
  



  

  



  

  

  اجلامع املفيد

  كتبه الشيخ:

  أبو مصعب األثري

  حفظه هللا
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  "بسم هللا الرمحن الرحيم"

، وعلى آله مدنبينا حم ؛والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،احلمد  رب العاملني
  مجعني.أ وصحبه

  مث أما بعد:
يتها وأمس من مقاالت وردود، ؛تويرت فإن هذه الرسالة جامعة ملا دار يف حسايب األول يف

 فجمعت ما ،ولكن لتوقفي عن الكتابة يف احلساب ،"اجلامع املفيد"، ولن أتوقف عن الكتابة
  ن قرأ.هللا أن ينفعين به يف الدنيا واآلخرة وكل مَ  لعلّ  ؛فيه

إلجابة قدير. ،نه جواد كرميإ   و

  كـتـبـه:
  ثريصعب األأبو م

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  التوحيد] [موعظة يف كلمة-١

لى عأال هللا، فإن إله ؛ أال وهو قول ال إطالقفإن هذا املوضوع هو أعظم موضوع على اإل
 سالم، وكما قالأنه جامع لإلتى فعلم أذا إميان ن اإلوإ إال هللا،له إمراتب االميان هي ال 

ٌ ا فكل منهم ذا افرتقا اجتمعا،إذا اجتمعا افرتقا، و ميان إسالم واإلن اإلإ :العلماء  شامل
  خر.لآل

للسان و  :ال هللاإله فإن ال إ لقلب، فهي النفي اإلهي قول  سوى  ي نفي مافه ات؛ثبإميان 
المه، وهو طبقها مل يتم إسهللا) جل وعال، فإن من مل ي إال معبود حبق (الو ثبات هواإل هللا،

شعبة؛  ن(اإلميان بضع وسبعو قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ، ولسالم األشرط اإل
مخس؛  ين اإلسالم على(ب، وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أعالها: ال إله إال هللا)

هو (، إىل آخر احلديث؛ فإن اإلسالم: شهادة أن ال إله إال هللا، وأن حممًدا رسول هللا)
ن الشرك وأهله) لطاعة، والرباء مِ لتوحيد، واالنقياد له  استسلمنا فهل  ،االستسالم  

لتوحيد؟ ّ  ؟طعناه بكل ما أمرأهل    M   Ü تعاىل: قال ه؟هلأن الشرك و  مِ أهل ترب
  ä  ã  â   á  à  ß  Þ  ÝL   :٢٥٦[البقرة.[  

  ؟سالمو كلمة التوحيد واإلأ ،ال هللاإله إهل طبقت ال  ه:ل نفسأيس افكل من
  !ميانلكي ندخل اإل سالمفنحن مل نطبق اإل نني!مؤم :نفسناونقول عن أ

هو يف ه، و بطل عمل إسالمهن مل يكمل إنه أعلم  وما و تناسى العقيدة،أ ا نسيوالكثري من
ج  خرة من اخلاسرين،اآل  اته يدعوى هللا عليه وسلم طول حيفقد كان نبينا صل نبينا؛فهذا 

لعبادةإللتوحيد، و    .والرباءة املشركني ،فراد هللا 

، على ظهر كل بغيّ  -٢   السياط والعصيّ

ألقوال، هد اجلفقد متر  يب بكر أ فقالوا عن شيخنا أمري املؤمننيات من األنذال؛ ءفرتاواالال 
  قال.يما ال البغدادي 



 ؛ف ذلكولكن وجد يف مؤيِد جبهة اجلوالين خال ،ملن جيهل األمور فيأيت ليتبّني  ابلفأ ق
  لع البيعة؟د البيعة؟ وملن؟ وكيف ختعقَ كيف تُ   :فيأيت لنقاشك، فتسأله
  .فال جتد لسؤالك جوًا 

طل. م على  نفسهم أ   فسوف نلزمهم اليوم بلوازم، إن التزموها عرفوا 

  :أوالً 
  :ومفتيهم اهلراري حممد اجلوالين، كان شيخهم أبو

يب بكر أعة للشيخ مل تقم البي :وأنتم تقولون ،ن جندهني للشيخ أيب بكر البغدادي، بل مِ مبايعَ 
طلة   !البغدادي وبيعته 

ني، ومل يعرفا شروط وأحكام البيعة، وإما أن يكو لَ ِه ان يكون قائدكم وشيخكم ج: إما أاإذً 
  يب بكر البغدادي.أمري على حق حينما كانوا حتت والية أ

  :جوابكم على وجهنيف

م ا:مهأحد ن حماكم مِ  ؛يف مسائل شرعية ن، فكيف تنفذون أوامر جهاٍل هالا جاأ
  ، وتكفري كفرمت به من منطلق شرعي؟للتحكيم وضعتموها

دت إليكم من حينها.   فهذه الشبهة رُ

  
  :وأما الوجه الثاين

  بكر البغدادي: وهو بيعة الشيخ أيب

  قال املازري:

 (يكفي يف بيعة اإلمام أن يقع من أهل احلل والعقد وال جيب االستيعاب، وال يلزم كل أحد
ن ال خيالفه وال يشق  أن حيضر عنده ويضع يده يف يده، بل يكفي التزام طاعته واالنقياد له 

  العصا عليه).



  قال اإلمام النووي:

ال كل أهل و (أما البيعة؛ فقد اتفق العلماء على أنه ال يشرتط لصحتها مبايعة كل الناس، 
ال علماء والرؤساء ووجوه الناس... و ن تيسر إمجاعهم من الرتط مبايعة ماحلل والعقد، وإمنا يش

يت إىل اإلمام فيضع يده يف يده ويبايعه،  النقياد له، وأال وإمنا يلزمه اجيب على كل واحد أن 
  ، وال يشق العصا).خالفًا رظهي

نا وقف اهدين يف العراق مشهود ة؛ فإن جملس شورىفهُ خلري والصالح والعل ا م، وكثري هلم 
طل و من أهل العلم وال م ليسوا أكفاءفضل امتدحهم، فلو كانوا على  أليب  يعةإلعطاء الب أ
بل  ، عمر البغدادي وأثىن عليهأالشيخ  ة بن الدنساما امتدح الشيخ أمَ لَ  بكر البغدادي؛

نا الزم :على قولكم املب ةسامأن يكون الشيخ إما أ ؛نافهُ   هره.عن احلق فلم يظ ًسا أو ساكتً

اهدين يف العراق فمجلس شورى  واشرتاط عقد البيعة من أهل، من أهل احلل والعقد ا
يع رجالً متت به شروط البيعة َلوجبت  ٌ واحد من أهل احلل والعقد  العقد: أن لو كان رجل

اهدين على الشيخ أيب بكر البغدادي؟ مجاع جملس شورى ا   بيعته، فكيف 

 قد أخطأف ي ليكون خليفة املسلمني،بكر البغدادأليب  مل تتم شروط اإلمامة :وأما من قال
  .إليك الدليلو وجهل، 

   امة:شروط اإلم

@  M  E  D   C  B    A  عاىل:قال ت ؛فال تصح والية الكافر اإلسالم: -١

  FL :لنفي، وعدم . ]١٤١[النساء واإلمامة كما يقول ابن حزم: (أعظم السبيل) فهي أوىل 
  اجلواز.

نونويشمل  التكليف: -٢ ما يف ؛العقل والبلوغ، فال تصح إمامة الصيب وا  والية أل
  غريمها، فال يوليان على املسلمني. 

 رواه (لن يفلح قوم وّلوا أمرهم امرأة) حلديث: ؛فال تصح إمارة النساءالذكورة:  -٣
  البخاري من حديث أيب بكرة. 



ة املرأة مما يتناىف مع طبيع ،اجلسيمةوألن هذا املنصب تناط به األعمال اخلطرية، واألعباء 
ا، وشف ؛وأنوثتها، فاقتضت حكمة الشرع صرفها عنه، وعدم تكليفها به قة عليها رمحة 

ا أوالً، ً ني   من أن يوكل إىل من ال يستطيع القيام به فيضيع.  وصًو له هو 
ّ ق حبيث يكون ؛هي اجلرأة والشجاعة والنجدة :والكفاية الكفاية ولو بغريه: -٤ مر مً ي ا 

  هل الكفاية يف ذلك.  اأو مستعينً  والذّب عن األمة، سة،احلرب والسيا
ألنه مشغول خبدمة سيده. وهذا القدر من  ؛فال يصح عقد اإلمامة ملن فيه رق احلرية: -٥

  الشروط متفق عليه.
  أما املختلف فيه من الشروط فهو:

 واحلنابلة إىل أن العدالة واالجتهاد شرطاذهب املالكية والشافعية  العدالة واالجتهاد: -٦
تهد، وذهب  ، فال جيوز تقليد اإلمامة لفاسق، أو مقلٍد، إال عند فقد العدل وا صحةٍ

منهما شرط أولوية، فيصح تقليد الفاسق والعاصي، ولو عند وجود  األحناف إىل أن كال 
تهد تهد، وإن كان األوىل واألفضل تقدمي العدل ا   . العدل وا

ا شروط  سالمة اليدين والرجلني والسمع والبصر: -٧ فذهب مجهور الفقهاء إىل أ
 ا طرأت، وينعزل إذ، ومقطوع اليدين والرجلني ابتداءانعقاد، فال تصح إمامة األعمى واألصم

ألنه غري قادٍر على القيام مبصاحل املسلمني على وجه الكمال، وألن مقصد اإلمامة  عليه؛
صاحل املسلمني على ما تقتضيه قواعد الشرع، فكل ما يؤثر على هذا املقصد هو: القيام مب

اإل |  M  عاىل:يف صحة اإلمامة، وقد قال ت بطال، أو النقص كان انتفاؤه شرًط
¡  �  ~  }  L :دة يف العلم واجلسم مرجًحا، فك]٢٤٧ [البقرة  انت الز

له على غريه، فدل ذلك على أن أصل العلم، وسالمة اجلسم شرط يف القيادة، ومن  اومقدمً 
  أعظمها اإلمامة الكربى. 

وذهب بعض أهل العلم إىل أنه ال يشرتط ذلك، فال يضر اإلمام عندهم أن يكون يف خلقه 
نع إذ مل مي ؛عيب جسدي، أو مرض منفر، كالعمى والصمم، وقطع اليدين والرجلني واجلذام

ذلك قرآن وال سنة وال إمجاع، وهذا تساهل ال ينبغي، واالحتياط يف حق األمة بتشديد  من
 -أوىل من التساهل يف شروط اإلمامة  -شروط اإلمامة مراعاة ملصلحة األمة بتولية األصلح 

مراعاة ملصلحةٍ خاصة، وقد مضى الدليل. واحلق أن اشرتاط سالمة األعضاء مما مينع استيفاء 



  ال ينبغي أن يكون حمل خالف.  :هوض مبهام اإلمامةاحلركة للن
ا؛فقد اش النسب: -٨  (األئمة من قريش) حلديث: رتط اجلمهور أن يكون اإلمام قرشي

متفق عليه، بل نقل املاوردي اإلمجاع على هذا الشرط، ومع ذلك فقد خالف فيه آخرون، 
ا ومما حيتجون به ما روي عن عمر أنه قال: يته. إال أن وللَ  لو كان سامل موىل أيب حذيفة حي

هذا األثر ضعيف، فقد عزاه العجلوين يف كشف اخلفاء أليب نعيم وضعف سنده، ولو صح 
محل قول عمر رضي هللا عنه على عدم اطالعه على األحاديث القاضية حبصر اإلمامة يف 

 .   قريش، وهو احتمال بعيد، واألثر ال يصح واحلمد 
ا وال ثة األول من ألن الثال ؛تفاق املذاهب األربعة ، وال علو يشرتط أن يكون اإلمام هامشي

 ا، ومل يطعن أحد من الصحابة يف خالفتهم، فكان ذلك إمجاًع اخللفاء مل يكونوا من بين هاشم
  على عدم اشرتاط اهلامشية، أو العلوية يف اإلمامة العظمى.

  :شروط البيعة اخلمس
  :يف الشيخ أيب بكر البغداديوقد متت 

  أن جيتمع يف املأخوذ له البيعة شروط اإلمامة.-١

   لعقد البيعة أهل احلل والعقد من العلماء والرؤساء، وسائر وجوه الناس.أن يكون املتويل-٢

ع إىل البيعةأن جي-٣ َ َرب عليها. ،يب املباي   حىت لو امتنع مل تنعقد إمامته ومل ُجيْ

ا، فإنه ال اإلشهاد على -٤ املبايعة، فيما إذا كان العاقد واحًدا، أما إذا كان العاقد للبيعة مجعً
  يشرتط اإلشهاد.

ن دأن يتح-٥   د البيعة ألكثر من واحد.عقت ال املعقود له، 

نه إال لها، وأما من قك  من الشروط بل متت به بكر البغدادي بشرط ل شيخنا أبوفلم خي
هل مصر أعة بي تبطلحوال، فلو قلنا بقولكم لَ شكال، وإمنا األهل األ؛ فليس اجلهل ججمهول

م مل يروه.رضي هللا لعمر بن اخلطاب    عنه أل
أل ألفالعربة    فشيخنا معلوم حاله. شكال،حوال، وليس 



  .شرعي غعلى ردة من خلع البيعة، بال مسو هل السنة واجلماعة، لماء أوقد أمجع ع
  صارها؟اجلوالين وأنفما رأي جنود جبهة 

  ..أم دين؟][سياسةٌ -٣

 فهذه رسالة إىل شيخي الذي استفدت منه أمورا كثرية يف أطروحاته وكتبه ومقاالته، وهو
رً مصوّ  افقد مسعت له مقطعً  ؛[فك هللا أسره] الشيخ أبو حممد املقدسي اهدين ينكر ع ا لى ا

م اليت او  ،قتلهم للروافض :يف العراق ف تكون وكي !(مساجد) أمساهاستهداف حسينيا
  ؟وهي فيها يدعى للشرك  مساجَد 

 لو مسي فكل مكان؛ ]١٨[اجلن:  M  O  N  M  L  K  J  I  H   GL قال تعاىل: 
علمنا منك وكما ت بل مكان يشرك  معه، فال يسمى مسجًدا، :غري هللا دعي فيه امسجًد 
ااألمساء ال تغري من احلقائق أن  :شيخنا   .شيئً

  
نقسمها و  ،فسوف جنيب على هذه النقطة ؛( أن عوام الروافض ليسوا بكفار) :أوالً: قولك

  :على قسمني

جلهل.أوهلا: مسأ   لة عذرهم 

دون ظاهرة، ئل الأو املسا ،الشيخ اجلليل هل يعذر الرجل جبهله يف مسائل األصول فيا أيها
دية بعيدةأ   ؟!أو حديث عهد بكفر ،يستطيع التوصل للعلم ال ،ن يكون من 

الطواف و  ،عبادة القبور :وهي ؛ستثناءأن يعتقدها الشخص دون ابد  فهم عندهم أصول ال
ا. ،ا   ودعاء أصحا

ً  اوبعضهم جيعل علي   هوهذ ،فهم يعتقدون أن روح اإلله يف علي ؛[النصريية]: مثل ا؛إهل
لقبور ،اال يعتقدو  :العقيدة يعتقدها مجيع النصريية، ولو قلنا   كفتهم.لَ  :وهم يطوفون 



[النساء:  M~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r�  L  تابه:قال هللا يف ك

 وحيد:ثناء الست، وهو االيف قوله تعاىل أن يشرك به إال امل يعذر أحًد عز وجل فهنا هللا  ؛]٤٨
 M  X  W  V   U  T  S    R  Q  P  O  N  ML  :النحل]

  ."اإلكراه" :وهو ؛هو العذر الوحيدفهذا  ؛]١٠٦

ذه اآلية قال ت  M  À  ¿     ¾  ½  ¼        »  ºL  عاىل:أما الذين يعتذرون 
  ؟خر رسولآأم هو  رسول؟ ملسو هيلع هللا ىلصفهل بعد حممد؛ ]١٥[اإلسراء: 

ا ُهنا هللا قطع عذر من ا لرسلإًذ   نزل الكتب.أو  ،فا قد بعث الرسل ؛عتذر 

  الفرتة:قال أهل العلم يف أهل 

  "ة"أي الذين مل تصلهم الرسال
  هل يدفنون يف مقابر املسلمني أم تؤخذ أحكام الكافرين فيهم؟

ُ تؤخذ فيهم أجواب اجلميع   الكافرين يف الدنيا.حكام : أنه
ليس  ،فا سيحاسبنا على أمور الشرعية يف دنيا ،خروييف أمرهم اآل ن نتكلمفما أمر أ

  خرته.لى آيف إنزال أحكام الدنيا ع

م. ةخر هم كفار يف الدنيا، وأمرهم يف اآل اإذً    عند ر

بطني رمحه هللا يف شرك عباد القبور:    قال الشيخ أ
(( كل من فعل اليوم ذلك عند املشاهد فهو مشرك كافر بداللة الكتاب والسنة واإلمجاع 

هل ولو ال اجلوحنن نعلم أن من فعل ذلك ممن ينتسب إىل اإلسالم أنه مل يوقعه يف ذلك إ
علموا أن ذلك يبعد عن هللا غاية اإلبعاد وأنه من الشرك الذي حرمه هللا مل يقدموا عليه 

جلهل كما يقول بعض الضالني إن هؤالء م م عفكّفرهم مجيع العلماء ومل يعذروهم  ذورون أل
  .))جهال

  .]١٠/٤٠٥[الدرر السنية 
ن سبحانه وتعاىل أرسل رسله مبشرين ومنذري"فاجلواب عن ذلك كله أن هللا  :اويقول أيًض 



حده ال أرسلوا به ودعوا إليه عبادة هللا و  لئال يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل وأعظم ما
شريك له والنهي عن الشرك الذي هو عبادة غريه فإن كان مرتكب الشرك األكرب معذورا 

 حجة على أحد إال املعاند  جلهله فمن هو الذي ال يعذر؟ والزم هذه الدعوى: أنه ليس
مع أن صاحب هذه الدعوى ال ميكنه طرد أصله بل ال بد أن يتناقض فإنه ال ميكن أن 

يتوقف يف تكفري من شك يف رسالة حممد أو شك يف البعث أو غري ذلك من أصول الدين 
  والشاك جاهل".

  .]٥/٤٧٦جمموع الرسائل النجدية  ١٠/٣٩١[الدرر السنية 

  :ليمان بن سحمانقال اإلمام س
((وقد أخرب هللا سبحانه وتعاىل جبهل كثري من الكفار مع تصرحية بكفرهم،ووصف النصارى 

جلهل مع ان اليشك مسلم بكفرهم، ونقطع ان اكثر اليهود والنصارى جهال مقلدون، 
ونعتقد بكفرهم وكفر من شك يف كفرهم، وقد دل القران على أن الشك يف أصول الدين  

  .كفر))
  .]٩٢ف الشبهتني ص[كش

  :قال الشيخ علي اخلضري
جلهل ، وهذا حمل إمجاع ؛نقل   .))اإلمجاع ابن القيم وأئمة الدعوة ((الشرك األكرب ال عذر 

  وقال أيًضا:
ا تذكر  جلهل ُحمدث مل يظهر إال يف العصر هذا،أما العصور السابقة فإ ((يف مسألة العذر 

ُساق فيه خالف)).على أنه اجته   اد الي
  وقال أيًضا:

((قال هللا عن مشركي العرب(فال تك يف مرية مما يعبد هؤالء مايعبدون إال كما يعبد 
ءهم عابدين لغري هللا قبل قيام احلجة)) ؤهم)من قبل فسمى آ   .آ

  وهو األهم! اوقال أيًض 
 ن((أئمة الدعوة منذ االمام العالمة حممد بن عبد الوهاب إىل وقتنا احلاضر وهم جممعون بدو 
جلهل يف الشرك االكرب بل من ذبح لغري هللا أو استغاث ودعا  استثناء على عدم العذر 



م يسمونه  املوتى او صرف اي نوع من انواع العبادة لغري هللا او شارك هللا يف التشريع فإ
  .ا .. انتهى كالمه ..))مشركا ولو كان جاهالً أو متأوالً أو مقلًد 

  
صر الفهد [فك    :هللا أسره]سئل الشيخ 

جلهل؟٢٨((س   : هل ميكنكم حفظكم هللا أن تذكروا لنا خمتصًا يف مسألة العذر 

جلهل اختلف فيه على ثالثة أقوال:   فأجاب حفظه هللا: العذر 
١ . جلهل مطلقًا جلهـل يف التوحيـد (أصـل العبـادة) ٢. من عذر  . مـن مل يعـذر النـاس 

، سـواء يف األسـماء يف  الدنيـا أم يف األحـكام يف اآلخـرة، فجعلـه خملـداً يف النـار ولـو مل مطلقـًا
مليثـاق األول.  . وهو الراجح: أن من اجلهل ما يكون عذراً ومنه ٣تبلغـه الرسـالة، واسـتدل 

ما ال يكون: أ/ فيكـون عـذراً يف املسـائل اخلفيـة، كالقـدر واإلميـان والصفـات ويف مثـل 
يـة الظاهـرة غـري التوحيـد، كالصـالة والـزكاة وحرمـة اخلمـر وحنوهـا. ب. وال األحـكام العمل

يكـون عـذراً يف توحيـد العبـادة، وهـذا أصـل ديـن اإلسـالم وديـن الرسـل كلهـم، كالدعـاء 
  والذبـح والنـذر وحنوهـا. ثـم هـذا اجلاهـل عـلى قسـمني:

للـه منهـا، وهـو مـن جاهـل غـري معـذور يف الدنيـا واآلخـر  - ة: مبعنـى أنـه خملـد يف النـار عيـاذاً 
أم  -فهـم توفيـق ال إدراك-قامـت عليـه احلجـة ببلـوغ الرسـالة، سـواء طلبهـا فلـم يفهمهـا 

جاهـل معـذور يف اآلخـرة دون الدنيـا: وهـو مـن مل تقـم عليـه  -أعـرض عنهـا فلـم يطلبهـا. 
ديـة بعيـدة أو كان يف شـاهق جبـل، أو مـن أهـل الفـرتة وحنـوه، فهـذا احلجـة، كمـن نشـأ  يف 

يعامـل يف الدنيـا معاملـة املشكـني، وأمـا يف اآلخـرة فأمـره إىل اللـه، وأصـح مـا ورد يف مثلـه أنـه 
  .))أعلـمميتحـن. واللـه 

  .]٣٣-٣٢[الفتاوى احلائرية ص

   

ا ً   ال إله إال هللا. :: عذرهم لقوهلمني

  الكلمة  شيخي هلا أركان وشروط! فإن هذه



لطاغوت)  معبود، :نمِ  ؛هو جماوز به العبد حده :والطاغوت ،فأوهلا النفي: وهو(فمن يكفر 
  أو متبوع، أو مطاع.

حىت  افلم يتموا الركن األول لكي يدخلوا اإلميان، فال يكون العبد مؤمنً  ؛فهم يتعبدون القرب
لط   وكما قال أهل العلم"التخلية قبل التحلية". ،اغوتيكفر 

ناك قاعدة شهرية ؛ن ال إله إال هللا عاصمة وحدها دون عملإ :ما من قالوأ "القول : فهُ
سر[رضي هللا عنه] حينما س ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل قول  ،يقتضي العمل" ن التيمم ع ألهلعمار بن 

  هكذا). بيديَك  تقولَ  أنْ  (يكفيَك : قال

ال إله إال  :بقصة أسامة بن زيد [رضي هللا عنه] يف قتل املشرك حينما قالما من استدل وأ
إال هللا عاصمة مؤقتة، إىل أن تكفر  هفإن كلمة ال إل عليه؛ملسو هيلع هللا ىلص ، وإنكار الرسول هللا

ُ كافر فيفليس  ،بن زيد الرجل ، فحينما قتل أسامةلطاغوت تعبده، هناك وثن ليثبت أنه
ِت وقت اشركً  ِت ؛ ألنه مل نكر الرسولفلهذا أ ه يل قولوالدل ،نتهاء مهلة العصمةا، ومل 

 ،ِهللا  سولُ ر  ادً حممَّ  ، وأنَّ إال هللاُ   يشهدوا أن ال إلهَ حىتَّ  اَس النَّ  أقاتَل  أنْ  ُت رْ مِ (أُ : ملسو هيلع هللا ىلص
َ  ،ويؤتوا الزكاةَ  ،الةَ ويقيموا الصَّ  ِ فإذا فعلوا عصموا مين دماء  ها،هم وأمواهلم إال حبّق

م عندَ    م)ّرِ  وحسا
  .[رواة البخاري ومسلم]

  هكذا تتم العصمة التامة.ف
  : هم يقيمون الصالة؟ قائل وقالجاءفلو 

ل عني، وآمج وعلي وفاطمة رضوان هللا عليهم أفهم يشركون يف الصالة بدعاء احلسن واحلسني
م صالة؟ وأما من يقول: إ م فيما بينهالبيت، فكيف تكون صال م وهي م يتزكون فزكا

م زكاة؟مشركنيعلى    ، فكيف تكون زكا

  :قال اإلمام عبدالرمحن بن حسن
طنًا وظاهراً  ا عارًف ملعناها عامالً مبقتضاها  ((من شهد أن ال إله إال هللا، اي من تكلم 

M      Þ     Ý  Ü عاىل:فال بد يف الشهادتني من العلم واليقني والعمل مبدلوهلا كما قال هللا ت



  á   à   ßL ١٩د: [حمم[ ،: عا [الزخرف:  M  Á  À  ¿  ¾  ½    ¼      »L  وقولھ 

٨٦.[  

ا من غري معرفة ملعناها وال يقني وال عمل تقتضية من الرباءة من الشرك وإخالص  أما النطق 
  القول والعمل))

يد]   .[كتاب فتح ا

  :قال اإلمام حممد بن إبراهيم
لشهادتني ويؤدون أركان اإلسالم الظاهرة ((كثري من الناس ينتسبون إىل اإلسالم  وينطقون 

م لشركهم  يف العبادة بدعاء األنبياء  سالمهم وال حتل ذكا وال يكتفي بذلك يف احلكم 
م وغري ذلك من أسباب الردة عن اإلسالم. وهذا التفريق بني  والصاحلني واإلستغافة 

ألدلة من    الكتاب والسنه وإمجاع سلف االئمة وأئمتها))املنتسبني إىل اإلسالم أمر معلوم 
  [فتاوى ابن إبراهيم].

  .[الصرب يف مواجهة الفنت]-٤

هج العلم واتبعت املن وطلبتعفيت حليتك وقصرت ثوبك، علم أخي املؤمن أنك وإن أا
، إن كنت تعتقد هل الطريق بعد سلوكضإنك لن تف ؛يف سبيل هللا أصبحت جماهًداالصحيح، و 

ستقامة والنهج الصحيح، ومن علم هذا فليتبع ما سنملي لن تستمر على اال : فو هللاهذا
  ت والرسول الكرمي.ن كالم رب الّرب عليه بعد قليل، مِ 

  
  سريه:(قال ابن كثري يف تف

: عا ، ]٢[العنكبوت:  M  }     |    {  z  y  x  w  v  u  t  sL  قال 
ما  ال بد أن يبتلي عباده املؤمنني، حبسب استفهام إنكار، ومعناه أن هللا سبحانه وتعاىل

  عندهم من اإلميان، كما جاء يف احلديث الصحيح:



ً  الناسِ  أشدُّ " ُ  بالء ُ  ، مثَّ احلونَ الصَّ  ، مثَّ األنبياء ُ  األمثل ُ فاألمثل ُ ى الرَّ لبتَ ، ي  على حسِب  جل
ْ زِ  صالبةً  هُ دينُ  كانَ  ، فإنْ دينهِ    ."يف البالءِ  لهُ  دَ ي

)   (  *  +  ,  -  .  /  M  2   1  0  قوله:وهذه اآلية ك
  5  4  3L  :وقال يف البقرة:، ]١٤٢[آل عمران M  ¨  §  ¦  ¥  ¤

°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©±    ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²

¿   ¾  ½  ¼  »  ºÀ     Æ  Å  Ä   Ã    Â   ÁL  :وهلذا قال ههنا:، ]٢١٤[البقرة  

 M£  ¢  ¡  �  ~¤    «  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥L  :العنكبوت]

أي الذين صدقوا يف دعوى اإلميان، ممن هو كاذب يف قوله ودعواه، وهللا سبحانه وتعاىل ؛ ]٣
يعلم ما كان وما يكون وما مل يكن لو كان كيف يكون. وهذا جممع عليه عند أئمة السنة 

ذا يقول ابن عباس وغريه يف مثل إّال لنرى، ، ]١٤٣[البقرة:  M M   NL  قوله: واجلماعة، و
ملعدوم واملوجود، وقوله  ملوجود والعلم أعم من الرؤية فإنه يتعلق  وذلك ألن الرؤية إمنا تتعلق 

[العنكبوت:  M³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬´    ¹  ¸  ¶  µL  تعاىل:

م يتخلصون من هذه الفتنة ، ]٤ متحان، فإن واالأي ال حيسنب الذين مل يدخلوا يف اإلميان أ
¬  ®  ¯  M  من ورائهم من العقوبة والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطم، وهلذا قال:

³  ²  ±   °´  L أي يفوتو،  M  ¹  ¸  ¶  µL  س ما أي بئ
  .نتهىا )يظنون

  
  :(قال اإلمام الصابوين يف تفسريه

 M  }     |    {  z  y  x  w  v  u  t  sL  :؟ اهلمزة ]٢[العنكبوت
للسان آمنا؟ ال  رد قوهلم  ُرتكوا من غري افتتان  لالستفهام اِإلنكاري أي أظنَّ الناُس أن ي

م ليتميز الصادق من املنافق قال ابن جزي: نزلت يف قومٍ  ليس كما ظنوا بل ال بدَّ من امتحا
سر " وغريه، وكان كفار قريش  من املؤمنني كانوا مبكة مستضعفني، منهم " عمار بن 



ذه اآلية ووعظهم يؤ  م على اِإلسالم، فضاقت صدورهم بذلك فآنسهم هللا  م ويعذبو ذو
وأخربهم أن ذلك اختبار، ليوطنوا أنفسهم على الصرب على األذى، والثبات على اِإلميان، 
ط الكفار على املؤمنني ليمحصهم بذلك، ويظهر  وأعلمهم أن تلك سريته يف عباده يسّل

أي ولقد اخترب ؛ ]٣[العنكبوت:  M£  ¢  ¡  �  ~¤  L ، الكاذبالصادق يف إِميانه من 
نواع التكاليف واملصائب واحملن قال البيضاوي: واملعىن أن ذلك سنة  وامتحنا من سبقهم 

¥  ¦  §      ¨  M  ،قدمية، جارية يف األمم كلها، فال ينبغي أن يتوقع خالفه
  «  ª  ©L  :بني الصادقني يف دعوى اِإلميان، أي فليميزَن هللا ؛ ]٣[العنكبوت

  .نتهىا )قني بلفظ الفعلوبني الكاذبني فيه، وعربَّ عن الصاد

  :(قال اإلمام الشوكاين يف تفسريه

 M t  sL و ،للتقريع، والتوبيخ M    v  uL  يف موضع نصب حبسب، وهي وما

 موضع يف M  x  wL  دخلت عليه قائمة مقام املفعولني على قول سيبويه، واجلمهور، و
ن يقولوا، أو على أن يقولوا وقيل: هو بدل من أن  نصب على تقدير: ألن يقولوا، أو 

My  x  w      {  z يرتكوا، ومعىن اآلية: أن الناس ال يرتكون بغري اختبار وال ابتالء 

  }     |L   أي وهم ال يبتلون يف أمواهلم، وأنفسهم، وليس األمر كما حسبوا، بل البد
هم حىت يتبني املخلص من املنافق، والصادق من الكاذب، فاآلية مسوقة إلنكار أن خيترب 

نواع التكاليف وغريها. قال  ذلك احلسبان، واستبعاده، وبيان أنه ال بد من االمتحان 
ن يقولوا: إ مؤمنون فقط، وال ميتحنون مبا تتبني به  الزجاج: املعىن: أحسبوا أن نقنع منهم 

م؟ و  . قال M  }     |    {  z  y  x  w  v  uL  هو قوله:حقيقة إميا
لقتل والتعذيب، وسيأيت يف بيان  السّدي وقتادة وجماهد: أي ال يبتلون يف أمواهلم وأنفسهم 

ه، وظاهرها مشول كلّ الناس من أهل  ت ما يوضح معىن ما ذكر سبب نزول هذه اآل
ة. قال ابن عطياإلميان، وإن كان السبب خاصًا فاالعتبار بعموم ا ه غري مرّ ة: للفظ كما قرر

قية يف أمة حممد صلى هللا عليه وسلم  زلة يف سبب خاص، فهي  وهذه اآلية وإن كانت 



ألسر، ونكاية  قية يف ثغور املسلمني  موجود حكمها بقية الدهر، وذلك أن الفتنة من هللا 
  العدوّ وغري ذلك.

 M£  ¢  ¡  �  ~¤  L يف عباده، وأنه خيترب مؤمين هذه األمة كما أي هذه سنة هللا؛ 
اخترب من قبلهم من األمم كما جاء به القرآن يف غري موضع من قصص األنبياء وما وقع مع 

م  م من تلك األمور اليت نزلت  قومهم من احملن وما اخترب هللا به أتباعهم، ومن آمن 

M ¨      §  ¦  ¥L يف قوهلم: آمنا،  M  «  ª  ©L   منهم يف

بفتح الياء، والالم يف املوضعني، أي ليظهرّن هللا الصادق  M ¥L ذلك، قرأ اجلمهور: 
والكاذب يف قوهلم ومييز بينهم، وقرأ عليّ بن أيب طالب يف املوضعني بضم الياء وكسر الالم. 

واملعىن: أي يعلم الطائفتني يف اآلخرة مبنازهلم، أو يعلم الناس بصدق من صدق، ويفضح 
م، أو يضع لكلّ طائفة عالمة تشتهرال   .نتهىا )ا وتتميز عن غريها كاذبني بكذ

يكون و  غين، عن كثري كالم مكرر، أو مفهومفأخذ من أقوال املفسرين هلذا اآلية مايشفي وي
  إعادة ملا سبق فيكون ممالً.

اهدين ،جلميع املؤمنني كتبت هذه املقالة ألخص ا اهدين ،و   ناءبأ :وأخص من ا
  #دولة_اإلسالم_يف_العراق_والشام.

  بناء دولة اإلسالم] أ[الثبات -٥

  االعزم أن نبقى أسودً  عقد
  ننصر احلق املبينا ليوً 

  ولو ولت مجوع الناس عنا
هلدى مس   تمسكيناسنبقى 

  وال وهللاِ لن نبقى حيارى
  التأهينا فنغرق يف حبار



يت لقومٍ    فنصر هللا ال
  مدبريناإذا القوا تولوا 

علموا ولو تكالب عليكم األعداء وأهل العلم ممن جهلوا ا إخويت أبناء الدولة اإلسالمية؛
لباس ن تلبس بوكشف القناع، على م علموا إن هللا أراد متحيص الصفوفاحقيقتكم، ف

عد املشرق  الشريعة، وهو بعيد ُ من  املغرب، فكما رأيتم تنازل من تنازل وتراجععن عنها كما ب
حتت  مضنان مم، فكثري ةوعمال ة وردةوخيان فكشفت األوراق، مبا فيها من كذب ؛تراجع

قوله  يف( وتذكروا حديث رسول هللاة، رايتكم علمنا صدقه حينما كان يف كتيبته السابق

ملعروف وتناهوا عن املنكر حىت بل ائتمروا  ،]١٠٥[املائدة:  M?  >@   L  :تعاىل
-عليك ف ؛برأيه وإعجاب كل ذي رأيٍ  ،ودنيا مؤثرة امتبعً  ا وهوًى ا مطاًع إذا رأيت شح 
م الصرب الصرب فيه مثل قبضٍ  -يعين بنفسك لى ع ودع عنك العوام فإن من ورائكم أ

 رسول  :وزادين غريه قال ه، يعملون مثل عملللعامل فيهم مثل أجر مخسني رجًال  اجلمر
  البخاري وأمحد وغريه.صححه  أجر مخسني منكم) :قال ؟ِهللا أجر مخسني منهم

الصحيح ولو  واتباع املنهج وكثري من أهل العلم ذكر هذا احلديث يف الصرب يف الفنت واحملن،
 لكي خي يف هللا، واذكر أوليس الرجال فأنت تتبع الكتاب والسنة زل من زل وخل من خل،

وعمر  كرٍ ب ابة حينما اختلفوا واستدلوا بقول أيبتتعصب للرجال، قول ابن عباس للصح ال
 حابصأهم و وعمر، وهذا  بو بكرٍ وتقولون يل: قال أ قال هللا والرسول، :أقول لكم :فقال

رتبات ه مبصافحة الطواغيت وتربئتهم من الكفر، واستالم املرسول هللا فكيف مبن تلطخت يدا
 يف (من أكل من مترهم مشى ول إال ما أملوا عليه؟ وصح املثال:فما ترجوا منه أن يق، منهم

ّالمًا كانوا أم عادلنيالصاحل ميتنعون من الدخول على األأمرهم) فقد كان السلف   ،مراء ُظ
ع  نطائهم املال؟ وكان امتناعهم خلوفهم السكوت عنهم إن أخطؤوا ومداهنتهم ألفكيف 

  صاحب اجلميلة عليك يكون صعب اإلنكار عليه، فرحم هللا سلفنا وعوضنا خري.

  .ة][بيان الذل ال النصر -٦



أنه  واوماعلمُ  ، يعتقدون فيه النصرة والعزةبيًا  فقد أخرج بعض الدعاة والعلماء وطلبة العلم
  ، ملا فيه من الذل واهلوان.أهل غزة سيفتت قلوب

  وغري ذلك من األمور. مناشداتو  وقد ذكروا فيه رسائل عدةً 
  فعزمت على نفسي أن أرد على هذا البيان التابع للهوان.

  .كالمهم مقتطفاتوسنأخذ من  

  :رسالتهم لألمة أوالً:

(النصرة والعون واالجتهاد يف رفع الظلم مبا ميكن من األسباب، ومن أعظم ذلك التوجه إىل 
لدعاء والقنوت يف مجيع الصلوات، واملسارعة يف إغاثة أهل غزة وإعانتهم ماد ً  هللا تعاىل 

ً بكل أنواع املساعدة   )ومعنو

  :نقول و التوفيق

لعملإ   عاقًال وجدمت ، فهل-رضي هللا عنه-حلديث أبو موسى األشعري؛ ن القول مقرون 
 وال كالم هللا  ب الصاحلني وال جيالسهم وال يقرأوهو ال يصاح؛ هدين: اللهم اقائًال  يدعو

حيث نفسه  ومل ،ألنه يطلب اهلداية ومل يبحث عنها ؛هدي نبيه؟ هذا نقول عنه صاحب هوى
  عليها.

لنصر وهو جالس وقادرٌ قولكم ملفما    محل السالح واجلهاد يف سبيل هللا؟على  ن يدعو 
لجهاد يف ل فهل أيضًا ليس هناك طريٌق  ناك،للجهاد ُه  فإن كنتم تقولون ليس هناك طريٌق 

 طيات أمل تقولوا يف ؟أم أن اجلهاد خيتلف والعدو خيتلف ؟ملاذا مل تذهبوا الشام والعراق؟
ا حرب مبي لشام ضد اق وافإن احلرب يف العر  ن اليهود الصهاينة وإيران الصفوية؟انكم أ

ا عدوةٌ  إيران الصفوية اليت   لكم. تعتربو

¬   M فالزمكم أن ال تضعوا قول هللا تعاىل: ؛فإن كنتم تفرقون بني غزة والعراق والشام

       ¯  ®L  :١٠[احلجرات.[  



  ؟.ومعنو  ا قولكم: يف إغاثة أهل غزة ماد وأم
لنفس لقوله تعاىل: #    !  "M  فقد سقطت من بيانكم كلمة ومعاونتهم 

  ,  +  *  )  (  '   &  %  $L  :التوبة]

١٤.[  

  قال القرطيب:
ازاة. جوابه،  M  #  "L   ،أمر M!L  (قوله تعاٰىل: وهو جزم مبعىن ا

يديكم وخيزهم وينصرك م هللا  َْشِف  م عليهموالتقدير: إن تقاتلوهم يعذ  صدور قوم وي
  .)مؤمنني

لنفس وأنتم قادرون وليست خاصة ألهل غزة  م  فا أمركم بنصرة املؤمنني فأينكم عن نصر
  بل للمسلمني مجيعا.

M   K  J  I  H  أم أنكم من الذين ذكر هللا يف كتابه:

LML  :٨٥[البقرة.[  
  فعل اليهود.فأنتم يف بيانكم هذا تقفون يف وجه اليهود وفعلكم قد شابه 

 ً   :: قوهلماني
ا، ونذكرهم فيها مبسؤوليتهم العظيمة أمام هللا عز  (الرسالة الرابعة: إىل علماء األمة ودعا

ب يف كانوا، وبيان احلق الواج  ، والسعي لكف الظاملني وردعهم أ وجل يف نصرة املظلومني
سيل سلمني تتناثر ودماءهم تهذه النازلة دون تردد أو تباطؤ، وأي خري فيمن يرى أشالء امل

ارً  رد القلب ساكت اللسان؟!اأ   ، وهو 
إن املعول على العلماء والدعاة من أمتنا كبري، وإننا نعيذهم  من وعيده عز وجل ووعيد 
رسوله صلى هللا عليه وسلم ملن كتم العلم واحلق، أو شارك يف التلبيس على املسلمني وأعان 

  ).الظامل ولو بشطر كلمة



ملالف :أما قوهلم يف الصدع يف هذه النازلة عطى لعباس اليت ت ،هو فقط الدعاء والصدقات 
  وال يراها الشعب الفلسطيين. ،ن هم على شاكلتهومَ 

  والكل يعلم هذا األمر. ،كما حصل يف السابق

راد من صدعكم صدًع  :فإن الصدع الذي أمرمت به من ختّلف عن بيانكم ُ دع كل فإن الص ،اي
ِ  ؛ن اجلهاد تعّني على مجيع املسلمني، ولكن ال تستطيعون قولههو قول إ الصدع ا يف مَ ل

  هلا. اءكففلستم  ،ن سجن وأذىعقباته مِ 

  :فإن اجلميع يعلم أن اجلهاد نوعان
  .جهاد طلب-١
  .جهاد دفع-٢

مبطلوب على  وليس ،أما الطلب فهو فرض كفاية، وال يتعني على مجيع املسلمني القيام به
ر  ،صائًال  األن يف بالد املسلمني عدو  ؛املسلمني القيام به يف هذا الزمان د ودفعه فإن ُط

  كان ُهناك جهاد طلب.: املسلمون
  وجهاد الطلب:

 ً  يقبل ال ا،هو الذي جيب فيه طاعة ويل األمر، ويكون القائم به دون أذن ويل األمر عاصي
  منه جهاده.

عدو (إذا داهم ال: وكم قال الفقهاء ،فهو فرض عني كمثل الصالة والصيامأما جهاد الدفع: 
  ). على املسلمني دفع هذا العدو الصائلتعّني  :الصائل أرض املسلمني

  هم جبوراهم. نوجب على مَ  :فإن مل يستطيعوا ،وهو أن يقوم أهل املنطقة بدفعه
فيجب على أهل  ؛لعدوع أهل مكة دفع هذا اداهم العدو الصائل مكة ومل يستط مثال:

  وهكذا التدريج. ،الطائف دفع عدو أهل مكة
أهل البلدان  ومل يستطع ،أن البلدان صال فيها العدو ىير  ؛فإن الناظر يف حال املسلمني اليوم

 : هوريرهد جيب علينا حت، وأول بلفوجب على مجيع املسلمني دفع هذا العدو ؛دفع هذا العدو
ِ ل ُش ب ،ومل يستطع أهلها دفع العدو ،فهي أول بالد صال فيها العدو وحكمها ؛األندلس دوا رّ

  دوا.رِ وطُ 



  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
( والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه ، فال 

غريهم بنا و يشرتط له شرط ، بل يدفع حبسب اإلمكان ، وقد نص على ذلك العلماء أصحا
وإذا دخل العدو بالد اإلسالم فال ريب أنه جيب دفعه على األقرب فاألقرب ، إذ بالد 

 ونصوص ال غرمياإلسالم كلها مبنزلة البلدة الواحدة ، وأنه جيب النفري إليه بال إذن والد و 
  .)أمحد صرحية يف ذلك

  وقال اإلمام ابن حزم:

[التوبة:  M*  )     (  '  &  %  $  +  L (فقد قال تعاىل: 

ى عن قتال أهل احلرب َلوجبت  ،]١٢٣ ا  مر اإلمام، وال بغري أمره، ولو أن إمامً فلم خيص 
|  {    }M  معصيته يف ذلك؛ ألنه أمر مبعصية، فال مسع وال طاعة له، وقال تعاىل:

£     ¢  ¡  �  ~¤  L  :وهذا خطاب متوجه إىل كل مسمل، فكل أحد  ،]٨٤[النساء

جلهاد وإن مل يكن معه أحد، وقال تعاىل:  ]،٤١[التوبة:  M  #  "  !L  مأمور 

  .)]٧١[النساء:  M  p  o  n  m  l  kL  وقال تعاىل:

م لثًا:   :مناشد
 ً ا ا(وأخري زلة متر  االقضية الفلسطي مة وخاصة يفألا نقول للعامل : إننا يف كل   نية، نزداد يقينً

ممية، وازدواجية معايريها وقيمها، وندرك ألبعنصرية أكثر احلكومات الغربية واملنظمات ا
ا كشعارات حقوق ا نسان وحنوها، وإال فما معىن السكوت عن إلأكاذيبها اليت تتشدق 

 وبصره، مام مسع العاملدة اجلماعية اليت ميارسها الصهاينة أإلجرائم احلرب والقتل، وجرائم ا
بل إن الغرب جتاوز السكوت إىل الدعم املادي، والدفع مبشاركة أفراده يف احلرب مع الصهاينة 

  عالم!).غزة كما تناقلت وسائل اإلضد املسلمني يف 

  فما هذا الكالم العجيب!
  تو عرفتم أن الغرب يدعم إسرائيل؟هل لل



ب هذا الطاغوت ونَص  ،هستحلّ لعراق وان قصف امَ  أمل تعلموا أن الغرب ومنظماته هم
ائن املرتد  ، وتنصيب اخلإلخواننا يف األفغاننسيتم قتلهم وقصفهم هل  ا:وأيًض  ؟الرافضي

  ؟زايكر 
  هل اإلسالم يرجون نصرة أهل الكفر؟ن مىت وأومِ 

م؛ فإن هللا م وكذ   ;  >  =  <M  قال تعاىل: قد بني يف كتابة عداو

D  C      B  A  @     ?E    K   J  I  H  G  F
  LL  :٨[التوبة.[  

  قال اإلمام الشوكاين:
أعاد االستفهام التعجييب للتأكيد والتقرير،  M >  =  <  ;L  (قوله:

لغلبة  م إن يظهروا عليكم  والتقدير: كيف يكون هلم عهد عند هللا وعند رسوله؟ واحلال أ
  .M D  CL  عهداً  : أيM     BL أي: ال يراعوا فيكم M @     ?L ، لكم

لسنتهم ما فيه جماملة وحماسنة لكم، طلبًا  M G  FL  قوله: أي: يقولون 
ىب ذلك وختالفه، وتوّد ما فيه مساءتكم ومضرتكم، كما  م  م وتطييب قلوبكم، وقلو ملرضا
د والتجري، واخلروج عن  لفسق، وهو التمرّ يفعله أهل النفاق وذو الوجهني، مث حكم عليهم 

  .)هم العهود، وعدم مراعلتهم للعقودلنقض احلق

ضون العهد،  ينقن مثَ ومِ  ،وحيسنون القول ،فهم يقولون للمسلمني حنن معكم يف ظلمهم لكم
  ن أهل اإلسالم.قهم املغفل مِ ويصدّ 

  ]ة قلم أظهرت حقا [ زلّ -٧

عرَف صاحب احلق والباطل، وهذه ُسنة هللا  فقد أظهر هللا احلق وأزال الستار؛ ُ  خلقه؛ يفلي
ا، فما يزيد يف فمهما لبس الكاذب كذبة؛ ،"فهو "ميهل وال يهمل ً  فإن هللا ميهله رمحة به وسرت



 .عصيانه لربه وكتم احلق وإظهار ضده، فإن هللا لن يهمله، بل سيفضحه
 .وإما أن يظهر هللا فضيحته بلسانه أو بلسان غريه

؛ ي فقد شاء رب الربية أن ُخيرج منرب املقدسي هاد، وما ظن أن فيه ردا على أهل احلق واجلبيًا
ن ا يف طياته مِ ِمَ  .كالم يستنكره اجلاهل قبل العامل علم أنه فضحه هذا البيان؛ ل

 أال وهو أمر املباهلة!
 :قال يف بيانه

والقوم كلما خالفهم أحد دعوا  فنحن نعجب من هذا التشنج، !(أما خبصوص املباهلة
 إليها).

 .فهذه زلة القلم
صاحب احلق والداعي له؛ يكون على يقني على منهجه وعقيدته، ولن يتزحزح قيد أمنلة فإن 

مر هللا  .عما يعتقده إال 
ن يدعوه للمباهلة؛ ألن هذا ما يدين هللا  ن كان على يقني مبنهجه؛ فستجده يليب دعوة مَ ومَ

 .به، وما هو متيقن على صحته
هم للمباهلة فروا  ل القوم إذا دعو  وخافوا؟فما 

 ألستم على يقني مبا تقولون وتؤمنون؟

هم  هم للمباهلة وجد جهم أكثر منكم! فإن دعو ووهللا إن الروافض على يقني يف دينهم و
ّني  .ملب

من كتاب وهللا وسنة نبيه، وكالم السلف الصاحل رمحة هللا عليهم  وسنشرع يف طمس ما قالوه،
 .أمجعني

±  M  ¿  ¾    ½  ¼  »    º  ¹   ̧ ¶  µ  ´  ³  ² قال تعاىل: 
  Ê  É  È  Ç  Æ  Å   Ä   Ã  Â  Á  À

   ËL  : ٦١[آل عمران.[  



روى البخاري يف صحيحه؛ عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه قوله: جاء العاقب و السيد 
ُالعناه، فقال أح ُمها لصاحبه: ُد صاحبا جنران إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ يريدان أن ي

. قاال: إ نعطيك ما  ن بعد ا فالعننا: ال نفلح حنن وال عقبنا مِ ال تفعل؛ فو هللا لئن كان نبي
ا، و ال ا، فقال: سألتنا، وابعث معنا رجالً أمينً ا  عكْم م ألبعثنَّ ( تبعث معنا إال أمينً رجالً أمينً

بيدةَ  (قْم ، فاستشرف له أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: )أمنيٍ  حقّ    أ عُ
ِ  (هذا أمُني ، فلما قام قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم: )احِ اجلرَّ  بَن   . )ةِ ألمَّ ا هذه

 :قال اإلمام ابن حجر
 ذلك ىل(وفيها مشروعية مباهلة املخالف إذا أصر بعد ظهور احلجة، و قد دعا ابن عباس إ

َهل و كان  ن  لتجربة أن مَ ِرَف  مث األوزاعي، ووقع ذلك جلماعة من العلماء. و مما عُ
قَعَ يل ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض  ن يوم املباهلة، و وَ مبطالً: ال متضي عليه سنة مِ

 املالحدة؛ فلم يُقم بعدها غري شهرين).

لنيب، بل هي سنّة عن النيب قد فعلها  صلى هللا عليه وسلم، و فإن املباهلة ليست خاصة 
 .بعض الصحابة والسلف الصاحل

 : قال اإلمام ابن القيم
ومل يرجعوا، بل أصروا على  (إن السنة يف جمادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة هللا،

العناد؛ أن يدعوهم إىل املباهلة، وقد أمر هللا سبحانه بذلك رسوله صلى هللا عليه وسلم، ومل 
ن أنكر عليه يُقل:  إن ذلك ليس ألمتك من بعدك. ودعا إليها ابنُ عمه عبد هللا بن عباس مَ

بعض مسائل الفروع، ومل ينكر عليه الصحابةُ، ودعا إليه األوزاعي سفيان الثوري يف مسألة 
ن متام احلجة). نَكر عليه ذلك، وهذا مِ ُ  رفع اليدين، ومل ي

ن فإن كان ينكر علينا املقدسي ومنربه؛ فالزمه  أن ينكر على السلف الصاحل والصحابة مِ
ا، ولكن ال حتبون الناصحني، فما بعدها إال  ا وتكرارً قبلهم، فقد أقمنا عليكم احلجة مرارً

 املباهلة؛ لنعرف صاحب احلق والباطل.

  .[توحيد احلاكمية]-٨



ن كتب األئمة يف "توحيد احلاكمية"،   فهذه الرسالة الوجيزة املختصرة، املعتصرة مِ

ا ينتسب لإلسالم، إال ووقع يف فتنتها.ا   ليت هي فتنة هذا الزمان، اليت مل تُبقي حاكمً

فعزمت على نفسي  ،]١٩١[البقرة:  M,  +  *       )-  L  والفتنة هي"الشرك"؛ قال تعاىل:
ن يكتبون عنها وفيها  .أن أكتب فيها رسالة، ومل أعزم عليها إال ألمهيتها، وقلة مَ

ا، وتبيًا لكل مسلمأسأل هللا أن  لجمً  .جيعله ردا مُ

  ]الباب األول[

جيب أن يعتقد املسلم أن قول النيب عليه الصالة والسالم، وفعله وتقريره: وحي من هللا تعاىل؛ 
لوحي  .فالسنة قسيمة القرآن 

روى  ،]٤-٣[النجم:  M  5  4   3    2  1  0  /  .  -   ,  +L  قال تعاىل:
بع  بع، و اخلطيب عن أمحد بن زيد بن هارون؛ قال: إمنا هو صاحل عن صاحل، وصاحل عن 
عن صاحب، وصاحب عن رسول هللا عليه الصالة والسالم، ورسول هللا عن جربيل، وجربيل 

  عن هللا عز وجل.

ن ت ا عن التشريع مِ قاء لوهذا هو إسناد شريعة حممد عليه الصالة والسالم؛ فال يقول شيئً
  نفسه.

ن عند هللا  فلو أّن رجًال جحد السنة كفر، ولو أن رجل جحد القرآن كفر، فهما وحي مِ
  سبحانه وتعاىل.

 ]الباب الثاين[

ن الواجبات اليت ال يرغب عنها إال كافر: التحاكم للشرع؛ قال تعاىل: ~   M اعلم أن مِ
¢  ¡  �£  L  :٥٧[األنعام.[  



كفر أي القانون الوضعي؛ فهو حاد هللا وكفر به سبحانه   فمن قال: إن احلكم إال لدستور
  وتعاىل.

فيجب على احلكام احلكم حبكم هللا وشرعه، وعلى احملكومني التحاكم إىل ما أنزل هللا يف  
!  "  #  $  %  &  '  )  (  M  ؛ قال تعاىل:ملسو هيلع هللا ىلصكتابه وسنة نبيه 

  7  6  5  4     3    2  1  0  /  .  -  ,  +         *  8

  ?  >  =    <  ;  :  9L  :٦٠[النساء.[  

دل على كذب دعواهم اإلميان مبا أنزل هللا؛ ملخالفتهم ملوجبها،   M %L  فقوله:
  وعملهم مبا ينافيها.

 قال اإلمام الشوكاين يف تفسري اآلية: 

م قد مجعوا بني ( ن حال هؤالء؛ الذين ادعوا ألنفسهم أ إلميان مبا افيه تعّجب لرسول هللا مِ
ن األنبياء،  ن قبله مِ أنزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهو: القرآن، وما أنزل على مَ

م ليسوا على شيء  ن أصلها، ويوضح أ فجاؤوا مبا ينقض عليهم هذه الدعوى، ويبطلها مِ
روا فيما أنزل على رسول م التحاكم إىل الطاغوت، وقد أُمِ ن ذلك أصًال؛ وهو إراد ، هللا مِ

ن قبله: أن يكفروا به  .وعلى مَ

 ]الباب الثالث[

م ثالثة أصناف؛إن هللا سبحانه وتعاىل قد حكم على مَ  أوهلم: كفار،  ن حيكم بشرعه، أ
لتدريج؛ قال تعاىل: M  y  x  w   v  u  t  ظّالم، فّساق، وسنأيت عليها 

  }  |  {  zL  :٤٤[املائدة.[  



ن حديث ابن معمر عن طاووس عن أبيه؛ قال: وقد روى املروزي وابن جرير  وعبدالرزاق، مِ
M  }  |  {  z  y  x  w   v  u  t  سألت ابن عباس عن قوله:

L  :قال: هي به كفر]٤٤[املائدة ،.  

M  }  |  {  z  y  x  w   v  u  t (قوله:  :قال اإلمام الشوكاين

L  :ْن " من صيغ العموم؛ فيفيد أن هذا غري خمتص بطائفة معينة، بل  ،]٤٤[املائدة لفظ " مِ
ِيل احلكم.) انتهى.  ن وَ   بكل مَ

  ،]٤٥[املائدة:  M   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹L  قال تعاىل:

 ].٤٧[املائدة:  M  N  M  L  K  J   I  H  G  F  EL  وقال تعاىل:

ن  M   Â  Á  À  ¿L  قال اإلمام ابن كثري:( م مل ينصفوا املظلوم مِ ؛ أل
لعدل والتسوية بني اجلميع فيه، فخالفوا وظلموا، وتعدوا  الظامل يف األمر الذي أمر هللا 

  ).بعضهم على بعض

  فالفرق بني الكفر، والظلم، والفسق.

  قال الشاعر:

هلوى   أما بظلم فهو حاكم 

 ال ليس للقانون والطغياِن 

 والكافر من بدل الشرع الذي 

ين   جاء به املصطفى العد

 وحكم القانون فوق شرعنا



  وحكم واستحكم الطغياِن 

ا. ً   واعلم أن كل ظامل فاسق، وليس كل فاسق ظامل

  فحكم الظلم وفصله كالفسق.

  ]الباب الرابع[

  كالم أهل العلم يف"احلاكمية" الكفرية.

  قال اإلمام حممد بن إبراهيم:

ن الكفر األكفر املستبني تنزيل القانون اللعني، منزلة ما نزل به الروح األمني، على قلب إن ( مِ
 ).حممد عليه الصالة والسالم، ليكون من املنذرين، بلسان عريب مبني

 :وقال اإلمام سليمان بن سحمان

]    MZ  Y  إذا عرفت أن التحاكم إىل الطاغوت كفر؛ فقد ذكر هللا يف كتابه:(

\ L  ] :٢١٧البقرة[، :وقال تعاىل  M,  +  *       )-  L  :البقرة]والفتنة هي الكفر؛ ]١٩١ ،
ن أن ينصبوا يف األرض طاغًو  فلو اقتتلت البادية واحلاضرة، حىت يذهبوا؛ َلكان أهون مِ

ا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   .)حيكم خبالف شريعة اإلسالم اليت بعث 

 :الراجحيقال الشيخ عبدالعزيز 

لقوانني ولو كنت تعتقد أن حكم الشريعة أحسن؛ ألنك يف هذه احلالة ( فال جيوز احلكم 
ن يقول: ((الز حالل ولكين ال  لضرورة، مثله مثل مَ ا من الدين  ا معلومً ا حمرمً استحللت أمرً

رورة: لضأزين))، فهذا يكفر؛ ألن الز حرام، وكونك تستحله وهو أمر معلوم من الدين 
 ).فهذا كفر

  قال اإلمام شيخ اإلسالم ابن تيمية:



ن مل يعتقد وجوب احلكم مبا أنزل هللا على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن ( ال ريب أن مَ
ن غري اتباع ملا أنزل هللا: فهو كافر، فإنه ما من أمة إال وهي  حيكم بني الناس مبا يراه عدالً مِ

لعدل، وقد يك حلكم   ون العدل يف دينها ما يراه أكابرهم، بل وكثري من املنتسبني إىلمر 
م اليت مل ينزهلا هللا؛ كسواليف البادية فهم)، (أي عادات من سل اإلسالم، حيكمون بعادا

وكانوا األمراء املطاعني، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي احلكم به دون الكتاب والسنة، وهذا 
ن ال ا مِ ً ا هو الكفر؛ فإن كثري مر  لعادات اجلارية، اليت  ناس أسلموا، ولكن ال حيكمون إال 

 .)املطاعون، فهم يلتزمون ذلك، بل استحلوا أن حيكموا خبالف ما أنزل هللا: فهم كفار

  قال ابن السعدي:

ا، وأن يرد ما تنازع فيه الناس إىل هللا (  والواجب على كل أحد أال يتخذ غري هللا حكمً
ن حتاكم إىل غري ورسوله، وبذلك يك ون دين العبد كله  وتوحيده خالًصا لوجه هللا. وكل مَ

  ).هللا ورسوله؛ فقد حاكم إىل الطاغوت، وإن زعم أنه مؤمن: فهو كاذب

  ومن املعلوم أن الطواغيت كثر ورؤسهم مخسة، ومنهم احلاكم بغري ما أنزل هللا.

ا أتت على احلاكم فنتبه! أيها احملكوم أن  كفر بغري تتحاكم إىل غري شرع هللا، وال بد أن تفإ
M  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  شرع هللا. قال تعاىل:

  äL  :٢٥٦[البقرة.[  

 :قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب

صل ( لرباءة من الطواغيت وتكفريهم؛ فا هللا إخواين متسكوا  ال يصح دين اإلسالم، إال 
لطواغيت،  وعادوهم وأبغضوا من أحبهم، أو جادل عنهم، أو مل يكفرهم، أو دينكم واكفروا 

م،  قال: فه هللا  م؛ فقد كذب على هللا وافرتى، بل كّل ما علي منهم، أو قال: ما كلفين هللا 
م، والرباءة منهم، ولو كانوا إخوانه وأوالده).   وفرض عليه الكفر 

  [شرك الطاعة] -٩



  الذي سبقه الذي كان عن"توحيد احلاكمية".فإن هذا البحث هو مرادف للبحث 
فإن هذا البحث قد يكون من النادر يف هذا الوقت الكتابه عنه بل جتده يف تصانيف العلم 

  قد ملئة الغبار، فعزمنا على نفظ هذا الغبار، والكتابة عنه.
ُ من فنت هذا الزمان بل قد يكون أشد خطراً من البحث السابق  أال هو"شرك الطاعة" فإنه

  وهو"توحيد احلاكمية".
رب العاملني.   نسأل هللا أن جيعله نور وهدى جلميع املسلمني، 

  [الباب األول]

 ؛فإن الطاعة تنقسم على قسمني

 .طاعة مطلقة-١

 .طاعة مقيدة-٢

  MÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  فأما الطاعة املطلقة: فهي  ورسوله، قال هللا تعاىل:

  ÍL  :٥٩[النساء.[ 

  ].٨٠[النساء:  M&  %  $  #  "  !'  L  وقال تعاىل:

    [  ^M  ؛ قال تعاىل:ملسو هيلع هللا ىلصوقد توعد هللا سبحانه وتعاىل ملن عصى رسول هللا
  i  h  g      f  e  d  c  b   a  `  _L  :٦٣[النور.[  

م من كفر أو نفاق أو بدعة، أو عذاب أليم يف الدنيا، بقتل أو حٍدّ  أي: تصيبهم فتنة يف قلو
ت العاجلةأو حبس،   .أو غري ذلك من العقو

ا لنيل حمبة هللا للعبد ومغفرة ذنوبه، قال تعاىل: ً <  ?   M وقد جعل هللا طاعته واتباعه سبب
H    G  F  E   D  C   B  A     @IL  :٣١[آل عمران.[ 



 ،]٥٤[النور:  M3  2  14  L  وجعل طاعته هداية، ومعصيته ضالالً، قال تعاىل:

MÃ        Â  Á    Å  Ä  وتعاىل أّن فيه القدوة احلسنة ألمته، فقال تعاىل:وأخرب سبحانه 
Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ        Ò          Ñ  Ð  ÏL  :٢١[األحزاب.[  

، يف أقواله ملسو هيلع هللا ىلصقال اإلمام ابن كثري: (هذه اآلية الكرمية؛ أصل كبري يف التأسي برسول هللا
لنيب وأفعاله وأحواله، وهلذا لتأسي  يف صربه  يوم األحزابملسو هيلع هللا ىلص أمر تبارك وتعاىل الناس 

  ملسو هيلع هللا ىلص).ومصابرته، ومرابطته وجماهدته، وانتظاره الفرج من ربه عز وجل

ا من القرآن، ومن األدلة يف السنة  وقد ذكر هللا طاعة الرسول واتباعه يف حنو أربعني موضعً
ملسو هيلع هللا ىلص: نيب، وقال الي)رأيتموين أصلّ وا كما (صلّ ملسو هيلع هللا ىلص: على اتباع الرسول وطاعته؛ قال النيب

ْن ملسو هيلع هللا ىلص: ، وقال النيبكم) مناسكَ (خذوا عّينِ   غري ذلك ، إىل)مّينِ  يت فليَس سنَّ  عْن  رغَب  (مَ
القتداء به، والنهي عن خمالفته  .من النصوص اليت فيها األمر 

رد أمره إىل هللا والرسول؛ قال تعاىل: ُ M   Ô   Ó  Ò وقد حكم هللا يف كتابه يف أن النزاع ي

  Ù  Ø       ×  Ö  ÕL  :٥٩[النساء.[  

ن كل شيء تنازع  ّن هللا عزَّ وجلَّ  قال جماهد: (أي إىل كتاب هللا وسنّة رسوله، وهذا أمر مَ
د التنازع يف ذلك إىل الكتاب والسنّة رَ ُ   .)الناس فيه من أصول الدين وفروعه؛ أن يـ

اذبة، وا  لنزع: اجلذب، كأن كل واحد ينتزع حجة اآلخر قال اإلمام الشوكاين: (املنازعة ا

ا، واملراد ادلة، وظاهر قوله:  :وجيذ ؛ يتناول أمور الدين M  Õ  ÔL االختالف، وا

 تبّني به أن الشيء املتنازع فيه خيتص؛ M  Ù  Ø       ×  ÖL  والدنيا، ولكنه ملا قال:
هو  الرّد إىل كتابه العزيز، والرّد إىل الرسول:مور الدين دون أمور الدنيا، والرّد إىل هللا: هو 

  الرّد إىل سنته املطهرة بعد موته، وأما يف حياته، فالرّد إليه سؤاله، هذا معىن الرّد إليهما).

فال عربة بكالم أهل العلم إن اختلفوا، ومل يكن مرجعهم كتاب هللا وسنة نبيه، ولو كان 
 .، دون العامل الكبرياملخالف طالب علم ومعه دليل وجب اتباعه



  [الباب الثاين] 

 .فقد ذكر يف الباب األول أن الطاعة طاعتان مطلقة، ومقيدة

فأما املقيدة: فهي للحاكم والعامل، ومعىن مقيدة؛ أي: مقيدة بكالم هللا ورسوله، فإن 

M   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç عارضت: فال مسع وال طاعة. قال تعاىل: 
Ð  ÏÑ  L  :٥٩[النساء.[ 

بعة ملا  فإن هللا ذكر الطاعة عنده وعند نبيه، ومل يكررها عند طاعة ويل األمر؛ وهلذا فهي 
 .سبقها، أي: طاعة هللا والرسول

قال اإلمام الشوكاين: (ملا أمر سبحانه القضاة، والوالة إذا حكموا بني الناس أن حيكموا 
 هي امتثال أوامره ونواهيه، وطاعة حلق؛ أمر الناس بطاعتهم ها هنا، وطاعة هللا عزّ وجلّ 

ى عنه. وأويل األمر هم: األئمة، والسالطني،  رسوله صلى هللا عليه وسلم هي فيما أمر به و
مرون به،  والقضاة، وكل من كانت له والية شرعية ال والية طاغوتية، واملراد: طاعتهم فيما 

رسول  ة هللا، كما ثبت ذلك عنوينهون عنه ما مل تكن معصية، فال طاعة ملخلوق يف معصي
هللا صلى هللا عليه وسلم. وقال جابر بن عبد هللا، وجماهد: إن أويل األمر، هم: أهل القرآن 

  والعلم، وبه قال مالك والضحاك).

قال نزلت: يف  ؛MÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊÑ  L  :قال البخاري عن ابن عباس
عبد هللا بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سرية، وقال 
اإلمام أمحد عن علي قال: بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجالً 

 من األنصار، فلما خرجوا وجد عليهم يف شيء قال، فقال هلم: أليس قد أمركم رسول هللا
ا، مث دعا بنار فأضرمها  ً صلى هللا عليه وسلم أن تطيعوين؟ قالوا: بلى، قال: فامجعوا يل حطب
فيه، مث قال: عزمت عليكم لتدخلنّها، قال، فقال هلم شاب منهم: إمنا فررمت إىل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم من النار، فال تعجلوا حىت تلقوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فإن 



ربوه، فقال عليه وسلم فأخ أمركم أن تدخلوها فادخلوها، قال: فرجعوا إىل رسول هللا صلى هللا
  ."يف املعروِف  لو دخلتموها ما خرجتم منها أبًدا، إمنا الطاعةُ "هلم: 

 املسلمِ  على املرءِ  والطاعةُ  (السمُع قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب رضي هللا عنهوعن عبدهللا بن عمر 
ُ ، كرهَ وَ  فيما أحبَّ    ).عةَ وال طا فال مسَع  مبعصيةٍ  رَ مِ ، فإذا أُ مبعصيةٍ  رْ مَ ؤْ ما مل يـ

 ][الباب الثالث

M   b يف دين اإلسالم: كفر. قال تعاىل: وإن الطاعة فيما مل يشرعه هللا وال رسوله
   f  e  d  cL  :أي: من أطاع هذا املشرع من دون هللا، فقد  ؛]١٢١[األنعام

  .أشركه مع هللا

¨  ©   M  °  ¯  ®  ¬  «  ª  وقال تعاىل:

¹  ¸  ¶  µ   ́ ³  ²   ±º   ¾     ½  ¼  »¿  
   Ã  Â  Á  ÀL  :٣١[التوبة.[ 

رسول هللا؛  إّ لسنا نعبدهم، -رضي هللا عنه-وملا مسع عدي بن حامت  هذه اآلية، قال: 

، ؟)مونهُ فتحرّ  هللاُ  لَّ ما أح مونَ ، وحيرّ ونهُ فتحلّ  هللاُ  مَ ما حرّ  (أليسوا حيّلونَ ملسو هيلع هللا ىلص: فقال له النيب
م). (فتلَك  قال: قال: بلى،   عباد

 :قال اإلمام عبدالرمحن بن حسن

  (ويف احلديث دليل على أّن طاعة األحبار والرهبان يف معصية هللا، عبادة هلم من دون هللا).

: (وهذا وقع فيه كثري من الناس مع من قلدوهم؛ لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف اوقال أيًض 
قلد، وهو من هذا الشرك).  ُ  امل

 :قال الشيخ علي اخلضري[فك هللا أسره]



(أما شرك الطاعة؛ فيكون مبجرد العمل وهو الطاعة دون النظر إىل االعتقاد أو االستحالل، 

¨  M  قال تعاىل:، و  M   f  e  d  c  bL قال تعاىل: 

 ¯  ®  ¬  «  ª   ©L ، وقد فسرها النيب صلى هللا عليه
العتقاد أو االستحالل فقط؛  لطاعة يف التحليل والتحرمي. أما ربط شرك الطاعة  وسلم؛ 

  فهذا منهج املرجئة واجلهمية).

كم، ال حموأما تقليد العامل ألنه عامل، بال دليل، وخمالف هذا العامل معه دليل صريح صحيح 
ا آخر له، وقول إن العامل مل يقل هذا من فراغ؛ فقد وقع صاحبه يف شرك الطاعة،  حيتمل وجهً

 .فال يسع الرجل التأويل مبا أحكمه هللا وهذا صفات أهل البدع

صر الثقيل[فك هللا أسره]:  قال الشيخ 

لكتاب والسنة، وأن يعرض  يدته، عق(على طالب النجاة واخلالص لنفسه، أن يعتصم 
  وعمله، ومنهجه، وفكره، على الدليل، فإن اهلالك بتقليد األكابر).

وقال أيًضا: (حني ميتحن املرء بني تقديسه لدينه وذوده عن حياض احلق، وبني تعظيمه 
  لشيخه والغضب لرئيسه، فاعلم أن الناجي قليل، واهلالك كثري، والعاصم هو هللا). 

  [نصيحة إىل أهل احلِلق]-١٠

ففيها  ؛حلقك بركب احللقاته، وأظة كتابن حفَ إذ جعلك مِ  ن مّن هللا عليك؛مَ  أخي إليك 
  .وإخوة اإلميان الصاحلة، الصحبة

د عنه كثري من الناس واصطفاك من بينهم، اف ُ محد هللا على هذا الفضل العظيم، الذي بع
  .فانظر إىل منهم غريك واُمحد هللا جل جالله

 نلك أكثر مِ  ع، وهي النصائح والعتاب خاصأو املسمّ ليك اخي املشرف إهي  ايًض أو 
  .ولتعمل به إن علمت ،فليسع صدرك العتاب ،بتكطلَ 



وقد  ،هل تعلم أنك يف عملك هذا قد يرفعك هللا به ؛عاملشرف املسمّ  ايهأإليك  أوالً:
  جيعلك من أهل جهنم؟

  .ةبرعاية طالبك وتربيتهم الديني لَت ألنك تكفّ 
قال  ،هللا لك كتبه  :فإن عملوا مبا علمتهم من حق بتعليمهم أصل دينهم؛لت فإنك قد تكفّ 

ُ  :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا   .)مهُ علَّ وَ  نَ آالقر  مَ تعلَّ  ْن مَ  كْم (خري
 لبنا هللا وال نبيهاومل يط ،، فالتعليم أمشلظهن وحفّ آخريكم من حفظ القر  :فلم يقل رسول هللا

  بنائنا بال تعليم، والتعليم يالزم العمل.أتحفيظ ب

لعمل به، :ظته طالبكن الذي حفظته وحفّ فإن القرآ نظرت أخي يف  هل ،وبفهمه أمرك هللا 
لكتاب مَ ا هً حينما قال تعاىل مشبـّ  ؛سورة اجلمعة   ؟ليهودن مل يعمل 

  ؟اخلري وفعلته خبالف حقيقته وأنت نويت ،وهل ترضى أن تعذب يف النار
ا؛   ة؟لصحيحيف العقيدة ا اأن جتعل هلم درًس  هل فكرت يومً

ا؛ ا ودعوة؟أ وهل فكرت يومً   ن تنزل معهم احتسًا وإنكارً
ا؛   ا ما؟ون فراغك يومً أن جتعلهم يسدّ  وهل فكرت يومً
ا؛   ؟أن جتعل منهم جماهدين يف سبيل هللا وهل فكرت يومً

  !قط مل تفعل من هذه األشياء واحدة الكثري من احللقات؛
  تعليم وعمل.و ال تدبر وا القران فقط، بظوإمنا شغلهم الشاغل أن حيف

  !الكثري يفرت ويطفش فرتى
  ا!منتكًس  ، بل بعضهم يعود أدراجهوهذا أقل األحوال

 ً ظه بل هم ليس حففهمّ  ؛نن حفظ القرآقليل منهم مَ  ؛الصحابة رضوان هللا عليهم :اني
فإن  ؛نآأي الذين حفظوا القر  ؛ئةام :عشرين ،وقيل :سبعة، وقيل :العمل به، فقد قيل

لم هم العفهمّ  ،وهذا العدد القليل هم الذين حفظوا ،لفأئة االصحابة يتجاوز عددهم م
  ، وليس احلفظ.والعمل

ىل جلس سبع سنني يتدبر سورة البقرة، فما أحوجنا إ فابن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما؛



  ل ابن عمر! وغريه كثري من الصحابة.مث
  حفظ،وتدبر، وتعليم، وعمل.

  هللا الرمحن الرحيم""بسم -١١

  على شيخي] ا[رد 

ين يف ، فناقشعندهم تخ ممن تتلمذاتصل علي أحد املشاي ؛ما أخرجت مقال "اإلفحام"بعد
رابة فطال النقاش قُ  ا،إن قولك مرجوح وليس راجًح  :فقال يل لة أول شبهة رددت عليها،مسأ

ة إبراهيم "أي قص :اآليةجييزون الكفر للمصلحة، ولكنه توقف عند هذه  ن الفهو ممّ  ؛ساعة
  ل على أن إبراهيم صغري؟ليس ُهناك دلي :فقال ،وقومه"

  ن مث يشك؟مِ و  ا: إن اآلية ذُكر فيها أنه موقن، فكيف يكون موقنً اوقال أيًض 

  .أرد عليه فما كان يل إال أن
  :ترككم مع الردأ

         M4  3  2  :اليت طرحتها يف أن القول مرجوح لقوله تعاىل ؛لتكهذا رد مسأ

 7  6  5L  :٧٥[األنعام.[  

  :قال اإلمام ابن كثري

ه ق(أي نبني له وجه الداللة يف نظره إىل خلقهما على وحدانية هللا عزّ وجلَّ يف ملكه وخل
نظر  :فلما نظر إىل الكواكب ،شك يقع يف قلبه أي لكي ال؛ )وأنه ال إله غريه وال رب سواه

يف  أألنه بد ؛وهذا من األدلة على صغر سنه وبداية دعوته ،نقص ألوهيتها لزواهلاإىل 
  M2  :وهلذا قال تعاىل ؛ظرهم مناظرة املوحد املوقن :ولكن حينما كرب ،التجارب

   ;  :  9  8  7  6  5         4  3L  :٧٥[األنعام.[  



  : اآلية ابن أيب حامت عن ابن عباسريفقال يف تفس
 وعالنيته، فلم خيف عليه شيء من أعمال اخلالئق، فيحتمل (فإنه تعاىل جلى له األمر سره

ً، وحيتمل أن يكون عن " بصريته "  أن يكون كشف له عن " بصره " حىت رأى ذلك عيا
حىت شاهده بفؤاده وحتققه وعرفه وعلم ما يف ذلك من احلكم الباهرة والدالالت القاطعة،  

   حديث املنام:كما رواه اإلمام أمحد والرتمذي عن معاذ بن جبل يف
ين ريب يف أحسنِ  ٍ  " أ : ال أدري  ُت األعلى؟ فقل املألُ  خيتصمُ  فيمَ  ؛فقال:  حممد صورة

ِ  برَد  حىت وجدُت  يَّ كتفَ   بَني  هُ يدَ  ، فوضَع رّبِ  مل َ  بَني  هِ أ  عرفُت وَ  شيءٍ  ى يل كلُّ تجلَّ ف يَّ ثدي

تقديره:  ،قيل الواو زائدة ،M   ;  :  9  8L  وذكر احلديث. وقوله: "ذلَك 

  MP  وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات واألرض ليكون من املوقنني، كقوله:
   V  U  T  S  R  QL  :ا أ]٥٥[األنعام ي ، وقيل: بل هي على 

ا ا وموقنً ً   .)نريه ذلك ليكون عامل

  
ُ صغري يف السنمِ  ايًض أو    :ن األدلة على أنه

M ?  >  =  < A  @B  E  D  CF    K  J   I  H  G  :قال تعاىل
  M  LL  :قال قتادة: علم أن ربه دائم ال يزول. ؛]٧٦[األنعام  

ان  واإلمي ،وبداية اإليقان ،فهو يف بداية األمر ،ن هللا دائم ال يزولفلم يقل علمهم إ
م يف أن هللا دائم ال يزول. ؛تعليم هللا له ايًض أوهو  ،اإلميان الكامل   لرد شبها

  :إىل معجم املعاين فوجدت معىن وذهبت أيًضا

، متحّقٌق، مؤمٌن، متأكٌد. ٌ   موقٌن: عامل

  
ليقني   :وينسف ماقد ذُكر يف خالف ما قلنا ،وهذا كالم الشوكاين الذي يقطع الشك 



  :قال اإلمام الشوكاين

 M    4  3  2Lأي ومثل تلك اإلراءة نري إبراهيم، واجلملة معرتضة، و ؛ 

M 7  6  5L  ملكهما، وزيدت التاء والواو للمبالغة يف الصفة. ومثله
الرغبوت والرهبوت مبالغة يف الرغبة والرهبة. قيل: أراد مبلكوت السموات واألرض ما فيهما 

يل: أسفل األرضني. وق من اخللق. وقيل: كشف هللا له عن ذلك حىت رأى إىل العرش وإىل
ما الربوبية  رأى من ملكوت السموات واألرض ما قصه هللا يف هذه اآلية. وقيل: املراد مبلكو

أريناه،  M   3L واإلٰهلية، أي نريه ذلك ونوفقه ملعرفته بطريق االستدالل اليت سلكها. ومعىن
  حكاية حال ماضية.

نَ ه ذلكمتعلق مبقّدر، أي أرينا M   ;  :  9  8L  قوله: ُكوَن مِ َ ي ِ ؛ ل
َِني  ن ِ وق   ).ٱْلمُ

ا أن هللا هو الواحد األحد الفرد الصمد سبحانه وتعاىل.   فذكر هللا القصة اليت أيقن 

  
 [مظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني]-١٢

  مظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني".
/  M  )  (  '  &  %  $  #  "*  -  ,   +.    0  قال تعاىل:

3  2  14  L  :لل وهذا ز  ،فكثري من أهل العلم خيلط بني املناصرة واملظاهرة، ]٥١[املائدة
  .وخلل

  .وهي ليست حبثنا، يصاحبها حمبة فاملناصرة:
  .وهي حبثنا، ال يستوجب هلا حمبة واملظاهرة:

وال  ليب،ق لكي يعذروا حكامهم، وألن احملبة عمل ؛فعلماء السوء يشرتطون احملبة يف املظاهرة
  يطلع على القلوب إال رب القلوب.



فرق بني  ؛ر هللا بصريتهن نوّ ولكن مَ  لة،أيف هذه املس وقد جنحوا يف تضليل الكثري ُ فإنه ي
  كمثل سلف األمة رمحهم هللا. املناصرة واملظاهرة،

  قال اإلمام ابن القيم:

  /  M 0  منهم (وقد حكم هللا وال أحسن من حكمه أن من توىل اليهود والنصارى فهو
3  2  14  L  اهـ هم منهم بنص القرآن كان هلم حكمهم)ؤ فإذا كان أوليا؛.  

  قال اإلمام محد بن عتيق:

(فأما معاداة الكفار واملشركني فاعلم أن هللا سبحانه وتعاىل قد أوجب ذلك، وأكد 
م وشدد فيها حىت أنه ليس يف كتاب هللا تعاىل حكم فيه من  ألدلة أكثر اإجيابة،وحرم مواال

  .اهـ )كم وبعد وجوب التوحيد وحترمي ضدهوال أبني من هذا احل

عذر مسلم بتوليه الكافرين، ومناصرته هلم على املؤمنني ُ د أعظم مصلحة فمصلحة التوحي ؛وال ي
  .ترجى لألمة، ومفسدة الشرك أعظم مفسدة تُدرأ عنها

  ل الشيخ:آقال اإلمام سليمان 

إذا أظهر للمشركني املوافقة على دينهم خوفًا منهم،ومداراة  (إعلم رمحك هللا أن اإلنسان
هلم،ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم وحيب اإلسالم 
م ودخل يف  واملسلمني، هذا إذا مل يقع منه إال ذلك،فكيف إذا كان دار منعة واستدعى 

لنصرة واملال وواالهم وقطع املو طاعتهم وأظهر املوافقة على دينهم الباطل و  م عليه  االة أعا
بينه وبني املسلمني وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعد ماكان من جنود اإلخالص 

، ملسو هيلع هللا ىلصوالتوحيد وأهله فإن هذا ال يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة  تعاىل ورسوله
و افعل  عليه املشركون فيقولون له:اكفر أالذي يستويل  وال يستثىن من ذلك إال املكره وهو:

خذونه فيعذبونه حىت يوافقهم فيجوز له املوافقة  كذا وكذا لسان لوإال فعلنا بك وقتلناك،أو 
إلميان   .اهـ )مع طمأنينة القلب 



  ا:وقال أيًض 
لكفر هازالً أنه يكفر، فكيف مبن أظهر ا كفر خوفًا ل(وقد أمجع العلماء على أن من تكلم 

  .اهـ )معًا يف الدنياوط
  وال بد من التفريق بني املواالة والتويل.

 سكَن  ْن ممَّ  (أ بريءٌ : ملسو هيلع هللا ىلصقال ؛كمثل السكن مع الكفار ،الذنوب كبرية من كبائر فاملواالة:
  ).ظهراين املشركَني  بَني 

  فهو مل يهاجر من بالد الكفر ولكن ال يكفر.-رضي هللا عنه-كمثل العباس
م على املسلمني فليس مبسلموهنا تفريق إذا كان ه   .ذا املسلم يشارك الكفار حرو

اية الكالم:   ويف 
الكثري أجاز معاونة الكفار على البغاة املسلمني، وهذا ال جيوز بل فيه تفصيل على ثالثة 

  أقسام.

  قال اإلمام ابن حزم:

ملشركني احلربيني أطلق أيديهم و  (وأما من محلته احلمية من أهل الثغر من املسلمني فاستعان 
على قتل من خالفه من املسلمني أو على أخذ أمواهلم أو سبيهم، فإن كانت يده هي الغالبة 

ت شيئًا  ألنه وكان الكفار له كأتباع فهو هالك يف غاية الفسوق، وال يكون بذلك كافراً  مل 
  أوجب به عليه كفراً قرآن أو إمجاع.

ً عليه فهو بذلك   . كافر، على ماوإن كان حكم الكفار جار   ذكر
  .اهـ )ما نراه بذلك كافراً، وهللا أعلمفإن كا متساويني ال جيري حكم أحدمها على األخر ف

  

  على محود العمري وكالمه يف اجلزية]. [ردا-١٣

  فنقول و التوفيق:
  قال اإلمام ابن كثري: ؛واليكره إال منافق ،فإن اجلزية أمر شرعه هللا يف اإلسالم



؛ أي عن قهر هلم M g  fL  ؛ أي إن مل يسلموا،M e  d  cL تعاىل: (قال 

فلهذا ال جيوز ؛ أي ذليلون حقريون مهانون؛ ]٢٩[التوبة:  M  j   i  hL  وغلبة،
  ة أشقياء.إعزاز أهل الذمة وال رفعهم على املسلمني بل هم أذالء صغر 

لسَّ  وا اليهوَد ؤ "ال تبدكما جاء يف صحيح مسلم:  هم يف دَ ، وإذا لقيتم أحالِم والنصارى 
  .اهـ )"فاضطروهم إىل أضيقهِ  طريقٍ 

يقم به احلاكم وإن مل  ،هو من بطش املسلمني، ومن غريهم إعطاء احلماية ألهل الذمة إن
  محايتهم كحماية املسلمني. توجب: فهم إن أعطوا اجلزيةفهذا إخالل بشرطهم، 

  أما قول العمري:
  كما قال.ي حيموا الذميني أو  هم مل يستطيعوا محاية نفسهم، لك

من، تستطيع من احلماية وبسط األ فالدولة ستقدم هلم على مافهذا ليس من العقل بشيء؛ 
ّ فإن يف عصر السلف كان هناك ذمّ  ا العمري؛وإن كان كما تقول أيه ية، ويعطون اجلز  ون،ي

  السلف؟فهل هذا جهل من  ستطاعوا ردهم،قاتلوا فما ا ،لرومهم الترت وافلما غزا
م جعلوهم يدفعون اجلزية  مأ م طّ خلَ  :مقابل األمن واحلماية، فلو كنت أنت يف زما أ

  ألخذهم اجلزية، فما أجهلك وأقبحك!

  قال اإلمام الصابوين:

نحو  م أعطوها جزاء ما مُ ةَ}ما أخذ من أهل الذمة مسيت جزية أل َ ي   .ـاه )ا من األمن({ٱْجلِزْ

ا ال تستطيع محاية الذميني اإلسالمية،وإن كنت تستهني بقوة الدولة  ليت ا هي الدولة افم ؛وأ
  !بل تذيقهم املر العلقمتواجها قوى العامل وهي صامدة؟ 

جرو  قد خيرج لنا بشبهة ولكي نسكر الباب عليه؛ م إن هناك روافض مل يقاتلوكم فلما 
م؟   وتقتلو

  ن من أهل الذمة؟ملا ال يكونو 
  اجلواب:



ا ال إ حنيفة، وأصحابه والثوري، وأبو ثور:وأبو  وأمحد، نهم الشافعي،م ؛قال أهل العلم
وس فال.   تقبل اجلزية إال من أهل الكتاب،وأما ا

عاصب الراس وي-١٤   ك]ن[

هداهم هللا يف مقطعهم، وأن كالمهم كفر والعياذ  ،سنتكلم عن مابدر من هؤالء الشباب
حلور العني. ؛   وهو التشمت 

  اإلمام ابن حزم:قال 

لنص أن كل من  يهم أو مبلك من املالئكة، أو بنيب من األنبياء عل  تعاىل، أستهز ا(صح 
ت هللا تعاىل ، بعد بلوغ السالم،أو آية من القران، أو فريضة من فرائض الدين، فهي كلها آ

  .اهـ )احلجة إليه فهو كافر

  قال شيخ اإلسالم:

م لو يكونوا عند انفسهم دل عل ،]١٠٦[آل عمران:  M ´  ³  ²L  (يف قوله تعاىل: ى أ
به صاحبه  ستهزاء  ورسوله يكفرظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبّني أن االبل  توا كفراً،قد أ

ُ حم فدل على أنه كان عندهم إميان ضعيف بعد إميانه، رم، ففعلوا هذا اجلرم الذي عرفوا أنه
م مل يتعقدوا جوازهكفر ولكن مل يظنوه كفراً وكان كفراً     .اهـ )وا به فإ

اه حلور العني،هداهم هللا قالوا بلفظة السخرية  فهم فهي ؛ دينوهي من مواعيد هللا لعبادة ا
ت هللا، وكما سبق أن من استهزأمن    لة.فهو كافر كفر أكرب خمرج من امل :مبا جاء به هللا آ

١٥- ً   بيننا؟] ا[ هل جيوز أن يكون املقدسي قاضي

ت ومقاالتقد رأينا مجيعً  ت وبيا  افلم أجد يف كالمه حجًج  الشيخ هداه هللا، ا ِخطا
  ا.صحيًح  اوكالمً 

أل ،قرأ كتب ومقاالت الشيخوكأنين ال أ غري  ،والعقلية دلة النقليةاليت كانت مليئة  فسبحان مُ



  األحوال!
ذهب ولك أخي القارئ أن ت ،اعتبارً ى يف كالمه اوال ير  ،فصغري القوم يرد عليه ؛نوأما اآل
  ، وستجد ما أقوله لك.وتقارن

 ن تقرأ،مَ  بل لك أخي  له، اهً والكالم ليس موّج  ،نفسي أن أتكلم يف مقاالته فعزمت علي
ريد احلق.    مُ

  فهل من املقبول واملعقول حتكيم ُخمالف؟
ال ا قتوأوهل ،لبعض األمور؛ وهو ضدها ؛فإن الشيخ من أول يوم نشأت فيه هذه الدولة

م ،الروافض   .[تقبله هللا] الشيخ أبو مصعب الزرقاوي فهذا اخلِالف منُذ زمن ومن أ
ألصل ؛فيا أخي احملايد لفرع؟ ،هو ُخمتلف معنا    فكيف 

 ،لعنا يف األمر األو  فهو مل يرَض  ،والفرع قتال "الصحوات" ،أي األصل قتال"الروافض"
لثاين؟   فكيف 

ْضباٌن) هوَ اثنِني وَ  بَني  ُكمُ أحدُكْم (ال َحيْ  ملسو هيلع هللا ىلص:فقد قال رسول هللا خالف فكيف، َغ ُ   ،مل
ملعارضة؟   وهذا يف الغضب فكيف 

  بيننا،  افال نرضاك حكمً  فالعربة من كالم املقدسي أن يبلل يف املاء ويشربه أتباعه،
لفروع؟ ألصول، فكيف    وأنت معارض لنا 

لكتاب والُسن عاص الصاحل وخيارها وما قاله سلف األمة ،ةفقد بنينا منهجنا  ُ فلن رين، امل
  رها لنفسك.فوفّ  تزحرحنا فلسفتك،

  [ذكر اخلليفة حديث ضعيف]-١٦

قواعد سنرد عليهم بف ؛حديث ضعيفمن إن الذين طاروا مبا قال أمري املؤمنني يف اخلطبة 
  م.احملدثني وأقواهل

ف ن ضعّ م مَ ومنه ف ألصل احلديث،ن ضعّ فمنهم مَ  ؛طرقه احلديث خمتلف فيه لتعدد أوالً:
  لطريق اإلسناد.

ن صحح هذا احلديث؛  نوهو إمام حافظ حمدث مِ  ،رمحه هللا فمنهم اإلمام السيوطي فأما مَ
   ل العلمإذا كان مجهور أه إال ،م على قول املتأخردّ قَ ن املعلوم أن قول املتقدم مُ ومِ  ،املتقدمني



  .جتهادق االأو أن املتأخر له حيف التضعيف متفقني، 
  اية األمر: احلديث خمتلف يف صحته وضعفه.

  مجعوا عليه،العلم يف ذكر احلديث الضعيف إذا أوإنكار أهل 
ِ  (ال غيبةَ  :كمثل حديث   ع على ضعفه.مَ فهذا ُجم  ؛)فاسقٍ ل

ُذكر مِ  ب الرتغيب والرتهيب وليس املنكرواحلديث الضعيف: ي لشيخ وحنسب أن ا ،ن 
ب الرتغيبأ   وهللا أعلم. ،دخله من 

  [هل الدرر السنية موثوقة؟]-١٧

استند إىل  وقد يتكلم عن معرفة احلديث الصحيح والضعيف، ؛ألمس امصورً  ارأيت مقطعً 
مج يف  ةمع أحد اإلخو  ختلفُت إنين ا قد قال يل أحد طالب العلم:ف؛ ][الدرر السنية بر

مج الوارد، فلم أجده!وحبثت ب حديث،   ه يف الرب
  ملكتبيت وجدته يف الصحيح.ملا عدت و 

مج ال يشد بهِ الظهر يف كل ح   تثق جبهاز؟!خذ دينك ممن تثق به، أف ديث تبحثه،فهذا الرب
  ال يعرف ما يكون فيه وقد يتخلله خلل!

  :ةهذه لك رسال ؛طالب العلم و ،طالب احلق  ؛فإليك اجلواب
  كيف تعرف احلديث الصحيح؟

  .ري ومسلم)(البخا وجوده يف أحد الصحيحني-١
  ن مل جتد؛ فانطلق إىل النقطة األخرى:فإ
إمام معترب مشهود له يف التصحيح والتضعيف، مثل أن ينص أن ينص على صحته -٢

إن ف ومل يعارضه مثله من األئمة،، أو أبو داود، أو غريمها من أئمة الشأن اإلمام الرتمذي،
ذه املهمة لزم اجلمع بني قوليهما أو الرتجيح، :عارضه مثله ن أهل كان مِ   نإال مَ  وال يقوم 

  بعوامل التصحيح والتضعيف، وما يقدح وما ليس بقادح. الشأن العارفني،
ِ وذلك مِ  ،ن مجيع جوانبهلزم دراسة اإلسناد مِ ف ؛فإن مل يتوفر هذا وال ذاك-٣ َ ن ق ل أهل ب

  االختصاص.



  وهي: مسألة مهمة؛ويبقى هنا 
  ن وأمثاهلم يف التصحيح والتضعيف؟هل يعترب قول العلماء املعاصري

  دار فيها اجلدل منذ عصر ابن صالح. ةهذه مسأل
  مجهور أهل العلم على أنه يعترب إذا توفرت أدوات االجتهاد يف أهلية التصحيح والتضعيف.

  ة:لة مهممسأ
حكمه  ن نص علىيف الصحيحني أو أحدمها، ومل جيد مَ  احلديَث  إذا مل جيد طالُب احلديث

  فماذا يعمل جتاهه؟ ؛وليس لديه األهلية األئمة،ن مِ 
  اجلواب:

وي،  ؛إال على سبيل التمريض ملسو هيلع هللا ىلصن أن ينسب احلديث لنيبأن حيذر مِ  و ذُكر، أ كأن يقول: رُ
  وحنومها.

  كأن يقول ذكره فالن.؛  ن رواهأو يعزوه إىل مَ 

  [حكم بقاء املشركني يف جزيرة العرب]-١٨

ً  عند وفاتهملسو هيلع هللا ىلص قال الرسول   :ثال
ِ  ْن مِ  (أخرجوا املشركَني    .)العرِب  جزيرة

نه إ :إن إخراج املشركني أمر شرعي وواجب إخراجهم، وقالت طائفة :فقال أهل العلم
  .مصلحي

د اليمن مل خيرج يهو  -رضي هللا عنه-بكر الصديق ن أإ :فقالوا؛ نه مصلحيأما من قال: إ
  وال نصارى تغلب.

ذا القول بل  ،نه له شروط تسقط شروط البقاء إن سقطتإ :ووضع أهل العلم ممن قالوا 
ُستطلع إخراجهم به.   ُخيرجون مبا ي

 ؛بل يكونون بني املسلمني ،أن ال يكون أهل الكفر يف منطقة واحدة دون املسلمني أوالً:
  لكي ال يكون هلم حصن يف حال القتال.

 ً   وميثاق. عهد بصاحب، فالكافر ليس لكي ال يقاتلوا املسلمني أن ال يكونوا مسلحني؛ ا:ني



 ،عزولةويف منطقة م ،الكفار حتت احلماية ؟!ما حيصل يف جزيرة العرب اآلنفما ترون في
  اليمن!!سلمني يف العراق واألفغان و لقتال امل ؛بني أشد التدريبات القتالية العسكريةومدرّ 

ا  ؛جزيرته نومبا أمركم به نبيكم يف إخراجهم م ،فقوموا مبا أوجبه هللا عليكم بقتال الكفار أل
  حصن اإلسالم والتوحيد.

  [علماء السوء]-١٩

تعلموا لي ؛ودليل ذلك أن هللا اصطفاهم من بني اخلالئق ،إن أهل العلم هم خري خلق هللا
ُ (مَ  قال النيب عليه الصالة والسالم: ،دينه ً  بهِ  هللاُ  ِد رِ ن ي ِ  ا:خري   .)ينِ  الّدِ يف هُ ْه يفّق

  اتبعوا اهلوى.أو  ،أو حرفوا الدين ،يعملوا بعلمهموكذلك هم أشر اخلالئق إن مل 
م ؛اجلميع ويوم القيامة:  ؛إال العامل ،املسلم والكافر والرب والفاجر، يعتذرون بكربائهم وسادا

  جيد له عذر يوم القيامة:فال  ،فهو الكبري والسيد

  قال شيخ اإلسالم:

كم هللا احلاكم املخالف حل واتبع حكم علمه من كتاب هللا وسنة نبيه، (ومىت ترك العامل ما
نواع ولو ضرب وحبس وأوذ ،ةخر الدنيا واآليف  يستحق العقوبة كان كافراً مرتداً   ورسوله؛ ي 
ان مستحقًا ك  :تبع حكم غريهمه من شرع هللا ورسوله الذي جيب اتباعه واعل ليدع ما األذى

  .اهـ )باعهمهللا يف األنبياء وأته سنة أن يصرب وإن أوذي يف هللا فهذ ، بل عليهلعذاب هللا
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إىل عشر صفات يف  وهم علماء السوء، ابن القيم صفات هؤالء العلماء، أال فذكر اإلمام
  اآلية؛

  أنه ضل بعد العلم، واختار الكفر على اإلميان. وهلا:أ



  .ابًد أ هيعود إلي ن الأنه فارق اإلميان مفارقة مَ  نيها:
  .هحبيث ظفر به وافرتس كه وحلقه؛أن الشيطان أدر  لثها:
  رشد.أنه غوي بعد ال رابعها:

ُ  ؛فكان سبب هالكه ،لعلم هن يرفعأنه سبحانه مل يشأ أ خامسها: فصار  ،فع بهر ألنه مل ي
الً علي   .هو
  على.، وأنه اختار األسفل على األأنه سبحانه أخرب عن خسة مهته سادسها:
  أن اختيارة لألدىن مل يكن عن خاطر وحديث نفس. سابعها:
  تبع هواه.او  ،أنه رغب عن هداه منها:

ت. سعها: لكلب الذي هو أخس احليوا   أنه شبهه 
دنيا، هذا إن تُرك فهو هلثان على الدنيا، وإن وعظ وزجر فهو  هلثه على ال أنه شبه عاشرها:
  .اهـ كذلك)

  
 M   D  C  B   A  @  ?L  :يةقال اإلمام حممد بن عبدالوهاب يف ذكر اآل

  والضالون: العاملون بال علم.عليهم هم: الذين مل يعملوا بعلمهم، فاملغضوب ؛ ]٧[الفاحتة: 
  صفة اليهود، والثاين: صفة النصارى. :ولفاأل

وكثري من الناس إذا رأى يف التفسري أن اليهود مغضوب عليهم، وأن النصارى ضالون، ظن 
م، وهو يقرأ أن ربه فارض عليهاجلاهل أ ذا الدعاء، ويتعو  ن ذلك خمصوص  ذ من أن يدعو 

  .طريق أهل هذة الصفات)

  [أمهية أصول الفقه لطالب العلم]-٢٠

ن أ ؛واملنهج الصحيح ك على درب احلق واهلدايةودلّ  ،رعاك هللا وسددك  ،أخي علما
ً فِم  ؛أصول الفقه من أهم األمور تعلمها لطالب العلم ا لن تتفقه كثري ولن  ، الدينيف ان دو

ا ه، (فإن أصول الفقه علمٌ عظيمٌ ق :كأمهية العاين فك أسره، قال األسنوي  ،تتزود من دو درُ
ا صالح  وبّني شرفُه ة اليت  ّ ة، وأساس الفتاوى الفرعي ّ ه؛ إذ هو قاعدة األحكام الشرعي وفخرُ

ا)، فني معاًشا ومعادً صول أساسه : قال الزركشي املكّل ((احلمد  الذي أسسَّ قواعَد الشرِع 



لسبق إليه على أفراد أفراسه ، وأوىل عنان  ك من شاء قياد قياسه، ووهب من اختصه  ، ومَل
نيت بتسديد العناية  من وفقه القتباسه ، فإن أوىل ما ُصرفت اهلمم إىل متهيده، وأحرى ما عُ

قواعده وتشييده ، العلم الذي هو قوام الدين، واملرقى إىل درجات املتقني. وكان علم أصول 
الفقه جواده الذي ال يلحق، وحبله املتني الذي هو أقوى وأوثق، فإنه قاعدة الشرع، وأصل 

رع. وقد أشار املصطفى صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم يف جوامع كلمه إليه، يرد إليه كل ف
ب اللسان  ؛للكن من حرصنا على وجازة هذا املقا وأقوال أهل العلم كثرية، ،))عليه ونبه أر

فقد قال  ؛قهحممد يف فن أصول الف وأما تعليقات شيخنا أيب ،يف حبر وس أقالم وإبرةأتينا برؤ 
وحال  ،فادة منهاستوكيفية اال أدلة الفقه اإلمجالية،قه: هو علم يبحث يف تعريف أصول الف

  املستفيد.

  إن مبادئ كل فنً عشرهْ 
   احلد واملوضوع مث الثمرهْ 
  وفضلة ونسبةً والواضع

  ستمداد وحكم الشارعسم واالواال
لبعض    كتفىا مسائل والبعض 

  ومن دار اجلميع حاز الشرفا

وحال  ،ا ستداللاملوصلة ملعرفة األحكام الشرعية، وكيفية االاألدلة  موضوع أصول الفقه:
  املستفيد.

  .استنباط األحكام الشرعيةالقدرة على  مثرة أصول الفقه:
  فضلها مثل غريها من العلوم الشرعية. فضل أصول الفقه:
  إىل العلوم األخرى التداخل. علم نسبة أصول الفقه:

  .]]ة[[الرسال كتابدريس الشافعي يف  إحممد بن  الواضع:
  .أصول الفقه االسم:

  .ةواألحكام الشرعي من اللغة العربية، داد أصول الفقه:ستما
تهد حكم أصول الفقه:  .، وكفاية على عموم األمةفرض عني على ا


