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 إهداء
اوي عند اهلل جناح إلى من باع دينه بعرض من الحياة الدنيا الفانية التي ال تس

 بعوضة

 إلى من رضي لنفسه الدنية وقبع على عتبة الطواغيت

إلى من تكّلف هّم الدفاع عن أهل الردة، إليكم هذا الكتاب ال لسواد عيونكم 
 وإنما إلحقاق الحق وإظهاره، وإبطال الباطل وزهقه .

 . إلى إخواني المجاهدين الذين لم يرضوا حياة الذل، والدنيا بين أيديهم

 إلى مشايخ وأهل التوحيد القابضين على الجمر

 إلى الغرباء في هذا العصر

 أبي عبد اهلل أسامة بن الدنو إلى شيخي الحبيب أبي محمد المقدسي، 

 إلى إخواني في شموخ اإلسالم

 إلى روح والدي العزيز   رحمه اهلل تعالى   وجعل قبره روضة من رياض الجنة

 أهدي هذا الكتاب

 ى جل شأنه اإلخالص والقبولسائال المول

 

 محمد السلفي الجزائري.
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 مقدمة
 الشيخ أبي محمد المقدسي

نآِس َوالآِجنِّ يُوِحي احلمد هلل القائل  )وََكَذِلَك َجَعلآَنا ِلُكلِّ نَِبيٍّ َعُدوًّا َشَياِطيَن اإلآِ
ِل ُغُرورًا َوَلوآ َشاَء رَبَُّك مَ  ُرَف الآَقوآ تَ ُرونَ بَ عآُضُهمآ ِإَلى بَ عآٍض زُخآ  ،ا فَ َعُلوُه َفَذرآُهمآ َوَما يَ فآ

َترُِفونَ  َترُِفوا َما ُهمآ ُمقآ ُه َولِيَ قآ ِخَرِة َولِيَ رآَضوآ ِمُنوَن بِاْلآ  سورة( ) َولَِتصآَغى ِإلَيآِه َأفآِئَدُة الَِّذيَن اَل يُ ؤآ
 (111-111: األنعام

ما تشابه منه فأولئك  إذا رأيتم الذين يتبعون"والسالم على رسول اهلل القائل:  والصالة
 "الذين مسى اهلل، فاحذروهم

 وبعد .. 

فإن قلب الكفر األكرب البواح وتصغريه إىل كفر دون كفر لتسهيل الكفر والتجرييء 
عليه والتهوين من مآله وعذابه؛ عادة من عادات األمة الغضبية وسنة يهودية خبيثة قدمية 

ُهمآ منها يف الذكر احلكيم، فقال تعاىل: أخرب اهلل تعاىل عنها يف القرآن العظيم وحذر  )َوِمن آ
تُُبوَن الآِكَتاَب ، أُمِّيُّوَن اَل يَ عآَلُموَن الآِكَتاَب ِإالَّ َأَماِنيَّ َوِإنآ ُهمآ ِإالَّ َيظُنُّونَ  فَ َويآٌل ِللَِّذيَن َيكآ

تَ ُروا ِبِه ثَمَ  ًنا َقِلياًل فَ َويآٌل َلُهمآ ِممَّا َكَتَبتآ َأيآِديِهمآ بِأَيآِديِهمآ ثُمَّ يَ ُقوُلوَن َهَذا ِمنآ ِعنآِد اللَِّه لَِيشآ
ِسُبونَ  تُمآ ِعنآَد اللَِّه  ،َوَويآٌل َلُهمآ ِممَّا َيكآ َوقَاُلوا َلنآ َتَمسََّنا النَّاُر ِإالَّ َأيَّاًما َمعآُدوَدًة ُقلآ َأتََّخذآ

َدُه َأمآ تَ ُقوُلوَن َعَلى ال ِلَف اللَُّه َعهآ ًدا فَ َلنآ ُيخآ بَ َلى َمنآ َكَسَب َسيَِّئًة  ،لَِّه َما اَل تَ عآَلُمونَ َعهآ
 (78 -87: البقرة سورة)َوَأَحاَطتآ بِِه َخِطيَئُتُه فَُأولَِئَك َأصآَحاُب النَّاِر ُهمآ ِفيَها َخاِلُدوَن( 

فتأمل كالم اهلل يف هؤالء القوم، وقل معي؛ ما أشبه الليلة بالبارحة، أو كما قال حذيفة 
؟ قال: نعم األخوة لكم بنو  عن آيات احلكم، وقيل: ذلك يف بين إسرائيل ملا سأله رجل

 ( .لتسلكن طريقهم قدر الشراك إسرائيل، إن كانت هلم كل مرة، ولكم كل حلوة، كال واهلل

فهؤالء الذين وصفهم اهلل يف هذه اآليات هم أحباب هذه الشبهة ) كفر دون كفر ( 
ر اآليات اكحمكمات ليقلبوا الكفر البواح والشرك الصراح املتعلقون هبا، الذين يدفعوهنا يف حن

إىل كفر أصغر أو عملي كما حيبون تسميته حصرا للكفر األكرب يف باب االعتقاد، فقوهلم 
( هو حقيقة هذه الشبهة؛ 78 اآلية من: البقرة سورة) (َلنآ َتَمسََّنا النَّاُر ِإالَّ َأيَّاًما َمعآُدوَدةً )

لوا النار إال أربعني يوما بعدد األيام اليت عبدوا فيها العجل، يعين أن فزعموا أهنم لن يدخ
 سورة) ) َهَذا ِإَلُهُكمآ َوِإَلُه ُموَسى فَ َنِسَي (الشرك البواح الذي فعلوه مع العجل حني قالوا 
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َنا ُموسَ وقَاُلوا:  (88 اْلية من: طه َرَح َعَليآِه َعاِكِفيَن َحتَّى يَ رآِجَع ِإلَي آ : طه سورة) ى ()َلنآ نَ ب آ
( فهذا الشرك البواح عندهم ال يعدو كونه كفرا دون كفر غري خمرج من امللة وال 18 اآلية من

 هو مبخلد يف النريان ..

وهذا ال شك من ضحالة علمهم وجهالتهم وضاللتهم؛ إذ ال يفرقون بني الكفر البواح 
توارثها أحباب هذه والشرك الصراح وبني الكفر األصغر؛ وجهلهم وضحالة علمهم هذه ي

الشبهة جيال بعد جيل، وتورّثها كل طائفة من طوائف اجلهل والضالل لطائفة أخرى مثلها 
ُهمآ ُأمِّيُّوَن اَل يف اجلهل والضالل يف كل ملة، ولذلك وصفهم اهلل يف اآليات بقوله:  )َوِمن آ

 (87 اآلية من: البقرة سورة) َن (يَ عآَلُموَن الآِكَتاَب ِإالَّ َأَماِنيَّ َوِإنآ ُهمآ ِإالَّ َيظُنُّو 

وكذلك حاهلم يف زماننا وكذلك هو حال مشاخيهم يف كل زمان ال يعلمون الكتاب إال 
 أماين وإن هم إال يظنون 

 فهم القشور وبالقشور قوامهم *** واللب حظ خالصة اإلنسان

سّخروا باطلهم وشبهاهتم وما حرفوه من النصوص لنصرة الطواغيت يف كل زمان؛ 
رقّعون لكفرهم، وجيادلون عن شركهم، ويهّونون من حكمهم بغري ما أنزل اهلل وتشريعهم ما ي

مل يأذن به اهلل ومواالهتم ألعداء اهلل؛ فذلك كله عندهم كفر دون كفر ال يعدوا معصية من 
املعاصي اليت هي حتت املشيئة؛ فهم إن ُعّذبوا عليها فلن متسهم النار بسببها إال أياما 

متاما كما زعم عبدة العجل الذين أسسوا هلذا املذهب الفاسد؛ مث مصري أولئك  معدودات
الطواغيت املشرعني واكحمّكمني غري ما أنزل اهلل واكحماربني لشرع اهلل؛ هو مصري املوحدين عند 
سدنة التجهم وحاخامات اإلرجاء !! اشرتوا بآيات اهلل مثنا قليال فحرفوه وتالعبوا به ارضاء 

وترقيعا لكفرهم وصدا عن اخلروج عليهم؛ فرتاهم يكتمون ما يهدم مذهبهم للطواغيت 
الفاسد، ويظهرون ويعظمون ما يظنونه يؤيدهم وينصر عقائدهم الفاسدة؛ متاما كما فعل من 
أسسوا هلذا املذهب الفاسد من املغضوب عليهم حني وضعوا أيديهم على ما كن يكذب 

لك قال اهلل عن أصحاب هذا املذهب الفاسد حمذرا دعواهم يف حكم الرجم يف التوراة، ولذ
تَ ُروا ِبِه مّرهبا:  تُُبوَن الآِكَتاَب بِأَيآِديِهمآ ثُمَّ يَ ُقوُلوَن َهَذا ِمنآ ِعنآِد اللَِّه لَِيشآ ) فَ َويآٌل لِلَِّذيَن َيكآ

ِسُبوَن ( ثََمًنا َقِلياًل فَ َويآٌل َلُهمآ ِممَّا َكَتَبتآ َأيآِديِهمآ َوَويآٌل َلُهمآ ِممَّا  اآلية من: البقرة سورة) َيكآ
81) 

ويل للصوص النصوص مما يحرفون ويبترون ويبدلون ليشتروا بدين اهلل ثمنا بخسا 
دراهم معدودة وحياة حقيرة قصيرة ترضى الطواغيت وتخنث لهم الدين وتسخره مطية 

 لهم وسيفا مسلطا على من خرج عليهم أو كفرهم و جاهدهم. 
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 "أن كل من فسد من العلماء فقد شابه اليهود  "أن قال علماؤنا فال عجب بعد هذا 

  "املرجئة يهود القبلة "وال غرابة أن يقول سعيد بن جبري رمحه اهلل: 

فقد عرفناك باجلذور وشيئا من أوجه الشبه، ونزيدك من الشعر بيتا بعد أن عرفت أن 
اح؛ بأن أعرفك بأن أكرب دعاة اليهود هم من أستعملوا هذه املقالة يف الرتقيع للكفر البو 

اإلرجاء يف دين النصرانية كان بولس اليهودي الذي تظاهر بالنصرانية ليحرف دين النصارى 
فسوغ هلم تعطيل الشريعة وسن هلم ترك اخلتان ودعاهم إلمهال أحكام التوراة بدعوى أن 

هم وينجيهم فال تركها ال يؤثر فيهم وال يف إمياهنم، ألن املسيح إمنا صلب بزعمهم ليفدي
يضرهم بعد ذلك مع هذا اإلميان الفاسد ذنب، وال حاجة هلم باألعمال فهم مؤمنون ولو 

 تركوا جنس العمل ! فأمهلوا الشريعة وعطلوا أحكام التوراة !!

 أهل بني واإلرجاء التجهم ملذهب ليؤسسوا املريسي وبشر صفوان بن اجلهم جاء مث
 وحىت وحىت يعتقد وحىت يستحل حىت يكفر ال األصنامو  للشمس الساجد إن فقالوا اإلسالم

 مع ليتناسب وحّدثوه فطوروه زماننا يف املرجئة وأفراخ التجهم خمانيث عنهم ذلك فتلقف.. 
 وال اهلل حكم جيحد حىت اهلل أنزل ما بغري احلاكم يكفر ال فقالوا؛ العصر طواغيت حاجات

 متبع يشرك وال اهلل إىل تشريعه ينسب حىت أو تشريعه يستحل حىت اهلل مع املشرّع يكفر
 يعتقد حىت اهلل أعداء متويل يكفر وال اهلل شرع على يفضله حىت اهلل به يأذن مل ما تشريع

 أساتذهتم وجدنا حجاجهم أرض وقلبنا مذهبهم نبشنا وملا..  قلبه يف ذلك ويستحل
!!  اليهود همو  األول مصدره عن واإلرجاء التجهم مذهب تلقوا قد األوائل وأشياخهم

 .. اجلعد عن مذهبه أخذ صفوان بن فاجلهم

 عن بيان مسعان، وأخذها بن بيان عن بدعته اجلعد أخذ وقد: وغريه عساكر ابن وقال
 سحر الذي الساحر أعصم بن لبيد ابنته، وأخذها أعصم، زوج بن لبيد أخت ابن طالوت
 . باليمن يهودي عن الرسول

وديا كما روى ابن أيب يعلى يف طبقات احلنابلة وأما بشر املريسي فكان أبوه يه 
أنبأنا الوالد السعيد، عن يوسف القواس، حدثنا أمحد بن عيسى بن السكني (: 8/118)

قال: مسعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم لؤلؤا يقول: مررت يف الطريق، فإذا بشر املريسي، 
فسد عليكم كتابكم، كما أفسد والناس عليه جمتمعون، فمر يهودي، فأنا مسعته يقول: ال ي

 . اهـ .يعين: أن أباه كان يهودياالتوراة، أبوه علينا 
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فها قد عرفناك باجلذور وعرفناك بالرابط بني أهل التجهم واإلرجاء وبني اليهود، 
 وفهمناك بعض معاين قول السلف ) املرجئة يهود القبلة ( ..

لسلفي اجلزائري حفظه اهلل تعاىل حممد اوبقي أن نرتكك مع كتاب أخينا الشيخ الفاضل 
كشف هذه الشبهة وأبان سخافة عقول اكحمتجني هبا املنـزلينها يف غري منـزهلا ونفع به الذي  

واملستعملينها يف الرتقيع للطواغيت والتسهيل للحكم بغري ما أنزل اهلل والتهوين من تعطيل 
 نئيها وأعدائها ..الشريعة والصد عن اخلروج على معطليها والتخذيل عن جهاد شا

ولقد استوعب أخونا يف كتابه هذه الشبهة وفند شبهات املتشبثني هبا ومجع ما تناثر من 
ردود العلماء واملشايخ عليها وعلى شبه أخرى متعلقة باملوضوع فأجاد وأفاد فنسأل اهلل تعاىل 

وحيده وإعزاز أن جيزل له الثواب وأن يتقبل سعيه وينفع بكتابه ويستعملنا وإياه يف نصرة ت
 دينه، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .

 وكتب / أبو محمد المقدسي
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ان احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 
وليا مرشدا وأشهد أن ال إله سيئات أعمالنا من يهده اهلل فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له 

إال اهلل وحده ال شريك له حييي مييت وهو حي ال ميوت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن 
حممدا عبده رسوله ونبيه وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى األمانة 

بيضاء ليلها كنهارها ونصح األمة وكشف اهلل به الغمة وحما اهلل به الظلم وتركنا على اكحمجة ال
ال يزيغ عنها إال هالك وجاهد يف اهلل حق جهاده حىت أتاه اليقني صلى اهلل عليه وعلى آله 

 وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما كثريا 

 أما بعد 

فمن يطع اهلل ورسوله فقد رشد ومن يعص اهلل ورسوله فقد هوى وغوى والعياذ باهلل 
  يف التمسك لببل اهلل املتني والعروة الوثقى اليت ال تنفصم .فاهلل اهلل

اهلل اهلل يف التوحيد واتباع سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ابن عباس رضي اهلل 
مَ عنهما عند قوله تعاىل ) َيضُّ  يَ وآ َودُّ  ُوُجوهٌ  تَ ب آ  اآلية من: عمران آل سورة( ) ُوُجوهٌ  َوَتسآ

فاهلل اهلل يف السنة إخوة  "ل السنة وتسود وجوه أهل البدعةتبيض وجوه أه"( قال 881
 التوحيد.

وبعد فإن أصدق احلديث كتاب اهلل وخري اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم 
 وشر األمور حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة .

وحتية أهل أيها اإلخوة هذه حتية من أخ إلخوتة ومن تلميذ ملشاخيه وهي حتية اإلسالم 
( 88 اآلية من: يونس سورة( ) َسالمٌ  ِفيَها َوَتِحيَّتُ ُهمآ اجلنة يف اجلنة حيث قال تعاىل ) 

 فالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .

يف هذا الكتاب إن شاء اهلل تعاىل نريد أن نتطرق ملوضوع قوي جدا وموضوع الساعة 
ر اإلرجائي املخذل وبسبب الفكر حيث كثر فيه الكالم ما بني إفراط وتفريط بسبب الفك

املتنطع املتشدد ولكن احلق أبلج والباطل جللج وهلل احلمد واملنة وهذه نعمة جعلها اهلل تعاىل 
ألهل التوحيد اخلالص أن جعلهم ظاهرين على أهل الزيغ والكالم فال هم يرقعون لطواغيت 

فيكّفرون هذا ويفسقون احلكم وال ألي طاغوت كان وال هم أيضا يشددون على عباد اهلل 
هذا ويبدعون هذا بدون علم بل جملرد اهلوى والعياذ باهلل بل هم أهل احلق الذين قال فيهم 



 

 (8) منرب التوحيد واجلهاد

 نثر الدر في تفنيد شبهة كفر دون كفر
 

َرآضِ  ِفي َمكَّنَّاُهمآ  ِإنآ  الَِّذينَ سبحانه )  بِالآَمعآُروفِ  َوَأَمُروا الزََّكاةَ  َوآتَ ُوا الصَّالةَ  َأقَاُموا األآ
ا ( وهم الفرقة الناجية والطائفة املنصورة 18 اآلية من: احلج سورة( ) الآُمنآَكرِ  َعنِ  َونَ َهوآ

القائمة بأمر اهلل تعاىل وتراهم وهلل احلمد واملنة يتبعون الدليل أينما حل وارحتل وهذا هنج 
السلف الصاحل حيث ثبت عنهم رضي اهلل عنهم أمجعني أهنم كانوا وقافني عند حدود اهلل 

ملصطفى صلى اهلل عليه وسلم ضربوا بكالمهم عرض وأهنم إذا تعارض كالمهم مع حديث ا
احلائط خالفا ملن يتعصبون آلرائهم وإن تبني هلم بالدليل الشرعي أهنم خمطئون وزيادة على 
هذا تراهم يشنعون على أهل احلق ألهنم خالفوهم وهذا ما نراه جليا واضحا يف واقعنا فكم 

ع عن خطئه واهلل املستعان والحول والقوة من شيخ وداعية ُنِصح يف مسألة ما ولكنه مل يرتاج
 إال باهلل .

نسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا من طالب احلق والدليل ال طالب مناصب وال فنادق وال 
ِلصاً  اللَّهَ  َفاعآُبدِ عباد املشايخ بل )  يَن َأال َلهُ  ُمخآ ينُ  ِللَّهِ  الدِّ  من: الزمر سورة( ) الآَخاِلصُ  الدِّ

 . (3 اآلية

وحيد موضوع كتابنا بعون اهلل تعاىل يف مسألة تتعلق بقضية احلاكمية أو ما إخوة الت
وخيرج  "توحيد احلاكمية  "يسمى بتوحيد احلاكمية وقد يتعجب املرء عندما يسمع كلمة 

علينا بقوله هل أتيتمونا بتوحيد جديد وقد قيل هذا وذلك ِمن تسرع البعض يف إطالق 
رغبة يف التعلم واعتقادا منه بأن هذه التسمية هي بدعة  األحكام هكذا جزافا دون تبني وال

من القول ما أنزل اهلل من سلطان ونقول هنا أنه هناك من املسميات ما هو توقيفي ومنها 
توفيقي وهذه أول مسألة جيب تعلمها فأما ما هو توقيفي فهو ما ال ميلك املسلم حقا يف 

وعال كالصالة وأمساء اهلل تعاىل وصفاته وغري  تسميته بغري اإلسم الذي مساه به رب العزة جل
 ذلك من األمور .

وأما ما هو توفيقي فهو ما يعود إىل اإلجتهاد كمسألتنا هذه وسنأيت على تسميات 
أخرى ذكرها أهل العلم كشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل وابن القيم وحممد بن عبد 

هذا أيضا يعرف بأنه اصطالحي وهو أن تتفق الوهاب وأئمة الدعوة النجدية وغريهم . و 
طائفة خمصوصة على أمر معهود بينهم ليس فيه خمالفة ألمر من أوامر اهلل تعاىل مىت أطلق 

 انصرف اليه .

وقد نص العلماء أنه ال مشاحة يف اإلصطالح اللهم إال إذا كان على بدعة وقد قلنا 
تعاىل . فالعربة باملعاين ال باأللفاظ فرتى أنه جيب أن يكون ليس خمالفا ألمر من أوامر اهلل 

مثال شيخ اإلسالم وابن القيم يف كتبهما رمحهما اهلل يسميان توحيد األلوهية بتوحيد اإلرادة 
والقصد وكذلك توحيد الطلب وتوحيد الشرع والتوحيد العملي وكذالك توحيد اهلل بأفعال 
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الدعوة النجدية رمحهم اهلل تعاىل يسمون العباد وترى يف كتبهما رمحهما اهلل وكذا كتب أئمة 
توحيد الربوبية وتوحيد األمساء والصفات بتوحيد املعرفة أو التوحيد اخلربي وما إىل ذلك وهلذا 
فتسميتنا توحيد احلاكمية ليست بدعا من القول بل احلاكمية من توحيد اإلهلية ومنه فأين 

 . البدعة يف ذلك بربكم؟.

أنزل اهلل تعاىل هي فتنة العصر ففي كل عصر تظهرفتنة تكون إن مسألة احلكم بغري ما 
هي فتنة الزمان ففي عصر إمام أهل السنة أمحد بن حنبل رمحه اهلل تعاىل كان فتنة القول 
خبلق القرآن الكرمي ويف عصر شيخ اإلسالم ابن تيمية كانت فتنة العصر يومئذ فتنة الصوفية 

سالم حممد بن عبد الوهاب كانت فتنة عبادة القبور والقول بوحدة الوجود ويف عصر شيخ اال
وهكذا فتنة عصرنا هي فتنة احلكم بغري ما أنزل اهلل واستبدال شرع ربنا املطهربزبالة أفكار 
البشر من اليهود والنصارى واملالحدة عليهم لعائن اهلل تعاىل إىل يوم الدين وظهور دين 

ر الطواغيت مبباركة من دعاة الفنادق وفقهاء الدميقراطية اللعني الذي دخل فيه حكام العص
املارينز وعلماء البالط عليهم من اهلل ما يستحقون وهكذا إخوة التوحيد وهلل احلمد واملنة فقد 
وفق اهلل علماءنا األجالء األفاضل الربانيني الصادعني باحلق وال خيافون يف اهلل لومة الئم 

الذي عندنا فيه من اهلل برهان .وهكذا فاملستقبل  للتصدي هلذه الردة الصراح والكفر البواح
هلذا الدين ال حمالة والعاقبة للمتقني وال عدوان إال على الظاملني، هذه سنة اهلل القدرية اليت ال 
مفر منها وال مناص وهذه طريق اجلنة حمفوفة باملكاره ال بالورود فلمن أرادها فعليه بتقدمي 

 "أال إن سلعة غالية، أال إن سلعة اهلل غالية" ل ما ميلكالتضحيات وتقدمي نفسه وماله وك
. 

طريق اجلنة أيها اإلخوة هو طريق املكاره واألذى والصرب اجلميل وطريق اجلهاد ونصر 
 دين اهلل يف األرض.

 هذا طريق اجلنة فهل من مشمر ؟.

 واخلالفة هل من مستعد لنصرة دين اهلل وإقامة دولة اخلالفة على منهاج النبوة واهلل اكرب
 قادمة بعون اهلل فأبشر أخا التوحيد واعمل وال تيأس .

إن مسألة احلاكمية هي من أخص خصويات اإلهلية فال جيوز ألي بشر أيا كان أن 
حيكم بغري ما أنزل اهلل تعاىل وال أن يشرع من دونه سبحانه ومن فعل ذلك فقد نصب نفسه 

نن ويشرع يقول هذا حالل وهذا حرام وهذا ندا هلل تعاىل وهذا عني الشرك والكفر فمن يق
جيوز لك أن تفعله وهذا ال جيوز لك أن تفعله وهذا ما أحبه لك وهذا ال أحبه لك وما إىل 
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ذلك هنا قد وضع نفسه إهلا يأمر وينهى، واآلمر والناهي هو اهلل تعاىل ال غريه على اإلطالق 
. 

فهذا طاغوت ادعى األلوهية  احلاكم واملشرع هو اهلل .ومن حكم وشرع من دون اهلل
 والعياذ باهلل .

هنا نتطرق إىل نقض ودحر شبهة تعلق هبا مرجئة العصر وجهمية الزمان وعلماء البالط 
لريقعوا ألرباب لقمتهم وطواغيت احلكم لعنهم اهلل .وهذه الشبهة هي عمدة ما يذهب إليه 

-إن قال كلمة كفر-كام كفر احل  "هؤالء فكلما ناقشت أحدا منهم أول ما يقول لك يقول 
 .!! "كفر دون كفر 

وحنن نقول هلم إن كنتم طالب حق فها أنا سآتيكم باليقني بعون اهلل تعاىل وإين لكم 
واهلل لناصح أمني ومشفق عليكم فإن كنتم طالب حق فانظروا بأعينكم واحكموا وقولوا بعد 

 لة .ذلك إن كان كفر حكامكم كفر دون كفر أو كفر أكرب ناقل عن امل

واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على حممد وعلى آله وصحبه واهتدى هبديه واسنت بسنته 
 واقتفى اثره اىل يوم الدين .

 وكتب أخوكم يف اهلل وحمبكم فيه

 محمد السلفي الجزائري
 من هجرة المصطفى صلى اهلل عليه وسلم 1311شوال 11

 1112اكتوبر  1الموافق ل
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 دحر شبهة كفر دون كفر
 ت ال بد منهامقدما

  تعريف الكفر 

 سورة( ) نَ َباتُهُ  الآُكفَّارَ  َأعآَجبَ  َغيآثٍ  َكَمَثلِ ) : لغة هو تغطية الشيء و سرته قال تعاىل
 من: الفتح سورة( ) الآُكفَّارَ  ِبِهمُ  لَِيِغيظَ  الزُّرَّاعَ  يُ عآِجبُ ( وقال أيضا ) 18 اآلية من: احلديد

ألهنم يغطون ويسرتون البذر يف الرتاب ومن ذلك مسي ( وهنا الكفار مبعىن الزراع 11 اآلية
 الكافر كافرا ألنه سرت وجحد نعم اهلل عليه .

هو ضد ونقيض اإلميان وهو الكفر باهلل جل يف عاله وبأنعمه ويطلق يف الشريعة  شرعا
 على نوعني: 

أوهلما الكفر األكرب وهو الكفر الذي مينع عن صاحبه صفة اإلسالم ومسماه وهو 
قل عن ملة اإلسالم وجترى عليه أحكام الكفار من براء وعداوة وبغضاء وقتال وعدم بدءه النا

بالسالم وما إىل ذلك من أحكام الدنيا هذا يف الكافر األصلي وأما إن كان مسلما وطرأ 
عليه الكفر فهذا يسمى مرتدا كافرا الكفر األكرب الذي نقله عن ملة اإلسالم وجترى عليه 

من بدل دينه "الدنيا وحكمه القتل كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم  أحكام الكفر يف
وختتلف أحكامه مع الكافر األصلي يف القتال وهذه األمور مذكورة يف كتب الفقه  "فاقتلوه 
 فلريجع إليها لالستزادة . "حكم املرتد  "يف باب 

مات على كفره فجزاؤه وحكم الكافر الكفر األكرب الناقل عن امللة احلنيفية السمحة إن 
نار جهنم خالدا فيها خملدا أبدا والعياذ باهلل وال تنفعه وال تناله الشفاعة يوم القيامة نسأل 

 اهلل تعاىل السالمة والعافية.

والكفر األكرب الناقل عن امللة يندرج حتته أنواع عديدة من الكفر ككفر العناد وكفر 
واإلستحالل وكفر الطعن واإلستهزاء وكفر النفاق  الكرب واإلباء وكفر اجلحود وكفر التكذيب

 والكره والبغض وهذه األنواع كلها كفر أكرب ناقل عن امللة والعياذ باهلل.

ثانيهما الكفر األصغر وهو ليس ناقال عن امللة ويسمى بالكفر دون كفر ومن وقع فيه 
اآلخرة يرتك حتت فهذا يبقى له حكم اإلسالم وامسه وصفته وال نكفره خالفا لألول ويف 

املشيئة إن شاء اهلل تعاىل أدخله اجلنة من غري سابق عذاب وإن شاء اهلل عذبه ولكن ال خيلد 
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يف جهنم وإمنا يعذب على قدر ذنوبه وهو ممن تناله شفاعة الشافعني بإذن اهلل تعاىل وتراه 
زيد هنا أيضا يف كتب السنة يسمى بكفر النعمة وكفران العشري وكذا بالكفر العملي ون

األصغر ألن املرجئة محلوا كل كفر عملي على األصغر وهذا باطل ومعتقد فاسد ألهنم يرون 
أن جنس العمل ليس شرطا يف صحة اإلميان بل هو شرط كمال وهلذا فالكفر األكرب كله 
ينحصر يف كفر االعتقاد أي كفر التكذيب واالستحالل وكل عمل مهما كان فهو كفر 

امللة وهذا باطل كما أسلفنا وراجع كتب أهل العلم من السلف الصاحل أصغر ليس بناقل عن 
وكتب أهل السنة من مشاخينا املعاصرين ككتب شيخنا أيب حممد املقدسي وكتب شيخنا أيب 
بصري الطرطوسي وكتب هاين الشيخ هاين السباعي وأيب قتادة الفلسطيين والشيخ حممد بن 

 أهل السنة واجلماعة يف هذا العصر وهلل احلمد واملنة.حممد الفيزازي وغريهم كثري من مشايخ 

وهنا جيب أن نوضح مسألة مهمة جدا يف هذا الباب وهي إذا أطلق الكفر يف 
  النصوص القرآنية أو السنة فعلى ماذا حنمل هذا الكفر على األكرب أم على األصغر؟.

طلقت يف النصوص القاعدة عندنا أهل السنة واجلماعة تنص على أن لفظة الكفر إذا أ
سواء من الكتاب او السنة إمنا حتمل على الكفر األكرب الناقل عن امللة ما مل ترد قرينة 
تصرف ذلك الكفر اىل الكفر األصغر أو كفر دون كفر ولنوضح مبثال قوله صلى اهلل عليه 

هنا حنمل الكفر على األكرب الناقل عن امللة  " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر "وسلم 
ِمِنينَ  ِمنَ  طَائَِفَتانِ  َوِإنآ ) ولكن هناك قرينة صرفته إىل األصغر وهي قوله تعاىل َتتَ ُلوا الآُمؤآ  اق آ

نَ ُهَما فََأصآِلُحوا ( فوصفهم سبحانه وتعاىل باإلميان وال 1 اآلية من: احلجرات سورة) ( بَ ي آ
بهذين النصني من يوصف كافر باإلميان مطلقا فهما نقيضان ال جيتمعان أبدا ومطلقا وهلذا ف

الكتاب والسنة صرف الكفر من األكرب إىل األصغر الغري الناقل عن امللة وذلك لوجود قرينة 
وهي تسمية رب العزة جل وعال هلم باالميان .هنا نكون بعون اهلل تعاىل قد وضحنا هذه 
املسألة وهذه القاعدة يستفاد منها وجوب األخذ جبميع النصوص وعدم األخذ بدليل أو 
نص دون آخر فأهل السنة جيمعون كل النصوص أو أقصى ما ميكن يف مسألة معينة خالفا 
ألهل األهواء والبدع الذين يأخذون ما يظنون أنه يوافق هواهم كما هو حال مرجئة العصر 
وجهمية الزمان الذين أخذوا بنصوص عامة ومطلقة دون األخذ مبا خيصصها فوقعوا يف 

 هج أهل السنة واجلماعة واهلل املستعان .تأصيالت فاسدة خمالفة ملن

وهكذا وددت أن أنثر هذه الدرر على معىن الكفر ومىت يكون أكربا ومىت يكون أصغرا 
وما إىل ذلك مما قد وضحته يف هذه السطور وهي على شكل مفاتيح فقط لفهم املسألة ألن 

كفر وهذا ما يندى البعض تراهم يرددون كفر دون كفر ولكن ال يعرفون ما معىن كفر دون  
له اجلبني حيث إن البعض من الشباب املبتدئ تراه ال يفرق بني النصب والرفع و اجلر مث 
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ويشنع ويضلل ويبدع  "كفر دون كفر   "يتكلم يف الكفر ويتبجح ويقول كفر احلكام اليوم 
وىل مشايخ التوحيد وذلك ألن املسكني قد رضع من ألبان حاملي لواء اجلرح و)التعديل( واأل

 أن يقال حاملي لواء اجلرح والتجريح نسأل اهلل تعاىل السالمة والعافية .

  مقولة كفر دون الكفر المنسوبة الى ابن عباس رضي اهلل عنهما 

عمدة ما يذهب إليه القوم من اجملادلني عن الطواغيت واملرقعني هلم من علماء البالط 
ن كنا خنالفه وهو جيادل عن عموما ومن باب اإلنصاف فإن بعض اجملادلني حىت وإ

الطواغيت إال أننا ال نقول عنه أنه عامل البالط كونه مل يداهن احلكام ومل يقف على أبواهبم 
يتسول بعلمه ويطلب العزة من غري اهلل تعاىل وهذا الصنف قليل جدا جدا جدا، فلم يبق إال 

صر وواهلل إهنم ألشد على من ارمتى يف أحضان الطاغوت وهؤالء والعياذ باهلل هم بالعمة الع
املوحدين من الطواغيت كوهنم هم من يقف خلفهم ويبارك أعماهلم ويصبغ عليهم الشرعية 

 والعوام من الناس يقلدون ويتبعوهنم نسال اهلل السالمة والعافية .

 .؟؟؟ "أليس الصبح بقريب  "ولكن أبشر اخي املوحد احلبيب: 

 بلى ورب الكعبة، واهلل اكرب .

عمدة ما يذهب القوم يف هذه املسألة هو مقولة منسوبة إىل ابن عباس رضي قلت إن 
  "كفر دون كفر   "اهلل عنهما وهي مقولة 

وهذا األثر املروي عن ابن عباس جيب أن نعرف إذا كان صحيحا أو ضعيفا وإذا أردنا 
هلل ذلك كان لزاما أن نعرف السند ونبحث عن درجته من الصحة وهذا ما سنبينه إن شاء ا

 تعاىل.

هذا األثر املنسوب البن عباس رضي اهلل عنهما يروى من طريق سفيان بن عيينة عن 
إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه أنه ليس كفرا ينقل عن  "طاووس عن ابن عباس أنه قال: 

ُكمآ  َلمآ  َوَمنآ ) امللة  (  11 اآلية من: املائدة سورة) (الآَكاِفُرونَ  ُهمُ  فَُأولَِئكَ  اللَّهُ  َأن آَزلَ  ِبَما َيحآ
 . رواه احلاكم وغريه من طريق هشام بن حجري املكي. "كفر دون كفر 

 واآلن لنقف على كل واحد يف السند وأقوال أهل العلم فيه: 

 .... : "هو التابعي العلم العامل السلفي قال الذهيب رمحه اهلل يف سريه سفيان بن عيينة
وطلب احلديث وهو  : "إىل أن قال رمحه اهلل …م اإلمام الكبري حافظ العصر شيخ اإلسال



 

 (14) منرب التوحيد واجلهاد

 نثر الدر في تفنيد شبهة كفر دون كفر
 

ومحل عنهم علما مجا وأتقن وجّود ومجع وصّنف وعّمر دهرا  حدث بل غالم ولقي الكبار
" وازدحم اخللق عليه وانتهى إليه علو اإلسناد ورحل إليه من البالد وأحلق األحفاد باألجداد.

 .[سري أعالم النبالء]

هابذة كلهم ثناء ويكفي فيه قول اإلمام الشافعي رمحه اهلل وقد قال فيه علماء األمة اجل
 ."لوال مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم احلجاز": حيث قال

 . "ما يف أصحاب الزهري أحد أتقن من سفيان بن عيينة : "وقال املديين

بقي من معلمي أحد غري سفيان بن عيينة  ما "قال يل حيي القطان : "وقال ابن املديين
 إمام منذ أربعني سنة. وهو

فهذه نتف من أقوال أهل العلم يف هذا العلم العامل العامل الرباين ويكفي هبا وهلل احلمد 
 واملنة.

فالرجل هذا ضعيف قد ضعفه األعالم كاإلمام أمحد بن حنبل رمحه  هشام بن حجير
 اهلل تعاىل وحيي بن سعيد القطان واملديين .

مل نكن نأخذ عن هشام بن حجري  "ه اهلل يف هشام: قال اإلمام سفيان بن عيينة رمح
 ."ما ال جنده عند غريه

  ."يكتب حديثه وذكره العقيلي يف الضعفاء : "وقال أبو حامت

من صيغ التمريض ومما يدل أنه ال يقبل حديثه  "يكتب حديثه  : "وقول أيب حامت
ه مل يكن يأخذ منه إال ما كان استقالال إال يف املتابعات، ويكفي قول االمام ابن عيينة فيه أن

 عند غريه.

 . "مكي ضعيف : "وقال "ليس بالقوي  : "قال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل تعاىل

قال شيخنا العالمة أبو حممد املقدسي يف كتابه املمتع )إمتاع النظر يف كشف شبهات 
 . "وهذا طعن من جهة الرواية "(: 17مرجئة العصر ص 

 .  "صاحل  : "وقال ابن معني
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 نثر الدر في تفنيد شبهة كفر دون كفر
 

 : "فهذا يف الدين والعبادة بدليل أن ابن معني نفسه قد قال: "قال شيخنا أبو حممد
 .[ 11نفس املصدر ص  ]. "ضعيف جدا 

كان هشام ابن حجري كتب كتبه على غري ما : )زعم سفيان قال: قال علي بن املديين
 .(يكتب الناس أي اقتدارا عليه فاضطربت عليه

رجل قد روى عنه البخاري ومسلم رمحهما اهلل تعاىل وحىت وإن  وقد يقول قائل أن ال
فكل من : "كان قد روي عنه يف املتابعات أي مقرونا إال أن االمام الذهيب قال يف املوقظة

 ."روى له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة

نقول له نعم كالمك صحيح ولكن ال يعين هذا أن نقول بان الرجل قوي فقد قال عنه 
د أنه ليس بالقوي وقال ابن معني أنه ضعيف جدا وإليك كالم شيخ اإلسالم ابن تيمة أمح

قد يروي أحدهم عن رجل يف املتابعات  : "رمحه اهلل تعاىل عن الرواية يف املتابعات قال
من ] "والشواهد دون األصل وقد يروي عنه ما عرف من طريق غريه وال يروي ما انفرد به 

 .[78ص  5الفتاوى الكربى ج

واإلمام البخاري رمحه اهلل تعاىل قد روى عنه حديثا واحدا فقط مقرونا بغريه وكذلك 
اإلمام مسلم رمحه اهلل تعاىل روى عنه حديثني فقط ومعلوم أن الذي ال يروى عنه ما انفرد به 
ال يكون إال ضعيفا فكيف يستدل بالضعفاء يف مسألة من أهم املسائل علما أنه مستقل 

 . هنا ؟

د يعرتض البعض فيقول بأن هشاما قد وثقه البعض وهم ابن حبان والعجلي وابن وق
سعد فنقول هلم بأن ابن حبان رمحه اهلل تعاىل مرمي ومعروف بالتساهل وكذا العجلي قال 

فالعجلي معروف بالتساهل يف التوثيق كابن حبان متاما فتوثيقه  : "اإلمام األلباين رمحه اهلل
 ."ل األئمة املوثوق بنقدهم وجرحهم مردود إذا خالف أقوا

توثيق العجلي وجدته باإلستقراء كتوثيق ابن  : "وقال املعلم اليماين يف أنواره الكاشفة
 [.38متاع النظر يف كشف شبهات مرجئة العصر ص ] "حبان متاما أو أوسع 

 . "توثيق العجلي مبنزلة توثيق ابن حبان  : "وقال األلباين يف متام املنة

اإلمام ابن اجلوزي رمحه اهلل تعاىل كان غالبا ما يتجاهل قول العجلي وحيكم على وحىت 
الرواة باجلهالة إال يف أحيان قليلة جتده رمحه اهلل تعاىل ينكر على الدارقطين جتهيله لراو لبجة 

 : "توثيق العجلي له ولك مثاال من توثيق العجلي فهذا عمارة بن حديد قال عنه أبو حامت
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: وقال ابن املديين "رجل جمهول  : "وقال ابن عبد الرب "ا يعرف  : "وقال أبو زرع " -جمهول
حجازي  : "وانظر ماذا قال عنه العجلي "ال أعلم أحدا روى عنه غري يعلى بن عطاء  "

 وكذا ابن حبان ذكره يف ثقاته . " -تابعي ثقة

الواقدي املرتوك  وكذا توثيق ابن سعد فإن أغلب مادته من  : "وقال شيخنا املقدسي
 كما ذكر ابن حجر يف مقدمة الفتح عند ترمجة عبد الرمحن بن شريح. 

اإلمتاع ] ."فإذا كان هذا حال من وثقوه فإن رواياته ال تقوم هبا حجة بتوثيقهم هذا 
 .[38ص

فخالصة القول يف هشام بن حجري أنه ضعيف وال تقبل رواياته استقالال وإمنا يف 
 مل يُرو عنه متابعا بل مستقال، فليتنبه. املتابعات فقط، و هنا

هو طاووس بن كيسان الفقيه القدوة عامل اليمن كان قد مسع من كرباء  طاووس
الصحابة وهم زيد بن ثابت وأم املؤمنني عائشة وأبو هريرة وابن عباس والزم ابن عباس مدة 

أمية وابن عمر وهو معدود يف كرباء أصحابه وروى عن جابر وسراقة بن مالك وصفوان بن 
وعبد اهلل بن عمرو وعن زياد بن األعجم وحجر املدري وطائفة وروى عن معاذ مرسال وروى 

وحديثه يف دواوين من اإلسالم وهو حجة  : "عنه مجع غفري من أهل العلم وقال الذهيب
  "باتفاق

هذه  "إين ألظن طاوسا من أهل اجلنة"روى عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس قال: 
أيضا يسرية جدا أخذهتا من سري أعالم النبالء للذهيب رمحه اهلل تعاىل عن هذا احلجة نتف 

 باإلتفاق طاوس بن كيسان رمحه اهلل.

املنسوبة إليه هذه الرواية هو حرب األمة وترمجان القرآن صاحب رسول اهلل  ابن عباس
يف الدين ويعلمه  صلى اهلل عليه وسلم الذي دعا اهلَل له عليه الصالة والسالم أن يفقهه

 8118التأويل، ابن عم النيب صلى اهلل عليه وسلم روى عن احلبيب عليه الصالة والسالم 
 حديثا .

 كان عمر رضي اهلل عنه يستشريه يف كل كبرية ويلقبه بكهل الفتيان .

 ويكفي دعاء النيب صلى اهلل عليه وسلم له وأنه حرب األمة وترمجان القرآن .

 أبيه العباس وعن سائر الصحابة .رضي اهلل عنه وعن 
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والقول الفصل نرتكه لشيخنا النحرير أيب حممد املقدسي حفظه اهلل ورعاه وله مين أزكى 
فخالصة القول أن هشام بن حجري ضعيف ال تقوم به حجة  : "التحية وأعطرها قال

على رواية استقالال وحده نعم هو يصلح يف املتابعات كما عرفت واكحمتجون به مل يوردوا له 
انتهى من  "ابن عباس هذه متابع فيرتجح ضعفها وعدم صحة اجلزم بنسبتها إىل ابن عباس 

 .38اإلمتاع ص 

من خالل تضعيفنا هلذا األثر املروي عن ابن عباس من طريق هشام : تنبيه مهم جدا
بن حجري ال جيوز أن حيمل كالمنا على أننا ننكر وجود روايات أخرى ثابتة عن بعض 

 اللَّهُ  أَنـ َزلَ  مبَا حَي ُكم   ملَ   َوَمن  ف كما روى ابن جرير الطربي رمحه اهلل يف تفسريه لآلية ) السل
(. وهو أيضا ثابت عن ابن طاووس 11 اآلية من: املائدة سورة( )ال َكاِفُرونَ  ُهمُ  فَُأولَِئكَ 

 ي.ولكن قلنا أنه ال يصح اجلزم به بنسبته إىل ابن عباس كما ذكر شيخنا املقدس

 وراجع كتب التفسري لتجد ذلك واضحا جليا .

إىل هنا وهلل احلمد تبني أن الرواية املنسوبة البن عباس هي ضعيفة ولِنسلِّم جدال وفرضا 
أهنا صحيحة فهل سنقول بأن كفر حكام العصر هو كفر دون كفر وهنا مربط الفرس وهذا 

 ما نعتمده يف هذا الكتاب بإذن اهلل تعاىل .
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 المنواقض اإلس
يف هذا الباب املعنون بنواقض اإلسالم تعمدت وضعه هنا حىت يكون توطئة ومقدمة 
هامة لفهم املوضوع جيدا بعد أن نبني أن كفر هؤالء الطواغيت ليس كفرا دون كفر وإمنا  
كفر أكرب ناقل عن امللة فكم مسعنا من القوم يرددون ويشرحون منت نواقض اإلسالم 

أو حىت للعوام ولكن كل ذلك جمرد كالم فقط وتطبيقه على ويدرسون ذلك لطلبة العلم 
الواقع بعيد جدا كما بني السماء واألرض وهلذا فأقول هلؤالء ها هي نواقض اإلسالم أمامكم 
وهاهي أدلة اجتماعها يف والة أموركم الذين تنافحون عنهم وتدافعون وتذودون عنهم بينما 

الشيشان وكشمري والصومال وغريها يقتلون كل إخوانكم يف فلسطني والعراق وأفغانستان و 
يوم ويشردون واآلن هم يتوسدون الرتاب ويلتحفون السماء وال متكلم منكم وال مدافع 
عنهم فأي علم هذا وأي فقه هذا الذي يرضى بالدفاع عن الطواغيت وخذل املوحدين 

 وة إال باهلل .فلتتقوا ربكم و اخشوا يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار وال حول وال ق

قال اإلمام اجملدد شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة 
 وأجزل له الثواب وجزاه اهلل عن اإلسالم واملسلمني خريا: 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم اعلم أن نواقض اإلسالم عشرة نواقض: " 

َركَ  َأنآ  يَ غآِفرُ  ال اللَّهَ  نَّ إِ األول: الشرك يف عبادة اهلل تعاىل قال اهلل تعاىل )  َويَ غآِفرُ  بِهِ  ُيشآ
ِركآ  َمنآ  ِإنَّهُ ) ( وقال تعاىل 17 اآلية من: النساء سورة) ( َيَشاءُ  ِلَمنآ  َذِلكَ  ُدونَ  َما  بِاللَّهِ  ُيشآ

 اآلية من: املائدة سورة( )ارٍ َأنآصَ  ِمنآ  لِلظَّاِلِمينَ  َوَما النَّارُ  َوَمأآَواهُ  الآَجنَّةَ  َعَليآهِ  اللَّهُ  َحرَّمَ  فَ َقدآ 
 ( ومنه الذبح لغري اهلل كالذبح للجن أو للقرب .81

الثاين: من جعل بينه وبني اهلل وسائط يدعوهم ويسأهلم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر 
 إمجاعا.

 الثالث: من مل يكفر املشركني أو شك يف كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.

 صلى اهلل عليه وسلم أكمل من هديه وأّن حكم الرابع: من اعتقد أن هدي غري النيب
 غريه أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر . 

 اخلامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم ولو عمل به كفر .
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السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى اهلل عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه  
زِئُوَن ال ُكنآُتمآ  َوَرُسوِلهِ  َوآيَاتِهِ  َأبِاللَّهِ  ُقلآ فر والدليل قوله تعاىل ) ك تَ هآ  َكَفرآتُمآ  َقدآ  تَ عآَتِذُروا َتسآ

 (.11 اآلية من: التوبة سورة( ) ِإيَماِنُكمآ  بَ عآدَ 

) السابع: السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعاىل 
نُ  ِإنََّما يَ ُقوال َحتَّى َأَحدٍ  ِمنآ  لَِّمانِ يُ عَ  َوَما َنةٌ  َنحآ ُفرآ  َفال ِفت آ  اآلية من: البقرة سورة) ( َتكآ

881.) 

 يَ تَ َولَُّهمآ  َوَمنآ الثامن: مظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني والدليل قوله تعاىل ) 
ُهمآ  فَِإنَّهُ  ِمنآُكمآ  ِدي ال اللَّهَ  ِإنَّ  ِمن آ  (.58 اآلية من: املائدة سورة) (الظَّاِلِمينَ  مَ الآَقوآ  يَ هآ

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه اخلروج عن شريعة حممد صلى اهلل عليه وسلم  
 كما وسع اخلضر اخلروج عن شريعة موسى عليه السالم فهو كافر .

 َأظآَلمُ  َوَمنآ العاشر: اإلعراض عن دين اهلل ال يتعلمه وال يعمل به والدليل قوله تعاىل )
َها َأعآَرضَ  ثُمَّ  رَبِّهِ  بِآياتِ  ذُكِّرَ  ِممَّنآ  رِِمينَ  ِمنَ  ِإنَّا َعن آ (. 11: السجدة سورة)( ُمنآَتِقُمونَ  الآُمجآ

 انتهى.

وال فرق يف  "قال شيخ اإلسالم حممد صاحب املنت رمحه اهلل تعاىل بعد ذكر النواقض: 
 املكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا مجيع هذه النواقض بني اجلاد واهلازل واخلائف إال

وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن حيذرها وخياف منها على نفسها نعوذ باهلل من 
 . "موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى اهلل على خري خلقه حممد وعلى اله وصحبه وسلم. 

 وبعد: 

ة السلفية املباركة فهذه نواقض اإلسالم أمامكم وأنتم تدعون أنكم من أتباع الدعو 
وسأعرض عليكم إن شاء اهلل تعاىل أدلة كفر هؤالء الطواغيت فهل سرتجعون إىل احلق وال 

 ختافون يف اهلل لومة الئم ؟؟؟.

 هذا ما نرجوه واهلل املوفق وهو يهدي سبحانه سواء السبيل .

*** 
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ة إىل ابن عباس رضي اهلل لقد تقدم أخي القارئ الكرمي تبيني وتوضيح أن املقولة املنسوب
عنهما روايتها ضعيفة وبالتايل ال جنزم هبا وليست حجة للمخالف أبدا ولكن ذلك ال يكفي 
يف إقامة احلجة على املخالف املرقع للطواغيت ألن هناك روايات صحيحة منسوبة للسلف 

اية املنسوبة رضي اهلل عنهم حيتجون هبا وقطعا لدابر هؤالء املرقعني نسلم هلم جدال أن الرو 
البن عباس رضي اهلل عنهما صحيحة فهل ذلك مسوغ أو دليل للقول بأن كفر حكام 

 العصر اليوم كفر دون كفر ؟؟؟.

هنا مربط الفرس يا إخوة والقول الفصل يف املسألة وهنا يكون الرد األقوى على من 
فسق دون زعم أن كفر الطواغيت اليوم هو كفر دون كفر وظلمهم ظلم دون ظلم وفسقهم 

فسق وإن كان هذا التقسيم صحيحا أي أن هناك كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم 
دون ظلم إال أنه ال يصح أن يصرف ذلك إىل تأويل كل آية ورد فيها الكفر أو الظلم أو 
الفسق فهنا اخلطأ كل اخلطأ وهنا ضل مرجئة العصر وأضلوا فاحلذر احلذر .فاألصل أن حتمل  

وردت يف القرآن الكرمي أو احلديث الشريف على الكفر األكرب والظلم كل كلمة هنا إذا 
األكرب والفسق األكرب ما مل ترد قرينة تصرفه عن ذلك وقد تقدم ذكر هذا ولكن للتنبيه 

ُكمآ  َلمآ  َوَمنآ فاملسألة مهمة للغاية وجيب التنبه هلا، واملتأمل يف اآليات الثالثة )   َأن آَزلَ  ِبَما َيحآ
ُكمآ  َلمآ  َوَمنآ  )( وقوله تعاىل 11 اآلية من: املائدة سورة( )الآَكاِفُرونَ  ُهمُ  ُأولَِئكَ فَ  اللَّهُ   ِبَما َيحآ

 َلمآ  َوَمنآ ( وقوله تعاىل ) 18 اآلية من: املائدة سورة( )الآَفاِسُقونَ  ُهمُ  فَُأولَِئكَ  اللَّهُ  َأن آَزلَ 
ُكمآ  جيد أهنا نزلت  (15 اآلية من: املائدة سورة( )اِلُمونَ الظَّ  ُهمُ  فَُأولَِئكَ  اللَّهُ  َأن آَزلَ  ِبَما َيحآ

يف أهل الكتاب كما ذكر أهل العلم يف كتب التفسري ومن هنا نقول هل كفر اليهود كفر 
 أكرب أم كفر دون كفر؟؟.

 هل فسقهم فسق دون فسق أم فسق أكرب ناقل عن امللة؟؟

 هل ظلمهم ظلم دون ظلم أم ظلم أكرب ناقل عن امللة ؟؟

أن ننبه على مسألة مهمة وهي أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب وهذا  وجيب
واضح فاذا كان سبب النزول يف اليهود أو حىت يف املسلمني فهذا ال يعين أن األمر سيقتصر 
على من نزلت اآلية يف شأنه فالقرآن الكرمي صاحل لكل زمان ومكان ولو أخذنا بقولكم هذا 

الزم القول أن القرآن الكرمي ال يصلح هلذا العصر والعياذ باهلل وهذا  الساقط املتهافت لكان 
 كفر نسأل اهلل السالمة والعافية .

إذن قولكم وتشبثكم بشبهة أن اآليات نزلت يف الكفار وال تعنينا كالم مرسل ال تقوم 
به حجة ولو أخذنا بكالمكم هذا لعطلنا كل األحكام الشرعية فال يكون هناك حكم 
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خلمر وال أي حكم من أحكام الشرع املطهر ألن من نزلت فيهم اآليات واألحكام شارب ا
 قد ماتوا وهذا قول باطل بال شك .

حىت  "كفر دون كفر "ولتعميم الفائدة نرجع إىل التاريخ الذي قيلت فيه هذه الكلمة 
ت فيه يتبني أيضا وجه املفارقة بني العصرين وأن هذا العصر ال يشبه ذلك العصر الذي قيل

املقولة فأصل الكلمة يرجع إىل الفتنة األوىل والكربى يف عهد علي رضي اهلل عنه وأرضاه 
يقرؤون القرآن  : ".ورأس الفتنة يومئذ هم اخلوارج الذي قال فيهم النيب صلى اهلل عليه وسلم

لئن  : "وقد حرض وحث النيب صلى اهلل عليه وسلم على قتاهلم وقال "ال يتجاوز تراقيهم 
فعلم أنه إذا قرؤوا القرآن ال يدخل قلوهبم وبالتايل ال  "ركتهم ألقتلنهم قتل عاد ومثود أد

وأصل  "البكائني  "يفهمون مراد اهلل تعاىل فهم جهلة رغم أهنم عباد زهاد حىت كانوا يسمون 
اخلوارج يرجع إىل عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم فقد جاء يف غري كتاب ومرجع من املراجع 

لسرية أن جذور اخلوارج ملا قدم ذي اخلويصرة التميمي واحتج على النيب صلى اهلل عليه يف ا
وسلم بأن القسمة اليت قسمها احلبيب صلى اهلل عليه وسلم ما أريد هبا وجه اهلل تعاىل حىت 

سيخرج من ضئضئ هذا أقوام  ": قال عنه النيب صلى اهلل عليه وسلم عنه بعد أن وىّل 
أو   "يتجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية  يقرؤون القران ال

 كما قال صلى اهلل عليه وسلم .

وقد وصفهم صلى اهلل عليه وسلم أهنم شر قتلى حتت أدمي السماء وقد توعدهم أنه 
عليه الصالة والسالم إن أدركهم ليقتلنهم قتل عاد ومثود ويف هذا دليل وإشارة إىل أهنم حىت 

نوا يف عهده بأيب هو وأمي صلى اهلل عليه وسلم خلرجوا عليه فإن إدراكه هلم عليه ولو كا
الصالة والسالم يكون وهو حي طبعا ومعلوم أنه ال أحد يكون حاكما والنيب صلى اهلل عليه 
وسلم حّي يُرزق ومنه فإن كان أصلهم الفاسد قد احتج على خري اخللق عليه الصالة 

 ؟.والسالم فكيف مبن دونه ؟

ومن عقائدهم املنحرفة أهنم يكفرون باملعاصي وخيلٍّدون صاحبها يف النار وإذا نظرنا 
إليهم وإىل املعتزلة جند أن اخلالف بينهم خالف لفظي فاألوىل تكّفر مرتكب الكبرية يف 
الدنيا وختلده يف النار يف اآلخرة والثانية تقول أن مرتكب الكبرية يف منزلة بني املنزلتني لكنها 
ختلده يف النار ومعلوم أن اخلالد يف النار هو الكافر وهلذا فاخلالف خالف لفظي فقط 

 وكالمها طائفتان منحرفتان والعياذ باهلل.

وهنا نردذ على مرجئة العصر بعبارة وجيزة ألهنم يصفوننا بأننا خوارج وتكفرييون يف 
س العمل وهل هو شرط يف مسائل اإلميان والكفر والنزاع قائم بيننا وبينهم على مسألة جن

 صحة االميان أم شرط يف كماله ؟
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فأهل السنة واجلماعة يقولون أنه أي جنس العمل شرط يف صحة اإلميان وأما املرجئة 
فجعلوه شرط كمال وإن كانوا يعرفون اإلميان تعريفا صحيحا سليما إال إن العربة ليست يف 

القوم إىل أن اخلوارج واملعتزلة يكّفرون بآحاد  تعريفهم وإمنا يف إنزال التعريف والعمل به وننبه
األعمال وحنن نقول بأن تارك جنس العمل كافر أما هم فيكفرون بآحاد األعمال فمن  
كذب مثال كفر أو يف منزلة بني منزلتني عند املعتزلة لكنه خملد يف جهنم والعياذ باهلل وليت 

 فحسبنا اهلل ونعم الوكيل.القوم يفقهون الفرق بني أهل السنة وهؤالء الضالني 

نرجع فنقول بأن اخلوارج انتشرت فتنتهم يف عهد علي رضي اهلل عنه فقد كّفروه وكّفروا 
احلكمني بدعوى حتكيم الرجال يف دين اهلل وقد رد عليهم وناظرهم حرب األمة وترمجان 

فكانت القرآن ابن عباس رضي اهلل عنهم والعلماء بعده وممن الزموه كطاووس وابن جملز 
 "ليس الكفر الذي تذهبون إليه  "أو  "كفر دون كفر   "عبارات السلف تدور حول مقولة 

وما ذكرت اآلن هو الظرف الزماين الذي قيلت فيه هذه املقولة وهو عنصر مهم جدا لنرى 
إن كان حال علي ومعاوية رضي اهلل عنهما كحال بوتفليقة وعبد اهلل وشني العابدين 

ذا الزمن يصلح فيه استخدام تلك املقولة وخطابا ملن يقول مرقعا ووو...اخل أو هل ه
 للطواغيت نقول له: 

هل علي ومعاوية رضي اهلل عنهما واحلكمني رضي اهلل عن اجلميع حكموا مبا أنزل اهلل 
 أم بغري ما أنزل اهلل ؟؟

 هل حكام اليوم حيكمون مبا أنزل اهلل أم بغري ما أنزل اهلل ؟؟

ا مبا أنزل اهلل أي علي ومعاوية قلنا لكم أصبتم كبد احلقيقة ومنه فإن قلتم قد حكمو 
هنا يفهم سبب ذكر مقولة كفر دون كفر أي أن عليا ومعاوية مل خيرجوا عن أصل الشرع ومل 
يستبدلوا الشرع املطهر قيد أمنلة حاشامها رضي اهلل عنهما وهنا ردا على اخلوارج الذين كفروا 

 الصحابة .

يا ومعاوية مل حيكموا مبا أنزل اهلل عدلوا عن الشرع واستبدلوه بأهواء وإن قلتم أن عل
 الرجال وأحكامهم لزمكم إما تكفريهم رضي اهلل عنهم وهذا ما وقعت فيه اخلوارج 

مع حكمهم بغري ما أنزل اهلل وعدوهلم عن الشرع  "كفر دون كفر   "وإما أن تقولوا 
ابة، والصحابة ما كانوا يغضون الطرف عن علما أن أفاضل الصحابة كانوا على قيد الصح

املنكر بل ينكرونه وهنا سقطتم يف املهواة األوىل وهي تكفري الصحابة والثانية هي الطعن 
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فيهم لسكوهتم عن الباطل ورضاهم بالكفر وهذا ما ال يقدم عليه إال أعمى البصرية هالك 
 والعياذ باهلل .

ا أنزل اهلل، فهل حكام اليوم حيكمون مبا وإن قلتم بالقول األول وهو أن عليا حكم مب
أنزل اهلل؟ وإن كانوا كذلك فعليكم بالدليل وأىن لكم ذلك، اللهم إال شبهات متهافتة حنن 
أكرب من أن نناقشها ونرد عليها ولكن ملا علمنا أنكم متارسون اإلرهاب الفكري على العوام 

  للعوام ضالالتكم الكثرية: وتلزموهنم أن يقولوا بأقوالكم كان من الواجب أن نبني

 وإن عادت العقرب فالنعل هلا جاهزة. 

تعطيل حكام العصر لشريعة رب العاملني كتعطيل الدليل األول على كفر الحكام: 
حد القذف مثال وحد شرب اخلمر والزنا وحكم املرتد وغريها من احلدود اليت وضعها اهلل 

أمواهلم وأنفسهم وأعراضهم وأنساهبم  تعاىل لتنظم حياة البشر فحفظ سبحانه وتعاىل
وعقوهلم وهذه كلها مقاصد الشريعة الست وهي الضروريات حىت جاء هؤالء املالعني 
ليعطلوا أحكام رب العاملني ويستبدلوها بأحكام الياسق الكفري فأسقطوا مثال حد الزاين  

اعة وقسوة على كاكحمصن مثال وحّده يف الشرع الرجم حىت املوت وبّدلوا ذلك ألن فيه بش
اإلنسان، وزىن اكحمصن هو معروف باخليانة الزوجية لذا فمن التحّضرأنه على أحد الزوجني أن 
يقّدم شكوى ضد اخلائن وله أن يتنازل عنها وبذلك يسقط احلكم، وما هو احلكم إن مل 

شوة أليس يتنازل؟ إنه السجن مث اخلروج إما بالعفو الرئاسي أو امللكي وإما بالرباءة وإما بالر 
 هذا كله مضاهاة لشرع اهلل يا من تنافحون عن الطواغيت؟؟

( فاهلل خلقنا 81: امللك سورة) (الآَخِبيرُ  اللَِّطيفُ  َوُهوَ  َخَلقَ  َمنآ  يَ عآَلمُ  َأال)قال تعاىل 
أال يعلم سبحانه ما يصلح لنا وما يفسد حىت يأيت هؤالء ليعطلوا أحكام اهلل تعاىل وحيكموا 

 هم ؟العباد بأحكام

 أهم أعلم أم اهلل ؟

 أهم أرحم أم اهلل ؟

قد يقول قائل إن تعطيل احلدود ليس بكفر ألن احلاكم ممكن حيكم بغري ما أنزل اهلل 
 لشهوة أو لقرابة أو لشبهة فيعطل احلكم الشرعي بذلك فال يكفر .

إما وجوابه أن نقول أن احلاكم إذا حكم بغري ما أنزل اهلل يف نازلة أو مسألة معينة  
لشبهة أو لشهوة أو لقرابة ال يكفر طبعا إذا كان األصل فيه احلكم مبا أنزل اهلل تعاىل، أما 
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تعطيل األحكام كلية فهل الشبهة تعرض له يف كل األحكام أم أن قراباته أو شهواته يقوم هبا 
 على حساب تعطيل الشريعة كلية فأي عقل وأي دين يقبل ذلك باهلل عليكم ؟

حكام العصر هل احلكم مبا أنزل اهلل أم بالدميقراطية أم بأحكام الغرب وما األصل يف 
 والشرق .؟؟

شتان شتان بني من يعطل حكم اهلل يف مسألة لشبهة أو لغرض دنيوي مع بقاء األصل 
وهو احلكم مبا أنزل اهلل تعاىل وبني من يعطل كل احلدود ويستبدل ذلك بأحكام أخرى 

ويعامل الناس هبا وجيربهم على ذلك ويعاقب من خيالف  وضعية قننها ووضعها يف دستوره
 فهل بني األمرين عالقة باهلل عليكم.؟

كال ورب الكعبة ال عالقة بني األمرين أبدا فإذا تقرر هذا نقول هلم إن الدليل األول 
 لزمكم وتبني لكم فما عليكم إال أن تستجيبوا للحق وهذا الواجب على املؤمن .

إذا   : "املنسوبة البن عباس "كفر دون كفر   "لون وجيولون بعبارة ونقول أيضا ملن يصو 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من  : "كان ابن عباس رضي اهلل عنهما قال للصحابة يوما

السماء أقول لكم قال اهلل وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأنتم تقولون قال أبو بكر 
للصحابة رضي اهلل عنهم جملرد أهنم قالوا قال أبو  فإذا كان هذا خطابه احلادّ  "وقال عمر 

بكر وقال عمر وما أدراك ما أيب بكر وما أدراك ما عمر فما عساه يقول لكم إذا قيل لكم 
قال اهلل تعاىل وقال رسوله صلى اهلل عليه وسلم وأنتم تقولون ال قال ابن باز والعثيمني 

 واأللباين رمحهم اهلل .

رُِكونَ  ِإنَُّكمآ  َأَطعآُتُموُهمآ  َوِإنآ بب نزول قوله تعاىل ) وإذا كان هو من روى س ( َلُمشآ
( يف مسألة أكل امليتة فما عساه يقول رضي اهلل عنه فيمن 818 اآلية من: األنعام سورة)

عّطل أحكام اهلل تعاىل وألزم الناس بأحكام الياسق و..و..وو ما سيأيت ذكره إن شاء اهلل 
 تعاىل .

املرجعية لغري الكتاب والسنة بل للدستور ويقتضي هذا التحاكم إليه : الدليل الثاني
وهذا كفر لصراحة األدلة من الكتاب والسنة وزيادة يف الكفر هو التحاكم إىل األمم امللحدة 

 واملتحدة علينا يف اخلالف بني الدول وهذا كله ال شك فيه أنه كفر أكرب ناقل عن امللة .

 الفصل الرابع: )أحكام ختامية(:  "ئري: جاء يف قانون األسرة اجلزا
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: كل ما مل يرد النص عليه يف هذا القانون يرجع فيه إليه أحكام الشريعة 111املادة
 اإلسالمية.

 .  ": تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا القانون 113املادة 

أنه أي  ال يرجع إىل الشريعة اإلسالمية إال إذا مل يوجد النص يف القانون، كما "قلت: 
 . "حكم خيالف القانون فهو حمكوم عليه باإللغاء مبا يف ذلك الشريعة الربانية. قاتلكم اهلل. 

واملسلم املؤمن املوحد مأمور بالرجوع إىل الكتاب والسنة يف حالة اخلالف والتنازع لقوله 
ءٍ  ِفي تَ َناَزعآُتمآ  فَِإنآ ) : تعاىل ِمُنونَ  ُكنآُتمآ  ِإنآ  لِ َوالرَُّسو  اللَّهِ  ِإَلى فَ ُردُّوهُ  َشيآ مِ  بِاللَّهِ  تُ ؤآ  َوالآيَ وآ

ِخرِ  ( وهذا النص أمر من املوىل جل يف عاله يقضي برد 51 اآلية من: النساء سورة)(  اْلآ
األمر إىل اهلل تعاىل أي إىل كتابه وإىل رسوله صلى اهلل عليه وسلم أي سنته مث ذكر تعاىل أن 

ليه وسلم ال يكون إال من مؤمن باهلل واليوم اآلخر فعلم رّد األمر إليه وإىل نبيه صلى اهلل ع
من هذا أن من رّد أمره إىل غري اهلل تعاىل واىل غري نبيه صلى اهلل عليه وسلم فليس مبؤمن 

تيسري الكرمي  "باهلل وال باليوم اآلخر، قال العالمة عبد الرمحن السعدي رمحه اهلل تعاىل يف 
مث أمر برد كل ما تنازع الناس فيه  "( قال رمحه اهلل: 881)ص "الرمحن يف تفسري كالم املنان 

من أصول الدين وفروعه إىل اهلل والرسول أي إىل كتاب اهلل وسنة رسوله فإن فيهما الفصل يف 
مجيع املسائل اخلالفية إما بصرحيهما أو عمومهما أو إمياًء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معىن 

اهلل وسنة رسوله عليهما بناء الدين وال يستقيم اإلميان إال  يقاس عليه ما أشبهه ألن كتاب
 هبما .

فدّل ذلك  (إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر)فالرد إليهما شرط يف اإلميان فلهذا قال 
 “ .على أن من مل يرّد إليهما مسائل النزاع فليس مبؤمن حقيقة بل مؤمن بالطاغوت 

أضواء البيان يف إيضاح القرآن “ عاىل يف كتابه املاتع وقال اإلمام الشنقيطي رمحه اهلل ت
ءٍ  ِفي تَ َناَزعآُتمآ  فَِإنآ  ) قوله تعاىل( “ 115و 111ص8)ج“ بالقرآن   ( اللَّهِ  ِإَلى فَ ُردُّوهُ  َشيآ

اآلية .أمر اهلل يف هذه اآلية الكرمية بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه 
 َمنآ )إىل كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم ألنه تعاىل قال  أن يرد التنازع يف ذلك

( وأوضح هذا 78/  1( )78 اآلية من: النساء سورة) ( اللَّهَ  َأطَاعَ  فَ َقدآ  الرَُّسولَ  يُِطعِ 
ُتمآ  َوَمااملأمور به هنا بقوله ) تَ َلفآ ءٍ  ِمنآ  ِفيهِ  اخآ ُمهُ  َشيآ  نم: الشورى سورة( ) اللَّهِ  ِإَلى َفُحكآ

( ويفهم من هذه اآلية الكرمية أنه ال جيوز التحاكم إىل غري كتاب اهلل 88/  11( )88 اآلية
وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم وقد أوضح تعاىل هذا املفهوم موخبا للمتحاكمني إىل غري  
كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم مبينا أن الشيطان أضلهم ضالال بعيدا عن احلق 
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 يُرِيُدونَ  قَ بآِلكَ  ِمنآ  أُنآِزلَ  َوَما ِإلَيآكَ  أُنآِزلَ  ِبَما آَمُنوا َأن َُّهمآ  يَ زآُعُمونَ  الَِّذينَ  ِإَلى تَ رَ  َأَلمآ )بقوله 
ُفُروا َأنآ  أُِمُروا َوَقدآ  الطَّاُغوتِ  ِإَلى يَ َتَحاَكُموا َأنآ   َضالالً  ُيِضلَُّهمآ  َأنآ  الشَّيآطَانُ  َويُرِيدُ  ِبهِ  َيكآ

( وأشار إىل أنه ال يؤمن أحد حىت يكفر بالطاغوت 18/  1( )18: النساء سورة)( بَِعيداً 
ُفرآ  َفَمنآ بقوله )  ِمنآ  بِالطَّاُغوتِ  َيكآ َسكَ  فَ َقدِ  بِاللَّهِ  َويُ ؤآ َتمآ : البقرة سورة( ) الآُوث آَقى بِالآُعرآَوةِ  اسآ

 ( .151/ 1( )151 اآلية من

مسك بالعروة الوثقى وهو كذلك ومفهوم الشرط أن من مل يكفر بالطاغوت مل يست
ومن مل يستمسك بالعروة الوثقى فهو مبعزل عن اإلميان ألن اإلميان باهلل هو العروة الوثقى 
واإلميان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع اإلميان باهلل ألن الكفر بالطاغوت شرط يف اإلميان 

ُفرآ  َفَمنآ )  باهلل أو ركن منه كما هو صريح قوله (. “ . 151/ 1اآلية ) (اُغوتِ بِالطَّ  َيكآ
 انتهى.

فكل من مل يرد األمر يف حالة النزاع إىل اهلل وإىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم فليس 
مبؤمن باهلل وال باليوم اآلخر وحال حكام العصر كذلك فمىت مسعنا من أحدهم أو مسعنا عنه 

أخرى ؟فغاية ما نسمع  أنه حتاكم إىل الكتاب والسنة يف حال خالفه مع حاكم آخر لدولة
بآذاننا ونرى بأعيننا هو أهنم يف حالة النزاع يلتجئون إىل مقر األمم املتحدة لفض النزاعات 

فض النزاعات بني األمم والدول املتنازعة  "واخلالفات ومن بنود ميثاق األمم املتحدة: 
وأهنا حتكم مبا أنزل وال أظن أن قائال سيقول أن كفر األمم املتحدة كفر دون كفر  "املختلفة 

 اهلل تعاىل !!ولكيّن أخشى أن أمسع ذلك واهلل املستعان .

ِمُنونَ  ال َورَبِّكَ  َفال) وقد يقول قائل أن االميان املنفي يف هذه اآلية ويف آية  َحتَّى يُ ؤآ
نَ ُهمآ  َشَجرَ  ِفيَما ُيَحكُِّموكَ  س ( ، هو كمال اإلميان ولي15 اآلية من: النساء سورة) (... بَ ي آ

أصله وجوابه أن نقول أن اإلميان املنفي يف اآليتني هو أصل اإلميان ال كماله وذلك من 
 أوجه: 

اوال: من عقيدة أهل السنة واجلماعة أن من األعمال ما هو كفر بذاته أي أهنا تنقض 
اإلميان جملرد ارتكاهبا خالفا للمرجئة الذين ينكرون هذا النوع من األعمال املكفرة بذاهتا 

كفر عندهم حمصور يف اإلستحالل فقط وهو قصد الكفر وهذا تأصيل فاسد خمالف فال
لعقيدة أهل السنة واجلماعة، مث رد أمر من أمر اهلل ودفعه كفر كما قال إسحاق بن راهويه 
رمحه اهلل ونقل يف ذلك اإلمجاع الذي ال خالف فيه إال من طرف املرجئة ولكن كالمهم 

 د واملنة.مردود ال يعتد به وهلل احلم
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ثانيا: إن لفظة اإلميان أو الكفر إذا اطلقت يف القرآن الكرمي أو يف السنة املطهرة إمنا 
حتمل على األصل أي أهنا إذا أطلقت لفظة الكفر فإهنا حتمل على الكفر األكرب الناقل عن 

عىن عن امللة وإذا أطلقت لفظة االميان فإهنا حتمل على أصل اإلميان ما مل ترد قرينة تصرف امل
 ذلك كما قرر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل وقد بيّنا هذا فلريجع اليه .

 ثالثا: هل اإلميان باهلل تعاىل واإلميان باليوم اآلخر أصل لإلميان أم كمال له ؟؟

واجلواب أن اإلميان باهلل تعاىل واإلميان باليوم اآلخر أصل لإلميان وهنا يف اآلية يقول 
ِمُنونَ  ُكنآُتمآ  نآ إِ ... ) : تعاىل مِ  بِاللَّهِ  تُ ؤآ ِخرِ  َوالآيَ وآ ( ، فأين 51 اآلية من: النساء سورة) ( اْلآ

 دليلكم على إن االميان هنا ويف اآلية األخرى هو كمال اإلميان وليس أصله ؟

 أين القرائن اليت اعتمدمت عليها يف صرف معىن اآلية عن ظاهره ؟

يوم االخر كمال لإلميان فهذا ما مل يقله اجلعد وال اجلهم أما إذا قلتم أن االميان باهلل وال
 والعياذ باهلل هذا عالوة على تكفريكم وال كرامة .

: استبدال شريعة الرمحن سبحانه بشريعة الغاب من دستور وقوانني الدليل الثالث
ني ففي  فرنسية وأمريكية وبريطانية وغري ذلك من القوانني الوضعية املضاهية لشريعة رب العامل

كل اجملاالت جتد قوانني الغرب الكافر والشرق امللحد وأين شريعة الرمحن الرحيم الذي قال 
َمآرِ  ِمنَ  َشرِيَعةٍ  َعَلى َجَعلآَناكَ  ثُمَّ ): لنبيه صلى اهلل عليه وسلم َواءَ  تَ تَِّبعآ  َوال فَاتَِّبعآَها األآ  َأهآ

لَِياءُ  بَ عآُضُهمآ  الظَّاِلِمينَ  َوِإنَّ  َشيآئاً  اللَّهِ  ِمنَ  نآكَ عَ  يُ غآُنوا َلنآ  ِإن َُّهمآ  يَ عآَلُمونَ  ال الَِّذينَ   بَ عآضٍ  َأوآ
قال احلافظ املفسر ابن كثري رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه 81: اجلاثية سورة( )الآُمتَِّقينَ  َوِليُّ  َواللَّهُ 

أي اتبع ما أوحي إليك من ربك ال إله إال هو وأعرض عن املشركني  "( 878ص 1)ج
َواءَ  تَ تَِّبعآ  َوال)ال هاهنا وق  َوِإنَّ  َشيآئاً  اللَّهِ  ِمنَ  َعنآكَ  يُ غآُنوا َلنآ  ِإن َُّهمآ  يَ عآَلُمونَ  ال الَِّذينَ  َأهآ

لَِياءُ  بَ عآُضُهمآ  الظَّاِلِمينَ  أي وماذا تغين عنهم واليتهم لبعضهم بعضا فإهنم ال  (بَ عآضٍ  َأوآ
وهو تعاىل خيرجهم من الظلمات  (الآُمتَِّقينَ  َوِليُّ  َواللَّهُ ) يزيدوهنم إال خسارا ودمارا وهالكا،

 “ .إىل النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجوهنم من النور إىل الظلمات 

ومعلوم أنه صلى اهلل عليه وسلم ال  : "(811ص 8قال الشنقيطي يف أضواء البيان )ج
 ُتِطعآ  َوالريع ألمته كقوله تعاىل ) يتبع أهواء الذين ال يعلمون ولكن النهي املذكور فيه التش

ُهمآ  بِينَ  ُتِطعِ  َفالوقوله تعاىل ) (11 اآلية من: اإلنسان سورة( )َكُفوراً  َأوآ  آِثماً  ِمن آ ( الآُمَكذِّ
فٍ  ُكلَّ  ُتِطعآ  َوال( وقوله )7: القلم سورة) ( 88/  17( ) 88: القلم سورة( )َمِهينٍ  َحالَّ
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َعلآ  َوال) وقوله  رَكآتَ  لَِئنآ ) ( وقوله 31 اآلية من: اإلسراء سورة( ) آَخرَ  ِإَلهاً  هِ اللَّ  َمعَ  َتجآ  َأشآ
َبَطنَّ   ( واآليات مبثل ذلك كثرية.15 اآلية من: الزمر سورة( ) َعَمُلكَ  لََيحآ

وقد بينا األدلة القرآنية على أنه صلى اهلل عليه وسلم خُياَطب واملراد به التشريع ألمته 
 . انتهى. "املذكورة  "بين اسرائيل  "يف آية 

فاخلطاب املوجه من رب العاملني يف هذه اآلية الكرمية إمنا هو تشريع ألمة حممد صلى 
اهلل عليه وسلم واألمر الرباين واضح جلي فكل من اتبع غري شرع اهلل املطهر فقد اتبع هواه 

 اآلية من: املائدة سورة( ) هُ َوَرُسولُ  اللَّهُ  َولِيُُّكمُ  ِإنََّماوهو ويل للطاغوت واهلل تعاىل يقول )
لَِياُؤُهمُ  َكَفُروا َوالَِّذينَ ) ( وقال عن الكفار 55 رُِجونَ ُهمآ  الطَّاُغوتُ  َأوآ  ِإَلى النُّورِ  ِمنَ  ُيخآ

 (.158 اآلية من: البقرة سورة( ) الظُُّلَماتِ 

إهنا  : "(3111ص  5قال سيد قطب رمحه اهلل تعاىل يف ظالله عند آية اجلاثية )ج
ة واحدة هي اليت تستحق هذا الوصف وما عداها أهواء منبعها اجلهل وعلى صاحب شريع

الدعوة أن يتبع الشريعة وحدها ويدع األهواء كلها وعليه أاّل ينحرف عن شيء من الشريعة 
إىل شيء من األهواء فأصحاب هذه األهواء أعجز من أن يغنوا عنه من اهلل صاحب الشريعة 

ويّل بعض وهم يتساندون فيما بينهم ضد صاحب الشريعة فال . وهم أُلب عليه فبعضهم 
جيوز أن يأمل يف بعضهم نصرة له أو جنوحا عن اهلوى الذي يربط بينهم برباطه ولكنهم 
أضعف من أن يؤذوه واهلل ويل املتقني وأين والية من والية وأين ضعاف ضعاف مهازيل يتوىل 

 . "تقني بعضهم بعضا من صاحب شريعة يتوالها واهلل امل

وهم ألب عليه فبعضهم ويل بعض وهم يتساندون فيما بينهم ضد "اهلل اكرب، تأمل 
نعم واهلل إهنم يتساندون ويتحدون كحماربة من يدعو إىل حتكيم شريعة رب  "صاحب الشريعة 

العاملني املطهرة وما تلك املؤمترات اليت تدعي حماربة األصولية اإلسالمية وحماربة اإلرهاب إال 
اندة فيما بينهم لضرب اإلسالم والتوحيد ألهنم ال يريدون لإلسالم أن حيكم إهنم يريدون مس

اإلسالم األمريكاين الذي يستفىت يف نواقض الوضوء والصالة أما اإلسالم الذي حيكم 
وجياهد ويشرع فهذا ال وجيب حماربته ألنه ضد احلضارة حضارة النور الغربية اليت حترر 

لتوقعه يف أنوار العبودية للشهوات  -زعموا–العبودية هلل تعاىل اإلنسان من ظلمات 
والشبهات والدميقراطية الكافرة هذا ما يريده هؤالء املالعني ويريده حكام العصر الذين هم 

الإله إال اهلل  "نسخ طبق األصل عن أرباهبم الغربيني إال أن هؤالء يدعون اإلسالم ويقولون 
كما كان يقوهلا أسالفهم من بين حنيفة وبين عبيد   "ليه وسلم حممد رسول اهلل صلى اهلل ع

القداح والتتار إذ ال تغين عنهم شيئا وهم حياربوهنا وقد خالفوها بأقواهلم وأعماهلم ونقول ملن 
 جيادل عن الطواغيت: 
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حكامكم ووالة أموركم بدلوا الشريعة الربانية بشرائع أخرى وليكن يف العلم أن 
تمدة من الدستور الفرنسي والربيطاين وهذا واضح ال أخالكم جتهلونه دساتريهم كلها مس

قلت حكامكم بدلوا الشريعة املطهرة بشرائع أخرى مستمدة مما ذكرت آنفا بشرائع أخرى 
من نسج جهاالت البشر وهرطقاهتم وزبالة أفكارهم السقيمة فما حكم من بدل الشرع 

 الكرمي مبثل هذه الزباالت ؟؟

فر وردة وهؤالء قد ارتدوا وكفروا فنقول لكم اآلن اآلن يا قوم إن قلتم هذا ك -
 ونتوقف عن الكتابة .

وإن قلتم غري هذا قلنا لكم فلماذا توقعون جمانيق التكفري على الدعاة والعلماء   -
كسيد قطب رمحه اهلل مثال الذي أخطأ يف مسائل علمية قد أعذر فيها العلماء فال يكّفرون 

 ملسائل حىت يُعّرف .؟؟من أخطا يف مثل هذه ا
واجلواب على السؤال املطروح قد سبقنا وكفانا مؤنه اجلواب عليه أحد علماء هذه  -

األمة األفذاذ اجلهابذة ذلك الشيخ املنسي املغيب يف سجون طاغية العصر أمريكا إنه 
واحلاكم  : "الشيخ العالمة عمر عبد الرمحن فك اهلل أسره وحفظه اهلل تعاىل حيث قال

 -ال غريه–تبدل ال يستوي لبال مع احلاكم املسلم الذي حيكم بشرع اهلل ويعتقد أنه املس
هو الواجب تطبيقه وليس عنده تشريع وضعي يرد االمور والوقائع إليه مث هو بعد ذلك ترك 

لو أن حاكما  "احلكم مبا أنزل اهلل يف واقعة عصيانا ولنضرب بذلك مثاال يوضح األمر 
وهذه صورة من صور ترك احلكم مبا –ابنه فلم يقطع يده حماباة له  حيكم بكتاب اهلل سرق

هذه معصية طاملا أنه مل جيحد حكم اهلل ومل يفضل غريه عليه ومل يقنن تشريعا  –أنزل اهلل 
جديدا لعقوبة السارق عموما غري ما شرعه اهلل ..أما أن يقنن احلاكم تشريعا حياّد به اهلل 

شرعه اهلل وجيعل مرّد أمره يف كل قضايا السرقة هو تشريعه فهذا وحيدد عقوبة السارق غري ما 
هو اإلستبدال وهو كفر بواح فهذان صنفان نتكلم عنهما يف الصفحات التالية بإذن اهلل 

 (1). "..أما من ترك حكم اهلل جحودا أو إنكارا فأمره أوضح من أن يوضح 

له ولسان احلال أبلغ من لسان إذن فاالستبدال هو أن يقول احلاكم بلسان حاله أو مقا
املقال أنه شاك يف أفضلية احلكم مبا أنزل اهلل كما أنه رضي وأحب ذلك احلكم الوضعي ألنه 
معتقد أنه األجنح واألجنع يف معاجلة مشاكل اجملتمع وتسيري أمور الدولة وشؤون الرعية واهلل 

( فهو سبحانه 81: امللك سورة) (لآَخِبيرُ ا اللَِّطيفُ  َوُهوَ  َخَلقَ  َمنآ  يَ عآَلمُ  َأال)تعاىل يقول 
وتعاىل أال يعلم ماذا يصلح لعباده وما ال يصلح حىت يأيت حكام العصر ليقننوا ويشرعوا 

 شرائع غري شريعة رب العاملني ؟

                                      
 كمية واالرجاءنقال من كتاب ألف باء يف احلا —88اىل  88–أصناف احلكام (  1)



 

 (31) منرب التوحيد واجلهاد

 نثر الدر في تفنيد شبهة كفر دون كفر
 

 سبحانه وتعاىل علوا كبريا .

فاإلستبدال كفر بواح واضح ظاهر ال لبس فيه وال دخن واإلستبدال مستلزم للتشريع 
من أخص خصوصيات توحيد اإلهلية فمن شرّع من دون اهلل فقد اختذ من دون اهلل وهو 

ينِ  ِمنَ  َلُهمآ  َشَرُعوا ُشرََكاءُ  َلُهمآ  َأمآ ): تعاىل ندا والعياذ باهلل قال تعاىل  اللَّهُ  بِهِ  يَأآَذنآ  َلمآ  َما الدِّ
ال يتبعون ما شرع أي هم : "( قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل18 اآلية من: الشورى سورة) (

اهلل لك من الدين القومي بل يتبعون ما شرع هلم شياطينهم من اجلن واالنس من حترمي ما 
حرموا عليهم من البحرية والسائبة والوصيلة واحلام وحتليل أكل امليتة والدم والقمار إىل حنو 

التحليل  ذلك من الضالالت واجلهالة الباطلة اليت كانوا قد اخرتعوها يف جاهليتهم من
وحنو ذلك نقول عن حكام العصر إهنم أحلوا  "والتحرمي والعبادات الباطلة واألموال الفاسدة 

اخلمر والزنا واللواط والربا والرشوة لبجة اهلدية وما إىل ذلك وهذا كله شّرعوه يف دساتريهم 
ل العالمة عبد حماّدة ومضاهاة لشرع اهلل تعاىل واستبداال منهم له هبذه التشريعات الباطلة قا

خيرب تعاىل أن  : "( قال رمحه اهلل555الرمحن السعدي رمحه اهلل يف تفسريه آلية الشورى )ص 
املشركني اختذوا شركاء يوالوهنم ويشرتكون هم وإياهم يف الكفر وأعماله من شياطني اإلنس 

ينِ  ِمنَ  َلُهمآ  َشَرُعوا) الدعاة إىل الكفر   اآلية من: الشورى سورة( ) لَّهُ ال ِبهِ  يَأآَذنآ  َلمآ  َما الدِّ
 ( من الشرك والبدع وحترمي ما أحل اهلل وحتليل ما حرم اهلل وحنو ذلك مما اقتضته أهواؤهم.18

مع أن الدين ال يكون إال ما شرعه اهلل تعاىل ليدين به العباد ويتقربوا به إليه فاألصل 
له فكيف هبؤالء الفسقة احلجر على كل احد أن يشرع شيئا ما جاء عن اهلل وال عن رسو 

، ليت مرجئة العصر يقرؤون هذا جيدا والشيخ السعدي  "املشرتكني هم وهم على الكفر . 
رمحه اهلل تعاىل من كبار علماء هذه األمة املباركة وهم يعلمون هذا جيدا فهاهو قول أحد 

كل   العلماء الذين تثقون فيهم ويف علمهم فليتكم تقرؤون بعني اإلنصاف متجردين عن
 حزبية مقيتة اليت قد رضعتم من ألباهنا حىت النخاع .

وليس ألحد من خلق اهلل أن  : "(3851ص  5قال سيد قطب رمحه يف الظالل ) 
إىل إن  "يشرع غري ما شرعه اهلل وأذن به كائنا من كان فاهلل وحده هو الذي يشرع لعباده 

فإن الكثريين جيادلون فيها أو ال  ومع وضوح هذه احلقيقة إىل حد البداهة : "قال رمحه اهلل
يقتنعون هبا وهم جيرؤون على استمداد التشريع من غري ما شرعه اهلل زاعمني أهنم خيتارون 
اخلري لشعوهبم ويوائمون بني ظروفهم والتشريع الذي ينشئونه من عند أنفسهم كأمنا هم أعلم 

عون هلم ما مل يأذن به اهلل وليس من اهلل وأحكم من اهلل أو كأمنا هلم شركاء من دون اهلل يشر 
 . "أخيب من ذلك وال أجرأ على اهلل 
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ومعلوم أن اإلستبدال هذا املستلزم للتشريع من دون اهلل تعاىل يقتضي حتليل ما حرم اهلل 
وحترمي ما أحل اهلل تعاىل واستحالل احلرام وحترمي احلالل كفر باإلمجاع كما قال شيخ اإلسالم 

واإلنسان مىت أحل احلرام اجملمع عليه وحرم احلالل اجملمع عليه   "تعاىل:  ابن تيمية رمحه اهلل
فانظر أخي املوحد إىل خطورة اإلستبدال وما جّر معه من   "كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء 

كفريات واضحة جلية ال حتتاج إىل أدىن تعليل أو تبسيط ملا فيها من وضوح يستحيل يف 
 حقه الغموض أبدا .

مَ هلؤالء املبدلني واجملادلني عنهم ) فنقول ُغونَ  الآَجاِهِليَّةِ  َأَفُحكآ َسنُ  َوَمنآ  يَ ب آ  اللَّهِ  ِمنَ  َأحآ
ماً  مٍ  ُحكآ ( وقد جاء يف تفسري هذه اآلية الكرمية عند اإلمام 58: املائدة سورة( )يُوِقُنونَ  ِلَقوآ

املنافحني عن الطواغيت ابن كثري فقد ذكر كالما نفيسا قيما هو قاصمة الظهر ملرجئة العصر 
ينكر تعاىل على من  "ولكنهم مع ذلك قد محلوه على غري حممله، قال ابن كثري رمحه اهلل: 

خرج عن حكم اهلل اكحمكم املشتمل على كل خري الناهي عن كل شر وعدل إىل ما سواه من 
كان أهل اآلراء واألهواء واإلصطالحات اليت وضعها الرجال بال مستند من شريعة اهلل كما  

اجلاهلية حيكمون به من الضالالت واجلهاالت مما يضعوهنا بآرائهم وأهوائهم وكما حيكم به 
التتار من السياسات امللكية املأخوذة من ملكهم جنكيز خان الذي وضع هلم اليساق وهو 
عبارة عن كتاب جمموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شىت من اليهودية والنصرانية وامللة 

سالمية وفيها كثري من األحكام أخذها من جمرد نظره وهواه فصارت يف بنيه شرعا متبعا اال
 يقدموهنا على احلكم بكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم .

حىت يرجع إىل حكم اهلل ورسوله فال حيكم  فهو كافر يجب قتالهومن فعل ذلك منهم 
مَ َأفَ ) سواه يف قليل وال كثري قال اهلل تعاىل ُغونَ  الآَجاِهِليَّةِ  ُحكآ أي يبتغون ويريدون وعن  (يَ ب آ

 . "حكم اهلل يعدلون 

وال بأس أن يكون لنا هنا وقفات وتعليقات على كالم الشيخ اإلمام ابن كثري رمحه اهلل 
تعاىل. األوىل: ذِكره رمحه اهلل إنكار اهلل تعاىل على من خرج عن حكمه تعاىل وعدل إىل ما 

 والربملانات املختلفة املضاهية لشرع رب العاملني . سواه من اآلراء

الثانية: تلك اآلراء والتشريعات والربملانات وغريها ليس هلا مستندا من شريعة اهلل فهي 
بدعة ما أنزل اهلل تعاىل هبا من سلطان والبدعة ضاللة والضاللة يف النار وحنن أمة اإلتباع 

 ولسنا أمة اإلبتداع .

لتلك اآلراء والضالالت اجلاهلية سواء ما كان قبل اإلسالم وما كان يف الثالثة: تشبيهه 
عصره وما كان يف عصرنا من برملانات وغريها لبكم التتار الذي هو من جنس حكم 
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اجلاهلية الذي مستنده إىل الياسا الذي وضعه ملكهم جنكيز خان وليس شرع اهلل تعاىل 
 هلل فليتنبه هلذا.علما أن التتار كانوا يقولون ال إله إال ا

الرابعة: تعريفه رمحه اهلل تعاىل للياسق الذي هو كتاب وضعي الذي يسمى اليوم 
بالدستور جمموع فيه أحكام من اإلسالم واليهودية والنصرانية وكثري منها من جنس خياالته 
 وأفكاره السقيمة فانظر يا عبد اهلل إىل الياسا أو الياسق وانظر إىل دساتري العصر لرتى

 التشابه الكبري بل التطابق بني الدستورين أو الكتابني .

اخلامسة: حكمه رمحه اهلل تعاىل على من قدم الياسق والذي من جنسه من دستور غريه 
وحكمه وحتاكم إليه بالكفر ووجوب قتاله ومعلوم أنه يقصد بكالمه احلاكم وحىت اكحمكوم إذا 

حلاكم هو املقصود من الدرجة األوىل رضي بالتحاكم إىل غري الكتاب والسنة ولكن ا
فجنكيز خان جعل كتابه شرعا متبعا يف بنيه كما هو احلال بالنسبة حلكام العصر فقد جعلوا 
الدستور قبلة هلم وشرعا متبعا يف كل من يتوىل زمام احلكم ويؤدي اليمني الدستورية وال 

ستورية وما حكمها ومن فعل أدري يا مرجئة العصر إن كان يف اإلسالم ما يعرف باليمني الد
ذلك أي حتاكم وقدم غري حكم اهلل على حكم اهلل تعاىل كان كافرا باتفاق جيب قتاله حىت 

 يرجع إىل حكم اهلل تعاىل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم.

فانظر رمحك اهلل ورعاك أليست دساتري العصر يف حكم الياسق وال خيفى عليك أن 
لقانون الفرنسي وأول مشرع له هو نابليون عدو اهلل ليحكموا القانون اجلزائري مستمد من ا

املسلمني به يف الدماء واألموال والفروج واألعراض حىت وصل كفرهم إىل تقسيمهم السلطة 
ومؤسساهتا إىل سلطة تشريعية وأخرى تنفيذية وأخرى قضائية وكل غرفة من الثالث هلا 

ء حكم اجلاهلية، قال ابن أيب حامت حدثنا أيب وظيفتها يف العدول عن حكم اهلل تعاىل وابتغا
من حكم بغري  : "حدثنا هالل بن فياض حدثنا أبو عبيدة الناجي قال مسعت احلسن يقول

 . "حكم اهلل فحكم باجلاهلية 

َسنُ  َوَمنآ )   ماً  اللَّهِ  ِمنَ  َأحآ مٍ  ُحكآ ( استفهام 58 اآلية من: املائدة سورة( )يُوِقُنونَ  ِلَقوآ
ناه أنه ال أحد مطلقا أيا كان، يكون حكمه أحسن من حكم اهلل بل كل استنكاري مع

حكم سوى حكم اهلل تعاىل فهو حكم اجلاهلية وال شك يف كفره ووجوب قتاله وجهاده 
والقيام عليه وخلعه فليس هناك فتنة أعظم من فتنة الكفر والشرك والعياذ باهلل تعاىل وقد 

َنةٌ  َتُكونَ  ال َحتَّى قَاتُِلوُهمآ وَ فسر السلف رمحهم اهلل قوله تعاىل ) ينُ  َوَيُكونَ  ِفت آ  ( ِللَّهِ  ُكلُّهُ  الدِّ
( فسروا الفتنة بالشرك .وحكام العصر استبدلوا كتاب اهلل تعاىل 31 اآلية من: األنفال سورة)

بتشريعات الغرب والشرق مث يُنافح عنهم أهنم والة أمور املسلمني وال جيوز اخلروج عليهم وال 
م وال تكفريهم وكأهنم معصومون وهذا الزم حاهلم لو كانوا يفقهون واهلل املستعان. منابذهت
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وجيب طاعتهم مث يسوق إليك املنافح املدافع بالباطل األحاديث الناهية واملشددة على من 
مرق وخرج على احلاكم املسلم اجلائر طبعا ولكنهم وضعوا النصوص يف غري موضعها ومن 

ام العصر مسلمون جائرون هكذا يقولون عنهم يف أحسن األحوال باب التنزل هب أن حك
فلماذا التشنيع علينا ألننا أخذنا بأقوال بعض العلماء يف جواز اخلروج على احلاكم املسلم 
اجلائر مع القدرة طبعا كما فعل بعض السلف رمحهم اهلل تعاىل يف عصر احلجاج فمنهم من  

مل يكفروه كاإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل قد حّرض  كّفره ومنهم من مل يكفره ولكن حىت من
الناس ودعمهم باملال للخروج على احلجاج فهل اإلمام مالك رمحه اهلل خارجي تكفريي فّتان 

 يا أعداء أنفسكم؟؟ .

ومعلوم باإلضطرار من دين اهلل املسلمني  : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل
أن من سوغ اتباع غري دين اإلسالم أو اتباع غري شريعة حممد صلى وباتفاق مجيع املسلمني 

)  "اهلل عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب 
ومعلوم باإلضطرار من دين  : "( تأمل قوله رمحه اهلل511ص  17جمموع الفتاوى ج

ال خالف يف هذا ومن خالف يف  أي معلوم من الدين بالضرورة ومبعىن آخر أن "املسلمني 
هنا نقل اتفاق أمة حممد صلى اهلل  "وباتفاق مجيع املسلمني  "هذا فهو كافر مرتد وقوله 

عليه وسلم وأمة حممد صلى اهلل عليه وسلم لن جتتمع على ضاللة كما قال عليه الصالة 
ن اإلسالم أو إن من سوغ إتباع غري دي : "وقوله " لن تجتمع أمتي على ضاللة : "والسالم

أي من أراد وابتغى وجّوز ورّخص  "إتباع غري شريعة حممد صلى اهلل عليه وسلم فهو كافر 
لنفسه اتباع غري دين اإلسالم وغري شريعة حممد صلى اهلل عليه وسلم وقد يفهم البعض أن 

ل الدين املخالف لدين االسالم هو دين اليهودية او النصرانية فقط وهذا غلط كبري وفاحش ب
األديان كثرية جدا فهناك من يدين بديانة هلا أصل مساوي كاليهودية والنصرانية ولكنها حمرفة 

ينَ  ِإنَّ ): اآلن وحىت إن مل تكن حمرفة ال جيوز التدين هبا غري اإلسالم قال تعاىل  اللَّهِ  ِعنآدَ  الدِّ
رَ غَ  يَ بآَتغِ  َوَمنآ ) :( وقال81 اآلية من: عمران آل سورة( ) اإلآِسآالمُ   فَ َلنآ  ِديناً  اإلآِسآالمِ  ي آ

َبلَ  ِخَرةِ  ِفي َوُهوَ  ِمنآهُ  يُ قآ ( ، ومن الديانات ما هي 75: عمران آل سورة) (الآَخاِسرِينَ  ِمنَ  اْلآ
وضعية أرضية أقامها البشر كالبوذية واهلندوسية والشيوعية والقومية والطورانية والدميقراطية 

كافر حالل الدم واملال . ولكن هل الكفر هنا    وغريها فكل من دان بغري دين اإلسالم فهو
وهو ككفر من آمن  : "كفر دون كفر أم كفر أكرب . شيخ االسالم جييب رمحه اهلل ويقول

فلله درك يا شيخ اإلسالم ومعلوم أن اإلميان ببعض الكتاب  "ببعض الكتاب وكفر ببعض 
 والكفر ببعضه كفر أكرب بال شك وهلل احلمد واملنة .

 م العصر اليوم أليسوا يدينون بالدميقراطية ؟؟فأين حكا
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 . "ال تسل عن ديين عن مليت أنا عريب بعثي اشرتاكي : "أليس بعضهم قد قال

أي  "حكم الشعب  "ما حكم هذه املقولة وما حكم التدين بالدميقراطية اليت معناها 
مي واهلل تعاىل أن الشعب هو احلاكم وهو املشرع وهو صاحب األمر والنهي والتحليل والتحر 

مُ  ِإنِ ) : يقول ( ومن العجائب =أن أحد 58 اآلية من: األنعام سورة) ( لِلَّهِ  ِإالَّ  الآُحكآ
، قلت  "حكم الشعب  "الدعاة ملا ناقشته يف هذه املسألة وقلت له ما معىن الدميقراطية قال 

مُ  ِإنِ )  جيد واهلل تعاىل ماذا يقول أليس هو القائل  "هذا كالم اخلوارج "قال  ( هِ لِلَّ  ِإالَّ  الآُحكآ
. 

وأهنم هم من استدل هبذه  "هذا كالم اخلوارج  "أنا قلت قال اهلل تعاىل وهو قال يل 
ُكمآ  َلمآ  َوَمنآ ) اآلية وآية   اآلية من: املائدة سورة( )الآَكاِفُرونَ  ُهمُ  فَُأولَِئكَ  اللَّهُ  َأن آَزلَ  ِبَما َيحآ

 اآلية من: املائدة سورة)( الآَفاِسُقونَ ) ( 15 اآلية من: دةاملائ سورة( )الظَّاِلُمونَ ) ( 11
( وكأن اآليات اليت استدل هبا اخلوارج حرام أن نستدل هبا يف موضعها أليس أنتم من 18

مُ  ِإنِ ) فكيف إذا قلنا لكم قال تعاىل  "حكم الشعب  "تُقّرون بأن معىن الدميقراطية   الآُحكآ
 ( قلتم أنتم خوارج ؟؟58 اآلية من: األنعام سورة) ( لِلَّهِ  ِإالَّ 

هل حكم علي رضي اهلل وأرضاه بالدميقراطية؟ كال وحاشاه عليه رضوان اهلل تعاىل فما 
 هذا الفهم السقيم باهلل عليكم.

وإن قلتم أهنا وسيلة من وسائل حتكيم الشريعة يف هذا العصر قلنا لكم كفاكم نفاقا 
ون الدخول يف الربملان واإلنتخابات الدميقراطية احلرة وخداعا وكذبا مثانون سنة واإلخوان يتبن

ولكنها خاوية على عروشها، وما أحداث اجلزائر عنكم ببعيد فهاهي جبهة اإلنقاذ 
اإلسالمية تدخل اإلنتخابات وملا جنحت مل تعط حقها أليس كذلك؟ فهل هذه هي 

 الدميقراطية الوسيلة اليت تتبعوهنا لتحكيم شرع اهلل؟ .

ادع وخمدوع مثلكم تبىن ذلك وملا دخل الربملان طالب بتحكيم القانون وكم من خم
 وانبهر يف القصور والفيالت والسيارات الفخمة أليس كذلك باهلل عليكم.

مث هب أهنا وسيلة لتحكيم شرع اهلل ودفع املفاسد وما إىل ذلك مما يتشدق به هؤالء 
فنحن عندنا الوسيلة ال تبربها  "الشعب حكم  "املخدوعون املنبهرون مع إقرارهم باهنا تعين 

 الغاية، وهذا أوال.
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فنحن ال  " تداووا وال تتداووا بحرام : "ثانيا: من باب قوله صلى اهلل عليه وسلم
حكم “ نتخذ الدميقراطية كدواء ألمراض اجملتمع وأمراض الدولة ألهنا حرام بقولكم أهنا تعين 

لسنة ومنه فال نأخذ هبا كوهنا خمالفة لألصول، ويف هذا خمالفة صرحية للكتاب وا“ الشعب 
 إذن فال جمال لكم يف املراوغة أبدا .

وقوام الدين بكتاب يهدي وسيف  : "ثالثا: كفانا شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل بقوله
، وقبله ما جاء عند جابر بن عبد اهلل رضي اله عنه أنه   "ينصر وكفى بربك هاديا ونصريا 

أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن  "بيد والسيف بأخرى فقال:  كان حامال املصحف
، فال يقوم الدين إال باحلجة أي الكتاب والسيف وال يقوم  "نضرب هبذا من عدل عن هذا 

إال باللسان والسنان ومن العجب أيضا أن نفس الشخص قال يل تعقيبا على نقلي هذا عن 
ومفاد كالمه أن كالم  "ابن تيمية عاش وقته وعصره  : "شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل قال

شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا مردود ألنه خمالف للعصر وألن ابن تيمية عاش عصره وقد مات 
رمحه اهلل ولكن ليت املسكني نظر إىل كالمه ليجده أنه ال يتكلم عن مسألة فرعية هنا أو 

ألة قوام الدين ال خالف فيها أبدا ومطلقا فقهية أو خالفية ال بل يتكلم عن قوام الدين ومس
 فكيف نرد كالمه باهلل عليكم ؟؟.

والشرع املنزل من عند اهلل تعاىل وهو الكتاب والسنة الذي بعث  : "قال ابن تيمية أيضا
جمموع الفتاوى ] "اهلل به رسوله فإن هذا الشرع ليس ألحد اخلروج عنه وال خيرج عنه إال كافر 
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رائب أيضا املضحكات املبكيات قول البعض أن ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل ومن الغ
–أسيء فهمه فكثريا من مسائل التكفري والقتال مل يقصد يف كالمه ما يقول به التكفرييون 

وكأن ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل كان يتكلم بلغة غري لغتنا فال أدري إن كان رمحه قد -زعموا
 نفهمه أم ماذا؟ أليس واضحا قوله هذا على سبيل املثال فقط أن تكلم بلغة أخرى وحنن مل

من خرج عن الشرع املنزل من عند اهلل تعاىل وهو الكتاب والسنة الذي بعث اهلل به نبيه 
حممدا صلى اهلل عليه وسلم فهو كافر فإن كان كالمه هذا بغري العربية فما معناه باللغة العربية 

 اإلحتيال ال عالمات الرفع والتقدير ؟.يا فهامات وعالمات النصب و 

أجيبوا باهلل عليكم، وعلى كل فكالم ابن تيمية رحم اهلل ليس حجة يف دين اهلل بل 
 حنتج له ال به فليتنبه هلذا.

ومعلوم أن من أسقط األمر والنهي الذي بعث اهلل به رسله فهو كافر  : "وقال أيضا
 .[881ص  7ع الفتاوى ج جممو ] "باتفاق املسلمني واليهود والنصارى 
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واهلل لو تأمل القوم املنافحون عن الطواغيت هذا الكالم لبكوا ليل هنار على ما اقرتفوا 
والعياذ باهلل فهاهو شيخ اإلسالم ابن تيمية وأظن كالمه واضحا فالكل يعرف معىن إسقاط 

تفاق املسلمني فهو كافر با : "األمر والنهي الذي بعث اهلل به رسله والكل يعرف معىن قوله
 . "واليهود والنصارى 

فإذا كان هناك من ينكر هذا اإلتفاق فليبحث لنفسه عن أي دين غري اليهودية 
والنصرانية فضال عن دين التوحيد دين اإلسالم . فهؤالء الطواغيت قد خرجوا عن حكم اهلل 

كالشمس يف رابعة   تعاىل بالكلية وأسقطوا األمر والنهي الرباين وحاربوه كما هو واضح للعيان
 النهار فإن كانوا كذلك فما مينع من تكفريهم باهلل عليكم؟ .

ومن بّدل شرع األنبياء وابتدع شرعا : "وقال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهلل أيضا
ينِ  ِمنَ  َلُهمآ  َشَرُعوا ُشرََكاءُ  َلُهمآ  َأمآ ): فشرعه باطل ال جيوز اتباعه كما قال تعاىل  َلمآ  َما الدِّ

( وهلذا كفر اليهود والنصارى ألهنم متسكوا 18 اآلية من: الشورى سورة) ( اللَّهُ  بِهِ  أآَذنآ يَ 
 .[315ص 35جمموع الفتاوى ]“ بشرع مبدل منسوخ 

 فاذا كان من متسك بشرع منسوخ كافرا فكيف مبن متسك بشرع مبتدع ال أصل له البتة 

 أليس أوىل بالكفر والعياذ باهلل تعاىل؟.

 شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل هذا مسائل أذكرها: ويف كالم 

 أوال: تبديل الشرع وتنحيته .

 ثانيا: ابتداع شرع آخر .

 ثالثا: عدم جواز إتباع الشرع املبتدع وبطالنه .

 رابعا: عالقة التشريع باإلستبدال كما ذكرنا آنفا.

م العصر يدخل خامسا: كفر اليهود والنصارى كان من هذا الباب والقياس على حكا
 من باب األوىل .

فمن ترك الشرع اكحمكم واملنزل على  : "قال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل يف البداية والنهاية
حممد بن عبد اهلل خامت األنبياء وحتاكم إىل غريه من الشرائع املنسوخة كفر فكيف مبن حتاكم 

 . "إىل الياسق وقدمها عليه ومن فعل ذلك كفر بإمجاع املسلمني 
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 هلل درك يا ابن كثري ما أوضح كالمك رمحك اهلل تعاىل ويف كالمه أيضا مسائل أذكرها 

 األوىل: ترك الشرع اكحممدي كفر .

 ثانيا: التحاكم إىل غريه من الشرائع كفر وقد ذكرت هذا آنفا. 

ثالثا: اإلمجاع على كفر من حتاكم إىل غري الشرع اكحممدي املطهر ومعىن ذلك أن ال 
 خالف.

ويف هذه األقوال كفاية ملن أراد اهلداية أما من مل يرد ذلك فواهلل لو تناطحت أمامه 
اجلبال ما يغري ذلك من عناده شيئا ويوجد وهلل احلمد جبعبيت من أقوال العلماء ما يفوق 
مائيت قول على أقل تقدير يف كفر احلاكم بغري ما أنزل اهلل من غري هوى أو رشوة أو شهوة 

صل وهو احلكم مبا أنزل اهلل تعاىل فيوجد ما شاء اهلل من أقوال العلماء حنتج هلا مع بقاء األ
وندعم هبا كالمنا كأقوال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل وقد تقدم النذر اليسري من 
أقواله وكذا تلميذه ابن القيم وابن كثري وحممد بن عبد الوهاب وسليمان بن عبد اهلل بن 

د بن عبد الوهاب وامحد شاكر وحممود شاكر وابن باز وسيد قطب وشيخنا الشيخ حمم
احلبيب وقرة العني أبو حممد املقدسي حفظه اهلل ورعاه وثبتنا وإياه على احلق وكذا الشيخ 
املفضال أبو بصري الطرطوسي والشيخ اجلهبذ العالمة النحرير أبو قتادة الفلسطيين واإلمام 

لشنقيطي ويوسف العظم والشيخ اكحمدث سليمان بن ناصر العلوان املفسر األصويل العالمة ا
 وناصر الفهد وعلي اخلضري وغريهم كثري جدا وهلل احلمد واملنة .

قد يقول قائل أنتم تّدعون أن حكام العصر قد بدلوا الشريعة الربانية فما صحة 
 ادعائكم بإعطائنا األدلة على ذلك من الدساتري املوجودة حاليا ؟

له وجوابك أن نقول لك إن سؤالك سديد ويف حمله فإن كنت تريد احلق فنقول قلنا 
لك بارك اهلل فيك ونسأل اهلل تعال أن يوفقك للحق املبني ويهديك إليه وأما إن كنت تريد 
إعجازنا فنقول لك ال عليك فأنت تعلم احلقيقة ولكنك معاند ألن الذي يريد أن يعجز 

ريد إعجازه به لكن ال بأس بذلك فنحن نتكلم عن علم اخلصم يكون على علم تام مبا ي
 وبصرية وهلل احلمد واملنة .

فلنأخذ موضوع الزنا كمثال وسنبني حكمه يف الشريعة اإلسالمية ونبني حكمه يف 
 شريعة الطاغوت .
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وقبل ذلك يطيب بل جيب أن نُذ ّكر القوم بأن الشريعة اإلسالمية منزلتها يف التشريع 
ح ويصرح بذلك الطواغيت زاعمني بأن تصرحيهم هذا يبقيهم يف اإلسالم الثالثة كما صر 

وإذا  "ولكن هيهات هيهات .ففي القانون املصري نصت الفقرة الثانية من املادة األوىل 
افتقد القاضي نصا يف التشريع وحكما يف العرف َفَصَل يف النزاع مبقتضى مبادئ الشريعة 

نون )القانون املدين( دون تقيد مبذهب معني فإذا مل توجد اإلسالمية األكثر مالئمة لنص القا
  "فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة 

 قلت: فإن وجد القاضي نصا يف التشريع هل سيحكم بالشريعة ؟

وإن مل يوجد النص يف التشريع ووجد يف العرف فهل سيحكم القاضي بالشريعة 
كم بالشريعة اإلسالمية ألن ذلك خمالف لألولوية اإلسالمية واجلواب معلوم وهو أنه ال حي

وهذا ال جيوز لبال وهنا يتضح ملن يقول بأن الدساتري حتكم بالشريعة أهنم خمطئون يف ذلك 
أقبح اخلطأ فهذا التدرج والقول باحلكم بنصوص التشريع فإن مل توجد فبالعرف فإن مل توجد 

يعة اإلسالمية أي أنه تشريع من دون اهلل فبالشريعة دليل على أن التشريع خمالف كلية للشر 
فهاهو أوضح دليل على ما ذكرنا ويكفي به واحلمد هلل فهل آن لكم أن تتوبوا إىل اهلل تعاىل 
؟.مث يشرتط هنا أن يكون احلكم اإلسالمي مالئما للقانون املدين وليس فيه بشاعة من رجم 

 وإقامة حد وما إىل ذلك !!!.

لزنا يف شرائع الغاب خيتلف متاما عن حكم الزنا يف شريعة ومن هذا فمعلوم أن حكم ا
التوحيد شريعة اإلسالم ألن نصوص التشريع خمالفة لنصوص الشريعة اإلسالمية وحكم الزنا 

ِلُدوا َوالزَّاِني الزَّانَِيةُ ): يف اإلسالم قال تعاىل ُهَما َواِحدٍ  ُكلَّ  فَاجآ  تَأآُخذآُكمآ  َوال َجلآَدةٍ  ِماَئةَ  ِمن آ
ِمُنونَ  ُكنآُتمآ  ِإنآ  اللَّهِ  ِدينِ  ِفي رَأآَفةٌ  ِهَمابِ  مِ  بِاللَّهِ  تُ ؤآ ِخرِ  َوالآيَ وآ َهدآ  اْلآ  ِمنَ  طَائَِفةٌ  َعَذابَ ُهَما َولآَيشآ

ِمِنينَ  ( وكما هو مقرر يف كتب الفقه أن الزاين البكر أي من مل يسبق له 1: النور سورة) (الآُمؤآ
اآلية الكرمية والتغريب عاما كامال كما يف حديث أيب  الزواج حكمه اجللد مائة جلدة كما يف

هريرة وزيد بن خالد رضي اهلل عنهما واحلديث يف الصحيحني ويف البخاري من حديث أيب 
أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة  "هريرة 

خللفاء الراشدون واختلف هل وقد فعل كذلك أيضا الصحابة الكرام يف عهد ا "الحد عليه 
ال تغريب على املرأة ألهنا عورة وظاهر  : "املرأة تغرب أم ال تغرب فقال مالك واالوزاعي

  "األدلة عدم الفرق . 

 َفآُذومُهَاوالتغريب من مجلة اإليذاء الذي أمر به القران قال )  : "قال صديق حسن خان
انظر أخي ]. "ال تغرب : ". وقال أبو حنيفةوعليه الشافعي  (81 اآلية من: النساء سورة( )

 .[183ص  1كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان القنوجي. ج
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وأما اكحمصن فهذا يرجم حىت املوت كما فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم مع ماعز 
ما فعله  والغامدية واليهودّيني وحكم الرجم جاء ناسخا حلكم اجللد بالنسبة للمحصن وهذا

 أيضا الصحابة الكرام رضي اهلل عن اجلميع.

 هذا حكم الزنا يف اإلسالم وأما حكمه يف دساتري العصر فهو كما يلي: 

سجن سنتني أو غرامة هذا بعد اكحماكمة أما قبل اكحماكمة فللمتهم احلق يف درء العقوبة 
تعلق هبا من أدران الفاحشة عن نفسه فمثال للزوجة املتهمة بالزنا وسائل عدة للدفاع هبا عما 

 والرذيلة ومن هذه الوسائل: 

 . "املعاملة باملثل  "ارتكاب الزوج جلرمية الزنا سابقا وهذا ما يعرف ب  8

 مضي ثالثة أشهر على زنا الزوجة يعلن الزوج دون أن يرفع دعواه ضدها .  1

ثا كهذا وما واهلل ال اعلم ديو  –تنازل الزوج املتضرر عن شكواه ضد زنا زوجته  3
 -أكثرهم

بدون تعليق وإىل هذا احلد وصلة الدياثة والعياذ –رضا الزوج عن زنا زوجته سابقا  1
 باهلل.

 العفو عن الزوجة بعد احلكم بالعقوبة . 5

 هذا حكم الزنا يف الدستور والشريعة املصرية .

  –أي الوسائل اليت تدافع هبا املرأة  –وأما يف القانون السوداين فما يلي 

 أن تدافع بعدم وقوع اإليالج . 8

أو تدافع بعدم الرضا وتستعمل كافة )الدفوع( املتعلقة بعيوب الرضا كاإلكراه واخلداع  1
 واالبتزاز واإلغماء والسكر يف نفس ذلك الوقت .

تدفع عن نفسها التهمة إن كان زوجها راضيا بزناها سابقا وهناك من القرائن ما  3
 يثبت ذلك .

 أن تدافع بعدم وجودها يف مكان اجلرمية يف نفس ذلك الوقت . حيق هلا 1
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 إذا تنازل زوجها عن القضية يصبح ذلك دفاعا عنها . 5

 أن تنكر أهنا متزوجة إذا أدركت أن زوجها عاجز عن إثبات الزوجية . 1

هذان مثاالن واضحان جليان ويكفي هذا إلثبات أن هؤالء الطواغيت قد بدلوا الشرع 
 ملطهر فباهلل عليكم هل هذه قوانني حيكم هبا البشر ؟؟ الرباين ا

إهنا بالشك تدعو إىل الزنا والسفور واجملون والفسق واخلالعة يف أرض اإلسالم وأرض 
التوحيد فهذه شرائع ال تصلح أبدا حىت للبهائم اليت تغار على حمارمها إال اخلنزير وهم إخوانه 

هو تعليقكم ومباذا ستلبسون على الناس يا  وال شك يف ذلك وهذا غيض من فيض إذن فما
مرجئة العصر وما تعليقك يا عنربي ويا حليب ويا مدخلي ويا ويا ...اخل هل هذا كفر دون  

 كفر ؟؟.

أف لكم وفض اهلل أفواهكم يا من ضللتم الناس عن احلق بفتاويكم وتأصيالتكم 
 الساقطة اليت ما أنزل اهلل هبا من سلطان 

 وا أرجلكم فإهنا من فخارقوموا وتوبوا وصلب

ما دخل الدين يف  "يا مرجئة العصر أال تعلمون أنكم تنافحون وتدافعون عمن يقول 
 "ويقول بأن الشريعة اإلسالمية ال ميكن تطبيقها يف القرن الواحد والعشرين  "السياسة 

ركا أن وكفى هبذه املقولة ش "دع ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل  "وإنكم تنافحون عمن يقول 
قدم اسم كافر مشرك على اسم اهلل تعاىل وقرن بينهما بواو العطف فقاتل اهلل حكام العصر 

 وأشياعهم وأخزاهم شاء من شاء وأىب من أىب .

فال فرق بني جواز شرع شريعة من إجياب أو  : "قال اإلمام ابن حزم رمحه اهلل تعاىل
ه صلى اهلل عليه وسلم وبني إبطال شريعة حترمي أو إباحة بالرأي مل ينص تعاىل عليه وال رسول

شرعها اهلل على لسان حممد صلى اهلل عليه وسلم بالرأي واملفرق بني هذين العلمني متحكم 
.أي [ 38/ ص  1اإلحكام يف أصول األحكام ج] "بالباطل مفرت وكالمها كفر ال خفاء به 

ريعة أخرى غري اإلسالم أنه ال فرق بني إبطال الشريعة وبني تشريع آخر ألن يف تشريع ش
يستلزم بالضرورة إبطال الشريعة اكحممدية وكالمها أي إبطال شريعة اإلسالم وتشريع شريعة 
أخرى كفر ال خفاء به أي أنه ظاهر بواح صراح براح وقال أيضا ابن حزم رمحه اهلل تعاىل ما 

اهلل صلى اهلل وأما من ظن أن أحدا بعد موت رسول  "قصم به ظهر املدافعني عن الطواغيت 
عليه وسلم ينسخ حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم وحيدث شريعة مل تكن يف حياته فقد  
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مَ ) كفر وأشرك وحل دمه وماله وحلق بعبدة األوثان لتكذيبه قول اهلل تعاىل  َملآتُ  الآيَ وآ  َأكآ
تُ  ِديَنُكمآ  َلُكمآ   اآلية من: املائدة سورة) ( ِديناً  مَ اإلآِسآال َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِعآَمِتي َعَليآُكمآ  َوَأتآَممآ

رَ  يَ بآَتغِ  َوَمنآ ( وقال تعاىل )3 َبلَ  فَ َلنآ  ِديناً  اإلآِسآالمِ  َغي آ ِخَرةِ  ِفي َوُهوَ  ِمنآهُ  يُ قآ  ِمنَ  اْلآ
فمن ادعى أن شيئا مما كان يف عصره صلى اهلل عليه  (75: عمران آل سورة) (الآَخاِسرِينَ 

ه فقد ابتغى غري اإلسالم ألن تلك العبادات واألحكام وسلم على حكم ما مث بدل بعد موت
واكحمرمات والواجبات اليت كانت على عهده هي اإلسالم الذي رضيه اهلل تعاىل لنا وليس 
اإلسالم شيئا غريها فقد أحدث غري اإلسالم وال مرية يف شيء أخربنا اهلل تعاىل به أنه قد 

ية فإمنا هي تفسري ملا نزل قبلها وبيان أكمله وكل حديث أو آية كانا بعد نزول هذه اآل
/ ص  1اإلحكام يف أصول األحكام ج] "جلملتها وتأكيد ألمر متقدم وباهلل تعاىل التوفيق 

. فليبشر هؤالء الطواغيت الذين بدلوا دين اهلل تعاىل واختذوا الدميقراطية دينا [815ـ  811
فلن يتقبل منهم أبدا والعياذ باهلل وليعلم هلم ومذهبا بأهنم قد ابتغوا غري اإلسالم دينا وقطعا 

هؤالء املدافعني املنافحني املنبطحني واملرقعني حال من يذودون عنهم بكل ما أوتوا من قوة 
وال يهمهم إن كانوا خمالفني للحق بل غايتهم كل غايتهم إرضاء الطواغيت ونيل رضاهم وإن 

وأتى بعضهم  "عن قوم رّد عليهم:  سخط املوىل جل يف عاله فقبحهم اهلل وأخزاهم . وقال
بعظيمة فقال: إن عمر بن عبد العزيز قال: حيدث للناس أحكام مبقدار ما أحدثوا من 
الفجور . فقال أبو حممد ـ ابن حزم ـ: هذا من توليد من ال دين له، ولو قال عمر ذلك 

جييز تبديل أحكام  مرتدا عن اإلسالم، وقد أعاذه اهلل تعاىل من ذلك وبرأه منه، فإنه ال لكان
.وهلل درك يا أبا حممد وجزاك [871/  1اإلحكام يف أصول األحكام ج] " الدين إال كافر.

والذي اخرتع هذه الكذبة على عمر بن عبد العزيز ال خيلو من أحد  "اهلل خريا .، مث قال: 
درك وجهني: إما أن يكون كافرا أو زنديقا ينصب لإلسالم احلبائل .أو يكون جاهال مل ي

مقدار ما أخرج من رأسه، ألن إحداث األحكام ال خيلو من أحد أربعة أوجه: إما إسقاط 
فرض الزم، كإسقاط بعض الصالة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض احلج أو بعض 
حد الزىن أو حد القذف، أو إسقاط مجيع ذلك، وإما زيادة يف شيء منها، أو إحداث 

كتحليل حلم اخلنزير واخلمر وامليتة، وإما حترمي حملل كتحرمي   فرض جديد، وإما إحالل حمرم
 حلم الكبش وما أشبه ذلك .

والفرض على كل فالقائل به مشرك، الحق باليهود والنصارى، وأي هذه الوجوه كان، 
مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة وال قبول توبة إن تاب، واستصفاء ماله 

من بدل دينه  "نه مبدل لدينه، وقد قال صلى اهلل عليه وسلم لبيت مال المسلمين، أل
نفس ] ومن اله تعالى نعوذ من غضبه لباطل أدت إلى مثل هذه المهالك "فاقتلوه 

. ما عساَي أقول إال أن أقول البن حزم: احذر أن يقول عنك علماء [871/ 1املصدر ج
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 البعرة والبعري، لكن ال أظن ذلك البالط أنك ال تفقه يف دين اهلل شيئا، وأنك ال تفرق بني
 فلسانك مهاب، رمحك اهلل وأجزل لك الثواب.

وأخشى أن يقولوا أن ابن تيمية وابن حزم وغريمها ممن سنورد أقواهلم من أهل العلم 
قد شاع وذاع يف عصرنا هذا وقد  "التكفرييون  "الربانيني أهنم تكفرييون إذ أن مصطلح 

من يكفر الطواغيت ويدعو إىل قتاهلم ومنابذهتم واخلروج أطلقه مرجئة العصر للطعن في
عليهم بل وحىت من كفر ساب اهلل والدين والنيب صلى اهلل عليه وسلم وليكن يف العلم أن 
استعمال هذا املصطلح خطأ كبري فرتى أهل السنة واجلماعة يطلقون تسميات لبعض الفرق 

الء شيعة وهؤالء قدرية وهؤالء كذا وهؤالء  والطوائف فيقولون هؤالء خوارج وهؤالء مرجئة وهؤ 
كذا ولكن تلك التسميات كانت دقيقة ومضبوطة وحاشا السلف أن يطلقوا تلك التسميات 
جزافا بل بأصول وضوابط عكس القوم اليوم الذين يدعون السلفية وهي منهم براء كما برئ 

ري ضوابط وهذا من الذئب من دم يوسف عليه السالم فرتاهم يطلقون تلك التسميات من غ
التحذير من  "القول بال علم وهو حمرم ومنهم من يرى يف التكفري فتنة وألف يف ذلك كتابا 

فالتكفري عندهم فتنة ومن يكفر الطواغيت فهو تكفريي وحنن وهلل احلمد واملنة  "فتنة التكفري 
رسوله صلى اهلل نوجب ما أوجب اهلل ورسوله وحنلل ما حلل اهلل ورسوله وحنرم ما حرم اهلل و 

عليه وسلم وهذه مسائل األمساء واألحكام ليس لنا منها شيء بل حنن نوجب وحنكم لبكم 
اهلل تعاىل فمن كفره اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم فهو الكافر وال كرامة وهلذا فنحن 

يون نتقرب إىل اهلل تعاىل بتكفري الطواغيت ونتعبد اهلل بذلك وهلذا فإطالق مصطلح التكفري 
هكذا جزافا خطأ كبري فاحش بل نقول فيمن غاىل يف التكفري وكفر أهل القبلة املوحدين 

وهذا هو  "خوارج الزمان  "أو  "غالة املكفرة  "بكل ذنب خال الشرك والكفر فنقول عنهم 
 االستعمال السديد الصحيح بإذن اهلل تعاىل .

قوية الدامغة هلم أن يقولوا قلت خنشى على ابن تيمية وابن حزم بعد هذه األقوال ال
 عنهما أهنما تكفرييان ولكن ما يضر السحاب نبح الكالب فاحلق أبلج والباطل جللج .

إن من الكفر األكرب املستبني تنزيل القانون  "قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ 
عريب مبني . اللعني منزلة ما نزل به الروح األمني على قلب حممد ليكون من املنذرين بلسان 

) : يف احلكم به يف العاملني والرد إليه عند تنازع املتنازعني مناقضة ومنازعة لقول اهلل عز وجل
ءٍ  ِفي تَ َناَزعآُتمآ  فَِإنآ  ِمُنونَ  ُكنآُتمآ  ِإنآ  َوالرَُّسولِ  اللَّهِ  ِإَلى فَ ُردُّوهُ  َشيآ مِ  بِاللَّهِ  تُ ؤآ ِخرِ  َوالآيَ وآ  َذِلكَ  اْلآ
رٌ  َسنُ  َخي آ  . "( . 51 اآلية من: النساء سورة)( أآِويالً تَ  َوَأحآ

واملذكور أعاله  "حتكيم القوانني  "وكالم الشيخ العالمة حممد رمحه اهلل يف رسالته القيمة 
واضح ال لبس فيه فقد صرح عليه رمحة اهلل تعاىل بأن تنزيل القانون اللعني من دستور وغريه 
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على حممد صلى اهلل عليه وسلم بواسطة الروح  منزلة ومكان شريعة رب العاملني اليت أنزهلا
األمني جربيل عليه السالم فهو كافر الكفر األكرب البواح الصراح املستبني الذي ال دخن فيه 

 وال التباس .

ومن أصدر تشريعا عاما ملزما للناس  : "وقال الشيخ عبد بن محيد رمحه اهلل تعاىل
 .اـ هـ . "فرا يتعارض مع حكم اهلل فهذا خيرج من امللة كا

فامسعوا يا طواغيت وامسعوا يا أذناهبم املرقعني هذا جيدا فكم من تشريع وضعتموه 
مضاهيا لتشريع رب األرباب سبحانه وتعاىل وألزمتم به عباد اهلل بل أنشأمت السلطات 

ن التشريعية اليت تشرع من دون اهلل تعاىل وألزمتم هبا الناس ومن إلزاماتكم للناس معاقبتكم مل
خالف القانون وتعذيب الدعاة إىل حتكيم شرع اهلل تعاىل وسجنهم وتقتيلهم ونفيهم من 
البالد وتشريدهم وحترموهنم من أدىن احلقوق وزيادة على ذلك تصفوهنم بالتطرف والتنطع 

ولكن حسبنا اهلل ونعم  "كفر دون كفر   "والتشدد مبباركة دعاة وسطية اإلهنزام الذين يقولون 
 الوكيل .

إن الدستور وقوانني  : "(1)ص  "أرضية الوفاق الوطين  "اء يف رسالة صغرية بعنوان ج
اجلمهورية أمر يفرض نفسه على مجيع فعاليات احلياة السياسية ومجيع املواطنني وهذا يعين 

وجاء  "مدى أمهية وضرورة احرتامهم يف دولة القانون اليت يتطلع إليها شعبنا بكل شرعية. 
 . "احرتام الدستور وقوانني اجلمهورية واإللتزام هبما  : "(7أيضا )ص

كل من رفض   : "قال الشيخ اجملاهد الشهيد بإذن اهلل تعاىل عبد اهلل عزام رمحه اهلل
التحاكم إىل شريعة اهلل أو فّضل أي تشريع على تشريع اهلل أو أشرك مع شرائع اهلل شرائع 

دل بشرع اهلل قانونا فقد خرج من حوزة أخرى موضع البشر وأهوائهم وكل من رضي أن يستب
العقيدة  ]. "اإلسالم وألقى ربقة اإلسالم من عنقه ورضي لنفسه أن خيرج من هذه امللة كافرا 

 .[ 813ـ  811وأثرها يف بناء اجليل ص 

وحكام العصر رفضوا التحاكم إىل شرع اهلل تعاىل وحتاكموا إىل حمكمة الظلم الدولية 
عاملني وفضلوا تشريعات نابليون وغريه من أئمة الكفر واستبدلوا دين ورفضوا تشريعات رب ال

اهلل تعاىل بشرائع الطاغوت وحاربوا التوحيد وأهله الذين يقومون ويدعون بتحكيم دين اهلل يف 
األرض فما علينا إال أن نقول أهنم ألقوا ربقة اإلسالم من أعناقهم ورضوا ألنفسهم أن خيرجوا 

قال الشيخ أبو بصري الطرطوسي حفظه اهلل تعاىل ورعاه يف كتابه القيم  من هذه امللة كفارا
من رضي بالكفر أو حّسنه أو أقر بشرعيته  : "( قال88) ص  "قواعد يف التكفري  "الرائع 

وشرعية حكمه من غري إكراه وال تقية معتربة كفر ظاهرا وباطنا وإن زعم بلسانه أنه من 
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ضي ما ال يرضي اهلل وأحب ما كرهه اهلل وحسن ما قبحه اهلل املسلمني والعلة يف كفره أنه ر 
. وهذا يف قاعدة مهمة من قواعد التكفري وهي  "وأحل ما حرم اهلل وهذا عني الكفر البواح 

وسنعيش فيما بعد إن شاء اهلل تعاىل مع هذه القاعدة العظيمة من  "الرضى بالكفر كفر  "
ء الطواغيت بالكفر وذلك زيادة على أننا قد قواعد التكفري لنبني كيف رضي ويرضى هؤال

بيّنا استحالهلم ملا حّرم اهلل تعاىل وحتاكمهم إىل غري شرع اهلل واستبداهلم للشرع كذلك وكل 
واحدة من املذكورات كفر بذاهتا فكيف إذا اجتمعت هنا يصري الكفر كفرا مغلظا وليس كفرا 

صنفان من أمتي ال  ": اهلل عليه وسلم قالدون كفر يا مرجئة العصر وللعلم فإن النيب صلى 
 "املرجئة يهود القبلة  : "وقال سعيد بن جبري " يردان علي الحوض القدرية والمرجئة

فاحلذر أخي املوحد من أن ختالط عقيدتك السليمة الصافية عقيدة اإلرجاء اخلبيثة اليت  
صورهم فهذا من الذلة كانت سببا يف هوان األمة نظرا لقبوع أهلها على بالط احلكام وق

من أتى أبواب السالطين  : "مبكان واملهانة للعلم الشريف النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول
 فاين هم من هذا احلديث الشريف واهلل املستعان .؟ " افتتن

وأما النظام الشرعي املخالف لتشريع خالق  : "قال الشيخ الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل
مه كفر خبالق السماوات واألرض كدعوى أن تفضيل الذكر على السماوات واألرض فتحكي

األنثى يف املرياث ليس بإنصاف وأهنما يلزم استوائهما يف املرياث وكدعوى أن تعدد الزوجات 
ظلم وأن الطالق ظلم للمرأة وأن الرجم والقطع وحنومها ألعمال وحشية ال يسوغ فعلها 

قرآن لليت هي أقوم بيانه أن كل من اتبع تشريعا ومن هدي ال: "مث قال "باإلنسان وحنو ذلك 
غري التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم حممد بن عبد اهلل صلوات اهلل وسالمه عليه فاتباعه 
لذلك التشريع املخالف كفر بواح خمرج من امللة اإلسالمية ولذا قال الكفار للنيب صلى اهلل 

ما ذلبتم : "فقالوا له " اهلل قتلها : "هلمالشاة تصبح ميتة من قتلها فقال  "عليه وسلم 
فأنتم إذن أحسن من اهلل  "إنه حرام  "بأيديكم حالل وما ذلبه اهلل بيده الكرمية تقولون 

مُ  يُذ َكرِ  ملَ   ممَّا تَأ ُكُلوا َوال): فانزل اهلل فيهم قوله تعاىل ق   َوِإنَّهُ  َعَلي هِ  اللَّهِ  اس   الشََّياِطنيَ  َوِإنَّ  َلِفس 
لَِيائِِهم   ِإىَل  ُيوُحونَ لَ  رُِكونَ  ِإنَُّكم   َأطَع ُتُموُهم   َوِإن   لُِيَجاِدُلوُكم   أَو  ( إىل 818: األنعام سورة( )َلُمش 

فهو قسم من اهلل جل وعال أقسم به على أن من اتبع الشيطان يف حتليل امليتة أنه  "أن قال 
 .[ 71/ ص  1ضواء البيان ج أ].  "مشرك وهذا الشرك خمرج من امللة بامجاع املسلمني 

للمرأة متثلت يف احلرية يف خلع النقاب  -زعموا–قلت وهؤالء احلكام شرعوا حقوقا 
واحلجاب ومتثلت يف الدعوة إىل الزىن والسفور وأن ويل أمرها ال جيوز له التحكم فيها خاصة 

اءت وهلا إذا بلغت الواحد والعشرين عاما فلها أن تزين مىت شاءت مع من شاءت كيفما ش
أن تعمل ماشاءت مبا شاءت مىت ما شاءت وال رقيب وال حسيب وال حفيظ وهذا مقّنن 
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عندهم يف دساتريهم الكفرية كما شرعوا أحكاما أخرى للسارق وما أىل ذلك فمىت سيصري  
 كفرهم كفرا أكربا يا مرجئة يا خمنثي العزم يا نساء بعمائم وحلى ؟.

 را أكربا ناقال عن امللة ؟.باهلل عليكم مىت سيصري كل هذا كف

: وإين أحذر الشباب من اإلنزالق يف مهواهتم والعياذ باهلل فينطبق عليهم قوله تعاىل
َباَرُهمآ  اتََّخُذوا) َبانَ ُهمآ  َأحآ ( وحديث 38 اآلية من: التوبة سورة( ) اللَّهِ  ُدونِ  ِمنآ  َأرآبَاباً  َورُهآ

مل يعبدوهم من دون اهلل ولكنهم  : "لعدي بن حامت معروف وقد روي عن حذيفة وغريه قا
. واعلموا أهنم لو دعوهم ألن [811جمموعة التوحيد ص] "أحلوا وحرموا عليهم فاتبعوهم 

يسجدوا هلم ويركعوا وما إىل ذلك ما استجابوا هلم ولكنهم دخلوا عليهم من باب التشريع 
هلون أن ذلك عبادة هلم والتحليل والتحرمي فأحلوا احلرام وحرموا احلالل وأطاعوهم وهم جي

أما إهنم  : "ومع ذلك مل يعذرهم رب العزة جل وعال .قال أبو البخرتي يف تفسري هذه اآلية
لو أمروهم أن يعبدوهم من دون اهلل ما أطاعوهم ولكنهم أمروهم فجعلوا حالل اهلل حرامه 

 .[811جمموعة التوحيد ص  ] "وحرامه حالله فأطاعوهم فكانت تلك ربوبيتهم 

ذا فيا عباد اهلل يوجد طريقان ال ثالث هلما إما طريق اهلدى وإما طريق الضالل قال وهل
مجع اهلل الطرق يف طريقني إما هدى وإما هوى وكذلك يف اآلية  "ابن القيم رمحه اهلل تعاىل: 

املتقدمة إما متبع لشريعته صلى اهلل عليه وسلم اليت جعلها اهلل عليها ورضيها لعباده وإما 
 .[813جمموعة التوحيد ص ] "إهله هواه إعاذنا اهلل من اآلراء اكحمدثة واألهواء املضلة متخذ 

: اإلشارة إىل قوله تعاىل "وكذلك يف اآلية املتقدمة  : "يقصد اإلمام رمحه اهلل يف قوله
َتِجيُبوا َلمآ  فَِإنآ ) َواَءُهمآ  يَ تَِّبُعونَ  َأنََّما َفاعآَلمآ  َلكَ  َيسآ  ( .58 اآلية من: القصص سورة( ) َأهآ

وبعد كل ما تقدم فهل احلكام اليوم يستجيبون للنيب صلى اهلل عليه وسلم أم يتبعون 
 أهواءهم؟

ال شك أهنم يتبعون أهواءهم ويشرعون من دون اهلل وحيكمون عباد اهلل بآرائهم اليت 
الناس يستحسنوها وأفكارهم اهلدامة السقيمة اليت تفتك بعقيدة املسلم حىت إن الكثري من 

يرى يف العبادة أهنا جمرد صالة وزكاة وصوم وحج وعمرة فقط وكم مسعنا من الكثري إال من 
أنا وما دخلي يف السياسة أنا أصلي وفقط أما السياسة فال تدخلوا الدين  : "رحم اهلل يقول

 واهلل املستعان . "يف السياسة فتشوهوه 
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ِمنٍ  َكانَ  َوَما): قال تعاىل مِ  َوال ِلُمؤآ  َلُهمُ  َيُكونَ  َأنآ  َأمآراً  َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  َقَضى ِإَذا َنةٍ ُمؤآ
 (.31 اآلية من: األحزاب سورة( ) َأمآرِِهمآ  ِمنآ  الآِخيَ َرةُ 

هذه اآلية الكرمية تقضي عدم خمالفة أمر أو هني من اهلل تعاىل أو من رسوله صلى اهلل 
ق اإلميان ال ينبغي له بل ال عليه وسلم وجعل ذلك عالمة على اإلميان فمن كان مؤمنا ح

خيطر بباله أن خيالف أمر اهلل تعاىل وأمر نبيه صلى اهلل عليه وسلم قال ابن كثري رمحه اهلل 
فهذه اآلية عامة يف مجيع األمور وذلك أنه إذا حكم اهلل ورسوله بشيء فليس ألحد  : "تعاىل

ِمُنونَ  ال َورَبِّكَ  َفال): ىلخمالفته وال اختيار ألحد هاهنا وال رأي وال قول كما قال تعا  َحتَّى يُ ؤآ
نَ ُهمآ  َشَجرَ  ِفيَما ُيَحكُِّموكَ   َوُيَسلُِّموا َقَضيآتَ  ِممَّا َحَرجاً  َأن آُفِسِهمآ  ِفي َيِجُدوا ال ثُمَّ  بَ ي آ

ِليماً  والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حتى  : "( ويف احلديث15: النساء سورة( )َتسآ
 .[ 158/ ص3تفسري القرآن العظيم ج ] ".  " يكون هواه تبعا لما جئت به

وجند هذا جليا يف الصحابة الكرام فهاهو الصحايب اجلليل احلباب بن املنذر بن اجلموح 
يارسول اهلل  : "قال "يقول للنيب صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة بدر الكربى غزوة الفرقان 

دمه وال نتأخر عنه أم هو الرأي واحلرب اأرأيت هذا املنزل أمنزال أنزلكه اهلل فليس لنا أن نتق
 واملكيدة ؟ .

السرية ]...والقصة معروفة وارجع إن شئت إىل  "بل هو الرأي واحلرب واملكيدة : "قال
 .[181ص  1النبوية لإلمام ابن كثري رمحه اهلل جملد

فانظر رعاك اهلل أخي احلبيب الكرمي إىل حرص الصحابة رضي اهلل عنهم على أال 
أو يتأخروا عن أمر اهلل تعاىل أو أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم فقد كانوا رضي اهلل يتقدموا 

عنهم وقافني عند حدود اهلل تعاىل فهاهم رضي اهلل عنهم وكيف كانوا مع أمر اهلل وأمر النيب 
صلى اهلل عليه وسلم ولنا فيهم األسوة احلسنة والقدوة هبم وأما لسان حال حكام العصر 

بل لنا اخلرية من أمرنا إذا قضى اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم بشيء ولنا أن  فهم يقولون
 خنالف ونأمتر مبا متليه علينا عقولنا وأهواءنا فقبحهم اهلل تعاىل وأخزاهم .

 [جامع البيان عن تأويل آي القرآن]قال اإلمام الطربي رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه القيم 
عاىل ذكره مل يكن ملؤمن باهلل ورسوله وال مؤمنة إذا قضى يقول ت : "( قال88ص  11)ج

اهلل ورسوله يف أنفسهم قضاء أن يتخريوا من أمرهم غري الذي قضى فيهم وخيالفوا أمر اهلل 
 َضالالً  َضلَّ  فَ َقدآ ) وأمر رسوله وقضاءمها فيعصومها ومن يعص اهلل ورسوله فيما أمرا أو هنيا 

( يقول فقد جار عن قصد السبيل وسلك غري سبيل 31 آليةا من: األحزاب سورة( )ُمِبيناً 
 . "اهلدى والرشاد 
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فيه أربعة  " [ 818/ ص81اجلامع ألحكام القرآن ج  ]وقال اإلمام القرطيب يف 
معنامها احلظر واملنع فتجيء  "وما ينبغي  " "ما كان  "الثانية لفظة  "مسائل ....إىل أن قال 

ن كما يف هذه اآلية ورمبا كان امتناع ذلك الشيء عقال  حلظر الشيء واحلكم بأنه ال يكو 
( ورمبا كان 18 اآلية من: النمل سورة( ) َشَجَرَها تُ نآِبُتوا َأنآ  َلُكمآ  َكانَ  َما) : كقوله تعاىل

تَِيهُ  َأنآ  لَِبَشرٍ  َكانَ  َما)العلم بامتناعه شرعا كقوله تعاىل  مَ  الآِكَتابَ  اللَّهُ  يُ ؤآ  ( ةَ َوالنُّبُ وَّ  َوالآُحكآ
ياً  ِإالَّ  اللَّهُ  يَُكلَِّمهُ  َأنآ  لَِبَشرٍ  َكانَ  َوَما): ( وقوله تعاىل81 اآلية من: عمران آل سورة)  َأوآ  َوحآ

ما   : "( ورمبا كان يف املندوبات كما تقول58 اآلية من: الشورى سورة) ( ِحَجابٍ  َورَاءِ  ِمنآ 
 . "كان لك يا فالن أن ترتك النوافل وحنو هذا 

ظر واملنع يف التخيري فقط أي أن يتخري املرء فعل ذلك األمر أم ال فما بالك وهذا احل
ال  "باإلستبدال والتشريع من دون اهلل تعاىل أليس هذا احلظر هنا يدخل من باب األوىل، 

ينبغي وال يليق من اتصف باإلميان إال اإلسراع يف مرضاة اهلل ورسوله واهلرب من سخط اهلل 
 َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  َقَضى ِإَذامها واجتناب هنيهما فال يليق مبؤمن وال مؤمنة ) ورسوله وامتثال أمر 

 َلُهمُ  َيُكونَ  َأنآ ( من األمور وحتما به وألزما به ) 31 اآلية من: األحزاب سورة( ) َأمآراً 
لم ( أي اخليار هل يفعلون أم ال بل يع31 اآلية من: األحزاب سورة( ) َأمآرِِهمآ  ِمنآ  الآِخيَ َرةُ 

املؤمن واملؤمنة أن الرسول أوىل به من نفسه فال جيعل بعض أهواء نفسه حجابا بينه وبني أمر 
 .[171تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي ص  ] "اهلل ورسوله . 

ولو فسرنا اآلية مبفهوم املخالفة لكان أن من خيالف أمر اهلل وأمر رسوله صلى اهلل عليه 
مرا أو هنيا وجيعل لنفسه اخلرية من أمره فليس مبؤمن ألنه رد على اهلل أمره ومن رد وسلم إذا أ

 أو دفع شيئا مما أنزل اهلل تعاىل فقد كفر إمجاعا .

وما يفعله احلكام اليوم مطابق متاما ملا فعله اليهود قبلهم حيث أخربنا النيب صلى اهلل 
وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند  إن بني إسرائيل لما طال األمد": عليه وسلم فقال

أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته أنفسهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من 
اعرضوا هذا  : "شهواتهم حتى نبذوا كتاب اهلل وراء ظهورهم كأنهم ال يعلمون فقال

 ". الكتاب على بني إسرائيل فان اتبعوكم عليه فاتركوهم وان خالفوكم فاقتلوهم

  احلديث مسائل وفوائد أذكرها إن شاء اهلل تعاىل يف هذه النقاط: ويف

أوهلا: إذا طال األمد على الناس ومل جيددوا إمياهنم إذا بلى فهذا يقسي القلب وبين 
إسرائيل ملا طال األمد وقست قلوهبم اخرتعوا كتابا من نسج أهوائهم وهنا يتبني أن من 

 ني سبحانه فهو قاسي القلب .اخرتع كتابا يضاهي به كتاب رب العامل
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ثانيا: اليهود اخرتعوا كتابا واإلخرتاع أن حتدث شيئا مل يكن موجودا فهم قد اخرتعوا  
 من عند أنفسهم . -دستورا أو تشريعا–كتابا 

ِفهِ  ِفي قَ لآبَ يآنِ  ِمنآ  ِلَرُجلٍ  اللَّهُ  َجَعلَ  َما): ثالثا: قال تعاىل  من: األحزاب سورة( ) َجوآ
 ميكن أن يتبع املرء شرع اهلل تعاىل وشرع الطاغوت يف نفس الوقت فقد قال ( فال1 اآلية

.فاتباع غري شرع اهلل  "ال يجتمع االيمان والكفر في قلب امرئ : "صلى اهلل عليه وسلم
 معناه ترك شرع اهلل تعاىل وهذا واضح .

 رابعا: اتباع شرع اهلل تعاىل يعصم الدم .

ودفعه وتركه يهدر الدم مما يوجب اخلروج والقتال قال خامسا: خمالفة أمر اهلل تعاىل 
وكذا  " فإن اتبعوكم عليه فاتركوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم : "عليه الصالة والسالم

بالنسبة للحكام الطواغيت اليوم فإن يتبعوا شرع اهلل تعاىل فالسمع والطاعة هلم وإن خيالفوا 
 وجيب اخلروج عليهم وقتاهلم ومنابذهتم .ويرتكوا ويبدلوا ويشرعوا فالسيف عليهم قائم 

 وللمرجئة الغالة المعاصرين كالم حول االستبدال: 

من عجائب القوم وغرائبهم أن حيملوا كل كفر على القلب وأقصد أهنم ال يكفرون 
أحدا إال إذا صرّح مبلئ فيه أنه استحل فعل ذلك اكحمرم وكذا إن صرح أنه كافر فحىت من 

وسب النيب صلى اهلل عليه وسلم ال يكفر عندهم إال اذا استحل سب اهلل وسب الدين 
ذلك واألغرب واألعجب أنك تراهم ال خيرجون عن تعريف السلف لإلميان بأنه قول وعمل 
يزيد وينقص ولكن سرعان ما ينقضون غزهلم من بعد قوة أنكاثا فيحصرون الكفر على 

ا كان الكفر عندهم هو التكذيب التكذيب فقط كما أسلفت الذكر آنفا فيلزمهم بذلك إذ
فقط يلزم من هذا أن نقول عن النقيض وهو اإلميان أنه التصديق ألن ضد التكذيب 
التصديق وهذا كالم الضالني اجلهمية . وهنا هبذا اإللزام اخلطري يتبني لك أخي الكرمي براعة 

ثرية ولكنهم كما يف القوم يف التلبيس والتدليس حيث إهنم يتسرتون دائما بقناع السلفية واأل
 البيت الشعري: 

 شتان بني مشرق ومغرب * وسرت مغربا ةسارت مشرق

وتأصيلهم هذا كما ذكرت هو عني ماذهب إليه اجلهم بن صفوان وإذا رأيت إىل 
شبهاهتم جتدها نفسها اليت ألقى هبا اجلهم والصاحلي وغريمها من أهل البدع واألهواء والفرقة 

 هبا حىت اجلهم فإنا هلل وإنا إليه راجعون .بل بعض شبهاهتم مل يقل 



 

 (50) منرب التوحيد واجلهاد
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قلنا أن االستبدال هو تنحية شرع اهلل تعاىل وتبديله بشرع آخر سواء كان هذا الشرع 
وضعيا من وضعيات البشر أم له أصل مساوي وكالمها كفر أكرب وال يشرتط فيه اإلستحالل 

 إال مرجئ خبيث احذره على دينك .

ورأس من رؤوس اجلهمية يف هذا العصر وراجع يف ذلك   قال خالد العنربي وهو معروف
الرد على  "كالم الشيخ العالمة محود بن عقالء الشعييب رمحه اهلل تعاىل يف الرجل يف رسالة: 

 . "افرتاءات العنربي 

فقد اطلعت  "قال:  "الرد على افرتاءات العنربي  "قال رمحه اهلل يف العنربي يف رسالته 
الد العنربي فاتضح يل من قراءيت هلذه املقاالت وبعض كتبه أنه مرجئ على جمموع مقاالت خ

 حمض من املرجئة اخلُّلص الذين ينتمون إىل مدرسة اجلهم بن صفوان يف اإلرجاء.

باجلحود واإلستحالل أما من عرف  إالتلك املدرسة اليت من أصوهلا أن أحدا ال يكفر 
ة وهذه الضاللة انتشرت يف هذا العصر وما كان اهلل وأقر به فإنه ال يكفر وال خيرج من املل

 ( 1) ص  "هذا اإلنتشار إال بسبب هذا وأمثاله من مرجئة العصر فضلوا وأضلوا 

 هذا هو العنربي يا إخوة ومن على شاكلته كاحلليب وشكري وغريمها كثري . 

ا عمن متحدث "املقاالت العنربية يف حتكيم القوانني الوضعية  "قال الرجل يف رسالته 
تفسير بعض مقاالت أهل العلم بما ال يوافق  -1 “يكفر احلاكم وقد اهتمهم فقال: 

 مقاصدهم

مثال ذلك ما نقله كثريون من هؤالء املكفرين للحكام بالقوانني الوضعية بإطالق ودون 
واإلنسان مىت حلل  "( 118/ 3تفصيل من قول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع فتاواه )

مع عليه وحرم احلالل اجملمع عليه أو بدل الشرع اجملمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق احلرام اجمل
 . "الفقهاء 

( على 318احلكم بغري ما أنزل اهلل أحواله وأحكامه ) "فقد احتج به صاحب كتاب 
إمجاع العلماء على تكفري كل من حكم بالقوانني الوضعية وإن مل يستحل احلكم هبا زاعما 

احلكام بدلوا الشرع اجملمع عليه ففسر التبديل بأنه جمرد ترك الشريعة اإلسالمية أن هؤالء 
 واحلكم بالقوانني الوضعية .

واحلق أنه ال ميكن فهم نصوص العلماء دون معرفة مصطلحاهتم والتمييز بني مدلوالهتا 
 املختلفة وهذا الذي أوقع هؤالء الغالني يف أغالط كبرية ونتائج خطرية.
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يف لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه احلكم بغري ما أنزل اهلل على  "التبديل  "فمصطلح 
إن حكم مبا  : "(111/ 1أنه من شرع اهلل ويف ذلك يقول ابن العريب يف أحكام القرآن )

 . "عنده على أنه من عند اهلل فهو تبديل يوجب الكفر 

لك واضحا بعد سطور إذ ولو أمت مؤلف هذا الكتاب كالم ابن تيمية إىل آخره لوجد ذ
والشرع املبدل هو الكذب على اهلل ورسوله أو على  : "يقول يف بيان أوضح من فلق الصبح

إن هذا من شرع اهلل فقد كفر بال نزاع "الناس بشهادات الزور وحنوها والظلم البني فمن قال 
" . 

ينسبوا هذه  واحلكام بالقوانني الوضعية مل يبدلوا الشرع اجملمع عليه ذلك بأهنم مل
القوانني إىل الشريعة اإلسالمية فهاهم أوالء يصرحون بأهنا نتائج العقول البشرية بريطانية  

 .[58-11من صفحة ]. انتهى  "كانت أو فرنسية 

إذن فالتبديل عند هؤالء هو أن ينسب الشرع الباطل الوضعي إىل شرع رب العاملني 
اهم يرقعون ألسيادهم وأرباب لقمتهم سبحانه وهذا من أوضح اجلهل عند هؤالء حيث تر 

بكل ما أوتوا من قوة بينما ال ينبتون ببنت شفة إذا استهزئ برب العاملني أو بالدين أو 
باحلبيب صلى اهلل عليه وسلم . والتشريع من دون اهلل وترك احلكم مبا أنزل اهلل كلية وإسقاط 

حون بأن تشريعهم ليس من األمر والنهي الشرعي ليس بكفر عند هؤالء ألن احلكام يصر 
شريعة اهلل بل هو مستمد من شرائع فرنسا وبريطانيا وأمريكا وغريها أليس هذا محق ما بعده 

 محق وجنون ما بعده جنون باهلل عليكم؟ 

وقد قدمت أقواال كثرية ألهل العلم فلريجع إليها يف الصفحات املاضية كلها حتكم 
ل الشرع اجملمع عليه فهل كل هؤالء العلماء بكفر من حكم القوانني الوضعية وشرع وبد

 غالة يا عنربي .؟

سبحانك ريب هذا هبتان عظيم .ومن قرأ رسالته تلك سيجد من التناقضات 
وهذه املقولة ذكرها  "خصلة تبكي هلا عيون االسالم  "والتخبطات ما اهلل به عليم ويف هذا 

صلة تبكي هلا عيون االسالم على نعم واهلل إهنا خل : "وأقول له 11الدعي يف رسالته ص 
  "أمثالك الذين سوغوا ورقعوا للطواغيت والحول وال قوة اال باهلل . 

 وسأقف على حمطات من كالمه منها: 
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اوال: ذكر الدعي بأن الذين يكفرون احلكام بالقوانني الوضعية يفسرون بعض مقاال ت 
بعض معلوم عندنا يف اللغة وهو قد أهل العلم مبا ال يوافق مقاصدهم وهنا قد ذكر البعض وال

ذكر لنا قوال واحدا فقط لشيخ اإلسالم زعم أنه محل على غري حممله فأين البعض يا دعي؟ 
 : "فإذا كان ما فسرناه على غري ما يقصد أهل العلم إال ذلك القول فاألصح أن تقول

 وهذا أصح من األول . "تفسري قول شيخ اإلسالم مبا ال يوافق مقصده 

 "أي إن ما ذكرته ما هو اال على سبيل املثال  "ومثال ذلك  "لقد قلت  "قلت  فإن
وملاذا مثال واحد إذا كان عندك الكثري هل أنت خبيل شحيح أم ماذا فنحن نريد  "قلنا لك 

 . "البينة والتوضيح 

وأنصح اإلخوة الكرام ملعرفة الكثري عن زمالء هذا الدعي وبراعتهم يف سرقة النصوص 
تبصري العقالء بتلبيسات أهل التجهم واإلرجاء  "لها ماال حتتمل من معىن بقراءة كتاب وحتمي

لشيخنا أيب حممد املقدسي حفظه اهلل ورعاه .فسيجد القارئ للكتاب أمثلة كثرية عن سرقة  "
هؤالء العصابة للنصوص ويّل أعناقها وضرب بعضها ببعض .ستجد أخي الكثري وليس مثاال 

 له كما ذكر الدعي.واحدا وليس يف حم

مثال ما نقله كثريون من هؤالء املكفرين للحكام بالقوانني  "ثانيا: قال الدعي املفرتي 
  "الوضعية بإطالق ودون تفصيل 

هذا هبتان وافرتاء علينا سيحاسب عليه يوم القيامة ونبشره أنا سنلتقي أمام امللك اجلبار 
ى علينا وكان يقر جبواز احلكم بالقوانني سبحانه وتعاىل وأنه ليس يف حل مما قال وافرت 

الوضعية وما زاد الطني بلة أنه اهتم املكفرين للطواغيت أهنم يكفرون بإطالق ودون تفصيل 
وهذا خطأ فاحش وعظيم وجور يف حق املشايخ والعلماء وطلبة العلم الذين يكفرون احلكام 

اهتم جيد كذب وافرتاء الدعي بالقوانني الوضعية ألن املطلع على كتبهم ومؤلفاهتم ومصنف
واضحا ال لبس فيه وسأعرض أقواال ملن يتهمهم العنربي أهنم يكفرون بإطالق وبدون 

 تفصيل وأنا قلت سأعرض أقواال وليس قوال واحدا فليتنبه هلذا يا عنربي .

 ": "أصناف احلكام وأحواهلم  "قال الشيخ أبو عمرو عبد احلكيم حسان يف كتابه 
 "ع فمنهم املسلم العادل ومنهم الفاسق و الظامل اجلائر ومنهم الكافر املارق واألمراء أنوا 

ولريجع اىل الكتاب فإنه قّيم وقد ذكر حفظه اهلل التفصيل الالزم وبني وشرح مبا فيه الكفاية 
 ان شاء اهلل تعاىل .
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قال  "ألف باء يف احلاكمية واإلرجاء  "قال الشيخ مصطفى املقرئ )أبو إيثار( يف كتابه 
 فهما صورتان  "متحدثا عن احلاكم 

األوىل حاكم )أو قاض( يطبق شريعة اهلل ويقيم أحكام امللة ولكن فيه احنراف وميل 
سارية على الكافة غري أنه  -يف سلطانه -وجور أو فيه تفريط ونقص وفجور ..قوانني الشريعة

 متهاون أو يستثين يف تطبيقها ملأرب دنيوي أو لنفع شخصي.

ة: حاكم أو أمري أو سلطان )أو قاض أو أي قائم بشريعة الضالل كان..( يعلن الثاني
دستور الدولة العاملاين )وكل ما سوى اإلسالم باطل العاملانية وغريها (ويقسم على احرتامه مبا 
يف ذلك منح مرجعية التشريع لغري الكتاب والسنة وما تتضمنه هذه التشريعات من حتليل 

ل مع الدخول يف اإلتفاقيات واهليئات والقوانني الدولية بكل ما تشتمل احلرام وحترمي احلال
عليه من مصادمة للشريعة ومناقضة ألحكامها ..مث هو يعادي وحيارب من ينادي بتطبيق 
شريعة اهلل )جمرد نداء ودعوة( وحيمي قوانينه املستوردة بكل ما تبيحه من ردة وفجور وعدوان 

قة والضالل العنان أن يتهجموا على الدين ويستهزئوا به حتت على الدين ويطلق ألهل الزند
دعوى حرية الفكر اليت هي حرية الكفر بينما هذه احلرية حيرم منها العلماء الصادقون 
والدعاة اجملاهدون وأن يقابل اإلعتداء على الدين بكل برود وفتور بكل ترحاب وسرور تقوم 

 مة )ملكا كان أو رئيسا أو سلطانا أو أمريا(البالد وال تقعد إذا انتقدت الذات احلاك

 .هاتان صورتان متباينتان ال ريب ..

إن كل ما مساه اهلل عز وجل يف كتابه كفرا فهو كفر ولكن صفة الكفر ترجع  : "قلت
إىل حال احلاكم كما يف تفصيلنا هذا فإذا كان احلاكم حيكم مبا أنزل اهلل تعاىل يف كل أموره 

أنزل اهلل يف مسألة ما إما عن شهوة أو رشوة أو لقرابة ما مل يكن  ولكن ترك احلكم مبا
مستحال أو الجتهاد معترب فهذا ال شك حيمل عليه الكفر دون كفر مع إبقاء كلمة الكفر 
عليه وإن مل يكن ناقال عن امللة أما إن كان ال حيكم مبا أنزل اهلل يف كل أموره تارك حلكم اهلل  

غري حكم اهلل أفضل من حكمه وهو مواكب للعصر أو أن حكم كلية أوجحد أو اعتقد أن 
غري اهلل تعاىل مثل احلكم مبا أنزل اهلل أي مساو له أو شرع أو بدل فّأىن له اإلسالم هذا، 

 ."هذا ماال يقبله دين وال عقل أبدا أبدا أبدا

ة ال خالف على أن احلاكم إذا التزم شرائع اإلسالم يف اجلمل : "وقال صالح الصاوي
لبيث كانت هي مرجعه الدائم الذي يرجع اليه يف كل أمر ويعول عليه يف كل قضية ولكنه 
زلت به القدم يف موقف ما فحكم فيه بغري ما أنزل اهلل ميال مع اهلوى لشهوة أو لقرابة أو 
غري ذلك فإنه ال خيرج بذلك من امللة إال باإلستحالل أو اجلحود وإن فعله هذا يلتحق 
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ر وإن كان من أعتاها وأغلظها وأىل هذه الصورة وأشباهها ترجع عبارات السلف بسائر الكبائ
 ): )ال ينقل من امللة...(إخل هذه العبارات اليت أثرت عن كثري منهم عند تفسري قوله تعاىل

ُكمآ  َلمآ  َوَمنآ   ]( .11 اآلية من: املائدة سورة( )الآَكاِفُرونَ  ُهمُ  فَُأولَِئكَ  اللَّهُ  َأن آَزلَ  ِبَما َيحآ
 .[11ألف باء يف احلاكمية واإلرجاءص

واستئصاال لشبهات مرجئة  "قال شيخنا احلبيب ابو حممد املقدسي حفظه اهلل ورعاه 
العصر وأذناب اجلهم وبشر املريسي بقي أن ننبه األخ املوحد إىل معىن احلكم بغري ما أنزل 

ن امللة دون أن يذكر معه اهلل الذي حكم اهلل تعاىل على أهله بالشرك والكفر املخرج م
اإلستحالل واإلعتقاد أو حنوه كقيد لذلك .. وأنه هو عني التشريع العام وامللزم الذي جعله 
طواغيت العصرحقا هلم وألتباعهم من الشعب بنيابة برملاناهتم الكفرية وهو عمل من أعمال 

تقد أم مل الكفر اكحمض الذي يكفر صاحبه دون أن يقال فيه استحل أو مل يستحل واع
يعتقد خبالف اجلور يف القضاء واحلكم مع التزام اإلسالم وشرائعه وعدم تبديل شيء منها 
..فهذا فيه التفصيل املشهور واملعلوم بني معتقد مستحل أو عاص متبع للهوى أو الشهوة 

 .[38إمتاع النظر يف كشف شبهات مرجئة العصر ص ] "وحنوها.. 

ع كتبه يرد على من سوغ النوع األول املذكور وهو وشيخنا املقدسي املفضال يف مجي
التشريع من دون اهلل ويكفر املشرعني ونقول للعنربي هل عندك تفصيل آخر غري هذا حىت 

 تقول أننا نكفر احلكام بإطالق وبدون تفصيل ؟.

الرد على العنربي يف كتابه احلكم بغري ]قال الشيخ حممد بن عبد اهلل احلصم يف كتابه 
وذلك أن احلكم بغري ما أنزل اهلل له صور كثرية فمنها ما  : "(7و 8يف )ص  [اهلل  ما أنزل

يكون شركا ومنها ما يكون معصية وضابط ذلك أنه إن كان فيه شرك كالتشريع من دون اهلل 
وحترمي احلالل أو حتليل احلرام فإنه يكون كفرا أكرب خمرجا عن ملة اإلسالم وأما إن كان 

زل اهلل جمرد معصية كعدم تطبيق حكم من أحكام اهلل أو التقصري يف إنفاذ احلكم بغري ما أن
حد من حدود اهلل على مستحقه أو التعدي واجلور بعقاب من ال يستحق العقاب فإنه كفر 

 . "دون كفر ال يكفر فاعله إال أن يستحله وذلك كاملستحل لسائر املعاصي 

نتصار ألهل التوحيد والرد على من اإل]وقال الشيخ أبو بصري الطرطوسي يف كتابه 
وذلك يف معرض رده على الشيخ األلباين يف سؤال وجهه  [888جادل عن الطواغيت ص

سامي للشيخ األلباين وأجابه الشيخ لكن على إجابته تلك كالم بسطه الشيخ أبو بصري 
د ...ثانيا: هذا الذي حكم للظامل لبق املظلوم هل صدر احلكم عنه عن اجتها "قائال 

فأخطأ أو تأويل مستساغ أو عن نزوة وشهوة أو عناد وإعراض وكرب وكره وجحود واستهانة 
حيث البد من تبيني صفة حكمه يف السؤال ألن كل صفة وحالة هلا حكمها املختلف عن 
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اآلخر فاحلكام بغري ما أنزل اهلل ينتقل من احلاكم املأجور خلطئه فيما اجتهد فيه كما يف 
" إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر "يه احلديث املتفق عل

إىل احلاكم الكافر  "كفر دون كفر   "ىل احلاكم العاصي اآلمث وعليه حيمل قول أهل العلم إ
 . "املرتد وكل لبسب صفة حكمه والسبب الذي دفعه للحكم بغري ما أنزل اهلل 

إذا كنا أي من يكفر احلكام اليوم نكفرهم  فانظر رعاك اهلل أخي املوحد بعني اإلنصاف
بإطالق وبدون تفصيل أم بتفصيل على تفصيل أهل السنة واجلماعة وانظر إىل تريث الشيخ 
أيب بصري وطلبه للتفصيل ولو كان وكذا سائر املشايخ وطلبة العلم يكفرون بإطالق ملا كتبوا 

هلذا الظامل لبق املظلوم دون تبيني التفصيل املذكور بل لكفروا جملرد مساعهم أن فالنا حكم 
وتريث وأقوال أهل العلم كثرية جدا ذكرنا منها ستة وليس واحدا وأضفت قول العبد 
الضعيف أخوكم صاحب الكتاب. وللمشايخ الذين اهتمه العنربي ووصمهم بأهنم يكفرون 

اهتم بإطالق وبدون تفصيل نفس كالم وتفصيل املشايخ املذكورين فلرتاجع كتبهم ومصنف
 فإهنا متوفرة وهلل احلمد واملنة ويف متناول اجلميع إال من أىب ومنه فنقول للعنربي: 

 بعد كل هذا باهلل عليك أين تكفري املشايخ للحكام اليوم باإلطالق وبدون التفصيل .؟

 "احلكم بغري ما أنزل اهلل أحواله وأحكامه  "صاحب كتاب  بهفقد احتج  "ثالثا: قوله 
 ." 

إىل أن كالم العلماء ال يستدل به وال حيتج به بل حنتج ونستدل بكالم اهلل  ننبه هنا
تعاىل وكالم النيب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم وأما كالم العلماء األشاوس فنستدل وحنتج 

 له ال به وهذا معلوم.

...على إمجاع العلماء على تكفري كل من حكم بالقوانني الوضعية وإن  : "رابعا: قوله
  "يستحل احلكم هبا....  مل

ومل  "احلكم بغري ما أنزل اهلل أحواله وأحكامه  "مل أعثر على هذا الكتاب أي  : "قلت
أقرأه ولكن اعلم ان الدعي العنربي أطلق اسم هذا الكتاب وجعله كمثال لريد حسب زعمه 

لعلم مبا ال على من يكفر احلكام بغري ما أنزل اهلل تعاىل وليبني أهنم يفسرون أقوال أهل ا
يوافق مقاصدهم وحنن وهلل احلمد واملنة قد بينا خطأه يف ذلك وذكرنا له التفصيل الذي افرتى 

ويكفيك  "رمتين بدائها وانسلت  "علينا أننا ال نقول به ويصدق عليه وعلى أمثاله مقولة 
عقالء  للشيخ العالمة محود بن "الرد على افرتاءات العنربي  "أخي املوحد أن تقرأ رسالة 

الشعييب رمحه اهلل ذلك البحر الزاخر وحىت اللجنة الدائمة يف السعودية ردت عليه وحرمت 
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وذكروا برته لنصوص العلماء وحتميلها ما ال حتتمل  "احلكم بغري ما أنزل اهلل  "طباعة كتابه 
وهي رسالة قيمة فلريجع  "مذكرة حول ما جاء يف كتاب العنربي  "وارجع كذلك إىل رسالة 

الكتاب املاتع  "إليها كما ال ننس اعتزازه بنفسه وأنه من العلماء الراسخني ووصفه لكتابه ب 
 وما إىل ذلك من شطحات الرجل الكثرية . "املتني 

خامسا: نقول بأن العنربي يعترب أن تبديل الشرع هو أن ينسب احلاكم الشرع املخرتع 
شريعة املخرتعة ليست من عند اهلل بل هي إىل شريعة اهلل تعاىل وأن الذي ينسب ويقر بأن ال

مستوردة من فرنسا وبريطانيا ال يسمى مبدال وأن عمله ليس تبديال للشرع وبالتايل فهو ليس 
 بكفر .

فنقول أن هذا التقسيم العجيب والغريب الذي خرج به العنربي علينا جيب مطالبته 
وبالتايل فال يعتد به وهو من أوهن بالدليل وإال فهو من القول على اهلل بغري علم وهو حمرم 

 وأرخص الكالم .

وقد قدمنا من النصوص ما ينقض ويدحر ما ادعاه العنربي وهلل احلمد واملنة ال بأس أن 
ينكر تعاىل على من خرج عن حكم اهلل  "نأيت بقول ابن كثري رمحه اهلل تعاىل عن التتار 

ىل ما سواه من اآلراء واألهواء اكحمكم املشتمل على كل خري الناهي عن كل شر وعدل إ
فالعدول إىل ما سوى  "واإلصطالحات اليت وضعها الرجال بال مستند من شريعة اهلل ... 

حكم اهلل تعاىل هو استبدال له ألنه ترك لكتاب اهلل وعدل إىل ما سواه ومل يقل إهنم قالوا أو 
أهوائهم واصطالحاهتم نسبوا ذلك إىل شرع اهلل تعاىل بل صرح بأهنا من وضع الرجال من 

يقدموهنا على احلكم بكتاب اهلل وسنة  : "وأرائهم بال مستند من شريعة اهلل تعاىل وقال أيضا
والتقدمي ليس أن ينسب الشرع الباطل إىل شرع اهلل تعاىل  "رسوله صلى اهلل عليه وسلم 

لكل ذي لب وليس كذلك كما زعم املرجئة كاحلليب بأنه تقدمي قليب وهذا كالم باطل يظهر 
 يعرف قدرا من الدين.

فمظلوم ابن العريب رمحه اهلل تعاىل إذ محل كالمه على حممل بعيد جدا وال يستقيم أبدا 
ففي زمانه مل يكن يتصور أنه سيأيت بعض األغرار السفهاء وينحون الشريعة متاما ويستوردون 

 أحكام الغرب كما هو احلال اليوم واهلل املستعان . 

  أعلم كفاية ملن أراد اهلداية .ويف هذا واهلل

 "الدليل الرابع: وهو أن حكام العصر تنطبق عليهم قاعدة يف التكفري معروفة وهي 
وذلك أهنم يرضون بكل ما يناقض اإلسالم مجلة وتفصيال فهاهم  "الرضى بالكفر كفر 
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ثار هذا يرضون بل ويدافعون عن القبب اليت تعبد من دون اهلل تعاىل لبجة احلفاظ على اآل
على أحسن األحوال وإال فسمعنا تعظيمهم هلا وعبادهتم هلا والدفاع عنها كما تراهم أيضا 
يبيحون ويرضون بتقدمي أهل الكفر واإلحلاد وأهل األهواء والبدع إىل وسائل اإلعالم للتعبري 
عن حرية الفكر بل حرية الكفر والردة فرتى الواحد منهم يعرب عن اعتقاده الباطل يف 

دميقراطية واإلباحية والفساد وآخر عن معتقده احللويل وآخريشكك مثال يف مسألة تعدد ال
الزوجات ويقول بأنه ظلم للمرأة وآخر يعرب عن استيائه من حنر الكباش يف األعياد وهي ظلم 
للحيوان وآخر....اخل . وكل يفصح ويعرب وبطالقة عن معتقده إال عقيدة أهل السنة 

حمفوظ من طرف الدولة فكم من شاب احنرف وارتد بسبب ما ينشر واجلماعة .وكل ذلك 
يف وسائل اإلعالم اخلبيثة ويعتقد أن هذا الدين الذي يهني املرأة ويهني احليوان ومينع اإلنسان 
من حرية التعبريـ يف زعمه ـ ...اخل فإنه دين ال يصلح أن حيكم الناس ألنه دين رجعية وختلف 

 والعياذ باهلل تعاىل وهذا الكالم ليس بدعا من القول بل واهلل الذي وما إىل ذلك والعياذ باهلل
ال إله إال هو إنه يقال يف اجملالس وعند نشرات األنباء واللقاءات اللئيمة وغري ذلك نسأل 

 اهلل السالمة والعافية .

مث ترى األنظمة حتمي هذه الردة اجلاحمة وتفاخر هبا بدعوى أهنا ختدم الدميقراطية 
 فرة والشفافية واحلرية فقاتلكم اهلل يا أعداء اهلل .الكا

وهاهم اآلن يرخصون لكل من يريد الطعن واإلستهزاء بالدين بأن يتقدم إىل وسائل 
اإلعالم ليديل مبا حيمل من سم ناقع ويبثه يف أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم واهلل تعاىل يقول 

َفرُ  اللَّهِ  آيَاتِ  َسِمعآُتمآ  ِإَذا نآ أَ  الآِكَتابِ  ِفي َعَليآُكمآ  نَ زَّلَ  َوَقدآ ) َزأُ  ِبَها يُكآ تَ هآ  َفال ِبَها َوُيسآ
ُعُدوا  الآُمَناِفِقينَ  َجاِمعُ  اللَّهَ  ِإنَّ  ِمث آُلُهمآ  ِإذاً  ِإنَُّكمآ  َغيآرِهِ  َحِديثٍ  ِفي َيُخوُضوا َحتَّى َمَعُهمآ  تَ قآ

 (.818: النساء سورة)( َجِميعاً  َجَهنَّمَ  ِفي َوالآَكاِفرِينَ 

فتأمل يا عبد اهلل هذا جمرد اجللوس معهم يف جملس الكفر واإلستهزاء والطعن يف آيات 
اهلل سبحانه قد أكفرهم اهلل تعاىل فما بالك باستدعائهم والرتخيص هلم وإكرامهم ومحايتهم 

 أليس يدخل من باب األوىل؟ .

فدل هبذا على ( ِمث آُلُهمآ  ِإذاً  ِإنَُّكمآ )(  117/ ص 5قال القرطيب رمحه اهلل يف التفسري)ج
وجوب اجتناب أصحاب املعاصي إذا ظهر منهم منكر ألن من مل جيتنبهم فقد رضي فعلهم 

فكل من جلس يف معصية ومل  (ِمث آُلُهمآ  ِإذاً  ِإنَُّكمآ : )والرضا بالكفر كفر .قال اهلل عز وجل
باملعصية وعملوا  ينكر عليهم يكون معهم يف الوزر سواء وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا

 هبا فإن مل يقدرعلى النكري عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حىت ال يكون من أهل هذه اآلية(.



 

 (58) منرب التوحيد واجلهاد

 نثر الدر في تفنيد شبهة كفر دون كفر
 

وقد سئل الشيخ سليمان بن عبد اهلل بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحهم اهلل 
من : "موعن قول النيب صلى اهلل عليه وسل (ِمث آُلُهمآ  ِإذاً  ِإنَُّكمآ )مجيعاعن معىن قوله تعاىل 

إن معىن اآلية على ظاهرها وهو أن " :فقال رمحه اهلل "جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله
الرجل إذا مسع آيات اهلل يكفر هبا ويستهزأ هبا فجلس عند الكافرين املستهزئني من غري إكراه 
وال إنكار وال قيام عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه فهو كافر مثلهم وإن مل يفعل فعلهم 

 ألن ذلك يتضمن الرضا بالكفر والرضا بالكفر كفر .

وهبذه اآلية وحنوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله فإن ادعى أن يكره 
 ] ."ذلك بقلبه مل يقبل منه ألن احلكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا

 .[ 11ـ 17جمموعة التوحيد ص

 َسِمعآُتمآ  ِإَذا َأنآ  الآِكَتابِ  ِفي َعَليآُكمآ  نَ زَّلَ  َوَقدآ وقوله ) : "قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل
َفرُ  اللَّهِ  آيَاتِ  َزأُ  ِبَها يُكآ تَ هآ ُعُدوا َفال ِبَها َوُيسآ (  َغيآرِهِ  َحِديثٍ  ِفي َيُخوُضوا َحتَّى َمَعُهمآ  تَ قآ

رضيتم باجللوس ( أي إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم و 818 اآلية من: النساء سورة)
معهم يف املكان الذي يكفر فيه بآيات اهلل وينتقص هبا وأقررمتوهم على ذلك فقد 

 .[ 818/ ص 8تفسريابن كثري ج ] ."شاركتموهم يف الذي هم فيه

فهؤالء احلكام الذين ينافح عنهم وبعدما تقدم وما هو معلوم من ترخيصهم ألهل 
 وإعالمهم ما القول فيهم.؟ الكفر والردة أن يبثوا مسومهم على جمالسهم

 هل هم راضون بالكفر أم ال ؟

فإن قيل إن الرضى هنا هو الرضى القليب قلنا بأي دليل قلتم هذا ويكفي كالم الشيخ 
فإن ادعى أن يكره ذلك بقلبه مل يقبل منه ألن احلكم على الظاهر وهو قد أظهر "سليمان 

 ."الكفر فيكون كافرا

رائيلَ  بَِني ِمنآ  َكَفُروا نَ الَِّذي لُِعنَ ) :قال تعاىل  َمرآَيمَ  ابآنِ  َوِعيَسى َداُودَ  ِلَسانِ  َعَلى ِإسآ
ا ِبَما َذِلكَ  نَ  ال يَ عآَتُدوَن َكانُوا وََكانُوا َعَصوآ  َكانُوا َما لَِبئآسَ  فَ َعُلوهُ  ُمنآَكرٍ  َعنآ  يَ تَ َناَهوآ

َعُلونَ   (.81: املائدة سورة( )يَ فآ

خرّج أبو داود عن عبد اهلل بن مسعود "(:  811 / ص1قال القرطيب يف التفسري) ج 
إن إول النقص على بين إسرائيل كان الرجل : "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : "قال

يا هذا اتق اهلل ودع ما تصنع فإنه ال حيل لك مث يلقاه من الغد  : "أول ما يلقى الرجل فيقول
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ما فعلوا ذلك ضرب اهلل قلوب بعضهم فال مينعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فل
رائيلَ  بَِني ِمنآ  َكَفُروا الَِّذينَ  لُِعنَ ) :ببعض مث قال  َمرآيَمَ  ابآنِ  َوِعيَسى َداُودَ  ِلَسانِ  َعَلى ِإسآ

ا ِبَما َذِلكَ   ." (78 اآلية من: املائدة سورة( )فَاِسُقونَ ) إىل قوله (يَ عآَتُدوَن  وََكانُوا َعَصوآ

م كانوا ينهون عن املنكر مث ال مينعهم ذلك أن يكونوا جلساء العصاة فهؤالء لعنوا ألهن
فيؤاكلوهم ويعاشروهم وال يوجد هنا ما يدل على رضاهم القليب مبا كانوا يفعلون ألهنم قد 

 هنوهم من قبل ومعلوم أن الراضي عن شيء كيف يكون غري راض به ؟.

ققتم على قلوهبم لرتوا إن كانوا  هال ش "مث نقول هلم أنتم حينما نكفر احلكام تقولون 
 ، فهل أنتم تشقون عن بطوهنم لتعرفوا إن كانوا راضني أم ال ؟ "كفارا أم ال 

 هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني .

ويكفرون أيضا من باب استهزائهم : "قال الشيخ أبو حممد املقدسي حفظه اهلل ورعاه
عرب الصحافة أو االذاعة أو التلفاز وترخيصهم لكل مستهزئ به  بدين اهلل تعالى وشرائعه

وغريها من املؤسسات اإلعالمية اإلباحية الكافرة اليت محوها وحرسوها بقوانينهم وعساكرهم 
. 

زِئُونَ  ُكنآُتمآ  َوَرُسوِلهِ  َوآيَاتِهِ  َأبِاللَّهِ  ُقلآ ) : وقد قال اهلل تبارك وتعاىل تَ هآ  َقدآ  تَ عآَتِذُروا ال َتسآ
 (11 اآلية من: التوبة سورة)( َماِنُكمآ ِإي بَ عآدَ  َكَفرآتُمآ 

وهذه اآليات نزلت يف أناس كانوا مسلمني يصلون ويصومون ويزكون وخرجوا يف غزوة 
أعظم غزوات املسلمني ومع هذا كفرهم اهلل عز وجل ملا صدرت منهم كلمات استهزؤوا فيها 

وقد جعلوه العوبة وهزؤا  لبفظة كتاب اهلل فكيف بأراذل اخللق الذين ال يرجون لدين اهلل وقارا
 لكل ساقط وساقطة واختذوه وراءهم ظهريا .

وأعظم من ذلك كله أن ينزلوه منزلة قوانينهم وتشريعاهتم الساقطة فيصوتوا عليه 
ويتشاوروا يف أوامره ونواهيه مع العلمانيني والنصارى واملالحدة فهل مث أعظم استهزاء 

ني عن عساكر الشرك وأنصار القوانني كشف شبهات اجملادل  ] "واستخفافا من هذا 
 .[81ص

فالدين عندهم آخر شيء يتطرق إليه فهاهم إذا سب اهلل تعاىل أو الدين أو النيب صلى 
اهلل عليه وسلم وكأن شيئا مل حيدث بينما لو تداس صورة طاغوت أو يسب فيعرض ساب 

وهو هبذا  الذات احلاكمة للمحاكمة والسجن لسنني ال لشيء إال ألنه سب الطاغوت
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خمالف للقانون ومشاغب وعدو لألمن الوطين وما إىل ذلك بينما لو سب اهلل تعاىل أو دينه 
أو نبيه صلى اهلل عليه وسلم فالساب ممكن يكون يف حالة غضب وال يدري ما يقول ومل 
يتمالك أعصابه أو أنه سيء الرتبية فهو معذور بسوء تربيته فأي انتقاص لدين اهلل هذا باهلل 

 ليكم.؟؟ع

وليس رضاهم بالكفر ينطوي حتت ما ذكرنا فقط فالقاعدة عامة فالتشريع من دون اهلل 
أيضا رضا بالكفر وطاعة الكفار رضا بالكفر وغري ذلك وما ذكرناه ما هو إال على سبيل 

 املثال ال احلصر نسأل اهلل السالمة والعافية.

املشركني ومعاونتهم ومظاهرهتم الدليل اخلامس: ومن أدلة كفرهم أيضا وردهتم مواالة 
على املوحدين وهذا كفر أكرب ناقل عن امللة ومواالة الكفار يعين عدم تكفريهم والكفر هبم 

ُفرآ  َفَمنآ )  :والكفر بالطاغوت ركن التوحيد بل قدمه اهلل تعاىل على االميان فقال  َيكآ
ِمنآ  بِالطَّاُغوتِ  َسكَ  فَ َقدِ  بِاللَّهِ  َويُ ؤآ َتمآ ( َعِليمٌ  َسِميعٌ  َواللَّهُ  َلَها انآِفَصامَ  ال الآُوث آَقى رآَوةِ بِالآعُ  اسآ

( فمن مل يكفر بالطاغوت فليس مبوحد وإن زعم أنه مؤمن.قال 151 اآلية من: البقرة سورة)
أي من خلع األنداد واألوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من “ ابن كثري 

َسكَ  فَ َقدِ )حده وشهد أن ال إله إال هو دون اهلل ووحد اهلل فعبده و  َتمآ ( الآُوث آَقى بِالآُعرآَوةِ  اسآ
تفسري القرآن  ] ". "أي فقد ثبت يف أمره واستقام على الطريقة املثلى والصراط املستقيم 

 .[ 181/ ص8العظيم ج 

شرك واملؤمن املوحد مأمور مبواالة املؤمنني املوحدين وإبداء العداوة والبغضاء لكل كافر م
أبدا حىت يؤمن باهلل وحده وهذه ملة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصالة والسالم اليت أمرنا 

: البقرة سورة( ) نَ فآَسهُ  َسِفهَ  َمنآ  ِإالَّ  ِإب آَراِهيمَ  ِملَّةِ  َعنآ  يَ رآَغبُ  َوَمنآ ): باتباعها واهلل تعاىل يقول
 ( .838 اآلية من

 َقدآ ): ا هو الرباءة من الكفر وأهله قال تعاىلوهذه امللة السمحة من أعظم ما فيه
َوةٌ  َلُكمآ  َكاَنتآ  ِمِهمآ  قَاُلوا ِإذآ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  ِإب آَراِهيمَ  ِفي َحَسَنةٌ  ُأسآ  َوِممَّا ِمنآُكمآ  بُ َرآءُ  ِإنَّا ِلَقوآ

نَ َنا َوبََدا ِبُكمآ  َكَفرآنَا اللَّهِ  ُدونِ  ِمنآ  تَ عآُبُدونَ  َنُكمُ  بَ ي آ ِمُنوا َحتَّى َأبَداً  َوالآبَ غآَضاءُ  َداَوةُ الآعَ  َوبَ ي آ  تُ ؤآ
َدهُ  بِاللَّهِ  (. وهذه اآلية هي الفيصل بني أهل التوحيد وأهل 1 اآلية من: املمتحنة سورة) ( َوحآ

 الشرك والتنديد وهلذا فكلمة التوحيد ال إله إال اهلل حتمل شقني: 

 نفي )ال إله(.

 )إال اهلل( . إثبات
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 لطواغيت واألنداد واألرباب .فهي تنفي اآلهلة وا

 وتثبت القصد والتعظيم واكحمبة واخلوف والرجاء .

 يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل  : "قال الشيخ حممد بن سعيد القحطاين

ليس للقلوب سرور وال لذة تامة إال يف حمبة اهلل والتقرب إليه مبا حيبه وال متكن حمبته "
وهي ملة إبراهيم عليه  "ال إله إال اهلل  "سواه وهذا حقيقة إال باإلعراض عن كل حمبوب 

حممد  "السالم وسائر األنبياء واملرسلني صالة اهلل وسالمه عليهم أمجعني( أما شقها الثاين 
فمعناه جتريد متابعته صلى اهلل عليه وسلم فيما أمر واإلنتهاء عما هنى عنه وزجر  "رسول اهلل 

. 

 والء وبراء نفيا وإثباتا . "ال اهلل ال إله إ "ومن هنا كانت 

 .[11الوالء والرباء يف اإلسالم ص] "وبراء من كل طاغوت عبد من دون اهلل 

أصل دين اإلسالم  "وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل: 
 وقاعدته أمران: 

الة فيه و تكفري األول: األمر بعبادة اهلل وحده ال شريك له والتحريض على ذلك واملوا
 من تركه.

الثاين: اإلنذار عن الشرك يف عبادة اهلل والتغليظ يف ذلك واملعاداة فيه وتكفري من فعله 
 ." 

قلت حكام العصر اليوم مل يقيموا أصل دين اإلسالم وقاعدته املتمثلة يف األمر بعبادة 
الشرك والتغليظ فيه اهلل والتحريض على ذلك واملواالة فيه وتكفري من تركه واإلنذار عن 

واملعاداة فيه وتكفري من فعله فإذا ذهبنا إىل األمر األول فهم ال يعبدون اهلل وحده ال شريك 
له وال حيرضون على ذلك وال يوالون فيه بل يوالون الكفار واملرتدين واملشركني وال يكفرون 

ثاين فهم محاة للشرك من ترك العبادة هلل تعاىل وحده ال شريك له وإذا ذهبنا إىل األمر ال
والقبب والقبور اليت تعبد من دون اهلل ومحاة لقبة الربملان اليت تعبد من دون اهلل وإهلها هو 

 الدستور فأي توحيد هذا الذي يوحدون اهلل تعاىل به.
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 َأنِ  َرُسوالً  أُمَّةٍ  ُكلِّ  ِفي بَ َعث آَنا َوَلَقدآ ): هذا دين اإلسالم ودين مجيع املرسلني قال تعاىل
َتِنُبوا اللَّهَ  اعآُبُدوا  :( وقال صلى اهلل عليه وسلم31 اآلية من: النحل سورة)(  الطَّاُغوتَ  َواجآ

فالدين واحد وإن  "األنبياء إخوة عالت: "وقال أيضا "نحن معشر األنبياء ديننا واحد"
اختلفت الشرائع ولكل شريعة فشريعة موسى غري شريعة عيسى وغري شريعة حممد صلى اهلل 

يهم وسلم وشريعة عيسى غري شريعة حممد صلى اهلل عليه وسلم لكن الدين واألصل واحد عل
َنا )َوَلَقدآ : لقوله تعاىل َتِنُبوا اللَّهَ  اعآُبُدوا َأنِ  َرُسوالً  ُأمَّةٍ  ُكلِّ  ِفي بَ َعث آ  .الطَّاُغوَت( َواجآ

اعلم  " :قال الشيخ سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب رمحهم اهلل مجيعا
رمحك اهلل أن اإلنسان إذا أظهر للمشركني املوافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة هلم 
ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم وحيب اإلسالم 
واملسلمني هذا إذا مل يقع منه إال ذلك فكيف إذا كان يف دار منعة واستدعى هبم ودخل يف 

املوافقة على دينهم الباطل وأعاهنم عليه بالنصرة واملال وواالهم وقطع املواالة  طاعتهم وأظهر
بينه وبني املسلمني وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعدما كان من جنود اإلخالص 

 والتوحيد وأهله.

فإن هذا ال يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة هلل ولرسوله صلى اهلل عليه 
 .ا ـ هـ . "وسلم... 

وقد يقول قائل إن احلكام اليوم مل يظهروا موافقة املشركني لدينهم خوفا منهم ومداراة 
 هلم ومداهنة لدفع شرهم حىت يكفروا .

قلنا حكامكم أظهروا موافقة املشركني لدينهم فالدين كما أسلفت كلمة عامة وال تطلق 
نات أخرى كثرية جدا وضعية وإن  على دين اإلسالم والنصرانية واليهودية فقط بل هناك ديا

كانت الثالثة األوىل هلا أصل مساوي ولكنها حرفت إال اإلسالم فإنه اخلالد وهو دين التوحيد 
الذي حفظه املوىل جل جالله من فوق سبع مساوات وأما الديانات األخرى فهي وضعية 

نها)اشرتى( )كية( أرضية من وضع البشر ومنها دين اإلشرتاكية ورحم اهلل من قال ملا سئل ع
ومنها دين القومية ومنها دين الدميقراطية ومنها دين السيخية ومنها دين البوذية ومنها ومنها 
الكثري الكثري فكل تلك أديان ابتغيت غري اإلسالم دينا وحكامكم وافقوهم أيضا ليس خوفا 

وىل قال منهم فحسب بل حبا هلم وحلضارهتم الواهية وهذا يدخل يف تكفريهم من باب األ
 "سليمان بن عبد اهلل بن الشيخ حممد رمحهم اهلل يف شرح قول ابن عباس رضي اهلل عنهما: 

هذا بيان لالزم اكحمبة يف اهلل وهو املواالة فيه إشارة إىل أنه ال يكفي يف  "وواىل يف اهلل  "قوله 
واإلكرام ذلك جمرد احلب بل البد مع ذلك من املواالة اليت هي الزم احلب وهي النصرة 

هذا بيان لالزم البغض يف اهلل وهو  "وعادى يف اهلل  "والكون مع اكحمبوبني باطنا وظاهرا وقوله 
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املعاداة فيه أي إظهار العداوة بالفعل كاجلهاد ألعداء اهلل والرباءة منهم والبعد عنهم باطنا 
: مه كما قال تعاىلوظاهرا إشارة إىل أنه ال يكفي جمرد بغض القلوب بل البد من اإلتيان بالز 

َوةٌ  َلُكمآ  َكاَنتآ  َقدآ ) ِمِهمآ  قَاُلوا ِإذآ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  ِإب آَراِهيمَ  ِفي َحَسَنةٌ  ُأسآ  ِمنآُكمآ  بُ َرآءُ  ِإنَّا ِلَقوآ
ا نَ َنا َوبََدا ِبُكمآ  َكَفرآنَا اللَّهِ  ُدونِ  ِمنآ  تَ عآُبُدونَ  َوِممَّ َنُكمُ  بَ ي آ  َحتَّى َأبَداً  ءُ َوالآبَ غآَضا الآَعَداَوةُ  َوبَ ي آ

ِمُنوا َدهُ  بِاللَّهِ  تُ ؤآ  .[371تيسري العزيز احلميد ص  ]( 1 اآلية من: املمتحنة سورة( ) َوحآ

ومع الوقوف على آية املمتحنة اليت فصلت ملة إبراهيم عليه السالم تفصيال كافيا شافيا 
يا سنذكر أقوال وإغاظة لعلماء البالط والسلطان الذين باعوا دينهم بعرض من احلياة الدن

أئمة التفسري يف هذه اآلية العظيمة اليت ما عرفوها وقدروها حق قدرها وما عملوا هبا وإن 
 عرفوها نعوذ باهلل من اخلذالن .

يقول تعاىل لعباده املؤمنني الذين أمرهم مبصارمة  : "قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل
َوةٌ  َلُكمآ  َكاَنتآ  َقدآ ) الكافرين وعداوهتم وجمانبتهم والتربي منهم  ِإب آَراِهيمَ  ِفي َحَسَنةٌ  ُأسآ

ِمِهمآ  قَاُلوا ِإذآ )  ( أي أتباعه الذين آمنوا معه1 اآلية من: املمتحنة سورة( ) َمَعهُ  َوالَِّذينَ   ِلَقوآ
 ُدونِ  ِمنآ  تَ عآُبُدونَ  َوِممَّا( أي تربأنا منكم ) 1 اآلية من: املمتحنة سورة( ) ِمنآُكمآ  بُ َرآءُ  ِإنَّا

نَ َنا َوبََدا( أي بدينكم وطريقكم ) 1 اآلية من: املمتحنة سورة)(  ِبُكمآ  َكَفرآنَا اللَّهِ  َنُكمُ  بَ ي آ  َوبَ ي آ
وقد شرعت العداوة والبغضاء ( يعين 1 اآلية من: املمتحنة سورة( ) َأبَداً  َوالآبَ غآَضاءُ  الآَعَداَوةُ 

ِمُنوا َحتَّى ) أ منكم ونبغضكممن اآلن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم فنحن أبدا نترب   تُ ؤآ
َدهُ  بِاللَّهِ  أي إىل أن توحدوا اهلل فتعبدوه وحده ال شريك  (1 اآلية من: املمتحنة سورة( ) َوحآ

 .[111/ص  1تفسري القرآن العظيم ج]. "له وختلعوا ما تعبدون معه من األنداد واألوثان 

نبتهم والتربي منهم أمر من اهلل تعاىل إذن فيا عباد اهلل إن مصارمة الكفار وعداوهتم وجما
ومن مل  "مسعنا وعصينا  : "والكافر يقول "مسعنا وأطعنا  : "وإذا أمر اهلل تعاىل فاملؤمن يقول

يعاِد املشركني ومل يبغضهم ال يكون قد تأسى بسيدنا ابراهيم عليه السالم وبالتايل فقد سفه 
َسهُ  َسِفهَ  َمنآ  ِإالَّ  ِإب آَراِهيمَ  ِملَّةِ  َعنآ  يَ رآَغبُ  َوَمنآ ) :نفسه بنص اآلية  من: البقرة سورة( ) نَ فآ

 ( والسؤال املطروح وبكل قوة: 838 اآلية

 أين موضع وحمل حكام العصر من هذه اآلية الكرمية ؟

فمخجل أن يقال إهنم موحدون مقتدون مبلة إبراهيم عليه السالم مث تراهم جهارا كيف 
اغيت الشرق والغرب وخمجل أيضا أن تراهم يثنون على حينون رؤوسهم أمام أسيادهم من طو 

رؤوس الكفر يف العامل وميدحوهنم وخمجل أيضا أن تراهم يسارعون إىل حضور املؤمترات 
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الساقطة بدعوة من أرباهبم الذين يعبدوهنم من دون اهلل تعاىل بدعاوى عديدة كدعوى 
 اإلسالم . حقوق االنسان ودعوى حماربة اإلرهاب الذي يقصد به حماربة

ويندى جبينك ملا تسمع أن قاعدة عسكرية أمريكية كانت أو غريها قد نصبت خيامها 
على أرض من أراضي اإلسالم ال لشيء إال لتطلق جيوشها غازية أهل التوحيد الذين يقولون 

 ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .

ر حالل دمه وماله وهذا ما طبق يف دولة ويتقطع قلبك ملا تسمع أن موحدا قتل بكاف
يف  -ظلما وزورا–التوحيد األمريكي الصهيوين املسماة السعودية عندما نفذ حد احلرابة 

شباب من خرية شباب اإلسالم ألهنم قاتلوا اكحمتل الصائل وهذا جهاد دفع أي واجب عيين 
ال يقتل مسلم : "يه وسلموعلماء هذه الدولة أظن أهنم مل يبلغهم حديث النيب صلى اهلل عل

أو بلغهم لكنهم مل يفهموه ألنه خيالف دين طواغيتهم فهو متعارض مع شريعة  "بكافر
طاغيتهم وبالتايل ال يعمل به فقاتلهم اهلل وأخزاهم، فأخشى أن يقولوا هذا حديث ضعيف 

 ألنه خمالف لشريعة الطاغوت، قبحه اهلل .

وألعدائه موالون وأما عمالؤهم فصدق فيهم  إن هؤالء الطواغيت ألولياء اهلل حماربون
 عليهم من اهلل ما يستحقون. "هؤالء خوارج على املوحدين مرجئة للكافرين  : "قول القائل

....وهذه األسوة  : "(188ص 1قال صاحب اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن )ج
عليه السالم إسوة  مقيدة يف التربي من املشركني وإشراكهم وهو مطرد يف كل ملة ويف نبينا

 . "حسنة على اإلطالق يف العقائد ويف أحكام الشرع كلها 

يقول تعاىل ذكره للمؤمنني به من أصحاب رسول اهلل صلى  "قال الطربي يف تفسريه: 
قدوة حسنة يف إبراهيم  : "اهلل عليه وسلم قد كانت لكم أيها املؤمنون إسوة حسنة يقول

ِمِهمآ  قَاُلوا ِإذآ ) : وقوله : "وقال "عه من أنبياء اهلل .... خليل الرمحن تقتدون به والذين م  ِلَقوآ
ا ِمنآُكمآ  بُ َرآءُ  ِإنَّا حني  : "( يقول1 اآلية من: املمتحنة سورة( ) اللَّهِ  ُدونِ  ِمنآ  تَ عآُبُدونَ  َوِممَّ

 أيها القوم إنا براء منكم ومن الذين "قالوا لقومهم الذين كفروا باهلل وعبدوا الطاغوت 
 تعبدون من دون اهلل من اآلهلة واألنداد .

نَ َنا َوبََدا ِبُكمآ  َكَفرآنَا) : وقوله َنُكمُ  بَ ي آ ِمُنوا َحتَّى َأبَداً  َوالآبَ غآَضاءُ  الآَعَداَوةُ  َوبَ ي آ  بِاللَّهِ  تُ ؤآ
َدهُ  ( يقول جل ثناؤه خمربا عن قيل أنبيائه لقومهم الكفرة  1 اآلية من: املمتحنة سورة( ) َوحآ

أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر باهلل وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون اهلل بكم .كفرنا 
أن تكون حقا وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا على كفركم باهلل وعبادتكم ما سواه 
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حىت تصدقوا باهلل وحده فتوحدوه  : "وال صلح بيننا وال هوادة حىت تؤمنوا باهلل وحده يقول
 . "لعبادة وتفردوه با

آمنا بكم وأقررنا ما كنتم وما أنتم عليه من الكفر باهلل  : "وطواغيت الزمان يقولون
وصدقنا عبادتكم لغري اهلل وظهر بيننا وبينكم احلب والود واألخوة والتطبيع معكم 

 واإلستسالم لكم واإلنقياد لدينكم . 

قر األمم امللحدة اإلجتماع مب -زعموا–أليس طاغوت اجلزيرة هو من قام مببادرة 
خبصوص ما يعرف لبوار األديان وأن الكل إخوة فاليهودي أخو املسلم والنصراين أخو 
املسلم والبوذي أخو املسلم والكل إخوة وقد تبني لنا ماذا قال اخلليل عليه السالم والذين 

نَ َنا َوبََدا ِبُكمآ  َكَفرآنَا: ) معه لقومهم الكفرة َنُكمُ  بَ ي آ ِمُنوا َحتَّى َأبَداً  َوالآبَ غآَضاءُ  َوةُ الآَعَدا َوبَ ي آ  تُ ؤآ
َدهُ  بِاللَّهِ  ويلزم من القول لبوار األديان هذا واألخوة ( 1 اآلية من: املمتحنة سورة) ( َوحآ

اإلنسانية القول بتحرمي اجلهاد وقد حرموه وعطلوه و تعطيل عقيدة الوالء والرباء أي تعطيل 
 .!!!!! " كفر دون كفر" ذا كله عند هؤالءاإلسالم كلية وملة إبراهيم اخلليل وه

ملا هنى تعاىل  "( 311ص 1.)ج "الفتوحات اإلهلية  "قال اجلمل الشافعي يف تفسريه 
 اآلية من: عمران آل سورة( )... تـَتَِّخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا): عن مواالة الكفار بقوله

من الكفار أي فينبغي لكم يا التربي ة أمته وأن سريته وسري اآلية ذكر قصة إبراهيم ( 887
 سورة( ) ِلَقو ِمِهم ... قَاُلوا ِإذ  ) : قوله أيضا : "إىل أن قال "أمة حممد أن تقتدوا بإبراهيم وأمته 

أي الكفار  )لَِقو ِمِهم (( أي مع أهنم كانوا أقل منكم وأضعف وقوله 1 اآلية من: املمتحنة
ومع ذلك مل يبالوا هبم بل وهلم فيهم أرحام وقرابات .... وقد كانوا أكثر من عدوكم وأقوى

ا ِمنآُكمآ  بُ َرآءُ  ِإنَّا)  . وقوله تربؤوا منهم  من: املمتحنة سورة( ) اللَّهِ  ُدونِ  ِمنآ  تَ عآُبُدونَ  َوِممَّ
( أي ظهر بيننا  َوبََدا) قوله  : "إىل أن قال "( أي ال نعتد بشأنكم وال بشأن آهلتكم 1 اآلية

العداوة وهي املباينة يف االفعال بأن يعدو كل على اآلخر وقوله والبغضاء وهي املباينة  وبينكم
 "( أي على الدوام  َوبََدابالقلوب للبغض العظيم وملا كان ذلك قد يكون سريع الزوال قالوا ) 

 . 

 َلُكمآ  َكاَنتآ  َقدآ ): وقوله تعاىل : "(131ص  3قال اجلصاص يف أحكام القرآن )ج
َوةٌ  ) ( اآلية وقوله 1 اآلية من: املمتحنة سورة( ) ..َمَعهُ  َوالَِّذينَ  ِإب آَراِهيمَ  ِفي َحَسَنةٌ  ُأسآ

فأمر اهلل الناس بالتأسي هبم يف إظهار قيل فيه األنبياء وقيل الذين آمنوا معه  َمَعُه ( َوالَِّذينَ 
 اللَّهِ  ُدونِ  ِمنآ  تَ عآُبُدونَ  َوِممَّا ُكمآ ِمنآ  بُ َرآءُ  ِإنَّا)  بقوله معاداة الكفار وقطع املواالة بيننا وبينهم
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نَ َنا َوبََدا ِبُكمآ  َكَفرآنَا َنُكمُ  بَ ي آ ( 1 اآلية من: املمتحنة سورة) ( َأبَداً  َوالآبَ غآَضاءُ  الآَعَداَوةُ  َوبَ ي آ
 . " . هذا حكم قد تعبد المؤمنون بهف

ن ملة إبراهيم عليه تأمل جيدا أخي الكرمي يف هذه األقوال والسطور حتت اجلمل لتعلم أ
فهذا حكم قد تعبد  "السالم ليست كالما أو شعارا يرفع أو انتسابا بالغسم فقط بل هو 

 . " . المؤمنون به

فاملسألة ليست مسألة قرابة أو عالقة أو مصاهرة ولكن مسألة عقيدة إهنا مسألة إميان 
من توىل الكفار من أو كفر فإما تويل للكفار وإما تربي منهم وسنذكر األدلة على كفر 

 الكتاب والسنة بإذن اهلل .

وقد ذكرت اآلن أقواال لبعض املفسرين ولوال خشية اإلطالة لذكرت أقواال أخرى كثرية 
جدا يف تفسري هذه اآلية الكرمية لكن وبعد كل هذا ترى املرقعني للطواغيت رغم قراءهتم 

جملالس إذا ذكرت هذه اآلية وبينت لآلية وأقوال أهل العلم فيها وما إىل ذلك وصوالهتم يف ا
خمالفة احلكام هلا وهم يعلمون هذا جيدا ينفرون كاحلمر املستنفرة اليت فرت من قسورة 

هذه اآلية ال نستطيع تطبيقها يف عصرنا هذا ألننا  "ويقولون بكل تبجح وقلة حياء 
نده دولة مستضعفون والنيب صلى اهلل عليه وسلم ملا نزلت عليه كان يف قوة وشوكة وع

إسالمية أما حنن اآلن فإن جهرنا هبا يف وجوه الكفار فسنموت جوعا ونقاطع وحنارب 
وقد مسعت مثل هذا الكالم مباشرة  "...إخل واإمنا املصلحة تقتضي أن حنتفظ هبا يف القلب 

إذا حاربنا أمريكا فسنموت جوعا فنحن ال  "بعد نقاش مع بعضهم وقال يل فيما معناه: 
هذا معىن كالمه يف اجلملة وهذا كالم يف  "ا نلبس ونأكل وتريد جهاد أمريكا منلك حىت م

ألنه جاهل  "سالم عليكم  "احلقيقة ال يتطلب منا الرد بل الواجب أن يقال هلذا القائل 
( َسالماً  قَاُلوا الآَجاِهُلونَ  َخاطَبَ ُهمُ  َوِإَذاوعباد الرمحن الذين ذكرهم املوىل تعاىل من صفاهتم )

 ( لكن البأس أن نفض أفواههم بكلمات خفيفة كقولنا هلم 13 اآلية من: الفرقان ةسور )

وهل إبراهيم عليه السالم والذين معه ملا جهروا هبا كانوا يف قوة ومنعة وشوكة أم كانوا 
قلة قليلة يعدون على األصابع؟ .وبعده النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا جهر بدعوته يف وجوه 

 يف مكة هل كان ذا قوة ومنعة وشوكة أم كان مستضعفا؟.الكفار من قريش 

 . "بل جهروا هبا وهم مستضعفون  : "وإجابتهم اليت ال مفر منها وال شك أهنم يقولون

إذن فهل خفيت املصلحة على أنبياء اهلل تعاىل الذين يقولون احلق وهم املعصومون من 
بكم .مث إذا احتفظتم هبا يف القلب اخلطأ مبا أهنا ظهرت لكم واقتضت منكم إبطاهنا يف قلو 
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وواليتموهم بدعوى املصلحة ظاهرا فهل سنشق على قلوبكم ملعرفة أنكم تبغضوهنم بقلوبكم 
 ومىت ستعلنون براءتكم منهم.؟؟

واآلية صرحية الداللة فقد ذكر اهلل تعاىل العداوة والبغضاء والعداوة كما تقدم هي املباينة 
اينة بالقلوب للبغض العظيم ولو تعادوهم ومل تبغضوهم فاعلموا يف األفعال والبغضاء هي املب

أنكم مل حتققوا ملة ابراهيم بعد . ولو تبغضوهم ومل تعادوهم فاعلموا أنكم مل حتققوا ملة 
إبراهيم بعد لوضوح اآلية وصراحتها .وعند هذا نقطع دابرهم قطعهم اهلل ونفض أفواههم. 

س لبجة بل نفاق وزندقة والعياذ باهلل فأين أنتم من وأما خوفكم من الفقر واجلوع فهذا لي
ُتمآ  َوِإنآ ) : قوله تعاىل َلةً  ِخفآ ِلهِ  ِمنآ  اللَّهُ  يُ غآِنيُكمُ  َفَسوآفَ  َعي آ  من: التوبة سورة) ( َشاءَ  ِإنآ  َفضآ

 (.17 اآلية

لَِياءَ أَ  َوالنََّصاَرى الآيَ ُهودَ  تَ تَِّخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا): قال تعاىل لَِياءُ  بَ عآُضُهمآ  وآ  َأوآ
ُهمآ  فَِإنَّهُ  ِمنآُكمآ  يَ تَ َولَُّهمآ  َوَمنآ  بَ عآضٍ  ِدي ال اللَّهَ  ِإنَّ  ِمن آ مَ  يَ هآ : املائدة سورة( )الظَّاِلِمينَ  الآَقوآ

( وهذه اآلية واضحة وهي على ظاهرها وهي نص يف أن من يتوىل اليهود والنصارى فهم 58
 . "من مجلتهم  "منهم أي 

 فَِإنَّهُ ) : "ولإلمام القرطيب رمحه اهلل كالم نفيس يكتب مباء من ذهب فقال رمحه اهلل
ُهمآ  وكان الذي بني تعاىل أن حكمه كحكمهم وهو مينع إثبات املرياث للمسلم من املرتد  (ِمن آ

 َوال: ) توالهم ابن أيب مث هذا احلكم باق إىل يوم القيامة يف قطع املواالة وقد قال تعاىل
( وقال تعاىل يف آل 883 اآلية من: هود سورة( ) النَّارُ  فَ َتَمسَُّكمُ  ظََلُموا الَِّذينَ  ِإَلى رآَكُنوات َ 

ِمُنونَ  يَ تَِّخذِ  ال): عمران لَِياءَ  الآَكاِفرِينَ  الآُمؤآ ِمِنينَ  ُدونِ  ِمنآ  َأوآ  من: عمران آل سورة( ) الآُمؤآ
لَِياءُ  ُضُهمآ بَ عآ  ( وقد مضى القول فيه وقيل أن معىن )17 اآلية  من: املائدة سورة)(  بَ عآضٍ  َأوآ
ُهمآ  فَِإنَّهُ  ِمنآُكمآ  يَ تَ َولَُّهمآ  َوَمنآ . ) أي يف النصرة ( 58 اآلية ( 58 اآلية من: املائدة سورة( ) ِمن آ

أي ألنه قد خالف اهلل تعاىل ورسوله كما خالفوا ووجبت معاداته كما وجبت شرط وجوابه 
 1اجلامع ج  ]. " كما وجبت هلم فصار منهم أي من أصحاهبم.معاداهتم ووجبت له النار  

 .[ 818/ ص 

إذن فهذه اآلية حاكمة على حكام العصر الذين يتولون اليهود والنصارى وينصروهنم 
ويناصروهنم حاكمة عليهم بأهنم كفار مرتدون كيف ال وكل النصوص الشرعية تقضي 

حىت عند األكل والشرب وقص الشارب بوجوب التربي منهم وعداوهتم وبغضهم وخمالفتهم 
أنتم قلتم بتكفري احلكام  : "وإعفاء اللحية وغري ذلك وقد يقول قائل وحق له أن يقول
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فما هي صور توليهم للكفار  "أهنم يتولون الكفار من اليهود والنصارى  "املعاصرين ودليلكم 
 .؟؟ "من اليهود والنصارى . 

 سداد: اجلواب أن نقول وباهلل التوفيق وال

إن تكفرينا للحكام ليس من هذا الباب املسؤول عنه فقط وإمنا يكفرون من أبواب شىت 
ووجوه عدة ذكرنا بعضها يف صفحات الكتاب املاضية وسنذكر أوجها أخرى بإذن اهلل يف 

 الصفحات القادمة وتويل الكفار كفر لذاته وهو ناقل عن امللة .

والنصارى فسنذكر منها بعون اهلل تعاىل ما هو وأما صور تويل هؤالء الطواغيت لليهود 
ظاهر للعيان ومنها ما يكون قد أشكل على البعض بأنه تويل للكفار والواجب أن نزيل ذلك 

 : "اإلشكال بعلم وبصرية كما قال شيخنا احلبيب أبو حممد املقدسي حفظه اهلل ورعاه
ذلك التشويش مبراهم التوحيد معاجلة ذلك الرمد وإزالة  -إن شاء اهلل تعاىل-ومرادنا هنا

كشف شبهات اجملادلني عن عساكر الشرك   ].  "وبإمثد من أدلة الوحيني )الكتاب والسنة( 
 .[1وأنصار القوانني ص 

ومن ذلك اإلمتثال ألوامر اليهود والنصارى بكل قبول وانقياد ومنها اإلمتثال ألوامر 
أشد أنواع التويل املطلق هليئة الكفر األمم امللحدة والرجوع إليها عند التنازع وهذا من 

واإلحلاد العاملية فهاهي مثال مصر اليت تزعم أهنا دولة مسلمة متثثل أمر رهبا الذي تعبده من 
دون اهلل وهو إخوان القردةو اخلنازيريف تضييق اخلناق على أهلنا يف فلسطني فهاهي توايل 

وهذا جزء قد —كامب ديفيد–لألمة اليهود على أساس املعاهدة املقيتة اليت جلبت العار 
ظهر وما خيفى أشد وأشد ومن ذلك غلقها للحدود يف وجه الفلسطينني يف حرب غزة 

وهاهي كذلك اململكة  -املعاهدة–معاهدين وال جيوز اخرتاقها  -اليهود–األخرية ألهنم 
يعرفه كل الناس العربية السعودية )دولة التوحيد!( تأمتر بأمر أمريكا وتنتهي بنهي أمريكا وهذا 

فضال على أن يعرفه )العلماء( فهي البقرة احللوب ألمريكا اليت تدعم اليهود لضرب إخواننا 
يف بيت املقدس وأكنافه وتضرب إخواننا، إخواننا يف العراق وأفغانستان ...إخل مث يقول 

قائل فال أدري إن كان ال "إن كل مسلم يف العامل يتمىن أن حيكمه آل سعود...  : "البعض
يعرف جرائم آل سعود أم أن النعمة أنسته ذلك ومع هذا نسأل اهلل لناو له وجلميع املسلمني 

 اهلداية وحسن اخلتام.

ومن ذلك أيضا إقامة القواعد العسكرية الغربية على أراضي اإلسالم بدعوى اكحمافظة 
قامة القواعد على األمن واإلستقرار وحماربة اإلرهاب وغري ذلك من الشعارات الرباّقة وإ

اضربوا من شئتم من  : "العسكرية هذا يعين احتالل ألراضي اإلسالم ومعناه أن تقول للغرب
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أهل التوحيد ومىت شئتم وكيفما شئتم فنحن ههنا معكم يف خندق واحد وهو ضرب 
 . "اإلرهاب والتطرف 

اليت تدعي والقواعد العسكرية األمريكية خاصة جتدها يف كل بلدان العامل تقريبا وخاصة 
إهنا إسالمية وال خيفى على كل واحد منا خصوصا املتتبع لألخبار واجلرائد والصحف تلك 
اإلتفاقيات واملعاهدات بني دولتني أحدمها تدعي اإلسالم وأخرى كافرة أصلية كروسيا 
وأمريكا والصني وفرنسا وبريطانيا للتعاون العسكري وتبادل اخلربات ووضع اليد مع اليد 

اإلرهاب والتزمت وغري ذلك وهذا كله طبعا يف ظل سكوت أهل الفضيلة والعلم .بل  كحماربة
 واألمّر هو مباركتهم هلذا الفعل الفظيع، نسأل اهلل تعاىل السالمة والعافية.

وعلى رأسها السعودية قواعد الكفر متأل الصحراء  -دول اخلليج–فهاهي مثال الحصرا 
احلكام  –م وخمابراهتم على كل صغرية وكبرية يف البلد ويكفي هنا خمالفتهم وعيوهن

 "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب : "حلديث النيب صلى اهلل عليه وسلم -وعلماءهم
 واحلديث صريح وهو على ظاهره فأين أنتم يا علماء اجلزيرة؟! .

 " 31ـ 35اجلزيرة العربية ص خصائص  "قال الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد يف كتابه 
بعد أن ساق األحاديث الدالة على وجوب إخراج املشركني من جزيرة العرب قال عليه رمحة 

فهذه األحاديث يف الصحاح نص على أن األصل شرعا منع أي كافر مهما   : "اهلل تعاىل
ا عهده كان دينه وصفته من اإلستيطان والقرار يف جزيرة العرب وأن هذا احلكم من آخر م

النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل أمته وبناء على ذلك فليس لكافر دخول جزيرة العرب 
لإلستيطان هبا وليس لإلمام عقد الذمة لكافر بشرط اإلقامة لكافر هبا فإن عقده فهو باطل 
وليس للكافر املرور واإلقامة املؤقتة هبا إال لعدة ليال ملصلحة كاستيفاء دين وبيع بضاعة 

وألنه ال جيوز إقرار ساكن وهو على الكفر فإن وجد هبا كفار  : ".....إىل أن قالا وحنومه
 . " فال يقبل منهم إال اإلسالم أو السيف

هذا قول الشيخ رمحه اهلل وهو من فطاحل العلماء باجلزيرة فأين هم منه علما أهنم 
كلمته عندهم لكن وهذا لقب كبري ويدل على أن للشيخ   "ابن القيم الصغري  "يلقبونه ب 

إذا مست الكلمة عروشهم فال ابن القيم وال ابن تيمية وإمنا طلب العفو من إمرباطورية 
أال لعنة اهلل على  "مسعا وطاعة  : "الكفر واإلحلاد أمريكا الطاغية أخزاها اهلل تعاىل وقوهلم هلا

 الظاملني.

اهلل تعاىل يف كتاب وإليك أيضا قول الشيخ العالمة حممد بن إبراهيم آل شيخ رمحه 
الوثنية اكحمضة ال تقر لبال ال يف مشارق األرض وال يف  : "اجلهاد من الفتاوى قال رمحه اهلل
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ال "مغارهبا واملرتدون أغلظ وأغلظ واليهود والنصارى يقرون باجلزية لكن ال يف جزيرة العرب 
ود يف خيرب إلصالح وإقرار النيب صلى اهلل عليه وسلم لليه "يجتمع في جزيرة العرب دينان

 .  "ما يصلحون منسوخ مبا أوصى به عند موته 

وهاهي الكويت متأل صحراءها قواعد الكفر األمريكية ومنها انطلقت األحزاب لضرب 
إخواننا يف العراق األسري أرض التوحيد واجلهاد وهاهي أيضا قطر واألردن والبحرين وغريها 

صحاريها قواعد أمريكا ودول الكفر األخرى . وهذا   من البلدان اليت تزعم أهنا إسالمية متأل
كله واضح للعيان وال خيفى على أّي أحد فمن منا ال يعلم بوجود القواعد العسكرية يف 

 جزيرة العرب وغريها ؟.

 والسؤال هنا لماذا أقيمت هذه القواعد ؟

اربته واجلواب عليه واضح أيضا وهو أنه مل تقم هذه القواعد إال لضرب اإلسالم وحم
والتضييق عليه بدعوى حماربة اإلرهاب والتشدد واألصولية وهذا ما صرح ويصرح به أئمة 

هذه  "الكفر عليهم لعنة اهلل وال أدل على ما صرح به عدو اهلل تعاىل بوش اإلبن حيث قال: 
وهاهي صحيفة  "احلرب الصليبية هذه احلرب ضد اإلرهاب سوف تأخذ وقتا طويال 

ليس هذا وقت ترف  "ر حتت عنوان )إهنا احلرب فلنغزهم يف بالدهم( ناشونال ريفيو تنش
املسؤولون عن هذه العمليات هم كل من البحث عن أماكن املتورطني بالعمليات اإلرهابية، 

.. ال حنتاج إىل ارتسمت على وجهه ابتسامة عندما مسع باهلجمات على نيويورك وواشنطن
علينا حتالف دويل، أمتنا غزهتا طائفة متطرفة جمرمة،  حتقيقات مطولة أو أدلة جنائية وال إىل

 ." غزوهم يف بالدهم وقتل قادهتم وإجبارهم على لتحول إىل املسيحية

إذن هذه القواعد البغيضة ما أقيمت إال لتنفيذ خمططاهتم لضرب اإلسالم وإجبار 
) : قائلنياملوحدين على التحول إىل املسيحية وصدق اهلل العظيم حيث قال وهو أصدق ال

َتطَاُعوا ِإنِ  ِديِنُكمآ  َعنآ  يَ ُردُّوُكمآ  َحتَّى يُ َقاتُِلوَنُكمآ  يَ َزاُلونَ  َوال  ِديِنهِ  َعنآ  ِمنآُكمآ  يَ رآَتِددآ  َوَمنآ  اسآ
ن آَيا ِفي َأعآَماُلُهمآ  َحِبَطتآ  فَُأولَِئكَ  َكاِفرٌ  َوُهوَ  فَ َيُمتآ  ِخَرةِ  الدُّ  مآ هُ  النَّارِ  َأصآَحابُ  َوُأولَِئكَ  َواْلآ

 ( .188 اآلية من: البقرة سورة) (َخاِلُدونَ  ِفيَها

إذا جنح األصوليون يف  : "وإليكم إخوة التوحيد ما قاله ميرتان الرئيس الفرنسي اهلالك
 . "حكم اجلزائر فسوف أتدخل عسكريا كما تدخل بوش يف بنما 

 وقد إىل احلكم وهذا جلي بنّي  "األصوليني  "واعلم أن الغرب كله خياف من وصول 
حنن ال خناف من  : "قال أحد حمللي السياسة األمريكية تعليقا على دعوة صدام للحرب قال
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. وهذا كله مما  "جيوش صدام وإمنا خنشى من األصوليني يف اجلزيرة العربية واجلزائر ومصر 
يوضح أن احلرب القائمة اليوم وإقامة القواعد العسكرية يف املناطق اإلسرتاتيجية هو احلرب 

 على املوحدين يف كل مكان ومالحقتهم أينما حلوا وارحتلوا .

املسلمون رائحتهم كريهة وعلى  "وهاهي عدوة اهلل الكاتبة األمريكية آن كولرت تقول: 
األمريكيني غزوهم وتنصريهم، إهنم بدو ميتطون اجلمال .. واملصريون يبغضون عادة 

تغرت مبا يصوره هؤالء يف براجمهم أنه حمبون ، وأقواهلم كثرية أخا التوحيد، فال  "اإلستحمام 
 وطيبون، قاتلهم اهلل.

أخطأ  : "وسأنقل كالما ألحد كبار السياسيني األمريكيني يف نقده لكالم بوش قال
 الرئيس يف استخدامه هذه العبارة وذلك ألسباب منها: 

ن وليس أوال: أن الصليبيني يف احلقيقة قد هزموا يف تلك احلروب على يد صالح الدي
 من املناسب التذكري هبزمية يف وقت حنن يف أمس احلاجة فيه على النصر .

سوف يثري وبشكل كبري حلفاؤنا من  "احلروب الصليبية  "ثانيا: هذا املصطلح 
 . "املسلمني الذين حنن يف أمس احلاجة إليهم يف معركتنا الوشيكة مع اإلرهاب 

 ة الثانية فركز وتأمل باهلل عليك.وأدعوك أخي الكرمي إىل الرتكيز على النقط

يصرح هذا اكحملل بأن العالقة مع من مساهم )املسلمني( هي عالقة تناصر وحتالف 
وتعاون يف احلرب على من مساهم )اإلرهاب( وهؤالء اإلرهاب هم املسلمون اجملاهدون 

 املوحدون وإذا عرفت هذا أخي فما احلكم الشرعي يف مثل هذا التحالف والتناصر ؟.

 ما حكم معاونة الكفار على املسلمني؟.

: إن احلكم الشرعي يف معاونة الكفار ومناصرهتم هو أن هذا العمل ال جيوز قال تعاىل
لَِياءَ  َوالنََّصاَرى الآيَ ُهودَ  تَ تَِّخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا) لَِياءُ  بَ عآُضُهمآ  َأوآ  َوَمنآ  بَ عآضٍ  َأوآ

ُهمآ  فَِإنَّهُ  مآ ِمنآكُ  يَ تَ َولَُّهمآ  ( قال الشيخ أبو بصري الطرطوسي 58 اآلية من: املائدة سورة)(  ِمن آ
والوالية الواردة يراد هبا والية  " [11قواعد يف التكفري. ص ] حفظه اهلل تعاىل يف كتابه القيم

مث ساق  "التناصر والتحالف وليس والية العقيدة والدين كما دل على ذلك سبب النزول 
ملا حاربت بنو قينقاع رسول اهلل صلى اهلل عليه  : "ام ابن كثري رمحه اهلل وهذا نصهقول اإلم

وسلم تشبث بأمرهم عبد اهلل بن أيّب وقام دوهنم، ومشى عبادة بن الصامت إىل رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم وكان أحد بين عوف ابن اخلزرج له من حلفهم مثل الذي لعبد اهلل ابن 
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 رسول اهلل وتربأ إىل اهلل ورسوله من حلفهم، وقال: يا رسول اهلل، أبرأ إىل اهلل أيّب فخلعهم إىل
وإىل رسوله من حلفهم، وأتوىل اهلل ورسوله واملؤمنني وأبرأ من حلف الكفار وواليتهم، ففيه 

 . "ويف عبد اهلل بن أيب نزلت اآليات يف املائدة. 

د سبق ذكر األدلة وأقوال أما يف حكم من حتالف معهم وناصرهم فهو حكمهم وق
 أهل العلم وسيأيت كالم مفصل يف حكم من تعاون مع الكفار على املسلمني إن شاء اهلل .

وهذا التناصر يدخل يف املواالة الكربى املكفرة قال الشيخ أبو بصري يف نفس كتابه 
ذا املواالة الكربى: تفضي بصاحبها إىل الكفر األكرب وصفة ه : "(13السابق الذكر )ص

النوع من املواالة تكون بنصرة الكفار والتحالف معهم ضد املسلمني أو مبعاونتهم على إنزال 
 إىل آخر كالمه حفظه اهلل تعاىل ورعاه. "العذاب والفتنة باملسلمني ..... 

ويف هذا الباب سنذكر بعض املواثيق العسكرية مع أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى 
وأيضا   "ارجع فلن نستعني مبشرك: "قال عليه الصالة والسالم لألصريمعن اإلستعانة بالكفار 

..وملا جاوز صلى اهلل عليه وسلم ثنية الوداع رأى   : "(153كما يف الرحيق املختوم)ص
كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد اجليش فسأل عنها فأخرب أهنم اليهود من حلفاء 

فأىب أن شركني فسأل: هل أسلموا؟ فقالوا: ال .اخلزرج يرغبون املسامهة يف القتال ضد امل
 . " يستعني بأهل الكفر على أهل الشرك

وثبت عن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت: خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم قبل بدر فلما كان لبرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة وجندة ففرح أصحاب 

هلل عليه وسلم حني رأوه فلما أدركه قال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: رسول اهلل صلى ا
تؤمن باهلل ورسوله؟  "جئت ألتبعك وأصيب معك .قال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

.قالت: مث مضى حىت إذا كنا بالشجرة أدركه  ارجع فلن أستعين بمشرك : "قال: ال .قال "
رة فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم كما قال أول مرة قال: الرجل فقال له كما قال أول م

.قال: مث رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن  فارجع فلن أستعين بمشرك
رواه مسلم  ]. "باهلل ورسوله ؟ قال: نعم .فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: انطلق 

أىب عليه الصالة والسالم اإلستعانة بالكفار على فانظر كيف  .[يف كتاب اجلهاد وغريه 
املشرك وهو يف حالة احلرب ويف أمس احلاجة إىل املساعدة والدعم ولكنه بأيب هو وأمي 
صلى اهلل عليه وسلم أىب وانظر كيف رّد الرجل ثالث مرات والرجل كما هو معلوم عنه أنه 

أي كثرية  "خشناء  "ح ويف رواية صاحب جندة وجرأة وانظر كيف رد الكتيبة احلسنة التسلي
السالح .مث يأيت هؤالء الطواغيت وأذناهبم من علماءهم يستعينون بالكفار يف كل أمورهم 
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دقها ودقيقها بل واستعانوا هبم على املوحدين أليست اإلستعانة على املوحدين تدخل يف 
 النهي من باب األوىل ؟.

القول املختار يف حكم  : ]تعاىل يف كتابه قال الشيخ محود بن عقالء الشعييب رمحه اهلل
اتفق  "عن حكم إستعانة املسلمني بدولة كافرة على دولة كافرة  [51اإلستعانة بالكفار.ص 

وساق  "مجهور فقهاء األمة وعلمائها على حترمي هذا النوع حترميا عاما ال يستثىن منه شيء 
 عليه رمحة اهلل .األدلة على ذلك فلريجع إليه فإنه مهم فلله در الشيخ 

هذا التحرمي العام الذي ال يستثىن منه شيء يف حكم إستعانة املسلمني  : "قلت
بالكفار على مشركني أليس هذا التحرمي يف اإلستعانة بالكفار على املوحدين يدخل من باب 

 . "أوىل ؟ 

بني األصل وقبل ذكر ذلك ـ القول على تلك القواعد اللئيمة واملواثيق اللعينة ـ أريد أن أ
الذي بنيت عليه تلك الدولة ـ اجلزائرـ فقد جاء يف الوثيقة من ميثاق طرابلس بليبيا سنة 

... إن الثورة الدميقراطية الشعبية تشييد واع للبالد  "جوان  81جوان إىل  18من  8111
 ."يف إطار: مبادئ إشرتاكية وسلطة يف أيدي الشعب

ت عليه هذه الدولة، واألصل األصيل الواجب فتأمل أخا التوحيد إىل األصل الذي بني
أن تقام عليه الدول هو شريعة رب العاملني الذي ال إله إال هو، ال على إشرتاكية ملحدة وال 

مُ  ِإنِ ) : على دميقراطية كافرة وأما السلطة واحلكم فقوله تعاىل : األنعام سورة( ) ِللَّهِ  ِإالَّ  الآُحكآ
ألهنم جعلوا السلطة واحلكم “ إن احلكم إال للشعب “ ( وهؤالء يقولون 58 اآلية من

للشعب فالشعب هو احلاكم وهو اآلمر وهو الناهي وهو صاحب القرار األول واألخري وال 
يكون إال ما يراه الشعب .وأما شرع اهلل فال حكم له وعبادة اهلل تعاىل تعين عندهم الصالة 

( الآَخِبيرُ  اللَِّطيفُ  َوُهوَ  َخَلقَ  َمنآ  يَ عآَلمُ  الأَ ): والزكاة والصوم واحلج فقط ناسني قوله تعاىل
 ( ؟؟؟ سبحانه وتعاىل عما يشركون علوا كبريا.81: امللك سورة)

فاملبدأ واملنطلق هلذه الدولة اخلبيثة هو  "مبادئ إشرتاكية  "وتأمل جيدا إىل قوهلم 
إلحلاد وليس املبدأ هو  اإلشرتاكية اليت تعبد كارل ماركس وستالني وغريمها من أئمة الكفر وا

 كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم تسليما كثريا.

وحنن نقول إلخواننا أنه جيب علينا القيام باجلهاد املبارك إلقامة دولة قوامها وأصلها 
األصيل حتكيم شريعة رينا تبارك وتعاىل أي إقامة دولة اخلالفة على منهاج النبوة وهذا ال يأيت 

حالم كما يزعم أدعياء السلفية وسلفية احلكومات الذين حيلمون بقيام دولة اإلسالم وهم باأل
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مرمتون على أحضان الطاغوت يرقعون هلم من أجل رغيف خبز بل يأيت بالعمل احلثيث 
 وتقدمي الغايل والنفيس وبذل األنفس واملهج واألرواح واألشالء يف سبيل اهلل تعاىل .

فواهلل الذي ال إله إال هو  "ة الدميقراطية الشعبية، تشييد واع للبالد إن الثور  "وأما قوهلم 
 ال أعلم أي تشييد واع هذا الذي يقصدون؟؟.

والبد هنا أن أنبه إىل أين ال أطعن يف اجلهاد املبارك ضد فرنسا أبدا فهذه البالد خترج 
هداء قضوا حنبهم يف منها اجملاهدون الذين شرفوا اجلبال بتكبرياهتم وهتليالهتم وقد سقط ش

سبيل اهلل تعاىل فرمحهم اهلل وتقبلهم، وإمنا أتكلم هنا عما بعد اجلهاد وأتكلم عمن سرق مثرة 
فبدلوا قوال غري الذي قيل هلم  "ثورة دميقراطية شعبية  "اجلهاد اجلزائري املبارك فهاهم مسوه 

 أال لعنة اهلل على الظاملني.

 " 8111سبق أمحد بن بلة يف خضم أزمة صائفة جاء يف تصريح للرئيس اجلزائري األ
إن مشكل الساعة هو الدولة واألساس أن تقوم الدولة اجلزائرية على مؤسسات دميقراطية 

 وصحيحة وقوية .

ـ السيادة ال ميكنها أن تعرب عن نفسها إال يف إطار الدولة. والدولة ستكون خادما 
  "للشعب ال شرطيا عليه 

وت أن تقوم الدولة على مؤسسات دميقراطية ال على فاألساس عند هذا الطاغ
مؤسسات شرعية تعبد اهلل وتوحده ال شريك له سبحانه، وال خيفى على كل عاقل كفر 

رَ  يَ بآَتغِ  َوَمنآ الدميقراطية وأهنا دين غري دين اإلسالم واهلل جل جالله يقول )  ِديناً  اإلآِسآالمِ  َغي آ
َبلَ  فَ َلنآ  ِخَرةِ ا ِفي َوُهوَ  ِمنآهُ  يُ قآ ( . وأما قوله عن 75: عمران آل سورة) (الآَخاِسرِينَ  ِمنَ  ْلآ

السيادة أهنا ال ميكنها أن تعرب عن نفسها إال يف إطار الدولة يعين أن السيادة اليت تعرب عن 
نفسها هي اليت تكون يف إطار الدميقراطية الكافرة وكل هذا يرجع إىل قصرهم اإلسالم على 

فيها من خبايا ورزاياوإدخاهلم يف اإلسالم أمورا هو منها بريء وهي املساجد والزوايا وما 
شرك باهلل تعاىل كبناء القباب والدعاء عند األضرحة والتمسح هبا وغري ذلك والعياذ باهلل، 

َيايَ  َوُنُسِكي َصالِتي ِإنَّ  ُقلآ ): فاإلسالم دين التوحيد قال تعاىل  َربِّ  ِللَّهِ  َوَمَماِتي َوَمحآ
ِلِمينَ  َأوَّلُ  َوَأنَا أُِمرآتُ  َوِبَذِلكَ  َلهُ  َشرِيكَ  يَن الالآَعاَلمِ  : ( وقال813: األنعام سورة) (الآُمسآ

نآسَ  الآِجنَّ  َخَلقآتُ  َوَما) : ( أي يوحدون وقال أيضا51: الذاريات سورة) (لِيَ عآُبُدونِ  ِإالَّ  َواإلآِ
ِلصاً  اللَّهَ  فَاعآُبدِ )  ينَ  َلهُ  ُمخآ ينُ  ِللَّهِ  َأال الدِّ ( وقال 3 اآلية من: الزمر سورة( ) الآَخاِلصُ  الدِّ

ِلِصينَ  اللَّهَ  لِيَ عآُبُدوا ِإالَّ  أُِمُروا َوَما): عز من قائل ينَ  َلهُ  ُمخآ  الصَّالةَ  َويُِقيُموا ُحنَ َفاءَ  الدِّ
تُوا  ِإَلَهيآنِ  تَ تَِّخُذوا ال اللَّهُ  َوقَالَ ): ( وقال5: البينة سورة( )الآَقيَِّمةِ  ِدينُ  َوَذِلكَ  الزََّكاةَ  َويُ ؤآ
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( وهؤالء والعياذ باهلل قد اختذوا 58: النحل سورة( )فَارآَهُبونِ  فَِإيَّايَ  َواِحدٌ  ِإَلهٌ  ُهوَ  ِإنََّما اث آنَ يآنِ 
آهلة يعبدوهنم من دون اهلل فهاهم يعبدون اهلل بالصالة والصوم واحلج والزكاة ويعبدون الشعب 

ب واحلكم له ويعبدون الدستور يف التشريع ويعبدون يف احلكم ألن السلطة يف يد الشع
 الغرب يف اخلوف والرجاء فهل هؤالء موحدون باهلل عليك أخي الكرمي؟؟؟

 أف لكم وملا تعبدون من دون اهلل .

اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد واحشرنا يف زمرة املوحدين برمحتك يا 
 أرحم الرامحني .

هذا ألهنا تعبد الشعب كون  "ولة ستكون خادما ال شرطيا عليه والد : "وأما قوله
السلطة واألمر والنهي يف يد الشعب فال ميكن أن يكون العابد شرطيا على املعبود وإمنا 
خادما وحنن وهلل احلمد واملنة نعبد اهلل تعاىل وحده ال شريك له ونتبع كتاب اهلل وسنة رسوله 

 نصل بأنفسنا إىل شاطئ الرب واألمان برمحة اهلل، إىل صلى اهلل عليه وسلم وخندمهما حىت
قد ينتج عنها كالم من طرف املغرضني  "اخلادم  "جنة عرضها السماء واألرض، ولفظة 

فيقولون: إذا مل تكن الدولة يف خدمة الشعب فما دورها إذن وأنتم إذن ديكتاتوريني ؟.وما 
 شابه ذلك من كالمهم السخيف.

افه ألن هؤالء نظرهم قصري ال يتعدى األنف، ففرق بني أن ختدم وهذا اعرتاض ساقط ت
أمتك وشعبك خدمة عبادة له ألن الطاعة يف األمر والنهي عبادة كما هو معلوم وبني أن 
ختدم أمتك وشعبك خدمة عبادة هلل تعاىل فهو اآلمر وهو الناهي وهو املشرع سبحانه فهنا 

مر اهلل تعاىل وألمر نبيه صلى اهلل عليه وسلم خدمة األمة والشعب عبادة هلل وامتثال أل
، وديننا احلنيف أعطى لكل ذي حق  " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته  : "القائل

حقه، فثبت أن اإلمام يأيت يوم القيامة ويداه مغلولتان إىل عنقه ال يفكهما إال عدل أقامه 
ني عبادة اهلل تعاىل والسعي إىل وإال فيلقى يف نار جهنم والعياذ باهلل وهلذا فبون شاسع ب

مرضاته وبني عبادة الشعب جبعل السلطة واحلكم بيده وهو صاحب القرار، إذن أخي فلتنتبه 
هلذا وال تغرت مبا يفعله السفهاء وما يقومون به من تسويغ للشرك والردة والعياذ باهلل، فاحلق 

 قَ بآِلكَ  ِمنآ  الَِّذينَ  َوِإَلى ِإلَيآكَ  وِحيَ أُ  َوَلَقدآ ): أبلج والباطل جللج يا أخا التوحيد قال تعاىل
رَكآتَ  لَِئنآ  َبَطنَّ  َأشآ ( فانظر وافهم 15: الزمر سورة( )الآَخاِسرِينَ  ِمنَ  َولََتُكوَننَّ  َعَمُلكَ  لََيحآ

 ؟."فريق هدى اهلل أم فريق حقت عليهم الضاللة  "وتأمل أخرت أي الفريقني تريد 

 متنا عليه.اللهم اهدنا إىل احلق بإذنك وأ
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وإليك يا موحد هبدلة ومهزلة أخرى هلذا النظام اخلبيث فقد جاء يف امليثاق الوطين 
...تأكيد اإلختيار اإلشرتاكي باعتباره  : "يف عهد الطاغية هواري بومدين ما يلي 8181

 . "الطريق الوحيد املمكن لتحقيق التنمية 

لنظام اخلبيث اإلشرتاكية الطريق فانظر باهلل عليك إىل هذه احلماقة كيف اعترب هذا ا
الوحيد املمكن لتحقيق التنمية واألدهى أنه اعترب طريق اإلشرتاكية الطريق الوحيد مما يعين أن 
الطرق األخرى ال ميكنها حتقيق التنمية وطبعا كل الطرق ال ميكنها حتقيق التنمية إال طريقا 

تركت فيكم ما  : "اهلل عليه وسلم واحدا ال ثاين له وهو الطريق الذي قال عنه النيب صلى
هنا التنمية احلقيقية يا أعداء  "إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا: كتاب اهلل وسنتي 

اهلل وهذا الطريق الذي حيقق التنمية وال طريق غريه، ال طريق كارل ماركس وال طريق آدم 
 .(1)مسيث وال طريق جون ستيوارت ميل وال طريق كينز وال أي طريق آخر 

 فهل فوق هذه املواالة مواالة ألهل الكفر واإلحلاد يا مرجئة العصر وجهمية الزمان؟؟.

أال يكفي احلكم بقوانينهم وأنظمتهم اإلقتصادية والسياسية وغريمها مواالة هلم 
 وعبودية؟؟.

وبعيدا عن احلكام نلفت نظرك أخي الكرمي إىل أقوال من تربوا عند الغرب ورضعوا من 
تسمع منهم املواالة الصرحية للكفار وليكن يف العلم أن هؤالء يعتربون القدوة ورؤوس ألباهنم ل

                                      

(
1
واأسفاه، أصبح اإلسالم اليوم دين الشعائر بعيدا عن الشرائع فواهلل الذي ال إله (  

إال هو وأنا شخصيا رأيت هذا بأم عيين، رأيت اجلامعات تدّرس بني جدراهنا الكفر والزندقة 
 وتقدم احللول على أساس الباطل أساس الرأمسالية وأتكلم عن اإلقتصاد كوين رأيت هذا

أيضا يوجد لبث  واضحا جليا ففي إحدى املقاييس كما حدثين من أثق به وعاينت هذا
 وماذا فيه ؟ "البنوك اإلسالمية  "واحد فقط بعنوان 

فيه الطعن يف اإلسالم والتشكيك يف حرمة الربا وتفضيلها والدفاع عنها فرتى األستاذ 
 فتحرمي سعر الفائدة ما هو إال حرب يتبجح أنه ال فرق بني النظام اإلسالمي والنظام الرأمسايل

 على ورق وما هو إال كالم دون تطبيق إذن فال فرق ... واهلل املستعان.

وعائق حيول  ومما يندى له اجلبني أين مسعت من أحد األفراخ اعتباره أن الدين مشكل
  قبحك اهلل يا كلب صيد الكفرة .دون تطبيق النطرية اإلقتصادية الرأمسالية . أال
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لكن السبيل  : "الفكر واألدب فهاهو طه حسني يقول عن احلضارة الغربية األوروبية الوثنية
إىل ذلك ـ أي الرقي ـ ليست يف الكالم يرسل إرساال وال يف املظاهر الكاذبة واألوضاع امللفقة 

هي واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج وال إلتواء، وهي واحدة ليس هلا تعدد وهي: وإمنا 
أن نسري سرية األوروبيني ونسلك طريقهم لنكون هلم أندادا، ولنكون هلم شركاء يف احلضارة 

 . " وما حيب منها وما يكره وما حيمد منها وما يعاب خريها وشرها حلوها ومرها

فاملرء مع من أحب يوم القيامة كما قال النيب صلى اهلل  قلت: إذن، اهلل حيشرك معهم
عليه وسلم فإذا كانت حضارهتم الساقطة تدعو إىل الفجور واخلنا والزنا واللواط فيجب إذن 
أن نكون مثلهم، وقد طبق طواغيت العصر هذا الكالم لبذافريه، دعوة إىل افساد واملنكر، 

ر والقمار والربا وغري ذلك والعياذ باهلل مث يقول دعوة إىل الردة عن الدين، دعوة إىل اخلمو 
اجلزائر أو املغرب أو غريمها من البلدان دول إسالمية حكامها أويل أمر : "قائل منهم

مسلمون جيب طاعتهم وكفرهم كفر دون كفر ـ طبعا لن تسمع منهم كلمة كفر إال إذا 
دع خارجي تكفريي من  أحرجتهم ولن جيدوا املفر منك ـ واخلارج عليهم ضال مضل مبت

وهذا متاما ما يطنطن حوله علماء السلطان  "كالب النار يدعو إىل اجلبل واملوت والتهلكة 
الذين انتفخوا باأللقاب اجلوفاء فرتاهم إذا سئلوا عن واحد من جهابذة العصر من اجملاهدين 

 بالوحدانية إن هذه السبابة اليت تشهد هلل : "الذين صدعوا باحلق يف وجه الطاغوت وقالوا
تنتفخ أوداجهم ويصيحون ويصولون وجيولون وكأهنم يتحدثون يف  "تأىب أن تكتب لطاغية 

زمان غري زماهنم يرهبون الرعاع ممن انبهروا هبم ويعتربون السؤال ذاك جرمية وفخ وقنبلة بينما 
اء لو يسألوا عن أرباب اخلبز واللقمة تراهم ينبسطون ويطرون على الطواغيت أميا إطر 

وحيذرون من التكلم فيهم ألن احلديث عنهم باب إىل الفتنة لذا فهم يشنعون على من سأل 
 عن هؤالء سؤاال يشعرهم أن حتته أمورا خيشوهنا واهلل املستعان.

وترى كذلك غريه ـ طه حسني ـ يدعو إىل حوار األديان ويدق الباب على اليهود 
 م بين العم وإخوتنا يف اإلنسانية مث ماذا ؟؟والنصارى ويسلم عليهم بكل احرتام وتقدير ألهن

مث يقال: فالن من دعاة الوسطية واإلعتدال ولكن مهال أي وسطية تقصدون ؟؟ ألن 
 الوسطية نوعان: 

ـ وسطية اإلسالم والتوحيد وليس هذا ما تقصدون ألن مثل هذه الدعوة تنايف التوحيد 
 ونصوص الكتاب والسنة ترد ذلك .

وهذه املقصودة طبعا وهذه الوسطية هي السائدة الرائجة اليوم واهلل  ـ وسطية اإلهنزام
 املستعان .
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 نرجع أخي الكرمي إىل تلك املواثيق اللعينة وهي كثرية جدا بل وتفوق احلصر ونذكر: 

أوال: ليكن يف العلم أن اجلزائر كغريها من الدول العميلة اليت دخلت يف دين طاغوت 
فرق بينها وبني املغرب وال تونس وال السعودية وال األردن وال  العصر أمريكا وحلفائها وال

غريها وإن كانت بعض األمور ختتلف إال أن اإلتفاق حاصل على أهنا كلها دول كفر وردة 
فكلها دخلت يف دين الدميقراطية وكلها دخلت يف تويل الكفار ومن الباب الواسع وكلها 

احلرب على اإلرهاب  "ل العسكري حتت دعوى تواثقت وتعاهدت مع الكفار خاصة يف اجملا
واإلرهاب هنا هو كما أسلفت اجلهاد  "احلرب على اإلسالم  "وهي يف املعىن األصح  "

املبارك الذي يقوم به األبطال األشاوس إخوة التوحيد يف اجلبال الشاخمة اليت ترتوي دائما 
نة وهتتز اجلبال فرحا عندما تطؤها بدماء الشهداء األبرار الذين باعوا أنفسهم هلل تعاىل باجل

أقدامهم الطاهرة الشريفة، إهنم إخوتنا يضرنا ما يضرهم ويفرحنا ما يفرحهم ندعوا هلم بظهر 
ِمُنونَ  ِإنََّما): الغيب قال تعاىل َوةٌ  الآُمؤآ ( قال ابن  88 اآلية من: احلجرات سورة( ) ِإخآ

ِمُنونَ  ِإنََّما)وقوله:  : "(1/113كثري) َوةٌ إِ  الآُمؤآ .وقال  "( أي اجلميع إخوة يف الدين  خآ
أي يف الدين واحلرمة ال يف النسب، وأخوة الدين ال  : "(181/  81القرطيب يف اجلامع )ج

قال شيخنا رمحه اهلل تعاىل  : ".وقال الشيخ عبد الرمحن بن حسن "“تنقطع مبخالفة النسب 
صل دين اإلسالم وقاعدته أمران: األمر إمام الدعوة اإلسالمية، والداعي إىل امللة احلنيفية: أ

، وتكفري من تركه والنهي عن الشرك باهلل واملواالة فيهبعبادة اهلل وحده والتحريض على ذلك، 
 .  "يف عبادته والتغليظ فيه واملعاداة فيه وتكفري من فعله 

تيسري العزيز احلميد شرح كتاب التوحيد  "وقال الشيخ سليمان بن عبد اهلل يف 
هذا  "وواىل يف اهلل  "قوله:  "وهو يشرح كالم ابن عباس رضي اهلل عنهما قال:  " 371ص

بيان لالزم اكحمبة يف اهلل وهو املواالة فيه إشارة إىل أنه ال يكفي يف ذلك جمرد احلب بل البد 
مع ذلك من املواالة اليت هي الزم احلب وهي النصرة واإلكرام واإلحرتام والكون مع اكحمبوبني 

 . "نا وظاهرا باط

كما أنه ال جيوز مواالة من حاد اهلل تعاىل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم قال شيخ 
الثالثة: أن من أطاع الرسول ووّحد اهلل ال  "اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يف ثالثة األصول: 

محه . وقال الشيخ ابن عثيمني ر  "جيوز له مواالة من حاّد اهلل ورسوله ولو كان أقرب قريب 
وألن مواالة من حاد اهلل ومداراته تدل على أن  "(:  11اهلل يف شرحه ملنت ثالثة األصول)ص

ما يف قلب اإلنسان من اإلميان باهلل ورسوله ضعيف، ألنه ليس من العقل أن حيب اإلنسان 
شيئا هو عدو كحمبوبه، ومواالة الكفار تكون مبناصرهتم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر 

لضالل وموادهتم تكون بفعل األسباب اليت تكون هبا مودهتم فتجده بوادهم أي يطلب وا
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فالواجب على املؤمن معاداة من وهذا ال شك ينايف اإلميان كله أو كماله، ودهم بكل طريق، 
حاد اهلل ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه وبغضه والبعد عنه ولكن هذا ال مينع نصيحته 

 . "ودعوته إىل احلق 

واآلن بني يدينا مقاالت وبنود وغريمها من أدلة نذكر منها مقاال لألزهر حممد ماروك 
وكتب  "يف عمق العالقات اجلزائرية ـ األمريكية  "وهو باحث جامعي، كتب مقاال بعنوان 

املقال تعليقا على زيارة جورج ميتشل للجزائر وهو املبعوث األمريكي اخلاص إىل الشرق 
....فالبأس أن نتوقف هنا عند أبعاد زيارة جورج ميتشل إىل اجلزائر وإبراز  " "األوسط، قال

 مضامينها: 

ـ فمن حيث التوقيت جاءت الزيارة يف اليوم املوايل إلعالن اجمللس الدستوري عن 8
وهو ما يعكس النتائج النهاية لإلنتخابات الرئاسية واليت فاز هبا بوتفليقة بأغلبية ساحقة، 

لسري العملية اإلنتخابية ولنتائجها ومل تبد أية مالحظات من شأهنا املساس ارتياح واشنطن 
، وذهب الناطق الرمسي للخارجية األمريكية ريتشارد أكور على مبصداقية هذه اإلنتخابات

،  " مواصلة العمل مع الرئيس بوتفليقة خالل عهدته الثالثة "التصريح أن واشنطن ترغب يف 
لرئيس بوتفليقة خالل مباشرته لإلصالحات اإلقتصادية والسياسية تريد العمل مع ا "وأهنا 

  "وحول مشروع املصاحلة الوطنية 

تعّد مرحلة جديدة للعالقات اجلزائرية ـ ـ إن الزيارة من جهة أخرى، 3.... "إىل أن قال 
وأ األمريكية اليت اتصفت دوما باإلستقرار والتعاون واإلحرتام املتبادل، بل إن واشنطن يف أس

وجدت في الجزائر خير شريك سبتمرب،  88الظروف األمنية اليت مرت هبا إثر هجومات 
 ." اإلرهاب "في مواجهة 

هذه الزيارة تعرب عن ارتياح أمريكا الشديد من نزاهة اإلنتخابات اليت كانت  "تعليق: 
طرفة عني  وتكون أمريكا راعيتها وحاميتها فلوال رضاها عن عميلها بوتفليقة ما كانت لترتدد

يف إثارة املشاكل واستبداله أو اإلبقاء عليه مع خضوعه وركوعه كما هو احلال وكما حدث 
أعوانا وحلفاء وخري الشركاء  للزنديق القذايف، مث كيف ال تبقي عليه وقد رأت يف أفراخ فرنسا

يريدون يف مواجهة وحماربة اإلرهاب)اإلسالم(، وما خطة املصاحلة الوثنية إال خدعة ومراوغة 
 ."من خالهلا احلفاظ على كراسيهم وعروشهم وخدمة أمريكا حامية السالم يف العامل !!! 

فتصرحيات جورج ميتشل محلت رسائل قوية من شأهنا أن تعزز  "قال الكاتب: 
 مسارات العالقات اجلزائريةـ األمريكية حيث أكدت على ما يلي: 
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 ق السالم يف املنطقة.شكر اجلزائر على دعمها الدائم من أجل حتقيـ 8

 كانت ومازالت قوية ومتينة.ـ إن العالقات اجلزائرية ـ األمريكية  1

أهداف مشرتكة وخاصة حتقيق السالم يف منطقة الشرق ـ اإلعراب عن أمله يف حتقيق 3
 األوسط.

وارتبطت بكل  "مهمة وصرحية وكاملة  "ـ أن اكحمادثات مع الرئيس بوتفليقة كانت 1
 قضايا املنطقة.

ـ إن اجلزائر عضو بارز يف اجلامعة العربية، وأن بوتفليقة حيظى بالتقدير واإلحرتام لقيمة 5
 نصائحه اليت ختدم زيارته يف املنطقة.

ـ إن سياسة أوباما تعتمد على خيار الدولتني كحل سلمي شامل وعادل لقضية 1
 . "الشرق األوسط. 

 تضل وهتلك والعياذ باهلل تعاىل.فانظر أخي بعني البصرية واحكم بالعدل وال تشطط ف

سيستمر التعاون بني اجلزائر وواشنطن يف ـ البعد األمين حيث 8... "قال الكاتب: 
جمال مكافحة اإلرهاب وتبادل املعلومات واخلربات والتنسيق والتشاور، وسيكون هلذا البعد 

ال ميكن اإلستغناء عنها األولوية مما سيعزز مكانة اجلزائر يف شبكة العالقات األمنية الدولية، 
 .أو جتاهلها

ـ البعد السياسي: فمع استمرار التشاور يف القضايا املشرتكة فإن واشنطن ترغب يف 1
 مساعدة اجلزائر لفك ألغام منطقة الشرق األوسط. 

ـ البعد اإلقتصادي: إن الواليات املتحدة ستكون حاضرة بشركائها يف خمتلف مشاريع 3
 . "جلزائر، وخاصة يف السنوات اخلمس القادمة التنمية اليت سطرهتا ا

فتأمل يا عبد اهلل كيف احتلت اجلزائر من جديد حتت غطاء التعاون على مكافحة 
اإلرهاب ومساعدة أمريكا اجلزائرلفك ألغام منطقة الشرق األوسط ومباذا ستدعمها باهلل 

 عليك؟

غرية وأملا على نصرة  هل ستقول: حي على اجلهاد وفتح الطريق أمام الشباب اكحمرتق
 إخوانه املستضعفني ؟ 
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 أم ماذا ستقدم هلا إال التطبيع وهنب ثروات األمة وسلب خرياهتا واهلل املستعان.

 فأي والء للكفار هذا يا أخي ؟؟ 

وال خيفى أيضا على كل طالب حق تلك اإلتفاقيات الثالثة اليت عقدت بني وزيري 
، فقد جاء يف مقال منشور  "لدين زرهوين وألفريدو برييز نور ا "الداخلية اجلزائري واإلسباين 

اجلزائر ومدريد تدخالن مرحلة حامسة  "على شبكة اإلنرتنت كسابقه ـ املقال السابق ـ بعنوان 
سلسلة من  "وجاء فيه قول اإلسباين عن البلدين أهنما يواجهان:  "يف مكافحة اإلرهاب 

أي  "ومكافحة اإلرهاب الدويل واإلجرام ونية املشاكل املشرتكة سيما اهلجرة غري القان
مكافحة اإلسالم وأهله القائمني به خاصة إخواننا اجملاهدين ثبتهم اهلل ونصرهم وسددهم 

 ومكن هلم يف األرض.

إن اجلزائر ومدريد تتقامسان نفس الرؤية ووجهات النظر يف جمال مكافحة "وقال برييز: 
 . " ا اهلجرة غري الشرعيةاإلرهاب الدويل واجلرمية املنظمة وكذ

اإلتفاق املوّقع مع مدريد  "وقال زرهوين عقب حمادثات مع نظريه وأخيه يف الكفر أن 
يعد خطوة أوىل يف جمال التجسيد الفعلي للتعاون األمين املرتبط مبكافحة اإلرهاب بني 

ألمنية اجلزائرية دليل على الثقة املتبادلة بني األجهزة ا "وأوضح أن هذه اإلتفاقيات  "البلدين
أهنا وصلت إىل درجة عالية ستسمح بتوقيع اتفاقيات أمنية  ".واليت قال عنها:  " واإلسبانية

 . "أخرى بني البلدين مستقبال 

قلت: وهذا فيه من التويل ألعداء امللة ما يظهر لألعمى فضال عن البصري، وفيه من 
املشركني على املوحدين كفر ظاهر قال  الكفر البواح الصراح ما فيه والعياذ باهلل، فمظاهرة

الثامن: مظاهرة  "شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل يف عّد نواقض اإلسالم: 
ُهمآ  فَِإنَّهُ  ِمنآُكمآ  يَ تَ َولَُّهمآ  َوَمنآ ) املشركني ومعاونتهم على املسلمني والدليل قوله تعاىل:   ِإنَّ  ِمن آ

ِدي ال اللَّهَ  مَ  يَ هآ  .[38جمموعة التوحيد ص]( 58 اآلية من: املائدة سورة( )ظَّاِلِمينَ ال الآَقوآ

وهذه اإلتفاقيات واضحة وضوح الشمس يف رابعة النهار يف مظاهرة املشركني على 
املسلمني املوحدين، والواقع خري شاهد ودليل فهاهي كل قوى العامل تتكتل لضرب اإلسالم 

معاونتهم أن منحوا األرض للصليبيني فمن أين  واملسلمني مبعاونة من حكام الردة، ويكفيهم
انطلقت جيوش الصليب لضرب أفغانستان و العراق ...اخل.؟؟.فواهلل الذي ال إله إال هو لو 
ال فساد هذه األنظمة وعمالتها ملا كان لعّباد الصليب موطئ قدم يف أرض اإلسالم لكن 

 يل.اخليانة وما أدراك ما اخليانة.، وحسبنا اهلل ونعم الوك
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وإىل الذي يزعمون أن والة أمورهم ال يوالون الكفار وال يظاهروهنم على املسلمني: هل 
قرأمت تصرحيات والتكم قبحهم اهلل، وال يتجاهل هذا إال من ترىب على أعينهم وارمتى بني 
أحضاهنم ودرس يف معاهدهم وجامعاهتم، واملسألة كما أسلفت واضحة إال على من أشرب 

 والشبهات والعياذ باهلل، نسأل اهلل تعاىل الثبات على احلق .قلبه بالشهوات 

وإليكم اآلن مقال آخر صريح الداللة على عمالة هذا النظام اخلبيث املرتد ألسياده 
األمريكان ـ اختذت اجلزائر كمثال فقط، وإال فاألمر ينطبق على مجيع دول الردة وعلى 

مت املعلومات بال مقابل ألمريكا عن األفغان اجلزائر قد "اإلطالق ـ، فقد جاء يف املقال: 
اجلزائريني من خالل ملفات قضائية فتحت للذين قبض عليهم وأودعوا السجون، كما 
حدث مع السجني عبد اجمليد دحومان الذي مت استضافته مرات متعددة يف سجن سركاجي 

لتقارير السرية عن ، فضال عّما تناقلته بعض امن طرف أعوان املخابرات املركزية األمريكية
تسليم عبد الرزاق البارا ألمريكا ألجل التحقيق معه، ونقلت لنا مصادر تصل لدرجة عالية 
من اإلطالع من أن وزير الداخلية يزيد زرهوين قد تنّقل معه شخصيا، إال أن مصادر أخرى 
من مركز عنرت لإلستخبارات واإلستنطاق قد نفى ذلك، ويكفي من أن الصحفي السابق 

ال بلقامسي والضابط احلايل قد أكد لنا من أن املخابرات األمريكية قد استنطقت عبد مج
الرزاق البارا )صايفي( يف مكتب العقيد بشري طرطاق ولبضور العقيد فوزي، وأيضا ما حدث 

مع عناصر أمريكية بعدما  للتحقيقمع السجني النذير أبو بكر يف سجن احلراش فقد خضع 
اهتم لدى القضاء ، وهو أفغاين جزائري سابق 1885دمشق عام تسلمته اجلزائر من 

، وقد أطلق سراحه يف اجلزائري بإسقاط طائرات عمودية أمريكية وشارك يف معركة تورا بورا
ومل ميكث إال أياما معدودات وأعيد  1881إطار ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية يف مارس 

خطأ ارتكبه القضاء حسب زعم وزير  توقيفه وإيداعه سجن سركاجي مرة أخرى بسبب
العدل، وهذا الذي حتدثنا فيه عن مقالنا حول اإلسالميني الذي أبطل الشعب متابعتهم 
وبقوا من خلف القضبان واملنشور يف كثري من مواقع املنظمات احلقوقية والصحف الدولية 

بادرة الساحل واجلزائر طبعا عضو إىل جانب املغرب وتشاد والسينغال ونيجرييا يف م...
طلب البنتاغون من الكونغرس اعتماد ميزانية إضافية اإلفريقي ملكافحة اإلرهاب، وقد 

 111مليون دوالر يتم صرفها على المبادرة، وافق الكونغرس على  011قدرت ب
وقد [ 88/87/88الشروق اليومي ] 1118كميزانية إضافية لعام  011مليون من أصل 

ـ يقصد اجلزائرـ، بالشريك اهلام ألمريكا  كثري من خرجاته عدها الرئيس األمريكي بوش يف
مبعىن أدق أهنا الشريك اهلام يف حمور اخلري الذي خيدم املصاحل اإلستثمارية األمريكية اليت 

القاعدة يف عقر  "و  "اإلرهاب  "زحفت هبا على العامل اإلسالمي والعريب بزعم ضرب 
 .انتهى. "الدار..... 
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ني للطواغيت قراءة هذا املقال جيدا وغريه كثري، ويعلموا أن والة اخلمور  إذن فعلى املرقع
كالب صيد للكفار، وأهنم حلفاء أمريكا يف حرهبا على اإلسالم، والنيب صلى اهلل عليه 

، وهذا احلديث فيه داللة على أن حكام العصر  " حليف القوم منهم "وسلم يقول: 
ريكان واليهود وأعداء امللة، وقد رأيت أخي الكرمي  طواغيت هلم حكم من حيالفوهنم من األم

كيف يرى الغرب بقيادة الواليات املتحدة إىل اجلزائر على أهنا شريك هام يف مكافحة 
اإلرهاب الدويل املتمثل يف القاعدة، وقد مر بك أخي الكرمي يف املقال ما حدث يف قضية 

وماهذا إال ألن أمريكا حليفة اجلزائر اإلستنطاق وقدوم ضباط أمريكيني الستجواب املعتقلني 
فيما يسمى احلرب على اإلرهاب مث مىت كان وأصبح البنتاغون يطلب من الكونغرس 

 مليون دوالر لصرفها على مبادرة مكافحة اإلرهاب ؟؟588ختصيص ميزانية إضافية ب

 هل طلب ذلك لسواد عيون هؤالء العمالء ؟؟

ريكا مساعدة لسواد عيون هؤالء وهذا الشك بل هذا ضرب من اخليال أن تقدم أم
معلوم بل حىت هؤالء العمالء يعلمون ذلك جيدا، وإمنا قدمت أمريكا ذلك ألن رئيسها 
أعلن وصرح مبلئ فيه وأمام مرئى ومسمع من العامل أن احلرب الصليبية اجلديدة قد انطلقت 

ه احلرب على اإلرهاب ومبا أنه كان يصرح يف الكثري من خرجاته أن اجلزائر شريك هام يف هذ
فهذا يعين أهنا كتيبة من كتائب جيش الصليب فهل هذا كفر دون كفر يا أفراخ املرجئة 

 واجلهمية؟؟؟.

 هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني .

وزيادة على ذلك فقد جاء يف أول املقال أن اجلزائر قدمت ـ وال تزال ـ املعلومات 
األفغان العرب )اجلزائريني(، وهذا كله من  ألمريكا وبدون مقابل إال رضاها عنها، عن

املظاهرة اجللية للكفار وهذه مواالة كربى تنقل صاحبها عن امللة وخترجه منها والعياذ باهلل، 
ومن هذا الباب سنرد على شبهة حادثة حاطب بن أيب بلتعة رضي اهلل عنه مستدلني هبا 

ناقل عن امللة، وال شك أن  على أن صنيع حكامهم من هذا القبيل وهو ليس بكفر أكرب
 هذا استدالل مردود نرده من وجوه: 

نعرض نص احلديث كامال حىت يتسىن للقارئ بعد قراءة يف هذا احلديث العظيم  أوال:
 ويتجلى له عوار هؤالء وهتافت هذه شبهة إن صح أن يقال عنها شبهة.

حدثنا سفيان عن حدثنا قتيبة بن سعيد: “ جاء يف صحيح البخاري رمحه اهلل تعاىل: 
عمرو بن دينار قال: أخربين احلسن بن حممد: أنه مسع عبيد اهلل بن أيب رافع يقول: مسعت 
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انطلقوا "عليا رضي اهلل عنه يقول: بعثين رسول اهلل عليه وسلم أنا والزبري واملقداد، فقال: 
ادى بنا قال: فانطلقنا تع"  حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها

خيلنا حىت أتينا الروضة فإذا حنن بالضعينة، قلنا هلا: أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي  
كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقني الثياب، قال: فأخرجته من عقاصها، فأتينا رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإذا فيه: )من حاطب بن أيب بلتعة إىل ناس مبكة من املشركني، 

م ببعض أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: خيربه
قال: يارسول اهلل ال تعجل علّي، إين كنت امرءا ملصقا يف قريش " ؟يا حاطب ما هذا"

يقول: كنت حليفا ومل أكن من أنفسها، وكان من معك من املهاجرين من هلم قرابات 
إذ فاتين ذلك من النسب فيهم، أن أختذ عندهم يدا حيمون حيمون أهليهم وأمواهلم فأحببت 

 "فقال رسول اهلل عليه وسلم:  ومل أفعله ارتدادا عن ديين وال رضا بالكفر بعد اإلسالمقرابيت، 
إنه قد "، فقال: يارسول دعين أضرب عنق هذا املنافقفقال عمر:  " أما إنه قد صدقكم

من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد شهد بدرا، وما يدريك لعل اهلل اطلع على 
لَِياءَ  َوَعُدوَُّكمآ  َعُدوِّي تَ تَِّخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا) فأنزل اهلل السورة " غفرت لكم  َأوآ

 َواءَ سَ  َضلَّ  فَ َقدآ  -إلى قوله – الآَحقِّ  ِمنَ  َجاءَُكمآ  ِبَما َكَفُروا َوَقدآ  بِالآَمَودَّةِ  ِإلَيآِهمآ  تُ لآُقونَ 
 (.8: املمتحنة سورة) (السَِّبيلِ 

هذا النص يف صحيح البخاري عليه رمحة اهلل تعاىل وبعد قراءته إليك أخي الوجه 
 الثاين.

مظلوم حاطب رضي اهلل عنه وأرضاه حيث اختذت حادثته ذريعة لتسويغ الكفر  ثانيا:
أية داللة على عدم كفر  والردة والعياذ باهلل علما بأن هذه احلادثة حادثة عني و ليس فيها

 من ظاهر الكفار على املسلمني وهذا ما سيأيت بيانه لبول اهلل تعاىل.

لنعيد قراءة احلديث بصورة أخرى متأنية وجند فيه اإلمتثال املطلق لصحابة رسول  ثالثا:
اهلل صلى اهلل عليه وسلم للنيب عليه الصالة والسالم حيث أمرهم باإلنطالق إىل روضة خاخ 

دون هبا ضعينة ومعها كتاب وقد أنطلق الصحابة علي والزبري واملقداد ورغم ادعاء وسيج
الضعينة أن الكتاب ليس معها إال أن الصحابة أصّروا وتوّعدوها كيف واهلل تعاىل يقول عن 

، فهاهم الصحابة قد امتثلوا ألمر  " وما ينطق عن الهوى "احلبيب عليه الصالة والسالم: 
م دون عسى ولعل، واهلل املستعان نسأله سبحانه أن يغفر لنا ويرمحنا. وجند النيب عليه السال

 فيه ـ احلديث ـ ما يلي: 
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 "أن الصحايب اجلليل حاطب بن أيب بلتعة رضي اهلل عنه إمنا كان متأوال لقوله:  رابعا:
ه فقال النيب صلى اهلل علي " ولم أفعله ارتدادا عن ديني وال رضا بالكفر بعد اإلسالم...

قد  "، وجاء يف بعض ألفاظ احلديث قوله ـ حاطب ـ:  "أما إنه قد صدقكم  "وسلم: 
، والتأويل أحيانا كما هو معلوم مانع من موانع  "علمت أن اهلل مظهر رسوله ومتم له أمره 

إستتابة املرتدين  "حلوق الوعيد باملعني، هذا وقد أخرج اإلمام البخاري قصة حاطب يف كتاب
وهنا ننبه إىل أن فقه البخاري  "ما جاء يف املتأولني "وبالتحديد يف باب  "قتاهلم واملعاندين و 

يف ترامجه رمحه اهلل كما قال العلماء، وإدراج القصة ـ قصة حاطب ـ يف كتاب إستتابة املرتدين 
ما جاء يف  "و املعاندين وقتاهلم لدليل على أن عمل حاطب هذا هو كفر أكرب، ويف باب 

وعذر حاطب ما ذكره، فإنه صنع ذلك  : "يقول ابن حجر رمحه اهلل يف الفتح "املتأولني
مما  " أما إنه قد صدقكم : ".والنيب صلى اهلل عليه وسلم يقول "متأوال أاّل ضرر يف ذلك

يدل على أن هذه خصوصية من خصوصيات النيب عليه الصالة والسالم وليست ألي أحد 
. 

يا رسول اهلل دعين  "عليه الصالة والسالم:  قول عمر رضي اهلل عنه للين خامسا:
ويف رواية أيضا للبخاري: قال عمر رضي اهلل عنه للنيب صلى اهلل  "أضرب عنق هذا املنافق 

وقول عمر هذا كان  "يا رسول اهلل قد خان اهلل ورسوله، دعين أضرب عنقه  "عليه وسلم: 
أقتلته بعد أن  "ى أسامة حني قال له: للنيب عليه الصالة والسالم ومل ينكر عليه كما أنكر عل

، بل أقره وسكت عليه ولو كان يف قول عمر ما هو منَكر ملا سكت  "قال: ال إله إال اهلل 
دعين أضرب  "عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم وتأمل يف قوله رضي اهلل كما يف رواية أخرى: 

مر رضي اهلل عنه أن مظاهرة فدل هذا على أن املتقرر عند ع "عنق هذا املنافق فقد كفر 
املشركني على املسلمني كفر وما يؤكد هذا قوله كما يف رواية أخرى بعد أن قال له النيب 

أوليس قد شهد بدرا؟ قال: بلى ولكنه نكث وظاهر أعداءك  "صلى اهلل عليه وسلم: 
ارتداد ومل أفعله  "وهذا املتقرر عند عمر هو نفسه املتقرر عند حاطب حيث قال:  "عليك. 

 فليتنبه هلذا . "عن ديين وال رضا بالكفر بعد اإلسالم 

 "ذكر حيىي بن سالم يف تفسريه أن لفظ كتاب حاطب للمشركني كان بقوله:  سادسا:
 عليه وسلم جاءكم كالليل يسري كالسيل أما بعد يا معشر قريش فإن رسول اهلل صلى اهلل

. فانظر رعاك  "فانظروا ألنفسكم والسالم  فواهلل لو جاءكم وحده لنصره اهلل وأجنز له وعده
 اهلل إىل هذه الرسالة اليت تلقي الرعب يف قلب من استلمها وتنزل عليه كالصاعقة .

إنه قد شهد بدرا وما يدريك يا عمر لعل اهلل  "قوله عليه الصالة والسالم:  سابعا:
ا عمر وقال: اهلل فذرفت عين "اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 
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ورسوله أعلم .وهذا كما يف النص من خصوصيات حاطب كونه شهد بدرا وهذه حسنة 
عظيمة أقالت عثرته رضي اهلل عنه وأرضاه فهو قد شهد غزوة الفرقان وكربى غزوات 
اإلسالم، وألهل بدر فضل عند اهلل تعاىل عظيم كما يف هذا احلديث وحلديث آخر قال فيه 

، وهذه احلسنة ليست "لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية  "سلم: صلى اهلل عليه و 
 "وما يدريك لعل اهلل ..اخل  "قوله:  "ألحد غري أهل بدر قال الشوكاين يف نيل األوطار: 

إذن فهذا خاص بأهل بدر .  "هذه بشارة عظيمة ألهل بدر رضي اهلل عنهم مل تقع لغريهم. 
 لى وجه البسيطة ؟؟؟.وباهلل عليكم أين بدري اليوم ع

فإذا عرفت هذا أخي الكرمي تبني لك أن اإلستدالل بقصة حاطب ما هو إال شبهة 
متهافتة فنحن مأمورون باحلكم بالظاهر واهلل يتوىل السرائر، وال جمال للتلبيس هبذه القصة 
اليت ظلم صاحبها ـ حاطب ـ رضي اهلل عنه كما ظلم ابن عباس أيضا رضي عنهما واهلل 

 تعان.املس

إظهار املوافقة للمشركني على ثالثة أحوال "قال شيخ األسالم حممد بن عبد الوهاب: 
منها: أن يوافقهم يف الظاهر مع خمالفته هلم يف الباطن وهو ليس يف سلطاهنم وإمنا محله على 
ذلك إما طمع يف رئاسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال أو خوف مما حيدث يف املال فإنه 

 َذِلكَ )حلال يكون مرتدا وال تنفعه كراهته هلم يف الباطن وهو ممن قال اهلل فيهم يف هذه ا
َتَحبُّوا بِأَن َُّهمُ  ن آَيا الآَحَياةَ  اسآ ِخَرةِ  َعَلى الدُّ ِدي ال اللَّهَ  َوَأنَّ  اْلآ مَ  يَ هآ  سورة)( الآَكاِفرِينَ  الآَقوآ
 [.111]جمموعة التوحيد  (888: النحل

يات اللعينة ال ننس معاهدة الدمار والعار والشنار على هذه ومن باب ذكر هذه اإلتفاق
األمة، معاهدة كامب ديفيد املقيتة اليت راح ويروح اليوم أبناؤنا وإخواننا يف بيت املقدس 
بالعشرات وال أحد حيرك ساكنا، فلعن اهلل كل من كانت له يد فيها، وهذه وصمة عار 

مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم، ولن  سنسأل عنها يوم يقوم األشهاد يوم ال ينفع
نسامح بل ولن تسامح دماء الشهداء األبرياء من أبناء أمتنا املباركة كل من كان له دخل يف 

 إمتام هذه املعاهدة البغيضة، ومعاهدة أوسلو، وغريها من املعاهدات اللئيمة. . 

 حسبنا اهلل ونعم الوكيل .

اجلزائر هلا دور  "ا الطاغية تصرح على لسان سفريها بأن: نعود لنقول بأنه هاهي أمريك
الندوة الصحفية  "، قال حممد الناصر يف مقال له:  "ممتاز وفعال يف احلرب على اإلرهاب 

اليت نشطها مؤخرا السفري األمريكي باجلزائر مسحت بتسليط الضوء على العديد من نقاط 
تحدة األمريكية ضمن إطار ما يسمى باحلرب الظل يف العالقات بني اجلزائر والواليات امل
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الدولية على اإلرهاب، حيث مثّن دفيد بريس التعاون األمين للجزائر يف مكافحة اإلرهاب 
مؤكدا بأن اجلزائر تبدي تعاونا مثاليا يف هذا اجملال، مضيفا بأن التعاون يف اجملاالت األمنية 

رغم أنه  لتعاون العسكري الزال ضعيفا،لكنه الحظ في المقابل بأن اممتاز بني البلدين، 
يعترب حسب السفري األمريكي أبرز عوامل ضمان اإلستقرار يف منطقة املغرب العريب أو عرب 

.ويف هذا املقال ترى كيف أخذت اجلزائر التزكية من إمام الكفر يف هذا العصر بأهنا  "العامل 
مارس  11و13تاريخ عضو ممتاز يف جمال مكافحة اإلرهاب، وال خيفى ما وقع ب

حني شاركت قيادات من القوات املسلحة لكل من مايل، تشاد، موريتانيا، املغرب، 1881
النيجر، السنغال، اجلزائر، تونس، يف اجتماع يف مدينة شتوتغارت األملانية داخل مقر القيادة 

إطار  التعاون العسكري يف "األوربية للجيش األمريكي وأهم مصطلح تناوله اإلجتماع هو: 
، واألملثلة كثرية جدا يف بيان عمالة كل األنظمة من دون  "احلرب الشاملة على اإلرهاب 

مناهضة  "استثناء وردهتا ووالءها ألمريكا حىت اليت كانت ترتدي الزّي التنكري يف مسرحية 
ألتينا ذرا للرماد يف أعني الناس، ويف اجلعبة أخي الكرمي الكثري ولوال خشية اإلطالة  "ألمريكا 

  "احلبيب أيب حممد املقدسي كتاب رائع ماتع:  ولشيخناهبا كاملة وذلك يتطلب اجمللدات، 
ذكر  "الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية "وكتاب:  "كشف النقاب عن شريعة الغاب

حفظه اهلل ما يشفي العليل من مثل هذه اخلزايا عن هؤالء املالعني قبحهم اهلل، فلله درك 
 الكرمي.شيخنا 

ويطيب املقام أن أذكر إلخواين األفاضل بعض تلك القواعد العسكرية املوجودة يف كل 
من املغرب وقطر والسعودية )دولة التوحيد( وغريها من البلدان خاصة يف جزيرة نبينا حممد 

فأين اإلمتثال  " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب : "صلى اهلل عليه وسلم الذي قال
 وأين التنفيذ آلخر ما وّصى أمر به احلبيب عليه الصالة والسالم؟؟ هلذا األمر

 وإليك أخي هذا البيان اجللي خبصوص تلك القواعد يف اجلزيرة: 
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Error!

 

نتشرة يف اجلزيرة جزيرة حممد صلى اهلل عليه وسلم فتأمل أخي الكرمي إىل هذه القواعد امل
 واهلل املستعان.

ديسمرب  18أما يف املغرب األقصى ويف عهد اهلالك الطاغية حسن الثاين ففي 
: نشرت صحيفة اجملاهد يف ذلك اليوم باللغة الفرنسية يف صفحة كاملة نبأ تلك 8185

وهو يستبدل حذاءه بأحذية القواعد، كما تصدرت الصفحة صورة امللك حسن الثاين 
الغولف متقدما العيب الغولف املغاربة املشاركني له، وصور لطائرات للواليات املتحدة منقوله 

، وأعلنت أيضا عن القواعد األمريكية صحيفة األوبنيون 8188عن الفيجارو يف أوائل 
 التابعة حلزب اإلستقالل: 

 : جاء يف التقرير: قاعدة القنيطرةـ 

ونور ثورب وفانتوم  888و إف 881و إف 71طائرات تتضمن إف أ ـ عشرة 
885. 

 ب ـ تسهيالت ختزين قطع غيار حتت األرض وخمازن أسلحة مبا فيها أسلحة نووية.
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 ج ـ أنواع عديدة من الصواريخ متضمنة رادار ضد الطائرات.

 جندي. 3888د ـ مئات من اخلزانات العائمة وحّي يتسع ل 

 ة للتدريب على التدخل السريع عرب العامل.هـ ـ منطقة غري حمدود

 : ثانوية األمهية يف سيدي حيىي وسيدي بوقنادلقواعد ـ 

 وهي خمتصة لتقدمي التسهيالت لإلتصاالت األولية .

قلت: انظر أخي الكرمي إىل ما جاء يف هذا التقرير وقد صرح بوجود قواعد حىت ثانوية 
 .وذلك قبل مدة فما بالك اآلن باهلل عليك؟؟

وإليك تقريرا آخر يندى منه اجلبني عن أغراض إقامة القواعد أوال وعن األعمال اليت 
 قامت هبا وفيه: 

 أـ املسامهة املباشرة يف كافة أحداث الشرق األوسط.

أثناء أزمة الكونغو .) وهذا دليل على قدم  8118ب ـ إمدادت السالح خالل عام 
 وجود تلك القواعد وإن كانت خفية(.

كز إلصالح الفانتوم اليت مت جلبها من فيتنام بعد أن انتهت مالحقة الشيوعيني ج ـ مر 
 وسلمت بعدها إلسرائيل.

بعد مؤامرة ضد  8188دـ قاعدة إلعداد وحدات عسكرية أمريكية منذ عام 
وأربعة طائرات نقل هبطت يف القنيطرة وأحضرت عناصر تابعة  الفلسطينين في األردن

 ي.إن د 71للقسم األمريكي 

  "سي آي إيه  "هـ ـ مركز لقسم الدفاع واملخابرات األمريكية 

وـ نشاطات مبا فيها إرساء قسم للتصنت على قمة عربية عقدت يف فندق هيلتون 
 . " 8181الرباط عام 

هذه أخا التوحيد بعض منكرات الطواغيت وما خيفى أعظم وأمر، فمىت عال صوت 
 ؟؟.ذليل أذله اهلل فوق صوت موحد أعزه اهلل
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 ومىت رفع الصليب على أرض التوحيد؟؟

ومىت استنسر البغاث يف أرض األسود األشاوس من أمثال محزة بن عبد املطلب وعمر 
 بن اخلطاب وأبو بكر الصديق وأبو عبيدة وطلحة وغريهم ؟؟

نعم أخي لقد استنسروا ملا وثب هؤالء الطواغيت على صدورنا، فهاحنن نعيش الغربة  
، قال الشيخ أبو مصعب السوريـ فك اهلل أسره ـ وهو يصور حال أهل الغربة واهلل املستعان

ومن جراء مظاهر فساد الدين واستعالء اهل الضاللة، وكون أكثر أكابر الناس يف  : "فيقول
جمتمعات املسلمني هم أكابر اجملرمني ممن قدمنا أحواهلم من أعوان رجال السياسة والتجارة 

 حاشيتهم من املنحرفني . والفنون والفساد ومن يف

فقد أصبحت الفئة املتمسكة بدينها، اآلمرة باملعروف الناهية عن املنكر، الداعية إىل 
تغيريه صارت غريبة يف اجملتمع وأصبحت الثلة املؤمنة املتمسكة باإلعتقاد الصحيح والسلوك 

ة يف سبيل اهلل امللتزم بقواعد الدين، غريبة يف تلك الفئة الصاحلة وصارت القلة اجملاهد
املواجهة ألعداء اهلل يف الداخل واخلارج من أجل تصحيح هذه األوضاع ودفع هذا البالء 
صارت هذه القلة اجملاهدة غريبة يف تلك الثلة، وصار حاهلا إىل ما وصف رسول اهلل صلى 

 اهلل عليه وسلم مما قدمنا له يف فصل الغربة والغرباء والظاهرين على احلق.

حلال انصرم القرن امليالدي العشرون ودخلنا يف القرن الواحد والعشرين وعلى هذا ا
لتجد أن أكثر الناس وكأهنم يتهيؤون التباع املسيح الدجال، ال حيول بينهم وبني ذلك إال 

دعوة ] "خروجه والعياذ باهلل ونسأل اهلل السالمة يف ديننا وأعراضنا وأنفسنا وذرياتنا وكل أمرنا 
 .[18/ص 8مية العاملية جاملقاومة اإلسال

هذه حالنا اليوم واهلل املستعان، فحسبنا اهلل ونعم الوكيل، حسبنا اهلل ونعم الوكيل، 
َنا َوَلَقدآ فكلما اشتد احلبل تقطع، وكلما حلك الليل يبزغ الفجر وينقشع، قال تعاىل: )  َكَتب آ

رِ  بَ عآدِ  ِمنآ  الزَّبُورِ  ِفي َرآضَ  َأنَّ  الذِّكآ ( 885: األنبياء سورة) (الصَّاِلُحونَ  ِعَباِديَ  يَرِثُ َها األآ
رِ  َمعَ  فَِإنَّ )( وقال: 18 اآلية من: الروم سورة( ) َحق   اللَّهِ  َوعآدَ  ِإنَّ  فَاصآِبرآ وقال: )  الآُعسآ

راً  رِ  َمعَ  ِإنَّ  ُيسآ راً  الآُعسآ ( فصرب مجيل يا غرباء واهلل أكرب واخلالفة قادمة 1: الشرح سورة)( ُيسآ
 تعاىل. بإذن اهلل

وقبل أيام أخي الكرمي جاء يف قناة اجلزيرة أن العالقات العراقية الكويتية يف توتر ألن 
العراق طلبت من الكويت تعويضات مالية عن دمار احلرب الذي حلق هبا، ألن الكويت  
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كانت منطلق قوات التحالف الشيطاين اللعني لغزو العراق، وكذلك ال ننس قطر وال ننس 
 لة التوحيد( فأي توحيد هذا يا عباد اهلل؟؟.السعودية )دو 

َتِنُبوا اللَّهَ  اعآُبُدوا َأنِ  َرُسوالً  ُأمَّةٍ  ُكلِّ  ِفي بَ َعث آَنا َوَلَقدآ )قال تعاىل:  (  الطَّاُغوتَ  َواجآ
( هذا هو التوحيد الذي أمرنا اهلل به وخلقنا ألجله .أما إقامة 31 اآلية من: النحل سورة)

نبية ومواالة الكفار واحلكم بغري ما أنزل اهلل وغري ذلك فهذا توحيد القواعد العسكرية األج
 آل سعود واحلكام اآلخرين، وليس توحيد احلق جل جالله، فليتنبه.

*** 
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 حكم من ظاهر المشركين وعاونهم على المسلمين
هذا أخي املوحد فصل نفصل فيه حكم من ظاهر املشركني وعاوهنم على املسلمني، 

كم هؤالء احلكام إذ أهنم ظاهروا املشركني على املوحدين كما سبق تبيينه وأخص بالذكر ح
فيما قبل، وفيه أن نقول بأن مظاهرة املشركني على املوحدين كفر أكرب ناقل عن امللة وإليك 

 األدلة بعون اهلل تعاىل: 

 أ  من الكتاب الحكيم: 

لَِياءَ  َوالنََّصاَرى الآيَ ُهودَ  ِخُذواتَ تَّ  ال آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا)ـ قال اهلل تعاىل:   بَ عآُضُهمآ  َأوآ
لَِياءُ  ُهمآ  فَِإنَّهُ  ِمنآُكمآ  يَ تَ َولَُّهمآ  َوَمنآ  بَ عآضٍ  َأوآ ِدي ال اللَّهَ  ِإنَّ  ِمن آ مَ  يَ هآ  الَِّذينَ  الظَّاِلِميَن فَ تَ َرى الآَقوآ

َشى يَ ُقوُلونَ  ِفيِهمآ  ُيَسارُِعونَ  َمَرضٌ  قُ ُلوِبِهمآ  ِفي  يَأآِتيَ  َأنآ  اللَّهُ  فَ َعَسى َدائَِرةٌ  ُتِصيبَ َنا نآ أَ  َنخآ
ِبُحوا ِعنآِدهِ  ِمنآ  َأمآرٍ  َأوآ  بِالآَفتآحِ  : املائدة سورة) (نَاِدِمينَ  َأن آُفِسِهمآ  ِفي َأَسرُّوا َما َعَلى فَ ُيصآ

58- 51.) 

ُهمآ  فَِإنَّهُ  ِمنآُكمآ  يَ تَ َولَُّهمآ  َوَمنآ )تأمل قوله جلِ شأنه  تب التفسري كلها لتجد وراجع ك (ِمن آ
بأن املقصود هو أن من يتوىل الكفار فهو كافر له حكم من توالهم، قال الشيخ محد بن 

فنهى سبحانه وتعاىل املؤمنني أن يوالوا  ": "النجاة والفكاك  "عتيق النجدي رمحه اهلل يف 
ومن توىل  اليهود والنصارى، وذكر أن من توالهم فهو منهم، أي من توىل اليهود فهو يهودي

النصارى فهو نصراين، وقد روى ابن أيب حامت عن حممد بن سريين قال: قال عبد اهلل بن 
 يَا)عتبة: ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو ال يشعر، قال: فظنناه يريد اآلية: 

لَِياءَ  َوالنََّصاَرى الآيَ ُهودَ  تَ تَِّخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها ُهمآ  فَِإنَّهُ )  قولهإىل (َأوآ ...اآلية،  (ِمن آ
وكذلك املشرك فهو مشرك، ومن توىل األعاجم فهو أعجمي فال فرق بني من توىل أهل 

 . "الكتابني وغريهم من الكفار 

ِمُنونَ  يَ تَِّخذِ  ال)ـ قال تعاىل:  لَِياءَ  الآَكاِفرِينَ  الآُمؤآ ِمِنينَ  ُدونِ  ِمنآ  َأوآ  كَ َذلِ  يَ فآَعلآ  َوَمنآ  الآُمؤآ
ءٍ  ِفي اللَّهِ  ِمنَ  فَ َليآسَ   (.17 اآلية من: عمران آل سورة) ( َشيآ

وهذه اآلية أيضا صرحية الداللة يف أن اهلل تعاىل قد برئ ممن اختذ الكفار أولياء من دون 
املؤمنني، ومعلوم أن اهلل تعاىل يتربؤ من الكفار ال من املؤمنني، وقال الشيخ محد بن عتيق يف 

أي ومن يوال الكافرين فليس من اهلل يف شيء، أي فقد برئ اهلل  "بقة: نفس رسالته السا
 ."منه، وهذا هتديد شديد ووعيد أكيد حفظا لإلسالم والتوحيد
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هنى اهلل ـ تبارك  ": [ 188/ ص 8تفسري القرآن العظيم ج ]قال ابن كثري رمحه اهلل 
ياء يسرون إليهم باملودة من دون وتعاىل ـ عباده املؤمنني أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أول

َعلآ  َوَمنآ ) : املؤمنني، مث توعدهم على ذلك فقال ءٍ  ِفي اللَّهِ  ِمنَ  فَ َليآسَ  َذِلكَ  يَ فآ  سورة( ) َشيآ
 . "( أي ومن يرتكب هني اهلل يف هذا فقد برئ من اهلل 17 اآلية من: عمران آل

 ِمنَ  َوَلِعباً  ُهُزواً  ِديَنُكمآ  اتََّخُذوا الَِّذينَ  ِخُذواتَ تَّ  ال آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَاـ قال تعاىل: )
لَِياءَ  َوالآُكفَّارَ  قَ بآِلُكمآ  ِمنآ  الآِكَتابَ  ُأوتُوا الَِّذينَ  ِمِنينَ  ُكنآُتمآ  ِإنآ  اللَّهَ  َوات َُّقوا َأوآ  سورة( )ُمؤآ
 ( .58: املائدة

إلسالم وأهله من وهذا تنفري من مواالة أعداء ا "(:  11/ ص  1قال ابن كثري)ج 
الكتابيني واملشركني، الذين يتخذون أفضل ما مل يعمله العاملون، وهي شرائع اإلسالم 

يستهزؤون هبا،  (ُهُزواً ) املطهرة اكحمكمة املشتملة على كل خري دنيوي وأخروي، يتخذوهنا
 ."يعتقدون أهنا نوع من اللعب يف نظرهم الفاسد وفكرهم البارد (َوَلِعباً )

هي صريح الداللة وواضح وضوح الشمس يف رابعة النهار ال حيتمل تأويال يف فهذا الن
النهي عن مواالة الكفار واملشركني الذين اختذوا ديننا هلوا ولعبا، فال يعقل وال ميكن للمؤمن 

ِمِنينَ  ُكنآُتمآ  ِإنآ  اللَّهَ  َوات َُّقوا)إن كان حقا مؤمنا أن يتخذهم أولياء لقوله تعاىل   ( .ُمؤآ

ماً  َتِجدُ  ال)ال تعاىل: ـ وق ِمُنونَ  قَ وآ مِ  بِاللَّهِ  يُ ؤآ ِخرِ  َوالآيَ وآ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  َحادَّ  َمنآ  يُ َوادُّونَ  اْلآ
َوانَ ُهمآ  َأوآ  َأب آَناَءُهمآ  َأوآ  آبَاَءُهمآ  َكانُوا َوَلوآ  يَمانَ  قُ ُلوِبِهمُ  ِفي َكَتبَ  ُأولَِئكَ  َعِشيَرتَ ُهمآ  َأوآ  ِإخآ  اإلآِ

ِخُلُهمآ  ِمنآهُ  ِبُروحٍ  َوَأيََّدُهمآ  ِري َجنَّاتٍ  َويُدآ ِتَها ِمنآ  َتجآ َن آَهارُ  َتحآ  اللَّهُ  َرِضيَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  األآ
ُهمآ  ِلُحونَ  ُهمُ  اللَّهِ  ِحزآبَ  ِإنَّ  َأال اللَّهِ  ِحزآبُ  ُأولَِئكَ  َعنآهُ  َوَرُضوا َعن آ : اجملادلة سورة( )الآُمفآ

11.) 

واليوم اآلخر أن يوايل من حاد اهلل ورسوله صلى اهلل عليه فال ميكن ملن كان يؤمن باهلل 
وسلم ولو كان أقرب قريب ألن املسألة ليست مسألة عرق أو نسب أو قرابة أو عشرية أو 
رحم فكل تلك العالقات واألواصر باطلة ومعلقة إال آصرة واحدة ووشيجة واحدةوهي آصرة 

رب اهلل ورسوله ولو كان أبوك أو أخوك أو التوحيد، فاهلل تعاىل قد أبطل مواالة كل من حا
عشريتك أو ابنك، ومن كان هكذا أي مؤمنا باهلل واليوم اآلخر فحتما لن يوايل الكفار 
اكحمادين هلل تعاىل ورسوله عليه الصالة والسالم ومن هذه صفته فقد بشره اهلل تعاىل باجلنة 

 ِإنَّ  َأال اللَّهِ  ِحزآبُ  ُأولَِئكَ ) و من خالدا فيها وزيادة على ذلك فقد نال رضى اهلل سبحانه وه
ِلُحونَ  ُهمُ  اللَّهِ  ِحزآبَ  ومن مل يكن هكذا فحتما أيضا هو من حزب الشيطان والعياذ  ( الآُمفآ
 باهلل.
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ا ال آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَاـ قال تعاىل: ) ماً  تَ تَ َولَّوآ  ِمنَ  يَِئُسوا َقدآ  َعَليآِهمآ  اللَّهُ  َغِضبَ  قَ وآ
 (.83: املمتحنة سورة) (الآُقُبورِ  َأصآَحابِ  ِمنآ  الآُكفَّارُ  يَِئسَ  َكَما ِخَرةِ اْلآ 

فنهى سبحانه أهل اإلميان عن مواالة الذين غضب اهلل عليهم،  "قال محد بن عتيق: 
فإن  "فال حيسن من املؤمن وال جيوز منه أن يوايل من فعل ما يغضب اهلل تعاىل من الكفر 

 . "اإلميان باهلل تعاىل مواالته له تنايف 

 َأعآَقاِبُكمآ  َعَلى يَ ُردُّوُكمآ  َكَفُروا الَِّذينَ  ُتِطيُعوا ِإنآ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَاـ قال تعاىل: )
َقِلُبوا  (.811: عمران آل سورة) (َخاِسرِينَ  فَ تَ ن آ

 بالكفر فاهلل تعاىل هنى عن طاعة الكفار، وهذا يف الطاعة ألن الكفار ال يقتنعون إال
 سورة) ( ِملَّتَ ُهمآ  تَ تَِّبعَ  َحتَّى النََّصاَرى َوال الآيَ ُهودُ  َعنآكَ  تَ رآَضى َوَلنآ )لذا قال يف آية أخرى: 

 ( .818 اآلية من: البقرة

ِمُنونَ  َكانُوا َوَلوآ ـ قال تعاىل: ) لِيَ  اتََّخُذوُهمآ  َما ِإلَيآهِ  أُنآِزلَ  َوَما َوالنَِّبيِّ  بِاللَّهِ  يُ ؤآ  َوَلِكنَّ  اءَ َأوآ
ُهمآ  َكِثيراً   ( .78: املائدة سورة)( فَاِسُقونَ  ِمن آ

فدل أن من كان مؤمنا باهلل وما أنزل إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ال يتخذ الكفار 
 أولياء.

 ِمنآ  لَّهِ ال ُدونِ  ِمنآ  َلُكمآ  َوَما النَّارُ  فَ َتَمسَُّكمُ  ظََلُموا الَِّذينَ  ِإَلى تَ رآَكُنوا َوال)ـ قال تعاىل: 
لَِياءَ   (.883: هود سورة) (تُ نآَصُرونَ  ال ثُمَّ  َأوآ

فمجرد الركون إىل الكفار وهو امليل قليال فقط يوجب مس النار والعياذ باهلل فكيف 
 باملواالة املطلقة والعياذ باهلل؟؟.

 الشَّيآطَانُ  الآُهَدى َلُهمُ  نَ تَ بَ يَّ  َما بَ عآدِ  ِمنآ  َأدآبَارِِهمآ  َعَلى ارآَتدُّوا الَِّذينَ  ِإنَّ ـ قال تعاىل: )
 بَ عآضِ  ِفي َسُنِطيُعُكمآ  اللَّهُ  نَ زَّلَ  َما َكرُِهوا لِلَِّذينَ  قَاُلوا بِأَن َُّهمآ  َلُهمآ، َذِلكَ  َوَأمآَلى َلُهمآ  َسوَّلَ 
َمآرِ  َراَرُهمآ، َفَكيآفَ  يَ عآَلمُ  َواللَّهُ  األآ ُهمُ  ِإَذا ِإسآ  َوَأدآبَاَرُهمآ، ُوُجوَهُهمآ  َيضآرِبُونَ  الآَمالِئَكةُ  تَ َوف َّت آ
َوانَهُ  وََكرُِهوا اللَّهَ  َأسآَخطَ  َما ات َّبَ ُعوا بِأَن َُّهمُ  َذِلكَ  َبطَ  ِرضآ  -15: حممد سورة( )َأعآَماَلُهمآ  فََأحآ
17. ) 

هذا جمرد القول للكفار سنطيعكم يف بعض األمر فكيف إذا قالوا هلم: سنقاتل معكم 
 ونتبعكم حذو القذة بالقذة؟؟.
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لَِياءَ  َوَعُدوَُّكمآ  َعُدوِّي تَ تَِّخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَاـ قال تعاىل: )  ِإلَيآِهمآ  تُ لآُقونَ  َأوآ
رُِجونَ  الآَحقِّ  ِمنَ  َجاءَُكمآ  ِبَما َكَفُروا َوَقدآ  بِالآَمَودَّةِ  ِمُنوا َأنآ  َوِإيَّاُكمآ  الرَُّسولَ  ُيخآ  رَبُِّكمآ  بِاللَّهِ  تُ ؤآ

ُتمآ  نآُتمآ كُ  ِإنآ   ِبَما َأعآَلمُ  َوَأنَا بِالآَمَودَّةِ  ِإلَيآِهمآ  ُتِسرُّونَ  َمرآَضاِتي َوابآِتَغاءَ  َسِبيِلي ِفي ِجَهاداً  َخَرجآ
َفيآُتمآ  َعلآهُ  َوَمنآ  َأعآَلنآُتمآ  َوَما َأخآ  (.8: املمتحنة سورة) (السَِّبيلِ  َسَواءَ  َضلَّ  فَ َقدآ  ِمنآُكمآ  يَ فآ

َواَنُكمآ  آبَاءَُكمآ  تَ تَِّخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  ي َُّهاأَ  يَا)ـ وقال أيضا:  لَِياءَ  َوِإخآ َتَحبُّوا ِإنِ  َأوآ  اسآ
يَمانِ  َعَلى الآُكفآرَ   آبَاؤُُكمآ  َكانَ  ِإنآ  الظَّاِلُموَن، ُقلآ  ُهمُ  فَُأولَِئكَ  ِمنآُكمآ  يَ تَ َولَُّهمآ  َوَمنآ  اإلآِ

َوانُُكمآ  َوَأب آَناؤُُكمآ  ُتُموَها َوَأمآَوالٌ  َوَعِشيَرُتُكمآ  ُكمآ َوَأزآَواجُ  َوِإخآ تَ َرف آ نَ  َوِتَجارَةٌ  اق آ َشوآ  َكَساَدَها َتخآ
نَ َها َوَمَساِكنُ   يَأآِتيَ  َحتَّى فَ تَ َربَُّصوا َسِبيِلهِ  ِفي َوِجَهادٍ  َوَرُسوِلهِ  اللَّهِ  ِمنَ  ِإلَيآُكمآ  َأَحبَّ  تَ رآَضوآ

ِدي ال َواللَّهُ  بَِأمآرِهِ  اللَّهُ   (.11-13: التوبة سورة( )الآَفاِسِقينَ  مَ الآَقوآ  يَ هآ

فنهى سبحانه وتعاىل املؤمن عن مواالة أبيه وأخيه ـ الذين مها : "قال محد بن عتيق
أقرب الناس إليه ـ إذا كان دينهما غري اإلميان، وبني أن الذي يتوىل أباه وأخاه إذا كانا كافرين 

له وآلبائه ولدينه؟؟أفال يكون هذا ظاملا؟  فهو ظامل فكيف مبن توىل الكافرين الذين هم أعداء
بلى واهلل ملن أظلم الظاملني، مث بني أن هذه الثمانية ال تكون عذرا يف مواالة الكافرين، فليس 
ألحد أن يواليهم خوفا على أبيه أو أخيه أو بالده أو ماله أو مشحة بعشريته أو خمافته على 

 . "عذار بأن هذا ليس بعذر زوجاته، فإن اهلل قد سد على اخللق باب األ

لَِياءُ  بَ عآُضُهمآ  َكَفُروا َوالَِّذينَ ـ قال تعاىل: ) ( ، 83 اآلية من: األنفال سورة( ) بَ عآضٍ  َأوآ
نَ  بِالآُمنآَكرِ  يَأآُمُرونَ  بَ عآضٍ  ِمنآ  بَ عآُضُهمآ  َوالآُمَناِفَقاتُ  الآُمَناِفُقونَ )وقال:  َهوآ ( الآَمعآُروفِ  َعنِ  َويَ ن آ

 (.18 اآلية من: ةالتوب سورة)

َراناً  َخِسرَ  فَ َقدآ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنآ  َولِّياً  الشَّيآطَانَ  يَ تَِّخذِ  َوَمنآ ) ـ وقال أيضا:  ( ُمِبيناً  ُخسآ
 (.881 اآلية من: النساء سورة)

ُهمآ  َكِثيراً  تَ َرى)ـ وقال تعاىل:  نَ  ِمن آ  َأن آُفُسُهمآ  َلُهمآ  َقدََّمتآ  َما لَِبئآسَ  َكَفُروا الَِّذينَ  يَ تَ َولَّوآ
ِمُنونَ  َكانُوا َوَلوآ ، َخاِلُدونَ  ُهمآ  الآَعَذابِ  َوِفي َعَليآِهمآ  اللَّهُ  َسِخطَ  َأنآ   أُنآِزلَ  َوَما َوالنَِّبيِّ  بِاللَّهِ  يُ ؤآ

لَِياءَ  اتََّخُذوُهمآ  َما ِإلَيآهِ  ُهمآ  َكِثيراً  َوَلِكنَّ  َأوآ  ( .78: املائدة سورة)( فَاِسُقونَ  ِمن آ

لَِياءَ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنآ  اتََّخُذوا الَِّذينَ  َمَثلُ )ـ وقال أيضا:   بَ يآتاً  اتََّخَذتآ  الآَعنآَكُبوتِ  َكَمَثلِ  َأوآ
َهنَ  َوِإنَّ   ( .18: العنكبوت سورة( )يَ عآَلُمونَ  َكانُوا َلوآ  الآَعنآَكُبوتِ  لَبَ يآتُ  الآبُ ُيوتِ  َأوآ
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 َخَباالً  يَأآُلوَنُكمآ  ال ُدوِنُكمآ  ِمنآ  ِبطَانَةً  ِخُذواتَ تَّ  ال آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا: )ـ وقال سبحانه
َواِهِهمآ  ِمنآ  الآبَ غآَضاءُ  َبَدتِ  َقدآ  َعِنتُّمآ  َما َودُّوا ِفي َوَما َأف آ بَ رُ  ُصُدورُُهمآ  ُتخآ  َلُكمُ  بَ ي َّنَّا َقدآ  َأكآ

ياتِ   .887: عمران آل سورة( )تَ عآِقُلونَ  ُكنآُتمآ  ِإنآ  اْلآ

خمصص لذكر اآليات الدالة على النهي عن مواالة الكفار وبيان كفر  هذا الفصل تنبيه:
من توالهم ويلحظ القارئ الكرمي أين قد وضعت عقب بعض اآليات قوال أو تعقيبا وهذا 
حىت يتضح له الشاهد ووجه الداللة، علما أن أقوال العلماء سأذكرها مستفيضة يف باهبا 

 بإذن اهلل تعاىل.

 : ب   من السنة المطهرة

أنا بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر  "ـ قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
 . "ال تراءى نارمها  "قيل: يا رسول اهلل، ومل؟، قال:  "املشركني 

 . "من جامع املشرك وسكن معه فإنه مثله  "ـ وقال عليه الصالة والسالم: 

نقطع التوبة، ولن تنقطع التوبة ال تنقطع اهلجرة حىت ت "ـ وقال صلى اهلل عليه وسلم: 
. ويف هذا احلديث دليل على وجوب اهلجرة وعدم السكن  "حىت تطلع الشمس من مغرهبا

 مع الكفار ألنه ال تراءى نارامها كما أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم.

. فليبشر هؤالء احلكام بأهنم من  "حليف القوم منهم  "ـ وقال صلى اهلل عليه وسلم: 
 الذين حالفوهم فلهم حكمهم. الكفار

فانظر  "ال يرث املسلم الكافر، وال يرث الكافر املسلم "ـ وقال عليه الصالة والسالم: 
أخي حىت يف مسألة املرياث ال يرث املسلم الكافر وال يرث الكفار املسلم النقطاع أية صلة 

 بينهما .

ا يف التشبه فما بالك .هذ "من تشبه بقوم فهو منهم "ـ وقال صلى اهلل عليه وسلم: 
 بالتحالف معهم والقتال يف خندقهم؟؟.

ـ وعن ابن عمر رضي اهلل عنها كما يف الصحيح: أن الناس نزلوا مع رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم على احلجر ـ أرض مثودـ فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجني فأمرهم رسول 

قوا ويعلفوا اإلبل العجني و وأمرهم أن يستقوا من اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يهريقوا ما است
 . "البئر اليت كانت تردها الناقة 
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فانظر كيف هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم ورفض أن يأكل املسلمون عجينا عجن مباء 
 من بئر كان الكفار يستقون منه، فسبحان اهلل .

 . "إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم  "ـ وقال: 

خالفوا اليهود والنصارى فإهنم ال يصلون يف نعاهلم  "ال أيضا صلى اهلل عليه وسلم: ـ وق
 ."وال خفافهم 

خمالفة لليهود  "قصوا الشارب واعفوا عن اللحى  "ـ وقال عليه الصالة والسالم: 
 والنصارى.

 فانظر كيف أمرنا نبينا صلى اهلل عليه وسلم مبخالفة الكفار يف النقري والقطمري.

ال تساكنوا املشركني وال جتامعوهم فمن ساكنهم أو "ال عليه الصالة والسالم: ـ وق
 . "جامعهم فليس منا 

ـ روى عمرو بن العاص رضي اهلل عنه: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول 
إن آل فالن ـ أناس من أقاربه ـ ليسوا يل بأولياء، إمنا وليي اهلل وصاحل  "جهارا من غري سر: 

 .)متفق عليه(. "ؤمننيامل

 . "إن أوىل الناس يب املتقون من كانوا وحيث كانوا  "ـ وقال عليه الصالة والسالم: 

بل الدم الدم، واهلدم اهلدم، أنا  "ـ وقال صلى اهلل عليه وسلم لألنصار يف بيعة العقبة: 
 . "منكم وأنتم مين، أحارب من حاربتم وأسامل من ساملتم

صلى اهلل عليه وسلم عالئق اجلاهلية ووالء الكفار حيث قال فانظر كيف قطع النيب 
 . "أحارب من حاربتم وأسامل من ساملتم  "لألنصار املوحدين: 

بسم اهلل  "ـ وقال صلى اهلل عليه وسلم يف الوثيقة اليت كتبها عليه الصالة والسالم: 
املؤمنني واملسلمني من  الرمحن الرحيم، هذا كتاب من حممد النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ بني

إىل  " إنهم أمة واحدة من دون الناسقريش ويثرب ومن تبعهم، فلحق هبم، وجاهد معهم، 
....وأن ال حيالف مؤمن موىل مؤمن دونه، وإن املؤمنني املتقني على من بغى  "أن قال: 

هم عليه منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو ظلم، إمث أو عدوان، أو فساد بني املؤمنني وإن أيدي
، وال يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، وال ينصر كافرعلى مؤمنمجيعا، ولو كان ولد أحدهم، 
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وإن ذمة اهلل واحدة جيري عليهم أدناهم، وإن املؤمنني بعضهم موايل بعض دون الناس، وإنه 
من تبعنا من يهود فله النصر واألسوة، غري مظلومني وال متناصرين عليهم، وإن سلم املؤمنني 

إىل أن  "حدة، ال يسامل مؤمن دون مؤمن يف قتال يف سبيل اهلل إال على سواء وعدل بينهم وا
قال عليه الصالة والسالم وليسمع هذا جيدا من أحلوا ومنحوا أراضي اإلسالم للكافر 

وإنه ال يحل لمؤمن أقر بما في الصحيفة وآمن باهلل واليوم اْلخر، أن ينصر "واملشركني: 
، وأن من نصره أو آواه، فإن عليه لعنة اهلل وغضبه يوم القيامة، وال محدثا وال يؤويه

يؤخذ منه صرف وال عدل، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيئ، فإن مرده إلى اهلل عز 
 .[8/888السرية النبوية البن هشام ج]. " وجل، وإلى محمد صلى اهلل عليه وسلم

نصر حمدثا وال أن يؤويه فكيف بكافر تأمل أخا التوحيد، فال حيل وال جيوز ملؤمن أن ي
 عدو هلل ورسوله واملؤمنني ؟؟ 

 كيف بإيواء املشركني والكفار اكحماربني ؟؟

 كيف مبن نصرهم وقاتل معهم ؟؟

وإنكم مهما  "إىل أصحاب الدساتري البغيضة الكافرة يقول صلى اهلل عليه وسلم: 
 " محمد صلى اهلل عليه وسلماختلفتم فيه من شيء، فإن مرده إلى اهلل عز وجل، وإلى 

. ال إىل الدساتري الكافرة، فهل يف كالم النيب عليه الصالة والسالم تأويل سائغ يا )أهل 
 العلم ( ؟!.

: وقسمنا هذا الفصل إىل ذكر بعض أقوال الصحابة رضي باقة من أقوال األعالمج ـ 
 ول العلماء من املعاصرين.اهلل عنهم، مث أقوال العلماء من السلف رمحهم اهلل تعاىل، مث أق

   أقوال الصحابة: 

ليتق أحدكم  "ـ روى ابن أيب حامت عن حممد بن سريين، قال: قال عبد اهلل بن عتبة: 
 آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَاأن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو ال يشعر، قال: فظنناه يريد هذه اآلية: )

لَِياءَ  ىَوالنََّصارَ  الآيَ ُهودَ  تَ تَِّخُذوا ال ُهمآ  فَِإنَّهُ ) ( إىل قوله: 58 اآلية من: املائدة سورة( ) َأوآ  ِمن آ
 .[151جمموعة التوحيد ص ](. 58 اآلية من: املائدة سورة) (

ـ ثبت عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا كرهت اإلختصار يف الصالة ـ أي وضع اليدين 
 .[111نفس املصدر ص ]. "ليهود ال تشبهوا با "اليدين على اخلص أثناء الصالةـ وقالت: 
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ال  "ــ روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار، قال: قال عمر بن اخلطاب: 
تعّلموا رطانة األعاجم، وال تدخلوا على املشركني يف كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخط ينزل 

 .[111نفس املصدر ص ]. "عليهم 

دثنا عوف عن أيب املغرية، عن عبد اهلل ح "ـ وورد بإسناد صحيح عن أيب أسامة قال: 
من بىن ببالد األعاجم فصنع نريوزهم ومهرجاهنم، وتشبه هبم حىت ميوت  "بن عمرو قال: 

(. . فكيف مبن قاتل معهم وناصرهم 111)ص  "وهو كذلك، حشر معهم يوم القيامة 
 وحالفهم ؟؟.

وإياك وزي أهل  " ـ كتب عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وأرضاه إىل عتبة بن فرفد:
ا هـ . انظر أخي إىل أزياء العسكريني من جنود الطواغيت اليوم وانظر إىل أزياء  "الشرك 

 العسكريني من جنود الغربيني املشركني فال جتد الفرق بينهما إال بالكاد أو بلون البشرة!

عجم، ـ روى اخلالل عن حممد بن سريين: أن حذيفة أتى بيتا، فرأى فيه شيئا من زي ال
 (.115.)ص  "من تشبه بقوم فهو منهم  "فخرج وقال: 

ال تبد  "أأحتقن؟ قال:  "ـ روى اخلالل عن عكرمة عن ابن عباس أنه سأله رجل: 
 (.111.)ص "العورة وال تسنت بسنة املشركني 

احلقوا  "ـ روى أبو داود عن أنس، أنه دخل عليه غالم وله قرنان ـ أو قصتان ـ فقال: 
 .ا ـ هـ "ومهاـ فإن هذا زي اليهود هذين ـ أو قص

أن ال تكاتبوا أهل الذمة  "ـ روى أبو الشيخ األصبهاين أن عمرا رضي اهلل عنه كتب: 
 (.111.) ص  "فتجري بينكم وبينهم املودة، وال تكنوهم، وأذلوهم وال تظلموهم

 واآلن انظر أخي الكرمي املوحد إىل بعض مواقف الصحابة األطهار األبراريف أمور
اعتربها الناس اليوم من أساسيات احلضارة املوهومة واملزعومة كالزي وما إىل ذلك وهي طبعا 
ال هتبط لدركة ما عليه الطواغيت، وهذا غيض من فيض، والقارئ يف سري هؤالء األبرار جيد 
العجب العجاب وكفى مبوقف الصحايب اجلليل عبد اهلل بن حذافة السهمي مع ملك الروم 

 يبني عظمة املسلم املوحد، واهلل املستعان. موقفا عظيما

   أقوال العلماء من السلف رحمهم اهلل: 
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ـ قال علي بن أيب صاحل السواق: كنا يف وليمة، فجاء أمحد بن حنبل، فلما دخل نظر 
زي "إىل كرسي يف الدار عليه فضة، فخرج، فلحقه صاحب الدارفنفض يده يف وجهه وقال: 

 .[115جمموعة التوحيد ص ] . "اجملوس، زي اجملوس. 

ترى كثريا منهم يتولون الذين  "ـ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل عند قوله تعاىل: 
فبني سبحانه )أن( اإلميان باهلل والنيب وما أنزل إليه، ملتزم بعدم واليتهم،  "اآلية: "كفروا... 

جمموعة ] . "امللزوم فثبوت واليتهم يوجب عدم اإلميان، ألن عدم الالزم يقتضي عدم 
 .[158التوحيد ص

ـ قال محد بن عتيق النجدي رمحه اهلل الذي تقدمت بعض أقواله، عند نفس اآلية 
رتب اهلل تعاىل على مواالة الكافرين سخطه، واخللود يف العذاب، وأخرب أن "املذكورة: 

له، فإهنم ال ، وأما أهل اإلميان باهلل وكتابه ورسو إال ممن ليس بمؤمنواليتهم ال حتصل 
نفس املصدر ص ]. "يوالوهنم بل يعادوهنم كما أخرب اهلل عن إبراهيم والذين معه من املرسلني 

 .[151ـ 158

ال جتد قوما يؤمنون باهلل واليوم اآلخر  "ـ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عند آية اجملادلة: 
أنه ال يوجد مؤمن يواّد من  فأخرب سبحانه وتعاىل "اآلية،:  "يوالون من حاد اهلل ورسوله... 

 "وال يوجد مؤمن يواد كافرا، فمن واّد كافرا فليس مبؤمن  " حاّد اهلل ورسوله ولو كانوا آباءهم
 .[ 111نفس املصدر ص  ] .

فإذا كان اهلل قد نفى اإلميان عّمن واّد أباه “ ـ قال محد بن عتيق عند نفس اآلية: 
ورسوله، فمن واّد الكفار األبعدين عنه، فهو أوىل بأن ال وأخاه وعشريته إذا كانوا حماّدين هلل 

 (. فليسمع احلكام وأذناهبم هذا جيدا. 111نفس املصدر ص“ ) يكون مؤمنا 

ومن  "ـ قال محد بن عتيق يف تعليقه على كالم شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب: 
ومن  "رك التوحيدـ، قال: يف كتاب مفيد املستفيد يف كفر تا "استحل احلشيشة كفر بال نزاع 

فكفره أعظم من كفر هذا، استحل مواالة املشركني ومظاهرهتم وإعانتهم على املسلمني، 
هلل  [ 178جمموعة التوحيد ص  ] " ألن تحريم ذلك آكد وأشد من تحريم الحشيشة

 درك يا شيخ محد .

ن وموادة ومن أحل الركون إىل الكافري "ـ قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب: 
 . ا ـ هـ.. "املشركني، فهو أعظم كفرا ممن أحل الزنا بأضعاف مضاعفة 
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أي من واليته يف  ": "فليس من اهلل يف شيء "ـ قال الشوكاين يف تفسريه لقوله تعاىل: 
 . ا ـ هـ. "شيئ من األشياء، بل هو منسلخ عنه بكل حال 

ال شيخنا رمحه اهلل تعاىل إمام ق "ـ قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهلل تعاىل: 
 الدعوة اإلسالمية، والداعي إىل امللة احلنيفية: أصل دين اإلسالم وقاعدته أمران: 

 األمر بعبادة اهلل وحده، والتحريض على ذلك، واملواالة فيه، وتكفري من تركه .

 " النهي عن الشرك باهلل يف عبادته، والتغليظ فيه واملعاداة فيه وتكفري من فعله.
 .[ 818املختصر املفيد يف عقائد أهل التوحيد ص ]

إن اإلنسان ال يستقيم له دين، ولو وّحد  "ـ قال الشيخ اجملدد حممد بن عبد الوهاب: 
، كما قال إال بمعاداة المشركين، والتصريح لهم بالعداوة والبغضاهلل، وترك الشرك، 

ماً  َتِجدُ  التعاىل: ) ِمُنونَ  قَ وآ مِ وَ  بِاللَّهِ  يُ ؤآ ِخرِ  الآيَ وآ  سورة( ) َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  َحادَّ  َمنآ  يُ َوادُّونَ  اْلآ
 .[ 11ستة مواضع من السرية ـ جمموعة التوحيد ص ]( 11 اآلية من: اجملادلة

الثامن: مظاهرة املشركني  "ـ وقال أيضا عند عّده رمحه اهلل تعاىل لنواقض اإلسالم: 
ُهمآ  فَِإنَّهُ  ِمنآُكمآ  يَ تَ َولَُّهمآ  َوَمنآ عاىل: ) ومعاونتهم على املسلمني والدليل قوله ت  ال اللَّهَ  ِإنَّ  ِمن آ

ِدي مَ  يَ هآ  .[ 38جمموعة التوحيد ص ](. 58 اآلية من: املائدة سورة( )الظَّاِلِمينَ  الآَقوآ

أمجع العلماء سلفا وخلفا، من الصحابة والتابعني واألئمة "ـ قال عبد الرمحن بن حسن: 
أن املرء ال يكون مسلما إال بالتجرد من الشرك األكرب، والرباءة منه وممن  ومجيع أهل السنة:

املختصر ] . "فعله، وبغضهم ومعاداهتم لبسب الطاقة والقدرة وإخالص األعمال كلها هلل 
 .[ 818املفيد ص 

وما جنا من "قال اإلمام ابن القيم:  "ـ قال الشيخ عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب: 
، فانظر  "لشرك األكرب، إال من جرد توحيده هلل، وتقرب مبقت الكافرين إىل اهلل شرك هذا ا

فإن لم رمحك اهلل إىل قول اإلمام يتبني لك أن اإلسالم ال يستقيم إال مبعاداة أهل الشرك، 
 .[اجلامع الفريد ص ].  "، واهلل أعلم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله

األمر الثاين:  "دث عن بعض نواقض التوحيد: ـ قال عبد الرمحن بن حسن وهو يتح
رِ  َشَرحَ  َمنآ  َوَلِكنآ انشراح الصدر ملن أشرك باهلل ومواّدة أعداء اهلل كما قال تعاىل: )   بِالآُكفآ

راً  ( إىل 881 اآلية من: النحل سورة)( َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َوَلُهمآ  اللَّهِ  ِمنَ  َغَضبٌ  فَ َعَليآِهمآ  َصدآ
ِدي ال هَ اللَّ  َوَأنَّ قوله: )  مَ  يَ هآ فمن فعل ( ، 888 اآلية من: النحل سورة( )الآَكاِفرِينَ  الآَقوآ
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ماً  َتِجدُ  ال)، قال تعاىل: ذلك فقد أبطل توحيده ولو لم يفعل الشرك بنفسه ِمُنونَ  قَ وآ  يُ ؤآ
مِ  بِاللَّهِ  ِخرِ  َوالآيَ وآ (.قال شيخ 11 اآلية من :اجملادلة سورة( ) َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  َحادَّ  َمنآ  يُ َوادُّونَ  اْلآ

 "أخرب سبحانه أنه ال يوجد مؤمن يواّد كافرا، فمن واّده فليس مبؤمن، قال:  "اإلسالم: 
: األمر الثالث ". إىل أن قال ـ عبد الرمحن بن حسن ـ:  "واملشاهبة مظنة املوادة فتكون حمرمة 

) كما قال تعاىل:   مالمواالة المشرك والركون إليه ونصرته وإعانته باليد أو اللسان أو ال
املختصر املفيد يف عقائد ] (.71 اآلية من: القصص سورة( )ِللآَكاِفرِينَ  َظِهيراً  َتُكوَننَّ  َفال

 .[ 815أئمة التوحيد ص

واملرء قد  "ـ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن يف رسالة إىل محد بن عبد العزيز: 
من جهة عدم الرباءة من أهل الشرك، وترك يكره الشرك وحيب التوحيد لكن يأتيه اخللل 

مواالة أهل التوحيد ونصرهتم، فيكون متبعا هلواه، داخال من الشرك يف شعب هتدم دينه وما 
بناه، تاركا من التوحيد أصوال وشعبا، ال يستقيم معها إميانه الذي ارتضاه، فال حيب وال 

وكل هذا يؤخذ من شهادة أن ال إله يبغض هلل، وال يعادي وال يوايل جلالل من أنشأه وسواه، 
 .[ 311/ 7الدرر السنية ج].هلل درك،  "إال اهلل 

اعلم وفقنا اهلل وإياك ملا حيب ويرضى، أنه ال "ـ قال الشيخ حممد بن عبد اللطيف: 
 . "يستقيم للعبد إسالم وال دين إال مبعاداة أعداء اهلل ورسوله ومواالة أولياء اهلل ورسوله... 

 .[ 137ـ 138/ ص7نية ج الدرر الس]

فالواجب على من أحب جناة نفسه، وسالمة دينه، أن يعادي من أمره  "ـ وقال أيضا: 
اهلل ورسوله بعداوته، ولو كان أقرب قريب فإن اإلميان ال يستقيم إال بذلك، والقيام به، ألنه 

 .[137/ 7الدرر السنية ج].  "من أهم املهمات وآكد الواجبات 

صّح أن قول اهلل تعاىل) ومن يتوهلم منكم "األندلسي رمحه اهلل تعاىل: ـ قال ابن حزم 
فإنه منهم( إمنا هو على ظاهره، بأنه كافر من مجلة الكفار، وهذا حق ال خيتلف فيه اثنان 

 .[837/ ص 88اكحمّلى ج ]. "من املسلمني 

من من توىل اليهود والنصارى "(: 188/ ص8ـ قال الطربي رمحه اهلل يف جامعه )ج
دون املؤمنني فإنه منهم، أي من أهل دينهم وملتهم، فإنه ال يتوىل متوّل أحد إال وهو به 
وبدينه وما هو عليه راض وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخط وصار حكمه 

 . "حكمه
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إن اهلل حكم وال أحسن من حكمه أنه من توىل اليهود والنصارى  "ـ قال ابن القيم: 
ُهمآ  فَِإنَّهُ  ِمنآُكمآ  يَ تَ َولَُّهمآ  َوَمنآ ) فهو منهم ( فإذا كان أولياؤهم 58 اآلية من: املائدة سورة) (ِمن آ

 . ا ـ هـ. "منهم بنص القرآن كان هلم حكمهم 

   أقوال الخلف ) المعاصرين(: 

واعلم أن من أخص خصائص  "ـ قال شيخنا احلبيب أبو حممد املقدسي حفظه اهلل: 
م مهماهتا اليت نرى غالبية دعاة زماننا مقصرين فيها تقصريا عظيما بل ملة إبراهيم ومن أه

 أكثرهم هجرها وأماهتا: 

 ـ إظهار الرباءة من املشركني ومعبوداهتم الباطلة.

 ـ وإعالن الكفر هبم وبآهلتهم ومناهجهم وقوانينهم وشرائعهم الشركية.

رية حىت يرجعوا إىل اهلل، ـ وإبداء العداوة والبغضاء هلم وألوضاعهم وألحواهلم الكف
 .[ 18ملة إبراهيم ص ] . "ويرتكوا ذلك كله ويربأوا منه ويكفروا به 

فملة إبراهيم من حيث أهنا إخالص العبادة هلل وحده وكفر بكل معبود "ـ وقال أيضا: 
سواه ال يصح أن تؤخر أو تؤجل، بل ينبغي أن ال يبدأ إال هبا، ألن ذلك هو متاما ما حتويه  

 إله إال اهلل من النفي واإلثبات، وهو أصل الدين وقطب الرحى يف دعوة األنبياء كلمة ال
 واملرسلني وألجل أن يزول عنك كل إشكال فهاهنا قضيتان: 

األوىل: وهي الرباءة من الطواغيت واآلهلة اليت تعبد من دون اهلل عز وجل والكفر هبا، 
 ن منذ أول الطريق.فهذه ال تؤخر وال تؤجل .. بل ينبغي أن تظهر وتعل

ملة إبراهيم  ] "الثانية: الرباءة من األقوام املشركني هم أنفسهم إن أصروا على باطلهم. 
.. نعم هذا ما ال يرضاه  "وله حفظه اهلل تفصيل مهم فلريجع إليه  "قلت:  [ 11ـ13ص 

 الطواغيت يف حق أسيادهم من أئمة الكفر واإلحلاد العاملي.

ء الطواغيت من هذا النور الذي حرموه والعياذ باهلل، بل ارمتوا بني باهلل عليكم، أين هؤال
أحضان املشركني ميسحون األحاذي، مث يأيت هؤالء املنبطحني سواء من أصحاب ما يسمى 
) الفكر(، أو من أصحاب ما يسمى زورا)الوسطية(، أو من أصحاب ما يسمى أيضا زورا 

ة أمور، وال جيوز اخلروج عليهم، فياليتهم انبطحوا )السلفية(، ليقولوا أن هؤالء الطواغيت وال
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سرا وسكتوا، لكن من يأخذ املنح والرواتب واألسفار إىل سائر أحناء العامل وما إىل ذلك إن 
 هم سكتوا ؟؟؟.

 أال فض اهلل أفواهكم يا دعاة السوء.

حبها املواالة الكربى: تفضي بصا "ـ قال الشيخ أبو بصري الطرطوسي حفظه اهلل تعاىل: 
إىل الكفر األكرب، واخلروج من امللة، وصفة هذا النوع من املواالة تكون بنصرة الكفار 
والتحالف معهم ضد املسلمني، أو مبعاونتهم على إنزال العذاب والفتنة باملسلمني، وكذلك 
لببهم وحب من حيبهم، ومعاداة وبغض من يبغضهم ويعاديهم، فينعقد الوالء والرباء على 

ة الكفار ومعاداهتم، فمن واىل الكفار ووالوه وأحبوه وقربوه، ومن عاداهم عادوه أساس مواال
وأبغضوه وأبعدوه، فهذا النوع من املواالة للمشركني، كفر أكرب يعد من أشد النواقض نقضا 

فانظر إىل تطبيق الطواغيت هلذه املواالة الكربى  .[13قواعد يف التكفري ص]. "لإلميان 
 املستعان.لبذافريها واهلل 

وقد أمر اهلل سبحانه وتعاىل بكل "ـ قال الشيخ أبو مصعب السوري فك اهلل أسره: 
وضوح املؤمنني مبواالة بعضهم بعضا، والرباءة من الكافرين، وعلى هذا بنيت )عقيدة الوالء 
والرباء( وليست القضية قضية فرعية من قضايا اإلميان، بل هي قضية أساسية مرتبطة بأساس 

.يقصد  "د، إذ يبىن عليها اإلميان أو الكفر، ونسبة اإلنسان إلحدى هاتني األمتني التوحي
 .[ 811ص  8دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية ج]أمة اإلميان، وأمة الكفر. 

وبناء على هاتني املسلمتني ـ يقصد نفي استحقاق "ـ قال الشيخ حممد نعيم ياسني: 
ظهار خصائص الكفار أهنم ال يعبدون اهلل حق العبادة العبادة لغري اهلل عز وجل، وأيضا إ

ويطعنون يف الرسالة وغري ذلك ـ يتحدد املوقف الذي يتفق مع الشهادتني من أعداء اهلل 
وأعداء دينه من الكفار واملشركني واملرتدين، ويتبني احلد الذي جيب أن يقف عنده املسلم 

 معاملتهم وبناء العالقات معهم، وهو احلد وال يتجاوزه من أجل احلفاظ على دينه وإميانه يف
فإذا تخطى الذي ال يفهم من الوقوف عنده املوافقة على دينهم والرضى عن كفرهم، 

المسلم هذا الحد ودخل في طاعة الكفار وأظهر الموافقة على دينهم الباطل، وأعانهم 
قته معهم على عليه بالنصرة والمال، وواالهم وقطع المواالة مع المسلمين، ورفع عال

عالقته مع المسلمين، وضّحى بالثانية من أجل األولى فقد صار منهم وارتّد عن دينه 
اإلميان، ].  "وكان كافرا من أشد الناس عداوة هلل تعالى ورسوله صلى اهلل عليه وسلم

 .[ 831أركانه، حقيقته، نواقضه ص 
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: " 818إىل 818ص  اإلميان، أركانه، حقيقته، نواقضه "ـ وقال أيضا يف كتابه: 
...ومن هنا يتبني أن مواالة الكفار تعين التقرب إليهم، وإظهار الوّد هلم، باألقوال واألفعال "

والنوايا، وقد أشارت النصوص إىل كثري من هذه األمور اليت تدخل اإلنسان يف الوالء 
 للكفار، من ذلك: 

 َوال الآيَ ُهودُ  َعنآكَ  تَ رآَضى َلنآ وَ ـ اتباع أهوائهم وقد هنى اهلل عن اتباعها، قال تعاىل: )
َواَءُهمآ  ات َّبَ عآتَ  َولَِئنِ  الآُهَدى ُهوَ  اللَّهِ  ُهَدى ِإنَّ  ُقلآ  ِملَّتَ ُهمآ  تَ تَِّبعَ  َحتَّى النََّصاَرى  الَِّذي بَ عآدَ  َأهآ

 .(818: البقرة سورة)( َنِصيرٍ  َوال َوِليٍّ  ِمنآ  اللَّهِ  ِمنَ  َلكَ  َما الآِعلآمِ  ِمنَ  َجاَءكَ 

 الَِّذينَ  ُتِطيُعوا ِإنآ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا)ـ وطاعتهم فيما يأمرون ويشريون به، قال تعاىل: 
َقِلُبوا َأعآَقاِبُكمآ  َعَلى يَ ُردُّوُكمآ  َكَفُروا وقال  (.811: عمران آل سورة( )َخاِسرِينَ  فَ تَ ن آ

( ، وقال 17 اآلية من: الكهف سورة( )..رِنَاِذكآ  َعنآ  قَ لآَبهُ  َأغآَفلآَنا َمنآ  ُتِطعآ  َوالسبحانه: ) 
لَِيائِِهمآ  ِإَلى لَُيوُحونَ  الشََّياِطينَ  َوِإنَّ  )..أيضا:   ِإنَُّكمآ  َأطَعآُتُموُهمآ  َوِإنآ  لُِيَجاِدُلوُكمآ  َأوآ

رُِكونَ   (.818 اآلية من: األنعام سورة) (َلُمشآ

 سورة( ) النَّارُ  فَ َتَمسَُّكمُ  ظََلُموا ِذينَ الَّ  ِإَلى تَ رآَكُنوا َوالـ والركون إليهم، قال تعاىل: )
 (.883 اآلية من: هود

 والركون هو امليل والرضى مبا يعرضونه على املسلم.

ِهنُ  َلوآ  َودُّوا)ومداهنتهم ومداراهتم وجماملتهم على حساب الدين، قال عز وجل:   تُدآ
ِهُنونَ   (.1: القلم سورة( )فَ ُيدآ

ماً  َتِجدُ  ال: )وإظهار الوّد هلم، قال تعاىل ِمُنونَ  قَ وآ مِ  بِاللَّهِ  يُ ؤآ ِخرِ  َوالآيَ وآ  َمنآ  يُ َوادُّونَ  اْلآ
 (.11 اآلية من: اجملادلة سورة( ) َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  َحادَّ 

ويدخل يف مجلة ما تقدم إكرام الكفار وتقريبهم، وخاصة من احلكام، ومشاورهتم يف 
منني، ومعاونتهم على ظلمهم ونصرهتم والتشبه األمور اهلامة، واختاذهم بطانة من دون املؤ 

بأعماهلم وعادهتم وتقاليدهم، وأخذ األمة بوسائل الرتغيب والرتهيب واإلعالم وغريها للتشبه 
 هبم وتقليدهم يف شؤون احلياة، واستعارة قوانينهم ومناهجهم يف حكم األمة وتربية أبنائها .
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وتنفيذ خمططاهتم والدخول يف  ويدخل فيه معاونتهم والتآمر و التخطيط معهم،
تنظيماهتم وأحالفهم، والتجسس من أجلهم، ونقل عورات املسلمني وأسرار األمة إليهم 

 والقتال يف صفهم.

ويدخل فيه استئماهنم وقد خوهنم اهلل عز وجل، وتوليتهم املراكز اهلامة، وتنصيبهم يف 
 أهم الوظائف وأخطرها، وخاصة يف اجليش واملرافق اهلامة.

ما يدخل فيه حتسني أفكارهم ومناهجهم وقيمهم وتصوراهتم والدعوة إليها وتفضيل ك
 علمائهم على علماء املسلمني .

فمن اجتمعت عنده هذه األمور، أو قدر منها، وكان ذلك له خلقا وعادة و فقد 
أقام الدليل على أنه راض بكفر الكافرين، فيكون مثلهم، بل منهم وال ينجيه من الكفر 

. هلل دره وجزاه اهلل خريا.وله كالم نفيس أيضا  " يمان جديد وإقالع عن مواالة الكفارإال إ
 وما بعدها.  818وص  831يف ص 

وقد أمجع علماء اإلسالم  "(: 181/ص8ـ قال الشيخ ابن باز رمحه اهلل يف فتاويه)ج
مثلهم،  على أن من ظاهر الكفار على املسلمني وساعدهم بأي نوع من املساعدة فهو كافر 

لَِياءَ  َوالنََّصاَرى الآيَ ُهودَ  تَ تَِّخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَاكما قال اهلل سبحانه: )  بَ عآُضُهمآ  َأوآ
لَِياءُ  ُهمآ  فَِإنَّهُ  ِمنآُكمآ  يَ تَ َولَُّهمآ  َوَمنآ  بَ عآضٍ  َأوآ ِدي ال اللَّهَ  ِإنَّ  ِمن آ مَ  يَ هآ  سورة)( الظَّاِلِمينَ  الآَقوآ
 ."( . 58: املائدة

....إن دعوة األنبياء واحدة، دعوة لعبادة  "ـ قال الشيخ حممد بن سعيد القحطاين: 
اهلل وحده، وإفراده بالدينونة والتأله واحلب والرضى لبكمه وشرعه، والرباءة من كل طاغوت 

 اللَّهَ  اع ُبُدوا َأنِ  َرُسوالً  أُمَّة   ُكلِّ  يف  بـََعثـ َنا َوَلَقد  معبود من دون اهلل سواء بالرغبة أو الرهبة، )
َتِنُبوا ـ  858الوالء والرباء يف اإلسالم ص ]( .31 اآلية من: النحل سورة( ) الطَّاُغوتَ  َواج 

858]. 

 يـَتَِّخذِ  الـ قال الشيخ الشهيد بإذن اهلل سيد قطب رمحه اهلل تعاىل عند قوله تعاىل: )
لَِياءَ  ال َكاِفرِينَ  ال ُمؤ ِمُنونَ  ِمِننَي.. ُدونِ  ِمن   أَو  لقد  "(: 17 اآلية من: عمران آل سورة( ) ال ُمؤ 

استجاش السياق القرآين يف الفقرة املاضية الشعور بأن األمر كله هلل، والقوة كلها هلل، والتدبري  
كله هلل، والرزق كله بيد اهلل، فما والء املؤمن إذن ألعداء اهلل؟ إنه ال جيتمع يف قلب واحد 

ومواالة أعدائه الذين يدعون إىل كتاب اهلل ليحكم بينهم فيتولون حقيقة اإلميان باهلل 
ويعرضون..ومن مّث جاء هذا التحذير الشديد، وهذا التقرير احلاسم خبروج املسلم من إسالمه 
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إذا هو والى من ال يرتضي أن يحكم كتاب اهلل في الحياة، سواء كانت المواالة بمودة 
ِمُنونَ  يَ تَِّخذِ  ال، )القلب، أو بنصره أو باستنصاره سواء لَِياءَ  الآَكاِفرِينَ  الآُمؤآ  ُدونِ  ِمنآ  َأوآ

ِمِنينَ  َعلآ  َوَمنآ  الآُمؤآ ءٍ  ِفي اللَّهِ  ِمنَ  فَ َليآسَ  َذِلكَ  يَ فآ ( ، 17 اآلية من: عمران آل سورة( ) َشيآ
هكذا ليس من اهلل يف شيء، ال يف صلة وال نسبة وال دين وال عقيدة وال رابطة وال والية، 

يف ظالل القرآن ] . "هو بعيد عن اهلل، منقطع الصلة متاما يف كل شيئ تكون فيه الصالت ف
 .[ج / ص 

ُهمآ  فَِإنَّهُ  ِمنآُكمآ  يَ تَ َولَُّهمآ  َوَمنآ ـ وقال عند قوله تعاىل: )   اآلية من: املائدة سورة( ) ِمن آ
م إال من هو منهم، فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض فإنه ال يتواله: "(58

والفرد الذي يتوالهم من الصف املسلم، خيلع نفسه من الصف وخيلع عن نفسه صفة هذا 
يف ]. "وينضم إىل الصف اآلخر ألنه هذه هي النتيجة الطبيعية الوقعية  "اإلسالم  "الصف 

 .[ظالل القرآن ج / ص 

عند  "قرآن بالقرآن أضواء البيان يف إيضاح ال "ـ قال الشيخ اإلمام الشنقيطي صاحب 
ذكر يف هذه اآلية الكرمية أن من توىل اليهود والنصارى من املسلمني فإنه  "آية املائدة: 

 . ) ج / (. "يكون منهم بتولّيه إياهم 

فهذه اآلية الكرمية فيها بيان لكل اآليات القاضية مبنع "ـ وقال عند آية آل عمران: 
لك يف حالة اإلختيار، وأما عند اخلوف و التقية، مواالة الكفار مطلقا وإيضاح، ألن حمل ذ

فريخص يف مواالهتم، بقدر املداراة اليت يكتفي هبا شرهم، ويشرتط يف ذلك سالمة الباطن 
ويفهم من ظواهر هذه اْليات أن من تولى الكفار "إىل أن قال:  "من تلك املواالة ... 

 . "عمدا واختيارا، رغبة فيهم أنه كافر مثلهم

 ِمنآُكمآ  يَ تَ َولَُّهمآ  َوَمنآ )  لشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهلل تعاىل عند آية املائدةـ قال ا
ُهمآ  فَِإنَّهُ  ألن التولي التام يوجب اإلنتقال إلى دينهم،  "(: 58 اآلية من: املائدة سورة( ) ِمن آ

 " والتولي القليل يدعو إلى الكثير، ثم يندرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم
 .[تفسري السعدي ص ].

ـ واآلن إليك أخي املوحد فتوى للشيخ أمحد شاكر اكحمدث العالمة النحرير رمحه اهلل 
تعاىل رمحة واسعة، وهذه الفتوى مشهورة عنه يف قتال اإلجنليز والفرنسيني ومن شاهبهم 

 "نقلتها من كتاب  "كلمة احلق   "وحكم من أعاهنم من املسلمني، وهذه الفتوى من كتابه: 
للشيخ يوسف العيريي رمحه اهلل تعاىل وهذا  "...  881حقيقة احلرب الصليبية اجلديدة ص 

 نصها: 
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أما التعاون مع : )"بيان إىل األمة املصرية خاصة وإىل األمة العربية واإلسالمية عامة " 
 يقبل اإلجنليز بأي نوع من أنواع التعاون، قّل أو كثر، فهو الردة اجلاحمة، والكفر الصراح، ال

وال ينفع معه تأول، وال ينجي من حكمه عصبية محقاء، وال سياسة خرقاء، وال فيه اعتذار، 
جماملة هي النفاق، سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء، كلهم يف الكفر والردة 
سواء، إال من جهل وأخطأ، مث استدرك فتاب وأخذ سبيل املؤمنني، فأولئك عسى اهلل أن 

 يهم، إن أخلصوا هلل، ال للسياسة وال للناس.يتوب عل

وأظنين قد استطعت اإلبانة عن حكم قتال اإلجنليز وحكم التعاون معهم بأي لون من 
ألوان التعاون أو املعاملة، حىت يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية، من أي طبقات 

 الناس كان، ويف أي بقعة من األرض يكون.

شك اآلن، يف أنه من البديهي الذي ال حيتاج إىل بيان أو دليل: وأظن أن كل قارئ ال ي
أن شأن الفرنسيني يف هذا املعىن شأن اإلجنليز، بالنسبة لكل مسلم على وجه األرض، فإن 
عداء الفرنسيني للمسلمني، وعصبيتهم اجلاحمة يف العمل على حمو اإلسالم، وعلى حرب 

بل هم محقى يف العصبية والعداء، وهم يقتلون اإلسالم، أضعاف عصبية اإلجنليز وعدائهم، 
إخواننا املسلمني يف كل بلد إسالمي هلم فيه حكم أو نفوذ، ويرتكبون من اجلرائم والفظائع 
ما تصغر معه جرائم اإلجنليز ووحشيتهم وتتضاءل، فهم واإلجنليز يف احلكم سواء، دماؤهم 

عة من بقاع األرض أن يتعاون معهم وأمواهلم حالل يف كل مكان، وال جيوز ملسلم يف أي بق
بأي نوع من أنواع التعاون، وإن التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع اإلجنليز: الردة 

 واخلروج من اإلسالم مجلة، أيّا كان لون املتعاون معهم أو نوعه أو جنسه.

 وما كنت يوما باألمحق وال بالغر، فأظن أن احلكومات يف البالد اإلسالمية ستستجيب
حلكم اإلسالم، فتقطع العالقات السياسية أو الثقافية أو اإلقتصادية مع اإلجنليز أو 

 الفرنسيني.

ولكيّن أراين أبصر املسلمني مبواقع أقدامهم، ومبا أمرهم اهلل به، ومبا أعد اهلل هلم من ذل 
 يف الدنيا وعذاب يف اآلخرة إذا أعطوا مقاد أنفسهم وعقوهلم ألعداء اهلل.

أعرفهم حكم اهلل يف هذا التعاون مع أعدائهم، الذين استذلوا وحاربوهم يف وأريد أن 
دينهم ويف بالدهم، وأريد أن أعرفهم عواقب هذه الردة اليت يتمرغ يف محأهتا كل من أصر 

 على التعاون مع األعداء.
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أال فليعلم كل مسلم يف أي بقعة من بقاع األرض أنه إذا تعاون مع أعداء اإلسالم 
املسلمني، من اإلجليز والفرنسيني وأحالفهم وأشهاهبهم، بأي نوع من أنواع  مستعبدي

التعاون، أو ساملهم فلم حيارهبم مبا استطاع، فضال عن أن ينصرهم بالقول أو العمل على 
أخواهنم يف الدين، إنه إن فعل شيئا من ذلك مث صّلى فصالته باطلة، أو تطهر بوضوء أو 

أو صام فرضا أو نفال فصومه باطل، أو حج فحجه باطل، أو غسل أو تيمم فطهوره باطل، 
أدى زكاة مفروضة، أو أخرج صدقة تطوعا فزكاته باطلة مردودة عليه، أو تعبد لربه بأي عبادة 

 فعبادته باطلة مردودة عليه، ليس له يف شيء من ذلك أجر بل عليه فيه اإلمث والوزر.

ب الدنئ حبط عمله، من كل عبادة تعبد أال فليعلم كل مسلم: أنه إذا ركب هذا املرك
هبا لربه قبل أن يرتكس يف محأة هذه الردة اليت رضي لنفسه، ومعاذ اهلل أن يرضى هبا مسلم 

 حقيق هبذا الوصف العظيم يؤمن باهلل ورسوله.

ذلك بأن اإلميان شرط يف صحة كل عبادة، ويف قبوهلا، كما هو بديهي معلوم من 
 فيه أحد من املسلمني. الدين بالضرورة، ال خيالف

ُفرآ  َوَمنآ وذلك بأن اهلل سبحانه يقول: ) يَمانِ  َيكآ ِخَرةِ  ِفي َوُهوَ  َعَمُلهُ  َحِبطَ  فَ َقدآ  بِاإلآِ  اْلآ
 (.5 اآلية من: املائدة سورة( )الآَخاِسرِينَ  ِمنَ 

َتطَاُعوا ِإنِ  ُكمآ ِدينِ  َعنآ  يَ ُردُّوُكمآ  َحتَّى يُ َقاتُِلوَنُكمآ  يَ َزاُلونَ  َوالوذلك بأن اهلل يقول: )  اسآ
ن آَيا ِفي َأعآَماُلُهمآ  َحِبَطتآ  فَُأولَِئكَ  َكاِفرٌ  َوُهوَ  فَ َيُمتآ  ِديِنهِ  َعنآ  ِمنآُكمآ  يَ رآَتِددآ  َوَمنآ   الدُّ

ِخَرةِ   (.188 اآلية من: البقرة سورة( )َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمآ  النَّارِ  َأصآَحابُ  َوُأولَِئكَ  َواْلآ

لَِياءَ  َوالنََّصاَرى الآيَ ُهودَ  تَ تَِّخُذوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَاقول: )وذلك بأن اهلل تعاىل ي  َأوآ
لَِياءُ  بَ عآُضُهمآ  ُهمآ  فَِإنَّهُ  ِمنآُكمآ  يَ تَ َولَُّهمآ  َوَمنآ  بَ عآضٍ  َأوآ ِدي ال اللَّهَ  ِإنَّ  ِمن آ مَ  يَ هآ الظَّاِلِميَن،  الآَقوآ

َشى يَ ُقوُلونَ  ِفيِهمآ  ُيَسارُِعونَ  ضٌ َمرَ  قُ ُلوِبِهمآ  ِفي الَِّذينَ  فَ تَ َرى  فَ َعَسى َدائَِرةٌ  ُتِصيبَ َنا َأنآ  َنخآ
ِبُحوا ِعنآِدهِ  ِمنآ  َأمآرٍ  َأوآ  بِالآَفتآحِ  يَأآِتيَ  َأنآ  اللَّهُ  نَاِدِميَن،  َأن آُفِسِهمآ  ِفي َأَسرُّوا َما َعَلى فَ ُيصآ

دَ  بِاللَّهِ  واَأقآَسمُ  الَِّذينَ  َأَهُؤالءِ  آَمُنوا الَِّذينَ  َويَ ُقولُ   َحِبَطتآ  َلَمَعُكمآ  ِإن َُّهمآ  َأيآَمانِِهمآ  َجهآ
َبُحوا َأعآَماُلُهمآ   (.53 -58: املائدة سورة)( َخاِسرِينَ  فََأصآ

 َلُهمُ  تَ بَ يَّنَ  َما بَ عآدِ  ِمنآ  َأدآبَارِِهمآ  َعَلى ارآَتدُّوا الَِّذينَ  ِإنَّ )وذلك بأن اهلل سبحانه يقول: 
 اللَّهُ  نَ زَّلَ  َما َكرُِهوا لِلَِّذينَ  قَاُلوا بِأَن َُّهمآ  َلُهمآ، َذِلكَ  َوَأمآَلى َلُهمآ  َسوَّلَ  الشَّيآطَانُ  الآُهَدى

َمآرِ  بَ عآضِ  ِفي َسُنِطيُعُكمآ  ، َفَكيآفَ  يَ عآَلمُ  َواللَّهُ  األآ َراَرُهمآ ُهمُ  ِإَذا ِإسآ  َيضآرِبُونَ  الآَمالِئَكةُ  تَ َوف َّت آ
َوانَهُ  وََكرُِهوا اللَّهَ  َأسآَخطَ  َما ات َّبَ ُعوا بِأَن َُّهمُ  ِلكَ َوَأدآبَاَرُهمآ، ذَ  ُوُجوَهُهمآ  َبطَ  ِرضآ َأعآَماَلُهمآ،  فََأحآ



 

 (110) منرب التوحيد واجلهاد

 نثر الدر في تفنيد شبهة كفر دون كفر
 

ِرجَ  َلنآ  َأنآ  َمَرضٌ  قُ ُلوِبِهمآ  ِفي الَِّذينَ  َحِسبَ  َأمآ  َغانَ ُهمآ، َوَلوآ  اللَّهُ  ُيخآ  أَلَرَي آَناَكُهمآ  َنَشاءُ  َأضآ
تَ ُهمآ  نِ  ِفي رِفَ ن َُّهمآ َولَتَ عآ  ِبِسيَماُهمآ  فَ َلَعَرف آ لِ  َلحآ ُلَونَُّكمآ  يَ عآَلمُ  َواللَّهُ  الآَقوآ  َحتَّى َأعآَماَلُكمآ، َولََنب آ

ُلوَ  َوالصَّاِبرِينَ  ِمنآُكمآ  الآُمَجاِهِدينَ  نَ عآَلمَ  َبارَُكمآ، ِإنَّ  َونَ ب آ  َسِبيلِ  َعنآ  َوَصدُّوا َكَفُروا الَِّذينَ  َأخآ
ِبطُ  َشيآئاً  اللَّهَ  َيُضرُّوا َلنآ  الآُهَدى َلُهمُ  تَ بَ يَّنَ  َما دِ بَ عآ  ِمنآ  الرَُّسولَ  َوَشاقُّوا اللَّهِ   َوَسُيحآ

 الَِّذينَ  َأعآَماَلُكمآ، ِإنَّ  تُ بآِطُلوا َوال الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اللَّهَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا، َأعآَماَلُهمآ 
ُعوا َتِهُنوا َلُهمآ، َفال اللَّهُ  يَ غآِفرَ  فَ َلنآ  ُكفَّارٌ  َوُهمآ  َماتُوا ثُمَّ  اللَّهِ  َسِبيلِ  َعنآ  َوَصدُّوا َكَفُروا  َوَتدآ

نَ  َوَأن آُتمُ  السَّلآمِ  ِإَلى َعآَلوآ  (.35 -15: حممد سورة( )َأعآَماَلُكمآ  يَِترَُكمآ  َوَلنآ  َمَعُكمآ  َواللَّهُ  األآ

م ويناصرون أال فليعلم كل مسلم وكل مسلمة أن هؤالء الذين خيرجون على دينه
أعداءهم من تزوج منهم فزواجه باطل بطالنا أصليا، ال يلحقه تصحيح وال يرتتب عليه أي 
أثر من آثار النكاح من ثبوت نسب ومرياث وغري ذلك، وأن من كان منهم متزوجا فقد 
بطل زواجه كذلك، وأن من تاب منهم ورجع إىل ربه وإىل دينه، وحارب عدوه ونصر أمته، 

ة اليت تزوجها حال الردة ومل تكن املرأة اليت ارتدت وهي قي عقد نكاحه زوجا مل تكن املرأ
له، وال هي يف عصمته، وأنه جيب عليه بعد التوبة أن يستأنف زواجه هبا فيعقد عليها عقدا 

 صحيحا شرعيا، كما هو بديهي واضح.

وج، من أن أال فليحتط النساء املسلمات، يف أي بقعة من بقاع األرض ليتوثقن قبل الزا
الذين يتقدمون لنكاحهن ليسوا من هذه الفئة املنبوذة اخلارجة عن الدين حيطة ألنفسهن 
وألعراضهن، أن يعاشرن رجاال يظنوهنن أزوجا وليسوا بأزواج، بأن زواجهم باطل يف دين اهلل، 

أنه قد أال فليعلم النساء املسلمات الالئي ابتالهن اهلل بأزواج ارتكسوا يف محأة هذه الردة، 
بطل نكاحهن، وصرن حمرمات على هؤالء الرجال ليسوا هلن بأزواج، حىت يتوبوا توبة 

 صحيحة عملية مث يتزوجوهن زواجا صحيحا جديدا.

أال فليعلم النساء املسلمات أن من رضيت بالزواج من رجل هذه حاله وهي تعلم 
 حكمه يف الردة سواء .حاله، أو رضيت بالبقاء مع زوج تعرف فيه هذه الردة، فإن حكمها و 

ومعاذ اهلل أن ترضى النساء املسلمات ألنفسهن وألعراضهن وألنساب أوالدهن 
 ولدينهن شيئا من هذا.

أال إن األمر جد ليس باهلزل، وما يغين فيه قانون يصدر عقوبة املتعاونني مع األعداء، 
رمني، بالشبهة فما أكثر احليل للخروج من نصوص القوانني، وما أكثر الطرق لتربئة اجمل

 املصطنعة، وباللحن يف احلجة.
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ولكن األمة مسؤولة عن إقامة دينها، والعمل على نصرته يف كل وقت وحني، واألفراد 
 مسؤولون بني يدي اهلل يوم القيامة عّما جترتحه أيديهم، وعّما تنطوي عليه قلوهبم.

 يانة اخلائنني.فلينظر كل امرئ لنفسه، وليكن سياجا لدينه من عبث العابثني وخ

 وكل مسلم إمنا هو على ثغر من ثغور اإلسالم، فليحذر أن يؤتى اإلسالم من قبله.

 انتهى كالمه رمحه اهلل تعاىل."وإمنا النصر من عند اهلل، ولينصرن اهلل من ينصره. 

هذه أخي املوحد فتوى الشيخ أمحد شاكر رمحه اهلل تعاىل يف شأن قتال اكحمتلني، وبيان 
اهنم من املسلمني، وحكم من يفعل ذلك الردة اجلاحمة والكفر الصراح، سواء  حكم من أع

كان فردا أو مجاعة أو دولة، فالكل سواء يف احلكم، أال فليعلم هؤالء الطواغيت أن احلكم 
يطاهلم ويشملهم، فأي إسالم يبقى هلم وهم يعطلون شرع اهلل تعاىل كلية، ويستبدلونه 

عون يف كل أمورهم إىل الدستور الكفري الوضعي وإىل قوى بشرائع أخرى وضعية، وهم يرج
الكفر العاملية يف أمور الدول والعالقات بينها، وهم يتولون الكفار وهم يف حلفهم وخندقهم 
وصفهم، وهم يقيمون قواعد العدو الصلييب الصهيوين على أراضي اإلسالم، أراضي التوحيد 

ت مع الدول كحماربة التوحيد وأهله، فأي إسالم بقي املباركة، وهم يعقدون املواثيق واملعاهدا
 ؟؟؟. "كفر دون كفر  "باهلل عليكم يا من تقولون وتدندنون ب: 

ال ميكن ألي عاقل يرى كل هذه الكفريات ونواقض التوحيد أن يقول أن هؤالء 
مسلمون حرام دمهم وماهلم وال جيوز منابذهتم واخلروج عليهم، فال يقول هذا عاقل بل ال 

قول هذا من لديه أدىن مسكة من فهم ونظر، وال يقول هبذا القول الفاحش الشنيع إال ي
 مرجئ خبيث جاهل بالدين أو كافر طاغوت مثلهم والعياذ باهلل .

أال فليعلم فليحذر كل مسلم وكل مسلمة يف أي بقعة من بقاع األرض من مناصرة 
هلم، فهؤالء قد أذهلم اهلل تعاىل وحمقهم الكفار ومباركة أفعاهلم وأعماهلم والثناء عليهم وإجال

 فال عزيز إال من أعزه اهلل تعاىل. وسخط عليهم وأخزاهم، فكيف تعّز من أذل اهلل؟؟

 وكيف تقرهبم وقد أبعدهم اهلل تعاىل؟؟ 

أال فليعلم أذناب الطاغوت وعلماء البالط أن احلق أبلج وواضح وضوح الشمس يف  
ساب شديد، فليقولوا كلمة احلق وال خيشون يف اهلل تعاىل كبد السماء، أال فليعلموا أن احل

لومة الئم، فال بارك اهلل يف علم مكتوم، وال بارك اهلل فيمن يرى الكفر بأم عينيه وال حيرك 
 ساكنا، أال فليعلم بأن الرضى بالكفر كفر، فسبحان اهلل، بأي دين يدينون؟؟
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 وعلى أي منهج يسريون ؟؟ 

 وأي فكر حيملون؟؟

 عقيدة يعتقدون؟؟.وأي 

واهلل إهنا لطامة كربى، وفاجعة عظمى، ونازلة كربى، ملّا ترى العلماء الذين هم ورثة 
األنبياء عليهم الصالة والسالم يسريون ويلهثون وراء الطواغيت من أجل رغيف خبز، أمل 

 ؟؟. " من أتى أبواب السالطين افتتن "يقفوا عند قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: 

الناظر يف تاريخ األمة وتاريخ جهادها، وجهاد الشعوب ضد املستعمرين جيد أن إن 
النواة األوىل هم العلماء الذي هم وقود اجلهاد، ومحلة املشعل، فهاهو شيخ اإلسالم ابن 

املبارك ضد  8151تيمية يشعل روح اجلهاد ضد التتار، والعلماء كثر، ويف اجلزائر يف جهاد 
وىل هي مجعية العلماء املسلمني بقيادة العالمة السلفي الشيخ اجملاهد فرنسا، كان النواة األ

عبد احلميد بن باديس رمحه اهلل تعاىل، فانظر أخي رغم غياب املرجعية السياسية إال أن 
اجلهاد كان قائما ضد اكحمتلني بفضل اهلل أوال، مث بفضل هؤالء العلماء العاملني، وهكذا يّسر 

دان املسلمني من أدران الشرك، ولكن املؤسف له أن اكحمتل ترك مسمارا اهلل تعاىل فتحررت بل
معلقا على جداران تلك البلدان وهو من ربّاهم يف مدارسه ومعاهده وهّيأهم حلكم البلدان 

حني صرّح أنه سيعود إىل اجلزائر، واألدهى  "ديغول  "اإلسالمية وصدق الكذوب عدو اهلل 
ا قد اجنروا معهم إما رغبة أو رهبة، فركنوا إليهم وداهنوهم أن العلماء وال أقول الكل طبع

وساكنوهم وصفقوا هلم وضحكوا هلم ووقفوا على قصورهم وارمتوا بني أحضاهنم والعياذ باهلل 
تعاىل، فوقع ما وقع ويقع اآلن من ختذيل عن اجلهاد وتثبيط عنه، وبعد عن كتاب اهلل تعاىل 

 ال َأنَّهُ  اللَّهُ  َشِهدَ أين العهد والشهادة اإلهلية قال تعاىل: )وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، ف
طِ  قَائِماً  الآِعلآمِ  َوُأوُلو َوالآَمالِئَكةُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ   ( ؟؟.87 اآلية من: عمران آل سورة( ) بِالآِقسآ

 فيا عباد اهلل: 

علماء، وكونوا  إن األمانة ثقيلة جدا، واحلساب عسري، فأول من تسّعر هبم النار هم ال
كسحرة فرعون الذين تربؤوا من الكفر والشرك وأعلنوا توحيدهم وبراءهتم من الطاغوت أمام 

 َهِذهِ  تَ قآِضي ِإنََّما قَاضٍ  َأنآتَ  َما فَاقآضِ ) املأل، وصربوا على األذى والظلم، وقالوا لفرعون: 
ن آَيا الآَحَياةَ  من عذاب السلطان، ونار اهلل (، فعذاب اهلل أشد 81 اآلية من: طه سورة( )الدُّ

 تعاىل ذكره أشد حرا من نار السلطان الفانية.
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ن آَيا الآَحَياةِ  َمَتاعُ  َفَما: )أال فكونوا أبناء اْلخرة وال تكونوا أبناء الدنيا.قال تعالى  الدُّ
ِخَرةِ  ِفي  ( .37 اآلية من: التوبة سورة) (َقِليلٌ  ِإالَّ  اْلآ

ُتُمونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ )ل يف كتابه وهو أصدق القائلني: وكفاكم ختويفا أن اهلل تعاىل قا  َما َيكآ
تَ ُرونَ  الآِكَتابِ  ِمنَ  اللَّهُ  َأن آَزلَ   َوال النَّارَ  ِإالَّ  بُطُونِِهمآ  ِفي يَأآُكُلونَ  َما ُأولَِئكَ  َقِليالً  َثَمناً  بِهِ  َوَيشآ

مَ  اللَّهُ  يَُكلُِّمُهمُ  تَ َرُوا الَِّذينَ  َألِيٌم، ُأولَِئكَ  َعَذابٌ  َلُهمآ وَ  يُ زَكِّيِهمآ  َوال الآِقَياَمةِ  يَ وآ  الضَّالَلةَ  اشآ
بَ َرُهمآ  َفَما بِالآَمغآِفَرةِ  َوالآَعَذابَ  بِالآُهَدى  (.885 -881: البقرة سورة( )النَّارِ  َعَلى َأصآ

 أال يكفي هذا يا عباد اهلل ؟؟؟.

إن اهلل يقبل توبة "وسلم: ولكن باب التوبة مفتوح واحلمد هلل تعاىل قال صلى اهلل عليه 
. فالتوبة التوبة . األوبة األوبة إىل اهلل تعاىل، فواهلل ال صرب لنا على النار،  "العبد ما مل يغرغر 

 ال صرب لنا على النار، ال صرب لنا على النار.

 أعاذنا اهلل وإياكم منها.
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اإلجابة المختصرة على شبهات من شّنع على هذه الدعوة 
 المنتصرة

قبل أن خنتم الكتاب ـ نسأل اهلل تعاىل اإلخالص والقبول فيه ـ رأيت من الواجب علّي 
 أن أسطر هذه اإلجابات، فنقول وباهلل تعاىل التوفيق والسداد: 

كثري من الشانئني واحلاقدين على منهجنا وكتاباتنا وكتابات مشاخينا األحبة وعلمائنا 
 طة، تنحصر يف ثالث نقاط: األجلة يعّللون حقدهم ذلك بتعليالت ساق

 األولى: تكفير الحاكم ) واّلة األمر( والدعوة إلى الخروج عليهم.

 الثانية: تكفير المجتمعات المسلمة أي تكفير الشعوب.

 الثالثة: الخروج على كالم العلماء ومخالفتهم .

وهذه كلها أخي املوحد شبهات ساقطة، وتقويالت مل نقل هبا، فليس هذا ما ندعو 
يه، صحيح أننا نكفر احلكام وندعو إىل اخلروج لكن تأمل أخي أين وضعت بني قوسني  إل

وهذا يعين أننا ال نكفر وال خنرج على ويّل األمر احلقيقي املوحد املسلم،  "والة األمر  "كلمة 
أما غريه كحكام الردة يف هذا الزمان فنحن نكفرهم وخنرج عليهم وال كرامة، وأقول هنا أننا 

حلمد واملنة ال نكّفر إال من ثبت كفره، وثبتت فيه الشروط وانتفت عنه املوانع، فالتكفري وهلل ا
حكم شرعي شأنه شأن األسلمة، أي كما أن األسلمة حكم شرعي فكذلك التكفري حكم 
شرعي، والتكفري من مسائل األمساء واألحكام، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل: 

التكفري والتفسيق هي مسائل األمساء واألحكام اليت يتعلق هبا الوعد  اعلم أن مسائل "
والوعيد يف الدار اآلخرة، وتتعلق هبا املواالة واملعاداة والقتل والعصمة وغري ذلك يف الدار 
الدنيا، فإن اهلل سبحانه أوجب اجلنة للمؤمنني وحّرم اجلنة على الكافرين، وهذا من األحكام 

من كتاب عقيدة أدعياء السلفية يف ميزان أهل السنة " ]ومكان الكلية يف كل وقت 
 .[ـ دار البيارق 1واجلماعة كحممد بو النيت املراكشي ص

وشيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل قد وّّف واستوّف يف كالمه هذا وبني أن التكفري ال يكون 
)حقوق  من أجل التكفري بل إلقامة دين اهلل تعاىل وحكمه وشرعه فللمسلم أحكام

وواجبات( وللكافر واملرتد أحكام أيضا، فال ميكن أن يتساوى املسلم والكافر يف احلقوق من 
أخوة وحمبة ومواالة وغري ذلك، فهذا من الشطط، ومسائل اإلميان والكفر من املسائل اليت 
جيب علينا تعلمها واإلعتناء هبا حىت نكون على بصرية من أمرنا، وعلى هدى مبني، قال 
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اعلم أن هذه املسائل من أهم ما ينبغي للمؤمن  "اإلسالم حممد بن عبد الوهاب: شيخ 
اإلعتناء به، لئاّل يقع يف شيء منها وهو ال يشعر، وليتبنّي له اإلسالم والكفر، حىت يتبنّي له 
اخلطأ من الصواب، ويكون على بصرية يف دين اهلل، وال يغرّت بأهل اجلهل واإلرتياب وإن  

 .[من نفس املصدر السابق] "كثرين عدداكانوا هم األ

فالتكفري حكم شرعي، ووسيلة للحفاظ على هذا الدين العظيم، فنحن وهلل احلمد 
 ُأمَّةٍ  ُكلِّ  ِفي بَ َعث آَنا َوَلَقدآ )واملنة ندعو إىل توحيد اهلل تعاىل وهذه دعوة األنبياء واملرسلني: 

َتِنُبوا اللَّهَ  اعآُبُدوا َأنِ  َرُسوالً  ( فكل رسول مأمور 31 اآلية من: النحل سورة) (طَّاُغوتَ ال َواجآ
بالدعوة إىل عبادة اهلل تعاىل وهذا شق من كلمة التوحيد وهو شق اإلثبات، والدعوة إىل 
اجتناب الطاغوت وهو الشق الثاين وهو شق النفي، فال معبود لبق إال اهلل تعاىل، ونقول هنا 

اداته وبغضه وتكفريه وقتاله، فانظر إىل التكفري أن معىن اجتناب الطاغوت والكفر به هو مع
هنا لتعلم أن دعوة دون تكفري وال قتال فهي ليست دعوة مطلقا، والعبادة ليست طقوسا 
وشعائر فحسب، بل هي أمشل من ذلك، بل عليك حىت تعبد اهلل حق العبادة أن تفرده 

رده بالشعائر التعبدية، فأن سبحانه بالطاعة والتشريع، وأن تفرده سبحانه بالوالية، وأن تف
تفرده سبحانه بواحدة من هذه الثالث وفقط دون البقية، هذا ليست عبادة هلل تعاىل، فأن 
تصّلي هلل وتوايل الكفار، وحتكم بغري شريعة اهلل، هذه ليست عبادة، بل جيب عليك أن 

توايل اهلل  تعبد اهلل بالشعائر التعبدية من صالة وزكاة وصوم وحج وما إىل ذلك، وكذلك
ورسوله واملؤمنني، وحتكم بشريعة التوحيد وتتحاكم إليها ال إىل غريها، وترضى لبكمها، فهنا 

 قد عبدت اهلل حق العبادة . 

وعجبا ألقوام يزعمون أهنم مسلمون مث هم حيّكمون شرائع الطاغوت الشرقية والغربّية، 
 لذي يّدعونه؟؟؟.ويتحاكمون إليها ويشرعون من دون اهلل، فأي إسالم هذا ا

واألعجب من ذلك أن ترى من يزعم شرعيتهم ويعتربهم والة أمر، ويعطيهم صفقة 
فؤاده ويبايعهم ويدعو هلم، وقد مسعنا َمن يوجب اإلنتخابات وهي من اجلهاد بالكلمة وأّن 
من ال ينتخب فقد اقرتف جرما عظيما وكبرية من كبائر الذنوب، وحّدثين من أثق به أنه 

معة خلف إمام من أئمة الراتب، وذلك يف فرتة اإلنتخابات الكفرية األخرية فكان صّلى اجل
ممّا قال أنه حىت ولو فازت املدعوة حّنون ـ قبحها اهلل ـ فسيدعو اهلل هلا وإن كان ال جيوز أن 

 تتوىّل املرأة أمور العاّمة ؟؟؟

 فيا عجبا، يا عجبا، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.
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التوحيد احلق، فكثري من الناس يزعم أنه يدعو إىل التوحيد وهذا نعم حنن ندعو إىل 
التوحيد يف زعمهم هو اإلقرار بأن اهلل هو اخلالق الرازق اكحميي املميت النافع الضار، وأاإلقرار 
بأن هلل تعاىل أمساء حسنة وصفات على، ال نشبه وال نعطل وال نكّيف وال منثل، فنقول: 

ين توحيد العبادة أو توحيد الطلب والقصد أو توحيد اإلهلية نعم هذا من التوحيد لكن أ
الذي عودي من أجله األنبياء واملرسلني وأوذوا، وألجله يعادى أتباعهم ويؤذون ويقتلون 

 ويسجنون ويشردون؟؟.

وهذا التوحيد ـ يقصد  "قال الشيخ سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب: 
ن وآخره، وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو توحيد اإلهليةـ هو أول الدي

معىن قول: ال إله إال اهلل، فإن اإلله هو املألوه املعبود باكحمبة واخلشية واإلجالل والتعظيم 
ومجيع أنواع العبادة، وألجل هذا التوحيد خلقت اخلليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، 

تيسري العزيز  ] "ار، وسعداء أهل اجلنة وأشقياء أهل النار وبه افرتق الناس إىل مؤمنني وكف
 .[ 11احلميد ص

 فأين الدعوة إىل هذا التوحيد يا مرجئة العصر و جهمية الزمان؟؟

أنبياء اهلل ورسله إمنا عودوا وأوذوا ألهنم دعوا إىل إفراده تعاىل بالعبادة، والنيب صلى اهلل 
كون كذلك حاربوه وقاتلوه على هذا التوحيد، فهذه عليه وسلم حارب الناس وقاتلهم، واملشر 

هي دعوة احلق ندعو إليها وجناهد يف سبيلها ومنوت عليها إن شاء اهلل تعاىل، نسأله جل 
 وعال الثبات واإلخالص والسداد.

واآلن ال بأس أن نناقش تلك الشبهات ونردها إن شاء اهلل، حىت نبني للناس بأن ما 
د هراء وأحقاد وهرطقات وهتم باطلة، وسبحان اهلل فكل دعوة إىل نسب إلينا ما هو إال جمر 

التوحيد إال وهذه الشبهات تالحقها وإن اختلفت التعابري واملصطلحات، فاقرأ القرآن أخي 
أتواصوا به  "املوحد لتجد ما القاه األنبياء من أقوامهم، وسبحان اهلل إهنا هُتم اتفقوا عليها: 

اهلم تصب يف أن النيب سفه األحالم، وخرج عن دين اآلباء ، وأقو  "أم هم قوم طاغون 
واألجداد، وفرق اجلماعة وغري ذلك، وهي نفسها اليت يواجهها أهل التوحيد لكن لبّلة 
جديدة، وهي استعمال املصطلحات الشرعية كتكفري احلكام أو تكفري الشعوب، أو اخلروج 

ه الشبهات ودحضها دفاعا عن عن كالم العلماء وغري ذلك، إذن فواجب علينا رد هذ
املنهج احلق وإقامة للحجة على املخالف، ونربّئ الذمة، واهلل املستعان والحول وال قوة إال 

 باهلل العلي العظيم.

 الشبهة األولى: تكفير الحكام والدعوة للخروج عليهم: 
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م قلت آنفا أن عمدة ما ينقم علينا به املخالفون هو التكفري، حىت قال شيخ اإلسال
حممد بن عبد الوهاب ما مفاده أننا مل نُعاد إال من أجل التكفري والقتال، وذكرنا أمهية 
التكفري بانضباطه بضوابطه الشرعية من ثبوت الشروط وانتفاء املوانع يف حق املعني، حىت ال 

مة خيرج إىل الغلو والشطط واتباع اهلوى كما هو شأن اخلوارج والعياذ باهلل تعاىل، لذا فنحن أ
 َعَلى ُشَهَداءَ  لَِتُكونُوا َوَسطاً  أُمَّةً  َجَعلآَناُكمآ  وََكَذِلكَ )وسط بني اإلفراط والتفريط، قال تعاىل: 

( ، وهذه الوسطية 813 اآلية من: البقرة سورة( ) َشِهيداً  َعَليآُكمآ  الرَُّسولُ  َوَيُكونَ  النَّاسِ 
ا يفرتي عليها أهل التفريط بأهنا دائما يفرتى عليها من طرف دعاة الغلو بأهنا تفريط، كم

إفراط، أمل تر أخي املوحد إىل الغالة من املكفرة يف هذا الزمان كيف يصفون أهل التوحيد 
وأهل الوسطية احلق أهنم مرجئة، وكذلك املرجئة يقولون أننا غالة، وهذا من اجلهل املبني 

 واهلل املستعان . الواضح، واحلقد األعمى الذين يكنونه ألهل هذه الدعوة الكرام،

إن األصل يف احلاكم أن حيكم مبا أنزل اهلل تعاىل، وبناء على هذا األصل أمرنا الشارع 
احلكيم سبحانه بطاعته ـ احلاكم ـ يف طاعة اهلل تعاىل، وهنى عن اخلروج عليه وإن جار أو 

جيوز ظلم وجلد ظهرك وأخذ مالك، على الصحيح ـ ال أتكلم عن مسألة دفع الصائل إذ أنه 
لك قتاله إن أراد أخذ مالك، لكن ال يدعوك هذا للخروج عليه، وهذه املسألة سنوليها 
تفصيال بعون اهلل تعاىل يف مصنف مستقل ـ، ما مل يغري شيئا من قواعد الدين، لذا جتد كثريا 
من الوالّة سواء األمويني أو العباسيني قد احنرفوا وجاروا وظلموا لكن احنرافهم هذا مل يكن 
تغيريا لشيئ من قواعد الدين، وتعطيل شرع اهلل تعاىل، ومواالة للكفار وغري ذلك من 
املكفرات، وهلذا كان السلف رمحهم اهلل ميتنعون من تكفري هؤالء احلكام، ومع ذلك كان 

أشهد أنه  "بعضهم يكفرون احلجاج بن يوسف الثقفي، فهاهو اإلمام الشعيب يقول عنه: 
واهلل ما  "ـ يعين احلجاج ـ، وهاهو سعيد بن جبري يقول:  "اهلل مؤمن بالطاغوت، كافر ب

، ومنهم من حرض على اخلروج عليه كاإلمام مالك رمحه اهلل، ومل  "خرجت عليه حىت كفر 
يقل أحد من العلماء أن هؤالء العلماء األعالم خوارج أو تكفرييون كما نسمع منكم، فباهلل 

يق املرتد أو حممد السادس املخنث أو الالمبارك أو شني عليكم أميكن مقارنة بوتفليقة الزند
العابدين ـ إن صح تسميته عابداـ أو نايف أو غريهم من الطواغيت باحلجاج الذي كان 
حيكم بشريعة اهلل تعاىل، ويعمل سيفه يف أعداء اهلل قرياطني إذا كان قد أعمله يف املسلمني 

 يف املاء العكر؟؟. قرياطا، فهل ميكنكم املقارنة يا من تصطادون

 كال ورب الكعبة لن يستويا أبدا: 

 حىت تشيب مفارق الولدان*واهلل ما التقيا ولن يتقابال
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والقارئ هلذا الكتاب ـ نسأل اهلل اإلخالص والقبول ـ سيجد إن شاء اهلل تعاىل أن 
من " حكام العصر كفار مرتدون، واحلكم يف املرتد: القتل، قال النيب صلى اهلل عليه وسلم:

، ولنعرج هنا إىل مسألة ذكر أي ردة وقع فيها احلكام، هل هي ردة  " بدل دينه فاقتلوه
جمردة أم مغلظة؟ فال يوجد هناك ردة كربى وردة دون ردة، وإمنا كال الردتني ـ اجملردة واملغلظةـ 

ملرتد ردة توجبان التكفري والقتل، إال يف اإلستتابة فاملرتد الردة اجملردة هذا يستتاب، وأما ا
مغلظة فهذا يقتل دون استتابة ألنه أضاف إىل ردته حماربة اهلل ورسوله وإيذاء املؤمنني و غري 
ذلك، والناظر يف هؤالء الطواغيت يرى أهنم مرتدون أوال، وردهتم ردة مغلظة ألهنم عطلوا 

، حىت إن وآذوا املؤمنني وساموهم أشد العذاب " الشريعة وحاربوها، وحاربوا دين اهلل تعاىل
فرعون ملا ذبح قوم موسى عليه السالم، استحىي نساءهم، وأما طواغيت العصر فذلبوا أبناء 
املوحدين ومل يستحيوا نساءهم، ونذكر هنا فقط حادثة يندى هلا اجلبني ففي السجون 

ما الطاغوتية اجلزائرية كان زبانية العذاب اجلالدون ـ قبحهم اهلل ـ يأتون بالرجل وأخته ويعرياهن
ويلصقاهنما القبل مع القبل والعياذ باهلل، فعن أي إسالم تتحدثون يا أفراخ البالط ؟؟ ـ فض 

 اهلل أفواهكم ـ.

إذن فالواجب بعد تكفريهم هو خلعهم واخلروج عليهم وقتاهلم، حىت تقام دولة 
إما  إسالمية توحد اهلل تعاىل وحده ال شريك له، واخلارج عليهم ـ قبحهم اهلل ـ بني حسنيني:

 نصر إما شهادة يف سبيل اهلل، نسأله تعاىل الشهادة يف سبيله .

فإن قيل وقد قيل حىت صنف أحد األدعياء ـ علي احلليب املسمى زورا باألثري كتابا 
بعنوان: التحذير من فتنة التكفري: ـ: مسألة التكفري هذه فتنة، قلنا: التكفري ليس فتنة، بل 

وقدمنا قول شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل، وكالمكم هو حكم شرعي وقد تقدم ذكر هذا 
هذا هو الفتنة ويكفيه تضليال للناس واجملازفة بعقيدهتم واألخذ هبا إىل اهلاوية، ومن العجب 

حنن ال  "أين كنت مع أحدهم علما أنه ال يدعي السلفية لكنه يدعي الوسطية فقال يل: 
سائل األمساء واألحكام، فصعقت ملا فقلت: التكفري حكم شرعي، وهو من م "نكفر أحدا

قال بعد أن سألته: ما معىن األمساء واألحكام؟ قال: نعم هو من مسائل األمساء والصفات، 
 فسكّت عندها واحرتت أأضحك أم أبكي، واهلل املستعان ـ .

وإن قيل: اخلروج على احلكام جيلب علينا املفاسد، وهلذا فلدرءها ال جيوز اخلروج، قلنا 
( َعِظيمٌ  َلظُلآمٌ  الشِّرآكَ  ِإنَّ ن أعظم مفسدة على اإلطالق هي الشرك، قال تعاىل: )هلم: إ

( ، لذا فحىت و إن كان اخلروج على احلكام جيلب الضرر ـ 83 اآلية من: لقمان سورة)
بزعمكم ـ إال أنه ميكن أن يتحمل درءا ملفسدة أعظم منه وهي الشرك وتسلط الكافر على 

َعلَ  َوَلنآ ) يقول: املؤمن واهلل تعاىل  ِمِنينَ  َعَلى لِلآَكاِفرِينَ  اللَّهُ  َيجآ : النساء سورة) (َسِبيالً  الآُمؤآ
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َنةٌ  َتُكونَ  ال َحتَّى َوقَاتُِلوُهمآ )( وقال أيضا: 818 اآلية من ينُ  َوَيُكونَ  ِفت آ  سورة)( ِللَّهِ  ُكلُّهُ  الدِّ
على درء أي مفسدة أخرى ، إذن فدرء ودفع مفسدة الشرك مقدم (31 اآلية من: األنفال

 حقيقية فكيف لو كانت موهومة كهاته؟ 

فإن قيل: جيب اإلهتمام بقتال الكفار األصليني من اليهود واألمريكان ـ هذا إن ذكروا 
اسم أمريكا، كيف و بعضهم حيرم القتال يف العراق ويعترب أن العمليات اجلهادية املختلفة يف 

ـ بدل اإلهتمام بقتال احلكام، قلنا هلم: أوال شكرا لكم العراق هي اعتداء على األمريكان ؟؟
على شجاعتكم الصغرية، وذِكركم أمريكا حتّشما، فأمريكا عند العبيكان وغريه معتدى 

 عليهم يف العراق، وهم معاهدون يف اجلزيرة ؟!!.

ثانيا: إن قتال اليهود واألمريكان وغريمها من الكفار واملشركني ليس أنتم من يرشدنا 
 الآُكفَّارِ  ِمنَ  يَ ُلوَنُكمآ  الَِّذينَ  قَاتُِلوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا)ليه، مث هاكم قول اهلل تعاىل: إ

( ، فأمرنا اهلل تعاىل بقتال الذين 813 اآلية من: التوبة سورة( )... ِغلآَظةً  ِفيُكمآ  َولآَيِجُدوا
مقدمتهم يقاتلون معهم وحيموهنم،  يلوننا مث كيف نقاتل أمريكا واليهود وهؤالء احلكام يف

فباهلل عليكم: لو تقوم وقد قامت معركة بني إخواننا املوحدين واألمريكان أو اليهود، ففي 
 صف من سيقاتل هؤالء الطواغيت ؟؟

اجلواب: أنتم تعلمونه جيدا وقد صرّح غري واحد من الطواغيت أهنم يف خندق واحد 
إذن فدعواكم هذه بوجوب اإلهتمام بقتال هؤالء بدل مع أمريكا لقتال اإلرهاب واألصولية، 

 احلكام مهزلة وهبدلة وعار عليكم يا فقهاء البالط وفقهاء األولويات.

نرجع إىل اآلية السابقة من سورة التوبة ـ سورة البحوث ـ كما مساها بعض العلماء ألهنا 
اليوم وستفضج  لبثث يف املنافقني وفضحتهم فهي الفاضحة واملقشقشة، كما هي تفضحكم

 أفراخكم من بعدكم، ونستعرض بعض أقوال العلماء عندها: 

أمر تعاىل املؤمنني أن  "(:  517/ص  1قال اإلمام ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية )ج 
يقاتلوا الكافر أوال فأوال، األقرب فاألقرب إىل حوزة اإلسالم، وهلذا بدأ رسول اهلل صلى اهلل 

كني يف جزيرة العرب، فلما فرغ منهم وفتح اهلل عليه مكة واملدينة عليه وسلم بقتال املشر 
والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيرب وحضرموت وغري ذلك من أقاليم جزيرة العرب ودخل 
الناس من سائر أحياء العرب يف دين اهلل أفواجا، شرع يف قتال أهل الكتاب، فتجهز لغزو 

ة العرب، وأوىل الناس بالدعوة إىل اإلسالم لكوهنم أهل الروم الذين هم أقرب الناس إىل جزير 
إىل آخر   "الكتاب، فبلغ تبوك مث رجه ألجل جهد الناس وجهد البالد وضيق احلال ..... 
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و كالمه هذا يف جهاد الطلب ونفسه ينطبق على جهاد الدفع، "كالمه رمحه اهلل، قلت: 
 . "فاآلية عامة

يقول تعاىل ذكره للمؤمنني به  "هذه اآلية الكرمية: وقال اإلمام الطربي أيضا يف تفسري 
وبرسوله: يا أيها الذين صدقوا اهلل ورسوله قاتلوا من ولَِيُكم من الكفار دون من بـَُعد منهم، 

 .  "يقول هلم: ابدءوا بقتال األقرب فاألقرب إليكم دارا دون األبعد فاألبعد 

أي الذين يدنون منكم  "لآلية: وقال الشيخ حممد رشيد رضا رمحه اهلل يف تفسريه 
وتتصل بالدهم ببالدكم، وذلك أن القتال شرع لتأمني الدعوة إىل اإلسالم وحرية الدين 
والدفاع عن أهله، وقد كانت الدعوة موجهة إىل االقرب فاألقرب من الكفار كما قال تعاىل: 

َلَها َوَمنآ  الآُقَرى ُأمَّ  لِتُ نآِذرَ )  ( ومن حوهلا إىل أن قال: 8 اآلية من: الشورى سورة)... (  َحوآ
وترجيح البدء باألقرب فاألقرب معقول من وجوه كثرية كاحلاجة واإلمكان والسهولة  "

 ."والنفقة، ولذلك كانت القاعدة فيه عامة يف الدعوة والقتال والنفقات والصدقات ... 

أما إذا  وما ذكرته من كالم ابن كثري والطربي ورشيد رضا يصب يف جهاد الطلب، و 
كان اجلهاد متعينا كما حنن فيه فاألمر سيان إال أين أريد أن تسمع إىل شيخ اإلسالم ابن 

إذا دخل العدو بالد اإلسالم  "(: 187/ 1تيمية يقول رمحه اهلل يف الفتاوى الكربى) ج
فالريب أنه جيب دفعه على األقرب فاألقرب، إذ بالد اإلسالم كلها مبنزلة البلدة الواحدة، 

 . "نه جيب النفري إليه بال إذن والد وال غرمي ونصوص أمحد صرحية هبذا وأ

قال الشيخ عبد اهلل عزام رمحه اهلل تعاىل وهو يتحدث عن جهاد الدفع يف حالة نزول 
فقد اتفق املفسرون واكحمدثون واملفسرون والفقهاء "الكفار يف أرض من أراضي اإلسالم: 

أرضا إسالمية أو كانت يف يوم من األيام دارا لإلسالم  واألصوليون على أنه إذا دخل العدو
فإنه جيب على أهل تلك البلدة أن خيرجوا ملالقاة العدو فإن قعدوا أو قصروا أو تكاسلوا أو 
مل يكفوا، توسع فرض العني على من يليهم فإن قصروا أو قعدوا فعلى من يليهم، ومث ومث 

ميكن ( أحدا تركه كالصالة والصيام لبيث حىت يعم فرض العني األرض كلها، وال يسع )
خيرج الولد دون إذن والده واملدين دون إذن والده، واملدين دون إذن دائنه، واملرأة دون إذن 
زوجها، والعبد دون إذن سيده، ويبقى فرض العني مستمرا حىت تطهر البالد من رجس 

وله كالم  .[81ـ  87فلة ص إحلق بالقا]. "الكفار ..)ولكن خروج املرأة البد له من حمرم 
 وغريها . 15مشابه يف صفحة 

فاآلية قاعدة من قواعد القتال وهي معلومة واضحة، فانظر يف جهاد الطلب نبدأ 
باألقرب فاألقرب، ويف جهاد الدفع يتعني علينا دفع الصائل الذي ال شيء بعد اإلميان 
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ن قواعد القتال، والعاقل يبدأ أوجب من دفعه األقرب فاألقرب، لذا قلت بأن اآلية قاعدة م
مبا هو قريب مث ينتقل إىل ما بعد ذلك وهكذا دواليك، فال ميكن أن تقاتل عدوا بعيدا 

 وتعطي ظهرك للعدو القريب فمن حيميك وأنت تقاتل ؟؟.

إذن فاإلقدام على مثل هذا العمل املخالف للنصوص الشرعية، ما هو إال ضرب من 
علم هؤالء أن قتال املرتد مقدم على قتال الكافر األصلي قال اجلنون والسفه واحلمق، مث لي

، وألن أحكام  "وكفر الردة أغلظ باإلمجاع من الكفر األصلي "شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
قتال املرتد ختتلف عن أحكام قتال الكافر األصلي من وجوه عدة ذكرها شيخ اإلسالم ابن 

رتد يقتل بكل حال، وال يضرب عليه جزية، وال منها أن امل"(: 18/ 17تيمية يف اجملموع ) 
تعقد له ذمة، خبالف الكافر األصلي ومنها أن املرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال خبالف 

، وهذا كله أخي يبني وجوب وأولوية قتال املرتد اجلامث على صدر األمة  "الكافر األصلي 
الكفار اليوم من هذا اجلنس، إال أنه  ومقوماهتا وقتاله من جنس دفع الصائل، كما أن قتال

 ال ميكن الوصول إليهم إال هبؤالء املرتدين ـ قبحهم اهلل تعاىل ـ.

وإىل من يتباكون كذبا على األقصى ويقولون أن اجملاهدين ال يفكرون فيها وما إىل 
على ذلك حىت ينفروا الناس عنهم نقول: لقد صرّح قادة اجلهاد أهنم يقاتلون أمريكا وأعينهم 

املسجد األقصى، وارجع إىل تصرحياهتم وخطبهم املباركة لتجد هذا عرب خمتلف وسائل 
 اإلعالم اجلهادي وفقها اهلل وكان هلا.

وإذا قيل وقد قيل أيضا: أنتم حتاولون شططا، فقد حاول من كان قبلكم اخلروج على 
ـ متاما كما قيل يل احلاكم وما رأينا إال فشل كل تلك اكحماوالت والتجارب، وهذا ما يدل 

عدة مرات من طرف من يتلبسون ثوب الناصح األمني ـ أن هذا الطريق مسدود يف النهاية 
وال جيلب إال اهلالك والدمار، وتنفري الناس عن دين اهلل وصدهم عنه، وما إىل ذلك من 

عن هذا العواطف اجلوفاء اخلرقاء، لذا فال حتاولوا جمددا وجيب األخذ بالدروس والعرب والكف 
 َوالَِّذينَ  ُرُسَلَنا لَنَ نآُصرُ  ِإنَّاالعمل املسدود، قلنا هلم: حنن ال حناول شططا، قال اهلل تعاىل: )

ن آَيا الآَحَياةِ  ِفي آَمُنوا مَ  الدُّ َهادُ  يَ ُقومُ  َويَ وآ َشآ ( ، وقال صلى اهلل عليه 58: غافر سورة) (األآ
ق ويزيغ اهلل لهم قلوب أقوام ويرزقهم ...وال تزال من أمتي أمة يقاتلون على الح"وسلم: 

منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد اهلل، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
احلديث أخرجه النسائي.، وأحاديث أخرى كثرية جدا، تدل على استمرارية  "....  القيامة

ك والتنديد سجال فيوم القتال إىل يوم الدين ومعلوم أن احلرب بني جند التوحيد وجند الشر 
ننتصر ويوم ننهزم لكن العاقبة والتمكني هلذا الدين ال حمالة، لذا فمن الشطط أن يقال عن 
هذه الطريق أن سلوكها شطط، وقد وعدنا اهلل تعاىل إحدى احلسنيني فإن انتصرنا فذلك ما 
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ألرض وحورية نريد ونرجوا، وإن قتلنا فشهادة يف سبيل اهلل تعاىل وجنة عرضها السموات وا
 وقبل كل هذا رضى اهلل تعاىل، فأين الشطط يا أهله، باهلل عليكم؟؟.

فنحن نعلم أن  " مث إن فشل كل تلك التجارب هذا، سوف لن يثنينا عن املضي قدما
الطريق طويل وشاق جدا، لذا أمرنا اهلل سبحانه باإلعداد ما استطعنا من قوة، فهاهي مثال 

كجهاد األمري عبد القادر وبوعمامة وغريمها   8151ب اجلهاد قبل وهلل املثل األعلى كل جتار 
من التجارب كلها آلت إىل الفشل بل منها من مل تتعّد السنة أو السنتني وقضي عليها، فهل 
هذا كان داعيا للكسل وترك العمل واإلعداد والقول بقول الصوفية اخلرافيني أن فرنسا 

 ين دون جهاد وبذل املهج واألرواح، ؟؟ .دخلت بقدر اهلل وستخرج بقدر اهلل، يع

وجعل  51ال بالعكس فقد تكررت التجارب وأعد للجهاد اإلعداد الالزم وقام جهاد 
اهلل تعاىل فيه النصر، فما النصر إال من عند اهلل، واهلل عزيز حكيم سبحانه، وشكرا على 

ددهم اهلل ونصرهم نصيحتكم باألخذ بالدروس فهذا متاما ما يفعله اجملاهدون األشاوس س
وهلل احلمد واملنة، وهذا يدفعنا إىل تصحيح األخطاء غدا بعون اهلل وتفاديها وهذا مجيل ورائع 

 واهلل ويل التوفيق.

وإن قيل أخي ال ميكن القتال ألن يف السابق وقعت أخطاء كثرية وقتل أبرياء وهذا ما 
أي عاّمي فضال عن أن يكون ذا علم، مينع قيام ـ اجلهاد ـ اليوم، قلنا: هذا الكالم ال يقوله 

 وال حول وال قوة إال باهلل العظيم.

إن اجلهاد يا هذا حركة جيوز عليها اخلطأ، واقرأ سري األعالم لتجد هذا، فمثال هاهو 
ألهنم  " شخصا 3888سيف اهلل املسلول خالد بن الوليد يقتل قوما بأكملهم عددهم 

مما دفع خبالد رضي اهلل عنه يقتلهم كلهم  "صبأنا  "قالوا: أخطؤوا العبارة فقالوا بدل ـ أسلمناـ 
متأوال، فهل أبطل هذا العمل شرعية جهاد خالد وعزله النيب صلى اهلل عليه وسلم ؟ بل قال 

ومل يقل ـ حاشاه ـ صلى اهلل  "اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد  "عليه الصالة والسالم: 
ن خالد، فتربأ عليه الصالة والسالم من الفعل ومل يتربأ من عليه وسلم: اللهم إين أبرأ إليك م

الفاعل، وأنتم تربأمت من الفعل والفاعل، إن كان هو اجملاهد ألنه يف غالب األحيان يلفق 
 اإلعالم اخلبيب احلقائق ويلصق التهم باجملاهدين، واهلل املستعان .

ية بعون اهلل تعاىل ملن أراد وأمثلة أخرى كثرية نكتفي مبا ذكرنا لإلجياز ويف هذا كفا
 اهلداية.
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وإن قيل لك أخي املوحد: موازين القوى ختتلف، فكيف ميكن أن يقاتل شرذمة قليلون 
جيوشا جرارة ال قبل هلم هبا؟؟قلنا: وهذا أيضا قشة يتشبت هؤالء الضعفاء لوصمنا 

 باخلارجية والغلو والعياذ باهلل وإلسقاط شرعية اجلهاد وأىن هلم ذلك؟

َتَطعآُتمآ  َما َلُهمآ  َوَأِعدُّوا)ا هلم: احلمد هلل القائل قلن ةٍ  ِمنآ  اسآ  الآَخيآلِ  رِبَاطِ  َوِمنآ  قُ وَّ
( ، فأمر تعاىل باإلعداد 18 اآلية من: األنفال سورة)( ... َوَعُدوَُّكمآ  اللَّهِ  َعُدوَّ  بِهِ  تُ رآِهُبونَ 

 ِإالَّ  نَ فآساً  اللَّهُ  يَُكلِّفُ  ال)تعاىل: قدر املستطاع ومل يكلفنا أن نعد للعدو كما أعد لنا، قال 
َعَها ( ، وهاهو النيب صلى اهلل عليه وسلم خيرج يف بدر 171 اآلية من: البقرة سورة( ) ُوسآ

وكل غزواته جبيش تعداده وعدته ألقل بكثري بكثري من عدد وعدة العدو، وكان النصر 
إن كان مطلوبا قدر املستطاع، فاملسألة ليست مسألة سالح وعدد جيش و  "لإلسالم وأهله 

 وإمنا العقيدة، إنه اإلميان الذي إذا هبت رحيه أتت بالعجائب وال عجب وهلل احلمد وحده.

وقد قيل أخي املوحد أكثر من هذا بكثري، ولك أن تعجب أخي وتندهش ملا يقول يل 
 أحد دعاة اإلنبطاح متهكما: هاأنت أقمت دولة إسالمية فهل سترتكك أمريكا ا ؟ 

 هاأنت أقمت دولة إسالمية فهل ستغزو فرنسا يف الغد؟

 أنت ال متلك حىت ما تأكله وتنتجه وتريد أن تقاتل أمريكا ؟؟ 

وما إىل ذلك من أقاويل عبد اهلل بن أيّب بن سلول رأس النفاق وإخوانه ويكفي أن 
 نقول هلم: 

َتطَاُعوا ِإنِ  ِديِنُكمآ  َعنآ  وُكمآ يَ ُردُّ  َحتَّى يُ َقاتُِلوَنُكمآ  يَ َزاُلونَ  َوال) ـ قال تعاىل:   َوَمنآ  اسآ
ن آَيا ِفي َأعآَماُلُهمآ  َحِبَطتآ  فَُأولَِئكَ  َكاِفرٌ  َوُهوَ  فَ َيُمتآ  ِديِنهِ  َعنآ  ِمنآُكمآ  يَ رآَتِددآ  ِخَرةِ  الدُّ  َواْلآ

الردة يا  ( فاحذروا188 اآلية من: البقرة سورة( )َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمآ  النَّارِ  َأصآَحابُ  َوُأولَِئكَ 
 أعداء أنفسكم.

َنةٌ  َتُكونَ  ال َحتَّى َوقَاتُِلوُهمآ ـ قال تعاىل: ) ينُ  َوَيُكونَ  ِفت آ : األنفال سورة( ) ِللَّهِ  ُكلُّهُ  الدِّ
 ( هذا أمر اهلل تعاىل يا خمنثي العزم.31 اآلية من

ُتمآ  َوِإنآ ـ قال تعاىل: )  َلةً  ِخفآ ِلهِ فَ  ِمنآ  اللَّهُ  يُ غآِنيُكمُ  َفَسوآفَ  َعي آ  سورة) ( َشاءَ  ِإنآ  ضآ
 ( وهذا وعد اهلل تعاىل يا أصحاب الكروش والبطون .17 اآلية من: التوبة

 الشبهة الثانية: تكفير المجتمعات المسلمة أو تكفير الشعوب: 
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وهذه أيضا أخي املوحد شبهة باطلة ساقطة ومتهافتة، وهذه الشبهة أخي الكرمي 
والشانئني يف الطعن يف هذه الدعوة وأهلها، ألننا  وأخواهتا كما أسلفت هي دأب احلانقني

عودينا من أجل التكفري والقتال، وهؤالء ال يريدون إال حياة الدعة والرفاهية وحياة الفنادق 
وما شاهبها من متاع الدنيا، قال الشيخ أبو يوسف مدحت بن احلسن آل فراج يف كتابه 

شبهة تكفري املسلمني: ": [551التوحيد ص املختصر املفيد يف عقائد أئمة ]املاتع القيم: 
الشبهة الدائمة الدوران بدعاة التوحيد، واملعّدة سلفا ودوما من أعدائهم ألهل اإلرجاء 
واخلنوع واإلرجاف، إهنم اخلوارج وأهل التكفري ...وقد استباحوا دماء املصلني، واستحلوا 

 نصارى واملشركني.أعراضهم، وجعلوهم مبنزلة الكفار األصليني من اليهود وال

لقد وقف الغالة من أهل اإلرجاء هذا املوقف ألن الشرك واملعصية عندهم على رتبة 
واحدة، وال فرق بينهما يف األمساء واألحكام، ومن نظروا إىل من يكفرون بالشرك كنظرهتم 
للذين يكفرون باملعصية، وظنوا بل قطعوا وقرروا أن اجلميع خرج من حتت عباءة اخلوارج، 

 . "لذين هم بأهل التكفري، سبحانك هذا هبتان عظيم، وإفك مبني ا

يا "فنحن وهلل احلمد واملنة ملا خناطب األمة أو الشعب إمنا خناطبهم باإلسالم فنقول: 
أي خناطبهم بصفتهم مسلمني، وانظر إىل كتابات مشاخينا وقادة اجلهاد  "أمة اإلسالم

كفار فإمنا نكتب عنهم أهنم أمة الكفر والشرك أمجعني، بينما إذا خاطبنا أو كتبنا عن ال
واإلحلاد والطغيان، وهنا يتضح الفرق، ويتبني كذب وافرتاء املناوئني بأننا نكفر املسلمني أو 
الشعوب أو األمة أو اجملتمعات، وعند ذكرنا ملصطلح اجملتمعات جيب أن نقف على نقطتني 

  البد أن نذكرمها ألن هذا املصطلح حيتمل مقصدين:

أوهلما: أن املقصود باجملتمعات الشعوب والعوام والسواد األعظم أو األمة، فهؤالء 
املقصودون يف كالمنا هذا أننا نعتقد إسالمهم وحنكم عليهم باإلسالم، وخناطبهم خبطاب 

 اإلسالم.

ثانيهما: أن املقصود باجملتمعات الدول واحلكومات فنحن نكّفر دول الردة اليت حتكم 
زل اهلل تعاىل، وحتارب اإلسالم واملسلمني وغري ذلك من املكفرات والنواقض اليت بغري ما أن

اجتمعت فيهم وقد ذكرناها ونثرنا بعض دررها يف هذا الكتاب نسأل اهلل تعاىل اإلخالص 
 والسداد والقبول.

وقد جلأنا إىل هذا التفصيل ألننا مسعنا من القوم مثل هذا، وكان مقصودهم الذي 
من هذا اإلطالق هو الدول واحلكومات، لذا رأيت أن أبني املسألة لألخوة أفصحوا عنه 

 املوحدين، وقطعا لدابر هؤالء األدعياء.
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إذن ذكرنا الدليل األول على بطالن هذه التهمة والفرية اليت سنحاسبهم عليها يوم يقوم 
املوجه إىل  األشهاد يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم، وهو اخلطاب

األمة، حيث أنه لكل أمة خطاب فال يتساوى خطابك ألهل التوحيد مع خطابك للمرتدين 
 (... آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَاوالكفار وغريهم، ويف أثناء اخلطابات جتد اآلية القرآنية اليت فيها: )

هل اإلميان، ألن الكفر ، ولو كانوا كفارا ملا جاز لنا أن نورد اآليات اليت فيها النداءات أل
 نقيض اإلميان، ولن جيتمعا أبدا.

ومما يدل على كذب هؤالء علينا، ويدل على أننا ال نكفر الشعوب هو أننا نصلي 
معهم يف املساجد، ونقف يف الصفوف الرجل مع الرجل والكتف مع الكتف، فلو كانوا  

 كفارا باهلل عليكم هل جيوز لنا أن نصلي معهم؟؟.

وز أن نصلي مع الكفار ونصطّف معهم، إذن فما قول هؤالء األدعياء أننا بالطبع ال جي
 نكفر الشعوب إال كذب وهراء وافرتاء، فحسبنا اهلل ونعم الوكيل .

وما يدل أيضا على بطالن هذه التهمة الشنيعة والفرية العظيمة، أننا نلقي السالم على 
جون مّنا، وغري ذلك من الدالالت الناس وهم من الشعب، وندعو هلم، ونتزوج منهم ويتزو 

 على أننا ال نكفر الشعب، بل حنكم هلم باإلسالم واحلمد هلل أوال وآخرا.

 الشبهة الثالثة: الخروج عن كالم العلماء ومخالفتهم والطعن فيهم .

 واجلواب على هذه الشبهة الساقطة يكون بعون اهلل تعاىل: 

نا إىل كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه أننا مطالبني ومأمورين أن نرجع يف كل أمور 
تركت فيكم ما إن تمسكتم فلن تضلوا بعدي أبدا:  "وسلم، قال صلى اهلل عليه وسلم: 

، ولفهم الدليل من الكتاب والسنة نرجع إىل فهم السلف الصاحل  " كتاب اهلل وسنتي
رض كما تأكل البقر، والعلماء الربانيني الصادعني باحلق، الذين ال يأكلون بعلمهم من األ

ويقصد من كالمهم أننا خرجنا عن كالم العلماء وخالفناهم وهم أهل العلم، هو أهنم 
يريدون بذلك العلماء الذين ال يكفرون احلكام، ولإلنصاف فإن هؤالء العلماء ينقسمون إىل 

 قسمني: 

خفي ـ علماء يعرفون احلق ويصدعون به ومشهود هلم باخلري والصالح لكنه التبس و 
 عليهم حال هؤالء احلكام .
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ـ علماء علماء يعرفون احلق وثبت هلم حال هؤالء احلكام وهو الردة، لكنهم تولوهم 
وجادلوا عن باطلهم وأقاموا الشبه الباطلة للرتقيع لكفرهم وظاهروهم على املوحدين 

املتاع وغري واستحسنوا ذلك بدعوى املصلحة أو غريها، وركنوا إليهم حبا يف الدنيا والشهرة و 
 ذلك .

فأما الصنف األول فهؤالء نأخذ عنهم العلم وجنّلهم وحنرتمهم وحقهم حمفوظ عندنا، 
 لكن نرّد ما أخطاؤوا فيه، ونبني خطأهم بالدليل الصحيح ومع اإلحرتام والتقدير.

وأما الصنف الثاين فهؤالء نكفرهم ألهنم انسلخوا من دين اهلل تعاىل وأخلدوا إىل 
وا أهواءهم، فحاهلم كحال بلعام بن باعوراء أو أشد، وهؤالء قد استحبوا احلياة األرض واتبع

رِهَ  َمنآ  ِإالَّ  ِإيَمانِهِ  بَ عآدِ  ِمنآ  بِاللَّهِ  َكَفرَ  َمنآ )الدنيا على اآلخرة قال تعاىل:   ُمطآَمِئن   َوقَ لآُبهُ  ُأكآ
يَمانِ  راً  بِالآُكفآرِ  َشَرحَ  َمنآ  َوَلِكنآ  بِاإلآِ َعِظيٌم،  َعَذابٌ  َوَلُهمآ  اللَّهِ  ِمنَ  َغَضبٌ  ِهمآ فَ َعَليآ  َصدآ

َتَحبُّوا بِأَن َُّهمُ  َذِلكَ  ن آَيا الآَحَياةَ  اسآ ِخَرةِ  َعَلى الدُّ ِدي ال اللَّهَ  َوَأنَّ  اْلآ مَ  يَ هآ  سورة) (الآَكاِفرِينَ  الآَقوآ
( ، فهؤالء قد استحبوا احلياة الدنيا على اآلخرة ورضوا بالكفر 888 -881: النحل

 سوغوه ورقعوا له، والعياذ باهلل تعاىل .و 

سئل الشيخ املظلوم أبو قتادة الفلسطيين ذلك اجلبل األشم، والعامل العامل، فّك اهلل 
 أسره وسائر أسرى املوحدين يف مشارق األرض ومغارهبا وهذا نص السؤال: 

لبالد كثري من الشباب ـ خصوصا الذين والئه لعلماء السالطني واحلكومات يف شىت ا  "
العربية ـ يقولون أن شيخكم أبا قتادة كثريا ما يأيت بأمور ختالف ما قد تعارف عليه أئمتنا 
وأهل احلل والعقد يف بالدنا، خصوصا إذا ناقشناه يف بعض املسائل وألزمته باحلجة والربهان 

وفون هذا القول خمالف ملا أمجع عليه أئمتنا وعلماؤنا املعر "يلتجئ مباشرة ويلتوي ويقول: 
  ".  "املشهورون يف هذا الزمان 

فأجاب فك اهلل أسره إجابة شافية كافية وهي فصل املقال يف مسألة خمالفة العلماء 
الذين يسمون بأهل احلل والعقد، والذين ال يكفرون احلكام، ألن كل خمالف إذا ناقشته ـ 

هة ـ، وللشيخ وهذا حدث معي عدة مرات ـ يورد عليك هذه الشبهة ـ إن صح تسميتها شب
فك اهلل أسره أيضا تعليق على فتوى لعلماء املالكية يف شأن العلماء الذين دخلوا يف طاعة 
احلكام الطواغيت من اإلمساعيليني فلريجع إليها وهي منشورة على منربالعز منرب التوحيد 

الفائدة  واجلهاد، ولنرجع إىل إجابته فك اهلل أسره على هذا السؤال وسأنقلها كاملة حىت تعمّ 
 بعون اهلل تعاىل، قال: 
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وهذا من إطالق األمساء من  "أهل احلل والعقد "احلقيقة أنا تبسمت ملا مسعت كلمة  "
 دون وجود مسميات.

هم الذين بيدهم احلل والعقد، والذين بيدهم أن حيلوا أو يعقدوا،  "أهل احلل والعقد " 
 أما هؤالء املشايخ فماذا حيلون وماذا يعقدون؟!

 الء حيلوا ويعقدوا !هؤ 

وهذا واقعهم، فإذا طلب منهم الطاغوت أن جيتمعوا اجتمعوا، وإذا طلب منهم أن 
ـ مثال ـ فقد قيمته  "األزهر  "يتفرقوا تفرقوا، والدوائر اليت ينضوون حتتها هي دوائر رمسية، ف 

نّي من ِقبل يع "األزهر "يعنّي من ِقبل رئيس الدولة، وقد كان شيخ  "األزهر "ملا صار شيخ 
اجتماع املشايخ من العلماء، فيقررون هم هو األوىل هبذا املنصب، فصار يعنّي كما يعني 

 الوزير.

حذاء من أحذية الطاغوت وعدو من أعداء  "الطنطاوي  "ولذلك اآلن شيخ األزهر هو
 !. "أزهر "الدين بكل معىن الكلمة، وهو شيخ لل 

الذي يعينهم هو الطاغوت ـ هم ال يعّينونه بل  يف اجلزيرة "هيئة كبار العلماء  "وهذه 
هو الذي يعينهم ـ فيِحل رقاهبم إذا أرادوا أن حيلوا شيئا عقده، وتعقد أيديهم وراء أقفيتهم إذا 

 أرادوا أن يعقدوا شيئا على خالف أمر الطاغوت.

 "عليه رمحة اهلل، طرد من "عبد الرزاق  "وقبل مدة مجِّد بعض الرجال منهم، فالشيخ 
 ألنه معنّي من قبل من هو عبد هلم ومن قبل من هو حذاء هلم. "هيئة الكبار 

 هذا هو واقعهم !

 أما أننا نقول على خالف ما يقول هؤالء املشايخ فهذا مدح لنا.

نذّم إذا قلنا شيئا على خالف ما قاله الثقات من أئمتنا، إذا قلنا على خالف ما قاله 
اله الصحابة، وما قاله ثقات التابعني كسعيد، وسعيد، الكتاب أو ماقاله احلديث، وما ق

وسعيد، وسعيد بن املسيب، وسعيد بن جبري، وجماهد بن جرب، أو إذا قلنا على خالف ما 
قاله ابن املبارك وخالفا ما قاله سفيان الثوري، هؤالء هم العلماء الذين إذا خالفناهم، يقدح 

 فينا ويذم .
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 ه هؤالء اإلمعات، فواهلل هذا مدح لنا .أما إذا قلنا على خالف ما قال

 فيأتنا املخالف بشيء قلناه على خالف ما قاله سلفنا من القواعد واألمور الكبار.

أما إذا قلنا على خالف ما قاله هؤالء املشايخ، فهؤالء املشايخ أصال لدينا هبم ثقة، 
اغوت، عدو اهلل، ألهنم يردون يف مواردهم ويصدرون يف قضاياهم على وفق ما يقوله الط

 الكافر.

وكل دولة من الدول، وكل طاغوت من الطواغيت، قد مجع حوله مجاعة من السدنة 
 والكهنة، كما جيمع الوزارة !.

ـ على "التجمع احلسين"أو  "اهليئة احلسنية "أو  "الدروس احلسنية  "ففي املغرب تسّمى 
 "، ويف األردن "ة العامل اإلسالمي رابط "و  "هيئة كبار العلماء  "امسه ـ ! . يف اجلزيرة 

ورمبا كان  "األزهر  "، ويف مصر"املؤمتر الشعيب اإلسالمي "، ويف العراق  "مؤسسة آل البيت 
جلنة الدعوة اإلسالمية  "هناك كذلك هيئة أخرى للطاغوت هبذا املعىن أيضا، ويف ليبيا

 وهكذا !." العاملية

صورته هبؤالء! وهم، هم كدويبة األرض وفيما أعلم، يف كل دولة قد زين الطاغوت 
 يقفزون هنا وهنا وهنا.

وقد امتحنهم اهلل ببعض الفنت بني هؤالء الطواغيت، كما حدث يف فتنة صدام وغزوه 
للكويت، فحار املشايخ أين يذهبون ؟! أيذهبون هنا أم هناك ؟! وملن ستكون الغلبة؟! 

وهو ينتظر ملن ستكون الغلبة ! وبعض  فبدأوا يقيسون، وبعضهم مل يِصر له لون وال رائحة
فهم إذا قالوا  "مجاعة اإلخوان املسلمني  "اجلماعات انقسمت هنا وهناك، كما حدث يف 

سيفقدون وظائفهم، وبعضهم كان مرتبطا  "آل سعود  "بقول على خالف ما عليه طواغيت 
 باألردن، والبعض اآلخر مرتبط بالعراق ...فوقعوا يف حيص بيص !.

فرج فودة  "ب العلمانيون على أهل اإلسالم هذا، وكان مما قاله عدو اهلل املقبور وقد عا
أي إسال تريدونا أن نتبع؟! اإلسالم الذي وقف مع طاغوت السعودية ؟! أم اإلسالم  ": "

 . "الذي وقف مع طاغوت العث العراقي ؟!

 فمن ذا الذي ميدح بأنه تابع هلؤالء؟!.
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تبعية هؤالء، هذا هو الذي املمدوح يف هذا الزمان، الذي ميدح هو الذي خيرج من 
 واملذموم هو من حّجر عقله وذهنه وعلمه ودينه هلؤالء الذين يتالعبون بدين اهلل عز وجل.

والوقت اآلن هو وقت األخذ من الكتب، كما مدح النيب صلى اهلل عليه وسلم أتباعه 
ن به ويقفون لبذر على ما يقوله هؤالء يف آخر الزمان، الذين يأتون إىل الورق املعلق فيأخذو 

 األتباع للطواغيت .

وليس معىن هذا أن نرتك كل ما يقولوا، كال، ولكن نضعهم يف ميزان احلذر، فرمبا 
 يصدفك الكذوب، ورمبا يصح قول هؤالء فنأخذ عنهم ما صّح ونرّد عليهم فيما أخطأوا .

يف احلقيقة ـ مندح بأننا نقول على  فال يعاب علينا أننا نقول خبالف ما يقولوا، وإمنا ـ
 خالف ما يقولوا.

وحنن ـ مجاعاتنا وأفرادنا ـ ديننا مركب على خالف ما يقولوا يف مسألة قتال الطواغيت 
وتكفريهم واخلروج عليهم وعيبهم وسب آهلتهم وشتم ما هم عليه، أين ما قلناه على خالف 

اهلل عليه وسلم أو على خالف ما قاله  ما قاله اهلل أو على خالف ما قاله رسول اهلل صلى
 السلف الثقات األئمة ؟!.

، فكيف يريدون منا أن نلتزم بأقوال املعاصرين ؟! ومن منهج  "املعاصرة حرمة"و 
وال تقلد دينك للحي، ألنه ال تؤمن عليه : "السلف ما قاله ابن مسعود رضي اهلل عنه

 ."الفتنة

 ملا حقيقة ما عليه هؤالء األحياء، عندما قال: مث إن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد بني
 . "من أتى أبواب السالطني افتنت "

فهؤالء حكم النيب صلى اهلل عليه وسلم أهنم مفتونون، وأهنم أهل فتنة، يقولون ما يقوله 
 الطاغوت، ويأمترون بأمره.

 وحنن ليس هؤالء أئمتنا .

 ."ألئمة املضلونأخوف ما أخاف عليكم ا "قال صلى اهلل عليه وسلم: 

فهؤالء هم الذين حنذر منهم وحنِذّ ر منهم، ونوجب على األمة أن تأخذ من األئمة 
الذين رضوا هذا الدين وابتعدوا عن أبواب السالطني، وحذروا من فتنة الدخول يف دينهم ويف 
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ز . والفتوى منشورة على منرب الع "طريقهم ويف دساتريهم، هذا الذي ندين اهلل عز وجّل به
 منرب التوحيد واجلهاد املبارك .

والقارئ لسري األعالم جيد أن السلف رمحهم اهلل تعاىل كانوا يهربون من إتيان 
السالطني، فإذا طلبه السلطان وهو املوحد املسلم احلاكم بشريعة رب العاملني يهرب منه 

أهاهنا رجل ممن ويأىب مقابلته، دخل سليمان بن عبد امللك املدينة فأقام هبا ثالثا فقال: 
أدرك أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيدثنا ؟ فقيل له: بلى، هاهنا رجل يقال له: 

يا أبا حازم، ما هذا اجلفاء ؟ أتاين وجوه  "أبو حازم، فبعث إليه فجاءه فقال له سليمان: 
مراء حتتاج إن الناس ملا كانوا على الصواب كانت األ"املدينة كلهم ومل تأتين؟قال أبو حازم: 

إىل العلماء وكانت العلماء تِفّر بدينها من األمراء، فلما رأى ذلك قوم من أذلة الناس، تعلموا 
العلم وأتوا به إىل األمراء، فاستغنت به عن العلماء، واجتمع القوم على املعصية، فسقطوا أو 

 "هتاهبم .  تعسوا أو انتكسوا، ولو كان علماؤنا هؤالء يصونون علمهم مل تزل األمراء

فانظر أخي الكرمي إىل قول هذا العلم العامل اجلليل ألمرياملؤمنني يف زمن األخيار، ويف 
 القرون الثالثة املفضلة، فما عساه يقول اليوم لو كان معنا يف هذا الزمن ؟؟؟.

ما رواه األساطني يف عدم اجمليء إىل  "ولريجع لإلستفادة واإلستزادة إىل رسالة: 
للشيخ أيب  "الرد على مفيت السلطان  "للسيوطي رمحه اهلل تعاىل، وكذا حماضرة:  "السالطني 

 حذيفة احلرايب حفظه اهلل ورعاه .

ولو تطرقنا اآلن إىل ذكر مناذج عن السلف الصاحل الكرام يف هذا األمر، لقلنا أن هؤالء 
ان الثوري رمحه اهلل العلماء اليوم ـ علماء السلطان ـ هم أفجر القراء، وقد قاهلا اإلمام سفي

تعاىل فيمن يدخلون على السلطان املسلم املوحد وليس املرتد الكافر يواسون ويدافعون عن 
مظلوم، فكيف مبن يدخل عندهم إلرضاءهم وألجل املال والفيالت واملراكب الفخمة 

 واألسفار البعيدة إىل أمريكا وكندا وفرنسا وغريها ؟؟؟.

ادة ـ فك اهلل أسره ـ أنه يقصد هنا يف إجابته علماء والظاهر من كالم الشيخ أيب قت
البالط الذين ارمتوا بني أحضان الطاغوت، وقبعوا على بالطه، فهؤالء نُذم إذا مل خنالفهم، 
ألهنم تركوا ما نزل اهلل وائتمروا بأمر الطاغوت، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف 

أذكرها ( ما مفاده أن العامل إذا ترك ما علمه من كتاب والصفحة ال  35جمموع الفتاوى)ج
اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم واتبع حكم احلاكم املخالف حلكم اهلل تعاىل وحكم 

 رسوله صلى اهلل عليه وسلم، كان كافرا مرتدا .
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ولإلنصاف دائما جيب أن نذكر من أخطؤوا أو تأولوا أو خفي عليهم احلق، وال يعرف 
مداهنة للحكام أو ركون إليهم، فهؤالء حقهم عندنا حمفوظ، وحنرتمهم وجنلهم ونأخذ  عنهم

عنهم العلم إال ما سقطوا فيه وهذا بني واضح، وال يعين أبدا إذا قرأت أخي كتابا أو رسالة 
فيها عبارة شديدة اللهجة يف حقهم أو تشنيعا عليهم يف مسألة ما، أننا نبخسهم حقهم،  

ن السلف رمحهم اهلل كثريا ما يثربون على املخالف وهذا جائز فهاهو مثال كال، كال، بل كا
إذا قرأت كتب اجلرح والتعديل جتد: فالن وضاع، فالن كذاب، فالن ناصيب، فالن مرجئ، 
وهاهو إمام أهل السنة واجلماعة اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل تعاىل يقول عن أيب حنيفة 

هو اهلروي  ، وها "ما قوله عندي والبعرة إال سواء "حنيفة ! قال:  رمحه اهلل وما أدراك ما أيب
، وهكذا أخي الكرمي، ال يعين إذا ثربنا على  "خمانيث املعتزلة  "يقول عن األشاعرة أهنم 

املخالف أننا نبخسه حقه خاصة إذا كان من أهل الفضل ومثلنا ومثلهم كمثل اليدين تفرك 
 الوسخ والدرن، واهلل املستعان .إحدامها األخرى حىت يزول عنها 

وإىل هنا نكون لبمد اهلل تعاىل قد برّأنا الذمة، وأسقطنا التهم الباطلة اليت ألصقها بنا 
الشانئون واحلاقدون لينفروا الناس عن دعوتنا، وأقمنا احلجة على املخالف خاصة الذي افرتى 

 علينا الكذب، وهبتَـَنا .

وحده ال شريك له، إىل اإلستعانة واإلستغاثة  فنحن ندعو إىل توحيد اهلل عز وجل
والتوسل باهلل تعاىل، إىل احلكم والتحاكم إىل شرع اهلل تعاىل، إىل اجلهاد يف سبيل اهلل عز 
وجل الذي هو عزتنا وسياحتنا يف األرض وطريقنا إىل اجلنة وذروة سنام ديننا العظيم، هذا 

 رغم أنفه.الذي ندعو إليه شاء من شاء، وكره من كره وإن 

وهذه الدعوة أخي املوحد طريقها طويل وشاق فهو ليس حمفوفا بالورود، بل فيه 
املتاعب واملشاق والتضحيات، وال بد أن ننبه إىل هذا حىت ال يظن ظان أن هذه الدعوة جمرد 
شعار يرفع، سرعان ما يبدل أو ينسى، بل ألجل هذه الدعوة قتل وقوتل وحورب األنبياء 

باعهم وسجنوا وشردوا و نفوا، وألجلها كان يوضع الرجل يف احلفرة فينشر واملرسلون وأت
باملنشار نصفني ال يصده ذلك عن الدين شيئا وال يرده عنه قيد أمنلة، وألجلها كذب النبيون 

وهو األمني عليه الصالة والسالم، وألقي  "األمني "وحممد صلى اهلل عليه وسلم بعد مسوه 
ب وكسرت رباعيته، وألجلها صمد الصحابة أمام موجات على رأسه سال جزور، وضر 

العذاب والتنكيل اجلارفة، فهاهو بالل حيرتق حتت رمال الصحراء احلارقة ويتحداهم بكل 
، واألمثلة كثرية جدا أخي واقرأ كتب السري حىت تتبحر وتتمتع "أحد، أحد  "ثبات وإميان: 

قف اليت جّنت جنون املشركني، وكانت أشد حق التمتع وإميانك يزداد ملا ترى مثل تلك املوا
وقعا عليهم من السيف، مث بعد كل هذه املتاعب واملشاق وصلنا الدين احلنيف صافيا نقيا 
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ال زيغ فيه وال شائبة وهلل احلمد واملنة، واستمر األتباع الكرام يف تبليغ هذه الدعوة العظيمة 
فهم رضي اهلل عنهم، فهاهي إىل الناس كافة، وقد حدث وحيدث معهم كما حدث ألسال

ربنا اهلل تعاىل، وال رب لنا سواه، خملصني  "األرض يف بطنها رجال أجالء قتلوا ألهنم قالوا: 
، نعم قتلوا فرمحهم اهلل وتقبلهم يف الشهداء وجزاهم اهلل عنا  "له الدين ولو كره الكافرون 

والسنان، فمنهم من ُشرد ومنهم من خري اجلزاء، وآخرين ال زالوا يقارعون أعداء اهلل باللسان 
سجن وأكثرهم يف السجون وهذه سنة اهلل تعاىل القدرية، وحكمته تعاىل اقتضت ذلك وهو 

رَُكوا َأنآ  النَّاسُ  َأَحِسبَ  الم،)القائل سبحانه:  تَ ُنوَن، َوَلَقدآ  ال َوُهمآ  آَمنَّا يَ ُقوُلوا َأنآ  يُ ت آ  يُ فآ
: العنكبوت سورة( )الآَكاِذبِينَ  َولَيَ عآَلَمنَّ  َصَدُقوا الَِّذينَ  اللَّهُ  َليَ عآَلَمنَّ ف َ  قَ بآِلِهمآ  ِمنآ  الَِّذينَ  فَ تَ نَّا

8- 3.) 

 نسأل اهلل تعاىل الثبات واإلخالص والتوفيق والسداد يف القول والعمل .
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 الخاتمة نسأل اهلل تعالى حسنها
هذا الكتاب، الذي إىل هنا إخوة التوحيد، حنّط الرحال، ونكون قد أشرفنا على هناية 

نسأل اهلل تعاىل أن يرزق صاحبه اإلخالص ويضع له القبول، فينتفع به املوحدون يف كل 
مكان، وأن جيعله تعاىل خالصا لوجهه الكرمي سبحانه، وأن يثقل به املوازين يوم ال ينفع مال 

 وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم . 

نا األسود الرابضة خلف قضبان الشرك ويطيب املقام أن ال ننس إخوتنا ومشاخي 
والتنديد، فنبعث إليهم هذه التحية العطرة، والدعاء اخلالص أن يفك اهلل أسرهم ويثبتنا 
وإياهم على احلق املبني إىل أن نلقاه ال فاتنني وال مفتوتنني، وأن حيشرنا تعاىل مع النبيني 

 والصديقني والصاحلني والشهدء وحسن أولئك رفيقا.

أيت أن أنقل إليهم رسالة الشيخ األسد الذي عّرى املرتدين وكشف باطلهم، كما ر 
ذلك الشهيد بإذن اهلل تعاىل سيد قطب رمحه اهلل، وهو الذي جاء عنه أنه دخل عنده شيخ 

ال إله إال اهلل، أنا من  "األزهر يومئذ وقت إعدامه، ليلقنه الشهادتني، فقال رمحه اهلل تعاىل: 
فلله دره، ورمحه اهلل تعاىل وتقبله، وما أكثر من يأكل  "تأكل هبا اخلبزأجلها أموت، وأنت 

هبا اخلبز، ويأكل بلسانه كما تأكل البقر من األرض، وهذه الرسالة كتبها رمحه اهلل سنة 
 أخيبعنوان:  8158

 فإليكموها:  

  حر  بتلك القيود أخي أنت   السدود أخي أنت حر  وراء
  فماذا يضريك كيد العبيد   إذا كنت باهلل مستعصما

  ويشرق يف الكون فجر جديد   أخي ستبيد جيوش الظالم
  ترى الفجر يرمقنا من بعيد   فأطلق لروحك إشراقها

  وغدرا رماك ذراع  كليل   لأخي قد أصابك سهم ذلي
َم بعُد عري   سُتبرُت يوما فصرب مجيل   ُن األسودومل يَد 

  أبت أن ُتشّل بقيد اإلماء   أخي قد سرت من يديك الدماء
  خمضبة بدماء اخللود   سرتفُع قُرباهنا للسماء

  وألقيت عن كاهليك السالح   أخي هل تُراك سئمت الكفاح
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  ويرفع راياهتا من جديد   فمن للضحأيا يواسي اجلراح
  تُدّك َحصاه جيوُش اخلراب   أخي هل مسعت أنني الرتاب

  وتصفعُه وهو صلب عنيد   مُتَزُق أحشاءه باحلراب
  أُدك صخور اجلبال الرواس   أخي إنين اليوم صلب املراس

  رءوس األفاعي إىل أن تبيد   ح بفأس اخلالصغدا سأشي
  ّلت قربي هبا يف خشوعوبل   أخي إن ذرفت علّى الدموع
  وسريوا هبا حنو جمد تليد   فأوقد هلم من رفايت الشموع

  فرو ضاُت ريب أعدت لنا   أخي إن مُنت  نلَق أحبابنا
  فطوىب لنا يف ديار اخللود   وأطيارُها رفرفت حولنا

  وال أنا أقيت عين السالح   أخي إنين ما سئمت الكفاح
  فإين على ثقة ... بالصباح   وإن طوقتين جيوُش الظالم

  إىل اهلل رب السنا والشروق   وإين على ثقة من طريقي
  عهدي الوثيقفإين أمني ل   فإن عافين السَّوُق أو َعّقيِن 

  وفوج على إثر فجر  جديد   أخي أخذوك على إثرنا
  وأنت ستمضي بنصر جميد   فإن أنا ُمّت فإين شهيد
  وإنا سنمضي على ُسنته   قد اختارنا اهلل يف دعوته
  ومنا احلفيظ على ِذمته   فمنا الذين قضوا حنبهم

  طريقك قد خضبته الدماء   أخي فامض ال تلتفت للوراء
  وال تتطلع لغري السماء   وال تلتفت ههنا أو هناك

  ولن نستذل .. ولن نستباح   فلسنا بطري مهيض اجلناح
  قويا ينادي الكفاَح الكفاح   وإين ألمسع صوت الدماء

  قنيوأمضي على سنيت يف ي   سأثأُر لكن لرب  ودين
  وإما إىل اهلل يف اخلالدين   فإما إىل النصر فوق األنام
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هذا ما تيسر إيراده أخي املوحد يف هذا الكتاب، سائال املوىل جل شأنه أن ينفع به 
 .وجيعله خاصا لوجهه الكرمي 

فما أخطأنا فيه فمن أنفسنا ومن الشيطان، ونسأله تعاىل أن يغفر لنا ويتجاوز عنا، وما 
أصبنا فيه فمن اهلل وحده ال شريك، واهلل تعاىل أعلى وأجل وأعلم، وصلى اهلل على سيدنا 

 حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا.

 

جوان  11/ 8138رجب 1ربعاء هذا وقد أهنينا من كتابة هذا الكتاب قبيل صالة عصر األ
1881. 

 .1888فرباير 11/ 8138ربيع أول 88وأهنينا تبييضه األربعاء 
 وكتب الفقري إىل رمحة اهلل وعفوه ومغفرته

 عاشق الشهادة يف سبيل اهلل تعاىل: 
 محمد السلفي الجزائري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبر التوحيد والجهاد
*  *  * 

http://www.tawhed.ws 

http://www.almaqdese.net 

http://www.alsunnah.info 

http://www.abu-qatada.com 

http://www.mtj.tw 
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