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النأففام: عففن مفففتي السلم، شيخ الهمام، العالم ُسئُل
ًءء الكلب بسؤر توضأ رجل ًء وضو جميففع يمسح لم أنأه إل كامل

سفائر مسففحه لعففدم نأفاقص انأفه أم وضفوءه تففم رأسه: هففل
الرأس؟

 –النحريففر: "اعلففم والحففبر الخطيففر المفففتي فأجففاب
،الففرأس مسففح وجففوب في خلفا ل بأنأه – وإياك الله رحمنا

}،برءوسففكم {فامسففحوا بقففوله عليففه تعففالى الله نأص وقد
ُتلف مسففح وجففوب أحمففد عففن الواجب: فففروي قدر في واخ
ومففذهب الخرقففي كلم ظففاهر وهففو أحد كل حق في جميعه
أبففو بعضففه.. قففال مسففح يجففزئ أحمففد عففن وروي مالففك،

:قففال ؟بعضففه وترك برأسه مسح فإن لحمد الحارث: قلت
كله..  الرأس على يأتي أن يمكنه : ومنقال ثم يجزئه،

مقففدم يمسففح كففان أنأفه الكوع بن سلمة عن ُنأقل وقد
البعففض: بمسففح قال وممن اليافوخ، مسح عمر وابن ،رأسه

إل الففرأي، وأصحاب والشافعي والوزاعي والثوري الحسن
وجففوب ،الرجففل حق الله- في - رحمه أحمد عن الظاهر أن

رأسها..  مقدم مسح يجزئها المرأة وأن الستيعاب

فقففال ،المجففزئ البعففض قففدر فففي أصففحابنا واختلففف
الله - صلى النبي أن المغيرة لحديث الناصية : قدرالقاضي

وبعففض الخطففاب أبففو وحكففى نأاصففيته وسففلم- مسففح عليففه
أكففثره مسففح إل يجففزئ ل : أنأففهأحمد عن الشافعي أصحاب

حنيفة أبو وقال الكامل، الشيء اسم عليه ينطلق الكثر لن
عليففه يقففع ما مسح يجزئ الشافعي وقال ربعه مسح يجزئ
ثلث مسففح : لففوعنففه وحكففي شففعرات، ثلث وأقلففه ،السم

السففم لوقففوع ،أجففزأه شعرة مسح : لوعنه وحكي شعرات
اللففه -صففلى النففبي فعففل : إنالقاضففي قففاله ما ووجه عليها،
. عليه فيحمل به أمر لما بيانأا وسلم- يصلح عليه

ول بعضففه، أو – الفضففل وهففو – كلففه رأسففك فامسففح
أقففوال فيهففا - فالمسففألة فيففك اللففه - بففارك عليففك تففثريب
الفتوى).. والخلف. (انأتهت السلف لعلماء مختلفة
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مففا علففى أطلع لم أن وتعالى سبحانأه الله أكرمني لقد
اللففه بآيففات يشترون ممن العلم إلى المنتسبين بعض يقوله
ًءا ًء ثمنفف ُيلقففوا الفضففائيات فففي النففاس علففى فيخرجففون قليل ل

ومففا بففالرض تعصففف تكففاد التي والكاذيب العظيمة الطوام
ًءء حولها، ًءا للبشر، إرضا ًءا للففدين، واحتقار بعظمففة واسففتخفاف

العالمين!! رب

الضففباء كففثرت كما السهام المسلمين على كثرت لقد
ولففول نأففرد، مففن على ول نأتقي أيها نأدري "خراش" فل على

مففآل يففواجه كغيففره لهملنففاه المل على تكلم الدعّي هذا أن
ًءا ويأخذ أمره آخففر قبففل دنأيففاه فففي لففه الله عذاب من قسط

أمره..

فففي العلففم إلى ينتسب من اسم ذكر عادتي من ليس
وذكففرت ببعضففهم، وواريففت أشففرت وقففد بخيففر، إل مقالتي
أو جففرح دون لمصففلحة، أو نأصففيحة لتففوجيه بعضففهم أسففماء

على-  الدعي فهذا هذا، مثل يسع ل هنا المر إساءة.. ولكن
ًءا أظن كنت ما بأمر  أتى- العلم كتففاب مففن آيففة يحفففظ أحففد
الله دين على والكذب الفتراء من به أتى ما بمثل يأتي الله
ًءا فكففان وجففل، عففز ًءا بالسففم أذكففره أن لزامفف للنففاس تحففذير

اللففه نأسففأل وللمسففلمين، وجففل، عففز اللففه لففدين ونأصففيحة
والتمكين.. العز والمسلمين للسلم

لففم وأنأففا إسففمه، هذا العبيكان، نأاصر بن المحسن عبد
أرى أن قبففل مففت وليتنففي أيففام، قبففل إل منففه أسففمع أو أره

اللففه!! لففدين وتحريففف طففوام من وسمعت رأيت ما وأسمع
اللففه حلففم مففن – النكففرة هففذا كلم أسمع - وأنأا عجبت وكم

وتعالى!! سبحانأه ورحمته

ًءا غيففر زلففت ل والففتي سففمعتها الففتي الطامففة مصففدق
العراقيففة" الحاليففة "الحكومففة قففوله: بففأن هففي سففماعها،
الصففائلين: حكومففة الكفففار النصففارى قبففل مففن المنصففوبة

ول طاعتهففا، العففراق فففي المسففلمين علففى "شرعية" يجب
و"علوي" ولي فتنة، عليها الخروج بل عليها، الخروج ينبغي

المسلمين!! أمر
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الجلففل الخطففب وهففذا المصففيبة هففذه على التعليق إن
حيففاتي!! كيففف فففي كتبتففه تعليففق أو مقالففة أي مففن أصففعب
الكلم!! هففذا مثل يقول السلم يدعي من أن مسلم يصدق
"الشرعي" يقففول العلم يدعي من بأن المسلُم يصدق كيف
أن المسفلم يصدق الكلم!! كيف هذا مثل ن ب كلم ينقفل م
الكلم!!  هذا مثل  يقول- الصحائف من-  العلم أهل

حيففاتي فففي وسففلم عليه الله صلى النبي كلم يكن لم
الففدعي، هففذا كلم سففمعت أن بعففد منففه فهمففي إلففى أقرب

علففى  " سففيأتي:وسففلم عليففه الله صلى النبي بقول وأقصد
فيهففا ويكففذب الكففاذب، فيها يصدق خداعات، سنوات الناس

ّون الخائن، فيها ويؤتمن الصادق، فيهففا وينطففق الميففن، ويخ
يتكلففم التففافه قال: الرجففل الّرويبضة؟ الّرويبضة. قيل: وما

النهايففة: في الجامع).. قال العامة" (صحيح: صحيح أمر في
َويبضة، ِبضة" وهففو تصغير الّر َبففَض الففذي العففاجز "الّرا عفن َر

َعففالي َعففد الُمففور َم َلبهففا، عففن وق ّتففاء وزيففادة َط َغففة. ال للمبال
ّتافه: الَخِسيس الَحِقير. (انأتهى).. وال

أوتيففت انأفك أشفهد اللفه، رسفول يفا وأمفي أنأففت بفأبي
دقيففق وصف الله.. إنأه من وحي تقول ما وأن الكلم، جوامع

وعلففى اللففه علففى كذب الذي التافه الرابضة هذا لمثال بليغ
عامففة علففى كففذب ثففم المسففلمين علمففاء وعلففى رسففوله

ًءا الكففذاب مسيلمة كان الناس!! ولو أن اسففتحيى لربمففا حيفف
هذا.. زمانأنا في المل على الكذبات هذه يكذب

"الحكففم بففأن الطففوام تلففك بعففد الففدعي هذا ادعى ثم
للجماع"!! وقبففل مخالف العراق في للقتال الخروج بجواز

ل قففرون، (أو عقففود عففدة منففذ منعقد "الجماع بأن قال هذا
أحكففامهم تنفففذ الن القضففاة أن بالضبط) علففى كلمته أذكر
مسففيلمة بأن لكم أقل والفروج"!! ألم والموال الدماء في

الكذب!! هذا مثل من يستحي الكذاب

معقففدة الكففذبات هففذه كون على الرد صعوبة تكمن ل
الصففعوبة والفلج!! ولكففن القنففاطر متشففعبة أو متداخلة أو

مس مفن أوضفح – بطلنأهفا ففي – كونأها في تكمن ففي الش
ًءا ُتقنففع كيففف المشففكلة!! إذ هففي النهففار!! هففذه وضح إنأسففانأ
ًءا فففي الصافية السماء في الظاهر الصفر القرص بأن بصير
هففي: والحففرارة، النففور منففه نأسففتمد والففذي النهففار وضففح

َدق َها عله في جل ربي الشمس!! ص ّنأ ِإ َف } َ ْعَمى ل ْبَصاُر َت َل ا
ِكْن َل ْعَمى َو ُلوُب َت ُق ْل ِتي ا ّل ِر} (الحج:  ِفي ا ُدو )..46الّص
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ّيت القلب بل المريض، القلب إنأه عففن ُحجب الذي الم
بصففيص يدخله ل الظلمات في غارق مظلم فهو اليمان نأور

يففدركون، ول يففرون فففإنأهم قلففوب؟ لهففم تكففن نأففور.. أفلففم
تعمففى ولكففن البصار تعمى ل (فإنأها يعتبرون ول ويسمعون

لجففاش مبصففر القلففب كففان الصدور).. لففو في التي القلوب
العاقبة خشية اليمان إلى ولجنح بالعبرة، ولجاش بالذكرى،

القلففب ولكفن المكتففوب، والوعيففد المففذكور والمفآل الماثلة
الجففاه وعقففدة المففآل وعقففدة الففدنأيا بعقففدة معقففود الميففت
فل والحقففارة، والخّسة والصغار الذلة وعقدة الهوى وعقدة
ليففل يطرقه القلوب حياة سبب كان وإن حياة، ول له حراك
نأهار..

الشمس!!  للمبصر: أنأها نأقول كيف

بأنأه ُيقسم وهو الشمس بأنأها المعتوه لهذا نأقول كيف
الليل!!  ظلمة في الشمس يرى

عقل!! له كان إن الدعي، هذا عقل نأحاكي منطق بأي

حال عين هي كلمي أول في ذكرُت التي المسألة إن
الففرأس مسففح مسففألة فففي الخلفا في الدعّي!! يبحث هذا

هفي كلففب!! هففذه بسفؤر ُمسففح الففرأس أن حقيقة ويتجاهل
عن تغييبها وأمثاله الدعي لهذا ُأريد التي ولبها المسألة عين

الناس..

"علوي" أخففذ أمريكففا قنففدرة كون ليست المسألة إن
فففي: البحففث ولكففن البحث، مجال ليس فهذا بالقهر، الحكم
الكفففار بإسففم المسففلمين مرتففد) يحكففم (أو كففافر كففون

الكلب.. سؤر هو هذا الموضوع، لب هو الصائلين.. هذا

كشففيخ العلمففاء، بعففض بكلم الففدعي استشففهد لقففد
النففووي والمففام كففثير ابففن والحففافظ تيميففة، ابففن السففلم
والمام عياض والقاضي الجويني والمام الشوكانأي والمام

يففذكر ولففم الففرأس، مسح مسألة في خلفهم وذكر باز، ابن
التضففليل، هفو الكلب!! هفذا بسؤر الوضوء حكم في كلمهم

التافه.. هذا كيد مبلغ هو وهذا

شففأنأه كففان مففن أن علففى المسففلمين علماء أجمع لقد
ّلة، من مخرج أكبر كفر كافر فهو "علوي" هذا شأن كما الم

بففل بففه، الوضففوء يجوز ل نأجس الكلب سؤر أن على أجمعوا
إحففداهن مففرات سففبع الكلففب سففؤر مففن الغتسففال ينبغففي
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علففى للكفففار المففوالي المرتففد قتففل ينبغففي مثلمففا بففالتراب
وسففلم عليففه اللففه صففلى اللففه رسففول كلم بنص المسلمين

وبالجماع.. 

أفففتى كمففا – والبعففثي أمريكا) "علوي" بعثي، (قندرة
ملففة عفن خفارج كففافر – اللفه رحمففه بفاز ابففن الشففيخ بفذلك

لعن يجوز "هل الله رحمه باز ابن الشيخ ُسئُل فقد السلم،
ينطففق دام مففا يقولون: إنأففه الناس بعض لن العراق؟ حاكم

رأي وما كافر؟ بأنأه يجزم وهل لعنه، في نأتوقف بالشهادتين
 كافر؟ بأنأه يقول من رأي في سماحتكم

اللففه، إل إلففه قففال: ل وإن كافر الله: هو رحمه فأجاب
البعثيففة مبففادئ مففن يتففبرأ لففم دام مففا وصام، صلى ولو حتى

ذلففك إليففه، تدعو وما منها الله إلى تاب أنأه ويعلن اللحادية،
أن كففافر. كمففا فهو هذا يعلن لم فما وضلل، كفر البعثية أن

عليففه الله - صلى النبي مع يصلي وهو كافر أبي بن الله عبد
اللففه رسففول محمدا أن ويشهد الله إل إله وسلم- ويقول: ل

فالففذين ونأفففاقه، لكفففره ذلك نأفعه وما الناس أكفر من وهو
الكفريففة: المعتقففدات أصففحاب مففن اللففه إل إلففه ل يقولففون

دنأيويفة، لمقاصفد ويصفلون وغيرهفم، والشيوعيين كالبعثيين
الفتاوى: المجلففد كفرهم...." (مجموع من يخلصهم ما فهذا

السادس).. 

ومتففولي المسففلمين، علففى للكفففار "وعلوي" مففواٍل
القففرآن بنففص السففلم ملة عن مخرج أكبر كفر كافر الكفار

وابن تيمية ابن السلم شيخ (قاله المسلمين علماء وإجماع
علمفففاء مفففن وغيرهفففم الحفففوالي وسففففر والعقل المنفففذر

أجمففع " وقففد اللففه رحمففه بففاز ابففن الشيخ قال المسلمين)،
المسففلمين علففى الكفففار ظففاهر من أّن على السلم علماء

مثلهففم" كففافر فهففو المسففاعدة مففن نأففوع بففأي وسففاعدهم
).. 1/274 والمقالت الفتاوى (مجموع

للبلد شففامل كامففل كفففري بدسففتور و"علوي" مقففر
بذلك فهو به الناس وإلزام بتطبيقه تعهد الله لشرع مخالف

قففال العلماء، بإجماع السلم ملة عن مخرج أكبر كفر كافر
الشففرع تففرك " فمففن اللففه رحمففه كففثير ابففن الحافظ المام

وتحاكم النأبياء خاتم عبدالله بن محمد على المنزل المحكم
تحففاكم بمففن فكيففف كفر، المنسوخة الشرائع من غيره إلى
ّدمها الياسففق إلففى بإجمففاع كفففر ذلففك فعففل مففن عليففه؟ وقفف

)..119 ص14ج والنهاية المسلمين. " (البداية
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شففرط أول أن علففى السففلم علمففاء كففل أجمففع وقففد
ًءا يكففون أن السلم بلد في للحاكم المففام ان (حففتى مسففلم

الوليففة في كتبوا - ممن السلف علماء من وغيره الماوردي
كتبهففم فففي الشففرط هففذا يففذكروا - لففم الشرعية والسياسة

ًءا المسففلمين عنففد والمسففلمات البففدهيات مففن لكونأه شففرع
ًء)، ًءا: الكففافر يكففون منطففق وبأي شرع أي ففي وعقل إجماعفف
ًءا للمسلمين!!  حاكم

ًءا اللففه رحمففه المففاوردي المففام يقففول كتففابه مصففدر
فففي النبوة لخلفة موضوعة السلطانأية": "المامة "الحكام
"علوي" يحرسففه ديففن الففدنأيا" فففأي وسياسة الدين حراسة

كفره!! على المجمع الكافر هذا أمته في يخلفه نأبي وأي

قتل على وأعانأها الكافرة الجيوش أقر بأنأه ُيعلن رجل
أعراضففهم، وهتففك بلدهم واحتلل بيوتهم وتدمير المسلمين

ًءا) حاكما وينصبونأة الكفار يأتي ثم البلد: يقتلون لهذه (صوري
بإسففمه المسففلمات أعففراض ويهتكففون بإسففمه المسففلمين

هففم ومفن قفومه منفه يتفبرأ ثم بإسمه البلد خيرات وينهبون
ّلته على بل حج ول صوم ول صلة عنه ُيعلم (الرافضة) ول م

مففا ولكففل للدين، الشديدة عنه: معاداته والمشهور المعلوم
البعففث حففزب فففي صففغره منففذ (وكففان بصففلة للسلم يمت

ًء الكافر مهمتهففا بغففداد جامعففة في بعثية جماعة عن مسؤول
فففي إسففلمي هففو ما كل ومحاربة المسلم بالشباب التنكيل

سففوء الجامعففة فففي المسففلم الشباب يسوم وكان الجامعة،
بنفسففه).. رجففاله تعففذيبهم علففى ُيشففرفا وكففان العففذاب،

فففي للمريكففان يسففلموهن المسففلمات النسففاء يختطفففون
ليقول: بأن التافه الدعي هذا يأتينا ثم يغتصبوهن المعتقلت

الخففروج ول مخففالفته تجففوز ل للعففراق شففرعي حففاكم هففذا
عليه!!

السماء تكاد التي قالته الله عند وأعظم هذا من وأكبر
ّد منها تتفطر ُته ًءا: تشبيهه الجبال و ّد "علوي" القندرة حال ه

الكريففم بن الكريم بن الكريم بحال الكافر البعثي الرافضي
عليففه إبراهيففم بن إسحاق بن يعقوب بن الكريم: يوسف بن

ّينه يوسف أن السلم!! زعم آبائه وعلى ّينففه وهففذا كافر ع ع
الكافرين.. على الله لعنة كافر!! أل

العراق في للقتال الخروج بجواز "الحكم بأن قوله أما
أم بهففذا "كرشنا" أتى كتاب أمن نأدري للجماع" فل مخالف

المنففزل القففرآن مففن بهففذا يففأت لففم والله "فشنو" فل كتاب
سففنته من ول وسلم عليه الله صلى الله عبد بن محمد على
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فففي ول التففوراة فففي هففذا ليففس وسففلم.. و عليففه الله صلى
كتاب بوذا!! إنأه كتاب من حتى في ول المنسوخين، النأجيل

الجديد!!  الرويبضة سعود": وحي "آل

الجففرار: السيل (في الله رحمه الشوكانأي المام قال
غففزو الففدعي) "أمففا عنففه نأقل الذي الكتاب نأفس وهو ،4ج

تسففليم أو السلم على وحملهم الكفر أهل ومناجزة الكفار
ولجلففه الدينيففة الضففرورة مففن معلففوم فهو القتل أو الجزية

اللفه صفلى اللفه رسفول ومازال كتبه وأنأزل رسله الله بعث
جففاعل إليففه قبضففه أن إلى سبحانأه الله بعثه منذ وسلم عليه
وأدلففة شففئُونأه، أهففم ومففن مقاصففده أعظففم مففن المففر لهذا

ومففا لبعضففها، ول المقام لها يتسع ل هذا في والسنة الكتاب
فففذلك المقاتلففة تركففوا إذا تركهففم في أو موادعتهم في ورد

لهففم المقاتلففة إيجاب من ورد بما المسلمين باتفاق منسوخ
حربهففم مففن والتمكن عليهم القدرة ظهور مع حال كل على

أن .... إلففى- الطلففب جهففاد في هذا-  ديارهم إلى وقصدهم
الففذي القطففر هففذا عففن الففدفع صففار الله... "قففد رحمه قال

كففل علففى ومتحتففم مسففلم كل على واجب استئُصاله خشي
اله يجاهفدهم أن الجهفاد على قدرة له من ومفن ونأفسفه بم

تجففب والحراثيففن السففواق في كالباعة للجهاد له الستعداد
هففذا فففإن أمففوالهم مففن فضل بما للمجاهدين العانأة عليهم

والجزئيففة الكليففة والدلففة عبففاده على الله أوجبه ما أهم من
فففي يففدع ل أن المففام وعلففى عليففه تدل والسنة الكتاب من
الخففالص.." ماله بفاضل ويعين بيضاء ول صفراء المال بيت

(انأتهى)..

الففدعي منففه نأقففل (وقففد قدامففة لبن المغني في وجاء
مواضع:  ثلثة في الجهاد مبتور): "ويتعين كلم

علففى َحففُرَم الّصفان وتقابل الزحفان التقى أحدها: إذا
ّين النأصرافا حضر من تعففالى: اللففه لقففول المقام عليه وتع
- كثيرا الله واذكروا فاثبتوا فئُة لقيتم إذا آمنوا الذين أيها {يا
-45الصففابرين} (النأفففال:  مففع الله إن - واصبروا قوله إلى
الففذين لقيتففم إذا آمنففوا الففذين أيهففا تعالى: {يففا ). وقوله46

إل دبففره يومئُففذ يففولهم ومففن الدبففار تولوهم فل زحفا كفروا
اللففه} مففن بغضففب باء فقد فئُة إلى متحيزا أو لقتال متحرفا

).16-15(النأفال: 

قتففالهم أهلففه علففى تعيففن ببلففد الكفففار نأزل الثانأي: إذا
ودفعهم.
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ًءا المفاُم استنفر الثالث: إذا معفه، النفيفر لزمهفم قومف
لكففم قيففل إذا مففالكم آمنففوا الذين أيها تعالى: {يا الله لقول

ّثففاقلتم اللففه سففبيل في انأفروا )38الرض} (التوبففة:  إلففى ا
"وإذا وسففلم عليففه اللففه صلى النبي وقال بعدها، والتي الية

)]8/345( عليه. [المغني فانأفروا" متفق استنفرتم

نأقففل (وقففد اللفه رحمففه تيمية ابن السلم شيخ ويقول
يجب أنأه ريب فل السلم بلد العدو دخل الدعي): " إذا عنه

بمنزلفة كلهفا السففلم بلد إذ فففالقرب، القفرب علففى دفعه
غريففم، ول والد إذن بل اليه النفير يجب وأنأه الواحدة، البلدة

)]..4/608( الكبرى بهذا" [الفتاوى صريحة أحمد ونأصوص

) "فأما28ج (الفتاوى أيظا الله رحمه تيمية ابن وقال
دفعففه يصففير فففإنأه المسففلمين، علففى الهجففوم العدو أراد إذا

ًءبففا المقصففودين؛ غيففر وعلففى كلهففم، المقصففودين علففى واج
ِإِنتعالى الله قال كما لعانأتهم، َو ُكْم :{ َتنَصُرو ّديِن ِفي اْس الفف

ّنْصُر َفعليكم ّ ال ٍم على ِإل ْو ُكْم َق َن ْي ُهم َب َن ْي َب ٌق َو َثا } (النأفففال:ّمي
المسففلم، بنصر وسلم عليه الله صلى النبي أمر وكما )،72

. وهففذايكففن لففم أو للقتففال المرتزقة من الرجل كان وسواء
القلففة مففع وماله، بنفسه أحد كل على المكان بحسب يجب

لمففا المسففلمون كففان كمففا والركففوب، والمشففي والكففثرة،
كمففا لحد، تركه في الله يأذن لم الخندق عام العدو قصدهم

فيففه قسففمهم الذي العدو، لطلب ابتداء الجهاد ترك في أذن
اللففه صففلى النففبي يستأذنأون الذين ذم . بلوخارج قاعد إلى

ُلففوَنوسففلم عليه ُقو َي َنففا ِإّن { َت ُيو ٌة ُب ْوَر ٍة ِهففَي َوَمففا َعفف ْوَر َعفف ِإن ِب
ُدوَن ِريفف ًءرا ِإّل ُي الففدين عففن دفففع ) فهففذا13} (الحففزاب: ِفففَرا
كلمففه اضففطرار...." (انأتهففى قتففال وهو والنأفس، والحرمة

الله)..  رحمه

إذن بففدون الجهففاد يجففوز ل بففأنأه الففدعي ادعففى وقففد
حتى ُيستأذن ل تعين إذا الجهاد بأن يقول تيمية وابن الولي،
في نأزلت السابقة والية وسلم، عليه الله صلى الله رسول

َ التوبة سورة في تعالى قال المنافقين، ُنأَك {ل ِذ ْأ َت ِذيَن َيْس ّلفف ا
ُنوَن ْؤِم ِه ُي ِم ِبالل ْو َي ْل ِر َوا ُدوا َأْن الِخ ِهفف ِهْم ُيَجا ِل َوا َأْم ِهْم ِبفف ُفِسفف ْنأ َأ َو

ّلُه ِليٌم َوال ِقيَن َع ّت ْلُم ّنأَما ِبا ِإ ُنأَك *  ِذ ْأ َت ِذيَن َيْس ّل َ ا ُنففوَن ل ْؤِم ِه ُي ِبففالل
ِم ْو َي ْل ِر َوا َبْت الِخ َتففا ُهْم َواْر ُب ُلففو ُهففْم ُق ِهففْم ِفففي َف ِب ْي ُدوَن} َر ّد َتففَر َي

)..44(التوبة: 

(أو عقففود عففدة منففذ منعقففد "الجمففاع بففأن قففوله أمففا
تنفففذ الن القضففاة أن بعينهففا) علففى كلمتففه أذكففر ل قففرون،
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الكففذب مففن والفففروج" فهففذا والموال الدماء في أحكامهم
الشيطان!! حتى منه يستحي الذي

فففي أحكامهم تنفذ كيف الله، بشرع يحكمون ل أنأاس
المحصففن الزانأي على يحكم من حكم ينفذ الله!! كيف دين

الزنأفففا كفففان إذا عقفففاب بل عنفففه أففففرج وربمفففا بفففالحبس،
السففارق علففى يحكففم مففن حكففم ينفففذ بالتراضففي!! كيففف

ًءا، كففان إذا أشففهر لعففدة بالسجن َيففة مففن كففان وإن وضففيع عل
كتابه!! في السارق يد بقطع أمر قد والله عقاب، فل القوم
أجمففع وقد الخمر شارب سجن في القاضي حكم ينفذ كيف

جلده!! على العلماء

بالحكففام يحكففم مففن السففلمية الففدول فففي هناك هل
فففي التجارية بالقوانأين تسمى (والتي الموال في الشرعية

يغيففر الموال في يحكم قاض حكم ينفذ هذا)!! كيف عصرنأا
العالمين!!  رب حكم

الشففيخ آل إبراهيففم بففن محمففد الشففيخ فتاوى في جاء
):4038( الله رحمه

مو صفاحب حضفرة إلفى إبراهيفم بفن محمد "من الس
الله الرياض... سلمُه أمير الملكي

وبعد: وبركاته، الله ورحمة عليكم السلم
 وتاريفففخ4928 رقفففم خطفففابكم إلفففى فبالشفففارة

تأسففيس بموضوع الخاصة الوراق به  المرفق11/4/1375
بالرياض. تجارية غرفة

عليه ولحظنا المرفق، النظام درس جرى أنأه ُنأفيدكم
نأصففها: أن الففتي ،3 المففادة مففن د الفقففرة أهُمها ملحظات

ًءا الغرفة تكون المتنازعين بين التجارية الخلفات لحل مرجع
ًء عليه المدعى كان سواء التجار من مسجل. غير أو مسجل

المحكمففة ((نأظففام عنوانأهففا نأسففخة إلينففا انأتهففى وقففد
بمطبعففة السففعودية)) المطبففوع العربيففة للمملكففة التجارية
ًءا ودرسففنا الثانأيففة للمففرة ه1369 عففام بمكففة الحكومة قريبفف

ا فوجفدنأا نأصففها ًءا فيهفا م شفرعية، ل قانأونأيفة وضفعية ُنأظمف
عنففد المرجففع هففي الغرفة تلك كانأت حيث أنأه بذلك فتحققنا

شففرعين، غيففر الُحكففام وأن محكمة، فيها سيكون أنأه النزاع
بعففث لمففا ُمصففادمة هذه أن ريب ول قانأونأيون، نأظاميون بل

هففو الففذي الشففرع مفن وسلم عليه الله صلى رسوله به اللُه
منففه والمستضففاء النففاس بيففن بففه للحكففم المتعيففن وحففده

وفصففل حرامهففم مففن حللهففم ومعرفففة وعباداتهم عقائدهم
القففوانأين مففن شففيء واعتبففار النففزاع، يحصففل عنففدما النزاع
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الله بحكم رضا عدم أنأه شك ل قليل أقل في ولو بها للحكم
القيام وعدم النقص إلى ورسوله الله حكم ونأسبة ورسوله،
وحكفم أربابهفا إلفى الحقوق وإيصال النزاع حل في بالكفاية
مشففاكلهم، حففل فففي النففاس وكفايففة الكمففال إلففى القوانأين
وليففس مهففم كففبير والمففر الملة، عن نأاقل كفر هذا واعتقاد

الجتهادية...." (انأتهى).. المور من

دسففتوره قففاٍض حكففم ينفففذ وكيف!! كيف وكيف كيف
مكففابر معانأففد جففاهلي كفففري أمريكي – بريطانأي – فرنأسي

عليفه اللفه صفلى محمفد أمفة ُتجمع الله!! كيف لشرع محاد
عظيم!! بهتان هذا الضلل!! سبحانأك هذا مثل على وسلم

شففريعة بغيففر النففاس بيففن وحكففم نأففزل جبريففل أن لففو
ه ُيقبفل وسفلم: لفم عليفه الله صلى محمد ينففذ، ولفم حكم

الففدين هففذا أكمففل اللففه لن طاعته، وعدم مخالفته ولوجبت
أن أحففد يسففع فل وسففلم، عليففه الله صلى رسول موت قبل

مريففم بففن عيسففى وهففذا اللففه، لشففرع مخففالف بحكم يحكم
الكتففاب معهففم أنأففزل الففذين العففزم أولففي ومففن الله رسول
اللففه صففلى نأبينففا بشففريعة وسيحكم الزمان آخر في سينزل

بأحكففام يحكمففون الففذي القضففاة بهففؤلء فكيف وسلم، عليه
الذين هؤلء والفروج، والموال الدماء في واليهود النصارى

ثلثة: واحففد "القضاة فيهم وسلم عليه الله صلى النبي قال
فرجففل الجنففة، فففي الففذي النار: فأمففا في واثنان الجنة، في

فففي فجففار الحففق، عففرفا بففه. ورجففل فقضففى الحففق عففرفا
فهففو جهففل علففى للناس قضى النار. ورجل في فهو الحكم،

داود).. أبو النار" (صحيح: صحيح في

نأفور ُسفلب قفد فرأيتفه الفدعي هفذا وجفه تفأملت لقفد
لففه مفن ُيبغضففه داكففن أسود فوجهه السلم ووضائة اليمان

يتجلى الله ونأور نأور، العلم هذا رؤيته.. إن بمجرد نأظر أدنأى
كففان وإن النففاس كأجمل ُيرى حتى الربانأي العالم وجه على

ًءا، عقل..  له من بصر عن النور هذا يغيب فل دميم

ًءا العلففم بهذا يشتري الذي إن ًء ثمنفف فففي لففه ليففس قليل
ول أبغضففه، الدعي بهذا سمع أو رأى من فكل قبول، الرض
فففي المجاهففدين خففالف مففن حففتى بخيففر، ذكففره مففن أعلففم

النففبي قففال البغض، هذا إخفاء يستطع لم والفعال الوسائل
جبريل: إنأففي نأادى عبدا الله أحب "إذا وسلم عليه الله صلى

ه تنفزل ثفم السفماء، ففي فينفادي ففأحبه، فلنأفا أحببت قد ل
آمنففوا الففذين تعففالى: {إن قففوله فففذلك الرض، فففي المحبة
أبغففض ودا} وإذا الرحمففن لهففم سففيجعل الصالحات وعملوا
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فففي فينففادي فلنأففا، أبغضففت إنأففي جبريففل نأففادى عبففدا اللففه
الرض" (صفحيح: صفحيح ففي البغضفاء له تنزل ثم السماء،

الجامع)..

ففففاطر وإسفففرافيل، وميكائيفففل جبريفففل رب اللهفففم
الواحففد القيففوم، الحففي الملففك، مالففك والرض، السففموات

كفففوا لفه يكن ولم يولد ولم يلد لم الذي الصمد الفرد الحد،
القففاهر المميت، المحيي المتكبر، الجبار المذل، المعز أحد،

الحسففنى بأسففماءك اللهففم نأسففألك شففيء، كففل على القادر
أجبففت: به دعيت إذا الذي العظم وباسمك العلى، وصفاتك

وأوليففاءك عبففادك آذا فففإنأه الففدعي هففذا شففر تكفينففا أن
سبيلك..  في المجاهدين

وصففاحب السامري جعلت كما لغير عبرة اجعله اللهم
وجنففوده وفرعففون وثمففود هود وقوم وعاد لوط وقوم الناقة
بمففا اكفنففاه شئُت.. اللهففم بما اكفناه للعالمين.. اللهم عبرة

حكيم. يا عليم شئُت.. يا بما اكفناه شئُت.. اللهم

أعلم والله
وسلم وصحبه آله وعلى محمد نأبينا على الله وصلى

بن حسين ؛كتبه
محمود

1425 / شعبان/  7
فه

)11(والجهاد التوحيد منبر

تم تنـزيل هذه المادة من
منبر التوحيد والجهاد
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