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1() : عمران   .102آل
2() : .1النساء 
3() : .71الحزاب 
4() : البقرة   .112سورة
5().    : السابقة    الية تفسير الكثير ابن تفسير
6() : الكهف   .104-103سورة
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1().    : السابقة    الية شرح كثير ابن تفسير
2() : محمد   .14سورة
3().  " للشوكاني "  القدير فتح
.4-2الغاشية:  ()4
5() : ج      لللكائي السنة أهل اعتقاد .94ص/ 1شرح
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لخوة بعض  طلب وقد سيما  والتبيين، النصيحة   تجاههم علينا يتوجب الذين ا
  حركة  لفغانية ّق     ا أدائه.    ح
        :   صلى   » :
                : 

      : مخافة.  فيقول إياي:   وكذا؟ .)  «)1 فيقول
  :      » :      

   رآه  ،شهده   
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1)(  :   : رقم  حديث أحمد .11274رواه
2)(  :   : رقم  حديث أحمد .11048رواه
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1(). المائدة   سورة
2() : القصص   .43سورة
3() : العنكبوت   .40سورة
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1(). الذهبي              ووافقه يخرجاه، ولم مسلم شرط على صحيح وقال والحاكم داود أبو رواه
2()      " العزيز   "      عبد بن القادر عبد للشيخ الشريف العلم طلب في الجامع كتاب من مقتبس

 : ج  يسير .792-791ص/ 2بتصرف
3() :" ص "  القدير .193فتح

- 7 -



      

       » : .

           “«)(.
  ” :            
        :       

               
 “)(.
  ”:        :     

 .            
           “)(.

    :      » :    
  


     «)(.

”              
      ...

 "    "          
   ...      .

         "   "
             
   ...  :         

.
                :

»        

         .«

               ...
                   

  ...      ...       
              

   " :              
                
     


     


         

 “.  ")(

         :

1().   : السابقة    الية كثير ابن تفسير
2)(  : ج  الفتاوى .164ص/ 28مجموع
3()   : الية    تفسير كثير بن تفسير      .
4()  : رقم    حديث أحمد، 5634رواه
5()  :" ص  "  الجلية الكواشف كتاب .195-194من
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1() : ج   الباري .28ص/6فتح
2()  : رقم  .4422حديث
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3()  : التوحيد       كتاب شرح في الحميد العزيز .139-132تيسير
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1() : رقم   .1848حديث
2() : رقم   .4114حديث
3() : الحديث   .1850رقم
4() : رقم   .2635حديث
5() : رقم   .7884حديث
6() : رقم   .8000حديث
7() : رقم   .9960حديث
8()  :   : ص   الجهاد كتاب الفقهية .535الختيارات
9() : ج     النووي بشرح مسلم .189-188ص/ 6صحيح
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1() : ج    القرآن ظلل .187ص/  1في
2() : ج    القرآن ظلل .707ص/  2في
3()  : ج  الفتاوى .435ص/ 22مجموع
4()  : ج   القرآن ظلل .1431ص/ 3في
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1() : ج    القرآن ظلل .1433ص/ 3في
2() : العدة     إعداد في الدين       :19فقرةالعمدة لظهار بل لذاته مقصودا ليس تم. والستشهاد

. الشروط   بقية حذف
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     « طالب: «       أبو َنَصَر و البخاري، رواه الفاجر بالرجل الدين هذا ليؤيد الله إن

الله     رسول كافر .     وهو المجاهدين   لتحذير أقولها النصيحة وهذه بمكة َنَعه وَم
إلى          للوصول الموجات ركوب في المتخصصين الِعلمانية الحزاب رجال من

  . حديث         وفي لها َلم َتَمْس طاغية السلمية الموجة كانت فإذا السلطة، مقاليد

.76النساء:سورة  ()1
: العمدة  ()2 العدة   إعداد المجاهدة:    في للطائفة اللزم العلم .ثالثا
.3الزمر:سورة  ()3
.6الكافرون:سورة  ()4
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الله       رسول وصف عليه المتفق : «   حذيفة جهنم   أبواب على دعاة بقوله قوما
:       :   « لنا؟     صفهم الله رسول يا قلت حذيفة قال فيها قذفوه إليها أجابهم من

» قال      » اه:  بألسنتنا ويتكلمون َدتنا ْل ِج من :    ـهم أي.  جلدتنا من فهؤلء قلت
ومن         والسنة، والكتاب بالسلم أي بألسنتنا ويتكلمون السلم، ظاهرهم
       :  . العمل     في القيادة تكون أن بد فل قلت جهنم في قذفوه واتبعهم أجابهم

النخاع      إلى الجلد من إسلمية .)1(“السلمي
     " :     ” : بدعة  ذي من الله يقبل ل يقولون العلم أهل بعض كان الوزاعي قال

 " وكانت             ، عدل ول صرفا ول حجا ول جهادا ول صياما ول صدقة ول صلة
بدعتهم،          الناس ويحذرون قلوبهم منه وتشمئز ألسنتهم عليهم تشتد أسلفكم

عنهم:             يهتك أن لحد كان ما الناس دون ببدعتهم مستترين كانوا ولو قال
إذا              فأما عليها، بالتوبة أو بها بالخذ أولى الله عورة منهم ُيظهر ول سترا

وسلم             عليه الله صلى الله رسول عن والبلغ حياة العلم فنْشُر به جاهروا
-    ” :    .“ حذيفة      إلى رجل جاء بإسناده روى ثم ملحد ُمِصّر على بها يعتصم رحمُة

قاعدا     الشعري موسى :       –وأبو حتى  لله غضبا بسيفه ضرب رجل أرأيت فقال
:   .!!   :    . حذيفة      فقال الجنة في موسى أبو قال النار؟ في أم الجنة أفي قتل

 . تقول     ما وأفهمه الرجل مرات      –استفهم ثلث ذلك قال في   –حتى كان فلما
    :     .    : أن  يدريك وما رويدك؛ فقال حذيفة به فدعا أستفهمه ل والله قال الثالثة
في             فهو عليه يقتل حتى الحق فأصاب ينقطع حتى بسيفه ضرب لو صاحبك

 :   . والذي            قال ثم النار في فهو للحق الله يوفقه ولم الحق يصب لم وإن الجنة،
“ وكذا            كذا من أكثر عنه سألت ما مثل النارفي ليدخلن بيده . )2(نفسي

      ”  : كان     أو تعالى، بالله أشرك من والمرتد تيمية ابن السلم شيخ وقال
بقلبه،              منكر إنكار ترك أو به، جاء ولما وسلم، عليه الله صلى للرسول مبغضا

أجاز               أو الكفار، مع قاتل تابعيهم أو التابعين أو الصحابة من أحدا أن توهم أو
وسائط             الله وبين بينه جعل أو قطعيا، إجماعا عليه مجمعا أنكر أو ذلك،

“ ويسألهم    ويدعوهم عليهم .)3(يتوكل
 - التي              الصافي التوحيد راية غير راية كل أن إلى هذا كل من نصل إذن
راية   -   -     -    فهي لزالتها الجهاد شرع التي الشرك وراية لعلئها الجهاد شرع

بالباطل،           والحق بالشر، الخير تخلط مختلطة تكون قد راية وهي عمية،
. التوحيد         مع شرعية غير أهدافا تجمع أو بالكفر، واليمان

الله  قال  «     رسول  : هي    الله كلمة لتكون قاتل من وسلم عليه الله صلى
.   « عليه     متفق الله سبيل في فهو العليا

        »  : ”  : في   فهو العليا هي الله كلمة لتكون قاتل من قوله حجر ابن قال
       «  »   « يكون  أن ويحتمل السلم، إلى الله دعوة الله كلمة بـ المراد الله سبيل
كلمة               إعلء طلب قتاله سبب كان من إل الله سبيل في يكون ل أنه المراد

1() : ص     العدة إعداد في ).460العمدة الكتاب. (   آخر في
2() :      " ص   "      الوهاب عبد بن محمد للشيخ التوحيد تارك حكم في المستفيد مفيد من ،29نقل

 :" ص"  الموحدين عقيدة .74-73و
3()  :    : ص   المرتد حكم باب الفقهية .527الختيارات
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أخل             المذكورة السباب من سببا ذلك إلى أضاف لو أنه بمعنى فقط الله
.)1(بذلك“

  (  ) العليا،         هي الخالص التوحيد الله كلمة لتكون شرع قد القتال أن فبما
سوى              ما كل فإن الشرعية، القتال وراية تعالى الله سبيل هو هذا أن وبما

ف             لها، يعمل ول أجلها من يقاتل ل باطلة والسبل الرايات من عبد ذلك عن
       : عليه       اللهم صلى الله رسول لنا خط قال عنه الله رضي مسعود بن الله
      .«   » : وعن     يمينه عن خطوطا خط ثم الله سبيل هذا قال ثم خطا يوما وسلم

  «         »  : تل   ثم إليه يدعو شيطان منها سبيل كل على سبل هذه قال ثم شماله
           )( . 
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1() : ج   الباري .28ص/6فتح
سورة    ()2 من رواه   153النعام: الية والحديث ، : رقم:   حديث .204الدارمي
3()  : ص   الحميد العزيز .60تيسير
4()  : ج  الفتاوى .534ص/ 3مجموع
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1)(  : النفال  .45سورة
2)(  : النفال  .46سورة
3)(  : النفال  .16-15سورة
عليه              )(4 فيصول بالسلم يحكم ما بلد يكون بأن القوال، هذه مثل في المتمثلة والصورة

والمسلمين       السلم عن للدفاع المسلمين فيهب . الكفار،
5)(  : التوبة  .37سورة
6)(  : ج   الكبير والشرح .361ص/ 10المغني
7()   :   : ص  الجهاد كتاب الفقهية .532-531الختيارات
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1() : ج    الشرح مع .361ص/ 10المغني
2()  :   : ص   الجهاد كتاب الفقهية .532-531الختيارات
3()  :   : ص   الجهاد كتاب الفقهية .534الختيارات
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1() : ج   اللهفان .327ص/1إغاثة
2() 1/151.
3() 6/23.
4() 13/302 ،303.
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1() 3/376.
2() 4/573.
3() 2/58.
.36: حللناسورة  ()4
5() : ص   إبراهيم .12-10ملة أسره        الله فك المقدسي محمد أبي للشيخ ،
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1() : ج   المعاد .437ص/ 3زاد
2() : ج   المعاد .402ص/ 3زاد
3() : ج   اللهفان .327-326ص/ 1إغاثة
4() : ج   الفتاوى .224ص/ 23مجموع
5() : ج   الفتاوى .225ص/ 23مجموع
6()  : ج  الفتاوى .327ص/ 24مجموع
7()  : ج  الفتاوى .328ص/ 24مجموع
8()  : ج  الفتاوى : 343ص/ 24مجموع ج.   أيضا .300ص/ 24وانظر بعدها   وما
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1()  : ج  الفتاوى :319-318ص/ 24مجموع في          البدعية للزيارة جدا هام توضيح إلى كذلك وأنظر ،
.335-334/ 24ج

2()  : ج  الفتاوى .321ص/ 24مجموع
3() : ج   اللهفان .329ص/ 1إغاثة
4() : ج   اللهفان .330ص/ 1إغاثة
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1() .   " حكمي  "     لحافظ الصول علم إلى الوصول سلم منظومة من
2(). محمد     للمام الثار كتاب
3() : ج   الصل .422ص/ 1كتاب محمد   للمام ،
سنة     ()4 المتوفي للسرخسي ج: 483المبسوط .62ص/ 2هـ بيروت.   طبعة
5() : ج    خان قاضي .194ص/ 1فتاوى الهنيدية.     الفتاوى هامش على
6() :  " ج "  للكاساني الصنائع .320ص/ 1بدائع
7() : ص   البرار سنة.     129مجالس المتوفي القاضي هـ.1000لبراهيم
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1() : ص   البرار .118مجالس
2() : ج     القيم لبن اللهفان .334ص/ 1إغاثة
3() : ج   المعاد .443ص/ 3زاد
4() : ج   المعاد .500ص/ 3زاد
5() : ج   الفتاوى .166-165ص/  28مجموع
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لة هل:  المسأ اب فيه تهدم  الذي البلد الثالثة ُيظهر أو القب
ا لشرك فيه .إسلم؟ دار ا
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1() /   : ص   الجهاد كتاب السنية .358-357الدرر
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لن              ()1 وذلك السلم، إلى انتسابهم إخفاء وليس التوحيد، وهو الدين أصل إخفاء هنا المقصود
. الشيخ            كلم في سيأتي كما الكفار، من ويتبرأون السلم إلى ينتسبون القوم

2()          : إخفاء   وليس الصلة، وهيئات سنن إخفاء أعلم والله هنا المقصود بصلتكم وتخافتون
لنهم     وذلك بالكلية، الشيخ    –الصلة ذكر وورود       –وكما الصلة من أحد يمنعون ول يصلون

المساجد.
وأهله               ()3 التوحيد من موقفهم أن إل مسلمين، أنهم وزعموا للدين بعدائهم يصرحوا لم وإن هم

. للدين    سافر عداء هو
4()    " على        "    الشرك هذا وكتابتهم ، محمد يا الله يا قولهم من اليام هذه اشتهر الذي كمثل

. الماكن           من وغيرها والبيوت المساجد في تعلق التي اللوحات وعلى الجدران

- 26 -



              
               
              




   !            
               

)(          .
              

       “)(.
*****

    :            
        .

    ” :        
            

              
              

              
      .  :

      
 :

       
              

               
                
               

               
    )(          
               

العصور،               ()1 مر على والتنديد الشرك أهل ديدن هذا أن لتعلم القول، هذا الكريم أخي فتأمل
صرف              بها يراد التي والمسبات واللفاظ السماء بشتى لله التوحيد أخلص من يرمون فهم

تكفيريين،            عنهم يقال فتارة التوحيد، وحقيقة والمرسلين، النبياء دعوة عن وتنفيرهم الناس
. المستعان      والله خوارج، وتارة وهابيين، وتارة

2() /   : ص   الجهاد كتاب السنية .360-358الدرر
3()." "    " المقاتلين     " الصحيح يكون وقد القائلين الكتاب في ورد هكذا
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*****

1()           ” : مرحلتها     في وقف فيمن وقف وقد التتار أيام إلى أخرى قفزة ثم قائل البعض زعم وقد
وقاتل              قتالهم على الناس حّرض تيمية، ابن أولهما السلم، أئمة أعظم من جليلين إمامين

!           ! المماليك؟   وما والشام، مصر جيش من المماليك وأمراء المماليك مع ، من؟ ومع بنفسه،
البدوي            لقبر وتعظيمهم القبور وحّجهم والتصوف والبدع الجهل انتشار وانظر تاريخهم انظر

            “  .... هذا  نفسه به أوقع الذي الخطير والمنزلق العظيم، الفتراء هذا إلى فانظر ، الخ مصر في
أحكاما                عليها ليبني إليه نسبها من بها يقر ل تاريخية بوقائع يستدل أن أراد حينما الكاتب

الطائفة               القبور عباد من ذكرهم ممن هؤلء أمثال كلمه تتمة في جعل وقد بل شرعية،
شيخ              إلى الزعم هذا ونسب وسلم، عليه الله صلى الرسول عليها أثنى التي المنصورة

من                 براءته تثبت هنا الله رحمه تيمية ابن خطه الذي وهذا منها، برئ وهو تيمية، ابن السلم
. الكاتب      ساقها التي الباطلة التهم هذه

2()  "   " على       "   الرد بـ المعروف الستغاثة كتاب تلخيص كتابه في تيمية ابن السلم شيخ ذكره
صفحة"   ، العلمية    378-376البكري الدار طبعة عام    –، الثانية هـ.1405الطبعة

الية   ()3 تتمة           .
4()   " صفحة       "   ، الخنائي على الرد كتاب في تيمية ابن السلم شيخ الدار  327-325ذكره طبعة ،

عام    –العلمية  الثانية هـ.1405الطبعة
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   :”             
               لم إذا لنه ،

من              لبد فأنه الفجور، كثير عسكر مع أو الفجار، المراء مع إل الغزو يتفق
           : هم  الذين الخرين استيلء ذلك من فيلزم معهم الغزو ترك إما أمرين أحد

بذلك            فيحصل الفاجر المير مع الغزو وإما والدنيا، الدين في ضررا أعظم
 . فهذا           جميعها إقامة يمكن لم وإن السلم، شرائع أكثر وإقامة الفجرين، دفع

بعد              الحاصل الغزو من كثير بل أشبهها، ما وكل الصورة، هذه في الواجب هو
الوجه        هذا على إل يقع لم الراشدين .)1(“الخلفاء

الله        رسول مع يغزون المنافقون كان مع      وقد نغزو ل أحد يقل ولم
المصطلق           النبي  بني غزوة في قال الذي ومنهم المنافقون خرج طالما
      )(       
 )(            

      )( .      
     )(  .

           “)(.
  ” :   :      : "  

       ...  :

1()  : ج  الفتاوى .507-506ص /28مجموع
.8المنافقون:  ()2
.13الحزاب:  ()3
التوبة   ()4 بسورة .الية
5()   : حديث     بالبخاري الصلة مواقيت كتاب .وشروحها 549، 530، 521انظر
6().   /   : الشرعية     العذار الثاني الباب العدة إعداد في العمدة
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 .    .   » :إن

  .«    »   .« لم      وإن لهم خلق ل بأقوام وروي الفاجر بالرجل الدين هذا يؤيد الله
لم              إذا الدين في منه أصلح هو ممن الحرب بإمارة أولى كان فاجرا، يكن

ّده  َمَس .)3(“يسد
بأنه:            المير فجور قيد أنه السابق أحمد المام كلم في لحظ قلت

        ( يكون(   من إلى قسمته الذي التقسيم صحة لتعلم ، نفسه على فجوره
وسنذكر          والمسلمين، بالسلم يضر فجوره يكون ومن نفسه على فجوره

 : قال           حيث عنه الكلم عند الثاني الصنف في أحمد المام أن  "كلم يعجبني ل
المسلمين          وتضييع بالهزيمة عرف إذا القائد أو المام مع .)4(“وسيأتي "يخرج

”  : ًا  أيض :     وقال فجوره  َيضُر الذي المير وهو الثاني الوجه
. والمسلمين  بالسلم

الباطن             في العدو يمالئ من أو مصلحة، بل المسلمين بتضييع يبالي ل كمن
كانت             إذا للجهاد، معه ُيْخَرج أل هذا في عندي فالقول الجهاد، قضية ويخون

معه             الخروج إن إذ العدو، مفسدة من أشد أو مثل معه الخروج مفسدة
فيه،       مصلحة ل أو محضة الناس   مضرة يحشدون الذين كهؤلء

لحماية         إما الله، سبيل في والجهاد السلم باسم ويثيرونهم
المر         لينتهي أجنبي عدو لمقاومة وإما العلمانية حكمهم أنظمة

كثيرة          المعاصر زماننا في هذا وأمثلة كافر، ِعلماني حكم .بإقامة
 : الحنبلي    قدامة ابن )        "قال المام( مع يْخُرَج أن يعجبني ل أحمد قال فصل

شفقة             له من مع ْغُزوا َي وإنما المسلمين وتضييع بالهزيمة عرف إذا القائد أو
يغزى           والغلول الخمر بشرب يعرف القائد كان فإن المسلمين، على وحيطة

1() : ص   السبيل السلمي    488 - 487منار المكتب .هـ1404ط
2() /  :   /   : المارة     الثالث الباب الثاني الباب العدة إعداد في المير:    العمدة مع الغزو مسألة ًا سادس

.الفاجر
: م ()3 ج  الفتاوى 254ص /28جموع 255،.
4() /  :   /   : المارة     الثالث الباب الثاني الباب العدة إعداد في المير:    العمدة مع الغزو مسألة ًا سادس

.الفاجر
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النبي         عن ُيروى و نفسه، في ذلك إنما «    معه الدين:  هذا ليؤيد الله إن
« الفاجر  :–" بالرجل قال    أن إلى

يشير          قلما أنه إلى المسلمين الخوة بتنبيه المسألة هذه وأختم
فجوره           يضر ومن نفسه، في الفاجر المير بين التفريق إلى ّنفون الُمَص

. الفرق       هذا ُيغفل أل فيجب والمسلمين، بالسلم
وهي           والفقه العقائد كتب في المشهورة المسألة ُتحمل أن يجب كما

         ( بالفاجر(   المقصود وأن ذكرته، مما فقط الول الوجه على الفاجر مع الغزو
من               أما معه، إل الغزو ُيمكن ولم نفسه في فجوره من هو المسألة هذه في

 . والله           المسألة هذه في يدخل فل للسلم خيانة أو بالمسلمين ضرر فيه
أعلم  .)1(“تعالى

عدالته:             خدش الذي الفاجر في كله تقدم الذي الكلم أن شك ل قلت
الصغائر      على بالصرار أو الكبائر كفره     )2(بارتكاب كتم الذي المنافق أو ،

جواز             على القوال هذه حمل يصح ول ًا، شرعي ثبوتا عليه يثبت ولم وشركه
ثبوتا          المكفرات عليهم ثبتت والذين وكفرهم بشركهم المجاهرين مع القتال

الستعانة          أبواب في معهم القتال أحكام يذكر هؤلء وأمثال ًا، شرعي
والمرتدين  والمشركين     )3(بالمشركين الكفار ونصرة موالة وأبواب

هذه           مثل في الواردة العبارات وتحمل والبراء، الولء بحوث في والمرتدين
. ذلك            بيان وإليك وفاجر، بر كل مع القتال مواضيع ل عليهم، المواضيع

”  : العزيز       عبد بن القادر عبد الشيخ « قال الله    إن بحديث البعض ويحتج
       « المسلمين،     مع قاتل الفاجر هذا وأن الفاجر بالرجل الدين هذا وليسيؤيد

يعني           ل الفجور إذا بالمشرك الستعانة في حجة الحديث هذا في
وحده  الواردة      الشرك الخرى بالنصوص ثبت وقد هذا  ، قصة في

الشرك        ُيظِهر ولم السلم ُيظِهر كان أنه الدنيا  الفاجر وأحكام ،
: قال             عنه الله رضي هريرة أبي عن البخاري روى فقد الظاهر، على تجري

الله   " رسول »فقال    » : النار      أهل من هذا السلم ّدعي َي معه ممن ،)4("لرجل
 : الرجل       هذا نفس في حجر ابن الجون     "وقال أبي بن أكثم حديث وفي

:  .         : قال    القتال في يجزي فلن الله رسول يا قلنا قال الطبراني عند الخزاعي
          :  .« ولين«   واجتهاده عبادته في فلن كان إذا الله رسول يا قلنا النار في هو

  . قال     نحن؟ فأين النار في :  جانبه  «   » نتحفظ:  فكنا قال ، النفاق أخبث ذلك
القتال   في .)6(“)5("عليه

” : العزيز       عبد بن القادر عبد الشيخ ما     قال بعد الشوكاني قال فقد ولذلك
 : قال         فيها، العلماء وأقوال الجواز وأدلة المنع أدلة الظاهر  "ذكر أن والحاصل

1() /  :   /   : المارة     الثالث الباب الثاني الباب العدة إعداد في المير:    العمدة مع الغزو مسألة ًا سادس
.الفاجر

القادر                 ()2 عبد الشيخ كلم من تقدم ما في ذكره سبق الذي الفاجر تعريف في جليا ذلك ويظهر
. العزيز   عبد بن

3() . الفصل          هذا من السادسة المسألة في المر في تفصيل وسيأتي
4() : .4203حديث 
5() : ج   الباري .473-472ص /7فتح
6().    /    /  : بالمشرك   الستعانة مسألة المارة هذه شروط المارة الثالث الباب
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مطلقا         مشركا كان بمن الستعانة جواز عدم الدلة قوله    )1(من في لما ،:
  »  :     « أستعين«    ل أنا قوله وكذلك العموم، من بالمشركين نستعين ل إنا
مراسيل»            أن من تقدم لما ذلك لمعارضة الزهري مرسل يصلح ول ، بمشرك

قوله            هذا ويؤيد ضعيف، وهو عمارة بن الحسن فيه والمسند ضعيفة، الزهري
تعالى:                 

      :       




 :  






       «   » فقال:  ِتل، ُق ف َتل، َقا ثم َلم َأس ف ، ِتل َقا ثم ِلم «  َأس وأجر:  قليل عمل
.)2("كثيرا»

»        : لن     عنها الله رضي عائشة حديث أن المسألة هذه في القول خلصة
          « القتال  في كيفية بأي بالمشرك الستعانة منع في عام نص بمشرك أستعين

غيره      أو العدة إعداد في .)3(“أو
يدخل          والشركيات المكفرات يظهرون الذين مع القتال أن إلى فنخلص
المير            مع القتال أبواب في ل بهم، والستعانة المشركين، موالة أبواب في

الصرار           أو الكبائر بارتكاب عدالته خدشت من هنا بالفاجر فالمقصود الفاجر،
فجوره               يكون أن دون وحتى بل الشرك، دون هو فيما ذلك غير أو صغائر على

ومنابذته           عليه الخروج فالواجب الشرك منه ظهر إذا أما بالمسلمين، مضرا
عن          صح كما له، والطاعة والسمع معه القتال ل الصامت   بالسيف بن عبادة

    : الله    رسول دعانا قال عنه الله أن      رضي علينا أخذ فيما فقال فبايعناه،
وأثرة          ويسرنا، وعسرنا ومكرهنا منشطنا في والطاعة السمع على بايعنا

        » : فيه      الله من عندكم بواحا ًا كفر تروا أن إل قال أهله المر ننازع وأل علينا،
عليه»   متفق كانوا          برهان ممن الزكاة مانعي مع والصحابة بكر أبو فعل وكما ،

  . شيخ            قال الزكاة منع وهو الكفر أظهروا ولكنهم الله، إل إله ل أن يشهدون
       ”  : مانعي   قتال على بعدهم والئمة الصحابة اتفق وقد تيمية ابن السلم

لهم            يكن لم وهؤلء رمضان شهر ويصومون الخمس يصلون كانوا وإن الزكاة
أقروا           وإن منعها على يقاتلون وهم مرتدين كانوا فلهذا سائغة، شبهة

     :      . لخذ    نبيه أمر الله إن قالوا أنهم عنهم حكي وقد الله أمر كما بالوجوب
 : بقوله  . )      “)الزكاة

*****

  :       
       .

               
           :

المادي              ()1 الدعم أخذ يشمل فيما أي إطلقه، على بالمشركين الستعانة منع الكلم هذا وفي
. الجهاد    في منهم والمالي

2() : ج   الوطار .45ص /8نيل
3().    /    /  : بالمشرك   الستعانة مسألة المارة هذه شروط المارة الثالث الباب
4()  : ج  الفتاوى .534ص/ 3مجموع
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1()  : ج  الكبير .1424-1422ص/ 4السير
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أن                 )(1 كيف الكريم أخي فانظر الله، لغير يصرفان ل الله دين في عبادة والقتال عبادة السجود
في              بالوقوع الضرر من أنفسهم على خوفا الشرك يرتكبون ل عليهم الله رضوان الصحابة

من               أنفسهم على خوفا شرك راية تحت القتال في أرواحهم يبذلون فكيف قريش، كفار أيدي
. عظيم         بهتان هذا اللهم سبحانك كافرين، أيدي في الوقوع
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1)(  : ص   الرسول سيرة .106-103مختصر
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1() : ج   المعاد .63-62ص/ 3زاد
2()  :    : ص   المرتد حكم باب الفقهية .527الختيارات
3)(     " بن     "     القادر عبد للشيخ العدة إعداد في العمدة كتاب من بالمشركين الستعانة فصل انظر

. العزيز  عبد
مصحلته             ))4 عند ولكنه صدام، غزاهم حين سعود آل على بالمشركين الستعانة حرم بعضهم

هذا                  كان فأين الصائل، دفع في الكفار راية تحت القتال وهو أل ذلك، من أشد هو ما أجاز
.!         !! لهم؟      حلل سعود آل على حرام أنه أم ، صائل؟ صدام يكن ألم سابقا؟، الفقه

5()  : الفقهية  .536-535الختيارات
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1()  : ج  السنية .367-366ص/ 8الدرر
2()  : الحزاب  .11سورة
3()  : إبراهيم  .27سورة
الدولة              ()4 أن يرى كان الشيخ أن إذ العثمانية، الدولة عساكر هم بالمشركين هنا المقصود

برفع           الكافرة الدول لسفارات وبالسماح الوضعية القوانين لدخالها كفرت قد العثمانية
الستعانة            جواز بعدم فأفتى والبدع والخرافات الصوفية وبتشجيع البلد، أرض فوق أعلمها

ص   (        الول، العدد بتصرف، الجماعة مجلة عن نقل الدول هذه ).64بمثل
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جهل،:                 ()1 معنى أخذ المعاني هذه ومن فاسد، عمل أو باطل اعتقاد أو العلم من خلو إما الجهل
  .“      ”  : لسان       انظر الجاهلين من تكون أن أعظك إني تعالى قوله وأما وغلظ، وجفا حمق، أي

ج:  .130ص/ 11العرب
والضلل،              ()2 الزيغ لهل المبررات آلف يسوقون تراهم إذ التاريخ، عبر الضلل أهل ديدن وهذا

أهل            مع وخوارج جهمية، معهم فهم للشرع، تجاوزاتهم على والسكوت مناصرتهم ويجوزون
الموحدين             من صدر ما وإذا له، ومحاربتهم للباطل إنكارهم عليهم ينكرون والحق، التوحيد

بالغلو              وقذفوهم ألسنتهم، نيران عليهم أشعلوا رأيتهم قصد، غير عن صادر مقصود غير خطأ
والضلل             الزيغ لهل التمسوها التي المبررات تلك مثل لهم يلتمسوا ولم وغيره، والتكفير

      (  ) فالله    مجالستهم، وحتى بل معهم، والقتال الموحدين أي مناصرتهم وحرموا والشرك،
المستعان. 

3()  : ج  السنية : 374-370ص/ 8الدرر ج.   أيضا .368-366ص/ 8وانظر
4()  : النساء  .141سورة
5()  : ج  السنية .394-391ص/ 8الدرر
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رقم  :  ()1 .9257فتوى
2()" : قلتم              للطالبين وسلم عليه الله صلى قوله بدليل شرك، الطلب مجرد أن الحقيقة في

 .    "( انظر        (   الشرك هو وهذا إلها لنا اجعل لموسى إسرائيل بنو قالت كما بيده نفسي والذي
 : ج     الشريف العلم طلب في .360ص/1الجامع

فتاوى               ()3 باز، بن العزيز وعبد عفيفي، الرزاق وعبد غديان، بن وعبدالله قعود، بن الله عبد
 : الدائمة  العاصمة    34-2/33اللجنة دار ط هـ.1411،

4() :   " ص  "  باز لبن وتنبيهات فتاوى السنة،.    213كتاب مكتبة هـ.1409طبعة
5()  : ص     الفقه أصول في .76الوجيز
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1() : ج      الشريف العلم طلب في .394ص/ 1الجامع
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1()  :" ص     "   الحميد العزيز تيسير في النجدي سليمان الشيخ .50نقله
2()  :" ص "  الشخصية الرسائل .60من
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1)(  : ج     الشريف العلم طلب في .978-977ص/ 2الجامع
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1()      ( في     (     مقعد لشغل الدعوة يتلقى السعودية الدولة ملوك من ملك العزيز عبد كان ما كثيرا
للتوقيع              مضطرا يكون فسوف المم عصبة إلى بانضمامه لن يرفض كان ولكن المم عصبة

ولم               المتحدة المم إلى للنضمام طلبا قدمت التي الدول أن أيضا يتبين وهنا ميثاقها، على
عليه،            ووقعت بالميثاق أقرت قد فهي الحكم، نفس لها طلبها طالبانحركة رشحت قد وُتقبل

طويلة    فترة الحكيم  منذ يمثل   عبد كي ال  أمجاهد في المت أفغانستان طلبا  دةحمم وقدمت ،
لعضويتها.

والحجر:             ()2 البقر وعباد بوذا وعباد الصليب بعباد التشريعات هذه في بمساواتهم يرضون تأمل
. السلم     تطبيق يزعمون ثم وغيرهم

النظمة        -    -   ()3 أن معهم الغافلون ويظن يقولون ثم به ويتعهدون عليه ويوقعون هذا يشرعون
 .!! وهل            الصهيوني العدو مع وتطبيع سلم اتفاقية عقدوا لنهم وحدها خائنة كانت العربية
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لعضاء جميع يقدم – 5  تتخذه    المتحدة  إلى  من وسعهم في  كل ا
 الميثاق          إزاءها   

   “...
 نصت بل ذلك، آخر     ”     
    حفظ          

           
   .

  :التعهد       . العاشرة
)        تهيئة  رغبة ): 

              
         ...      
              

   ...
 ...   ...

    !  !   1(البواح؟(.
       !! ...!

-      ....
-      ...
-          

       
   ...

-      )2(...
-     ..!
-        .الطاغوتية
-            

 ...

وانضم               المتحدة المم ميثاق أقر من فكل هذه، المتحدة المم أعضاء من عضوا إل إسرائيل
والمرتدة،                الكافرة النظمة من وغيرها إسرائيل مع سلم في دخل فقد لها ينضم أن طلب أو

. ضدها          الجهاد وحرم وأنكر بلدانها، على بالسيادة النظمة لتلك وأقر
1()               : جهة   كل يشمل هو بل بعينها، فئة على وقفا ليس كله الكلم هذا أن والتذكير للتنبيه نكرر

لها،               النضمام تطلب أو المتحدة، المم لهيئة تنضم حكومة أو دولة وكل للميثاق تأييدها تعلن
الدولي                 الطاغوت هذا دين في دخلت أو أقرت دامت ما ادعاؤها أو وصفها أو اسمها كان مهما

            

   


          

                        
                     
              

2()  : تعالى     قال       .
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أية               ()1 أو أخرى، دولية واتفاقيات عقود أية على الميثاق هذا تقديم المادة هذه من يفهم
هذا               كان ولو نفسها على الدولة تأخذها أو البعض بعضها على الدول تأخذها أخرى التزامات

بعض            لدعاءات دحض هذا وفي ودستورها، ومبادئها دينها قواعد بتطبيق يتعلق اللتزام
  .!! هذا            وما السلم بشريعة بالتزامها تخل أن دون المتحدة المم بميثاق ستلتزم أنها النظمة

الجريمة             هذه لتبرير المسلمين من البسطاء على وتلبيس الناس، بعقول استخفاف إل القول
. النظمة     تلك ترتكبها التي العظيمة
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1()  : ج   الذمة أهل .1241ص/  3أحكام
2()  : ج   الذمة أهل !.1242ص/  3أحكام     : المحاربين؟.  النصارى بال فما قلت
3()  : ج   الذمة أهل .1378ص/  3أحكام
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السنية   ()1 الدرر المرتد  :من .145ص  :جزء
2() ." الغاب "     شريعة عن النقاب كشف من
3)(   : عدد           الجماعة مجلة في أفغانستان ومساجد مدارس في التنصير حركة عن .55ص: 4انظر

 : ص       العدد نفس في الغربية السفارات نشاطات : 48وانظر ص    العدد نفس وانظر ،53 ،54،
العدد    أيضا .49-46، 43ص: 3وانظر

4() .    " هيكل      " حسنين لمحمد النفجار كتاب انظر نيكسون، أنشأها المنظمة هذه
5() " الجلية             "  الكواشف كتاب عن مأخوذ معظمه المتحدة المم موضوع أول من هنا إلى ورد ما

بتصرف.
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”  : المقدسي     عاصم محمد أبو يكفرون     قال ل الحكام هؤلء أن ومعلوم
ّلوهم           تو مؤمنون بهم هم بل منهم يتبرؤون ول والغرب الشرق بطواغيت
الكفرية         أحكامهم وارتضوا والنزاع الخصومة فّض في إليهم وتحاكموا

.   ( الكفرية      ( ومحكمتها المم اللمم هيئة ظل في الدولية وقوانينهم
الكافرة         الملحدة المم بميثاق الشبيه وميثاقهم العربية الطواغيت وكذلك

ولم           يجتنبوهم لم وعبيد وأولياء أحباب الطواغيت أولئك لجميع فهم الدولي
قد           الذي الشرك من يخرجوا حتى شركهم، على ومظاهرتهم نصرتهم يجتنبوا

بالسلم        لهم يحكم ثم ومن فيه ولجوا
أمر             فإن رمد عينه في من على مشتبه العرب طواغيت أمر كان فإن

وشيوعيين        وبوذيين نصارى من والشرقيين الغربيين الكفر طواغيت

1()    ( إلى        ( مراقبين إرسال المرتدة المنظمة هذه من الفغانية طالبان حركة طلبت لقد
جهادي             عمل بأي قيامهم عدم من وللتأكد العرب، من الموحدين إخواننا لمراقبة أفغانستان

المرتدين،             لهؤلء التولي هذا مثل الطالبان يستحل فكيف أفغانستان، من انطلقا إعدادي أو
وإمارة               الله شرع تطبيق من هؤلء يدعيه وما هذا أين الموحدين، على رقباء وجعلهم بل

عليه               الله صلى الرسول من شركه رغم طالب أبي موقف يقفوا أن هؤلء أعجز المؤمنين،
النظمة!                هذه ّفر تك ل الحركة هذه أن إذ ذلك، من أشد الطامة الحقيقة في ولكن ، وسلم؟

. مسلمون        أنهم على وتواليهم تعاملهم فهي ولذلك المرتدة،
رضاها              ()2 لنيل المتحدة للمم تتودد فهي الفغانية، طالبان حركة إلى المثال سبيل على أنظر

بشؤونها             تتعلق التي القضايا بعض في التدخل المنظمة هذه من المتكرر بطلبها وذلك
طالبان              حركة ممثل مجاهد الحكيم عبد قاله ما ذلك على المثلة ومن والخارجية، الداخلية
قندهار             في بها وهبطوا هندية طائرة مسلمون مسلحون خطف عندما المتحدة، المم لدى

أ       مجاهد الحكيم عبد قال أفغانستان، ال    في مكتب من مسئول الشئون   ممأن لتنسيق المتحدة
سيصل  إال الحد      ىلإنسانية صباح باكستان من قادما الطائرة   قندهار مشكلة لمتابعة

إ: ”ضاف أو المخطوفة نريد  قائل ال  أننا تحل المشكلة  أن المتحدة للنباء  “ [مم محيط وكالة
.م]26/12/1999بتاريخ 

ال  ونسبت ) فغانية أالوكالة إ(  الشريعة وكيل     إذاعة طالبان خارجية وزير قوله   ألى متوكل نهأحمد
ال   من القضية    أطلب في التوسط المتحدة .مم

وكيل     أو طالبان خارجية وزير جنوب     أعلن قندهار في للصحفيين المتوكل تربض  احمد حيث
الطائرة           مختطفي مع مناقشاتهم الهنود المفاوضون يواصل بينما السبت منذ ل” :الطائرة

قرصان أيواء إالبتة  نريد الوزير  أو. “ي التوصل     أوضح تم حال في الطرفين   إنه بين اتفاق لى
ال   إوال الركاب عن ال  إف )160 (فراج السلطات الخاطفين   أن ستسلم الدولية  إفغانية اللجنة لى

ال  بتاريخ     [حمرأللصليب للنباء محيط .م]28/12/1999وكالة

.!! الوقائع؟           هذه في الشريعة أحكام المتحدة المم ستطبق ترى يا فهل
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أخوة             لهم فهم ذلك ومع العميان، على إل والله يخفى ل ونحوهم وهندوس
ويجمع            والمودة والصداقة الخوة روابط بينهم تجمع بل بهم يكفروا لم وأحباء

       !! محكمتها    إلى الخصومة عند ويحتكمون الكفري المتحدة المم ميثاق بينهم
 . لهاي     في مقرها التي الكفرية

  ( يكونوا       (  حتى بالطاغوت الكفر والمهم الول التوحيد ركن حققوا ما فهم
( بالله          (  اليمان الخر بالركن جاءوا قد أنهم جدلً سلمنا إذا هذا “مسلمين
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السابع:  الفصل
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1)( : العراف  .42سورة
2)(  : البقرة  .233سورة
3)( : الطلق  .7سورة
4)( : التغابن  .16سورة
5)( : البقرة  .286سورة
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1()  : ج "   النبوية السنة منهاج : 123-110ص/ 5من ج    "  الفتاوى مجموع موجود بعينه ص/ 19وهو
215-225.

2() : المائدة  .44سورة
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1() : المائدة  .52-51سورة
2() : رقم  .7الحديث
3()  : ج  الباري .43ص/ 1فتح
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  إنه   خصلة  رجل     : . ،كذبت     .
 :      : . : . شيء   : كان.  قلت ذلك؟
   


             

   ،أعطيته        :     
     .  :        !
       : انظر.  قال     : . " صنع

.)1(اهـ
                 

     .         
 .             

“)2(        .
     –     – ” : :إّن   فقالوا
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    ..(72( .  وسائل      
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            :"

1()  : المعاد  .3/62زاد
2() : ج      الشريف العلم طلب في سنة.    922-919ص/ 2الجامع الثانية هـ.1415الطبعة
الية    )69( البقرة،  .111سورة
الية    )70( المائدة،  .3سورة
)71(  : ج    والنهاية البداية  .277ص  3انظر
الية    )72( النعام،  .19سورة
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: 71الصفحة ) 73( ج        المعاد زاد في وهي المذكور كتابه  . 60ص 3من
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1(). أسره           الله فك المقدسي محمد أبي للشيخ دين، الديمقراطية رسالة
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الثامن:  الفصل

مصلحة" التحجج شبهة الدعوة" بـ
الشرعية القواعد لتجاوز 

            ”  :          
                  :  

           “)(.
   ” :    :        

                
       :        
               
   )(.

             
      “)(.

  ” :            
      :     “)( .

       :”       
      


      

“)(.

      :  

  )(.    : 

    )(.   :       
)(.

    :”             
                

            “)(.

1() : ص   المسلول .331الصارم
2() : العراف  .33سورة
3() : ج   الفتاوى .471-470ص/ 14مجموع
4() : ج   الفتاوى .476ص/ 14مجموع
الحكام    ()5 أصول في .2/196: الحكام
.53يوسف: سورة  ()6
.29الروم: سورة  ()7
.50القصص: سورة  ()8
الحكام    ()9 أصول في .2/198: الحكام
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 (109(.

 :    

 (110(.. –    - :

الحكام    ()1 أصول في .2/200: الحكام
الحكام    ()2 أصول في .1/45: الحكام
3(( : النساء   .65سورة
الحكام    ()4 أصول في .1/97: الحكام يسير   باختصار
الفاسد              ()5 القياس استخدم فللمصحة هذا، زماننا في عظيمة لفتن سببا المر هذا أصبح وقد

والنهي            بالمعروف المر وعطل الدين، وأصول الراسية القواعد وردت النصوص، موارد في
بالمشركين           واستعين شركية، ورايات عمية رايات تحت الجيوش وسيرت المنكر، عن

. عظيمة            فتنة فعل فكانت والمفسدة، المصلحة بحجة كان ذلك وكل وغيرهم، والمارقين
6() . للشاطبي  العتصام
الية    )108( النعام،  .38سورة
الية    )109( القيامة،  .38سورة
الية    )110( المؤمنون،  .115سورة
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الية    )112( النعام،  .103سورة
1(). دين   الديمقراطية
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1()  :  " ج        بتصّرف الشريف العلم طلب في الجامع كتاب من .604-602ص/ 2مأخوذ
2() : الشورى  .46سورة
3()  : البقرة  .286سورة
4() : النساء  .115سورة
5() : العراف  .3سورة
6()  : العرب  .15/411لسان
7() : الممتحنة  .1سورة
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1()  : التوبة  .24-23سورة
2()  : العرب  .15/407لسان
3()  : النفال  .75سورة
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      أولياء، والنصارى اليهود اتخاذ عن المؤمنين سبحانه فنهى
  وهكذا      المجوس  ،لوثان   فإن   ا
  القباب عبادة      ،بشرك     باَن 

        الخائف،   يفّرق    واتضح
             فزال  

  )1(          
       :        

      .
   :        التاسع: الدليل

   سخط            
     


      الُمكره   

             
    .!غيره؟

 :العاشر   :        
            
               




  

            

   

           .
 الحادي :    :    
      لية       ا

                
               
            
             
.

 الثاني :    :      
               

       ،لعظم           ا
          :     
     


        : .   

   .            
 :             

               
  


              

              


               


 

1()  : تعالى   قوله  يقصد              
      ...   .  
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منهم                  ()1 كفر هو ما طلب أو للكفار كفرية وعود إعطاء مجرد أن يدعي من على رد هذا وفي
. قاله            الذي ذلك يفعل لم ما القائل كفر عليه يترتب ل باللسان
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1()        ” : ورسوله؟      الله إلى أقرب الحزبين أي يخفى ول أعلم والله والصواب الطبعة، في هكذا
والخمور            واللواط والقحاب والقباب الوثان أهل من الزكاة وإيتاء الصلة إقام أهل

.“ الزكاة؟!        وإيتاء الصلة وإقام الخلص أهل أم والمنكرات؟
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1()  :   : ص  الجهاد كتاب السنية .69-57الدرر
2()  :" ج  "     الشريف العلم طلب في الجامع كتاب .636-633ص/ 2من بتصّرف 
العرب "انظر ()3 منظور،   "لسان صادر   404 - 402/ 15لبن دار ط ،.
البيان  ()4 .2/111 :أضواء
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الباري  ()1 .12/314:فتح
الفوائد " ()2 القيم  "بدائع .3/69 :لبن
المفيدة " ()3 عبد  "الرسائل سحمان     للشيخ بن سليمان جمع .284ص :اللطيف،
القرطبي  ()4 .4/57 :تفسير
كثير   ()5 ابن .1/357: تفسير
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البغوي  ()1 .1/336 :تفسير
.52-51 :المائدةسورة  ()2
3()  : ج     الشريف العلم طلب في .636-633ص/ 2الجامع
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الباري  ()1 .12/311 :فتح
الباري  ()2 .12/311 :فتح
الباري  ()3 .314و 12/312 :فتح
الصنائع " ()4 .9/4479 :للكاساني "بدائع
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والتباع     "()1 السنة أهل عن عتيق   "الدفاع بن و 32صـ  :لحمد التوحيد "، ضمن 419صـ  ":مجموعة
أيضا       عتيق بن لحمد عشرة الثانية .الرسالة

.106:النحلسورة  ()2
الباري ف ()3 .12/312 :تح
4()  :" ج         "      الشريف العلم طلب في الجامع كتاب من مأخوذ هنا إلى الكراه تعريف بداية /2من

.620-619ص بتصرف  ،
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والتباع    " ()1 السنة أهل عن عتيق    "الدفاع بن حمد الكريم    32-31ص :للشيخ القرآن دار ط ،
هـ.1400

- 74 -



      :
           

           

    -         – ”   
      !         

               
    )(          

                  
              

             
              
            
   ! !    :        

      –    –        
    )    (       

      :            
)( “             ” :

               
    


         

            
           ...–    –

            )(   
 )(.“

الجماعة                ()1 دعم جواز عدم في بيانا أنزل فقد فاحش، تناقض في وقع قد الكلم هذا وقائل
الجزائر،             في الكافر المرتد العلماني النظام ضد قتالها في الجزائر في المسلحة السلمية

يشن                  بدأ ثم خوارج، وأنهم التكفير في غلو من الجماعة هذه منهج في ما ذلك سبب أن وذكر
على                 ذلك حّرم أن وبعد والن الجماعة، هذه ودعم معها القتال عن دافع من كل على هجوما

البواح              الكفر يظهر ممن منها سوءا أشد هو لمن ذلك أجاز المسلحة السلمية الجماعة
في                السنة أهل إلى نسبه بما هذا لفعله يستدل مضى ثم وهابيين، أنهم بحجة أمثاله ّفرون ويك

أيديهم               في ألعوبة المر أصبح وهكذا المرتدين، ضد الخوارج راية تحت القتال من الزمان ذلك
 . ونزواتهم       أهواءهم ليوافق عاما ويحرمونه عاما ّلونه يح

2()              ! ضربه،    إثم عن أحله قد حنبل بن أحمد السنة أهل إمام كان وإن ، الرواية؟ هذه تصح هل
ارتكاب                وهل عليه، الناس وإكراه القرآن بخلق القول إثم من الله أحله قد ترى يا فهل

.!! قلعة؟               أو مدينة فتح بمجرد إثمه يزول حتى الدرجة هذه إلى يهون أمر والكفر الشرك
القبور              ()3 وحجاج والتصوف والبدع الجهل أهل جعل تيمية ابن أن يفهمنا أن القائل يريد

النتيجة             إلى فانظر الزمان، ذلك في المنصورة الطائفة هم والفجور الفسق وأهل وعبادها
العلماء،              فتاوى حقائق إلى للوصول التاريخ كتب اعتماد من الكاتب إليها وصل التي المزرية

. شرعية     أحكام لستنباط عليها والستناد
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             » : 
            

            «)1(  
    :      » :     
       :  .«    »  :  .  

«2              
             :
                   )(

        » :        
    «  )(         
                   
    .!     

 :
  –        


       

              
                

 

               

               )(  
       



       

               .
       :

   








  




    


   



 –               
              
                

رتبته                 )) 4 كانت مهما واع باحث أي أن ومعلوم هنا، ذكره لما مصادر أية يذكر لم الكاتب وهذا
. ويوثقها     المراجع يذكر أن يحرص

1()  :   : الحديث  رقم أحمد .16521رواه
2)(  :   : الحديث  رقم أحمد .2565رواه
3)(  : عمران   آل .7سورة
4)(  :   : الحديث  رقم البخاري .4183رواه
5)(  :" ج "    القيم ابن قصيدة شرح .498-497ص/  1انظر
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كتاب   ()1 و    لعبد "السنة"انظر أحمد، بن وكتاب     "السنة"الله الللكائي، وكتاب "العلو"للخلل،
كثير   وغيـرها .للذهبي

الغفار   " ()2 للعلّي ّو العل السلمي    155ص: للذهبي "مختصر المكتب ط .هـ1401،
3()      " عبد     "     بن القادر عبد للشيخ الشريف العلم طلب في الجامع كتاب من القوسين بين ما

ج  .487ص/ 2العزيز،
4()  : ج        حنبل بن أحمد بن الله لعبد السنة : 102ص/  1كتاب ص.   أيضا 131-101انظر
5()  : ج        حنبل بن أحمد بن الله لعبد السنة : 103ص/  1كتاب ج.   أيضا .219-109ص/ 2انظر
6()           ” : وكان   العلوم، أنواع يحب وكان المأمون، الله عبد الناس على وولي القيم ابن قال

لها              وأقدم يونان، كتب بتعريب حب عليه فغلب العلوم، في المتكلمين بأنواع عامرا مجلسه
إليه،               جلب فيه سوق ما سوق والملك الناس، بها واشتغل له، فعربت البلد من المترجمين

بالحبس              وتبعهم أقصاهم قد الرشيد أبوه كان ممن الجهمية من جماعة مجلسه على فغلب
وعاقبهم             إليها الناس ودعا واستحسنها فقبلها وقلبه أذنه في التجهم بدعة فحشوا والقتل،

فقام               أحمد المام ضرب الذي وهو المعتصم، إلى بعده المر فصار مدته تطل فلم عليها،
 :  ] “ ج     المرسلة الصواعق فعله تصوب والجهمية بعده ].1072ص/ 3بالدعوة

7()  : ص        التعطيل وأصحاب الجهمية على والرد العباد أفعال : 13خلق ص.  .24-7انظر
8()  :   : ص    الجهاد كتاب السنية الدرر عن .69-57نقل النجدي.     سليمان للشيخ والقول

- 77 -



                
 .!
  


            

             

 

              
   /           

             
      .

 -               
                
        


   


 .

 –       !      
                

                
              
              

             .
      ” :         
       :           
 » :               
          .«   :   




              
        .  :       
        “)(.

             
                 

  » :            
           

           «)(.
              

   ”        " "  
             
              
   .    –     –    

               

1()  :   : الحديث  رقم البخاري .6413رواه
2()  :   : الحديث  رقم أحمد .16521رواه
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1()  :" ج  "     الشريف العلم طلب في الجامع كتاب .969ص/ 2من بتصرف  ،
2()  : النفال  .53سورة
3()  : الرعد  .11سورة
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1()  : الحزاب  .23سورة
2)(  :   : الحديث  رقم أحمد .17680رواه
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الخاتمة:
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     "            
                إلى منسوبة فإنها الجاهلية من فإنه

سبيل            يعرف لم فمن الجهل من فهو الرسول خالف ما وكل الجهل
سبيل             من أنها سبيلهم بعض في يظن أن أوشك له ِبن َت َتْس ولم المجرمين
والعلم.             العتقاد باب في كثيرة أمور من المة هذه في وقع كما المؤمنين

من            أنها يعرف لم من أدخلها والكفار المجرمين سبيل من هي والعمل
ما            منه واستحل خالفها من ّفر َك و إليها ودعا المؤمنين سبيل في سبيلهم

والخوارج            والقدرية الجهمية من البدع أهل لكثر وقع كما ورسوله، الله حرمه
وأشباههم   . والروافض خالفها        من وكفر إليها ودعا بدعة ابتدع ممن

    : سبيل       له استبان من الولى فرق، أربع الموضع هذا في والكراهة
الخلق،          أعلم وهؤلء وعمل علما التفصيل على المجرمين وسبيل المؤمنين

  : من  الثانية بسبيل       الفرقة وهؤلء النعام أشباه من السبيلن عنه عميت
     : معرفة      إلى عنايته صرف من الثالثة الفرقة أسلك، ولها أحضر المجرمين

والمخالفة           الجملة حيث من ضدها يعرف فهو ضدها دون المؤمنين سبيل

- 81 -



. باطل        فهو المؤمنين سبيل خالف ما كل -  وأن أن-     والمقصود قال أن إلى
تعرف             أن يحب كما وتبغض لتجتنب أعدائه سبيل تعرف أن ُيحب سبحانه الله

مال           والسرار الفوائد من المعرفة هذه وفي وتسلك لتحب أوليائه سبيل
الله   إل .)1(ـاه “يعلمه

وراء            وانساقوا ِدعوا ُخ قد المسلمين أن إلى نصل الرسالة هذه نهاية وفي
وقاتلوا            الصراح، الكفر طياتها في تحمل شرعية، غير قتال رايات من كثير

أنهم             يحسبون وهم المجرمين سبيل في فقاتلوا معهم، القتال يجوز ل من مع
بر             كل مع بالقتال وتارة الصائل بدفع محتجين تارة الله، سبيل في يقاتلون

وغير         ومستدعياتها، بالسياسة وتارة والمفاسد، بالمصالح أخرى وتارة وفاجر
. الرسالة      هذه في ّندناه ف مما ذلك

ُيقتلون         و دماؤهم تسيل المسلمين شباب رأينا الباطلة الحاجيج وبهذه
الكافر           راية أو المرتد، العلماني المصري النظام راية عن يدافعون وهم

حماس      حركة أو عرفات ياسر )     )2(المرتد ) في  الله حزب راية أو الوطنية
مجددي          الله صبغة راية أو اليهود، ضد قتالهم في قادة    )3(لبنان من معه ومن

وسياف   حكمتيار الديمقراطية       )4(التنظيمات إلى يدعوا الذي العلماني راية أو ،
الله            أعداء توالي التي القبورية طالبان حركة راية أو مسعود، شاه أحمد

 ( ) أو         ، المتحدة الملحدة المم إلى للنضمام وتتزلف قضاياها في ّكمهم وتح
صدام             المرتد راية أو العراق ضد قتاله في المريكي السعودي النظام راية
عزت             علي الخر العلماني راية أو إيران، ضد أو السعودي النظام ضد حسين
قتاله            في الصومالي عيديد المرتد راية أو الصرب، ضد قتاله في بيكوفيتش

راية            أو الروس، ضد قتاله في مسخادوف العلماني راية أو المريكان، ضد
الجنوبي            اليمن ضد قتاله في اليمن حاكم صالح الله عبد علي أو )5(المرتد ،

راية           أو الجنوب، في النصارى ضد الكافر السوداني النظام مع القتال
راية           أو المرتد، السوري النظام ضد قتالهم في صدام وحليفهم الخوان

  !! كردستان  في السلمية والثورة     )6(الحركة الجزائرية الثورة ذلك وقبل ،
في           تذهب وأموالهم وأرواحهم المسلمين جهود جعل مما ًا، جر وهلم الليبية،

الضربات،           للمسلمين نصره عند يكيل من وتمكين الله، أعداء أولياء تمكين
طواغيت،            أيدي بين جديد من أنفسنا نجد ثم والعلقم، الشوك بعدها ونجني

بل             الدرس، نتعلم ول نعتبر، ل وللسف لكننا الصفر، نقطة إلى ثانية ونعود
سبب            وذلك تقويمها، أراد من نحارب بل عليها، ونصّر أخطائنا في نتمادى

1()  :    . ص  القيم لبن الفوائد يسير .111-108باختصار
حيث             ()2 المرتدة، الفلسطينية بالسلطة علقتهم عن هؤلء يقوله ما نذكر أن هنا وحسبنا

. محرم     الفلسطيني الدم أن يقولون
3() . الولياء          من أقطاب أربعة يسيره الكون أن يؤمن الرجل وهذا
4)(  ] "        " : صحفي  تصريح طالبان حركة على حصاره بتشديد المتحدة المم نطالب سياف قال

      [ شاه       وأحمد هذا سياف حقق وقد ، نشراتها إحدى في المقاتلة السلمية الجماعة نشرته
كيف             أدري فل والخذلن، الكفر في قياسيا رقما الفغانية المعارضة ورائه ومن مسعود

وشيوخه،           ونسائه بأطفاله الفغاني الشعب يحاصر أن الرديئة المخلوقات هذه استساغت
لشعوبهم،         المعاناة من بمزيد المتحدة المم يطالبوا وأن        .

5() . الضررين     أكبر دفع بحجة وذلك
الديمقراطي،            ()6 العمل في ويشاركون طالباني مع وتارة بارازاني مع يتحالفون تارة وهم

. المستعان  والله
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         . سوءا،   حالنا ويزداد فتقا، جراحنا ويزداد المحنة، بعدها وتشتد لنا الله خذلن
عن            ونحن لنا يستجاب وأنى لنا، يستجاب فل الله فندعو أزماتنا، وتتفاقم
نريد          أهواؤنا، تحكمنا مخالفون، ولمره ناكبون، صراطه وعن غافلون، هديه

نستعلي           أن بدل فنتبعه شروطه، علينا يملي وواقعنا نركبها، جاهزة حروبا
بالله            اليمان حقيقة نفهم لم ولننا إيماننا، وضعف صبرنا، لقلة وذلك عليه،

نجتنبه             حتى بالطاغوت الكفر حقيقة نفهم لم ولننا يجب، كما به نؤمن حتى
. يجب  كما

في             أجرا ول الدنيا، في نصرا تثمر ل الرايات هذه أمثال مع والقتال
وأن          )1(الخرة الباطلة، الرايات هذه مثل نجتنب أن شرعا علينا فالواجب ،

يدركنا           حتى شجرة بأصل نعض أن ولو ومفاصلتها، مفارقتها على نصبر
قذفوه            أطاعهم من جهنم أبواب على دعاة فهؤلء ذلك، على ونحن الموت

    : ” : الخير         ذلك بعد فهل قلت يقول اليمان بن حذيفة حديث في ورد كما فيها،
.«          »  :  . فيها  قذفوه إليها أجابهم من جهنم أبواب إلى دعاة نعم قال شر؟ من
.«     »  :  . بألسنتنا:      ويتكلمون جلدتنا من هم فقال لنا صفهم الله رسول يا قلت
.«    » :  . وإمامهم:      المسلمين جماعة تلزم قال ذلك؟ أدركني إن تأمرني فما قلت

    » :  . ولو:        كلها الفرق تلك فاعتزل قال إمام؟ ول جماعة لهم يكن لم فإن قلت
“« ذلك          على وأنت الموت يدركك حتى شجرة بأصل تعض .)2(أن

أي:         ” بألسنتنا ويتكلمون السلم، ظاهرهم أي جلدتنا من فهؤلء قلت
  :  . بد         فل قلت جهنم في قذفوه واتبعهم أجابهم ومن والسنة، والكتاب بالسلم

النخاع           إلى الجلد من إسلمية السلمي العمل في القيادة تكون وإل )3(“أن ،
و          الباطلة، الرايات تلك مع القتال وعدم والمفارقة، الجتناب قال ينبغي قد

شرح     في حجر :ابن وسلم     عليه الله صلى »:قوله كلها «    الفرق تلك فاعتزل
يتبع            ” فل أحزابا الناس فافترق إمام للناس يكن لم متى أنه الحديث وفي

في            الوقوع من خشية ذلك استطاع إن الجميع ويعتزل الفرقة في ًا أحد
.)4(“الشر
مجاهدة              مؤمنة طائفة تزال ل أنه نؤمن فإننا هذا من الرغم على ولكن

ل             الطائفة وهذه فيه، وتجاهد به وتأمر وتتبعه، الحق تعرف المة، هذه من
المنصورة،          بالطائفة المعروفة وهي الدجال، آخرهم يقاتل أن إلى تنقطع

       ” : ل      وسلم عليه اللهم صلى النبي قول باب سماه بابا لهذا البخاري بوب وقد
 “ وفي           ، العلم أهل وهم يقاتلون الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تزال
      : وسلم        عليه اللهم صلى النبي سمعت الله عبد بن جابر عن مسلم صحيح

      » يقاتلون:  أمتي من طائفة تزال ل الحق يقول يوم   على إلى ظاهرين
أميرهم            فيقول وسلم عليه اللهم صلى مريم ابن عيسى فينزل قال القيامة

« المة              هذه الله تكرمة أمراء بعض على بعضكم إن ل فيقول لنا صل .)5(تعال

الذي               ()1 تيمية ابن قول وفي الرسالة، هذه مقدمة في العمل قبول شروط في ورد كما
.   / الرابعة    المسألة الرابع الفصل في أوردناه

2()  :   : رقم  حديث البخاري .3338صحيح
3() : ص     العدة إعداد في ).460العمدة الكتاب. (   آخر في
4() : ج   الباري .37ص /13فتح
5()  :   : رقم  حديث مسلم .225رواه
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 » : يبرح            لن قال أنه وسلم عليه اللهم صلى النبي عن سمرة بن جابر وعن
عليه   هذا  يقاتل قائما تقوم     الدين حتى المسلمين من عصابة

.)1(الساعة»
عليه             اللهم صلى النبي سمعت قال معاوية سمع أنه هانئ بن عمير وعن

     » : أمة  أمتي من يزال ل يقول الله  وسلم بأمر كذبهم    قائمة من يضرهم ما
“ ذلك          على وهم الله أمر يأتي حتى خالفهم من .)2(ول

       : اللهم      صلى الله رسول عند جالسا كنت قال الكندي نفيل بن سلمة وعن
        : السلح    ووضعوا الخيل الناس أذال الله رسول يا رجل فقال وسلم عليه

      . عليه       اللهم صلى الله رسول فأقبل أوزارها الحرب وضعت قد جهاد ل وقالوا
         »  : أمة   أمتي من يزال ول القتال جاء الن الن كذبوا وقال بوجهه وسلم

منهم          ويرزقهم أقوام قلوب لهم الله ويزيغ الحق على يقاتلون
إلى             الخير نواصيها في معقود والخيل الله وعد يأتي وحتى الساعة تقوم حتى

أفنادا            تتبعوني وأنتم ملبث غير مقبوض أني إلي يوحى وهو القيامة يوم
« الشام        المؤمنين دار وعقر بعض رقاب بعضكم .)3(يضرب

المر          ورد التي الطوائف من المنصورة الطائفة ُتخصص الحاديث وهذه
” : حجر       ابن قال فقد نصرتها، وعدم :   باعتزالها وما   الحديث هذا بطال ابن قال

ل              حتى الرض أقطار جميع في كله ينقطع الدين أن به المراد ليس أشبهه
يضعف              أنه إل الساعة، قيام إلى يبقى السلم أن ثبت لنه شيء، منه يبقى

      »     . على    يقاتلون أمتي من طائفة تزال ل حديث ذكر ثم بدأ كما غريبا ويعود
       : الخرى»   الخبار تخصيص الحديث هذا في فتبين قال الحديث،  .)4(“الحق

”  : العزيز       عبد بن القادر عبد الشيخ الدين     قال بأمر قائمة طائفة فهذه
ول            خالفها من يضرها ل بأنها َبّشرة ُم والظهور، بالنصر موعودة عليه، تقاتل

الله          رسول لدن من انقطاع بل باقية خذلها، آخرها    من يقاتل أن إلى
    . النبي      يأمر فهل السلم عليه عيسى مع هذه   الدجال باعتزال المسلمين

الدين؟    بأمر القائمة قوله        !الطائفة ُحِمَل إذا إنه نقول فنحن :ولذلك
        « أنه«    كما الحديث بهذا ُمَخّصص فإنه العموم، على كلها الفرق تلك فاعتزل

المام        -    - غيبة في شيعا الناس افترق فإذا الناجية، الفرقة بحديث ُمَخّصص
هذا            أمانة بحمل وتقوم الناجية الفرقة منهج ِبُع ّت َت الفرق أي المسلم فينظر

فيلتزمها     ذلك على وتجاهد .)5(“الدين
رايات           في النخراط من والحذر العتزال الحوال هذه مثل في فالصل

فيتبعها          المنصورة الطائفة المسلم يجد أن هو الخاصة والحالة فاسدة،
الطائفة      وهذه رايتها، تحت الحاديث     –ويقاتل في ورد على  «–وكما تكون

به»             وعملوا إليه اهتدوا تعالى لله الخالص بتوحيده الدين هذا هو الذي الحق
«     »     « عليه «   يقاتل قائما الدين هذا عندهم تجد رأيتهم إذا ، الله بأمر قائمة فهي

1()    : رقم  حديث مسلم .3546رواه
2()  :   : رقم  حديث البخاري .6906رواه
3()  :   : رقم  حديث النسائي .3505رواه
4() : ج   الباري 76ص /13فتح ج      ،77 في ذلك مثل ذكر .19ص /13و
5() .  /   :" المارة  "    الثالث الباب العدة إعداد في العمدة كتاب من
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مصالحهم          ول أهواؤهم ّيرهم تس ل وقواعده بشرعه يلتزمون فهم رجالهم،
  » لهم           الله ويزيغ وسلم عليه الله صلى قوله وفي تعالى، الله أمر خلف

       « المرتدين    ستقاتل الطائفة هذه أن إلى إشارة منهم ويرزقهم أقوام قلوب
        « ل    « لكن وغرباء، قلة هؤلء أن إلى إشارة طائفة قوله وفي أموالهم، وتغنم

. الحديث             في ورد كما خالفهم من ول خذلهم من يضرهم ول غربتهم تضرهم
والقتال          واتباعها فيها النخراط ينبغي الطائفة أو الجماعة هذه فمثل

المنحرفة           الجماعات فليعتزل الجماعة هذه مثل يجد لم ومن رايتها، تحت
وليدع           علمه الذي الحق على وليبق ذلك، على وليصبر الفاسدة، والرايات

علم            من عدته للمر ُيعد ول عليه، المسلمين وتجميع نشره على وليعمل إليه
الله           سبيل في للجهاد وليعد والقتال، بالحرب وعلم بالواقع وعلم بالشرع
فهو            وحده بقي وإن وهجروه، الناس حاربه وإن أنه وليعلم عدته، تعالى

غربته،      في المصيب وهو : الجماعة الله     رحمه القيم ابن ما  ”قال أحسن وما
كتاب            في شامة بأبي المعروف إسماعيل بن الرحمن عبد محمد أبو قال
        " الحق   لزوم به فالمراد الجماعة بلزوم المر جاء حيث والبدع الحوادث

    " الذي         هو الحق لن كثيرا له والمخالف قليل به المتمسك كان وإن وأتباعه،
النبي        عهد من الولى الجماعة عليه أهل       كانت كثرة إلى نظر ول وأصحابه،

 "  :         . ًا  معاذ ْبت َصِح عنه الله رضي الودي ميمون بن عمرو قال بعدهم البدع
أفقه            بعده صحبت ثم بالشام، التراب في واريته حتى فارقته فما اليمن،

  : بالجماعة،          عليكم يقول فسمعته عنه، الله رضي مسعود بن الله عبد الناس
  : عليكم            َيلي َس يقول وهو اليام من يوما سمعته ثم الجماعة، على الله يد فإن

الفريضة،          فهي لميقاتها، الصلة ّلوا َفَص مواقيتها، عن الصلة يؤخرون ولة
 :      : ما       أدري ما محمد، أصحاب يا قلت قال نافلة، لكم فإنها معهم وصلوا

:   .     :  .   : تقول  ثم عليها وتحضني بالجماعة تأمرني قلت ذاك؟ وما قال تحدثونا؟
وه    وحدك، الصلة وه     يصلي الجماعة مع وصل : يالفريضة، يا   قال نافلة؟

ما             تدري القرية، هذه أهل أفقه من أظنك كنت قد ميمون، بن عمرو
 .    :    :   : الجماعة  الجماعة فارقوا الذين الجماعة جمهور إن قال ل، قلت الجماعة؟

  "     " فخذي      على فضرب أخرى طريق وفي وحدك كنت وإن الحق، وافق ما
     . طاعة:       وافق ما الجماعة وإن الجماعة فارقوا الناس جمهور إن ويحك، وقال

     "  :     " بما   فعليك الجماعة فسدت إذا يعني حماد بن ُنعيم وقال ، وجل عّز الله
الجماعة            أنت فإنك وحدك، كنت وإن تفسد، أن قبل الجماعة عليه كانت

وغيره"    البيهقي ذكره .)1(“حينئذ

فإنك             الزمان، هذا في غربتك وتجرع وحدك، كنت ولو الحق على كن نعم
لذة             تصبح وغصصها غربتك آلم أن ستجد تحمله الذي الحق قدر تعرف حين

الصلة           عليه الرسول وسيرة ابتدائه، عند الدين بغربة وتذكرك قلبك، تنعش
. القهار         الواحد بالله فقط قلبك يتعلق وعندها فيه، والسلم

1() : ص      الشيطان مصايد من اللهفان 82إغاثة العلمية       ،83 الكتب دار ط القيم هـ.1407لبن

- 85 -



الصراط           عن الناكبين الضالين كثرة يغرك أن المسلم أخي إياك فإياك
الله           صلى الرسول غربة وتذكر القليلين، دين الدين فهذا السالكين، وقلة

لك             سيكون ماذا انظر ثم الدين، هذا وأعلم أئمة غربة وتذكر وسلم، عليه
. الخلد         جنات في بهم الله جمعك إن النعيم من

  ”  : زبدة         أن فتبين الله رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ قال وقد
له            شريك ل وحده بعبادته الله توحيد هي النبوية والدعوة اللهية الرسالة

السيف            وتجريد العداوة بشدة إل يستقيم ل كسرها أن ومعلوم الوثان وكسر
أمر             أنه وفهم التوحيد من المراد فهم أنه أيضا وفيه الرسالة، زبدة فتأمل

 :  .   :  .!     : إن     فأجابه وعبد حّر قال هذا؟ على معك من قال هذا ولجل غريب، كبير
إل            ذلك على يتبعه ولم له مخالفون والعامة والملوك والعباد العلماء جميع

الباطل               وأن القليل أقل مع يكون قد الحق أن على دليل أوضح فهذا ذكر، من
. الرض   يمل قد

   - الله      رحمه عياض بن الفضيل در :   –ولله من   تستوحش ل يقول حيث
   . قوله        منه وأحسن الهالكين لكثرة بالباطل تغتر ول السالكين، لقلة الحق

             تعالى: 
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1() : ص   والمستفيد .9-8المفيد
2() : ص   والمستفيد .25-24المفيد
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1() : والمستفيد   .27المفيد
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 ذلك وراء    بقلبه     بلسانه جاهدهم  مؤمن فهو بيده
ليمان انتهى»  حبة ا .)2(“العالمين      خردل

   نظما  :
 لموات   كا

زمان    الغرباء

   

  والطغيان

   نصرة 

 توحشنك   

     

     

   

   وارث  

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
المرسلين خاتم على والسلم والصلة






2() : ص   المستفيد .68-60مفيد
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ماتريدية             ()1 ديوبندية فهم وقادتها، وعلماؤها الفغانية طالبان حركة تتبناها التي العقيدة وهذه
صوفية.

2 )(     " السماء      توحيد من وموقفهم الماتريدية كتاب صاحب الفغاني السلفي شمس
: من"         كل مناقشتها على أشرف ماجستير رسالة وهي ، والصفات

1 –. العبود       الله عبد بن صالح الدكتور
2 –. الحوالي       الرحمن عبد بن سفر الدكتور
3 –. الثري      مراد بن الكريم عبد

. الخيران   هم والمناقشان
3()  : ص         المسالك لوجز مقدمته في البنوري به صّرح : 9كما ج    سبق ما وانظر .265ص/ 1،
4()  :"  " ص      الحج فضائل المثال سبيل على وغيرها، 213، 182-181، 133-131، 104-102انظر

   " نصاب"  (         تبليغي ضمن وسلم عليه الله صلى الله رسول على الصلة فضائل درود فضائل و
 :( ص(   ومنهجه التبليغ العرب       151-150، 138، 126نصاب إخواننا كبعض ذلك في يشك ومن ،

وجماعة            للهللي سراج إلى وليرجعوا العجاب عجب على ليطلعوا الصفحات، تلك فليترجموا
 : تحفته        في لهم الفنجفيري فإكبار أسلم لمحمد .297-291التبليغ توحيده     فساد على دليل
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1()  : (30-29المهند  المدني         أحمد حسين العلمة الشيخ ألف وقد ،1377" الشهاب)   مؤلف هـ
 " باللغة"      "     السلم في والتصور السلوك أهمية بعنوان كتابا والخرافات بالبدع المكتظ الثاقب
حقيقة               يتبين وغيره وبهذا الثاقب الشهاب خطر مع الكتاب هذا خطر يخفى ل مطبوع العربية،

. الديوبندية  توحيد
2()  : . 45-44المهند 
3() . يقظة        الموات ولقاء الوجود وحدة خرافات من
4()  : ص  : 41، 35-34المهند   "  " زكريا   للشيخ حج فضائل وانظر التبليغ   204، جماعة إمام ،

الديوبندية.
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1()  : البريلوية   .82-80أنظر الله       رحمه ظهير إلهي إحسان للعلمة
2()  : الثاقب    الشهاب .54، 53، 52أنظر أحمد     حسين الهند للشيخ
3()  : حج   : 104فضائل   : الخليل  تذكرة وانظر ،369 ،370.
4()  : . 45المهند 
5()  : ج   الباري .434ص/ 3فيض الحاشية  ،
6() . الديوبندية          كبار من معروفا كونه مع ترجمته أجد لم
7()       "  "   . في      ترجمته عظيم صوفي كبير عالم المة حكيم بـ ملقب الديوبندية أئمة كبار من هو

 :" ج"  الخواطر ": 58-57ص/ 8نزهة  " السماع  تشنيف و ،97.
ج             ()8 انظر يعبد، وثن قبره الجشتية، الصوفية إمام الجشتي الدين معين في  175ص/ 1هو وما

.275-274ص/ 3ج
9()             : لمثال  وتكذيب السلم، إلى المنتسبين في الكبر الشرك بوجود واضح اعتراف هذا قلت

.!! ؟        .... ولكن إنكاره، عليهم يجب وكان المالكي والعلوي الكوثري
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1()  :" ص "        الديوبندي الميرتهي إلهي عاشق محمد للشيخ الخليل .372-371تذكرة
2()  :"  "  " ص "  نصاب تبليغي ضمن درود .138فضائل
الرفاعية               ()3 الصوفية إمام البطائحي المغربي الرفاعي أحمد بن علي بن أحمد العباس أبو هو

)578 :     . ج)          النبلء أعلم سير راجع ضلّل مردة أتباعه ولكن السيرة حسن نفسه في كان ، هـ
.80-77ص/ 21
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1()   :          : عن  عبارة عندهم وهو القبورية، الخرافية الصوفية البدع أهل مصطلحات من القطب
وهو               لدنه، من العظم الطلسم أعطاه زمان، كل في الله نظر موضوع هو الذي الواحد

الفيض             قسطاس بيده الجسد، في الروح سريان والظاهرة الباطنة وأعيانه الكون في يسري
 :"  "] . ص    الجرجاني تعريفات أيضا الغوث وهو ].337العم،

2()   :" ص "  حج ": 131-130فضائل  "  " ص "  نصاي تبليغ ضمن درود فضائل ،151.
3()  :" ثلثة     "  أرواح في السطورة هذه .261انظر الديوبندية       كتب أهم من الكتاب وهذا ،
في            ()4 الكيلني أحسن مناظر الشيخ ألف الفيلسوف، والمام المتكلمين برئيس لقبوه

        " في    "  ترجمته راجع القبورية، الفكار من مليء وهو قاسمي سوانح سماه حافل كتابا ترجمته
 :" ج"  الخواطر ج     393-391ص/ 7نزهة في تقدم ما وانظر .264ص/ 1،
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1() .   : أفعل    أنا معناها فارسية جملة
2()  : ثلثة   .227-226أرواح
3()  :( ج    (   الكتاب هذا من سبق ما ج 82-73ص/ 3انظر ج 426-423ص/ 1، .123ص/  3،
4()  :    " الديوبندي " القبوري للداجوي في      16، 12البصائر الفاجرة الماكرة المقالة هذه وأصل ،

 :" ج" !.152ص/ 1المطهري والتبليغية      الداجوي بين الفرق فما ،
5()  : ج           المصابيح مشكاة على الديوبندي الغورغوشتوي الدين نصير المحدث الشيخ /1حاشية

الدهلوي       (169ص الحق عبد الشيخ عن نقل ج)    1052، سبق ما انظر الفرق  322ص/ 1هـ فما ،
.! والتبليغية؟     الديوبندية وبين الداجوية بين

6()  :     " ص  "  المدني أحمد حسين للشيخ الثاقب الشهاب ج      59انظر في قريبا تقدم ما وراجع ،3/
.309-308ص
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.
رحمه               ()7 الجنجوهي أحمد رشيد المام العلمة الشيخ حول نسجوه ما المثال سبيل على انظر

": 1323الله ( ج)  "  الرشيد تذكرة في .227ص/ 2هـ الديوبندية    تعرف حتى ،
1()  :" ص  "   ّند المف على المهند .37انظر الديوبندية    إمام للسهارنفوري ،
2()  : ص   الثاقب .57-56الشهاب الديوبندية       إمام أحمد حسين الهند لشيخ
3()  :" ج  "  الباري فيض . 435-434ص/ 3انظر الحاشية   مع ،
4()  : ص   الثاقب .66، 65، 62، 56، 54، 51الشهاب الديوبندية   لمام ،
5()  :      "    " ص  الديوبندي الكيرانوي أحمد حيب للشيخ الفقه علوم في "4قواعد المقدمة   وهي ،

.      " الديوبندي   العثماني أحمد ظفر للشيخ السنن لعلء الثانية
6()  : ص    ّند المف على .46-45المهند والتبليغية     الديوبندية أئّمة لحد
7()  :    "    " ص  العثماني أحمد لظفر الحديث علوم في "  285قواعد لعلء  الولى المقدمة ،

ص" :  .462السنن الكوثري       غدة أبي تحقيق مستقلة، المطبوعة ،
8()  :" ج "  الباري .171-170ص/ 1فيض الكاشميري    عصرهم لمحدث
9()  : ص   الثاقب .42الشهاب والتبليغية      الديوبندية أئمة كبار لحد

- 95 -



          .
   


   –  "  "–    

  

   ""        

   –   –       
             


 

         :    



    

  .!!




     

  .

   "  "  

" " 


    

"   "         
   .



  


            .




         "  "
" :        


    


  

  

             ")(.

.
 :] /  -.[

          : 
             

               
          

  .
 –      ) (     
:
”             
              
              
     "    “"  : 
   :        ... 

   )("      

    

               "
 "  )( “

1()  " "   " "   "    " لرشد   الزلزلة في بديوبند التجلي مجلة مدير العثماني عامر الشيخ محاكمة انظر
 : ص  البريلوي .193-182القادري  " بديوبند    " التجلي مجلة عن نقل

2()    . ج       الكتاب هذا انظر ديوبند جامعة ومؤسس الديوبندية إمام .264ص/ 1هو
3() : المفند    على : 39-38المهند نقشه      في المدني خرافات وانظر ،103.
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1() : ج   الباري : 83ص/ 1فيض ج   الملهم فتح : 419ص/ 3، السنة.    أهل .161عقائد
2() : الديوبندية       والجماعة السنة أهل عقائد نقل     165-162انظر الديوبندي، الشكور عبد للمفتي ،

 :" حياة "  آب : 2عن ج.   الدري : 423ص/ 1والكوكب والطهور  ،49.
3() : للماتريدي    التوحيد .59كتاب
4() : النسفي     المعين لبي : 7التمهيد النسفي/      الدين لحافظ العقائد وعمدة أصول/  8أ، وانظر أ،

 : للبزدوي  .61الدين
5() : للماتريدي     التوحيد كتاب : 58راجع للتفتازاني      شرحها مع النسفية والعقائد والبداية 53-54، ،

 : للصابوني   الكفاية : 61-60من للجامي    الفاخرة الدرة ،223 : المسامرة    مع المسايرة ،82-83،
 : التوضيح   على .1/28التلويح

6() : البزدوي      اليسر لبي الدين .61أصول
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1() : الدلة   .118تبصرة النسفي/    المعين لبي ب،
2() : -6التمهيد  : 7ب/ للتفتازاني/      شرحها مع النسفية والعقائد .58-53أ،
3() : ج      السمرقندي الليث لبي العلوم : 465/ 1بحر ج   التنزيل ومدارك العقل  83ص/ 1، وإرشاد ،

ج:  : 151ص/1السليم ج.    للبخاري السرار .113-112ص/ 1وكشف
4() : : 7العمدة         - ج/ للزبيدي الحياء، شرح وانظر النسفي، الدين لحافظ ب ،144، 31-30ص/2أ

145 : للبزدوي     الدين أصول وراجع ،61.
5() : للماتريدي     التوحيد كتاب : 59أنظر للسمرقندي     البسط الفقه وشرح الدين  25، وأصول ،

 : البزدوي   اليسر : 61لبي الدلة   تبصرة ،119 :  - والتمهيد  ب، أ النسفي،/    7، المعين لبي كلهما أ،
 : للصابوني  .63والبداية

6() : للنسفي        المنار شرح الهندي، للملجيون النوار .1/2نور
7()              : الكلم  ببدعة قال من فكل النفسي الكلم ببدعة للقول نتيجة القرآن بخلق القول إن تنبيه

 . انظر               يشعر ل وهو الحال، بطبيعة محالة ل القرآن بخلق القول بدعة في واقع فهو النفسي
 : ص     العز أبي لبن الطحاوية .200شرح
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1() : الدلة   .119تبصرة - ب/  أ
2() : للصابوني   : 63- 62البداية النسفية     العقائد شرح وانظر ،59-60.
3() : النسفية    العقائد انظر        58-57شرح والضلل، الضلل هذا على وحواشيه شروحه وجميع ،

. بالعناد       ويرمونهم السلم أئمة على يتقّولون كيف
4() : للجرجاني     المواقف شرح : 99، 95، 93/ 8انظر للتفتازاني     النسفية العقائد وشرح ،58،

 : للقاري    الكبر الفقه : 45، 42وشرح الخير     لبي السلم وعقيدة ،374.
5() : النسفية    العقائد : 58شرح والصفات      السماء على الكوثري وتعليقات ،251.
6() : للتفتازاني     النسفية العقائد : 61شرح عليه    الكستري وحاشية ،95 : والنبراس  ،223 ،231،

 : البزدوي      اليسر لبي الدين أصول .61وانظر
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1() : للتفتازاني     النسفية، العقائد : 61شرح عليه     الكستلي وحاشية ،95 : والنبراس  ،223 ،231،
 : البزدوي      اليسر لبي الدين أصول .61وانظر

2() : الكلم   : 29بحر الكوثري   مقالت ،27 : التوحيد   رسالة ،66.
3() : الكلم   : 29بحر الكوثري   مقالت ،27 : التوحيد   رسالة ،66.
4(). السابق   المصدر
5() : اليتين         الشورى سورة تفسير للماتريدي، السنة أهل لبي   52-51تأويلت الدين وأصول ،

 : البزدوي  : 60، 61اليسر الدلة   تبصرة ،118 : للصابوني/   البداية مع   61ب، النسفية العقائد ،
 : للتفتازاني  .53شرحها

6() : البزدوي      اليسر لبي الدين .61-60أصول
7() : الدلة          تبصرة في كما الخطل إلى البيت هذا : 118نسب النسفية/    العقائد وشرح ،54ب،

 : النبراس         في كما عنه، الله رضي علي إلى مجرد      215ونسب في كما الحطيئة إلى ونسب ،
 : فورك    لبن الشعري "   68مقالت   ..." التمهيد.     في كما الفؤاد عن بلفظ بعضهم وذكر

.251للباقلني: 
8() : الدلة   : 118تبصرة للصابوني/       والبداية النسفي، المعين لبي الدين   61ب لحافظ والعمدة ،

: 8النسفي:  للتفتازاني/     النسفية العقائد وشرح .54ا،
9() : للزبيدي    الحياء : 2/146شرح تمهيده     في الباقلني وذكر ،251   " أثير   من يعجبنك ل بلفظ

 : ص"      السلم لشيخ اليمان كتاب وفي ، : 133حظه    " الفتاوى: "   مجموع وفي ، خطبة أثير /7من
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139." لفظه "  أثير ،
1() : ج        الكتاب هذا في كما الجهمية كلم .137ص/ 3وهذا
2() : ج    المعاني روح .17ص/ 1انظر
3() : الطحاوية   .180شرح
4() : قدامة          بن الدين موفق للمام العلو صفة إثبات : 131راجع ج   التعارض ودرء ،209ص/ 6،

266.
5() : أحمد        للمام والزنادقة الجهمية على الرد .135، 105انظر
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1() : ص    للماتريدي التوحيد . 70كتاب
2() : ج    للجرجاني المواقف .22-20ص/ 8شرح
3() : النسفية    العقائد .40شرح
4() : النونية    القصيدة .166راجع
5() : المعالي       ضوء شرحه مع المالي : 25-23بدء ص    النسفية العقائد وشرح ،40.
6() : ص      البزدوي اليسر لبي الدين .28أصول
7() : البزدوي      اليسر لبي الدين .31أصول
8() : ج   الرائق .120ص/ 5البحر
9() : للكوثري    الظلم :          35تبديد على  كونه ونفي العالم عن بائنا الله كون نفي يريدون قلت ،

العرش.
10() : المفتري       كذب تبيين على للكوثري .28تعليقات
11() : النسفي      المعين لبي الكلم .26، 25بحر
12() : ج       السنة أهل اعتقاد أصول شرح .312-227ص/ 2أنظر
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1() : ص              الكوثري وتعليق تحقيق حنيفة أبي المام عن البلخي مطيع أبي رواية اليسط الفقه
49-52 : السمرقندي       الليث لبي البسط الفقه وشرح العز     17، أبي لبن الطحاوية وشرح ،

:322الحنفي:  الماتريددي          الحنفي ّياضي للب المرام إشارات شرحها مع المنيفة والصول ،
197-200 : ج     الحنفي لللوسي المعاني وروح : 115ص/ 7، ص     اللوسي للنعمان العينين وجلء ،
356 : ص         اللوسي لشكري النبهاني على الرد في الماني وغاية ،444 ،449.

2() : ص      العز أبي لبن الطحاوية :  323شرح ص    الحموية أيضا وانظر مجموعة  58، وضمن ،
ج:  .54ص/ 5الفتاوى

3() : ص      مسائله في داود أبو : 262رواه ج        السنة في أحمد المام بن الله وعبد 120-119ص/ 1،
 : ص             الحموية في كما الجهمية على الرد في حاتم أبي ابن رواه مختصرا، وضمن 57كلهما ،

 : ج  الفتاوى : 53ص/ 5مجموع ج   التعارض ودرء : 261ص/ 6، ج   المرسلة والصواعق ص/ 4،
1295 :   : العلو      أنظر واللباني القيم وابن الذهبي وصححه ،118 : الجيوش   واجتماع ،214 ،215.
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1() : ج    المضيئة الجواهر :  569ص/ 3راجع ص   الجلية والفوائد ،223.
2() : ج         التعارض درء في كما حاتم، أبي ابن : 265ص/ 6رواه ص  والحموية مجموع  53، وضمن ،

ج:  : 49ص/ 5الفتاوى ص   للذهبي والعلو ،123 : ص  ومختصره ذم    181، في الهروي ورواه ،
ق " : 120الكلم      " ص/ لللباني العلو مختصر في كما ، .181أ

3()   : ص       المذكور الكتاب من الثاني المجلد بهذا        903راجع يتعلق مفيد كلم فيها فإن بعدها، وما
الموضوع.
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الدين بأصل أخل من راية تحت

الفهرس

العمل:    مقدمة  قبول شروط 3........................................................في
الول  الجهاد؟:   الفصل شرع 6...............................................................لماذا
الثاني  للجهاد:      ..........................................الفصل التوحيد يشترط ل شبهة رد

10
الثالث  كانت:           ........الفصل راية أية تحت الدفع جهاد يجّوز من حجة على الرد

16
الرابع  الشرك:      ............................الفصل ومرتكبي القبوريين مع القتال حكم

18
الولــى  ..المسألة .   . في:       الحناف وقول الشرك ومواضع الوثان في الله حكم

18.............................................................................المسألة.
الثانـيــة  ...................المسألة الشرك:       ومواضع المشاهد هدم تأخير جواز عدم

...........................................................................................23
الـثالـــثة  الشرك:           .....المسألة فيها يظهر أو القباب فيها تهدم ل الذي البلد هل

. إسلم؟  23.........................................................................دار
الرابــعة  قتال:        .........المسألة في الشرك ومظهري القبوريين مع القتال حكم

. وغيره  25.......................................................................الدفع
الخامسة  مع:        ..............المسألة الزبير قتال بحديث الستدلل شبهة على الرد

. الشرك        تحمل رايات مع القتال جواز على 27............النجاشي
السادسة  على:          .......المسألة وفاجر بر كل مع بالقتال التحجج شبهة على الرد

. الشرك     تحمل رايات مع 30...........................................القتال
الخامس  ".................الفصل السلم:   "      دار في بالجهل العذر إطلق شبهة رد

36
السادس  .الفصل الدولة:        . سياسات في وتحكيمها المتحدة المم دخول حكم

. والخارجية  37...................................................................................الداخلية
السابع  ومع:    "       .....الفصل الله أنزل بما يحكم لم النجاشي أّن شبهة على الرد

." ًا   مسلم كان 45......................................................................................ذلك
الثامن  .الفصل . .  "  " القواعد:      لتجاوز الدعوة مصلحة بـ التحجج شبهة على الرد

51الشرعية
التاسع  ...............................................الفصل والمعاداة:     الموالة في شبهات

54
العاشر  وكتب:        .الفصل التاريخية الحداث من شرعية أحكام استنباط بطلن
68التاريخ
الدين:    خاتمة  غربة في 74............................................................كلم

81............................................................................................:الملحق
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الديوبندية –  1 81.................................................................................حقيقة
الدولي –   2 والنظام 97.......................................................................طالبان
3. طالبان –        عهد في أفغانستان في الشرك ..........................................تعهد
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