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بعد؛ أما

بالحكاما الشعوب ارتباط من زمانأنا في حدث ما فإن 
الدخيلممة النظامممات بسممبب وذلك مضى، فيما نأظير له ليس
الجاهليممة فممي مثلهمما يعرف ل التي والعرب المسلمين على

السلما.  ول

ة يظهمر لنأمه جهد كبير إلى يحتاج ل وكْشفْه  بالمقارنأ
ودخمموله ُطروئه قبل الناس عليه كان ما وبين بينه البسيطة
عليهم. 

علممى تقمموما الماضممي فممي السمملما دولممة كممانأت لقد 
المسمملمين بلد مممن بلممد كممل فممي لممه ويكون الوالي شخص

وقاض. أمير

ليممس وحسنها، ببساطتها السلمية الدولة هي وهذه 
السمحة.  الحنيفْية وهكذا تشديد، ول تعقيد فيها

وليممس والسممنة الكتمماب سمموى له مرجع ل فالقاضي 
كممل فممي نأافممذ فقضمماؤه ذلممك، غير في سلطان عليه للوالي

ّيد ول المسلمين، أمور من أمر ّيد يتق ُيق ول زمان ول بنظاما و
فتجممده والسممنة، الكتمماب بحممدود مطلقة صلحيته بل مكان،
وق وفمي بيته في الخصوما بين يقضي وفمي والمسمجد الس

الراشممدين الخلفْاء عهد في الحال كانأت كما يتفْق مكان أي
ميممراث فهممو مظلم، بدخيل مشوب غير صاٍف علمه أن كما

شائبة.  دون وسلم عليه الله صلى الرسول

ِلولية كانأت ولما  قبممل الصممورةا هذه على السلمية ا
ُيسر كان الدخيل المظلم النظاما وكممانأت المممور، كممل في ال
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التشديد جاء وإنأما المتناول، سهلة التركيب بسيطة القضايا
علممى عملممت الممتي المسممتوردةا النظامممات مممن والتعقيممد
والمسلمين. العرب دوُل مقتضاها

ّبقت النأظمة هذه دخلت أن حين ومن  القممذةا حذو ط
ًا بالقذةا ًا بشبر وشبر العنايممة فممائق عممن كنايممة بمذراع وذراع
التطبيق.  بتحقيق الرعاية وكامل

يقممال: أن العممرب دوائر في وتلشى اضمحل ولذلك 
ْو كذا، الله رسول يقول كذا، الله يقول رأس فل ذلك قيل ول
النظمماما فهممو المممر نأافممذ الممذكر دائم أما بالله، والعياذ ُيرفع
الصوات!! كذا) خشعت يقول قيل: (النظاما فإذا

بالكفْممار التشممبه هممو وسممببه كلممه ذلممك داعممي وإن 
الطاغوتية. نأظاماتهم واستيراد

صلى الهوى عن ينطق ل من نأبوةا أعلما لمن هذا وإن 
علممى بممه أخممبر ممما وقممع حيممث ومعجزاتممه وسمملم عليممه الله

الممذما سممبيل علممى جمماءت أخبار وهي بها، أخبر التي الكيفْية
ذلك. فعل لمن والتحذير

عليهممم بالمغضموب القتممداء العرب دول أرادت ولما 
َوْصممل بالحكمماما الشعوب بربط حياتهم سنن في والضالين َو
فعملممت الحكممم نأظمماما بتغييممر قامت بنظامهم كلها شئونأهم

الممدول فممي بممه المعمممول النمممط علممى والممدوائر المموزارات
الكافرةا. 

إل عملهمما يسير ل والوزارات الدوائر هذه كانأت ولما 
َبة َت ّيرون الذين والحّسابين بالك يممؤمرون بحيممث النظمماما ُيَسمم

ُينهون فيأتمرون ّول هممذا ضممحايا أعظممم كان فينتهون و التحمم
ّول حيث العلم، ْيممل وسمميلة إلممى ونأظامه بمناهجه ُح الممدنأيا لن

الرسول علم خلط إلى بالضافة الصنف هذا إنأتاج والرئاسة
ُعلمق حمتى ولغماتهم الكفْمار علوما مع وسلم عليه الله صلى
هممذا معرفممة عممدما على والذما وذاك هذا معرفة على المدح
َتلقممى شممرعية أحكمماما والممذما المدح أن مع وذاك َبممل مممن ت ِق

ّين فهو وسلم عليه الله صلى الرسول كيممف لمتعلقاتهمما المب
الرسممول بممه جمماء ممما بمعرفممة الكتفْمماء ذلك إلى انأضاف إذا

ًا وسلم عليه الله صلى هممو كممما العمممل اشممتراط دون نأظري
تحصمل فالتزكيممة المسمتوردةا، التعليممم أنأظممة فمي حاصممل
نأظرية. إجابة بمجرد
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ممن كممّل الممدخيل التعليمممي النظاما هذا ُيزكي ولذلك 
ًا أجاب جمماء ممما خلف وهذا وعمله، اعتقاده كان مهما نأظري

علمموما أصممبحت ولممذلك وسمملم، عليممه الله صلى الرسول به
ّهر للوحي معادلة الكفْار له.  مزاحمة المط

إلممى العلم طلب في الرادةا ُصرفت كله ذلك ولجل 
ّيممة الصممورةا هممذه لنأتمماج النظاميممة الدراسممات فممي الحال

ونأيممل المعمماش لكسممب ِحرفممة العلممم صممار حتى الموظفْين
حينما وجنته الله رضوان بها ُيراد عبادةا كان أن بعد الرئاسة

وسمملم عليممه اللممه صلى الرسول ميراث على القتصار كان
السلفْية.  الطريقة هي وتلك مزاحم، بل

والنهممج السمملفْي النهممج بيممن الطممرق مفْممترق هممذا 
ّبهي ّبب الذي الحادث التش الخممرةا عممن العممراض للمممة سمم
ّبب كما الدنأيا، على الشديد والقبال وكممدرها الحياةا شدةا س
الكفْار.  وتسلط والهوان والذل ونأكدها

وتعظيمهممم الكفْممار مموادةا ذلممك ثمممار مممن كان ولقد 
فممي التشممبه لن والكممافر المسمملم بيممن الفْرقممان وتلشممي
العلماء.  ذكر كما الباطن في المودةا إلى يدعو الظاهر

والدنأيا. الدين أمور في عنه منهي بالكفْار والتشبه 

فجمماءت السممنة اللممه: (وأممما رحمممه تيميممة ابممن قممال
ذلممك، عممن والنهممي ذلممك وذما الممدنأيا في بمشابهتهم بالخبار
الكتمماب عليممه َدّل الممذي هممذا وقال: (ثم الدين)، في وكذلك

وفممي الممدنأيا فممي الماضممية للقرون المة هذه بعض مشابهة
اللممه رسممول سممنة أيضا عليه دلت ذلك يفْعل من وذما الدين
.1وسلم) عليه الله صلى

ّبهية النظامممات َجممّراء ومممن  قلمموُب تعلقممت التشمم
أبممدانأهم انأشممغلت كما المعيشة طلب في بحكامها الشعوب
ًا أثر مما الدخيلة النظامية بأعمالهم ًا تأثير عبوديممة فممي بليغ

ْيلولته مع الله على التوكل الممتي السممباب وبين العباد بين ح
الدين.  بسلمة الطيب الرزق معها يتحصل

ّون كممما  والنظامممات الكفْريممة القمموانأين أمممر ذلممك همم
ّبق مما منها المتولدةا لكلمة مناقض وهو كلها، العرب بلد ط
التوحيد. 
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يصققعب     سإققوء     آثققار     التحققول     لهققذا     كققان     ولقققد   
ذلك:      فأمن     حصرها،

اللممه رحمه تيمية ابن ذكر فقد المسلمين عقول نأقص
.2والُخلممق والعقل الدين تزيد والتابعين الصحابة مشابهة أن

نأقصممت ولممذلك اليمموما بممه تشبهوا بمن يعرفون والمسلمون
مممن مشمملولة المسمملمين أفكممار صارت فقد كذلك العقول،

به انأصبغوا مما بهم يحيط وما والعمل العلم في اللية جّراء
ْبغة، كسممبت بممما والبحممر الممبر فممي الفْساد ظهر هنا ومن ِص
َعُسر الناس أيدي الصممل، فسمماد لجممل تعممذر بممل الصلح و
التفْريممط بسبب حدثت العظيمة الشرور من كثير ذلك وغير
الّسنن. وركوب المشروع في

ُيسممر البساطة على معايشهم في الناس كان لقد  وال
الحمموال. وإنأممما كل في معه وتنسجم الفْطرةا تْستدعيه وما

َلَب ممما إلى فجّرهم الجنبي الدخيل هذا كلها الناس أحوال َق
يممأتي ل الشر أن ريب دنأياهم. ول في وأْرهقهم دينهم أفسد

بالخير. 

مخالفْة مصلحة في الله رحمه تيمية ابن يقول ولذلك 
ًا والتضّرر الكفْار منفْعممة فيها لهم المخالفْة بموافقتهم: (فإذ
أمممور إتقممان مممن عليه هم ما حتى أمورنأا كل في لنا وصلح
. 3لنا) صلح فيه فالمخالفْة دنأياهم

دنأيمماهم أمممور بإتقممان بهممم التشممبه فممي هذا كان فإذا 
ان في موافقتهم أن بغيره. مع فكيف بلمغ دنأيماهم أممور إتق
أهممل أكممثر عنممد المطممالب أسمممى مممن وهممو ومنتهاه، غايته

صممالحة غير دنأياهم أن مع المتنافسون يتنافس وفيه الرض
كتمماب: (حضممارةا فممي الله شاء إن ذلك وسأبين للمسلمين،

السلما). ميزان في النأعاما أشباه

مراجممع وعن السياسة عن الدين فصل جاء هنا ومن 
أن إذ والممدين الممدخيل هممذا بيممن الملئمة لعدما كثيرةا للناس

وهممذه حيمماتهم نأظمماما عليممه ويسممير الكفْار من مْستورد ذلك
عليهم.  فرضت النظامية المراجع

وحتممما وطبممائعهم، بعقائممدهم متأثرةا الكفْار وأعمال 
فممدينهم مسممالكهم، ويسلك بسننهم يْستن بمن مؤثرةا فهي

ابممن ذكممر فقممد ولممذلك مقتضمماه، علممى قائمة ودنأياهم باطل
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وفيممما اللممه يحبممه فيممما عظيممم تممأثير لهمما العممادات أن تيمية
.4يكرهه

جميممع فممي المتمثممل الحممق الممدين اغممترب هنمما ومن 
ّيممة الدينيممة المسمملم أحمموال إن حيممث مضممى، فيممما والدنأيو
التشممبه ظلمممة بغشمميان فممأظلم لباسممه غيممر ألبممس السلما

ًا! الحليم وصار الموازين اختلت بالكفْار, ولذلك حيرانأ

التشممبه عممن نأهممى قممد وسمملم عليه الله صلى والنبي 
ول: (ممن حيث بالكفْار، وما تشمبه يق ولقمد منهمم)، فهمو بق

مجممال بالممذات المممر هممذا فممي السوء مثل زمانأنا في أصبح
المنافسة. 

ًا الكفْار مشابهة عن النهي وليس  أو وقممت دون وقتمم
ًا آخرين.  دون قوم

الله: (فمإذا رحمه تيمية ابن السلما شيخ قال ولذلك 
عليممه ممما ذلممك في دخل العاجم مشابهة عن الشريعة نأهت

عليممه ممما ذلممك فممي ودخممل وحممديثا، قممديما الكفْممار العمماجم
.5الولون) السابقون عليه يكن لم مما المسلمون العاجم

النأظمممة هممذه علممى الولممون السممابقون كممان فهممل
منهم؟!  أهدى نأحن أما الدخيلة

لم وإن السلمية الدولة أصول أصل والحكم فالعلم 
وخلفْممائه وسمملم عليممه اللممه صلى بالرسول اقتداء ذلك يكن

يممؤول وهممو ضممللة أنأممه شممك فل عنهم الله رضي الراشدين
َنت إلى َع عليممه اللممه صمملى اللممه رسول منهاج عن المنفْي ال

عليممه اللممه صمملى لنبيه اختار وتعالى سبحانأه الله لن وسلم
أمرنأمما والدنأيا. وقد الدين في وأحسنها الحواِل أكمل وسلم
ْديه بلزوما ْدي ه َه عممن بالنهي ذلك وقَرن الراشدين خلفْائه و

والتغيير.  الحداث

يصمملح اللممه: (لممن رحمه مالك الماما قال كما والمر 
أولها). أصلح ما إل المة هذه آخر

والممذّل بالخضموع المممة هممذه آخممر صمملح يكمون فهمل
وذل خضمموع كممان وقممد منهممم المسممتوردةا الكفْممار لنظامات

وجل؟!  عز لله خالصا أولها
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الله:  رحمه القيم ابن قال 

َعحبه غاية الرحمن وعبادةا هما عابده ذل      م
قطبان

قامت حتى دار    مادائر العبادةا فلك وعليهما
القطبان

والنفْس بالهوى لرسوله أمر بالمر ومداره
والشيطان

ْون إن من تستورد الناس حياةا ومسالك الحكم ُنأظم َك
ًا لذلك يكون ول الكفْار ًا تأثير ل فهذا والدنأيا الدين في فاسد
وسمملم عليممه اللممه صلى الرسول به جاء ما يعرف من يقوله

ْوجممب مممما الكفْممار مخالفْممة من رأت لممما اليهممود تقممول أن أ
يممدع أن الرجل هذا يريد (ما :وسلم عليه الله صلى مخالفْته

ًا أمرنأا من .6فيه!!) خالفْنا إل شيئ

لتحصممل بهممم المسمملمين بتشممبه يفْرحممون والكفْممار 
تيمية ابن السلما شيخ يقول ولذلك الضللة، في المشاركة

فمي المسملمين بموافقة الكافرون يفْرح الله: (ولهذا رحمه
ُيسرون أمورهم بعض ْو أن ويودون به و ً بذلوا ل ًا مال عظيممم

. 7ذلك) ليحصل

والرسمموما المعممالم ضمماعت كيممف النمماظر فليتأمممل 
ّبه صورةا العرب ديار وصارت ْوهاء. َتَش ش

العممرب مممن والمجاهدين للطالبان اليوما فالمناشدةا 
ُد الحق وكلما فيهم المطمع فإن معهم الذين من وغيرهم ِر َي
َوارده إليهم.  ُوّجه إذا َم

ّيممدهم فهممم بالقوال وعظنا وإن ونأحن  بنصممره اللممه أ
َعظوا بالفعال.  و

ْو نأاصركم الله أن أُشّك لم إنأني  مممن عليكم اجتمع ول
فضممله وهممذا أعممداءه، وجهممادكم دينممه لقممامتكم بأقطارهمما

غيركممم مممن أعظممم عليكممم متمموجب لممه فشممكركم عليكممم
ّنته واختصاصكم إياكم لختياره عليكم.  وم

.62 ص الجحيم أصحاب مخالفْة المستقيم الصراط إقتضاء 6
.14 ص الجحيم أصحاب مخالفْة المستقيم الصراط إقتضاء 7

)6(والجهاد التوحيد منبر



ليس لنا مثل 
السوء

شممكركم فممإن قممول منه أعظم عمٌل الشكر أن وبما 
ُيرضمميه الممذي المموجه علممى دينممه تقيموا أن عليكم أنأعم لمن

الولين. بالسابقين بالتشبه وذلك

تممأثير لهمما العممادات اللممه: (فممإن رحمممه تيميممة ابن قال
جماءت أيضمما فلهممذا يكرهممه، وفيممما اللممه يحبممه فيممما عظيممم

أقمموالهم فممي الوليممن السممابقين عممادات بلممزوما الشممريعة
.8وأعمالهم)

كممل برفممض هممو إنأممما نأوره وإشراق الدين ظهور ولن
وبهائه حسنه إلى الدين ليعود السلما أهل على دخيل نأظاما

ُيْسره. وسماحته و

الطمماغوت ُشعب من وهي ظلمات النظامات هذه إن
الطيممب الول بالمشممرب فعليكممم للمخلوق، المخلوق تذلل
القتداء. بحسن وذلك

عليه الله صلى بالغ قد الله: (بل رحمه تيمية ابن قال 
المباحممات مممن كممثير فممي بمخممالفْتهم أمتممه أمممر فممي وسلم

فممي ممموافقتهم إلى ذريعة ذلك يكون لئل الطاعات وصفْات
ًا ذلممك فممي المخالفْممة ولتكممون أمورهم، من ذلك غير حمماجز

بينممك المخالفْممة كممثرت كلممما فإنأه أمورهم، سائر من ومانأعا
ك أبعمد كان الجحيم أهل وبين الجحيمم. أهمل أعممال عمن ل

وأمممي هممو بممأبي لهممم ونأصممحه أمتممه على ِحرصه بعد فليس
ولكممن النمماس، وعلممى عليممه اللممه فضممل من ذلك وكل غاية،
.9يشكرون) ل الناس أكثر

فممي ممموافقتهم إلممى ذريعممة بهممم التشممبه صممار ولقممد
ذلممك، إلممى يقممود نأظمهممم تطبيق لن والكفْريات المحرمات

بالله. والعياذ حصل وقد

الشاشممات اسممتعمال بالموضمموع صمملة لممه ومممما 
ّورةا مصممملحة ذلمممك فمممي كمممان وإن فمممإنأه بأنأواعهممما المصممم
ودرء مصلحته على رابية ذلك مضرةا فإن للتبليغ للمجاهدين

أنأممه وذلممك ليخفْى، كما المصالح جلب على مقدما المفْاسد
الجهمماد رؤيممة بحجممة للشاشممات النمماس اسممتعمال كممثر قممد

يفْسممد ممما والعظممائم الدواهي ذلك في أن مع والمجاهدين
بممدعوى المصورةا الشاشات هذه استعمال كثر الدين. ولقد

أنأممه مممع عظيمممة مفْاسممد ذلممك بسممبب حصلت حتى الدعوةا

.163 ص الجحيم أصحاب مخالفْة المستقيم الصراط إقتضاء 8
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الكفْممر مممن الشاشممات هممذه بممه تممأتي ممما أحممد على ليخفْى
والباحيات.

اللممه: (إذا رحمممه تيميممة ابممن السمملما شمميخ قممال وقد
أو الباحممة هو هل شيء حكم السالك أو الناظر على أشكل

كممان فممإن وغممايته وثمرتممه مفْسممدته إلممى فلينظممر التحريممم
ً علممى يسممتحيل فممإنأه راجحممة ظمماهرةا مفْسدةا على مشتمل
يحرمممه الشممرع أن يقطممع بممل إبماحته، أو بمه المممر الشمارع
.10ورسوله) الله يبغضه ما إلى مفْضيا طريقا كان إذا لسيما

الفْتنممة، مقاربممة مممن النأسممان علممى أخطممر شمميء ول
فيه"! يرتع أن يوشك الحمى حول يرعى "كالراعي

ّدر ل الشاشات هذه مفْسدةا إن  ّدية وأضرارها تق متع
ّد أن مممن أكممبر ورسمموله اللممه يبغضممه ممما إلممى وإفضائها يحمم
ُيحصر فإنأهمما ذلممك فممي المصممالح بعض حصول تقدير فعلى و
المفْاسد.  بجانأب وتضمحل تتلشى

ً التوحيممد على تقوما دولة إن  مجممردةا تسمممية ل عمل
تبممذل أن عليهمما وكممماله وجممماله بنوره السلما إظهار وتريد

قال ولذلك مخالفْتهم، وقْصد بالكفْار التشبه بخلع الجهد كل
ًا مخالفْتهم كانأت الله: (وإذا رحمه السلما شيخ لظهور سبب

ْعثة) مقاصد أكبر من مخالفْتهم فتكون كله الدين ًا ،11الب فممإذ
الوليممة ذلممك وأصممل البعثممة مقاصممد أكبر من الكفْار مخالفْة

والفْساد.  الصلح منها يتفْرع لنأه

الطالبمممان عمممن يسممممع أن الممممؤمن ليسمممر وإنأمممه 
ل كممثيرةا أمممور فممي أنأهممم الفغممان بلد فممي والمجاهممدين

إنأممه حيممث السمملح علممى التممدريب حممتى بالكفْممار يتشممبهون
ًا عندهم ل وأنأهممم خممالقهم، لغيممر تممذلهم بتعمماليم ليممس عملي

بنصممره يؤيممدهم أن الله نأسأل الشرعي، العلم غير يتعلمون
أعداءهم. ويخذل

فممإن للشممرع مقصممود أمممر الكفْممار مخالفْممة أن وبممما 
وطبمماعهم المظلمة أفكارهم نأتاج هي بنظامات بهم التشبه

ذلممك حصممل وقممد المسمملمين علممى سمموء آثممار له المنحرفة
أصوله.  ُأقيمت إذا السلما ظهور مدار عليها فالمخالفْة

.496ا/ الفْتاوى مجموعة 10
.60 ص الجحيم أصحاب مخالفْة المستقيم الصراط إقتضاء1111

)8(والجهاد التوحيد منبر



ليس لنا مثل 
السوء

المخالفْممة نأفْممس اللممه: (إن رحمممه السلما شيخ قال 
ْدي في لهم َه المممؤمنين الله لعباد ومنفْعة مصلحة الظاهر ال
تمموجب الممتي والمباينممة المجانأبممة مممن مخممالفْتهم فممي لممما

بعممض يظهممر وإنأممما الجحيممم، أهممل أعمممال عممن المباعممدةا
ّور لمن ذلك في المصلحة بمه اتصممف مما رأى حممتى قلبممه تنمم

ضممرره الممذي القلب مرض من والضالون عليهم المغضوب
.12البدان) أمراض ضرر من أشد

أعمالهم أن مع بالكفْار بالتشبه ُشغفْوا ممن والعجب 
راجحة. ول خالصة فيها مصلحة ل

أن ُيتصمور اللمه: (ول رحممه السملما شميخ قمال وكما
ً أمورهم من شيء يكون المر وقال: (وحقيقة ،13قط) كامل

أن يمنعها خلل من فيها بد ل وأموره الكافر أعمال جميع أن
. 14بها) منفْعة له تتم

ًا يطول الموضع هذا في الكلما إن  هذه تحتمله ول جد
النفْيممس تيميممة ابممن كتاب إلى ذلك في ُأحيل وإنأما الرسالة
الجحيم). أصحاب مخالفْة المستقيم الصراط (اقتضاء

عليممه: تعليقمماته بعض في الفْقي حامد محمد قال وقد
فممي منممه المتقدما تيمية ابن السلما شيخ لكلما المتدبر (بل
أشممد يممدفعه ممما منه يعرف غيره وفي والمتأخر الكتاب هذا

ًا يفْممّر أن الممدفع ًا سممراع مشممابهتهم وعممن هممؤلء عممن مبعممد
ْو حممتى وأتفْههمما، المور أقل في ومشاركتهم مممن كممانأت ولمم

وتحممري مخممالفْتهم إلممى يقصممد أن لممه ينبغي بل الدنأيا، أمور
غضممب من بمنجى ليكون عليه هم ما ونأقيض بعكس العمل

. 15ولعنته) الله

ًا: النداء الموضوع بهذا يتصل ومما  بمكبر للصلةا أيض
ًا، العرب بلد في صار الذي الصوت شممنيع منكر وهو معروف

وقممد النصممارى، ونأمماقوس اليهود قنع من نأكارةا أعظم أنأه إذ
ليذان بهما أشير لما وسلم عليه الله صلى النبي عنهما قال

والنصممارى). وكممان اليهممود أمممر مممن بالصلةا: (إنأهما الناس
زيممد بممن عبممدالله فأري لذلك اهتم قد وسلم عليه الله صلى
الله رضي عمر رآه وكذلك منامه، في الذان عنه الله رضي
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الحديث روى وقد وسلم، عليه الله صلى النبي به فأمر عنه
صحيح.  بسند سننه في داود أبو

الغرض الذان: (وإنأما أحاديث ذكر بعد تيمية ابن قال 
اليهممود بمموق كممره لممما وسمملم عليممه اللممه صلى النبي أن هنا

هممذا علممل باليد المضروب النصارى ونأاقوس بالفْم المنفْوخ
ذكر لن النصارى أمر من بأنأه هذا وعلل اليهود أمر من بأنأه

يقتضممي وهممذا لممه، علممة أنأه على يدل الحكم عقيب الوصف
ًا، ذكر ثم والنصارى)، اليهود أمر من ماهو كل عن نأهيه كلممم
مممن وللعمماجم والنصممارى لليهممود المشابهة قال: (وهذه ثم

وأمثالهمما هممي الشممرق ملوك على غلبت لما والفْرس الروما
اللممه كرهممه فيممما ودخلمموا المسمملمين هممدي بممه خممالفْوا مما

بقتممالهم الموعود الكافرين الترك عليهم الله سلط ورسوله
السمملما دولممة فممي يجممر مممالم والبلد العبمماد في فعلوا حتى
 "لممتركبنوسمملم: عليممه اللممه صلى قوله تصديق وذلك مثله،
.16قبلكم...") كان من سنن

واحممد: بصمموت يؤذنأممون مؤذنأين في الله رحمه وقال 
يمموما الراتممب المممؤذن مممع يؤذنأممون الممذين المؤذنأممون (وأممما

ًا أذانأهممم فليممس المسممجد صممحن مثممل في الجمعة مشممروع
. 17منكرةا) بدعة ذلك بل الئمة، باتفْاق

ُيعلم أنأكممره مممما أعظممم الحادث الميكرفون هذا أن ول
الممتي الذان صممفْة مممن وأعظم وسلم عليه الله صلى النبي
ًا منكرةا). لنأه السلما: (بدعة شيخ عنها قال ًا مرار وتكممرار

كما عظيم، وهذا المنائر، فوق والموسيقى الغناء منه يسمع
هممو وهممذا الشممرعية، بالطريقممة المبالغممة هممو منه المراد أن

فيممه تقمماما القامممة صممارت أن منه تولد البدعة. ولقد وصف
ًا فصارت ًا أذانأ ًا ثانأي أن كممما المسجد لهل القامة لن مبتدع

كفْعممل البممواق لتعدد واحد من أكثر يصبح فيها الذان صوت
الديار. جميع ذلك عم ولقد الشيخ، ذكر الذين المؤذنأين

دولممة باسممتقبال الوقممات هممذه فممي والمسمملمون 
قيامهمما وقمموته الله بحول قرب التي الفغان في المجاهدين

يقروا أن فيهم الله بعد والمل والتمحيص، التمييز ابتلء بعد
هممديه بلممزوما قممبره فممي وسمملم عليممه اللممه صلى نأبيهم عين

عليهممم المغضمموب مشممابهة مممن ماخممالفْه كممل ورفممض
السمملما: (شممعار شمميخ قممال كممما الذان أن والضالين. وبما

الذي سبحانأه الله بذكر للعلن متضمن وهو الحنيف، الدين
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الرحمممة)، وتنممزل الشممياطين وتهرب السماء أبواب تفْتح به
للسنن. وإقامة للبدع إبطال فيه أحدث ما فنفْي

ُيعلم ثم  وغيممره الرسالة هذه في ماتقدما إجمال أن ل
وهممو بالكفْممار، التشممبه بسممبب حصممل إنأممما أذكممره لممم مممما

برفممض يكممون ذلممك وجلء الحنيفْية، نأور غطت التي الظلمة
أصل من السلما: (إن شيخ يقول ولذلك بالكافرين، التشبه
التشممبه والمعاصممي الكفْر وظهور وشرائعه الله دين دروس

سممنن علممى المحافظة خير كل أصل من أن كما بالكافرين،
.18 وشرائعهم) النأبياء

هممذا فممي السلما شيخ عن النقل على اقتصرت وقد 
لممم بممما العجمماب بممالعجب أتممى قد الله رحمه لنأه الموضوع

المسممتقيم الصممراط (اقتضاء النفْيس كتابه في مثله به يأِت
الجزاء. خير وجزاه الله فرحمه الجحيم)، أصحاب مخالفْة

العالمين رب لله والحمد 
أجمعين وصحبه وآله محمد نأبينا على والسلما والصلةا

الكريم عبد كتبها؛
الحميد صالح بن

1423/  الخرةا جمادى
هم
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