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العزيز عبد بن القادر عبد 

الرحيم الرحمن الله بسم

آلييه وعلييى عليييه الله صلى المرسلين سيد على والسلما والصلةا العالمين رب لله الحمد
وسلم. وصحبه

 
:  بعد أما

ُع"  زمن منذ المذكور الكتاب على اطلعت فقد فيروِض أهيّم المسييلمين أراضي عن الدفا
الكتيياب - علييى اللييه - حفظييه سييفر الييدكتور تعقيييب إلييى ذلك بعد واستمعت " ، العيان

وقييد عليييه التحفظييات بعييض مييع نييافع جيد تعقيب وهو مسجل شريط خللا من المذكور
وافتييه قييد أنييه إل كتييابه من فهمه التبس ما بعض عزاما الله عبد الدكتور يبين أن انتظرت

عليه.  تعالى الله فرحمة ربه جوار إلى وانتقل المنية
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ًا أكتب أن رأيت هنا ومن قييد وأننييي - خاصيية الله - حفظه سفر الدكتور تعقيب على تعقيب
فييي الجهيياد عيين للقعييود ذريعًة واتخذوه سفر الدكتور كلما فهم أساءوا البعض أن وجدت
.  تعالى الله سبيل

الللله شاء إن عليه أعقب - ثم الله - حفظه سفر الدكتور قاله ماا بعض وإليك
 .

- علللى وتعللالى - سللبحانه الللله فرضه فرٍض وأوجُب أهّم : ( سفر الدكتور قالا
نقللول فكوننللا ، وتعللالى سللبحانه لله العبادة إخلصا هو الله توحيد هو عباده

يسللتوقف عجيللب شلليء العيللان فروض أهم المسلمين أراضي عن الدفاع
.)  المنصف النسان

ًا وقالا ًا الجهاد يكون أن بين فرق : ( أيض الللدفاع إن يقللول مَاللن .. وبيللن واجب
, وبللأي كتللاب بللأي ، الله سبحان العيان فروض أهم المسلمين أراضي عن

ّد إذن سنة فللي الواقللع , والغلللو العنللوان هللذا في الواقع الغلو نعرف أن لب
) .  القضية أصل ننكر ل أننا ماع الكتاب هذا

ًا وقالا أنلله يعنللي ؟ العيللان فللروض أهللم هللو الراضي عن الدفاع هل : ( أيض
علللى وتقللدماه عليلله يجللب ماللا أهللم وهو ، ماسلم كل على يجب الذي الفرض

، سللنة , ول كتللاب فللي , ل واللللِه ل ، الرض عللن الللدفاع هو الفروض جميع
الللله هوعبادة العيان فروض أهم أن وتعالى سبحانه الله دين مان نعلم نحن

لتكللون نجاهللد ذلللك أجللل ومان ، وتعالى سبحانه وحده لله , والخلصا وحده
ماللا ، تللراب قضللية هللي ماا ، أرض قضية القضية هي ماا ، العليا هي الله كلمة
أجللل ماللن ، أوطللان عللن دفللاع ، أراضي عن دفاع هي ماا ، أوطان قضية هي

أهي)  التوحيد

ّققب :       أمرين     البيان     هذا     - على     تعالى     الله     شاء     - إن     وأع
ًا الله - رحمه الله عبد الشيخ عن الغلو تهمة  دفع:     الولا وجييه له قاله ما أن - مبين

.  معتبر
فاتخييذوا ، اللييه حفظه سفر الدكتور كلما فهم أساءوا الذين البعض  تحذير:     الثاني

ميين أهييم التوحيييد دراسيية أن باعتبار المتعين الجهاد عن للقعود ذريعًة التوحيد دراسة من
.  الجهاد

:  البيان ينبني عليها مقدمات بسبع لكلمي وأقدما

الولى المقدماة
واجب أول التوحيد

) اللييه إل إله ل أن شهادةا المكلف على يجب واجب : ( أولا الطحاوية العقيدةا شارح قالا
1. 

ًا وسلم عليه الله صلى النبي بعث لما( :  عنهما الله رضي عباس ابن قالا نحيو إليى معياذ
ٍما على تقدما : إنك له , قالا اليمن أهل إلييى تييدعوهم مييا أولَا فليكيين ، الكتاب أهل من قو
... صلوات خمس عليهم فرض الله أن , فأخبرهم ذلك عرفوا فإذا ، تعالى الله يوحدوا أن

إل إلييه ل أن يشهدوا أن إلى , فادعهم جئتهم فإذا( :  رواية وفي ، البخاري رواه)  الحديث
ًا وأن الله .  عليه متفق)  الحديث...  الله رسولا محمد

75 صي  هي1403 ط الطحاوية العقيدةا شرح-  11
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وأن ، واجييب أولا - هييو بالشييهادتين بييالقرار عنه - والمعبر التوحيد أن على الحديث فدلا
والتوحيييد باليمان القرار بعد إل يكون - ل التعبد وجه - على والشرائع بالفروض الخطاب

2 .

إل بالشييرائع الخطيياب يكييون فل  ،3)  عمله حبط فقد باليمان يكفر ومن : ( تعالى وقالا
اليمان.  بعد

الثانية المقدماة
كفاية فرض هو , وماا عين فرض هو ماا مانه اليمان

اليمييان - وهييو عييين فييرض هييو مييا منييه واليمييان ، السييتة اليمان أركان أولا هو التوحيد
ابيين قييالا ، العلييم ثمييرةا هو الذي المفصل اليمان - وهو كفاية فرض هو ما ومنه المجمل

لى الرسيولا بيه جياء بما يؤمن أحد كل على يجب أنه ريب ل: (   الله رحمه تيمية الليه ص
ًا وسلم عليه ًا إيمان ً عام التفصيييل علييى الرسييولا بييه جيياء مييا معرفيية أن ريب ول ، مجمل

.  5 الطحاوية العقيدةا شارح بتمامها العبارةا هذه وذكر 4)  الكفاية على فرٌض

، المسييلمين عييواما , فكفروا طائفٌة : أسرفت الغزالي قالا( :  الله رحمه حجر ابن وقالا
فضييقوا ، كيافر , فهيو حرروهيا اليتي بالدلية الشيرعية العقائيد يعرف لم َمن أن وزعموا

أبييو نحييوه وذكيير ، المتكلمييين ميين بشييرذمة مختصيية الجنيية , وجعلوا الواسعة الله رحمة
أنهييم الفتييوى أئميية أكييثر عيين , ونقييل قائله على الرد في , وأطالا السمعاني بن المظفر

فيي المشيقة مين ذلييك فييي لن ، بييدلئلها الصولا اعتقاد العواما تكلف أن يجوز : ل قالوا
.  6)  الفقهية الفروع تعلم

ًا حجر ابن وقالا الييذي الجزمي التصديق أحد كل من : المطلوب بعضهم وقالا( - :  - أيض
طريييق وبيأي حصييل كيفميا بييه جاءوا وبما برسله , واليمان تعالى الله بوجود معه ريب ل

الييذي : هييذا القرطييبي قييالا ، الييتزلزلا من سلم إذا محض تقليد عن كان ولو ، يوصل إليه
فيي القيولا مين تقيدما بميا بعضهم واحتج ، السلف أئمة من قبلهم وَمن الفتوى أئمة عليه
بإسييلما حكمييوا أنهم الصحابة ثم وسلم عليه الله صلى النبي عن تواتر وبما الفطرةا أصل
، بالشييهادتين القييرار منهييم , فقبلييوا الوثييان يعبييد كييان ممن العرب جفاةا من أسلم َمن

.  7)  الدلة بتعلم إلزاما غير من السلما أحكاما والتزاما

الثالثة المقدماة
اتحقيقه وسائل مان والجهاد غاية التوحيد

اللييه صييلى وقييالا  ،8)   للييه كلييه الدين ويكون فتنة تكون ل حتى وقاتلوهم : ( تعالى قالا
ًا وأن الليه إل إليه ل أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن : ( أمرت وسلم عليه رسيولا محميد
السيياعة يييدي بييين : ( بعثييت وسييلم عليييه الله صلى وقالا ، عليه متفق)  الحديث...  الله

, وصييححه أحمييد رواه)  الحييديث...  لييه شييريك ل وحييده تعييالى اللييه يعبييد حتى بالسيف
.  اللباني

1/213 الصولا التوضيح" في علي التلويح "شرح في بالشرائع الكفار خطاب مسألة انظر- 22
5 المائدةا- 33
312/ 3 الفتاوى مجموع- 44
66 صي  هي1403 السلمي المكتب ط الطحاوية العقيدةا شرح- 55
13/349 الباري فتح- 66
353 - 13/352 الباري فتح- 77
39 النفالا- 88
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, الغاييية  تفيييد"  حتى" و السابقة الثلثة النصوص في  تكرر"  حتى" حرف فإن ترى وكما
وسيييلة الجهيياد وأن ، الجهاد غاية هو التوحيد أن يوضح وهذا ، 9 قبلها لما غاية بعدها ما أي

.  التوحيد لتحقيق

ًا ليس الجهاد أن ُيعلم وبهذا غاييية هييذا يييبين وممييا ، التوحيييد لتحقيق , وإنما لذاته مقصود
: ( تعييالى قييالا كمييا المم وجميع النبياء جميع على التوحيد افترض تعالى الله : أن البيان
ً أمة كل في بعثنا ولقد سييبحانه اللييه ولكن ، 10)  الطاغوت واجتنبوا الله اعبدوا أِن رسول

- عليهييم النبييياء جميييع - علييى للكييافرين المييؤمنين قتييالا صييورةا - في الجهاد يفرض لم
فييي القرطييبي هييذا ذكيير – السيلما - عليييه موسى عهد من الجهاد فرض بدأ وإنما السلما
تفسييير فييي كثير ابن وذكره  ،12 11)  المؤمنين من اشترى الله إن : ( تعالى قوله تفسير

.14 13)  الولى القرون أهلكنا ما بعد من الكتاب موسى آتينا ولقد : ( تعالى قوله

الرابعة المقدماة
ُد ّيُن الجها مارتكٌب العيني الجهاد , وتارُك ماواضع في يتع

, فاسٌق لكبيرٍة

ُد فيها يصير التي المواضع :  , وهي : ثلثة عيٍن فرَض الجها

ًا الييذين لقيتييم إذا(  تعييالى لقييوله ، الصفان وتقابل الزحفان التقى - إذا أ ًا كفييرو فل زحفيي
ًا إل دبره يومئذ يولهم وَمن الدبار تولوهم ًا أو لقتالا متحرف بغضييب باء فقد فئة إلى متحيز

.  16)  فاثبتوا فئة لقيتم إذا ( : تعالى ولقوله ، 15)  المصير وبئس جهنم ومأواه الله من

ّين ببلد العدو نزلا - إذا ب اليييات نفييس هييي الوجوب وأدلة ، ودفعهم قتالهم أهله على تع
هو الموضع وهذا ، المسلمين إلى زحفت لفئة وملقاةا ، كفروا الذين ملقاةا لنها السابقة،

. "  المسلمين أراضي عن  الدفاع" بي الله رحمه عزاما الله عبد الدكتور وصفه الذي

ًا الماما استنفر - إذا ج مييالكم آمنييوا الذين أيها  يا: ( تعالى لقوله معه النفير , لزمهم قوم
تنفييروا  إل (: تعالى قوله إلى  ) ،... الرض إلي اثاقلتم الله سبيل في انفروا لكم قيل إذا

ًا يعذبكم ) متفييق فييانفروا اسييتنفرتم : ( إذا وسييلم عليه الله صلى وقالا  ،17)  أليما عذاب
. عليه

عيين المتخلييف أن رأيييت وقييد ، 18 قداميية ابيين ذكرهييا كما العيني الجهاد مواضع هي هذه
ّعد العيني الجهاد بغضب باء فقد : ( تعالى قالا ،كما وبالعذاب تعالى الله من بالغضب ُمتو

ًا يعذبكم تنفروا : ( إل تعالى وقالا ) ، جهنم ومأواه الله من ًا عذاب . )  أليم

َد أن الكبائر علمات من كان ولما ِر ٌد فيها َي الجهيياد عيين المتخلييُف فيكون ، الخرةا في وعي
ًا العيني ًا لكونه لكبيرةا مرتكب ٌق الكبيرةا ومرتكُب ، بالعذاب متوعد ُق ، فاس سيياقُط والفاس
.  الشهادةا عدالة أو الرواية عدالة ذلك في سواء العدالة

1/112 التلويح  شرح- 99
36 النحل- 1010
111 التوبة- 1111
8/268 القرطبي تفسير- 1212
43 القصص- 1313
3/390 كثير ابن تفسير- 1414
16 - 15 النفالا- 1515
45 النفالا- 1616
39 - 38 التوبة- 1717
10/365 الكبير والشرح المغني- 1818
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الخاماسة المقدماة
الجهاد وجوب شروط

:  , وهي تسعة الكفائي الجهاد وجوب شروط

, النفقيية , والحرية,ووجييود الضرر من , والسلمة , والذكورية , والعقل , والبلوغ السلما
.  19 الدائن , وإذن الوالدين وإذن

ّين فإذا ُد تع ُلولا وهي ، خمسة , فالشروُط الجها ًا أعله المذكورةا التسعة من ا لمن ،خلف
الا الذكورية شرط أسقط الفقهياء مين كيثير وهيم ، زوجهيا إذن بغيير الميرأةا تخيرج , وق
أن وذكييرُت " ، العدةا إعداد في  العمدةا" كتابي في المسألة هذه فصلت الله؛وقد رحمهم
ّين الجهاد ًا تع ففييي ، بالخروج يأمرالنساء , ولم وسلم عليه الله صلى النبي حياةا في كثير
ًا النفير كان تبوك غزوةا السييابقة المقدمة في كما الجهاد لتعين الثالث الموضع - وهو عام

ًا وسلم عليه الله صلى النبي واستخلف : عنييه اللييه رضييي علييّي ؛فقييالا المدينيية على علي
.  البخاري ) رواه والصبيان النساء في ( أتخلفني

تعييالى: ( بقيوله الخطياب عميوما فيي دخيولهم ورغييم العاما النفير رغم النساء تخرج فلم
؛ النفييير أهييل من لْسَن أنهن على فدلّا  ،20)  انفروا لكم قيل إذا لكم ما آمنوا الذين ياأيها
ًا - سييبق كمييا الجهيياد لتعييين الثيياني الموضع - وهو بالمدينة العدو حّل الخندق غزوةا وأيض

فيي سيواء عليهن يجب ل الجهاد أن على هذا ؛فدلّا يؤمْرَن , ولم للجهاد النساء تخرج ولم
: ( جهييادكن وسييلم عليييه الله صلى النبي قولا ويبقى ، الكفاية فرض أو العين فرض ذلك
اللييه رضييي عائشيية عيين أحمد , رواه صحيح والحديث ، مخصص غير عمومه ) على الحج
.  عنها

عيين تقاتييل أن ولهييا ، 21 المييير بييإذن الغييزو في بالخروج تتطوع أن لها فالمرأةا ذلك ومع
.  الصائل دفع باب من , وهو البيوت إلي العدو خلص إذا نفسها

:  أمارين بيان السابقة الشروط ذكر مان المقصد

، والجاهييل العييالم علييى واجييٌب ،فالجهاد الجهاد وجوب شروط من ليس العلَم  أن:     الولا
ٍد يجوز : ل آخر وبمعني - بحجيية مواضييعه ذكرنييا - وقييد العينييي الجهيياد عيين التخلييف لحيي

.  السادسة المقدمة في كما الكفائي أو العيني العلم بطلب الشتغالا

والفاجر، الصالح على واجب فالجهاد الجهاد، وجوب شروط من ليست العدالة  أنالثاني:
ًا بالمنافق الستعانة البحر: وتجوز في : ( قالا الله رحمه الشوكاني قالا لسييتعانته إجماع

ّقي بابِن وسلم عليه الله صلى َب ًا الكفار على بالفساق الستعانة وتجوز وأصحابه، ُأ ) إجماعيي
مييع واجييب القييرآن: الجهيياد أحكاما في الجصاص بكر أبو قالا : ( المجموع في وقالا  ،22

مييع فعلييه بييين يفييرق لييم الجهاد لفرض الموجبة الية وسائر العدولا، مع كوجوبه الفساق
ًا الصالحين، العدولا ومع الفساق ) ذلييك في مطيعون جاهدوا, فهم إذا الفساق فإن وأيض

23  .
 . 24 والجماعة السنة أهل اعتقاد في عليها متفق والمسألة

383 – 371  و10/366 الكبير والشرح لمغني- ا1919
38 التوبة- 2020
391\10الكبير والشرح المغني- 2121
8 الوطار نيل- 2222
19/279 المهذب شرح المجموع- 2323
437 صي  هي1403 ط الطحاوية العقيدةا شرح انظر- 2424
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ِر تكليف وسبب لتكليفييه المييوجب اليمييان مطلييق معييه من أو بالجهاد والفاسِق العدلا غي
اليمييان من معه بما فالفاسق - ، الكامل  أي- المطلق اليمان معه يكن لم وإن بالشرائع
لكييم قيييل إذا مييالكم آمنوا الذين أيها يا ( : تعالى بقوله الخطاب عموما في داخل الناقص
اليات.  من ) ونحوها انفروا

مضييرته كانت إذا الغزو في الخروج من والفاسق الفاجر يمنع أن له المير ذلك, فإن ومع
.  25 الله رحمه قدامة ابن ذكره كما منفعته، من أكبر

السادسة المقدماة
ّدمِّ أو الواجبات تعارضت إذا ّيق الحقوق, ُق مانها الُمَض

الُمَوّسع على
 

َقرافي قالا مييا وضييابط ، الترجيحات في قاعدةا معرفة على هذا- مبني : (- إّن المالكي ال
منهيا , قيدما الحقيوق تعارضيت إذا أنييه ،وهييي المطلوبات من غيره على تعالى الله قدمه

ِعر التضييق لن ، الموسع على المضيق ًا جعله بما الشرع صاحب اهتماما بكثرةا ُيش مضيييق
ًا , وجعله تأخيره له جوز ما وأنه ، المييتراخي, علييى الفييوري دليل؛ويقدما دوَن عليه موسع

.  تأخيره له جعل ما على الرجحية يقتضي بالتعجيل المر لن
أرجحييية يقتضييي المكلفييين جميع من الفعل طلب لن الكفاية، على العيان فرض ويقدما

، الفعييل بتكييرر المصييلحة تكرر عدما يتعمد الكفاية فرض ولن فقط، البعض من طلب ما
ُته تتكرر الذي والفعل ل الييذي ميين المصييلحة استلزاما في , أقوى صوره جميع في مصلح

ُيخشييى ل مييا علييى فواته ُيخشى ما ُيقدما ولذلك ، صوره بعض في إل معه المصلحة توجد
.  26)  رتبه منه أعلى كان إن ، فواته

السابعة المقدماة
بالضرورة التفضيل يعني ل التقديم

ُقييدما بالمييالا الجهيياد أن ذلك ومثالُا ، بالضرورةا يقتضيه ل بالتفضيل, ولكن ُمشعر التقديم
قييوله , وهييي واحييدةا آية باستثناء بينهما جمعت التي اليات جميع في بالنفس الجهاد على

النفييس علييى المييالا فتقديم  ،) وأموالهم أنفسهم المؤمنين من اشترى الله إن: (  تعالى
الضيرورات فيي علييه مقدميية النفيس بيل ، النفييس عليى لفضله ليس اليات معظم في

فييإن ولييذلك ، المالا ببذلا إل كثيرةا أحوالا في يتأتى ل بالنفس الجهاد لن ولكن ، الخمس
- الجهاد وجوب يسقط النفقة وفقدان ، قدمنا كما الجهاد وجوب شروط من النفقة وجود
فتقييديم ، 27)  حييرج ينفقون ما يجدون ل الذين على ول (:  تعالى قالا - كما تفصيل على

أشييار وقييد ، بالنفس الجهاد مقدمات من لكونه , بل لفضله ليس اليات معظم في المالا
" كتييابي في هذا وفصلت ، 28 البيان أضواء - في الله - رحمه الشنقيطي العلمة هذا إلى

" . العدةا إعداد في العمدةا

ر السلبع المقلدماات هذه بعد ه مالا أذك - كملا , وهلو التعقيلب هلذا مالن أردت
:  - أماران أسلفت
. – الله - رحمه الله عبد الشيخ عن الغلو تهمة - دفع1

10/372 الكبير والشرح المغني- 2525
َقرافي الفروق- 2626 203  ص2 ج المعرفة دار ط ، لل
91 التوبة- 2727
2828 - 8/184 - 185
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.  الله حفظه سفر الدكتور كلما فهم أساء َمن - وتحذير2

الول المار
, الله رحمه الله عبد الشيخ عن الغلو تهمة دفع وهو

ماعتبر وجه له قاله ماا أن وبيان

ًا     فأقولا :      تعالى     بالله     مستعين
فإنمييا ، والغلو  إياكم: ( وسلم عليه الله صلى الله رسولا قالا فقد ، تهمة الغلو أن شّك ل

ابيين , وصييححه عنهمييا اللييه رضييي عباس ابن عن أحمد  رواه) الغلو قبلكم كان من أهلك
.  خزيمة

ًا التحري وجب , فقد تهمة الغلو كان وإذا .  لدفعها تمهيد

َد أن في خلف  ل:     أقولا     وبدايًة الجهيياد  وأن- الولى المقدمة في  كما- واجب أولُا التوحي
  –الثالثة المقدمة في  كما- التوحيد لتحقيق شرع

فر اليدكتور أخيذه ميا وأما أراضيي عين اليدفاع وصيف حييث الليه عبيد اليدكتور عليى س
:  يلي كما وتوجيهه ، سائغ القولا هذا : إن فنقولا ، العيان فروض أهم بأنه المسلمين

أل فينبغييي ، التفضيييل  تعنييي" العيييان فييروض  أهييم" كلميية إن قلنييا إذا :     الول     الوجه
الخطيياب لن ، العبييادات ميين غيييره أو الجهيياد مييع المفاضييلة مقيياما فييي التوحيييد نييدخل

فييي المييذكور عنييه اللييه رضييي معيياذ حييديث فييي كمييا التوحيييد بعييد إل يكون ل بالفروض
فقييد باليمييان يكفر  ومن{ تعالى قالا ، بالتوحيد إل الفروض تصح ل بل ، الولى المقدمة

المفاضييلة , وتبقييى الفرائض مع المفاضلة مقاما من التوحيد يخرج وبذلك  ،} عمله حبط
اللييه صلى النبي قولا عليه يشكل أنه لول حسن توجيه وهذا ، البعض بعضها الفرائض بين

عيين مسييلم  رواه)) اللييه إل إله ل أن شهادةا  فأعلها((  –اليمان شعب - في وسلم عليه
الييدعوةا مقيياما فييي الفييروض عيين التوحيييد أفرد معاذ فحديث ، عنه الله رضي هريرةا أبي

العييرض مقيياما فييي والمندوبات الفروض مع التوحيد أدخل هريرةا أبي وحديث ، والتشريع
.  الثاني الوجه إلي نصير وبذلك ، والتفضيل

, ول معينة بحالة المتعلق التقديم  تعني" العيان فروض  أهم" كلمة أن :     الثاني     الوجه
التفضيييل يعنييي ل التقييديم : أن السييابعة المقدميية فييي سييبق - وقييد التفضيييل منهييا يراد

َهييّم , يقييالا اللغيية له تشهد الذي الصحيح الوجه هو - وهذا بالضرورةا : إذا يهييم بييالمر : ( 
والمييادةا ، 31 ) العزيمة أولا ( الهّم و 30)  , أراده بالشيء : ( هم ويقالا ، 29 ) عليه عزما
ُةا وجبت فإذا ، فيه والشروع بالعمل متعلقة ترى كما , وكييان واحييد وقييت فييي أعمييالا عد

ّقمها يسمى يؤدى الذي العمل فإن ، أحدها أداء إل يحتمل ل الوقت قدمته الذي هو , لنه أه
العيني .والجهاد التفضيل , ل الشروع في التقديم تعنى فالهمية ، الشروع في غيره على

الصيلةا إتمياما علييى العينيي الجهاد ,فيقدما عليها قدما الخرى العين فروض مع تعارض إذا
ً خفتم  فإن{ تعالى , قالا التعارض عند ًا أو فرجال الخييوف عنييد الصييلةا وتصييير  ،} ركبان

بل الجهيياد ميين أفضييل الصلةا أن مع ، وباليماء ، القبلة لغير , وتجوز واحدةا ركعة الشديد
ًا عيٍن فرُض وهى ، كذلك الجهاد , وليس الخمسة الركان من فهي ، خلف , وليييس دائميي
ُيقدما: ( القرافى قولا معنى لك يتبين وبهذا ، كذلك الجهاد ل مييا عليى فييواته ُيخشيى ما  و
السادسيية المقدميية فييي هييذا سييبق وقييد 32)  مرتبيية منييه أعلييى كان , وإن فواته ُيخشى

.  بالتفصيل

5/274 الثير لبن النهاية- 2929
699 صي الصحاح  مختار-3030
2/995 الوسيط  المعجم-3131
2/203  الفروق-3232
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ّقدما أنه فمعناه ؛ الصلةا إتماما من أهم العيني الجهاد : إن قلنا فإذا ، الصييلةا إتميياما علييى يق
ًا القولا ويكون عنييد عييين فييرض , وهييو الوالييدين إذن علييى العيني الجهاد . ويقدما صحيح

.  . وهكذا التعارض

ً     نسألا     وهنا ّو  حّل:     سؤال أهييل علييى عييين فييرض الجهاد صار - أي مسلم ببلد الكافُر العد
- وهييذا العقيييدةا , وتصييحيح البدعيية لزالة التعلم ويلزمهم ، مبتدعة فئة - وبالبلد البلد هذا

، العينييي الجهيياد تييرك يعنييي ممييا البلدةا هذه من بالسفر إل التعلم يمكن - ول عين فرض
قييد عيييٍن فييرُض , وكلهمييا العقيييدةا تصييحيح , أما : الجهيياد الفئيية هذه حق في أهم فأيهما
أهييّم العقيدةا تصحيَح بأن أجاب .فمن بالتقديم أولى ) أي ( أهم : معني قلنا وقد ؟ تعارضا

!  عقيدته يصحح حتى يجاهد ل المبتدع أن كلمه فمعنى ،

:      ماحظورين     على     ينطوي     الكلمِّ     وهذا

:  إجماعين  مخالفة: الول المحظور
المقدميية فييي  كمييا- الحالية هيذه فيي عييين فييرض الجهياد أن : هو الولا الجماع

- الرابعة
الجهيياد , وأن الجهيياد وجييوب شييروط ميين ليست العدالة أن : هو الثاني والجماع

خطييابه يييوجب الييذي اليمييان مطلييق منهما كل كان طالما والمبتدع الفاسق على واجب
 –الخامسة المقدمة في  كما- الشرعية بالتكاليف
 

العينييي الجهيياد هذا عن المتخلف أوقع , قد الجواب هذا قائل  أن: الثاني المحظور
ٍةا في بدعته في أنه مع ، بالفسق عليه وحكم-  الرابعة المقدمة في  كما- الكبائر من كبير
ً يكون قد ًا جاهل .  معذور

فييي كما-  الصواب هو : هذا فنقولا ، الحالة هذه في أهم العيني الجهاد بأن أجاب إذا وأما
مييع اتفقنييا قييد بهييذا  ونكييون- السادسيية المقدميية في المذكورةا الواجبات تعارض قاعدةا
يقدما أي العيان فروض أهم المسلمين أراضى عن الدفاع في الله رحمه الله عبد الشيخ

.  التعارض عند غيره على

ميين هييو كلمييه فييإن ، بالغلو الله رحمه الشيخ وصف يستدعي , ول يسير ترى كما والمر
معتييبر أصييٌل وهييذا ، والمكان والزمان والسامع السائل حالا باختلف الفتوى اختلف باب
معين. مكان أو معين زمان في يلزمه ما أهّم على السامع المفتى ينبه حيث ، الفتوى في

عمييل ميين آدما ابيين عمييل  ما: (( وسلم عليه الله صلى الله رسولا : قالا ذلك أمثلة ومن
، غريييب حسيين : حديث , وقالا الترمذي  رواه)) الدما إهراق من الله إلى أحب النحر يوما

, الييواجب مرتبيية إلييى ترتييِق , لم مؤكدةا سنة , وهي , الضحية به المقصود الدما وإهراق
واليمييان التوحيييد أن ولشييك ، اليوما ذلك في الله إلى عمل أحب بأنها وصفت ذلك ورغم
أحييب بأنهييا الضييحية وصييف لنه فيه نشكك أو الحديث هذا على نعترض فهل ، منها أحب
 ؟ أحب واليمان التوحيد بأن القولا مع يتعارض , وهذا الله إلى شيء

ًا هناك : إن نقولا أما الجمييع يمكن , طالما الحديث في التشكيك يستدعى ل , وإنه تعارض
 ؟ المتعارضين بين

زمان لكل المطلقة : الفضلية , فنقولا الجمع يمكن أنه , وهو الصواب هو الخير والقولا
باعتبارهيا الضيحية هيي النحير كيوما معين بزمان المقيدةا والفضلية ، التوحيد هي ومكان

.  التنبيه باب من هي لفضلها الشارةا وإن ، اليوما هذا خصائص من

ًا ذلك ومن : قييالا ، ؟ أفضل السلما : أي , سئل وسلم عليه الله صلى الله رسولا أن أيض
.  البخاري ) رواه) ويده لسانه من المسلمون سلم  من((
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السييلما , وتقييرأ الطعيياما  تطعم(: ( قالا ؟ خير السلما : أي وسلم عليه الله صلى وسئل
. 12  و11 الحديثان البخاري رواه))  تعرف لم ومن عرفت من على

من أفضل السلما أركان بقية , وكذلك والشهادتان التوحيد هو السلما أفضل أن شّك ول
حجيير ابيين قيياله كمييا الييوقت أو السييائل حالا بحسب ورد التفضيل ولكن ، الطعاما إطعاما
علييى محمييولا أنييه افترضيينا , لييو اللييه رحمييه اللييه عبييد الشيييخ قييولا وكذلك ، الله رحمه

َهييّم لكلميية اللغييوي المعنييى بدلليية التقييديم علييى محمييولا وهييو فكيييف ، التفضيييل  ) (
 ؟ ومشتقاتها

ابن قالا ) ، ؟ خير السلما ( أي ) و ؟ أفضل السلما : ( أي السابقين الحديثين شرح وفي
حييالا اختلف علييى الحمييل : وهييو مشييهور جييواب السييؤالين اتحيياد تقدير وعلى: (  حجر

اليييذاء منييه خشي َمن : تحذير الولا الجواب في يراد أن فيمكن ، السامعين أو السائلين
, والقييولا بالفعييل العيياما النفع فيه رجي َمن : ترغيب الثاني وفى ، الكف إلى لسان أو بيد

الييوقت ذلييك فييي إليهما الحاجة لمسيس بالذكر الخصلتين هاتين وخّص ، ذلك إلى فأرشد
. 33 ) التأليف لمصلحة الجهد من فيه كانوا ِلَما

ًا ذلك ومن العبييد ميييزان فييي أثقل شيء من  ما: (( وسلم عليه الله صلى النبي قولا أيض
الترميذي ) رواه) البيذيء الفاحش يبغض الله وإن ، الخلق حسن من القيامة يوما المؤمن

الحييديث هييذا : إن نقييولا فهل ، عنه الله رضي الدرداء أبى عن صحيح حسن حديث وقالا
 ؟ البطاقة حديث بدللة وأثقل أفضل التوحيد بأن القولا مع يتعارض

الخلييق حسيين حييديث ) فييي ( أثقييل التفضيييل أفعييل : إن , ونقولا الحديثين بين نجمع أما
 ؟ المطلقة الفضلية بها يراد , ول السامعين لتنبيه وردت

.  واجب بينهما , والجمع صحيحان فالحديثان ، الصواب هو الخير القولا أن شّك ول

ُةا الدين أمر أهّم لن  وذلك: ( الله رحمه تيمية ابن قالا ُد : الصل : قالا أن ... إلى , والجها
ًا وسلم عليه الله صلى النبي بعث : ولما قوله أهييّم إن معيياذ : يييا , قييالا اليميين إلييى معاذ

ُةا عندي أمرك إن ، عميياله إلييى يكتب عنه الله رضي الخطاب بن عمر كان وكذلك ، الصل
, كييان ضيييعها وميين ، دينييه , حفظ وحفظها عليها حافظ فمن ، الصلةا عندي أموركم أهم
 34 ) اهي إضاعة أشد عمله من سواها لما

، النييزاع موضييع فييي نييص - فهي صحت - إن الله رحمه تيمية ابن ذكرها التي الثار وهذه
فقييد ، الييدين واجبييات ميين التوحيييد غييير ) فييي ( أهييم لفظ استعمالا يجوز أنه على وتدلا

, عنييه اللييه رضييي الخطيياب بيين عمر , وعن وسلم عليه الله صلى الله رسولا عن وردت
.  التوحيد غير في الله رحمه تيمية ابن واستعملها

الفييرض أنه أي  ؛" العيان فروض  أهم" الله رحمه الله عبد الشيخ قولا ُيْحمل هذا وعلى
ّدما بيياب ميين وأنه ، المسلمين دار بعقر العدو نزلا إذا وهى معينة حالة في غيره على المق

غلييو فيييه وليييس ، سبق فيما المثلة له , ضربت سائغ توجيه وهذا ، والقارئ السامع تنبيه
محمل على , وحمله توجيهه يمكن القولا كان وطالما ، الله حفظه سفر الدكتور قالا كما

َا الواجب هو , فهذا الشريعة في سائغ حسن العلييم أهل خاصة ، بالمسلمين للظن إحسان
.  منهم

) !  أرض عن دفاع هي ... ماا أرض قضية القضية هي ماا ( سفر الدكتور وقالا

عيين الييدفاع أن الرابعيية المقدميية فييي سييبق وقد ، الرض قيمة من تقليل فيه الكلما هذا
ًا عين فرض المسلمين أراضي : المسيلم المياما واجبيات ومن ، ببلد العدو نزلا إذا إجماع

الباري   -3333 1/56فتح
261/ 28 الفتاوى مجموع- 3434
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ّذّب البيضة حمايُة ُتهم القوما وبيضُة ، 35 الحوزةا عن , وال اللييه رسييولا دعا وقد ، 36 : ساح
ًا عليهم يسلط ل  وأن: (( لمته وسلم عليه الله صلى فيسييتبيح أنفسييهم سيوى ميين عييدو

ُتهم الثيير ابن وقالا ، ثوبان عن مسلم ) رواه) بيضتهم ُعهيم : أي : ( بيضي ُع مجتم , وموضي
. 37 ) دعوتهم , ومستقر سلطانهم

تعييالى قييالا ، الرض فييي بالسييتخلف الصييالحين وعبيياده أنبييياءه سييبحانه اللييه وعد وقد
جييّل وقييالا ، 38}  وعيييد وخيياف مقييامي خاف لمن ذلك بعدهم من الرض  ولنسكننكم{

وقد  ،39}  الرض في ليستخلفنهم الصالحات وعملوا منكم آمنوا الذين الله وعد{  شأنه
مستضعفون قليل أنتم إذ  واذكروا{ بقوله عنهم الله رضي الصحابة على تعالى الله امتن
الطيبييات ميين ورزقكييم بنصييره وأيييدكم فييآواكم النيياس يتخطفكم أن تخافون الرض في

. 40}  تشكرون لعلكم

تعييالى قييالا ، الييدعوةا بمجييرد , ل الرض فييي بييالتمكين متعبييدون كمسييلمين ونحيين
فتنيية تكييون ل حييتى  وقيياتلوهم{ تعييالى وقييالا  ،41}  أخرجييوكم حيث من  وأخرجوهم{

, وعلييو ودولتهييم الكييافرين سييلطان بييذهاب إل يتييم ل وهييذا ، 42}  لله كله الدين ويكون
, وسييلم عليييه الله صلى النبي فعل وهكذا ، الرض في دولتهم وإقامة المسلمين سلطان

.  الرض أنحاء في الفتوحات امتدت , ومنها المدينة في السلما دولة فأقاما

بيانه أردت الذي الثاني المار أماا
الدكتور كلمِّ فهَم أساءوا المسلمين بعض أن : فهو

سفر

أفضييل التوحيييد دراسيية أن على كلمه وحملوا ، التوحيد دراسة وبين التوحيد بين فخلطوا
دراسيية أن باعتبار المتعين الجهاد عن للقعود حجًة الكلما هذا , واتخذوا العيني الجهاد من

.  الجهاد من أهم التوحيد

ّد َق هذا على والر َد أن يعلم ومنها ، الثانية المقدمة في سب دراسييُة , أما عيٍن فرُض التوحي
ٍة فرُض , فهو التفصيل على التوحيد ّقدما أن يصح ل الدراسة هذه فإن ولذلك ، كفاي علييى تق
.  السادسة المقدمة في سبق - كما عيٍن فرَض كان - إذا الجهاد

كميين ، الحييوالا بعييض فييي عييين فييرض والعقيدةا التوحيد مسائل بعض دراسة تكون وقد
عليييه تعييين إذا هييذا فمثييل ، ببدعيية تلبييس َميين أو والعتقيياد التوحيد في شبهة له عرضت
أمكنييه  وإذا- المبتدعيية الفئيية مسييألة فييي سبق  كما- للجهاد الخروج عليه , وجب الجهاد

ذات حيديث فيي كميا اليواجب هيو , فهيذا الجهياد ميع توحييده لتصيحيح يلزمه ما تحصيل
. النواط

16 صي وللماوردي ،27 ص يعلى لبي السلطانية الحكاما- 3535
71 صي الصحاح  مختار-3636
1/172  النهاية-3737
14  إبراهيم-3838
55  النور-3939
26  النفالا-4040
191  البقرةا-4141
39  النفالا-4242
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ًا المران تعارض إذا أما كمييا , الجهيياد ميين الفييراغ حييين إلى التوحيد دراسة , فتؤخر تمام
ُيقدما السادسة المقدمة في سبق كييان وإن فييواته ُيخشييى مييال على فواته ُيخشى ما : ( 
) . مرتبة منه أعلى

وسلم عليه الله صلى الله رسولا مع خرجنا: ((  , قالا عنه الله رضي الليثي واقد أبي عن
بهييا , وينوطييون عنييدها , يعكفون سدرةا وللمشركين ، بكفر عهد حدثاء , ونحن حنين إلى

ذات لنييا : اجعييل اللييه رسييولا : يا فقلنا ، بسدرةا فمررنا ، أنواط ذات لها يقالا ، أسلحتهم
قلتييم ، السيينن , إنهييا أكييبر : الله وسلم عليه الله صلى . قالا أنواط ذات لهم كما ، أنواط
: قييالا ، آلهيية لهم كما إلها لنا : " اجعل لموسى إسرائيل بنو قالت كما بيده نفسي والذي
َنن " لتركبن تجهلون قوما إنكم .  , وصححه الترمذي ) رواه) قبلكم كان َمن َس

ّكر أن المقاما هذا يناسب ومما َةا نذ  إن (: اللييه رحمييه القيييم ابيين قيياله بمييا الحباب الخو
عقبيية : وهييي منهييا السادسيية ، عقبييات سبع من عقبة في بالعبد يظفر أن يريد الشيطان
، لييه وزينهييا ، عينييه فييي , وحسنها بها فأمره ، الطاعات من المفضولة لمرجوحة العمالا

ًا وأعظم ، منها أفضل هو عما بها ليشغله ، والربح الفضل من فيها ما وأراه ًا كسييب ، وربحيي
ِره عن عجَز لنه َع ، الثواب أصَل تخسي ِره في طم َله تخسي َله كمييا ، العالييية ودرجيياته وفضيي

إليييه الحب عن لله وبالمحبوب ، الراجح عن وبالمرجوح ، الفاضل عن بالمفضولا فشغله
  .43 ) له الرضى عن وبالمرضي ،

كميين الحراما المسجد وعمارةا الحاج سقاية  أجعلتم{ تعالى قوله الكلما هذا : ويؤيد قلت
القييوما يهيدي ل واللييه ، الليه عنيد يستون ل ، الله سبيل في وجاهد الخر واليوما بالله آمن

درجيية أعظييم وأنفسهم بأموالهم الله سبيل في وجاهدوا وهاجروا آمنوا الذين ، الظالمين
ٌق والطاعات العمالا وتفاضل  ،44}  الفائزون هم وأولئك ، الله عند أهييل عنييد عليييه متف

َد يعيدلُا الحراما المسجد في التعبد جعل َمن تعالى اللُه وصف وقد ، السنة , وصيفه الجهيا
ُةا الجهاد فإن ، بالظلم اللُه ، وسييلم عليه الله صلى الله رسولا قالا كما السلما سناما ذرو
هييذا إنمييا العمالا في والمرجوح الراجح من القيم ابن ذكره ما إلى النتباه يجب أنه على
ًا العبد كان إذا أي ، الختيار في النوافل من بنافلة أو الكفاية فروض بأحد القياما في مخير

ًا الشيء كان إذا أما ، به , فيشتغل الفضل , ويختار يرجح أن عليه , فينبغي ً واجب , فضييل
فييإن ، تركييه فييي مندوحيية ل العيني كالجهاد ، هنا للختيار مجالا , فل عيٍن فرَض كونه عن

ًا ليس تاركه ٌق هو وإنما ، للفضل تارك ٍةا مرتكٌب فاس .  بيانه سبق كما الكبائر من لكبير

ًا الييرازي معيياذ بيين يحيييي وتكلييم( :  اللييه رحمه القيم ابن وقالا والميير الجهيياد فييي يوميي
: هييبي فقييالا ، عنييا ُوِضييع قد واجب : هذا امرأةا له فقالت ، المنكر عن والنهي بالمعروف

, : صدقَت فقالت ، القلب سلح عنكن يوضع فلم ، واللسان اليد سلح عنكن وضع قد أنه
ًا الله جزاك .  خير

والصييلةا والقييراءةا الييذكر ميين بنييوٍع القيييامَا لهييم حّسييَن بييأْن الخلييق أكييثَر إبليُس َغّر وقد
ّدثوا فلييم ، العبوديييات هييذه وعطلييوا ، والنقطيياع الييدنيا فييي والزهد والصياما قلييوبهم ُيَحيي
ًا الناس أقّل ِمْن النبياء ورثة عند وهؤلء ، بها بالقياما أمر بما لله القياما هو الدين فإن ، دين

ُأ عليييه تجييب الييتي اللييه حقييوق فتارُك ، به ً , أسييو مرتكييِب ميين ورسييوله اللييه عنييد حييال
ًا ثلثين ِمْن أكثر ِمْن النهي ارتكاب من أعظُم المر ترَك فإن ، المعاصي شيخنا ذكرها وجه

عليييه اللييه صييلى رسييوله بييه اللييه بعييث بمييا خبرةا له وَمن ، تصانيفه بعض في الله رحمه
ًا الناس أقّل , هم الدين إليهم يشاُر َمن أكثَر أّن رأى وأصحابه هو عليه كان وبما وسلم دين

ّي ، المستعان والله ، ّي ديٍن وأ ٍر , وأ َهييُك الله محارمَا يرى , فيمن خي َت ْن , ُتَضيياع , وحييدوده ُت
ْتَرك ودينه َغييب وسييلم عليييه الله صلى الله رسولا وسنُة , ُي ُد , وهييو عنهييا ُير , القلييب بييار

ّقييية وهييل ، نيياطق شيييطان بالباطييل المتكلييم أن ! كما أخرس شيطاٌن ؟ اللسان ساكُت بل
ِلَمْت إذا الذين هؤلء ِمن إل الدين ُلهم لهم َس ُتهم مييأك علييى جييرى بمييا مبييالةا , فل ورياسيي

1/225 السالكين  مدراج-4343
20 – 19  التوبة-4444
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َع ولو ، المتلمظ المتحزن وخياُرهم ؟ الدين جيياهه فييي عليييه غضاضة فيه ما بعض في ُنوز
.  وسعه بحسب الثلثة النكار مراتب واستعمل ، واجتهد وجد وتبذلا , بذلا ماله أو

ِطهم - مع وهؤلء بلييية بييأعظم الييدنيا فييي بلييوا - قييد بهييم الله , ومقِت الله عين من سقو
ان أتيم حيياته كيانت كلميا القليب فيإن ، القليوب موت وهو ، يشعرون ل , وهم تكون , ك
ًا وغيره أحمد الماما ذكر .وقد أكمل للدين وانتصاره ، أقوى ورسوله لله غضبه الله أن أثر

كيييف رّب : يييا فقييالا ، وكييذا كييذا بقرية أخسْف : أِن الملئكة من ملك إلى أوحى سبحانه
ًا فّي وجهه يتمعر لم فإنه ، فابدأ : به فقالا ؟ العابد فلن وفيهم  . 45 ) قط يوم

َلبَسييّن ول ؟ منييه موقعك وتبين ، السابق الكلما المسلم أخي يا فتدبر , الشيييطاُن عليييك ُي
كالييذين تكن ول ، الطاعات من دونه بما تعالى الله سبيل في بالجهاد القياما عن فيشغلك

ًا النيياس أقييل ميين النبييياء ورثيية عند  وهؤلء: ( الله رحمه القيم ابن فيهم قالا فييإن ، دينيي
) . به أمر بما لله القياما هو الدين

تلييك , خاصيية المسلمين بلد في عين فرض , وأنه الجهاد بوجوب مقّر  أنا:     قائل     قالا     فإذا
عيين عيياجزون ولكنييا ، مرتييدون حكيياما يحكمهييا التي تلك أو الكافرون عليها استولى التي

 ؟ الجهاد بهذا القياما

ّق ِد في بحجة ليس العجز  أن:     هو     والح ميين غييره إلييى عنه , والنصراِف الجهاد عن القعو
.  الطاعات
 جاهييدوا(( وسييلم عليه الله صلى قالا , وباللسان , وبالمالا بالنفس : جهاد أنواع فالجهاد

صحيح.  بإسناد داود أبو رواه))  , وألسنتكم , وأنفسكم بأموالكم المشركين

ميا الليه  فياتقوا{ تعيالى قيالا ، بيه القيياما عليه وجب , فقد هذا من شيء على قدر ومن
.  له العداد عليه وجب , فقد الحالا في بالجهاد القياما عن عجز وَمن  ،46}  استطعتم

وربيياط القوةا بإعداد للجهاد الستعداد يجب  كما: ( الله رحمه تيمية ابن السلما شيخ قالا
يحسييبن  ول{ تعييالى قييوله ميين مسييتفاد قيياله وما  ،47)  للعجز سقوطه وقت في الخيل
.  48}  قوةا من استطعتم ما لهم وأعدوا ، ُيعجزون ل إنهم ، سبقوا كفروا الذين

ّد :     المسلمين     إخواني     أذكر     أن     وأو
، النفيياق من والبراءةا اليمان صدق علمات من علمة هو للجهاد الواجب العداد هذا بأن
الخييروج أرادوا  ولييو{ وعل جييل المييولى ذكره كما هو المقاما هذا في المنافقين حالا فإن

ِر ، 49}  القاعدين مع اقعدوا وقيل فثبطهم انبعاثهم الله كره ولكن ، عدةا له لعدوا فليحذ
ٌؤ .  لنفسه امر

إليك وأتوب , أستغفرك أنت إل إله ل أن , أشهد وبحمدك اللهم وسبحانك
العالمين رب لله والحمد

ٍد على اللهم وصّل ّلم وصحبه آله وعلى محم وس

كتبه
العزيز عبد بن القادر عبد
 هل1410 الخرة جمادى في

158 – 2/157 الموقعين  إعلما-4545
16  التغابن-4646
28/259 الفتاوى  مجموع-4747
60 - 59  النفالا-4848
46  التوبة-4949
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