، أن يعادي من أمئئره اللئئه ورسئئوله بعئئداوته،
ولو كان أقئئرب قريئئب فئئإن اليمئئان ل يسئئتقيم إل بئئذلك،

 ."والقيئئاما بئئه، لنئئه مئئن أهئئم المهمئئات وآكئئد الواجبئئات 
.]438/ 8الدرر السنية ج[

صئئّح أن"ئ قال ابن حزما الندلسي رحمه اللئئه تعئئالى: 
قول الله تعالى( ومن يتولهم منكئئم فئئإنه منهئئم) إنمئئا هئئو
على ظاهره، بئئأنه كئئافر مئئن جملئئة الكفئئار، وهئئذا حئئق ل

ّلئئى ج[ ."يختلف فيه اثنئئان مئئن المسئئلمين  / ص11 المح
138[.

):277/ ص1ئ قال الطبري رحمه الله في جئئامعه (ج
من تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم،"

أي من أهل دينهم وملتهم، فإنه ل يتولى متوّل أحد إل وهو
به وبدينه وما هو عليه راض وإذا رضيه ورضئئي دينئئه فقئئد

 ."عادى ما خالفه وسخط وصار حكمه حكمه

 إن الله حكم ول أحسن مئئن حكمئئه"ئ قال ابن القيم: 
لن( أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم لم َوـَمـ ّلُه َـتـَو َيآْ

لم ُك لن ّنُه ِم ِإ لم َف لنُه ) فئئإذا51 اليئئة مئئن: المائدةا سورةا ()ِم
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 . ا ئئئ"كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهئئم حكمهئئم 
هئ.

ـ أقوال الخلفّ ( المعاصريآْن): 

ئ قال شيخنا الحبيب أبو محمد المقدسي حفظئئه اللئئه:
ن أخئص خصئائص ملئة إبراهيئئم ومئن أهئم"  واعلم أن م

مهماتها التي نرى غالبية دعاةا زماننا مقصرين فيها تقصيرا
عظيما بل أكثرهم هجرها وأماتها: 

ئ إظهار البراءةا من المشركين ومعبوداتهم الباطلة.

ئئئ وإعلن الكفئئر بهئئم وبئئآلهتهم ومنئئاهجهم وقئئوانينهم
وشرائعهم الشركية.

ئ وإبداء العداوةا والبغضاء لهئئم ولوضئئاعهم ولحئئوالهم
الكفرية حتى يرجعوا إلى الله، ويئئتركوا ذلئئك كلئئه ويئئبرأوا

.] 20ملة إبراهيم ص  [ ."منه ويكفروا به 

فملئئة إبراهيئئم مئئن حيئئث أنهئئا إخلص"ئ وقئئال أيضئئا: 
العبادةا لله وحده وكفر بكل معبود سواه ل يصح أن تئئؤخر
أو تؤجل، بل ينبغي أن ل يبدأ إل بها، لن ذلك هو تماما مئئا
تحويه كلمة ل إله إل الله من النفئئي والثبئئات، وهئئو أصئئل
الدين وقطب الرحى في دعوةا النبياء والمرسلين ولجئئل

أن يزول عنك كل إشكال فهاهنا قضيتان: 

الولى: وهي البراءةا من الطواغيت واللهة الئئتي تعبئئد
من دون الله عز وجل والكفر بها، فهذه ل تؤخر ول تؤجئل

.. بل ينبغي أن تظهر وتعلن منذ أول الطريق.

الثانية: البراءةا من القواما المشركين هئئم أنفسئئهم إن
 قلت:] 24ئ23 ملة إبراهيم ص [ "أصروا على باطلهم. 

 .. نعم هذا ما" وله حفظه الله تفصيل مهم فليرجع إليه "
ل يرضاه الطئئواغيت فئئي حئئق أسئئيادهم مئن أئمئئة الكفئئر

واللحاد العالمي.

بالله عليكم، أين هؤلء الطواغيت من هذا النئئور الئئذي
حرموه والعياذ بالله، بئئل ارتمئئوا بيئئن أحضئئان المشئئركين
يمسحون الحاذي، ثم يأتي هئئؤلء المنبطحيئئن سئئواء مئئن
أصحاب ما يسئئمى ( الفكئئر)، أو مئئن أصئئحاب مئئا يسئئمى
زورا(الوسئئطية)، أو مئئن أصئئحاب مئئا يسئئمى أيضئئا زورا
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(السئئلفية)، ليقولئئوا أن هئئؤلء الطئئواغيت ولةا أمئئور، ول
يجوز الخروج عليهم، فياليتهم انبطحوا سرا وسكتوا، لكئئن
من يأخذ المنح والرواتب والسفار إلى سائر أنحاء العئئالم

وما إلى ذلك إن هم سكتوا ؟؟؟.

أل فض الله أفواهكم يا دعاةا السوء.

ئ قال الشيخ أبو بصير الطرطوسي حفظه الله تعئئالى:
 المئئوالةا الكئئبرى: تفضئئي بصئئاحبها إلئئى الكفئئر الكئئبر،"

والخروج من الملة، وصفة هذا النئئوع مئئن المئئوالةا تكئئون
بنصئئئرةا الكفئئئار والتحئئئالف معهئئئم ضئئئد المسئئئلمين، أو
بمعاونتهم على إنزال العذاب والفتنة بالمسلمين، وكئئذلك
بحبهئئم وحئئب مئئن يحبهئئم، ومعئئاداةا وبغئئض مئئن يبغضئئهم
ويعاديهم، فينعقد الولء والبراء على أساس موالةا الكفئئار
ومعاداتهم، فمن والى الكفار ووالوه وأحبوه وقربوه، ومن
عاداهم عادوه وأبغضوه وأبعدوه، فهذا النوع مئئن المئئوالةا
للمشركين، كفر أكبر يعد من أشد النواقض نقضا لليمئئان

فئئانظر إلئئى تطئئبيق .]23قواعئئد فئئي التكفيئئر ص[ ."
الطئئئواغيت لهئئئذه المئئئوالةا الكئئئبرى بحئئئذافيرها واللئئئه

المستعان.

وقد"ئ قال الشيخ أبو مصعب السوري فك الله أسره: 
أمر الله سئئبحانه وتعئئالى بكئئل وضئئوح المئئؤمنين بمئئوالةا
بعضهم بعضا، والئئبراءةا مئئن الكئئافرين، وعلئئى هئئذا بنيئئت
(عقيدةا الولء والبراء) وليست القضية قضئئية فرعيئئة مئئن
قضايا اليمان، بئئل هئئي قضئئية أساسئئية مرتبطئئة بأسئئاس
التوحيد، إذ يبنى عليها اليمئئان أو الكفئئر، ونسئئبة النسئئان

 .يقصد أمئئة اليمئئان، وأمئئة الكفئئر."لحدى هاتين المتين 
.] 146 ص 1دعوةا المقاومة السلمية العالمية ج[

وبنئئاء علئئى هئئاتين"ئ قال الشيخ محمئئد نعيئئم ياسئئين: 
المسلمتين ئ يقصد نفي اسئئتحقاق العبئئادةا لغيئئر اللئئه عئئز
وجل، وأيضا إظهار خصئائص الكفئئار أنهئئم ل يعبئئدون اللئه
ك ئئ يتحئدد حق العبئادةا ويطعنئون فئي الرسئالة وغيئر ذل
الموقف الذي يتفق مع الشهادتين من أعداء اللئئه وأعئئداء
دينه من الكفار والمشركين والمرتدين، ويتبين الحد الئئذي
يجب أن يقف عنده المسلم ول يتجاوزه من أجل الحفئئاظ
على دينه وإيمانه في معاملتهم وبناء العلقات معهم، وهو
الحد الذي ل يفهم من الوقوف عنده الموافقة على دينهم

فإذا تخطى المسلم ـهـذا الـحـدوالرضى عن كفرهم، 
ودخل في طاعة الكفار وأظـهـر الموافـقـة عـلـى
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ديآْنهم الباطل، وأـعـانهم علـيـه بالنـصـرة والـمـال،
ووالهم وقـطـع الـمـوالة ـمـع المـسـلمين، ورـفـع
علقته معهم على علقته مع المسلمين، وضّحى
ّد بالثانية من أجل الوـلـى فـقـد ـصـار منـهـم وارـتـ
عن ديآْنه وكان كافرا من أشد الـنـاس ـعـداوة لـلـه

اليمئئان،[ . "تعالى ورسوله صلى الله عليه وـسـلم
.] 136أركانه، حقيقته، نواقضه ص 

 اليمئئان، أركئئانه، حقيقتئئه،"ئ وقئئال أيضئئا فئئي كتئئابه: 
...ومن هنا يتبين أن موالةا": " 141 إلى140نواقضه ص 

ّد لهئئم، بئئالقوال الكفار تعني التقئئرب إليهئئم، وإظهئئار الئئو
والفعال والنوايا، وقد أشارت النصوص إلى كثير من هئئذه

المور التي تدخل النسان في الولء للكفار، من ذلك: 

ئ اتباع أهوائهم وقد نهى الله عن اتباعهئئا، قئئال تعئئالى:
لن( َل لرَضى َو لنَك َت ُد َع َيُهو لل ّنَصاَرىَ َول ا ـى ال ّـت ـَع حَإ ِـب ّت َت

لم َتُه ّل لل ِم َدىَ ِإّن ُق ّلِه ُه َدىَ ـُهـَو ال للـُهـ ِـئـِن ا َل لـعـَت َو َب ّت ا
لم َءُه لهَوا َد َأ لع ّلِذي َب َءَك ا ِم ـِمـَن َجا لـلـ للِع ـِمـَن َـلـَك ـَمـا ا

ّلِه لن ال ِلّي ِم ).120: البقرةا سورةا() َنِصيٍر َول َو

ـا(ئ وطاعتهم فيما يأمرون ويشيرون به، قال تعالى:  َيآـْ
ّيآَْها ّلِذيآَْن َأ ُنوا ا لن آََم ِطيُعوا ِإ ّلِذيآَْن ُت لم َكَفُروا ا ـ ُـك ّدو َيآُْر

َلــى لم َع ُك ِب لعَقــا ُبــوا َأ ِل لنَق َت آل سئئئورةا) (َخاِســِريآَْن َف
لع َولوقال سبحانه: (  ).149: عمران ِط لن ُت َـنـا ـَمـ لل لغَف َأ
َبُه لل لن َق َنا َع لكِر ) ، وقال28 الية من: الكهف سورةا) (..ِذ

ِإّن (..أيضئئا:  ِطيَن َو َيا ُيوحـُإـوَن الـّشـ َـلـى َل لم ِإ ِئِه َـيـا ِل لو َأ
لم ُك ُلو ُيَجــاِد لن ِل ِإ لم َو ُتُمــوُه لع َط لم َأ ُكــ ّن ُكوَن ِإ لشــِر )َلُم

).121 الية من: النعاما سورةا(

ُـنـوا َولئئئ والركئئون إليهئئم، قئئال تعئئالى: ( َك لر َـلـى َت ِإ
ّلِذيآَْن َلُموا ا ُكُم َظ َتَمّس ّناُر َف اليئئة مئئن: هود سورةا ) (ال

113.(

والركئئون هئئو الميئئل والرضئئى بمئئا يعرضئئونه علئئى
المسلم.

ومداهنتهم ومداراتهم ومجاملتهم على حسئئاب الئئدين،
ّدوا(قئئال عئئز وجئئل:  لو َو لدِهُن َل ُنوَن ُـتـ لدِه ُـيـ سئئورةا) (َف

).9: القلم
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ّد لهم، قال تعالى: ( ُد لوإظهار الو ًا َتِج لوم ُنوَن َق لؤِم ُيآْ
ّلِه ِما ِبال لو َي لل للِخِر َوا ّدوَن ا لن ُيآَْوا ّد َم ّلَه حَإا َلُه ال  )َوَرُسو

).22 الية من: المجادلة سورةا(

ويدخل فئئي جملئئة مئئا تقئئدما إكئئراما الكفئئار وتقريبهئئم،
وخاصئئة مئئن الحكئئاما، ومشئئاورتهم فئئي المئئور الهامئئة،
واتخئئاذهم بطانئئة مئئن دون المئئؤمنين، ومعئئاونتهم علئئى
ظلمهم ونصرتهم والتشبه بأعمئئالهم وعئئادتهم وتقاليئئدهم،
وأخذ المئة بوسئائل الئترغيب والئترهيب والعلما وغيرهئا
للتشئئبه بهئئم وتقليئئدهم فئئي شئئؤون الحيئئاةا، واسئئتعارةا

قوانينهم ومناهجهم في حكم المة وتربية أبنائها .

ويدخل فيه معاونتهم والتآمر و التخطيط معهم، وتنفيذ
مخططاتهم والدخول في تنظيماتهم وأحلفهم، والتجسس
من أجلهم، ونقل عورات المسلمين وأسئئرار المئئة إليهئئم

والقتال في صفهم.

ويئئدخل فيئئه اسئئتئمانهم وقئئد خئئونهم اللئئه عئئز وجئئل،
وتئوليتهم المراكئز الهامئة، وتنصئيبهم فئي أهئم الوظئائف

وأخطرها، وخاصة في الجيش والمرافق الهامة.

كما يئئدخل فيئئه تحسئئين أفكئئارهم ومنئئاهجهم وقيمهئئم
وتصوراتهم والدعوةا إليها وتفضئئيل علمئئائهم علئئى علمئئاء

المسلمين .

فمن اجتمعت عنده هذه المور، أو قدر منهــا،
وكان ذلك ـلـه خلـقـا وـعـادة و فـقـد أـقـاما اـلـدليل
على أنه راض بكفر الكافريآْن، فيكون مثلهم، بل
منهم ول يآْنجيه من الكفر إل إيآْمان جديآْــد وإقلع

 . للئئه دره وجئئزاه اللئئه خيئئرا.ولئئه" عن موالة الكفار
 وما بعدها. 141 وص 136كلما نفيس أيضا في ص 

/ص1ئ قال الشيخ ابن بئئاز رحمئئه اللئئه فئئي فتئئاويه(ج
 وقد أجمئئع علمئاء السئئلما علئئى أن مئن ظئئاهر"):ئئ 274

الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المسئئاعدةا
ّيآْـَهـا َيآـْـافهو كافر مثلهم، كما قال الله سبحانه: ( ّـلـِذيآَْن َأ ا

ُنوا ُذوا ل آََم ّتِخ َد َت َيُهو لل ّنـَصـاَرىَ ا َء َوال َـيـا ِل لو لم َأ لعـُضـُه َب
ُء َيا ِل لو لعٍض َأ لن َب لم َوَم ّلُه َتَو لم َيآْ ُك لن ّنُه ِم ِإ لم َف لنُه ّلَه ِإّن ِم ال

لهِدي ل لومَا َيآْ للَق ِلِميَن ا ّظا .") . 51: المائدةا سورةا() ال
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 ....إن"ئئئ قئئال الشئئيخ محمئئد بئئن سئئعيد القحطئئاني: 
دعوةا النبياء واحئئدةا، دعئئوةا لعبئئادةا اللئئه وحئئده، وإفئئراده
بالدينونة والتأله والحب والرضى بحكمه وشرعه، والبراءةا
من كئئل طئئاغوت معبئئود مئئن دون اللئئه سئئواء بالرغبئئة أو

ْدالرهبة، ( َق َل َنا َو ْث َع ٍة ُكئئّل ِفئئي َب ًء ُأّمئئ ُدوا َأِن َرُسئئول ُبئئ ْع ّلئئَه ا ال
ُبوا ِن َت ُغوَت َواْج ّطا الولء[) .36 الية من: النحل سورةا ) (ال

.]151 ئ 150والبراء في السلما ص 

ئ قال الشيخ الشهيد بإذن الله سيد قطئئب رحمئئه اللئئه
ِذ لتعالى عند قوله تعالى: ( ّتِخ ُنوَن َي ْؤِم ْلُم ِريَن ا ِف َكا ْل َء ا َيا ِل ْو َأ

ِنيَن.. ُدوِن ِمْن ْؤِم ْلُم ):28 اليئئة مئئن: عمران آل سورةا ) (ا
 لقئئد اسئئتجاش السئئياق القرآنئئي فئئي الفقئئرةا الماضئئية"

الشعور بأن المر كله لله، والقوةا كلها للئئه، والتئئدبير كلئئه
لله، والرزق كلئئه بيئئد اللئه، فمئئا ولء المئؤمن إذن لعئئداء
الله؟ إنه ل يجتمئئع فئئي قلئئب واحئئد حقيقئئة اليمئئان بئئالله
وموالةا أعدائه الذين يدعون إلى كتاب اللئه ليحكئم بينهئم
فيتولون ويعرضون..ومئئن ثئئّم جئئاء هئئذا التحئئذير الشئئديد،

ـووهذا التقرير الحاسم بخروج المسلم من إسلمه  إذا ـه
واـلـى ـمـن ل يآْرتـضـي أن يآْحـكـم كـتـاب الـلـه ـفـي
الحـيـاة، ـسـواء ـكـانت الـمـوالة بـمـودة القـلـب، أو

ّتـِخـِذ لبنصره أو باستنصاره ـسـواء، ( ُـنـوَن َيآْ لؤِم للُم ا
َكاِفِريآَْن لل َء ا َيا ِل لو لن َأ ِنيَن ُدوِن ـِمـ لؤِم للـُمـ لن ا لل َوـَمـ لفـَعـ َيآْ

ِلَك ليَس َذ َل ّلِه ِمَن َف ليٍء ِفي ال :عمئئران آل سئئورةا ) (َش
) ، هكذا ليس من الله في شيء، ل في صئئلة28 الية من

ول نسبة ول دين ول عقيدةا ول رابطة ول ولية، فهئئو بعيئئد
ون فيئه عن الله، منقطع الصئلة تمامئا فئي كئل شئيئ تك

.]في ظلل القرآن ج / ص  [ ."الصلت 

لنئ وقال عند قوله تعالى: (  لم َوَم ّلُه َتَو لم َيآْ ُك لن ّنُه ِم ِإ ـ ـَف
لم لنُه ")51 اليئئة مئئن: المائئئدةا سورةا ) (ِم فئئإنه إذا كئئان: 

اليهود والنصارى بعضئئهم أوليئئاء بعئئض فئئإنه ل يتئئولهم إل
من هو منهم، والفرد الذي يتئئولهم مئئن الصئئف المسئئلم،
"يخلع نفسه من الصف ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف 

 وينضم إلى الصف الخر لنئئه هئئذه هئئي النتيجئئة"السلما 
.]في ظلل القرآن ج / ص [ ."الطبيعية الوقعية 

 أضواء البيئئان"ئ قال الشيخ الماما الشنقيطي صاحب 
 ذكئر فئي" عند آيئة المائئدةا: "في إيضاح القرآن بالقرآن 

هئئذه اليئئة الكريمئئة أن مئئن تئئولى اليهئئود والنصئئارى مئئن
ّليه إياهم   . ( ج / )."المسلمين فإنه يكون منهم بتو
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فهذه اليئئة الكريمئئة فيهئئا"ئ وقال عند آية آل عمران: 
بيئئان لكئئل اليئئات القاضئئية بمنئئع مئئوالةا الكفئئار مطلقئئا
وإيضاح، لن محل ذلك في حالة الختيار، وأما عند الخوف
و التقية، فيرخص في موالتهم، بقدر المداراةا التي يكتفي
بها شرهم، ويشئئترط فئئي ذلئئك سئئلمة البئئاطن مئئن تلئئك

ويآْفهم ـمـن ـظـواهر ـهـذه" إلى أن قال: "الموالةا ... 
ـة ـارا، رغـب اليآْات أن من تولى الكفار عمدا واختـي

 ."فيهم أنه كافر مثلهم

ئ قال الشيخ عبد الرحمن السئئعدي رحمئئه اللئئه تعئئالى
لن(  عند آية المائدةا لم َوَم ّلُه َـتـَو لم َيآْ ُـكـ لن ّنُه ِم ِإ ـ لم ـَف لنـُهـ  )ِم

لن التولي الـتـاما "):ئئ 51 اليئئة مئئن: المائئئدةا سورةا(
يآْوجب النتقال إلى ديآْنهم، والتولي القليل يآْدعو
إلى الكثير، ـثـم يآْـنـدرج ـشـيئا فـشـيئا حـإـتى يآْـكـون

.]تفسير السعدي ص [ ." العبد منهم

ئ والن إليك أخي الموحئئد فتئئوى للشئئيخ أحمئئد شئئاكر
المحدث العلمة النحرير رحمه الله تعالى رحمئئة واسئئعة،
وهذه الفتوى مشهورةا عنه في قتال النجليز والفرنسئئيين
ن أعئانهم مئن المسئلمين، وهئذه ومن شئابههم وحكئم م

" نقلتهئئا مئئن كتئئاب " كلمئئة الحئئق "الفتئئوى مئئن كتئئابه: 
...ئئ 104حقيقة الحئئرب الصئئليبية الجديئئدةا ص   للشئئيخ" 

يوسف العييري رحمه الله تعالى وهذا نصها: 

 بيان إلى المة المصرية خاصة وإلى المئئة العربيئئة" 
أما التعاون مع النجليز بئئأي نئئوع مئئن: ("والسلمية عامة

أنواع التعاون، قئئّل أو كئئثر، فهئئو الئئردةا الجامحئئة، والكفئئر
ول ينفع معه تئأول، ول ينجئئيالصراح، ل يقبل فيه اعتذار، 

من حكمه عصبية حمقاء، ول سياسئئة خرقئئاء، ول مجاملئئة
هي النفئئاق، سئئواء أكئئان ذلئئك مئئن أفئئراد أو حكومئئات أو
زعماء، كلهم في الكفر والردةا سواء، إل من جهل وأخطأ،
ثم استدرك فتاب وأخئئذ سئئبيل المئؤمنين، فأولئئئك عسئئى
اللئئه أن يتئئوب عليهئئم، إن أخلصئئوا للئئه، ل للسياسئئة ول

للناس.

وأظنني قد استطعت البانئئة عئئن حكئئم قتئئال النجليئئز
وحكئئم التعئئاون معهئئم بئئأي لئئون مئئن ألئئوان التعئئاون أو
المعاملة، حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية،
مئئن أي طبقئئات النئئاس كئئان، وفئئي أي بقعئئة مئئن الرض

يكون.
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وأظن أن كل قارئ ل يشك الن، في أنه مئئن البئئديهي
الذي ل يحتاج إلى بيان أو دليل: أن شأن الفرنسئئيين فئئي
هذا المعنى شأن النجليز، بالنسبة لكل مسلم علئئى وجئئه
الرض، فئئإن عئئداء الفرنسئئيين للمسئئلمين، وعصئئبيتهم
الجامحئئة فئئي العمئئل علئئى محئئو السئئلما، وعلئئى حئئرب
السلما، أضعاف عصبية النجليز وعدائهم، بل هئئم حمقئئى
في العصبية والعداء، وهم يقتلون إخواننئئا المسئئلمين فئئي
كل بلد إسئئلمي لهئئم فيئئه حكئئم أو نفئئوذ، ويرتكبئئون مئئن
الجرائم والفظائع ما تصغر معه جرائم النجليز ووحشيتهم
وتتضئئاءل، فهئئم والنجليئئز فئئي الحكئئم سئئواء، دمئئاؤهم
وأموالهم حلل في كئئل مكئئان، ول يجئئوز لمسئئلم فئئي أي
بقعة من بقاع الرض أن يتعاون معهم بأي نوع مئئن أنئئواع
التعئئاون، وإن التعئئاون معهئئم حكمئئه حكئئم التعئئاون مئئع
ّيئئا كئئان لئئون النجليز: الردةا والخروج من السلما جملة، أ

المتعاون معهم أو نوعه أو جنسه.

وما كنت يوما بالحمق ول بالغر، فأظن أن الحكومئئات
فئئي البلد السئئلمية ستسئئتجيب لحكئئم السئئلما، فتقطئئع
العلقات السياسية أو الثقافية أو القتصئئادية مئئع النجليئئز

أو الفرنسيين.

ّني أراني أبصر المسئئلمين بمواقئئع أقئئدامهم، وبمئئا ولك
أمرهئئم اللئه بئه، وبمئا أعئد اللئه لهئم مئن ذل فئي الئدنيا
وعئئذاب فئئي الخئئرةا إذا أعطئئوا مقئئاد أنفسئئهم وعقئئولهم

لعداء الله.

وأريئئد أن أعرفهئئم حكئئم اللئئه فئئي هئئذا التعئئاون مئئع
أعدائهم، الذين استذلوا وحاربوهم في دينهم وفي بلدهم،
وأريئئد أن أعرفهئئم عئئواقب هئئذه الئئردةا الئئتي يتمئئرغ فئئي

حمأتها كل من أصر على التعاون مع العداء.

أل فليعلم كل مسلم في أي بقعة من بقاع الرض أنئئه
إذا تعاون مئئع أعئئداء السئئلما مسئئتعبدي المسئئلمين، مئئن
الجليز والفرنسيين وأحلفهئئم وأشئئهابههم، بئئأي نئئوع مئئن
أنواع التعاون، أو سالمهم فلم يحاربهم بما استطاع، فضل
عن أن ينصرهم بالقول أو العمل على أخوانهم في الدين،
ّلى فصئئلته باطلئئة، أو إنه إن فعل شئئيئا مئئن ذلئئك ثئئم صئئ
تطهر بوضوء أو غسئئل أو تيمئئم فطهئئوره باطئئل، أو صئئاما
فرضا أو نفل فصومه باطل، أو حئئج فحجئئه باطئئل، أو أدى
زكئئاةا مفروضئئة، أو أخئئرج صئئدقة تطوعئئا فزكئئاته باطلئئة
مئئردودةا عليئئه، أو تعبئئد لربئئه بئئأي عبئئادةا فعبئئادته باطلئئة
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مردودةا عليه، ليس له في شيء من ذلئئك أجئئر بئئل عليئئه
فيه الثم والوزر.

أل فليعلم كل مسلم: أنه إذا ركب هذا المركئب الئدنئ
حبط عمله، من كل عبادةا تعبد بها لربئئه قبئئل أن يرتكئئس
في حمأةا هذه الردةا الئئتي رضئئي لنفسئئه، ومعئئاذ اللئئه أن
يرضى بها مسلم حقيق بهذا الوصف العظيئئم يئئؤمن بئئالله

ورسوله.

ذلك بأن اليمئئان شئئرط فئئي صئئحة كئئل عبئئادةا، وفئئي
ن الئدين بالضئرورةا، ل ديهي معلئوما م قبولهئا، كمئا هئو ب

يخالف فيه أحد من المسلمين.

لنوذلك بأن الله سبحانه يقول: ( لر َوَم لكُف ِلليآَْمــاِن َيآْ ِبا
لد ِبَط َفَق ُلُه حَإ للِخَرِة ِفي َوُهَو َعَم للَخاـِسـِريآَْن ـِمـَن ا )ا

).5 الية من: المائدةا سورةا(

ُلوَن َولوذلك بأن الله يقول: ( لم َيآَْزا ُك َن ُلو ِت ّـتـى ُيآَْقا حَإ
لم ـ ُـك ّدو لن َيآُْر ـ لم ـَع ـ ُـك ِن َطاُعوا ِإِن ِديآْ َت لـسـ لن ا ـ لد َوـَم ـِد َـت لر َيآْ

لم ُك لن لن ِم ِنِه َع لت ِديآْ َيُم ِـئـَك َـكـاِفٌر َوُهَو َف َل ُأو لت َف َـطـ ِب حَإ
لم ُلُه لعَما َيا ِفي َأ لن ّد للِخَرِة ال ِئَك َوا َل ُأو لصَحاُب َو ـاِر َأ ّـن ال

لم ُدوَن ِفيَها ُه ِل ).217 الية من: البقرةا سورةا) (َخا

ّيآَْها َيآْاوذلك بأن الله تعالى يقول: ( ّـلـِذيآَْن َأ ُـنـوا ا ل آََم
ُذوا ّتِخ َد َت َيـُهـو لل ّنـَصـاَرىَ ا َء َوال َـيـا ِل لو لم َأ لعـُضـُه ُء َب َـيـا ِل لو َأ

لعٍض لن َب لم َوَم ّلُه َـتـَو لم َيآْ ُـكـ لن ّنُه ِم ِإ لم ـَفـ لنـُهـ ّـلـَه ِإّن ِم ل ال
لهِدي لومَا َيآْ للَق َتَرىَ ا ِلِميَن، َف ّظا ّلِذيآَْن ال لم ِفي ا ِبِه ـو ُـل ُق
لم ُيآَْساِرُعوَن َمَرٌض ُلوَن ِفيِه لخَشى َيآُْقو لن َن َنا َأ َب ـي ُتـِص
ٌة ِئَر ّـلـُه َفَعـَسـى َدا لن ال ِتَي َأ لأ لـتـِح َيآـْـ للَف لو ِبا لـمـٍر َأ لن َأ ـِمـ
لـنـِدِه ِبُحوا ِع لـصـ ُي َـلـى َف لم ـِفـي َأـَسـّروا ـَمـا َع لنُفـِسـِه َأ

َيآُْقوُل ّلِذيآَْن َناِدِميَن، َو ُنوا ا ّلِذيآَْن َأَهُؤلِء آََم لقَسُموا ا َأ
ّلِه َد ِبال له لم َج ِنِه ليآَْما لم َأ ّنُه لم ِإ ُك لت َلَمَع ـ َـط ِب لم حَإ ُلُه ـا لعـَم َأ

َبُحوا لص َأ ).53- 51: المائدةا سورةا() َخاِسِريآَْن َف

ّلِذيآَْن ِإّن(وذلئئك بئئأن اللئئه سئئبحانه يقئئول:  ّدوا ا َـتـ لر ا
ـى َـل لم َع ـاِرِه َـب لد لن َأ ـ ـِد ـِم لـع ـا َب ـَن ـَم ّـي َب ـُم َت َدىَ َلـُه ـ للـُه ا

َطاُن لي لم ـَسـّوَل الـّشـ َـلـى َلـُهـ لم َأ ِـلـَك َو َذ لم،  لم َلـُهـ ّنُه َأ ِـبـ
ُلوا ّلِذيآَْن َقا ّزَل َمـا َكِرُهوا ِل ّلـُه َن لم ال ُك ِطيُع ُن ِفـي َسـ

ـِض لـع ـِر َب لـم َلل ـُه ا ّـل ـُم َوال َـل لع ـفَّ َيآْ لـي َك لم، َف ـَراَرُه لـس َذا ِإ ِإ
لتُهُم َـكـُة َـتـَوّف ِئ للَمل ُبوَن ا لـضـِر لم َيآْ لم، ُوـُجـوَهُه َـبـاَرُه لد َأ َو

ِلَك ّنُهُم َذ َأ َبُعوا ِب ّت لسَخَط َما ا ّلَه َأ َكِرُهوا ال َنُه َو لضــَوا ِر

)127(والجهاد التوحيد منبر



نثر الدر في تفنيد 
شبهة كفر دون كفر

َبَط لحإ َأ لما َف َأ لم،  َلُه لعـَمـا ّـلـِذيآَْن حَإـِسـَب َأ لم ـِفـي ا ِبِه ُـلـو ُق
لن ـَمـَرٌض لن َأ ـ لـخـِرَج َـل ـُه ُيآْ ّـل لو ال ـ َـل لم، َو َنُه لـضـَغا ُء َأ َنـَشـا

لم َكُه َنا ليآْ لم ََلَر َتُه لف َلَعَر لم َف لم ِبـِسـيَماُه ّنـُهـ لعِرَف َت َل ـِفـي َو
لحِن لوِل َل للَق ّلُه ا َلُم َوال لع لم َيآْ ُك ّن ُلَو لب َن َل لم، َو ُك َل لعَما ـى َأ ّـت حَإ
َلَم لع للُمَجاِهِديآَْن َن لم ا ُك لن ِبِريآَْن ِم ُلَو َوالّصا لب َن لم، َو ُك َباَر لخ َأ

ّلِذيآَْن ِإّن ّدوا َكَفُروا ا لن َوَص ِبيِل َع ّـلـِه ـَسـ َوـَشـاّقوا ال
لن الّرُسوَل لعِد ِم ّيَن َما َب َب َدىَ َلُهُم َت ـ للـُه لن ا ـ ـّروا َـل َيآْـُض

ّلَه ًا ال ليئ ِبُط َش لح ُي لم َوَس َلُه لعَما ّيآَْها َيآْا، َأ ّلِذيآَْن َأ ُنــوا ا آََم
ــوا ِطيـُع ــَه َأ ّـل ــوا ال ِطيـُع َأ ــوَل َو ــوا َول الّرـُس ُـل ِط لب ُت

ِإّن لم،  ُك َل لعَما ّلِذيآَْن َأ ّدوا َكَفُروا ا لن َوَص ِبيِل َع ـِه َس ّـل ال
ُتوا ُثّم لم َما لن ُكّفاٌر َوُه َل لغِفَر َف ّلُه َيآْ لم، َفل ال ُنوا َلُه َتِه

لدُعوا َت َلى َو ِم ِإ لل ُـتـُم الـّسـ لن َأ لوَن َو َـلـ لع َلل ّـلـُه ا لم َوال ُـكـ َمَع
لن َل لم َو ُك ِتَر لم َيآْ ُك َل لعَما ).35 -25: محمد سورةا) (َأ

أل فليعلئئم كئئل مسئئلم وكئئل مسئئلمة أن هئئؤلء الئئذين
يخرجون على دينهم ويناصرون أعداءهم مئئن تئئزوج منهئئم
فزواجه باطل بطلنئئا أصئئليا، ل يلحقئئه تصئئحيح ول يئئترتب
عليه أي أثر من آثار النكاح من ثبوت نسب وميراث وغيئئر
ذلك، وأن من كان منهم متزوجا فقد بطئئل زواجئئه كئئذلك،
وأن من تئاب منهئئم ورجئئع إلئئى ربئئه وإلئئى دينئئه، وحئئارب
عدوه ونصر أمته، لم تكن المرأةا التي تزوجها حئئال الئئردةا
ولم تكن المرأةا التي ارتدت وهي قئئي عقئئد نكئئاحه زوجئئا
له، ول هي في عصئئمته، وأنئئه يجئئب عليئئه بعئئد التوبئئة أن
يستأنف زواجه بها فيعقد عليها عقدا صحيحا شئئرعيا، كمئئا

هو بديهي واضح.

أل فليحتط النساء المسلمات، في أي بقعئئة مئئن بقئئاع
الرض ليتئئوثقن قبئئل الئئزاوج، مئئن أن الئئذين يتقئئدمون
لنكاحهن ليسوا من هذه الفئة المنبوذةا الخارجة عن الدين
حيطة لنفسهن ولعراضهن، أن يعاشرن رجئئال يظنئئونهن
أزوجا وليسوا بأزواج، بأن زواجهم باطل في دين اللئئه، أل
فليعلئئم النسئئاء المسئئلمات اللئئئي ابتلهئئن اللئئه بئئأزواج
ارتكسوا فئئي حمئئأةا هئئذه الئئردةا، أنئئه قئئد بطئئل نكئئاحهن،
وصرن محرمات على هؤلء الرجئئال ليسئئوا لهئئن بئئأزواج،
حئئتى يتوبئئوا توبئئة صئئحيحة عمليئئة ثئئم يئئتزوجوهن زواجئئا

صحيحا جديدا.

أل فليعلم النساء المسئئلمات أن مئئن رضئئيت بئئالزواج
من رجل هذه حاله وهي تعلم حاله، أو رضيت بالبقئئاء مئئع
زوج تعرف فيه هذه الردةا، فإن حكمها وحكمه فئئي الئئردةا

سواء .
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ومعئئاذ اللئئه أن ترضئئى النسئئاء المسئئلمات لنفسئئهن
ولعراضهن ولنساب أولدهن ولدينهن شيئا من هذا.

أل إن المر جئئد ليئئس بئئالهزل، ومئئا يغنئئي فيئئه قئئانون
يصئئدر عقوبئئة المتعئئاونين مئئع العئئداء، فمئئا أكئئثر الحيئئل
للخروج مئئن نصئئوص القئئوانين، ومئئا أكئئثر الطئئرق لتبرئئئة

المجرمين، بالشبهة المصطنعة، وباللحن في الحجة.

ولكن المة مسئئؤولة عئئن إقامئئة دينهئئا، والعمئئل علئئى
نصرته في كل وقت وحين، والفراد مسئئؤولون بيئئن يئئدي
الله يوما القيامة عّما تجترحه أيديهم، وعّمئئا تنطئئوي عليئئه

قلوبهم.

فلينظر كل امرئ لنفسه، وليكن سياجا لدينه من عبث
العابثين وخيانة الخائنين.

وكل مسلم إنما هو على ثغر من ثغور السلما، فليحذر
أن يؤتى السلما من قبله.

وإنما النصر من عند الله، ولينصئئرن اللئئه مئئن ينصئئره.
انتهى كلمه رحمه الله تعالى."

هذه أخي الموحد فتوى الشيخ أحمد شاكر رحمئئه اللئئه
تعالى في شأن قتال المحتليئئن، وبيئئان حكئئم مئئن أعئئانهم
مئئن المسئئلمين، وحكئئم مئئن يفعئئل ذلئئك الئئردةا الجامحئئة
والكفر الصراح، سواء كان فردا أو جماعة أو دولة، فالكل
سواء في الحكم، أل فليعلئئم هئئؤلء الطئئواغيت أن الحكئئم
يطالهم ويشملهم، فئئأي إسئئلما يبقئئى لهئئم وهئئم يعطلئئون
شرع الله تعالى كلية، ويستبدلونه بشرائع أخئئرى وضئئعية،
وهئئم يرجعئئون فئئي كئئل أمئئورهم إلئئى الدسئئتور الكفئئري
الوضئئعي وإلئئى قئئوى الكفئئر العالميئئة فئئي أمئئور الئئدول
والعلقئئات بينهئئا، وهئئم يتولئئون الكفئئار وهئئم فئئي حلفهئئم
وخندقهم وصئئفهم، وهئئم يقيمئئون قواعئئد العئئدو الصئئليبي
الصهيوني على أراضي السلما، أراضي التوحيد المباركئئة،
وهم يعقئئدون المواثيئئق والمعاهئئدات مئئع الئئدول لمحاربئة
التوحيد وأهله، فأي إسلما بقي بالله عليكم يا من تقولئئون

 ؟؟؟." كفر دون كفر"وتدندنون ب: 

واقض ات ون ل يمكن لي عاقل يئرى كئل هئذه الكفري
التوحيد أن يقول أن هؤلء مسلمون حئئراما دمهئئم ومئئالهم
ول يجوز منابذتهم والخروج عليهم، فل يقول هذا عاقل بل
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ل يقول هذا مئئن لئئديه أدنئئى مسئئكة مئئن فهئئم ونظئئر، ول
يقول بهذا القول الفاحش الشنيع إل مرجئ خئئبيث جاهئئل

بالدين أو كافر طاغوت مثلهم والعياذ بالله .

أل فليعلم فليحذر كل مسلم وكل مسلمة في أي بقعة
مئئن بقئئاع الرض مئئن مناصئئرةا الكفئئار ومباركئئة أفعئئالهم
وأعمالهم والثناء عليهم وإجللهم، فهئئؤلء قئئد أذلهئئم اللئئه
تعالى ومحقهم وسخط عليهم وأخزاهئئم، فكيئئف تعئئّز مئئن

فل عزيز إل من أعزه الله تعالى. أذل الله؟؟

وكيف تقربهم وقد أبعدهم الله تعالى؟؟ 

أل فليعلئئم أذنئئاب الطئئاغوت وعلمئئاء البلط أن الحئئق
أبلج وواضح وضوح الشمس في كبد السماء، أل فليعلمئئوا
أن الحساب شديد، فليقولوا كلمة الحئئق ول يخشئئون فئئي
الله تعالى لومة لئم، فل بارك اللئئه فئئي علئئم مكتئئوما، ول
بارك الله فيمن يرى الكفر بأما عينيه ول يحرك سئئاكنا، أل
فليعلم بأن الرضى بالكفر كفر، فسئئبحان اللئئه، بئئأي ديئئن

يدينون؟؟

وعلى أي منهج يسيرون ؟؟ 

وأي فكر يحملون؟؟

وأي عقيدةا يعتقدون؟؟.

والله إنها لطامة كبرى، وفاجعة عظمى، ونازلة كئئبرى،
ة النبيئاء عليهئم الصئلةا لّما تئرى العلمئاء الئذين هئم ورث
والسلما يسيرون ويلهثون وراء الطواغيت من أجل رغيف
لى اللئه عليئه وسئلم:  "خبز، ألم يقفوا عند قول النبي ص

 ؟؟." من أتى أبواب السلطين افتتن

إن النئئاظر فئئي تاريئئخ المئئة وتاريئئخ جهادهئئا، وجهئئاد
الشئئعوب ضئئد المسئئتعمرين يجئئد أن النئئواةا الولئئى هئئم
العلماء الذي هئئم وقئئود الجهئئاد، وحملئئة المشئئعل، فهئئاهو
شيخ السئئلما ابئئن تيميئئة يشئئعل روح الجهئئاد ضئئد التتئئار،

 المبئئارك ضئئد1954والعلماء كثر، وفي الجزائر في جهاد 
فرنسا، كان النواةا الولى هي جمعيئئة العلمئئاء المسئئلمين
بقيادةا العلمة السئئلفي الشئئيخ المجاهئئد عبئئد الحميئئد بئئن
باديس رحمه الله تعالى، فانظر أخي رغم غياب المرجعية
السياسية إل أن الجهاد كئئان قائمئئا ضئئد المحتليئئن بفضئئل
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الله أول، ثم بفضل هؤلء العلمئئاء العئئاملين، وهكئئذا يّسئئر
الله تعالى فتحررت بلدان المسلمين مئئن أدران الشئئرك،
ولكن المؤسف له أن المحتل تئئرك مسئئمارا معلقئئا علئئى
ّباهم في مدارسه ومعاهئئده جداران تلك البلدان وهو من ر
ّيأهم لحكم البلدان السلمية وصدق الكذوب عئئدو اللئئه وه

 حين صّرح أنه سيعود إلى الجزائر، والدهى أن" ديغول "
العلماء ول أقول الكل طبعا قد انجروا معهم إمئئا رغبئئة أو
رهبة، فركنئئوا إليهئئم وداهنئئوهم وسئئاكنوهم وصئئفقوا لهئئم
وضحكوا لهم ووقفوا على قصورهم وارتموا بين أحضانهم
والعياذ بالله تعالى، فوقع ما وقع ويقع الن من تخذيل عن
الجهئئاد وتثئبيط عنئه، وبعئد عئئن كتئاب اللئئه تعئالى وسئئنة
رسئئوله صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم، فئئأين العهئئد والشئئهادةا

َداللهيئئة قئئال تعئئالى: ( ّـلـُه ـَشـِه ّـنـُه ال َـلـَه ل َأ ـُهـَو ِإّل ِإ
َكُة ِئ للَمل ُلو َوا ُأو ِم َو لل للِع ًا ا ِئم لسِط َقا للِق آل سئئورةا) ( ِبا

) ؟؟.18 الية من: عمران

فيا عباد الله: 

إن المانئئة ثقيلئئة جئئدا، والحسئئاب عسئئير، فئئأول مئئن
تسّعر بهم النار هم العلماء، وكونوا كسحرةا فرعون الذين
ن تبرؤوا من الكفر والشرك وأعلنوا توحيدهم وبراءتهئم م
الطاغوت أماما المل، وصبروا علئئى الذى والظلئئم، وقئئالوا

لقِض( لفرعون:  لنَت َما َفا ـا َقاٍض َأ ّنـَم لقـِضـي ِإ ـِذِه َت ـَه
َة َيا للَح َيا ا لن ّد )، فعئئذاب اللئئه72 اليئئة مئئن: طه سورةا) (ال

أشد من عذاب السلطان، ونار الله تعالى ذكره أشد حئئرا
من نار السلطان الفانية.

ــاء ــوا أبـن ــاء الـخــرة ول تكوـن ــوا أبـن أل فكوـن
َـتـاُع َفـَمـا: (الدنيا.قال تعالى َـيـاِة َم للَح َيا ا لن ّد ـِفـي اـلـ

للِخَرِة ِليٌل ِإّل ا ) .38 الية من: التوبة سورةا ()َق

وكفاكم تخويفا أن الله تعالى قال في كتابه وهو أصدق
ـِذيآَْن ِإّن(القئئائلين:  ّـل ُتـُمـوَن ا لك ـا َيآْ لـنـَزَل ـَم ـُه َأ ّـل ـِمـَن ال

َتاِب ِك لل َتُروَن ا لش َيآْ ًا ِبِه َو ِليلً َثَمن ِئَك َق َل ُلوَن ـَمـا ُأو ُك لأ َيآـْـ
لم ِفــي ِنِه ُطــو ـاَر ِإّل ُب ّـن ّلُمُهــُم َول ال َك ـُه ُيآْ ّـل لومَا ال ـ َيآـْ

ـِة َياـَم للِق لم َول ا ـ ّكيـِه لم ُيآَْز ـ َلـُه َذاٌب َو ـ ـَك ـَع ِـئ َل ُأو ـٌم،  ِلـي َأ
ّلِذيآَْن َتَرُوا ا لش َلَة ا َدىَ الّضل للُه َذاَب ِبا للَع لغِفَرِة َوا للَم ـا ِـب

لم َفَما َبَرُه لص َلى َأ ّناِر َع ).175 -174: البقرةا سورةا) (ال

أل يكفي هذا يا عباد الله ؟؟؟.
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ولكن باب التوبة مفتوح والحمد لله تعئئالى قئئال صئئلى
 ."إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر "الله عليه وسلم: 

فالتوبة التوبة . الوبة الوبة إلى الله تعالى، فوالله ل صبر
لنا على النار، ل صبر لنا على النار، ل صبر لنا على النار.

أعاذنا الله وإياكم منها.
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الجابة المختصرة على شبهات من
ّنع على هذه الدعوة المنتصرة ش

قبئئل أن نختئئم الكتئئاب ئئئ نسئئأل اللئئه تعئئالى الخلص
والقبول فيه ئئئ رأيئئت مئئن الئئواجب علئئّي أن أسئئطر هئئذه

الجابات، فنقول وبالله تعالى التوفيق والسداد: 

كثير مئئن الشئئانئين والحاقئئدين علئئى منهجنئئا وكتاباتنئئا
ّللئئون حقئئدهم وكتابات مشايخنا الحبة وعلمائنئئا الجلئئة يع

ذلك بتعليلت ساقطة، تنحصر في ثلث نقاط: 

الولى: تكفير الـحـاكم ( وّلة الـمـر) واـلـدعوة
إلى الخروج عليهم.

الثانية: تكفير المجتمعات المـسـلمة أي تكفـيـر
الشعوب.

ــــاء ــــى كلما العلـم ــــروج عـل ــــة: الـخ الثالـث
ومخالفتهم .

وهذه كلها أخي الموحد شبهات ساقطة، وتقويلت لئئم
نقل بها، فليس هذا ما ندعو إليه، صحيح أننا نكفر الحكئئاما
ونئئدعو إلئئى الخئئروج لكئئن تأمئئل أخئئي أنئئي وضئئعت بيئئن

 وهئئذا يعنئئي أننئئا ل نكفئئر ول" ولةا المئئر "قوسين كلمئئة 
نخرج على ولّي المر الحقيقي الموحد المسلم، أما غيئئره
كحكاما الردةا في هذا الزمان فنحن نكفرهم ونخرج عليهم
ّفئئر إل ول كرامة، وأقول هنا أننئئا وللئئه الحمئئد والمنئئة ل نك
من ثبت كفره، وثبتت فيه الشروط وانتفت عنئئه الموانئئع،
أن السئلمة، أي كمئا أن فالتكفير حكئم شئرعي شئأنه ش
السئئلمة حكئئم شئئرعي فكئئذلك التكفيئئر حكئئم شئئرعي،
والتكفير من مسائل السماء والحكاما، قال شيخ السئئلما

 اعلئئم أن مسئئائل التكفيئئر"ابن تيمية رحمه اللئئه تعئئالى: 
والتفسيق هي مسائل السماء والحكئئاما الئئتي يتعلئئق بهئئا
الوعئئد والوعيئئد فئئي الئئدار الخئئرةا، وتتعلئئق بهئئا المئئوالةا
والمعاداةا والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا، فإن
الله سئئبحانه أوجئئب الجنئئة للمئئؤمنين وحئئّرما الجنئئة علئئى
"الكافرين، وهذا من الحكاما الكلية في كل وقت ومكئئان 

من كتاب عقيدةا أدعياء السلفية في ميئئزان أهئئل السئئنة[
 ئئئئ دار9والجماعئئئة لمحمئئئد بئئئو النيئئئت المراكشئئئي ص

.]البيارق
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وشيخ السلما رحمه الله تعالى قد وّفى واستوفى في
كلمه هذا وبين أن التكفير ل يكون مئئن أجئئل التكفيئئر بئئل
لقامة دين الله تعالى وحكمئئه وشئئرعه فللمسئئلم أحكئئاما
(حقوق وواجبات) وللكافر والمرتد أحكاما أيضا، فل يمكئئن
أن يتساوى المسلم والكافر في الحقوق من أخوةا ومحبئئة
وموالةا وغير ذلك، فهئذا مئن الشئطط، ومسئئائل اليمئان
والكفر من المسائل التي يجب علينا تعلمها والعتنئئاء بهئئا
حتى نكون على بصيرةا من أمرنا، وعلى هدى مئئبين، قئئال

 اعلئئم أن هئئذه"شئئيخ السئئلما محمئئد بئئن عبئئد الوهئئاب: 
المسائل من أهم ما ينبغي للمئئؤمن العتنئئاء بئئه، لئّل يقئئع
ّين لئئه السئئلما والكفئئر، في شيء منها وهو ل يشعر، وليتب
ّين له الخطأ من الصواب، ويكون على بصيرةا في حتى يتب
دين الله، ول يغتّر بأهئئل الجهئئل والرتيئئاب وإن كئئانوا هئئم

.]من نفس المصدر السابق[ "الكثرين عددا

فئئالتكفير حكئئم شئئرعي، ووسئئيلة للحفئئاظ علئئى هئئذا
الدين العظيم، فنحن ولله الحمد والمنة نئئدعو إلئئى توحيئئد

لد(الله تعالى وهذه دعوةا النبياء والمرسلين:  َلـَقـ َـنـا َو لث َبَع
ـٍة ُـكـّل ـِفـي ُدوا َأِن َرـُسـولً ُأـّم ـ ُـب لع ـَه ا ّـل ُـبـوا ال ِن َت لج َوا

ّطاُغوَت ) فكئئل رسئئول36 اليئئة مئئن: النحئئل سورةا ()ال
مأمور بالدعوةا إلى عبادةا الله تعالى وهذا شق مئئن كلمئئة
التوحيد وهو شق الثبات، والدعوةا إلى اجتنئئاب الطئئاغوت
وهو الشق الثاني وهو شق النفي، فل معبود بحق إل اللئئه
تعالى، ونقول هنا أن معنى اجتنئاب الطئاغوت والكفئئر بئه
هو معاداته وبغضه وتكفيره وقتاله، فانظر إلى التكفير هنا
لتعلم أن دعئئوةا دون تكفيئئر ول قتئئال فهئئي ليسئئت دعئئوةا
مطلقا، والعبادةا ليست طقوسا وشعائر فحسب، بئئل هئئي
أشمل من ذلك، بل عليك حتى تعبد اللئئه حئئق العبئئادةا أن
تفئئرده سئئبحانه بالطاعئئة والتشئئريع، وأن تفئئرده سئئبحانه
بالولية، وأن تفرده بالشعائر التعبدية، فأن تفرده سئئبحانه
بواحدةا مئئن هئئذه الثلث وفقئئط دون البقيئئة، هئئذا ليسئئت
ّلي للئئه وتئئوالي الكفئئار، وتحكئئم عبادةا لله تعالى، فأن تصئئ
بغير شريعة الله، هذه ليسئت عبئادةا، بئل يجئب عليئك أن
تعبد الله بالشعائر التعبدية من صئئلةا وزكئئاةا وصئئوما وحئئج
وما إلئئى ذلئئك، وكئئذلك تئئوالي اللئئه ورسئئوله والمئئؤمنين،
وتحكئئم بشئئريعة التوحيئئد وتتحئئاكم إليهئئا ل إلئئى غيرهئئا،

وترضى بحكمها، فهنا قد عبدت الله حق العبادةا . 

ّكمئئون وعجبا لقواما يزعمون أنهم مسلمون ثم هئئم يح
ّيئئة، ويتحئئاكمون إليهئئا شئئرائع الطئئاغوت الشئئرقية والغرب
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ويشئئئرعون مئئئن دون اللئئئه، فئئئأي إسئئئلما هئئئذا الئئئذي
ّدعونه؟؟؟. ي

والعجئئب مئئن ذلئئك أن تئئرى مئئن يزعئئم شئئرعيتهم
ويعتبرهم ولةا أمر، ويعطيهم صفقة فؤاده ويبايعهم ويدعو
لهم، وقد سمعنا َمن يئئوجب النتخابئئات وهئئي مئئن الجهئئاد
بالكلمئئة وأّن مئئن ل ينتخئئب فقئئد اقئئترف جرمئئا عظيمئئا
ّلى ن أثئق بئه أنئه صئ ّدثني م وكبيرةا من كبائر الذنوب، وح
الجمعئئة خلئئف إمئئاما مئئن أئمئئة الراتئئب، وذلئئك فئئي فئئترةا
النتخابات الكفرية الخيرةا فكان مّمئئا قئئال أنئئه حئئتى ولئئو
ّنون ئ قبحها الله ئ فسيدعو الله لهئئا وإن فازت المدعوةا ح

ّلى المرأةا أمور العاّمة ؟؟؟ كان ل يجوز أن تتو

فيا عجبا، يا عجبا، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

نعم نحن ندعو إلى التوحيئئد الحئئق، فكئئثير مئئن النئئاس
يزعم أنه يدعو إلى التوحيد وهذا التوحيد فئئي زعمهئئم هئئو
القرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النئئافع
الضار، وأالقئئرار بئئأن للئئه تعئئالى أسئئماء حسئئنة وصئئفات
ّيف ول نمثئئل، فنقئئول: نعئئم على، ل نشبه ول نعطل ول نك
هذا من التوحيد لكن أين توحيد العبئئادةا أو توحيئئد الطلئئب
والقصد أو توحيئئد اللهيئئة الئئذي عئئودي مئئن أجلئئه النبيئئاء
والمرسلين وأوذوا، ولجله يعادى أتباعهم ويؤذون ويقتلون

ويسجنون ويشردون؟؟.

ن عبئد ه بئن محمئد ب ن عبئد الل قال الشيخ سليمان ب
 وهذا التوحيئئد ئئئ يقصئئد توحيئئد اللهيةئئئ هئئو أول"الوهاب: 

الدين وآخئئره، وبئاطنه وظئئاهره، وهئئو أول دعئئوةا الرسئئل
وآخرها، وهئئو معنئئى قئئول: ل إلئئه إل اللئئه، فئئإن اللئئه هئئو
المئئألوه المعبئئود بالمحبئئة والخشئئية والجلل والتعظيئئم
وجميع أنواع العبادةا، ولجل هذا التوحيئئد خلقئئت الخليقئئة،
وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وبئه افئترق النئاس إلئئى
"مؤمنين وكفار، وسعداء أهل الجنئئة وأشئئقياء أهئئل النئئار 

.] 22 تيسير العزيز الحميد ص[

فأين الدعوةا إلى هذا التوحيد يا مرجئة العصر و جهمية
الزمان؟؟

أنبياء الله ورسله إنمئئا عئئودوا وأوذوا لنهئئم دعئئوا إلئئى
إفراده تعالى بالعبادةا، والنبي صلى الله عليه وسلم حارب
الناس وقاتلهم، والمشركون كذلك حئئاربوه وقئئاتلوه علئئى

)135(والجهاد التوحيد منبر



نثر الدر في تفنيد 
شبهة كفر دون كفر

هذا التوحيد، فهذه هي دعوةا الحق ندعو إليها ونجاهد فئئي
سبيلها ونموت عليها إن شاء الله تعالى، نسئئأله جئئل وعل

الثبات والخلص والسداد.

والن ل بأس أن نناقش تلك الشبهات ونردها إن شئئاء
الله، حتى نبين للناس بأن ما نسب إلينا مئئا هئئو إل مجئئرد
هراء وأحقاد وهرطقات وتهم باطلئة، وسئئبحان اللئه فكئئل
دعوةا إلى التوحيد إل وهذه الشبهات تلحقها وإن اختلفئئت
التعابير والمصطلحات، فاقرأ القرآن أخي الموحد لتجد ما
ُتهئئم اتفقئئوا لقاه النبياء من أقوامهم، وسبحان اللئئه إنهئئا 

ـه أما هــم قــوما طــاغون  "عليهئئئا:   ،"أتواصــوا ـب
وأقوالهم تصب في أن النبي سفه الحلما، وخرج عن دين
الباء والجداد، وفرق الجماعئئة وغيئئر ذلئئك، وهئئي نفسئئها
ّلئئة جديئئدةا، وهئئي الئئتي يواجههئئا أهئئل التوحيئئد لكئئن بح
استعمال المصطلحات الشرعية كتكفير الحكئئاما أو تكفيئئر
الشئئعوب، أو الخئئروج عئئن كلما العلمئئاء وغيئئر ذلئئك، إذن
فواجب علينا رد هذه الشبهات ودحضها دفاعا عن المنهئئج
الحق وإقامة للحجة على المخئئالف، ونئئبّرئ الذمئئة، واللئئه

المستعان ولحول ول قوةا إل بالله العلي العظيم.

الـشــبهة الوـلــى: تكفـيــر الحـكــاما واـلــدعوة
للخروج عليهم: 

قلت آنفا أن عمدةا مئئا ينقئئم علينئئا بئئه المخئئالفون هئئو
التكفير، حتى قال شيخ السلما محمد بن عبد الوهئئاب مئا
ُنعئئاد إل مئئن أجئئل التكفيئئر والقتئئال، وذكرنئئا مفاده أننا لم 
أهمية التكفيئئر بانضئئباطه بضئئوابطه الشئئرعية مئئن ثبئئوت
الشروط وانتفاء الموانع في حئئق المعيئئن، حئئتى ل يخئئرج
إلى الغلو والشطط واتباع الهوى كمئئا هئئو شئئأن الخئئوارج
والعياذ بالله تعئئالى، لئئذا فنحئئن أمئئة وسئئط بيئئن الفئئراط

ِلَك(والتفريط، قال تعالى:  َذ َك لم َو ُك َنا لل ـًة َجَع ًا ُأـّم ـط َوـَس
ـوا ُـن ُكو َت َء ِل َدا ـَه ـى ـُش َـل ـاِس َع ّـن ـوَن ال ُـك َيآْ ـوُل َو الّرـُس

لم ُك لي َل ًا َع ) ، وهئذه143 اليئة من: البقرةا سورةا ) (َشِهيد
الوسطية دائما يفترى عليها من طئئرف دعئئاةا الغلئئو بأنهئئا
تفريط، كما يفتري عليها أهل التفريط بأنها إفراط، ألم تر
أخي الموحد إلى الغلةا من المكفرةا في هذا الزمان كيف
يصفون أهل التوحيد وأهل الوسئئطية الحئئق أنهئئم مرجئئئة،
وكذلك المرجئة يقولون أننا غلةا، وهذا من الجهل المئئبين
الواضح، والحقد العمى الذين يكنئونه لهئئل هئئذه الئدعوةا

الكراما، والله المستعان .
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إن الصل في الحاكم أن يحكم بمئا أنئئزل اللئئه تعئئالى،
وبنئئاء علئئى هئئذا الصئئل أمرنئئا الشئئارع الحكيئئم سئئبحانه
بطئئاعته ئئئ الحئئاكم ئئئ فئئي طاعئئة اللئئه تعئئالى، ونهئئى عئئن
الخروج عليه وإن جار أو ظلم وجلئئد ظهئئرك وأخئئذ مالئئك،
على الصحيح ئ ل أتكلئئم عئئن مسئئألة دفئئع الصئئائل إذ أنئئه
يجوز لئئك قتئئاله إن أراد أخئئذ مالئئك، لكئئن ل يئئدعوك هئئذا
للخروج عليه، وهذه المسألة سئئنوليها تفصئئيل بعئئون اللئئه
تعالى في مصنف مستقل ئ، ما لم يغير شئئيئا مئئن قواعئئد
الئئدين، لئئذا تجئئد كئئثيرا مئئن الئئولةّا سئئواء المئئويين أو
العباسيين قد انحرفوا وجاروا وظلموا لكن انحرافهئئم هئئذا
لم يكن تغييرا لشيئ من قواعد الدين، وتعطيل شرع اللئئه
تعالى، وموالةا للكفار وغيئئر ذلئئك مئئن المكفئئرات، ولهئئذا
كان السلف رحمهم الله يمتنعون من تكفير هؤلء الحكاما،
ومع ذلك كان بعضهم يكفرون الحجاج بن يوسف الثقفئئي،

 أشئئهد أنئئه مئئؤمن"فهئئاهو المئئاما الشئئعبي يقئئول عنئئه: 
 ئ يعني الحجاج ئ، وهاهو سعيد بئن"بالطاغوت، كافر بالله 

 ، ومنهئئم" والله ما خرجت عليه حئئتى كفئئر "جبير يقول: 
من حرض على الخروج عليئئه كالمئئاما مالئئك رحمئئه اللئئه،
ولم يقل أحد من العلماء أن هؤلء العلمئئاء العلما خئئوارج
أو تكفيريون كما نسمع منكم، فبالله عليكم أيمكن مقارنة
بوتفليقة الزنئئديق المرتئئد أو محمئئد السئئادس المخنئئث أو
اللمبارك أو شئئين العابئئدين ئئئ إن صئئح تسئئميته عابدائئئ أو
نايف أو غيرهم من الطواغيت بالحجئئاج الئئذي كئئان يحكئئم
بشريعة الله تعالى، ويعمل سيفه في أعداء الله قيراطيئئن
إذا كان قد أعمله فئئي المسئئلمين قيراطئئا، فهئئل يمكنكئئم

المقارنة يا من تصطادون في الماء العكر؟؟.

كل ورب الكعبة لن يستويا أبدا: 

حتى تشيب مفارق الولدان*والله ما التقيا ولن يتقابل

والقارئ لهذا الكتاب ئ نسأل اللئئه الخلص والقبئئول ئئئ
سيجد إن شاء الله تعالى أن حكاما العصر كفئئار مرتئئدون،
والحكم في المرتئئد: القتئئل، قئئال النئئبي صئئلى اللئئه عليئئه

 ، ولنعئئرج هنئئا إلئئى" من بدل ديآْـنـه ـفـاقتلوه"وسلم: 
مسألة ذكر أي ردةا وقع فيها الحكاما، هل هي ردةا مجئئردةا
أما مغلظئئة؟ فل يوجئئد هنئئاك ردةا كئئبرى وردةا دون ردةا،
وإنما كل الردتين ئئئ المجئئردةا والمغلظةئئئ توجبئئان التكفيئئر
والقتئئل، إل فئئي السئئتتابة فالمرتئئد الئئردةا المجئئردةا هئئذا
يستتاب، وأما المرتد ردةا مغلظة فهذا يقتئئل دون اسئئتتابة
لنه أضاف إلى ردته محاربة الله ورسوله وإيذاء المؤمنين
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و غيئئر ذلئئك، والنئئاظر فئئي هئئؤلء الطئئواغيت يئئرى أنهئئم
مرتدون أول، وردتهم ردةا مغلظئئة لنهئم عطلئوا الشئريعة

 وآذوا المئئؤمنين"وحاربوهئئا، وحئئاربوا ديئئن اللئئه تعئئالى 
وساموهم أشد العئئذاب، حئئتى إن فرعئئون لمئئا ذبئئح قئئوما
موسى عليئئه السئئلما، اسئئتحيى نسئئاءهم، وأمئئا طئئواغيت
العصئئر فئئذبحوا أبنئئاء الموحئئدين ولئئم يسئئتحيوا نسئئاءهم،
ونذكر هنا فقئئط حادثئئة ينئئدى لهئئا الجئئبين ففئئي السئئجون
الطاغوتية الجزائرية كان زبانية العذاب الجلدون ئ قبحهئئم
الله ئ يأتون بالرجل وأختئئه ويعريانهمئئا ويلصئئقانهما القبئئل
مع القبل والعياذ بالله، فعن أي إسلما تتحئئدثون يئئا أفئئراخ

البلط ؟؟ ئ فض الله أفواهكم ئ.

إذن فالواجب بعد تكفيرهم هو خلعهم والخروج عليهئئم
وقتالهم، حتى تقاما دولة إسلمية توحد الله تعالى وحده ل
شريك له، والخارج عليهم ئ قبحهم الله ئ بين حسنيين: إما
نصر إما شهادةا في سبيل الله، نسأله تعالى الشهادةا فئئي

سبيله .

فإن قيل وقد قيئئل حئئتى صئئنف أحئئد الدعيئئاء ئئئ علئئي
الحلبي المسمى زورا بالثري كتابئئا بعنئئوان: التحئئذير مئئن
فتنة التكفير: ئ: مسألة التكفيئئر هئئذه فتنئئة، قلنئئا: التكفيئئر
ليس فتنة، بل هو حكم شرعي وقد تقدما ذكر هذا وقئئدمنا
قول شيخ السئئلما رحمئئه اللئئه تعئئالى، وكلمكئئم هئئذا هئئو
الفتنة ويكفيه تضليل للنئئاس والمجازفئئة بعقيئئدتهم والخئئذ
بها إلى الهاوية، ومن العجب أني كنت مع أحدهم علما أنه

 نحن ل"ل يدعي السلفية لكنه يدعي الوسطية فقال لي: 
 فقلت: التكفير حكم شرعي، وهو من مسئئائل"نكفر أحدا

السماء والحكاما، فصئئعقت لمئئا قئئال بعئئد أن سئئألته: مئئا
معنئئى السئئماء والحكئئاما؟ قئئال: نعئئم هئئو مئئن مسئئائل
السئئماء والصئئفات، فسئئكّت عنئئدها واحئئترت أأضئئحك أما

أبكي، والله المستعان ئ .

وإن قيل: الخروج على الحكاما يجلئئب علينئئا المفاسئئد،
ولهئئذا فلئئدرءها ل يجئئوز الخئئروج، قلنئئا لهئئم: إن أعظئئم

ِإّنمفسئئدةا علئئى الطلق هئئي الشئئرك، قئئال تعئئالى: (
لرَك للٌم الّش ُظ ِظيٌم َل ،13 اليئئة من: لقمان سورةا) (َع  (

لذا فحتى و إن كان الخروج على الحكاما يجلئئب الضئئرر ئئئ
بزعمكم ئ إل أنئئه يمكئئن أن يتحمئئل درءا لمفسئئدةا أعظئئم
منه وهي الشرك وتسلط الكافر على المؤمن والله تعالى

لن( يقول:  َل لجَعَل َو ّلُه َيآْ َكاِفِريآَْن ال لل َـلـى ِل ِنيَن َع لؤِم ـ للـُم ا
ِبيلً ) وقئئال أيضئئا:141 اليئئة مئئن: النسئئاء سئئورةا ()ـَسـ
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لم( ُلوُه ِت ّتى َوَقا ُكوَن ل حَإ َنٌة َت لت ُكوَن ِف َيآْ ّديآُْن َو ـ ـُه اـل ّـل ُك
ّـلـِه ، إذن فئئدرء ودفئئع)39 اليئئة مئئن: النفئئال سئئورةا() ِل

مفسدةا الشرك مقدما على درء أي مفسدةا أخرى حقيقية
فكيف لو كانت موهومة كهاته؟ 

فإن قيل: يجب الهتمئئاما بقتئئال الكفئئار الصئئليين مئئن
اليهود والمريكان ئئ هئذا إن ذكئروا اسئم أمريكئا، كيئف و
بعضئئهم يحئئرما القتئئال فئئي العئئراق ويعتئئبر أن العمليئئات
الجهاديئئئة المختلفئئئة فئئئي العئئئراق هئئئي اعتئئئداء علئئئى
المريكان ؟؟ئ بدل الهتماما بقتال الحكئئاما، قلنئئا لهئئم: أول
ِذكركئئم أمريكئئا شئئكرا لكئئم علئئى شئئجاعتكم الصئئغيرةا، و
تحّشما، فأمريكا عند العبيكان وغيئئره معتئئدى عليهئئم فئئي

العراق، وهم معاهدون في الجزيرةا ؟!!.

ثانيا: إن قتال اليهود والمريكئئان وغيرهمئئا مئن الكفئئار
والمشركين ليس أنتم من يرشدنا إليه، ثم هاكم قول الله

ّيآَْها َيآْا(تعالى:  ّلِذيآَْن َأ ُـنـوا ا ُلوا آََم ِت ّـلـِذيآَْن ـَقـا لم ا ُك َن ُـلـو َيآْ
ُكّفاِر ِمَن لل ُدوا ا َيِج لل لم َو ُك َظًة ِفي لل :التوبئئة سئئورةا) (... ِغ
) ، فأمرنا الله تعالى بقتال الئئذين يلوننئئا ثئئم123 الية من

كيف نقاتل أمريكا واليهود وهئئؤلء الحكئئاما فئئي مقئئدمتهم
يقاتلون معهئئم ويحمئئونهم، فبئئالله عليكئئم: لئئو تقئئوما وقئئد
قامت معركة بين إخواننا الموحدين والمريكان أو اليهئئود،

ففي صف من سيقاتل هؤلء الطواغيت ؟؟

الجواب: أنتم تعلمونه جيدا وقد صئئّرح غيئئر واحئئد مئئن
الطواغيت أنهم في خندق واحد مع أمريكا لقتال الرهئئاب
والصئئولية، إذن فئئدعواكم هئئذه بوجئئوب الهتمئئاما بقتئئال
هؤلء بدل الحكاما مهزلئئة وبهدلئئة وعئئار عليكئئم يئئا فقهئئاء

البلط وفقهاء الولويات.

نرجع إلئئى اليئئة السئئابقة مئن سئئورةا التوبئئة ئئئ سئورةا
البحئئوث ئئئ كمئئا سئئماها بعئئض العلمئئاء لنهئئا بحثئئث فئئي
المنافقين وفضحتهم فهي الفاضحة والمقشقشة، كما هي
تفضحكم اليوما وستفضج أفراخكم من بعدكم، ونستعرض

بعض أقوال العلماء عندها: 

 /ص2قال الماما ابن كثير في تفسيره لهئئذه اليئئة (ج 
 أمر تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكافر أول فأول،" ): 528

القرب فالقرب إلى حوزةا السلما، ولهذا بدأ رسول اللئئه
صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم بقتئئال المشئئركين فئئي جزيئئرةا
العرب، فلما فئئرغ منهئئم وفتئئح اللئئه عليئئه مكئئة والمدينئئة
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والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضئئرموت وغيئئر
ذلك من أقئئاليم جزيئئرةا العئئرب ودخئئل النئئاس مئئن سئئائر
أحياء العرب في دين اللئئه أفواجئئا، شئئرع فئئي قتئئال أهئئل
الكتاب، فتجهز لغزو الروما الئئذين هئئم أقئئرب النئئاس إلئئى
جزيرةا العرب، وأولى الناس بالدعوةا إلى السلما لكئئونهم
أهل الكتاب، فبلغ تبوك ثم رجه لجئئل جهئئد النئئاس وجهئئد

 إلئئى آخئئر كلمئئه رحمئئه اللئئه،"البلد وضئئيق الحئئال ..... 
و كلمه هذا في جهاد الطلب ونفسه ينطبئئق علئئى"قلت: 

 ."جهاد الدفع، فالية عامة

وقئئال المئئاما الطئئبري أيضئئا فئئي تفسئئير هئئذه اليئئة
ا"الكريمة:  ه وبرسئوله: ي  يقول تعالى ذكئره للمئؤمنين ب

ُكئئم مئئن َي ِل أيها الئئذين صئئدقوا اللئئه ورسئئوله قئئاتلوا مئئن و
َبُعد منهم، يقول لهم: ابدءوا بقتال القرب الكفار دون من 

 . "فالقرب إليكم دارا دون البعد فالبعد 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله فئي تفسئيره
 أي الئئذين يئئدنون منكئئم وتتصئئل بلدهئئم ببلدكئئم،"للية: 

وذلك أن القتال شرع لتأمين الدعوةا إلئئى السئئلما وحريئئة
الدين والدفاع عن أهله، وقئئد كئئانت الئئدعوةا موجهئئة إلئئى

لنِذَر( القرب فالقرب من الكفار كما قئئال تعئئالى:  ُت ُأمّا ِل
للُقَرىَ لن ا َلَها َوَم لو )7 اليئئة من: الشورى سورةا(...  ) حَإ

 وترجيح البدء بالقرب فالقرب"ومن حولها إلى أن قال: 
معقئئول مئئن وجئئوه كئئثيرةا كالحاجئئة والمكئئان والسئئهولة
والنفقئئة، ولئئذلك كئئانت القاعئئدةا فيئئه عامئئة فئئي الئئدعوةا

."والقتال والنفقات والصدقات ... 

ن كلما ابئن كئثير والطئبري ورشئيد رضئا وما ذكرته م
يصب في جهاد الطلب، وأمئئا إذا كئئان الجهئئاد متعينئئا كمئئا
نحن فيه فالمر سئئيان إل أنئئي أريئئد أن تسئئمع إلئئى شئئيخ
السلما ابن تيمية يقول رحمه الله في الفتاوى الكبرى( ج

 إذا دخل العدو بلد السلما فلريب أنه يجب"): 608/ 4
دفعه على القرب فئئالقرب، إذ بلد السئئلما كلهئئا بمنزلئئة
البلدةا الواحدةا، وأنه يجب النفير إليه بل إذن والد ول غريم

 ."ونصوص أحمد صريحة بهذا 

قئئال الشئئيخ عبئئد اللئئه عئئزاما رحمئئه اللئئه تعئئالى وهئئو
يتحدث عن جهاد الدفع في حالئئة نئئزول الكفئئار فئئي أرض

فقئئد اتفئئق المفسئئرون والمحئئدثون"من أراضي السلما: 
والمفسرون والفقهاء والصوليون على أنه إذا دخل العئئدو
أرضا إسلمية أو كئئانت فئئي يئئوما مئئن اليئئاما دارا للسئئلما
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فإنه يجب على أهل تلك البلدةا أن يخرجوا لملقئئاةا العئئدو
فإن قعدوا أو قصروا أو تكاسلوا أو لم يكفوا، توسع فرض
العين على مئئن يليهئئم فئئإن قصئئروا أو قعئئدوا فعلئئى مئئن
يليهم، وثم وثئئم حئئتى يعئئم فئئرض العيئئن الرض كلهئئا، ول
يسع (يمكن ) أحدا تركئئه كالصئئلةا والصئئياما بحيئئث يخئئرج
الولد دون إذن والئئده والمئئدين دون إذن والئئده، والمئئدين
دون إذن دائنه، والمرأةا دون إذن زوجها، والعبئئد دون إذن
سيده، ويبقى فرض العين مستمرا حئئتى تطهئئر البلد مئئن

 ."رجس الكفار ..(ولكن خروج المرأةا لبد له من محئئرما 
وله كلما مشابه في صفحة .]19 ئ 18إلحق بالقافلة ص [

 وغيرها .45

فالية قاعدةا من قواعد القتال وهي معلومئئة واضئئحة،
فانظر في جهاد الطلب نبدأ بالقرب فالقرب، وفي جهئئاد
الدفع يتعين علينا دفع الصائل الئذي ل شئيء بعئد اليمئان
أوجب مئئن دفعئئه القئئرب فئئالقرب، لئئذا قلئئت بئئأن اليئئة
قاعدةا من قواعد القتال، والعاقل يبدأ بمئئا هئئو قريئئب ثئئم
ينتقل إلى ما بعد ذلك وهكذا دواليك، فل يمكئئن أن تقاتئئل
عدوا بعيدا وتعطئئي ظهئئرك للعئئدو القريئئب فمئئن يحميئئك

وأنت تقاتل ؟؟.

إذن فالقداما على مثل هذا العمل المخئئالف للنصئئوص
الشرعية، ما هو إل ضرب من الجنئئون والسئئفه والحمئئق،
ثم ليعلم هؤلء أن قتال المرتد مقئئدما علئئى قتئئال الكئئافر

وكفئئر الئئردةا أغلئئظ"الصلي قال شيخ السلما ابن تيمية: 
 ، ولن أحكئئاما قتئئال المرتئئد"بالجماع من الكفر الصئئلي 

تختلف عن أحكاما قتئئال الكئئافر الصئئلي مئئن وجئئوه عئئدةا
):47/ئئ 28ذكرها شيخ السلما ابن تيمية فئئي المجمئئوع ( 

منها أن المرتد يقتل بكل حال، ول يضرب عليه جزية، ول"
تعقد له ذمة، بخلف الكافر الصلي ومنها أن المرتد يقتئئل

 ، وهذا"وإن كان عاجزا عن القتال بخلف الكافر الصلي 
كله أخي يبين وجوب وأولويئئة قتئئال المرتئئد الجئئاثم علئئى
صدر المة ومقوماتها وقتاله من جنس دفئئع الصئئائل، كمئئا
أن قتال الكفئئار اليئئوما مئن هئئذا الجنئئس، إل أنئئه ل يمكئئن

الوصول إليهم إل بهؤلء المرتدين ئ قبحهم الله تعالى ئ.

وإلئئى مئئن يتبئئاكون كئئذبا علئئى القصئئى ويقولئئون أن
المجاهئئدين ل يفكئئرون فيهئئا ومئئا إلئئى ذلئئك حئئتى ينفئئروا
الناس عنهم نقول: لقد صّرح قئئادةا الجهئئاد أنهئئم يقئئاتلون
أمريكئئا وأعينهئئم علئئى المسئئجد القصئئى، وارجئئع إلئئى
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تصئئريحاتهم وخطبهئئم المباركئئة لتجئئد هئئذا عئئبر مختلئئف
وسائل العلما الجهادي وفقها الله وكان لها.

وإذا قيل وقد قيل أيضئئا: أنتئئم تحئئاولون شئئططا، فقئئد
حاول من كان قبلكم الخئئروج علئئى الحئئاكم ومئئا رأينئئا إل
فشل كل تلك المحاولت والتجارب، وهذا ما يدل ئئئ تمامئئا
وب ن يتلبسئون ث كما قيل لي عئدةا مئرات مئن طئرف م
الناصح المين ئ أن هئئذا الطريئئق مسئئدود فئئي النهايئئة ول
يجلئئب إل الهلك والئئدمار، وتنفيئئر النئئاس عئئن ديئئن اللئئه
وصئئدهم عنئئه، ومئئا إلئئى ذلئئك مئئن العواطئئف الجوفئئاء
الخرقاء، لئئذا فل تحئئاولوا مجئئددا ويجئئب الخئئذ بالئئدروس
والعبر والكف عن هذا العمل المسدود، قلنا لهئئم: نحئئن ل

ّنانحئئاول شئئططا، قئئال اللئئه تعئئالى: ( لنـُصـُر ِإ َن َنا َل َل ُرـُسـ
ـِذيآَْن ّـل ـوا َوا ُـن ـي آََم ـاِة ـِف َـي للَح َيا ا لن ّد ـ لومَا اـل ـ َيآـْ ـومُا َو َيآْـُق
ُد لشَها َلل ) ، وقئئال صئئلى اللئئه عليئئه51: غئئافر سئئورةا ()ا

...ول تزال من أمـتي أمـة يآْقـاتلون علـى"وسلم: 
الـحـق ويآْزيآـْـغ الـلـه لـهـم قـلـوب أـقـواما ويآْرزقـهـم
منهم حإتى تقوما الساعة وحإتى يآـْـأتي وـعـد الـلـه،
ـوما ـى يآـْ ـر إـل ـيها الخـي ـي نواـص ـود ـف ـل معـق الخـي

 الحديث أخرجه النسائي.، وأحاديث أخئئرى" .... القيامة
كثيرةا جدا، تدل على اسئئتمرارية القتئئال إلئئى يئئوما الئئدين
ومعلوما أن الحرب بين جند التوحيد وجند الشرك والتنديئئد
سجال فيوما ننتصر ويوما ننهزما لكن العاقبة والتمكين لهذا
الئئدين ل محالئئة، لئئذا فمئئن الشئئطط أن يقئئال عئئن هئئذه
الطريق أن سلوكها شطط، وقد وعدنا اللئئه تعئئالى إحئئدى
الحسنيين فإن انتصرنا فذلك مئئا نريئئد ونرجئئوا، وإن قتلنئئا
فشهادةا في سئئبيل اللئئه تعئئالى وجنئئة عرضئئها السئئموات
والرض وحورية وقبل كئئل هئئذا رضئئى اللئئه تعئئالى، فئئأين

الشطط يا أهله، بالله عليكم؟؟.

ثم إن فشل كل تلك التجارب هذا، سوف لن يثنينا عن
 فنحن نعلم أن الطريق طويل وشاق جئئدا،"المضي قدما 

لئئذا أمرنئئا اللئئه سئئبحانه بالعئئداد مئئا اسئئتطعنا مئئن قئئوةا،
فهاهي مثل وللئه المثئل العلئى كئل تجئارب الجهئاد قبئل

 كجهاد المير عبئئد القئئادر وبوعمامئئة وغيرهمئئا مئئن1954
ّد السئئنة التجارب كلها آلت إلى الفشل بل منها من لم تتع
أو السنتين وقضئئي عليهئئا، فهئئل هئئذا كئئان داعيئئا للكسئئل
وترك العمل والعداد والقول بقول الصوفية الخرافيين أن
فرنسا دخلت بقدر اللئئه وسئئتخرج بقئئدر اللئئه، يعنئئي دون

جهاد وبذل المهج والرواح، ؟؟ .

)142(والجهاد التوحيد منبر



نثر الدر في تفنيد 
شبهة كفر دون كفر

ل بالعكس فقد تكررت التجارب وأعئئد للجهئئاد العئئداد
 وجعل اللئئه تعئئالى فيئئه النصئئر، فمئئا54اللزما وقاما جهاد 

النصر إل من عند الله، والله عزيز حكيم سبحانه، وشئئكرا
علئئى نصئئيحتكم بالخئئذ بالئئدروس فهئئذا تمامئئا مئئا يفعلئئه
المجاهدون الشاوس سددهم اللئئه ونصئئرهم وللئئه الحمئئد
والمنة، وهذا يدفعنا إلى تصحيح الخطئئاء غئئدا بعئئون اللئئه

وتفاديها وهذا جميل ورائع والله ولي التوفيق.

وإن قيل أخي ل يمكن القتال لن فئئي السئئابق وقعئئت
أخطاء كثيرةا وقتل أبرياء وهذا مئئا يمنئئع قيئئاما ئئئ الجهئئاد ئئئ
اليوما، قلنا: هئئذا الكلما ل يقئئوله أي عئئاّمي فضئئل عئئن أن

يكون ذا علم، ول حول ول قوةا إل بالله العظيم.

إن الجهاد يا هذا حركة يجوز عليها الخطئأ، واقئرأ سئير
العلما لتجد هذا، فمثل هاهو سيف الله المسلول خالد بن

 لنهئئم" شخصئئا 3000الوليد يقتل قوما بأكملهم عئئددهم 
 ممئئا" صبأنا "أخطؤوا العبارةا فقالوا بدل ئ أسلمنائ قالوا: 

دفع بخالد رضي الله عنه يقتلهم كلهم متأول، فهئئل أبطئئل
هذا العمل شرعية جهاد خالد وعزله النبي صلى الله عليه

 اللهئئم إنئئي أبئئرأ"وسلم ؟ بل قال عليه الصلةا والسئئلما: 
 ولم يقل ئ حاشاه ئ صلى اللئئه عليئئه"إليك مما صنع خالد 

وسلم: اللهم إني أبرأ إليك من خالئئد، فتئئبرأ عليئئه الصئئلةا
والسلما من الفعل ولم يتبرأ من الفاعل، وأنتم تبرأتم من
الفعئئل والفاعئئل، إن كئئان هئئو المجاهئئد لنئئه فئئي غئئالب
الحيئئان يلفئئق العلما الخئئبيب الحقئئائق ويلصئئق التهئئم

بالمجاهدين، والله المستعان .

وأمثلة أخرى كثيرةا نكتفي بما ذكرنا لليجاز وفئئي هئئذا
كفاية بعون الله تعالى لمن أراد الهداية.

وإن قيئئل لئئك أخئئي الموحئئد: مئئوازين القئئوى تختلئئف،
فكيف يمكن أن يقاتئئل شئئرذمة قليلئئون جيوشئئا جئئرارةا ل
قبل لهم بها؟؟قلنا: وهذا أيضا قشة يتشبت هؤلء الضعفاء
لوصمنا بالخارجية والغلو والعيئئاذ بئئالله ولسئئقاط شئئرعية

الجهاد وأنى لهم ذلك؟

ّدوا(قلنئئا لهئئم: الحمئئد للئئه القائئئل  ـ َأـِع لم َو ـ ـا َلـُه ـَم
لم ُت لع َط َت لس لن ا لن ُقّوٍة ِم َباِط َوِم ليِل ِر للَخ ـوَن ا ُـب لرِه ـِه ُت ِـب

ُدّو ّلِه َع لم ال ُك ُدّو ) ،60 الية من: النفال سورةا() ... َوَع
فأمر تعالى بالعئئداد قئدر المسئئتطاع ولئئم يكلفنئا أن نعئد

ّلفُّ ل(للعدو كما أعد لنا، قال تعالى:  َك ّلُه ُيآْ ًا ال لفـسـ ِإّل َن
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لسَعَها ) ، وهئئاهو النئئبي286 اليئئة من: البقرةا سورةا ) (ُو
صلى الله عليه وسلم يخرج في بدر وكئئل غزواتئئه بجيئئش
تعداده وعدته لقل بكثير بكثير من عدد وعدةا العدو، وكان

ألة سئلح"النصئر للسئلما وأهلئه   فالمسئألة ليسئت مس
وعئئدد جيئئش وإن كئئان مطلوبئئا قئئدر المسئئتطاع، وإنمئئا
العقيدةا، إنه اليمان الذي إذا هبت ريحه أتت بالعجائب ول

عجب ولله الحمد وحده.

وقد قيل أخي الموحئئد أكئئثر مئئن هئئذا بكئئثير، ولئئك أن
تعجب أخي وتنئئدهش لمئئا يقئئول لئئي أحئئد دعئئاةا النبطئئاح
متهكما: هاأنت أقمت دولة إسلمية فهل ستتركك أمريكا ا

؟ 

هاأنت أقمت دولة إسئئلمية فهئئل سئئتغزو فرنسئئا فئئي
الغد؟

أنت ل تملئئك حئئتى مئئا تئئأكله وتنتجئئه وتريئئد أن تقاتئئل
أمريكا ؟؟ 

وما إلى ذلك من أقاويل عبد اللئئه بئن أبئئّي بئئن سئئلول
رأس النفاق وإخوانه ويكفي أن نقول لهم: 

ـوَن َول( ئئئ قئئال تعئئالى:  ُـل لم َيآَْزا ُك َن ُلو ِت ـا ـى ُيآْـَق ّـت حَإ
لم ـ ُـك ّدو لن َيآُْر ـ لم ـَع ـ ُـك ِن َطاُعوا ِإِن ِديآْ َت لـسـ لن ا ـ لد َوـَم ـِد َـت لر َيآْ

لم ُك لن لن ِم ِنِه َع لت ِديآْ َيُم ِـئـَك َـكـاِفٌر َوُهَو َف َل ُأو لت َف َـطـ ِب حَإ
لم ُلُه لعَما َيا ِفي َأ لن ّد للِخَرِة ال ِئَك َوا َل ُأو لصَحاُب َو ـاِر َأ ّـن ال

لم ُدوَن ِفيـَهـا ُه ِـلـ )217 اليئئة مئئن: البقئئرةا سئئورةا) (َخا
فاحذروا الردةا يا أعداء أنفسكم.

لمئئئ قئئال تعئئالى: ( ُلوُه ِت ّـتـى َوـَقـا ُـكـوَن ل حَإ َـنـٌة َت لت ِف
ُكوَن َيآْ ّديآُْن َو ّلُه ال ّلِه ُك )39 اليئئة مئئن: النفال سورةا) ( ِل

هذا أمر الله تعالى يا مخنثي العزما.

لنئ قال تعالى: (  ِإ لم َو ُت لف َـلـًة ِخ لي لوَف َع ُـكـُم َفـَسـ ِني لغ ُيآْ
ّلُه لن ال ِلِه ِم لض لن َف َء ِإ )28 الية من: التوبة سورةا ( )َشا

وهذا وعد الله تعالى يا أصحاب الكروش والبطون .

الشبهة الثانية: تكفير المجتمعات المسلمة أو
تكفير الشعوب: 
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وهئئذه أيضئئا أخئئي الموحئئد شئئبهة باطلئئة سئئاقطة
ومتهافتة، وهذه الشبهة أخي الكريم وأخواتها كما أسئئلفت
هي دأب الحانقين والشانئين في الطعن في هذه الئئدعوةا
وأهلها، لننا عودينا مئئن أجئئل التكفيئئر والقتئئال، وهئئؤلء ل
يريئئدون إل حيئئاةا الدعئئة والرفاهيئئة وحيئئاةا الفنئئادق ومئئا
شابهها من متاع الدنيا، قال الشيخ أبو يوسف مئئدحت بئئن

المختصر المفيئئد[الحسن آل فراج في كتابه الماتع القيم: 
شئئبهة تكفيئئر":ئئ ]559فئئي عقائئئد أئمئئة التوحيئئد ص 

المسئئلمين: الشئئبهة الدائمئئة الئئدوران بئئدعاةا التوحيئئد،
ّدةا سلفا ودوما من أعئئدائهم لهئئل الرجئئاء والخنئئوع والمع
والرجاف، إنهم الخوارج وأهئئل التكفيئئر ...وقئئد اسئئتباحوا
دمئئاء المصئئلين، واسئئتحلوا أعراضئئهم، وجعلئئوهم بمنزلئئة

الكفار الصليين من اليهود والنصارى والمشركين.

لقئئد وقئئف الغلةا مئئن أهئئل الرجئئاء هئئذا الموقئئف لن
الشئئرك والمعصئئية عنئئدهم علئئى رتبئئة واحئئدةا، ول فئئرق
بينهما في السماء والحكاما، ومن نظروا إلى من يكفرون
بالشرك كنظرتهم للئئذين يكفئئرون بالمعصئئية، وظنئئوا بئئل
قطعوا وقرروا أن الجميع خرج من تحت عبئئاءةا الخئئوارج،
الذين هم بأهل التكفير، سبحانك هذا بهتان عظيئئم، وإفئئك

 ."مبين 

فنحن ولله الحمد والمنة لما نخاطب المئئة أو الشئئعب
 أي"يئئا أمئئة السئئلما"إنمئئا نخئئاطبهم بالسئئلما فنقئئول: 

نخاطبهم بصفتهم مسلمين، وانظر إلئئى كتابئئات مشئئايخنا
وقادةا الجهاد أجمعين، بينما إذا خاطبنا أو كتبنا عن الكفئئار
فإنمئئا نكتئئب عنهئئم أنهئئم أمئئة الكفئئر والشئئرك واللحئئاد
والطغيئئان، وهنئئا يتضئئح الفئئرق، ويتئئبين كئئذب وافئئتراء
المنئئاوئين بأننئئا نكفئئر المسئئلمين أو الشئئعوب أو المئئة أو
المجتمعات، وعنئئد ذكرنئئا لمصئئطلح المجتمعئئات يجئئب أن
نقف علئئى نقطئئتين لبئئد أن نئئذكرهما لن هئئذا المصئئطلح

يحتمل مقصدين: 

أولهمئئا: أن المقصئئود بالمجتمعئئات الشئئعوب والعئئواما
والسواد العظم أو المة، فهؤلء المقصئئودون فئئي كلمنئئا
هذا أننا نعتقد إسلمهم ونحكم عليهم بالسلما، ونخئئاطبهم

بخطاب السلما.

ثانيهما: أن المقصود بالمجتمعئئات الئئدول والحكومئئات
ّفئئر دول الئئردةا الئئتي تحكئئم بغيئئر مئا أنئئزل اللئئه فنحئئن نك
تعئئالى، وتحئئارب السئئلما والمسئئلمين وغيئئر ذلئئك مئئن
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المكفرات والنئئواقض الئئتي اجتمعئئت فيهئئم وقئئد ذكرناهئئا
ونثرنئئا بعئئض دررهئئا فئئي هئئذا الكتئئاب نسئئأل اللئئه تعئئالى

الخلص والسداد والقبول.

وقد لجأنا إلى هذا التفصيل لننا سمعنا من القوما مثئئل
هذا، وكان مقصودهم الذي أفصحوا عنه مئئن هئئذا الطلق
هو الدول والحكومات، لذا رأيت أن أبين المسئئألة للخئئوةا

الموحدين، وقطعا لدابر هؤلء الدعياء.

إذن ذكرنئئئا الئئئدليل الول علئئئى بطلن هئئئذه التهمئئئة
والفرية التي سنحاسبهم عليها يئئوما يقئئوما الشئئهاد يئئوما ل
ينفئع مئال ول بنئون إل مئن أتئئى اللئه بقلئب سئئليم، وهئو
الخطاب الموجه إلى المة، حيث أنه لكل أمئئة خطئئاب فل
يتسئئاوى خطابئئك لهئئل التوحيئئد مئئع خطابئئك للمرتئئدين
والكفار وغيرهم، وفي أثناء الخطابات تجئئد اليئئة القرآنيئئة

ّيآَْها َيآْاالتي فيها: ( ّلِذيآَْن َأ ُنوا ا  ، ولئئو كئئانوا كفئئارا)... آََم
لمئئا جئئاز لنئئا أن نئئورد اليئئات الئئتي فيهئئا النئئداءات لهئئل

اليمان، لن الكفر نقيض اليمان، ولن يجتمعا أبدا.

ومما يدل على كئئذب هئئؤلء علينئئا، ويئئدل علئئى أننئئا ل
نكفر الشعوب هو أننا نصلي معهم فئئي المسئئاجد، ونقئئف
في الصفوف الرجل مع الرجل والكتئئف مئئع الكتئئف، فلئئو

كانوا كفارا بالله عليكم هل يجوز لنا أن نصلي معهم؟؟.

بالطبع ل يجوز أن نصلي مئئع الكفئئار ونصئئطّف معهئئم،
إذن فما قول هؤلء الدعياء أننئئا نكفئئر الشئئعوب إل كئئذب

وهراء وافتراء، فحسبنا الله ونعم الوكيل .

وما يدل أيضا على بطلن هذه التهمة الشنيعة والفرية
العظيمة، أننا نلقي السلما على الناس وهم مئئن الشئئعب،
ّنئئا، وغيئئر ذلئئك مئئن وندعو لهم، ونتزوج منهم ويتزوجون م
الدللت على أننا ل نكفر الشعب، بل نحكم لهم بالسئئلما

والحمد لله أول وآخرا.

ـاء ـن كلما العلـم ـروج ـع ـة: الـخ الشــبهة الثالـث
ومخالفتهم والطعن فيهم .

والجواب على هذه الشبهة الساقطة يكون بعئئون اللئئه
تعالى: 
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أننا مطالبين ومأمورين أن نرجع فئئي كئئل أمورنئئا إلئئى
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال صئئلى

تركت فيكم ما إن تمـسـكتم فـلـن"الله عليه وسلم: 
 ، ولفهئئم" تضلوا بـعـدي أـبـدا: كـتـاب الـلـه وـسـنتي

الدليل من الكتاب والسنة نرجع إلى فهم السئئلف الصئئالح
والعلمئئاء الربئئانيين الصئئادعين بئئالحق، الئئذين ل يئئأكلون
بعلمهم من الرض كما تأكل البقر، ويقصد من كلمهم أننا
خرجنا عن كلما العلماء وخالفنئئاهم وهئئم أهئئل العلئئم، هئئو
أنهئئم يريئئدون بئئذلك العلمئئاء الئئذين ل يكفئئرون الحكئئاما،

وللنصاف فإن هؤلء العلماء ينقسمون إلى قسمين: 

ئ علمئئاء يعرفئئون الحئئق ويصئئدعون بئئه ومشئئهود لهئئم
بئئالخير والصئئلح لكنئئه التبئئس وخفئئي عليهئئم حئئال هئئؤلء

الحكاما .

ئ علماء علماء يعرفئئون الحئئق وثبئئت لهئئم حئئال هئئؤلء
الحكاما وهو الئئردةا، لكنهئئم تولئئوهم وجئئادلوا عئئن بئئاطلهم
وأقاموا الشبه الباطلة للترقيع لكفرهئئم وظئئاهروهم علئئى
الموحدين واستحسئئنوا ذلئئك بئئدعوى المصئئلحة أو غيرهئئا،

وركنوا إليهم حبا في الدنيا والشهرةا والمتاع وغير ذلك .

ّلهئم فأما الصئنف الول فهئؤلء نأخئذ عنهئم العلئم ونج
ّد مئئا أخطئئاؤوا ونحترمهم وحقهم محفوظ عنئئدنا، لكئئن نئئر
فيئئه، ونئئبين خطئئأهم بالئئدليل الصئئحيح ومئئع الحئئتراما

والتقدير.

وأما الصنف الثاني فهؤلء نكفرهم لنهم انسئئلخوا مئئن
ديئئن اللئئه تعئئالى وأخلئئدوا إلئئى الرض واتبعئئوا أهئئواءهم،
فحئئالهم كحئئال بلعئئاما بئئن بئئاعوراء أو أشئئد، وهئئؤلء قئئد

لن(استحبوا الحياةا الدنيا على الخرةا قال تعالى:  َكَفــَر َم
ّلِه لن ِبال لعِد ِم ِنِه َب لن ِإّل ِإيآَْما َه َم لـكـِر ـُه ُأ ُـب لل ِـئـّن َوَق لطَم ُم

ِلليآَْماِن لن ِبا ِك َل لن َو لفِر ـَشـَرَح ـَمـ ُك لل ًا ِـبـا لدر لم َصـ ليِهـ َل َفَع
ّلِه ِمَن َغَضٌب لم ال َلـُهـ َذاٌب َو ِـلـَك ـَعـ َذ ِظـيـٌم،  ّنُهُم َع َأ ِـبـ

ّبوا َتَح لس َة ا َـيـا للَح َيا ا لن ّد َـلـى اـلـ للـِخـَرِة َع َأّن ا ّـلـَه َو ل ال
لهِدي لومَا َيآْ للَق َكاِفِريآَْن ا لل ) ،107 -106: النحل سورةا ()ا

فهؤلء قد استحبوا الحياةا الدنيا على الخرةا ورضوا بالكفر
وسوغوه ورقعوا له، والعياذ بالله تعالى .

سئل الشيخ المظلوما أبو قتادةا الفلسطيني ذلك الجبل
الشئئم، والعئئالم العامئئل، فئئّك اللئئه أسئئره وسئئائر أسئئرى
الموحدين في مشارق الرض ومغاربها وهذا نص السؤال:
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 كئئثير مئئن الشئئباب ئئئ خصوصئئا الئئذين ولئئئه لعلمئئاء"
السلطين والحكومات في شئتى البلد العربيئة ئئ يقولئون
أن شيخكم أبا قتادةا كثيرا مئئا يئئأتي بئئأمور تخئئالف مئئا قئئد
تعارف عليه أئمتنا وأهل الحل والعقد في بلدنئئا، خصوصئئا
إذا ناقشناه في بعض المسائل وألزمته بالحجئئة والبرهئئان

هئئذا القئئول مخئئالف لمئئا"يلتجئ مباشرةا ويلتوي ويقئئول: 
أجمع عليه أئمتنا وعلماؤنئئا المعروفئئون المشئئهورون فئئي

 " . "هذا الزمان 

فأجاب فك الله أسره إجابة شافية كافيئئة وهئئي فصئئل
المقال في مسألة مخالفئئة العلمئئاء الئئذين يسئئمون بأهئئل
الحل والعقد، والذين ل يكفرون الحكاما، لن كئئل مخئئالف
إذا ناقشته ئ وهذا حدث معي عدةا مرات ئ يورد عليك هذه
الشبهة ئ إن صح تسميتها شبهة ئ، وللشيخ فك الله أسئئره
أيضا تعليق على فتوى لعلماء المالكية فئئي شئئأن العلمئئاء
الئئئذين دخلئئئوا فئئئي طاعئئئة الحكئئئاما الطئئئواغيت مئئئن
السماعيليين فليرجع إليها وهئئي منشئئورةا علئئى منئئبرالعز
منبر التوحيد والجهاد، ولنرجع إلى إجئابته فئك اللئه أسئره
على هذا السؤال وسأنقلها كاملة حتى تعّم الفائئئدةا بعئئون

الله تعالى، قال: 

 أهئئل الحئئل" الحقيقة أنا تبسمت لما سئئمعت كلمئئة "
 وهئئئذا مئئئن إطلق السئئئماء مئئئن دون وجئئئود"والعقئئئد

مسميات.

 هم الذين بيئئدهم الحئئل والعقئئد،" أهل الحل والعقد" 
والئئذين بيئئدهم أن يحلئئوا أو يعقئئدوا، أمئئا هئئؤلء المشئئايخ

فماذا يحلون وماذا يعقدون؟!

هؤلء يحلوا ويعقدوا !

وهذا واقعهم، فإذا طلب منهئئم الطئئاغوت أن يجتمعئئوا
اجتمعئئوا، وإذا طلئئب منهئئم أن يتفرقئئوا تفرقئئوا، والئئدوائر

 ئ مثل" الزهر "التي ينضوون تحتها هي دوائر رسمية، ف 
ِقبل رئيئئس"الزهر "ئ فقد قيمته لما صار شيخ  ّين من   يع

ِقبئئل اجتمئئاع"الزهئئر "الدولة، وقد كان شئئيخ  ّيئئن مئئن   يع
المشئئايخ مئئن العلمئئاء، فيقئئررون هئئم هئئو الولئئى بهئئذا

ّين كما يعين الوزير. المنصب، فصار يع
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 حئئذاء مئئن" الطنطئئاوي "ولذلك الن شيخ الزهئئر هئئو
أحذية الطاغوت وعدو من أعداء الدين بكل معنى الكلمة،

 !." أزهر"وهو شيخ لل 

 في الجزيئئرةا الئئذي يعينهئئم" هيئة كبار العلماء "وهذه 
ّينونه بل هو الذي يعينهئئم ئئئ فيِحئئل هو الطاغوت ئ هم ل يع
رقابهم إذا أرادوا أن يحلوا شيئا عقده، وتعقد أيئئديهم وراء
أقفيتهئئئم إذا أرادوا أن يعقئئئدوا شئئئيئا علئئئى خلف أمئئئر

الطاغوت.

 عبئئد"وقبل مدةا جّمئئد بعئئض الرجئئال منهئئم، فالشئئيخ 
 لنئئه" هيئئئة الكبئئار " عليه رحمة الله، طئئرد مئئن"الرزاق 

ّين من قبل من هو عبد لهئئم ومئئن قبئئل مئئن هئئو حئئذاء مع
لهم.

هذا هو واقعهم !

أما أننا نقول على خلف ما يقول هؤلء المشايخ فهئئذا
مدح لنا.

نذمّا إذا قلنا شيئا على خلف ما قاله الثقات من أئمتنا،
إذا قلنا على خلف ما قاله الكتاب أو ماقاله الحديث، ومئئا
قاله الصحابة، وما قئئاله ثقئئات التئئابعين كسئئعيد، وسئئعيد،
وسعيد، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومجاهد بئئن
جبر، أو إذا قلنا على خلف ما قاله ابن المبارك وخلفا مئئا
قاله سفيان الثوري، هؤلء هم العلماء الذين إذا خالفناهم،

يقدح فينا ويذما .

أما إذا قلنا على خلف ما قاله هؤلء المعئئات، فئئوالله
هذا مدح لنا .

فيأتنا المخالف بشيء قلناه على خلف ما قاله سئئلفنا
من القواعد والمور الكبار.

أما إذا قلنا على خلف ما قاله هؤلء المشايخ، فهئئؤلء
المشايخ أصل لدينا بهم ثقة، لنهئئم يئئردون فئئي مئئواردهم
ويصدرون في قضاياهم علئئى وفئئق مئئا يقئئوله الطئئاغوت،

عدو الله، الكافر.
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وكل دولة من الدول، وكل طاغوت من الطواغيت، قد
جمئئع حئئوله جماعئئة مئئن السئئدنة والكهنئئة، كمئئا يجمئئع

الوزارةا !.

 الهيئئئة" أو " الدروس الحسنية "ففي المغرب تسّمى 
ئئئ علئئى اسئئمه ئئئ ! . فئئي"التجمئئع الحسئئني" أو "الحسنية
 رابطة العالم السئئلمي" و " هيئة كبار العلماء "الجزيرةا 

 ، وفئئي العئئراق" مؤسسئئة آل الئئبيت " ، وفئئي الردن"
 وربما" الزهر "، وفي مصر"المؤتمر الشعبي السلمي "

كان هناك كذلك هيئة أخرى للطاغوت بهذا المعنئئى أيضئئا،
وهكذا !."  لجنة الدعوةا السلمية العالمية"وفي ليبيا

وفيما أعلم، في كل دولئئة قئئد زيئئن الطئئاغوت صئئورته
بهؤلء! وهم، هم كدويبة الرض يقفزون هنا وهنا وهنا.

وقد امتحنهم الله ببعض الفتن بيئئن هئئؤلء الطئئواغيت،
كما حدث في فتنة صداما وغزوه للكويت، فحئئار المشئئايخ
أين يئئذهبون ؟! أيئئذهبون هنئئا أما هنئئاك ؟! ولمئئن سئئتكون
الغلبة؟! فبدأوا يقيسئئون، وبعضئئهم لئئم يِصئئر لئئه لئئون ول
رائحة وهو ينتظر لمن ستكون الغلبة ! وبعئئض الجماعئئات

 جماعئئة الخئئوان"انقسمت هنئئا وهنئئاك، كمئئا حئئدث فئئي 
 فهئئم إذا قئئالوا بقئئول علئئى خلف مئئا عليئئه"المسئئلمين 

 سيفقدون وظائفهم، وبعضهم كئئان" آل سعود "طواغيت 
مرتبطا بالردن، والبعض الخر مرتبط بئئالعراق ...فوقعئئوا

في حيص بيص !.

وقد عاب العلمانيون على أهل السلما هذا، وكان ممئئا
 أي إسئئل تريئئدونا": " فرج فئئودةا "قاله عدو الله المقبور 

أن نتبع؟! السلما الذي وقف مع طاغوت السعودية ؟! أما
 ."السلما الذي وقف مع طاغوت العث العراقي ؟!

فمن ذا الذي يمدح بأنه تابع لهؤلء؟!.

الذي يمدح هو الذي يخئئرج مئئن تبعيئئة هئئؤلء، هئئذا هئئو
الذي الممدوح في هذا الزمئئان، والمئذموما هئئو مئن حّجئر
عقله وذهنه وعلمه ودينه لهؤلء الذين يتلعبون بدين اللئئه

عز وجل.

والوقت الن هو وقت الخذ من الكتب، كما مدح النبي
صلى الله عليه وسلم أتباعه في آخر الزمان، الذين يأتون
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إلى الورق المعلق فيأخئئذون بئئه ويقفئئون بحئئذر علئئى مئئا
يقوله هؤلء التباع للطواغيت .

وليس معنى هذا أن نئئترك كئئل مئئا يقولئئوا، كل، ولكئئن
نضعهم في ميزان الحذر، فربما يصئئدفك الكئئذوب، وربمئئا
ّد عليهئئم فيمئئا يصح قول هؤلء فنأخئئذ عنهئئم مئئا صئئّح ونئئر

أخطأوا .

فل يعاب علينا أننا نقول بخلف ما يقولوا، وإنما ئئئ فئئي
الحقيقة ئ نمدح بأننا نقول على خلف ما يقولوا.

ونحن ئ جماعاتنا وأفرادنا ئ ديننا مركب علئئى خلف مئئا
يقولوا فئئي مسئئألة قتئئال الطئئواغيت وتكفريهئئم والخئئروج
عليهم وعيبهم وسب آلهتهم وشتم مئئا هئئم عليئئه، أيئئن مئئا
قلنئئاه علئئى خلف مئئا قئئاله اللئئه أو علئئى خلف مئئا قئئاله
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علئئى خلف مئئا قئئاله

السلف الثقات الئمة ؟!.

 ، فكيئئف يريئئدون منئئا أن نلئئتزما"المعاصئئرةا حرمئئة"و 
بأقوال المعاصئئرين ؟! ومئئن منهئئج السئئلف مئئا قئئاله ابئئن

ول تقلد دينك للحي، لنه ل تؤمن: "مسعود رضي الله عنه
."عليه الفتنة

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيئئن لمئئا حقيقئئة
مئئن أتئئى أبئئواب"مئئا عليئئه هئئؤلء الحيئئاء، عنئئدما قئئال: 

 ."السلطين افتتن 

فهئئؤلء حكئئم النئئبي صئئلى اللئئه عليئئه وسئئلم أنهئئم
مفتونون، وأنهم أهل فتنئئة، يقولئئون مئئا يقئئوله الطئئاغوت،

ويأتمرون بأمره.

ونحن ليس هؤلء أئمتنا .

 أخوف مئئا أخئئاف عليكئئم"قال صلى الله عليه وسلم: 
."الئمة المضلون

ِذ ِر منهئئم، ونئئوجب فهؤلء هم الئئذين نحئئذر منهئئم ونحئئ
على المئئة أن تأخئئذ مئئن الئمئئة الئئذين رضئئوا هئئذا الئئدين
وابتعدوا عن أبواب السلطين، وحذروا مئئن فتنئئة الئئدخول
في دينهم وفي طريقهم وفي دساتيرهم، هذا الئئذي نئئدين

)151(والجهاد التوحيد منبر



نثر الدر في تفنيد 
شبهة كفر دون كفر

 . والفتوى منشورةا على منبر العز منئئبر"الله عز وجّل به
التوحيد والجهاد المبارك .

والقئئارئ لسئئير العلما يجئئد أن السئئلف رحمهئئم اللئئه
تعئئالى كئئانوا يهربئئون مئئن إتيئئان السئئلطين، فئئإذا طلبئئه
السئئلطان وهئئو الموحئئد المسئئلم الحئئاكم بشئئريعة رب
العالمين يهرب منه ويأبى مقابلته، دخل سليمان بئئن عبئئد
الملك المدينة فأقئئاما بهئئا ثلثئئا فقئئال: أهاهنئئا رجئئل ممئئن
أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسئئلم يحئئدثنا ؟
فقيل له: بلى، هاهنا رجل يقال له: أبو حئئازما، فبعئئث إليئئه

 يا أبا حئئازما، مئئا هئئذا الجفئئاء ؟"فجاءه فقال له سليمان: 
إن"أتاني وجوه المدينة كلهم ولم تئأتني؟قئئال أبئئو حئازما: 

الناس لما كانوا على الصئئواب كئئانت المئئراء تحتئئاج إلئئى
ِفّر بئئدينها مئئن المئئراء، فلمئئا رأى العلماء وكانت العلماء ت
ذلك قئئوما مئئن أذلئئة النئئاس، تعلمئئوا العلئئم وأتئئوا بئئه إلئئى
المراء، فاستغنت بئئه عئئن العلمئئاء، واجتمئئع القئئوما علئئى
المعصية، فسقطوا أو تعسوا أو انتكسوا، ولو كان علماؤنا

"هؤلء يصونون علمهم لم تزل المراء تهابهم . 

فانظر أخي الكريم إلى قول هذا العلم العئئالم الجليئئل
لميرالمئئؤمنين فئئي زمئئن الخيئئار، وفئئي القئئرون الثلثئئة
المفضلة، فما عساه يقئول اليئوما لئو كئان معنئا فئي هئئذا

الزمن ؟؟؟.

 مئئا رواه"وليرجع للستفادةا والسئئتزادةا إلئئى رسئئالة: 
 للسئئيوطي"الساطين في عدما المجيء إلئئى السئئلطين 

 الئئرد علئئى مفئئتي"رحمئئه اللئئه تعئئالى، وكئئذا محاضئئرةا: 
 للشئئيخ أبئئي حذيفئئة الحرابئئي حفظئئه اللئئه"السئئلطان 

ورعاه .

ولو تطرقنا الن إلى ذكر نمئئاذج عئئن السئئلف الصئئالح
الكراما في هذا المر، لقلنا أن هؤلء العلماء اليوما ئ علماء
السلطان ئ هئئم أفجئئر القئئراء، وقئئد قالهئئا المئئاما سئئفيان
الثوري رحمه الله تعئئالى فيمئئن يئئدخلون علئئى السئئلطان
المسلم الموحد وليس المرتد الكئئافر يواسئئون ويئئدافعون
دخل عنئدهم لرضئاءهم ولجئل عن مظلوما، فكيف بمن ي
المال والفيلت والمراكب الفخمة والسئئفار البعيئئدةا إلئئى

أمريكا وكندا وفرنسا وغيرها ؟؟؟.

والظاهر من كلما الشيخ أبي قتادةا ئ فك الله أسئئره ئئئ
أنه يقصد هنا في إجئئابته علمئئاء البلط الئئذين ارتمئئوا بيئئن
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ُنئئذما إذا لئئم أحضان الطاغوت، وقبعوا على بلطه، فهئئؤلء 
نخالفهم، لنهم تركوا ما نزل الله وائتمروا بأمر الطاغوت،
قال شيخ السلما ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجمئئوع

 والصفحة ل أذكرهئئا ) مئئا مفئئاده أن العئئالم35الفتاوى(ج
إذا ترك ما علمه من كتاب الله وسئئنة رسئئوله صئئلى اللئئه
عليه وسلم واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم اللئئه تعئئالى

وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، كان كافرا مرتدا .

وللنصاف دائما يجب أن نذكر من أخطؤوا أو تئئأولوا أو
خفئئي عليهئئم الحئئق، ول يعئئرف عنهئئم مداهنئئة للحكئئاما أو
ركئئون إليهئئم، فهئئؤلء حقهئئم عنئئدنا محفئئوظ، ونحئئترمهم
ونجلهم ونأخذ عنهم العلئئم إل مئئا سئئقطوا فيئئه وهئئذا بيئئن
واضح، ول يعني أبدا إذا قئئرأت أخئئي كتابئئا أو رسئئالة فيهئئا
عبئئارةا شئئديدةا اللهجئئة فئئي حقهئئم أو تشئئنيعا عليهئئم فئئي
مسألة ما، أننا نبخسهم حقهئئم، كل، كل، بئئل كئئان السئئلف
رحمهم الله كثيرا مئئا يئئثربون علئئى المخئئالف وهئئذا جئئائز
فهئئاهو مثل إذا قئئرأت كتئئب الجئئرح والتعئئديل تجئئد: فلن
وضاع، فلن كذاب، فلن ناصبي، فلن مرجئ، وهاهو إماما
أهل السنة والجماعة المئئاما أحمئئد بئئن حنبئئل رحمئئه اللئئه
تعالى يقول عن أبي حنيفة رحمه الله ومئئا أدراك مئئا أبئئي

هئئو  ، وها"ما قوله عندي والبعرةا إل سواء "حنيفة ! قال: 
 ،" مخئئانيث المعتزلئئة "الهروي يقول عن الشاعرةا أنهئئم 

وهكذا أخي الكريم، ل يعنئئي إذا ثربنئئا علئئى المخئئالف أننئئا
نبخسه حقه خاصة إذا كان من أهل الفضل ومثلنا ومثلهئئم
كمثئئل اليئئدين تفئئرك إحئئداهما الخئئرى حئئتى يئئزول عنهئئا

الوسخ والدرن، والله المستعان .

وإلئئى هنئئا نكئئون بحمئئد اللئئه تعئئالى قئئد بّرأنئئا الذمئئة،
وأسئئقطنا التهئئم الباطلئئة الئئتي ألصئئقها بنئئا الشئئانئون
والحاقدون لينفروا الناس عن دعوتنا، وأقمنا الحجئئة علئئى

َنا . َت المخالف خاصة الذي افترى علينا الكذب، وبه

فنحن ندعو إلى توحيد الله عئئز وجئئل وحئئده ل شئئريك
له، إلى الستعانة والستغاثة والتوسئئل بئئالله تعئئالى، إلئئى
الحكم والتحاكم إلى شئئرع اللئئه تعئئالى، إلئئى الجهئئاد فئئي
سبيل الله عز وجل الذي هئئو عزتنئئا وسئئياحتنا فئئي الرض
وطريقنا إلى الجنة وذروةا سناما ديننئئا العظيئئم، هئئذا الئئذي

ندعو إليه شاء من شاء، وكره من كره وإن رغم أنفه.

وهذه الدعوةا أخي الموحد طريقها طويئئل وشئئاق فهئئو
ليئئس محفوفئئا بئئالورود، بئئل فيئئه المتئئاعب والمشئئاق
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والتضحيات، ول بد أن ننبه إلى هذا حتى ل يظئئن ظئئان أن
هذه الدعوةا مجرد شعار يرفع، سرعان ما يبدل أو ينسى،
بئئل لجئئل هئئذه الئئدعوةا قتئئل وقوتئئل وحئئورب النبيئئاء
والمرسئئلون وأتبئئاعهم وسئئجنوا وشئئردوا و نفئئوا، ولجلهئئا
كان يوضع الرجل في الحفرةا فينشر بالمنشئئار نصئئفين ل
يصده ذلك عن الدين شيئا ول يرده عنه قيد أنملة، ولجلها
كذب النبيون ومحمد صلى اللئئه عليئئه وسئئلم بعئئد سئئموه

 وهو المين عليه الصلةا والسئئلما، وألقئئي علئئى"المين "
رأسه سل جزور، وضرب وكسرت رباعيته، ولجلهئئا صئئمد
الصحابة أماما موجئئات العئئذاب والتنكيئل الجارفئة، فهئئاهو
بلل يحترق تحت رمال الصحراء الحارقئئة ويتحئئداهم بكئئل

، والمثلة كثيرةا جدا أخي واقرأ" أحد، أحد "ثبات وإيمان: 
كتب السير حتى تتبحر وتتمتع حئئق التمتئئع وإيمانئئك يئئزداد
ّنت جنئئون المشئئركين، لما ترى مثل تلك المواقف التي ج
وكانت أشد وقعئئا عليهئئم مئن السئئيف، ثئئم بعئئد كئل هئئذه
المتاعب والمشاق وصلنا الدين الحنيف صافيا نقيئئا ل زيئئغ
فيه ول شائبة ولله الحمد والمنة، واسئئتمر التبئئاع الكئئراما
في تبليغ هئئذه الئئدعوةا العظيمئئة إلئئى النئئاس كافئئة، وقئئد
حدث ويحدث معهم كما حدث لسلفهم رضي الله عنهئئم،
"فهاهي الرض في بطنها رجال أجلء قتلوا لنهئئم قئئالوا: 

ربنا الله تعالى، ول رب لنا سواه، مخلصين له الئئدين ولئئو
 ، نعم قتلئئوا فرحمهئئم اللئئه وتقبلهئئم فئئي"كره الكافرون 

الشهداء وجزاهم الله عنئئا خيئئر الجئئزاء، وآخريئئن ل زالئئوا
يقارعون أعداء الله باللسان والسئئنان، فمنهئئم مئئن ُشئئرد
ومنهم من سجن وأكثرهم في السئئجون وهئئذه سئئنة اللئئه
تعالى القدرية، وحكمته تعئئالى اقتضئئت ذلئئك وهئئو القائئئل

ّناُس َأحَإِسَب الم،(سبحانه:  لن ال ُكوا َأ لتَر لن ُيآْ ـوا َأ ُـل َيآُْقو
ّنا لم آََم لد ل َوُه َلَق ُنوَن، َو َت لف ّنا ُيآْ َت ّلِذيآَْن َف لن ا لم ـِمـ ِلـِهـ لب َق

َلَمّن لع َي َل ّلُه َف ّـلـِذيآَْن ال َدُقوا ا َلـَمـّن ـَصـ لع َي َل ِبيَن َو َـكـاِذ لل )ا
).3 -1: العنكبوت سورةا(

نسأل الله تعالى الثبئئات والخلص والتوفيئئق والسئئداد
في القول والعمل .
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الخاتمة نسأل الله تعالى حإسنها

إلى هنا إخوةا التوحيد، نحّط الرحال، ونكون قد أشرفنا
على نهاية هذا الكتاب، الذي نسئئأل اللئئه تعئئالى أن يئئرزق
صاحبه الخلص ويضع له القبول، فينتفع به الموحدون في
كل مكان، وأن يجعله تعالى خالصا لوجهه الكريم سبحانه،
وأن يثقل به الموازين يئئوما ل ينفئئع مئئال ول بنئئون إل مئئن

أتى الله بقلب سليم . 

ويطيب المقاما أن ل ننئئس إخوتنئئا ومشئئايخنا السئئود 
الرابضة خلف قضبان الشرك والتنديد، فنبعث إليهئئم هئئذه
التحيئئة العطئئرةا، والئئدعاء الخئئالص أن يفئئك اللئئه أسئئرهم
ويثبتنا وإياهم على الحق المبين إلى أن نلقاه ل فاتنين ول
مفتئئوتنين، وأن يحشئئرنا تعئئالى مئئع النئئبيين والصئئديقين

والصالحين والشهدء وحسن أولئك رفيقا.

كما رأيت أن أنقئئل إليهئئم رسئئالة الشئئيخ السئئد الئئذي
عّرى المرتدين وكشف بئئاطلهم، ذلئئك الشئئهيد بئئإذن اللئئه
تعالى سيد قطب رحمه الله، وهو الذي جاء عنه أنه دخئئل
عنده شيخ الزهر يومئذ وقت إعدامه، ليلقنئئه الشئئهادتين،

 ل إلئه إل اللئه، أنئا مئن أجلهئا"فقال رحمئه اللئه تعئالى: 
 فلله دره، ورحمه الله تعئئالى"أموت، وأنت تأكل بها الخبز

وتقبله، وما أكثر من يأكل بهئئا الخئئبز، ويأكئئل بلسئئانه كمئئا
تأكل البقر مئئن الرض، وهئئذه الرسئئالة كتبهئئا رحمئئه اللئئه

أخي بعنوان: 1957سنة 

فإليكموها:  

أخي أنت حٌر وراء
 السدود

حٌر بتلك  أخي أنت
 القيود

إذا كنت بالله
فماذا يضيرك كيد العبيد مستعصما

أخي ستبيد جيوش
 الظلما

ويشرق في الكون فجر
 جديد

فأطلق لروحك
 إشراقها

ترى الفجر يرمقنا من 
 بعيد

ٌع كليلأخي قد أصابك سهم  وغدرا رماك ذرا
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 ذليل
ُتبتُر يوما فصبر س

 جميل
ُد عريُن  ْدمَا بع َي ولم 
 السود

أخي قد سرت من
ُتشّل بقيد الماء يديك الدماء أبت أن 

ُع ُقربانها للسماء  مخضبة بدماء الخلود سترف
ُتراك سئمت أخي هل 

 الكفاح
وألقيت عن كاهليك 
 السلح

فمن للضحأيا يواسي
 ويرفع راياتها من جديد الجراح

أخي هل سمعت أنين
 التراب

ُدّك َحصاه جيوُش  ت
 الخراب

وتصفعُه وهو صلب عنيدُتَمزُق أحشاءه بالحراب
أخي إنني اليوما صلب

 المراس
ُدك صخور الجبال  أ
 الرواس

غدا سأشيح بفأس
 الخلص

رءوس الفاعي إلى أن 
 تبيد

أخي إن ذرفت علّى
 الدموع

ّلت قبري بها في  وبل
 خشوع

فأوقد لهم من رفاتي
 الشموع

وسيروا بها نحو مجد 
 تليد

َق أخي إن نُمْت نل
ْوضاُت ربي أعدت لنا أحبابنا فر

فطوبى لنا في ديار وأطياُرها رفرفت حولنا
 الخلود

أخي إنني ما سئمت
 الكفاح

ول أنا أقيت عني 
 السلح

وإن طوقتني جيوُش
 الظلما

فإني على ثقة ... 
 بالصباح

وإني على ثقة من
 طريقي

إلى الله رب السنا 
 والشروق
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ُق أو فإن عافني الّسو
ِني ّق  َع

فإني أمين لعهدي 
 الوثيق

ٍر  أخي أخذوك على إثرنا وفوج على إثر فج
 جديد

وأنت ستمضي بنصر فإن أنا ُمّت فإني شهيد
 مجيد

قد اختارنا الله في
وإنا سنمضي على ُسنته دعوته

ِذمتهفمنا الذين قضوا نحبهم  ومنا الحفيظ على 
أخي فامض ل تلتفت

 للوراء
طريقك قد خضبته 
 الدماء

 ول تتطلع لغير السماءول تلتفت ههنا أو هناك
فلسنا بطير مهيض

 الجناح
ولن نستذل .. ولن 
 نستباح

وإني لسمع صوت
 الدماء

قويا ينادي الكفاَح 
 الكفاح

وأمضي على سنتي في سأثأُر لكن لرٍب ودين
 يقين

فإما إلى النصر فوق
 الناما

وإما إلى الله في 
 الخالدين

هذا ما تيسر إيراده أخي الموحد في هذا الكتاب، سائل
المولى جل شأنه أن ينفع به ويجعله خاصا لوجهه الكريم .

فما أخطأنا فيه فمن أنفسئئنا ومئئن الشئئيطان، ونسئئأله
تعالى أن يغفر لنا ويتجاوز عنا، وما أصئئبنا فيئئه فمئئن اللئئه
وحده ل شريك، والله تعالى أعلئئى وأجئئل وأعلئئم، وصئئلى
الله على سيدنا محمد وعلئئى آلئئه وصئئحبه وسئئلم تسئئليما

كثيرا.

هذا وقد أنهينا من كتابة هذا الكتاب قبيل صلةا عصر
.2009 جوان 24/ 1430رجب 2الربعاء 
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فبراير24/ 1431ربيع أول 11وأنهينا تبييضه الربعاء 
2010.

وكتب الفقير إلى رحمة الله وعفوه ومغفرته
عاشق الشهادةا في سبيل الله تعالى: 

محمد السلفي الجزائري
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