
موقع "السإلما 
اليوما" في الميزان

الرحيم الرحمن الله بسم

 في"اليوما السإلما" موقع
الميزان

العودة فهد بن  سإلمان.د إشراف

الظللالمين علللى إل عدوان ول العالمين رب لله الحمد
وصللحبه آللله وعلللى الموحللدين إمللاما على والسلما والصلةا

أجمعين. 

بعد:  أما

فيللك وبللارك خطللاك الللله سإللدد الكريللم القللارئ أخي
وإذا اسإللتغفر أذنللب وإذا شكر أعطي إذا ممن اللهم وجعلك

:صبر ابتلي

بللالحق جئنللاك إل بمثللل يأتونللك تعللالى: {ول الله قال
ًا}ً، وأحسن يللدعون أمللة منكم تعالى: {ولتكن وقال تفسير

وأولئللك المنكللر عللن وينهون بالمعروف ويأمرون الخير إلى
.المفلحون}ً هم

ًا منكللم رأى  (من:الحديث وفي ،بيللده فليغيللره منكللر
وذلللك ،فبقلبلله يسللتطع لللم فللإن ،فبلسللانه يسللتطع لم فإن

 (الللدين:وسإلللم عليلله الللله صلللى وقللال ،اليمللان) أضللعف
ولرسإللوله ولكتابللة لللله قال الله رسإول يا لمن قلنا النصيحة

وعامتهم).  المسلمين ولئأمة

أخطللر هو من هناك أليس فيقول البعض يتسائأل ربما
فيقال:  عليهم ُيرد ولم هؤلءا من

رأيللت فإذا  (ولهذا:زيد أبو الله عبد بن بكر الشيخ قال
فاشللكر بدعي قول أو فقهي شذوذ في مخالف على رد من
؛المهينللة المقولللة بتلللك تخذله ول وسإعك ما بقدر دفاعه له
ومللواهب قللدرات فالنللاس "،العلمللانيين علللى يرد ل لماذا"

ثغللر علللى مسلللم وكللل رتبته كانت مهما واجب الباطل ورد
.]1[ ملته) ثغور من

وبقللول وفلتتلله عللالم بزلللة المخالفلة تقع (وقد: وقال
ًا عليه له تجد ل مارد مائأل أو شاذ مسللالك مللن وهكللذا تبيعلل
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الللله دين في التلوث مجاهل إلى والمغادرةا الخرى الشذوذ
للحيللاةا الشللرعية الحكللاما وتطويللع للواقللع الصلحا وضغط
التحللديث، التجديد، الدجل: التطوير، شعارات تحت الغربية

ًا السإلما جعل أي أن يلردا اللتي الشعارات من وغيرها حديث
،" السإلللمية العقليللة "تسللطيح ومظللاهر الللدين محل تحل

وتأصليل" الحيلاةا هللامش عللى السإللما" بجعلله "وتهميش
 .]2[ ")الرعناءا المادية العقلية جذور

علللم بغيللر للللدين الخصللوما دعللاوى  (وتفنيللد:ويقللول
لرائأهم النصوص ويسّخرون للواقع السإلما يضغطون الذين

العالم زلة وبيان الواجبات أجل من الفجة وأقوالهم الشاذةا
.]3[ السإلما) في محمدةا

الهدايللة مللن قبضللة عامللل يقبللض أن  (فمللا:ويقللول
ًا الصللف فللي وتللرى إل وعمايللة بدعللة علللى بها ليرمي نللزر
عللن دنيللاهم أشللغلتهم بملتهللم، ملتفيللن بطللونهم، رغبللت
ِلَسة" دأب دأبهم آخرتهم والتحطيللم بالتخذيل  يرمون"الَموا
ًا بالنقللد ألسللنتهم فيبسللطون وزن ول كيللل بل صللبرةا حينلل

ًا، والسإتعداءا  يفيضللون"روزنللة" فللي أنفسللهم وينزلون حين
المللور أبعللاد فللي الخللارق والللذكاءا والتعقللل، الحكمة، فيها

الحقيقللة: فللي وهللم ؟ وتغور إل تفور إن ما أمور في وهكذا
المواجهللة مللن الفللرارون الواقللع عللن المنزوون المخذلون

ل أنفسلكم تعلالى: {عليكللم لقللوله الخللاطئ التأويل وارثوا
.]4[) اهتديتم}ً إذا ضل من يضركم

بصللفة المؤذيللة الظللاهرةا هللذه تلك هكللذا  (و:وقللال
تنتشللر إنمللا الظللاهرةا وهذه محض، باطل وهي الحق تشبه

وأنللوار الللوحي علللم تقلللصو القللدرةا وضعف الفهم لقصور
أقللذاءا أثللرةا، علللى والغمللاض الللدنيا، إلللى والركون النبوةا،
يقلللون العلمللاءا إذا المللر ذلك في فترةا وقت الوقت، فكأن
المبطلللون أظهللر إذا بربللك أخللرى. فقلللي ويكللثرون تللارةا

سإللاكت وواحد يخذل، المة: واحد في أهوائأهم،والمرصدون
القللوال تسللاوي: ظهللور النتيجللة إن إل الحللق؟ يتبين فمتى

بللالتحريف الحللق الللدين، علللى الغاليللة والهللواءا الباطلللة
ِر في رسإومه وتغيير والتبديل، يكللون فكيللف المسلمين ِفط
ًا الباطللل عللن السللكوت ًا إذ نقللذف بلل: {يقللول والللله حقلل

ممللا الويللل ولكم زاهق هو فإذا فيدمغه الباطل على بالحق
ًا: هللو وباطلللة مبطل كل عن السكوت إن أل }ً،تصفون أبللد
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فيللالله وظللاهرةا الثللم بلاطن فللي وخوض الباطل أبطل هنا
ًا بهللا يصللير للسإلما مكيدةا " إلى يؤول" التخذيل كيف ناهيلل

حراسإللة وبعللث دينلله بحفللظ الللله تكفللل لللول إنه أل للهواءا
ل اخاديللد المسلللمين قلوب في الهواءا هذه لشقت وحماتة

ًا للسإلللما معهللا بقللاءا ،للله حواضللن ول نفوسإللهم فللي صللافي
بللواكي ل مقتل الللدين من الشرسإة الهجمات هذه ولصابت

 .]5[) له

يقصللد ل قللد المخللذل أن يعرفللون والبصللراءا: (وقللال
بهللذا القيللاما عللن لنفسلله العتللذار إلى يرمي وإنما التخذيل
أن والحاصللل والملما العللذل عللن تقصلليره وحجب الواجب

وسإللنانهم. وأقلمهللم بألسنتهم المجاهدين "التخذيل" يواجه
غمضة بين ويضمحل يتقلص الموت كصحوةا حامله مع لكن
ببعللض الحال بلغت إذا للمتقين. أما والعاقبة وأنتباهتها عين

أهللل علللى السلللطة أسإللتعداءا إلللى المقبللوحين المخللذلين
بللن زفللر قللول وجهلله فللي ينشللد أن ال هللذا حللق السنةفما
الحارث: 

مسنون منحتك     عرشه فوق الذي والله عدت فإن
 أزرقا الغرارين

ُطلى تضرب أن الجهل دواءا فإن ِعّريُض يغمس  وأنال ال
 ]6[ يغّرقا) حتى

الباطللل نقد باسإتنكار ألسنتهم يلوون  (والذين:ويقول
وضللعف الللوهن لكللن وخيللر صلللحا بعضللهم فللي كللان وإن

الصللواب ومناهللج الحللق مدارك إدراك وضعف حينا العزائأم
ًا مواقع"  عن"الزحف يوما التولي" من حقيقته في بل أحيان

عن الساكت يكون وحينئذ ، عنه والذب الله  لدين"الحراسإة
.  )الثم في بالباطل كالناطق الحق كلمة

تفققرق     الققردود     هققذه     أن     ؛  البعققض     يقققول     وربما
!!  مشترك     أكبر     عدو     أماما     ونحن     ولتجمع

علللي أبللو زيللد: (قللال أبللو بكللر العلمللة قللال ؛فيقللال
والمتكلللم أخللرس، شلليطان الحللق عللن السللاكت"الدقاق: 
يخللبر وسإلم عليه لله صلى والنبي "،ناطق شيطان بالباطل
منهللا والنجللاةا فرقللة وسإللبعين ثلث إلللى المة هذه بافتراق
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اختصللار إلللى هللؤلءا أيريللد النبوةا، منهاج على واحدةا لفرقة
العقللدي التمللايز قيللاما مللع واحللدةا وجماعللة فرقة إلى المة

كلمللة تصللدع وحللدةا إلللى دعللوةا أنهللا ؟؟!. أما المضللطرب
الباطلة:   المقولت إل حجتهم وما  فاحذروا"التوحيد"

الداخل.  من الصف تصدعوا ل- 
الخارج.  من الغبار تثيروا ل- 
المسلمين.  بين الخلفات تحركوا ل- 

ًا بعضنا ويعذر عليه اتفقنا فيما نلتقي اختلفنا فيما بعض
سإللكت هللل لهللولءا يقللال أن اليمللان وأضللعف فيه. وهكللذا

مللرأى علللى العتقللاد يهللاجمون أنهم أما لنسكت المبطلون
 .]7[ ل..) أهل اللهم ؟ السكوت منا ويطلب ومسمع

الصققحيح     المنهققج     نشققر     ؛  البعققض     يقول     وربما   
التطققرق     دون     الباطققل     يوضققح     بققدوره     وهققذا     والحق

تكن     لم     لماذا     قائل     يقول     وقد     والرجال.     للشخاص
عليه.     والمشرف     للموقع     سإرية     نصيحة     الكتابة     هذه

التللذكير والخللوةا المشللائأخ مللن كثير بذل  لقد:فنقول
العقلءا حمللود الشيخ العلمة منهم الموقع لمشرف والنصح
مللن وغيرهللا العييللري يوسإللف للشلليخ سإللرية نصيحة وهناك

ًا نللرى ولللم شللفوية ومناصللحات وكتابللات رسإللائأل تغيللر
للمسلمين.  النصيحة بذل علينا والواجب

عمللر لللي قال: قللال جرير بن زياد عن مي الدار روى
!ل قللت: )،؟ السإللما يهلدما ملا تعلرف هلل( ؛الخطلاب بن

وحكللم ،بالكتللاب المنللافق وجللدال ،العالم زلة يهدمه: (قال
. )المضلين الئأمة

:  الحبيب     أخي

المعركللة يلدرك الللله بحملد النللاس ملن كثير بات لقد
الغللزو فللي والمتمثلللة والمسلللمين السإلللما علللى الشرسإة
والللتي العسللكري ثللم ومن والسياسإي والقتصادي الثقافي
الكللافر، الغللرب فللي أسإللاتذتهم عللن النجباءا التلميذ يديرها
والمجلت والجرائأللد والذاعللات القنللوات ذلللك فللي آلتهللم

علللى موزعللة الدوار هللذه ومثللل والسللوءا الضلللل ومواقللع
وعلمللانيين وفنللانين وإعلمييللن وصللحفيين ووزراءا حكللاما

المناهللج وغيرهللم ورافضللة وصللوفية وعقلنييللن وحللداثيين
معروفة.  لرموز كانت وأن الحديثة والتوجهات الجديدةا
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ًا أن الشديد للسإف أنه حين في لللم النللاس مللن كثير
والعلماءا للعلم ينتسب من قبل من المتجددةا الهجمة يدرك

المبللادئ في التشكيك خللها من بدأ والتي والفكر والدعوةا
والصللول.. الثللوابت وهللز الحقللائأق وتلللبيس والمسلللمات

براقة،كالتنويريين وشعارات كاذبة وإدعاءاات زائأفة بدعاوى
وإدراك ومعرفللة المعتدلين بالوسإطيين أنفسهم والمسمين

والحكمة. الدعوةا ومصلحة والمفاسإد والمصالح التجارب

إلللى والللدعوةا الفكللر قيللادات مللن كللثير تعللرض وقللد
لتتيللح الللتي العلمانيللة النظمللة قبللل مللن" كثيرةا امتحانات

ً ً الفعل خلل في الفكر مواربة أو للمداراةا مجال عللن فضللل
وعلللى المصللداقية علللى السلللبي تللأثيره للله وهللذا القللول
شللكليات إلللى الضغط تحت تتحول أن يمكن والتي الثوابت
 .]8[" الواقع في لها أثر ل وأثريات

العلمانيلة بلأن نعترف  أن- حق ولكنه-   لمؤسإف "إنه
أرضها إلى الحديث السإلمي الفكر بعض سإحب في نجحت

مللن ينافللح أنلله يدرك لم-  السإلما عن ينافح وهو-  أنه حتى
 .]9[العلمانية"  أرض

السللاحة فللي ألخواني المنهج هذا يمثل من أبرز ومن
الواسإللع، المنهللج لهللذا نموذج إل هو وما اليوما السإلما موقع
:شأنه من والذي

.الصليبيين وحرب وجود تقليل-
.والعلمانيين الحكومات من المرتدين ومداهنة-
عن وتثبيطهم وتخذيلهم المجاهدين صورةا وتشويه-

.الله كلمة لعلءا الله سإبيل في الجهاد
-ً .والبراءا الولءا عقيدةا وتضييع تمييع عن فضل
سإللماحة باسإم الفقه وتيسير الشاذةا القوال ونشر-

 .السإلما
هللذا فللي للكتابللة والضلللل البدعللة رجللال وحشللد-

.الموقع
.الرجاءا عقيدةا ونشر-

فيللا السللنة أهل على المحسوب الموقع بهذا هذه كل
والنقد العرض وهذا الكتابة هذه وما السنة أهل على حسرتا

أهللله وعلللى عليلله العاديات من وحمايته الدين لحراسإة( إل
إلللى الحنيلن دأبهلا الجهادية" اللتي "الوضيفة هذه خلل من
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تكللف مضلللته: تحللت لتعيللش بالنسللانية والرحمللة الللدين
بللالمعروفوالنهي المر سإوق وتقيم المعتدين وتصد العدوان

وأصلللة المنكللر عللن "التوحيللد" والنهللي ورأسإلله المنكر عن
الشرك. 

بشاشللة ومد الكلمة وجمع الصف وحدةا على ونحافظ
وقوته السإلما طول وتقيم الحياةا ماءا ترقرق وسإقيا اليمان

وتحطيللم المشللركون كللرةا ولللو كلللة الللدين علللى وضهوره
كللره ولللو الفجللور وتحطيللم المبتللدعون كللره ولللو الهللواءا

 .]10[ الظالمون) كره ولو والجور الفاسإقون

ًا عرضللا الموقع هذا ونقد بعرض أبدأ أن وقبل  ملوجز
يلي:  بما تطالبنا أن الكريم القارئ أخي حقك من سإريعا

تتحمللل فل المنتقللدةا العبللارةا ووضوحا النقل  صحة)1
وضوحا واضحة صريحة عبارةا هي وإنما الغموض ول التأويل

النهار.  رابعة في الشمس

والخطلللاءا والملحظلللات العبلللارات تكلللون  أن)2
ومرجللوحا راجللح بين خلف ول اجتهاد محل ليست المنتقدةا

صريحة مخالفة تخالف أخطاءا هي وإنما ومفضول فاضل أو
المة.  سإلف إجماع أو والسنة الكتاب لنصوص

حللديث ليسللت الخطللاءا تكللون أيضا: أن حقك  من)3
منشورةا هي وإنما الثقة حدثنا فيها نقول كلمات أو مجالس

الناس.  بين متداولةو الموقع في

لللك بان إذا الحق وقبول التجرد عليك حقنا من أنه بيد
مللا الفتن من وإياك الله عصمنا هوى ول تقليد ول تعصب بل

بطن.  وما منها ظهر

ابن الشيخ ذكرها مهمة قاعدةا إلى نشير نبدأ أن وقبل
،الشرعية بالدلة الحكاما في العتبار" الله: وهي رحمه باز
 .]11[" عليه المحكوما بعقيدةا ل

للموقع:      العاما     المنهج

الكفللار تجللاه سإللواءا والللبراءا الللولءا عقيللدةا  تمييللع)1
العلملللانيين ملللن السإللللما إللللى المنتسلللبين أو الصلللليين
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بيللان شللئت أن وانظللر والمرتللدين والرافضللة والحللداثيين
ّتللاب قائأمللة كذلك  واسإتعرض"نتعايش أسإاس أي على" الك

الموقع.  في

تكفيلللر ملللن والتحلللذير الرجلللاءا ملللذهب نشلللر) 2
رؤيللة الداخليللة الجبهللة" بيللان شللئت أن وانظللر ،الطواغيت

شللئت أن رظللوان البيللان هللذا علللى الردود وأقراءا "،شرعية
وهللو-  السإلللما نللواقض مللن الثللامن للنللاقض تقسلليمهم

ًا العتقاد جعلوا فقد-  المشركين مظاهرةا تكفيللر في شرط
المظاهر. 

العلمللانيين مللن مجموعللة وأحتللواءا افةضللإسإت) 3
وسإللليمان طيللب سإللعيد محمللد كللل والعقلنييللن والحللداثيين
ويوسإللف هويللدي وفهمللي العللواجي ومحسللن الضللحيان

،معلله الحللوار أو الموقللع فللي للكتابة . وغيرهم.القرضاوي.
طيب.   سإعيد محمد العلمانية أماما الموقع حاور فقد

بالطاغوت الكفر وهو ؛اليمان بأصل الهتماما عدما) 4
العصللر طللواغيت وتوضلليح بللالله اليمللان شللرط هللو الللذي

ًا ،وتكفيرهم منهم والبراءاةا أصليين.  أو مرتدين من سإواءا

المعاصللرين البدع أهل ضد الواضح الوقوف عدما) 5
وكشفهم.  منهم الناس وتحذير

وكفرهللا أخطائأها بيان عدما في الحكومات  مجاملة)6
علن صللفاقة بكلل الحللديث حيلن فللي ،للسإلللما وحربهلا بل

،التللأويلت عشللرات تحتمللل قللد والللتي المجاهللدين أخطاءا
:قيل كما ولكن

عين أن  كماكليلة عيب كل عن الرضى وعين
المساويا تبدي السخط

والعلما الملللراةا فسلللاد لقضلللايا التصلللدي  علللدما)8
علمانيين أو صحفيين من اءاسإو العقدي الفساد أو والشباب

والتشللريع الللله أنللزل مللا بغيللر الحكللم قضللاياءا أو رافضة أو
  .مهمة قضايا من وغيرها

،العللالم فللي الجهاد قضايا تجاه السلبية المواقف) 9
والعللراق والشيشللان أفغانسللتان جهللاد فللي واضللح وهللذ

لمنللع الشللديد السللعي مللع ، سإللبتمبر11 وأحللداث والفلبين
.المستعان والله ،الجبهات هذه في المشاركة من الشباب
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موقع "السإلما 
اليوما" في الميزان

كلمللة حسللاب على ولو الكلمة جمع على  العمل)10
،والرافضللة.. وغيرهللم والملحللدين العلمللانيين مللع التوحيللد

لكسر محاولة هذا وفي ،للبيانات توقيعاتهم في واضح وهذا
اهل مع المشرف وموقفهم المسلمين عند النفسي الحاجز

أعان فقد بدعة صاحب وقر  (من:الثر وفي ،واللحاد البدع
 .السإلما) هدما على

والتقليللل العامللة الظللاهرةا المنكرات أمر تمييع) 11
مقللال شئت أن واقرأ ،مقاومتها أو ضدها الوقوف شأن من

. للمشرف"القيم على للحفاظ المفتي سإماحة ومع"

- الكفللار دملاءا بلأن عليهم والتلبيس الناس  إيهاما)12
أو معاهللدين دماءا  أنها- الحداث من كثير في المحاربين بل

،قتلهللا يجللوز ل معصللومة دمللاءا وأنهللا ذمييللن أو مسللتأمنين
تفجيلرات أو  سإبتمبر11 أحداث عن حديثهم شأت إن وأقرأ

مدريد.  تفجيرات أو الرياض

بهلللا يقلللوما قضلللية كلللل فلللي أنفسلللهم  إقحلللاما)13
العربيللة الجزيللرةا فللي وخاصللة الللله سإللبيل في المجاهدون

وتطللرف أرهللاب هلذا وأعتبلار عليهللم والتشلنيع بلل ونقدها
ًا وعنف هللؤلءا مطاردةا عن المطبق صمتهم حين في ،وغلو

فللي أخللوانهم مللايلقيه أو ،أغتيللالهم أو وقتلهللم الشللباب
يهللدد الذي الوحيد الخطر هم الشباب هؤلءا وكأن ،السجون

الصلللليبيين خطلللر علللن الحلللديث أيلللن نلللدري ول ،الملللة
فللي هللم ممللن وغيرهللم والرافضللة والمرتللدين والعلمانيين

.الشباب هؤلءا من أخطر والتقديرات الحوال جميع

الموقع:      على     النتقادات     بعض     وإليك

الرافضة     مع     التعايش     يرى     الموقع      مشرف  )1  
المشركين: 

علللى العللاما المشللرف مللع أجللري صحفي حوار في 
يقللول: فيمن رأيكم ما (فيه: جاءا ومما ،اليوما السإلما موقع

ًا القللائأم الخلف إن خلف هللو والشلليعة السللنة بيللن حاليلل
السلللفي المللذهب مللع هللي المشللكلة وإن ديني ل سإياسإي
 ).؟ الخرى المذاهب كافة مع تتفق بينما فقط الوهابي

باتفللاق أصللولي والشيعة السنة بين الخلف(فأجاب: 
كانت وإن فقهي، ول سإياسإي خلف مجرد فليس الطرفين؛
يتللم ل والتعايش تقلصه. أو الخلف هذا تضخم قد السياسإة
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وتشخيصلله صللادقة معرفللة بمعرفتلله بللل الخلف؛ بتجاهللل
ًا ًا تشخيص .]12[) المعالجة سإبل حول التدارس ثم سإليم

مللع يتللم الرافضللة مللع التعللايش أن الكلما هذا ومعنى
مللن معلللوما هللو وكمللا والرافضللة، السنة بين الخلف وجود

القبللور وعبللادتهم بللالله الرافضللة شللرك بالضللرورةا الللدين
وقللد هللؤلءا مللع يتعلايش فكيللف عنه، الله رضي علي وتأليه

دعون وملا  {وأعلتزلكم:أمثلالهم وفي فيهم الله قال ن ت م
دون مللن يعبللدون ومللا اعللتزلهم  {فلمللا:وقللال ،الله}ً دون

.الله...}ً

شللرحا فللي الوهللاب عبللد بللن محمد السإلما شيخ قال
الللله صلللى الثللاني: (أنلله السيرةا: الموضع من مواضع سإتة
وهو بضده ويأمرهم الشرك عن ينذرهم قاما لما وسإلم عليه

بالللدخول أنفسللهم وحللدثوا واسإتحسللنوا يكرهوا لم التوحيد
فحينئللذ ،علمللائأهم وتجهيللل دينهللم بسللب صرحا أن إلى ،فيه

أحلمنللا سإفه ؛وقالوا العداوةا سإاق عن ولصحابه له شمروا
وسإلللم عليلله الله صلى أنه ومعلوما ،آلهتنا وشتم ديننا وعاب

لمللا ولكللن ،الصالحين ول الملئأكة ول وأمه عيسى يشتم لم
ُيدعون أنهم ذكر ،شتما ذلك جعلوا ،يضرون ول ينفعون ول ل
ولللو إسإلللما للنسللان يستقيم ل أنه عرفت هذه عرفت فإذا
لهم والتصريح المشركين بعداوةا إل الشرك وترك الله وحد

ًا لتجللد: {تعللالى قللال كما ،والبغض بالعداوةا يؤمنللون قوملل
}ً، اليللة...ورسإللوله الللله حاد من يوادون الخر واليوما بالله
ًا هللذا فهمللت فإذا ًا فهملل ًا أن عرفللت جيللد الللذين مللن كللثير

ّدعون المسلللمون حمللل الللذي وإلفمللا ،ليعرفونهللا الدين ي
والهجللرةا والضللرب والسإللر العللذاب ذلللك على الصبر على
لللو بالناس أرحم  وسإلم عليه الله صلى أنه مع ،الحبشة إلى
ومللن: {الللله أنللزل وقللد كيللف ،لهم لرخص رخصة لهم يجد

فتنللة جعللل الللله فللي أوذي فللإذا بللالله آمنا يقول من الناس
وافقهللم فيمللن اليللة هللذه كانت الله...) فإذا كعذاب الناس
 .]13[) }ًبغيرذلك فكيف بلسانه

الللله: رحملله حسللن بللن الرحمللن عبللد العلمللة وقللال
 وسإلللم عليلله الله صلى النبي على جرى لما التغليظ (ولول

هللو كمللا العظيللم الذى ملن جللرى ملا قريللش من وأصحابه
آلهتهللم) وعيللب دينهللم بسللب بادئأهم فإنه السير في مذكور

]14[.
12 http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=37&catid=77&artid=3023
.22 : ص/التوحيد مجموعة 13
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إل توحيللدهم التوحيللد لهل يتم : (فل الله رحمه وقال
بهللذا معتزله فهم وتكفيرهم وعداوتهم الشرك أهل باعتزال
الخليلل اعلتزلهم كمللا الشللرك أهلل اعللتزلو لنهللم العتبلار
 .]15[السلما)  عليه إبراهيم

والتغليظ منهم والبراءاةا المشركين بقتال الله أمر بل 
ً الكفللار جاهللد النبي  {يأيها:تعالى فقال العتزال، عن فضل

 {فلللاقتلوا:تعلللالى وقلللال ،عليهلللم}ً واغللللظ والمنلللافقين
السإلللما ديللن مللن معلومللة المللور وهللذه ،المشللركين..}ً

بالتعللايش فكيللف جاهللل أو مكللابر إل ينكرهللا ول بالضرورةا
شللرهم مللن الله أعاذنا بهم والثقة والتقارب والتزاور معهم

وبلئأهم.  

لققه     الدولققة     نظققاما     أن     يققرى     الموقع      مشرف  )2  
التشريع:      حق

لكللل ممثللل بوجللود ترحللب هللل(سُإللئل:  أنلله حيللث
).السعودية؟ في العلماءا كبار هيئة في المذاهب

الفقهيللة للمللذاهب ممثللل وجللود  (يمكللنفأجللاب:
.غيرهللم أو الظاهريللة أو الحنللاف أو الشافعية أو كالمالكية

- المجلللس ونظللاما الدولة نظاما فإن العقدية؛ المدارس أما
أهل من أعضاؤه يكون أن اشتراط على  قائأم- أحسب فيما

تؤجللج ربمللا المطالبللات هللذه بعللض أن وأعتقللد السللنة،
ً الطائأفية المذهبية النتماءاات  .]16[ معالجتها) من بدل

ً كما بها المقصود أن العقدية المدارس من  يفهم:أول
والسإللماعيلية كالرافضللة المللة أطيللاف البعللض يسللميها

مللن الخللرى المللذاهب مشللاركة أن وّضللح وهللو والصللوفية
ِنحل هذه إل يبق فلم بها لبأس وظاهرية مالكية .. وغيرها.ال

باطلللة ونحللل وثنيللة ومذاهب جاهلية مدارس شك ول وهي
كفرية. 

يشللترط لللم لو الدولة نظاما أن ؛الكلما هذا من ويفهم
ًا المر لكان السنة أهل من العضاءا يكون أن .واسإع

وجهين:  من مأخذ الكلما هذا وفي

.448 / 1 /النجدية الئأمة فتاوى 15
16 http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=37&catid=77&artid=3023
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إن المجلللس نظاما أو الدولة نظاما  أنالول:     الوجه  - 
ًا كان لللم كللان وإذا وسإائأغ مباحا فالمر الشرط هذا مشترط

ًا فيمنع يشترط مللن معلللوما بطلنلله الكلما وهللذا للنظاما تبع
الللدين أمور من شيءا أي في مرجعية ل إذ بالضرورةا الدين

العظيمللة المسللألة بهللذه فكيللف ،والسنة للكتاب إل والدنيا
فللردوه شلليءا فللي تنازعتم تعالى: {فإن الله قال الخطيرةا

حللتى يؤمنللون ل وربللك  {فل:تعللالى وقللال ،الللله....}ً إلللى
في يشرك  {ول:تعالى وقال ،بينهم..}ً شجر فيما يحكموك

َأمْا:تعالى وقال ،أحد}ً حكمه ُهْم  { َكاءا َل ُعوا ُشَر ُهم َشَر ّمللَن َل
ّديِن َذن َلْم َما ال ْأ ِه َي ّلُه...}ً وغيرها ِب اليات.  من كثير ال

للمللذاهب إقللرار فيلله الكلما هلذا  أنالثللاني:     الوجه  - 
الكفرية.  والملل الوثنية والديان الجاهلية

"،مسلللمة" الدولللة أن إلللى يوحي الكلما هذا أن أيضا
وتضللليل تلللبيس هللذا وفللي ،السللنة أهللل مللذهب علللى بللل

وخوارمللة السإلللما نللواقض تجاهللل كيللف نللدري ول ،للناس
مللع الدولللة وقللوف أواخرهللا ومللن ،الدولللة ارتكبتهللا الللتي

ونللائأب بللوش بذلك صرحا وقد ،العراق ضرب في الصليبيين
لقللاءاه في رامسفيلد الدفاع ووزير المريكية الخارجية وزير

العواما.  بين حتى مشهور وهذا سإلطان المير مع

هللذه فللي والتبيين التفصيل موضع الموضع هذا وليس
بعنللوان كتللاب إلللى فليرجللع المزيللد راما ومللن المسللألة

والجهللاد" أو التوحيللد "منللبر موقللع  فللي"الجلية الكواشف"
الجهاد".  "صوت

الققوثني     الحققوار     أن     يققرى     الموقققع      مشققرف  )3  
ًا     حقق ًا     نجاح :  مبدئي

وسإللم عليه الله صلى الله رسإول هدي من كان نقول
الملحللدةا الطوائأللف تكفيللر وغيرهللم الخلفللاءا من والصحابة
ُقْل:تعالى قال وقتالهم، َها َيا  { ّي أ

ِفُروَن}ً َ َكا ْل :تعللالى وقللال ،ا
ْع َد َفاْص ْؤَمُر ِبَما { ِرْض ُت ْع َأ ِكيَن}ً َعِن َو ِر ْلُمْش .ا

وعللداوتهم الملحللدةا الطوائأللف اعللتزال هللديهم ومللن
فقللد عنهللا رغللب مللن التي إبراهيم ملة وهي منهم والبراءاةا

دون ملن تلدعون ومللا  {وأعللتزلكم:تعالى قال نفسه، سإفه
دون مللن يعبللدون ومللا اعللتزلهم  {فلمللا:وقللوله ،الللله...}ً
ّنا:تعالى وقال ،الله...}ً ِإ ُءا  {...  ُكْم ُبَرآ ُدوَن َوِمّما ِمن ُبلل ْع ِمللن َت
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ِه ُدوِن ّل َنا ال َفْر ُكْم َك َدا ِب َب َنا َو َن ْي ُكُم َب َن ْي َب ُةا َو َو َدا َع ْل ْغَضللاءا ا َب ْل ًدا َوا َبلل َأ
ّتى ُنوا َح ْؤِم ِه ُت ّل ُه.. ِبال َد .}ً.َوْح

ن محملد المجدد قال الكفلر  (وصلفة:الوهلاب عبلد ب
وتبغضللها وتتركها الله غير عبادةا بطلن تعتقد أن بالطاغوت

.وتعاديهم) أهلها وتكفر

ً وتكفيرهللم وعللداوتهم بغضهم  فأين:قلت عللن فضللل
ًا (حقق قوله من اعتزالهم ًا).  نجاح مبدئأي

منهلم اللوثني الحلوار هلذا فلي وشلارك حضلر والذي
زار وقللد ،الصفار موسإى بن حسن طاغوتهم يمثلهم رافضة

طللاغوتهم يمثلهللم غرفته. وإسإللماعيلية في الموقع مشرف
محمللد يمثلهللم قبوريللة وصللوفية ،منجم آل راشد بن مهدي
. يماني عبده

الجزيللرةا قنللاةا في إضاءات برنامج في المشرف وقال
ًًا موجلود وهللو-  ""الغللذامي عللن  قللال- الموقللع فللي صلوتي

وبينلله وبينللي صديقي الغذامي عبدالله الدكتور: (الله أهلكه
إن راجللع ،معللروف منحللرف حللداثي الغللذامي وهذا )،مودةا
.عنه تكلم  فقد"السإلما ميزان في الحداثة" كتاب شئت

ًا لتجللد: {تعالى الله قال واليللوما بللالله يؤمنللون قوملل
أو أبلائأهم كلانوا وللو ورسإللورله اللله حلاد ملن يوادون الخر

}ً.الية أبنائأهم...

المللودةا وجللدت  (فللإذا:تيميللة أبللن السإلللما شيخ قال
.اليمان) أنتفى

أهللل مللع مللواقفهم فللي اله رحمهم السلف شدد وقد
مللن لهللم ليللس الللذين بهللؤلءا فكيللف ،إسإلللمهم مللع البللدع

علماني. حداثي أو إسإماعيلي أو رافضي من نصيب السإلما

وعت  (وقلد:اللله حفظه زيد أبو بكر قال المواقلف تن
وأصللحاب الهللواءا أهللل محاصللرةا فللي المشللرفة النبويللة

المبتدع هجر قالب في بهم العقوبات أنواع وإيقاع البدوات،
ومللن ،وفجللوره بللدعته مللن والبراءاةا بالكلية عنه والعراض

:العقوبات هذه مفردات
مجالسته.   عدما- 
مجاورته.  عن البتعاد- 
توقيره.  ترك- 
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مكالمته.  ترك- 
عليه.  السلما ترك- 
له.   التسمية  ترك-

له.  الوجه بسط عدما- 
وقراءاته.  كلمه سإماع دما- ع
 .]17[) مشاورته عدما- 

صللديقي": (الغللذامي" عللن قللوله من هذا  فأين:قلت
واللف الشلهاد روؤس علللى قالها وقد )،مودةا وبينه وبيني

ًا" ؛هللذا بعد ويبقى ،والسامعين المشاهدين من ً عالملل جليل
،والللبراءا الللولءا ابجللديات يعرف ل وهو "،وأجتهاده قدره له

.المستعان والله

وكيللف: (الللله رحمه الله عبد بن سإليمان العلمة قال
ظللاهروا الللذين اعللدائأه يجللب وهللو الللله محبللة رجللل يدعي

الللله. دون مللن أوليللاءا واتخللذوهم عللدوانهم على الشياطين
قيل:  كما

عنك الود إن صديقك  أنني تزعم ثم عدوي تحب
.]18[) لعازب

الجهاد علم يقاما أو الدين يتم  (فهل:الله رحمه وقال
الله في بالحب إل المنكر عن والنهي بالمعروف المر وعلم

ولو ،الله في والموالةا الله في والمعاداةا الله في والبغض
غير من ومحبة واحدةا طريقة على متفقين الناس كان

بين ول والباطل الحق بين فرقانا يكن لم بغضاءا ول عداوةا
،الشيطان وأولياءا الرحمن أولياءا بين ول رفاوالك المؤمنين

.]19[ )كثيره هذا في واليات

(فأما الله رحمه عتيق بن حمد العلمة الماما وقال
قد وتعالى سإبحانه الله أن فأعلم والمشركين الكفار معادةا
أنه حتى فيها وشدد موالتهم وحرما إيجابة وأكثر ذلك أوجب
أبين ول أكثر الدلة من فيه حكم تعالى الله كتاب في ليس
ضده).  وتحريم التوحيد وجوب بعد الحكم هذا من

.28-27 / ص:الردود 17
.اليمان عرى أوثق ؛رسإالة ،114-113 : ص/التوحيد مجموعة 18
عللرى أوثللق ؛رسإللالة مللن ،113-لل 117ص:  /التوحيللد مجموعة 19

.اليمان
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ًا  (ولبللد:الللله رحملله وقللال العللداوةا تكللون أن أيضلل
 .]20[ بينتين) ظاهريتين يئتين باد والبغضاءا

فققي     حدث     "وما     بعنوان     مقال     الموقع     في     جاء
ًا" بقلم     إرهاب     كويتا     مسجد :  الدحيم     محمد     ؛  أيض

، هلللل5/5/1424 الجمعلللة يلللوما فلللي(فيللله:  قلللال
ُتهدف ؛ ما4/7/2003 "كويتللا" بمدينللة للشلليعة مسللجد اسإلل

وأصلليب حتفهللم، العشللرات ولقي باكستان، شرقي جنوبي
يقللول الخلللبر. هكلللذا انتهلللى بجللروحا، آخللرون عشللرات
ِه فلم نحن أما المذيعون، وكللدرنا آلمنا فلقد الخبر؛ عندنا ينت

ؤول، غيلر تصلرف كلل ويزعجنلا عنلف، كل يكدرنا كما مس
}ً)المفسللدين عمللل يصلللح ل الللله إن{ إفسادي عمل وكل

]21[. 

:  الكريم     القارئ     أخي

مللن جزءا على نوقفك الكلما هذا خطأ نوضح أن وقبل
ومللن ،الللله رحمهم السلف علماءا كلما من الرافضة حقيقة

للصللحابة وسإللبهم وجللل عللز بلالله شركهم ضرورةا المعلوما
عائأشللة المللؤمنين أما واتهللاما عنهللم الللله رضللي وتكفيرهللم

سإماوات.  سإبع فوق من الله طهرها وقد بالزنا

سإللنة المتللوفى-  الللله رحملله مصللرف بللن طلحة قال
لنهم ذبائأحهم ُتأكل ول نسائأهم ُتنكح ل : (الرافضة-  هل112
ردةا).  أهل

227 سإنة المتوفى-  الله رحمه يونس بن أحمد وقال
مرتد).  عندي فإنه رافضي رجل ذبيحة نأكل ل : (إنا- هل

544 سإللنة المتوفى-  الله رحمه عياض القاضي وقال
كفللروا قال: (ولقد الرافضة ذكر حينما الشفا كتاب في-  هل

بأسإرها).  الشريعة أبطلوا لنهم وجوه من

728 سإللنة المتللوفى-  الللله رحمه السإلما شيخ وقال
ًا أن بسبه اقترن  (ومن:الصارما في-  هل كللان أنه أو إله علي

والفكاك النجاةا ؛رسإالة من ،267 و257 : ص/التوحيد مجموعة 20
الشراك. وأهل المرتدين موالةا من

21 http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=37&catid=39&artid=2552 
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فللي شللك ل فهللذا الرسإللالة فللي جبريل غلط وإنما النبي هو
 .]22[تكفيره)  في توقف من كفر في شك ل بل كفره

فللي الشيخ آل اللطيف عبد بن محمد ذلك على وعلق
الن وأما الصللل فللي الرافضللة حكم فقال: (فهذا ]23[ الدرر

الولياءا في الغلو ذلك إلى أضافوا لنهم وأشنع أقبح فحالهم
النفللع فيهللم واعتقللدوا وغيرهللم، البيت أهل من والصالحين

إلللى تقربهم قربة ذلك أن ويرون والرخاءا الشدةا في والضر
هللذه والحالللة كفرهللم فللي توقف فمن به يدينون ودين الله

ونزلللت الرسإللل بلله جاءات ما بحقيقة جاهل فهو فيه وارتاب
رمسه).  حلول قبل دينه فليراجع ،الكتب به

الللله رحمه الوهاب عبد بن محمد المجدد الشيخ وقال
سإلللب إذا الرافضلللي (إن- :  هلللل1206 سإلللنة المتلللوفى- 

علي في اعتقد إذا وأما ،كفره في العلماءا فاختلف الصحابة
ًا كافر فهو الحسين أو كفره في يشك الذي والسني ،إجماع

.]24[كافر) 

العلللم أهللل وحكللم "الرافضللة بعنللوان رسإللالة وأنظللر
.الله حفظه الحميدي حمد فيهم" للشيخ

:  الكريم     أخي

الطائأفللة هللذه فللي السإلللما علمللاءا كلما هللذا كللان إذا
ومللا موتللاهم علللى والتباكي الحزن فلماذا ،الملحدةا الوثنية

ُهْم عللن تعللالى الللله يقللل ألم ،يصيبهم ُلو ِت َقللا المشللركين: {
ُهُم ْب ّذ َع ّلُه ُي ُكْم ال ِدي ْي أ

َ ِهْم ِب ِز ُيْخ ُكْم َو َينُصْر ِهْم َو ْي َل َيْشِف َع ُدوَر َو ُص
ٍما ْو ِنيَن َق ْؤِم ِهْب* ّم ْذ ُي َو ْيَظ   ِهْم...}ً َغ ِب ُلو اليللة هللذه فللدلت ،ُق
يشفيه ل غيظ المشركين على المؤمنين قلوب في أن على

.القتل إل

 (فللأن:اليللة هللذه عللن تعالى الله رخمه السعدي قال
مللا عليهللم والغيللظ الحنللق مللن المؤمنين- أي - قلوبهم في

مللن المللؤمنين قلللوب فللي لمللا شللفاءا وقتلهم قتالهم يكون
ورسإللوله لللله محللاربين العللداءا هللؤلءا يللرون إذ والغم الهم

ً الله نور إطفاءا في سإاعين قلللوبهم فللي الذي للغيظ وزوال
بأحوالهم واعتنائأه المؤمنين لعباده الله محبة على يدل وهذا

.587-586 :ص 22
23  8/450.
.129 /10 /الدرر 24
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صدورهم في ما شفاءا الشرعية المقاصد من جعل أنه حتى
غيظهم).  وذهاب

َذا وقال  ِإ َفلل َلَخ تعالى: { ُهُر انَسلل َلْشلل ْلُحللُرمُا ا ْا ا ُلو ُت ْق َفللا
ِكيَن ِر ْلُمْش ْيُث ا ُهْم َح ّتُمو ُهْم َوَجد ُذو ُهْم َوُخ ْا َواْحُصللُرو ُدو ُعلل ْق َوا

ُهْم ٍد...}ً، ُكّل َل َيا وقال َمْرَص َها تعالى: { ّي أ
ِبّي َ ّن ِد ال ِه ّفاَر َجا ُك ْل ا

ِقيَن ِف َنا ْلُم ُلْظ َوا ْغ ِهْم َوا ْي َل ُهْم َع َوا ْأ ّنُم َوَم َه ْئَس َج ِب ْلَمِصيُر}ً َو .ا

وللم يؤلمنللا وللم يكلدرنا للم  والللله:نقلول هلذا فعلى
مسلللم كل يسر كما صدورنا وأثلج وسإرنا أفرحنا بل يزعجنا
وحينمللا وهامان والنمرود فرعون هلك يتذكر حينما ويفرحه

...الصللحابة وبطللولت الخنللدق وانتصللارات بدر قتلى يتذكر
تأريللخ في متتابعة وحلقات طويلة سإلسلة من ذلك غير إلى

المرجفون.  وأرجف المنهزمون انهزما مهما الطويل جهادنا

ُنذكر وإننا غللزوات كللانت  وهل:فنقول ،الكريم قارئأنا ل
محمللد والماما الوهاب عبد بن محمد السإلما شيخ ومعارك

وغيرهللم القبور وعباد المرتدين من أناس على إل سإعود بن
ًا وأن الللله إل إللله ل أن" يشلهدون كونهم مع رسإللول محمللد

لبللن نجد تاريخ كتاب شئت إن وراجع الصلةا،  ويؤدون"الله
.غناما

الللله رحملله الوهللاب عبللد بن محمد السإلما شيخ قال
المغرب ملكوا الذين القداحا عبيد  (بنو:الشبهات كشف في

ل أن بألسنتهم يشهدون كلهم العباس بني زمان في ومصر
ًا وأن الللله إل إللله السإلللما ويللدعون الللله رسإللول محمللد

الشللريعة مخالفللة أظهللروا فلما والجماعة الجمعة ويصلون
كفرهللم علللى العلمللاءا أجمللع فيلله نحللن مللا دون أشللياءا في

حللتى المسلللمون وغزاهللم حللرب بلد بلدهللم وأن وقتللالهم
 .]25[ المسلمين) بلدان من بأيديهم ما اسإتنفذ

أننللا الجميللع  (... وليعلم:قوله المقالة نفس في وجاءا
ول متبللع بهللوى ل مطهللر، وشللرع منللزل بللوحي محكومللون

أن شللهد مللن كل في الصل برأيه. إن رأي ذي كل بإعجاب
يقيللن وهللذا والعرض، والمال الدما معصوما أنه الله إل إله ل
أقتلتلله"وسإلللم:  عليلله الله صلى قال وقد بيقين، إل يزول ل

.)"قلبه؟ عن أشققت.. الله إل إله ل قال أن بعد

عبدالوهاب: (ولهللم بن محمد السإلما شيخ  قال:قلت
أنكللر وسإلللم عليلله الللله صلى النبي إن يقولون أخرى شبهة

.83: ص/ التوحيد مجموعة 25
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أقتلتلله" وقللال: "الللله إل إللله ل" قللال مللن قتل أسإامة على
أقاتللل أن أمللرت"قللوله:  وكذلك  "،الله إل إله ل قال بعدما
الكف في أخرى وأحاديث ،"الله إل إله ل يقولوا حتى الناس
ول يكفللر ل قالهلا ملن أن الجهللة، هلؤلءا ومراد قالها، عمن
فعل.  ما فعل ولو يقتل

رسإللول أن معلللوما الجهللال، المشللركين لهؤلءا فيقال
يقولون وهم وسإباهم اليهود قاتل وسإلم عليه الله صلى الله

حنيفللة بنللي قللاتلوا الللله رسإللول أصللحاب وأن الله، إل إله ل
ًا وان الللله إل إللله ل أن يشللهدون وهم الللله، رسإللول محمللد

ّدعون ويصلون، بللن علللي أحرقهللم الذين وكذلك السإلما وي
كفللر البعللث أنكللر من أن مقرون الجهلة وهؤلءا طالب، أبي

ًا جحد من وأن الله إل إله ل قال ولو وقتل، أركلان ملن شليئ
شلليئا جحللد إذا تنفعلله ل فكيف قالها، ولو وقتل كفر السإلما

ديللن أصللل هللو الللذي التوحيللد جحللد إذا وتنفعه الفروع، من
الحللاديث معنللى فهمللوا ملا الله أعداءا ولكن ورأسإه الرسإل

ً قتل فإنه أسإامة، حديث فأما أنلله بسبب السإلما أدعى رجل
أظهر إذا والرجل وماله، دمه على خوفا إل ادعاه ما أنه ظن

ا ذلك بعد منه يتبين حتى عنه الكف وجب السإلما يخلالف م
فللي ضللربتم إذا آمنو الذين يأيها: {ذلك في الله وأنزل ذلك

يجللب أنلله علللى تللدل فالية فاتثبتوا أي }ً،فتبينوا الله سإبيل
السإلما يخالف ما ذلك بعد منه تبين فإن والتثبت عنه الكف

للتثبللت يكللن لللم قالها إذا يقتل ل كان ولو فتبينوا لقوله قتل
أن ذكرنللاه، ما ومعناه وأمثاله، الخر الحديث وكذلك معنى،

يتللبين أن إل عنلله، الكللف وجللب والتوحيد السإلما أظهر من
عليلله الللله صلللى أنلله هللذا على ذلك. والدليل ينقض ما منه

وقللال ؟ الللله إل إللله ل قال بعدما أقتلته قال الذي هو وسإلم
الللذي وهو الله، إل إله ل يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت

أدركتهللم لئللن فللاقتلوهم لقيتمللوهم أينما ،الخوارج في قال
وتهليلً، عبللادةا النللاس أكثر من كونهم مع عاد، قتل لقتلنهم

تعلمللوا وهللم عنللدهم، أنفسللهم يحقللرون الصللحابة أن حتى
كللثرةا ول ،"الللله إل إللله ل" تنفعهللم فلم الصحابة، من العلم

الشللريعة، مخالفة منهم ظهر لما السإلما إدعاءا ول العبادةا،
بنللي الصللحابة وقتللال اليهللود، قتللال مللن ذكرنللاه ما وكذلك
حنيفة. 

بنللي يغللزو أن وسإلللم عليلله الللله صلللى أراد وكللذلك
أنللزل حللتى الزكللاةا منعللوا أنهللم رجللل أخبره لما المصطلق

َيا َها الله: { ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُكْم ِإن آَم ٌق َجللاءا ٍأ َفاسِإلل َبلل َن ُنللوا ِب ّي َب َت َأن َف

ُبوا ْوًما ُتِصي ٍة َق َل َها ِبُحوا ِبَج ُتْص َلى َف ُتْم َما َع ْل َع ِدِميَن}ً، َف وكان َنا
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ًا الرجل صلى النبي مراد أن على يدل هذا فكل عليهم، كاذب
. ]26[ ذكرناه) ما الحاديث في وسإلم عليه الله

ّدد ذهبنللا تعللالى: (ولللو الله رحمه وقال كفللره مللن نعلل
الكلما لطللال وقتللله بردته وأفتوا السإلما إدعائأه مع العلماءا

وطللائأفتهم مصر ملوك عبيد بني قصة جرى ما آخر من لكن
ّدعون وهم والجماعة الجمعة ويصلون البيت أهل من أنهم ي

كفرهللم علللى العلمللاءا وأجمللع والمفللتين القضللاةا ونصللبوا
ولللو قتللالهم يجللب حللرب بلد بلدهللم وأن وقتللالهم وردتهم

.]27[ لهم) إهل مبغضين مكرهين كانوا

رحملله حسللن بللن الرحمللن عبللد العلمللة الماما وقال
ول يقيللن ول بمعناهللا معرفللة غيللر مللن بها النطق الله: (أما

- والعمللل القول وإخلص الشرك نفي من تقتضيه بما عمل
نللافع فغيللر-  الجللوارحا القلللب وعمللل اللسللان القلللب قول

بالجماع. 
: بللاب"مسلم صحيح على المفهم" في القرطبي قال

اسإللتيقان مللن بللد ل بللل بالشللهادتين التلفللظ مجرد يكفي ل
ذهب فسلاد على تنبه الترجمة هذه ؛القلب المرجئلة غلةا م

وأحللاديث اليمللان في كاف بالشهادتين التلفظ بأن القائألين
الفسللاد معلللوما مللذهب هللو بللل فساده على تدل الباب هذا
النفللاق تسويغ منه يلزما ولنه عليها وقف لمن الشريعة من

ًا) إهللل باطللل وهللو الصللحيح باليمللان للمنافق والحكم قطعلل
]28[. 

الللله: رحمه الوهاب عبد بن محمد السإلما شيخ وقال
مسائأل:   بأربع عّرفت أني (اعلم

أكللثر آذان يطللرق لللم أنلله مللع التوحيد الولى: بيان- 
الناس. 
ينتسللب مللن كلما في كان ولو الشرك الثانية: بيان- 

والعبادةا.  العلم إلى
الللله ديللن هللو التوحيللد أن له بان من الثالثة: تكفير- 

ورسإوله. 
فتنة تكون ل حتى خاصة هؤلءا بقتال الرابعة: المر- 
لله.  كله الدين ويكون

أنلله يللدعي مللن صدقني الربع هؤلءا عني اشتهر فلما
الشلرك ونفلي التوحيللد فلي البللدان جميلع في العلماءا من

.62-61: ص/الشبهات كشف التوحيد مجموعة 26
.295/ 3 /النجدية الئأمة فتاوى 27
.35 / ص:المجيد فتح 28
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كللل الللله رحمه وفّصل. ]29[والقتال...)  التكفير علي وردوا
الربع.  المسائأل هذه من مسألة

إل إللله ل أفرغت الله: (لقد حفظه قطب محمد قال 
تطلللق كلمللة وأصللبحت كله ومقتضاها كله محتواها من الله
رسإللول عنه تحدث  الذي"الغثاءا" ذلك بها ويتعلق الهواءا في
جللذور!... بل منلله... لنلله نفسه ليملك السيل فيجرفه الهه
مللزورةا شللهادات النللاس يعطللوا أن ليللس الللدعاةا مهمة إن

مظهريللة علللى يحافظون كيف يدلوهم أن وليست بالسإلما
إنمللا ربهم عند مرفوضين كانوا ولو الدنيا الحياةا في السإلما
مقبولين حقا مؤمنين يكونون كيف للناس يبينوا أن مهمتهم

مللن إل بنللون ول مللال ينفع ل يوما{ الخر اليوما في الله عند
 .]30[) }ًسإليم بقلب الله أتى

عللودةا حسللابها فللي تضللع ل للصلللحا محاولللة أي (إن
أول ملن فاشللة محاولللة هللي السإلللما حقيقلة إللى النلاس

ذاتهللا المفاهيم في النحراف يقع (حين... و]31[ الطريق...)
تصللحيح ثللم أول المفللاهيم لتصللحيح الجهللد مللن تحتللاج فكم

العللالم فللي الوضللع حقيقللة هللي تلللك ذلللك بعللد السلللوك
.]32[ السإلمي) أهل

الرد تقصينا لو اللعينة المتجددةا القديمة الشبهة وهذه
أحللاط مللا القلدةا مللن يكفللي ولكللن بمجلللدات لرددنا عليها

بالعنق. 

والسإى     الحزن     إظهار     الموقع     في     جاء     وكذلك
بعنققوان     مقققال     في     فجاء     إيران     في     باما     زلزال     على

:  باما"     زلزال     إلى     "نظرات

وأسإللى ومآٍس مفجع ودمار مريع مشهد (... فيه وقال
هللّزةا نتيجللة ذلللك كللل الشللاحبة، الحزينللة الوجللوه ترويهللا

 .]33[ أرضية...)

علللى والسللنة الكتاب من الدلة دلت  قد:نقول ونحن
أو أصللليين سإللواءا الكفللار يصلليب بمللا والسإتبشللار الفللرحا

عليلله الللله صلى الله رسإول صاما كما السإلما إلى منتسبين

.112 / 10 /الدرر وفي ،264-263 /نجد تاريخ 29
.138 و121 :ص 30
.163 :ص 31
.تصحح أن ينبغي مفاهيم ؛كتاب من 12 ص 32
33 http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=37&catid=26&artid=3227 
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الله أهلك يوما لنه بصيامه الناس وأمر عاشوراءا يوما وسإلم
شلليءا الكفللار علللى المصلليبة أن وبملا وقللومه، فرعون فيه

عللن يحكللي تعللالى قللال كمللا ،ويتمنللونه المؤمنللون به يفرحا
ُقللْل مخللاطبين المؤمنين ّبُصللوَن َهللْل الكللافرين: { َنللا َتَر ّ ِب ِإل

َدى ْيِن ِإْح َي َن ْلُحْس َنْحُن ا ّبُص َو َتَر ُكْم َن ُكُم َأن ِب َب ّلللُه ُيِصي َذاٍب ال َعلل ِب
ِه ّمْن ِد ْو ِعن َنا َأ ِدي ْي أ

َ ْا ِب ّبُصللو َتَر ّنللا َف ُكللم ِإ َع ّبُصللوَن}ً َم َتَر وعنللد ،ّم
قللال ،ويتمنللاه المؤمنون به يتربص ما حصول العذاب وقوع

َ. {:تعللالى َفل ْأَس ..  َلللى َتلل ِما َع ْو َقلل ْل ِريَن ا ِف َكللا ْل َ }ً، ا َفل  ...}
ْأَس َلى َت ِما َع ْو َق ْل ِقيَن}ً ا َفاسِإ ْل وأضللل أحقر الكفار فإن ولذا ،ا

شللر إن: {تعللالى قللال ،القللرآن بنللص البهللائأم مللن وأشللر
تحسب أما{تعالى:  وقال }ً،كفروا... الذين الله عند الدواب

هللم بللل كالنعللاما إل هللم إن يعقلون أو يسمعون أكثرهم أن
شللر هللم أولئللك{الكفللار:  عللن تعللالى وقللال }ً،سإبيل أضل

. }ًالبرية

الرافضققة     طققاغوت     مقتققل     يسققتنكر     الموقققع
وغيره:      الحكيم     باقر     العميل

النجللف فللي المروع التفجير تداعيات تزال  (ل:قالوا 
والجرحللى القتلللى مئللات خلللف تللدمير مللن أحللدثه ومللا

الحكيم باقر محمد الشيعي المرجع واسإتهداف والمصابين،
بالنكبللات المثقللل بللالجراحا، المثخللن البلللد هللذا فللي تتوالى

هللذه عللن السفهاءا يكف لم الحتلل... وإن بمشهد المتأزما
الحمقاءا...). الفعال

 /النجللف" احداث مع "وقفات بعنوان أخر مقال وفي
مللن الول المستفيد  (... إن:فيه جاءا ومما ،الصبيح عبدالله
منلله وأشللنع شنيع العمل هذا إن المريكان هو القتل جريمة

 .المتعبدون) يرتاده عبادةا مكان في وقع أنه

تصلوره عللن فللرع الشلليءا عللى  الحكللم:نقول ونحن
ودغدغللة والسفسللطة التعميللم مللن نللوع فيلله الكلما وهللذا

مسللؤولية وتحميلها المريكية القوات بإدانة القارئ مشاعر
أعمللال مللن الكللبرى المسؤولية تقع عاتقها . فعلى.الحدث.

العراق.  بلد أعقبت التي وتفجير ونهب وفوضى شغب

القللوات ُنحمللل أن والسللذاجة السللطحية مللن إن 
أو مسلللم يشللك هللل لنه ،العمال هذه مسؤولية المريكية

والنهللب السلللب هللو المريكيللة القللوات أهللداف أن عاقللل
ً والفوضللى نحمللل كنللا  وإذا؟!والعللرض الللدين عللن فضللل
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أن فلنللا المسللؤولية الحتلل وقللوات المريكيللة القللوات
قيل:  كما  ولكن؟!العدو هم وهم العدو هو من نتساءال

تدري كنت  وإنمصيبة فتلك تدري ل كنت إذا 
 أعظم فالمصيبة

والواقعيللة، والرقاما الحقائأق لغة عن بعيد البيان وهذا
ًا قريللب البيللان هللذا كللاتب أن يتضح مما الوكللالت مللن جللد

القللارئ علللى يخفللى ل والتي ،الرسإمية والذاعات العالمية
ًا وبعيللد بللل ،بالحللداث واسإتقللها مصداقيتها عدما عللن جللد

ممللا ،العراق معركة وطبيعة العراق وظروف العراق سإاحة
بغيللر تحللدث فمللن غرابللة ول الكلما، هللذا بمثللل يللأتي جعله

– الله رحمه حجر ابن قاله  كما- بالعجائأب أتى تخصصه

أهللل مللن العللراق فللي يوجللد أنه ونعلم نحسب وفيما
ورمللوز مجربللة وشخصلليات عاليللة عسللكرية قدرات السنة
هللذا مثللل عللن بالحللديث النللاس أولللى هللم مرجعيللة علمية

ًا ،وتفاصيله الحدث .بشعابها) أدرى مكة  (أهل:قيل وقديم

بققاقر     حقيقيققة     القققارئ     أخققي     إليققك     هققذا     ومققع
:  العراق     في     وجوده     وأهداف     الحكيم

للثللورةا العلللى المجلللس يللرأس الحكيللم بللاقر كللان(
وصللل بللل أحللد على الحتلل مع تعاونه يخفى ول السإلمية

كللان بللل ذلللك ونحللو والللذخائأر السإلللحة تخزيللن أماكن إلى
عنللف أعمللال المقاومللة أعمللال يسللمي الحكيم باقر محمد
للبلد.  تخريب وأنها

ًا الغريللب ومللن بللاقر محمللد أمريكللا ُتللدخل أن أيضلل
ًا"أمريكلا علدو" إيلران من اتخذ الذي الحكيم فلي لله  مقلر

.نفسه الشيعي اليراني الفكر يحمل وهو للعراق معارضته

ًا وهو منلله أسإلللحته وجميللع اليراني للنظاما ربيب أيض
صحف عدةا إليه أشارت سإري باتفاق بالدخول له يسمح ثم

فللي عقللد لقللاءا  الفرنسللية"انشللينه كانللار لللو" صحيفة منها
إلللى الحكيللم عللودةا سإلليناريو إن ؛الصللحيفة وقللالت جنيللف
حيللث جنيللف لقللاءا في بدقة وضعه تم لبرنامج خضع العراق
الحكيم.   عودةا سإلمة بتأمين بوش إدارةا تعهدت
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ًا يرأس والحكيم هللذا دخل وقد بدر فيلق يسمى جيش
يللدخلوا لللم إذا أتبللاعه الحكيللم وهللدد العللراق، إلللى الجيش
.   رواتبهم بقطع العراق

يللتر وولفللو بللول أشاد الحكيم باقر محمد إغتيال وبعد
البنتللاجون صللقور أحللد وهللو المريكللي الللدفاع وزيللر نللائأب

وبمصللدر الحقيقللي بالوطنيللة ووصللفه بمنللاقبه المتشللددين
 .]34[ هلاالمختلفة)  الديانات لتباع إلهاما

حالين: من يعدو ل الحكيم باقر إن

ًا يكلللون أن) 1 المريكلللي للمحتلللل لعلللانته مرتلللد
الصلللي الكللافر مللن وأغلظ أشد المرتد فعقوبة ولرافضيته

فاقتلوه).  دينه بدل  (من:لحديث

ًا يكون  أن)2 ًا كافر فللرق هناك ليس هذا فعلى ،أصلي
ًا بللات أنلله علللى ،المحتللل المريكللي وبيللن بينلله أن واضللح

المسلسللل لكمللال اسإللتخدامه يتم عنصر إل ماهم الرافضة
وأهله.   السإلما على للقضاءا صليبي/الصهيو السإود

:  الكريم     القارئ     أخي

بللل وخبثلله وكفللره الحكيم باقر حقيقة هو هذا كان إذا
  ؟!فاجر عمل العمل هذا يكون فلماذا ،وعمالته

 رماحا فيهم قومك بني فإن رمح معك كان وإذا 

أن-  عجب ول-  الموقع هذا في ذلك من والعجب بل
ًا فيكتللب الرافضللة أحللد يتجللرأ فللي البيللان هللذا علللى معلقلل

ًا يزال ل والتعليق الموقع إذ السإللطر هللذه كتابة إلى موجود
يقول:  

 سإلمان.. (شيخنا

أن يريللدون إنهللم الوبللاش، هللؤلءا مللن عليللك ول سإر
الشلليعة كللان حيللن تيميللة، وابللن معاويللة زمللن إلللى يعيدونا

عللى نحلزن وأمهاتكم! لن آباءاكم يسبون كأنهم مضطهدين
سإلللمان الللله آيللة الحكيللم. شلليخنا سإلللمان وفينللا الحكيللم،
ًا نلتقي فسوف المنهج، هذا على اسإتمر العودةا، عند ما يوم
ول ناصللبة، ل معتللدل، ومللذهب وسإللط وحللل إلتقللاءا نقطللة

.67-66: ص/ 196 : العدد/البيان مجلة 34
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والئأمللة النللبي سإللنة وعلى البيت، آل شيعة كلنا بل خوارج،
ًا أكن لم الطهار. ممكللن، السللنة مع التقارب أن أعتقد يوم

عللن يختلف ل أنه وأعتقد سإلمان، شيخنا يا رأيك رأيت حتى
.معتدل) وسإطي شيعي مرجع أي رأي

هللذا مللن والوقاحللة الجللرأةا هللذه علللى التعليللق َأتُرك
ًا بالله آمن مسلم لكل الموقع هذا في الخبيث وبالسإلللما رب

ًا ٍد دين ًا، وسإلم عليه الله صلى وبمحم قللرأ مسلللم ولكللل نبيلل
ُقوَن عللن تعالى الله قوله ِب َوالّسللا ُلللوَن الصللحابة: { ّو َل ِمللَن ا

ِريَن َهاِج ْلُم ِر ا َلنَصا ِذيَن َوا ّللل ُهم َوا ُعللو َب ّت ِإْحَسللاٍن ا ّلللُه ّرِضللَي ِب ال
ُهلْم ْن ْا َع ْنلُه َوَرُضللو ّد َع َعل َأ ُهلْم َو ّنلاٍت َل ِري َج َهللا َتْجلل َت َهلاُر َتْح ْن ل

َ ا
ِديَن ِللل َهللا َخا ًدا ِفي َبلل ِلللَك َأ ْوُز َذ َفلل ْل ِظيللُم}ً، ا َع ْل تعللالى: وقللوله ا
ٌد ِه ّرسُإوُل {ّمَحّم ّل ِذيَن ال ّل َعُه َوا ّداءا َم َلى َأِش ِر َع ّفللا ُك ْل ُرَحَمللاءا ا

ُهْم َن ْي ُهْم َب ًعللا َتَرا ّك ًدا ُر ُغللوَن سُإللّج َت ْب ِه ّمللَن َفْضللًل َي ّللل ًنا ال َوا ِرْضلل َو
ُهْم ِهم ِفللي سِإيَما ِه ِر ّمللْن ُوُجللو َثلل ِد َأ ِلللَك الّسللُجو ُهللْم َذ ُل َث ِفللي َم
ِةا ْوَرا ّتلل ُهللْم ال ُل َث ِْلنِجيللِل ِفللي َوَم ُه َأْخللَرَج َكللَزْرٍع ا َأ ْط ُه َشلل َفللآَزَر

َلَظ ْغ َت َوى َفاسْإ َت َلى َفاسْإ ِه َع ِق ْعِجللُب سُإللو َع ُي ِغيللَظ الللّزّرا َي ِهللُم ِل ِب
ّفاَر ُك ْل َد ا َع ّلُه َو ِذيَن ال ّل ُنوا ا ُلوا آَم َعِم ِلَحاِت َو ُهم الّصا ْن ًةا ِم ِفَر ْغ ّم
َأْجًرا ِظيًما}ً َو .َع

فلللو أصللحابي تسبوا  (لوسإلم: عليه الله صلى وقوله
ٍد مثل أنفق أحدكم أن ًا أح نصيفه). ول أحدهم مد بلغ ما ذهب

الللرد بهللذا أقصد لم أنني ؛الكريم القارئ أخي واعلم 
فللي الكلما هذا مثل ينشر كيف وإنما ،الخبيث الرافضي هذا
؟!الموقع هذا

ًا الطبيعي ومن علينللا سإيخرج أنه عليه والمتعارف جد
ً الجهلللة أحللد رأي عللن بالضللرورةا يعللبر ل هللذا إن( ؛قللائأل

)!الموقع

رأي عللن تعللبر ل وامثالهللا الشللياءا هللذه مثل كان فإذا
يعمللل ومللن الموقع على المشرف من نطلب فإننا ،الموقع

أو الموقللع فللي الكتابللة هللذه بنشللر التكرما ؛مشكورين معه
يللزال ل  الللذي"التعللايش بيللان" علللى الللردود أحللد نشللر

ًا بيللان فللي بمللا التنكيللل" كتللاب ينشللر أن  وأقللترحا/موجللود
تعللبر ل المللور هللذه مثل نشر لن ،الباطيل" من المثقفين

 .الموقع رأي عن

!     العققودة  : "  بعنققوان     بيققان     الموقققع     فققي     وجققاء
   ":  مسئول     والحتلل     عاشوراء     تفجيرات     يدين
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الكريم:  القارئ أخي

يعللرف ل الللذي خطللابهم نمطيللة على المعتاد هو كما
المسللؤولية، والحتلل المريكيللة القوات تحميل من التغيير

قللوى وجللود اسإللتبعاد وعللدما العللداءا على الفرصة وتفويت
ًا الفعللل وإدانة بالشيعة السنة ضرب تحاول مندسإة كللان أيلل
أنلله حيللن في واسإع فضفاض كلما من ذلك غير إلى الفاعل
الرافضللة عمالللة يللذكر أن الحللدث دان وإن عليلله يجللب

ً ومداهنتهم والبريطانيللة المريكيللة القوات حماية عن فضل
تنللاقلت حيللث الناس رآه والذي عاشوراءا يوما في للرافضة

إدانللة من أبعد إلى ذهب بل الحدث، المرئأية العلما وسإائأل
اتفللاق بينهللم يكللون أن إلللى الطرفيللن دعا حين الحدث هذا

فللي الرافضة دور يعرف ولم التاريخ يقرأ لم واضح... وكأنه
السإلما.  بلد

يللد علللى الرافضة إل هل 656 عاما بغداد اسإقط فمن
ً الناس عواما يعرفه شيءا وهذا ؟الخبيث العلقمي ابن فضل
ومثقفيهم.  علمائأهم عن

العسللكري القائأللد قللاله مللا الكريم القارئ أخي وإليك
الرافضللة عللن العراق أرض داخل من الزرقاوي مصعب أبو

عقبللة قللال: (الرافضللة ،المريكللي الحتلل مللن ومللوقفهم
وأظهللر السإلللما بللزي تزيللا وإن فهللو مترصللد وعللدو كللؤود

كمللا بحللق فهللم الشللر يخفللي لكن التآلف إلى ودعا الصدق
الرافضللة هللؤلءا وخطر ،فاحذرهم}ً العدو تعالى: {هم قال

وكللم حسللينيات إلللى حللولت التي المساجد هي فكم ظاهر
هلؤلءا يلد عللى اغتصلبت وأخلت قتلوه وأخ هدموه بيت من

 .]35[النذال) 

مللع اتصللال فللي أوضللح الضللاري حارث الشيخ وكذلك
منطقة في المقاومة لتركيز الرئأيسي السبب  (أن:الجزيرةا

مقاومللة بوجللوب السللنة علمللاءا من فتاوى صدور هو السنة
ً الحتلل مللع تعاملوا حيث الشيعة علماءا دون ،المحتل بللدل

المقاومة).  من

فللي-  خللبيث رافضللي وهللو-  الصللدر مقتللدى وقللال
وطننللا فللي هللم مللن  (إلللى هللل:8/9/1424 للله خطللاب

ًا الكبير منزلنا في حلو من إلى موجودون محللبي إلللى ضلليف
سإلللمي المريكللي الشللعب إلى له محبون نحن كما السلما

التظللاهرات فللي لنللا فهو له وشكري محب السلما إلى فهو
الصلحا. موقع 35
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رائأللد، الشللعبين ولتحللاد قاصللد لهللدايته فأنا مؤازر السلمية
ًا المبارك الشعب هذا فليكن السلللم محافللل في لنا اجتماع

والسلما). 

ًا إل يريللد ل العراقللي الشللعب قللال: (إن ثم فللي خيللر
وهللم وأتبللاعه صللداما إل العللراق عللدوا فليللس المريكييللن

.يبعثون) يوما إلى براءا منهم ونحن قليلون، شرذمة

العزيللز عبللد بلله صللرحا مللا والخطللر والعظم والشد
الشلليعية السإلمية للثورةا العلى المجلس رئأيس-  الحكيم

تشلللكيل" اقلللتراحه ملللن-  النتقلللالي المجللللس ورئأيلللس
دون فقللط والكللراد الشلليعة مللن مكونة مسلحة ميليشيات

.  "السنية لمقاومة السنة

قسللم إعطللاءا اقترحت  (... إنني:شارون أربيل يقول
إلللى رمزيللة كبللادرةا ولللو اسإرائأيل منحتها التي السإلحة من

َا هم يعانون الذين الشيعة منظمللة مللع خطيرةا مشاكل أيض
لللم تفاصيل أي في الدخول دون ومن الفلسطينية، التحرير

ًا أر البعيللد) المللدى علللى لسإللرائأيل أعللداءا الشلليعة في يوم
]36[. 

:  الكريم     القارئ     أخي

البيانللات أيللن نتسللائأل أن لنللا يحللق كللله هللذا بعللد
العلللراق فلللي السلللنة أهلللل مجلللازر علللن والسإلللتنكارات

ً وأعراضهم ومساجدهم ولكن – وأموالهم دمائأهم عن فضل
عليه-  بواكي ل حمزةا

ضللرب أول فللي ومللوقفهم قللولهم فعجب تعجب وإن
والتثللبيط والتخللذيل بالرجللاف يتسللم كللان حيللث العللراق
ًا .والعاطفة والشفقة الرحمة أو التهويل وأحيان

بعنللوان سإللؤال علللى جللواب في الموقع مشرف قال
ل  (... ولكننللا:فيه جاءا ومما "،العواطف العراق.. وترشيد"

ّلللص أرواحا زهوق المحنة في نزيد أن نريد صلللحاءا أتقيللاءا خ
،بالعللدو...) نكايللة ذلللك فللي يكللون أن دون طيبة نيات ذوي

المسلللمين مللن أحد ذهاب إلى يدعوا ما نرى وقال: (... ول
ذكللر ثللم ،...)لسإللباب الحللرب فللي للمشللاركة العللراق إلى

.69-66 : ص/196 /البيان مجلة 36

)25(والجهاد التوحيد منبر



موقع "السإلما 
اليوما" في الميزان

متناقضللة، متصللارعة قللوى قللال: (ثمللة ،منها أسإباب ثمانية
تلللك، ملن ينللج لللم فربملا هللذه ملن نجا ومن مخوف، وكلها

مللن للغللرب الموالية والمعارضة جهة، من الغازية فالقوات
العرقيللة، أو الطائأفيللة المحليللة القللوى وبعللض أخللرى، جهة

المرتبطللة الطللراف وبعللض المتربصللين، الجيللران وبعللض
فللي هللو وكأنمللا القللوى هللذه بين يسير بالنظاما... والذاهب

فللي نفسلله يجد وقد ذاك، أصابه هذا أخطأه إن ألغاما، حقل
يرده...).  ولم إليه يقصد لم طريق

والقللوات الحتلل قللوات يعتللبر أن التناقض من إن- 
يحملهللم أنه حين في الذهاب وعدما للخوف سإبب المريكية

.والفوضى للحداث المسئولية

لعللدما السإللباب جملللة مللن يجعل أن التناقض ومن- 
ضللربت ولمللا ،العرقيللة أو الطائأفيللة القللوى للعراق الذهاب

شللجب الرافضللة وهللم طائأفيللة قللوةا وأخبللث وأشللد أهللم
عن الدفاع في والسإتماتة الحرص هذا كل واسإتنكر. فلماذا

أن يجللب فيلله يقول وقت في الكفار النذال النجاس هؤلءا
أن يعلللم والتفجيرات. ألم والرهاب والعنف التطرف نقاوما

مقاومللة مللن وأولللى اهللم والمشللركين الشللرك مقاومللة
،القللرآن بنللص والتفجيللرات والرهللاب والعنللف التطللرف

}ً،القتللل مللن أشللد والفتنللة{ }ً،القتللل مللن أكللبر والفتنللة{
.الشرك ؛والفتنة

فالللذي  (وحينئللذ:الللله عبللد بللن سإللليمان المللاما قللال
نقللائأص دفللن أو نكللال بطللرحا إما حمية عنهم بالدفع يتسبب

أعظللم مللن عنهللم المسلللمين بكللف يشللير أو المسلللمين
وغيرهللم والمنافقين المرتدين من للكفار المحبين الموالين
ًا مللن أشللد عليهم الغلظة يكون أن ينبغي المرتدين خصوص

وعللادى بصلليرةا علللى الللله عللادى هللذا لن ،الصلللي الكافر
أنكللره ثللم الحق عرف ما بعد وسإلم عليه الله صلى رسإوله
.بالله) والعياذ وعاداه

ن  (وأملا:اللله رحمه وقال المسللمين بكلف يشلير م
فللي الللدخول علللى تللأليفهم بللذلك مللراده كللان فللإن عنهللم

قريللب عللن فيلله بالللدخول واعللدوه أو فيه دخلوا أو السإلما
كللان وإن ذلك يجوز ونحوه قليلة تركهم في المصلحة وكان

نكال ول بقتال ل بشيءا لهم المسلمون يتعرض ل أن مراده
مللوالتهم للله حصلت وقد أعوانهم أعظم من فهو ذلك ونحو

:قيل كما ،القطار وتباعد الديار بعد مع
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لقد بالعراق من سإلم بذي ورامية أصاب سإهم
مرماك أبعدت

كللانوا إن لهللم المسلللمين نقائأص بترك يشير من وأما
 .]37[ آثم) مخطئ الفقهاءا عند فهو مرتدين

ً     كققذلك     وجققاء بعنققوان     الموقققع     فققي     مقققال
الوهققاب      لعبققد  "  السقققوط     دفققتر     علققى     هققوامش  "

   :  الطريري

هللذا فللي تللرى أن مأسإللاةا (... إنهللا فيلله قللال وممللا 
والللذين المتألقللة، والمثاليللة الطيبللة النوايا أصحاب المصير
"الجللود غايللة أقصللى بللالنفس والجللود" بللدمائأهم جللادوا

ولللن النللاس، تناسإاهم وإن ينساهم ل الله أن لهم ونحتسب
ًا، عملهم من يلتهم عللن فيلله نتساءال الذي الوقت وفي شيئ

اسإتكشللاف بللدون بالللذهاب أغروهللم لمن المطبق الصمت
ُنكبر للحال العللودةا سإلللمان للشيخ المسددةا الراءا والمآل. 

هللؤلءا بحجللز أخللذوا ممللن وغيرهللم الحللوالي سإفر والشيخ
الطريق نهاية لهم ووصفوا المصير هذا يقتحموا أن الشباب
.).رقيق.. سإتر من الغيب إلى ينظرون وكأنهم

ِذيَن الللله قللال كما بهذا  إنهم:قلت ّللل ْا تعللالى: {ا ُلو َقللا
ِهْم ِن َوا ْا ِلْخ ُدو َعلل َق ْو َو َنللا َللل ُعو َطا ُلللوا َمللا َأ ِت ُؤوا ُقللْل ُق ْدَر َعللْن َفللا
ُكُم ُفِسلل ْوَت َأن ْلَملل ُتللْم ِإن ا ِقيَن}ً، ُكن ِد ْذ وقللوله َصللا ِإ َو تعللالى: {

َلت َفللٌة َقللا ِئأ ُهللْم ّطا ْن ْهللَل َيللا ّم ِرَب َأ ْثلل َقللامَا َل َي ُكللْم ُم ُعوا َل َفللاْرِج
ِذُن ْأ َت َيْس ٌق َو ِري ُهُم َف ْن ِبّي ّم ّن ُلوَن ال ُقو َنا ِإّن َي َت ُيو ٌةا ُب ْوَر ِهللَي َوَما َع

ٍةا ْوَر َع ُدوَن ِإن ِب ِري ينفعكللم لن قل{تعالى:  وقال ،ِفَراًرا}ً ِإّل ُي
ًا القتللل أو المللوت مللن فررتللم إن الفللرار إل تمتعللون ل وإذ

منكللم المعللوقين الللله يعلللم قللد{تعللالى:  وقللال }ً،قليل
}ً.قليل إل البأس يأتون ول إلينا هلم والقائألين

هللذا مللن تتعجللب  لللم:الحللبيب أخللي هللذا عرفللت إذا
تعظيللم مللن المقللال هللذا فللي جللاءا ومما ومفاجآته، الموقع
أفغانسللتان أمريكللا هاجمت كقوله: (وعندما ،للعدو وتهويل

المل عللى القبلض تللق للم لنهلا فشللت إنها قيل عاما قبل
ًا ُهزمللت أمريكللا إن قللائألون سإلليقول فهل عمر، محمد أيضلل

؟).  حسين بصداما تمسك لم لنها العراق في

عللرى أوثللق ؛رسإللالة مللن ،125 ،123 / ص:التوحيللد مجموعللة 37
.اليمان
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هزيملللة إثبللات عللللى الحللرص هلللذا كلللل فلملللاذا 
ًا أو للمريكللان حب  أهو؟!المسلمين ؟!لتخللذيلتهم انتصللار
المجاهللدون اكتشللف الياما هذه في أنه يعلم ألم وبالمقابل

ً العلراق فلي للمريكلان جماعيلة مقابر التنكيلل علن فضلل
زالللت ما المعركة أن يثبت مما ،اليومي والقتل والتفجيرات

موقللع ويريللد يقللاتلون، مللازالوا والمسلللمون تللدور رحاهللا
المريكان.  كفة في إيقافها اليوما السإلما

فللي والللذين المنللافقون ينتلله لللم لئللن{تعللالى:  قللال
ثللم بهللم لنغرينللك المدينللة فللي والمرجفللون مللرض قلوبهم

وقتلللوا أخللذوا ثقفللوا أيمللا ملعونين قليل إل قيها ليجاورونك
الللله لسللنة تجللد ولن قبل من خلو الذين في الله سإنة تقتيل
 }ً.تبديل

الللذين هم يكونوا لم إن بالعصرانيين هؤلءا أشبة فما 
خانعللة ذليللة تربيللة بتأصليل الجهلاد روحا قتللل إلى يسعون"

ضللوابطة للجهللاد أن العلم .. مع.الصديق وتغيظ العدو تريح
.]38[" تجاوزها عدما وينبغي الشرعية وشروطة

دفاعيللة مللبررات إيجللاد يحللاولون" العصللرانيين أن إل
للحللرب العصري للمفهوما الضيق بالمعنى السإلمي للجهاد

الجهاد وقائأع أن لثبات أسإانيد عن البحث ومحاولة الدفاعية
علللى المجللاورةا القللوى عللدوان صد لمجرد كانت السإلمي

السإلمي.  الوطن

الللدين. هللذا لطبيعللة إدراك قلللة عن تنم محاولة فهي
وأمللاما الحاضللر الواقللع ضغط أماما بالهزيمة تشيءا أنها كما

. ]39[" السإلمي الجهاد على الماكر السإتشراقي الهجوما

متعلقيللن والوداعللة بالضللرف يتظللاهرون الللذين إن"
لطخللت وقللد العللداءا أيللدي عللن يتغافلون الموهوما بالسلم

هللذا عللن يتغللافلون كيف المسلمين أبناءا من إخوانهم بدماءا
.]40[" ؟!

سإللفر للشلليخ المسللددةا ألراءا  (نكللبر:قللوله وكللذلك
مللن الغيب إلى ينظرون العودةا... وكأنهم وسإلمان الحوالي

 .رقيق) سإتر

العصرانيون. كتاب 38
.88 : ص/قطب سإيد ،الطريق في معالم 39
.326-325ص:  /الناصر حامد محمد ،نيون العصرا 40
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:تعالى قال ،الله مع أدب وسإوءا غلو فيها العبارةا وهذه
ومللا الللله إل والرض السللموات فللي مللن يعلللم ل قللل{

غيللر فللي وصللف الوقت نفس وفي }ً،يبعثون أيان يشعرون
السلللطين ومجارات والنهزامية التخذيل يصف فهو ،محله
َءا مسددةا.  آرا

الققوثني     الحققوار     توصيات     ويروج     ينشر     الموقع
:  الجاهلي

إلللى نشير الجاهلية التوصيات هذه بعرض البدءا وقبل
أن بد ل الرض وجه على مبطل كل أن" ؛وهي مهمة قاعدةا
بيللن يللروج حللتى القول وزخرف الصلحا بثوب باطله يلبس
فحينمللا ،وبشللع ومكروه ومسترذل قبيح الباطل لن ،الناس
تقبللله ل صللورته علللى ويعللرى حقيقتلله علللى الباطللل يظهر

يقللول ،والمسللتقيمة السللليمة الفطر به ترضى ول النفوس
ِلَك الله َذ َك َو َنا تعالى: { ْل َع ُكّل َج ِبّي ِل ّوا ِن ُد ِطيَن َعلل َيا ِلنللِس َشلل ا

ْلِجّن ُهْم ُيوِحي َوا ْعُض َلى َب ْعللٍض ِإ ْوِل ُزْخللُرَف َب َقلل ْل ْو ُغلُروًرا ا َلل َو
ّبَك َشاءا ُه َما َر ُلو َع ُهْم َف َذْر َتُروَن}ً َوَما َف ْف  .]41[" َي

حينما شدةا المر ويزداد: (الله حفظه زيد ابو بكر قال
 .]42[) وهكذا بدعته به يلبس الهوى: حق صاحب مع يكون

"وطللأةا إن الصادقون والدعاةا المصلحون العلماءا أيها
المفتللونين المظليللن لكللثرةا متكاثرةا وسإبلها شديدةا الهواءا

بللآراءا ضللمائأرهم أصاب رشٍح على المنطوين بيننا الرابضين
ًا بعضللها يخللزي سإللاقطة وإباحيللة وحداثللة علمنللة مللن بعضلل
- نصللرانية وقوميللة شللعوبية عرقيللة عصللبيات إلللى ودعللوةا
 .]43["  –العربية القومية

المجللالت لهللم فتحللت حين ،أشد هؤلءا أمثال أمر أن
،مسللموعة عاليللة أصللواتهم وأصللبحت الفرص لهم وأتيحت
:التوصيات هذه وأولى

: ص/المسلللمة المللرأةا تغريللب في العلمانيين أسإاليب كتاب من 41
33.

.15ص:  /الردود 42
.11 / ص:الردود 43
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:   رئيسية     وثيقة     الطاغوت     خطاب      اعتبار  )1

الملكللي السللمو صللاحب خطللاب  اعتبللار. (..:قللالوا
رئأيللس ونللائأب العهللد ولللي العزيللز عبللد بللن الللله عبد المير

وثيقللة الللله حفظه الوطنية الحرس ورئأيس الوزراءا مجلس
ن أكلدته بما الحوار أطراف يسترشد للقاءا رئأيسية معلان م
..).مهمة. مضامين من تضمنته وما وأفكار

يملللك ل الصللليب بلبللس المعللتز الطللاغوت هللذا إن 
ً والمعرفة العلم مقومات من ذرةا مثقال يتخللذ أن عن فضل
:قيل وكما ،للسإترشاد وثيقة خطابه

ً له الغراب يكن ومن جيف على به  يمر دليل
الكلب

اليهللود كاعتبللار وثيقللة الطللاغوت خطللاب واعتبللارهم
ًا ورهبانهم أحبارهم في والنصارى كمللا ،الللله دون مللن أرباب

ْا قال ُذو ّتَخ ُهْم تعالى: {ا َباَر ُهْم َأْح َن َبا ْه ًبا َوُر َبا ِه ُدوِن ّمللن َأْر ّللل ال
ْلَمِسيَح ْبَن َوا َيَم ا ْا َوَما َمْر ّ ُأِمُرو ْا ِإل ُدو ُب ْع َي ًهللا ِل َل ًدا ِإ ّ َواِحلل َلللَه ل ِإ ّ َو ِإل َنُه ُه ْبَحا ُكوَن}ً َعّما سُإ ِر .ُيْش

؟!)نعبدهم لسنا إنا الله رسإول يا( :حاتم بن عدي قال
ويحرمللون قال: بلى، فتحلونه، الحراما يحلون قال: (أليسوا

عبادتهم). فتلك: (قال ،)بلى(قال:  ،؟)فتحرمونه الحلل

ُهْم الله وصدق َنا ْل َع َوَج ِئأّمًة تعالى: { ُعوَن َأ ْد َلى َي ِر ِإ ّنللا ال
ْومَا َي ِة َو َياَم ِق ْل إنلا ربنلا وقلالوا: {تعلالى وقلال ،ُينَصلُروَن}ً َل ا
 }ً.السبيل فأضلونا وكبرائأنا سإادتنا أطعنا

والثقققوابت     الحكقققاما     وتضقققييع      التحريقققف  )2
أهققداف     أجققل     مققن     الشققرعية     والمبققادئ     والصققول

:  المملكة

وتعللدد الفكللري والتنوع الختلف أن .. إدراك. (:قالوا
البشللر طبللائأع من وطبيعة حياتنا في مشاهد واقع المذاهب
الللدعوةا فللي التعامل اسإتراتيجية نحو التأسإيس في تستثمر

تخللدما الللتي السللليمة الوجهللة وتللوجيهه والحللوار، والنصللح
).  .الشرعية.. وقيمها وثوابتها المملكة أهداف

ِإّن قللال ِذيَن تعللالى: { ّللل ْا ا ُقللو ُهللْم َفّر َن ْا ِدي ُنو َكللا ًعا َو َي ِشلل
ُهْم ّلْسَت ْن ٍءا ِفي ِم ّنَما َشْي ُهْم ِإ َلللى َأْمُر ِه ِإ ّللل ُهللم ُثللّم ال ُئ ّب َن ِبَمللا ُي
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ْا ُنو ُلوَن}ً، َكا َع ْف ِبيَن وقال َي ِني ِه تعالى: {ُم ْي َل ُه ِإ ُقللو ّت ِقيُمللوا َوا َأ َو
َةا ُنوا َوَل الّصَل ُكو ِكيَن ِمَن َت ِر ْلُمْش ِذيَن  ِمَن* ا ّل ُقللوا ا ُهللْم َفّر َن ِدي
ُنوا َكا ًعا َو َي ِهْم ِبَما ِحْزٍب ُكّل ِش ْي َد ِرُحوَن}ً، َل وجللل عللز والللله َف
َع الدين في بالجتماع أمرنا ُكم بقوله: {َشَر ّديِن ّمَن َل َمللا اللل
ِه َوّصى ِذي ُنوًحللا ِب ّللل َنللا َوا ْي ْوَح ْيللَك َأ َل َنا َوَمللا ِإ ْي ِه َوّصلل ِهيللَم ِبلل ْبَرا ِإ

ِقيُموا َأْن َوِعيَسى َوُموسَإى ّديَن َأ ُقوا َوَل ال َفّر َت ِه َت ُبَر ِفي َلللى َك َع
ِكيَن ِر ْلُمْش ُهْم َما ا ُعو ْد ِه َت ْي َل ّلُه ِإ ِبي ال َت ِه َيْج ْي َل ِدي َيَشاءا َمن ِإ ْه َي َو

ِه ْي َل ِنيُب}ً َمن ِإ .ُي

ًا الللله بحبللل واعتصللموا: {تعللالى وقللوله ول جميعلل
بللل ،{واعتصللموا}ً وسإللكت تعللالى الللله يقل ولم }ً،تفرقوا
الللله وحبل ،الله}ً {بحبل بقوله نعتصم بماذا تعالى لنا وضح
- والقرآن والتوحيد الدين ؛وقيل ،الدين ؛وقيل ،القرآن ؛قيل
بحبللل العتصللاما الللله وأكللد-  تفسلليره في البغوي ذلك ذكر
والتفللرق ،تفرقللوا}ً {ول بقللوله التفللرق عللن نهى حين الله

.والجديدةا القديمة الجاهلية سإمات من سإمة

َ فقال مشابهتهم عن وجل عز الله ونهانا َول تعللالى: {
ْا ُنو ُكو ِذيَن َت ّل ْا َكا ُقو َفّر ْا َت ُفو َل َت ِد ِمن َواْخ ْع ُهُم َمللا َب َنللاُت َجللاءا ّي َب ْل ا
ِئَك َل ْو ُأ ُهْم َو َذاٌب َل ِظيٌم}ً، َع شلليخ بهللا اسإللتدل اليللات وهذه َع
المسللألة علللى الللله رحملله الوهللاب عبللد بن محمد السإلما
دينهللم فللي تفرقهللم وهللي ؛الجاهليللة مسللائأل مللن الثانيللة
الللتراب حفنللة مصلللحة علللى إل هللؤلءا يجتمع ولم ،ودنياهم
وفتللح-  الللله سإللبيل فللي الجهللاد وهللو-  التطللرف وحللرب

والرافضللة والحللداثيين للعلمللانيين وأوسإللع أكللبر مجللالت
المؤمنين سإبيل غير يتبع ومن{ الله وصدق ،والسإماعيليين

 .}ً.تولى.. ما نوله

مواضعه:     عن     للكلم     وتحريف     للجماع      خرق  )3  

الشريعة بينت وقد ،السإلما سإناما ذروةا  (الجهاد:قالوا
تلللك ربللط إلللى قائأمللة والحاجللة ومبللادئأه وأسإسلله أحكللامه
ويجللب ،المللر بللولي منللوط الجهاد إعلنو ،بالواقع الحكاما
ولبللد ،فهملله ُيساءا ل حتى الجهاد أحكاما توضيح على العمل

بالرض).  والفساد الحق الجهاد بين يفرق أن

بللن حسللن بللن الرحمن عبد الماما العلمة  قال:قلت
أما كتللاب بللأي الللله: (ويقللال رحمهللم الوهاب عبد بن محمد

مللن ؟! هللذا متبللع إمللاما مللع إل يجللب ل الجهاد أن حجة بأية
علللى والدلة المؤمنين سإبيل عن والعدول الدين في الفرية
المللر عمللوما ذلللك من تذكر أن من أشهر القول هذا إبطال
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ولللول{تعالى:  قال تركه في والوعيد فيه والترغيب بالجهاد
فللي وقللال }ً،الرض لفسدت ببعض بعضهم الناس الله دفع

لهللدمت ببعللض بعضهم الناس الله دفع ولول{الحج:  سإورةا
أطللاع فقللد الللله سإللبيل فللي بالجهاد قاما من وكل }ً،صوامع

ًا المللاما يكللون ول ،الللله فرضلله مللا وأدى الللله إل إماملل
 .]44[ بالجهاد...)

،الللوطني الحللوار توصلليات لبعللض ونقللدنا عرضللنا إن
الشللبهات هللذه لن ؛الشبهات على الرد منه المقصود ليس

أن هللدفنا وإنمللا ،عليهللا والللرد إبطالهللا عللن يكفللي تصورها
نشللرها وشللؤما التوصيات هذه انحراف مدى يتصورالقارىءا

ًا أصللبح والللذي الموقللع هذا في ًا خطلل الباطللل لنشللر سإللاخن
أبللواب مللن بللاب والشللبه ،المسلللمين علللى الشللبه وإثللارةا
.والشرك الكفر بريد والبدعة البدعة

ً هذا والحداثيين العلمانين واسإتضافة احتواءا عن فضل
.بالله إل ولقوةا ولحول ،والعقلنيين

ًا     الموقققع      وضققع  "  ملفققات  "     زاويققة     وفققي ملفقق
":  السياسإية     والبرلمانات     السإلميون  "     بعنوان

فللي ومقللالت وفتللاوى أراءا عللن عبللارةا الملللف وهللذا
يرى فبعضهم البرلمانات، في السإلميون مشاركة موضوع

مسللألة أنهللا يرى الخر والبعض ،الجواز يرى وبعضهم المنع
المشللارك ينكللر ول والمفاسإللد. المصللالح تحللددها اجتهادية

والعكس.  يشارك لم من على

ًا المهم من الموضوع هذا بنقد نبدأ وقبل يأخللذ أن جللد
ًا الكريللم القللارئ ًا تصللور وواقعهللا البرلمانللات عللن واضللح

أمللة أو نللواب أو شللعب مجللالس من يشاكلها وما وحقيقتها
وغيللر تصللويت أو انتخابات من المجالس هذه يتبع أو... وما

ذلك. 

عللن عبللارةا ؛الشللعب مجلللس أو فنقللول: البرلمللان
كللذلك ومجموعللة وتشللريعات، وأنظمللة قللوانين مجموعللة
الللوطنيين مللن مختلفللة ونحللل وملللل وطوائأللف أحللزاب

والسإلميين... وغيرهم.  والرافضة واللبراليين والعلمانيين

يوافللق مللا منها والتشريعات والنظمة القوانين وهذه
ول يوافللق ل مللا ومنهللا الشللريعة يخللالف ما ومنها الشريعة

.158 /4 /النجدية الئأمة فتاوى 44
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شللرائأع مللن الللف والللذي للتتللار الياسإللق ككتللاب-  يخللالف
  - مختلفة

هلللذه أن عرفلللت ؛الحلللبيب أخلللي هلللذا عرفلللت إذا
ويحكللم الللله دون مللن فيهللا يشللرع المجالس أو البرلمانات

تخللالف أحكللاما علللى فيهللا ويصللوت الللله أنللزل ما بغير فيها
وغيرها.  الدسإتور احتراما على بها ويقسم السإلما

الخللامس القللرن فللي العربيللة الجزيللرةا كللانت وبينملا
والقباب والقبور الوثان عبادةا من الشرك عليها يخيم عشر

شلليخ الله هيأ حتى ،ذلك وغير اسإتعانةو ودعاءا ونذر ذبح من
دينهللم أمللر للنللاس فجللدد الوهللاب عبللد بللن محمللد السإلما
الجزيرةا.  إنحاءا في الشرك على وقضى

بصللور علينللا أنبعللث الكفللر وهللذا الشللرك هللذا ولكللن
السإللم فللي اتحللاد ة،معلل ل وأسإماءا متنوعة وأسإاليب جديدةا
.الحقيقة في وأتفاق

هللذا طاغوت والله هي والمجالس البرلمانات هذه إن
دون مللن فيهللا يشللرع أماكن فهي ،الزمان هذا وكفر العصر

بالديمقراطية فيها ينادىو الله أنزل ما بغير فيها ويحكم الله
ربلله بعبللادةا يشللرك ول: {قال فالذي ذلك، والحريه... وغير

والللذي }ً،أحللد حكملله في يشرك ول: {قال الذي هو }ً،أحد
الحكللم إن: {قللال الذي هو }ً،الخالص الدين الله إل{ :قال

برهللان ل آخللر ألها الله مع يدع ومن: {قال والذي }ً،الله إل
الللذي هو }ً،الكافرون يفلح ل إنه ربه عند حسابه فإنما به له

بلله يللأذن لم ما الدين من لهم شرعوا شركاءا لهم أما: {قال
فأولئللك الللله بللانزل يحكللم لم ومن: {قال الذي وهو }ً،الله
 }ً.الكافرون هم

؛شللركية أمللاكن والبرلمانات المجالس هذه كانت وإذ
وبغضللها بها الكفر حقيقتها عرف مسلم كل على يجب فإنه

.واعتزالها منها والبراءاةا وعداوتها

صللرف إذا العبللادةا أفراد من فرد والتشريع الحكم إن
ًا أصللبح الللله لغير خليللله أمللر قللد تعللالى والللله ،أكللبر شللرك

أعللتزلكم و{ :فقللال وعبادتهم الشرك أهل باعتزال إبراهيم
و: {الكهللف أصللحاب عللن وقال }ً،الله دون من تدعون وما
بللالبراءاةا الللله امرنا بل }ً،الله إل يعبدون وما اعتزلتموهم إذ

وممللا منكللم بللراءا أنللا: {فقال ومعبوداتهم الشرك أهل من
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العللداوةا وبينكللم بيننللا وبللدأ بكم كفرنا الله دون من تعبدون
ًا والبغضاءا }ً. الية...أبد

ملن المللاكن هللذه مثل في الله حكم هو هذا كان فإذا
المللاكن هذه مثل دخول يكون فكيف منها والبراءاةا اعتزالها
عظيم.  بهتان هذا سإبحانك اجتهادية مسألة

:الللله رحملله سإللحمان بللن سإليمان العلمة الماما قال
مللن أهون لكان يذهبوا، حتى والحاضرةا البادية اقتتلت (فلو

ًا الرض في ينصبوا أن شللريعة بخلف بينهللم يحكللم طاغوتلل
)وسإلللم عليلله الللله صلللى رسإوله بها الله بعث التي السإلما

]45[. 

:تعللالى لقللوله تفسلليره فللي الللله رحمه كثير ابن قال
لقللوما حكمللا الللله من أحسن ومن يبغون الجاهلين أفحكم{

الللله حكم على خرج من على تعالى  (وينكر:قال }ً،يوقنون
مللا إلللى وعللدل شللر كل عن الناهي خير كل على المشتمل

وضللعها الللتي والصللطلحات والهللواءا المللراءا مللن سإللواه
الجاهليلة أهلل كلان كملا اللله شريعة من مستند بل الرجال

بللآرائأهم يضللعونها ممللا والجهالت الظللت من به يحكمون
الملكيللة السياسإللات مللن التتللار بلله يحكللم وكمللا وأهللوائأهم
وهو الياسإق لهم وضع الذي جنكيزخان ملكهم عن المأخوذةا

شللرائأع عللن اقتبسها قد أحكاما من مجموع كتاب عن عبارةا
وغيرهللا السإلللمية والمللة والنصللرانية اليهوديللة مللن شللتى
وهللواه نظللره مجللرد مللن أخللذها الحكللاما مللن كللثير وفيهللا

ًا قومه بني في فصارت ًا شرع الحكللم علللى يقللدمونها متبع
فعللل فمللن وسإلم، عليه الله صلى رسإوله وسإنة الله بكتاب

ورسإوله الله حكم إلى يرجع حتى قتاله يجب كافر فهو ذلك
 ].46[كثير)  ول قليل في سإواه يحكم فل

وانحسللار الجهللل وانتشللار السإلللما غربة ظل في إنه
أمللة مللن كللبيرةا طائأفللة ذهللن في للسإلما الصحيح المفهوما

بعللض فللي وشللموله، كماله على السإلما انحصر المسلمين
أو الدولللة مسللتوى علللى السإلللما مفهللوما أجزائألله... أصللبح

ًا السياسإة أو الحكم كللثير يشللوبه المعالم واضح غير مفهوم
والضطراب.  الفوضى من

بلد مللن كللثير علللى تسلللط أن ذلللك علللى ترتللب لقد
مثللل الكفريلله النظمللة قبلللوا مرتللدون حكللاما المسلللمين

.1/343 ج النجدية الئأمة فتاوى 45
كثير. ابن تفسير 46
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علللى وعملللوا غيرهاو والشتراكية العلمانيه أو الديمقراطية
مللن العظللم والجمهللور المسللمين بلد فللي لهللا التمكيللن

كفر الحقيقة. ومعرفة هذه إدراك على قادر غير المسلمين
في فهمه يحصر السإلما لن الحكاما أو الحكم من النوع هذا

الشخصية...  أو الفردية، المظاهر

الشللرعية الحكللاما وتركللوا مرتللدون حكللاما جللاءا فللإذا
الحكم أو الدولة مستوى على المسلمين المتعلقة- بجماعة

ثللم البشللر وضللع مللن بأحكللاما عنها واسإتعاضوا السياسإة أو
يظهللر كللأن المظللاهر أو اللفللاظ ببعللض ذلللك بعد تظاهروا
مللن كللثير علللى أمللره أنطلللى يصلللي وهللو منهللم الواحللد

ًا وعدوه المسلمين يجللب مللا كللل ذلك على وأعطوه مسلم
 .]47[ حقوق... من المسلم للحاكم

مققن     عامققان     "سإققبتمبر..     بعنققوان     مقققال     وفققي
ما:2003  \9  \16     هق19/7/1424     بتاريخ     ،  الغموض"

يكون أن أسإتبعاد عدما مع (الخلصة: أنه: الكاتب قال
أو تنظيملللة أو لدن أبلللن أسإلللتعمل قلللد العمليلللة مخطلللط
المريكيللة الدارةا تتهمهللم ممللن الشللخاص مللن مجموعللة
الملبسلة بالظروف الحاطة بعد أنه إل الطائأرات بأختطاف

أن ليمكللن المنطللق فإن – حدث فيما وصف كما – للحادث
والمصللمم المخطللط هو تنظيمه أو لدن أبن يكون أن يقبل

ًا أن صللدقنا إذ إل تنفيللذها علللى والمشللرف للعملية شخصلل
ًا ن ومحاصلر ميل ألف سإتة بعد على كهف في قابع قبلل م
والهنديللة والسإرائأيلية المريكية" المخابراتية الجهزةا أعتى

يخللترق أن يسللتطيع سإنوات  لعدةا"غيرها.. وربما والروسإية
قللدرات مللن الخطللة هللذه مثللل وينفللذ ويصللمم الحجب كل

فللي المريكي الرئأيس طائأرةا أسإتهداف فيها بما وأمكانيات
ة على والقدرةا الجو يسلاعد أن يمكلن دليلل أو أثلر أي إمات
.الحادث) غموض كشف على

ان المجاشللعي حمار بن عياض عن مسلم صحيح في
بعثتللك (... انمللا: خطبتلله فللي يللوما ذات قللال الللله رسإللول
ًا عليك وانزلت بك وابتلي لبتليك تقللرؤه الماءا يغسله ل كتاب

ًا ًا أحرق أن أمرني الله وإن ويقضان نائأم رب ؛فقلللت قريش
كمللا اسإللتخرجهم ؛قللال ،خللبزةا فيللدعوه راسإللي يثلغللوا إذا

ًا وابعث عليك فسننفق وانفق نغزك واغزهم أخرجوك جيش
 .عصاك...) من أطاعك بمن وقاتل مثله خمسة نبعث

َكم هو الله ؛كتاب 47 .شريف شاكر محمد ،6-4  ص/ الَح
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سإللبحانه والللله الللله علللى التوكللل نحسن أن علينا إن
ن إل النصلر وملا ،الصلراع فلي يتولنلا فاللذي ،اللله عنلد م
،وتعللالى سإللبحانه الللله هللو البنتاجون وهدما البرجين اسإقط

عنللد امرنا تعالى والله ،الله هيئه سإبب إل عشر التسعة وما
أمللر جللاءاهم وإذا: {بقوله أمرنا والكاذيب الشاعات إشارةا

وإلللى الرسإول إلى ردوه ولو به أذاعوا الخوف أو المن من
فضللل ولللول منهم يستنبطونه الذين لعلمه منهم المر أولى
ً إل الشيطان لتبعتم ورحمته عليكم الله  }ً.قليل

مققن     نفققر     بققل  "     بعنققوان     للمشققرف     مقققال     فققي
":  القدر

،فلسللطين اليهللود يحتللل أن القللدر مللن  (... إن:قللال
ًا ومنه بين الخرافة تتفشى أن القدر ومن ،نجاهدهم أن أيض

الصللحيحة. والمعرفللة بللالعلم نقاومها أن ومنه ن،المسلمي
والرهلللاب والعنلللف التطلللرف يوجلللد أن القلللدر وملللن

ًا القللدر مللن ولكللن ،والتفجيللرات هللذه كللل نقللاوما أن أيضلل
 .الله) بأذن عليها وننتصر ونجاهدها السلبيات

فلسللطين فللي المحتللل مقاومللة يجعللل لذي  ما:قلت
المحتليللن أو المرتللدين مقاومللة مللن غيللره وفللي جهللاد

ًا المريكيين ًا تطرف والرهللاب التطللرف وهللذا وعنف وإرهاب
وهو الله سإبيل في الجهاد هو العلما ولغة لغته في والعنف

وشرعه.  الله قدر

حدود:     بل     مقابلة

وهللي-  المشرف مع الجزيرةا قناةا في مقابلة أجريت
ًا الموقللع فللي منشورةا . (..:قللوله فيهللا جللاءا وممللا-  صللوتي
... فيلله: (المقابللة فللي وقللال )،..الجزيللرةا. أشللاهد لزلللت
مسللتوى وعلللى المجتمع مستوى على ةاأالمر لحقوق هضم

الحوار.  في مماجاءا ذلك غير .)..السإرةا

أحللد مللع حللوار أنهللا ظننللت المقابلللة هللذه أسإللمع وأنا
في المراةا حقوق هضم وجه ما إذ ،الليبراليين أو العلمانيين

فللي وأدابهللا حقوقها تجاوزت قد أنها يرى والجميع ،مجتمعنا
أو العلما مجللالت فللي أو الشللورى مجلللس في مشاركتها

 ؟!غيرها في
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 ولماذا؟!السإرةا مستوى على حقوقها هضم وجه وما
العلمانيين وهجمة المراةا تغريب ظل في بالذات الكلما هذا

؟!عليها

الفتللاوى منلله النللاس اعتللاد فقللد ذلللك فللي غرابللة ول
وركللوب ،والنقاب البنطال لبس كجواز ،التيسيرية السمجة

مثللل يعللاني  ولللم...وغيرها ،محرما بدون السائأق مع المرأةا
السإللواق فللي وأعللوانهم الحسللبة رجللال إل الفتللاوى هللذه

المستعان.  والله ،وغيرها

.الموقع على النتقادات بعض هذه

والختصقار     اليجقاز     سإقبيل     علقى     أيضقا     ومنهقا
مايلي: 

الشلليخ  كلمللة"وهنللاك هنا من"بعنوان:  مقال  في)1
فيلله: قللال: السللعودي العهللد ولللي أمللاما العللودةا سإلللمان

هذه مع المبارك الجتماع هذا الملكي... إن السمو صاحب(
هذه على لشكركم ثمينة فرصة لهي المملكة أبناءا من الثلة

ضللرورةا أصللبح الذي الوطني الحوار قطار بتحريك المبادرةا
الوقت).  هذا في عنها بديل ل

علللى والثنللاءا الشللكر مللن إليللك نللبرأ إنللا قلت: اللهللم
بتحريللك المبللادرةا هللذه على ومدحهم ،وتملقهم الطواغيت

الجديللدةا والوثنيللة الكفللر أصللبح والذي الوثني الحوار قطار
بالله.  إل قوةا ول حول ول ،عنها بديل ل ضرورةا

بضللوابط المنضبط التعبير حرية ذلك  وقال: (ومن)2
الصللحيحة بصللورته هللو والللذي المصلللحة ورعايللة الشريعة

سإللبل وتلمللس العيللوب وتللدارك الخطللاءا لكشللف سإللبب
اجتهاد).  أو رأي كل من والفادةا الصلحا

فلي الحلداثي يعلبر أن عنده الشرعية قلت: الضوابط
علمللانيته عللن والعلمللاني حللداثيته عللن الللوثني الحللوار

الشللرعية بالضللوابط ضللبطها أمللا ؛رافضيته عن والرافضي
قيل:  فكما

ً يدعي كل  بذاك لهم تقر ل  وليلىبليلى وصل

ًا  وقال)3 ما":العا للجهاد دعوةا" بعنوان مقال في أيض
وهللم-  القتللال بمعنللى-  البللدني الجهللاد بتعييللن القللول (أما
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بلللد فللي كافللة المللة أفراد كل على وإيجابه الخاص المعنى
مسللتبعد فهللو-  القائأم الزمان وهو-  معين زمن وفي معين

له).  وجه ول

ّ دليللله ومللا السإللتبعاد وجه قلت: فما لنللا ذكللرت وهل
ًا متى ذكللره مللا غيللر المللة أفللراد كللل على الجهاد يتعين إذ

الله.  رحمهم الفقهاءا

يعللانون المسلللمين بللأن يقطللع أحللد  وقال: (وكللل)4
ًا ًا نقص لللدينهم منهللا لبللد الللتي والخبرات الكفاءاات في حاد

الرض وعلوما والطب والدارةا والعلما كالقتصاد ولدنياهم
مللا الحصللر. وكللل عليه يأتي ل مما وغيرها والفضاءا والبحار

تحقيقهللا فللي الحلادث بالنقص تحولت كفايات فروض سإبق
أعيان).  فروض إلى

البللدني الجهللاد بتعييللن القللول يكللون قلللت: فلمللاذا
ًا إلللى المباحللة الخللبرات هللذه وتتحللول للله وجه ول مستبعد
تعليل!  ول دليل بل أعيان فروض

ًا  وقال)5 فلي فرد ينجح المقال: (ولن نفس في أيض
ًا المللة شللباب مللن مجموعللة إعللداد ًا إعللداد وعقليللا علميلل
ًا ًا ًوخلقي ُأتللون فللي بنفسلله يلقي أن من وأنفع أحب وجسدي

ٍر ًا.. سإيذهب كان ولو تلظى نا )..شهيد

الصلورةا والسإتشللهادبهذه الجهللاد يصللور قلت: لملاذا
الللله سإللبيل فللي بالشللهادةا تشللكيكه مللع المنفللرةا البشللعة

أن عسللى وملا والسللنة الكتللاب والفشللل النجللاحا ومقيللاس
الجهللاد علللى يربوا ولم العدو داهمهم إذا المة شباب يفعل

والسإتشهاد. 

المفللتي سإللماحة مللع"بعنللوان:  مقللال فللي وقللال)6
في المفتي كلمة نشر أن ... وأعتقد": (القيم على للحفاظ
المجللال فتللح مللن نللوع أنلله على يفسر قد الرسإمي العلما
ليللس حضللورها وتمللارس رأيهللا عللن لتعبر المختلفة للقوى
أكثر). 

للحللوار المفللتي إنكللار بمناسإللبة الكلما هذا قلت: جاءا
وإلحللادةا شللؤمه علللى اثنللان فيلله يختلف ل الذي القتصادي

ًا عليه النكار يكون أن يجب ظاهر منكر وهو أقللل وهو معلن
تغللرق ل تى"حلل كتللابه فللي هللذا قرر قد بنفسه وهو الواجب
لهللا يفتللح لم المختلفة القوى أن قال من وكذلك "،السفينة
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الحوار وهل ،حضورها تمارس أو رأيها عن تعبر ولم المجال
 ؟الحضور لهذا مشاهد واقع إل فيه شارك الذي الوثني

الرسإللمي العلما فللي المفللتي كلمة نشر ينتقد وكيف
خاصللة بصفة المفتي إلى أرسإل فهل ،هذا مقاله ينشرها ثم

ًا يتباهى طالما التي الصف ووحدةا الكلمة وحدةا على حفاظ
قيل:  وكما ،إليها والدعوةا بها بالمناداةا

كل من الطير على  حراماالدوحا بلبة على أحلل
جنس

المللؤتمر: (هللؤلءا حضللرن اللتي النساءا عن  وقال)7
فعلينللا ،لهللا تغضللب عائألللة لهللا بنللت وكللل أسإرنا وهذه بناتنا

رد فلي اللله بحلق القيلاما ملع الشلرعية بالضلوابط اللتزاما
وتصويبه).  المخطىءا

نسللاءا مللع والدب السإلللوب بهللذا الكلما قلللت: هللذا
كللله أدبه ومع لكلينتون يصفقن المؤتمر حضرن التي السوءا

العبللارات انتباهللك يلفللت النسللوةا بهللذه ورأفتلله ولطللافته
،والمجاهللدين الجهللاد حللق في الغليظة والكلمات الشديدةا

المستعان.  والله

يعلقلون شلماعة فهي الشرعية بالظوابط اللتزاما أما
والضللابط والنهزاميللة والمرونللة النفتللاحا وفكر منهج عليها

:وسإلللم عليلله الللله صلللى قللوله وهللو جلللي واضح الشرعي
أطرا).  الحق على ولتأطرنه السفيه يد على (لتأخذن

ّكللر أن المناسإللب مللن ولعللل قللدرةا عنللده مللن كللل أذ
طلب أخللواني مللن المجللد قنللاةا عللن شللامل واضح وتصور
ًا لتقللل فهللي ،عنهللا الكتابللة العلللم ًا خطللر هللذا عللن وشللأن

الشللريعة بأصللول وشللككت ميعللت وقللد ل كيللف ،الموقللع
الرافضللة مللن المسلللمين وموقللف والللبراءا كللالولءا ؛الغراءا

ً ،الملحللدين العلمللانيين أو المشللركين كسللر بللذلك محللاول
،المسلمين عواما وبين الملحدين هؤلءا بين النفسي الحاجز

حكللاما مللن الطللواغيت علللى وأثنللت ودافعللت نللافحت بللل
ونشلليد ،الرجللاءا عقيللدةا ونشللر العميلة المرتدةا الحكومات

،الموحللدين المجاهللدين ومهاجمللة ،الوطللان لكللل السلللما
الكرتللون أفلما عللن ناهيللك ،الصللليبيين صللف في فووالوق

ًا الطفال وأختلط البرامج ومقدمي ًا ذكور تجللاوز رغم وأناث
.العاشرةا السن أعمارهم
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ف يوضلحها ملن اللله يسلر ،للمسللمين خللهلا ويكش
.المستعان والله ،الصالحين إل وللسإف تغزو لم والتي

وأخيرا:

فيللا المحمومة والفواه المسمومة القلما حملة (إلى
فللاجترحا المسللتقيم، الصراط عن مائأل بخط نفسه اذى من

مجاهللل فللي وارتمللى الهوى، طائأف بقلبه وطاف السيئات،
ًا ومللدها والشللهوات، الشللبهات فقارف البعيد الضلل داعيلل

ًا إليها ًا أو فسللمعوه للناس كفاح قرطللاس فللي بقلملله رقملل
ًا السإلما، معين من فلمسوه: خذ ًا عهد ًا: نصح ًا، أكيد ووعللد

ًا:  ووعيد

النصح:      أما  - 

عمللوما وسإلللم عليلله الله صلى النبي عليه دل ما فعل
 ".النصيحة الدين" و "،مسلم لكل النصح" من أمته

غاشللية بله والمللت الضلللل به نجم من إلى فالنصيحة
والثبللات، اليقيللن، مرابللع إلللى منهللا يتجللرد الوهللاما: أن

والسللنة، الكتللاب دائأللرةا في الصالحات، والعمال واليمان،
خيللر حامللل ليكللون ،والمصللابرةا والصللبر بالحق، والتواصي
مسللتقبلها تربللطو بماضلليها، المللة حاضللر تصللل ممللدود،

المسللتقيم. يعظللم وصللراطه السإلللما هدي على بحاضرها،
صللعاب، أيللاما ورائأللك ومللن الذكر، لك ويخلد الجر، لك الله

واقية.  الله دين من فخذلها

الوعد:      أما  - 

ومللاله، حللراما: دملله، المسلللم علللى المسلللم فكللل
ًا، شلليءا لكللل الللله جعللل وعرضلله. وقللد حللادثه ولكللل سإللبب

ًا.  وذكر

الوعيد:      أما  - 

والوقيعللة، الثللم مراتع إل وأبيت النصيحة، جانبت فإن
ذميمة بمخالفة العهد  ونكثت"الوعد حجاب" خرقت فحينئذ

جان يجني ل" و الشريعة  بمقدرات"والعقوبة العرض تحل"
أذيللاله جللرو بباطللل النللاس أذيللال جر ومن ،"نفسه على إل

الحياءا.  أهل الله بحق. ورحم
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مع عهد على فإنهم الملة، علماءا من الوعيد إنفاذ فخذ
بألسللنتهم المخللالفين جهللاد" ؛دينهللم أصللل اقتضللاه ربهللم

 ".وأقلمهم

ربنللا فقللالوا{المعرضين:  السبأية عن تعالى الله قال
أحللاديث فجعلنللاهم أنفسللهم وظلمللوا أسإللفارنا بيللن باعللد

}ً.شكور صبار لكل ليات ذلك في إن ممزق كل ومزقناهم

والمكاشللفة اللسللانية، بالمواجهة العقبة اقتحاما فإلى
اليمللان، بمعاقللد مضللبوطة السللنة أهللل يللد علللى القلميللة،

السإلما:  وآداب

جهيرةا.  حق بكلمة ينطق صدق لسان- 
لتحطيللم البللرار صللحائأف ترقللم جللادةا، بللر وأقلما- 
الشرار.  صحائأف

الللله الشللوط- بللإذن آخللر إلللى العقد مستمر عهد إنه
للمتقين.  والعاقبة بهازلين، هم تعالى- وما

بللالعلم المسلللحين العللاملين، العلمللاءا يصللرف ولللن
التعسللف، مللن العوالم، عامة في يلقونه ما اليقين، وصدق

التعسللفية، والجللراءاات والرهللاب والمطللاردةا، والرهللاق،
الفواه، وإلجاما العقول، باسإترقاق القوةا ويد الكبرياءا، بعين

المطمئنللة القلللوب يزيللد لللن هللذا فللإن القلما؛ واعتقللال
إل الحللق علللى يللؤثر ولللن و، وأريحيللة سإللكينة، إل باليمللان
ًا قومللا كنتم أن صفحا الذكر عنكم أفنضرب{وقوةا:  انتشار

.]48[ )}ً؟مسرفين

الكريم:     أخي

وأرآءاه ومواقفه الموقع هذا من نعجب  لم!والله نحن
.يستغرب ل معدنه من الشيءا لن وتوجهه

والللدعاةا والعلمللاءا العلم طلبة بعض من العجب ولكن
والفتللاءا والمشللاركة الكتابللة علللى يصرون يزالون ل الذين

قللد الللله هللداهم بعضللهم أن مع ،عليه الشرعية وإضفاءا فيه
إلللى الجميللع الللله رد. الموقللع هللذا حقيقللة وأعطللي ُنوصللح

ول والتقللوى الللبر عللل وتعللاونوا: {تعالى يقل ألم ،الصواب
}ً.والعدوان الثم على تعاونوا
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أعلم والله
  محمد نبينا على وسإلم الله وصلى

التميمي كتبه/ سإليمان
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