
 



 

 



 
 
 
 

 إبراء للذمة
 وتبليًغا لدين اهلل الحق

 
 : المحدثالعالمة  كتبه الشيخ

 فك اهلل أسرهمساعد بن بشير، 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  

 (1) وتبليغاً لدين اهلل الحق   ،إبراًء للذمة

  

ثَ َنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص  ؛إنَّ المسلم دمه وماله وعرضه حرام إال بإحدى ثالثة َحدَّ
ثَ َنا أَِبي ثَ َنا اْْلَْعَمُش َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُمرََّة َعْن َمْسُروٍق َعْن َعْبِد اللَّهِ  ،َحدَّ  ؛َحدَّ

قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: )اَل َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َيْشَهُد َأْن  :قَالَ 
الن َّْفُس بِالن َّْفِس َوالث َّييُب الزَّاِِّي  ؛ ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوأِّيي َرُسوُل اللَِّه ِإالَّ بِِإْحَدى َثاَلثٍ اَل 

يِن التَّاِرُك ِلْلَجَماَعةِ َواْلَماِرُق ِمْن ال  .( رواه الجماعةدي

  

 : قال اهلل جل وعال

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  چ 

 ٥٦النساء:  چى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب         یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ 

النساء:  چىت  يت  جث  مث  ىث     متحب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت
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 ١٥١النساء:  چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڦڤ   ڦ
   

كام اهلل ، إِّما التسليم ْلحريعة وأصول االعتقاد ليس له خيرةالمسلم في الش
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  چ : ية النساءآتعالى كما حكت 

ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   

 .چ

  

التوفيق بين  و ال يحل لحاكٍم أو عالٍم مخالفة اْلحكام بحجة السياسة أو
چ ؛ فإن هذا هو الكفر بعينه ؛بحجة التقارب والتعايش والعولمة ،المجتمعات



ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ

ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  

 – ٥٥النساء:  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ         ک  ک  ک  

٥٦ 
  

ما لَ  ؛عامة المسلمينبل  -دعك من العلماء أهل الفضل  -لو ُسئل العقالء 
تعجبوا من السؤال إْذ  ولَ ، بل واإلباء التام واْلِّفة لدين اهللأجابوا إال بالرفض 

 !!كيف يقتل مسلم بكافر..؟

وهو  ،عتداء والسيئة بالمثلاال :ومن المعاملة بالمثل التي ذُِكرْت في كتاب اهلل
 .قاِّون مطرد في حياة الناس

لو قُِتل  :إْذ قالت ؛كاِّت أفقه وأرحم من القضاة  اً بأن الكافرة )أم غراِّفيل(علمً 
 ! امن أجل أمريكا فال ُتريد قصاصً 

 !!! هذا الهوان والذليعرفوِّه كما يعرفون أبناءهم هلل العجب!!

  

 ؟فنسأل: ما الفارق بين الراعي والرعية

 !! (المسلمون في هذا البلد ما رضوا بتسليم )البشير( للكافر )أكامبو

الذي جعل الدولة ُتطلُق سراح القتلة جماعة خليل؟ وما الفائدة : ما وِّسأل
 شرط؟ التي استفادتها من إطالقهم وفكهم بال قيد وال



ل عن طعوِّه للشريعة أاذا لم ُيحاكم المفسد الترابي قط؟؟ ولم ُيسولم
 !والعقيدة؟

  

 أنَّ هذا ليس من، كة ما ُتحمُد عليه ِّحو اهلل ودينهولم ُيكتْب لهذه الحكوم
، وأنَّ الدين ولى خصائص الدولة الدينأال يعلمون أنَّ أُ  ؛خصوصيات الدولة

 ، وأنَّ الخلق ما ُخلقوا إال لهذا اْلمر ؟؟ل الكليات الخمسة الواجب حفظهاأوَّ 

  ٦٥الذاريات:  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  :قال تعالى

الذي خلقنا ْلن اهلل هو  ؛وهذه النصوص التي تعبدِّا اهلل بها ال بقول فالن
، فلسنا مكلفين إال بإتباع أحمد صلى اهلل ورزقنا، وآمرِّا والناهي لنا ال غيره

 . عليه وسلم

  

*** 

 : قال اإلمام البخاري رحمه اهلل في صحيحه

  

 بَاب ِإْثِم َمْن قَ َتَل ِذمييًّا بِغَْيِر ُجْرمٍ  *

ثَ َنا قَ ْيُس ْبُن َحْفٍص  - 6403 ثَ َنا َحدَّ ثَ َنا اْلَحَسُن َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اْلَواِحِد َحدَّ َحدَّ
َمْن قَ َتَل )للَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ُمَجاِهٌد َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َعْن النَِّبيي َصلَّى ا

 (.َمِسيَرِة َأرْبَِعيَن َعاًما َِّ ْفًسا ُمَعاَهًدا َلْم يَِرْح رَاِئَحَة اْلَجنَِّة َوِإنَّ رِيَحَها لَُيوَجُد ِمنْ 

  



، وليس التقييد في الخبر، كذا قيده في الترجمة: )قال ابن حجر في الفتح
، ووقع منصوصا في رواية أبي معاوية اآلتي لكنه مستفاد من قواعد الشرع

ذكرها بلفظ " بغير حق " وفيما أخرجه النسائي وأبو داود من حديث أبي بكرة 
وِّقل ابن بطال  ،"معاهدة بغير حلها حرم اهلل عليه الجنة"من قتل ِّفسا بلفظ 

قتل الذمي أو المعاهد ال أن المهلب احتج بهذا الحديث على أن المسلم إذا 
 .( اه على الوعيد اْلخروي دون الدِّيوي ، لالقتصار في أمرهيقتل به

  

 بَاب اَل يُ ْقَتُل اْلُمْسِلُم بِاْلَكاِفرِ  *

ثَ َنا  - 6404 ثَ َنا ُمَطريفٌ َحدَّ ٌر َحدَّ ثَ َنا زَُهي ْ َأنَّ َعاِمًرا  ؛َأْحَمُد ْبُن يُوَُِّس َحدَّ
َفَة قَالَ  ثَ ُهْم َعْن أَِبي ُجَحي ْ ثَ َنا َصَدَقُة ْبُن اْلَفْضِل َأْخبَ َرَِّا  :قُ ْلُت ِلَعِليٍّ ح :َحدَّ َحدَّ

ثَ َنا ُمَطريفٌ  َنَة َحدَّ َفَة  :قَالَ  َسِمْعُت الشَّْعِبيَّ ُيَحديثُ  ،اْبُن ُعيَ ي ْ َسِمْعُت أَبَا ُجَحي ْ
؟ ٌء ِممَّا لَْيَس ِفي اْلُقْرآنِ : ) َهْل ِعْندَُكْم َشيْ َعِليًّا َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  َسأَْلتُ  :قَالَ 

َنَة َمرَّةً  َما لَْيَس ِعْنَد النَّاِس، فَ َقاَل: َوالَِّذي فَ َلَق اْلَحبََّة َوبَ َرَأ  :َوقَاَل اْبُن ُعيَ ي ْ
َوَما ِفي ، ا يُ ْعَطى رَُجٌل ِفي ِكَتابِهِ َما ِعْنَدَِّا ِإالَّ َما ِفي اْلُقْرآِن ِإالَّ فَ ْهمً  ؛النََّسَمةَ 
َأْن اَل يُ ْقَتَل ، وَ قُ ْلُت: َوَما ِفي الصَِّحيَفِة؟ قَاَل: اْلَعْقُل، َوِفَكاُك اْْلَِسيرِ  ،الصَِّحيَفةِ 

 (.رواه الجماعة إال مسلماً  (رُمْسِلٌم بكاف

  

لإلشارة إلى أِّه ال يلزم من الوعيد الشديد  ؛بهذه الترجمة بالتي قبلهاعقب  
، ولإلشارة إلى أن المسلم ن يقتص من المسلم إذا قتله عمداً على قتل الذمي أ

، بل يحرم عليه قتل الذمي قتل بالكافر فليس له قتل كل كافرإذا كان ال ي
 . والمعاهد بغير استحقاق



  

  

َرَواُه أَبُو ُهَريْ َرَة َعْن النَِّبيي َصلَّى  ،اْلُمْسِلُم يَ ُهوِديًّا ِعْنَد اْلَغَضبِ بَاب ِإَذا َلَطَم  *
 .اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ثَ َنا ُمَحمَُّد ْبُن يُوُسفَ  - 6406 ثَ َنا ُسْفَياُن َعْن َعْمِرو ْبِن َيْحَيى اْلَمازِِِّيي  ؛َحدَّ َحدَّ
َجاَء رَُجٌل ِمْن اْليَ ُهوِد ِإَلى النَِّبيي َصلَّى ) :ُخْدِريي قَالَ َعْن أَبِيِه َعْن أَِبي َسِعيٍد الْ 

ِإنَّ رَُجاًل ِمْن َأْصَحاِبَك ِمْن  ؛اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد ُلِطَم َوْجُهُه فَ َقاَل: يَا ُمَحمَّدُ 
( ؟)ِلَم َلَطْمَت َوْجَههُ : ، قَالَ َفَدَعْوهُ ) اْدُعوُه ( . قَاَل: َِّْصاِر َقْد َلَطَم ِفي َوْجِهياْْلَ 

َوالَِّذي اْصطََفى ُموَسى  :ِإِّيي َمَرْرُت بِاْليَ ُهوِد َفَسِمْعُتُه يَ ُقولُ  ؛: يَا َرُسوَل اللَّهِ قَالَ 
َخَذْتِني فَأَ  :؟ قَالَ لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َوَعَلى ُمَحمٍَّد صَ  :قُ ْلتُ  :َعَلى اْلَبَشِر قَالَ 
فَِإنَّ النَّاَس َيْصَعُقوَن يَ ْوَم  ؛وِِّي ِمْن بَ ْيِن اْْلِِّْبَياء)اَل ُتَخي يرُ : قَالَ  ،َغْضَبٌة فَ َلَطْمُتهُ 

اْلِقَياَمِة فََأُكوُن َأوََّل َمْن يُِفيُق فَِإَذا أَِّا ِبُموَسى آِخٌذ بَِقاِئَمٍة ِمْن قَ َواِئِم اْلَعْرِش، َفاَل 
 (.الطُّور َأْدِري َأفَاَق قَ ْبِلي َأْم ُجوِزَي ِبَصْعَقةِ 

  

الحديث استعداء الذمي على المسلم، ورفعه إلى الحاكم، وسماع وفي 
منه واالكتفاء بذلك ، وتعلم من لم يعرف الحكم ما خفي عليه الحاكم دعواه

، وأن الذمي إذا أقدم من القول على ما ال علم له به جاز في حق المسلم
 .اِّتهى ،م المعروف بالعلم تعزيره على ذلكللمسل

، ، والجزية والموادعةأورده البخاري في العلم، وفضائل المدينة، والجهاد وقد 
، )باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بذمتهم والديات، والفرائض

 (.أدِّاهم



والتراجم في مجموعة كتب  ،وقد أورد البخاري هذا الحديث في هذه اْلبواب
هية ال يتنبه لها إال فإن في هذا اإليراد دالالت فق ؛في جامعه الصحيح

بهذه فذكره في العلم بمعنى أن المقصود  ،بمنهج البخاري رحمه اهللالعارفون 
، فمن عَداهم أهل الجهل والضالل، وليسوا المعاِّي أهل الدين اإلسالمي

وال سيما ذكره في فضائل المدينة أو  ،بمخاطبين بما ُخوِطَب به المسلمين
 . المعتصم بالكتاب والسنةاالعتصام أن الداللة بينٌة َمِن 

المتمسلمين المتشبهين بأهل  -اللهم إال على قول أهل الجهل والضالل 
أشباه ابن أبي  -أكثر وأشدَّ من الكفرة على أِّفسهم  ،الكفر الباكين عليهم

ومأواه  ،وتعلمون كيف كان مصيره -ه ؤ لما دافع عن يهود بأِّهم حلفا ؛سلول
، إِّنا ما رأينا أبشروا وذوقوا -أشد هم عذاباً  رسفل من الناالجحيم والدرك اْل

 چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ           ی  ی  ی  ی   جئ    چ   ؛أسوأ من معاصرينا

  ٦٦ - ٦٦الصافات: 
، وهم ملة ن أِّهم الينصرون ديناً وال قيماً أِّا آيس من جماعة اإلخوان المسلمي

ودليل، ومن ظنَّ غير  واحدة وإن تعددت ألواِّهم وأطيافهم، ال ُيسليمون لنصٍ 
 !!! هذا فهو غافل

بل  ،يتالعبون بالمصطلحات ؛فهذا الترابي والغنوشي والقرضاوي والبقية
، وهؤالء هم الممثلون لها والمتحدثون طع في داللتها وقطعيتها الثبوتيةبالقوا

فهم دعاة للمواطنة  ؛-، وهو ِّاصر دينه ولكنَّ اهلل غالب على أمره -مها باس
ل ستبدااالحتى اسم الجزية يسعون لمحوه و  ،والمساواة التامة في كل الحقوق

 !!! ه بما ُتوحي لهم شياطينهمب



إذا ما أصابتنا داهية أو بلية وحتى  ،وإقامة للحجة ،إبراء للذمة ؛نولكن ِّبي  
 . لعلنا ِّبعث على ِّياتنا ؛مةاوط

ۈ  چ ؟! تباع والتسليمالتصديق واال؟ أليس هو هو اإليمان ما :وإال فنسألهم

ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  

 ٥٦النساء:  چائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   

؟ وتلقوه بالقبول كيف يقديمون الرأي المخالف للنص الذي رواه أهل العلم 
أهل  اعاترواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وتلقاه جم

، وعليه الصحابة العلم والحديث والفقهاء: مالك والشافعي وأحمد بالقبول
حنيفة؟؟؟ واْلمة مخالفة له في فهمه المخالف و ، ولم ُيخالف إال أبواتباعهم

 للنصوص!!؟؟

؛ فمثالً مسكة من العلم  علمها من كاِّت لهواْلحناف لهم طامات ومخالفات ي
ن لهم مفتي الثقلين! : إإذا جاء عيسى حكم بمذهبهم! بل يقولون :يقولون

، وراجعوا الكتب التي تكلمت كتاب الحيل   .. )اِّظرواوكم لهم من الترهات  
 (.في التعصب المذهبي المقيت

(، )بهذا القيد لذي يدفع الجزية : يقتل المسلم بالذمي احنيفة قال وحتى أبو
 ! ْلِّه ال ذمة له ؛ال المستأمن

أم تحلوِّه عاماً وتحرموِّه  ؟تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضأم أِّكم  
 ؟ أم هي اْلهواء؟أم هو النسيء والزيادة في الكفر ؟عاماً 

  



وال  أين هيئة علماء السودان منه؟؟ ال تنصر ديناً  ؛وهذا الذي ِّحن بصدده
بع وحتى في هذا هي ت  -ورؤية الهالل  أم أِّها مختصة فقط باْلهلة !ضعيفاً 

 ! رؤية لها ال

وإال فليعرض  ،حٍد أن يُفتي بفتوى بعد النبي صلى اهلل عليه وسلميجوز ْل فال
له لما ذكر له الدليل فأراد رأيه، ، وكما قال الشافعي لسائِّفسه على الكتاب

 !؟ةم خرجُت من كنيسزِّار أ ىفقال: أُتراِّي عل

ما جاءت الروايات ك  ،أن حرمة المسلم مصوِّة :ومعلوم من دين اهلل بالضرورة
أمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأِّي )المتواترة بذلك: 

رسول اهلل، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم 
 .، وهذا مما استدل به العلماء على حرمة المسلموحسابهم على اهلل(

بل ال دية له على  -حرمة له  ي الولذلك هذا الكافر النجس )غراِّفيل( الذ
ِّاهيك  –يؤخذ به مسلم ال يجوز أن  ؛-مذهب اْلحناف الذي تجعجعون به 

 ؛ى هذه الجريمة بأي وجه من الوجوه، وال يسوغ بحال اإلقدام عل–عن أربعة 
فهم ال يستندون على دليل لقولهم هذا حتى  ؛في قول اْلحناففال حجة لهم 

لزيلعي، واْلحاديث التي يتكئون عليها ضعاف بشهادة الفحول منهم مثل ا
 . يعمل بها في فضائل اْلعمال بَ ْلَه اْلحكام ومناكير ال

  

، بل هيفإِّه ال يخاف اهلل وال يتق ؛: من ذهب إلى هذا المذهبولذلك أقول
 . ، ويفتح باب فوضى يصعب إغالقهوسوءٍ  يفتح باب شرٍ 

  

 .ولكن أكثر الناس ال يعلمون ،مرهأواهلل غالب على 



 چى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ 

 ٦٦إبراهيم: 
  

  

 !؟ اللَُّهمَّ فاْشَهدْ اَل َهْل بَ لَّْغت؟ أَ َأاَل َهْل بَ لَّْغت

  

 .له وصحبه وسلمآو  ،وصلى اهلل وسلم على ِّبي الرحمة وِّبي الملحمة

  

  

 : كتبه إبراء للذمة

 بن علي مساعد بن بشير

 قبل ثالثة أعوامِ 

  

 حاشية: (1)

 للشيخ : أيب براءة السيف ـ حفظه اهلل

 قصة مقتل الدبلوماسي اْلمريكي غراِّفيل:  

================= 

  



)  :قام أربعة من أسود التوحيد في السودان وهم ؛م٨٠٠٢في ليلة رأس السنة في عام 
مهند عثمان( بفتح النار على  -عبد الباسط  -محمد مكاوي  -عبد الرؤوف أبو زيد 

 ،في أحد شوارع العاصمة الخرطوم الرئيسة ،سيارة الدبلوماسي اْلمريكي "غراِّفيل"
 .، وقُتل معه سائقه السوداِّيفأردوه قتيالً في الحال

تم القبض على  ؛لطاغوتيةوبعد مطاردات طويلة من اْلجهزة اْلمنية ا ،بعد ذلك بشهور
 وتم عرضهم على محاكمات صورية أحكامها جاهزة مسبقاً باإلعدام!! ،اإلخوة اْلربعة

على فرض  -قاموا بدفع دية السائق  ؛ورغم أن أهالي الموقوفين وبعض اإلخوة وآخرين
أن ِّظام اإلِّقاذ أبى إال  فادوا حكم المحكمة بإعدام اإلخوة، إالحتى يت -أِّه مسلم 

يُقدم فروض الوالء والطاعة واإلخالص لسيده اْلمريكي، وحكم بإعدام اإلخوة أن 
)وال يُقتل ُمسلٌم بكافر(   :اْلربعة في مخالفة صريحة لقول النبي عليه الصالة والسالم

 كما في البخاري!!!

قام اإلخوة اْلربعة  ؛بمساعدة بعض اإلخوة خارج السجنثم  ،لكن بتوفيق اهلل وحده
ن وبفضل اهلل هربوا يمتد إلى خارج السج ،بحفر ِّفق من داخل زِّزاتهم بسجن )كوبر(

زال إلى  امو  ،، ولكن بعض بضعة أيام قدر اهلل أن يُعتقل اْلخ عبد الرؤوفجميعاً وقتها
 .، فك اهلل أسره وجبر كسرهاليوم معتقالً 

ا أرض الجهاد والرباط في يهم بأن وصلو فقد منَّ اهلل عل ؛أما بقية اإلخوة الثالثة
، وقد من اهلل على أحدهم درب الجهاد وِّصرة الدين الذي بدؤوه ، مواصلينالصومال

بالشهادة في سبيله في ِّفس يوم مقتل الشيخ أسامة بن  -وهو اْلخ مهند عثمان  -
 .، وجزاه عن المسلمين خير الجزاءورفع درجته ،الدن تقبله اهلل

ت يوثق بالصورة والصو  ،أسموه )كسر القيود( ؛ة إصداراً من جزئينوقد أخرج اإلخو 
  .قصة هروبهم من السجن عبر النفق، وهو موجود على النت

 



 


