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  إحتاف العرب والعجم والرببر بشرح عقيدة األمري أيب عمر
  أبو مارية القرشي

  .عفا اهللا عنه وعن والديه
 

وسيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ومن  إن احلمد هللا ، حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا
 : ٢بعد  ، أما١ وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممدا عبده ورسولهأن ال إله إال اهللا يضلل فال هادي له ، وأشهد

عوا أننا نكفر عوام املسلمني ونستحل دماءهم وأمواهلم ،  ، فاد٣عقيدتنا قد رمانا الناس بأكاذيب كثرية ال أصل هلا يف
وحىت ال يبقى  اذيب ، ، وعليه فهذه بعض ثوابتنا ، ترد على تلك األك٤على الدخول يف دولتنا بالسيف وجنرب الناس

  :٥ذاب عذر ، أو حملب شبهةكل

                                                
ستفتح بالبسملة أو ت وقد بينت السنة املطهرة الصحيحة أن اخلطب والكتب ابتدأ األمري خبطبة احلاجة املشهورة ، - 1

 .األحاديث اليت تذم االبتداء بغري البسملة فضعيفة ال تصح حبالأّما .   عزَّ وجلباحلمد أو بآية من كتاب اهللا

 ." قل إين على بينٍة من ريب" يف كلمته املوسومة هذه األمري على عقيدتهنص  - 2
 أَنَّ : االشِتقَاِق أَِئمةُ به صرح والذي . شده : فانعقَد عقْداً يعِقده والعهد والبيع احلَبلَ قَدع :قال يف تاج العروس -3

 البيوعاِت من العقُوِد انواِع يف استعمل مث وتعقَّد انعقد وقد وعقَّده وتعقَاداً عقْداً يعِقده عقَده احلَلِّ نِقيض العقِْد أَصلَ
 .اجلَازِم واالعتقاِد التصميم يف ِملاستع مث وغريها والعقُود

يشري حفظه اهللا إىل احلملة اإلعالمية الشاملة اليت شنها املنافقون املوالون ألمريكا على دولة العراق اإلسالمية  يف - 4
  .يااومنتد) اإلنترنت( واليت مشلت القنوات الفضائية، الصحف العربية والعاملية، صفحات الشبكة العامليةاآلونة األخرية

لإلمارة املسلمة قد تطرأ على باهلم الشبهات بسبب تكرارها وهذا من عظيم فقه األمري، فإنَّ كثرياً من احملبني  - 5
وبألوان خمتلفة، أضف إىل ذلك بعدهم عن ساحة الواقع وعدم متكنهم من احلكم على األمور مباشرة، ولذا جاء هذا 

شبهة، وهؤالء هم أهم املقصودين يف خطاب أمري املؤمنني ألم أمانة يف البيان الناصع ليزيل عن نفس احملبني كل 
عنقه ، فهم إخوانه وأنصاره؛ بايعوه على السمع والطاعة على بعد أمصارهم وانقطاع السبل م عنه ،  وهم وقود 

 .املعارك القادمة إن شاء اهللا
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 ، ملا روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن أيب اهلياج ٧، وحترمي وسائله ٦ نرى وجوب هدم وإزالة كل مظاهر الشرك: أوال 
ال أ" : أال أبعثك على مل بعثين على صلى اهللا عليه وسلم: يل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه  قال: األسدي ، قال 

  ." إال سويته ٩ ، وال قربا مشرفا٨إال طمسته تدع متثاال

                                                
 وفق  والبيع اليت سلم أهلها بالدهم للمسلمني صلحاًكاألضرحة واملشاهد واملقامات ومعابد الكفار حاشا الكنائس - 6

، وصور ومتاثيل الصاحلني والطاحلني، والربملانات، واحملاكم الوضعية، )يأيت بياا قريباً إن شاء اهللا(الشروط العمرية
 ومقرات األحزاب العلمانية، وقد أمجع علماء اإلسالم على وجوب هدم املشاهد الوثنية وطمس صور ومتاثيل

وكل املساجد املبنية على القبور واألضرحة واملقامات حمدثة مل تكن على زمن . الطواغيت املعبودة من دون اهللا
 رمحه -مفيت بغداد-السلف رضي اهللا عنهم، وقد أفىت علماء التوحيد على مر السنني دمها، يقول اإلمام اآللوسي

 ،امللوك بعض بناها اليت الرمحة عليه الشافعي اإلمام قبة حىت بنيةاأل من مصر بقرافة ما كل دم مجع أفىت وقد:" اهللا
، قلت وإمام أهل العراق اليوم هو أبو عمر "لإلمام الرفع فيتعني مفسدة منه خيش مل ما ذلك هدم أحد لكل وينبغي

 من يوسم بالوالية، وقد من اُهللا علي برؤية قرى كاملة تربأت من اجلاهلية وهدمت مقاماٍت قدمية لبعض. حفظه اهللا
ومن مجيل ما حدثت به عن شيخ كبري أنه أتى أحد األمراء طالباً منه اجلهاد، فخشي األمري أن يكون يف نفسه من 

وكان معظماً ويقصده أهل القرى ااورة للتربك (اجلاهلية القريبة شئ ما، فقال له ال أقبل بك حىت تدمر القرب الفالين
ودمر القرب بليلة مباركة، مث انضم للمجاهدين ولقي اهللا " األر يب جي" الشيخ إالّ أن محل ، فما كان من هذا)والدعاء
 . يف أول غزوٍة غزاها-حنسبه-شهيداً

 وإيقاد السرج على  و بناء املساجد على القبور، وسائل الشرك هي الطرق املفضية إليه كدفن الصاحلني يف املساجد- 7
وإن مل (لو يف الصاحلني، وشد الرحال اىل املشاهد واألضرحة، التوجه للقرب عند الدعاء الغالقبور والصالة يف املقابر و

 علموه ما على أمجعوا قد املسلمني فإن : "، يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا)يرد دعاء املقبور ولكنه وسيلة للشرك
 مساجد اختذها من لعن وأنه عنها يمنه القبور عند الصالة أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول دين من باالضطرار

 عن النصوص تواترت فقد عليها املساجد وبناء مساجد واختاذها عندها الصالة الشرك وأسباب احملدثات أعظم فمن
 .  "فيه والتغليظ ذلك عن النهي وسلم عليه اهللا صلى النيب

 .من مظاهر الشرك اجللية وهلذا أمره صلى اهللا عليه وسلم بطمسها - 8
رائع الشرك محايةً جلناب التوحيد، وهللا در وسائل الشرك وفتنة الناس، فسد  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذن  م- 9

 ومقاصده الدين مصاحل من وأمثاله هذا إىل اهلمم صرفو:"الشيخ الشهيد سليمان آل الشيخ رمحه اهللا إذ يقول
 العابدين لرحال حمطا وصارت القبور بأرباب الفتنة ظمتوع احملذور وقع األمور هذه يف التساهل وقع وملا ،وواجباته
 من ذلك وغري والنذور هلا والذبح هلا والتضرع واالستغاثة واالستعانة الدعاء من العبادة جل هلا فصرفوا هلا املعظيمن

 )٦٣٥:تيسري العزيز احلميد"(حمظور شرك كل
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  ١١.  ، وهم مع ذلك ممتنعون عن تطبيق كثري من شعائر اإلسالم الظاهرة١٠طائفة شرك وردة الرافضة:  ثانيا 
                                                

سم تارخيي يف قوٍم ال جيمعهم بالشيعة الرافضة إالّ االوما يروى عن اختالف األئمة يف كفر الشيعة، فهو اختالف  - 10
  :وادعاء حب آل البيت، وقد أحسن وأجاد الشيخ علي اخلضري يف بيان هذه املسألة، يقول فك اهللا أسره

ما ظهر يطلق على من فضل عليا على عثمان رضى اهللا عنهما ، مث  اسم الشيعة مر مبراحل تطور فيها ، فكان أول((
اتباع ابن  الشيخني أيب بكر وعمر رضى اهللا عن اجلميع ، مث ظهرت السبئية اخلارجة عن اإلسالم ليا علىمن فضل ع

امللك افترقوا اىل زيدية هم اتباع زيد بن  سبأ اليهودي ، ويف أيام زيد بن علي بن احلسني ويف خالفة هشام بن عبد
 إيران واخلليج وغريه ، وإمساعيلية باطنية وهم املوجودون اآلن يف علي بن احلسني ، وامامية اثين عشرية وهم

 . واليمن واهلند ، ونصريية ودروز يف الشام موجودون يف جنران
لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وآل البيت فقط وتقدمي لعلي فهؤالء انقرضوا وال  وأما الشيعة الذين عندهم تشيع

  . منهم اليوم فيما أعلم أحد يوجد
 

الباطنية والنصريية الباطنية والدروز الباطنية وهذه الطوائف األربع هم الذين   هم الرافضة واإلمساعيليةواملوجود اليوم
وليسوا مبسلمني وال فرق بني علمائهم أو  فهؤالء مشركون كفار آل البيت ويستغيثون م وهم قبوريون يؤهلون

  . هل يف عبادم لغري اهللامبسلمني وال يعذرون باجل مقلديهم وجهاهلم فكلهم مشركون وليسوا
منهم من أهل  فمن كان منهم قبوري يذبح لغري اهللا أو يستغيث بغري اهللا فهذا مشرك كافر، ومن كان أما الزيدية

  . الكالم واألهواء واالعتزال فحكمه حكم املعتزلة واهللا اعلم
عظيم ، بل اخلالف يف األصول ،  هلأما من قال إن اخلالف بيننا وبينهم يف الفروع فهذا خطأ عظيم يدل على ج

وقد نبه شيخ اإلسالم حممد بن )). تفصيل كما ذكرنا وخالف كفر وإميان وإسالم وشرك ، ما عدا الزيدية ففيهم
فهذا : ((-بعد أن ساق تفصيل تفسيق وتكفري طوائف الشيعة املتقدمني -عبد الوهاب على هذا التفريق من قبل فقال 

 وأما حكم متأخريهم اآلن، فضموا اآلن مع الرفض الشرك العظيم، الذي يفعلونه عند حكم الرافضة يف األصل،
-٢٤٩\١٠:الدر السنية)).(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املشاهد الذي ما بلغه شرك العرب، الذين بعث إليهم 

٢٥٠(  
 

-11 
امتناعهم عن -محه اهللا على ذلك وقد نبه شيخ اإلسالم روهذا مناط ثاٍن لتكفريهم واحلكم بردم  وقتاهلم ،

 يل قال :قال أبيه عن مغول بن مالك بن الرمحن عبد عن:  يف منهاج السنة من قبل-الشرائع الظاهرة
 ألهل مقتا ولكن رهبة وال رغبة اإلسالم يف يدخلوا مل الرافضة وشرها املضلة األهواء هذه أحذركم:الشعيب

 من يهودي سبأ ابن اهللا عبد منهم البلدان إىل ونفاهم بالنار عنه هللا رضي علي حرقهم قد عليهم وبغيا اإلسالم
 قالت اليهود حمنة الرافضة حمنة أن ذلك وآية خازر إىل نفاه يسار بن اهللا وعبد ساباط اىل نفاه صنعاء يهود
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 جهاد ال وداليه وقالت علي ولد يف إال اإلمامة تصلح ال الرافضة وقالت داود آل يف إال امللك يصلح ال اليهود
 حىت اهللا سبيل يف جهاد ال الرافضة وقالت السماء من سيف ويرتل الدجال املسيح خيرج حىت اهللا سبيل يف

 يؤخرون الرافضة وكذلك النجوم اشتباك إىل الصالة يؤخرون واليهود السماء من مناد وينادي املهدي خيرج
 مامل الفطرة على أميت تزال ال قال أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن واحلديث النجوم اشتباك إىل املغرب
 الصالة يف تنود واليهود الرافضة وكذلك شيئا القبلة عن تزول واليهود النجوم اشتباك إىل املغرب يؤخروا

 وكذلك عدة النساء على يرون ال واليهود الرافضة وكذلك الصالة يف أثواا تسدل واليهود الرافضة وكذلك
 صالة مخسني علينا اهللا افترض قالوا واليهود القرآن حرفوا الرافضة وكذلك التوراة احرفو واليهود الرافضة
 وكذلك املوت والسام عليكم السام يقولون إمنا املؤمنني على السالم خيلصون ال واليهود الرافضة وكذلك
 اخلفني على سحامل يرون ال واليهود الرافضة وكذلك والذناب واملرماهى اجلري يأكلون ال واليهود الرافضة
.الرافضة وكذلك  

األميني يف علينا ليس" قالوا أم القرآن يف بذلك عنهم اهللا أخربنا وقد الرافضة وكذلك كلهم الناس أموال يستحلون واليهود
برؤوسها ختفق حىت تسجد ال واليهود الرافضة وكذلك الصالة يف قروا على تسجد واليهود الرافضة وكذلك " سورة سبيل

 غلط يقولون الرافضة وكذلك املالئكة من عدونا هو ويقولون جربيل تبغض واليهود الرافضة وكذلك الركوع شبه رامرا
إمنا صداق لنسائهم ليس النصارى خصلة يف النصارى وافقوا الرافضة وكذلك وسلم عليه اهللا صلى حممد على بالوحي جربيل

  )١\٢٣.(املتعة ويستحلون باملتعة يتزوجون الرافضة وكذلك متتعا ن يتمتعون
 واجلمل األوز للحم بعضهم حترمي مثل ذكر ما أضعاف وفيهم الرافضة يف موجود ذكره وما: يقول شيخ اإلسالم معقباً

 الطالق يقع ال إنه قوهلم ومثل لليهود مشاة أوقات ثالثة يف إال يصلون فال دائما الصالتني بني مجعهم ومثل لليهود مشاة
وتنجيس لذبائحهم وحترميهم الكتاب وأهل املسلمني من غريهم ألبدان تنجيسهم ومثل لليهود مشاة الزوج لىع بإشهاد إال
 جيعلهم وهلذا اليهود شر هم الذين للسامرة مشاة غريهم منها يأكل اليت اآلنية وغسل واملائعات املياه من ذلك يصيب ما

 ونظائر لليهود مشاة العداوة من يبطنون ما خالف وإظهار التقية ماهلماستع ومثل اليهود يف كالسامرة املسلمني يف الناس
  )١\٣٧("كثري ذلك

التوحيد، حتكيم الكتاب والسنة، صالة العصر يف وقتها، صالة العشاء يف وقتها، صالة اجلمعة ، : فأهم الشرائع املمتنعني عنها
  .اجلهاد يف سبيل اهللا، وغري ذلك كثري
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ر بن  ، قال عم١٣القدرة عليه  ووجوب قتله ، وعدم قبول توبته يف أحكام الدنيا بعد١٢نرى كفر وردة الساحر: ثالثا 
   .١٤حد الساحر ضربة بالسيف: اخلطاب رضي اهللا عنه 

  
، وقولنا يف ١٦يستحلها   ، كالزنا وشرب اخلمر والسرقة مامل١٥ صلى إىل قبلتنا بالذنوب مسلماًوال نكفر امرأً :  رابعا
 سالم ومل يتلبس ومن نطق بالشهادتني وأظهر لنا اإل ،١٩ وبني أهل اإلرجاء املفرطني ١٨ وسط بني اخلوارج الغالني١٧اإلميان

                                                
، "وما يعلِّماِن ِمن أَحٍد حتى يقُولَا ِإنما نحن ِفتنةٌ فَلَا تكْفُر"،"ِكن الشياِطني كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحرولَ  :"قال تعاىل - 12

أن على العلماء أكثر بل األمة إمجاع و رسوله سنة و اهللا بكتاب حمرم )أي السحر(أنه علم قد  و:قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا
عمر بن عبداهللا و عمر بنت حفصة و عفان بن عثمان و اخلطاب بن عمر عن الساحر قتل ثبت قد و قتله جيب كافر الساحر

 أهـ.سلم و عليه اهللا صلى النيب عن عنه مرفوعا ذلك روي و عبداهللا بن جندب و
أنظر (ساحراً استتاب أنه منهم أحد عن ينقل مل فانه الصحابة عن نقل ما ظاهر هوفال يستتاب بعد القدرة عليه و - 13

الذي يظهر اإلسالم (، وذلك أن السحر أمر خفي، وال ميكن معرفة صدق توبة الساحر فأشبه الزنديق)١٠\١١٣املغين
  .من هذا الوجه فأحلق به، أما إن تاب قبل القدرة عليه فتوبته مقبولة ، وقد قبل اهللا توبة سحرة فرعون) ويبطن الكفر

عدم قبول توبة الساحر بعد القدرة عليه وترتب أحكام الكفر عليه يف الدنيا ، ال تعين أن اهللا ال يقبل توبته إن صحت : نبيهت
 .  منه باطناً، فالكالم هنا عن أحكام الدنيا، ويتوب اهللا على من تاب

ب كما قال الترمذي، ومل أجده ذا ويروى مرفوعاً عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والصحيح أنه موقوف على جند - 14
قال اإلمام ابن . رواه اإلمام أمحد وغريه"  أن اقتلوا كل ساحر وساحرة" :مر ولكن صح عنه أنه كتب لعماله اللفظ عن ع

 .مجاعاإ فكان ينكر فلم اشتهر وهذا: قدامة
 .اليت هي دون الشرك كما بينه يف األمثلة اليت ذكرها - 15
 .كذب هللا وللرسول، وقد أمجعت األمة على كفر مستحل الكبائرألنَّ املستحلَ م - 16

وينقص حىت ال يبقى منه شئ، وأن األعمال منها ما هو من أصل ، أنه قول وعمل يزيد حىت يكون كأمثال اجلبال  - 17
 .اإلميان؛ يزول اإلميان بزواهلا، ومنها ما هو من واجب اإلميان ومنها ما هو من كمال اإلميان

الذين كفروا الناس بالكبائر اليت هي دون الشرك، وكان أول ظهورهم يف عهد إمري املؤمنني علي رضي اهللا عنهم بعد وهم  - 18
حادثة التحكيم، فقاتلهم رضي اهللا عنه بعد أن اعتدوا على أهل اإلسالم، واإلميان عندهم قول وعمل إال أنه ال يزيد وال ينقص 

 .فإن ذهب بعض اإلميان ذهب كله
م طوائف كثر اجتمعت على إخراج العمل من مسمى اإلميان ، فمنهم من زعم أن اإلميان هو جمرد املعرفة ، وه - 19

ومنهم من قال هو التصديق القليب وخريهم من قال هو التصديق بالقلب واللسان، وعندهم اإلميان ال يزيد وال ينقص 
فقبح اهللا القوم وقبح قوهلم الذّي زين !! يل عليه السالمايضاً ، فأهل اإلميان يف أصله سواء؛ إميان الفاسق كإميان جرب
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 ٢٢ ، وأن الكفر كفران ؛ أكرب٢١معاملة املسلمني ، ونكل سريرته إىل اهللا تعاىل  عاملناه٢٠بناقض من نواقض اإلسالم

    ،٢٣وأصغر

                                                                                                                                                                                     
: للناس اخلروج من دين اهللا ، فهجروا حتكيم شرع اهللا والصالة واجلهاد، وصدق إبراهيم النخعي رمحه اهللا إذ يقول

تشف عما والثياب السابرية ثياب رقيقة جداً ) ٣١٣\١:السنة لعبد اهللا))(سابري ثوب من رقأ الدين املرجئة تركت((
 . حتتها

 
  :قال شيخ االسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا - 20

 :عشرة اإلسالم نواقض أعظم من أن إعلم
 ملن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر ال اهللا إن "تعاىل قوله والديل له شريك ال وحده اهللا عبادة يف الشرك :األول
  .القباب أو للجن يذبح كمن اهللا لغري الذبح ومنه "يشاء
 إمجاعا كفر الشفاعة ويسأهلم يدعوهم وسائط اهللا وبني بينه جعل من :الثاين
 مجاعا إ كفر مذهبهم صحح أو كفرهم يف شك أو املشركني يكفر مل من :الثالث
 كالذين حكمه من أحسن غريه حكم أن أو هديه من أكمل وسلم عليه اهللا صلى النيب هدى غري أن اعتقد من: الرابع

 كافر فهو حكمه على الطاغوت حكم يفضلون
 بأم ذلك "تعاىل قوله والدليل إمجاعا كفر به عمل ولو وسلم عليه اهللا صلى الرسول به جاء مما شيئا أبغض من :مساخلا

 "أعماهلم فأحبط اهللا أنزل ما كرهوا
 ال تستهزؤن كنتم ورسوله اهللاأب قل "تعاىل قوله والدليل كفر عقابه أو ثوابه أو اهللا دين من بشيء استهزأ من :السادس
 "إميانكم بعد كفرمت قد تعتذروا
 إمنا يقوال حىت أحد من يعلمان وما" تعاىل قوله والدليل كفر به رضى أو فعله فمن والعطف الصرف ومنه السحر:  السابع

 "تكفر فال فتنة حنن
 يهدي ال اهللا إن منهم فإنه منكم يتوهلم نوم" تعاىل قوله والدليل املسلمني على ومعاونتهم املشركني مظاهرة : الثامن
 "الظاملني القوم
 وسع كما شريعته من اخلرروج يسعه وأنه وسلم عليه اهللا صلى اتباعه عليه جيب ال الناس بعض أن اعتقد من:  التاسع
 كافر فهو السالم عليهما موسى شريعة من اخلروج احلضر
 إنا عنها أعرض مث ربه بايات ذكر ممن أظم ومن تعاىل قوله والدليل به ليعم وال يتعلمه ال اهللا دين عن األعراض :العاشر

 يكون ما أعظم من وكلها املكره إال واخلائف واجلاد اهلازل بني النواقض هذه مجيع يف فرق وال منتقمون ارمني من
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واحلكم بتخليده يف النار   منهم٢٦ ، لكن تكفري الواحد املعني٢٥ اعتقادا أو قوال أو فعال٢٤وأن حكمه يقع على مقترفه
 ٢٨ وانتفاء موانعه٢٧روط التكفريموقوف على ثبوت ش

                                                                                                                                                                                     
 وأليم غضبه موجبات من باهللا نعوذ نفسه على منها وخياف حيذرها أن للمسلم فينبغي وقوعا يكون ما أكثر ومن خطرا
 )٢١٤ مؤلفات الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب.(حممد على اهللا وصلى عقابه

 
فأمورالناس ، )رواه مسلم"(بطوم أشق وال الناس قلوب عن أنقب أن أومر مل إين" :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال - 21

 .حممولة على الظاهر واهللا يتوىل السرائر
 .امللة؛ كعبادة القبور وحتكيم القوانني الوضعية وسب النيب صلى اهللا عليه وسلمخمرج من  - 22
 

  .مللة ككفران العشري واإلباق والطعن يف النسب والنياحة على امليتغري خمرج من ا  - 23
 .أي على مقترف الكفر األكرب - 24
) مثل سب النيب صلى اهللا عليه وسلم(أو بالقول) مثل اعتقاد جواز التحاكم لغري شرع اهللا(أي أن الكفر يكون باإلعتقاد - 25

  ).مثل النحر لغري اهللا(أو بالعمل
  . أي تكفري شخٍص بعينه- 26
وهذا يف (العقل، بلوغ احلجة، فهم احلجة: "الكالم هنا عن إحلاق اسم الكفر املستلزم للعذاب، وشروطه باختصار  - - 27

اخلفية خاصة أما املسائل الظاهرة فال يعذر باجلهل فيها إال حديث العهد وهذا يف املسائل (،  العلم )املسائل اخلفية خاصة
  ."باإلسالم أو املنقطع يف بادية بعيدة أو بلد الكفار وال سبيل له إىل أهل اإلسالم، أما الشرك فليس اجلهل فيه بعذر

 .ن حىت تقام عليهم احلجةالطفل وانون واألصم من أهل الكتاب والكفار ملحق م إال ام ال يعذبو: تنبيه
 

على تفصيل يف معىن قيام احلجة يف الشرك و املسائل (عدم العقل، عدم قيام احلجة): " املستلزم للعذاب( موانع التكفري- 28
وهذا يف املسائل (، التقليد)وهذا يف املسائل اخلفية خاصة(، التأول)أنظر اهلامش السابق(، اإلكراه، اجلهل)الظاهرة واخلفية

  ).راجع تفصيل هذه املسائل يف كتاب احلقائق يف التوحيد"(،عدم ثبوت الكفر على املعني)يةاخلف
  : تنبيه مهم

  :قال الشيخ علي اخلضري فك اهللا أسره
  : مثل وهناك موانع غري معتربة لكن يظنها بعضهم أا مانع وليست مبانع

ـ كونه من احلكام أو العلماء أو الدعاة أو  ٤. باالعتقاد فقط ـ جعل الكفر ٣. ـ عدم قصد الكفر٢. ـ اخلوف ١
  . تكفريه ولو جاء بكفر صريح بواح ااهدين فيمنع من
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اإلسالمية ، والبحث عنها  وجوب التحاكم إىل شرع اهللا من خالل الترافع إىل احملاكم الشرعية يف الدولة نرى: خامسا 
 وحنوها من نواقض ٣٠ والفصول العشائرية٢٩القوانني الوضعية يف حالة عدم العلم ا ، لكون التحاكم إىل الطاغوت من

  ) .مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون  ومن: ( تعاىل اإلسالم ، قال 
  

 اهللا عليه وسلم ، وحترمي التقدم بني يديه ، وكفر وردة من نال من مقامه وجنابه نرى وجوب توقري النيب صلى:  سادسا 
: لصحب واآلل ، قال تعاىل وسائر ا  ، أو مقام آل بيته األطهار ، وأصحابه األبرار من اخللفاء الراشدين األربعة٣١الشريف

، وقال يف أصحابه ) باهللا ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيال  إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ، لتؤمنوا( 
فضال من اهللا ورضوانا ،  رسول اهللا ، والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم ، تراهم ركعا سجدا يبتغون حممد: ( 

ومثلهم يف اإلجنيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ  وجوههم من أثر السجود ، ذلك مثلهم يف التوراة ،سيماهم يف 
ليغيظ م الكفار ، وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرا  فاستوى على سوقه ، يعجب الزراع

  )عظيما
  
  
  
  
  

  
                                                                                                                                                                                     

 ـ اهلزل وعدم اجلد٧. املصاحل فمادام انه يقصد املصلحة فلو فعل الكفر فال يكفر ـ مصلحة الدعوة أو٦. ـ سؤ التربية ٥
ملن أتى بكفر بواح ، فيقول ال يكفر   ، فبعضهم جيعل ذلك مانعاـ عدم ترتب األحكام أو العقوبة ٨. فال يكفر إال اجلاد

  ! كفره عدم ارثه وفراق زوجته فلما مل حيصل ذلك فال تكفري ألنك إذا كفرته لن تقتله ولن خترج عليه ، ومعىن
 

 شرعه دون شرع غريه  فإنّ حاكميته جل وعال من أهم خصائص الربوبية والتحاكم إىل؛وهذا معلوم من دين اإلسالم بالضرورة - 29
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا ِمن دوِن اللَِّه والْمِسيح ابن مريم وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا : " قال تعاىل. من أهم خصائص توحيد العبادة

ا يمع هانحبس وِإلَّا ه ا لَا ِإلَهاِحدا وِركُونَِإلَهش " 
أنظر الدرر ( وقد شن النكري على الفصول العشائرية أو السلوم اإلمام حممد بن عبد الوهاب من قبل وبني كفر املتحاكم إليها - 30

 )  السنية
م معلوم  فإنَّ توقري النيب صلى اهللا عليه وسل. وال نعذر من أتى ذا الفعل بدعوى اجلهل أو قلة األدب كما يزعم غالة املرجئة- 31

 . لكل من نطق بالشهادتني واجلهل به غري ممكن
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والشيوعية والبعثية هي كفر  ا وتنوع مذاهبها كالقومية والوطنية على إختالف رايا٣٢ونؤمن أن العلمانية: سابعا  . 
 ، كحزب املطلق ٣٤وردة كل من اشترك يف العملية السياسية  ، مناقض لإلسالم خمرج من امللة ، وعليه نرى كفر٣٣بواح

  من الصليبيني ، وتسليط ألعداء اهللا٣٥ملا يف هذه العملية من تبديل لشرع اهللا تعاىل والدليمي واهلامشي وغريهم ،
: املشركني يف تبديل شيء من شرع اهللا   ، قال تعاىل يف شأن من وافق٣٦والروافض وسائر املرتدين على عباد اهللا املؤمنني

، كما نرى أن منهج احلزب ) ، وإن أطعتموهم إنكم ملشركون  وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم( 
تلف يف منهجه وسلوكه عن سائر املناهج الكافرة واملرتدة ؛ كحزب اجلعفري ال خي  ،٣٧اإلسالمي منهج كفر وردة

كفر عموم  ، وعليه فقيادام مرتدون ال فرق عندنا بني مسؤول يف احلكومة أو مدير فرع ، وال نرى وعالوي
   .٣٩ فيه ما مل تقم عليهم احلجة الشرعية٣٨الداخلني

يعينه   بأي نوع من أنواع املعونة من لباس أو طعام أو عالج وحنوه ، مما٤٠أمد احملتل وأعوانه نرى كفر وردة من:  ثامنا 
  .ويقويه ، وأنه ذا الفعل صار هدفا لنا مستباح الدم 

  

                                                
وهذا مصطلح حرفه أهل الترمجة عن أصله يف اللغات األوربية فألصقوه بالعلم والعلم منه برئ، والصحيح ان تترجم اىل - 32
  . ن الدين، وأصل هذه النحلة فصل الدولة ع)secularism(وهذا هو املعىن احلريف لكلمة)) الدنيوية أو الالدينية((
 .ظاهر بني- 33
 . العلمانية والدميقراطية وفق النظم يف العراق ويف كل بلد تسري فيه العملية السياسية حتت- 34
 .وهذا هو املناط األول لتكفريهم - 35
 .املناط الثاين - 36

 .وهي موجودة يف منرب التوحيد واجلهاداإلسالمي للعبد الفقري رسالة يف بيان منهج احلزب  - 37

أما القيادات فقد . )أنظر شرح جزء جهل والتباس احلال(الكفر فعوامهم مسلمون معهم أصل اإلميان  ما مل يقولوا أو يعملوا - 38
 .تلبست بالكفر وقامت فيهم حقيقته

أنظر تفصيل (.وتقوم عليهم احلجة بالفهم ال مبجرد البالغ، ألنّ القوم ملبس عليهم فتكفريهم حلزم  ملحق باملسائل اخلفية  - 39
   ).شرح جزء جهل والتباس احلالهذه املسألة يف شرح احلقائق يف التوحيد ويف 

 .ال يقاس على أعاله من دخل يف جيش الطاغوت ألنّ هذا الفعل كفر بذاته كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا: تنبيه
  : قال تعاىل.والرباءة من أهل التوحيدإمداد العدو الصائل على الدين واألرض والعرض من أعظم صور الوالء للكفار - 40
 يا أَيها الَِّذين َآمنوا لَا تتِخذُوا الْيهود والنصارى أَوِلياَء بعضهم أَوِلياُء بعٍض ومن يتولَّهم ِمنكُم فَِإنه ِمنهم ِإنَّ اللَّه لَا يهِدي "

الظَّاِلِمني مالْقَو" 
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كل   ، لتحرير بالد املسلمني ، وهو مع٤١يف سبيل اهللا فرض على التعيني ، منذ سقوط األندلس نرى أن اجلهاد:  تاسعا 
وال إمث بعد :  ، قال ابن حزم ٤٣تعيينه  الكفر باهللا ، النهي عن اجلهاد يف سبيل اهللا يف زمن ، وأعظم اآلثام بعد٤٢بر وفاجر

بإسالم حرمي املسلمني إليهم ، من أجل فسق رجل مسلم ال حياسب  الكفر أعظم من إمث من ي عن جهاد الكفار وأمر
  .غريه
 
 
 

أحكام اإلسالم  ، وكانت الغلبة فيها ألحكام الكفر ، دونونعتقد بأن الديار إذا علتها شرائع الكفر  : عاشرا. بفسقه 
اليت تعلو مجيع ديار اإلسالم اليوم هي   ، ومبا أن األحكام٤٥، وال يلزم هذا أن نكفر ساكين الديار٤٤فهي ديار كفر 

 ، وقتاهلم أوجب من قتال ٤٧ وجيوشها٤٦مجيع حكام تلك الدول أحكام الطاغوت وشريعته ، فإننا نرى كفر وردة

                                                
ندلس وحتريرها من براثن الكفار، وما زالت أقطار اإلسالم األقطار ااورة لألندلس مل تقم م الكفاية لنصرة أهل األ ألّن - 41

تسقط بأيدي الكفار واملرتدين إىل يومنا هذا مروراً بيلغاريا والبوسنة واهلرسك وغالب روسيا وبالد ما وراء النهر واهلند مث مصر 
وهذه العبارة اقتبسها األمري حفظه اهللا من كالم الشيخ عبد اهللا !!  الشام وجزيرة العرب وأفغانستان والعراقوفلسطني وبقية بالد

  . عزام رمحه اهللا
 

 . بالضرر وال يورد املسلمني املهالكعليه وحده ما دام فجوره وفسقه يعود - 42
ملستضعفون من أهل األندلس و ألبانيا  وغريها على الردة ، وقد رأينا كيف أُجرب األنّ يف ذلك تضييع للدين والعرض واألرض - 43

 .عندما انكسرت راية اجلهاد وتسلط عليهم الكفار وال حول وال قوة إال باهللا
 .وهذا هو الذّي جرى عليه مجهور الفقهاء يف تعريف دار الكفر - 44
لط الصليبيني والتتار على الشام والعراق وبالد وقد تسلط الكفار واملرتدون على ديار اإلسالم من قبل، مثال األولني تس -- 45

على مصر، فكانت الديار ديار كفر، وأهلها أهل ) الفاطميني(فارس وما وراء النهر، ومثال املرتدين تسلط بنو عبيد القداح
طر عليها املغول مع اليت سي)) ماردين(( ولشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا فتوى شهرية يف كما أفىت بذلك علماء بغداد، إسالم،

مبا االسالم شريعة عن اخلارج ويقاتل يستحقه مبا فيها املسلم يعاملغلبة اإلسالم على أهل البلد، فوصف دارهم بأا دار مركبة، 
  )٢٨\٢٤١:جمموع الفتاوى.(يستحقه

 . ألم طواغيت حكموا بغري ما أنزل اهللا- 46

ِإنَّ ِفرعونَ ":  بعباد اهللا، قال تعاىلعن احلكم بغري شرع اهللا وم نكل ع، وم امتن فبهم صال وجال،ألم جند فرعون - 47
اِطِئنيوا خا كَانمهودنجانَ وامهوهو قول أئمة الدعوة النجدية ، وهو قول أئمة التوحيد  ، وهذا هو مذهب أهل السنة قاطبة،"و

 عبد العزيز فك اهللا أسره، والشيخ اإلمام أسامة بن الدن حفظه اهللا، واجلهاد اليوم، وأذكر منهم الشيخ اتهد عبد القادر بن
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عربية أو  التنبيه أننا سنقاتل أي قوات غازية لدولة اإلسالم يف العراق ، وإن تسمت بأمساء  الصلييب ، لذا وجب٤٨حملتلا
  .حلل أزمة احملتل الصلييب يف العراق  إسالمية ، وننصحهم وحنذرهم أن ال يكونوا كبش فداء للمحتل ، كما هو مقترح

الطاغوت والردة ، وما انبثق عنهما من مسميات كحماية  لةنرى وجوب قتال شرطة وجيش دو:  احلادي عشر 
  .وجوب هدم وإزالة أي مبىن أو مؤسسة تبني لنا أن الطاغوت سيتخذها مقرا له  املنشئات النفطية وغريها ، ونرى

 هلم ، أهل حرب ال ذمة نرى أن طوائف أهل الكتاب وغريهم من الصابئة وحنوهم يف دولة اإلسالم اليوم ،: عشر   الثاين
إن أرادوا األمن واألمان ، فعليهم أن حيدثوا عهدا   ، وعليه ،٤٩فقد نقضوا ما عاهدوا عليه من وجوه كثرية ال حصر هلا

  . اليت نقضوها ٥٠الشروط العمرية جديدا ، مع دولة اإلسالم وفق
                                                                                                                                                                                     
والشيخ القدوة أمين الظواهري، والشيخ الشهيد أيب مصعب الزرقاوي، والشيخ الشهيد عبد العزيز املقرن والشيخ األسري أيب حممد 

 .املقدسي وغريهم كثري وهللا احلمد

 م بالتشبه أمثاهلم أغرى رمبا تركهم ألن بالقتال أحقهم )أي املرتدين( وهؤالء:"قال اإلمام ابن قدامة املقدسي رمحه اهللا - 48
 قال وذا أمواهلم وتغنم جرحيهم على وجياز مدبرهم ويتبع عليه قدر من قتل قاتلهم وإذا م الضرر فيكثر معهم واالرتداد
 )٩٠\١٠:املغين"(الشافعي

وهلذا اإلسالم من سبقه ملا أغلظ الطاريء وجعلوا )اي الكافر األصلي والطارئ(ابينهم فرقوا  واجلمهور:"قال ابن رجب احلنبليو
جامع العلوم و "(احلرب يف يقتلون وال واألعمى والزمن الفاين كالشيخ احلرب أهل من يقتل ال من عنه بالردة يقتل

 من حاال أسوأ بالردة اإلميان ناقض نأ كما األصلي احملارب من حاال أسوأ العهد ناقض فإن: ، وقال ابن القيم)١٢٧\١:احلكم
 ).١١٩٢\٣:أحكام أهل الذمة(األصلي الكافر

  
 
وقوفهم مع العدو الصائل ومطالبتهم حبقوق املواطنة واملساواة مع املسلمني ودخوهلم يف حكومات الردة وبنائهم  - 49

كثري من األحزاب العلمانية والقومية الكنائس وإظهار دينهم والدعوة إليه وتعذيبهم وحبسهم ملن أسلم منهم وتأسيسهم ل
 .اخل....اليت حاربت اهللا ورسوله

  :قال الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز فك اهللا أسره يف اجلامع  - 50
قال عبداهللا بن (وقــد وردت الشـروط العمــرية يف معظم كتب الفقه املبسوطة، وننقل هنا ما قال ابن القيم رمحه اهللا 

أخربنا إمساعيل بن عياش : حدثين عمر أبو اليمان وأبو املغرية قاال: ين أبو شرحبيل احلمصي عيسى بن خالد قالحدث: اإلمام أمحد
إنا حني قدمت بالدنا طلبنا إليك األمان «: كتب أهل اجلزيرة إىل عبدالرمحن بن غنم: حدثنا غري واحد من أهل العلم قالوا: قال

لى أنفسنا أال حندث يف مدينتا كنيسة، وال فيما حوهلا ديراً وال قالية وال صومعة راهب، ألنفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك ع
وال جندد ماخرب من كنائسنا وال ماكان منها يف خطط املسلمني، وأال مننع كنائسنا من املسلمني أن يرتلوها يف الليل والنهار، 

 منازلنا جاسوساً، وأال نكتم غشاً للمسلمني، وأال نضرب بنواقيسنا وأن نوسع أبواا للمارة وابن السبيل، والنؤوي فيها وال يف
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إال ضرباً خفياً يف جوف كنائسنا، والنظهر عليها صليباً، وال نرفع أصواتنا يف الصالة وال القراءة يف كنائسنا فيما حيضره 

والباعوث جيتمعون كما خيرج املسلمون : لاملسلمون، وأال خنرج صليباً وال كتاباً يف سوق املسلمني، وأال خنرج باعوثاً ــ قا
يوم األضحى والفطر ــ والشعانني، وال نرفع أصواتنا مع موتانا، وال نظهر النريان معهم يف أسواق املسلمني، وأال جناورهم 

ق الذي جرت عليه باخلنازير والببيع اخلمور، وال نظهر شركاً، وال نرغّب يف ديننا، والندعو إليه أحداً، والنتخذ شيئاً من الرقي
سهام املسلمني، وأال مننع أحداً من أقربائنا أرادوا الدخول يف اإلسالم، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأال نتشبه باملسلمني يف لبس 
قلنسوة وال عمامة وال نعلني وال فَرق شعر وال يف مراكبهم، وال نتكلم بكالمهم، والنكتىن بكناهم، وأن جنز مقادم رؤوسنا 

نفِرق نواصينا، ونشد الزنانري على أوساطنا، وال ننقش خوامتنا بالعربية، والنركب السروج، والنتخذ شيئاً من السالح وال
والحنمله، والنتقلد السيوف، وأن نوقر املسلمني يف جمالسهم ونرشدهم الطريق، ونقوم هلم عن االس إن أرادوا اجللوس، 

الدنا القرآن، واليشارك أحد منا مسلماً يف جتارة إال أن يكون إىل املسلم أمر التجارة، وأن والنطلع عليهم يف منازهلم، والنعلم أو
ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإنْ . نضيف كل مسلم عابر سبيل ثالثة أيام ونطعمه من أوسط ماجند

 . »ألمان عليه، فال ذمة لنا، وقد حل لك منا ماحيل ألهل املعاندة والشقاقحنن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا، وقَِبلْنا ا
أن أمِض هلم ماسألوا، وأحلق فيهم «فكتــب بذلك عبدالرمحن بن غنم إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فكتب إليه عمر 

 . »لماً فقد خلع عهدهأال يشتروا من سبايانا، ومن ضرب مس: حرفني أشترطهما عليهم مع ماشرطوا على أنفسهم
 . فأنفذ عبدالرمحن بن غنم ذلك، وأقر من أقام من الروم يف مدائن الشام على هذا الشرط

ما مل يذكرا يف الشروط العمرية، ومها أداء اجلزية وجريان أحكام ران أساسيان التنعقــد الذمــة بدووهنــاك أم
أن يلتزموا إعطاء اجلزية يف كل : أحدمها: والجيوز عقد الذمة املؤبدة إال بشرطني(قال ابن قدامة احلنبلي رمحه اهللا . اإلسالم عليهم
حىت يعطوا اجلزية «التزام أحكام اإلسالم وهو قبول مايحكم به عليهم من أداء حق أو ترك حمرم، لقول اهللا تعاىل : حول، والثاين

و التزامهم جلريان أحكام الشريعة اإلسالمية عليهم، ذكره والصغار ه. ١٠/٥٧٢) املغين والشرح الكبري) (»عن يٍد وهم صاغرون
 . ٢٤/ ١) أحكام أهل الذمة(ابن القيم وغريه 

، ٢٠٨صـ ) الصــارم املسلـول(وقــد ذكــر ابن تيمية الشــروط العمــرية بإسنــاد صحيـح، انظــر 
ر شيء يف كتب العلم والفقه، وهى جممع وهذه الشروط أشه(وقال ابن تيمية . ١٢٠صـ ) اقتضــاء الصراط املستقيم(و 

عليها يف اجلملة بني العلماء من األئمة املتبوعني وأصحام وسائر األئمة، ولوال شهرا عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة 
 تعاىل من الشـروط مازال جيددها عليهم من وفقه اهللاوهذه (وقال ابن تيمية أيضا . ١٢١صـ ) اقتضاء الصراط املستقيم)(منها

 )اجلامع باختصار( .٦٥٤/ ٢٨) جمموع الفتاوى) (والة أمور املسلمني
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، وال نرميهم بكفر وال فجور ، إال العاملني يف الساحة إخوة لنا يف الدين  نرى أن أبناء اجلماعات اجلهادية:  الثالث عشر 
   .٥١لتخلفهم عن واجب العصر وهو اإلجتماع حتت راية واحدة أم عصاة

وعليه  يعقد اتفاقية مع احملتل الغازي فإا ال تلزمنا يف شيء ، بل هي باطلة مردودة ، كل مجاعة أو شخص:  الرابع عشر 
  . إذن دولة اإلسالم حنذر احملتل من عقد أي اتفاقات سرية أو علنية بغري

النوازل وامللمات ،  نرى وجوب توقري العلماء العاملني الصادقني ، ونذب عنهم ، ونصدر عنهم يف: عشر   اخلامس
  ٥٢.ونعري من سار على ج الطاغوت أو داهنه يف شيء من دين اهللا

  .وماله   أهلهنعرف ملن سبقنا باجلهاد حقه ، ونرتله مرتلته ، وخنلفه خبري يف: السادس عشر  . 
أو الفداء ، قال رسول اهللا صلى اهللا  نرى وجوب إنقاذ أسرى وحرمي املسلمني من أيدي الكافرين بالغزو: السابع عشر 
من جهز : ( كفالة أسرهم وأسر الشهداء ، قال عليه الصالة والسالم  ، كما نرى وجوب) فكوا العاين : ( عليه وسلم 

  ) .يف أهله خبري فقد غزا ومن خلف غازيا  غازيا فقد غزا ،
دينها ، وإن فاا بعض حظوظ الدنيا ، ونوجب من العلم الدنيوي ما  نرى وجوب تعلم األمة أمور:  الثامن عشر 

  .، وما سوى ذلك فهو مباح ما مل خيرج عن ضوابط الشرع احلنيف  احتاجت إليه األمة
  
  

شرعيا   عليها كجهاز الستااليت ، ونوجب على املرأة وجوباكل ما يدعو إىل الفاحشة ويدعو نرى حترمي:  التاسع عشر 
الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف  إن: (  والبعد عن السفور واإلختالط ولزوم العفة والطهر ، قال تعاىل ٥٣ستر وجهها

 هللا رب العاملني ، واهللا وآخر دعوانا أن احلمد) واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون  الذين آمنوا هلم عذاب أليم يف الدنيا واآلخرة ،
  على أمره ولكن أغلب الناس ال يعلمون  غالب

                                                
وهنا نكتةٌ مهمة وهي أن الشيخ حفظه اهللا مل يقل لتخلفهم عن بيعيت بل قال لتخلفهم عن االجتماع حتت راية  - 51

ئل اإخوام من قبل يف بقية الفصواحدة، فالواجب الشرعي حيتم عليهم السعي إىل نبذ الفرقة وتوحيد الرايات كما فعل 
ولعلي أزيد البني بياناً وأقول إن أمري املؤمنني !! ااهدة ، ومن عجيب ما مسعنا طعن البعض يف هذه العبارة الصحيحة

 . بأمر اهللافهو عاص ألنه مل يعمل)) واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا ولَا تفَرقُوا((يقول إن من مل يعمل بقوله عز وجل 
مع فاضلهم ومقتصدهم والظامل منهم، للشيخ أيب محزة املهاجر كلمة مفصلة يف بيان حقوق العلماء وطريقة التعامل   52

 .فلتراجع لألمهية
 أما عن وجه ذكر. هذه مسألة خالفية مشهورة، وهذا هو الراجح عند أمري املؤمنني وعند كثري من أئمة التوحيد واجلهاد املعاصرين - 53

هذه املسألة يف عقيدته فالظاهر عندي أنه سار على منهج أئمة السلف يف ذكر أمور ال تدخل يف مسائل العقيدة ولكنها صارت شعاراً 
  .ألهل احلديث والسنة كمسح اجلوربني
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 .))أخوكم أبو عمر احلسيين القرشي البغدادي ((  -
-  

 


