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אא 
١٤٢٤ 

 
                    

 الطبعة الثانية       
            

אאא 
  

لم  لى هللا وس انه ، وص ابغ إحس له وس يم فض ى عظ د  عل الحم
ه وأصحابه ، ومن  ى آل د وعل ا محم وله نبين ده ورس ى عب ارك عل وب

  تبعھم وسار على نھجھم إلى يوم الدين  . 
  أما بعد:

د " رد  ة التوحي ره لدول د في تكفي د كواشف العني اب " تبدي فإن كت
ة ف الجلي ى الكواش يخ :  عل رد للش ذا ال ي ، وھ د المقدس ي محم ألب

د  افياً و الحم ه رداً ش ه فوجدت د تأملت ريس ق ن ريس ال دالعزيز ب عب
ا  يلجم ھذا الحاقد بحجر ، ويرد كيده في النحر فجزاه هللا خيراً على م

  أبدى من الحق ودحر من الباطل . ونفع بعلمه وعمله .
  . هوصلى هللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحب

                                                                                                     
  كتبه                                                          
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صالح بن فوزان بن عبدهللا                                           
  الفوزان 

ار                                                   ة كب و ھيئ عض
  العلماء

  في                                                             
                                                   ١٠/  ١٢  /

  ھـ   ١٤٢٥
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אאא 
 

ا من  وذ ب ه ونع وب إلي تعينه ونستغفره ونت ده ونس الحمد  نحم
ه ومن يضلل  ده هللا فال مضل ل شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يھ
ه وأشھد أن  ه إال هللا وحده ال شريك ل ه ، وأشھد أن ال إل فال ھادي ل
محمداً عبده ورسوله الذي جعله رحمة للعالمين وقدوة للمھتدين صلى 

ى  هللا عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين والتابعين لھم بإحسان إل
  يوم الدين .

  أما بعد :
ة  ره لدول ي تكفي د ف د كواشف العني اب " تبدي ى كت د اطلعت عل فق
ن  دالعزيز ب التوحيد " الذي قام بتأليفه صاحب الفضيلة األخ الشيخ عب

 ً ى  ريس الريس فوجدته كتاباً قيماً ونافعا أصحاب يرد فيه المؤلف عل
زاعمھم ، فنسأل هللا د م ه التوفيق  المنھج التكفيري ويفن ا ول ريم لن الك

اٍد صلى هللا  والسداد واإلعانة من رب العباد والسير على نھج خير ھ
ن وراء  ل وهللا م ول والعم ي الق الص ف أله اإلخ لم ، ونس ه وس علي
ه وصلى  وة إال ب القصد وھو المستعان وعليه التكالن وال حول وال ق

   على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .هللا
 

كتبه الفقير إلى عفو ربه  
عبدالمحسن بن ناصر آل                                              

  عبيكان
                                                    ١٠/  ٢٥  /

  ھـ   ١٤٢٥
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אאא 

  

  الحمد  والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه 
  وبعد:

فإن حكمة هللا بحفظ الدين اقتضت اجتماع المسلمين في ھذه البالد 
وله ، و نة رس اب هللا وس ى كت ة عل ة المبارك ة العربي ت المملك قام

ي  ة ف الحروب العظيم ه ب غالً في الم منش ان الع ت ك ي وق عودية ف الس
ة ، والتي حصدت  ة الثاني أوربا وآسيا وھو ما ُيعرف بالحرب العالمي
ة  دول العربي ت ال اناً ، وكان ون إنس رين ملي ى عش د عل ا يزي م
ة ، ة العثماني د سقوط الدول  واإلسالمية تحت االستعمار األوروبي بع
ا يسمى بالحضارة : كالطائرات  م تعرف م ك الوقت ل وبالدنا في ذل
ؤمنين  ا سمى هللا الم ا كم ان أھلھ ا ، فك والكھرباء والسيارات وغيرھ
دث  ا ح تعمر كم ة المس ولھم بثقاف وبھم وعق وث قل م تتل األميين ، فل ب
دة وشريعة ، وانتشار  دين ، عقي ذا ظھور ال ى ھ لغيرھم ، فترتب عل

وة ، ب وار النب ر أن ماء ، وظھ ت الس عرت األرض ، وأظلم دما اقش ع
ت  ات ، وقل ت البرك رة وذھب م الفج ن ظل ر م ر والبح ي الب اد ف الفس
ي  ن تفش م م ى ربھ ات إل اتبون والمعقب رام الك كا الك رات ، وش الخي
م  رات . ول ة المنك واحش وغلب رة الف اھره ، وكث ع مظ رك بجمي الش

د ليص ل امت بالد ، ب ذه ال ل ھ ى أھ ور عل ن يقتصر الن ر م ى كثي ل إل
ارك   –الخلق ، المجاور والبعيد ، وكان األمر كما قال عبدهللا بن المب

  :-رحمه هللا 
اً                ان أضعفنا نھب ا سبل      وك أمن لن م ت لوال األئمة ل

  ألقوانا
ى  فأمن الناس على دمائھم وأموالھم وأعراضھم ، وأمن الحاج عل

ب رض للنھ ان يتع د أن ك ه بع ه ومال اس  نفس ار الن لب ، وص والس
نھم وطالبي  يفدون إلى ھذه البالد ، وغدت مأوى للمضطھدين في دي
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ى  تح عل م إن هللا ف لم ، ث ه وس العلم الموروث عن النبي صلى هللا علي
أھلھا كنوز األرض فصار الناس يفدون إليھا طلباً للرزق . وكان من 

بع ق بعضھم ب ة الخل ة لسنة هللا في مدافع رم الحكمة الموافق ض أن تب
وى  ر بعض الق ن ش الحھم م لمين ومص ة المس ة جماع ود لحماي العق

אא المتنفذة في ذلك الوقت قال تعالى 
אאאאא   

ا ن ن ھن دالعزيز وم ك عب م أن المل ه هللا  –عل ابقاً  –رحم ان س ك
ي  ع ف ان يطم ع ك إن الجمي دات ، وإال ف ذه المعاھ د ھ ي عق لعصره ف
ا  دين طالم ذا ال يضر في ال خيرات ھذه البالد ، البعيد والقريب ، وھ

وط  ن ل الى ع ال تع ة ، ق ادل المصالح الدنيوي ه تب  –أن المقصود من

ى     –عليه السالم  ره عل د أق وق

  ذلك علماء عصره.
ر  أما ما يتعلق بأمر الحكم بغير ما أنزل هللا كما ھو الواقع في أكث
ن  لف م ن الس ل ع ا ُنق لم بم م يس الف إذا ل إن المخ لمين ف الد المس ب

ن تلقاء نفسه ، التفريق بين المقّر بحكم هللا لكن خالفه ، وبين المبدل م
زل  ا أن ر م وقول المخالف أن ما يجري في ھذا العصر من الحكم بغي
اده  هللا أمٌر حادث لم يكن عند األوليين ، فيقال له: فإنه حادث بكل أبع
ه: مجلس  ذي يشرع في وم في أغلب األقطار ال م الي ، فإن نظام الحك
ق  ن طري عب ع ارھم الش د اخت ان وق رف بالبرلم ا يع عب أو م الش

اً اال ق غالب ة ، تتعل الحياته معروف اكم ص رئيس أو الح اب ، وال نتخ
برسم سياسات الدولة العامة مثل العالقات مع الدول األخرى وغيرھا 
ه  ر سيشمل المجتمع كل ، فإن لم نأخذ بالنقول عن السلف ، فإن التكفي
ّر  الم يق ه وال أظن عاقالً فضالً عن الع مع ظھور شعائر اإلسالم في

ات ھذا ، إال م ق بواجب ا يتعل ن َقَصر مفھوَم اإلسالم على الحدود، وم
عب  ن ُش ر م م ي ة ول ي الحاكمي ى ف ن فن ه إال م ذا ال يقول اكم وھ الح

  اإليمان سواھا . 
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ذا الفكر من  وھذا إن دل على شيء فإنما يدل على إفالس أھل ھ
م ليسوا  وا أنھ يھم أن يعلم اس و عل ة الن العلم بالمنھج النبوي في ھداي

الى  أوصياء ال تع ا ق ل كم ق ، ب ى الخل ال  אعل وق

الى  الى   א تع ال  تع    وق

د  ريس " تبدي ن ريس ال دالعزيز ب ريم الشيخ عب قرأت كتاب أخينا الك
د كشف شبھات كواشف العنيد في تكفيره لدولة ال إذا ھو ق توحيد "، ف

ة السعودية  ة العربي دفاع عن المملك ذاك الّدعي  للعلم ، ونصح في ال
وا  وا اجتمع ا أن يكون ّرأ أھلھ ريعة وب دة وش ن عقي ه م ا قامت علي وم
ار  ة ، وقمع أفك لفية العلّي على الكفر وتحاكموا إليه ، وأقام الحجج الس

المسلمين خير الجزاء ، وصلى  الخوارج الدنّية ، فجزاه هللا عنا وعن
  هللا على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم .

   االثنينكتبه ليلة                                                   
  ھـ١٤٢٥/  ١١/  ٢٢                                                

ن                                                دهللا ب الح عب ص
العبيالن     
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  الحصين بن عبد الرحمن سعد العالمة الشيخكلمة 
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  ھـ١٤٢٨/ ١١/ ٢٧ –الرياض  –من سعد الحصين 
 وسنة نبيه ) على أطلعني أحد الدعاة إلى هللا (على بصيرة من كتاب هللا

اً على من كتاب بعنوان ( تبديد كواشف العنيد في تكفيره دولة التوحيد ) ردّ 
سمى نفسه ( أبا محمد المقدسي ) ورأى لي كتابة ما تيسر لي من ملحوظاتي 

  عليه ، وأھمھا :
أن مؤلفه الشيخ عبدالعزيز بن ريس الريس من خير من عرفت من دعاة / ٣

تالت شياطين الحزبية بعد أن اجمنھاج النبوة علماً وعمالً وثباتاً على الحق 
دعاة العصر وجماعاته  زوراً باإلسالمي ) أكثروصوف والحركية والفكر ( الم

وأحزابه عن الحق من الوحي والفقه فيه (سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين 
وتابعيھم في القرون المفضلة )، فھو من النوادر ( بفضل هللا عليھم ) الذين لم 

 ولم يشغلھم الحفظ عنيشغلھم المھم عن األھم ولم يشغلھم العلم عن العمل 
التدبر ولم تشغلھم وظائفھم الرسمية عن الوظيفة األعلى : الدعوة إلى هللا ، ولم 

والدعوة تشغلھم مناھج البشر القاصرة أو الضالة عن منھاج النبوة في الدين 
داللة على وعلى رأسھم الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد المحسن العباد (

  الھدى وذباً عن التوحيد والسنة )
اب ومؤلفه المردود عليه ( المقدسي أو البرقاوي ) ليسا أھالً للرد / أن الكت٢

ھداه هللا  -عليھما فكل منھما نكرة أخشى أن يعرفه الرد عليه ويشرفه التذكير به 
وكفى اإلسالم والمسلمين شره ، فلم يعرف بعلم وال عمل وال دعوة إلى هللا  –

مثاله وتعكير المورد الصافي على بصيرة ، وإنما انتدبه الشيطان للتلبيس على أ
الذي خص هللا به ھذه البالد وھذه الدولة المباركة المؤسسة من أول يوم على 

تجديد الدين بالعودة إلى أصله في نصوص الوحي والفقه فيھا من أھله وإن 
  حسب أنه على ھدى ( مثل أكثر الضالين عن الھدى )

(من األمراء والعلماء الة أمرھا / أن ھذه الدولة في القرون الثالثة األخيرة وو٣
) مثل السحاب لم يضرھم ولن  رحم هللا أمواتھم وثبت أحياءھم على الحق –

نبح الكالب ( بإذن هللا ونصره وتأييده ) في ھذا العصر وما بعده ، كما  يضرھم
لم يضرھم قبله (عندما أرسلت عليھم دولة الخرافة العثمانية كالبھا من المبتدعة 

ة في مصر من المرتزقة )، ألن هللا ئم العلماء وجيوش الدولة األلبانييلبسون عما
يعلم أن الدولة السعودية وحدھا بعد القرون المفضلة ھي التي اختارھا ( بمنه 
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واصطفائه ) لتجديد الدين بعد أن دنسته أو أھملته الدول األخرى منذ الفاطميين 
دھا ( بوازع السلطان ) تمنع ، وال تزال وح حتى نھاية العثمانيين ومن بينھما

المبتدعة أن يدنسوا أرض هللا المباركة ودين هللا الحق بالبناء على القبور أو 
اتخاذھا مساجد وتمنع الزوايا الصوفية، وتحكم شرع هللا في كل أمور االعتقاد 

والعبادة وجل أمر المعامالت، وتقييم الحدود ، وتمنع بناء الكنائس والمعابد 
يات العلم الشرعي في الداخل والخارج ، وتحجب تنشر معاھد وكلالوثنية ، و

جنسيتھا عن غير المسلمين ، زادھا عزاً وتوفيقاً ورّد كيد أعداء أنفسھم ودينھم 
    في نحورھم . 
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  مقدمة الطبعة الثانية 
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  ،سالم عليكم رحمة هللا وبركاته ................... أما بعد ،،

الجزيلة ومن ذلك ما من به من  هوعطايافنحمد هللا على نعمه الكثيرة 
ومنھم المسمون بالقاعدة  –حرسھا هللا  –كسر للخوارج في السعودية 

 رجال األمن الذين ھم وانتصار رأسھم أسامة بن الدن،  ، وكسر
في دولة التوحيد والسنة الدولة  عليھم فرسان التوحيد وعساكر السنة

  . السعودية
ما  إن واقع ھؤالء الخوارج أنه ال تستقر لھم راية مرفوعة ، وكثيراً 

يظن في بداية األمر غلبتھم ثم تكون الدائرة عليھم فالحمد  أوالً 
  . وآخرا

 ومن ذلك ما نعايشه ھذه السنوات من ھزيمتھم وانكسارھم وانكشاف
لھم لكن ضالبأمرھم للناس ، فانقلب مادحھم ذاماً والشاك فيھم جازماً 

  االنكسار فكرياً . نكسار انكسار عسكري  وبقي ما ھو أھم وھوھذا اال
ل إال أنه البد أن ي ضعف شديد فكرياً بالنسبة لما قبوھم وإن كانوا ف

تكثف الجھود ال سيما في وقاية المعافين من ھذا الفكر البدعي الضال 
  ، فإن الوقاية خير من العالج وھو أسھل وأھم .

د فكرياً أنه دخل في صفوف أھل التوحي نكسارھماومن عالمة 
ليحموا أنفسھم وما  والسلفية أناس كثيرون من رموز الحركيين

وصاروا يحذرون من  -عجل هللا بفضحھم–استطاعوا من حزبھم 
المكفرين لدولة السعودية يوم كانوا باألمس مناصرين لھم  نالتكفيريي

  لھم في جھودھم . فھنيئاً للموحدين السلفيين انتصارھم وبورك
تب الفكرية الضالة كتاب ( الكواشف الجلية في تكفير أسوأ الكومن 

الدولة السعودية ) للجاھل العنيد أبي محمد المقدسي ( عصام 
  البرقاوي ) .

ه باإلضافة إلى توقد من هللا علّي بالرد عليه في ھذا الكتاب الذي ضمن
بحول هللا وقوته  -كشف شبھاتھم المتھافتة قواعد وتأصيالت تنسف  
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التكفير بغير حق كصنيع ھذا المقدسي الظالم لنفسه ومن اغتر أسس  –
  به .

له ، وفي ھذه الطبعة وقد زاد ھذا الكتاب قوة تقديم ثالثة من أھل العلم 
لم وھو الشيخ عرابع من أھل الحول الكتاب ل الثانية تشرفت بكلمة
 لھداه وشكر هللا وفقه هللا –الرحمن الحصين  العالمة سعد بن عبد

  . ھا في الحاشية أثبت كتب مالحظات وزيادات ، وقد -مسعاه
لما كان وأشرت  أصلحت بعض اإلصالحات المھمةثم في ھذه الطبعة 

وكثير منھا مھم جداً مما يردده  ذا بال منھا وزدت زيادات غير قليلة 
  . الغالون في التكفير والجھاد من أھل العصر 

الطبعة الثانية أشير أن ھذا المقدسي الجھول  وفي ختام مقدمة ھذه
من حيث يدري  –البغيض ألھل التوحيد والنصير ألھل الكفر والتنديد 

قد كتب كتابة يشتكي فيھا حرارة ھذا الرد عليه وكما  –أو ال يدري 
قيل ( الصراخ على قدر األلم ) دعا إلى طريقته المعتادة من التھويل 

وا بين جمع -غالباً  –ن ليغرر أصحابه الذيوالدعاوى الكبيرة والعويل 
  الجھل والحماسة وإال لما تابعوه .

من سرق أموال ُشُرط المسلمين  المخزية  كم أحرقه بيان سيرته يا
وتجويز الزنا بنساء الكافرين ومن الكذب في الحديث إلى غير ذلك 

في ھذا الكتاب ألن من وقف على ھذا عرف أن الرجل  موثق  مما ھو
  ته ھذه .اسوءوال علم لذا كان مستميتاً في ستر يس ذا دين ل

يا قوم كيف يدعي أنه من دعاة التوحيد وھو يكفر أئمة التوحيد في ھذا 
باز والشيخ العالمة محمد بن  العصر كالشيخ العالمة عبدالعزيز بن

  العثيمين كما أثبته من كالمه في ھذا الرد . صالح
التوحيد وھو يحارب ويكفر دولة من دعاة  هيدعي أنيا قوم كيف 

التوحيد في ھذا العصر وھي الدولة السعودية بشھادة أئمة العصر 
 –رحمھم هللا  –الشيخ ابن باز والشيخ األلباني والشيخ ابن عثيمين 

  وغيرھم من العلماء المعتبرين كما ھو مثبت في ھذا الكتاب .
دول الكفر بحال ھذا الرجل المسكين أن يكون عميالً ل لحقيق هإن

 الخافته إلى أصواتھم الخافت النصرانية أو اليھودية ألنه ضم صوته
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وجمع سھامه المكسورة إلى سھامه  ،في تنقص دولة التوحيد
المكسورة في محاولة تصويب دولة التوحيد والسنة وأنى لھم ذلك إن 

  كان هللا النصير والمعين .
بنا التوحيد والسنة وأن  ويعزأسأل هللا بقوته أن يعزنا بالتوحيد والسنة 

  يميتنا على التوحيد والسنة حتى نلقى هللا راضياً عنا .
      والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  
  عبدالعزيز بن ريس الريس

ھـ١٤٣١/  ١١/  ٢٨
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                     אאא 
  

،،،אא 
إن  ه هللا ف ريط يحب راط وال تف ر إف ن غي اف م دل واإلنص الع

الى ال تع را  אאא  ويرضاه ق  ط. وإن اإلف

ذا غلظت  ءوالغلو في الشرع محرم أشد من حرمة التفريط والجفا ؛ ل
ه في العصاة من  ظ مثل م تغل ا ل الشريعة أمر الخوارج وأھل البدع بم

ه أھ راط تقبل و واإلف ا أن الغل ن أھمھ اً م ذا حكم ھوات ، وإن لھ ل الش
دين  بغة ال بوغ بص ه مص اً ؛ ألن ة ديني وس المتعاطف ن النف ر م كثي
دم الخروج عن  العلم أو بع والغيرة عليه، ما لم يكن المرء محصناً ب

. من أئمة السنة األولين والمتأخرين أقوال كبار أھل العلم 
الوقد حذر ربنا سبحانه    من  الغلو المؤدي إلى ترك الحق فق

אאאאא  و وإن من كتب الغل

اب راط كت " אאאאא"  واإلف

اوي ) . ووصفي  الغلو لمؤلفه أبي محمد المقدسي ( عصام البرق ه ب ل
ا  ه دفت ا حوت ا ، وھو م واإلفراط دعوى أدعوك إلى النظر في برھانھ

ل عن  –الذي بين يديك  –ھذا الكتاب  ائق ، ونق من أدلة وحجج وحق
  أھل العلم الماضين والمعاصرين .

ة من طعن  اب الكواشف الجلي رره مؤلف كت ه وق ا إلي ا دع فإن م
ن  ام وتكفير صريح لعلمائنا كاإلمام عبدالعزيز ب از واإلم ن ب دهللا ب عب

ة أھل السنة  ا من أئم ين وغيرھم ن صالح العثيم رحم هللا  –محمد ب
تھم  يھم ومي ا  –ح ر لوالتن داه  –، والتكفي م هللا لھ ل  –وفقھ ب

عودية )  رمين (الس الد الح ي ب اد ف ال واإلفس ى القت  –والتحريض عل
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د –حرسھا هللا   ١نيويمن أعظم اإلجرام لجمعه بين اإلفساد الديني وال
ن  ه م ا في ان م اب لبي ذا الكت ى ھ رد عل ن الضروري ال ان م ذا ك ؛ ل
الشنائع والعظائم والقول اإلفك الذي قد ينطلي على بعض أھل السنة 

ذين  –حماھم هللا ووقاھم من كل شبھة وشھوة  – يما الشباب ال ال س
واطفھم  ك ع ي ذل تغلين ف ة مس ل فتن وداً لك م وق داء جعلھ د األع يري

ذه وحماستھم الدي ا بھ د أن ابتلين نية وقلة العلم عند أكثرھم وال سيما بع
رظين  اً للمغ ارت متنفس ي ص ت ) الت ة (االنترن بكات العنكبوتي الش

  ووسيلة لعرض شبھاتھم على المسلمين . 
ة: ن مقدم اً م م فكري رر بھ ر المغ اً ألكث اب مرجع ذا الكت ن ھ
ا ، وصار يتناقله طائفة من الجاھلين العاطفيين  نالتكفيريي ، ويبثون م

ه  رد علي المين لل ا رب الع تعنت ب لمين اس ين المس موم ب ن س ه م في
ن  يء م ھم ش ى بعض ي عل دين أن ينطل ى الموح اً عل حاً وخوف نص
م شياطين اإلنس والجن غروراً ،  ا لھ شبھاته المتھافتة التي يزخرفھ
د"  ة التوحي ره لدول ي تكفي د ف د كواشف العني رد "تبدي ذا ال وأسميت ھ

  ى ما يلي :وقسمته عل
  مقدمة :

FאKאالفصل األول/ 
אאE–א JK 

אLאKאא 
KאLאא 

                                                 
١אאאWאאאא

אאאא،
Kאאא،א 
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אאאLאאא
–א JK 

אאLKKאא 

אאLKאאא 

אאLאא
Kאא 

אאLאאא
Kאא 

אאLKא 

 
دين  ة للمھت الين ووقاي ة للض رد ھداي ذا ال ل ھ أل هللا أن يجع أس

ى الباطل  والموحدين،ونصرة للتوحيد  ذي إذا قذف عل ومن الحق ال

אאאدمغه كما قال تعالى
אK 

ديم الشيخ  ه من تق وقبل استھالل الرد فإني أحمد هللا على ما مّن ب
ان  وفضيلة  العالمة صالح الفوزان وفضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيك

ذا  -حفظھم هللا–الشيخ عبدهللا العبيالن  ى ھ اب وأشكرھم عل ذا الكت لھ
ات  د أثبت في الحاشية تعليق اً أني ق التقديم وما أفادوه من توجيه علم
ا عرضت  اه  أنني لم ا ال أنس ه ..ومم ا إلي للعالمة الفوزان مع عزوھ
ى  ه الزال يترقب رداً عل وزان ذكر أن ھذا الرد على شيخنا صالح الف

  كتاب الكواشف  للمقدسي ، فالحمد  الذي وفقني للرد عليه
 



  حيدتبـديـد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التو

   

٢٥    

  عبدالعزيز بن ريس الريس                                                       
على موقع اإلسالم العتيق المشرف 

                                      
www.islamancient.com 
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 א F ? א אא ? א   L א
אאEאא

א–א JW 
  

ي  ة أب اب الكواشف الجلي ف كت ال مؤل ن ح يء م ك بش إن معرفت
ن ال محمد المقدسي ( عصا م البرقاوي ) مھم وضروري ألن العلم دي

ام  ة صحيحه عن اإلم يؤخذ من كل أحد ، روى اإلمام مسلم في مقدم
انظروا عمن  ن ف م دي ذا العل ال: إن ھ ه ق يرين أن ن س د ب ابعي محم الت

  تأخذون دينكم . 
اء  ي علم نھم ف وعھم وطع دع وق ل الب ارات أھ ر أم ن أظھ وإن م

  السلف  واجتمعت .  السنة . وعلى ھذا تواردت كلمات
ھـ ): وإحدى ٤٤٩قال اإلمام أبو عثمان الصابوني ( المتوفى عام 

ارھا،  ا، وأنص نة، وعلمائھ ة الس بھم ألئم نة: ح ل الس ات أھ عالم
دلون  ار، وي ى الن دعون إل ذين ي دع ال ة الب ھم ألئم ا، وبغض وأوليائھ
نة  ل الس وب أھ بحانه قل ن هللا س د زي وار ، وق ى دار الب أصحابھم عل

    ١ورھا بحب علماء السنة ، فضالً منه جل جالله ا.ھـون
ة  و زرع ال أب ه هللا  –ق ى -رحم ن عل وفي يطع ت الك : إذا رأي

امي  ت الش ه رافضي ، وإذا رأي ك أن ال تش دة ف وري وزائ فيان الث س
ت  ه ناصبي ، وإذا رأي ال تشك أن ول واألوزاعي ف ى مكح ن عل يطع

ال ارك ف ن المب دهللا ب ى عب ن عل اني يطع ئ ،  الخراس ه مرج ك أن تش
ه  واعلم أن ھذه الطوائف كلھا مجمعة على بغض أحمد بن حنبل ؛ ألن

  ٢ما من أحد إال وفي قلبه منه سھم ال برء له ا.ھـ

                                                 
١אא١١٠K 
٢Fא١L١٩٩ J٢٠٠KE 
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ل  ن حنب د ب ي أحم تكلم ف ي ي اد: إذا رأيت العراق ن حم يم ب ال نع ق
ر  ن جري ب ب ي وھ تكلم ف ت البصري ي ه ، وإذا رأي ي دين ه ف فاتھم

ه  فاتھمه في دينه ، وإذا ن راھوي رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق ب
  ١فاتھمه في دينه ا.ھـ

ت  الس: إذا رأي ي الف ارون المخرم ن ھ د ب ر محم و جعف ال أب ق
  ٢الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع   ضال ا.ھـ

وقال أبو حاتم الرازي: إذا رأيت الرازي وغيره يبغض أبا زرعة 
ة في  -يضاً أ –وقال  ٣فاعلم أنه مبتدع ا.ھـ : عالمة أھل البدع الوقيع

  ٤أھل األثر ا.ھـ
نة  اء الس ن علم وقفھم م رھم بم ون غي م يزن نة أنھ ل الس دي أھ فھ
ة ،  ّدعوه وال كرام م ب اً لھ ان معادي إن ك انھم ، ف ي زم ريين ف األث
نقص  نة ت اء الس نقص لعلم ة والت ه ألن الوقيع ذروا من روه وح وھج

  ن عنھا .للسنة ، فھم حماتھا وحراسھا الذابو
ب  ه س اوي ) فإن ام البرق د (عص ي العني ذا المقدس ال ھ ذا ح وھك

في  –رحمھما هللا  –وطعن في علمائنا الكبار كابن باز وابن عثيمين 
ال ه ق ك أن ن ذل ه ( الكواشف ) ، م ن كتاب دة مواضع م : وتعرف ٥ع

ى  ة ( يعني السعودية ) التي أفسدت عل ة الخبيث ذه الدول على كذب ھ
ى كذب وضالل سدنتھا الناس دينھم وش وھت توحيدھم ، وتعرف عل

  من علماء السالطين ا.ھـ
                                                 

١Fא٦L٣٤٨F،E٨L١٣٢KE 
٢אא٣٠٨ J٣٠٩،F٥L٢٩٤KE 
٣Fא١٠L٣٢٩FE٣٨L٣١KE 
٤F١אL١٧٩KE 
٥،؛אא

אאא
،אKא 
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وزان  ين والف ن عثيم از واب ن ب نھم اب ا وم و يصف علماءن ا ھ فھ
د  ه توحي دھم بأن ف توحي رى وص رة أخ الل ، وم ة وض أنھم كذب ب

ر ي موضع آخ ه ممسوخ ، وف ي كالم سوء . وف

از  على السعودية وفتنة الحرم نص على ن ب دالعزيز اب اسم الشيخ عب
م  أقره ول از  ف ن ب ه للشيخ اب ، ونقل كالماً لجھيمان في جرحه وطعن

  ينكره . 
ين  ن عثيم اً واب از أيض ن ب م اب ر باس ي موضع آخ  –وصرح ف

ا هللا  ال:  –رحمھم ودفق ياھوويق نھم ش ون م ً نھم ويجعل ة  ا اً أليف وأنعام
ان مطيعة بھذا الستار الكثيف الذي اّتخذوه من ھ ار والرھب ؤالء األحب

ليجعلوا من بلدھم بلد التوحيد وبلد العلم والعلماء، تأّملوا، المشايخ في 
كّل مكان، ھذا الشيخ ابن باز.  وذاك ابن عثيمين وھناك غيره وغيره 

ة دافعون عن الدول ة وي د الدول ون عن اذا … كلّھم مع الدولة، ويعمل فم
ثم قال  - ا ُتضلل الشعوب وھكذ  !!! …تريدون إّنه اإلسالم والتوحيد

الّين  - اء الض ؤالء العلم ن ھ ف م د الموق رف الموح ي أن يع بق
ن  عين م انھا والراض ي أحض ائمين ف ات الن ن الحكوم ادلين ع المج

ا … ألبانھا ه وال يھّمن دين هللا ب ده ون ذي نعتق فاسمع ھداك هللا للحق ال
ري  الحق أن ُيھجروا… معه لومة الئم أو طعن طاعن أو كذب مفت

ول  ا يق م كم ذا العل داًء، ألن ھ تفتون ابت دھم وال يس وال يطلب العلم عن
ب  ل الواج نكم، ب ذون دي ن تأخ انظروا عّم ن، ف لف:  دي ض الّس بع
الطين  ة الس ن مداھن وا ع دعوا ويقلع ى يرت رھم حت م وھج وعظھ

يھم والجدال عنھم ال  - …  والركون إل م ق وا  -ث ا إذا أصّروا وبق أّم
ممقوت ذاك، فالواجب ھجرھم، وعدم التعامل على حالھم الممسوخ ال

  ا.ھـ معھم، أو استفتائھم
فإذا كان ھذا موقفه من علماء السنة في زمانه فھو مبتدع ضال 
وال كرامة ، فكيف إذا عرفت أنه لم يقف عند ھذا الحد الجائر ، بل 
تجاوزه إلى تكفيرھم وجعلھم أشد من اليھود والنصارى ؛ ألنھم 

الدين اإلسالمي بالكلية فقال في رسالة له مرتدون خارجون عن 



  حيدتبـديـد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التو

   

٢٩    

بعنوان زل حمار العلم في الطين? ?١ W فلقد قرأت

ھـ الموافق ١٤١٧صفر  ١٦في جريدة الرأي األردنية بتاريخ 
م خبراً بعنوان ( ھيئة كبار العلماء بالسعودية تشجب ٢/٧/١٩٩٦

 حادث التفجير ) وجاء في الخبر ( شجبت ھيئة مجلس كبار العلماء
في المملكة العربية السعودية في بيان نقلته صحف المملكة أمس 

فأقول: قد فضح هللا أمركم  –ثم قال  –حادث التفجير في الخبر ... 
وكشف ستركم يا علماء الضاللة .. ووهللا لقد جاء علينا يوم كنا نكف 
ألسنتنا عن الخوض فيكم ، ونربأ بأنفسنا عن االنشغال بكم ، خوفاً 

صراعنا واالنحراف عن نھج دعوتنا .. وكنا نكتفي من تھميش 
بتحذير الشباب من ضالالتكم.. حتى كفرنا من كفرنا لتركنا الخوض 
في تكفيركم .. وقد كنا نأمل أن تراجعوا أو تغيروا أو تبدلوا أو 
تتوبوا أو تستحيوا .. ونعرض عنكم متمثلين بحديث النبي صلى هللا 

اس محمداًُ◌ يقتل أصحابه " ولكنكم عليه وسلم :"دعھم ال يتحدث الن
يا لألسف لم تزدادوا إال عماية وطغياناً وانحرافاً عن الحق وانسالخاً 

ثم  –عن التوحيد ، وانحيازاً إلى الطواغيت وإلى الشرك والتنديد .. 
فمصيركم إن لم تتوبوا وتصلحوا وتبينوا مصير من قال هللا  –قال 

  تعالى فيه  א  א      א 
   א א א        ، א א

  א   א א א      
  ا.ھـ  

ن عثيالثاني:فعلماء از واب ديان التوحيد ابن ب وزان والغ ين والف  –م
ده ، –رحم هللا حيھم وميتھم  ار عن م كف د وھ ه  انسلخوا من التوحي لكن

ه  ا راعى النبي صلى هللا علي لم يظھر تكفيرھم مراعاة للمصلحة كم
                                                 

١Kאא 
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اس أن  دث الن ى ال يتح افقين " حت ل المن دم قت ي ع لم المصلحة ف وس
ه  د معرفت ه بع محمداً يقتل أصحابه " فقبحه هللا وقبح كل من يدافع عن
ي  اٍف ف دم ك ا تق اً بم ارئ السني علم اقطة ، وإن إحاطة الق ه الس بحال

عتداد بعلم و نقل و قدح ھذا المقدسي العنيد ، فإن العلم دين ال عدم اال
  يؤخذ من األفاك المشين .

  
  
  
  : التعريف بحال أبي محمد المقدسي :الثاني  فصلال
  

ً عن حال أبي محمد المقدسي أنقله من موقع من كانت  إليك شيئا
، فقد ذكر عنه أشياء موبقة  ١له به صحبة ومجالسة (إحسان العتيبي)

  ھذا بعضھا :
أنه كان ال يصلي خلف المسلمين ، بل كان يستخفي  -١

  في الحمامات حتى ينتھي الناس .
 ال يرى جواز الصالة خلف الحذيفي والسديس .  -٢
يرى استحالل أموال الشرط ، وفعالً قد سرق سالح  -٣

 ومال أحد الشرط المسلمين .
يرى جواز انتھاك أعراض نساء المسلمين ألنھن  -٤

 جع لتكفيره لھن .إماء ، وھذا را
  

وزان  الح الف ة ص يخنا العالم ديم ش د تق ه هللا  –وبع ذا  –وفق لھ
ذا  ن ھ ات ع ن معلوم د م ن المزي ث ع ي أن أبح ب من اب طل الكت
دهللا  م الشرعي ، فبلغني أن الشيخ عب المقدسي السيما في مجال العل

ه فتجاوب معي  –وفقه هللا  –السبت  جزاه هللا  –ذو معرفة به فھاتفت
                                                 

١אאאא
K 
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ة  – خيراً  ى جھل ورق دل عل ا ي ة م وأرسل إلّي ھذه الترجمة المحتوي
نسأل هللا  –دين المقدسي وأن رياح الشبھات تعصف به يمنة ويسرة 

  . -العافية 
 
 
 

אאאא–אאא J 
 

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  مينآ –وفقه هللا –األخ الكريم الشيخ/عبدالعزيز الريس 
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

ى  أسأل هللا جل وعال أن يصلكم خطابي ھذا وأنتم ومن تحبون عل
  خير ما تودون .

  وبعد:
ه ،  إشارة إلى ما جرى بيننا من كالم حول (المقدسي) وانحرافات
ا  ه في الكويت رأيت أن أكتب م ان يعيش في أول أيام ه ك وحيث إن

  أذكره حوله : 
  فأقول : 

ة  ي مكتب ل ف ان يعم ت وك ي الكوي باه ف رة ص ي فت يش ف ان يع ك
ة الصحابة ،  فؤادالصحابة عند  ة ومطبع ة مكتب الرفاعي بداية انطالق

باحية  كن بالص م س ر ، ث ل الح ه للعم ه واتج ل لدي رك العم دھا ت وبع
د سنة  ذھب  ١٩٨٦منطقة في الكويت ، وبعد حوالي سنة أي بالتحدي

كرا ق بالمعس تان والتح ع ألفغانس درب م اك وت ة ھن ت التكفيري
اير  د ومغ الجماعات التكفيرية ، وبعد عودته للكويت ظھر بفكر جدي
ار  ن إظھ ة م ات التقي ه عالم دأت علي ى ب ابق حت ه بالس ان علي ا ك لم
ه أظھر  إذا وافق ل ، ف معتقده، فكان يقول قوالً ثم ينظر ماذا يرد المقاب
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دأ له ما كان يعتقده ، وإذا لم يوافقه قال: كنت أم ذا ب اك . وھك زح مع
ة  ي منطق رور ف د س د محم ك درس عن ل ذل ن قب ان م راً ، وك متغي
ادة  داد الق ه ( إع رف بكتاب ا اعت ه كم ت جماعت ان تح ان وك خيط
د  ى محم ي رده عل ك ف ر ذل دارس ) وذك اد الم ان فس ي بي وارس ف الف
م وھو  ا أعل م ينشره فيم اً ول سرور ( مرفق نموذج ) حيث ألف كتاب

د ، ط الي دي بخ ى  ل أن رده عل رور بش د س ى محم ه عل رض في اعت
  جماعة التوقف ، واتھم في الكتاب سرور بأن له مذھبين .

ى الشيخ أبي بكر  اب عل ألف كتاب ( ملة إبراھيم ) وعرض الكت
اب  الجزائري أبان زيارته للكويت في ذلك الوقت فقال الشيخ عن الكت

وان ( الكواش اً آخر بعن م ألف كتاب ة في ھذا فكر الخوارج ث ف الجلي
ة السعودية ) وتسمى باسم راء العتيبي ، وھو  بيان كفر الدول و الب أب

ييقول إ ه إال شركس ً نه عتيبي وال أظن اد السوفيتي  من ا مسلمي االتح
طينية ألن ديار الفلس ى ال اجرين إل ك  المھ ى ذل دل إال عل كله ال ي ش

  والعلم عند هللا .
عتراف صديقه بسرقة ثم تطور الفكر إلى استحالل األموال فقام با

اً  ه بيت ا ل ث بن ى األردن حي رار إل م الف ت ث ات بالكوي د المؤسس أح
وتزوج بالثانية حتى تم اعتقاله من قبل الجھات األردنية وأصبح علماً 

م  ٧في المخابرات األردنية وسجن حوالي  ه ث رج عن م أف سنوات ، ث
  سجن ثم أفرج عنه .

ة ا ن تھم ة م ه المحكم األمس برأت راً ب ة وأخي اء لجماع النتم
ا عجيب فھو شيخ  ريين أمرھ اء للتكفي الزرقاوي ، وتبرئته من االنتم
ى  اس عل ون الن ذين يحرض كلة أن ال اوي ، والمش دعو الزرق الم

  الخروج والثورة ال يحاكمون بل أحياناً يتركون إلضالل الشباب ! 
وكان ھو صديق الزرقاوي حسب قول جريدة الشرق األوسط في 

  مكن ترجع لھا .عدد الثالثاء م
د فممكن بالسؤال  ه وإذا أردت المزي ه عن ا أعرف ذا باختصار م ھ

  تجد الجواب ، والحمد  رب العالمين .   
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Wאאא 

  
ن خلف السبت   دهللا ب ى فضيلة الشيخ / عب ه هللا ناصراً  -إل أدام

  –للسنة 
  ............ أما بعد : السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ون أبي  ذا المفت ه من معلومات عن ھ فأشكركم على ما تفضلتم ب
ي  د المقدس ره  –محم لمين ش ى هللا المس ئلة  -كف ذه بعض األس ، وھ

  أحب أن تتكرموا باإلجابة عليھا:
ى ١س م عل اً ؟ وھل طلب العل : ما حالة أبي محمد المقدسي علمي

  أحد لما كان بالكويت ؟ 
ا آث٢س الم : م اً والع ت خصوص وة بالكوي ى اإلخ لبية عل اره الس

  اإلسالمي عموماً ومنه السعودية؟
اذا ٣س ة أم م : ھل تظنون أنه ھو الذي قام بتأليف الكواشف الجلي

  ؟
  

اً أساسأرجو أن تبسطوا اإلجاب ابتكم تكون مرجع اً عن ة فلعل إج
  ھذا المفتون .

  وجزاكم هللا خيراً                     
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Wאאא 
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
ه هللا  األخ الكريم الشيخ/ عبدالعزيز الريس                      وفق

  آمين
  وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته :

  أما بعد،،،
ه إضافة  ا أعرف ففيما يخص ( المقدسي ) أحب أن أذكر بعض م

  لما سبق ذكره .
:  

د المشايخ في الكويت  -١ م عن م يطلب العل فيما أعلم أن الرجل ل
ون خاصة  ا المشايخ المعروف بل غاية ما تعلمه من محمد سرور ، أم

  حملة العقيدة السلفية فال يعلم له طلب عليھم .
ان  -٢ بعد أن عاد من أفغانستان اتصل مباشرة ببقايا جماعة جھيم

ديھم ھو الكالم في  في الكويت وھؤالء ال يطلبون العلم بل عامة ما ل
الحكام ، والحديث في التھييج العام ، وھم لألسف في موضوع الوالء 
والبراء غارقون في تأييدھم ونصرتھم لإلخوان المسلمين ويحاربون 

 السلفيين بتھمة العمالة لألنظمة.
اه من  -٣ ذي تلق ه ال م حتى وإن علم يس بطالب عل فالرجل إذن ل

ا ع ره إنم رور وغي د س ه محم ذي ال تصلح ب اء ال ة الھوج م السياس ل
 األمة .
  

ار ليسوا  ذه األفك وا بھ وم ممن عرف ول أن ھؤالء الق وخالصة الق
دون  ا يري ا م طالب علم ، بل حفظوا مجموعة نصوص وأخذوا منھ

  دون رجوع ألھل العلم .
ا أو  وھذه سمة ظاھرة لھم سواء جماعات التكفير في مصر أو غيرھ

  حتى جماعة جھيمان .
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W 

  أما آ ثار ھذا الضال في الكويت فھو ضعيف ألمور منھا:
ر  -١ ور الفك ل ظھ دة قب رة بعي ذ فت ت من ن الكوي رج م ه خ أن

  التكفيري وبروزه.
ه  -٢ ة ، وألن طينيين خاص باب الفلس ي الش ان ف ه ك أن محيط

 فلسطيني لم يستطيع اإلعالن كما يعلن غيره من الكويتيين .
رتبط  -٣ لفي الم ط الس م أن الخ ت واألھ ي الكوي وي ف اء ق بالعلم

اء  ن خطب لفيين م ا الس ج بإخوانن اطق الكويت تع ة من د  فعام والحم
ين من  ذلك حتى القطبي ومدرسين وھذا يعيق انتشار ھذه األفكار ، ول
ي  ذھبھم ف رحون بم ة ) ال يص ة العلمي ة ( الحرك ويتيين وجماع الك

دو ف وال ي الل اس ف لون الن ا يض ا ً وإنم ر علن روج والتكفي ران الخ
وأبرز مقال على ذلك ما ذكره حاكم المطيري قبل أسبوع في محطة 

 الجزيرة حول الحكام .
  وھذا ھو أسلوبھم في اللف والدوران .

  فالسلفية ظاھرة في الكويت والحمد  ولھا رجالھا وھم كثير . 
د أن  -٤ ى بعض الشباب وإني أعتق أثيراً عل لكن ال شك أن لھم ت

عيف  عودية ض ي الس أثيره ف ي ت اج القطب ن المنھ ا ارب م وإنم
ره . وإال  ذا وغي ل ھ ول لمث ون وينسبون الق ذين يقول ومشايخھم ھم ال

 فھو نكرة .
  

W 
د  ه عن ا اطلعت علي إني أول م ة ) ف اب ( الكواشف الجلي ا كت وأم
ك  ك الوقت في تل رأه في ذل نشره في أفغانستان ، وكان إجماع من ق

  ايخ من السعودية وغيرھا .البالد أن ھذا من تأليف مجموعة مش
  ولم تظھر نسبته إلى ( المقدسي ) إال متأخراً .
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ر  ه بوضوح أن الكاتب أكث اب يظھر ل ومن يتعمق في نصوص الكت
ذي  من شخص كما ھو الحال في كتاب ( معالم االنطالقة الكبرى ) ال
ى  ع عل اب واطل لوب الكت ى أس ع عل ن اطل ل م رة ، وك ك الفت نشر تل

  دسي) األخرى يتجلى له الفرق بين العبارتين .كتب المدعو (المق
ا  ر بشاور التي نشر فيھ اب صنع في غي لذلك أني أجزم أن الكت
ذه  ل ظھور ھ ديماً قب دي ق ذا المجزم عن رة وھ وكّتابه من أھل الجزي

  الفتنة .
ان  كما جزمت قديماً بأن كتاب ( رفع االلتباس ) الذي نسب إلى جھيم

  ليس له.
لوب ( الكواشف  ل إن أس ة برج ام بين ائيات وأرق لوب إحص ) أس

وفرة للمقدسي وال  ذه المعلومات ليست مت ضليع بأخبار أھل نجد وھ
  حتى لمحمد سرور ذلك الوقت .

ى  دون عل رة ممن يحق اء الجزي ه أبن اب كتب فالخالصة أن ھذا الكت
رأ  ن يق ه ) وم رات ( فقي اة الفضائية ونش ابع القن ن يت ل م ة ولع الدول

  ماج بين االثنين .الكتاب يدرك االند
ين أھل الحق  ذا األمر ، وهللا أسأل أن يع ي في ھ ا تيسر ل ھذا م

  لكشف أھل األھواء فإن كشف عوارھم من الجھاد في سبيل هللا .
  وهللا الھادي للحق                                        

  كتبه محبكم                                                  
أبو معاوية / عبد هللا                                             
  السبت

  
  
  

ه  – אאאو وفق

ا له معرفة خاصة بالمقدسي ، –هللا  بعض م دني ب ه أن يفي فطلبت من
م  -جزاه هللا خيراً  -فكتب إلي يعرف عنه ا يھ كالماً طويالً أجتز منه م

  وضوعنا:في م
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  :-حفظه هللا  -قال 
  بسم هللا الرحمن الرحيم               

  من فيصل بن خالد السعيد إلى الشيخ الفاضل عبدالعزيز الريس
ھذا ما استطعت جمعه وتذكره في عجالة بعد اتصال األخ والشيخ 

  الفاضل فيصل قزار:
 

ة  ن ( برق اوي، م اھر البرق ن ط ام ب ي عص د المقدس و محم ) أب
ن  د ب ه ( محم فلسطين فضاء نابلس، عاش في الكويت، الزم في بدايت

) وبرز في الجماعة حتى أصدروا بياناً بطرده  ١سرور زين العابدين
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ي  ة وھ ة للجماع واه المخالف بب فت ذلك بس ام ) ب ي ( عص ا أخبرن كم
  حرمة دخول جامعة الكويت المختلطة .

باب ك ش د ذل ً الزم بع ان ا ة ( جھيم ا جماع ن بقاي ت،  م ي الكوي ) ف
ألف "  ة ف ذه المرحل ي ھ ائل ف أليف الرس ن ت ر م يھم، وأكث رز ف وب
ة  ن " و " ومرجئ ة دي راھيم " و " الديمقراطي ة إب الكواشف " " ومل
ردوه  ى ط ر . حت ا كثي وارس وغيرھ ادة الف داد الق ر " و " إع العص
ه في أي قضية شرعية  ة ل ر بمجرد المخالف بسبب سرعته في التكفي

ا يطرحھا، فانق أنھم ( يعني بقاي الة صغيرة ب يھم ووسمھم برس لب عل
ر  ن غالة التكفي راد م ع أف ى م ى بق ان ) طواغيت صغار . حت جھيم
ي  ة ف لون الجمع لمين ويص اجد المس ي مس لون ف بحوا ال يص فأص

  الصحراء .

                                                                                                                   

א،KKKאאאאאא
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W 
كر  -١  ر العس ك تكف ي أن ت: بلغن ي الكوي ن ف وم ونح ه ذات ي ت ل قل

دك إذ ذاك بمجرد ال ك! وفالن صاحبك ومري لبس العسكري، كيف ذل
اً  راء وظلم ذب وافت ذا ك ي: أن ھ ال ل يش، فق ي الج (ع س) ضابط ف

َي  رة  –افتروا عل بس الغت افراً وھو يل د يكون الرجل ك دي ق ه عن فإن
ر  ت تكف الم ، أن ذا الك م ھ ا ال أفھ ه: أن ت ل ة . قل ال والدشداش والعق

ر العسكري بمجرد العسكري بمجرد لبسه وإال ال ؟ف قال: ال أنا ال أكف
  لبسه حتى يصرح بما يعتقد ويتبين منه ذلك. 

ه واسمه (وع)        ى صلة ب ان عل اباً ك ل واجھت ش ام قالئ وبعد أي
راه  ال: ال تصدقه ون ين ( عصام ) فق ي وب ذي جرى بين ه بال فأخبرت
ل ( لعصام ) إيش قصة  ي: ق ال ل دوران . فق ر اللف وال ذاب وكثي ك

و(خ  –يعني نفسه  -ي السكران الذي وجدتموه أنت و (وع) العسكر
ام  ل أي ي أوائ اً ف ت يوم ال: كن ة ، فق ي القص ه أخبرن ت ل ب)، فقل
يارتي  التحرير في الكويت أنا يعني (وع) و(خ ب) و(عصام ) في س
ا  وح فتوقفن فوجدنا سيارة على حافة الطريق متوقفة وباب السائق مفت

ً رياً غارقونزلت أنا و(خ ب) فوجدنا عسك في السكر ورائحة الخمر  ا
ال:  ر فق يارة الخب ي الس الس ف ام ) الج ا ( عص ه، فأخبرن وح من تف
الح  ر ) الس اتوا ( جفي ه وھ ي مع ود الت ة النق اتوا محفظ كري! ھ عس

  الذي معه .
ال  ه: تع ت ل ي، فاتصلت (بعصام) فقل ا انتھت قصة (وع) ل ى ھن إل

ا ج ر وكن ه الخب يارتي أريدك ضروري، فجاءني فقلت ل السين في س
ة تتحرك  ي واقف يارة وھ ذت الس ى أخ اط غضباً حت الصغيرة فاستش

اً  –يعني (وع)  –يميناً وشماالً، ويقول: فالن أخبرك  ل عقلي ذا مخت ھ
  ويعالج في مستشفى األعصاب وو...

ا يكون (وع) ھو صاحبك  ر الصراخ، إيش م قلت له: ھدئ وال تكث
  ومشى معك، المھم حصل وإال ما حصل ؟  
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ا  ه: م أخيراً وبعد جدل طويل وتجريح بـ(وع) قال: نعم حصل. قلت ل
ى  اء عل المبرر الشرعي ألخذ ماله وسالحه؟ قال: ھم أخذوه. قلت: بن

  أمرك لھم وفتواك إياھم .
ر  ام أنك ال تكف ل أي ي قب ل ل م تق فقال: ألنه طاغوت كافر. فقلت له: أل

  آخر . العساكر باللبس العسكري . فقال: أنا كفرته ألمر 
ول .  ا يق دري م و سكران ال ي ر اآلخر وھ قلت: كيف توصلت لألم

  فقال: كفرته باللبس العسكري ولقرينة السكر .
ذي  فقلت: ومتى كان السكر قرينة للكفر ، وأتيته بقصص الصحابي ال
لم بحب هللا ورسوله،  ه وس شرب الخمر وشھد له النبي صلى هللا علي

  فكثر صراخه وعال صوته ... ا.ھـ
ال: شغال  -٢ ه: إيش تشتغل؟ فق رة في األردن فقلت ل ه م التقيت مع

ي: ال  ال ل والھم. وق على أموال ( السيخ والنصارى ) يعني سرقة أم
  تخاف ما نأخذ من ربعك شيء. ويقصد بربعي المسلمين األردنيين .

دم والعرض  دك حالل ال فقلت له من باب المحاججة: أليس الكافر عن
  .١المحارب للمسلمين وليس أي كافر  والمال؟ فقال: الكافر

دك حالل فقلت: ماشي بعب ه! ھل ھو عن ارة أوضح متى تستحل مال
  الدم والعرض؟ قال: نعم .

ن  ال: العرض مشكلة. أي والھم . فق ائھم مع أم ا تأخذ نس قلت: ليش م
ف  د فكي بح أم ول ل وتص اف أن تحم م أخ ذناھا، ث عھا إذا أخ نض

  نتصرف معھا بعد ذلك

                                                 
١ א

אאא،א
אאאאאא

אא>>>אאא
Kאאאאאאא 
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قتادة الفلسطيني المقيم في  مرة ونحن في األردن بأن أبا سم ليأق - ٣
د أحداث  ة. بع بريطانيا حالياً، بأنه يعمل لصالح المخابرات البريطاني
دانھم  ادة وأصحابه جوازات بل حصلت في باكستان حيث مزق أبو قت
يھم في باكستان  ا ضيق عل ت، فلم ة للطواغي ر بيع ا تعتب العربية ألنھ

  ز بريطاني .بجوا ١ھرب أبو قتادة
وارس ..."  -٤ ادة الف داد الق الة " إع م ال تعرض رس رة: ل ه م ت ل قل

ى  روح إل ه، ي ق لحيت ي يحل ي: إلّ ال ل از؟ فق ن ب ل اب ايخ مث ى المش عل
  الحالقين يستفتيھم في حكم حلق اللحية !!!

ك؟  -٥ ة إيش رأي قلت له مرة: أفكر في السكن في السعودية في مك
ا  عودية وأمريك ي: الس ال ل ة فق ان مك ن علش س ممك يء، ب س الش نف

  أحسن شوي .
Wאא 

ة  -١ ه ھاتفي اظرة مع ل في من ن سعد الطوي الم ب قال للشيخ س
از  ه هللا  –بأن الشيخ عبدالعزيز بن ب ضال مضل  –رحم

.  
٢ J  " وان ك الوقت بعن ع في ذل م تطب أعطاني رسالة مسودة ل

ا د أعطيت الرس د سرور "، وق ى محم لة الرد الميسور عل
ا وتصويرھا  د لالطالع عليھ ي حسن عبدالحمي يخ عل للش
يح للشيخ  قبل أن أرجعھا إلى ( عصام ) وكان فيھا شتم قب

 –رحمھم هللا تعالى  –ابن باز والعثيمين 
Wא 

ً معجب بنفسه ورأيه ج -١   . داً جداً جداً  وال يرى الناس شيئا
 سريع الغضب وشديد في غلظة . -٢

                                                 
١ אאא–א–

אאא?אא
K?אאאאאאא 
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اً إدما -٣ ر دائم دعوة يظھ ة ال اوى أئم ب وفت راءة كت ه لق ن
ة  الى -١النجدي م هللا تع م  –رحمھ ذي يفھ د ال ه الوحي وأن

كالمھم جيداً، وأنه الوحيد الذي خدم علمھم، وھو ال يختار 
 من كالمھم إال ما يناسب ھواه .

ر  -٤ ب ينك د قري إلى عھ ة. ف دليس والتوري ذب والت ر الك كثي
  نسبة " الكواشف الجلية " إليه .

 
  وهللا الھادي إلى سواء السبيل      

       
 

Kאאאאאאא 

                                                 
١ אאאא

א–א–،אא
אאאאא

אאאאא
Kאא 
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אאLאW 
  

إنه ال يستغرب تكفير المقدسي العنيد لدولة السعودية الرافعة 
في ھذا الزمن ومنھم لراية التوحيد إذا عرف تكفيره ألئمة السنة 

كما تقدم إثبات تكفيره  –رحمھما هللا  –اإلمام ابن باز وابن عثيمين 
لھما وآلخرين من علماء السنة ، لكن ألن ھناك من تأثر بكالمه 

وإن  –وكفروا الدولة السعودية  –وإن كانوا قلة  –فكفروا العلماء 
الدليل ،  وھم في ذلك يتحججون بالعلم الشرعي واتباع –كانوا أكثر 

وھي في الواقع الذي ليس له من دافع شبھات بعضھا فوق بعض إذا 
سلط عليھا نور الوحي وفرقانه بانت لكل ذي بصيرة أراد هللا له 
الھداية ، وقبل إيراد شبھاته الخمس والرد عليھا أقدم ببعض المھمات 

  المتعلقة بالتكفير :
 مهمات في التكفير :

 ورسوله صلى هللا عليه وسلم فال أن التكفير حق  / א 

يصح ألحد أن يصف شيئاً بأنه كفر إال بدليل واضح وبرھان ساطع . 
: فلھذا كان أھل العلم والسنة ال يكفرون  –رحمه هللا  -   قال ابن تيمية 

من خالفھم ، وإن كان ذلك المخالف يكفرھم ؛ ألن الكفر حكم شرعي 
كذب عليك وزنى بأھلك ليس فليس لإلنسان أن يعاقب بمثله ، كمن 

لك أن تكذب عليه وتزني بأھله ألن الكذب والزنا حرام لحق هللا 
تعالى ، وكذلك التكفير حق هللا تعالى فال يكفر إال من كفره هللا 

   ١ورسوله ا.ھـ

                                                 
١א٢٥٩א،אאF٣L٢٤٥E

F٥אL٩٢،٢٤٤Fאא،E٣L٢٤٨،٢٤٩KE 
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  وقال ابن القيم في النونية :   
الكفر حـق هللا ثم رسولـه           بالشرع يثبت ال            

  ول فالن ــــــــــــبق
ذاك ذو   من كان رب العالمين وعبده                    راه ف قـد كف

  ١ الكفران
فبھذا تدرك حق اإلدراك أن األصل في كل أمر أنه ليس كفراً إال 
بدليل فإن لم يستطع مدعي الكفر إثبات الكفر فإن األمر يرجع ألصله 

  وھو عدم كونه كفراً .
ا/  א ن المھم ال أن م ين األعم ق ب روريات التفري ت والض

ان من كل وجه  الظاھرة التي ال تحتمل إال الكفر األكبر (تضاد اإليم
ل  ي تحتم ال الت ك ، واألعم ة المصحف ونحو ذل ي وإھان ل النب ) كقت
ر  الكفر وغيره (ال تضاد اإليمان من كل وجه ) .فإن النوع األول يكف

انتفت الموانع .أما النوع صاحبه مطلقاً إذا توافرت في حقه الشروط و
ال  داً االحتم ان مري الثاني فال يكفر إال بعد سؤاله واستبانة حاله فإن ك
افراً  يس ك رّي فل ال الكف داً االحتم م يكن مري افر وإن ل و ك رّي فھ الكف

  ،وقد درج العلماء على ھذه القاعدة قوالً وفعالً . 
ا حديث حاطب بن أبي بلت –في ھذا الحديث  قال الشافعي : ة لم ع

لمكاتب قومه في مكة يخبر بقدوم رسول هللا  ه وس مع - صلى هللا علي
اب  ان الكت ا ك ه لم ون ألّن م باستعمال الظن ك طرح الحك ا وضحنا ل م
ي  اكاً ف ه ش م يفعل ه ل ال من أّن ا ق ال حاطب كم ا ق يحتمل أن يكون م
ة عن  ة ال رغب ه ، ويحتمل أن يكون زلّ ع أھل ه ليمن ه فعل اإلسالم وأّن

ه ،  م ،اإلسال ا احتمل فعل ه فيم واحتمل المعنى األقبح ،كان القول قول
ول هللا  م رس لموحك ه وس لى هللا علي ـ ص ه  ا.ھ م يقتل أن ل ا  ٢ب فھن

                                                 
١אאא٤٩٤K 
٢Fא٤L٢٥٠EK 



  حيدتبـديـد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التو

   

٤٥    

اد  ة (ال تض ال المحتمل ي األعم ون ف ر ال يك رر أّن الكف افعي يق الش
   .السؤال   اإليمان من كل وجه ) إال بعد

ة : ن تيمي ام اب ال اإلم ر ال ي ق إن التكفي ل ا.ھف أمر محتم ون ب  ١ـك
وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده واالستكبار عن  وقال :

ا  ل والزن ذا كالقت ة عن ھ اھرة خالي ال ظ ن أعم اً م م إثم ه أعظ متابعت
جود  اھرة كالس ال الظ ن األعم راً م ان كف ا ك رقة وم رب والس والش
ر  تلزماً لكف ه مس ك لكون ا ذل ك فإنم و ذل ول ونح ان وسب الرس لألوث

ه  لباطن ،ا ه السجود ل م يقصد بقلب ن ول وإال فلو قّدر أّنه سجد قدام وث
   . ٢بل قصد السجود  بقلبه لم يكن ذلك كفراً ا.ھـ

ى  ان وإل وقال ابن القيم : أما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد اإليم
    ٣ما ال يضاده ا.ھـ

ن رجب: ال اب راً  ق ة كف ة تصير بالني ر المحتمل اظ الكف ذلك ألف وك
فمعنى ھذا أّنه ال يكفر مطلقاً إال إذا أراد االحتمال الكفري وھذا  ٤.ھـا

ال  ن األعم اني : وم دين األلب ر ال د ناص ال  محم ه . ق كال في ال إش
أعمال قد يكفر بھا صاحبھا كفراً اعتقادياً ، ألنھا تدل على كفره داللة 

ره، قطعيًة يقينية بحيث يكون فعله ھذا منه مقام إعرابه بلسانه عن ك ف
    ٥ا.ھـ كمثل من يدوس المصحف ، مع علمه به ، وقصده له

: أن النية في المذھب  ٢٩-٢٨قال القرافي في كتابه األمنية في إدراك النية ص
من األلفاظ المشتركة بين القصد الخاص وبين كالم النفس فحيث قالوا الصريح 

                                                 
١Fא٣אL٩٦٣EK 
٢Fא١٤L١٢٠אKE

אאא
Kאא 

٣א٥٥K 
٤ Fא١L١١٤EK 
٥ אא٧٢K 
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دة استعماله في مدلوله معناه أن الصريح ال يفتقر إلى إرا اتفاقاال يفتقر إلى النية 
إلى نية كما يفتقر صرفة عن حقيقتة إلى مجازھا أو عن عمومه إلى الخصوص 

  إلى نية بل ينصرف بصراحته لمدلوله كما تقدم في القواعد الست
ومعنى قولھم إن الصريح يفتقر إلى النية اتفاقا أنه ال بد في الصريح من القصد 

يقول يا طارق فقال يا طالق أو أراد أن ممن أراد أن  لى إنشاء الصيغة حذراً ع
  يقول أنت منطلقة فقال أنت طالق ألنه التف لسانه وسبق ال يقصده لذلك ا.ھـ

 
 

אאאא
Wא 

فائدة : في الفنون ، سئل  :. قال ابن القيم اإلمام أحمد بن حنبل -١
ل عن رجل سمع مؤذناً يقول: أشھد أن محمداً رسول هللا أحمد بن حنب

ر لجواز أن يكون قصده  فقال: . ال :ال ،ال يكف ر ؟ فق كذبت ،ھل يكف
ال : أنت ال تشھد  ه ق تكذيب القائل فيما قال ، ال في أصل الكلمة فكأن

  .  ١ا.ھـ  אא   ھذه الشھادة كقوله 

ة -٢ ه المغني المقدسي ابن قدام ين  ٢.  في كتاب ر الممتنع م يكف ل

اراً  ال أن يكون بخالً ال إنك د الصحابة الحتم اة في عھ عن دفع الزك
  .٣لوجوبھا 
ز  -٣ د العزي اللجنة العلمية لإلفتاء بالسعودية برئاسة الشيخ عب

ل ھو  : قالت في إحدى الفتاوى بن باز . وال يجوز الطواف بالقبور ب

                                                 
١ Fא٤אL٤٢EK 
٢ F٤L٩EK 
ھذا القول وإن كان مرجوحاً ألنه مخالف إلجماع الصحابة الذي نقله ابن تيمية  ٣

استعمال ابن قدامة لقاعدة عدم التكفير باألمور المحتملة لكن المراد من نقله بيان 
. 
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ة ا ى مختص بالكعب رب إل ذلك التق ا يقصد ب لمشرفة ، ومن طاف بھ
ى هللا فھو بدعة  ذلك التقرب إل أھلھا كان ذلك شركاً أكبر وإن قصد ب
و قصد وجه  دھا ول ا وال يصلى عن منكرة فإن القبور ال يطاف حولھ

  .    ١هللا ا.ھـ
ال : الشيخ محمد بن إبراھيم -٤ ره   .ق ذي يوجد أث ذبح ال ا ال وأم

ال رتين ف ل الحج ي داخ ون  . ف دھما :أن يك رين : أح ن أم و م  يخل
ية وال  و معص ان  فھ إن ك ر . ف احب القب ون لص اني : أن يك والث
ات  م الغاي يجوز ألنه وسيلة إلى الذبح لصاحب القبر والوسائل لھا حك

   ٢وأما إذا كان لصاحب القبر فھو شرك أكبر  ا.ھـ…في المنع 
م يظھر ن رجل: ل ا يوجب  وقال لما سئل عن رجل سب دي ا م لن

َة الحد ؛ م يصرح بسب اإلسالم ،إإذ  على سعٍد إقام ه ل ا سب  ن وإنم
ل ، ك الرج ن ذل ل رديء ، دي دين الرج ه أراد أن ت ل أن ذا يحتم  وھ

بھات ، درأ بالش دود ت ى قاضي  والح ذكور إل ة الم ون إحال ذا تك وبھ
ه يكتفى  ا سجنه فإن اً ،أم ه وجيھ المستعجلة لتقرير التعزير الالزم علي

  .  ٣ا مضى له في السجن  ا.ھـبم
اني -٥ ر : محمد ناصر الدين األلب د القب ذبح عن م ال ال في حك  . ق

ان -يعني فھو بدعة  – وھذا إذا كان الذبح ھناك  تعالى ا إذا ك ، وأم
لصاحب القبر كما يفعله بعض الجھال فھو شرك صريح وأكله حرام 

  . ٤وفسق ا.ھـ
م المستھزئين  . الشيخ محمد بن صالح العثيمين - ٦ ال في حك ق

ن  ه م م علي ا ھ ل م ن أج م م تھزئون بھ انوا يس م إن ك الملتزمين: ث ب

                                                 
١F٩٨٧٩EK 
٢אF١L١٣١E،אאאא
F١L١٣٢EK 
٣אF١٢L١٨٦EK 
٤א٢٥٩K 
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م استھزاء بالشريعة  بالشريعة  واالستھزاءالشرع فإن استھزاءھم بھ
م ، بقطع  ون أشخاصھم وزيھ م يعن انوا يستھزئون بھ كفر ، أما إذا ك

ذل رون ب إنھم ال يكف نة ، ف اع للس ن اتب ه م م علي ا ھ ك، ألن النظر عم
ه ،  اإلنسان قد يستھزئ بالشخص نفسه، ه وفعل بقطع النظر عن عمل

  .    ١لكنه على خطر عظيم ا.ھـ
: ) ة ر المحتمل ال غي ان أن األعم د ب ان من  ق تضاد اإليم

روط  ه الش ي حق وافرت ف اً إذا ت ا مطلق بس بھ ر المتل ه ) يكف ل وج ك
ضاد اإليمان من كل ال ت وانتفت عنه الموانع وأن األعمال المحتملة (

وافرت  ري وت ال الكف ا إال إذا أراد االحتم بس بھ ر المتل ه ) ال يكف وج
ا الضابط في التفريق  ع .لكن م ه الموان في حقه الشروط وانتفت عن

   بين األعمال المحتملة وغير المحتملة ؟
א ه الشرع  أن ر ب ا كف الضابط في ذلك الشرع المطھر فم

ه  فر به ولم يكن محتمالً،مطلقاً من غير استفصال ك ا استفصل في وم
تمالً . ار مح رع ص ال  الش ر استفص ن غي رع م ه الش ر ب ا كف فمم

א       :بالدين كما قال تعالى  االستھزاء
א   فالسب وقتل النبي

ة ال ن وإھان م م ي أعظ ى إذ ھ اب أول ن ب تھزاءمصحف م  الف االس
ه يستفصل فيھا . ه بمجرد فعل ،  ومما استفصل فيه الشرع ولم يكفر ب

ذا) ؟  ا ھ ا حاطب م ال رسول هللا : (ي ة إذ ق ن أبي بلتع فعل حاطب ب
م أكن من  :قال ريش ول رءاً ملصقاً في ق ال تعجل علي ،إني كنت ام

اجر ان من معك من المھ م قرأنفسھم ، وك يھم اين لھ ات يحمون أھل ب
فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيھم أن أتخذ فيھم يداً يحمون  بمكة ،

داداً عن ديني ، وال رضاً  راً وال ارت ك كف بھا قرابتي ، وما فعلت ذل
ول هللا  ال رس الم ، فق د اإلس الكفر بع دقكم " رواه  ب ه ص :" إن
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حتمالً لم يكفره رسول الجماعة إال ابن ماجه . فلما كان فعل حاطب م
  (يا حاطب ما ھذا ؟ ). هللا صلى هللا عليه وسلَّم مباشرة بل سأله:

ه وال يوصف  /  א ر علي ع الكف ر فال يق كّل من وقع في الكف

و د ت ه إال بع روط اب ع فر الش عاألرب اء الموان ع وانتف العلم  ؛ األرب ك
ل ، ل للجھ ار المقاب راه ، واالختي ل لإلك ة وكتقّص المقاب د الّنطق بكلم

ان ، اب سبق اللس أ من ب ه خط ع من ون وق ر ال أن يك ل  الكف وكالتأوي
  غير السائغ المقابل للتأويل السائغ. 

ذا األصل ومن أشھر من وضحه  ر ھ ة في تقري وقد أطال األئم
ّيم  ن الق ة واب ن تيمي اس اب ا هللا –وأبانه أبو العب ه ، – رحمھم ا قال فمم

ان ي بي ة ف ن تيمي ين اب رق ب وله  الف الم هللا ورس ي ك ين ف وع والع الن
ة  رون أدل إنھم ي ة ف ارض األدل ازع تع ذا التن بب ھ م: وس ل العل وأھ
الوا  توجب إلحاق أحكام الكفر بھم ، ثم إنھم يرون من األعيان الذين ق
افراً ،  ون ك ع أن يك ا يمتن ان م ن اإليم ه م ام ب ن ق االت م ك المق تل

ر أ ة األم دليالن ، وحقيق دھم ال ارض عن اظ فيتع ي ألف ابھم ف م أص نھ
ي  وم ف اظ العم ي ألف ين ف اب األول ا أص ة م الم األئم ي ك وم ف العم

د النصوص الشارع ، كلما رأوھم ق افر ، اعتق ذا فھو ك وا : من قال ك
ه  ر ل دبروا أن التكفي المستمع أن ھذا اللفظ شامل لكل من قاله ، ولم يت
ق ر المطل ين ، وأن تكفي ق المع ي ح ي ف د تنتف ع ق روط وموان ال  ش

ين  ع ، يب ين إال إذا وجدت الشروط وانتفت الموان ر المع تلزم تكفي يس
م  ات ل ذه العموم وا ھ ذين أطلق ة ال ة األئم د وعام ام أحم ذا أن اإلم ھ

  يكفروا أكثر من تكلم بھذا الكالم بعينه . 
ق  –مثالً  –فإن اإلمام أحمد  ى خل قد باشر الجھمية الذين دعوه إل

وه ؤمنين  القرآن ونفي الصفات وامتحن وا الم ه وفتن اء وقت ائر علم وس
ل  تجھم بالضرب والحبس والقت ى ال وھم عل والمؤمنات الذين لم يوافق
رك تخليصھم  ھادة وت ات وقطع األرزاق ورد الش والعزل عن الوالي
ة  من أيدي العدو ؛ بحيث كان كثير من أولي األمر إذ ذاك من الجھمي

م  رون كل من ل اً من الوالة والقضاة وغيرھم : يكف اً موافق يكن جھمي
رآن  ق الق ول بخل ل الق ال  –لھم على نفي الصفات مث م ق وم  –ث ومعل
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ا  ن قولھ م م ة أعظ ى المقال دعاء إل إن ال تجھم ؛ ف ظ ال ن أغل ذا م أن ھ
ة  ا والعقوب دعاء إليھ ا أعظم من مجرد ال ة تاركھ ا وعقوب وإثابة قائلھ

  بالقتل لقائلھا أعظم من العقوبة بالضرب . 
ام  م إن اإلم ه ث ربه وحبس ن ض ره مم ة وغي ا للخليف د دع أحم

ذي  ول ال ى الق دعاء إل واستغفر لھم وحللھم مما فعلوه به من الظلم وال
إن  م ف تغفار لھ م يجز االس دين عن اإلسالم ل انوا مرت و ك ر ول ھو كف
وال  ذه األق اع ، وھ اب والسنة واإلجم االستغفار للكفار ال يجوز بالكت

ن األئم ره م ن غي ه وم ال من روا واألعم م يكف م ل ي أنھ ة صريحة ف
وق ، وإن هللا  رآن مخل ون : الق انوا يقول ذين ك ة ال المعينين من الجھمي

  أو يحمل األمر على التفصيل .  –ثم قال  –ال يرى في اآلخرة 
د– بعينه ه: من كّفرفيقال ه  -يعني اإلمام أحم ى أن دليل عل ام ال فلقي

فره بعينه فالنتفاء وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه ومن لم يك
دليل  ذلك في حقه ھذا مع إطالق قوله بالتكفير على سبيل العموم . وال

    ١ا.ھـ على ھذا األصل : الكتاب والسنة واإلجماع واالعتبار
ين  د أصلين عظيم الم يمھ ذا الك ال:  فھ ال  -وق م ق واألصل  –ث

ام  ر الع اني : أن التكفي ام  –الث د الع ه –كالوعي ول بإطالق ب الق  يج
ار :  ه بالن افر أو مشھود ل ه ك ين بأن ى المع م عل ا الحك وعمومه . وأم
ى ثبوت شروطه  م يقف عل إن الحك ين ، ف دليل المع فھذا يقف على ال

    . ٢ا.ھـوانتفاء موانعه 
אאLازع ف ائل المتن ي المس ون ف ان ال يك ر لألعي ي أن التكفي

ا ر بھ انع م التكفي الف م ھم ، وأن الخ نة أنفس ل الس ين أھ ر ب ن تكفي
ة ،  ان اإلسالم خمس دالوھاب: أرك ن عب د ب ام محم ال اإلم ين . ق المع
ا  ا وتركھ ر بھ ة إذا أق ة ، فاألربع أولھا الشھادتان ، ثم األركان األربع
اء:  ا ، والعلم ره بتركھ ا ، فال نكف تھاوناً ، فنحن وإن قاتلناه على فعلھ
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ر جحود ، وال نكف ا كسالً من غي ارك لھ ر الت ا اختلفوا في كف ر إال م
  ١أجمع عليه العلماء كلھم ، وھو الشھادتان ا.ھـ 

اً )  وقال النووي في كتابه " رياض الصالحين "في تفسير ( بواح
  أي ظاھراً ال يحتمل تأويالً .

ول  ر أن يأخذ ق ر ؛ ألن للمكف ع التكفي وتنازُع أھل العلم تأويٌل يمن
ين أھل السنة وھ ائغ ب ا أن الخالف س م من أھل العلماء اآلخرين بم

يخ  ه الش ازع في ي المتن ون ف ر ال يك ى أن الكف د نص عل نة . وق الس
: "وكثيرאאאمحمد بن صالح العثيمين 

א Jن هللا في الغيرةلى إالدين و إلىممن ينتسبون  -اليوم  -دي

ل -عز وجل -تجدھم يكّفرون من لم يكّفره هللا -عز وجل  -ورسوله ب
فع م ون  إن -األس اروا يناقش اس ص ض الن يبع ورھموالة  ف ، أم

اولون  رد  أنويح ر، لمج يھم الكف وا عل د أيطلق يئا يعتق وا ش م فعل نھ
ائل أھؤالء  د يكون من المس ه حرام، وق ةن ذا ،  الخالفي د يكون ھ وق

ذوراً  ه، أل الحاكم مع ر وصاحب بجھل ن الحاكم يجالسه صاحب الخي
ر، و اإمالشر، ولكل حاكم بطانتان،  بعض إبطانة خي ة شر، ف ا بطان م

الخير ويقولون: ھذا حرام، وال يجوز  أھلبعض  يأتيه  -مثال -الحكام
ه،  أن هتفعل ك آ ويأتي الل ول ذا ح ون: ھ رون، ويقول ه! أنخ  تفعل

وك،  في ولنضرب مثالً  وك أنحن ال نشك ب اآلنالبن  في واقعةن البن
ا  ذيالرب ن  ال ي لع لم -النب ه وس لى هللا علي ه،  - ص ه، وموكل آكل

ه، و اھديه، وكاتب ب أوش ه يج ان امالت  إغالقھ ذه المع تبدال ھ واس
وم ى يق الل، حت امالت الح ادنا -أوالً  -بالمع م اقتص ا ث ً  -دينن ا  ... -ثاني

أ عظيم األمورمثل ھذه  فيتكفير الحكام المسلمين  فيفالتعجيل   ، خط
ه ق فإذا!  يكون الحاكم معذوراً  أنفقد يمكن   ن نصبرأ والبد امت علي
ه أ أرىلكن ، ن ھذا الربا حرام أوقال: نعم ھذا ھو الشرع، و الحجة ن

ذه ا ا إالالوقت الحاضر  في ةمألال يصلح ھ ذا الرب ذ يكون  ھ ! حينئ
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ر صالح للعصر فيدين هللا  أننه اعتقد أل كافراً  ا ، ھذا الوقت غي  أم
ال: أن ذا حالل -يشّبه عليه ويق ذا! وأل -ھ الوا ك اء ق ن هللا يعنى: الفقھ
ذوراً  -كذا -قال د يكون مع راً أل، !! فھذا ق ا ن كثي المسلمين  ممن الحك

اممن  كثيراً  أو -الشرعية  األحكاماآلن يجھلون  ا -الشرعية األحك  فأن
ر، األمر أنضربت ھذا المثل حتى يتبين  ر يجب أو خطي  أنن التكفي

١ شيء ا.ھـشروطه قبل كل  اإلنسانيعرف  

فيما تنازع فيه علماء السنة، فمن رأى أن ومثله التفسيق ال يكون 
وزن ،  ل أو ال م والكي ة الطع ي األصناف األربع ا ف ان الرب ة جري عل
ار  ل باالدخ ي التعلي ر ف الم معتب د لع امي المقل ق الع ه أن يفس يس ل فل
ا  ادة فيم ى وجه الزي ادل عل وزن إذا تب ل أو ال م والكي زيادة على الطع

  ھو مطعوم غير مدخر. 

أن الحدود تدرأ بالشبھات ، فالتكفير من باب أولى  ومما يؤكد ھذا
  يدرأ عن المعين بشبھة الخالف ، وهللا أعلم.  

إن التسرع في تكفير أفراد المسلمين جناية على النفس /  א

وكاني  ال الش يته ، ق ق خش ى هللا ح ن يخش در مم دين ال يص  –وال
لم بخرو –رحمه هللا  ى الرجل المس م عل م أن الحك ن : اعل جه من دي

وم اآلخر  ا والي ؤمن ب لم ي اإلسالم ، ودخوله في الكفر ال ينبغي لمس
د ثبت في  ه ق ار ، فإن أن يقدم عليه إال ببرھان أوضح من شمس النھ
األحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من 
قال ألخيه: يا كافر فقد باء بھا أحدھما ، ھكذا في الصحيح وفي لفظ 

ال: عدو آخ الكفر أو ق ا رجالً ب ا:" من دع ر في الصحيحين وغيرھم
هللا وليس كذلك إال حار عليه " أي رجع ، وفي لفظ في الصحيح :" 
ا أعظم زاجر  ا ورد موردھ ذه األحاديث وم فقد كفر أحدھما" ففي ھ

ا  –ثم قال  –وأكبر  واعظ عن التسرع في التكفير  فإن اإلقدام على م
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ا ال فيه بعض البأس ال يف ه فيم ه ، وال يسمح ب ى دين ه من يشح عل عل
أ أن  ه إذا أخط ى نفس ان يخشى عل دة ، فكيف إذا ك ه وال عائ دة في فائ
افراً  لم ك ه وس ه وآل يكون في عداد من سماه رسول هللا صلى هللا علي

    ١ا.ھـ
د د وقال الشيخ عب ن عب ن حسن : والتجاسر  اللطيف ب رحمن ب ال

ان على تكفير من ظاھره اإلسالم من  تند شرعي، وال برھ ر مس غي
ذه  م من أھل السنة والجماعة، وھ ة العل ه أئم ا علي مرضي يخالف م
وى  دع والضالل ومن عدم الخشية والتق الطريقة ھي طريقة أھل الب

   ٢فيما يصدر عنه من األقوال واألفعال ا.ھـ 
ر  ف بتكفي راد ، فكي ر األف ي تكفي و ف رعي ھ ديد الش ذا التش ھ

ه من الجماعات والدول ؟ ال ا يترتب علي  شك أن األمر فيه أخطر لم
  سفك الدماء وإزھاق األنفس وزعزعة األمن وإضعاف القيام بالدين .

اظ  ن األلف ر م ر أن التكفي ين وآخ ين ح ا ب ذكره م ي ت ا ينبغ ومم
ا  المين ، في ع عن رب الع الشرعية فالمتكلم به متكلم باسم الدين وموق

  حماسة المفرطة .ويل من تفوه فيه بال علم،  وإنما بال
قال ابن القيم : وقد حرم هللا سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا 
ا  ة العلي ه في المرتب والقضاء ، وجعله من أعظم المحرمات ، بل جعل

אאאא منھا ، فقال تعالى 
אאאא  

م ثنى  واحش ، ث فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسھلھا وھو الف
ا ھو أ م ثلث بم م ، ث م والظل ه وھو اإلث اً من ا ھو أشد تحريم عظم بم

اً  ا ھو أشد تحريم ع بم م رب تحريماً منھما وھو الشرك به سبحانه ، ث
ه سبحانه  ول علي م الق من ذلك كله وھو القول عليه بال علم ، وھذا يع

                                                 
١Fאאא٤L٥٧٨KE 
٢Fאא٣אL٢٠KE 



  حيدتبـديـد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التو

   

٥٤    

الى  ال تع ه وشرعه ، وق م في أسمائه وصفاته وفي دين  بال عل
אאאאאאאא

א،אאא  ١ا.ھـ   

   
ة  ة اليومي ام الشرعية العملي م جھل نفسه باألحك فوا عجباً لمن عل

ن أرك ا م ق بھ ا يتعل الة وم ام كالص تحبات وأحك ات ومس ان وواجب
ات  دا ت وواجب سجود السھو والتالوة والصيام وما يتعلق به من مفس
ه ،  روط في روطه وش ن ش ه م ق ب ا يتعل وع وم تحبات ، والبي ومس
والتميز بين البيع الصحيح والفاسد، ثم تراه في التكفير مندفعاً متبجحاً 

ع نف ف م ا وق اء ، أَم ام والعلم ره للحك رعه وتكفي ا بتس ه وذكرھ س
ن  ة واألصحاب ل ا يقترف وأن الحماسة والعجل بصعوبة وخطورة م

אאא  ينفعوه يوم القيامة قال تعالى
 وقال א،،

א، ِ◌  .  

ام الشرع في نفسه كمسائل  أليس أحدنا إذا احتاج إلى معرفة أحك
نھم وال  ذ ع انيين وأخ اء الرب أل العلم وع س يض والبي الق والح الط

ة مسائل يلتفت إلى خالف من خالفھم ؟ فإذا ك ان الحال كذلك في عام
ام  ائل عظ ي مس الء ف اء األج وال العلم دع أق اذا إذاً ن رع ، فلم الش

  كالتكفير إلى قول غيرھم ؟ أليس ھذا نوعاً من الھوى الخفي . 
يخ ال الش ق ق ة المحق د العالم د عب ن عب و بطين:  هللا ب رحمن أب ال

ارة أو ألة في الطھ و سئل عن مس ع  ومن العجب أن أحد ھؤالء ل البي
ل يبحث عن كالم  ونحوھما لم يفت بمجرد فھمه واستحسان عقله ، ب
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ذي ھو  العلماء ويفتي بما قالوه ، فكيف يعتمد في ھذا األمر العظيم ال
ا  انه ؟ في ه واستحس ى مجرد فھم أعظم أمور الدين وأشدھا خطراً عل
ين،  ه من تينك البليت ا محنت اتين الطائفتين ، وي مصيبة اإلسالم من ھ

يھم ونسأ ذين أنعمت عل لك اللھم أن تھدينا الصراط المستقيم صراط ال
    ١غير المغضوب عليھم وال الضالين ا.ھـ

سليمان بن سحمان: والعجب كل العجب من  العالمة وقال الشيخ
وا في  ا بلغ م م ر ، وھ ھؤالء الجھال الذين يتكلمون في مسائل التكفي

يھم  ار إل ن أش ه م ا بلغ ار م ة معش م والمعرف ن العل دهللا ب يخ عب الش
و  اً من أن أحدھم ل اه قريب عبدالرحمن أبو بطين في جوابه الذي ذكرن
ه  م يفت بمجرد فھم ا ل ع ونحوھم ارة أو البي سئل عن مسألة في الطھ
واستحسان عقله ، بل يبحث عن كالم العلماء ويفتي بما قالوه ، فكيف 

ا خطراً يعتمد في ھذا األمر العظيم الذي ھو أعظم أمور الدين وأشدھ
    ٢على مجرد فھمه واستحسان عقله ؟ ا.ھـ

  
،אאאא

אאא–א JW 
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  / الشبھات الخمس في تكفير الدولة السعودية :الفصل الرابع
/ زعمه أن الدولـة  الشبهات األولى*  

 :ة تحكم بغير ما أنزل هللاالسعودي 
يس من أسباب  إن الحكم بغير ما أنزل هللا  ذنب عظيم وسبب رئ
ناعته أن  ى المسلمين ، ويكفي في ش محق البركة وتسلط األعداء عل

د   אא  هللا وصفه بالكفر فقال وق

ا ھو فسره علما ء القرون المفضلة بأنه كفر أصغر ، ومع ذلك فكل م
ى  د عل د تسلط المقدسي العني كفر أصغر فھو شنيع في شرع هللا ، وق
زل هللا ،  ا أن ر م م بغي ا تحك ه أنھ التكفير لزعم ة السعودية ب ھذه الدول

  Wوقبل إيراد كالمه أمھد بثالثة تمھيدات

 JאאאאאאLFא
אאE W 

WEאFאא 
ا حرم  ألولا / صلح جائز يجب إنفاذه وإتمامه وھو ما خال عن م

  هللا . 

الى  אאא قال تعالى       قال ابن كثير: قوله تع

 א  :العقود ر واحد: يعني ب د وغي اس ومجاھ ن عب ال اب ق

ا  ود: م ال: والعھ ك ، ق ى ذل اع عل ر اإلجم ن جري ود . وحكى اب العھ
    ١كانوا يتعاھدون عليه من الحلف وغيره ا.ھـ

لم عن ح  א  وقال تعالى ة وأخرج مس ذيف

ال:  ا وأبي حسيل ، ق قال: ما منعني أن أشھد بدراً إال أني خرجت أن

                                                 
١F٣אL٧KE 
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ا  ده ، م ا نري ا: م داً؟ فقلن فأخذنا كفار قريش ، قالوا: إنكم تريدون محم
ة  ى المدين ه لننصرفن إل د هللا وميثاق ا عھ نريد إال المدينة ، فأخذوا من

لم فأخب ه وس ر وال نقاتل معه، فأتينا رسول هللا صلى هللا علي اه الخب رن
  ، فقال:" انصرفا نفي لھم بعھدھم ونستعين هللا عليھم " 

ا  الثاني ه مم اذه ألن ه وال إنف / صلح محرم ، وھذا ال يجوز التزام
  حرم هللا . 

ة تنقسم قسمين: صحيح:  د الھدن قال ابن قدامة : والشروط في عق
يھم  د حاجتھم إل ، مثل أن يشترط عليھم ماالً ، أو معونة المسلمين عن

ذا  ان فھ لماً أو بأم ال مس ن الرج اءه م ن ج رد م م أن ي ترط لھ أو يش
أن النبي صلى هللا عليه وسلم شرط ذلك في صلح  –ثم قال  –يصح 

ا بصير  ن سھيل وأب دل ب ا جن رد أب ه ، ف م  –الحديبية ، ووفى لھم ب ث
ال  ين  –ق ه ، وتع ة إلي دة الحاج د ش ذا الشرط إال عن ن ال يجوز ھ لك

ه ، وم م إذا المصلحة في ى أنھ ه بمعن اء ب زم الوف ك ل م ذل ى شرط لھ ت
ه  ى المضي مع جاءوا في طلبه لم يمنعھم أخذه ، وال يجبره اإلمام عل
ا جاء  ، وله أن يأمره سراً بالھرب منھم ومقاتلتھم ، فإن أبا بصير لم
ه النبي صلى  ال ل ه ق النبي صلى هللا عليه وسلم وجاء الكفار في طلب

دناھم  هللا عليه وسلم:" إنا ال ا عاھ د علمت م يصلح في ديننا الغدر وق
رجلين  عليه ، ولعل هللا أن يجعل لك فرجاً ومخرجاً " فلما رجع مع ال
ال:  لم فق ه وس قتل أحدھما في طريقه ثم رجع إلى النبي صلى هللا علي
نھم .  يھم وأنجاني هللا م د رددتني إل يا رسول هللا قد أوفى هللا ذمتك ق

ه فلم ينكر عليه النبي ص ل أم ال:" وي ل ق لى هللا عليه وسلم ولم يلمه ب
و بصير لحق  ك أب ا سمع ذل ال " فلم ه رج ان مع و ك مسعر حرب ل
ن  ه م ن مع ھيل وم ن س دل ب و جن ه أب از إلي ر ، وانح احل البح بس
ريش إال عرضوا  ر لق يھم عي وا ال تمر عل ة ، فجعل المستضعفين بمك

ى الن ريش إل لت ق ا، فأرس ن معھ وا م ذوھا وقتل ا فأخ ي صلى هللا لھ ب
عليه وسلم تناشده هللا والرحم أن يضمھم إليه وال يرد إليھم أحداً جاءه 
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ل  ال  –ففع م ق اء أو  –ث ترط رد النس ل أن يش د مث اني: شرط فاس الث
  ١مھورھن ا.ھـ 
ذا  فالحظ ى ھ رك واجب إذا ترتب عل أن لإلمام أن يصالح على ت

م مصلحة راجحة ؛ لذا النبي صلى هللا عليه وسلم في ص لح الحديبية ل
ذا  يتم عمرته ورد أبا بصير وأبا جندل ، ولم ينصرھما مع وجوب ھ

  كله في الشرع من جھة األصل .
ة ): أن مصالحة  د صلح الحديبي ا ( أي فوائ يم: ومنھ ن الق ال اب ق
لحة  ائزة للمص لمين ج ى المس يم عل ه ض ا في بعض م ركين ب المش

ى  ع أعل ه دف ال الراجحة ، ودفع ما ھو شر منه ، ففي المفسدتين باحتم
ـ ذا أظھر والحاجة  ٢أدناھما ا.ھ وفي حال ضعف المسلمين يكون ھ
  إليه أمس .

  
 JאאאL

Wאא 
الف نصاً  ا ال يخ م فيم ن نص أن الحك ر م ي أكث ريعة ف ت الش دل

ن اال ل م زل هللا ، ب ا أن ر م م بغي ن الحك يس م الح ل اق والتص تف

א المرغوب شرعاً . قال تعالى 
אא الى ال تع א  وق

  ل ولقد ضلت الخ ى وظنت أن التحاكم في مث وارج األول

ر  اظرة حب ھذا من الحكم بغير ما أنزل هللا فضللھم علماء السنة ، ومن
ذا  –رضي هللا عنھما  –األمة ابن عباس  للخوارج خير شاھد على ھ

  فإنه استدل عليھم بھاتين اآليتين.
                                                 

١F١٣אL١٦١EK 
٢Fאא٣L٣٠٦KE 
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اطبي  ال الش ه هللا  –ق ذا  -رحم ي ھ ن خف ون م ن أن يك : ويمك
  لخوارج في زعمھم أن ال تحكيم استدالالً بقوله تعالىالباب مذھب ا

א   ال وم ، ف ظ ورد بصيغة العم ى أن اللف ي عل ه مبن فإن

الى  ول هللا تع ذلك أعرضوا عن ق א يلحقه تخصيص ، فل
  وقوله א . وا و علم وإال فل

تحقيقاً قاعدة العرب في أن العموم يراد به الخصوص لم يسرعوا إلى 
أولون  ام مخصوص؟ فيت ذا الع ل ھ ھم: لع ي أنفس الوا ف ار ، ولق اإلنك

ذا  ر ھ ي موضع غي ذكور ف ه آخر م ي الموضع وج ال  –وف م ق  –ث
ق ا ، وتس أ بھ ذه االستدالالت ال يعب ل ھ د فمث ا ، وال يع ة أھلھ ط مكالم

ة أو  ام الفروعي ن األحك ه م تدلوا علي ا اس الھم ، وم الف أمث خ
ة كالم العرب  األصولية، فھو عين البدعة ، إذ ھو خروج عن طريق

   ١إلى اتباع الھوى ا.ھـ
ين  ه هللا  –وقال شيخنا محمد بن صالح العثيم نظم التي -رحم : ال
ة ، ومن  تقرر وھي ال تخالف الشرع فإن طاعة ولي األمر فيھا واجب

ـ م ا.ھ وزان  ٢عصى وخالف فھو آث د سمعت شيخنا صالحاً الف  –وق
  يقرر نحو ھذا . –حفظه هللا 

  وما تقدم في التمھيد األول يستدل به ھھنا . 
  

 JאאאאL
،אذل ٣ رح ب ا ص ك كم

                                                 
١F١אL٣٠٣KE 
٢Kאאאא 
٣אWאאאא

K 
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يأتي  –سادات األمة من علماء السنة  ا س ه أصغر ال  -كم ، وكون
م يكن من قبحه إال وصف  أكبر ليس معناه التساھل به؛ ألنه لو ل
ة  اء األم وال علم ة وأق ك األدل ى ، فإلي ر لكف ه كف ه بأن ريعة ل الش
اني  دين األلب د ناصر ال از ومحم ن ب ومنھم اإلمامان عبدالعزيز اب

 رير كونه كفراً أصغر ال أكبر .في تق -رحمھما هللا  –
الحكم بغير ما أنزل هللا كفراً مخرجاً من  نْ اتفق العلماء على أن مِ 

تحالالً   وداً أو اس ون جح أن يك ة ك يله  -المل يأتي تفص ا س ى م  –عل
ومنه ما ليس كفراً كأن يظلم األُب أحَد ابنيه وال يعدل بينھما فإنه بھذا 

ة  يكون قد حكم بينھما بغير ما أنزل اء من جمل ين األبن م ب هللا إذ الحك
ا  ر م اً فھو بغي ان ظلم زل هللا وإن ك ا أن ان عدالً فھو بم إن ك الحكم ف
اٍض سواًء  ين فھو ق ين اثن أنزل هللا ، قال ابن تيمية :"وكل من حكم ب
األمر  اب ب باً لالحتس وان أو منتص ولي دي رٍب أو مت ان صاحب ح ك

ذي يح ى ال ر حت ن المنك ي ع المعروف والنھ ي ب بيان ف ين الص م ب ك
ونه من الحكام       ١ا . ھـ… الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدُّ

ر الكالم  ٌة كُث والحكم بغير ما أنزل هللا حاالٌت ، لكن ھناك حال
أن يضع  زل هللا ھوًى وشھوًة ب ا أن ر م فيھا وھي إذا حكم الحاكم بغي
ذه الحال ه وھو مع ھ وانين ُوضعت َقبل ى ق وانين من نفسه أو يتبن ة ق

معترٌف بالعصيان والخطيئة  فھل مثُل ھذا ُيعد كفراً مخرجاً من الملَّة 
زاع ر محل الن من كـالم شـيخنا  أم ال ؟ وقبل ذكر أدلة كل طائفة أحرِّ

−رمحـه اهللا–ثم أذكره تفصـيالً  قـال  –رمحه اهللا  − اإلمام عبدالعزيز بن باز
 اليهود أو نصارال من الرجال وضعها التي الوضعية بالقواننيفيمن حيكم 

 أنـزل بـام احلكم عليه جيب أنه يعلم وهو أنزل ما بغري حكم من:  غريهم أو
 يف عليه حرج ال أنه ورأ, األمر هذا استباح ولكن الرشع خالف وأنه, اهللا

                                                 
١Fא١٨L١٧٠KE 
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 مجيـع عنـد أكرب كفرا كافر فهو اهللا رشيعة بغري حيكم أن له جيوز وأنه, ذلك
التي وضعها الرجال مـن النصـار أو   بالقوانني الوضعية كاحلكم العلامء;

 حكم من أفضل أهنا زعم أو, هبا احلكم جيوز أنه زعماليهود أو غريهم ممن 
 بـالقرآن حكم شاء إن خمري اإلنسان وأن, اهللا حكم تساوي أهنا زعم أو, اهللا

 بإمجـاع كفـر هـذا اعتقـد مـن.  الوضعية بالقوانني حكم شاء وإن, والسنة
 .  تقدم كام العلامء
 عـاص أنه يعلم وهو عاجل حلظ أو هلو اهللا أنزل ما بغري حكم من أما

 اهللا برشـع احلكـم عليـه الواجب وأن, عظيام منكرا فعل وأنه, ولرسوله هللا
 كبـرية ومعصـية عظيام منكرا أتى قد لكنه, األكرب الكفر بذلك يكفر ال فإنه

,  علـمال أهـل مـن وغريمهـا وجماهد عباس ابن ذلك قال كام, أصغر وكفرا
, فسـق دون وفسـقا, ظلـم دون وظلـام, كفـر دون كفرا بذلك ارتكب وقد

W . ١ا.هـ. األكرب الكفر هو وليس 
ه -١ ى الجحود أن الى ومعن بحانه وتع َم هللا س اكُم حك د الح أن يجح

الى ال تع اق ق ٌر باالتف  يكذِّب وينكر أن ھذا حكم هللا عز وجل وھذا كف

 אאא…  بحانه ال س   وق
אא…   : ان ود نوع ُر الجح وكف

                                                 
 )٥/٣٥٥باز (مجموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن  ١
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د :أن يجحد فرضاً  ٌد خاص . والخاص المقيَّ كفٌر مطلٌق عامٌّ وكفٌر مقيَّ
١ا . ھـ … سالم أو تحريم محرم من محرماته من فروض اإل 

Wאאא 
ب - أ م القل ع عل ان م ذيب اللس ود تك ر الجح ه ،أن كف  قال

  . ٢الخفاجي
 ٣أن كفر الجحود مصحوب بالعناد . - ب
الى : -٢ بحانه وتع زل هللا س ا أن ر م م بغي اكم الحك ز الح وِّ  -أن يج

رٌ  ة : وھذا ھو االستحالل وھو كف ن تيمي ال اب اق ، ق واإلنسان  باالتف
م الحالل المجمع عليه أو بدل  -متى حلَّل الحرام   المجمع عليه أو حرَّ

ذا  ل ھ اء وفي مث اق الفقھ داً باتف افراً مرت ان ك ه ك الشرع المجمع علي

ولين  ى أحد الق الى عل ه تع زل قول א ن
א  ، ٤أي ھو المستحلُّ للحكم بغير ما أنزل هللا . ا.ھـ   

افٌر      وقال  :" وبيان ھذا أن من فعل المحارم مستحالً لھا فھو ك
  .  ٥ـ ا.ھـ باالتفاق فإنه ما آمن بالقرآن َمْن استحلَّ محارمه

زل هللا     ا أن م بم د وجوب الحك م يعتق وقال :" وال ريب أن من ل
راه عدالً ع ا ي لى رسوله فھو كافٌر فمن استحل أن يحكم بين الناس بم

ى أن  ٦ا . ھـ… من غير اتباع لما أنزل هللا فھو كافٌر  ، ومما يدل عل
  االستحالل كفٌر أيضاً ما يلي: 

                                                 
١Fאאאא١L٣٦٧KE 
 )٢/١١٠١شرح الخفاجي للشفاء مطبوع في الحاشية ( ٢
٣Fאאא١L٣٦٦FאאאE٢L٦٠KE 
٤Fא٣L٢٦٧KE 
٥Fא٢אL٩٧١KE 
٦Fא٥L١٣٠KE 
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אאאא قوله تعالى  -أ
אאאאא…   

ادة في  رآن أن الزي ا الق زل بھ قال ابن حزم :" وبحكم اللغة التي ن
ٌر وھو  الشيء ال تكون البتة إال منه ال من غيره فصحَّ أن النسيء كف

و تحليل ما حرم هللا تعالى فمن أحّل ما حرم هللا عمل من األعمال وھ
ا … تعالى وھو عالٌم بأن هللا تعالى حرمه فھو كافٌر بذلك الفعل نفِسِه 

  .١. ھـ

א  قوله تعالى -ب
   

م  ن حسن :" كيف حك رحمن ب د ال ن عب د اللطيف ب قال الشيخ عب
ه مشرك  ا حرم هللا أن ل م على أن من أطاع أولياء الشيطان في تحلي

                                    . ٢ا.ھـ… وأكـد ذلك بإن المؤكدة 

- قوله تعالى  אאא…   
نھم ال يتبعون ما شرع هللا لك من الدين القويم إ قال ابن كثير :    

ا  ، بل يتبعون ما شرع لھم شياطينھم من الجن واإلنس من تحريم م
ة  ل الميت ام وتحلي ائبة والوصيلة والح رة والس حرموا عليھم من البحي

ل والت… والدم والقمار  ه من التحلي ى قول ة إل ادات الباطل حريم والعب
   ٣واألقوال الفاسدة  ا . ھـ 

                                                 
١F٣אL٢٠٤KE 
٢Fאא٣אL٤٦אאE

F٣L٣٢٩E 
٣אF٧L١٩٨KE 
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ر:    ن جري ال اب ا  وق ره أم لھؤالء المشركين ب الى ذك ول تع يق
ه هللا  أذن ب شركاء في شركھم وضاللتھم شرعوا لھم من الدين ما لم ي

     ١يقول ابتدعوا لھم من الدين ما لم ُيبِح هللا لھم ابتداعه . ا . ھـ
ى ٢ٌة من العلماء لذا درج جماع      ة عل ة من األدل على ذكر اآلي

ا من  –تحريم البدع  زعم صاحبھا أنھ دة ي التي ھي تشريع أمور جدي
ومن ھذا يتبين خطأ المستدلين باآلية على تكفير  -الدين لُيتعبد هللا بھا 

ة كفرت  أ استداللھم أن اآلي من شرع أحكاماً غير حكم هللا ووجه خط
والزعم أنه من الدين وھذا ھو المسمى من جمع بين وصف التشريع 

أما التشريع وحده دون زعم أنه من الدين فلم  -كما سيأتي -بالتبديل 
Kتحِك اآلية كفره 

٣ J ذا ه : وھ م هللا جل جالل ر هللا بحك م غي اكم حك ي الح وِّ أن يس

  وقالאאكفٌر مخرٌج من الملّة كما قال تعالى
وقال    وقال  אאא  .  

ذا -٤ الى : وھ بحانه وتع م هللا س ى حك ر هللا عل م غي ل حك أن يفضِّ

كفٌر مخرٌج من الملَّة  إذ ھو أولى من الذي قبله فھو تكذيٌب لكتاب هللا 

  . א  لى قال هللا تعالىسبحانه وتعا

ر  -٥ ر أكب ذا كف م  ، وھ ه حك ى أن أن يحكم بغير ما أنزل هللا عل

الى ال تع اع ق   אאא باإلجم

  ن التشريع وزعمه من الدين فھذا يسمى تبديالً .فجمعوا بي

                                                 
١אF٢٥L١٤KE 
٢Fאאאא١L٥E

Fא٢L٥٨٢KE 
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ه الخالف  ر في وبعد تحرير ما أظنُّه مورد النـزاع انتقل إلى ما كُث
وانين  أن يضع ق وھو إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل هللا ھوًى وشھوًة ب
من نفسه أو يتبنَّى قوانين وضعت قبله مع اعترافه بالعصيان ومخالفة 

بحانه فھ رحمن س ر ال داً عن أم افراً مرت اكم يصير ك ذا الح ل ھ ل مث
الدين ؟ سأورد المسألة على وجه المناظرة ليسھل تصورھا من حيث 

ألة أصفه ذه المس ر في ھ قFالدليل ومن ال يكف ومن Eبالمفسـِّ

EKبالمكفِّرFيكفِّر أصفه 
 

إن األصل في المعاصي والذنوب عدم الكفر  قال المفسِّق :
دليل شرعي خاص ر ،إال ب ى التكفي دل عل يالً ي رت دل إن ذك ر  ف الكف

ر ه األكب ة علي تطع اإلجاب م أس ك  ،ول ى قول ير إل ي إال المص يس ل فل
ة  ، ويكفيك في إثبات الكفر دليٌل واحٌد صحيٌح من جھة الثبوت والدالل

ة ة الدالل وت أو من جھ ة الثب ا من جھ ك إم م تصح أدلت ه  ، وإن ل فإن
ٌع في يلزمك الرجوع إلى األصل وھو عدم ال ه واق ا أن تكفير مع اتفاقن

افراً  ؛ذنٍب خطير حسب ھذا الذنب خطورة تسمية الشريعة صاحبه ك
  تنازع الناس في إخراجه من الملة .و

اب والسنة  تنوعةٌ عندي أدلٌة كثيرة م قال المكفِّر : من الكت
ى  ٌة عل ل دال اع والعق ر  أنواإلجم ر الكف ي أكب ا ف تكن طريقتن ن ل ولك

ٍد المباحثة دراسة ك ٍل واح ة دلي لَّمَت بصحة دالل لِّ دليٍل وحده ، فإن س
د حصل .  ة فليتوقف البحث ألن المقصود ق من حيث الثبوت والدالل

  وقد ذكرَت أن دليالً واحداً يكفي إلثبات ما أريد .
ھات األدلة مستعيناً با .Wقال المفسِّق  
אقوله تعالى الدليل األول قال المكفِّر:

א 
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ة ه الدالل ه : وج زل هللا بأن ا أن م بم م يحك ذي ل ى ال م عل أن هللا حك
زلعلى الكافر فرتَّب وصفه بالكافر  ا أن ر م دون  هللا مجرد الحكم بغي

ذا ال ة ھ ى أن علَّ دلَّ عل اد ف ٍر العتق منظ زل  حك ا أن م بم م يحك ه ل كون
ب وال يصحُّ لك أن تحمل وصف الكافر ھنا على الكفر األصغر فحس

تقراء لنصوص الشريعة  د االس ة حكى بع ألن الحافظ اإلمام ابن تيمي
ره أن  ،١أن الكفر المعرَّف ال ينصرف إال إلى األكبر ثم ذكر ھو وغي

دليل إذ األصل  ر إال ب ى األكب ق انصرف إل ر إذا أطل األصل في الكف
ق ق  في اللفظ إذا أُطل ى مسماه المطل اب والسنة انصرف إل في  الكت
  .                                                         ٢وحقيقته المطلقة

ً لقد ذكرت في ثنايا كالمك حججاً ثالث :قال المفسِّق    : ا
  أن الشارع علَّق الحكم بمجرد التحكيم دون النظر لالعتقاد . -١
ي الشري  -٢ ق ف ظ إذا أُطل ىأن اللف ه  عة انصرف إل حقيقت

  إال بدليل . المطلقة
ه  -٣ ين ل ر في الشريعة وتب تقرأ لفظ الكف أن ابن تيمية اس

  أنھا ال تنصرف إال إلى األكبر دون األصغر . 
  والجواب على الحجة األولى يكون بما يلي :

 J  ( افر م بوصف( الك ق الحك ارع علّ ك أن الش ال أخالف
زل هللا لك ا أن ر م يم بغي ر على مجرد التحك أن الكف ول ب نني أق

  ھنا أصغر ال أكبر لألدلة التالية: 
ٍة  -١ ر المسلمين في أي حادث ه تكفي أن األخذ بعموم اآلية يلزم من

لم يعدلوا فيھا بين اثنين حتى األب مع أبنائه بل والرجل في نفسه إذا 
زل هللا في ؛ عصى ربه  ا أن م بم ألن واقعه أنه لما عصى ربه لم يحك

                                                 
١Fא١אL٢١١אEFא٨٢KE 
٢Fא٧אL٦٦٨FאאאE٣L٧E

אא٨٢K 
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ا  ٢الالزم أن لفظة ( َمْن ) عامٌة تشمل كل عالمووجه ھذا  ١نفسه ( وم
عالم ومن لم يعدل بين بنيه داخٌل في عموم ما ليس ب ) عامة تشمل كل

  (من ) ومسألته التي لم يعدل فيھا داخلٌة في عموم ( ما) . 
فالنصوص الدالة على عدم كفر مثل ھذا وكل عاٍص تكون 

ل ھذا أجمع العلماء على صارفًة لآلية من األكبر إلى األصغر  ألج
عدم األخذ بعموم ھذه اآلية، إذ الخوارج ھم المتمسكون بعمومھا في 
تكفير أھل المعاصي والذنوب ولم يلتفتوا إلى الصوارف من األدلة 

  األخرى . 
ر :     د الب ن عب ال اب ن  ق دع م ل الب ن أھ ة م لَّت جماع د ض وق

اب هللا ليست الخوارج والمعتزلة في ھذا الباب فاحتجوا بآيات م ن كت

אא على ظاھرھا مثل قوله تعالى 
 ٣. ا . ھـ.  

                                                 
١Fאא٣L٢٣٤WאWE

א،אא
א،אאKא

א
Kאא 

٢EFEFא
FEא،K

א١١٣אאW
א،א

KKאKKאאא 
٣F١٧אL١٦KE 
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ن  ائر لم ن الكب م م ي الحك ور ف ى أن الج اء عل ع العلم ال :أجم وق
د ذلك عالماً به      ١ا . ھـ… تعمَّ

ة وقال محمد رشيد رضا :" أما ظاھر اآل ية لم يقل به أحٌد من أئم
ـ ط " ا . ھ ٌد ق ه أح ل ب م يق ل ل ھورين . ب ه المش رى   ٢الفق ه ال ي فلعلَّ

 ً ة لكون الخوارج أيضا ر  المشھور عنھم متمسكين بظاھر اآلي التكفي
  . وظاھر اآلية تشمل حتى الصغائر  يرةبالصغ ال بالكبيرة

ول هللا ابه ق ن المتش ة م ع الحروري ا يتب ري: ومم ال اآلج ز  وق ع

اאאوجل  رءون معھ ويق
אא :الوا فإذا رأوا اإلمام الحاكم يحكم بغير الحق ق

ة مشركون د أشرك، فھؤالء األئم ،  قد كفر ، ومن كفر عدل بربه فق
  .   ٣فيخرجون فيفعلون ما رأيت ؛ ألنھم يتأولون ھذه اآلية ا.ھـ

ر من  ى تكفي وقال الجصاص :" وقد تأولت الخوارج ھذه اآلية عل
    ٤ترك الحكم بما أنزل هللا من غير جحود . ا ھـ

ى أن كل من  ة عل ذه اآلي وقال أبو حيان :" واحتجت الخوارج بھ
ا عصى هللا تعالى فھو كافٌر وقالوا ھي  ر م م بغي نص في كل من حك

    ٥أنزل هللا فھو كافر ا.ھـ
ة في ذم األخذ  –يا رعاك هللا  –انظر  اء األم وارد كلمات علم ت

  بعموم اآلية وأنه مذھب الخوارج ،  فكن حذراً.
الكفر األصغر دون  -٢ ة ب أنه ثبت عن ترجمان القرآن تفسير اآلي

  األكبر وليس لنا أن نخالفه  
                                                 

١F٥אL٧٤ J٧٥KE 
٢Fא٦L٤٠٦KE 
٣٢٧אK 
٤Fא٢L٥٣٤KE 

٥ Fא٣אL٤٩٣KE 



  حيدتبـديـد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التو

   

٦٩    

اس  الWقال المكفِّر  ن عب أثر اب أسلِّم لك صحة االستدالل ب

  ال من حيث السند وال المتن . 
اس صريحاً في      ن عب ا جاء عن اب إن م ند ف أما من حيث السَّ

إرادة الكفر األصغر ال يثبت كقوله " كفٌر ال ينقل عن الملة " فإن ھذا 
ٍل  ١األثر رواه ابن نصر فيان عن رج رزاق عن س د ال ق عب من طري

و من عن طاووس  بھٌم فھ ناده رجل ُم ي إس ه ، وف اس ب ن عب عن اب
ه  ا  وكقول تُج بھ عيفٌة ال ُيح ول ض ة المجھ ول ورواي واع المجھ  –أن

ا  ن –رضي هللا عنھم د رواه اب ه " فق ذھبون إلي ذي ت الكفر ال يس ب " ل
ر عن طاووس عن  ٢نصر ن حجي ام ب ة عن ھش من طريق ابن عيين

د ضعفه يحي ر ق ن حجي ام ب ين ابن عباٍس به وھش ن مع ى القطان واب
ه  ا  –وغيرھما . فعلى ھذا يكون األثر ضعيفاً وكقول رضي هللا عنھم

ة عن  – ن عيين ق اب ن طري اكم م ه الح د أخرج ٍر " فق ٌر دون كف " كف
ر ضعيٌف  ذا األث ه وھ اس ب ن عب ھشام بن حجير عن طاووس عن اب

  لضعف ھشام بن حجير . 
ا ما أو    ة كم اس في تفسير اآلي ن عب ه ثبت عن اب ه " ھي ب قول

رزاق ه  ٣كفٌر " كما رواه عبد ال ن طاووس عن أبي عن معمر عن اب
ه  اس ب ن عب ن اب ي األصغر فع يس صريحاً ف ى ، ل ل عل د ُيحم إذ ق

األكبر ومثل ھذا ما أخرجه الطبري في تفسيره من طريق سفيان عن 
ه " ھي  اس قول معمر بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عب

  اً با ومالئكته وكتبه ورسله ". به كفٌر وليس كفر
ه  قال المفسِّق :  لٌِّم ب ا مس ما ذكرته من البحث اإلسنادي أن

ول عن  ذا الق ولم يكن اعتمادي على ھذه اآلثار الضعيفة في تثبيت ھ
رين الصحيحين عن  ذين األث ي : أن ھ ابن عباس وإنما ُمعَتمدي ما يل

                                                 
١ Fא٥٧٣KE 

٢F٥٦٩KE 
٣F١אL١٨٦FE٧١٣KE 
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ر غر أو األكب ر األص تمالن للكف اس مح ن عب ال  ، اب ت احتم فرجح
  : ثالثة أمورإرادة األصغر ل

ة   -أ  راد باآلي أن الم حوا ب أن أصحاب ابن عباس كطاووس صرَّ
ر في  ١كفر ال ينقل عن الملة بإسناد صحيح رواه ابن نصر وابن جري

ر األصغر فيصير من  ال إرادة الكف تفسيره  . فھذا يغلِّب جانب احتم
إن اٍف لالستدالل ف اب الظن الغالب وھو ك وال أصحاب الرجل  ب أق

ى  ان أصحابه عل ول الرجل إذا ك لُّ وُيضعَّف ق ح قوله بل قد ُيع توضِّ
ن مسعود  وٍل الب ن سعيد في تضعيف ق خالف قوله كما فعل يحيى ب

  .                 ٢ألن أصحابه على خالفه
ر أ -ب  وال آخ ل ق اء الماضين جع ن العلم داً م ي ال أعرف أح نن

ذه  اس البن عباس بناًء على ھ ن عب نھم الب ا من جعل م ة وإنم الرواي
الجحود  ة ب ر اآلي ه فس ن أن ه م ا روي عن ى م د عل ر اعتم وال آخ ق
ي عدم إرادة ابن عباس الكفر األكبر  وإسناده ضعيٌف ثم أيضاً مما يقوِّ
ر  ة في التكفي ذه اآلي انوا متمسكين بھ ه وك أن فتنة الخوارج في زمان

ه في وكانت له معھم مناظراٌت فتفسير اآلية ب الكفر األكبر ال فائدة من
شد .   الرد عليھم فتنبه ُھديت الرُّ

ر  -ج ر دون كف ه كف ا التصريح بأن ي فيھ ة الضعيفة الت أن الرواي
ر  ن حجي ام ب م ھش د وثق بعض أھل العل ه ق ليس ضعفھا شديداً ، فإن
ر  ا كف راد بھ ار الصحيحة وأن الم ى اآلث ان معن ي بي ا ف د بھ فيعتض

   ٣أصغر .

                                                 
١Fא٥٧٤KE 
٢אאא٢٢K 
٣אא–א–א

אאאאאאWא
אא

אא،אא?W
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ا جوابك  : قال المكفِّـر ى فم ى الحجة األول د أجبت عل لق
    على الحجة الثانية ؟

                                                                                                                   

אא?
אאאאא

אאאאWא
؟W،א،

>؟ 
אאאא؟

،א،،
אא
،אאאאאא
אWאא?Wא

א،א?אא،
אא–א–،אאW

،אאאאאאא
אאאאא؛

א
Wאאאא،א

Wא،،אא 
KאאאWא 

WאאאאאKא 
אאאKאאאאאWא

?אא?٢٤–٢٥K 
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ر  لفظ إنك تجعل األصل في قال المفسِّق : ه لألكب ر أن الكف
دليل ك ، إال ب ن ذل رفه ع ن  يص ارف م دليل الص ك ال رُت ل د ذك وق

   .األكبر إلى األصغر وھو فھم الصحابي أوالً 
ل وثانياً كل دليل يدل على عدم كفر من ظلم بين ا ثنين ولم يعدل ب

ى  اع عل ر من اإلجم ومن ظلم مطلقاً غيره وأيضاً ما ذكر ابن عبد الب
  أن الجور في الحكم ليس كفراً بل كبيرةٌ من كبائر الذنوب . 

ما جوابك على الحجة الثالثة ؟ قال المكفِّر : 
  الجواب من وجھين :  قال المفسِّق :

ظأ –أ  ى لف ان عل ة ك ر ) وھ( ال ن استقراء ابن تيمي مصدٌر  يكف
االذي ورد في و رق بينھم ا اسم فاعل وف إذ  ١اآلية ليس مصدراً وإنم

ى الحدث  دل عل المصدر يدل على الحدث وحده أما اسم الفاعل فھو ي
مة محمد بن صالح العثيمين  ٢والفاعل   . ٣أفاده بمعناه العالَّ

  
م     در دون اس ى المص ع إل تقراءه راج ى أن اس دل عل ا ي ومم

ال الفاعل أن ه هللا  –ه ھو نفسه جعل اآلية من الكفر األصغر ق -رحم
اق ،  ان ونف ه إيم ون في ان يك لف :إن اإلنس ول الس ن ق ان م :" وإذا ك

                                                 
  :)١٦١/  ١حاشية الصبان  (والفرق بينھما مقرر عند أھل اللغة  ففي  ١

وجه الشبه بينھا : )٢/  ١(ا.ھـ وقال  على مجرد الحدثإذ المصدر إنما يدل 
 -شرح قطر الندى ا.ھـ وفي  وبين اسم الفاعل أنھا تدل على حدث ومن قام به

  ا.ھـ ألنه ال يدل على حدث وصاحبه كاسم الفاعل: )٢٧٨/  ١(
٢KאWאאאא 
٣אאWא–א–

א،א??EאFאא
אאא،?א??

א،א،אאKא
אאאאF٢٢٧K 
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ذي  ر ال يس ھو الكف ر ، ل ان وكف ه إيم ه يكون في فكذلك في قولھم : إن

الى ينقل عن الملّة ، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تع
אא قالوا : كفروا كفراً ال ينقل عن الملة

  .     ١، وقد أتبعھم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة ا.ھـ
يقال  -ب  على فرض أن استقراء ابن تيمية يشمل اسم الفاعل فُس

اً لكون ة جاءت  إن استقراء ابن تيمية قاصر ناقص ليس تام ذه اآلي ھ
فًة وأريَد بھا الكفر األصغر دون األكبر لما سبق من األدلة .    معرَّ

ى  ٌة عل ة محمول ات أن اآلي ثالث وإثب وبعد اإلجابة على حججك ال
ا  –يا صاحبي  –الكفر األصغر ألفت نظرك  راد بھ د ُي إلى أن اآلية ق

ره وبعض  م غي م هللا بحك دل حك ن ب ق م ي ح ك ف ر وذل ر األكب الكف
م ا ر حك لناس ال يعرف معنى كلمة بدل فيظنھا تشمل كل من حكم بغي

م هللا  ر حك اً غي م ھو أن يضع حكم ل في كالم أھل العل هللا و كلمة بدَّ
ه  زعم أن م ي م هللا ول ر حك اً غي ا من وضع حكم زاعماً انه حكم هللا أم

  .  حكم هللا فليس مبدالً 
ده  ا عن م بم ذا يختلف: إن حك ه من قال ابن العربي :" وھ ى أن عل

    ٢ا .ھـ… عند هللا فھو تبديل له يوجب الكفر 
د قال القرطبي :"  ه من عن ى أن ده عل وھذا يختلف إن حكم بما عن

ه ھوى ومعصية فھو ذنب  م ب هللا فھو تبديل له يوجب الكفر وإن حك
ذنبين ران للم ه  ٣"  تدركه المغفرة على أصل أھل السنة في الغف وإلي

ى أشار اإلمام ابن تيمية فق اس عل ال في عرف الن ال: ولفظ الشرع يق
ه الرسول صلى هللا  اء ب ا ج و م زل " وھ ان: " الشرع المن ة مع ثالث
اني  ه . والث عليه وسلم ، وھذا يجب اتباعه ، ومن خالفه وجبت عقوبت

                                                 
١ Fא٧L٣١٢FאאE١L١٢٦E 

٢Fא٢L٦٢٤KE 
٣F٦אL١٩١EK 
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ك  ذھب مال ا كم دين فيھ اء المجتھ و آراء العلم ؤول" وھ رع الم " الش
زم ونحوه . فھذا يسوغ اتباعه وال يجب وال يح رم ، وليس ألحد أن يل

رع  ث " الش ه . والثال اس من وم الن ع عم ه ، وال يمن اس ب وم الن عم
المبدل " وھو الكذب على هللا ورسوله أو على الناس بشھادات الزور 
ال  ر ب د كف ن شرع هللا فق ذا م ال إن ھ ن ق ين فم م الب ا ، والظل ونحوھ

ة حالل  دم والميت ال : إن ال زاع . كمن ق ذا  –ن ال ھ و ق ذھبي ول  –م
    ١ونحو ذلك ا.ھـ

فالحظ أنه جعل الشرع المبدل الكذب على هللا بزعم أنه من شرع 
  هللا ال تغيير الحكم مطلقاً .  

ن عازب  وما رواه مسلم سبباً لنزول ھذه اآلية من حديث البراء ب
يم  ابھم التحم م يجدون حد الزنى في كت ود أنھ ديٌل إذ زعم اليھ ھو تب

ي ى ف د الزن ع أن ح يم  والواق ى التحم روه إل نھم غي رجم لك ابھم ال كت
ى األصغر  مدعين أن التحميم حكم هللا المنزل فاآلية إما أن تحمل عل
ة :" واإلنسان  ن تيمي ال اب دل ق ر في حق المب كما سبق أو على األكب
ّدل  ه، أو ب متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحالل المجمع علي

ذا الشرع المجمع عليه كان كافراً مرت ل ھ اء ، وفي مث اق الفقھ داً باتف

אאنزل قوله على أحد القولين 
٢Kأي ھو المستحل للحكم بغير ما أنزل هللا ا.ھـ 

 
  / د ام أحم يما اإلم م ال س م في كالمھ كثيراً ما يذكر أھل العل

أن من لم يلتزم ھذا فھو كافر . فظن بعضھم  –رحمه هللا  – بن تيمية
ى فعل الحرام ،  ة عل أنه يريد المداومة على ترك الواجب أو المداوم

أوي ذا الظن خط زم، وھ ر ملت ذا غي ن خطوات  سمون ھ وة م ، وخط

                                                 
١F٣L٢٦٨E 
٢Fא٣L٢٦٧EFא٧L٧٠ J٧١EK 
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ذا  رة ، ورد ھ الشيطان ليجعلھم على فكر الخوارج في مرتكب الكبي
  الظن من أوجه :

ام  / بيان معنى١ يما اإلم ( عدم االلتزام ) من كالم أھل العلم ال س
ة  ن تيمي ه هللا  –أحمد ب ا  -رحم رك المستمر كم رادف الت ه ال ي ، وأن

ال  ھم ق وره بعض ه هللا  –يتص و -رحم الة ھ ارك الص ر ت : وتكفي
المشھور المأثور عن جمھور السلف من الصحابة والتابعين . ومورد 

   ١لتزم فعلھا ولم يفعلھا ا.ھـالنزاع ھو فيمن أقر بوجوبھا وا
ر  زام غي د أن معنى االلت الحظ قوله " التزم فعلھا ولم يفعلھا " يفي
ا  ه ال يفعلھ ا لكن معنى المداومة على الفعل فقد يكون الرجل ملتزماً لھ

ذا  م، فااللتزا الذي ينبني على تركه الكفر أمر عقدي قلبي ال فعلي ؛ ل
م لما أراد ابن تيميه التعبير باالل ي ) ث تزام الفعلي قيده بوصف ( الفعل

دم  –لم يجعله مكفراً لذاته بل ألمر آخر عقدي فقال  ل المتق : -بعد النق
داً أو  راً أو حس ا كب زام فعلھ ع من الت ه ممتن أن ال يجحد وجوبھا ، لكن
لمين ،  ى المس ا عل م أن هللا أوجبھ ول: اعل وله ، فيق اً  ورس بغض

رآ غ الق ي تبلي ل والرسول صادق ف زام الفع ع عن الت ه ممتن ن ، ولكن
ه  ا جاء ب استكباراً أو حسداً للرسول ، أو عصبية لدينه ، أو بغضاً لم
جود  رك الس ا ت يس لم إن إبل اق ، ف ر باالتف اً كف ذا أيض ول ، فھ الرس
المأمور به لم يكن جاحداً لإليجاب ، فإن هللا تعالى باشره بالخطاب ، 

  ن ا.ھـ وإنما أبى واستكبر وكان من الكافري
ه ،  راً لذات ي مكف زام الفعل رك االلت م يجعل ت لفالحظ أنه ل اد لال ب عتق

  ، وھو الكبر والحسد أو بغض هللا ورسوله . الذي احتف به كفريال
رك  ل ت ل ب اً للفع يس ترك زام ل رك االلت الء أن ت ين بج ذا يتب فبھ

  لالعتقاد ، فإن قيل: ما معنى ( عدم االلتزام ) ؟ 

                                                 
١F٢٠אL٩٧KE 
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اه  ال معن ر ١فيق تكبار ال : ت اء واالس دي كاإلب دافع عق ل ل ك الفع
لكنه ممتنع  تقدم في عبارة اإلمام ابن تيمية لما قال :مجرد الترك كما 

  ٢ . من التزام فعلھا كبراً أو حسداً أو بغضاً  ورسوله 
                                                 

ن لي بعد تقديم المشايخ . وكنت قبل حصرته في أحد معنى االلتزام ھذا تبي ١
  صوره وھو عدم اإليجاب على النفس .

إذا عرفت معنى االلتزام بما تقدم بيانه عرفت معنى كالم اإلمام سفيان بن  ٢

دثنا ح :ال ق)  (348فقد روى عبد اهللا بن أحمد رحمه اهللا في كتابه السنةعيينة  

قولون اإليمان ي :ن عيينة عن األرجاء فقال سويد بن سعيد قال سألنا سفيان ب

قول ، ونحن نقول اإليمان قول وعمل والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن ال إله 

إال اهللا مصرًا بقلبه على ترك الفرائض وسموا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب 

المحارب وليس بسواء ألن ركوب المحارم من غير استحالل معصية وترك 

متعمدًا من غير جهل وال عذر هو كفر ، وبيان ذلك في أمر آدم  الفرائض

صلوات اهللا عليه وٕابليس وعلماء اليهود أما آدم فنهاه اهللا عز وجل عن أكل 

الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمدًا ليكون ملكًا أو يكون من الخالدين فسمي 

 جدة واحدة فجحدهاعاصيًا من غير كفر وأما إبليس لعنه اهللا فإنه فرض عليه س

  متعمدًا فسمي كافرًا 

أما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى اهللا عليه وسلم وأنه نبي رسول و 

كما يعرفون أبناءهم وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته فسماهم اهللا عز وجل 

  .كفاراً 



  حيدتبـديـد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التو

   

٧٧    

نة اإلصرار ٢ د أھل الس رات عن ولھم أن من المكف ى ق زم عل / يل
ل على المعصية تركاً لواجب أو فعالً لمح م ؟ ب رم فأين ھو من كالمھ

ة  إن كالمھم المسطور في كتب المعتقد أنه ال يكفر أحد من أھل القبل
م يستحله  ا ل ذنب م ك رد١ب اب  اً ، وذل رين بارتك ى الخوارج المكف عل

  الرد ال التأصيل . فھو من باب الكبائر .
رم أو ٣ ل المح ى المعصية بفع ولھم أن المصر عل ى ق زم عل / يل

ال: ال ترك الواجب كاف ه ق اس أن ن عب ر. وھذا مخالف لما ثبت عن اب
اتم  صغيرة مع اإلصرار وال كبيرة مع االستغفار . أخرجه ابن أبي ح

  وابن جرير في تفسيرھما لسورة النساء.

                                                                                                                   

رائض أما ترك الفو  ركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السالم وغيره من األنبياءف
جحودًا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه اهللا وتركها على معرفة من غير جحود 

    )فهو كفر مثل كفر علماء اليهود 

فمعنى الجحود في كالمه هو عدم االلتزام وهو ترك المأمور لدافع كفري كاإلبـاء 
واالســتكبار ويؤكــد ذلــك أنــه هــو كفــر إبلــيس كمــا أخبرنــا اهللا فــي كتابــه واســتعمال 

 مـن اطلـق ومـن ):٢٠/٩٨د عند العلماء بهذا المعنى معروف قال ابـن تيميـة(الجحو 
ا جيحدمن  إال يكفرال  أنه الفقهاء فيكون اجلحد عنده متناوال للتكذيب باالجيـاب ومتنـاوال  وجو
  عن االقرار وااللتزام كما قال تعاىل  لالمتناع

م ( ـا واسـتيقنتها  وجحـدوا (قـال تعـاىل ) و  ال يكذبونك ولكـن الظـاملني بآيـات اهللا جيحـدون  فإ
فمــىت مل يقــر ويلتــزم فعلهــا قتــل وكفــر  واال )أنفســهم ظلمــا وعلــوا فــانظر كيــف كــان عاقبــة املفســدين 

باالتفــاق ا.هـــ وأثــر اإلمــام ســفيان وإن كــان يف إســناده ضــعف إال أن معنــاه صــحيح قطعــاً وإال ملــا 
   ه محمول على ما تقدم بيانهلكننقله أئمة السنة يف كتب االعتقاد من غري نكري 

  
١אWאאאא

Kאא 
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ر بمجرد اإلصرار ٤ ى التكفي اب والسنة عل / أنه ال دليل من الكت
لم ال ه وس مدخل  على الذنب، والتكفير حق  ورسوله صلى هللا علي

ر  دم تكفي ى ع ل النصوص دلت عل ه ، ب للعواطف وال للحماسات في
  المصر كحديث صاحب البطاقة وغيره .

لذا المرجو التنبه لخطوة الشيطان ھذه وأال ينساق وراءھا  .     
ة ومسروق قال المكفر:    اً عن علقم راً ثابت إن ھناك أث

لرشوة ، فقال: عن ا –رضي هللا عنه  –أنھما سأال عبدهللا بن مسعود 
ذه  ال ھ م ت ر . ث ال: ذاك الكف م؟ ق ي الحك اال: أف ال: فق من السحت . ق

ري في  אא اآلية  أخرجه الطب

  تفسيره  . فھذا يفيد التكفير بمجرد الحكم بغير ما أنزل هللا .
يالً  إنكقال المفسق:     و قل لو تأملت أثر ابن مسعود ول

  لعلمت أنه ال يدل على ما تريد وال ممسك لك به ، وذلك لوجھين:
ر  -١ ر األكب ا تظن يقتضي الكف ى م أن األخذ بظاھره عل

ألة واحدة .  زل هللا في مس ا أن ر م يحكم بغي لمن أخذ الرشوة ل
راد لإلجماعات التي  وھذا الظاھر ال تقول به ، وقطعاً غير م

ول الخوارج سبق  ذا ق ره من أن ھ دالبر وغي نقلھا عن ابن عب
  دون غيرھم .

ر أو   - ٢ راد : األكب ر الم ين أي الكف م يب عود ل ن مس أن اب
األصغر . أما أثر ابن عباس فصريح في إرادة األصغر دون 
ون ،  األكبر فال يصح جعل الخالف بين الصحابة بما ھو مظن

  .   ١ه شيخ اإلسالمكما قررفإن األصل عدم خالفھم لقلته بينھم 

ك Wقال المكفِّر  ا أخي  –إّن اء من  –ي أوردت كالم العلم

اء  ؤالء العلم غر وھ ر أص ذا كف ى أّن ھ دھم عل ن بع حابة وم الص

                                                 
 )١/١٠٥كتاب الصيام من شرح العمدة ( ١
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د إال  م يوج ة ل رع هللا كلي ة ش ا إذ تنحي ر واقعن ع غي ي واق ون ف يتكلم
  مؤخراً فال يصح تنزيل كالمھم على واقعنا فتنبه . 

ا أخي  - إذا كنت قــال المفســق : تدالل  –ي رى االس ال ت
ة ذلك ، باآلية وكالم السلف على مسألتنا المطروحة لكونھا حادث ال  فك

ة كك باآلي     َ◌אא  يصح تمس

في ھذه األزمان المتأخرة من الحكم بغير ما  دليالً على تكفير من وقع
هأ ذي نبحث اً  نزل هللا بجعل قانون وضعي وھو ال ذه فكن يقظ ، ألن ھ

ن  ى م ة عل ك  محمول ى قول ى عل ابعين حت م الصحابة والت ة بفھ اآلي
  . خالف في بعض الوقائع فھي ال تخرج عن الكفر األصغر

الى دليل ثانٍ عندي  قال المكفِّر : وھو قوله تع
… 

ة ه الدالل ا  وج ي ھن ي النف ى أصل / أن األصل ف أن ينصرف إل
راً اإليمان ف افراً كف ه ك زل هللا بمجرد تحكيم ا أن ر م يكون الحاكم بغي

ى أن  دل عل ل ي اك دلي أكبر ألن اإليمان قد نفي عنه . إال أن يكون ھن
لم المنفي كمال اإليمان الواجب كقول رسول هللا ه وس "  صلى هللا علي

ين  اس أجمع ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والن
يالً يصرفه متفق عليه من حديث أنس واللفظ لمسلم "  م دل ا ال أعل وأن

  إلى كماله الواجب . 
ويم:  قال المفسِّق ذا التأصيل الق  لكن جزاك هللا خيراً على ھ

دل  عندي ان الما ي ى أن اإليم هعل ا كمال ،  الواجب ال أصله منفي ھن
م أن ع العل ي  م ا ف ام ، وبحثن ي الحك اكمين ال ف ي المتح ة ف ذه اآلي ھ

ه الواجب ال أصله ،  ي كمال ان المنف م اإليم اكمين ، ث ام ال المتح الحك
دركونھا  اس ال ي ر الن ة وأكث ليم درجة عالي ه أن درجة التس ويدل علي

ال  ن أكثر الناسفھي ألھل اإلحسان ، فيلزم من ھذا أن يكو اراً ، ق كف
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يم :  ن الق ام  اب ي مق رج : ف اء الح الم وانتف ام اإلس ي مق التحكيم : ف ف
  ١ا.ھـ اإليمان والتسليم : في مقام اإلحسان 

ن  ال اب ثم إن إنزال ھذه اآلية على الحكام ھي طريقة الخوارج ، ق
د أقسم هللاتيمية : نھم فق ا شجر بي  فمن لم يلتزم تحكيم هللا ورسوله فيم

ا  وله باطن م هللا ورس ا لحك ان ملتزم ن ك ا م ؤمن وأم ه ال ي ه أن بنفس
ذه  ه من العصاة وھ ة أمثال وظاھرا لكن عصى واتبع ھواه فھذا بمنزل
ذين ال يحكمون  اآلية مما يحتج بھا الخوارج على تكفير والة األمر ال
ا  اس بم بما أنزل هللا ثم يزعمون أن اعتقادھم ھو حكم هللا وقد تكلم الن

  ٢ا.ھـ ول ذكره ھنا وما ذكرته يدل عليه سياق اآليةيط
م  ومن أصر وجعل اآلية في الحكام يلزم منه تكفير األب الذي حك
ل عن  دم النق ا تق بين ابنيه ظلماً ، وھذا مخالف إلجماع أھل السنة كم

  البر وغيره . ابن عبد
اه هللا ورسوله من  لذا قال ابن تيمية: ا نف ا أن كل م والمقصود ھن

دين والصالة  مسمى أسماء األمور الواجبة كاسم اإليمان واإلسالم وال
ن  ٍب م رك واج ون لت ا يك ك فإنم ر ذل ارة والحج وغي والصيام والطھ

 ذلك المسمى ومن ھذا قوله تعالى 
אא   ا نفى فلم

ى  رض عل ة ف ذه الغاي ى أن ھ ة دل عل ذه الغاي د ھ ى توج ان حت اإليم
  ٣.٤ا. ھـ … الوعيد  الناس، فمن تركھا كان من أھل

                                                 
  )١٩٢/  ٢مدارج السالكين ( ١
  )١٣١/  ٥منھاج السنة النبوية ( ٢
٣Fא٧L٣٧EאF٢٢L٥٣٠אאאאE٦١K 
٤ אאאאא

אא 
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الدليل األول / / سبب نزول اآلية وهو ما رواه الشيخان عن عبد اهللا بـن الـزبري 
صىل اهللا عليه وسلم يف رشاج احلرة  أن رجالً من األنصار خاصم الزبري عند رسول اهللا

إلخ  , وفيه أن األنصاري مل يرض بحكم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم فغضـب  …
إلخ  , فقال ابن الزبري : واهللا إين ألحسب هذه اآليـة مـا  …ثم قال أن كان ابن عمتك 

نُونَ  ...  نزلت إال يف ذلك  مِ ؤْ بِّكَ ال يُ رَ  فَال وَ
ه وجد يف نفس األنصاري البدري حرج ومل يسلم تسـليامً حلكـم وجه الداللة / أن

رسول اهللا ومع ذلك مل يكفر , ويؤكد عدم كفره أن الرجل بدري والبـدريون مغفـورة 
هلم ذنوهبم كام يف حديث عيل يف قصة حاطب ملا قال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم 

  "مـا شـئتم فقـد غفـرت لكـم وما يدريك أن اهللا اطلع عىل أهل بدر فقال :اعملوا  ":
والكفر األكرب ال يغفر , فدل هذا عىل أن البدريني معصومون من أن يكفـروا , ثـم إن 

 رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم مل يطالبه باإلسالم .
وإىل القول بأن األنصاري مل يكفر ذهب بعض الشافعية وابن عقيل كام عزاه إليهم 

ىل هذا ذهب ابن التني كام نقله  ابن حجر يف الفـتح ). وإ١/٥٢٦ابن تيمية يف الصارم (
) فقال: وقال ابن التني إن كان بدريا فمعنى قولـه ال يؤمنـون ال يسـتكملون ٣٦/  ٥(

 اإليامن واهللا أعلم ا.هـ
أن هذا األنصاري ارتد وكفر ملا مل يرض بحكم  –واهللا أعلم  −والذي ظهر يل بعد 

تيمية يف الصارم املسلول , وهذا التقرير يتبني بـام  كام قرر هذه اإلمام ابن رسول اهللا 
 ييل:
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كفر باإلمجاع عىل أي وجه كـان وقـول األنصـاري ( أن  األول/ أن سب النبي 
بأنه حمـايب البـن عمتـه , ومـا كـان  كان ابن عمتك ) فيه نسبة الظلم إىل رسول اهللا 

واألدلـة فيـه وكفـر  السـاب أمـر مسـتيقن  كذلك فهو سب وانتقاص لرسـول اهللا 
صحيحة رصحية فام كان ظاهره خيالفه أول فإن الصحيح الرصيح ال يرد بغري الرصـيح 

. 
 مل يقتله ألن هذا حقه وله التنازل عن حقه . الثاين/ أن رسول اهللا 

نَّ  جَ ـرِ يُخْ ةِ لَ ينـَ ا إِىلَ املَْدِ نـَ عْ جَ ـئِنْ رَ الثالث/ أن مجعاً من املنافقني ومنهم القائلون (لَ
َعَ  لَّ ) مل يطالب رسول اهللا األْ َذَ ا األْ نْهَ بأن جيـددوا إسـالمهم ألهنـم منـافقون ومل  زُّ مِ
 ألنه حقه وال يريد الناس أن يتحدثوا أن حممداً يقتل أصحابه . ميقتله

الرابع/ جياب عىل كونه بدرياً وأن أهـل بـدر معصـومون مـن أن يكفـروا بأحـد 
 جوابني:

  ابن تيمية .اإلمام ة قد ضعفها ضعيف كونه بدرياً  أحدها: أن زيادة
وثانيها: أنه صار بدرياً بعد ذلك وهذه القصة قبل بدر كـام ذكـر هـذين اجلـوابني 

كام يف  فـتح البـاري  للوجه األول ورصح بالوجه الثاين الداوديأشار شيخ اإلسالم و
 ) .٣٦/  ٥البن حجر (

 ) ٥٣٢, ٥٢٦, ٢٤٥, ٢٤٣, ٢٣٨,٢٤٠/ ١ينظر من الصارم املسلول (
الدليل الثاين / من حديث أيب سعيد اخلدري قال بعث عـىل بـن أيب طالـب وهـو 
باليمن إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم بذهيبة فقسمها بني أربعة فقال رجـل يـا رسـول 

ويلك ألست أحق أهل األرض أن يتقي اهللا ثم وىل الرجـل فقـال  "اهللا: اتق اهللا فقال  
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 "أرضب عنقه? قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم :خالد بن الوليد يا رسول اهللا أال 
, قال خالد: وكم من مصلٍ يقول بلسـانه مـا لـيس يف قلبـه , "ال لعلَّه أن يكون يصيل 

إين مل أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس وال أشق  "فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم:
 احلديث . "بطوهنم 

حكم رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم وجه الداللة: أن هذا الرجل اعرتض عىل 
ره الرسول صىل اهللا عليه وسـلم ,  جاً ومل يكفِّ رَ ومل يرض به ويسلِّم , ووجد يف نفسه حَ
وامتنع عن قتله خشية أن يكون مصلياً ولو كان واقعاً يف أمرٍ كفريٍّ مل تنفعه صالته ألن 

هام , وأيضاً مما يدل عـىل الرشك والكفر األكربين حيبطان األعامل , فال تنفع الصالة مع
أن الرجل مل يقع يف أمر كفري عند رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم أن خالـداً أراد أن 
حييله عىل أمر كفري خفي يف القلب فلم يرتض هذا رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم 
لم ولو كان قوله كفراً لتمسك به خالد بن الوليد وملا قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـ

قـد  –املدعى أنه مكفـر –ألن هذا القول  ": إين مل أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس .. 
ظهر منه , ومما يوضح أن هذه الكلمة ليست كفراً أنه ثبت يف الصحيحني عـن عائشـة 
أن أزواج النبي صىل اهللا عليه وسلم جئنه يناشدنه العدل يف بنت أيب قحافة , ومل يكـن 

 .  هذا منهن كفراً
أن هذا الرجل كفر وارتد بمقولته هذه, ألنـه سـب  –واهللا أعلم  –ر يل بعد ثم ظه
ملا قال: اعدل يا حممد . فمقتىض هذه املقولة نسـبة الظلـم إىل رسـول اهللا  رسول اهللا 
 . ــه بالعــدل , ومــا كــان كــذلك فهــو كــافر باإلمجــاع ــذا طالب ويف لفــظ الســيام ل

 ): ما عدلت.٤٦٦٧للبخاري(
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وكفـر  السـاب أمـر مسـتيقن  سب وانتقاص لرسـول اهللا  وما كان كذلك فهو
واألدلة فيه صحيحة رصحية فام كان ظاهره خيالفه أول فإن الصـحيح الرصـيح ال يـرد 

 بغري الرصيح .
 

واجلواب عىل كون الصالة مانعاً من تكفريه فيدل عىل إسالمه هو أن الرجل حمسوب 
حتى ال يتحدث  ": ام قال من املصلني فقتله يفتن الناس ويصدهم عن الدين ك

فتكون الصالة مانعاً من قتله ال تكفريه . هذا خالصة  "الناس أن حممداً يقتل أصحابه 
) فقال: و مثل هذا الكالم ال ٢٣٦/  ١( − ما قرره شيخ اإلسالم يف الصارم املسلول 

سلم ألنه ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحد و إنام مل يقتله النبي صىل اهللا عليه و 
كان يظهر اإلسالم و هو الصالة التي يقاتل الناس حتى يفعلوها و إنام كان نفاقه بام 
خيص النبي صىل اهللا عليه و سلم من األذ و كان له أن يعفو عنه و كان يعفو عنهم 
تأليفا للقلوب لئال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه و قد جاء ذلك مفرسا يف 

 لها ا.هـهذه القصة أو يف مث
وقويل قبل: وأيضاً مما يدل عىل أن الرجل مل يقع يف أمر كفري عند رسول اهللا صىل اهللا 

 عليه وسلم أن خالداً أراد أن حييله عىل أمر كفري خفي يف القلب ...ا.هـ 
فيقال: إن هذا الكالم حمتمل هلذا االحتامل وحمتمل أن خالداً أراد تأصيالً عاماً وهو أنه 

تأصيالً عاماً أنه  ل من صىل يكون صادقاً يف صالته . فأجابه رسول اهللا ال يلزم أن ك
مل يؤمر أن ينقب عام يف قلوب الناس. وهذا االحتامل وإن كان مرجوحاً لكن بداللة أن 

 كالمه سب مكفر , واإلمجاع عىل أن الساب كافر رجح هذا االحتامل املرجوح .
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ب المراجعة في االجتھاد الدنيوي ألن وال يصح أن يقال إن قوله ( اعدل ) من با

فھم نسبته إلى عدم العدل وھو الظلم لذا غضب ال سيما وقد حكم  رسول هللا 
  أنه يخرج من ضئضئه الخوارج ، فھذا يدل على سوئه وسوء فعله .

ثم لو كان مريداً بذلك المراجعة في األمور االجتھادية العتذر بھذا حتى ال 
  .  يغضب عليه رسول هللا 

 
وقويل: ومما يوضح أن هذه الكلمة ليست كفراً أنه ثبت يف الصحيحني عن عائشة... 

 ومل يكن هذا منهن كفراً ا.هـ
هذا االستدالل  ال يصح بحال وذلك أن العدل الذي يناشدنه أزواج النبي صىل اهللا 

لنووي عليه وسلم مما مل يوجبه اهللا وتركه ليس ظلامً وهو العدل يف حمبة القلب , قال ا
) : معناه يسألنك التسوية بينهن يف حمبة القلب وكان ٢٠٥/  ١٥يف رشحه  عىل مسلم (

صىل اهللا عليه و سلم يسوي بينهن يف االفعال واملبيت ونحوه وأما حمبة القلب فكان 
حيب عائشة أكثر منهن وأمجع املسلمون عىل أن حمبتهن ال تكليف فيها وال يلزمه 

رة ألحد عليها إال اهللا سبحانه وتعاىل وإنام يؤمر بالعدل يف التسوية فيها ألنه ال قد
 األفعال  ا.هـ

 
الدليل الثالث / ما رو الشيخان عن أنس بن مالك أن ناساً من األنصـار قـالوا 
يوم حنني حني أفاء اهللا عىل رسوله من أموال هوازن ما أفاء فطفق رسول اهللا صـىل اهللا 

ملائة من اإلبل فقالوا يغفر اهللا لرسـول اهللا يعطـي عليه وسلم يعطي رجاالً من قريش ا
ويف رواية ملا فُتحـت مكـة قسـم الغنـائم يف قـريش  "قريشاً وسيوفنا تقطر من دمائهم 

  " …فقالت األنصار إن هذا هلو العجب إن سيوفنا تقطر من دمائهم 
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 وجه الداللة / أن هؤالء استنكروا فعل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ووجـدوا
رهم صىل اهللا عليه وسلم .  يف أنفسهم حرجاً ومل يكفِّ

أن كالم هذا األنصاري ليس اعرتاضاً عىل رسول اهللا  –واهللا أعلم  –ثم ظهر يل بعد 
  وإنام من باب املراجعة يف االجتهاد يف األمور الدنيوية , قال ابن تيمية يف الصارم

هم اجلمهور ـ مل يتكلموا بيشء  ): و ذوو الرأي من القبيلتني ـ و١٩٧/  ١املسلول (
أصال بل قد رضوا ما آتاهم اهللا و رسوله و قالوا : حسبنا اهللا سيؤتينا اهللا من فضله و 
رسوله كام قالت فقهاء األنصار [ أما ذوو رأينا فلم يقولوا شيئا ] و أما الذين تكلموا 

ام يقسم املال من أحداث األسنان و نحوهم فرأوا أن النبي صىل اهللا عليه و سلم إن
ملصالح اإلسالم و ال يضعه يف حمل إال ألن وضعه فيه أوىل من وضعه يف غريه و هذا 

 مما ال يشكون فيه 
و كان العلم بجهة املصلحة قد تنال بالوحي و قد تنال باالجتهاد و مل يكونوا علموا  

ن من كره ذلك أن ذلك مما فعله النبي صىل اهللا عليه و سلم و قال : إنه بوحى من اهللا فإ
 أو اعرتض عليه بعد أن يقول ذلك فهو كافر مكذب 

و جوزوا أن يكون قسمه اجتهادا و كانوا يراجعونه يف االجتهاد يف األمور الدينوية  
املتعلقة بمصالح الدين و هو باب جيوز العمل فيه باجتهاده باتفاق األمة و ربام سألوه 

جهه يتفقهوا يف سننه و يعلموا علتها و كانت عن األمر ال ملراجعته فيه لكن ليتثبتوا و
املراجعة املشهورة منهم ال تعدو هذين الوجهني : و إما لتكميل نظره صىل اهللا عليه و 
سلم يف ذلك إن كان من األمور السياسية التي لالجتهاد فيها مساغ أو ليتبني هلم وجه 

  تفقه فيه ا.هـذلك إذا ذكر و يزدادوا علام و إيامنا و ينفتح هلم طريق ال
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ولقائل أن يقول : إذا كانت اآلية نزلت فيمن كفر كفراً أكبر ، فھي إذاً في نفي 

  اإليمان بالكلية بحيث من نفي عنه يكون كافراً .
وجواب ھذا أن يقال: إن اآلية كما تقدم في نفي كمال اإليمان الواجب وكون من 

ية لنفي أصل اإليمان ، نزلت فيه نفي عنه كل اإليمان فال يلزم أن تكون اآل
وذلك أن من نزلت فيه نفي عنه أصل اإليمان ألمر غير ترك التحكيم أال وھو 

، ومن لم يكن كذلك فينفي عنه كمال اإليمان الواجب ال أصله  سب رسول هللا 
  لما تقدم بيانه في أن اآلية في نفي كمال اإليمان الواجب .

والقواعـد ٥٣٠/ ٢٢) (وانظـر ( ٧/٣٧(  لذا قال ابن تيمية كام يف جممـوع الفتـاو (
) : واملقصود هنا أن كل ما نفاه اهللا ورسوله من مسمى أسـامء األمـور ٦١النورانية ص

الواجبة كاسم اإليامن واإلسالم والدين والصالة والصيام والطهارة واحلج وغري ذلك 
رَ  فإنام يكون لرتك واجبٍ من ذلك املسمى ومن هذا قوله تعاىل  ونَ فَال وَ نـُ مِ ؤْ بِّكَ ال يُ

وا  ـلِّمُ سَ يُ ـيْتَ وَ ا قَضَ ـَّ جـاً ممِ رَ مْ حَ ـهِ سِ نْفُ وا يفِ أَ ِـدُ مَّ ال جيَ مْ ثُ يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيامَ شَ مُ َكِّ تَّى حيُ حَ
لِيامً  فلام نفى اإليامن حتى توجد هذه الغايـة دل عـىل أن هـذه الغايـة فـرض عـىل  تَسْ

 .٤. هـ ا …الناس, فمن تركها كان من أهل الوعيد 
) .: فمن مل يلتزم حتكيم اهللا ورسوله فيام ٥/١٣١وقال ابن تيمية يف منهاج السنة (

شجر بينهم فقد أقسم اهللا بنفسه أنه ال يؤمن , وأما من كان ملتزماً حلكـم اهللا ورسـوله 
 باطناً وظاهراً , لكن عىص واتبع هواه , فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة . وهذه اآليـة 

رَ  نُونَ ... فَال وَ مِ ؤْ ممـا حيـتج هبـا اخلـوارج عـىل تكفـري والة األمـر الـذين ال  بِّكَ ال يُ
حيكمون بام أنزل اهللا , ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكـم اهللا. وقـد تكلـم النـاس بـام 

 يطول ذكره هنا , وما ذكرته يدل عليه سياق اآلية .ا.هـ
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دي  قال المكفِّر : إن عن دليل ف ذا ال دع عنك االستدالل بھ

 ً الى دليالً ثالثا ه تع אאأال وھو قول
אאאא

אא 
ةو ه الدالل ى  :ج اكم إل دون التَّح ونھم يري افقين لك م صاروا من أنھ

 ً    .الطاغوت وجعل إيمانھم مزعوما
ا ُيستعمل في  ر م ان وأكث عم لغت عم والزُّ قال ابن الجوزي :" والزَّ

  .١ا.ھـ  .قول ما ال تتحقق صحته
ِع إ قال المفسِّق : ر الواق ن ھذه اآلية عاريُة الداللة عن تكفي

  وذلك يتضح من أوجه :  ،ما أنزل هللا في الحكم بغير 
  :  أن اآلية محتملٌة ألمرين :  الوجه األول

ً لكونھم أرادوا الحكم بالطاغوت  -١ أن إيمانھم صار مزعوما
  وھذا ما تمسكت به .

وم -٢ ان المزع ل اإليم فات أھ ن ص افقين  –أن م ونھم  –المن ك
صفاتھم ال  يريدون التحاكم للطاغوت ومشابھة المنافقين في صفٍة من

ر ب الكف ابه ،  ٢توج د ش زل هللا فق ا أن ر م م بغي ن حك ذا م ى ھ فعل
دليل آخر  ر إال ب ذا ال يوجب الكف المنافقين في صفٍة من صفاتھم وھ

افراً فكمن شابه المنافقين  ال في في الكذب لم يكن ك وارد االحتم إذا ت
ذا األمر لكون ا ر بھ م يكف ألصل أمٍر بين كونه مكفِّراً أو غير مكفِّر ل

ھو اإلسالم فالنـتيجة أنه ال يصح تمسكك باآلية في التكفير لكونھا من 
  المحتمل .

                                                 
١Fאא٢L١٢٠KE 
٢אאFא٥L٩٩KE 
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اني ه الث ت  الوج اغوت وليس م بالط دون الحك ؤالء يري : أن ھ
ر  ه الكف ر ب افي الكف ي إرادةٌ تن ل ھ ًة ب ذه إرادًة مطلق م ھ إرادتھ

ره  االعتقادي ر بالطاغوت فال شك في كف د وجوب الكف ومن لم يعتق

ر الى  الكف ال تع ر ق א  األكب
א    

ى  ومتھم إل ي خص اكموا ف دون  أن يتح ر :" يري ن جري ال اب ق
ه ويرضون  ن قول ه ويصدرون ع ن يعظمون ى م ي إل اغوت يعن الط

يكفروا به يقول وقد أمرھم أن بحكمه من دون حكم هللا وقد أمروا أن 
وا أمر هللا  ه فترك ذي يتحاكمون إلي ه الطاغوت ال يكذبوا بما جاءھم ب

   ١واتبعوا أمر الشيطان" ا. ھـ
ا  ال إن اإلرادة ھن ق اإلرادة فُيق ى مطل ا عل فإن أبيت إال أن تحملھ

ة  ور المحتمل ي األم ون ف ر ال يك ُت والكف َت وقل ا قل ٌة لم ا  -محتمل كم
  -سبق 

ــال ا ــر ق ك :لمكفِّ عإلي دليل الراب الى ال ال تع    ق
   

Kأن طاعة غير هللا في األحكام الوضعية شرك :وجه الداللة 
ق  اذا أراك قال المفسـِّ ا أخي  –: لم د سبق  –ي نسيت ؟ ق

رًة بيان أن ھذه اآلية راجعٌة إلى التحليل والتحريم ثم إياك أن تن سى م

Eאאא  Eثانيًة فتستدلَّ بقوله تعالى 
  ين التشريع وزعم ا من جمع ب فقد سبق الكالم عنھا وأن المراد بھ

مى  و المس ريم وھ ل والتح ى التحلي ؤداه إل ذي م دين ال ن ال ذا م أن ھ
  بالتبديل . 
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دليل الخامسWقال المكفِّـر  الى  ال ه تع  قول
א  

ھل ھؤالء الذين يحكمون  –يا أخي  -انتظر  قال المفسِّق :
ه في  وا مشاركين ل م هللا حتى يكون ذا حك بغير ما أنزل هللا يقولون ھ
ٌر ال  وضع حكمه سبحانه وتعالى ؟ إن كانوا كذلك فقد سبق أن ھذا كف
ة .  يھم باآلي تدالل عل ال يصح االس ذلك ف وا ك م يكون ه وإن ل ك في ش

    !فتأمل
عدي رحمن الس د ال يخ عب ال الش وني :ق م الك مل الحك ذا يش " ھ

دراً  ه قضاًء وق ي خلق اكم ف ه الح ديني فإن م الشرعي ال دري والحك الق
  . ١ا. ھـ …وخلقاً وتدبيراً والحاكم فيھم بأمره ونھيه وثوابه وعقابه 

م هللا ر فحك ه أو غي اً ل بحانه محب ان هللا س واًء ك ع س وني واق  الك
د  ه ومن اعتق محٍب كاإلرادة الكونية وھذا بال شك  ال أحد يشاركه في

ر إذ ع في الشرك األكب د وق ذا فق ه أن أحداً يشارك هللا في ھ سوى  إن
م  ا الحك ة أم ا وھو شرك في  الربوبيَّ غير هللا با في أمٍر خاٍص ب

ا سبق فإن، الشرعي  ٌر كم  ، أريد به التحليل والتحريم فھذا الشك كف
رافوإن أريد مخالفة أمر هللا مع  يس  االعت ه ل ذا الشك أن أ فھ بالخط

ذنوب  اقي ال ا ھو الحال في ب رين ، كفراً كم الخوراج مكف ا ك وإال كن
ال يصح لك االستدالل بھذه اآلية  –يا صاحبي  –بالذنوب فألجل ھذا 

  .  

دليل السادسا قال المكفِّر : الى  ل ه تع א قول
א ة ه الدالل اً  :وج عوا أحكام ذين وض ؤالء ال أن ھ

 ً .أكبر  وضعية نازعوا هللا في أمر خاٍص به سبحانه فيكون شركا 
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ق : ول نفسه في  قال المفسـِّ دليل ھو الق ذا ال ول في ھ الق
ديني الد دري والشرعي ال ليل الذي قبله إذ الحكم ھنا يشمل الكوني الق

ين  وني والشرعي  –قال ابن تيمية :" وقد يجمع الحكم ل  –أي الك مث

    ١ا. ھـ א ما في قوله تعالى 

ذھب  اب م ذا الب يِّ ھ ن خف ون م ن أن يك اطبي :" ويمك ال الش وق

الى الخوارج في زعمھم أن ال ه تع يم استدالالً بقول א  تحك
   فإنه مبنيٌّ على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فال يلحقه تخصيٌص

الى    א فلذلك أعرضوا عن قوله تع

دة   …א ه ولوق اً قاع وا تحقيق و علم وإال فل

ار  ى اإلنك رعوا إل م يس ه الخصوص ل راد ب وم ُي ي أن العم رب ف الع
  .٢ھـ  .ا… ولقالوا في أنفسھم : لعلَّ ھذا العام مخصوٌص فيتأولون 

دليل السابع قال المكفِّـر: الى  ال ه تع אא قول
א …  

ة ه الدالل ادھم  : وج اءھم وعبَّ اعوا علم ا أط اب لم ل الكت أن أھ
  وصفھم هللا بأنھم اتخذوھم أرباباً من دون هللا . 

  :أن طاعة ھؤالء ال تخرج عن حالتين قال المفسِّق :
ذا   ريم وھ ل وال تح دون تحلي ي معصية هللا ب اعتھم ف ى : ط األول

ه تكف زم من اً وإال لل راً قطع م ليس كف ذنوب والمعاصي ألنھ ر أھل ال ي
  أطاعوا ھواھم في معصية هللا سبحانه وتعالى . 

                                                 
١Fא٢L٤١٣KE 
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ر مخرٌج  الثانية : طاعتھم في التحليل والتحريم وھذا الشك أنه كف
  .١من الملة كما سبق ذكره في تحرير محل النزاع

امنWقال المكفِّر  دليل الث الى  ال ه تع א قول
א  

الفوا  :وجه الداللة الى فخ ر هللا سبحانه وتع أن ھؤالء تحاكموا لغي
  ما أمر هللا جل وعال به .
ة أن ھؤالء Wقال المفسِّق  د أنمل و بقي لست أختلف معك ول

م من حاال يٍم وأنھ كمين بغير ما أنزل هللا آثمون وواقعون في ذنٍب عظ
ا وضعفھ ة أمتن ٍر إال أسباب ھزيم يھم بكف م عل ي أن أحك يس ل ا لكن ل

ٌر  –ألن التكفير حٌق  سبحانه ؛ بدليٍل  ا في   -كما ھو متقرِّ وغاية م
يھم ال ه يجب عل دليل أن ذا ال نة رسول هللا  رجوعھ اب هللا وس ى كت إل

صلى هللا عليه وسلم  وليس فيه الحكم بكفرھم مطلقاً عند ترك ذلك . 
أن البحث انتھى فال زالت  –أخي  يا –ال تظن : قال المكفِّر

  عندي أدلٌة من السنة واإلجماع والعقل. 
אא سبب نزول قوله تعالى :  أََلْم َتَر إَِلى الَِّذيَن َيْزُعُموَن

ُھْم آَمُنوا ِبَما أُْنِزَل إَِلْيَك  افقين  :قال الشعبي أَنَّ ين رجل من المن كان ب
د ورجل من اليھود خصومة فقال ال ى محم صلى  –يھودي نتحاكم إل

افق نتحاكم  –هللا عليه وسلم  ألنه عرف أنه ال يأخذ الرشوة وقال المن
ي  اً ف ا كاھن ا أن يأتي وة ،  فاتفق ذون الرش م  يأخ ه أنھ ود لعلَّم ى اليھ إل

אא جھينة فيتحاكما إليه فنزلت اآلية 
 …٢.  

                                                 
١Fאאא٧L٧٠אEK 
٢Fא٥L٩٧KE 
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ه ال من إ قال المفسِّق : ر ال يصح االستدالل ب ذا األث ن ھ
ند وھو واضٌح  ان ضعف الس جھة اإلسناد وال المتن ولعلَّي أكتفي ببي

ع الضعيف .اكون األثر منقطعاً وھو من أنويالشعبي تابعي ففإن  
اك سبب ن قــال المكفِّــر : ين ھن و أن رجل زول آخر وھ

ال  لم وق ه وس ى النبي صلى هللا علي ع إل ال أحدھما: نتراف اختصما فق
ه أحدھما  ذكر ل ر ف ى عم ا إل م ترافع ن األشرف ث ى كعب ب اآلخر إل
ذلك  لَّم أك ه وس م يرض برسول هللا صلى هللا علي ذي ل ال لل القصة فق

?قال نعم فضربه بالسيف فقتله 
ق : ر قال المفسـِّ ذا األث ل ھو أشد  إن ھ ال يصح أيضاً ب

ضعفاً من الذي قبله إذ ھو من طريق الكلبي عن أبي صالح باذام عن 
  فقد جمع ھذا السند بين كذاب ومتروك وانقطاع .   ١ابن عباس به

ان  ٢ھناك سبب نزول قال المكفِّر : ال ك اس ق ن عب عن اب
ه فتنأ افرون إلي ا يتن ود فيم ين اليھ افر بو بردة األسلمي كاھناً يقضي ب

الى  أنزل هللا تع  א   ..إليه أناٌس من المسلمين ف

.  اآلية  
   .٣رجاله رجال الصحيح قال الھيثمي: 

  . ٤وقال الحافظ : إسناده جيد
وادعي ه ١وقال الشيخ مقبل ال ه لكن ا وجدت ترجمت : شيخ الطبراني م

  ند الواحدي  ا . ھـ  قد تابعه إبراھيم بن سعيد الجوھري ع

                                                 
١אאא١٠٧–١٠٨א

F٢אL٢٤٢KE 
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ة الكلبي عن أبي  ر الشعبي ورواي د أث ذا يزي زول ھ وصحة سبب الن
  صالح عن ابن عباس ضعفاً .

  فبھذا يتبين صحة إسناده فما قولك فيه ؟  
ق : لِّم  قال المفسـِّ م أس ر لكن ل ذا األث د سلمت بصحة ھ ق

  بداللته على ما نحن فيه وذلك لما يلي: 
ؤالء / ١ وا أن ھ ذين أت ردةال ا ب ياق  أب ه س دل علي ا ي افقون كم من

يس تحاكمھم  رة صفة من صفاتھم ول ة ذاك م تكون اآلي اآليات فمن ث
ل  ن قب ان م ون اإليم م يزعم ل ھ ون ب ونھم يزعم ي ك بب ف و السَّ ھ
ات أن  اً إال بإثب التحاكم فعليه من شابه المنافقين في صفٍة لم يكن منافق

  و ؟ ھذه الصفة مكفرةٌ بنص خارجيٍّ آخر فأين ھ
زل هللا أ / ٢ ا أن ر م ى غي اكم إل دون التح ر يري ؤالء النف ن ھ

د  وإرادتھم ھذه ليست مطلقًة بل إرادةٌ تنافي الكفر ذي يع بالطاغوت ال
ان ، ان اإليم ن أرك اً م ه ركن ر ب َر وجوب  الكف م َي ن ل وال شك أن م

  .  -كما سبق –الكفر بالطاغوت فھو كافر 
ه الزٌم ال تقول به أنت وھو أن أن استداللك بھذا األثر يلزم من/ ٣

 Kتكفِّر من لم يحكم بما أنزل هللا ولو في مسالٍة واحدٍة 

رھم عن الدليل العاشر:  قال المكفر ا رواه الخمسة وغي : م
ال:" لقيت  د  –البراء بن عازب ولفظه عند أبي داود والنسائي ق وعن

ال: بعث –النسائي أصبت  د؟ ق ن تري ه أي ني عمي ومعه راية ، فقلت ل
أمرني أن  ه ف رأة أبي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى رجل نكح ام
ة للنسائي  أضرب عنقه وآخذ ماله " وعند الترمذي وابن ماجه ورواي
ن  ة ب أنه " خاله " .  ، وأخرجه النسائي والطحاوي من حديث معاوي
د صراحة  ا يفي قرة عن أبيه وفيه " وأصفى ماله " ففي ھذا الحديث م

ه ، فكيف بأن الرجل  قتل كافراً ألنه أخذ ماله وھذا بمجرد عمل عمل
اس  زم الن اكم ، ويل ه مح ع ل زل هللا ، ويض ا أن ر م م بغي ن يحك بم

  بالرجوع إليھا ؟ أو بمن يضع الربا ويحميه ؟ وھكذا...
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رة  قال المفسق : ن ق ة ب ة معاوي ذا الحديث من رواي إن ھ
ه  -١عن أبيه عن جده صحيح ، صححه اإلمام يحيى بن معين وكفى ب

ام  د من  –من إم ل الب دعوى ب وت ال لكن ثبوت الحديث ال يكفي لثب
ة  وت الدالل ً –ثب ا ا  -أيض ي ادعيتھ دعوى الت ي  –وال ا أخ دل  –ي ال ي

اً ،  عليھا الحديث ألبته ، وذلك أن الحديث في حق من استحل محرم
زواج ،  د ال ا بعق فإن ھذا الرجل المتزوج بامرأة أبيه قد استحل فرجھ

يس  وفرق ا حرام ول بين الزنى بامرأة األب وتزوجھا ، فإن الزنى بھ
رج محرم ؛ ألن  ة استحالل ف ر من جھ ا فھو كف زوج بھ كفراً أما الت

  الزواج معناه جعل فرجھا حالالً وھذا بخالف الزنى. 
ويف مسائل اإلمام أمحد قال ابنه صالح : قلت الذي تزوج امرأة أبيه 

  ٢ا عىل استحالل يقتل إذا عرس .أو أمته يستتاب ? قال : ال هذ
وحترم بنته من الزنا قال اإلمام أمحد يف رواية وقال اإلمام ابن تيمية : 

أيب طالب يف الرجل يزين بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها فاستعظم ذلك وقال 
وقال أبو العباس كالم أمحد  −ثم قال  – عليه القتل بمنزلة املرتديتزوج ابنته 
ـدَّ الزنـى وذلـك أنـه يقتيض أنه أو جب حد املرتد السـتحالل ذلـك , ال حَ

 ٣ا.هـ استدل بحديث الرباء وهذا يدل عىل أن استحالل هذا كفر عنده

                                                 
١Fאא٥L١٥אאEאא

Fא١L٣٧٤FאאאE٢L٣٤٦KE 
  ) .٣/١٣١مسائل صالح ( ٢
  ٣٦٠االختيارات الفقهية  ص ٣



  حيدتبـديـد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التو

   

٩٦    

وأيضا حديث ابى بردة بن نيار ملا بعثه النبى إىل من  وقال ابن تيمية:
ختميس املال دل عىل تزوج امرأة ابيه فامرة ان يرضب عنقه وخيمس ماله فإن 

 ا.هـ ١كافرا ال فاسقا وكفره بأنه مل حيرم ما حرم اهللا ورسوله أنه كان
  

ل  ا فع ل م زوج ، فع ك المت و أن ذل اوي: وھ ر الطح و جعف ال أب ق
ذلك  ذلك ، على االستحالل ، كما كانوا يفعلون في الجاھلية ، فصار ب
ل  ا يفع ه م ل ب لم أن يفع ه وس أمر رسول هللا صلى هللا علي داً ، ف مرت

  ٢بالمرتد ا.ھـ
ھو إجماع العلماء على  :عشرالحادي  : الدليلل المكفِّر قا

  كفر من حكم بغير ما أنزل هللا وجعله قانوناً 
الوقد حكى اإلجماع الحافظ ابن كثير  ٌة فق ه مخالف ك كل :" وفي ذل

يھم الصالة والسالم فمن  اء عل اده األنبي ى عب ـزلة عل لشرائع هللا المن
ن د ب ى محم زل عل م المن رع المحك رك الش اء  ت اتم األنبي د هللا خ عب

ى  ر فكيف بمن تحاكم إل وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كف
  ٣الياسق وقدمھا عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ا. ھـ

ين  قال المفسِّق : ع الياسق مع ر وواق إن معرفتنا بحال التت
ذي  ديل ال ھو على فھم ھذا اإلجماع المحكي وذلك أنھم وقعوا في التب

  التحليل والتحريم 
قال ابن تيمية :"إنھم يجعلون دين اإلسالم كدين اليھود والنصارى 
م  وأن ھذه كلھا طرق إلى هللا بمنزلة المذاھب األربعة عند المسلمين ث

                                                 
  )٩٢-٢٠/٩١مجموع الفتاوى( ١
٢Fא٣L١٤٩אאאאE٣٦٠K 
٣Fאאא١٣L١٢٨KE 
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ن  رجح دي نھم من ي ن النصارى وم ود أو دي منھم من يرجح دين اليھ
   ١المسلمين ا.ھـ

ون جن م يعظم ف أنھ ة كي ن تيمي ين اب د ب ه وق ان ويقرنون ز خ ك
ضطرار من :" ومعلوم باال -ثم قال  - صلى هللا عليه وسلمبالرسول 

اع  لمين أن من سوغ (أي جوز ) اتب ع المس اق جمي ن اإلسالم باتف دي
ر  اب وكف بعض الكت غير دين اإلسالم فھو كافر وھو ككفر من آمن ب

  ببعض الكتاب ا.ھـ 
اجٌع إلى التحليل ومما يدل على أن اإلجماع الذي حكاه ابن كثير ر

ر نفسه :" ن كثي ى من خرج عن  والتحريم ما قاله اب الى عل ينكر تع
ر ى كل خي ا ، حكم هللا المشتمل عل ى م َدَل إل اھي عن كل شر وَع الن

سواه من اآلراء واألھواء واالصطالحات التي وضعھا الرجال بال 
ن  ه م ون ب ة يحكم ل الجاھلي ان أھ ا ك ريعة هللا كم ن ش تند م مس

ه  الضالالت م ب ا يحك والجھاالت مما يضعونھا بآرائھم وأھوائھم وكم
ذي  ز خان ال ْم جنكي أخوذة عن َملِِكِھ ة الم ار من السياسات الملكي التت
وضع لھم الياسق وھو عبارةٌ عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسھا 
ا  ة اإلسالمية وغيرھ ة والنصرانية والمل من شرائع شتى من اليھودي

ه وفيه كثير من األحك ام أخذه من مجرد نظره وھواه فصارت في بني
افر يجب  نھم فھو ك ك م شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم فمن فعل ذل
ل وال  م سواه في قلي م هللا ورسوله فال يحك ى حك قتاله حتى يرجع إل

    ٢كثير . ا .ھـ
وقال أحمد بن علي الفزاري القلقشندي : ثم الذي كان عليه جنكيز 

دين وجرى اج ياسة  خان في الت ى منھ د ه الجري عل ه بع ه أعقاب علي
التي قررھا ، وھي قوانين ضمنھا من عقله وقررھا من ذھنه ، رتب 

                                                 
١אF٢٨L٥٢٣FאKE٢٨L

٥٢٠ J٥٢٧KE 
٢F٣אL١٣١KE 
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ريعة  ا الش ل منھ ق القلي ا واف دوداً ربم ا ح دد فيھ اً وح ا أحكام فيھ
  .   ١ا.ھـ….المحمدية وأكثره مخالف لذلك سماھا الياسة الكبرى 

تيمية وغيرھما يتضح   فمن كالم ابن كثير وشيخه أبي العباس ابن
م  ل والتحريم أي تجويز حك أن اإلجماع المحكيَّ فيمن وقع في التحلي
ألتنا  ى هللا ومس غير حكم هللا إذ جعلوا الياسق كدين اإلسالم موصالً إل
راف بالعصيان ال  زل هللا مع االعت ا أن ر م م بغي يمن حك المطروحة ف

  لرضوان .مع القول بأنه جائز ال محظور فيه أو بأنه طريق ل
ه  قال المكفِّـر : اب هللا وھو قول يالً من كت ذكرت دل د ت ق

  . אא تعالى 

ه ال Wقال المفسِّق  ة أو وصفه ب ى الجاھلي إضافُة الشيء إل

راً  ون كف م ال يك ن ث ر فم ى الكف دل عل ى  ي ارجي داٍل عل دليٍل خ إال ب
لَّم ألبي ذر "  ه وس ول رسول هللا صلى هللا علي ك ق الكفر ويوضح ذل

ة " ك جاھلي رٌؤ في ك ام ه  إن ق علي ك  متف ي مال ديث أب ي ح ال ف وق
ونھن  ة ال يترك األشعري عند مسلم " أربع في أمتي من أمر الجاھلي

 " …  

ه   ن سالم " أال تسمع قول د القاسم ب و عبي ال أب א ق
  زل هللا وھو ا أن ر م م بغي د أھل التفسير أن من حك ه عن تأويل

ة ا ھو أن أھل  ، على ملة اإلسالم كان بذلك الحكم كأھل الجاھلي وإنم
  .   ٢الجاھلية كذلك كانوا يحكمون ا . ھـ

                                                 
١F٤אL٣١٠ J٣١١EKאאאא،

–א–
אאאKא 

٢٤٥אK 
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ذا  قال المكفِّر : ل ھ م العق سلَّمت لك بما ذكرَت ولكن بحك
ل  رنج أالالرج ام اإلف م بأحك رع ويحك ي الش ذي ينحِّ افراً  ال ون ك يك

ى استحالله؟ وإال  دل عل ذا ي ه ھ ر اإلعراض وفعل ي كف ع ف ه وق لكون
  لماذا يترك أحكام رب األرباب ؟ 

لم لكونك تصف  قال المفسِّق : ذا المس ر ھ د تكفي إنك تري
ر إعراض  ه كف ه بأن فعله بأنه كفُر إعراض . وأرجو قبل وصفك فعل

راض أن  و اإلع ذي ھ راض ال ر اإلع ابط كف راً لض ون مستحض تك
االة بالرسول بالكلية عن أصل الدين  ه  أو عدم المب دين فال يحب وال

وال يصدقه وال يكذبه وھذا ھو ضابط كفر اإلعراض في وال يبغضه 
قال ابن القيم: وأمـا كفـر اإلعـراض فـأن يعـرض بسـمعه وقلبـه عـن اآليات 

ذبه , وال يواليه وال يعاديه , وال يصغي إىل مـا جـاء الرسول , ال يصدقه وال يك
به ألبته كام قال أحد بني عبد يا ليل للنبي صىل اهللا عليه وسلم : (( واهللا أقول لك 
كلمة . إن كنت صادقاً , فأنت أجل يف عيني من أن أرد عليك . وإن كنت كاذبـاً 

  ١فأنت أحقر من أن أكلمك )) ا.هـ
ينظر فيام جاء به الرسول , وال حيبه وال يبغضه ,  وقال: كفر إعراض حمض ال

  ٢وال يواليه وال يعاديه , بل هو معرض عن متابعته ومعاداته ا.هـ
وقال ابن تيمية: ومن أعرض فليس يعتقد ال صدقه وال كذبـه كـافر ولـيس 

  ٣بمكذب ا.هـ

                                                 
  ) .  ١/٣٦٦مدارج السالكين ( ١
  ) .١/٣٣١مفتاح دار السعادة (  ٢
  ) .٢/٦٧٤التسعينية (  ٣
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ر اإلعراض  وعلى ھذا من ترك الحكم بما أنزل هللا لم يقع في كف

زل هللا ألنه لم يت ا أن م بم رك الحك ا إلزامك لمن ت رك جنس العمل أم
دفع  ان محتمالً وال ي ر صحيح وإن ك زاٌم غي بأنه مستحٌل لذلك فھذا إل
م يخرج إال  ين ل دين بيق الدين اليقيني بالكفر المحتمل ألن من دخل ال
بيقيٍن مثله فأين ھو ؟ ثم ھذا يفتح باباً في تكفير أھل المعاصي . فكل 

ذه من يستعظم  ه مستحل لھ افر ألن ه ك معصية يحكم على صاحبھا بأن
د ه إال من مستحل  المعصية إذ فعل ھذه المعصية عظيم ال تكون عن

  لھا .
صلى هللا عليه أال ترى أن صحابة رسول هللا Wقال المكفر 

لم ول هللا  وس اة رس د وف اة بع ن الزك وا ع ذين امتنع رب ال روا الع كف
وا وجعلوھم مر صلى هللا عليه وسلم ونھم جماعة امتنع ك لك دين وذل ت

اركين  ال في الجماعة الت ذا يق ل ھ دين ومث عن شريعة من شرائع ال
  للحكم بشريعة هللا سبحانه .
م  قال المفسق : م ھؤالء ھل ھ اء في حك د اختلف العلم ق

ه هللا –كفار أم غير كفار على قولين ھما روايتان عن أحمد  ،  –رحم
ار  م كف ك أنھ ت أوافق ة وھ، وإن كن ن تيمي رجيح اب يس وذا ت ن ل لك

م  ع من الخوارج ول ال جماعة وق ونھم جماعة إذ القت كفرھم ألجل ك
روا  ،يكفروا باتفاق الصحابة م يكف تن ول ة في الف ار األم ووقع من خي

ان   אאאא وهللا يقول  فأثبت اإليم

رك المجرد  مع ر أيضاً من أجل الت وجود القتال جماعة . وليس الكف
دفعھا  صلى هللا عليه وسلمألن رسول هللا  م ي ذي ل لم يكفر أبا جميل ال

رار  ببه عدم اإلق بخالً وإنما الكفر ألجل عدم التزام ھذا الحكم الذي س
ه ه ويصر ، بوجوب م يترك م ث ر أحد بوجوب حك ع أن يق إذ من الممتن

ر على تركه ح ذا ال يكون إال من غي ل ھ ل فمث د بالقت تى تحت التھدي
ة  –مقر بوجوبھا  ن تيمي يأتي من كالم اب ا س ل  –كم ذا يكون القت فبھ

  دليالً على عدم إقراره بھذا الحكم  ال أنه السبب في تكفيره  فتأمل . 
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ة :وتنبه أن ھذا مطرد في كل حكم شرعي .  ن تيمي ام اب ال اإلم  ق

وا ھ م يقول م والصحابة ل ذا ل ا ، وھ ا أو جاحد لھ ر بوجوبھ ل أنت مق
يعھد عنه الخلفاء والصحابة ، بل قال الصديق لعمر رضي هللا عنھما 

ى رسول هللا   -: ( وهللا لو منعوني عقاالً ـ أو عناقاً ـ كانوا يؤودنھا إل
لقاتلتھم على منعه ) فجعل المبيح للقتال مجرد  -صلى هللا عليه وسلم 
و د الوج ع ال جح رون المن انوا يق نھم ك ف م د روي أن طوائ ب . وق

يعھم سيرة  بالوجوب لكن بخلوا بھا ، ومع ھذا فسيرة الخلفاء فيھم جم
ى  واحدة وھي مقاتلتھم وسبي ذراريھم وغنيمة أموالھم ، والشاھدة عل
ان من أعظم فضائل  ردة . وك يعھم أھل ال قتالھم بالنار وسموھم جم

ا الصديق رضي هللا عنه عندھم أن ثبته  هللا على قتالھم ولم يتوقف كم
رين  ال المق ا قت ه . وأم ى قول وا إل ى رجع اظرھم حت ره فن يتوقف غي

الھم ال – بنبوة مسيلمة ، فھؤالء لم يقع بينھم نزاع في قت م ق ر  -ث وكف
ى  تند إل اق الصحابة المس د ثبت باتف ردة ق ھؤالء وإدخالھم في أھل ال

ادة أن رجالً  : وال يتصورقال و ١ا.ھـنصوص الكتاب والسنة  في الع
يكون مؤمناً بقلبه ، مقراً بأن هللا أوجب عليه الصالة، ملتزماً لشريعة 

لمالنبي  ي األمر بالصالة  صلى هللا عليه وس أمره ول ه ، ي ا جاء ب وم
فيمتنع ، حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمناً في الباطن قط ال يكون إال 

أفعلھا كان ھذا القول مع  ولو قال أنا مقر بوجوبھا غير أني ال ،كافراً 
   ٢ھذه الحال كذباً منه ا.ھـ 

اطن، -رحمه هللا  –وقال  راً بالصالة في الب داً  : فإن كان مق معتق
ل وال يصلي، ى يقت ا حت ى تركھ ع أن يصر عل ا يمتن ذا ال  لوجوبھ ھ

ذا قط في اإلسالم ، ع ھ م يق ذا ل ادتھم ولھ وال  يعرف من بني آدم وع
اك وھو يعرف أن أحداً يعتقد وجو بھا ويقال له : إن لم تصل وإال قتلن

                                                 
د الوھاب  ١ ن عب د ب ه هللا –النقل بواسطة اإلمام محم ه  –رحم د في كتاب مفي

 . ١٧المستفيد في كفر تارك التوحيد ص 
 
٢Fא٧L٦١٥KE 
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يصر على تركھا مع إقراره بالوجوب ، فھذا لم يقع قط في اإلسالم . 
راً  ومتى امتنع الرجل من الصالة حتى يقتل: إن لم يكن في الباطن مق

  . ١فھذا كافر باتفاق المسلمين  ا.ھـ  ،وال ملتزماً بفعلھا بوجوبھا ،
د  فإذا تبين أن تھديد المصر على ترك الطاعة بالقتل وإصراره بع

داً  :يقالف، ذلك على عدم فعل الطاعة دليل على عدم إقراره  لو أن أح
ا من أجل  قوتل على فعل طاعة ولم يفعلھا ال ألجل ذات الطاعة وإنم
ى  يالً عل يس دل ا ل خوفه ممن ھو أقوى منه فھذا ال يكفر ألن القتال ھن

وى عدم إقراره بوجوبھا إذ ھو مقر لكن ذي ھو أق ه خائف من غيره ال
منه وھذا مغاير لمن ترك لذات الطاعة نفسھا وليس ھناك سبب آخر 

ذا  صنفإذ ھذا ال ل ھ ا . ومث كافر ألنه دليل على عدم إقراره بوجوبھ
  يقال فيمن ترك الحكم بما أنزل هللا وقوتل على ذلك فھم صنفان:

رك مع مقاتا/ تاألول ى رك لذات الحكم وھو مصر على الت ه عل لت
افر  ذا ك زل هللا فھ ا أن م بم ة –الحك دم  –وال كرام ى ع ل عل ه دلي ألن

  إقراره بوجوبھا .
ان ا/ ت الثاني ره إذ ھو وإن ك رك الحكم بما أنزل هللا خوفاً من غي

دل  ذا ال ي ل ھ ه فمث وى من و أق ة من ھ وم من جھ ه محك اً إال أن حاكم
  قتاله على أنه غير مقر بالوجوب . وهللا أعلم . 

ا أخي –لكن Wالمكفر  قال ر واحد  –ي د سمعت غي ل ق ، ب

ه ظاھرة اإلرجاءوقرأت لبعضھم  أن  ،٢كسفر الحوالي في كتاب ول ب يق

                                                 
١F٢٢אL٤٨אאאKE٦٣K 
) . ونص كالمـه : جـاء المرجئـة المعاصـرون فقـالوا: إن مـن ٦٩٦-٦٩٥/ ٢( ٢

كـان ال يحكــم بكتــاب اهللا وســنة رســوله صــلى اهللا عليــه وســلم وال يقــيم مــن شــريعة 
لـــه وٕايمانـــًا  اهللا إال جـــزءًا قـــد يقـــل أو يكثـــر ، ال يقيمـــه ألنـــه مـــن أمـــر اهللا وامتثـــاالً 

وما لم نطلع على ذلك فكل أعمالـه هـي علـى سـبيل المعصـية  –ثم قال  –بدينه 
كــل ذلــك معــاص ال تخرجــه مــن اإلســالم مــا لــم نطلــع علــى مــا فــي  –ثــم قــال  –
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قلبه فنعلم أنه يفضل شرعًا وحكمًا غير شرع اهللا وحكمه على شرع اهللا وحكمـه ، 
، وأنــه مســتحل للحكــم بغيــر مــا أنــزل أو يصــرح بلســانه أنــه يقصــد الكفــر ويعتقــده 

اهللا !! فمرجئة عصرنا أكثر غلوًا من جهـة أنهـم لـم يحكمـوا لـه بشـيء مـن أحكـام 
الكفـر ال ظـاهرًا وال باطنــًا ... ا.هــ فالحــظ جعلهـم أشــد غلـوًا مــن المرجئـة األوائــل 

 أشد غلوًا من المرجئة األوائل ، وٕان في هذا –رحمهما اهللا  –فابن باز واأللباني 
  الكتاب عدة شنائع عقدية أذكر بعضها تنبيهًا على غيرها :

أ/ أجمع أهل السنة السلفيون على أن اإليمان يزول بزوال عمـل القلـب ولـو بقـي 
تصــديق القلــب ، ولــم يخــالف فــي ذلــك إال جهــم بــن صــفوان ، ومــن شــذ مــن أهــل 

ن ): فلــيس مجــرد التصــديق بالبــاطن هــو اإليمــا٧/٥٥٠البــدع ، قــال ابــن تيميــة (
عنــد عامــة المســلمين إال مــن شــذ مــن اتبــاع جهــم والصــالحي ، وفــي قــولهم مــن 
السفسطة العقلية والمخالفة فـي األحكـام الدينيـة أعظـم ممـا فـي قـول ابـن كـرام إال 
من شذ من أتباع ابـن كـرام ، وكـذلك تصـديق القلـب الـذي لـيس معـه حـب هللا وال 

باتفــاق المســلمين ا.هـــ  قــال تعظــيم، بــل فيــه بغــض وعــداوة هللا ورســله لــيس إيمانــًا 
فأهل السنة مجمعون على زوال اإليمـان ، : ٥٤كتاب الصالة ص ابن القيم في 

، ومـع كـون  وأنه ال ينفع التصديق ، مع انتفاء عمل القلـب ومحبتـه وانقيـاده ا.هــ
هذا مجمعًا عليه عنـد أهـل السـنة السـلفيين إال أن سـفرًا الحـوالي خـالف فيـه وقـال 

رتكـب هـذه الفاحشـة بجوارحـه فـإن عمـل قلبـه مفقـود بـال شـك ، ): فمن ا٢/٥٢٧(
خاصة حين الفعـل ؛ ألن اإلرادة الجازمـة علـى التـرك يسـتحيل معهـا وقـوع الفعـل 
، فمــن هنــا نفــى الشــارع عنــه اإليمــان تلــك اللحظــة " ال يزنــي الزانــي حــين يزنــي 

يمـان وهو مؤمن " ، لكن وجود قول القلب عنـده منـع مـن الحكـم بخروجـه مـن اإل
كلــه ا.هـــ  فيــرى أن الزانــي لــيس عنــده شــيء مــن أعمــال القلــوب ، ومــع ذلــك ال 
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ن  م م أن الحك ال ب زل هللا ق ا أن ر م ر إال إذا بغي غر ال أكب ره أص كف
فھو مرجئ . استحل 

ــق : ــال المفس ابزإن الت ق رين  ن اب ووصف اآلخ باأللق
ا األمر العسر وھو بأوصاف أھل البدع سھل يستطي عه كل أحد وإنم

ك  ال ذل الذي عليه المعول إبانة البرھان على ھذه الدعاوى إذ كيف يق
ة الكفر األصغر وقد فسر اآلي د  ب ة كأحم اس وأصحابه واألئم ن عب اب

  وغيره ؟ 
ذا الوصف اثم مما يزيدك  اء ھ ى وھ اً عل ة  لخطأيقين ر أئم أن أكب

  ل : أھل السنة في ھذا العصر على ھذا القو
يف فتـاواه  –رمحـه اهللا  –قال اإلمام محمد بن إبراھيم /  أما األول

) : وكـذلك حتقيـق معنـى حممـد ١٣٨٥) يف أواخر حياتـه عـام ( ١/٨٠(
رسول اهللا: من حتكيم رشيعته , والتقيد هبا , ونبذ ما خالفهـا مـن القـوانني 

                                                                                                                   

يـزال مسـلمًا ، فهـو بهـذا يوافـق الجهـم بـن صـفوان والصـالحي ونحوهمـا مـن غـالة 
المرجئـــة . فســـبحان اهللا المنـــتقم ألوليائـــه كـــابن بـــاز واأللبـــاني ، فـــأظهر اإلرجـــاء 

  الغالي فيمن رماهم زورًا باإلرجاء!!
) ٢/٦٣٢اإلصـرار علـى عـدم الفعـل(أي علـى التـرك) جحـودًا لاللتـزام ( ب/ جعل

: ولمــا احتــيج لالســتدالل علــى كفــرهم إلــى قيــاس وال غيــره ، إنمــا جحــدوا االلتــزام 
وهــذه لوثــة  بهــا ، أي أصــروا علــى أال يــدفعوها، مــع اإلقــرار بأنهــا مــن الــدين ا.هـــ

عله جحـودًا وردة ، وتقـدم خارجية ألنه كفر بكبيرة اإلصرار على عدم الفعل ، وج
رد هذا وبيان معنى االلتزام فليراجع . وٕان بهـذا الكتـاب عـدة أخطـاء وشـنائع بـين 
جملـــة منهـــا اإلمــــام األلبـــاني  كمــــا فـــي كتــــاب " الـــدرر المتأللئــــة بـــنقض اإلمــــام 

  العالمة محمد بن ناصر الدين األلباني فرية موافقة المرجئة " .
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ي من حكم واألوضاع وسائر األشياء التي ما أنزل اهللا هبا من سلطان , والت
هبا أو حاكم إليها معتقداً صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفـر الناقـل عـن 
امللة , وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهـو كـافر الكفـر العمـيل 

 الذي ال ينقل عن امللة ا.هـ

نسـب يف جممـوع فتـاواه −رمحـه اهللا  –واإلمام عبدالعزيز بـن بـاز 
إبـراهيم أنـه ال يكفـر إال إذا احتـف بـه لشيخه اإلمام حممد بـن  ١ومقاالته

اعتقاد كفري , سئل شيخنا العالمة عبدالعزيز بن باز هل الشيخ حممـد بـن 
 إبراهيم رمحه اهللا ير تكفري احلكام عىل اإلطالق?

 اجلواب : 
ير تكفري من استحل احلكم بغري ما أنـزل اهللا فإنـه يكـون بـذلك 

.  كافراً
: من استحل احلكـم بغـري مـا أنـزل اهللا  هذه أقوال أهل العلم مجيعاً

كفر, أما من فعله لشبهة أو ألسباب أخر ال يسـتحله, يكـون كفـراً دون 
 ا.هـكفر.

 
                                                 

  )٢٨/٢٧١مجموع الفتاوى (  ١
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  اإلمام العالمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز . والثاني/ 

ى   المفتي عبد العزيز بن باز مقال لسماحةف ه : اطلعت عل ال في ق
ه ص ذي تفضل ب يم ال د الق واب المفي يلة اإلالج اماحب الفض د  م محم

دة الشرق األوسط  -وفقه هللا–ناصر الدين األلباني  المنشور في جري
ر من  أله عن تكفي ه فضيلته من س ذي أجاب ب وصحيفة المسلمون ال

فألفيتھا كلمة قيمة قد أصاب  حكم بغير ما أنزل هللا من غير تفصيل ،
ؤمنين ، وأوضح  ا سبيل الم ه هللا–فيھا الحق ،وسلك فيھ ه ال  -وفق أن

رد  زل هللا بمج ا أن ر م م بغي ن حك ر م اس أن يكف ن الن د م وز ألح يج
الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه ، واحتج بما جاء في ذلك 

اس  ن عب ا –عن اب ة . وال  –رضي هللا عنھم ره من سلف األم وغي

الى ه تع ه في تفسير قول    شك أن ما ذكره في جواب
אא،   אא 

، אא   د و الصواب ، وق ھ

ه هللا –أوضح  م أن الك –وفق ا أن الظل ر وأصغر ،كم ران أكب ر كف ف
ر  م بغي ظلمان ، وھكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر ، فمن استحل الحك
ى  ما أنزل هللا أو الزنا أو الربا أو غيرھما من المحرمات المجمع عل
ره  ان كف دون استحالل ك ا ب ر ، ومن فعلھ راً أكب تحريمھا فقد كفر كف

  ١ا.ھـسقه .وظلمه ظلماً أصغر ، وھكذا فكفراً أصغر 
اء ة واإلفت ة للبحوث العلمي ة الدائم م  وأجابت اللجن وى رق في فت

  ) على سؤال أورد إليك نصه وجوابه : ٥٧٤١(
ر  راً أكب افر كف لم أم ك زل هللا ھل ھو مس ا أن م بم م يحك س: من ل

  وتقبل منه أعماله ؟

                                                 
  )٩/١٢٤جموع فتاوى ابن باز (م ١
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الى  ال تع ال  אא ج: ق وق

الى  אאتعالى ال تع  وق
אא   ًائزا ده ج ك واعتق لكن إن استحل ذل

ر فھو كفر أكبر ، م أكب ا إن  وظل ة ، أم ر يخرج من المل ، وفسق أكب
فإنه  فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وھو يعتقد تحريم ذلك ؛

ة  آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر ، وفاسقاً فسقاً أصغر ال يخرجه من الملّ
  ١؛كما أوضح ذلك أھل العلم في تفسير اآليات المذكورة .

از دالعزيز بن ب م -ه هللا رحم – وقال سماحة شيخنا عب : من حك
  بغير ما أنزل هللا فال يخرج عن أربعة أمور:

ألنه أفضل  –يعني القانون الوضعي  –من قال: أنا أحكم بھذا  -١
  من الشريعة اإلسالمية فھو كافر كفراً أكبر .

المية ،  -٢  ريعة اإلس ل الش ه مث ذا؛ ألن م بھ ا أحك ال: أن ن ق وم
  كافر كفراً أكبر .فالحكم بھذا جائز وبالشريعة جائز ، فھو 

ومن قال: أنا أحكم بھذا ، والحكم بالشريعة اإلسالمية أفضل ،  -٣
  لكن الحكم بغير ما أنزل هللا جائز، فھو كافر كفراً أكبر  .

زل  -٤ ا أن ر م م بغي د أن الحك ومن قال: أنا أحكم بھذا ، وھو يعتق
م  وز الحك ل ، وال يج ريعة أفض م بالش ول: الحك وز ، ويق هللا ال يج

ه فھو ب ذا ألمر صادر من حكام غيرھا ، ولكنه متساھل ، أو يفعل ھ

                                                 
١אWאאאאא

אאWאאאWא
Fאאא٣L٩٩٠ J٩٩٢E

אא٩٤E،٨٢אאFאא
F٢L٣٢٥ J٣٣١EK 
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ائر .  ر الكب ن أكب ر م ة ، ويعتب ن المل رج م راً أصغر ال يخ افر كف ك
  ١ا.ھـ

ثوالثا دين  / ل د ناصر ال ة محم امع البدع نة وق ام ناصر الس اإلم
  وتقدم تأييد الشيخ ابن باز له .األلباني. 

ن صالح العث د ب ام محم ينوالرابع / اإلم رر في آخر  يم د ق فق
  فقال : حياته ما قرره اإلمامان ابن باز واأللباني

احلمد هللا رب العاملني وأصـيل وأسـلم عـىل نبينـا حممـد وعـىل آلـه 
 وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الذين أما بعد ,,,

ففي هذا اليوم الثالثاء الثاين والعرشين مـن شـهرربيع األول عـام 
لـف , اسـتمعت إىل رشيـط مسـجل باسـم أخينـا أيب عرشين وأربعامئة وأ

احلسن يف مأرب ابتـدأه بالسـالم عـيل فـأقول: عليـك السـالم ورمحـة اهللا 
 وبركاته .

وما ذكره من جهة التكفري فهي مسـألة كبـرية عظيمـة , وال ينبغـي 
إطالق القول فيها إال مع طالب علـم يفهـم ويعـرف الكلـامت بمعانيهـا , 

تب عىل القول بالتكفري أو عدمه , أما عامة الناس ويعرف العواقب التي ترت
 فإن إطالق القول بالتكفري أو عدمه يف مثل هذه األمور حيصل فيه مفاسد .

والذي أر أوالً: أال يشتغل الشباب هبذه املسـألة , وهـل احلـاكم 
كافر? أو غري كافر? وهل جيوز أن نخرج عليه أو ال جيوز ? عىل الشباب أن 

                                                 
١אאא٧٢–٧٣K 
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اهتم التي أوجبها اهللا علـيهم أو نـدهبم إليهـا , وأن يرتكـوا مـا هيتموا بعباد
هناهم اهللا عنه كراهة أو حتريامً , وأن حيرصوا عىل التـآلف بيـنهم واالتفـاق 
وأن يعلموا أن اخلالف يف مسائل الدين والعلم قد جر يف عهد الصـحابة 

ة واملـنهج ولكنه مل يؤد إىل الفرقة , وإنام القلوب واحـد –ريض اهللا عنهم  –
 واحد . 

أما فيام يتعلق باحلكم بغري ما أنزل اهللا فهـو كـام يف الكتـاب العزيـز 
ينقسم إىل ثالثة أقسام: كفر وظلم وفسق , عىل حسب األسباب التـي بنـي 
عليها احلكم ; فإذا كان الرجل حيكم بغري ما أنزل اهللا تبعاً هلـواه مـع علمـه 

كفر لكنه بني فاسق وظامل . وأما إذا كان بأن احلق فيام قىض اهللا به , فهذا ال ي
يرشع حكامً عاماً متيش عليه األمة , ير أن ذلك من املصلحة , وقـد لـبس 
عليه فال يكفر أيضاً لن كثرياً من احلكام عنـدهم جهـل يف علـم الرشـيعة , 
ويتصل هبم من ال يعرف احلكم الرشعي وهم يرونه عاملـاً كبـرياً فيحصـل 

 بذلك املخالفة .
ا كان يعلم الرشع ولكنـه حكـم هبـذا , أو رشع هـذا , وجعلـه وإذ

دستوراً يميش الناس عليه , يعتقد أنه ظامل يف ذلك , وأن احلق فـيام جـاء بـه 
 الكتاب والسنة فإننا ال نستطيع أن نكفر هذا .
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وإنام نكفر من ير أن حكم غري اهللا أوىل أن يكون الناس عليـه , أو 
ذا كافر ألنه مكذب لقول اهللا تبـارك وتعـاىل ( مثل حكم اهللا عز وجل فإن ه

أليس اهللا بأحكم احلاكمني ) وقوله ( أفحكم اجلاهلية يبغـون ومـن أحسـن 
 من اهللا حكامً لقوم يوقنون )

: ثم هذه املسائل ال يعني أننا إذا كفرنا أحداً فإنه جيب اخلروج عليه  
وال نسـتطيع  , ألن اخلروج يرتتب عليه مفاسد عظيمة أكرب من السـكوت ,

اآلن أن نرضب أمثاالً فيام وقع يف األمة العربية وغري العربية . وإنام إذا حتققنا 
جواز اخلروج عليه رشعاً فإنه البد من استعداد وقوة تكون مثل قوة احلاكم 
أو أعظم . وأما أن خيرج الناس عليـه بالسـكاكني والرمـاح ومعـه القنابـل 

من السفه بال شـك وهـو خمـالف للرشـع والدبابات وما أشبه هذا فإن هذا 
 .ا.هـ
  

א – قال المكفِّـر: א  –  ًرا د جزاك هللا خي فق
الى  ال هللا تع د ق ولي السابق ، فق ا راجع عن ق  اتضح لي الحق وأن

אאאא   

دليل  ألة بال م المس ان حك ا بي ي أردت منھ اظرة الت ذه المن د ھ وبع
ام المسلمين  ا برجوع حك الصحيح ثبوتاً وداللًة أسأل هللا أن يقرَّ أعينن

الى  ال تع ا وأخرى ق ه عزھم دني إن ب  إلى الشرع المطھَّر المحكم ف

אאא .  
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אאאאא
אאאאאW 

 
     א    L

אאWאא 
ره  إن  أعظم شبھة اعتمدھا المقدسي ( عصام البرقاوي ) في تكفي
د  أن  دئ ويعي لدولة التوحيد أنھا منظمة لھيئة األمم المتحدة ، وأخذ يب
ر بالطاغوت ،  افي الكف ه ين زل هللا ، وأن ا أن ر م اكم بغي ن التح ذا م ھ

ة  وان " السعودية والطواغيت الدولي ة : فقال تحت عن ة العالمي محكم
دا والتي  ة الھاي بھولن ا مدين (الكفر) الدولية تلك المحكمة التي مقرھ
ة عن  ي حل النزاعات الدولي دولي ف انون ال ام الق د وأحك ق قواع تطب

ائية وية القض ق التس عودية؟؟.ھل …طري ة الس ا الحكوم ر بھ ل تكف ھ
ى العبي ذي ھو حق هللا عل د ال أم  د؟؟تتبّرأ من قوانينھا، لتحقق التوحي
ه؟؟ ؤمن ب ا) وت ا وقانونھ ا (نظامھ ى طاغوتھ اكم إل ا تتح واب  أّنھ الج

ه  ار، وال يجادل في ة النھ على ھذا واضح كوضوح الشمس في رابع
ا  ل م امى عن ك افرة فيتع ة الك ذه الدول دافع عن ھ ث ي افق خبي إال من

ه. وم  يقدح فيھا.. أو جاھل نائم غافل ال يعرف ما يدور حول من المعل
  ...ا.ھـالسعودية عضو في ھيئة األمم المتحدة طبعاً أنّ 

تغرب  ر ال يس ى التكفي ه عل ي وجرأت ر المقدس رف فك ن يع إن م
ن  ول ، لك ذا الق ل ھ ن مث ه فضالً ع الم من ذا الك صدور أضعاف ھ
ه شرقاً  المستغرب أن تسمع ببغاوات يرددون قوله ويغررون الناس ب

ي العن ذا المقدس تغراباً أن ھ د اس ل األش اً، ب ه وغرب رد حكم د ال يط ي
م المتحدة ،  ة األم ى ھيئ التكفيري ھذا على كل دولة تريد االنضمام إل
م المتحدة ،  ة األم ى ھيئ فإنه أقر بأن دولة طالبان أرادت االنضمام إل
ا وذكر أن  ورفضت الھيئة ولم يكفر دولة طالبان بھذا ، بل أثنى عليھ

  لھا محاسن  
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ا  : " أما بالنسبة ألوضاعفإليك نص كالمه أفغانستان والھجرة إليھ
دي ، وإن  ر متضحة عن زال غي األمور ال ت ه الخصوص ف ى وج عل
كان أكثر إخواننا الذين سافروا إلى ھناك يثنون على األوضاع الدينية 
الداخلية ھناك ويرون أن ھذه الفترة ھي أحسن ما مرت به أفغانستان 
ددو ادون ويس ان ج ذكرون أن الطالب داخلي وي توى ال ى المس ن عل

ه  ا ينقل ذا م ور ھ ادة القب ويقاربون في محاربة الشرك والنھي عن عب
ك ؛  ذكره ل لنا بعض إخواننا الثقات ھناك وھم مصدقون لدينا ونحن ن
ة  ان الخارجي ات الطالب ى سياسات وعالق ا عل ل وإنكارن ا ب مع تحفظن
افرة ،  دة الك م المتح ي األم د ف ى مقع ب عل ن التكال ة م المتناقض

ب و ى خط رص عل مى والح ا يس ة فيم دول الطاغوتي راف ال د واعت
ي الم اإلسالمي والعرب ان  بالع ى اإلسالم بصلة وك ي ال تمت إل والت

دول ؛ فضالً عن أن  ذه ال م أصال بھ وا ھ ة أن ال يعترف ى بالطلب األول
زة  ولرسوله  إن الع م ، ف ينتظروا اعتراف تلك الدول الطاغوتية بھ

ون  افقين ال يعلم ن المن ؤمنين ولك ىوللم و وال يعل الم يعل  ..، واإلس
    ١ا.ھـ

ة  ا طلبت االنضمام لھيئ ه أنھ فانظره لم يكفر دولة طالبان مع يقين
ذ الشرك .  األمم المتحدة ألجل ما نقل إليه من أنھا تعتني بالتوحيد ونب
إذاً ما باله يكفر دولة التوحيد ( السعودية ) النضمامھا إلى ھيئة األمم 

ه مع يقينه ال ظنه أنھا ممن  د ؛ ألن ى التوحي دعو إل تحارب الشرك وت
د وحرب الشرك ؟!  ى التوحي ا إل ممن عاش فيھا ورأى بنفسه دعوتھ
ل  اً ب يس ديني ه ل زانيين، وأن دافع أال يدل ھذا على أن الرجل يزن بمي
ة  ر دول اً لكف ه ديني ان دافع و ك م ، وإال ل د وظل اً عن حس ياً نابع سياس

ن مناط تكفيره آلل سعود موجود طالبان كتكفير الدولة السعودية ؛ أل
ان  ل وك م المتحدة ، ب في دولة طالبان وھو إرادة االنضمام لھيئة األم
ا  ل ، أم د بالنق دھم من التوحي ا عن ه بم ى ألن علم ان أول ره لطالب تكفي

  الدولة السعودية فعلمه بالمشاھدة لمعيشته فيھا برھة من الزمان .

                                                 
١Kאאא 
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ة في إسقاط ا ائق كافي ه ، وإن أمثال ھذه الحق ة ب لرجل وعدم الثق
اس  د أن زال يوج ان ال ي ا ك ن لم ه ، لك الرد علي تغال ب دم االش ل وع ب
ة السعودية ألجل  ر الدول ه في تكفي مغرر بھم كان من المھم رد فريت
ه  ة حكم ال وحقيق ة الح وا حقيق دة ،ليعرف م المتح ة األم انضمامھا لھيئ

Kالشرعي  
Wא 

Lم الم ة األم ود أن ھيئ رارات وعھ ة وق ة ذات أنظم دة ھيئ تح
ة السعودية   ومواثيق ا الدول الم ، ومنھ  –انضمت إليھا أكثر دول الع

ة ،  ة الثاني رب العالمي ان الح أت إب د نش ا ، وق ھا هللا ورعاھ حرس
م ،  ين األم ر ب ات النظ ب وجھ ائھا تقري ن إنش رئيس م دف ال والھ

ي دول ، والت ين ال أ ب د تنش ي ق رات الت ييق الثغ أنھا إن  وتض ن ش م
ب  ى جان دوليين إل ن ال لم واألم ى الس راً عل كل خط تمرت أن تش اس
كالت  ل للمش وة كح تخدام الق ى اس وء إل ع اللج الم ، ومن ق الس تحقي

  العالمية . 
ى  ك عل وقد جاء نص مقاصد ھيئة األمم المتحدة في الميثاق ، وذل

  النحو اآلتي:
W אאא دف ذا الھ زاء : ورد ھ ي أج ف

ن  ة " نح ن الديباج ى م رة األول دأت الفق د ب اق . فق ن الميث ة م متفرق
ة  ال المقبل ذ األجي نا : أن ننق ى أنفس ا عل د آلين شعوب األمم المتحدة وق
انية  ى اإلنس ل واحد جلبت عل من ويالت الحروب التي في خالل جي
ا الوصف "  وذكرت الديباجة " وأن نضم  مرتين أحزاناً يعجز عنھ

  كي نحافظ على السلم واألمن الدوليين " قوانا
ذا  ى ھ ى عل ادة األول ن الم ى م رة األول اق نصت الفق ي الميث وف
اً  الھدف ، إذ نصت على اآلتي " حفظ السلم واألمن الدوليين ، وتحقيق
ع األسباب التي  ة لمن دابير المشتركة الفعال ة الت لھذه الغاية تتخذ الھيئ

ا من  تھدد السلم والعمل على إزالتھا ، دوان وغيرھ ال الع وتقمع أعم
دل  ادئ الع اً لمب لمية وفق وجوه اإلخالل بالسلم ، وتتذرع بالوسائل الس
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ى اإلخالل  ؤدي إل د ت ة التي ق والقانون الدولي لحل المنازعات الدولي
   ١بالسلم وتسويتھا ا.ھـ

ك فيصل  ه هللا  –وقد نص المل ا في  –رحم ه التي ألقاھ في كلمت
دة م المتح ة األم ه  ھيئ وم يتج ال: الي ا ق ان مم دف فك ذا الھ ى ھ عل

يس  و تأس دة نح ه دول عدي تركت في ذي اش ذا ال اريخي ھ ا الت مؤتمرن
ا يمكن أن يسمى  ال م وم إكم ذا الي د شھد ھ ودعم السالم العالمي . لق
داوالت .  ة وم د عمل شاق ومناقشات طويل بميثاق العدل والسالم بع

ة قصوى للم ة ذات فعالي ق منظم و خل دف ھ الم الھ ى الس ة عل حافظ
وق  ذي تت ال ال ل الكم اق ال يمث ذا الميث تقبل . ھ الم المس دل في ع والع
ه  ق علي ا يمكن أن تتف ال شك أفضل م ه ب دول الصغرى ، لكن ه ال إلي

  ٢خمسون دولة ا.ھـ 
                                                 

١אאאא٤٣ J٤٤،
K 

٢Fאא١٠٦אE١٤٠٦אא
אאאאאW
،אאאאאא

אאאאא
אאאאW،א

٤٠٠אאאא،א
אאFKאאא

אאא٤٢א J٤٣Eא–
אא JW–אאא–א

אאאאאא


אאאאKא
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ذا  ى ھ ص عل د ن اً  –وق ر  –أيض ي األمي مو الملك احب الس ص
ة في كلمة ألق -وفقه هللا لھداه  –سلطان بن عبدالعزيز  ا في الجمعي اھ

م  ى تأسيس األم اً عل ين عام العامة لألمم المتحدة بمناسبة مرور أربع
دين  دين بال ي ت عودية وھ ة الس ة العربي إن المملك ال: ف دة فق المتح
ير  ة تس تھا الخارجي ز ألن سياس ي متمي دور دول اإلسالمي تضطلع ب
ة  ذه المنظم ا ھ ي ارتكزت عليھ ية الت ادئ األساس ى أساس أن المب عل

رره واأل ا تق د لم ا تأكي ا فيھ ا وضع ميثاقھ ھداف النبيلة التي من أجلھ
دول .  ين ال ات ب ال  –الشريعة اإلسالمية من تنظيم للعالق م ق إذا  –ث

ى  اق عل ذي قامت فلسفة الميث م المتحدة وال كان الھدف الرئيسي لألم
  .  ١أساس تحقيقه ھو إقرار السالم واألمن الدوليين ا.ھـ

ي  ة ف ا أن الغلب ق وبم ة ال تواف ا أنظم إن بھ ار ف ة للكف ذه الھيئ ھ
الشرع ؛ فلذا عارضت السعودية بعض األنظمة ، ولم توافق على كل 

  كما تقدمت اإلشارة إلى ھذا بإقرار من المقدسي نفسه .  –ما فيھا 
ة    ا الدول م تقبلھ ي ل ق الت ود والمواثي ن العھ ة م ك جمل وإلي

  : –حرسھا هللا  –السعودية 
ة التي تنص لم توافق ا -١ ى االتفاقي ة السعودية عل ة العربي لمملك

د  ال طالل محم رأة . ق على القضاء على جميع أشكال التميز ضد الم

                                                                                                                   

Wאא
אאאא
،אאאא،
אאאא،אא
אאאאKאא
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ة ، وال  ذه االتفاقي نور عطا: تحفظت المملكة العربية السعودية على ھ
    ١تلزم نفسھا بما يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ا.ھـ

ه المقدسي العني م يبين ا ل ذا م اداً أو جھالً ، وجعل وھ ه عن د وكتم
  ھذا الميثاق من أسباب تكفير دولة التوحيد كما في كتابه الكواشف .

لم توافق المملكة العربية السعودية على المادة السادسة عشرة  -٢
في حقوق اإلنسان القائلة " للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج الحق 

ت د دين " فقال بب ال د بس دون قي التزوج ب ذكرة ب ي م د ف ة التوحي ول
ر  ة وغي رأة وثني لم من ام م المتحدة : إن زواج المس أرسلتھا إلى األم
ن  لم م اً زواج المس الم ، وأيض ه اإلس ر حرم ود هللا أم ة بوج مؤمن
لم  ر المس ا زواج غي الم ، أم ه اإلس يحية أباح ة أم مس ة يھودي كتابي

  ٢بمسلمة فغير مباح .
اد -٣ ى الم د عل ة التوحي ق دول م تواف الن ل ن اإلع رة م ة العاش

  ٣العالمي لحقوق اإلنسان التي أعطت كل شخص حرية تغيير دينه .
دتين  -٤ ى المعاھ نظم إل م ت عودية ل ة الس ة العربي أن المملك

ة  ة والثقافي الدوليتين: األولى الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعي
اء كل من . والثانية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية ، بسبب احتو

المية  ريعة اإلس اليم الش اير تع واد ال تس ى م دتين عل اتين المعاھ ھ
   ٤السمحة . 

                                                 
١אאאאא١٨١K 
٢אאאא
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م المتحدة ، من  ة األم فإذا كانت ھذه حال الدولة السعودية مع ھيئ
ادات  اعتراف ق أنھا ال تقبل األنظمة التي تخالف الشريعة اإلسالمية ب

يقھم -وفقھم هللا لما فيه ھداه  –ھذه الدولة  ك  ، وبتطب اً ، وذل ا عملي لھ
  بأن يتحفظوا على األنظمة والقرارات المخالفة للشريعة اإلسالمية .

اذا  دة فلم م المتح ة األم ع ھيئ ة م ال الدول ذا ح ان ھك ا  –إذا ك ي
  يشنع عليھا ويكفرھا ؟!  –منصفون 

ا عن  ر ، من أجل امتناعھ دل أن تكف ا أن تشكر ب يس من حقھ أل
  القرارات المخالفة للشريعة  ؟ 

ين  ا وحدھا من ب ى اعتزازھ اند عل ؤازر وتس أليس من حقھا أن ت
ه؟  ا يخالف جميع الدول اإلسالمية بشريعة اإلسالم وتحفظھا على كل م
ذه  وا ھ ه أن يحجب د وأمثال ي العني تطاع المقدس ف اس فاه كي ن واأس لك

  المحامد ويقلبوا المحاسن مساوئ .  
ة السعودية لھب/  ةأن المصلحة تقتضي انضمام الدول  ذه الھيئ

  حماية لنفسھا من أعدائھا الكفار 
إنھم  لفي، ف د الس ة للمعتق المية المخالف دول اإلس ض ال ل وبع ب
يتربصون بدولة التوحيد الدوائر لدوافع متعددة معلومة، ومن أوضح 
ا تكشر   البراھين حرب الخليج األولى، فدولة تھجم وأخرى عن أنيابھ

  .  
عف أحكام رعاً أن للض رر ش ن المتق وة ، وم ة الق ايرة لحال اً مغ

  وبنود صلح الحديبية خير شاھد ودليل على ھذا .
ه  وقد ذكر الشيخ المؤرخ إبراھيم بن عبيد آل عبدالمحسن في كتاب
ديان " كتب  التاريخي "تذكرة أولي النھى والعرفان بأيام هللا الواحد ال
د  اً : يتعھ ال: سادس ا الرضا بالضيم فق ا ظاھرھ معاھدات مع بريطاني

ى أقطار ا داء عل ل أن يتحاشى االعت اؤه من قب د آب ا تعھ بن سعود كم
ة  الكويت والبحرين ومشايخ قطر وسواحل عمان التي ھي تحت حماي
ذكورة ،  ة الم ع الحكوم ة م ا صالت عھدي ة ، ولھ ة البريطاني الحكوم
تعين  ؤالء س ار الخاصة بھ وم األقط ؤونھا وتخ ي ش دخل ف وأن ال يت

ذه السنة الموافق  ١٨في فيما بعد . وجرى توقيعھا   ٢٦صفر من ھ
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مبر  دھا  ١٩١٥ديس د انتق ائرة ... وق ة ج ذه االتفاقي ب أن ھ ، وال ري
دة  ا معاھ ا أنھ ا أشرف عليھ زة لم ؤاد حم ا الضليع ف الكتاب فقال عنھ
ة الفكر  ة المشھور بحري جائرة . وقال عنھا الماھر الذكي حافظ وھب

ى قصر نظر مستشاري ورجاحة العقل واستقالل الرأي ما نصه: تجل
ال  ن يق ن الفرص ولك تفادة م الم واالس ي الع ا يجري ف عود بم ن س اب
ا  ا . ولم ى توقيعھ ت دعت إل ك الوق وال ذل روف واألح ا أن الظ عنھ
خلى ابن سعود وصحبه الذين فيھم الشرف والدين والقوة غير أنھم ال 
ر  الظفر لغي اليب االستعمار وال يصدقون ب يعرفون لغة السياسة وأس

عف ا ال ض ي ح ا ف ابوه بأنن ه أج ارھم كعادت ار واستش ارم البت لص
وخصمنا قوي جبار ، فنراھا تنفعنا بإذن هللا في الحال وال تضرنا إذا 
القوة في  كنا في حالة منعة وقوة ، ويمكن تعديلھا فيما بعد ، فالعبرة ب
ه ال  ه أدرك بأن ا أن كل وقت وحال ، فقم وتوكل على هللا ووقعھا ، كم

ع وال رق يبي ھيل ط وار ، وتس ن الج ه حس ن نيت رھن م ى وال ي  يتخل
الحجاج . فما أحسن نتائج ھذه اآلراء واألفكار ، ولنا أسوة في صلح 
د  الحديبية ، أضف إلى ذلك أنھا لغت بعد سبع سنوات وعدلت فيما بع
ام  تقالل الت ا باالس ه بريطاني ت ل از واعترف ه الحج تح هللا ل ا ف ك لم ذل

    ١ما يريد . ا.ھـيفعل ما يشاء ويحكم 
  

دةج/  م المتح ة األم ى ھيئ دالً أن االنضمام إل در ج و ق ه ل ن  أن م
دم  ه تق ا ؛ ألن الحكم بغير ما أنزل هللا لما كفرت الدولة السعودية بفعلھ
بباً للضعف  ه س ناعته وكون ى ش زل هللا عل ا أن ر م م بغي ان أن الحك بي

ا ذا ك ة ، وبھ ن يفتي شيخنا وتسلط األعداء، إال أنه ال يخرج من المل
  كما تقدم.  –رحمھما هللا  –عبدالعزيز بن باز والشيخ األلباني 

ا  ر م الحكم بغي ر ب د أن يكف ذا المقدسي العني ذا ال يصح لھ فعلى ھ
التكفير  ان موجوداً ف و ك أنزل هللا  بالد التوحيد؛ ألنه ليس موجوداً ول

                                                 
١F٢L١٩٨KE 



  حيدتبـديـد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التو

   

١٢٠ 

ا عي ر بھ ا ال يكف ازع فيھ ائل المتن ه، والمس ازع في ه من المتن ا ب اً كم ن
  تقدم تقريره من كالم أھل العلم.

  
 تنبيهان /

لو كان االنضمام إلى ھيئة األمم / األولالتنبيه    

المتحدة من الحكم بغير ما أنزل هللا لرأيت علماءنا كالشيخ محمد بن 
إبراھيم والشيخ سعد العتيق والشيخ عبدالعزيز ابن باز والشيخ محمد 

وبينوا حرمته  بل نص على جوازه  أنكروه –رحمھم هللا  –العثيمين 
  بعضھم فقد سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين:

بعض الناس يقول إن االنضمام إلى األمم المتحدة تحاكم أيضاً  
  إلى غير هللا سبحانه وتعالى ، فھل ھذا صحيح ؟ 

: ھذا ليس بصحيح ، فكل يحكم في بلده بما يقتضيه النظام فأجاب
حتكمون إلى الكتاب والسنة ، وغيرھم إلى عنده، فأھل اإلسالم ي

قوانينھم ، وال تجبر األمم المتحدة أحداً أن يحكم بغير ما يحكم به في 
بالده ، وليس االنضمام إليھا إال من باب المعاھدات التي تقع بين 

   ١المسلمين والكفار ا.ھـ
حرسھا هللا  –ولما رددوا ما بين حين وآخر أن الدولة السعودية 

كما سيأتي النقل عن بعضھم  –بما أنزل هللا ، وزكوھا بھذا  تحكم –
-    .  

     

إن من أشھر من كفر في ھذه األيام Lالثانيالتنبيه 

 –ھداه هللا  –ألجل االنضمام إلى ھيئة األمم المتحدة أسامة بن الدن 
وذلك بمرأى ومسمع ماليين من خلق هللا فقال في كلمته التي ألقاھا 

ھـ:  فھؤالء الحكام قد نقضوھا ١٤٢٣جة من عام في شھر ذي الح

                                                 
١א–١٦٠٨א–١٠א١٤١٨ J١١

١٩٩٧K 
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من أساسھا بمواالتھم للكفار وبتشريعھم للقوانين الوضعية ، 
وإقرارھم واحتكامھم لقوانين األمم المتحدة الملحدة ، فواليتھم قد 

ً منذ زمن بعيد فال سبيل للبقاء تحتھا  إن  –ثم قال  –سقطت شرعا
أھمھا القضية الفلسطينية عبر  الحكام الذين يريدون حل قضايانا ومن

األمم المتحدة أو عبر أمر الواليات المتحدة، فما حصل بمبادرة 
األمير عبدهللا بن عبدالعزيز في بيروت ووافق عليھا جميع العرب 
والتي باع فيھا دماء الشھداء ، وباع فيھا أرض فلسطين إرضاء 

قد خانوا هللا ومناصرة لليھود وأمريكا على المسلمين . ھؤالء الحكام 
ويجب على المسلمين كذلك  –ثم قال  –ورسوله ، وخرجوا من الملة 

أن يتبرؤوا من ھؤالء الحكام الطواغيت، وال يخفى أن التبرئ من 
الطاغوت ليس من نوافل األعمال، وإنما ھو أحد ركني التوحيد، فال 

  يقوم اإليمان بغيرھما ا.ھـ
  

  : تدل على تكفيري رى موبقةوإن ألسامة بن الدن أموراً أخ
ا/ ١ ر علماءن ه كف ر  أن ة تفجي ى عملي ق عل م يواف ن ل ل م ، وك

ة ال تجوز شرعاً  ١١البرجين بنيويورك في  ذه الفعل بتمبر ؛ ألن ھ س
الم بأسره  وتفسد أكثر مما تصلح فقال: إن ھذه األحداث قد قسمت الع
ا هللا  ر أعاذن طاط كف ه وفس اق في ان ال نف طاط إيم طاطين فس ى فس إل

  اكم منه ا.ھـ أليس ھذا تكفيراً صريحاً؟وإي
الد السعودية/ ٢ د أنه أيد التفجيرات التي حصلت في ب ، وبالتحدي

ا أن يكون ھؤالء المفجرون في العليا، و ه رج شھداء ، واعترف بأن
ل  دو المحت ذا الع ة إلخراج ھ ال: حرضنا األم م فق من المحرضين لھ

ان الغاصب ألرض الحرمين فاستجاب من استجاب من ا لشباب ، فك
اض  ثم وري دالعزيز المع عيد وعب د الس باب خال ؤالء الش نھم ھ م
د  بلھم شھداء وق الھاجري ومصلح الشمراني نرجو هللا سبحانه أن يتق
ذي  اً من العوامل ال اطوا جزءاً عظيم اً ، وأم ة عالي وا رأس األم رفع
لبسنا بسبب خذالن وتواطؤ الحكومة السعودية مع الحكومة األمريكية 

ى ھؤالء إلبا نحن ننظر إل م ، ف الد الحرمين لھ الد هللا وإباحة ب حة ب
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الشباب كأبطال عظام ومجاھدين اقتدوا برسولنا عليه الصالة والسالم 
م  بلھم ، وأن يلھ وا هللا أن يتق تجابوا فنرج م اس نا وھ نحن حرض ، ف
م  ي أھلھ فعون ف ذين يش فعاء ال ن الش م م بر ، وأن يجعلھ م الص أھلھ

ا في ويشفعون فينا ، و أن يتقبلھم ويرحمھم ا.ھـ وفي كلمته التي ألقاھ
  ھـ أشار إلى إقرارھا وتأييدھا .١٤٢٣شھر ذي الحجة عام 

د/ ٣ ة التوحي م دول ل عل ي أھ دح ف ه ق ام  أن ذ قي عودية) من ( الس
اك  –رحمه هللا  –مؤسسھا الملك عبدالعزيز  ذا . وال يخف إلى يومنا ھ

ي راھيم والشيخ أن من ھؤالء الشيخ سعداً العتيق والش ن إب د ب خ محم
ن صالح  د ب از والشيخ محم ن ب دالعزيز ب عبدهللا بن حميد والشيخ عب

ا من  -رحمھم هللا رحمة واسعة  –العثيمين   وى علمائن م جعل فت ، ث
دو  رد الع ة ل القوات األمريكي تعانة ب ھيئة كبار العلماء في جواز االس

ين سماحة الشيخ الباغي صدام فتوى مداھنة ، ومن أشھر ھؤالء المفت
ين      ن صالح العثيم د ب ا  –عبدالعزيز بن باز  والشيخ محم رحمھم

الم  –هللا  حاب األق بالط وأص وء ووزراء ال اء الس ا علم ال: وأم فق
المأجورة وأشباھھم فكما قيل: لكل زمن دولة ورجال . فھؤالء رجال 
د الحرام  الزور حتى في البل ون الحق ويشھدون ب الدولة الذين يحرف

ام ف ون أن الحك ا . ويزعم وة إال ب ول وال ق رام وال ح ت الح ي البي
ن  ك م ون ذل ا . يقول وة إال ب ول وال ق ا وال ح ر لن ائنين والة أم الخ
ب  بيل فيج واء الس لوا س د ض ؤالء ق ة ، فھ ان الدول ت أرك ل تثبي أج

نھم  ذير م ال  –ھجرھم والتح م ق ك  –ث اح المل وم أن أب ا حصل ي كم
ة بالد الحرمين لألم ريكيين ، فأمر علمائه فأصدروا تلك الفتوى الطام

التي خالفت الدين واستخفت بعقول المسلمين والمؤيد لفعله الخائن في 
تلك المصيبة العظيمة ، واألمة اليوم إنما تعاني ما تعانيه من مصائب 
ة  وى المداھن ك الفت دمر وتل رار الم ك الق وخوف وتھديد من جراء ذل

  ا.ھـ
د المل ذا ع ل ھ دالعزيز وقب ه هللا  –ك عب رب  –رحم رزاي الع ك

ديھم  اس لوضع أي دعون الن ذين ي اء ال ى العلم اض ، وعاب عل والري
  .  -رحمه هللا  –بأيدي حكامھم ، ومن ھؤالء الحكام الملك عبدالعزيز 
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راھيم والشيخ  ن إب د ب أليس من ھؤالء العلماء سماحة الشيخ محم
ين سعد العتيق والشيخ ابن حميد والشيخ ابن ب ن عثيم  –از والشيخ اب

م هللا  القوات  -رحمھ تعانة ب واز االس ا بج وى علمائن اً أن فت علم
ا  ا ھجم علين ه لم األمريكية فتوى صائبة أثبت األيام صحتھا، وذلك أن
رته دول  وة وناص ن ق ه م ا لدي ه لم ا بمواجھت ل لن ذي ال قب دو ال الع
ا  داوتھا رأى حكامن رت ع ا، وأظھ ن أنيابھ رت ع اورة فكش مج

ى من ھو أشد  –جزاھم هللا خيراً  –علماؤنا و افر عل تعينوا بك أن يس
دنيا،  ر من ال ا ھو أكث إفساداً منه مقابل شيء من حطام الدنيا إلبقاء م
راض  ي األع ن ف د واألم دين والتوحي و ال م وھ و أھ ا ھ اء م وإبق
ه،  د هللا ودين ة توحي ى إقام ا عل اغي وبقين اً رد هللا الب ان، وحق واألوط

ي ا ف المين،  وحفظن د رب الع ه الحم نا . فلل ا وأعراضنا وأنفس أوطانن
ار ولوال فضل هللا تعانتنا بھؤالء الكف م اس ل شيء من  ورحمته ث مقاب

د ال  ة ال تحم ى حال ا عل اغي، لكن حطام الدنيا الزائل لرد ھذا العدو الب
ة األعراض واألنفس -الذي ھو األھم  –من جھة الدين  ، وال من جھ

 .  
ول شاعرھم فبا عليكم ل ذي يق افر ال و تمكن منا حزب البعث الك
  ملخصاً عقيدتھم:

  آمنت بالبعث رباً ال شريك له        وبالعروبة ديناً ما له ثانِ     
ع، أو أن السنة  د ترف ة التوحي لو تمكن ھذا الحزب ھل تظنون راي
لم  ه وس لى هللا علي وله ص نة رس اب هللا وس رع، أم أن كت ر وتش تنش

  تحكم ؟
ل هللا و قات م ل د ث م كانت ستفس م أفسدت، وك  الحماسة المفرطة ك

تعانة  وى االس زالً وإال وهللا  –قدر أن علماءنا أخطأوا في فت ذا تن وھ
ه  ا الحق كل ة ال يصح التشنيع  –فقد أصابوا فيھ ألة اجتھادي ا مس فإنھ

اء هللا  اء أولي ى العلم ا عل ن الدن الجاني فيھ من أجلھا، فلماذا يشنع اب
  ؟! 
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ه/ ٤ از  أن ن ب دالعزيز ب يخ عب ماحة الش ى س الة إل ب رس  –كت
في حق  فأظھر فيھا شيئاً من تطاوله المصحوب بجھل –رحمه هللا 

  وإليك طرفاً من الرسالة :  –عليه رحمة هللا  –ھذا اإلمام العالمة 
ن الدن  ال اب تحق  –ق ا يس ن هللا م ه م وا –علي م تكتف أنكم ل : وك

ة والصليبية ، بإباحة بالد الحرمين الشريفين لق وات االحتالل اليھودي
حتى أدخلتم ثالث الحرمين في المصيبة بإضفائكم الصبغة الشرعية 
اء من طواغيت  ة والجبن ا الخون ي يوقعھ ى صكوك االستسالم الت عل
ه  ا في ة لم ة عام ر ، وطام ر كبي ذا الكالم خطي العرب مع اليھود إن ھ

ن الفتاوى السابقة لو من التدليس على الناس والتلبيس على األمة ... إ
ن الباطل ،  ا تضمنته م د صاحبھا م ل بتعم ركم لقي صدرت عن غي
ين أن  نكم تع ا صدرت م ا لم ويترتب عليھا من آثار وأخطار ، ولكنھ
يكون سبب الخلل فيھا غير ذلك من األسباب التي ال ترجع إلى نقص 
ى  ا يترتب عل ع ، وم ة الواق علمكم الشرعي ، ولكن لعدم إدراك حقيق

توفاة مث ر مس ذ غي وى حينئ ل الفت ا يجع ار مم ن آث اوى م ذه الفت ل ھ
ذ أن  ى المفتي عندئ ا يتحتم عل ا مم م ال يصح إطالقھ الشروط ومن ث
م  ين العل امعين ب ين الج ى المختص ا إل وى أو يحيلھ ن الفت ف ع يتوق

    ١بالحكم الشرعي والعلم بحقيقة الواقع ا.ھـ
ة النصيحة واإلصال ا في ھيئ د سبق لن ال: فق م وق ا لك ح أن وجھن

م ( ا رق واجبكم ١١رسالة مفتوحة في بيانن ا ، وب ا ب اكم فيھ ) وذكرن
اوى  الشرعي تجله الملة واألمة ، ونبھناكم فيھا على مجموعة من الفت
والمواقف الصادرة منكم ، والتي ألحقت باألمة والعاملين لإلسالم من 

ى العلماء والدعاة أضراراً جسيمة عظيمة ... ولذا فإننا  ة عل ه األم ننب
دعوھا  خطورة مثل ھذه الفتاوى الباطلة وغير مستوفية الشروط ، ون
م الشرعي  ين العل وا ب ذين جمع ى أولئك ال وى إل إلى الرجوع في الفت
ا الشيخ للخروج  م أيھ ا لك واالطالع على الواقع ... كما نكرر دعوتن

                                                 
١Fא١١אאאאE

K 
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م وائھم وتترسوا بك ة أھ  من خندق ھؤالء الحكام الذين سخروكم لخدم
ضد كل داعية، وروموا بكم في وجه كل مصلح ... كما نعظكم بحال 

אאאא أولئك الذين قال هللا فيھم إنھم 
א ذ الة . أيھا الشيخ في ختام ھ ه الرس

الحق  ر ب ات الجھ وا تبع تطيعوا أن تتحمل م تس تم ل م: إذا أن ول لك نق
ن أن  ل م ال أق ام ، ف ؤالء الحك د ھ ه ض ه، ومناصرة أھل والصدع ب

    ١تتنحوا عن المناصب الرسمية التي لوثكم بھا ھذا النظام ا.ھـ 
  

زال  ه ال ي ن الدن إال أن د اب ة عن وام المھلك ذه الط ود ھ ع وج وم
ادي باسمه، لكن ھناك من ھو  ه ويھتف وين ر ب د  –مغت  –و الحم

دھماء،  داءات ال ليس العبرة في تمييز المحق من المخطئ مھاتفات ون
  وإنما العبرة ما يقرره العلماء .
ده ا يري م األعرف بم ذلك فھو  هللا ورسوله  ألنھ ان ك ، ومن ك

الى  ال تع ن الباطل ق ز الحق م اد وتميي التوفيق والرش  يَــا أحرى ب
ــوا الَّــِذينَ  أَيـَُّهــا ــرْ  فـُْرقَانًــا َلُكــمْ  َيْجَعــلْ  اللَّــهَ  تـَتـَُّقــوا ِإنْ  آَمُن  َوُيَكفِّ

       اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َواللَّهُ  َلُكمْ  َويـَْغِفرْ  َسيَِّئاِتُكمْ  َعْنُكمْ 

ا من حرب  ا المعاصر موقف علمائن ي واقعن ذا ف ومن شواھد ھ
ا تعانة بالكف ن الدن والحركيين الخليج وتجويزھم االس ر ، وموقف اب
ار تعانة بالكف ن االس وريين م يج والث ة الخل ي أزم ع هللا  ف م نف . وك

ومن  بموقف أھل العلم دون موقف أھل الحماسة وفقه الواقع المدعى
  .  تأثر بھم

                                                 
١F١٢אKE 
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دي ممن ال   ان ويھت ئن أھل اإليم م ليطم لذا إليك طرفاً من كالمھ
  خيراً: يزال شاكاً متردداً  إن أراد هللا به

 

Wאא 
א–א J  :ه وم ب ا يق ا م د  أم اآلن محم

المسعري وسعد الفقيه وأشباھھما من ناشري الدعوات الفاسدة الضالة 
ال ذا ب ر ،  فھ اد كبي يم ، وفس ر عظ اة ش م دع يم ، وھ ر عظ ك ش ش

اء راتھم، والقض ن نش ذر م ب الح دم  والواج ا ، وع ا ، وإتالفھ عليھ
تن ؛  التعاون معھم في أي شيء يدعو إلى الفساد والشر والباطل والف

اد  ى الفس اون عل وى ال بالتع ر والتق ى الب اون عل ر بالتع ألن هللا أم
ة  والشر ، ي تسبب الفرق ة الت دعوات الباطل ذب ، ونشر ال ونشر الك

 واختالل األمن إلى غير ذلك .
ي تصدر رات الت ذه النش ن  ھ عري أو م ن المس ه ، أو م ن الفقي م

اة الباطل ن دع ا م ا  غيرھم ة يجب القضاء عليھ اة الشر والفرق ودع
يحتھم ا ، ويجب نص ات إليھ دم االلتف ا وع ق،  وإتالفھ ادھم للح وإرش

ذا م في ھ اون معھ  وتحذيرھم من ھذا الباطل، وال يجوز ألحد أن يتع
دھم ، ى رش ودوا إل ر ، ويجب أن ينصحوا ، وأن يع َدعوا  الش وأن ي

  ھذا الباطل ويتركوه .
وجميع من يسلك سبيلھم  ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن الدن 

الوخيم ، وأن يتقوا هللا ويحذروا نقمته وغضبه  أن يَدعوا ھذا الطريق
نھم ، وهللا  ، وأن يعودوا إلى رشدھم ، وأن يتوبوا إلى هللا مما سلف م
ال  ھم ، واإلحسانسبحانه وعد عباده التائبين بقبول توبت ا ق يھم ، كم إل

אאאאא   سبحانه :
אGאאאא
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אא  : بحانه ال س אא وق
א  ١أھـ واآليات في ھذا المعنى كثيرة  .  

  
 
 
 

אאאא –א JW 
رحمه  - الوادعي  في لقاء مع عالمة اليمن الشيخ مقبل بن ھادي
 العدد : ١٩/١٢/١٩٩٨في جريدة الرأي العام الكويتية بتاريخ  -هللا

 بن الدن فھواأبرأ إلى هللا من  : -رحمه هللا-قال الشيخ مقبل  11503
  .ا.ھـ ٢اله شرــاألمة وأعم شؤم وبالء على

  : و في نفس اللقاء
אאWאא

 אאא؟ 
الشيخ مقبل : أعلم ذلك ، وقد اتصل بي بعض األخوة من  أجاب

يھم، ا يشكون التضييق عل م  بريطاني ان يجوز لھ ا إذا ك ألون عم ويس
اإعالن البراءة من أسامة بن الدن ، ف م تبرأن ا لھ ه  قلن ه ومن أعمال من

ع يشھد أن المسلمين في دول الغرب مضيق  د ، والواق منذ زمن بعي

                                                 
١ אאא٥٠٧ J١٧  K 
دياً لوالة ھذه الدولة السعودية ومع ذلك لم علماً أن الشيخ مقبالً وقتھا كان معا ٢

يرض حال ابن الدن  وذلك قبل اتضاح حقيقة ھذه الدولة المباركة له وتراجعه 
  الذي سيأتي إثباته  .
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يھم ين عل وان المفلس ة اإلخ ذيھا حرك ي تغ ات الت بب الحرك أو  ١بس
 غيرھم ، وهللا المستعان .

   אW؟

م إن كانت وصلت لكن هللا أع أجاب الشيخ : لقد أرسلت نصائح ل
ا نھم أخوة يعرضون مساعدتھم لن ا م انتھم حتى  أم ال، وقد جاءن وإع

ا  ون من اال ويطلب لون م م يرس ا بھ ك فوجئن د ذل ى هللا ، وبع دعو إل ن
ه ي  توزيع ات ، ولكنن دافع ورشاش راء م ل لش اء القبائ ى رؤس عل

أتوا نھم أال ي ت م ھم ، وطلب ت عرض ة ،  رفض ي ثاني ى منزل إل
كوأوضحت لھم أن  ر ذل ا بغي   عملنا ھو دعوي فقط ولن نسمح لطلبتن

   ـھا.
א–א-  ن ب) م ة المجي اب (تحف ي كت ف

اريخ  جيل بت فر ١٨تس ـ ١٤١٧ص ن وراء  ھ وان (م ت عن تح
ال،  التفجيرات في أرض الحرمين؟): ى الجھ  وكذلك إسناد األمور إل

دهللا ي "صحيحيھما" عن عب لم ف اري ومس د روى البخ رو فق ن عم  ب
لم رضي هللا عنھما قال: قال ه وس ى آل ه وعل  رسول هللا صلى هللا علي

م  إّن هللا ال يقبض العلم انتزاًعا ينتزعه" : من العباد، ولكن يقبض العل
اس ذ الّن ا اّتخ ق عالًم م يب ى إذا ل اء، حّت بض العلم االً،  بق ا جّھ رءوًس

   ."فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا 
د،  ال: العالمكما يق الفالني ما يعرف عن الواقع شيًئا، أو عالم جام

ة "البدعة"،  تنفير، كما تقول مجلة "السنة" التي ينبغي أن تسمى بمجل
  فقد ظھرت عداوتھا ألھل السنة من قضية الخليج.

: إن الناس منذ تركوا الرجوع إلى العلماء تخبطوا يقول هللا وأقول

אאאאאEא  عز وجل

                                                 
وكان كثيراً ما يسميھا بھذا االسم نظراً لواقع  يريد جماعة اإلخوان المسلمين ١

 حالھا وأنھا أفلست من الدين والدنيا .
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Eאא ر ي األم اء ھ وأول م العلم

  الصالحون. واألمراء والعقالء

ه في زين دنيا: وقارون عند أن خرج على قوم ال أھل ال ه ق  Eت
אאאאEGEא

א  
ياءوالعلماء يضعون األ Eא:  مواضعھا ش

Eא ، EE ،  אE
א ،  אאאEאאא.  ع فھل يرف

د جاء في "صحيح  هللا أھل العلم أم أصحاب الثورات واالنقالبات وق
ّي  ه أّن الّنب رة رضي هللا عن ي ھري ن أب اري" ع ى البخ ئل: مت س

اعة إذا وّسد األمر إلى غير أھله:" الّساعة؟ فقال انتظر الّس يس "  ف رئ
   حزب وھو جاھل.

ل  التي األمثلة على ھذه الفتن الفتنة ومن يمن من قب دبر لل ادت ت ك
نبني  إذا قيل له: نريد مبلغ عشرين ألف لایر سعودي أسامة بن الدن

. فيقول: ليس عندنا إمكانيات، سنعطي إن شاء  بھا مسجًدا في بلد كذا
در ا.  هللا بق ا وغيرھم دفًعا ورشاًش د م ه: نري ل ل ا. وإذا قي إمكانياتن
   أھـ .  أكثر) وإن شاء هللا سيأتي الباقي ذ ھذه مائة ألف (أوفيقول: خ

  

אא–א JW 
              اريخبت (جريدة الرياض) الشيخ صالح آل الشيخ فيمعالي قال 

في جانب االنحراف في فھم اإلسالم، ھذا له ):  8/11/2001(  
أھمھا أن المعلم في التعليم ما قبل  نلكن م  أسباب كثيرة جداً،



  حيدتبـديـد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التو

   

١٣٠ 

يقولون إن  الجامعي يحتاج إلى نظرة جادة، أنا لست مع الذين
 ً  المشكلة في المناھج، إن المشكلة في المعلم والمعلم اآلن يعطي منھجا

مختصراً، وھذا المنھج لو أتينا ونشرحه مثالً خذ منھج العقيدة في 
يوم كله من أوله إلى أخره يمكن أن نقرأه في  المتوسط ھذا المنھج

وھو اآلن (المعلم) يعلّم  ألنه كله عشرون صفحة أو ثالثون صفحة،
سيكون، أن  ھذا المنھج لمدة سنة أو كل يوم ساعة، ھنا الشرح الذي

بعض المعلمين عندما يعطي المعاني غير الصحيحة وأنا واجھت ھذا 
ومفھومھا  حيث يأتون ويقولون إن ھذه معناھا كذا وكذا عند أوالدي

ھذا خالف الصحيح حتى في  كذا وتطبيقھا بھذا الشكل، ويكون
 مسائل التوحيد والعقيدة يطبقونھا بشكل خاطئ، والمنھج ھو نفس
المنھج الديني الذي درستموه كلكم..فلماذا قبل ثالثين سنة لم يؤد إلى 

ديني ولم يعط إال خالل الخمس عشرة سنة األخيرة؟  انحراف أو غلو
ھناك اندفاع كبير جداً من  س عشرة سنة األخيرة صاروفي الخم

  الشباب يحتاج إلى عالج. 
أقول من الضروري أن يكون  ومن أھم أسبابه ھو المعلم، ولھذا

 ً وليس كل  المعلم للموضوعات الشرعية والدينية معداً إعداداً صحيحا
متخرج في كلية شرعية أو من كلية إسالمية يصلح ألن يعلم.إن 

تضبطه إلى إعداد أوالً ويحتاج إلى كتاب معلم  تاج حتىالمعلم يح
المعلم ھذا يحاسب عليه  مفصل ال يخرج عنه، وإذا خرج عن كتاب

الفقه،  ألن كتاب المعلم ال وجود له في المسائل الدينية، ھناك كتاب
كتاب التوحيد، كتاب التفسير، لكن أين الشرح ومن أن يأتي به 

إنه في ھذه األزمة ربما سمعتم  حتى كثيرة جداً  يعطونك مدارس
ا.   وھذا خلل في فھم اإلسالم بعض المدرسين يمجد أسامة بن الدن

  ھـ.
   

 



  حيدتبـديـد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التو

   

١٣١ 

  א     א   L
אEאFאאאא

אאKKKא 
ً للعمل  قد أكثر التشنيع والتكفير لھذه الدولة ألنھا قد أنشأت نظاما
والعمال ونظاماً للمرافعات ونظاماً للمطبوعات والنشر وھكذا .. وعّد 

  ھذا من المكفرات والتحاكم إلى الطاغوت .
  والرد من أوجه :

 / أنه تقدم أن الحكم بغير ما أنزل هللا يكون بإلغاء حكم هللا١
ووضع حكم آخر بشري ال بإنشاء أحكام ليس فيھا إلغاء لحكم هللا 
المسبق، وتم نقل ھذا من كالم شيخنا عبدالعزيز بن باز وشيخنا 

رحم هللا ميتھم  –محمد بن صالح العثيمين وشيخنا صالح الفوزان 
، فبھذا يتضح أن إدخال ھذه األنظمة من ضمن ما يحكم فيه -وحيھم 

،  وال يعني ھذا بحال أنھا ١خطأ من جھة األصل بغير ما أنزل هللا
هللا ووضع  من الحكم بغير ما أنزل هللا؛ ألنه ليس فيھا إلغاء حكم

  . حكم غيره
العام للدولة ،  أساس النظام/ أن جميع ھذه األنظمة خاضعة إلى ٢

وھو التحاكم إلى كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، 
ا يكون خطأ لقصور القائمين والواضعين لھذه وما خالف ذلك فإنم

ً ومعصية ال كفراً يخرج  األنظمة أو شھوة غالبة، ومثله يكون ذنبا
صاحبه من الملة ، فعليه يسعى إلى إصالحه بالتي ھي أحسن للتي 

  ھي أقوم .
/ أنه لو قدر أن ھذه األنظمة من الحكم بغير ما أنزل هللا، فإنه ٣

ً من  الملة. كما تقدم بحث المسألة. ولو كان ال يكون كفراً مخرجا

                                                 
١א

Kאאא 
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على  فإنه ال يصح تكفير غيرھم به ألنه ١كفراً عند المقدسي وغيره
جتھادية، وما كان كذلك فال يكفر به كما تقدم اال التنزل من المسائل

وإال فإن السلف مجمعون على عدم الكفر  ذكره عن أھل العلم .
  بالحكم بغير ما أنزل هللا .

 
  Wكان في نظام العمل والعمال أول ما صدر أمور  قد

اعترض عليھا من لدن أھل العلم، ثم أصلحت وعدلت، قال الشيخ 
صالح اللحيدان رئيس المجلس األعلى للقضاء لما سئل عن نظام 

  العمل والعمال وإصالح ما فيه :
نظام العمل والعمال أول ما صدر أعترض عليھا، ثم الذي أقر 

رحمة هللا عليه، والشيخ  –يخ عبدهللا بن حميد كان ُعرض على الش
عبدالعزيز بن باز فأقراه، فإذا وجد أخطاء فليس في صلب النظام 
وإنما في التطبيق، قد ال يطبق القائم على نظام العمل، ال يطبقه إما 
عن ھوى، وإما عن جھل، وال شك أن الھوى ھو الشر العظيم، كما 

 אא الم  قال جل وعال لنبيه داود عليه الس

  وإذا كان خفي عليه حكم ما ينبغي أن يوقع على العامل أو على .
  الخصم اآلخر وھو أراد الخير وأخطأه فھذا أمٌر آخر . 

إنما نظام العمل الذي أقر في تطبيق العقوبات التي يدخل العامل 
ويدخل المستخدم على أساس التزامھا ، على أساس التزامھا ، 

فأخبركم أنه كان عرض في األول فاعترض الشيخ عبدهللا بن حميد 
والشيخ ابن باز ، ثم جاء إليھما الدكتور معروف الدواليبي بھذا 

  ٢النظام ، ودرساه وأقرا ما اعتمد ا.ھـ
 

                                                 
الحصين بقوله: من أھل األھواء أو عند بعض طالب  الشيخ سعد علق العالمة ١

 العلم والعلماء .
٢KאLאא 
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من الشبهات في  ةالثاني * الشبهة
ة تكفير الدولة السعودية / مواال

  :الكفار
ة  ر حرم ي تقري ة ف ة واألحاديث النبوي ات القرآني واترت اآلي د ت ق

אאאאא  مواالة الكفار، قال تعالى
  وقال  אאא

אאא
אאא

אאאא  الى ال تع   وق

אאאא
אאאא  وھكذا KK  

دة  ذه العقي اه ھ لمين تج ن المس راً م ى أن كثي ر إل ت النظ وألف
ة ا أن ا ١المبارك اٍل ، وكم اٍف وغ ين ج ا ب ذموم م اء والتقصير م لجف

  فكذلك الغلو واإلفراط مذموم ، بل ھو في الجملة أشد إثماً . 
ديني  ومن صور التقصير بغض ال د عداوتھم وبغضھم ال أال يعتق

أنھم  ع ش فتجده اختياراً منه ورغبة يؤاكلھم ويجالسھم ، ويعزھم ويرف
  اغتراراً بما حصل لھم من تقدم صناعي دنيوي .

و ور الغل ا ص ر فمن أم ن غي تلھم م م أو ق واز ظلمھ اد ج ا: اعتق ھ
يما من  ود ومواثيق ال س ين والة األمور عھ نھم وب ين من بي تفريق ب

                                                 
  ءة من الكفر وأھله .الحصين : البرا سعد العالمة الشيخ قال ١
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دخل ديار المسلمين أو جوز جھادھم من غير تفريق بين حالة ضعف 
اد عدم  لمين، أو اعتق ة للمس المسلمين وقوتھم ومراعاة المصالح العام

اً،  رب مطلق رة الع افر جزي ول الك واز دخ اء ج واز إعط دم ج أو ع
ة  ائل فقھي ي مس ار والتضليل ف زم واإلنك اً، أو الج ال مطلق افر الم الك

افر  ة الك ل تعزي ا، كمث الف فيھ وغ الخ اء  ١يس ن الفقھ راً م إن كثي ف
ذا ٢جوزھا  الجواز وھك ة ب التوقف ورواي ة ب د رواي ، وعن اإلمام أحم

 ..  
ذا المقدسي  و ھ ة الغل اب غاي ذا الب الين في ھ د ، وإن من الغ العني

ى  فكفر بما لم يكفر هللا به وال رسوله صلى هللا عليه وسلم ، وشنع عل
اً  ة حق ما ھو جائز ، ومن عرف حاله ال يستغرب ھذا منه لكن الغراب
والعجيب صدقاً أن يصدقه غيره ويروجه بين الشباب المتدين مستغالً 
م بالشرع  ر المنضبطة وجھلھ ة غي في ذلك عاطفتھم وحماستھم الديني

  المحكم . 
وإن الوسط في ھذه األمور ھو سبيل هللا المستقيم ويتم بمراعاة ما 

  يلي :
Lאאא

 ان ال: "ك اس ق ن عب ن اب اري ع رج البخ د أخ ، فق

ؤمنين،  لم والم ه وس المشركون على منزلتين من النبي صلى هللا علي
د ال  كانوا ه، ومشركي أھل العھ مشركي أھل الحرب يقاتلھم ويقاتلون

  يقاتلھم وال يقاتلونه " .
د  قال ابن القيم: الكفار إما أھل حرب، وإما أھل عھد ، وأھل العھ

  ثالثة أصناف:
  وأھل أمان . -٣وأھل ھدنة.      -٢أھل ذمة.    -١

                                                 
١KאWאאאא 
الحصين معلقاً: بما ليس فيه دعاء للكافر بالرحمة أو سعد قال الشيخ العالمة  ٢

 المغفرة . 
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اب ة، ب ان،  وقد عقد الفقھاء لكل صنف باباً: فقالوا: باب الھدن األم
ي  م ف ؤالء كلھ اول ھ د " يتن ة والعھ ظ " الذم ة . ولف د الذم اب عق ب
د  ظ العھ نس لف ن ج ة م إن الذم لح "، ف ظ " الص ذلك لف األصل . وك

ام في كل صلح، وھو  –ثم قال  –قد \والع وھكذا لفظ " الصلح " ع
يتناول المسلمين بعضھم مع بعض، وصلحھم مع الكفار، ولكن صار 

ن ر م ي اصطالح كثي ؤدي  ف ن ي ارة عم ة " عب ل الذم اء " أھ الفقھ
ى  دوا المسلمين عل د عاھ دة، وھؤالء ق ة مؤب الجزية، وھؤالء لھم ذم
ي  دار الت ي ال ون ف م مقيم وله، إذ ھ م هللا ورس يھم حك ري عل أن يج
الحوا  إنھم ص ة ف ل الھدن الف أھ وله، بخ م هللا ورس ا حك ري فيھ يج

ان ا ال أو المسلمين على أن يكونوا في دارھم، سواء ك ى م لصلح عل
ة،  غير مال، ال تجري عليھم أحكام اإلسالم كما تجري على أھل الذم
د  لمين، وھؤالء يسمون أھل العھ ة المس لكن عليھم الكف عن محارب

  وأھل الصلح وأھل الھدنة.
تيطان  ر اس لمين من غي الد المس دم ب ذي يق و ال تأمن فھ ا المس وأم

تج ام: رسل وتجار ومس ة أقس ا، وھؤالء أربع ى يعرض لھ يرون حت
عليھم اإلسالم والقرآن، فإن شاؤوا دخلوا فيه، وإن شاؤوا رجعوا إلى 
ؤالء أال  م ھ ا، وحك ارة أو غيرھ ن زي ة م البوا حاج م، وط بالدھ
ى  رض عل ة، وأن يع نھم الجزي ذ م وا، وال تؤخ اجروا، وال يقتل يھ
ب  ذاك، وإن أح ه ف ل في إن دخ رآن، ف الم والق نھم اإلس تجير م المس

إذا وصل اللحاق بمأ ه، ف ل وصوله إلي منه ألحق به، ولم يعرض له قب
   ١مأمنه عاد حربياً كما كان ا.ھـ

 
L ال تجوز في الشريعة الھدنة المؤبدة بين المسلمين والكفار

  ؛ ألنه يؤدي إلى إلغاء شرعية الجھاد.٢باالتفاق، كما حكاه ابن القيم 

                                                 
١Fא٢L٨٧٣KE 
٢Fא٢L٨٧٦KE 



  حيدتبـديـد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التو

   

١٣٦ 

د فعلھ ائزة، وق ي ج ة فھ ة المؤقت لح والھدن ا الص ول هللا أم ا رس
صلى هللا عليه وسلم مع كفار قريش كما في صلح الحديبية فصالحھم 

  عشر سنوات .
الح  اه: أن يص ولين، ومعن ى أصح الق ائز عل ق ج لح المطل والص

من متى ما تقووا  الكفار صلحاً غير مؤقت ولكنه ال يمنعھم المسلمون
  الصلح بعد إعالم الكفار . نقض

دھا  ة: ويجوز عق ن تيمي اً، والمؤقت الزم من قال اب اً ومؤقت مطلق
رد  نقض بمج دو، وال ي م ينقضه الع ا ل ه، م اء ب رفين: يجب الوف الط
ائز  د ج ق فھو عق ا المطل اء. وأم ولي العلم خوف الخيانة في أظھر ق

  ١يعمل اإلمام فيه بالمصلحة ا.ھـ
ق  د مطل م عھ اً لھ وعين: نوع ى ن انوا عل ركين ك إن المش ال: ف وق

ز غير الزم ، ونوعاً لھم عھد مؤقت، فأمر غير مؤقت، وھو عقد جائ
د  ذا العھ ق؛ ألن ھ د المطل هللا رسوله أن ينبذ إلى المشركين أھل العھ
د  ه عھ ان ل ة أشھر، ومن ك جائز غير الزم، وأمره أن يسيرھم أربع
مؤقت فھو عھد الزم، فأمره هللا أن يوفي له إذا كان مؤقتاً، وقد ذھب 

ة ال ت ى أن الھدن ى بعض الفقھاء إل ة. وذھب بعضھم إل جوز إال مؤقت
امھم بالواجب، والصواب ھو  أنه يجوز لإلمام أن يفسخ الھدنة مع قي
ائزة  ة فج ا المطلق ة. فأم ة ومؤقت ا تجوز مطلق ث، وھو أنھ ول الثال الق

ـ  ة ا.ھ ة الزم ين نقضھا. والمؤقت   ٢غير الزمة يخير بين إمضائھا وب
  ) .١٣ثم ذكر صدر سورة براءة إلى آية (

ال د  وق ر أن يعق ولي األم وز ل ل يج ذا فھ يم: إذا عرف ھ ن الق اب
ى  ون عل ول" نك ل يق دة، ب دره بم اً ال يق داً مطلق ار عق ع الكف ة م الھدن
م  م اآلخر ول ك إذا أعل ه ذل د فل ئنا " ، ومن أراد فسخ العق العھد ما ش

  يغدر به، أو يقول: "نعاھدكم ما شئنا ونقركم ما شئنا" ؟
  ي مذھب أحمد وغيره:فھذا فيه للعلماء قوالن ف

                                                 
١אא٥٤٢אK 
٢אFאא١L١٧٥KE 
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ة من أحدھما ه طائف : ال يجوز، قال به الشافعي في موضع، ووافق
م  ي"، و ل ي "المغن يخ ف ي "المجرد" والش د كالقاضي ف أصحاب أحم

  يذكروا غيره .
اني ي والث افعي ف ه الش ص علي ذي ن و ال ك، وھ وز ذل : يج

ن  ة آخرھم اب د طائف وجھين في مذھب أحم د ذكر ال "المختصر"، وق
  حمدان. 

والمذكور عن أبي حنيفة أنھا ال تكون الزمة بل جائزة، فإنه جوز 
لإلمام فسخھا متى شاء. وھذا القول في الطرف المقابل لقول الشافعي 

  األول .
  : وسط بين ھذين القولين .والقول الثالث

ر  لم ألھل خيب ه وس وأجاب الشافعي عن قول النبي صلى هللا علي
أن ا ركم هللا " ب ا أق ركم م راركم :" نق ي إق ا أذن هللا ف ركم م راد: نق لم

ي  ر النب ذا لغي يس ھ الوحي، فل م إال ب ذا ال يعل ال: وھ م الشرع. ق بحك
ا إذا كانت  وا أنھ أنھم ظن ول ك ذا الق صلى هللا عليه وسلم وأصحاب ھ
ل أن  اق، وألج وز باالتف ال تج ة، ف دة كالذم ة مؤب ون الزم ة تك مطلق

د من توفيت دة فالب ة مؤب ك أن هللا عز وجل تكون الھدنة الزم ا، وذل ھ
أمر بالوفاء ونھى عن الغدر، والوفاء ال يكون إال إذا كان العقد الزماً 

 .  
اني  ول الث واب  –والق و الص ة -وھ دھا مطلق وز عق ه يج : أن

ائزة  و جعلت ج ة، ول ة جاز أن تجعل الزم إذا كانت مؤقت ومؤقتة، ف
ة  ركة والوكال اء كالش ى ش خھا مت ا فس ل منھم وز لك ث يج بحي

  المضاربة ونحوھا جاز ذلك، لكن بشرط أن ينبذ إليھم على سواء .و
ة  ويجوز عقدھا مطلقة، وإذا كانت مطلقة لم يمكن أن تكون الزم
التأبيد، بل متى شاء نقضھا، وذلك أن األصل في العقود أن تعقد على 
ذا .  ذا وھ د تكون في ھ ا المصلحة، والمصلحة ق أي صفة كانت فيھ

ائزاً يمكن وللعاقد أن يعقد العق ده ج ه أن يعق د الزماً من الطرفين، ول
د  ذا ق ل ھ انع، ب ا م يس ھن فسخه إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعي، ول
ون  د تك ة فق دة طويل ى م داً إل د عق ه إذا عق لحة، فإن و المص ون ھ يك
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د  ك ق مصلحة المسلمين في محاربتھم قبل تلك المدة، فكيف إذا كان ذل
لم مع دل عليه الكتاب والسنة؟ وعامة  ه وس عھود النبي صلى هللا علي

ا  ة، منھ ر الزم ائزة غي ة، ج ر مؤقت ة غي ذلك مطلق المشركين كانت ك
ن  لمين، لك ر فتحت وصارت للمس ع أن خيب ر، م ع أھل خيب ده م عھ
سكانھا كانوا ھم اليھود، ولم يكن عندھم مسلم، ولم تكن بعد نزلت آية 

ع  نة تس وك س ام تب راءة" ع ي "ب ت ف ا نزل ة، إنم رة، الجزي ن الھج م
انوا  اليھود ك ذا ف وخيبر فتحت قبل مكة بعد الحديبية سنة سبع. ومع ھ
لمين  ك المس ار مل إن العق لم، ف ه وس لى هللا علي ي ص م النب ت حك تح
ا  ئنا" أو "م ا ش ركم م دونھم. وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لھم:" نق

ركم هللا " يفسره اللفظ اآلخر، وأن ا راد: أقركم هللا" . وقوله" ما أق لم
ود  إخراج اليھ ه ب د موت ر عن ذا أم ا. ولھ اكم منھ ئنا أخرجن ى ش ا مت أن

ك عمر  ذ ذل ه  –والنصارى من جزيرة العرب، وأنف  -رضي هللا عن
  ١في خالفته ا.ھـ

ال  ه هللا  –وق ة -رحم د الھدن واز عق ى ج ل عل ي القصة دلي : وف
ا  ك م د ذل م يجيء بع ام ، ول ا شاء اإلم ل م ت، ب ر توقي مطلقاً من غي

ه ي د نص علي وازه وصحته، وق ه، فالصواب ج م البت ذا الحك خ ھ نس
ة، ولكن ال  ره من األئم ه غي ي، ونص علي ة المزن الشافعي في رواي
م وھو في  ينھض إليھم ويحاربھم حتى يعلمھم على سواء ليستووا ھ

  ٢العلم بنقض العھد ا.ھـ
אאאL

W 
אEאFWقال تعالى:  א  
   :الىقال ابن حزم       صح أن قوله تع

                                                 
١Fא٢L٨٧٤KE 
٢Fאא٣L١٤٦KE 
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   ذا حق ار، وھ ة الكف إنما ھو على ظاھره بأنه كافر من جمل

    ١ھـال يختلف فيه اثنان من المسلمين ا.

    א  W E א F א א 
    אא א     ،  א 

Kא 
ن ماجه  من حديث والدليل على ھذا الضابط ما رواه الستة إال اب

ة إذ  على بن أبي طالٍب رضي هللا عنه في قصة حاطب ن أبي بلتع ب
فقال له رسول  أرسل الرسالة إلى قريش يخبرھم بقدوم رسول هللا 

رأً ملصقاً هللا  يِّ إني كنت ام " يا حاطب ما ھذا " قال ال تعجل عل
م  اجرين لھ ان من معك من المھ م أكن من أنفسھم وك ريش ول في ق
يھم أ ن قرابات يحمون أھليھم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب ف

داداً عن  اتخذ فيھم يداً يحمون بھا قرابتي وما فعلت ذلك كفراً وال ارت
" إنه صدقكم "   ديٍن وال رضاً بالكفر بعد اإلسالم فقال رسول هللا 

ول هللا  رار رس ع إق الم حاطب م ل  فك د فع رَّ ي أن مج صريح  ف
ان  و ك دين ول راً وال ردًة عن ال ه كف م أفعل ال ل حاطب ليس كفراً لذا ق

راً ألن مجرد مجر ه كف م أفعل د فعل حاطب كفراً لما احتاج إلى قوله ل
راً ألن  ه كف م أقل ول ل ا أن يق الفعل كفٌر كما أنه ال يصح لمستھزئ ب

  مجرد االستھزاء كفٌر . 
ن :" ن حس رحمن ب د ال ن عب ف ب د اللطي يخ عب ال الش دخل وق ف

ي  ه النھ ه ، وتناول فه ب ان ووص م اإليم ة باس ي المخاطب ب ف حاط
ة بع ي اآلي ع أن ف ه م ى إرادت دال عل بب ال ه خصوص الس ه ول موم

الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع مواالة وأنه أبلغ إليھم بالمودة ، 
بيله "  فإن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل لكن قوله " صدقكم خلوا س
ظاھر في أنه ال يكفر بذلك إذا كان مؤمناً با ورسوله غير شاك وال 

                                                 
١א 
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ا اب ، وإنم وا  مرت ل " خل ا قي ر لم و كف وي ول ك لغرض دني ل ذل فع
دريك لعل هللا  سبيله " ال يقال قوله صلى هللا عليه وسلم لعمر " وما ي

م " انع  اطلع على أھل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك ھو الم
ه من لحاق  ا يمنع ناته م من تكفيره ألنا نقول لو كفر لما بقي من حس

 E كفر يھدم ما قبله لقوله تعالىالكفر وأحكامه ، فإن ال
E وقوله تعالى  WאFEאאE 

  والكفر محبط للحسنات واإليمان باإلجماع فال يظن ھذا ، 

ه ه وأما قول   وقول
אאאא وقوله تعالى      אא

אאאאאאאאא
Eאאא  المواالة رته السنَّة وقيَّدته وخصته ب فقد فسَّ

المطلقة العامة ، وأصل المواالة ھو الحبُّ والنُّصرة والصداقة ودون 
ذا ذلك مراتب متعد ذم ، وھ د وال دةٌ ولكل ذنٍب حظه وقسطه من الوعي

ابعين معروٌف في  م من الصحابة والت عند السلف الراسخين في العل
  ١ـا.ھ…ھذا الباب وغيره 

ال "  ٌة للضابط الكفري إذ ق ة إبان ن أبي بلتع ثم في كالم حاطب ب
الم "  د اإلس الكفر بع اً ب اء وال رض ض العلم ى بع ل: حك إن قي . ف

ا  اإلجماع على أن مطلق اإلعانة كفر ، فيقال: ھذا اإلجماع المحكي م
  Wحالتين  بين 

                                                 
١Fאא٣אL٩ J١٠FאאאKE١L٤٧٤EK 
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א L زم ن ح ول اب ل ق زاع مث ارج محل الن ون خ ي  -أن يك ف

ى  الى  -المحل ه تع و EE: صح أن قول ا ھ إنم

ان على ظاھره بأنه كافر من جملة الكفار، وھذا حق ال  يختلف فيه اثن
ا  ن م ولي لك ر المت ي كف ف ف ا ال نختل ك أنن ـ ، وذل لمين ا.ھ ن المس م
ن  ازع ، وكالم اب ه التن التولي ؟ ومن المتولي ؟ ھذا محل البحث وفي
ذا  حزم ال يفيد شيئاً في بيان معنى التولي ، وإنما أفاد كفر فاعله ، وھ

راض أن اب ن حزم حكى واضح ال إشكال فيه وال نزاع ، ثم على افت
  إجماعاً فإنه يقال فيه ما يقال في الحالة الثانية اآلتية .

ل لأن ا/  א ة ك اھرة الكفري وا المظ اً جعل وا إجماع ذين حك

ين  روم بيق اع مخ ذا اإلجم ة ، وھ ى القولي ار حت ة للكف ول وإعان ال يع
  يلي:  عالم بخرمه ، وبرھان خرم اإلجماع المحكي ما عليه منصفٌ 

ً لم يكفر  –رحمه هللا  – م الشافعيأن اإلما) ١ صرح بأن حاطبا
مع أن فعله إعانة قوية للكفار أمام جيش اإلسالم الذي يتقدمه رسول 

   .هللا صلى هللا عليه وسلم 
قيل للشافعي: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أھل الحرب 
بأن المسلمين يريدون غزوھم أو بالعورة من عوراتھم ھل يحل ذلك 

  ويكون في ذلك داللة على مماألة المشركين ؟  دمه
: ال يحل دم من ثبتت له حرمة  - رحمه هللا تعالى -قال الشافعي 

ً بعد  اإلسالم إال أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفراً بينا
وال تأييد  ،ثم يثبت على الكفر وليس الداللة على عورة مسلم ،إيمان

دون منه غرة ليحذرھا أو يتقدم في كافر بأن يحذر أن المسلمين يري
نكاية المسلمين بكفر بين ، فقلت للشافعي : أقلت ھذا خبراً أم قياساً ؟ 
ً علمه عندي أن يخالفه بالسنة  قال : قلته بما ال يسع مسلما

 –المنصوصة بعد االستدالل بالكتاب فقيل للشافعي فاذكر السنة فيه 
   –ثم ساق خبر حاطب ثم قال 
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رحمه هللا تعالى : في ھذا الحديث مع ما وصفنا لك قال الشافعي 
طرح الحكم باستعمال الظنون ألنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون 
ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في اإلسالم ، وأنه فعله 
ليمنع أھله ، ويحتمل أن يكون زلة ال رغبة عن اإلسالم ، واحتمل 

قوله فيما احتمل فعله ، وحكم رسول هللا  المعنى األقبح، كان القول
فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه األغلب وال أحد أتى في مثل ھذا 
أعظم في الظاھر من ھذا ألن أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فإذا كان من خابر المشركين  ، مباين في عظمته لجميع اآلدميين بعده
م ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسل

يريد غرتھم فصدقه ما عاب عليه األغلب مما يقع في النفوس فيكون 
لذلك مقبوالً كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما 

   .قبل منه 
قيل للشافعي : أفرأيت إن قال قائل إن رسول هللا صلى هللا عليه 

بصدقه ال بأن فعله كان يحتمل  قال قد صدق إنما تركه لمعرفته
الصدق وغيره فيقال له قد علم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن 

فلو كان حكم النبي صلى ، المنافقين كاذبون وحقن دماءھم بالظاھر 
هللا عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين 

ر وتولى هللا عز القتل بالعلم بكذبھم ولكنه إنما حكم في كل بالظاھ
ً له مثل ما  وجل منھم السرائر ولئال يكون لحاكم بعده أن يدع حكما
وصفت من علل أھل الجاھلية وكل ما حكم به رسول هللا صلى هللا 
ً أو  عليه وسلم فھو عام حتى يأتي عنه داللة على أنه أراد به خاصا

كون عن جماعة المسلمين الذين ال يمكن فيھم أن يجھلوا له سنة أو ي
   ١ذلك موجوداً في كتاب هللا عز وجل ا.ھـ

فكيف يقال بعد ذلك : بأن أي إعانة تولي وھي كفر باإلجماع؟ 
  بصراحة ووضوح . –رحمه هللا  –وھذا الشافعي ينقض اإلجماع 
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ى  أن القرطبي) ٢ ار عل ر إطالعه الكف صرح بوضوح أن من كث
ليماً وداف اده س ان اعتق اً عورات المسلمين ال يكفر إذا ك راً دنيوي ه أم ع

  مع أن ھذه إعانة قوية للكفار 
ه  : –رحمه هللا –قال  من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينب

ه  ان فعل افراً: إذا ك ذلك ك ن ب م يك ارھم ل دوھم بأخب يھم ويعرف ع عل
لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم ؛ كما فعل حاطب حين قصد 

    ١ن ا.ھـبذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدي
ً في خرم اإلجماع الذي ينص على أن أدنى  أفليس ھذا صريحا

  إعانة قولية أو فعلية توٍل كفري؟  .  

الى  قال ابن الجوزي) ٣ ه تع ه    : قول في

قوالن : أحدھما : من يتولھم في الدين ، فإنه منھم في الكفر . والثاني 
   ٢من يتولھم في العھد فإنه منھم في مخالفة العھد ا.ھـ: 

ريم  –فالحظ       ارئ الك ا الق م  –أيھ ذا ل ه ھ وزي بقول ن الج أن اب
ه ، يخرم اإلجماع المزعوم فحسب  دعي علي ذي ي بل لم يحك القول ال

ة  : اإلجماع  وھو و قولي ة ول أدنى اإلعان  –أن التولي الكفري يكون ب
ن وزي م ن الج ه اب م يحك ن  ل ة اب ع محاول ألة ، م ي المس وال ف األق

عة االطالع  –الجوزي   روف بس رين  –المع وال المفس استقصاء أق
ه عظم  اً ل ه ناصحاً ومبين في تفسيره : ( زاد المسير) ، كما كتب البن
ن  يء م ى ش ة إل ير حاج ي ، وزاد المس رك المغن ا ت يره : وم تفس

  .  ٣التفاسير ا.ھـ

                                                 
١אF١٨L٥٢EK 
٢Fאא٢L٣٧٨EK 
٣א٦٦K 
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   : وقيل: المرادسيقال أبو الفضل محمود األلو) ٤ 
    رضي  –  وحكي عن ابن عباس ، كافر مثلھم حقيقة

ولعل ذلك إذا كان توليھم من حيث كونھم يھوداً أو  –هللا تعالى عنھما
  ١نصارى .. ا.ھـ

د) ٥ اً والشافعي وأحم ة ومالك  أن أئمة المذاھب األربعة أبا حنيف
م هللا  – لمين  –رحمھ ذي يفشي سر المس ر الجاسوس ال رون كف ال ي

ة  ن تيمي اره اب ه في  –إلى الكفار ، وھذا ما اخت م عن ل مھ يأتي نق وس
   .وابن القيم  –آخر البحث يتعلق بآية التولي 

ه هللا  –قال ابن القيم  ا  –رحم ة لم ن أبي بلتع : ثبت أن حاطب ب
عنقه فلم يمكنه وقال :" جس عليه ، سأله عمر رضي هللا عنه ضرب 

د  ئتم فق ا ش وا م ال : اعمل در فق ل ب ى أھ ع عل ل هللا اطل دريك لع ا ي م
ي  اء ف توفى . واختلف الفقھ ألة مس م المس دم حك د تق م " وق رت لك غف
م يستتب  ل ول لم أھل الحرب قت ال سحنون : إذا كاتب المس ذلك ، فق

د  ه هللا : يجل ك رحم ره من أصحاب مال ال غي ه وق ه لورثت داً ومال جل
ن  ال اب ار. وق وجيعاً ويطال حبسه وينفى من موضع يقرب من الكف
القاسم : يقتل وال يعرف لھذا توبة وھو كالزنديق. وقال الشافعي وأبو 
ان احتجوا بقصة حاطب  حنيفة وأحمد رحمھم هللا : ال يقتل ، والفريق
د  ل من أصحاب أحم ن عقي دم ذكر وجه احتجاجھم ووافق اب د تق وق

  ٢ابه  ا.ھـمالكاً وأصح
عدي) ٦ رحمن الس د ال ق عب يخ المحق ورة  الش يره س ي تفس ، ف

حيث قال: ألن التولي التام يوجب   المائدة آية

                                                 
١F٣אL١٥٧EK 
٢Fאא٥L٦٤EKFאאא٣L٤٢٢ J٤٢٤FאאE٤L

٩٣٩ J٩٤١FאאE٢L٣٧٢KE 



  حيدتبـديـد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التو

   

١٤٥ 

ر ى الكثي دعو إل ل ي ولي القلي يئاً  ،االنتقال إلى دينھم، والت درج ش م يت ث
 ً     حتى يكون العبد منھم ا.ھـ ،فشيئا

يس  داه ل ا ع فھذا صريح في أن الكفر ال يكون إال بالتولي التام وم
  كفراً ، والتولي التام راجع لألديان وھي أمور اعتقادية .

٧E نقيطي ين الش د األم يخ محم ر الش ولي والمفس ة األص  العالم

ه سبحانه د قول W  حيث قال في تفسيره ، عن
اراً  داً اختي ار عام ولى الكف ن ت ات أن م واھر اآلي ن ظ م م ال: ويفھ  ق

    ١رغبة فيھم أنه كافر مثلھم ا.ھـ
ه هللا  –فلم يجعل  أمر قلبي أو  –رحم ه ب ل قرن اً ، ب ر مطلق التكفي

  اعتقادي وھو : أن يتولى الكفار رغبة فيھم . 
ين) ٨ ه هللا  – الشيخ المحقق محمد بن صالح العثيم في  –رحم

ذكر أن نصرتھم     تفسيره سورة المائدة آية

لم ه وس نا  :من كبائر الذنوب كقول رسول هللا صلى هللا علي "من غش
ة  رف أن كلم ا تع ن ھن ال م ل ح ى ك م عل ال: المھ م ق ا " ث يس من فل

واالتھم ا ھي م ي نھى هللا عنھ واالة الت ا  الم ة مم بالمناصرة والمعاون
النفع  يھم ب ود عل رام، يع ذا ح اونھم ،فھ م: إال إذا ع ت لك ن قل  لك

ه وناصرھم على من ھو أشد إيذاء للمسلمين منھم أس ب ـ ا  فھذا ال ب ھ
  على النصرة بأنھا كفر . -رحمه هللا  –فلم يحكم  ٢

 
אא / أليس  ھذا اإلجماع مخروم ً ار بأن ھؤالء األئمة الكب ا

د  ذي ق افرين ال ى الك لم يكفروا الجاسوس الذي يفشي سر المسلمين إل
  يكون مؤداه قتل عشرات بل مئات من المسلمين  .

                                                 
١אאF٢L١١١EK 

٢ FF٥١אEאאEK 
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ح   روم ال يص وم مخ اع المزع اً أن اإلجم ك جلي ر ل ذا يظھ فبھ
  بخرمه .  التعويل عليه عند أھل اإلنصاف العالمين

  
א

Wא 
ة  -١ أن الذين حكوا إجماعاً أكدوا كل صورة حتى الصور القولي

ذه  ت ھ و كان رة صورة الجاسوس ، ول و م نھم ول د م تثن أح م يس ول
تثناة  دھم  –مس ذي  -عن ه ال ذا الوج د ھ ا ، ويؤك ا تركوھ ا وم ألبانوھ

  يليه.
لداللة فليس ھو من أن مما يتمايز به دليل اإلجماع أنه قطعي ا -٢

  األدلة المجملة حتى يحتاج إلى بيان.
أن الذين نقلوا اإلجماع علماء متأخرون ، ولو كان في المسألة  -٣    

  إجماٌع لما أغفله األولون من المفسرين والفقھاء مع كثرتھم ودقتھم .
ر  -٤ ق التكفي ن عل أخرين م ل والمت اء األوائ الم العلم ي ك أن ف

ألة  – بقكما س –باالعتقاد  روا مس ال على العمل ، فھؤالء إذا ذك
رون  -قطعاً  -الجاسوس ذكروھا تمثيالً  م ال يكف ال تخصيصاً ألنھ

 ١. بمجرد العمل
رأي  ين ب ر ممن يع بل عند النظر يتبين أن ضرر الجاسوس أشد بكثي

  أو مال أحياناً .
ر واله لكف د  يردد بعضھم شبھة وھي أن حاطباً كان متأوالً ول ، وتفني

   ھذه الشبھة من أوجه :         

                                                 
١אאFא

אאאאאאE–אא
א–K 
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 J  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما سأل حاطباً عن
ه فعل  ل ذكر أن عذره ، لم يعتذر حاطب بأنه تأول دليالً شرعياً ب

  ما فعل لحظ دنيوي .
 J   ًا م أن حاطب م يفھ لم ل أن رسول هللا صلى هللا عليه وس

 ً كا ا ، ودواء  كان متأوالً لذلك لم يكشف شبھة كان حاطب متمس بھ
  الشبه كشفھا .

ه   -ج ه عاص ، لكن ر بأن لم أق ه وس ول هللا صلى هللا علي أن رس
  مغفور له لكونه من أھل بدر ال ألجل التأويل .

  
ين : بيان ذلك اجين   - أن المتأولين غير آثم ر محت م غي ه فھ وعلي
در  –إلى حسنات  ن  –كحضور  ب د حكى اب يئاتھم ، وق ا س ر بھ تغف

   .١ على ذلكحزم اإلجماع 
    

  
אאאאLاختالف أصناف  א ذا يختلف ب : وھ

ار  دم  –الكف ا تق اً ،  –كم اً ديني بغض بغض ادي وي يعھم يع إال أن جم
ويعتقد بطالن دينھم، وأن مصيرھم النار، وھناك مسائل فقھية اختلف 

دود جز افر وح ة الك م تعزي راً كحك اً معتب م خالف ل العل ا أھ رة فيھ ي
ن ال  ا ، لك ال يفعلھ ا ف د حرمتھ ن اعتق ائل م ذه المس ل ھ رب، فمث الع
ه  دعو إلي ه وي ين قول ه حق أن يب ان ل يشنع به على المخالف ، وإن ك
ذا  ا ، ولھ ة فيھ ي يسوغ المخالف ائل الت ز المس ي حي ه أيضاً ف ألن قول

  ضوابط مذكورة في مضانھا من كتب وكالم أھل العلم .

                                                 
) ١٤٣/ ٢( وانظر كالم ابن تيميه في االستقامة (  )٢٧٠/ ٣الفصل (   ١

 ) والرد على البكري ص١٢/١٨٠) ( ٣/٢٨٤)(١/١١٣مجموع الفتاوى (
  ).    ١٤٥ -١٤٤) واألصفھانية ( ٣٢٩،  ٢٥٩(
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אLאW  ربيين ر الح نة لغي ة الحس ي المعامل وھ

الى  אאواألصل في ھذا الباب ، قوله تع
אאאא   ،

اب ،  ائح أھل الكت ات دون العكس ، وأكل ذب ومنه الزواج من الكتابي
م  ومنه وھو أمر مستحب إن لم يجب دعوتھم إلى اإلسالم وترك ما ھ

  عليه من دين منسوخ محرف وھكذا ...
  

L  ب ف بحس اب تختل ذا الب ي ھ ام ف ن األحك راً م إن كثي

ايرة لحا ام مغ ا أحك وة لھ دم المصلحة ، فحالة الق ا تق ة الضعف ، كم ل
  ذكر ھذا وستأتي اإلشارة إليه أيضاً .

  
אאאא  :  

عودية  د س دة قواع وم ع عودية الي ي الس ه " وف ل كتاب ي أوائ ال ف ق
ا صليبيون  ى إدارتھ أمريكية ، يعترف وزير الداخلية بأن القائمين عل

ل حرب أمريكان لمصالح مشتركة لكال ال ذا  الكالم  قب دين " ، وھ بل
د  ذه القواع رة ، فھ ام عش م يؤلف إال ع ه الكواشف ل يج ألن كتاب الخل
ر  يقوم عليھا السعوديون ، لكن يوجد بھا أمريكان للتدريب ، وھذه غي
  القواعد التي وجدت بعد حرب الخليج وخرجت ھذا العام بفضل هللا . 

ل ل يحرم مث أي دلي ذلك فب ان الحال ك ا في  فإذا ك ة م ذا ، وغاي ھ
ا  م ي األمر االستعانة بالكافر على أمور دنيا ھم متقدمون فيھا ، ألم تعل
جھول أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استعان بابن أبي أريقط في 
اد  معرفة الطريق وكان كافراً ؟ أما تعلم يا ظلوم أنه استعان في الجھ

  بعينة الخزاعي؟ فكيف بمثل ھذا؟ 
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اد قال ابن الق يم : ومنھا : أن االستعانة بالمشرك المأمون في الجھ
جائزة عند الحاجة ، ألن عينة الخزاعي كان كافراً إذ ذاك ، وفيه من 

    ١المصلحة أنه أقرب إلى اختالطه بالعدو ، وأخذه أخبارھم ا.ھـ
دل  ذا ي رة العرب ، فھ ي جزي ولھم ف ار دخ ي إنك ا إن كنت تعن أم

أن تشنع في مسائل اجتھادية الخالف على تجنيك وجھلك ، فكيف لك 
ة دخولھم  فيھا قوي من جھة تحديد جزيرة العرب ، وما المراد بحرم

  لھا ؟ 
ار للمصلحة التي  ثم إن كثيراً من المحرمين يجوزون دخول الكف

ر  ي األم ا ول ي   يراھ مو الملك احب الس ن ص ت ع ك نقل يما وأن الس
دالعزيز     ن عب ايف ب ر ن ه هللا  –األمي ذه أ –حفظ د بھ ال: يوج ه ق ن

رھم  ا غي القواعد رادارات وأجھزة معقدة ال يستطيع تشغيلھا وإدارتھ
راً  ه كف " األمريكان " ، فإذا تقرر أن ھذا ليس محرماً فضالً عن كون
وات  د خرجت الق ام ق ذا الع فإني أرى من المناسب التذكير بأنه في ھ

ام ( ك ھ١١األمريكية التي جاءت أيام حرب الخليج األولى ع ـ) ، وذل
  بعد سقوط دولة العدو الظالم الغاشم ( صدام ) . 

  فتبين من ھذا عدة أمور:
L  د بالد التوحي ين ب زبيين المتربص ين والح ذب المغرض ك

انوا  م ك ك أنھ اوات ، وذل ه من الببغ ه وأذناب ابن الدن وأمثال الدوائر ك
والة كذ ن يخرجوا ، وأن كالم ال م ل ذا استعمار وأنھ ة يرددون أن ھ ب

  مكشوفة .
 م م ل / فساد نية ھؤالء المغرضين والمتأثرين بھم ، وذلك أنھ

إذا  يشكروا دولة التوحيد على صدقھا وإخراجھا القوات األمريكية ، ف
ا  اذا لم ه، فلم كانوا يعدون ھذا منكراً ويشنعون على بالد التوحيد ألجل

دلك صنيعھ داً ؟ أال ي ه خرجت لم تسمع منھم شاكراً وال حام ذا أن م ھ
  ليس دافعھم الدين وإال لشكروا؟

                                                 
١Fאא٣L٣٠١EK 
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L  وات ذه الق ذكرون أن ھ صدق والتنا وعلمائنا الذين كانوا ي

  استقدمت لھدف ولحاجة متى ما زالت رجعت . 
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شبهة ث * ال في  ةالثال شبهات  من ال

في  مه  سعودية : آال لة ال ير الدو تكف
جهـاد  Fإبرام العهد على تـرك الجهـاد

   ره ألجل ذلك:وتكفي Eالطلب

و  ه ل أثيره بمذھب الخوارج الشنيع فإن ه العميق وت وھذا من جھل
رك  م ت قدر أن جھاد الكفار جھاد طلب مطلوب شرعاً في ھذه األيام ث

  ھل يعد كفراً ؟ متى صار ترك الواجب والتلبس بالذنب كفراً؟ 
الخوارج  –مع إحسان الظن به  –فھذا يؤكد أن ھذا الرجل  أثر ب ت

  ماسته المفرطة .لجھله وح
ران  ب أم دفع أو الطل اد ال ذكرھا أن جھ س وت د األس ن تأكي وم
مشروعان من أنكر شرعيتھما أرتد وخرج من الملة ، ألنه أنكر شيئاً 
ن  ن م لم ، لك ه وس وله صلى هللا علي نة رس اب هللا وس ي كت رراً ف مق
ا  ن أجلھ د م روطاً ومقاص اً وش اد وقت ذا الجھ رف أن لھ م أن يع المھ

  : نبه على ھذه التمھيدات فيما يليأشرع ، 
אאW الھم في الشريعة مشروع اد األعداء وقت أن جھ

ره ه لغي الى ،ال لذات ال تع ا ق ي األرض ، كم ن هللا ف ة دي و إقام  وھ

א  

اتلوھم حتى  د  ، ال يكون شركقال ابن جرير الطبري: فق وال يعب
ه ده ال شريك ل ن األرض  إال هللا وح اد هللا م بالء عن عب ع ال ، فيرتف

ادة  ، يقول: وحتى تكون الطاعة والعب وھو الفتنة، ويكون الدين كله 
ل. ذكر  ال أھل التأوي ا ق ذي قلن ره، وبنحو ال كلھا  خالصة دون غي

ك  ال ذل ن ق اس، م ن عب ناده عن اب اقه بإس م س نو ،ث ادة ،الحس  ،وقت
    ١ا.ھـ –رحمھم هللا  –وغيرھم  ، وابن جريج ،والسدي
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ى أن سبب  ة والحديث عل دلت اآلي ي: ف د هللا القرطب و عب ال أب وق

ال ه ق ر؛ ألن ة   القتال ھو الكف ر، فجعل الغاي أي كف

   ١عدم الكفر وھذا ظاھر ا.ھـ
اد و دين ونشره وقال ابن دقيق العيد: ألن الجھ ى إعالن ال يلة إل س

    ٢وإخماد الكفر ودحضه ففضيلته بحسب فضيلة ذلك ا.ھـ
الى وق ر تع م ذك يره: ث ي تفس عدي ف رحمن الس د ال يخ عب ال الش

اء  فك دم ه س يس المقصود ب ه ل بيله، وأن ي س ال ف ن القت المقصود م
الى  دين  تع ون ال ه أن يك ود ب ن المقص والھم، ولك ذ أم ار وأخ الكف

ا يعارضه من فيظھر دي ن هللا تعالى، على سائر األديان، ويدفع كل م
ل  الشرك وغيره، وھو المراد بالفتنة، فإذا حصل ھذا المقصود فال قت

  وال قتال ا.ھـ  
ة  وفي حديث أبي موسى قال رسول هللا  :" من قاتل لتكون كلم

ة . قال ابن تيمية: فالعقوب متفق عليهالعليا فھو في سبيل هللا" ھي  هللا 
اد في سبيل  على ترك الواجبات وفعل المحرمات ھي مقصود الجھ

   ٣هللا ا.ھـ
ا  يم: وألجلھ ن الق ال اب د –وق اد  -أي التوحي يوف الجھ ردت س ج

ا  ٤ا.ھـ ال . ولو كان الجھاد مقصوداً لذاته لما سقط بأخذ الجزية كم ق

אאאאتعالى
אאאאאא

راً  وفي حديث بريدة في صحيح مسلم: كان رسول هللا  إذا أمر أمي

                                                 
١F٢אL٣٥٤KE 
٢KEאאFא 
٣Fא٢٨L٣٠٨KE 
٤Fאא١L٣٤FאE١L٤KE 



  حيدتبـديـد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التو

   

١٥٣ 

ر يش أو س ى ج ن عل ه م ن مع وى هللا وم ته بتق ي خاص اه ف ية أوص
ر  اتلوا من كف المسلمين خيراً ثم قال:" اغزوا باسم هللا في سبيل هللا، ق
داً، وإذا  وا ولي وا وال تقتل دروا وال تمثل وا وال تغ زوا وال تغل ، اغ ا ب
ذكر  ى ثالث خصال أو خالل ف لقيت عدوك من المشركين فادعھم إل

  ا الجزية، فإن لم يعطوا فالقتال " . اإلسالم، فإن لم يستجيبو
 

אאW ة ره، وھو إقام اد مشروع لغي ين أن الجھ إذا تب

دين هللا في األرض فقبل الدعوة إليه ال بد من الفقه الشرعي الدقيق 
يلة  ذه الوس دعوة بھ ل ال ل ھ ق الطوي ر المتعم ة توالنظ ق الغاي حق

المقصودة وھي إقامة دين هللا أم ال؟ 
انوا في  ومن األمور المعينة على إدراك واقع المسلمين أنھم إذا ك

ضعف من جھة العدة والعتاد بالنسبة لعدوھم فال يصح لھم أن يسلكوا 
أمر  مسلك جھاد العدو وقتاله لكونھم ضعفاء، ويوضح ذلك أن هللا لم ي

وله  ة، لضعفھم من  رس ي مك انوا ف ا ك ار لم ال الكف والصحابة بقت
  اد بالنسبة لعدوھم.جھة العدة والعت

ز  زه وعج الھم لعج ن قت الكف ع أموراً ب ان م ة: وك ن تيمي ال اب ق
المسلمين عن ذلك، ثم لما ھاجر إلى المدينة وصار له بھا أعوان أذن 
له في الجھاد، ثم لما قووا كتب عليھم القتال ولم يكتب عليھم قتال من 

ة سالمھم؛ ألنھم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار . فلم ا فتح هللا مك
ريش  ال ق ع قت رب ووانقط ود الع ه وف دت إلي رب، ووف وك الع مل

ان –تعالى  –باإلسالم أمره هللا  م إال من ك ار كلھ ال الكف د  بقت ه عھ ل
رك  ه ونسخه ت ذي رفع ان ال ة، فك ود المطلق ذ العھ ره بنب ت، وأم مؤق

   ١القتال ا.ھـ
م ال تكون إال مع ظھور ا ة لھ ك أن المخالف دين وقال: وسبب ذل ل

ان المسلمون في  وعلوه كالجھاد، وإلزامھم بالجزية والصغار، فلما ك
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ر  دين وظھ ل ال ا كم م، فلم ة لھ رع المخالف م تش ر ضعفاء ل أول األم
   ١وعال، شرع ذلك ا.ھـ

ي  ا ف ر هللا بھم ذين أم وى الل ة الصبر والتق ك عاقب ان ذل ال: فك وق
ذ ود ال ة أول األمر، وكان إذ ذاك ال يؤخذ من أحد من اليھ ين بالمدين

ؤمن  ل م ق ك ي ح ات ف ك اآلي ارت تل ة، وص رھم جزي وال غي
ا  انه، فينتصر بم ده وال بلس مستضعف ال يمكنه نصر هللا ورسوله بي
دين  ى المعاھ ة الصغار عل يقدر عليه من القلب ونحوه، وصارت آي
انه،  ده أو لس ى نصر هللا ورسوله بي در عل في حق كل مؤمن قوي يق

ان ر رسول هللا  وبھذه اآلية ونحوھا ك ون آخر ُعُم  المسلمون يعمل
زال  ام الساعة، ال ت ى قي ذلك ھو إل ه الراشدين، وك د خلفائ ى عھ وعل
طائفة من ھذه األمة قائمين على الحق ينصرون هللا ورسوله النصر 
ا مستضعف أو في وقت  التام، فمن كان من المؤمنين بأرض ھو فيھ

فح ع بر والص ة الص ل بآي عف فليعم ه مستض و في ؤذي هللا ھ ن ي م
ا  وة فإنم ا أھل الق اب والمشركين، وأم وا الكت ذين أوت ن ال وله م ورس
ال  ة قت دين، وبآي ي ال ون ف ذين يطعن ر ال ة الكف ال أئم ة قت ون بآي يعمل

    ٢الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وھم صاغرون ا.ھـ
ر  من األم ات تتض ذه اآلي عدي: ھ رحمن الس د ال يخ عب ال الش وق

ال وي  بالقت ا ق ة، لم ى المدين رة إل د الھج ان بع ذا ك بيل هللا، وھ ي س ف
ديھم  ف أي أمورين بك انوا م دما ك ه، بع رھم هللا ب ال أم لمون للقت المس

    ٣ا.ھـ
ال -رحمه هللا  -وقال يھم القت و فرض عل ه ل ة  –: ومنھا: أن مع قل

ى اضمحالل اإلسالم،  -عددھم وعددھم، وكثرة أعدائھم ك إل ألدى ذل
ب ا ي جان ن فروع ك م ر ذل ا، ولغي ا دونھ ى م ى عل لحة العظم لمص

ال في  يھم القت و فرض عل ودون أن ل ؤمنين ي ان بعض الم الحكم. وك
                                                 

١ Fאאא١אL٤٢٠KE 
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ه  روا ب تلك الحال غير الالئق فيھا ذلك، وإنما الالئق فيھا القيام بما أم
ال  ا ق ك، كم و ذل اة ونح د والصالة والزك ن التوحي ك الوقت م ي ذل ف

ى אאتعالى اجروا إل ا ھ فلم

ذلك  ، وقوي اإلسالم،  المدينة ه المناسب ل ال في وقت يھم القت كتب عل
    ١ا.ھـ

وقال الشيخ محمد بن صالح  العثيمين :" البد فيه من شرط وھو 
م يكن أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بھا ال إن ل ال، ف قت

ة ،  ى التھلك اء بأنفسھم إل ال إلق ام أنفسھم في القت إن إقح درة ف لديھم ق
ة  ولھذا لم يوجب هللا سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وھم في مك
ة  وا الدول ة وكون ى المدين اجروا إل ا ھ عفاء فلم اجزون ض م ع ، ألنھ

ذا فال ى ھ ال، وعل ذا اإلسالمية وصار لھم شوكة أمروا بالقت د من ھ ب
ات  ع الواجب ات ألن جمي ائر الواجب نھم كس قط ع رط ، وإال س الش

الى  ه تع درة لقول ا الق ه אאאW يشترط فيھ  :وقول
א  ٢ا.ھـ   

اد في  وقال رداً على سؤال يتعلق بحاجة المجتمع اإلسالمي للجھ
ة في  –رحمه هللا  –سبيل هللا بعد بيانه  ه العظيم فضل الجھاد ومنزلت

ال أو  ، وأضاف ھل يجب القت ه  دين كل الشرع اإلسالمي ليكون ال
وز ونحن  الجواب: ال يجب وال يج ه؟، ف تعداد ل دم االس ع ع وز م يج
ل  ة أن يقات ه وھو في مك ى نبي م يفرض عل ه، وهللا ل غير مستعدين ل

د المشركين المشركين ، وأ ن هللا أذن لنبيه في صلح الحديبية أن يعاھ
ر  ه خذالناً للمسلمين . كثي ذلك العھد الذي إذا تاله اإلنسان ظن أن في
ا  ن الخطاب: ي منكم يعرف كيف كان صلح الحديبية حتى قال عمر ب
رسول هللا ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟. قال: بلى. قال: فلم 
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ذا خذالن، ولكن الرسول صلى نعطي الدنية في دي ا ؟، فظن أن ھ نن
هللا عليه وسلم ما في شك أنه أفقه من عمر، وأن هللا تعالى أذن له في 

ان … ذلك وقال: إني رسول هللا ولست عاصيه وھو ناصري  وإن ك
ألة  ى مس واني عل ا إخ دلنا ي ذا ي لمين ، وھ ذالناً للمس ظاھر الصلح خ

ه .. ا ؤمن برب ة الم وة ثق و ق ة وھ لمين مھم ى المس ه يجب عل م أن لمھ
، لكن اآلن  ه  دين كل الجھاد حتى تكون كلمة هللا ھي العليا ويكون ال
اد  و جھ ار حتى ول اد الكف ه جھ ا يستطيعون ب ليس بأيدي المسلمين م
أتي هللا  ى ي ر ممكن حت ا في شك اآلن غي ة م اد المھاجم ة وجھ مدافع

 ً م عسكريا ياً ، ث اً ونفس ة تستعد إيماني ذا  بأمة واعي ى ھ ا نحن عل ، أم
  .  ١الوضع فال يمكن أن نجاھد ا.ھـ

ومما يزيد أن القوة شرط إلقامة جھاد الطلب ابتداء أن هللا اشترط 
ال  ا ق ين، كم ل اثن لم مقاب ل المس ون الرج وب أن يك دد للوج ي الع ف

אאאتعالى
אאאא ة فلو كان الكفار ثالث

ا  رار، كم م الف ال، ولصح لھ يھم القت ا وجب عل لمين لم أضعاف المس
ذا  فعل الصحابة في مؤتة. فھذا يؤكد أيضاً  –أن القوة شرط، ومن ھ

ه  – ل عيسى علي ن سمعان في قصة قت ما أخرج مسلم عن النواس ب
ذلك، إذ أوحى هللا  السالم للدجال قال: قال رسول هللا  : فبينما ھو ك

د  درة) ألح دان (أي ال ق ي ال ي اداً ل د أخرجت عب ي ق ى عيسى: إن إل
ى جب مھم إل ور (أي ض ى الط ادي إل رز عب الھم، فح ور ) بقت ل الط

  … " ويبعث هللا يأجوج ومأجوج 
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ة  درة وال طاق اه ال ق اء معن ال العلم ووي: ق ال الن ال  –ق م ق  –ث
م  ى الطور أي ضمھم واجعل لھ لعجزه عن دفعه، ومعنى حرزھم إل

   ١حرزاً ا.ھـ
ه السالم ضعيفة  وة عيسى علي ا كانت ق ه لم ديث أن ذا الح ي ھ فف

يقاتلھم ويجاھدھم، فدل ھذا على بالنسبة ليأجوج ومأجوج أمره هللا أال 
  أن القدرة شرط.

  
אאW وة د من ق اد، فالب دة والعت وة الع باإلضافة إلى ق

لمين د المس الم عن ان واإلس لمين  ،اإليم وب المس ت ذن إذا كان وإال ف

يما في أمر  دين ضعيفاً ال س امھم بال ظاھرة شاھرة متكاثرة، وكان قي
د التوحيد والسنة بأن يكون الش ائعاً عن رك والبدع وعموم المعاصي ش

ذلك،  المسلمين مألوفاً، ويكون أھلھا غالبين، فإذا كان حال المسلمين ك
ه .  فإنھم عن نصر هللا محجوبون إال أن يشاء هللا ال بفضله ورحمت ق

 אتعالى

ر ا أصابتكم مصيبتكم א: قال ابن جري تم لم يعني قل

ذي أصابنا  EאE   بأحد من أي وجه ھذا ومن أين أصابنا ھذا ال

ي هللا  ا نب ركون وفين م مش لمون وھ ن مس ن  ونح وحي م ه ال يأتي
ر  ؤمنين بك من السماء وعدونا أھل كف د للم ا محم ل ي ا وشرك ق ب

حابك ذي   أص ذا ال ابكم ھ م: أص ل لھ ول: ق يق

د  رككم طاعتي ال من عن م أمري وت د أنفسكم بخالفك أصابكم من عن
    ٢غيركم وال من قبل أحد سواكم ا.ھـ
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ريج  ن ج ن واب ة والحس لف كعكرم ن الس ة م ن جماع ه ع ونقل
   .١قال أبودرداء :إنما تقاتلون بأعمالكم و والسدي .

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: قلتم أنى ھذا أي من أين أصابنا 
ما أصابنا وھزمنا؟ قل ھو من عند أنفسكم حين تنازعتم وعصيتم من 
ن  ذروا م اللوم واح كم ب ى أنفس ودوا عل ون، فع ا تحب م م ا أراك د م بع

   ٢ھـ  المرديةا. األسباب
ذنوب المسلمين وقال ابن تيمي ا ذاك ل ار، فإنم ة: وحيث ظھر الكف

انھم نصرھم هللا،  ل إيم ابوا بتكمي م إذا ت انھم، ث التي أوجبت نقص إيم

الى  –كما قال  ال אאא-تع  وق

א K٣א 
ؤمنين  ى الم افرين عل ديل الك د ي الى ق وقال: وأما الغلبة فإن هللا تع
ون ألصحاب  ان يك ا ك افرين، كم ى الك ؤمنين عل ديل الم ا ي ارة، كم ت

إن هللا ي النبي  ولمع عدوھم، لكن العاقبة للمتقين ف ق
אאאאא ُ◌  لمين ي المس ان ف وإذا ك

عفٌ  وبھم  ض بب ذن ك بس ان ذل يھم ك تظھراً عل دوھم مس ان ع ، وك
ا  اھراً، وإم اً وظ ات باطن ي أداء الواجب ريطھم ف ا لتف اھم؛ إم وخطاي

دوانھم بت الىلع ال هللا تع اً وظاھراً، ق אאعدي الحدود باطن
אאאאא الى ال تع      وق

                                                 
١KEא،אFא 
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١٥٩ 

א  ال وق

אאKאאאتعالى
אאאאאאא١ا.ھـ 

: فلو رجع العبد إلى السبب والموجب لكان اشتغاله  وقال ابن القيم
ى يدي بدفعه أجدى عليه، وأنفع ه  ه ،له من خصومة من جرى عل فإن

اً  – ان ظالم ال هللا  –وإن ك ه . ق ه بظلم ى نفس لطه عل ذي س و ال فھ

 אتعالى

م .  بب ظلمھ و بس ا ھ م: إنم تھم لھ م، وغلب دوھم لھ أخبر أن أذى ع ف

الى ال هللا تع   وق
    ٢ا.ھـ

ان  ل اإليم و ألھ ا ھ ل، إنم د الكام ر والتأيي ذلك النص ال: وك وق

الى ال تع ل، ق אאאאالكام
א وقال אאא  فمن نقص

د  يب العب ذا إذا أص د، ولھ ر، والتأيي ن النص يبه م ص نص ه نق إيمان
ا  بمصيبة في نفسه أو ماله، أو بإدالة عدوه عليه، فإنما ھي بذنوبه، إم

  بترك واجب، أو فعل محرم. وھو من نقص إيمانه. 
ه  ى قول اس عل ن الن ر م ورده كثي ذي ي كال ال زول اإلش ذا ي وبھ

نھم  אא تعالى ر م ه كثي ويجيب عن
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ن  ه ل يھم سبيالً في اآلخرة، ويجيب آخرون بأن بأنه لن يجعل لھم عل
  يجعل لھم عليھم سبيالً في الحجة . 

ل  ن أھ بيل ع اء الس ات، وأن انتف ذه اآلي ل ھ ا مث ق: أنھ والتحقي
يھم من السبيل اإليمان الكامل،  دوھم عل ان صار لع فإذا ضعف اإليم

وا  ا ترك يھم السبيل بم م عل بحسب ما نقص من إيمانھم، فھم جعلوا لھ
ي،  د منصور، مكف ب مؤي ز غال المؤمن عزي الى. ف ة هللا تع ن طاع م
ام  ا، إذا ق ه من بأقطارھ و اجتمع علي ان، ول مدفوع عنه بالذات أين ك

ؤمنينبحقيقة اإليمان وواجباته، ظاھراً و الى للم ال تع د ق اً. وق   باطن

אאאالى ال تع אאوق
אאא ذا الضمان ا ھو فھ إنم

ا، وال  م بھ ود هللا، يحفظھ ن جن د م ي جن ي ھ الھم، الت انھم وأعم بإيم
الھم،  افقين أعم افرين والمن ُر الك ا َيِت يفردھا عنھم ويقتطعھا عنھم، كم

  .  ١إذ كانت لغيره، ولم تكن موافقة ألمره ا.ھـ
اب  ى الكت ائم عل ق الق نھم الح ى دي وا إل لمين إذا رجع وإن المس

لف األ م س نة بفھ زة والس م الع ل لھ رھم، ويجع إن هللا ينص ة، ف م

الى ال تع ا ق ين كم אאאאא     والتمك
אאאאא

  د ال الشيخ عب ق

ا  وھد تأويلھ ي ش ادقة، الت اده الص ن أوع ذا م عدي: ھ رحمن الس ال
ة،  ذه األم ومخبرھا، فإنه وعد من قام باإليمان والعمل الصالح من ھ

ا، المتصرفين في أن يستخلفھم في  اء فيھ م الخلف ون ھ األرض، يكون
ن اإلسالم،  م، وھو دي تدبيرھا، وأنه يمكن لھم دينھم الذي ارتضى لھ

                                                 
١Fא٢L١٨٢KE 
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ه  ة، لفضلھا وشرفھا ونعمت ذه األم الذي فاق األديان كلھا، ارتضاه لھ
ة، في  عليھا، بأن يتمكنوا من إقامته، وإقامة شرائعه الظاھرة والباطن

ون رھم، لك ي غي ھم وف ار  أنفس ائر الكف ان وس ل األدي ن أھ رھم م غي
نھم ال  ان الواحد م مغلوبين ذليلين، وأنه يبدلھم من بعد خوفھم الذي ك
يتمكن من إظھار دينه، وما ھو عليه إال بأذى كثير من الكفار، وكون 
ل  اھم أھ د رم رھم، وق ى غي بة إل داً بالنس ين ج لمين قليل ة المس جماع

وائل. فوعدھم هللا ھذه األمور األرض عن قوس واحدة، وبغوا لھم الغ
ين  م تشاھد االستخالف في األرض والتمك ة، وھي ل وقت نزول اآلي
ث  ام، بحي ن الت المي، واألم دين اإلس ة ال ن إقام ين م ا، والتمك فيھ
يعبدون هللا وال يشركون به شيئاً، وال يخافون أحداً إال هللا، فقام صدر 

ا يف الح بم ل الص ان والعم ن اإليم ة، م ذه األم رھم، ھ ى غي ون عل وق
ا،  ارق األرض ومغاربھ ت مش اد، وفتح بالد والعب ن ال نھم م فمك
اھرة،  وحصل األمن التام والتمكين التام، فھذا من آيات هللا العجيبة الب
ل  ان والعم اموا باإليم ا ق اعة، مھم ام الس ى قي ر إل زال األم وال ي
يھم الكف لط عل ا يس دھم هللا، وإنم ا وع د م د أن يوج ال ب ار الصالح، ف

لمين  الل المس بب إخ ان، بس ض األحي ي بع ديلھم ف افقين، وي والمن
  باإليمان والعمل الصالح ا.ھـ.

  
ز  بيل ع ذا س ون ھ ون الموقن ادقون والمؤمن لمون الص ا المس أيھ
ي  دوا ف لكوه واجتھ ي األرض، فاس ه ف لمين، وتمكين الم والمس اإلس

ذا الطري أن ھ د تكثير سالكيه، وال يغرنكم الشيطان، ويخذلنكم ب ق بعي
ؤمر من  م ن ا ل رين؛ ألنن منتھاه تفنى األعمار دونه، كما لبس على كثي

وي،  ربنا إال بإبالغ ما يحبه هللا ورسوله ى الطريق النب والسير عل

الى ال تع ار ق ف الثم ائج، وقط ب بالنت م نطال  א ول

دعوين، وع ة الم و أراد ھداي م أن هللا ل ى عل نكن عل الم ول ز اإلس

אאوالمسلمين لفعل كما قال تعالى
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אאאא
א ،  ه ل أوان يئاً قب وكن على ذكر من أن من تعجل ش

  عوقب بحرمانه.
 

L وم ة اإلسالمية الي ة بحال األم و قليل إن من لديه معرفة ول

اد  وكان ناصحاً أميناً ليرى أن ما يقوم به بعضھم من دعوة األمة لجھ
ا الكفار جھاد الطلب ھو من إھالكھا والتردي بھا في الھ اوية ألن أمتن

ات  –وإلى هللا المشتكى  – ة، فراي ا الديني ان قوتھ ذه األزم د في ھ تفق
اب التصوف  الشرك من دعاء األولياء والتقرب إليھم مرفوعة، وأطن
اد والتحريف ألسماء هللا وصفاته  والبدع مضروبة، ناھيك عن اإللح
رر في أك ر من جھة األشاعرة والمعتزلة والجھمية، فھو الشيء المق ث

  جامعاتھا ومعاھدھا المسماة إسالمية . 
ادي  والي وتع ة ت ى هللا فتحزب وجماعات جاھلي دعوة إل أما في ال
م  دفھا الحك ون مع األھواء حيث مالت: جماعة ھ على الحزب، يميل
م المصلحة؛  دين باس ر ال ى غي و عل اس ول ر الن عت لتكثي فحسب فس

لمسلمين، وجماعة ليقفوا معھا لنيل الھدف المنشود كجماعة اإلخوان ا
تقيم ذا ١ھدفھا ھداية المدعوين ولو على غير السبيل والطريق المس ؛ ل

راً  رى كثي تراھم ال يتورعون عن الوقوع في الحرام لھداية غيرھم فت
ر  ب أم ن عجي غ . وم ة التبلي م كجماع م لھ االً ال عل ا جھ ن أتباعھ م

ذ الشرك ك د ونب ى التوحي دعوان إل ا ال ي اعتين أنھم اتين الجم ي ال ھ
  الناس عنھم . ايفرقو

ر  افر فھو ھدي الكثي أما الفساد األخالقي والتتبع لسنن الغرب الك
ا  ر أمتن ذه حال أكث إذا كانت ھ وم  –السيما الشباب والشابات، ف  –الي

                                                 
١אאWאאאא
K 
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الى ىفھي أمة ظالمة ال يول ال تع ا ق ة كم ا من الظلم  عليھا إال أمثالھ

אא ،يكم ولي عل وا ي فكما تكون

الى ال تع ا ق  بل وھم عن نصر هللا بعيدون؛ ألنھم لم ينصروا هللا كم

אא . إال أن يتفضل هللا بفضله ورحمته الواسعة  

بة ضعفاء بالنس –كما ال يخفى  –ثم من جھة العدة والعتاد فنحن 
لحة  و المصنع لألس افر فھ دونا الك تھلكون ولع ن المس ر، ونح المحتك

ا  ة وتمكينھ ز األم ة لع ة الناجح يلة الناجع ذا الوس ا صنع؛ ل رديء م ل
ج  اب ول ق ب إن أغل داً، ف داً روي ة روي دعوة بالكلم ى هللا وال الرجوع إل

  . א  الداعية من باب آخر وھكذا
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ة  دعون األم ذين ي ة  –اآلن  –وال ي الحقيق م ف افر ھ دو الك اد الع لجھ
  ن .يسعون لھالكھا من حيث ال يدرو

 لئولھذا لو قال لنا قاقال الشيخ العالمة محمد بن صالح العثيمين      
را ؟؟!!!! :  ا وانجلت يا وفرنس ا وروس ارب أمريك اذا ال نح اآلن لم

دھم ھي التي تللماذا؟؟ لعدم القدرة األسلحة ا د ذھب عصرھا عن ي ق
في أيدينا وھي عند أسلحتھم بمنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ ما 

ل ھؤالء ول ؟ تفيد شيئاً فكيف يمكن أن نقات ذا أق ه من الحمق  :ولھ إن
ل  ول قائ را :أن يق ا وانجلت ا وفرنس ل أمريك ا أن نقات ب علين ه يج أن

ة هللا عز اه حكم ذا تأب اه شرعه لكن  وروسيا كيف نقاتل ھ وجل ويأب

ل ز وج ه ع ر هللا ب ا أم ل م ا أن نفع ب علين א      الواج
א ، ،وة ا استطعنا من ق م م د لھ ھذا الواجب علينا أن نع

  .١ا.ھـ…وأھم قوة نعدھا ھو اإليمان والتقوى 
ت   لمين تمكن ي أرض مس اد ف اء روح الجھ ى إحي ل حت ا ب منھ

الكفار ال يصح إذا كان يترتب عليه مفاسد أعظم من إھالك المسلمين 
  وزيادة تسليط للكافرين كما نراه من حولنا .

 
L اآلن -اعترض بعضھم على القول بعدم مشروعية الجھاد- 

فيان  ألننا نعيش حالة ضعف بما روى الشيخان عن معاوية بن أبي س
زال عص أن رسول هللا ال:" وال ت ى ق اتلون عل ابة من المسلمين يق

لم  ة" وفي صحيح مس وم القيام ى ي اوأھم إل الحق ظاھرين على من ن
ى شرار  وم الساعة إال عل ن العاص: "ال تق ن عمرو ب د هللا ب قال عب
يھم.  الخلق، ھم شر من أھل الجاھلية، ال يدعون هللا بشيء إال رده عل

ل ه مس ال ل امر فق ن ع ة ب ل عقب ك أقب ى ذل م عل ا ھ ة! فبينم ا عقب مة: ي
ا فسمعت رسول  ا أن م وأم اسمع ما يقول عبد هللا، فقال عقبة: ھو أعل

                                                 
١אאאאאKEFא 
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اھرين  هللا يقول:" ال تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر هللا، ق
ك"  ى ذل م عل لعدوھم، ال يضرھم من خالفھم، حتى تأتيھم الساعة، وھ
س  ھا م ك مس ريح المس اً ك ث هللا ريح م يبع ل ث د هللا: أج ال عب فق
م  الحرير، فال تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من اإليمان إال قبضته، ث
ذين  ال المعترض: في ھ وم الساعة"، فق يھم تق اس عل يبقى شرار الن
ان، وأن  اد في كل زم د استمرار الجھ ا تأكي الحديثين وما في معناھم

  المسلمين ال ينقطعون عنه إلى أن تھب ھذه الريح الطيبة . 
  

אאאאאW 
ى أن  / أن سنة رسول هللا١ العملية أكبر شاھد، وأظھر دليل عل

ين غزوة وأخرى ، قتاله لم يكن دائماً مستمراً  ا ب ان ينقطع م ل ك  ، ب
  .رد واضح على المستدلين بظاھر ھذه النصوص وھذا 
إذا / "أن عيسى عليه السالم إذا نزل فسيقاتل اليھ٢ رھم، ف ود وغي

ى  اتلھم وخذ من معك إل ه أال تق أخرج هللا يأجوج ومأجوج أوحى إلي
ن  واس ب لم عن الن ه مس يھم" أخرج ك عل وة ل ه ال ق ل الطور؛ ألن جب

ى  –وقد تقدم –سمعان  اتالً إل فھا ھو عيسى عليه السالم ال يستمر مق
  هللا الريح الطيبة . عثأن يب
يصح ألحد أن يأخذ بعضاً  / أن السنة يفسر بعضھا بعضاً فال٣

ذي   من كالم رسول هللا ويبني عليه دون النظر في كالمه اآلخر ال
ة  اد الطلب ال يصح في حال يفسره ، فقد تقدم من الدالئل على أن جھ

  الضعف، وجھاد الدفع يسقط بعد تمكن العدو .
  

Wא؟ 
Wئمة بأمر هللا ومنه الجھاد إذا معناھما أنه ال تزال عصابة قا

ه وھ اء وقت كرية وج ة والعس وة اإليماني ود الق لحة  وج ت مص وكان
. اإلسالم والمسلمين في إقامته 
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אאא.  

Wالرد على ھذا من أوجه وأكتفي بوجھينW 
L الدفع ال الطلب إن جھاد المسلمين للتتار من جنس جھاد. 

L ى فرض التعارض ول، فعل اريخي واقعي منق ھذا حدث ت

  فاألدلة الشرعية ال ترد باألحداث التاريخية .
  

אאאWرھم والة األمر ال بغي اط ب اد من ، فال أن أمر الجھ

  Kمن األدلة جھاد مجاھد إال بإذنھم، لما ستأتييجوز 

אWאא 
زم  اده ، ويل ام واجتھ ى اإلم قال ابن قدامة: وأمر الجھاد موكول إل

  ١الرعية طاعته فيما يراه من ذلك ا.ھـ
اً  ام ليكون متجسس وقال القرطبي: وال تخرج السرايا إال بإذن اإلم

   ٢لھم عضداً من ورائھم، وربما احتاجوا إلى درئه ا.ھـ
ة: أيغزى قال الحطاب: مسأ ة الشيخ عن الموازي لة :قال ابن عرف

ة  ام وتولي إذن اإلم بغير إذن اإلمام ؟ قال: أما الجيش والجمع فال إال ب
ون: إن  –ثم قال  –واٍل عليھم  م يقول قال ابن حبيب: سمعت أھل العل

دو  دھمھم الع ه إال أن ي نھى اإلمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفت
    ٣ا.ھـ

رر: ال صاحب المح ام إال أن  وق إذن اإلم زو إال ب وز الغ وال يج
    ٤يفاجئھم عدو يخشى كلبه باإلذن فيسقط ا.ھـ

                                                 
١F١٣אL١٦KE 
٢Fא٥אL٢٧٥KE 
٣Fאא٣L٣٤٩KE 
٤Fא٢אL١٧٠KE 
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ال  لمين بالقت دين المس ار قاص ان الكف ا إذا ك وتي : أم ال البھ وق
اد  ر الجھ ريمھم. وأم ھم وح ن نفوس اً ع وة دفع الھم دع لمين قت فللمس

اس وبحال الع دو موكول إلى اإلمام واجتھاده ، ألنه أعرف بحال الن
ك  راه من ذل ا ي ه فيم ة طاعت زم الرعي دھم ، ويل ربھم وبع ونكايتھم وق

    ١ا.ھـ
الحرب  رف ب ه أع ر ألن إذن األمي زو إال ب وز الغ ال: وال يج وق
ى  الغزو أول وأمره موكول إليه ، وألنه إن لم تجز المبارزة إال بإذنه ف

    ٢ا.ھـ
ه هللا  –وكتب الشيخ سعد بن حمد بن عتيق  ى اإلخوان  –رحم إل

ن ان  م ر وقحط ة ومطي ن عتيب رھم م ة والغطغط وغي ل األرطاوي أھ
ة المغرورين االستخفاف  : وغيرھم ه بعض ھؤالء الجھل ومما انتحل

ن  روج ع لمين ، والخ ام المس ة إم اھل بمخالف لمين والتس ة المس بوالي
طاعته، واالفتيات عليه بالغزو وغيره، وھذا من الجھل والسعي في 

ان ، يعرف األرض بالفساد بمكان ل وإيم ك كل ذي عق م  ذل د عل ، وق
ن إال بجماعة ه ال دي ن اإلسالم أن ، وال جماعة إال  بالضرورة من دي

ي  ، وال إمامة إال بسمع وطاعة بإمامة ، وإن الخروج عن طاعة ول
اد بالد والعب اد في ال دول  ، أمر المسلمين من أعظم أسباب الفس والع

  ٣ا.ھـ عن سبيل الھدى والرشاد
ى اإلخوان وقال الشيخ عم ا إل ر بن محمد بن سليم في رسالة كتبھ
  . ٤نحو كالم الشيخ سعد بن حمد بن عتيق  من أھل األرطاوية

  والشواھد من كالم أئمة الدعوة كثيرة .
  ومن األدلة على وجوب إذن ولي األمر واإلمام في الجھاد ما يلي :

                                                 
١Fא٣L٤١KE 
٢Fא٣L٧٢KE 
٣Fאא٢אF٧L٣٠٢E،٥F٩L١٣٩EEK 
٤אאF٢F٧L٣١٣E،٥F٩L١٦٦KEEK 
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ما اإلمام إنَّ  "قال: روى البخاري ومسلم عن أبي ھريرة أن رسول هللا ما  –أ 

وعدل كان له  تعالى جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى هللا

   ." بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه

أي كالستر؛  :قال النووي: "اإلمام جنة"فھذا خبر بِمعنَى األمر وھو نص فِي المسألة، 

من بعض، ويحمي بيضة اإلسالم، منع الناس بعضھم منع العدو من أذى المسلمين، ويَ ألنه يَ 

ى يقاتل من ورائه: أي يقاتل معه الكفار والبغاة ويتقيه الناس، ويخافون سطوته، ومعنَ 

  .ھـا .)١(والخوارج وسائر أھل الفساد والظلم

منع العدو من أذى المسلمين، ويكف أذى بعضھم عن ألنه يَ  وقال ابن حجر:

  .ھـا. )٢(سكل قائم بأمور النا :بعض، والمراد باإلمام

قال: قلت: يا رسول هللا، فما ترى إن  ما روى الشيخان أن حذيفة بن اليمان  - ب

. فقلت: فإن لَم تكن لَھُم جماعة وال تلزم جماعة المسلمين وإمامھمأدركنِي ذلك؟ قال: 

فاعتزل تلك الفرق كلھا، ولو أن تعض على أصل شجرة حتَّى إمام. قال: 

  ." يأتيك الموت وأنت على ذلك

أنه مأمور بالتزام جماعة المسلمين وإمامھم وأالَّ يفارقھم. فإن قيل:  وجه الداللة:

إلى الجھاد ھو ينتقل من جماعة مسلمين وإمامھم إلى جماعة مسلمين  -اآلن- الذي يذھب 

  آخرين وإمامھم، فھو إذن مالزم لجماعة المسلمين وإمامھم. 

فيما رواه الشيخان  نه رسول هللا ھذا ال يجوز وھو عين الغدر الذي نَھى ع قيل:

إن الغادر ينصب له لواء يوم قال:"  عن عبد هللا بن عمر، أن رسول هللا 

. وقد استدل به ابن عمر على حرمة خلع البيعة من " القيامة، يقال: ھذا غدرة فالن

                                                 

  ) .٢٣٠/ ١٢شرح مسلم () ١(

  ) .١٣٦/ ٦فتح الباري () ٢(
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  يزيد إلى ابن مطيع وابن حنظلة. 

ن ابن عمر أن رسول هللا ومن األدلة أيًضا على حرمة مثل ھذا ما خرجه مسلم ع

  ":من خلع يًدا من طاعة لقي هللا يوم القيامة ال حجة لهقال ".   

  ما ال يتم الواجب إال به فھو واجب. قاعدة:  - ج

فھذه القاعدة دليل على تعليق أمر الجھاد بولي األمر وإال لصار األمر فوضى، 

ذا ال يرى الجھاد مناسبًا، واآلخر ولتنازع الناس فيما بينھم، بل لعل بعضھم يقتل بعًضا، فھ

يقاتله لتصوره أنه ينكر شرعيته، وآخرون يقاتلون طائفة مسلمة ابتداء لظنھم كفرھم وھكذا 

 ...  

روا تنبيه /  ا ظف طار جمع من الغالة في باب الجھاد بكلمة فرحوا لم
ه هللا  –بھا وھي ظنھم أن اإلمام العالمة عبدالرحمن بن حسن   –رحم

رحمه  –إذن ولي األمر في الجھاد ، وبنوا ذلك على قوله ينكر إيجاب 
ب :  -هللا  خة، كت ى النس رف عل ا أش ان، لم ن نبھ ا: أن اب وبلغن

دع أم ال؟  اعتراضات وأصل فيھا أصوالً، ال يدري ھل سبقه إليھا مبت
ا  ك بم م يجب عن ذل ه؟ ل ال ب ن ق ه؟ وم ذا مذھب ن ھ م: م ل لھ و قي فل

ك ف ن ذل اً. فم د جواب ع يصلح أن يع اد إال م ه ال جھ ه: أن ا عن ا بلغن يم
 ١ا.ھـ إمام، فإذا لم يوجد إمام فال جھاد

وليس مراد الشيخ اإلمام عبدالرحمن بن حسن إنكار مطلق إذن ولي 
األمر في الجھاد بل مراده شيء غير ما يذكره ھؤالء وھو اشتراط 
إذن ولي األمر في جھاد الدفع مع عدم وجوده لذا نص على قوله : 

  م يوجد إمام فال جھاد ا.ھـ فإذا ل
ويؤكد ھذا أن اإلمام عبد الرحمن بن حسن جعل القول الذي جاء به 

  ابن نبھان قوالً محدثاً مبتدعاً لم يسبقه إليه أحد .

                                                 
 ).١٦٧/  ٨الدرر السنية في األجوبة النجدية ( ١
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وال يمكن أن يكون ھذا في مطلق إيجاب إذن اإلمام في الجھاد ألن 
غيره إيجاب إذن اإلمام في الجھاد مشھور في كتب الحنابلة كالمغني و

فضالً عن أقوال بقية أھل العلم  –رحمه هللا  –وال يمكن يخفى عليه 
  من المالكية وغيرھم .

أن كالم اإلمام عبد الرحمن بن حسن يدل  –جدالً  -ثم أخيراً لنفرض 
على ما ذھبوا إليه فقد تقدم ذكر األدلة على خالفه وإثبات الخالف في 

ه دون أقوال بقية أھل العلم المسألة فما الذي دعاھم إلى أن يتمسكوا ب
  واألدلة الشرعية ؟؟

  

Wאא اد ب، وجھ اد طل الجھاد المشروع نوعان: جھ

 Kدفع . إال أن جھاد الدفع أوجب من جھاد الطلب

ع الصائل عن  واع دف دفع: فھو أشد أن ال ال ا قت ة: أم ن تيمي قال اب
ذي يف ائل ال دو الص اً، فالع دين. فواجب إجماع ة وال دين الحرم د ال س
ل  والدنيا ال شيء أوجب بعد اإليمان من دفعه. فال يشترط له شرط. ب

رھم.  اء أصحابنا وغي ك العلم ى ذل يدفع بحسب اإلمكان. وقد نص عل
الده  ه في ب ين طلب افر، وب ع الصائل الظالم الك ين دف فيجب التفريق ب

    ١ا.ھـ
تعلم المؤمن القت ابقة شرعت لي إذا كانت المس ال وقال ابن القيم: ف

ويتعوده ويتمرن عليه فمن المعلوم أن المجاھد قد يقصد دفع العدو إذا 
كان المجاھد مطلوباً، والعدو طالباً، وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا 
ة  ام ثالث رين، واألقس د يقصد كال األم اً، وق دو مطلوب اً والع ان طالب ك

  يؤمر المؤمن فيھا بالجھاد . 
اب وجھاد الدفع أصعب من جھاد ال طلب، فإن جھاد الدفع  يشبه ب

ال هللا  ا ق ه، كم ن نفس دفع ع وم أن ي يح للمظل ذا أب ائل ولھ ع الص دف

                                                 
١אא٥٣٢אK 
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ه  وقال النبي  א تعالى ل دون مال :"من قت

فھو شھيد، ومن قتل دون دمه فھو شھيد" ألن دفع الصائل على الدين 
إن جھاد وقربة، ود اح ورخصة، ف نفس مب ال وال ى الم فع الصائل عل

اً،  ال الطلب وأعم وجوب قتل فيه فھو شھيد،  فقتال الدفع أوسع من قت
دون  يده وب إذن س د ب ه: العب د في م ويجاھ ى كل أحد يق ين عل ولھذا يتع
اد  ذا كجھ إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، وھ

اد أن المسلمين يوم أحد والخندق  ، وال يشترط في ھذا النوع من الجھ
دق  وم أحد والخن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، فإنھم كانوا ي
اد  ذ جھ ه حينئ يھم؛ ألن اً عل اد واجب ان الجھ لمين، فك عاف المس أض
ضرورة ودفع، ال جھاد اختيار، ولھذا تباح فيه صالة الخوف بحسب 

دو الحال في ھذا النوع وھل تباح في جھاد الط لب إذا خاف فوت الع
د.  ام أحم ان عن اإلم ا روايت اء ھم والن للعلم ه ق ه؟ في م يخف كرت ول
اً أوجب من  اً مطلوب ه اإلنسان طالب ذي يكون في اد ال ومعلوم أن الجھ
ه أرغب من  وب، والنفوس في ه طالب ال مطل ھذا الجھاد الذي ھو في

  الوجھين . 
د  ه إال أح ب في ال يرغ الص ف ب الخ اد الطل ا جھ ا وأم ين إم رجل

 ، ه  دين كل ا، ويكون ال عظيم اإليمان يقاتل لتكون كلمة هللا ھي العلي
  وإما راغب في المغنم والسبي . 

ذموم  ان الم ه إال الجب فجھاد الدفع يقصده كل أحد، وال يرغب عن
ؤمنين،  ادات الم الص  يقصده س ب الخ اد الطل الً، وجھ رعاً وعق ش

 ً ا ه طالب ذي يكون في اس؛  وأما الجھاد ال ار الن ذا يقصده خي اً فھ مطلوب
  ١إلعالء كلمة هللا ودينه، ويقصده أوساطھم؛ للدفع ولمحبة الظفر ا.ھـ

  /  اتتنبيھ

                                                 
١١٨٧א–١٨٩K 
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ة  مراد/ التنبيه األول  ن تيمي ه  –اب ل السابق عن ه ال  –في النق أن
ا  ام كلھ درة ؛ ألن األحك يشترط لجھاد الدفع شرط وذلك بعد وجود الق

    -قدم من كالم الشيخ ابن عثيمين كما ت –مبنية على القدرة 
وقد أشار لھذه اإلمام ابن تيمية نفسه في كتابه بيان تلبيس الجھمية 
ى ،  ك أول ان ذل دو ك ع الع فقال: فإذا كان قادراً من أول األمر على دف
وإن حصل له في ذلك نوع مشقة فھي أخف من كل مشقة يلتزمھا مع 

  األمر بالقدرة .فالحظ أنه علق  ١بقاء العدو ببالده ا.ھـ
ضابط القدرة أن يغلب على ظن من بيده الحل والعقد /  التنبيه الثاني

بناء على خبرة أو استعانة بأھل الخبرة انتفاع المسلمين بھذه الحرب 
أكثر من ضررھم وليس الضابط أن يكون عدد المسلمين كعدد الكفار 

ظن حجة في وذلك ألن غلبة ال أو أن تكون قوة المسلمين كقوة الكفار 
وقد أشار لغلبة الظن ھذه بعض الفقھاء في مسألة مشابھة قال الشرع 

 والحكم في ھذا الباب لغالب الرأي وأكبر الظن دون العددالكاساني:
  ٢ا.ھـ

بل الضابط كما قاله : حاشية البجيرمي على شرح منھج الطالبوفي 
لظن الزركشي كالبلقيني أن يكون في المسلمين من القوة يغلب على ا

أنھم يقاومون الزائد على مثليھم ويرجون الظفر بھم أو من الضعف 
   ٣ا.ھـ هفما ال يقاومونھم ا ھـ بحرو

ردد كثير من ذوي الحماسة والمتعاطفين معھم شبھة التنبيه الثالث /  
وھي أن الذين يقدرون القوة من عدمھا ھم المرابطون في أرض 

لساحات المسماة جھادية المعركة والمباشرون مقارعة األعداء في ا
الخ ... وھذا الكالم في واقعنا المعاصر كالم عاطل باطل ال يلتفت إليه 

، وذلك أن معايير القوة المادية في زماننا ھي قوة األسلحة ، وال 
يرتاب عاقالن أنھا في أيدي الكفار أقوى كثيراً مما في أيدينا ، بل ال 

                                                 
١F١L١٧٢KE 
 )٩٨/  ٧بدائع الصنائع  ( ٢
٢٥٤/  ٤(  ٣( 
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عن جماعات تجمعت فضالً -نسبة لما في أيدي دولة المسلمين 
لما في أيدي دول الكافرين كأمريكا وروسيا  -وأدعت رفع راية الجھاد

.  وھذا كله ال يحتاج إلى استفتاء وال سؤال  َمن في أرض المعارك 
المسماة جھادية لوضوحه وظھوره ولو ادعوا خالف ھذا لما قبل منھم 

أنه ال قيمة  ، لذا ال ينازع في  ھذا حتى غالة المجاھدين وإنما يّدعون
–وال عبرة بالقوة المادية مع اإلقرار بشدة التفاوت بيننا وبينھم وقالوا 

تكفي القوة اإليمانية ، وتقدم الرد على ھذه الحماسة  - جھالً وحماسة
  –إن شاء هللا  –الجھادية بما يكفي 

تقدير القوة إلى الذين ھم في أرض وتحجج بعض ھؤالء في إرجاع 
سفيان بن  عنلم وأھل الحل والعقد بما روي المعركة دون أھل الع

فعليك بالمجاھدين وأھل  عيينة: "إذا رأيت الناس قد اختلفوا
 " ١سبلنا الثغور، فإن هللا يقول: {والذين جاھدوا فينا لنھدينھم

قال ابن تيمية :ولھذا كان الجھاد موجبا للھداية التي ھي محيطة 
{ والذين جاھدوا فينا  بأبواب العلم . كما دل عليه قوله تعالى :

لنھدينھم سبلنا } فجعل لمن جاھد فيه ھداية جميع سبله تعالى ؛ 
ولھذا قال اإلمامان عبد هللا بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرھما 

: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أھل الثغر فإن 
سبلنا  الحق معھم ؛ ألن هللا يقول : { والذين جاھدوا فينا لنھدينھم

 ٢} ا.ھـ
 

  واإلجابة على ھذه اآلثار من جھات :
الجھة األولى / أنه إذا سلم بأن المراد بھذه اآلثار التمسك بقول الذين 
ھم في أرض المعركة ، ولو كانوا جھاالً دون أھل العلم الذين أمرنا 

 ْلَخْوفِ ا أَوِ  اأْلَْمنِ  ِمنَ  أَْمرٌ  َجاَءُھمْ  َوإَِذابالرجوع إليھم كما قال تعالى (

                                                 
 ).٢٩٠/ ٧ر الثعلبي الكشف والبيان (): وتفسي١٧٤٥٢تفسير ابن أبي حاتم ( ١
  .)٤٤٢/  ٢٨مجموع الفتاوى ( ٢
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وهُ  َوَلوْ  ِبهِ  أََذاُعوا ُسولِ  إَِلى َردُّ  الَِّذينَ  َلَعلَِمهُ  ِمْنُھمْ  اأْلَْمرِ  أُولِي َوإَِلى الرَّ
  ]٨٣:  النساء[ ) ِمْنُھمْ  َيْسَتْنِبُطوَنهُ 

إنه على افتراض بأن ھذا ھو معنى ھذه اآلثار فھي إذاً تخالف ھذه 
فھو مردود كما قال اإلمام اآلية وأمثالھا من األحاديث وما كان كذلك 

لم يكن  الشافعي : أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي 
  له أن يدعھا لقول أحد كائناً من كان .

الجھة الثانية/ إن ھذه اآلثار إما أنھا في الخالف المخصوص بالجھاد 
أم في كل خالف في الشريعة ، وباالحتمال األول يتمسك ھؤالء 

  ي الجھاد وھو احتمال ضعيف ألمرين :الحماسيون ف
  األمر األول: أنه مخالف أللفاظ اآلثار فھي عامة في كل خالف .
األمر الثاني: أن في اآلثار بيان سبب سؤالھم وھو أن المجاھدين 

ُھمْ  فِيَنا َجاَھُدوا أقرب إلى الھداية والتوفيق لقوله تعالى (َوالَِّذينَ   َلَنْھِدَينَّ
  ]٦٩:  العنكبوت[ اْلُمْحِسِنيَن) َلَمعَ  هللاََّ  َوإِنَّ  ُسُبَلَنا

فإذا كان كذلك فليس األمر لكونھم أعرف بالجھاد واقعياً ألنھم في 
الميدان ، وإنما ألن هللا وعد المجاھدين فيه ھداية سبيله ، ومنه القول 

الصواب عند الخالف ،وھذا شامل لمسائل الشريعة كلھا  ويتفرع عن 
  ه .ھذا الوجه الذي يلي

من الجھة الثالثة / إن المراد بھذه اآلثار لمن كان أھالً للعلم 
ً وال من  المجاھدين وعنده آلة اجتھاد وال يدخل في ذلك الجھال قطعا

ليس عنده آلة اجتھاد ، فإن مثل ھؤالء ال يجوز أن يجتھدوا ويفتوا 
ولم يختلف ويتكلموا في الشرع بجھل باإلجماع قال ابن عبد البر : 

اء أن العامة عليھا تقليد علمائھا، وإنھم المرادون بقول هللا العلم
ْكِر إِْن ُكْنتُْم اَل تَْعلَُموَن ) ، وأجمعوا على  عز جل (فَاْسأَلُوا أَْھَل الذِّ
أن األعمى ال بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا 

ال أشكلت عليه، فكذلك من ال علم له وال بصر بمعنى ما يدين به 
بد له من تقليد عالمه، وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة ال يجوز 
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لھا الفتيا، وذلك وهللا أعلم لجھلھا بالمعاني التي منھا يجوز التحليل 
 ١ا.ھـوالتحريم والقول في العلم 

فأقوال العلماء يفسر بعضھا بعضاً وقول العالم يحمل على ما يوافق 
  اإلجماع ال على ما يخالفه .

ھة الرابعة/ إن اآلية التي استدلوا بھا في ھذه اآلثار ال تفيد بحال الج
أن المجاھد الجاھل بالشرع يجوز أن يفتي في شرع هللا بجھل ، 
ويخالف أھل العلم الراسخين الذين بنوا كالمھم على علم وأدلة 

شرعية ، بل واآليات كثيرة في حرمة القول على هللا بجھل وبغير علم 
ْمعَ  إِنَّ  ِعْلمٌ  ِبهِ  َلكَ  َلْيسَ  َما َتْقفُ  اَل وَ قال تعالى (  ُكلُّ  َواْلفَُؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّ

 هللاَِّ  َعَلى َتقُولُوا َوأَنْ وقال ( ]٣٦:  اإلسراء[ ) َمْسُئواًل  َعْنهُ  َكانَ  أُوَلِئكَ 
 ُكمُ أَْلِسَنتُ  َتِصفُ  لَِما َتقُولُوا وقال (َواَل  ]١٦٩:  البقرة[ ) َتْعَلُمونَ  اَل  َما

 َيْفَتُرونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  اْلَكِذبَ  هللاَِّ  َعَلى لَِتْفَتُروا َحَرامٌ  َوَھَذا َحاَللٌ  َھَذا اْلَكِذبَ 
فال يمكن أن تدل آية  ]١١٦:  النحل[ ُيْفلُِحوَن) اَل  اْلَكِذبَ  هللاَِّ  َعَلى

المجاھدة على مشروعية الفتوى للمجاھد ولو كان جاھالً  ألن القرآن 
  ه بعضاً ويوافق بعضه بعضاً.يفسر بعض

الجھة الخامسة / إن المتعين عند الخالف اتباع الدليل لمن كان أھالً 
لمعرفة األدلة أو ظھر له الدليل ، وال يجوز ألحد ترك الدليل الذي 

ظھر له لكون ھذه المسألة قد أفتى فيھا أحد المجاھدين كما تقدم نقل 
  اإلجماع عن الشافعي .

لمعرفة الدليل ، أو لم يظھر له الدليل يتبع قول  ومن لم يكن أھالً 
ْكرِ  أَْھلَ  َفاْسأَلُوااألعلم من أھل الذكر  كما قال تعالى (  اَل  ُكْنُتمْ  إِنْ  الذِّ

وذلك ألن الظن بتوفيق األعلم للحق أكثر من  ]٤٣:  النحل[ َتْعَلُموَن )
  ٢غيره 

                                                 
  )١١٤/  ٢جامع بيان العلم وفضله ( ١
  . )٢٥٥/  ٤(  الموقعين انظر إلى إعالم ٢
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أ المسمين الجھة السادسة / أن الواقع الذي ما له من دافع أكد خط
بالمجاھدين في عدة وقائع كالحركات المسماة جھادية في الفلبين 

وكشمير والبوسنة والصومال والعراق وطالبان والحركات الجھادية 
اآلن بأفغانستان ، وھكذا... بل ال أعرف في ھذه العقود المتأخرة أن 

الحركات المسماة جھادية أعزت اإلسالم في أرض بل الواقع الذي ال 
طيع أن يدفعه حتى المكابر أن الحركات المسماة جھادية أضرت يست

أكثر مما نفعت ، لذا اضطر كثير من ذوي الحماسة الجھادية أن 
يسموا ھزيمتھم من تيتيم األطفال وترميل النساء وقتل األنفس وتدمير 

الدور نصراً ليحفظوا ماء وجوھھم . أما من استجاب ألمر هللا 
  في أمثال ھذه الوقائع نجا ديناً ودنيا .بالرجوع إلى أھل العلم 

  فإن قيل: على ماذا يحمل كالم ھؤالء األئمة ويوجه ؟
فيقال: على حالة وھي إذا تساوى اثنان في العلم والتقوى وتكلما في 

مسألة لم يظھر أحدھما بالنسبة للمستفتي والسائل الدليل المقنع 
ة قول العالم الذي المرجح لقوله على اآلخر فيرجح في مثل ھذه الحال

في الثغور على قول غيره ألنه أحرى بالھداية والتوفيق لكونه فاق 
صاحبه بھذا الجھاد فھما لما تساويا في جھاد النفس وفي تحصيل العلم 

  ترجح اآلخر بجھاد األعداء على ھذه الصورة .
  
  

ھذا  كثرقد أ  أرجع إلى كالم المقدسي العنيد . وبعد ھذه التمھيدات
ر  العنيد رك الحرب ردة وكف ى ت ترداده أن توقيع الدولة السعودية عل

ولذلك فقد انضمت المملكة العربية صراح وتحاكم بالطاغوت . فقال: 
 ٣٠السعودية ووقعت على معاھدة تحريم الحرب "كيلوج بريان" في 

  .١٠/١٢/١٩٣١ھـ الموافق ١٣٥٠رجب عام 
المستسلمة  وواقع ھذه الدولة الخبيثة اليوم وغيرھا من الدول

المنقادة لھذا الطاغوت الدولي يثبت إيمانھا الكلي بھذا الكفر البواح 
(تحريم الحرب الھجومية) وأمثاله الذي يضاد شريعة اإلسالم وعقيدة 
، وھذا ليس فقط  جھاد الكفار والمرتدين حتى يكون الدين كلّه 
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كفار تحريماً لما أحل هللا بل ھو تحريم لما أوجب وفرض من قتال ال
والمشركين وسيأتي من تصريحات (فھد) إمام المستسلمين واتفاقياته 

  ا.ھـ وغير ذلك ما يؤكد ھذا كله
إن لم يكن  كيف أنه كفر بما ھو جائز – يا رعاك هللا –الحظ 

واجباً ، وقد تقدم أنه في حالة الضعف يتوقف عن الجھاد ؛ ألنه يضر 
م أھل العلم المحققين ، الدين أكثر مما ينفعه وتقدم سوق األدلة وكال

وتقدم أن الصلح المطلق جائز على أصح القولين ، وأن ھذا قول 
طائفة من المحققين الكبار ، ومما ھو معلوم أن األمة اإلسالمية 
ً وال تملك شيئاً  والعربية من أضعف األمم الموجودة اليوم عسكريا

ثر مما ينفعھا بالنسبة إلى أسلحة الكفار ؛ لذا إقامتھا للجھاد يضرھا أك
، ومن مصلحتھا أن تعقد صلحاً مطلقاً إلى أن تتقوى ، وقد أشار إلى 

 -هللا  رحمه –ھذا خادم الحرمين الشريفين الملك فھد بن عبدالعزيز 
حفظه  –عبدهللا بن عبدالعزيز  الملكخادم الشريفين  في خطاب قرأه

ذي تمر قبيل حرب أمريكا للعراق ، وذكر أنه لوال الضعف ال – ١هللا
به األمة العربية لكان شيئاً آخر ، وقد تناقلت الصحف كالمه يومذاك 

٢  .  
فإذا كان الحال كذلك فإن التوقيع على ترك الحروب قد يكون من 
الواجبات لحقن دماء المسلمين ، وھذا ما خالفه المقدسي العنيد ، 
 وعده لجھله وظلمه وبغيه من الكفر وأي كفر؟ البواح ، فسبحان هللا

                                                 
  كان يومذاك ولي عھد . ١
٢א١٦L١L١٤٢٤Fא١٢٦٨٦E٣

אWאאאא
،אאאא

Kאאא 
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ما أجرأه ، بل وكيف اغتر به غيره فاتبعه ؟ قاتل هللا الجھل 
  .١والحماسة غير المنضبطة 

وإياك ثم إياك أن تتوھم أن ألفاظ التحريم في قرارات ھيئة األمم 
المتحدة المراد بھا التحريم الشرعي ، كال . بل إن المراد بھا المنع ، 

لمبرمين لھذه فإطالق لفظ التحريم إطالق لغوي ال شرعي ؛ ألن ا
المواثيق فيھم كفار بل شيوعيون ، ال مسلمون يتكلمون باألحكام 

  . فتنبه واحذر تلبيسات ھذا العنيد .الشرعية وينطلقون منھا 

                                                 
١אאWאאאא

אאאK 
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من الشبهات في  ةالرابع *  الشبهة
تكفير الدولة السعودية : آالمه في 
تكفير دولة التوحيد ألنها أذنت وصرحت 

مؤسساته بالبنوك الربوية ، وحمت 
 وجعلت لها أنظمة :

الشك أن الربا حرام ومن كبائر الذنوب ، وسبب عظيم من 
أسباب تدھور االقتصاد وذھاب البركة وتسلط األعداء من الداخل 

 والخارج قال تعالى א      א  א
אאאאאאאא

אא
אאאא، .  

وال يكون كفراً مخرجاً من الملة بمجرد التعامل به ، وھذا مما ال 
يخالف فيه ھذا المقدسي العنيد إال أنه جعله كفراً إذا أذن وصرح له 

 –وھذا تكفير بما لم يكفر هللا به ، والتكفير   -سيأتي كما –وحمي 
حق  ، فأين من كالم هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم  –كما تقدم 

أن ھذا كفر؟ والحماسة واالندفاع والعويل والھويل ليست مبرراً 
ً للتكفير بما ليس مكفراً ؛ لذا لما استعظم الفاروق أبو حفص  شرعيا

فعل حاطب وكفره به  –ضي هللا عنه وأرضاه ر –عمر بن الخطاب 
كما  –لم يوافقه على ذلك النبي الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم 

، وإنه لو فتح الباب للحماسة والعاطفة  -تقدم في حديث حاطب 
ً كثيراً ممن لم يكفرھم هللا وال رسوله صلى هللا عليه  لكفرت خلقا

جالً ينفق على المباحات وسلم ، ولعله لو ذكر لمتحمس عاطفي أن ر
والحرام من الخمور والزنا الماليين، ولو طلبت منه صدقة لایر 
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واحد لما تصدق به ، لعل مثل ھذا لو ذكر له لكفره بحجة أن ھذا 
  الرجل معاند مستكبر وھكذا ...  

والقول بأن حماية المحرم كفر مفتقر إلى دليل ، وھذه دونكم 
على أن مثل ھذا كفر؟! بل دلت األدلة مصنفات أھل العلم فأين الدليل 

على أن المحرمات ليست كفراً إال إذا كانت على وجه كفري كاإلباء 
واالستكبار واإلعراض والجحود، وھذه ألفاظ شرعية بينتھا الشريعة 
ووضحھا أھل العلم ، ولم يجعلوا للحماسات فيھا مدخالً ، فالمكفر 

ً بمدلول ھذه ألجل االستكبار أو اإلعراض آثم إال إذا  كان عارفا
ً على طريقة أھل العلم الراسخين ، وإال صار متكلماً  األلفاظ شرعا
في العلم بجھل ، والمتكلم في العلم بجھل ال يضر إال نفسه. وما أكثر 
الخائضين في ھذه المسائل بجھل، ومن أمثلة ذلك عبثھم بمدلول لفظ 

رجل شراب للخمر  (االلتزام ) كما تقدم بيانه . ولو سألت أحدھم عن
كثير الزنا قد جعل حرساً يدافعون عنه إذا جاءه رجال الحسبة ، فھل 
مثل ھذا يكفر ألجل أنه حمى الحرام؟! فما ھم قائلون ؟ ألم يقرأوا في 
كتب االعتقاد السلفية لألئمة السلف الماضين أن أھل السنة ال 

ھم على يكفرون أحداً من أھل القبلة بذنب ما لم يستحله ، رداً من
  الخوارج والمتأثرين بھم ؟  

فليتق هللا ھؤالء من صنيعھم واعتقادھم ، وليعلموا أن الخطأ في 
العفو خير من الخطأ في العقوبة ، ولعلي أشير إشارة خفية يفھمھا 
أولو األلباب في موضوع الربا ، وھي علة أصناف الربا الستة في 

لن يتفطن لھذه حديث عبادة وغيره. والظن أن المقدسي العنيد 
  ه .ناإلشارة ، فلعل أولي األلباب يفھمو

، قال تحت  وبعد ھذا إليك أحد كلمات المقدسي بھذا الصدد
إن الربا بحد ذاته معصية من عنوان (السعودية الربوية ) : 

ولكن … المعاصي وكبيرة من كبائر الذنوب ال نكفر صاحبھا
اية مؤسساته ليس التشريع للربا والتصريح واإلذن العمومي له وحم

، ألن ھذا ھو عين اإلباحة له   بمعصية من المعاصي، بل ھو كفر با
  ا.ھـ 
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فانظر كيف توسع في اللوازم بدافع الحماسة والجھل والبغي 
يخبط خبط عشواء في ادعاء الدعاوى بال وبيان أنه وتقدم الرد عليه 

م بينات شرعية ، وبعد مصابرة النفس ومجاھدتھا على قراءة كال
أنه ال دليل شرعي يدل على ھذا الالزم  المقدسي العنيد تعال أريك

والذين يكفرون باللوازم على ھذه الطريقة ھم الخوارج ، وتقدم أن 
ازم األصل عدم التكفير إال بدليل ، فأين الدليل الدال على ھذه اللو

التعامل بالربا بيأتي تكفيري أجلد ويكفر  الباطلة ، بل بھذه الطريقة 
لمصر عليه ، ألنه يدل على استحالله وعدم اعتقاد تحريمه، ثم وا

كالم العلماء الربانيين بما نحن بصدده لتدرك الفرق بين تعال أريك  
الثرى والثريا ، والعلماء الذين بنوا مسائلھم على الشرع والمتطفلين 

  الذين بنوا أمورھم على حماستھم المفرطة . 
  :  -رحمه هللا  –باز سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 

البنوك  بالد ك ذه ال ي ھ ائر ف ن الكب ود بعض المعاصي م ل وج ھ
  الربوية يجوز الخروج على والة األمر وعدم طاعتھم ؟

: وجود المعاصي ال يجوز الخروج ، وجود المعاصي من فأجاب
الوالي ومن الرعية ال يجوز الخروج على والة األمور ، ولكن يجب 

ي عن المنكر ، وعلى والة األمور أن يجتھدوا األمر بالمعروف والنھ
ر  ة المنك ي إزال دوا ف وا هللا وأن يجتھ ر ، وأن يتق ة المنك ي إزال ف
ة  راد الرعي ى أف حة وعل اء المناص ى العلم رعية ، وعل الطرق الش ب
ر ،  رك المنك ر والتواصي بت ذر من المنك تقامة والح وى هللا واالس تق

אא  وجل والتواصي باألمر بالمعروف كما قال عز
א   ا شق العصا أو ، أم

ذا من  ره ، فھ ا وغي ور بسبب المعصية الرب ى والة األم الخروج عل
  ١دين الخوارج من أعمال الخوارج .. ا.ھـ 

                                                 
١Kאאאא 
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م هللا  –: فضيلة الشيخ لشيخ صالح الفوزانسئل فضيلة ا  –وفقك
ولي  ة ل ع البيع ى خل ھناك من يدعو الشباب وبخاصة في االنترنت إل
رة المنكرات  ة وكث وك الربوي أمر ھذه البالد ، وسبب ذلك لوجود البن

  الظاھرة في ھذه البالد . فما توجيھكم حفظكم هللا .
اب لفأج الم باطل وال يقب ذا ك ا أن ھ ى  : توجيھن دعو إل ذا ي ، وھ

ه ،  ار علي ب اإلنك ذا يج ة ، وھ ق الكلم ى تفري دعو إل الل ، وي الض
دعو  ى باطل ي دعو إل ه ي ه ألن ات إلي ويجب رفض كالمه وعدم االلتف

  ١إلى منكر ويدعو إلى شر وفتنة . ا.ھـ
  

                                                 
١Kאא 
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من الشبهات في  ةالخامس الشبهة* 

تكفير الدولة السعودية: آالمه في 
نها تحارب وتسجن تكفير دولة التوحيد أل

 الدعاة والمصلحين:
تحدث المقدسي العنيد في كتابه تحت عنوان ( المعاھدة األمنية 
المغربية السعودية ) أن ھذه الدولة تسجن المجاھدين وتعين على 
سجنھم ال لشيء ، إال لقولھم ربنا هللا !! وجعل ھذا من ردتھا وكفرھا 

.  
السجن ) ھو قولھم "  جعل المقدسي العنيد مناط الحكم ( أي سبب

 يكفي أن تعلم أن مرددھا ربنا هللا ، وأنھم مجاھدون " وھذه مكابرة
ھذا العنيد لدولة التوحيد ، فال يعول على نقله وال حكمه ألنه جمع 

 بين سببي الضالل الجھل والظلم ، كما قال تعالى   
 .  

Wא 
أن أكثر الذين ذھبوا إلى الجھاد وعادوا لم يسجنوا ولم يمسوا  /١

بسوء ، وخير برھان ھو الواقع المشاھد الذي نعايشه ، وھو أوضح 
  . ١من أن يمثل عليه ، فلو كان ھذا ھو سبب السجن لما ترك ھؤالء

 –/ أن علماء السنة الكبار كاإلمام ابن باز وابن عثيمين ٢
ون ويحثون على الجھاد األفغاني األول ، كانوا يدع –رحمھما هللا 

ولو كان السبب ما تزعم لكانوا أولى بالسجن ھم وطالبھم السائرون 
  على طرقتھم .

                                                 
١Wאאאא

Kאאא،אא 
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١٨٤ 

وقفت مع الجھاد األفغاني  –حماھا هللا  –/ أن الدولة السعودية ٣
األول وقفة مشرفة وصدعت بالتأييد حتى في ھيئة األمم المتحدة ، 

احب السمو الملكي األمير سلطان بن وإليك مقتطفات من كلمة ص
عبدالعزيز في ھيئة األمم المتحدة التي ألقاھا نيابة عن خادم الحرمين 

ھـ في الجمعية العامة لألمم المتحدة: ١٧/١/١٤٠٦الشريفين بتاريخ 
إننا من على ھذا المنبر نعرب عن ارتياحنا لموقف الواليات المتحدة 

ي حقه في تقرير مصيره .. كما األمريكية المؤيد للشعب األفغاني ف
نعرب عن ارتياحنا لموقف االتحاد السوفيتي المؤيد للشعب 
الفلسطيني في حقه في تقرير مصيره ، إال أن مؤازرة االتحاد 
السوفيتي للقضية العربية وتأييده للحق العربي في فلسطين ال يبرر 

ً وسلب الشعب األفغ اني إطالق يده في أفغانستان واحتاللھا عسكريا
استقالله وكرامته .. كما أن معارضة الواليات المتحدة لالحتالل 
السوفيتي ألفغانستان ومطالبتھا بمنح حق تقرير المصير للشعب 
األفغاني ال يبرر دعمھا غير المحدود وغير المشروط إلسرائيل 
وعدم تأييدھا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه وإقامة 

جب على الواليات المتحدة تأييد الحق والعدل دولته على أرضه وي
إن مصداقية ھذه المنظمة معرضة  –ثم قال  –والشرعية الدولية 

لالھتزاز إذا ھي استمرت باالكتفاء بإصدار القرارات والتوصيات ، 
لقد حثت األمم المتحدة وأدانت بما فيه الكفاية ومع ذلك لم تتحقق 

ية ( قضية فلسطين )، ونتساءل التسوية الشاملة والعادلة لھذه القض
بعد ذلك ھل بقي أمام األمم المتحدة سوى دفع ھذا اإلجماع من 
مستوى اإلدانة إلى مستوى اإلجراء الملموس للوصول إلى تلك 

  التسوية . 
إن ھذه المنظمة لم يعد أمامھا من خيار سوى استرجاع 

جدية مصداقيتھا والتأكيد عليھا بإعطاء قراراتھا صفة الجدية وال 
إن ما حدث في أفغانستان لھو مؤشر خطير  –ثم قال  –دون تنفيذ . 

لما يمكن أن يحدث في العالم ، والعالم الثالث بصفة خاصة ، إذا 
استمر ھذا التوجه دون وقفة حاسمة من المجتمع الدولي . فمن يدافع 
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١٨٥ 

عن شعوب دول العالم الثالث إزاء احتالل مباشر مماثل لما تعرضت 
ة أفغانستان . لقد دخل التواجد السوفيتي في أفغانستان عامه له الشقيق

السادس وما زال المجاھدون األفغان يخوضون حرباًَ◌ ضارية دفاعاً 
عن دينھم وبالدھم وحقوقھم . ولقد بذلت منظمة المؤتمر اإلسالمي 
جھوداً مكثفة إلزالة مظاھر القھر واالحتالل التي تعرض لھا الشعب 

ن تحرير إرادته وتأمين حقه في الحرية واالستقالل األفغاني ليتمكن م
، كما بذلت منظمة األمم المتحدة جھوداً مشكورة إليجاد حل لھذه 

  القضية . 
إن المملكة العربية السعودية إذ تؤيد تلك المساعي ، فإنھا تلفت 
النظر إلى أن أية جھود تبذل في ھذا اإلطار البد وأن تأخذ بعين 

اھدين األفغان ومطالبھم ، وھي إذ تحيي أولئك االعتبار حقوق المج
المجاھدين ، فإنھا تؤيد تأييداً كامالً مطالب الشعب األفغاني بالجالء 
عن أراضيه وإقامة حكم يرتضيه لنفسه يحافظ به على حياده ويحفظ 

  ١عقيدته ا.ھـ
ا موقفھم إنھم ھل يقال لمن ھذ –أھل اإلنصاف  –فبا عليكم 

إذاً بقي أن وألنھم مجاھون يقولون: ربنا هللا !!؟  يسجنون المجاھدين،
بعض القادمين  –حماھا هللا  –نتساءل لماذا سجنت دولة التوحيد 

  ؟   من الجھاد األفغاني
السبب ھو أن كثيراً من الشباب الموحد لما جاء إلى أرض 
أفغانستان للجھاد والدفاع عن أرض المسلمين تلقفتھم أيٍد تكفيرية 

إلى إفساد أفكارھم والتلبيس عليھم تجاه علمائھم مفسدة تسعى 
ووالتھم ، فتحاول إقناعھم بفساد علمائھم وكفر حكامھم ، والبعض 

بل ھو يحاول إقناعھم حتى بكفر علمائھم ، وليس ھذا تقوالً وافتراء 
  . ما أقر به مؤلف ھذا الكتاب المقدسي العنيد

Wא 

                                                 
١Fאא١٠٦אE١٤٠٦٢٠K 
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ال  ه من هللا م –ق افروا : -ا يستحق علي ذين س باب ال م الش ا ھ فھ
ھا جيعھا وتلبيس ة وبتش ذاكرھا المخفض داً … بت وم جن وا الي د أمس ق

للتوحيد وحماة للعقيدة.. يترّبصون بمشركي آل سعود أن يصيبھم هللا 
ا متربِّصون.. بعذاب من عنده أو بأيديھم.. أه   فتربَّصوا إن تعلمنَّ نب ول

  ا.ھـ …بعد حين
  

صار حال بعض الشباب المشاركين في الجھاد  إذا عرفت ماذا
بعد ذھابھم إلى أرض أفغانستان عرفت سبب سجن بالد التوحيد لھم 
. وكما قيل: إذا عرف السبب بطل العجب . وبھذا تعرف أن اتھام 
بالد الحرمين بأنھا تسجن المجاھدين والدعاة وھي في الواقع إنما 

نس إطالق اللفظ المجمل تسجن أصحاب األفكار الفاسدة الشاذة من ج
ليتم لبس الحق بالباطل ، كما ھو صنيع أھل البدع في كل زمان 
وحين ؛ لذا إذا سمع ھذه المقولة من ال دراية له استقر في نفسه أن 

  .  -قاتل هللا الظالمين  –بالد الحرمين عدوة لإلسالم والمسلمين 
قدم: فيما ت –رحمه هللا  –قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين 

والدروس في المساجد قائم إال من حصل منه مخالفة ، أو خشي منه 
  ١فتنة ، فھنا البد أن يمنع الشر أو ما ھو من أسباب الشر ا.ھـ

  
وبھذا تم بتوفيق هللا وعونه الرد على شبھاته الخمس التي كفر بھا 

ة السعودية  ة العربي د المملك ه  -حرسھا هللا  –دولة التوحي ين أن ، وتب
  نده ما يستند عليه في دعوى التكفير اآلثمة . ليس ع

ا  اھم ، وي فيا رحمتاه لشباب غرھم فاتبعوه فأفسد عليھم دينھم ودني
ي  يعت ف درت وض س  أھ وال وأنف ار وأم ات وأعم ى طاق فاه عل أس
ي  يئاً ، وف ده ش م يج اءه ل ى إذا ج اء حت آن م ه الظم راب ظن بيل س س

النفس وإعراض سبيل جھاالت وظنون وحماسات مفرطة وإعجاب ب
                                                 

١Fאאאאא٨L٤٠٣E
K 
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١٨٧ 

داوة  اد وع دين والجھ م ال ا باس ين ناظريھ ي أع ت ف اء زين ن العلم ع
  الكفار . 

يكم حق أن  يس لشباب المسلمين عل فيا أيھا األلباب المنصفون أفل
تحذرھم من ھذه الظلمات التي ھي أشد من السم الزعاف لما انكشفت 

  .، واتضح أنه ليس لديه مستند في دعواه بتكفير دولة التوحيد 
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١٨٨ 

אאWאאL 
  

رد  ذا ال ل ھ م تكمي وراً رأيت من المھ ه أم ا كتاب ي ثناي ر ف د ذك لق
ا ، أو أخشى  اس بھ رار بعض الن بمناقشة كثير منھا لما أرى من اغت
ه الكواشف  ى كتاب يما والحصول عل ا ال س رار بھ ى آخرين االغت عل

  . –مين شره وقى هللا المسل –ميسور 
–אאא/ األمر األول

אא– " : فقال تحت عنوان: تمھيد ،

ابتن  ي والك ال فيلب ارى) أمث ز (النَّص ان اإلنجلي ت ك ك الوق ي ذل ف
يفدون على (أخو نورة) حليفھم الوفي وھم يرتدون الكوفيات  شكسبير

ةوأ ة المعروف رأس العربي ة ال اھرة … غطي ى المج ّرؤون عل وال يتج
يھم،  أس اإلخوان عل اً من ب ة خوف اتھم اإلنجليزي بارتداء أزيائھم وقبع
ى اإلخوان  يس والّضحك عل ز وسياسته في الّتلب د العزي ومراعاة لعب

ارك … واستغاللھم ى في الكويت في كنف مب كيف ال!! وھو قد ترّب
أّم الصباح وتعلّم منه أس اليب المكر والكيد والغدر والخديعة، وشاھد ب

ز  ر اإلنكلي ف ينص ائھم، وكي ع أولي ة م ل الخون ف يتعام ه كي عين
  ا.ھـ  ھمءعمال

ه ؛ ألن  اً لذات يس ذم ا ل اً لبريطاني دالعزيز حليف ك عب ون المل إن ك
د  ى التعاض دة عل دة ومعاھ نھم معاق ه وبي ذي بين ف ال ى الحلي معن

اق ، ال س اعد واالتف ا ذاك والتس ة بريطاني وة ومكان ن عرف ق يما لم
ار كخزاعة  الوقت ، وقد حالف النبي صلى هللا عليه وسلم بعض الكف
ار  لم كف ه وس دة النبي صلى هللا علي ة ومعاھ ، وما خبر صلح الحديبي

  قريش عنا بخاٍف .
ى دول  يطرة عل تعمرة ومس ت مس ت ذاك الوق ا كان إن بريطاني ف

ارات  ت واإلم ا الكوي يج ومنھ ر والخل ى مص رق وعل راق وش الع
ا  ان لھ األردن ودول أخرى مجاورة خاصة بعد الحرب العالمية ، وك
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١٨٩ 

ذ  ة وقتئ قوة متقدمة ، فھي تملك الطائرات وكثيراً من األسلحة المتقدم
 .  

ة ،  ادق القديم انوا يملكون البن ه فك دالعزيز ومن مع ك عب ا المل أم
ان  ه هللا –وك انيين  –رحم ا والعثم ن بريطاني ة يخشى م ن جھ ذا م ھ

ك الحجاز  ك حسين مل ين المل ه وب ان بين داخل فك الخارج ، أما من ال
ى  د االستيالء عل ان يري ل حروب وعداوة ، وك وابن رشيد أمير حائ

ا  ١األحساء التابعة للدولة العثمانية؛ لذا حاول الملك أن يحالف بريطاني
ين ك حس ً ليأمن شرھا إذا أراد حرب المل ه ا انيين عن رد العثم إذا  ، ولت

اً  م، وأيض ابع لھ يد الت ة الرش اء ومقاتل ى األحس تيالء عل أراد االس
ق  م تواف ا ل ن بريطاني وال ، لك ة واألم لحة المتقدم ه األس لوا إلي ليرس

ع  ا اقتن راراً ، فلم ذا م رر ھ ه هللا  –وك ى  –رحم ن يحصل عل ه ل أن
ي  انيين ف ع العثم اق م إبرام اتف ادر ب ا ب ن بريطاني د م  ١٥تأيي

انيين  ھـ ،١٩١٤مايو يادة العثم راف بس وبموجب ھذا االتفاق تم االعت

                                                 
١אאאאא

א؛אאא
א،

אאKEFא–א JW
Wאאא
אאK
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א،אא
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١٩٠ 

اة ، وأن  على نجد مع تعيين األمير عبدالعزيز حاكماً عليھا مدى الحي
ى األحساء  ا استولى عل خ . فلم ده .. ال ه من بع ى ورثت ك إل ؤول ذل ي
ر  ات غي د جلس االً وتعق دالعزيز ب ك عب ي المل ا تعط دأت بريطاني ب

م  بير، ث ق شكس ن طري مية ع ي ، رس ق فلب ن طري ر ع ور األم تط
ا ،  ه إليھ واالً شھرية مع بعض األسلحة لتضمن ميل وأرسلت إليه أم
ا إن تمكن ،  يج م ة الخل وحتى ال يؤثر على بعض مصالحھا في دول
ى ال  رة حت ور الجزي ي أم دخل ف د عن الت ؤثر البع ا ت وكانت بريطاني

ت بريطانيا يسوء أمرھا مع الدولة العثمانية ، ومع مرور األيام اعترف
ن  تفيد م ق هللا أن يس ك بتوفي تطاع المل اً ، فاس دالعزيز حليف ك عب بالمل
د  ي توحي الحه ف ه ومص ق أھداف ي تحقي ة ف ة البريطاني االمبراطوري
ى  ذا إل ولي الحجاز وھك ك حسين وت ى المل البالد حتى في التغلب عل

ه ه وبحدود دولت م يكن  ١أن اعترفت ب ه ل ا ألن داء لھ م يظھر الع ، ول
ت ايس داء فلعلھ ر الع و أظھ د هللا  –  طع ، ول م عن ى  -والعل تقضي عل

  دولته وھي ال تزال في أوائلھا ومھدھا     
ومثل ھذا الفعل من جاللة الملك المؤيد عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

ه هللا  – تفادته ممن يمكن  –رحم د نظره واس ه وبع ى حكمت دل عل لي
ذ ذا ال ا ، وإن ھ ه استفادته منه حتى بريطاني ه  –ي جرى لجاللت رحم

د  –هللا  د بع تأييد من هللا وتوفيق وإرادة منه سبحانه إلقامة دولة توحي
ج ":  و بل ة : ريفي ة البلجيكي ت المجل ذا كتب ة ؛ ل رون طويل ا ق غيابھ
ا ، وأن يصبح  ى بريطاني ى عل ي أن يتغلب حت ه العرب استطاع بدھائ

                                                 
١،אאא

،אאא،אאא
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١٩١ 

الم اإلسالمي وموضع  ة اآلن أبرز شخصية من شخصيات الع مجامل
   ١الدول الغربية ا.ھـ

ذا دالعزيز  فيتلخص من ھ ك عب ه هللا  –أن حلف المل مع  –رحم
تغالل  ن اس و م رع وھ الف الش ر ال يخ ة وأم ين الحكم ا ع بريطاني

  كيف التعامل مع القوى كما تقدم . الفرص ومعرفة
دالعزيز  ك عب وة ، فالمل ال الق ام ليست لح ال الضعف أحك  –ولح

ل حالف (  –رحمه هللا  اً ألن المصلحة تقتضي ، وقات صالح ) أقوام
  أقواماً ألن المصلحة تقتضي وھكذا ..

ل آخرين  وھذا ھو عين ھدي النبي  ريش وقات ار ق إذ صالح كف
  من الكفار .

  
ي  ائن ف د المسعري الخ ة من الضالل كمحم ه طائف ا يدعي ا م وأم

ا  ة ألقاھ ن الدن الجائر في كلم ة وأسامة ب في تھذيبه للكواشف الجلي
ام  يالً ١٤٢٣شھر ذي الحجة لع ان عم دالعزيز ك ك عب ـ من أن المل ھ

ردود من  ذا كذب م لبريطانيا وأنھا ھي التي أوجدته في األصل ، فھ
  أوجه : 
W  ب ه كت ت علي ان ، وال دل ل وال برھ ى دلي ك إل تند ذل ال يس

والھم  وم وأم اء ق التاريخ "ولو يعطى الناس بدعواھم الدعى رجال دم
يالت ، وإنما  ة ، وإن التحل ة التاريخي أين البين ى المدعي " ف ة عل البين

م يكن  يما إذا ل ا أحد الس العقلية بحسب ما يھواه المحلل ال يعجز عنھ
ا أخرج الشيخان عن  تقياً خائفاً من الظن الذي ھو أكذب الحديث كم
إن  ن ف اكم والظ ال:" إي لم ق ه وس ي صلى هللا علي رة أن النب ي ھري أب

  ديث " .الظن أكذب الح

                                                 
١א،אאא١٣٥٧
،١٩٣٨אאא، J٣ J٤١١٣٢ J
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١٩٢ 

W  ا ذا كم ائق خالف ھ ه الوث ه المؤرخون ، ودلت علي ما دون

ى المصادر زو إل ه والع ارة إلي دمت اإلش ك تق ل الخالصة أن المل ، ب
عبدالعزيز استغل الفرص واستفاد مما تحتاجه بريطانيا وفيه مصلحة 

  .له في إقامة دولته 
W ن ا رھم م ل وغي ه ، ب اء الشرع المعاصرون ل اء علم ألدب

ه  والمفكرين لم يذكروا ھذا ، ولم ينكروه عليه ، بل كانوا مناصرين ل
يأتي  ة المناصرة ، وس اء هللا  –غاي ى  -إن ش ه وعل ائھم علي ر ثن ذك

اء  ؤالء العلم أن ھ دق ب ل منصف أن يص ح لعاق ل يص ه ، وھ ديانت
دالعزيز  ك عب ة المل وا حقيق م يعرف رھم  ل اً وغي ه هللا  –جميع  –رحم

الفون وھم معاصرو ن له ، وإنما اطلع عليھا ھؤالء المغرضون المخ
رة ؟!  ان وال معاص ة وال برھ دون بين ن الدن ، وب عري واب كالمس
السيما ونقلت ھذه الفرية ال يصح االعتماد على خبرھم ألنه خال من 

  متھمون لعداوتھم .  -أيضاً  –الدليل ، وھم 
Wא  ن روج م دالعزيز الخ ك عب ض المل ة وتالرف ليمھا خرم س

دخول في  ا ، و رفضه أيضاً ال ك بريطاني ا طلبت ذل للملك حسين لم
داب  ر نظام االنت ا كانت تق ه ؛ ألنھ بھم ل عصبة األمم المتحدة مع طل
ة  ا قامت ھيئ ة ، ولم ة العربي ى الدول ة لالستعمار عل وھو انتداب دول

ا  ل معھ ام دخ ذا النظ دة،  وألغت ھ م المتح ه هللا  –األم دل  –رحم لي
دعلى أن ا تري ل ه لم يكن تحت سيطرتھا وال عميالً لھا وإال لفعل م ، ب
  . مصالحا في األمر أنھا مصالحة لتحقيق غاية م

 كالماً معلناً قدحاً في  –رحمه هللا  –: أن للملك عبدالعزيز

ة  رته مجل دھا نش ذا أح ا ، وھ ل لھ ه عمي ه ال يقول ا مثل ة بريطاني دول
اريخي في ال اء ت تد الدستور في لق ا اش ه: ولم ال في ا ق ان مم ة وك مجل

دهللا ر  ١الخصام بين سعود وعب ارة ، أرسل األخي ى اإلم آل سعود عل
مندوباً إلى بغداد لمفاوضة واليھا في مسألته مع أشقائه . وبقي ينتظر 

                                                 
١KאאWאאאא 
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ر أن  ة ، غي ة المتأجج ار الفتن اد ن ه ؛ إلخم عافه ونجدت ة إس ن الدول م
تالل ، ن االح د آن زم دت أن ق ة وج ك  الدول ن ذل دھا م عت ي فوض

نھم  در م م تب ه ل الوقت على األحساء ، وأبعدت أمراءھا عنھا ، مع أن
داني األحساء من  ا ي ة احتلت م ه . وليت الدول بادرة تستوجب ما أتت
البلدان كعمان وغيرھا التي تركتھا ھمالً ، ومكنت الدول األجنبية من 

ـ  ه ا.ھ ا تنوي ى م تن لتحصل عل ار الف ا ن ذف فيھ ذا ال  ١أن تق ل ھ فمث
  يقوله عميل بريطاني ال سيما والكالم معلن بإمكان أي أحد قراءته .

  دالعزيز  –جدالً  –: لنفرض ك عب ه هللا  –أن المل  –رحم

كان عميالً لدولة بريطانيا ، وأن دولة بريطانيا ھي التي أوجدت دولة 
رك  دين وت ذنوب التوحيد التي لم يوجد مثلھا منذ قرون في القيام بال ال

رج  ا أخ ذ م ا حينئ ى بريطاني ه يصدق عل ھوانية ، فإن بھاتية والش الش
ال:" إن  لم ق الشيخان عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وس

ا هللا ليؤي ع الحال ، وھو م رة بواق اجر " والعب د ھذا الدين بالرجل الف
ي  ره ف ثالث وتقري ه ال افي بأنواع د الص ى التوحي وة إل ن دع راه م ن
ر  ة لغي ل الجامعي ى المراح ه حت ن أول مراحل ة م دارس النظامي الم

  المتخصصين في الدراسات الشرعية فھل من عاقل منصف ؟ .
ذه  وبھذه األوجه الست يزداد يقين أولي بطالن ھ األلباب والنھى ب

ى  دل عل ة ت ة والعقلي ة التاريخي ل واألدل ل ، ب ن دلي ة م ة العاري الفري
  خالفھا .

  
  

                                                 
١אאאאא،אא

אא١٣٣١ J١٩١٣אאK
אא٤٥٢אK 
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אאLWאאאא
אEאאFא?אא?

אאא–א JW 
في أوائل كتابه وفي تمھيده أثنى على اإلخوان ( إخوان من طاع 
  هللا )، واستھل كالمه بقصة ال زمام لھا وال خطام فا أعلم بثبوتھا ، 
د لھؤالء  وال زلت منذ أمد بعيد أسمع أناساً يرددون الثناء والتمجي

ى اال دعون إل د ، وي داء اإلخوان ( إخوان من طاع هللا ) بشيء مزي قت
اء  ار علم يد ، وكب ق رش ى طري انوا عل ا ك م م ع أنھ د ، م م والتأيي بھ
السنة في زمانھم قالوا فيھم بقول شديد ووقفوا تجاھھم وحذروھم من 
ل  ى جھ دين عل ي ال و ف دافع الغل ا ب وا بھ ي تلبس اء الت بعض األخط
ات  وتشديد ، فلما لم يأبھوا بالعلماء وأصروا على ما عندھم من مخالف

ون من شرعية ح ا ينتحل نھم ومم لفيين م نة الس اء الس ذة علم ذر جھاب
يئاً عن حال  طريقة ، ومن كالم ھؤالء العلماء المعاصرين تعرف ش

رحمه هللا  –الخارجين على الملك عبدالعزيز  ١(إخوان من طاع هللا )
  وأنھم جمعوا عدة أمور مخالفة للشريعة منھا: –

  أنھم متحمسون للشريعة على جھل. -١
م مت  -٢ اد أنھ ون للجھ روطه حمس اة لش ر مراع ن غي م

  إذن ولي األمر. ومتى يشرع ، ال سيما شرط
راء ،   -٣ والء والب دة ال ي عقي ذموماً ف واً م دھم غل أن عن

  وإال فإن القيام بھذه العقيدة واجب من واجبات الدين .

                                                 
١אא،EאאFאא

אF،א،אא
،Eא
א،

FאאK٩אL١٩٩KאאE 
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ر   -٤ م األم راء باس اء واألم ي العلم ون ف م يطعن أنھ
  بالمعروف والنھي عن المنكر .

  .وعلمائھم ئون الظن بوالتھم أنھم يسي  -٥
تمالوا   -٦ م اس م ؛ ألنھ روا بھ ة اغت ن العام راً م أن كثي

  قلوبھم بالغيرة على الدين .
فإذا عرفت حالھم عرفت لَِم يثني عليھم المقدسي العنيد ؟ وإذا عرف 

  السبب بطل العجب .
ً فيھم  ً خاصا والجدير بالذكر أن للشيح سليمان بن سحمان كتابا

أھل الحق واالتباع في مخالفة أھل الجھل واالبتداع "  عنوانه "منھاج
ً من جھلھم وتسلطھم على المسلمين ، وتكفيرھم  ً مؤلما أبان شيئا

  غيرھم بما لم يكفرھم هللا به ، وافتياتھم على ولي أمرھم . 
 

Wא 
ن دالعزيز ال قال الشيخ محمد بن عبداللطيف وعبد هللا ب رنععب ي ق

ة  -رحمھما هللا  - ى بادي ّن عل ا م الى لم : أما بعد فإن هللا سبحانه وتع
ه ،  ن اإلسالم والعمل ب نجد في آخر ھذا الزمان باإلقبال على تعلم دي

ك وحرصاً  وكثر ذلك فيھم وانتشر وة في ذل نھم ق ، ورأى الشيطان م
ا، على الخير يئس منھم أن يردھم على حالھم األولى ال وا منھ تي انتقل

ا في  ا وجعلھ م وزينھ نھا لھ واب الشر حس فأخذ في فتح أبواب من أب
دين ي ال وة والصالبة ف ب الق كون  قال م المتمس ا فھ ذ بھ ن أخ ، وأن م

، ومن تركھا فقد ترك ملة إبراھيم وھذا ھو المعھود من  بملة إبراھيم
   – ثم قاال –كيد اللعين 

دي ى بعض المت اء المسلمين ومما أدخل الشيطان عل ام علم نين اتھ
ان  ، وعدم األخذ عنھم بالمداھنة وسوء الظن بھم ذا سبب لحرم ، وھ

ال  ان ف ان ومك ل زم ي ك اء ف ة األنبي م ورث اء ھ افع ، والعلم م الن العل
وه ا نقل ل م م يقب ،  يتلقى العلم إال عنھم ، فمن زھد في األخذ عنھم ول

أق ه ب اض عن لين واعت يد المرس راث س ي مي د ف د زھ ة فق وال الجھل
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اء  م األمن اء ھ ام الشريعة ، والعلم م بأحك ة لھ ذين ال دراي الخابطين ال
هع، فواجب على كل مكلف أخذ الدين  على دين هللا ال  ن أھل ا ق ، كم

ا  نكم. فأم انظروا عمن تأخذون دي ن ف م دي ذا العل بعض السلف: إن ھ
ى م يعرضھا عل  من تعلق بظواھر ألفاظ من كالم العلماء المحققين ول
د أو  ا مجموعة التوحي ال: حجتن ا ق ه وربم ى فھم د عل العلماء بل يعتم
ذا  إن ھ الم ف ذلك الك و ال يعرف مقصوده ب ي ، وھ الم الفالن الم الع ك
الم هللا  حه ك الم وأص م الك وم أن أعظ ن المعل الل ، وم ل وض جھ

ان ال إنس و ق ز فل ظ ال  العزي ق بظاھر لف رآن ، وتعل ل إال الق ا نقب : م
ارق أوله على غير تأويله فقد ضاھى الخوارجيعرف معناه، أو  ين الم

.   
ق  القرآن عن السنة فكيف بمن تعل فإذا كان ھذا حال من اكتفى ب
ا ، والكتب  راد بألفاظھ ا ي ا وال م و ال يعرف معناھ اظ الكتب وھ بألف
ام  د والع ق والمقي أيضا فيھا من األحاديث الصحيح والضعيف والمطل

اد والخاص والناسخ والمنسوخ، فإذ اء النق امي عن العلم م يأخذ الع ا ل
بط  بط خ ة ، وخ ذھب والفض يارفة لل ة الص ديث بمنزل م للح ذين ھ ال

    –ثم قال –عشوى وتاه في وادي جھالة عميا 
د  ه يستغني بمجموعة التوحي إذا عرف ھذا تبين أن الذي يدعي أن

لمين اء المس ذ عن علم ه  ، مخطئ عن األخ ي صلى هللا علي ألن النب
ن سبب قبض العلم موت العلماء ، فإذا ذھب العلماء اتخذ وسلم ذكر أ

اذاً  واھم ضلوا وأضلوا عي ألوھم وأخذوا بفت االً وس الناس رؤساء جھ
دم  ر وع ولي األم ن ب اءة الظ اً إس يطان أيض ل الش ا أدخ ا . ومم ب

ذين االطاعة له ، فإن ھذا من أعظم المعاصي وھو من دين الج ھلية ال
ة  مع والطاع رون الس ً ال ي ا د  دين ه ، وق تبد برأي نھم يس ل م ل ك ، ب

ي  و ل تظاھرت األدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة ل
ال " اسمع وأطع ، قاألمر في العسر واليسر والمنشط والمكره حتى 
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ه  راض علي وإن أخذ مالك وضرب ظھرك " فتحرم معصيته واالعت
  .  ١في واليته وفي معاملته وفي معاقدته ومعاھدته ا.ھـ

وقال الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن في رسالة كتبھا  
ّن  ا م ى م إلى فيصل بن دويش وسلطان بن بجاد : واشكروه أيضاً عل

على يديه إلمام الذي أسبغ هللا عليكم ابه في ھذا الزمان من والية ھذا 
ا أعطاه  من النعم العظيمة ودفع به عنكم من النقم الكثيرة وخولكم مم

ه هللا ا أوجب هللا علي ام بم  وتابع عليكم إحسانه صغيركم وكبيركم، وق
ه  ود نفع حسب الطاقة واإلمكان ، ونظره في مصالح المسلمين وما يع

يھم ركم،  عل ن نظ ى م ر أول واد الش م م نھم وحس ع المضار ع ، ودف
ى  ور عل ذي يطلب األم ه، فال و أفضل من م يحصل لمن ھ ال ل والكم

االً الكمال وأن تكون على سيرة  ه  ، فاسمعوا الخلفاء فھو طالب مح ل
يطان  رور الش ذروا غ يكم واح ه عل ه وواليت وا حق وا وراع وأطيع

ره ه ومك ويله وخدع ة  وتس ين األم دأب ب ماله ي ى ش ئ عل ه متك ، فإن
داوة اء الشحناء والع ادة بإلق لمين ع ين المس ة ب ق الكلم ذ  ، وتفري ه م ل

هه إال من راقب هللا في رِ كْ كان وال يسلم من مَ  ، ووقف  سره وعالنيت
ه  ا يصير إلي عند أقواله وأعماله وحركاته وسكناته وتفكر في عاقبة م
دم  في مآله ، وراجع أھل البصائر والمعرفة من أھل العلم الذين لھم ق

م  راسخ في المعرفة والفھم ن لك م زي دعي العل ان أحد ممن ي إن ك ، ف
بيھات كيكات والتش يكم التش ى عل ك وألق م ط ذل ة أھل ، وحسن لك ريق

ره  ه كي ا يخفي م م دي لك اخ سوء يب ه منف اعلموا أن البدع والضالالت ف
اب والسنة  ويلبس عليكم دينكم ، فإن كان يدعي أن معه دليالً من الكت

نحن لى األئمة والوالة وعلمائھم ،عفي الطعن  ه ف ا لدي ا بم  فليبرز إلين
اب له مقابلون ومناظرون بالحجج القاطعة والبراھين الساطعة من  كت

ديين  اء المھ يرة الخلف لم وس ه وس د صلى هللا علي ه محم نة نبي هللا وس
  ،  التي تجلو عن القلب عماه وترد المعارض عن انتكاسه

                                                 
١א،אאאאFF٧L٢٩٤ J٢٩٨Eא،

אF٩L١٢٧ J١٣٥EEK 



  حيدتبـديـد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التو

   

١٩٨ 

اً وشماالً  ى وجه األرض شرقاً وغرب م عل فوهللا ثم وهللا إنا ال نعل
ه ة من ى باإلمام ق وأول اً أح اً شخص ه  ،وجنوب حة إمامت د ص ونعتق

ة إسالمية وواليوثبوتھا ألن إمامته  هإمام م أن  ت و نعل ة، فل ة ديني والي
ى معليه من ال ا أول ه لكن ه ومنابذت يئاً يوجب مخالفت ثالب والمطاعن ش

، فإنه و الحمد يقبل الحق ممن  منكم بالنصح له وتحذيره ومراجعته
ه وال يستنكف من الناصح ه عن  جاء ب ه ونصحه ومدافعت ، ومقامات

ورى  اإلسالم وأھله وبذل إحسانه ين ال ه شھيرة ب وه وعدم انتقام وعف
    ١ا.ھـ مماحلٌ  ال يجحدھا إال معاندٌ 

ه هللا  –وكتب الشيخ سعد بن حمد بن عتيق  ى اإلخوان  –رحم إل
ان  ر وقحط ة ومطي ن عتيب رھم م ة والغطغط وغي ل األرطاوي ن أھ م

ة المغرورين االستخفاف  : وغيرھم ه بعض ھؤالء الجھل ومما انتحل
لمين  ة المس ن بوالي روج ع لمين ، والخ ام المس ة إم اھل بمخالف والتس

طاعته، واالفتيات عليه بالغزو وغيره، وھذا من الجھل والسعي في 
ان األرض بالفساد بمكان ل وإيم ك كل ذي عق م  ، يعرف ذل د عل ، وق

ن إال بجماعة ه ال دي ن اإلسالم أن ، وال جماعة إال  بالضرورة من دي
ي  ة، وال إمامة إال بسمع وطاع بإمامة ، وإن الخروج عن طاعة ول

دول عن  أمر المسلمين من أعظم أسباب الفساد في البالد والعباد والع
    –ثم قال  –سبيل الھدى والرشاد 

دين م وال ام أھل العل ع من غالة ھؤالء من اتھ ا وق ،  ومن ذلك م
ر هللا  ن أم يھم م ب عل ا وج ام بم رك القي ير وت ى التقص بتھم إل ونس

در ھؤالء أن ، وكتم سبحانه وتعالى م ي ا يعلمون من الحق ، ول ان م
ل وداء  ؤمنين سم قات أعراض الم ه ب دين والتفك م وال اغتياب أھل العل

الى ال هللا تع ين ، ق م واضح مب ين وإث אא        دف
אאאאא                  

                                                 
١אאF٢F٧L٢٨٢E،٥F٩L١٠٤EEK 
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ذي سدوا        أقلوا عليھم ال أبا ألبيكموا من اللوم أو سدوا المكان ال
  ١ا.ھـ
ري  دالعزيز العنق ن عب دهللا ب يخ عب ا الش الة كتبھ ي رس د  وف : وق

املتھم  ار ومع ة الكف رد مخالط يكم أن مج كل عل ذي أش ا أن ال بلغن
د ا وق ي اوبمصالحة ونحوھ ى ول رمھم عل ا ھي  ؛ ألم ك أنھ ألجل ذل

ات واألحاديث تم  مواالة المشركين المنھي عنھا في اآلي ا فھم ، وربم
ذلك من الدالئل التي صنف الشيخ سليمان بن عبدهللا بن الشيخ، ومن 

   . سبيل النجاة للشيخ حمد بن عتيق
ليمان صنفھا :  أوالً  إن الشيخ س دالئل ف م سبب تصنيف ال نبين لك

دين لما ھجمت العساكر  اث ال التركية على نجد في وقته وأرادوا اجتث
ن أصله ة والحاضرة  م ن البادي د م ل نج ن أھ ة م اعدھم جماع ، وس

ن عتيق سبيل  وأحبوا ظھورھم د ب ، وكذلك سبب تصنيف الشيخ حم
الد المسلمين وساعدھم  ى ب النجاة ھو لما ھجمت العساكر التركية عل

الد ن ر من ب ى كثي ة سبب  ، جدمن ساعدھم حتى استولوا عل فمعرف
اء الم العلم م ك ى فھ ين عل ا يع اھر  التصنيف مم د هللا ظ ه بحم ، فإن

رھم ى كف ار عل ة الكف ه موافق راد ب إن الم ودتھم  المعنى ف ار م ، وإظھ
اد  ار الطاعة واالنقي ومعاونتھم على المسلمين، وتحسين أفعالھم وإظھ

ام ، واإلمام وفقه هللا لم يقع في شيء مما ذكر  لھم على كفرھم فإنه إم
اه  ، والناظر في مصالحھم المسلمين ى رعاي ، والبد له من التحفظ عل

ب دول األجان ن ال ه م ا وواليت م هللا  –خ ي، والمش يخ  –رحمھ كالش
ق إذا  ن عتي د ب يخ حم داللطيف والش يخ عب دهللا والش ن عب ليمان ب س

ركين واالة المش روا م ة  ذك رة والمعون ة والنص روھا بالموافق فس
ا ا والرضى بأفع ك كم دوا ذل م تج وا كالمھ م هللا راجع أنتم وفقك لھم، ف

  ،  ذكرنا
دهللا  ن عب ليمان ب ه عن الشيخ س ا نقل قال الشيخ حمد بن عتيق فيم

يخ  م هللا  –آل الش ي  –رحمھ لم ف ه وس لى هللا علي ه ص ذلك قول وك
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اھره  ى ظ ه " عل ه مثل ه فإن كن مع امع المشرك وس ن ج ديث " م الح
الم و دعي اإلس ذي ي و أن ال اع وھ ي االجتم ركين ف ع المش ون م يك

ثلھم وإن  افر م نھم فھو ك ده المشركون م والنصرة والمنزل بحيث يع
ولى المشركين انتھى ه وال يت ،  ادعى اإلسالم إال أن يكون يظھر دين

ه  ارة، وكون المشركين يعدون ذه العب ه في ھ فانظر وفقك هللا إلى قول
ره ذي أوجب كف اع ، وأم منھم يتبين لك أن ھذا ھو ال ا مجرد االجتم

   –ثم قال  –معھم في المنزل فإن ذلك بدون إظھار الدين معصية 
افع ،  وأما أخذكم العلم من مجرد أفھامكم أو من الكتب فھذا غير ن

ه ق الى  الوألن العلم ال يتلقى إال من مظانه وأھل אא تع
وقال تعالى  אא

אوقال تعالى  אא
אא   

ة  ن تيمي د ب دين أحم ه هللا  –وقال شيخ اإلسالم تقي ال في  –رحم
لحون إال  اس ال يص وم أن الن ن المعل بق : وم الم س د ك اج بع المنھ

ة يعني  بالوالة وك الظلم ، وأنه لو تولى من ھو دون ھؤالء من المل
ال: ستون  يزيد والحجاج ونحوھما؛ لكان ذلك خيراً من عدمھم كما يق

ي  سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بال إمام  –، ويروى عن عل
اجرة،  –رضي هللا عنه  رة كانت أو ف أنه قال: البد للناس من إمارة ب

ا السبيل  قيل له: ھذه البرة قد عرفناھا فما بال الفاجرة ؟ قال: يأمن بھ
دو ا الع د بھ ي  ، ويقسم وتقام بھا الحدود، ويجاھ ره عل يء. ذك ا الف بھ

 ً : وأھل السنة  بن مھدي في كتاب الطاعة والمعصية، وقال فيه أيضا
دوان،  م والع وى دون اإلث ر والتق يقولون أنه أي اإلمام يعاون على الب
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يف ،  ه بالس رج علي يته، وال يخ ة هللا دون معص ي طاع اع ف ويط
   ١وأحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم إنما تدل على ھذا ا.ھـ

ن عتيق  وفي رسالة كتبھا مجموعة من العلماء من سعد بن حمد ب
د  ن عب دالعزيز ب دالعزيز وعب ن عب الح ب حمان وص ن س ليمان ب وس
د  داللطيف ومحم ن عب دالرحمن ب داللطيف وعب ن عب اللطيف وعمر ب
ان  ن ربيع اد وذعار ب ن بج دويش وسلطان ب بن إبراھيم إلى فيصل ال

د ذويبي وبن دي ال ة وھن د البيھم ن وعاي يالن وعبدالمحسن ب ن جع ر ب
سلمھم هللا من األھواء  –جبرين وقعدان بن درويش وتركي الضيط 

  ،  وبعد وألزمھم كلمة التقوى آمين ، –
دالعزيز   ام عب ى اإلم لتم إل سلمه  –فأشرفنا على كتابكم الذي أرس

ا  - هللا تعالى يئاً مم اك إن خالفت ش ا ال نجتمع وإي ذكرتم في آخره أن
ة، ذكرنا إال  ة وخيم ة وزل ة ذميم ذه كلم ار، وھ اء والن ا يجتمع الم كم

ي أمر  ى ول ى الخروج عل م أضمرتم شراً وعزمتم عل ى أنك تدل عل
دى، وسلوك مسلك أھل الغي  المسلمين، والتخلف عن سبيل أھل الھ

ردى ه أو  وال ه أو تسبب في ك وممن فعل ى هللا من ذل رأ إل ، ونحن نب
ا  ه، ألن ا أعان علي ا من اإلمم ا يوجب خروجكم رأين دالعزيز م ام عب

عليه ونزع اليد من طاعته، وإذا صدر منه شيء من المحرمات التي 
ذل  ة وب ه بالھداي دعاء ل ق ال ب الح ب طال ريعة فحس وغھا الش ال تس

ه النصيحة على الوجه المشروع،  د من طاعت وأما الخروج ونزع الي
ة مشا ا خكم وأنيفھذا ال يجوز ، وأنتم تزعمون أنكم على طريق م م ك

خ أھم يتخالفونھم في شيء يرونه لكم ، وال ندري من ھؤالء المشا
ر سبيلھميمشا رھم ممن سلك غي تح ؟ خ المسلمين أم غي د ف ، ويري

رفتمونا  د ش ذي ق ن الخط ال لمين ، أي الم والمس ى اإلس تن عل اب الف ب
ذي  ن األمر ال ه؟ أي اكم في ه وأفتين عليه؟ أين السؤال الذي سألتمونا عن

اورتمونا  ام ش حون اإلم م تنص دعون أنك ذي ت ط ال ى الخ ه؟ حت علي
ا تم مش ا أن ور يفعلھ ن أم دالعزيز ع ون يعب ون وتحرم كم تحلل خ أنفس
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ا ى  على أنفسكم ، وال ترفعون لن م عل راً في شيء ، ودعواكم أنك خب
ا يطريقة المشا دنا وم ا عن ة م تم حقيق خ يكذبه ما صدر منكم، وقد علم

وض نكم الخ دث م ا ح ين م ن ح ده م وط  نعتق نكم الخط رت م وكث
ه،  دين هللا ب ده ون ا نعتق دنا، وم ا عن اكم بم والمراسالت لإلمام، وعرفن
ة  لمين، ومجانب ر المس ن واله هللا أم ة لم مع والطاع و وجوب الس وھ
ن رأى  بغض لم ه، وال لمين علي اع المس ة اجتم ه، ومحب وب علي الوث

ه و ول الرسول صلى هللا علي لم " الخروج عليه ومعاداته، اتباعاً لق س
والكم  اة أم ھركم وأدوا زك كم وصوموا ش م وصلوا خمس دوا ربك اعب

  "  وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم
دم  تغفار وع بحانه واالس ى هللا س ة إل م التوب رى لك ذي ن وال

الل ي والض ل والغ ي الجھ ع دواع ال م ادي واالسترس ، وأن  التم
ات واج اب المحرمات تلتزموا ما أوجبه هللا عليكم من القيام بالواجب تن

روا في أحوالكم   أمركمومالزمة طاعة من واله هللا ، وانظروا وتفك
 ً   ، واعرفوا نعمة ربكم واشكروه عليھا ،  سابقاً والحقا

دة ق بعي ن الح ة ع ة وحال ة عريض ي جاھلي تم أوالً ف إنكم كن ،  ف
ون  رؤساؤكم أكثرھم طواغيت كبار، وعوامكم جفاة أشرار ، ال تعرف

ا حقائق دين اإلسال ا تھوى نفوسكم مع م الحق إال بم م، وال تعملون ب
ان بي ام وتعدي نك ة األرح وال وقطيع دماء ونھب األم كم من سفك ال

داكم هللا  حدود هللا وغير ذلك من المحرمات وعظيم المنكرات م ھ ، ث
د،  لمعرفة دينه والعمل بتوحيده ، وسلوك مسلك أھل اإلسالم والتوحي

  ،  ، ومصنفات علماء اإلسالم ثاروانتشرت بينكم كتب السنن واآل
ى  م تحاولون الخروج عل ى أنك ثم أنتم اآلن انتقلت بكم األحوال إل

اعتھم اإلمام ة جم اد هللا  ، ومنابذة أھل اإلسالم ومفارق اتقوا هللا عب ، ف

אאאאאאא واذكروا قوله تعالى 
אא

אא 
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يكم أشبه الليلة بالبارحة فما ، وھذا الذي ذكرناه لكم وأشرنا به عل
ه ، وعدم الشقاق  من السمع والطاعة لإلمام وعدم نزع اليد من طاعت

ة سبل أھل الغي  رق واالختالف ومجانب والخالف وترك أسباب التف
ى  ،والضالل واالعتساف ه عل ھو اعتقادنا الذي نحن عليه مقيمون ول
دون ان معتق ر الزم ادون  م ون ومع ه موال كون ، وعلي ه مستمس ، وب

ا من  ره فھو علين ا غي ة ، ومن نسب إلين اً سراً وعالني ظاھراً وباطن
رين ،  الكاذبين الظالمين ، وسيجزيه هللا بما يجزي به الظالمين والمفت

د  نته نفوسكم فالحم م واستحس ا عن لك فإن تبتم إلى ربكم ورجعتم عم
ة  ف المين ، والمن يكم رب الع ك عل قاق ،  ي ذل تم إال الش وإن أبي

اد الك أھل الغي والفس لكتم مس اد وس ى هللا  والعن رأ إل ا نب وا أن ، اعلم
،  منكم ، ونشھد هللا ومالئكته وعباده المؤمنين على خطئكم وضاللكم

دين،  ة وال اء المل إنكم قد خالفتم ما كان عليه سلف األمة وأئمتھا وعلم

الى ال تع אא وقد ق
אא وفي الحديث عن النبي صلى

ة هللا  ه لعن دثاً فعلي دثاً أو آوى مح دث ح ن أح لم " م ه وس هللا علي
ة ين" والمالئك اس أجمع لوك  والن اكم لس ا وإي أل هللا أن يوفقن فنس

يم صراطه المستقيم ه األل ع سخطه وعذاب اً مواق ا جميع ،  ، وأن يجنبن
  ١وصلى هللا على محمد وآله وصحبه أجمعين ا.ھـ

  
،   אא   א א 

Wא 
لعزيز عقد اتفاقية مع المفوض البريطاني أن الملك عبدا -

في تحديد حدود الدولة السعودية مع العراق واألردن ألنھما كانتا 
تحت سيطرة بريطانيا، فلم يرض بھذا اإلخوان ( إخوان من طاع 
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هللا ) فصاروا يفتاتون على الملك بالھجوم على ھذه الجھات، 
  وتوريطه مع قوة ال يطيقھا الملك وھي بريطانيا .

أنھم بدأوا يعقدون التجمعات ويزداد نشاطھم فيما يدينون به   -
من جھل، ومن ذلك أنھم اجتمعوا بين الزلفي وعنيزة يرسمون 
خططھم المستقبلية، وبدأت لھم نشاطات افتياتية على ولي أمرھم 

 .  -رحمه هللا  –الملك عبدالعزيز     
لك أنھم صاروا يغيرون على فئات من القبائل التابعة للم -

عبدالعزيز، بل إنھم صادروا إبالً لتجار بريدة وقتلوا أصحابھا، فلم 
يعد الملك يطيق صبراً على فعالھم التي تعدى ضررھا على 

لم يوجه إلى من  –المزعوم  –المسلمين، وبذلك اتضح أن جھادھم 
ھم خارج البالد وحدھم كما كانوا يعلنون وإنما شمل األبرياء من 

 الد أيضاً .المسلمين  أبناء الب
بعد فعالھم ھذه من التقتيل لألبرياء، عزم الملك مفاوضتھم  -

فإن لم يستجيبوا قاتلھم، فتجمع جيشه وجيش اإلخوان في السبلة، 
فأرسل الملك إليھم الشيخ عبدهللا العنقري ليقنعھم بالنزول على حكم 
الشرع لما قاموا به من اعتداءات، لكنه لم ينجح في ذلك، ثم قرب 

جيشه إليھم فقدم إليه فيصل بن دويش وتناقش الملك وھؤالء الملك 
المشايخ معه فعاد إلى اإلخوان واعداً أن يقنع ابن بجاد ورفقته، فإن 
اقتنع وإال تركه. وقد أنذره الملك بأنه إن لم يتلق تلك اإلجابة قبل 
الصباح، فإنه سيھاجمھم، لكن الدويش لم يحاول إقناع رفاقه من 

راھم بالحرب، فلما بزغ الصباح  بدأ إطالق النار اإلخوان، بل أغ
ً بانتصار الملك عبدالعزيز  بين الطرفين، ثم انتھت الحرب سريعا

ھـ، وأصيب ابن ١٣٤٧ومن معه على اإلخوان، وكان ھذا في عام 
 دويش برصاصة في خاصرته. 

بعد السبلة تقدم نساء من أسرة الدويش يشفعن فيه، فقبل  -
لخاص أن يعالج ابن دويش، فلما رآه الملك شفاعتھن وأمر طبيبه ا

وبخه على تمرده فطلب منه العفو، فعفا عنه، وطمع ابن بجاد أن 
الملك يعفو عنه كما عفا عن ابن دويش فقدم مع كبار قومه، لكن 
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الملك لم يعف عنه بل سجنه في الرياض لما رأى من عظيم جرمه. 
في شمال شرق وما إن ذھبت األيام إال وأعاد اإلخوان نشاطھم 

الجزيرة، وشفي ابن دويش فتبعھم، ثم عادوا للغارات على القبائل 
ً ال قبل لھم به فلما علم بذلك أتباع  التابعة للملك، فأرسل إليھم جيشا
ابن دويش تركه كثير منھم وطلبوا من الملك األمان، فمنحھم ثم 

سه انضموا إليه، أما ابن دويش فذھب إلى الجھراء (الكويت) وسلم نف
للسلطات البريطانية فنقلوه إلى سفينة بريطانية في شط العرب، ثم 
حدثت مفاوضات بين الملك وبريطانيا في تسليمه فسلموه فسجنه 

 . ١الملك في سجن الرياض. وبھذا انتھت مشكلتھم 
  

 אW
אאאאאW 

/ أنھم يستميلون الناس فيتبعھم كثير منھم السيما إذا تكلموا باسم ١
  الدين والظلم وأخذ الحقوق .

/ أن شوكتھم تقوى أول األمر حتى يخيل للناس أن الدولة لھم ، ٢
  لكن ما إن تلبث إال وتنكسر وتكون الدولة عليھم .

ة / أن كثيراً من رؤوس الخارجين على السلطان تعود الدائر٣
حال ابن األشعث لما خرج عليھم وتصير عاقبة أمرھم خسراً، فانظر 

، وكيف أنه طلب النجدة من الكفار ودخل تحت على ولي أمره
واليتھم. وھكذا تمر القرون حتى تعود الكرة نفسھا ويحصل البن 

وفي زماننا المعاصر انظر إلى حال  ٢دويش ما حصل البن األشعث
وكيف أنھما أفسدا على أنفسھما الدنيا  المسعري والفقيه المفتونين،

                                                 
١אא،אאאאא

אאאאא،א
Kא 

٢KאWאאאא 
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، وال يبعد أن تكون نھايتھما كنھاية ابن األشعث وابن ١والدين
 دويش!!  

  
אאLאאא

א–א–א
אK٢ 

ه  ذكره في أوائل كتابه وأعاده في مواضع حتى في أواخره وجعل
دوائر  ردة وكفراً . وقد أكثر المغرضون المتربصون بدولة التوحيد ال
ادات بعض  ى أنك تجد ق ين حين وآخر عل ا ب من ترداد ھذا األمر م
دونھم  م يع د وھ و أش ا ھ وا بم المية تلبس ات اإلس ات والحرك الجماع

ك ال راً إال من رحم قدوات وعلماء في الشريعة ، ومع ذل  نسمع منك
هللا وأكتفي بذكر مثال واحد وھو أن المرشد األول لجماعة اإلخوان 

د  ر الموال ان يحض لمين ك وه  –المس اده أخ ا أف اً  –كم ول أبيات ويق
  يرددھا ھو ومن معه :

  ھذا الحبيب مع األحباب قد حضرا      
  ٣  وسامح الكل فيما قد مضى وجرى                           

ذنوب  ر ال ه ال يغف فھذا القول شرك صريح في توحيد األلوھية ألن
ركي  نيع الش ذا الص ن ھ ذيرھم م ه ؟ وتح نيعھم علي أين تش إال هللا ف

  المشين ؟ علماً أني ال أكفره ألنه قد يكون جاھالً .

                                                 
١KאWאאאא 
لما أھدته الدولة البريطانية وساومھا على  معلقاً: قال الشيح سعد الحصين  ٢

 ھيئة الصليب متساوي األضالع .
٣F?א?٧١א J٧٢E

–אאאאאא٦٦ J
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اذا يتركون  اً ، وإال لم فھذا مما يدلك على أن الدافع ليس دينياً بحت
  أحياناً ، بل ويدافعون عنھم ؟ الكالم حول ھؤالء ولو

  
אאאWא 

אه شعار النصارى  א ة وأن ه للحرم / أن يلبسه مع علم

ر  ذا كف ه ، فھ م علي وأنه يدل على رضاه بانتسابه إليھم والرضا بما ھ
  وردة .

  : ١السؤال التاليسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 
اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى  ، فبعضنا  

حكم بكفره بدون مناقشة ، والبعض اآلخر قال: ال نحكم بكفره حتى 
نناقشة ونبين له تحريم ذلك ، وأنه شعار النصارى فإن أصر على 

  حمله حكمنا بكفره ؟
ه / التفصيل في ھذا األمر وأمثاله ھو الوالجواب ّين ل اجب ، فإذا ب

ه  ى أن البس ل عل ارى ، ودلي عار النص ه ش ليب وأن بس الص م ل حك
م  ك حك ى ذل ه وأصر عل م علي ا ھ ا بم يھم والرض ابه إل راض بانتس

ِدي  بكفره ؛ لقوله عز وجل  َ ال َيْھ ُه ِمْنُھْم إِنَّ هللاَّ َوَمْن َيَتَولَُّھْم ِمْنُكْم َفإِنَّ
الِِمينَ    م إذا أطلق يراد به الشرك األكبر  .والظل  اْلَقْوَم الظَّ

وه من         ا زعم ى م ة النصارى عل ار لموافق ه أيضاً إظھ وفي
ى  ل عيس الم  –قت الة والس ه الص ك  –علي ى ذل د نف بحانه ق وهللا س

َلُبوهُ  وأبطله في كتابه الكريم حيث قال عز وجل  ا َص وهُ َوَم ا َقَتلُ َوَم
َه َلُھْم    با التوفيق اآلية . و  َوَلِكْن ُشبِّ

  وصلى هللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم         
  

                                                 
١Fא٢L١١٩אאKE
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ر  امع الكبي ي الج از ف ن ب دالعزيز ب يخ عب ماحة الش ئل س س
  :١بالرياض بعد تعليقه على ندوة في الوالء والبراء

ديٍن   ه ب دين أھل ٍد ي يحدث أحياناً أن يحضر بعض المسلمين إلى بل
ارة أو لمنا ا للزي الم إّم ر اإلس د غي د أح ار بتقلي وم الكف ا ، ويق بة م س

ريم  ا صور الصليب كتك ة صليب أو عليھ ى ھيئ الدة عل لمين بق المس
ره من حسن  منھم لھذا المسلم ويتقبلھا ھذا المسلم مجاملة لھم ، ويعتب
المعاملة . فھل فعل ھذا المسلم يعتبر من مواالة الكافرين؟ وھل يصل 

  ذلك إلى مرتبة الكفر ؟
دم ، : ال ، ھفأجاب   ا تق ل م ة مث ذه أمور عادية ، ھذه أمور عادي

إذا  ا تقتضيه المصلحة ، ف ي األمر بم ا ول ة ينظر فيھ ھذه أمور عادي
ان  ة ك ذه الھدي ة أو ھ ذه المجامل ول ھ كان من المصلحة اإلسالمية قب
داياھم التي  ل ھ ا يقب ر ، كم ذلك جائزاً من باب دفع الشر وجلب الخي

ا يھدون إليه إذا رأى المصلحة  في ذلك ، وإذا رأى المصلحة في ردھ
ار ،  د يصنعھا الكف وك في قالئ ردھا . ھكذا ما يتوج السالطين والمل
اً  المية وكف لحة اإلس ذا المص ي ھ م ، إذا رأى ف لم لھ دمھا المس أو يق
واالة .  ذا من الم يس ھ ك ول رھم فال مشاحة في ذل لشرھم وجلباً لخي

  –نعم 
  س/ فيھا صليب يا شيخ !!؟

  يھا صليب ، ولو فيھا صليب . يأخذه ثم يلقيه .ج/ ولو ف
  س/ يلبسه يا شيخ ، يلبسه لباس ، يضعه على رقبته !؟

  ٢ج/ بعدين يزيله ، بعدين يزيله .

                                                 
١Fאא١١٤FאאE٢٩אאE
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אر راغب  א ه غي / أن يلبسه مع علمه بأنه صليب، لكن

ذا  يس ھ دافع آخر من درء مفسدة أو جلب مصلحة، فل لذلك، وإنما ل
ائزاً بحسب المصلحة، والسبب في كفراً ، بل ق اً أو ج د يكون محرم

وال درء المفسدة أو  ه ل ة أن عدم كونه كفراً أنه ال يستلزم الرضا بدالل
  جلب المصلحة في اللبس لما فعل، بل لعله يحطمه .

אذا ال  א ليب ، فھ ه ص ه بأن دم علم ع ع ه م / أن يلبس

  يؤاخذ عليه لجھله بأنه صليب.
ار قال ابن مف بس غي ر من ل زي كف ا ب لح: وفي االنتصار: من تزي

ر .  ال  –وشد زنار وتعليق صليب بصدره حرم ولم يكف م ق وفي  –ث
ه ويتقرب  الفصول: إن شھد عليه بأنه كان يعظم الصليب مثل أن يقبل
ه ردة  اداتھم احتمل أن بقربانات أھل الكفر ويكثر من بيعھم وبيوت عب

د  ؛ ألن ھذه أفعال تفعل اعتقاداً  ه ق ، ويحتمل أن ال يكون اعتقاداً ، ألن
ح ألن  دنيا ، واألول أرج اة ال رض الحي ة لغ ودداً أو تقي ك ت ل ذل يفع
أولى  ع القصد ، ف ى ظاھر يمن ان عل ر ، وإن ك المستھزئ بالكفر يكف
ى  دل عل أن يكون الفاعل ألفعال من خصائص الكفر مع عدم ظاھر ي

    ١عدم القصد ، بل الظاھر أنه قصد ا.ھـ
ر فا ه كف ذي ذكر في الفصول ، وأن ول األول ال بن مفلح رجح الق

ره ،  ين القاصد وغي رق ب اداً ، وف ة اعتق ألنھا تفعل في مثل ھذه الحال
وا  ذلك اختلف ر ؛ ل وآخرون من العلماء فصلوا ، وأنھم لم يطلقوا التكفي

  في حكم من صلى وفي ثوبه صليب ، ولم يحكموا بالكفر مطلقاً .
                                                                                                                   

אאאא
،אאאא،א
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أل ت المس إذا كان بس ف ذي أل إن الصليب ال ذا التفصيل ف ى ھ ة عل
ادم  أن خ ر الجزم ب أين للمكف ه ، ف ان صغيراً وبوغت بإلباس ك ك المل
ذا  ان ھ يما وك ك ؟ ال س الحرمين كان عالماً بأنه صليب ولبسه مع ذل
ي  ذكر ف د ي ذا المقدسي العني ه ، وھ الم كل مع الع رأى ومس ة بم عالني

ة السع راراً أن الدول ار كتابه مراراً وتك ى إظھ تھا عل ودية بنت سياس
ام  بس الصليب أم ذلك ھل يل التمسك باإلسالم نفاقاً ، فمن كان حاله ك

ته ه سياس ى علي ا بن ن م م ؟! أي اس كلھ زعم  - الن ا ت ار  -كم ن إظھ م
  التمسك باإلسالم؟ .

ة ريفين  والخالص رمين الش ادم الح بس خ ه هللا  –أن ل  -رحم
ثالث: االت ال د االحتم ل ألح ليب محتم ري  للص ال األول كف االحتم

اء  واالثنان الباقيان ليسا كفريين، ومن قواعد التكفير التي ذكرھا العلم
 –إذاً  –، فكيف -وتقدم بيان ھذا  –أنه ال يكفر أحد باألمور المحتملة 

غر  ي ص ة، وھ ر الكفري االت غي رجح االحتم ات ت اك مرجح وھن
ذا يخا ة وھ ه عالني ة، وأن ى بغت اه عل لف السياسة الصليب وإلباسه إي

  المدعاة من لدن المقدسي وأمثاله.
ين  ه هللا  -وقد نقل غير واحد عن شيخنا ابن عثيم ان  -رحم ه ك أن

يقرر عدم علم الملك بالصليب لصغره وعدم وضوحه .  
  

אאאLFKKאאWא
אKE 

د ة صدر حاس ذه نفث م  وھ ر ل رك األكب ة الش ا أن راي ي لردھ يكف
م  ثالث ال يعل د بأنواعه ال ة، والتوحي ة المبارك ذه الدول تكسر إال في ھ
ة،  ذه الدول ي ھ ات إال ف ات والجامع دارس والكلي ي الم اً ف مياً عام رس
ى  ة .. إل ذه الدول د األذان إال في ھ ق بع وأن المتاجر واألسواق ال تغل

اھد  المي المش ا اإلس ر واقعھ ل آخ نقص والخل أن ال راف ب ع االعت م
  موجود نسأل هللا إكمال النقص وسد الخلل .
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امس  ر الخ אFאאאLاألم
Eא Wאאאאאאא

אאא…א
אאKKאKK

KאאאאKא 
ة  أعلى صوتھا مبرھن ا تصرخ ب ن كاتبھ ذه األحرف م اً إن ھ حق
د  ا فق وا مناھجن اھرة، راجع ق الظ الم الح ه لمع ه وطمس ده وبغي حس

في جميع المراحل االبتدائية والمتوسطة درست أكثر المواد الشرعية 
الوة،  اً وت رآن حفظ دريس الق ا ت اً، ففيھ اري معلم ة باعتب والثانوي
يھا  ة بتخصص ر الثانوي ى آخ ية حت نة دراس ذ أول س د من والتوحي
د  واع التوحي الطبيعي والشرعي، فال يخرج الطالب إال بعد معرفة ألن

ار الثالث وما يخالفھا، ومثله الفقه والحديث، وف ا التحذير من األفك يھ
ة  ذه النعم ديم ھ أل هللا أن ي ذا. أس ة والصھيونية وھك ة كالعلمن الھدام

  ويزيدھا ويجزي والتنا وعلماءنا عنا خيراً.
ثم اعلموا أن ھذا الكالم من كاتبھا قبل حرب الخليج بسنة تقريباً ، 
وقد وافقت كلماته قصداً أو بغير قصد كلمات آخرين من الحماسيين 

يج المح فت حرب الخل ا إن انكش ن م ى هللا، لك دعاة إل ى ال وبين عل س
ا ھو أحسن  ى م ة إل اھج الديني ورد هللا كيد المعتدين إال وتغيرت المن
اً  انوي كتاب ي الصف األول ث رر ف د المق ان التوحي د ك ل، فق بمراح
ار  ه حتى كف ر ب ذي أق ة ال د الربوبي لمحمد قطب يبدئ ويعيد في توحي

د قريش فغير ھذا الكتا اب مفي ب، ووضع الكتاب المقرر اآلن وھو كت
وزان  وزان الف ن ف ، فخابت  -حفظه هللا  –للغاية ألفه شيخنا صالح ب

اء  ذين يصطادون في الم د والحزبيين ال ذا العني ون ھ تخرصات وظن
  العكر، فھل من مدكر شاكر ؟ 

 L يع ن مواض ر م ذفت كثي ا ح رون لم خط كثي ذمر وتس ت

ذا الوالء والبراء والح ررات الدراسية في ھ زل هللا من المق ا أن كم بم
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ة  ات العقدي ن المھم ذين الموضوعين م إن ھ ذا ف م ھ ام ، وحق لھ الع
د أن  ن الب اھا ، لك ل بمقتض ا والعم لم اعتقادھ ى المس ب عل ي يج الت
اللوم ، وإن من  يعرفوا سبب ھذا الحذف حتى يعودوا على المتسبب ب

ذين الموضوع ي ھ و ف باب الغل م األس ا أعظ ة ، مم دن طائف ن ل ين م
ا  ة كأمريك ة القوي دول الخارجي أدخل الدولة السعودية في ورطة مع ال
ذين الموضوعين ويزعمون أن  حيث صار ھؤالء الغالون يرددون ھ
الد المسلمين  و في ب ار ول راء أن يفجر الكف دة الب مقتضى العمل بعقي

ذا التف ى ھ ذا عل و ترتب ھ ر من غير تفريق بين معاھد وغيره، ول جي
  قتل بعض المسلمين وإھالكھم وتوريطھم فيما ال يستطيعونه . 

روا  زل هللا أن كف وأيضاً جرھم غلوھم في مسألة الحكم بغير ما أن
ن الدن التي  اً في تصريحات اب و جلي رى الغل ا ت حكام المسلمين. كم
ذي  ا ال ذا واقعن ى ھ ر شاھد عل ا، وخي تقدمت اإلشارة إلى طرف منھ

زال ث ال ي ه حي ى  نعايش ر عل ين وآخ ين ح ا ب تمراً م بض مس الق
ة  ة من الدول المفسدين الذين بحوزتھم مفجرات ھائلة في أماكن مختلف
ذه  رى يصنعون بھ ا ت اذا ي لما. فم م يس السعودية، حتى إن الحرمين ل
ان وال  المتفجرات في بالد الحرمين وليس بھا أحد من الكفار األمريك

  ١غيرھم ؟! 

                                                 
ھذا ما كتبته قبل ، وبعد التحري والتحقق ال زالت ھذه الموضوعات تدرس  ١

الطبيعي ) ، بل وفي المقررات تقرير ( الشرعي و افي المرحلة الثانوية بقسميھ
للجھاد وبيان حكمه وشرعيته ، لكن أضافوا بعض الضوابط المھمة كالتفريق 
بين حال القوة وحال الضعف وھكذا .. بل في المقررات تأصيالت في مسائل 

والكالم على التصوف  البدعة والنص على بدعية االحتفال بمولد رسول هللا 
  وھكذا ..

 –حفظاً وتالوة  –ة خمسة دروس أسبوعياً في الدين في القرآن ففي الثانوي
أصول الفقه والحديث ومنه مصطلح الحديث والتفسير والتوحيد ، منه والفقه و

وفيه تقريرات دقيقة في أنواع التوحيد الثالثة والوالء والبراء وجھاد الكفار 
مام المجدد محمد المتوسطة فالمقرر كتاب التوحيد لإلومواالتھم ، أما المرحلة 

  . نفعاً وفائدة  وكفى بھذا الكتاب –رحمه هللا  –الوھاب  بن عبد
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ة حذفھما لسد فبسبب ھذا الغلو في ھذين ا لموضوعين رأت الدول
ه  م بحول هللا وقوت ة، ولعلھ باب الغلو والفكاك من الورطات الخارجي
ة تتضمن  متى ما انكشفت ھذه الكربة عادوا لتقريرھما بصورة معتدل

  .  ١الرد على الغالة والجفاة
  

אאLEאאFאWא
WEאF، א،

א
KאKא 

ه،  معنى ھذا أن الحاكم غير العادل ( الفاسق ) يجوز الخروج علي
يأتي  ة، وس وھذا مخالف لإلجماع وصريح النصوص من السنة النبوي

  حقوق والة األمر .ذكر النصوص عند الكالم على 
اع المسلمين  قال النووي : أما الخروج عليھم وقتالھم فحرام بإجم
ه  ا ذكرت ، وإن كانوا فسقة ظالمين . وقد تظاھرت األحاديث بمعنى م
ذكور  وأجمع أھل السنة أنه ال ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه الم
ن المعتزل ى ع زل ، وحك ه ينع حابنا أن بعض أص ه ل ب الفق ي كت ة ف

    ٢أيضاً، فغلط من قائله مخالف لإلجماع ا.ھـ
رك  ديث ):  ت ل الح ذھب ( أھ ان م ذا ك ة: ولھ ن تيمي ال اب وق
ى أن  م إل ى ظلمھ بر عل اة والص وك البغ ى المل ال عل روج بالقت الخ

    ٣يستريح بر ، أو يستراح من فاجر ا.ھـ
                                                 

١אWאאאא
אאאאא

Kאאאאא 
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دة من أدرك من  ه وعقي ذكر عقيدت ديني وھو ي ن الم ي ب ال عل وق
لف ة الس ر جماع ؤمنين الب راء الم ة وأم ة لألئم مع والطاع م الس : ث

د  اس ورضاھم . ال يحل ألح اع الن ة بإجم ي الخالف اجر ومن ول والف
ان أو  راً ك ام ب ه إم ة إال وعلي ت ليل ر أن يبي وم اآلخ ا والي ؤمن ب ي
ة  فاجراً فھو أمير المؤمنين . والغزو مع األمراء ماض إلى يوم القيام

    –ثم قال  – البر والفاجر ال يترك .
اس  ه الن د اجتمع علي ة المسلمين وق ام من أئم ى إم ومن خرج عل
ذا  ة ، فھو شاق ھ فأقروا له بالخالفة بأي وجه كانت ، برضا أو بغلب
ه  ول هللا صلى هللا علي ن رس ار ع الف اآلث ا وخ ه العص ارج علي الخ
ال  ل قت ة. وال يح ة جاھلي ات ميت ه م ارج علي ات الخ إن م لم ف وس

لطان وال ا و الس ك فھ ل ذل ن عم اس، فم ن الن د م ه ألح روج علي لخ
   ١مبتدع على غير السنة ا.ھـ

وفى  دة السلف ٤٤٩وقال أبو عثمان الصابوني ( المت ـ) في عقي ھ
يف وإن رأوا  يھم بالس روج عل رون الخ ديث: وال ي حاب الح وأص

  العدول عن العدل إلى الجور والحيف ا.ھـ .
وص الش ي بالنص ذا المقدس ل ھ درك جھ ذا ت دة وبھ رعية وعقي

يريد السيف أن  –والعياذ با  –علماء سلف األمة ، وأنه داعية فتنة 
م هللا  –يوضع في أمة محمد صلى هللا عليه وسلم ، واعلموا   –رحمك

إذا وضع ھاجت  د ف ام أحم ال اإلم ا ق لول كم لطان مس يف الس أن س
  الفتنة نسأل هللا السالمة .

  
אאLאFאאאE

،אאא،אא د ولق

رحمه  –حرصت على إبراز كالمه في الشيخ الموحد جميل الرحمن 

                                                 
١ אא١٦٧K 
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ح-هللا  لفيون ال يعلم الس ذا المقد، ل ت بھ ي بلغ ن ال الت د م ي العني س
  .  -والعياذ با  –، والطعن فيه  عداوة كل موحد سلفي

د  د الوحي يعلم أن القائ تان ل ور زار أرض أفغانس د غي إن كل موح
ه من  م أن رحمن، ويعل ل ال القائم بالتوحيد والداعي إليه ھو الشيخ جمي
ه المغرضون حول  ذي يذيع أقل القادة إعانة ودعماً بسبب التشويه ال

رحمن  ل ال ة واسعة  –الشيخ جمي ه هللا رحم م يكن من -رحم و ل ، فل
رجل أن أمر أفغانستان بعد مقتله صارت في سفال دالئل صدق ھذا ال

  . ١وانحدار
  

אאLEאאאFא W
KKאאאאאא

אאKK…
KKه  أتراھا تدفع لنصرة الحق الذي تخرج عنه وتعق وتسّجن أھل

م  ل الحق في أرضھا ث في أرضھا وتقتلھم وتصّدھم عنه؟؟ أتراھا تقت
ا. د من أھّمھ دد من الفوائ دفع لع دفع وت  -تنصره في الخارج؟؟  إنھا ت

ة  -ثم قال  وتدفع أيضاً ألن ھذه الحرب قد صبغھا أھلھا صبغة جھادي
ن كسب والء د م ة، إذن فالب ذ اآلن،  ديني باعھم من ا وإش ا وقادتھ أھلھ

عود  اق آل س دك أعن ة، ت المية حقيقي ة إس ون خالف ن أن تك اً م خوف
وغيرھم من الّطغاة المتمّسحين باإلسالم زوراً وبھتاناً، وخوفاً من أن 

  ا.ھـتفضحھم وتعريھم..

                                                 
بعنوان (  –وفقه هللا  –واستمع للفائدة درساً مسجالً ألخينا سراج الزھراني  ١

صفحات مطوية من الجھاد األفغاني ) ذكر فيه من أرض الواقع حقائق يندى لھا 
 –وجود في تسجيالت البينة ( الرياض ، والشريط مجبين كل موحد سلفي 

 أو في موقع اإلسالم العتيق ٤٤٩٣٧٥٥ أما المعھد العلمي ) –السويدي 
http://islamancient.com/  
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ل  ى دلي ه عل ه بنى كالم ى أن ال أطيل في الرد عليه ، لكن أشير إل
ه باطل، وما بني على  ه علي باطل فھو باطل، والباطل الذي بنى كالم

دم  دين ؟ وتق اذا تسجن المجاھ اد فلم دفع للجھ و كانت ت أن السعودية ل
  تفنيد ھذه الكذبة، وأنه من لبس الحق بالباطل .

ا  اني ألن أمريك اد األفغ ت الجھ ا دعم عودية إنم زعم أن الس م ي ث
ه  و صح فإن زعم ل ذا ال ه ، وھ انع من أيضاً من  –راضية بھذا وال تم

ا المسلمين  ة إخوانن ك أن إعان د (السعودية )، وذل ة التوحي مناقب دول
ذا  وم بھ ة في أن تق درة، والسعودية راغب د االستطاعة والق واجبة عن
ا  اً لم ه تحقيق ام ب ادرت بالقي تغلته وب الواجب ، فلما فتح لھا المجال اس

ومين وى ونصر المظل يما  أمر هللا به من التعاون على البر والتق ال س
ا أن  لمين ، وال يصح لھ دون اغتصاب أراضي مس دين يري ن ملح م
ا  لم يعمل م ل المس ه، ب ا ب ع بقيامھ ا منتف ذا الواجب ألن غيرھ دع ھ ت
ات  ة صالحة معرضاً عن ني لمين بني ه المس ع إخوان يرضي هللا وينف

  ومقاصد غيره بما أن األمر مرض  .
ه ه في العمل  وتجدر اإلشارة إلى أن بعضھم جعل من أدلت ومبادئ

ا  لإلسالم أنه ينظر ما يسخط عدوه فيفعله، وإن كان يضره، وينظر م
اب والسنة  أ مخالف للكت يفرح عدوه فيدعه وإن كان ينفعه، وھذا خط

  واإلجماع .
لم ال أما الكتاب : فإن هللا أمر بالھجرة من بالد الكفار إذا كان المس

، وإن كانت الھجرة تسر  يستطيع إظھار دينه حفظاً لدين المسلم ودمه

אאאאوتنفع الكفار كما قال 
אאאאאא

אK 
نة ا الس ة  أم ن مخرم ور ب ديث المس ن ح اري م ه البخ ا خرج م

د وافق  ة ، فق ومسلم من حديث أنس وغيرھما من قصة صلح الحديبي
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ريش ؛ ألن  ار ق ى شروط مفرحة لكف لم عل ه وس ي صلى هللا علي النب
  عة لھم .فيھا مصلحة له وللمسلمين ولم يمتنع لكونھا ناف

اع ا اإلجم ع أم راء م ع والش واز البي ى ج اء عل ع العلم د أجم : فق
ا  الكفار ، ولم تحرمه الشريعة ألن فيه منفعة   لھم ، بل أكدت ذلك بم

ا  –أخرجه الشيخان عن عائشة  أن النبي صلى هللا  –رضي هللا عنھ
د يھودي في صاع من الشعير  ة عن عليه وسلم مات ودرعه مرھون

  اشتراه منه .
ال  ا المج تح لھ ا ف د لم ة التوحي إن دول ذا ، ف رر واتضح ھ إذا تق ف
ة  ادرت مھتبل تان ب أرض أفغانس ا ب ة إخوانھ درة إلعان ا ق ار لھ وص
ع المسلمين  الفرصة ، دون نظر إلى من المنتفع بما أن ھذا العمل ينف

  ويرضي رب العالمين . 
Wאאאא؟ 

W ام درة . وكل أحك ا الق ا وليست لھ تح لھ م يف ألن المجال ل

  الشريعة معلقة بالقدرة ، وقد تقدم بيان ھذا عند الحديث عن الجھاد .
  

LאאLאאאFאE
א–א–،אאא

אאW א א
KK   

ات التعجب (!!)  ن عالم ين م وم عالمت ة المرح د كلم ووضع بع
افر  ذا حق ألن الك د ، وھ يشير إلى أنھا كلمة شنيعة من قوادح التوحي
يھم حرام ، لكن  ة عل ار والجن إن مصيره الن ه مرحوم ف ال يطلق علي

دالعزيز  ھل تلفظ بھذه الكلمة الملك ه هللا  –الموحد فيصل بن عب رحم
  ؟  -

ة  نشرت مجلة الفيصل ھذه الكلمة فقالت : وألن ھذا الخطاب وثيق
رئيس  تاريخية فإننا ننشر نصه فيما يلي: ثم نقلت قوله: التي قام بھا ال
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و ..  رانكلين ديالن ل ف ل ) ١الراح وم ) ( الراح ة ( المرح دل كلم . فب
الكافر ال شيء فيه ، فإنه حقاً رحل من وإطالق لفظة (الراحل ) على 

  الحياة الدنيا .
ا  لفية وأھلھ ى الس د عل ري الحاق ذا التكفي ون ھ ا ساءت ظن لكن لم

  ودولتھا صدق ما توھم من ظنون كما قال المتنبي :
  إذا ساء فعٌل المرء ساءت ظنونه ... وصدق ما يعتاده من توھمِ  

                                                 
١F١٠٦אE١٧אאא?K

אא١٥٥K 
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٢١٩ 

  

אאאאאLW 
ً ينفع في اآلخرة إال دلت  إن شريعة اإلسالم كاملة لم تدع شيئا
ً يضر في اآلخرة إال حذرت منه، ومما بينته الشريعة  عليه وال شيئا
بجالء موقف المحكوم من الحاكم وحقوق الحكام حتى ولو كانوا 
ظلمه فسقة فما عسى المؤمن إذا عرفھا إال أن يستجيب ويقوم بھا 

  صلى هللا عليه وسلم قال تعالىطاعة  ورسوله 
א      א       

 ً◌   وعجباً ألقوام يستجيبون ألمر هللا في عقيدة الوالء والبراء

د الكفار وفي الدعوة إلى هللا ، وھذا خير بشرط أن يضبط وفي جھا
بالضوابط الشرعية، ولكنھم ال يستجيبون ألمر هللا ورسوله صلى هللا 
عليه وسلم في القيام بحق والة أمورھم، وكان المفترض عليھم أن 
يبادروا باالستجابة ألمر هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم فيما يجب 

مورھم ال سيما إذا علموھا بالدليل الشرعي وأقوال عليھم تجاه والة أ
  علماء السنة ، 

  א  א   
Wאאא 

كما روى اإلمام مسلم  אא الحق األول /

صلى هللا عليه وسلم :" من هللا  عن ابن عمر أنه قال: قال رسول
مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاھلية" ونحوه في الصحيحين 

                                                                                       عن ابن عباس .
א الحق الثاني / א  א  א رج خ: أ

مسلم عن ابن عمر أنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" من 
  له".  خلع يداً من طاعة لقي هللا يوم القيامة ال حجة
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: ولما خرج أھل المدينة عن قال ابن كثير في البداية والنھاية
وولوا عليھم ابن مطيع وابن حنظلة، لم يذكروا  –أي: يزيد  –طاعته 

إال ما ذكروه عنه من شرب  –وھم أشد الناس عداوة له  –عنه 
بل قد كان فاسقاً، والفاسق ال  …الخمر، وإتيانه بعض القاذورات

 – يجوز خلعه، ألجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الھرج
. وقد كان عبدهللا بن عمر بن الخطاب  - كما وقع في زمن الحرة 

وجماعات أھل بيت النبوة ممن لم ينقض العھد، وال بايع أحداً بعد 
بيعته ليزيد، كما قال اإلمام أحمد: حدثنا إسماعيل ابن علية: حدثني 
صخر بن جويرية عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع 

يه وأھله ثم تشھد ثم قال: أما بعد فإننا بايعنا ھذا الرجل ابن عمر بن
على بيع هللا ورسوله، وإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

قال:" ھذا غدرة فالن يله لواء يوم القيامة  يقول:" إن الغادر ينصب
أن يبايع رجل  -إال أن يكون اإلشراك با –". وإن من أعظم الغدر 

هللا وبيع رسوله، ثم ينكث بيعته، فال يخلعن أحد منكم رجالً على بيع 
يزيد، وال يسرفن أحد منكم في ھذا األمر، فيكون الفيصل بيني وبينه 
. وقد رواه مسلم والترمذي من حديث صخر بن جويرية وقال 

     الترمذي: حسن صحيح ا.ھـ
                                                              

א א א  א א   
،אWא 

Lكل نص يدل على السمع والطاعة لوالة األمر كقوله  א
א א א א     يدل على حرمة الخروج ، ومن

ذلك ما روى مسلم عن حذيفة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
قال: اسمع وأطع لألمير وإن ضرب ظھرك وأخذ مالك فاسمع وأطع 

ً  –" وما روى مسلم  عن ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا  –أيضا
 يداً من طاعة لقي هللا يوم القيامة ال حجة عليه وسلم قال: "من خلع
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له " وأخرج اآلجري بإسناد صحيح عن سويد بن غفلة قال: قال لي 
عمر بن الخطاب " لعلك أن تخلف بعدي فأطع اإلمام وإن كان عبداً 
حبشياً، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر 

ً وطاعة دمي دون وفي رواية  ١ديني " منقصة في دنياك فقل: سمعا
أخرى " وإن ظلمك فاصبر " فھذا إمام ظالم يأخذ األموال ويضرب 
ويدعو لما فيه منقصة الدين، ومع ذلك أمرنا بالصبر والسمع 

ثبت في الصحيحين عن ابن  افي غير ما حرم هللا . كم له والطاعة
عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:" على المرء المسلم 

والطاعة فيما أحب وكره إال أن يؤمر بمعصية هللا فال سمع السمع 
                                    وال طاعة ". 

ب / عن عوف بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ً من معصية هللا فليكره ما  :" أال من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا

من طاعة " رواه مسلم. وھذا  يأتي من معصية هللا، وال ينزعّن يداً 
نص صريح في تحريم الخروج على الحاكم الفاسق ألنه أمرنا بكره 

 المعصية وعدم نزع اليد من طاعة هللا .                                                            
ج/  وأخرج اإلمام مسلم في صحيحه أن سلمة بن يزيد الجعفي 

 عليه وسلم فقال: يا نبي هللا أرأيت إن سأل  رسول هللا صلى هللا
قامت علينا أمراء يسألونا حقھم ويمنعونا حقنا فماذا تأمرنا؟ فأعرض 
عنه ثم سأله، فأعرض عنه ثم سأله، فجذبه األشعث بن قيس فقال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليھم ما 

صريح في السمع والطاعة حملتم " وھذا نص  حملوا وعليكم ما
للحاكم الذي يمنع حقوق الناس المالية وغيرھا من أمور الدنيا، 

في عدم الخروج عليه ألن عليه ما حمل وعليكم  –أيضاً  –وصريح 
  ما حملتم .  

                                                 
١Fאאאא١אL٣٨١٠٣٨٢KE 
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وقد انعقد إجماع السلف على عدم الخروج على السلطان واستقر 
ھا تجدوا مذھبھم على ھذا ودونكم كتب عقائد أھل السنة فانظرو

  التأكيد على ھذا األمر ، 
قال ابن تيمية : ولھذا كان المشھور من مذھب أھل السنة أنھم ال 
يرون الخروج على األئمة وقتالھم بالسيف وإن كان فيھم ظلم، كما 
دلت على ذلك األحاديث المستفيضة عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

ى ذي سلطان إال ولعله ال يكاد يعرف طائفة خرجت عل –ثم قال  –
وكان في خروجھا من الفساد ما ھو أعظم من الفساد الذي أزالته 

   ١ا.ھـ
قال ابن حجر: وقولھم " كان يرى السيف "  يعني كان يرى 
الخروج بالسيف على أئمة الجور، وھذا مذھب للسلف قديم، لكن 
استقر األمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه في وقت 

   ٢وقعة ابن األشعث وغيرھما ، عظة لمن تدبر ا.ھـ الحرة، و
وقد حكى النووي اإلجماع على حرمة الخروج على الحاكم 

     . - كما تقدم  –الفاسق 
                                                                                                     

אLא   א   א   ، فال

    بإذنھم كما سبق تقرير ھذا ونقل األدلة عليه .يشرع الجھاد إال
فيما إذا لم يمنع ولي األمر أما إذا رأى ولي األمر المنع من  ھذا

الجھاد لمصلحة ظھرت له، فالدليل على عدم جواز الجھاد حين ذلك 
لى وجوب السمع والطاعة لوالة األمر في غير ما ھو كل دليل يدل ع

  حرم هللا.
   

                                                 
١Fא٣L٣٩١KE 
٢Kאא 
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٢٢٣ 

Lאא א   א  א  
، :ويدل على ھذا ما يلي  

كل دليل دال على السمع والطاعة لھم ألنھم يأمرون بجمع  –أ 
  م. الناس عليھم وعدم سبھ

كل دليل دال على حرمة الخروج ؛ ألن سبھم يؤدي إلى  -ب
  الخروج عليھم فإن كل خروج فعلي مسبوق بخروج قولي. 

أخرج الترمذي عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع  - جـ
 - وھو يخطب وعليه ثياب رقاق –أبي بكرة تحت منبر ابن عامر 

فساق، فقال أبو بكرة: فقال أبو بالل: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب ال
اسكت سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:" من أھان 

  السلطان في األرض أھانه هللا" ا.ھـ حسنه اإلمام األلباني. 
وقال صالح بن عبدالعزيز العثيمين : فإذا كان الكالم في الملك 
بغيبة أو نصحه جھراً والتشھير به من إھانته التي توعد هللا فاعلھا 

إھانته، فال شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه لمن استطاع نصيحتھم ب
من العلماء الذين يغشونھم ويخالطونھم، وينتفعون بنصيحتھم دون 

فإن مخالفة السلطان فيما ليس من  –إلى أن قال  –غيرھم 
ضروريات الدين علناً، وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد 

ليس من باب النصيحة في  والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك،
شيء، فال تغتر بمن يفعل ذلك، وإن كان عن حسن نية، فإنه خالف 

    ١ما عليه السلف الصالح المقتدى بھم وهللا يتولى ھداك ا.ھـ
 

Wאא 
أخرج البخاري ومسلم عن أبي وائل قال قيل ألسامة بن زيد: لو 

ن فكلمته، قال: إنكم لتـَُرْوَن أني ال أكلمه إال أسمعكم، إني أتيت عثما
  أكلمه في السر، دون أن أقتح باباً ال أكون أول من فتحه.
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وغيره عن  والبيھقي في شعب اإليمان وأخرج ابن أبي شيبة
سعيد بن جبير قال: قلت البن عباس: آمر إمامي بالمعروف ؟ قال 

فإن كنت فاعالً ففيما بينك وبينه ابن عباس: إن خشيت أن يقتلك فال، 
، وال تغتب إمامك" وھذا األثر الثابت عن ابن عباس صريح في 

  كيفية نصح الوالة وعدم غيبتھم .
 فيما أخرج ابن سعد في طبقاته- وثبت عن عبد هللا بن عكيم 

أنه قال: ال أعين على دم خليفة أبداً بعد عثمان " فيقال له :  –وغيره 
عنت على دمه ؟ فيقول : إني أعد ذكر مساويه عوناً يا أبا معبد أو أ

  على دمه .
وأخرج ابن عبدالبر في التمھيد عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: 

  ما سب قوم أميرھم إال حرموا خيره. 
وثبت فيما أخرج ابن زنجويه عن أبي مجلز أنه قال: سب اإلمام 

  الحالقة، ال أقول: حالقة الشعر ولكن حالقة الدين.
أخرج ابن عساكر عن ابن المبارك أنه قال: من استخف و

بالعلماء ذھبت آخرته ، ومن استخف باألمراء ذھبت دنياه، ومن 
  استخف باإلخوان ذھبت مروءته .

قال ابن جماعة عاداً حقوق والة األمر: رد القلوب النافرة عنه 
إليه، وجمع محبة الناس عليه؛ لما في ذلك من مصالح األمة، وانتظام 
أمور الملة. والذب عنه بالقول والفعل، وبالمال والنفس واألھل في 

      ١الظاھر والباطن والسر والعالنية ا.ھـ
  

LאאWאאא 
إن نصيحة الناس عامة دين يحبه هللا فكيف بأئمة المسلمين كما 

ة الوالة مغايرة جاء ذلك في حديث " الدين النصيحة " ، لكن نصيح
قول  –قريباً  -لنصيحة غيرھم للمنزلة التي جعلھا هللا لھم، وقد تقدم 
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٢٢٥ 

ابن عباس لسعيد بن جبير: فإن كنت فاعالً ففيما بينك وبينه وال تغتب 
  إمامك " 

وإليك كالماً مفيداً لمجموعة من أئمة الدعوة منھم الشيخ محمد بن 
قالوا: وأما ما  –واسعة  رحمھم هللا رحمة –إبراھيم وسعد بن عتيق 

قد يقع من والة األمور من المعاصي والمخالفات التي ال توجب 
الكفر، والخروج من اإلسالم، فالواجب فيھا: مناصحتھم على الوجه 
الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع 

المنكر عليھم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار 
الواجب إنكاره على العباد، وھذا غلط فاحش، وجھل ظاھر، ال يعلم 
صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما 
يعرف ذلك من نور هللا قلبه ، وعرف طريقة السلف الصالح ، وأئمة 

   ١الدين ا.ھـ
 : والجامع لھذا-رحمه هللا  –وقال الشيخ محمد بن عبدالوھاب 

كله: أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق خفية ما 
يشترف أحد، فإن وافق وإال استلحق عليه رجالً يقبل منه بخفية، فإن 
لم يفعل فيمكن اإلنكار ظاھراً، إال إن كان على أمير ونصحه وال 

       ٢وافق، واستلحق عليه وال وافق، فيرفع األمر إلينا خفية ا.ھـ
ً  –مام عبدالعزيز بن عبدهللا بن باز وقال اإل ً نافعا لخص  -كالما

 –فيه منھج الكتاب والسنة وسلف األمة في نصيحة السلطان، قال 
: ليس من منھج السلف التشھير بعيوب الوالة وذكر ذلك –رحمه هللا 

على المنابر؛ ألن ذلك يفضي إلى الفوضى، وعدم السمع والطاعة 
ض الذي يضر وال ينفع. ولكن في المعروف، ويفضي إلى الخو

الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينھم وبين السلطان 
والكتابة إليه، أو االتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى 
الخير. وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنى، 

                                                 
١א٥אF٩L١١٩KE 
٢א٥אF٩L١٢١KE 
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إنكار  وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي
ً يفعلھا، ال حاكم وال  المعاصي والتحذير منھا من غير ذكر أن فالنا
غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عھد عثمان قال بعض الناس ألسامة 

أال تنكر على عثمان؟ قال: أأنكر عليه  –رضي هللا عنه  –بن زيد 
عند الناس؟ لكن أنكر عليه بيني وبينه، وال أفتح باب شر على الناس. 

، وأنكروا على -رضي هللا عنه  –لما فتحوا الشر في زمن عثمان و
عثمان جھرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي ال يزال الناس في آثاره 
إلى اليوم، حتى حصلت  الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان 
وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم كثير من الصحابة وغيرھم بأسباب 

لعيوب علناً، حتى أبغض الناس ولّي أمرھم، اإلنكار العلني وذكر ا
   ١وحتى قتلوه. نسأل هللا العافية ا.ھـ

: فا -رحمه هللا  –وقال الشيخ العالمة محمد بن صالح العثيمين 
هللا في فھم منھج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن ال 

لوب عن يتخذ من أخطاء السلطان سبيالً إلثارة الناس، وإلى تنفير الق
والة األمور، فھذا عين المفسدة، وأحد األسس التي تحصل بھا الفتنة 
بين الناس. كما أن ملء القلوب على والة األمر يحدث الشر والفتنة 
والفوضى. وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن 
العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونھا. فإذا حاول أحد 

ن يقلل من ھيبة العلماء وھيبة والة األمر: ضاع الشرع واألمن. أ
ألن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكالمھم، وإن تكلم األمراء تمردوا 

  على كالمھم فحصل الشر والفساد. 
فالواجب أن ننظر ماذا سلك  السلف تجاه ذوي السلطان، وأن 

ن من يثور إنما يضبط اإلنسان نفسه وأن يعرف العواقب. وليعلم أ

                                                 
١?אאא?
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يخدم أعداء اإلسالم، فليست العبرة بالثورة وال باالنفعال، بل العبرة 
   ١ا.ھـ…بالحكمة 

  
LאאאWא 

والخروج عليھم  –كما تقدم  –لما كان ذكر مساوئھم من غيبتھم 
يحبه مما ال يحبه هللا، وكان جمع الناس عليھم وإبراز محاسنھم مما 

ً ألھل السنة؛ ألن في  هللا كان الدعاء لھم بالصالح والتوفيق منھجا
صالحھم عز اإلسالم والمسلمين . وقد بين علماء السنة أن من 
معتقدھم ومنھجھم الدعاء للسلطان، فمن أراد النجاة فليسلك سبيلھم 

  فال طريق موصل إلى هللا إال سبيلھم .
اء لھم باإلصالح والتوفيق قال أبو عثمان الصابوني: ويرون الدع
  والصالح، وبسط العدل في الرعية ا.ھـ

وإذا رأيت الرجل يدعو وقال اإلمام البربھاري في شرح السنة: 
على السلطان فاعلم أنه صاحب ھوى وإذا سمعت الرجل يدعو 

فأمرنا  -ثم قال– للسلطان بالصالح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء هللا
نؤمر أن ندعو عليھم، وإن ظلموا  أن ندعو لھم بالصالح، ولم

وجاروا؛ ألن ظلمھم وجورھم على أنفسھم، وصالحھم ألنفسھم 
  وللمسلمين ا.ھـ 

وقال أبو بكر اإلسماعيلي في كتابه اعتقاد أھل السنة: ويرون 
  الدعاء لھم بالصالح والعطف إلى العدل ا.ھـ 

وروى أبو نعيم بإسناد صحيح عن الفضيل بن عياض أنه قال: لو 
ن لي دعوة مستجابة ما صيرتھا إال في اإلمام. قيل: وكيف ذلك يا أ

أبا علي ؟ قال: متى صيرتھا في نفسي لم تجزني، ومتى صيرتھا في 
… ، فصالح اإلمام صالح العباد والبالد -يعني: عّمت  –اإلمام 

فقبل ابن المبارك جبھته وقال: يا معلم الخير! من يحسن ھذا غيرك ؟ 
  ا.ھـ 

                                                 
١Kאאא 



  حيدتبـديـد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التو

   

٢٢٨ 

ل في كتاب السنة بإسناد صحيح عن اإلمام أحمد أنه وأخرج الخال
قال: وإني ألدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنھار والتأييد، 

  وأرى ذلك واجباً علّي ا.ھـ 
وقال الطحاوي في عقيدته : وال نرى الخروج على أئمتنا ووالة 
أمورنا وإن جاروا، وال ندعو عليھم، وال ننزع يداً من طاعتھم، 

نرى طاعتھم من طاعة هللا عز وجل فريضة، ما لم يأمروا و
  بمعصية، وندعو لھم بالصالح والمعافاة ا.ھـ  

  
W  إنه ال يصح اعتقاد البيعة في أعناقنا ؛ ألن ھؤالء الحكام

الموجودين أخذوا الحكم غلبة وقوة ال اختياراً، فليست كل شروط 
السنة بذكره وأجمع عليه اإلمامة متوافرة فيھم ومنھا شرط تواترت 

  أھل العلم، وھو كون اإلمام (ولي األمر) قرشياً .
 W ًإن من أخذ الحكم غلبة استقر الحكم له وصار أميرا

وحاكماً يسمع له ويطاع ، ويدعى له بالخير من غير نظر ألي شرط 
  مادام مسلماً، وعلى ھذا أجمع أھل العلم.

ھاء على وجوب طاعة قال الحافظ ابن حجر: وقد أجمع الفق
السلطان المتغلب والجھاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، 

   ١لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدھماء ا.ھـ
: األئمة -رحمه هللا–وقال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوھاب 

مجمعون من كل مذھب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم 
   ٢شياء ا.ھـاإلمام في جميع األ

 –وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ 
متفقون على طاعة من تغلب … : وأھل العلم -رحم هللا الجميع 

عليھم في المعروف يرون نفوذ أحكامه، وصحة إمامته، ال يختلف 

                                                 
١Fא١٣L٧KE 
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٢٢٩ 

في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليھم بالسيف وتفريق األمة 
فسقة ما لم يروا كفراً بواحاً. ونصوصھم في ذلك ، وإن كان األئمة 

وثبت  ١موجودة عن األئمة األربعة وغيرھم وأمثالھم ونظرائھم ا.ھـ
في البخاري عن عبدهللا بن دينار قال: شھدت ابن عمر حيث اجتمع 
الناس على عبدالملك قال: كتب: إني أقر بالسمع والطاعة لعبدهللا 

هللا وسنة رسوله ما استطعت، وإن  عبدالملك أمير المؤمنين على سنة
: -رحمه هللا  –بنّي قد أقروا بمثل ذلك ا.ھـ ومن كلمات اإلمام أحمد 

ومن غلب عليھم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فال 
يحل ألحد يؤمن با واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه إماماً براً كان أو 

   ٢فاجراً ا.ھـ
  

W K 
 W ًلإلمام بالحكم ليس شرطا ً إن مبايعة كل رجل شخصيا

وإنما الواجب اعتقاد أن لھم بيعة في أعناقنا حتى ال نموت ميتة 
جاھلية فنسمع ونطيع لھم، ومن المعلوم أن عامة الناس تبع ألھل 

  خل عامة الناس تبعاً ل والعقد دالحل والعقد منھم ، فإذا بايع أھل الح
وليس من شرط ثبوت اإلمامة أن يبايعه كل من قال الشوكاني : 

يصلح للمبايعة وال من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة 
المبايعين فإن ھذا اإلشتراط في األمرين مردود بإجماع المسلمين 

  ٣ا.ھـ أولھم وآخرھم سابقھم

                                                 
١Fאאא٣L١٦٨KE 
٢אא٢٣K 
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 -رحمه هللا  –يز بن باز كما نص على ذلك شيخنا اإلمام عبدالعز
١ .  

قد يقول قائل مثال نحن :  -رحمه هللا–قال اإلمام محمد ابن عثيمين 
لم نبايع اإلمام فليس كل واحد بايعه فيقال ھذه شبھة شيطانية باطلة 
ھل الصحابة رضي هللا عنھم حين بايعوا أبا بكر ھل كل واحد منھم 

أبدا المبايعة ألھل الحل بايع حتى العجوز في بيتھا واليافع في سوقه 
والعقد ومتى بايعوا ثبتت الوالية على كل أھل ھذه البالد شاء أم أبى 

من المسلمين بل وال من العقالء يقول إنه البد أن يبايع  وال أظن أحداً 
ً  كل إنسان ولو في جحر بيته ولو عجوزاً  ً  كبيراً  أو شيخا  أو صبيا

  ٢ا.ھـ ما قال أحد بھذا صغيراً 

 

                                                 
١K?אאאא? 
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٢٣١ 

 
אאLאאא

Wאאא 
ار  وبعد أن علمت ما تقدم فال زال ھذا العنيد المقدسي يكرر اإلنك
ى  يھم دخولھم عل اره عل ك إنك راً، ومن ذل يس منك ا ل ا بم على علمائن

 –هللا المسلمين شره  كفى –السلطان ، وأكتفي بنقل واحد وھو قوله 
ه :  ة وتفي أواخر كتاب وم أن تضليل األم التلبيس ضومن المعل ليلھا ب

ل ق الكام دھا الح ن توحي ا ع ا وفتنتھ ا … عليھ ن قتلھ ّد م م وأش أعظ

ا اة كيف ،אא …   وقتالھ ؤالء الّطغ د عرف ھ وق

ة منھم  يسخرون شعوبھم ويقودنھم ويجعلون ة مطيع اً أليف شياه وأنعام
وا  بھذا الستار الكثيف الذي اّتخذوه من ھؤالء األحبار والرھبان ليجعل
ّل  ي ك ايخ ف أّملوا، المش اء، ت م والعلم د العل د وبل د التوحي دھم بل من بل
ره  ره وغي اك غي ين وھن ن عثيم از.  وذاك اب ن ب ذا الشيخ اب مكان، ھ

د ة وي د الدول ون عن ةكلّھم مع الدولة، ويعمل اذا … افعون عن الدول فم
ذا ُتضلل الشعوب …!!! تريدون إّنه اإلسالم والتوحيد ال  - وھك م ق ث

–   
الّين  اء الض ؤالء العلم ن ھ ف م د الموق رف الموح ي أن يع بق
ن  عين م انھا والراض ي أحض ائمين ف ات الن ن الحكوم ادلين ع المج

ه وال ي… ألبانھا دين هللا ب ده ون ذي نعتق ا فاسمع ھداك هللا للحق ال ھّمن
ري الحق أن ُيھجروا … معه لومة الئم أو طعن طاعن أو كذب مفت

ول  ا يق م كم ذا العل داًء، ألن ھ تفتون ابت دھم وال يس وال يطلب العلم عن
ب  ل الواج نكم، ب ذون دي ن تأخ انظروا عّم ن، ف لف:  دي ض الّس بع
الطين  ة الس ن مداھن وا ع دعوا ويقلع ى يرت رھم حت م وھج وعظھ

   –ثم قال  - …  عنھموالركون إليھم والجدال 
وت ذاك،  وخ الممق الھم الممس ى ح وا عل ّروا وبق ا إذا أص أّم
تفتائھم، خصوصاً في  م، أو اس فالواجب ھجرھم، وعدم التعامل معھ
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مسائل السياسة الشرعية وقضايا الجھاد والحكام، وھذا ليس بدعاً من 
ل … فھذه طريقة الّسلف… القول ان يقب إذ كم تكلّموا في رواية من ك
ولّى ج وائز السلطان أو يفد على السلطان، وكم طعنوا وجرحوا من ت

د السلطان … سالطين الجور فقط… وأي السالطين؟؟… والية عن
  ا.ھـ  …فكيف بسالطين الكفر والشرك واإللحاد؟؟

إن السباب والطعن في علماء السنة بال بينة وال برھان من أعظم 
ي ك الم ف ذا الك رأ ھ ا تق ذا المقدسي كم ام صفات ھ ه ع ذي ألف ه ال تاب

ام ١٤١٠ اء ع ى ج ـ حت رھم ١٤١٨ھ ـ فصرح بتكفي دم  –ھ ا تق  –كم
ون  ى تك اظم حت م تتع غيرة ث دأ ص ة تب نة إن البدع ة الس دق أئم وص

  كبيرة.
يا ظلوم أتظن الناس ال يميزون وال يعقلون حتى تتجاسر بمثل 
ھذا القول اإلفك ؟ يا جھول أيترك الناس علماء سنة لھم قدم صدق 

ليمھا ودعوة الناس إليھا إلى من لم يعرف إلى ھذه الساعة بعلم في تع
وال دين ؟ يا غافل أما آن لك اليقظة وتذكر المعاد والحساب 

  والصراط ومعرفة فيمن تقدح ؟
  

إن زعمك استغالل الدولة لھم لتغرير الناس بھؤالء العلماء مبني 
التي ال  على أن ھذه الدولة دولة كفر ونفاق ، وتقدم رد ھذه التھم

 –تقوم على بينة وال دليل بل ألدلة ظاھرة على خالف ذلك وسيأتي 
، وشھادات القريب والبعيد من أھل العلم ھذهتأكيد  –إن شاء هللا 

على صالح ھذه الدولة رين فوالفضل ومن األدباء بل ومن الكا
تعالوا يا أھل ، والحق ما شھدت به األعداء ، ثم ومؤسسھا األول
علماء أھل  –قل لنرى ما جرح وعاب به علماءنا اإلنصاف والع

من الدخول على السلطان ھل ھو في ميزان العلم الحق  –السنة 
عيب وجرح على اإلطالق أم أن فيه تفصيالً وقد يكون من المحامد 
والمناقب ، وھذا التفصيل ال يدريه ھذا الجھول ؛ لذا ما إن رأى ما 

ً للطعن في علماء التوحيد  والسنة إال وأغلق عليه فرُحه يظنه ممسكا
قد وجد ما يبرر له  –في زعمه  –الشديد التأمَل والنظر السديد ألنه 
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تجريحھم وإسقاطھم ، لكن أنى له ذلك فقد افتضح في ھذه كما 
افتضح كثيراً من قبل ومن بعد ، وبان لدى أھل العلم أنه نقد وجرح 

ً ، ومن لم يتبين له بعد فإليه األ دلة وأقوال أھل بما لم يصح شرعا
  العلم في حكم الدخول على السلطان وحكم أخذ األموال منھم . 

روى ابن أبي حاتم عن إمام دار الھجرة مالك بن أنس أنه قيل له: 
إنك تدخل على السلطان وھم يظلمون ويجورون ؟ فقال:" يرحمك هللا 

  ١فأين المتكلم بالحق "
ه ، وسئل اإلمام أحمد عن إسحاق بن راھويه ؟ فقا ل: أنا أسأل عن

ه في  م أرد ب د هللا ل ا عب إنما ينبغي أن يسأل إسحاق عني ! فقيل: يا أب
الحديث إنما أردت دخوله على السالطين وأخذه أموالھم . فقال أحمد: 
ا،  م إياھ ى السنن ويعلمھ دعوھم إل نعم، يدخل عليھم ويأخذ أموالھم وي

الناس إلى السنة  فربما يثنى على واحد حتى يولى على مدينة ، فيدعو
    ٢، فيكون األجر كله إلسحاق .

ل  اتبھم أو قب وك أو ك الط المل ن خ ا م وزير: "وأم ن ال ال اب ق
أخرين والصحابة  دمين والمت ن المتق م م واد األعظ م الس اھم فھ عطاي

   ٣والتابعين "
م  وقال الشوكاني:" وال يمكن حصر عدد من يتصل من أھل العل

رون  ن الق رن م ي والفضل بسالطين ق رن ف ل بسالطين بعض الق ب
  .  ٤جميع األرض "

 –الرحمن بن حسن  اللطيف بن عبد وقال الشيخ العالمة عبد 
: وأما طعنكم على الشيخ المكرم بأنه قبل جوائز ابن -رحمه هللا 

                                                 
١Fא١אL٣٠KE 
٢אאאא٢٠٤K 
٣אFאאא٧L٢٠٦KE 
٤אא٨٥א

Kאאאא 
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فلو سلم  –ثم قال  –ثنيان وأنه بنى بيت الشيخ من أموال محرمة 
فوجودھا في بيت المال تسليماً صناعياً أن قصدكم األموال المغصوبة 

ال يقتضي التحريم على من لم يعلم عين ذلك ولم يميز لديه والمسئول 
عن التخليط ولي األمر ال من أخذ منه إذا لم يعلم عين المغصوب 
وقد ذكر ذلك أئمتكم من الشافعية وغيرھم من أھل العلم بل ذكر ابن 

ال السالطين عبدالبر إمام المالكية في وقته أنه ال يعرف تحريم أمو
عن أحد ممن يعتد به من أھل العلم . وقال في رسالته لمن أنكر عليه 

  ذلك  :  
قــل لمـن ينكـر أكـلي            لطعام                         

  األمراء 
  أنت من جھلك عندي          بمحل السفھـاء                     

ين. ثم قال بعد ذلك: فإن االقتداء بالسلف الماضين ھو مالك الد
ومن حكي عنه أنه تركھا كأحمد وابن المبارك وسفيان وأمثالھم ، 
فذاك من باب الزھد في المباحات وھجر التوسعات ، ال العتقاد 

: جوائز -رضي هللا عنه –وقد قال عثمان  –إلى أن قال  –التحريم 
السلطان لحم ضبي ذكي ، وقد قال ابن مسعود لما سئل عن طعام من 

 يجتنب الربا في مكسبه، قال: لك المھنا وعليه المأثم، ما لم تعلم ال
  الشيء بعينه حراماً .
: جوائز السلطان أحب إلينا من -رحمه هللا  –وحكي عن أحمد 

صلة اإلخوان ألن اإلخوان يمنون والسلطان ال يمن. قال: وكان ابن 
كى عمر يقبل جوائز صھره المختار ، وكان المختار غير مختار. ح

وناھيك به حفظاً  –رحمه هللا  –ھذا عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية 
عند الكالم على حديث :" إذا دخل أحدكم بيت أخيه فأطعمه  –وأمانة 

من طعامه أو سقاه من شرابه فليأكل من طعامه وليشرب من شرابه 
وال يسأل عنه " والحديث معروف في السنن. قال الحافظ الذھبي: 

عثمان بن خيثم: ما كان من معاش عطاء؟ قال: صلة  قيل لعبدهللا بن
اإلخوان ، ونيل السلطان. وھذا مشھور بين أھل العلم، وقد قال 
صالح بن أحمد ألبيه لما ترك األكل مما بيد ولده من أموال الخلفاء: 
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أحرام ھي يا أبت؟ قال: متى بلغك أن أباك حرمھا ؟. وأما إذا علم 
صب أو غيره فال يحل له األكل اإلنسان عين المال المحرم لغ

باالتفاق ، والمشتبه الذي ندب إلى تركه ھو ما لم يعلم حله وال 
تحريمه، وأما إذا امتاز بحال وعرف الحكم فھو الحق بالبين ال 
االشتباه ، وفي دخول أموال السالطين في المشتبه بحث جيد ال 
 يخاطب به إال من سلمت في السلف الصالح سريرته، وحسنت في

المسلمين عقيدته ، والمرتاب يصان عنه العلم وال يخاطب إال بما 
يزجره ويردعه ، وقد قبل النبي صلى هللا عليه وسلم الھدايا من 
المقوقس وصاحب دومة الجندل وغيرھا، وھو صلى هللا عليه وسلم 

  ال يقبل إال طيباً وال يأكل إال طيباً . 
وقس ، وإنما تباح وأموال الكفار ال يبيحھا الغصب لمثل المق

وتملك بالقھر والغلبة واالستيالء للمسلمين . وھذا كله منا على سبيل 
التنزل والمجاراة وإال فنحن نعلم أنكم ال تذكرون ھذا إال على سبيل 
العيب والمذمة والغيبة ال عن ورع فيكم وال تحر للصواب وطلب 

 للفقه لديكم ، بل أنتم كما قال تعالى في أھل الكتاب  א 
א،אאאאא

אאאא   

وقد اشتھر أنكم في المزاحمة على األموال المحرمة أحمق من 
نعجة على حوض ، وغالب ما في أيديكم من األوقاف ، والريع 
والمآكل إنما وصل إليكم من جھة من ال يعرف الدعوة اإلسالمية ، 

فكيف تلمزون بأمراء المسلمين  –ثم قال  –وليست لھم والية شرعية 
      ١؟ ا.ھـ وھذا حالكم وھذه مآلكم

وبعد ما رأيت من أقاويل وأفاعيل أھل العلم الماضين من جواز 
الدخول على السلطان وأخذ األموال منه ، يتضح لك جھل المقدسي 

                                                 
١Fאא٣L٢٢٩KE 
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ً -بما عليه أھل العلم في ھذه المسألة، بل إن قدحه  ليشملھم .  - أيضا
  نسأل هللا العافية . 

 
אאאאאK 

وأكتفي بذكر أدلة ثالثة تدل على أصل جواز الدخول على     
  السلطان :

عن النبي  -رضي هللا عنه  –/ عن أبي سعيد الخدري ألولا
صلى هللا عليه وسلم قال:" ما بعث هللا من نبي ، وال استخلف من 
خليفة ، إال كان له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه ، 

مره بالشر وتحضه عليه ، فالمعصوم من عصم هللا تعالى " وبطانة تأ
  أخرجه البخاري . 
: معلوم أن ھذه البطانة التي تأمره بالخير البد وأن  وجه الداللة

  تجالسه وتدخل عليه .
أن رسول هللا صلى  –رضي هللا عنھا  –/ عن أم سلمة الثاني 

ن وتنكرون فمن هللا عليه وسلم قال:" إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفو
كره فقد برئ ، ومن أنكر فقد سلم ، ولكن من رضي وتابع " قالوا: 

  يا رسول هللا أال نقاتلھم ؟ قال:" ال ما صلوا " أخرجه مسلم .
وقد استدل الشوكاني بھذا الحديث على جواز الدخول على الحكام 

، وھذا ١ولو كانوا ظلمة بشرط أال يحصل الرضا والمتابعة 
يه ألن الذم إنما في حق من رضي وتابع ، أما من دخل االستدالل وج

ولم يرض ويتابع على اإلثم فليس داخالً في الذم والنھي بل ھو على 
  أصل اإلباحة .

/ أخرج الحاكم وغيره عن جابر بن عبدهللا قال: قال  الثالث
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" سيد الشھداء حمزة بن عبدالمطلب 

                                                 
١א٧٤אאאא

Kאא 
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إمام جائر فأمره ونھاه وقتله " صححه اإلمام ، ورجل قام إلى 
، فھذا من األدلة الدالة على جواز الدخول على السلطان  ١األلباني

الجائر ، ولإلحاطة فإن المقدسي العنيد ممن استدل بھذا الحديث ، 
فسبحان من حجب عن ھذا العنيد فقه ما استدل به، ثم أمھله حتى 

بحوله وقوته  –سنة حتى يأخذه صار يطعن في أوليائه كبار علماء ال
  .أخذ عزيز مقتدر –

  
אلمطھرة أن العقل الصحيح / من المتقرر في الشريعة ا

يح وإن العقل البشري يؤكد ما تقدم ذكره من ال يخالف النقل الصر
النصوص الدالة على جواز الدخول على السلطان ألن في ھذا إعانته 

لو كان األمراء في معزل عن العلماء  على الخير وإرشاده إليه ، وإال
والعلماء في معزل عن األمراء لساءت كثير من األمور ، وإن من 
أعظم أسباب النعم الدينية التي نعيشھا في ھذه الدولة المباركة ( 
السعودية ) أنھا قامت على أساس عظيم وھو تعاون العلماء مع 

  األمراء لتحقيق الدين .
  
  
  

 
 
 
 
 

                                                 
١Fא٣٧٤אKE 
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א אא  א  א   L

Wא 
  

تم بحمد هللا وتوفيقه بيان أنه ال دليل معتمد عند المقدسي العنيد 
في تكفيره لدولة التوحيد ، وأنه لم يحسن معرفة الحكم الشرعي فيما 

ال  لواقع كما ھو فصار حكمه جائراً خطأطرح ، وال تشخيص ا
  يه منصف ذو عقل بله ذو علم .يعول عل

وبعد ھذا كله إليك معرفة كالم أھل العلم المعاصرين في ھذه 
 –غفر هللا لميتھم وسدد للحق أحياءھم  –الدولة ومؤسسھا وأبنائه 

א وأھل العلم ھؤالء ھم الذين أمرنا بالرجوع إليھم كما قال تعالى
אאאאאא

  א ، ويجمع أھل العلم ھؤالء المعتقد السلفي وأنھم

أئمة أھل السنة في ھذا العصر وإن كانوا مختلفين فمنھم من ھو من 
والدة ومنشأ ، ومنھم من ھو نزيل ، ومنھم من ليس  أھل ھذا الدولة

من أھلھا وال نزيالً فيھا . ثم أتبعت كالم ھؤالء األئمة بكلمات ألدباء 
ومفكرين اعتضاداً ال اعتماداً ، بل وبكالم كفار معاصرين ، وھذا 

Kمن باب " والحق ما شھدت به األعداء " 
كالم المقدسي فال أظنك بعد الوقوف على كالمھم إال وتضرب ب

في دولة التوحيد ومؤسسھا وأبنائه عرض الحائط وتعرض عنه 
 ً   .   ١صفحا

                                                 
١אאאאאאאא

אאא 
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אאא  في رسالة كتبھا

  إلى فيصل بن دويش وسلطان بن بجاد : 
ذا  ة ھ ن والي ان م ذا الزم ي ھ ه ف ّن ب ا م ى م كروه أيضاً عل واش

من النعم العظيمة ودفع به عنكم يديه على إلمام الذي أسبغ هللا عليكم ا
من النقم الكثيرة وخولكم مما أعطاه هللا وتابع عليكم إحسانه صغيركم 
ان ، ونظره  ة واإلمك ه حسب الطاق وكبيركم، وقام بما أوجب هللا علي

يھم ه عل ود نفع ا يع لمين وم ي مصالح المس نھم  ف ع المضار ع ، ودف
ال  ركم، والكم ن نظ ى م ر أول واد الش م م و وحس ن ھ م يحصل لم ل

ى سيرة  ال وأن تكون عل ى الكم أفضل منه، فالذي يطلب األمور عل
    -ثم قال  – الخلفاء فھو طالب محاالً 

اً وشماالً  ى وجه األرض شرقاً وغرب م عل فوهللا ثم وهللا إنا ال نعل
ه ة من ى باإلمام ق وأول اً أح اً شخص ه  ، وجنوب حة إمامت د ص ونعتق

هالمية وواليوثبوتھا ألن إمامته إمامة إس م أن  ت و نعل ة ، فل ة ديني والي
ى معليه من ال ا أول ه لكن ه ومنابذت يئاً يوجب مخالفت ثالب والمطاعن ش

، فإنه و الحمد يقبل الحق ممن  منكم بالنصح له وتحذيره ومراجعته
ه وال يستنكف من الناصح ه عن  جاء ب ه ونصحه ومدافعت ، ومقامات

وه  ورى اإلسالم وأھله وبذل إحسانه وعف ين ال ه شھيرة ب وعدم انتقام
    ١ا.ھـ مماحلٌ  ال يجحدھا إال معاندٌ 

  
אא ا رة محبن ى حض : إل

ل  رئيس المبج ل وال يخ المفض يادة ، الش عادة والس لنا ذي الس وفاض
ده هللا  دالرحمن آل فيصل ، أم اإلمام عبدالعزيز بن اإلمام المكرم: عب

د ،  بالتوفيق والتسديد ، وخذل كل عدو له ولإلسالم من قريب أو بعي
اس  ان والسلوك ، وألبسه لب ه اإليق ل الشكوك ، ورزق ه عل وأزاح عن
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الم  ين ، س لين ، آم يد المرس ريعة س ه ش ر ب ين ، ونص ز والتمك الع
ه .  ى وأشرف تحيات ه ، وأزك ة هللا وبركات يكم ورحم ال  –عل م ق   -ث

ك ومننه عليك ال تحصى ، عوائد رب –من فضل هللا وكرمه  –وأنت 
د  رة بع رة الم ك الك ة ، ورد هللا ل دة وكرب ن وصمة ، وش ك م م نال ك
د ال نحصي  ه الحم ة ، فلل ار والمذل الخزي والع اء عدوك ب المرة؟ وب
ه ، وعزت  ت عظمت ه ، فجل ى نفس ى عل ا أثن و كم ل ھ ه ، ب اء علي ثن

   –ثم قال  –قدرته . 
ا ا ا أجرى هللا ضاقت بن ا سمعنا م ا رحبت ونحن لم ، ألرض بم

ة انفرجت  دينا ، ولكن الكرب نا ، ومن تحت أي ووددنا أن نفديك بأنفس
نا  ت نفوس ك ، اطمأن المتك وعافيت معنا بس ا س ب ، فلم ي آن قري ف
رح والسرور . ونرجو من  نھم الف ا بي ونفوس المسلمين ، وظھر فيم
ه  ا في دايتك لم المتك ، وھ ودك وس م وج ديم لھ ان: أن ي ريم المن الك

وام ، ويضر بك آخرون ، وإال صالح  ك أق ع ب بالد ؛ لينتف اد وال العب
ي  زوال ، وهللا ول ن ال ا م د لھ راق ، والب ن االفت ا م د فيھ دنيا ال ب فال

  ١الھداية والتوفيق ، وصلى هللا على محمد ا.ھـ
  
אאא من علماء أھل

  عن الدولة ومؤسسھا: القصيم في بريدة في ضمن كالم له 
وتأسيس ھذه المملكة السلفية العظمى التي بھا عال دين اإلسالم 
ونصر ، وقضي بھا على البدع والخرافات ، وعبادة األوثان ، 
والتمسح بحجر األولياء والصالحين ، وناھيك بھذه النھضة التي قام 
بھا ، فلو أنھا توفرت في زمن األمويين والعباسيين للھجت بھا 

لسن وملئت بھا التواريخ ... ويكفي شرفاًُ◌ له قوله في بعض األ
خطبه: يقولون إننا وھابية والحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا 
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نتبع كتاب هللا وسنة رسوله ، وليس بيننا وبين المسلمين إال كتاب هللا 
  ١وسنة رسوله ا.ھـ

  
אאאאאאאא

ولما تفتحت ورود األصول من روضته  -رحمه هللا  – א :

الناضرة ، ومال تحقيق قواعدھا إلى جنات المفاخرة بالمناظرة ، 
وفتحت لمريد الجدل األبواب ، وتسھلت لمبتغيه األسباب ، وغنى 
ھزار االختتام ، على أدواحه فوق زھرة البسام ، وعبق طيب التدقيق 

لبشام ، رفعته ھدية لمقام تحسد النجوم عاله ، ويحمد كل من رنده وا
  سار عند صباح الملتقى سراه :

  لقد حسنت بك األوقات حتى     كأنك في فم الدھر ابتسام     
مقام جامع للسيف والقلم ، وماحي ظالم البدع بعدما عم بحرھا 
وطم ، بينما تراه يحيي مآثر ما اندرس من السلف الكرام ، إذا به 
يقوم في نصرة الحق بالرأي والسنان ، وبينما تجده تتفجر ينابيع العلم 

  والحكمة من لسانه إذا به:
يقوم مقام الجيش تقطيب وجھه     ويستغرق األلفاظ من لفظة     
  حرف

سليل العرب أولي البالغة واللسن ، ومحبوب آل قحطان وعدنان 
  بفعله الحسن:
وباطنه دين وظاھره      تفكره علم ومنطقه حلم             

  ظرف   
الملك المفدى باألرواح ، الباذل نفسه في إرضاء فالق اإلصباح : 

  اإلمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود 
           ً   تلقاه يقطر سيفه وسنانه        وبنان راحته ندى ونجيعا
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ه ال زالت الليالي تبتسم بوجوده ، والعدل مرفوع العماد بمنطق
وبجوده ، والشريعة المحمدية تحقق بأنه المجدد لھا ، والمذھب 
األحمدي به يرتفع فوق السھا ، والكتاب والسنة يحمدان فعاله ، 
والنصر من هللا تعالى يالزم صوارمه ونصاله ، وال زالت قبته 
ً ولغيره النطق  تضرب على التوفيق وحسن الحظ ، وللمجد روحا

في المساجد ، وسبح هللا تعالى الراكع  باللفظ ، ما أقيمت الصلوات
  والساجد . 

ملـك لـــه في الـــقلـب 
أكــــرم مـنزل

لم يحــص ما أوتــيه فضـل  
 تخيلـــي

مـــاذا أقــول بــمـــدح من 
 أحيا بـــه

رب العـــال شـــرع النبي  
 المــــــرسل

( عــبد العزيز ) إمام كل 
 فضــيلة

أكرم ( أنعـــم بــــه للحق  
 فيصل)

وبــه تفاخـرت الجــــزيــــرة 
وانـثــنت

ً في ثـــياب   تختال تــــــيھـــا
 تفضـــل

يا معشر العرب الكرام 
 عــزيزكــــم

يحيــــــــي مآثـــركم  
 بـــعــــز أكـــــــمـــل

مألت مھابته القلوب 
 وأخضعت

عزماتــــه في الــــحرب  
 ذروة يذبل

الحــق وأحــــل أھل 
تـحــــت لـــوائـــه 

يتـــمتــــعــــــون بأجـــمــل   
 الــمتــأمــل 

وغــدا األبــاعد مــنه 
 تــخطب وده

وترى الــجھالة في كـــالم  
 الـــعذل 

ال در درك يــــا حســــــود 
 كـــمـــالـــــه

فلقد حرمت بذاك عذب  
 المنھل

فـي ســيرة العمــرين ساس 
 بالده

وبــمــا تــاله في  
 الـــكتـــــاب المنـــزل

ً قول مـــوالنا  فالنصـــر ال ريـــب خويــدم  قد كان حقا
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 العلـــي جيشه
إن عد أھل المكرمات من 

األولى
مدحــوا تـــراه فـــي  

الــطــــراز األول
سعدت به أھل التقى ولقد 

 غدا
لـلســـنــة الــــغـــراء  

 ـوئــــلأعــــظـــم مــ
ال زالـــت األيــام تشـــــكــر 

 فضــلـــه
بـــمديـــح عـــز مــــجمــــل  

 ومـــفصل
ما قــام في جــنح الدياجــي 

عــابد
 ، والـــــقـــرآن في  

 الدنـــيا تـــلـــي 
      ١ا..ھـ 
  
אאאאא –  رحمه

إن الكاتب قد اقتصر على ذكر اليسير من مآثر الملك  :- هللا 
وھو السعي في توحيد الجزيرة  –رحمه هللا تعالى  –عبدالعزيز 

العربية وإزالة ما كان بين أھلھا من النزاع والقتال والنھب والسلب 
واألحقاد والثارات حتى يسر هللا ذلك له وأتمه على يديه ، والشك أن 

أن يشكر الساعي فيھا ، وقد أعرض الكاتب ھذه أعمال جليلة ينبغي 
عن ذكر المآثر التي لھا عالقة بالدين فلم يذكر منھا شيئاً . وھي مآثر 
ھامة جداً ، فمنھا ھدم القباب واألبنية التي كانت على بعض القبور 
في الحرمين الشريفين وفي غير ذلك من بالد الحجاز وما يليه من 

افتتن بھا بعض الجھال وإزالة ما كان اليمن . وقطع األشجار التي قد 
يفعل عندھا وعند بعض القبور واألحجار من الشرك ووسائل الشرك 
، ومنھا إزالة البدع التي كانت تفعل في الحرمين الشريفين وفي 

  غيرھما من البالد المجاورة لھما . 
ومن أعظمھا شراً بدع الصوفية وما يكون منھم من التالعب 

اتخاذه ھزواً وسخرية ، ومنھا بدعة االحتفال بالمولد بذكر هللا تعالى و
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النبوي واتخاذه عيداً، ومنھا بدعة االحتفال بالمآتم وإقامة الوالئم فيھا 
، ومنھا تفرق المصلين في صالة الجماعة على أربعة أئمة ، كل أھل 
مذھب لھم إمام منھم إلى غير ذلك من البدع التي قد يسر هللا إزالتھا 

  رحمه هللا تعالى .  –لك عبدالعزيز على يد الم
ً إزالة المنكرات الظاھرة  ومما يسر هللا تعالى على يديه أيضا
والحث على المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة وإبطال 
الضرائب التي كانت تؤخذ من الحجاج وإقامة الحدود على الوجه 

، وله  المشروع إلى غير ذلك مما يسره هللا تعالى وأتمه على يديه
وألبنائه من األعمال الجليلة في الحرمين الشريفين خاصة وفي 
غيرھما من بالد المملكة العربية عامة ما يشق إحصاؤه وال يتسع 
المقام لذكره . فرحم هللا األموات منھم وسدد األحياء ووفقھم للعمل 
بما يحبه ويرضاه، وجنبھم كل ما يسخط ويدعو إلى غضبه وأليم 

م من الفتن وحفظھم من كيد األعداء من المشركين عقابه ، وحماھ
وأھل النفاق والشقاق ونصر بھم دينه وأعلى كلمته ، إنه ولي ذلك 

  ١ا.ھـعليه والقادر 
  

אאא –  ه هللا ة  -رحم ذه الدول : وھ

السعودية دولة إسالمية والحمد  تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر 
  ٢م الشرع وتحكمه بين المسلمين ا.ھـوتأمر بتحكي
ال:  عودية وق ة الس ة العربي ة المملك أن حكوم ين ب ى يق ي عل وإن

وانى في دعم  ن تت السنية وفقھا هللا لما فيه رضاه ونصر بھا الحق، ل
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ا  ا ھي عادتھ توصياتكم ومقرراتكم فيما يخدم اإلسالم والمسلمين كم
  ١ا.ھـ في ھذا الشأن

زاھ ذلك ج عود ك ال : آل س دعوة وق ذه ال روا ھ راً نص م هللا خي
وابنه عبدالعزيز وحفيده سعود ثم حفيده  –رحمه هللا  –كاإلمام محمد 

دالرحمن  ن عب م تركي ب يھم  –عبدهللا بن سعود ث ة هللا عل م  –رحم ث
دھم   –فيصل بن تركي ثم عبدهللا وسعود ثم من بعدھم عبدالعزيز حفي

ذا الحق جزاھم  ثم أبناؤه لھم اليد الطولى في –رحمھم هللا  نصرة ھ
  هللا خيراً ساعدوا ونصروا ، 

ي هللا  تھم ف التوفيق ومحب م ب دعاء لھ ي هللا وال تھم ف فالواجب محب
م  دعاء لھ رھم وال عود وغي ن آل س اره م د وأنص يخ محم ة الش محب
دى  الخير والھ الفھم ب دعاء ألس حتھم وال ق ومناص ة والتوفي بالھداي

ذا الحا ذا . وك ة وھك رة والرحم التوفيق والمغف م ب دعى لھ رون ي ض
ى المساعدة  واإلعانة مع التوجيه ، الناس بحاجة إلى الدعوة بحاجة إل
والمناصرة ، في حاجة إلى النصيحة ، من فعل الخير يجب الدعاء له 
ر  ق الخي ي طري اعد ف ب أن يس له ، ويج راف بفض ب االعت ، ويج

   –ثم قال  –وطريق الحق سواء كانوا من آل سعود أو غيرھم .. 
ة  بب الفرق ذي يس ر ال ر الش ب ونش ر المعاي اس نش ذر الن وأن يح
ه  واالختالف ، من ذا الذي يسلم ، وأي دولة تسلم من النقص ، كل في
تن في  وب ونشرھا وقعت الف ع العي نقص ، وبسبب تتبع النقائص تتب

ة عداء للحق  –ثم قال  -عھد عثمان وعھد علي ..  فالعداء لھذه الدول
د أي دو د اآلنعداء للتوحي وم بالتوحي ة تق ا من  ل ة من حولن ، أي دول

د اآلن  دعو للتوحي ذي ي ن ال ام ، م راق والش ام الع ا مصر الش جيرانن
ن  ن وأي ن دون هللا ؟ م د م ي تعب ور الت دم القب م شرع هللا ، ويھ ويحك

  ھم؟ أين الدولة التي تقوم بھذه الشريعة غير ھذه الدولة . 
ا نسأل هللا لنا ولھا الھداية والتوفي ق والصالح ونسأل هللا أن يعينھ

ل نقص .  ر وك ل ش ة ك ا إلزال أل هللا أن يوفقھ ر ، ونس ل خي ى ك عل
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ا في كل  علينا أن ندعو لھا بالتوفيق واإلعانة والتسديد وأن ننصح لھ
  ١حال .. ا.ھـ

اريخ  ول إن الت دعوة يق ذه ال ؤرخين لھ ا جعل بعض الم ال: مم وق
الة والراشدين ل د الرس د عھ ام اإلسالمي بع اً بأحك اً تام م يشھد إلتزام

ي  ة السعودية الت ي ظل الدول ة ف رة العربي ھدته الجزي ا ش اإلسالم كم
نعم  د  ت بالد والحم ذه ال زال ھ ا . وال ت دعوة ودفعت بھ أيدت ھذه ال
داً عن  داً في العيش ، وبع تقراراً ورغ اً واس دعوة أمن ذه ال بثمرات ھ

بال ن ال ر م رت بكثي ي أض ات الت دع والخراف ث الب المية حي د اإلس
م أمر  اء يھمھ اً وعلم انتشرت فيھا . والمملكة العربية السعودية حكام
وع  ى نشر اإلسالم في رب ه ، ويحرصون عل الم كل المسلمين في الع

    ٢الدنيا لتنعم بما تنعم به ھذه البالد ا.ھـ
  

  
אאא –  ه هللا راً  -رحم : وأخي

أل هللا إني أس رة ف ى أرض الجزي ة عل ديم النعم الى أن ي بحانه وتع  س
لمين  الد المس ائر ب ى س ادم ، وعل ة خ د برعاي ة التوحي وأن يحفظ دول

ره في طاعة  ل في عم دالعزيز ، وأن يطي ن عب الحرمين الملك فھد ب
  وسداد أمر وتوفيق موصول . 

ر  وإني ألشكر لمؤسسة الملك فيصل الخيرية على ما تبذله من خي
د وت يئاً من حق وجھ ؤدي ش ا ت ذلك إنم اء ، وھي ب م وللعلم ريم للعل ك

ه هللا  –الملك فيصل      ه  –رحم ا ، وھو شيء من معنى قول عليھ

والحمد  أوالً وآخراً وصلى אאسبحانه 

                                                 
١Kאא 
٢F١L٣٨٤KE 
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ة  هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، والسالم عليكم ورحم
     ١هللا وبركاته ا.ھـ 

ة  :وقال في كالم له عن ھذه الدولة ذه فري وا هللا ، ھ ا جماعة اتق ي
م  يبطلھا واقع ھؤالء الجماعة بحيث ال يمكن أن يقال ھؤالء في بالدھ
ان  وبھم ، اإليم ابع من قل يداھنون الساكنين خارج بالدھم ، إنما ھذا ن

اج رسول هللا بال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا ، والس ير على منھ
ذا  ص ، ألن ھ ول دون نق ادة وال أق دون زي لم ب ه وس لى هللا علي ص
النقص طبيعة اإلنسان ال يستطيع اإلنسان أن ينھض ، لكن من حيث 
د  ادة ، ق ادة دون زي العقيدة دون زيادة ودون نقصان ، من حيث العب

اس ني ل والن وم اللي د ال يق ثالً بعضھم ق اك نقصان ، م ون ھن ام ، يك
ي  ه ، ال يخدش ف ي عقيدت ذا نقص ال يخدش ف ن ھ ذا نقص ، لك وھ
ون  م بريئ ا ھ ام للجماعة بم ا اتھ وم فيھ إسالمه ، فھذه الكلمة حتى الي

      ٢منه كما يقال( براءة الذئب من دم ابن يعقوب ) ا.ھـ
  
אאאא – ه هللا  - رحم

ى : من أواخر الدولة ا دول اإلسالمية عل ى زمن قريب وال لعباسية إل
ة  ذه الدول د أن ھ ذا نعتق ة ، ولھ دة المعتزل عرية أو عقي دة األش العقي
دة من  د م دة السلف الصالح بع لفية عقي دة الس السعودية نشرت العقي

   ٣االنقطاع والبعد عنھا إال عند ثلة من الناس ا.ھـ 

                                                 
١אאאא–אא

א١٤١٩K 
٢F،אא?אאא?א١L٢٩١E 
٣אאאאא

٤٩٥K 
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لفية دعوة الس داء لل وم أع دول الي ل ال ال: ك ة  وق ذه الدول ي ھ ف
  ١السعودية ا.ھـ

ا  ا م دني " : وأم وقال في كتاب " حياة الشيخ محمد بن عبدهللا الم
رة فاشية ،  دع كثي ة وب ات عاتي ا خراف ذاك فأكثرھ سواھا من الدول آن
ا  فمن ثم آثرنا إليھا االنضمام لنكون تحت راية اإلسالم ، فوصلنا إليھ

اج ئ المھ ذي يھن اني ال ھا الث اة مؤسس ي حي اني أال ف رين بأحسن التھ
أيد هللا دولته رغماً عن أنف  –وھو جاللة الملك عبدالعزيز آل سعود 

رى  -أي عدو وحسود  ، ثم توالت زمن المھاجرين من الصحراء الكب
ر  ة برئاسة األمي بالد المقدسة الجماعة الثاني ى ال أفواجاً ، فوصلت إل

ث م وج الثال م الف اري . ث اھر األنص ن الط ي ب د عل ع األخ محم
راھيم  ن إب اجي ب يخ ن ة الش م جماع ره ، ث اري وغي ماعيل األنص إس

   –ثم قال  –الھاشمي . 
ى  رى إل ردون من الصحراء الكب اجرين ي واج المھ ثم ما زالت أف

ھـ ١٣٧٩الحكومة السعودية من شتى القبائل المختلفة منھاجاً من سنة 
ه ال رھم ب ا أخب د إلى كتابة ھذه العجالة ، وذلك كله بسبب م شيخ محم

عبدهللا المدني المؤسس الثاني للھجرة من الصحراء بعد أبيه المحمود 
رھم  ا أخب مع نشره للعقيدة السلفية الصرفة القحة في تلك الصحراء لم
ة  المية إال الحكوم ة إس يطة حكوم ى البس ق عل م يب ه ل ن أن ه م ب
زد  م ي نقص ول السعودية ، فقد صادفوا ما أخبرھم به كما أخبرھم لم ي

نرجو من هللا أن تكون الحكومة ھي المعنية بالحديث المعروف:" . و
ى الحق ال يضرھم من خذلھم  ة من أمتي ظاھرين عل ال تزال طائف

     ٢وال من خالفھم إلى يوم القيامة " ا.ھـ
  

                                                 
١א٤٨٥אK 
٢א٦٤٦K 
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אא– ه هللا ا  :- رحم أم

م فال -و الحمد  -فيما يتعلق بھذه الحكومة  بالد كما تعلمون بالد تحك
بالشريعة اإلسالمية ، والقضاة ال يحكمون إال بالشريعة اإلسالمية ، 
ن  ة إال م اجد قائم ي المس دروس ف ائم ، وال ج ق ائم ، والح يام ق والص
حصل منه مخالفة ، أو خشي منه فتنة ، فھنا البد أن يمنع الشر أو ما 

  ،  ١ھو من أسباب الشر
ى ثم إذا نظرنا والحمد  اء عل اك بن يس ھن ا وإذا ھي ل  إلى بالدن

ا ظاھرة ،  دع صوفية أو غيرھ ور ، وال ب القبور وال طواف في القب
ة .. كل مجتمع  ك خفي قد يكون عند الناس بدع صوفية أو ما أشبه ذل
د  البد أن يكون فيه شيء من الفساد ، إذا نظرنا إلى ھذا وقارنا والحم

رى ا بالد األخ ة وال ذه المملك يم ،  ھ رق العظ دنا الف ا وج ة من لقريب
ض  ي بع اً ف ر علن رار الخم ا ج ة من بالد القريب ض ال ي بع د ف يوج
األسواق تباع ، والمطاعم تفتح نھار رمضان يأكل اإلنسان ويشرب 
ذين  اس ال اً حتى حدثني بعض الن على ما يريد ، بل يوجد البغاياً علن

زل من  ا ين بالد للسياحة من حين م ى بعض ال المطار يجد يأتون إل
  يقول: ماذا تختار أفتى أم فتاة ؟  –والعياذ با  -عنده فتيات وفتيان 

الده  ع ب ه وواق سبحان هللا اإلنسان يجب أن ينظر إلى واقع حكومت
ذوراً لسبب أو  وال يذھب ينشر المساوي التي قد يكون الحاكم فيھا مع

أن  ة وال ك ة غيره ، ثم يعمى عن المصالح والمنافع عماية تام الحكوم
ز  ول هللا ع دل يق ن الع يس م ذا ل اً ، ھ ر إطالق ن الخي يء م دھا ش عن

                                                 
١،אא

א– JK 
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אאאאא وجل 
אאא ١ا.ھـ  

  
אאא –  ه هللا باب : -حفظ ع ش دعو جمي ن

أ ، وأن  ن الخط وا ع بالد أن يرجع ذه ال ي ھ اً ف لمين وخصوص المس
ة في  ة المتمثل ة الناجي ينضموا إلى جماعة أھل السنة والجماعة الفرق

ا  –و الحمد  -زماننا ھذا   فيما كان عليه أھل ھذه البالد من علمائھ
ا وعامتھ ادة وقادتھ ى الج اروا عل د، وس ى التوحي أوا عل م نش ا ، كلھ

ى  بابنا أن يسيروا عل ا ننصح ش الصحيحة ، فنحن على بينة من أمرن
ى  ير عل ي تس ة الت ذه األم ى ھ ة وعل ذه الجماع ى ھ دعوة وعل ذه ال ھ
ى  ات وإل ى الجماع رق وإل ى الف ت إل حيح ، وال تلتف نھج الص الم

ذا يسلب  ات ؛ ألن ھ ا ، الحزبيات وإلى المخالف ة عن بالدن ذه النعم ھ
ادي  ا ھو حاصل اآلن التع ا ، كم ين قلوبن ويشتت جماعتنا ، ويفرق ب
بالد  ذه ال دعوة في ھ ى ال بين الشباب اآلن وبين كثير من المنتسبين إل
ا  رار بھ ات واالغت ذه الجماع ى ھ ر إل ن النظ أ م ا نش ذا إنم اآلن ، ھ

ين  ادي ب ذا التع ذي سبب ھ ين وترويج أفكارھا ، ھذا ھو ال بابنا وب ش
  بعض طلبة العلم منا . 

ا أعطاھم هللا من  يھم وتمسكوا بم ة هللا عل أما لو أنھم شكروا نعم
بالد  ذه ال ا في ھ البصيرة والدعوة إلى هللا عز وجل التي قادھا وأقامھ

ن عبالوھاب  د ب ه هللا  –المجدد شيخ اإلسالم محم ة  –رحم ى بين عل
ن لھا أكثر من مائتي سنة وعلى بصيرة ، ونجحت ، اآلن كم لھا ؟ اآل

ة  وھي ناجحة لم يختلف فيھا أحد وتسير على الطريق الصحيح ، دول
قائمة على الكتاب والسنة ، دعوة ناجحة الشك في ذلك حتى اعترف 

                                                 
١אאא?א

Kא 
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بالد تعيش  و  –األعداء في ذلك ، األعداء اآلن يعترفون بأن ھذه ال
د  تقرار وا –الحم الم واالس ي الع ن ف واع األم ى أن ن أرق المة م لس

ار  ى أفك ع إل ة ونتطل األفكار ، كل يعرف ھذا . فلماذا نتبدل ھذه النعم
  ١اآلخرين التي ما نفعت في بالدھا .. ا.ھـ 

  
אאאא –  ه هللا  -رحم

ان في  ردداً من زم د كنت مت : الحمد  رب العالمين ... أما بعد ، ق
زم ، الكالم في ھذا ال وي الع ك ق موضوع الذي سأتكلم فيه ، ثم بعد ذل

ذا  رئ ذمتي في ھ م أب  –وإن كنت مريضاً فإنني أخشى أن أموت ول
   –ثم قال 

الى  –بعد ھذا  م هللا تع ة ،  –حفظك ى مك د أن نقلت إل أعجبت عن
ين في  نا آمن ذا فلس كنت باليمن عند الباب نحو أربعة حراس، ومع ھ

الي  بيتنا ال ليالً وال نھاراً  ، وأنا في فندق دار األزھر بمكة بعض اللي
ة  ل وحدي أشعر بنعم ى الحرم نصف اللي ال يأتيني نوم ، وأخرج إل
د   ر! أخرج وحدي والحم وراحة ولذة ليس لھا نظير! ليس لھا نظي
ى البيت  ، وأذھب وأطوف وأصلي وأبقى ما استطعت ، ثم رجعت إل

د إن  ي بل اھدته ف ا ش ذي م ن ال ذا األم ى ، فھ تقامة عل و االس ببه ھ س
لم من  ه وس ى آل ه وعل ى سنة رسول هللا صلى هللا علي كتاب هللا وعل
ل إذ  ز وج ا ع د ، وصدق ربن ل البل ن أھ ر م ن كثي ؤولين ، وم المس

اب    ل الكت أن أھ ي ش ريم ف ه الك ي كتاب ول ف אאא يق
אא

 الى بحانه وتع ول س אא  ويق
אאאא الى  א  ويقول سبحانه وتع

                                                 
١Kאא 
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 ريش أن ق ي ش ال هللا  א  أي ف فق

א  سبحانه وتعالى
 الى אא وقال سبحانه وتع

  ً ا ريم أيض ه الك ي كتاب ول ف زة يق אא ورب الع
א ه وصدق ربنا عز وجل الذي ي  قول في كتاب

אאאאאאא
אאא

  ريم ه الك الى في كتاب ول سبحانه وتع  ويق

א،אאא،אא،
 

فاألمن نعمة عظيمة من هللا سبحانه وتعالى ، نعمة عظيمة من هللا 
ه  ، سببه االستقامة على كتاب هللا وعلى سنة رسول هللا صلى هللا علي

بالد  ذه ال تقامت ھ ا اس تقامة .. لم األمر أن االس لم ، ف  –وعلى آله وس
زقھم مكن هللا لھم مع أننا نسأل هللا سبحانه وتعالى أن ير –وبحمد هللا 

البطانة الصالحة ، وأن يعيذھم من جلساء السوء الذين يزينون الباطل 
، وأن يحرصوا على مجالسة أھل الخير والفضل ، وحتى لو أتوا من 
َدقَك ، ال من  ال: صديقك من َص ا يق ه كم يھم فإن ا يخشن عل الكالم م

قك .    صّدقك ، وعدوك من صدَّ
ا أن الى كم ذا فينبغي أن نحمد هللا سبحانه وتع ى أھل ھ ه يجب عل

ون  ا يكون اً ربم ا أناس إن فيھ الى ف بحانه وتع دوا هللا س د أن يحم البل
زى هللا  ن ج ا ، ولك ة وغيرھ ن اإلباحي ياء م البون بأش ھوانيين يط ش
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اً  الى  –المسؤولين خيراً فقد رأيت في جريدٍة األمير نايف حفظه هللا تع
دون أن يبقى الر – ال ( أتري رأة فق ه ترشيح الم جل ھو في طلب من

بيته وھي تخرج؟ ال! ھذا أمر ال تحاولوا فيه ) وطلب منه االنتخابات  
نجح  ذي ي إن ال دان المجاورة ، ف فقال ( رأيناھا ليست ناجحة في البل
ك أيضاً ھي  د ذل م بع وال ) . وصدق ث فيھا ھم أھل النفوذ وأھل األم
تقبلھا كث وق اإلنسان اس ة حق ر واردة من قبل أعداء اإلسالم . جمعي ي

من الناس على ما فيھا من األباطيل لماذا؟ ألنه معناه: الحدود وحشية 
ل أعداء  ة من قب ، ومعناه يعني تعطيل الكتاب والسنة وإدخال األنظم

  اإلسالم . 
عودية  ة الس ر  –الحكوم ل خي ا هللا لك تقبلتھا بشرط أن  –وفقھ اس

دود ة الح اً إقام ذا أيض نة ھك اب والس الم وللكت عة لإلس ون خاض  تك

ريم ه الك ي كتاب ا عز وجل ف ول ربن ا يق دود كم ة الح وإقام
א ذلك السرقة تضع بالد ، وك ذه ال ل في ھ ل قلي م ! القت نع

ا السارق وال شيء ،  سيارتك عند المسجد أو عند باب بيتك وال يأتيھ
ا  ل ربم ا ، ب دان أخرى تضعھا وتخرج وال تراھ ي بل ك ف د ذل م بع ث

ة ي بب إقام و بس ذا ھ يارته ، فھ ي س و ف خص وھ ى الش ا عل نھبونھ
ل ز وج ول هللا ع ل ق معتم قب ا س راً ، وكم زاھم هللا خي دود ، فج الح

א فھكذا السارق إذا علم أنھا ستقطع يده يكف عن

ان  راً أو يرمى إذا ك ان بك ه سيجلد إذا ك م أن سرقته ، والزاني إذا عل
  حصناً خف ذلك ، ال أقول: إنه ال يوجد ، لكنه يخف ذلك . م

د  من ذلك أيضاً تمكين ھيئة األمر بالمعروف والنھي والمنكر ، فق
داً  ك فھ دة أن المل ي جري ا ف الى  –رأين ه هللا تع ة  –حفظ أعطى للھيئ

و ( المعروف ، ونحن ٣٠٠نح ر ب ة أم تم ھيئ م: أن ال لھ يارة ، وق ) س
الى ، فجزاھم هللا ھيئة ضبط ، وأنتم المسؤ ولون أمام هللا سبحانه وتع

ه  تھم ، إن ى دول ى أم وإل دھم وإل ى بل ذا إل ي ھ نوا ف م! أحس راً ، نع خي
ذه  اون مع ھ يجب على كل مسلم في جميع األقطار اإلسالمية أن يتع
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ن  داخل وم ن ال ر م داءھا كثي إن أع ة ، ف ة الطيب و بالكلم ة ول الحكوم
ھوانيون إب اك ش م! ھن ارج . ونع ن هللا الخ داخل ، ولك ن ال احيون م

لم  ى كل مس د  ، فيجب عل كبتھم بتمكين ھذه الدولة المباركة والحم
  أن يتعاون مع ھذه الحكومة . 

الى  ة من هللا سبحانه وتع ك من الحدود نعم ر ذل القصاص أو غي
م يسحقون  على المجتمع، يعيبون علينا إذا أقمنا حداً من حدود هللا وھ

رد الشعوب سحقاً! وھذ رد والمجتمع ، فھي للف ه الحدود مصلحتھا للف
ن الصامت  ادة ب رضي  –كفارة ، كما في الصحيحين من حديث عب

وھي للمجتمع محافظة على أموالھم ودمائھم وأعراضھم .  –هللا عنه 
رى الرجل  ان ت ى أي مك ره أو إل ى غي نعم! تخرج إلى الشاطئ أو إل

  وامرأته ال يخشى على نفسه من أحد . 
ذه  المية ھ بالد اإلس ن ال ر م ي كثي ت ف ا عطل دود مصلحة لم الح

عجز أھلھا عن مكافحة السرقة ، وعجز أھلھا عن مكافحة الجريمة ، 
ذا  وعجز أھلھا عن مكافحة المسكرات والمخدرات ، والسبب في ھ
اء  اء ، بن ھو عدم إقامة الحدود ، وهللا المستعان. وبعد ھذا أيضاً : البن

بالد اإل ي ال اجد ف م إذا المس ا ننصحھم أنھ ا إال أنن ي غيرھ سالمية وف
م إذا سلموه لصوفي سيسبھم  بنوا مسجداً أن يسلموه ألھل السنة ، فھ
تغله  ي أيضاً سيس لموه لحزب م إذا س بھم ، وھ ي س ة ف ويخطب الجمع
ذه  للحزبية ، فننصحھم أن يسلموا ھذه المساجد ألھل السنة المحبين لھ

   –قال ثم  –الحكومة وللقائمين عليھا . 
ل  ه ، ب أنا أقول ھذا لم يدفعني إليه أحد ، ولم يلزمني أحد بأن أقول

  –ثم قال  –من نفسي أرى أنه يلزمني براءة لذمتي . 
أيضاً اھتمامھم بأمر الحجيج وتوسعة الحرمين والرسول صلى  

ة "  ه في الجن ه مثل هللا عليه وسلم يقول:" من بنى  مسجداً بنى هللا ل
أمر  امھم ب واب اھتم ي أب يش ف نھم التفت ى أم ة عل يج والمحافظ الحج

ار ،  ا الن ؤثر فيھ الحرم ، وكذلك أيضاً لما كثر الحريق أتوا بخيام ال ت
ام : الطائرة   –ونحن في منى  –فجزاھم هللا خيراً ، في غاية االھتم

راً  ى الحجيج ، فجزاھم هللا خي تمشي على منى من أجل المحافظة عل
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ا ام. وأن ذا االھتم ى ھ دمين  عل ب المتق ي كت رأت ف ك إذا ق ول: إن أق
ل في الحرم نحو ..  د قت اب طاھر القرمطي ق رى ن ة ت واريخ مك وت
وفي مكة وضواحيھا في الكل نحو ثالثين ألفاً ، وإنك تجد في بعض 
يج  ع الحج وال من ي بعض األح يج المصري ، وف ع الحج وام من األع

ي . ول ع الحجيج اليمن ي بعض األحوال من ي ، وف د أن العراق كن عن
تمكنت الحكومة السعودية بحمد هللا ، محافظون على العدو والصديق 

  ، ويعتبرونھم ضيوف الرحمن ، ثم ضيوفھم ، فجزاھم هللا خيراً . 
ا  وإنھم ليشكرون على ذلك ، وما يستطيع أحد من الحكومات كلھ

م  ذا ، لكن ھ وم بھ دنا أن يق ا يستطيع أح فجزاھم  –أن يعني يرجع م
ون  – هللا خيراً  ون ، المسؤولون أيضاً مبثوث ائمون، العساكر مبثوث ق

مياً ،  اً رس س لباس و الب ن ھ نھم م د  م راً ، والحم زاھم هللا خي فج
ومنھم من ھو البس لباساً غير رسمي من أجل مالحظة أحوال الناس 
ام .  ى ھؤالء الحك الى عل ة من هللا سبحانه وتع ذه نعم د  ، ھ والحم

ي يئاً ف ت ش د نقل رمين )  وق ي أرض الح ي ف اد الخمين ابي ( اإللح كت
د أرسل  نقلت شيئاً من ھذا أعني في قلقلة أمور الحجيج فيما تقدم ، فق
ر  ن الحج ه ، وطع داً ل ل عب اطني أرس دي الب أمر هللا العبي اكم ب الح
بالدبوس، ثم بعد ذلك قام حول الحجر يقتل من عارضه ومن يريد أن 

د ه رجالن من  يقبض عليه ، وھو يقول: ال محم ي!! حتى قتل وال عل
  أھل اليمن . 

ار  ع األقط ي جمي لم ف ل مس ى ك ب عل ه يج ل أن دم قب ا تق فكم
ول في  إن هللا عز وجل يق ة ، ف ذه الحكوم اإلسالمية أن يتعاون مع ھ

ويقول   אאאאאאא كتابه الكريم 

ان يشد  النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم :" المؤمن للمؤمن كالبني
ول الرسول  ه من حديث أبي موسى ، ويق بعضه بعضاً " متفق علي
راحمھم  وادھم وت صلى هللا عليه وعلى آله وسلم:" مثل المؤمنين في ت
ائر الجسد  ه س داعى ل ه عضو ت وتعاطفھم كمثل الجسد إذا اشتكى من

  والسھر " بالحمى 
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ومن ذلك أيضاً تكريمھم للعلماء ، وقد أوصاھم والدھم عبدالعزيز 
دير ،  –رحمه هللا  – ة التق درونھم غاي اء ويق ون العلم بذلك ، فھم يجل

ا  عودية ، وربم ة الس ي الحكوم ون ف وء يتكلم اء الس اك علم ن ھن ولك
دتھم أي  ى عقي ان عل م من ك ين أھل العل ز ب يكفرونھا ، فينبغي التميي

ة عل د البدعي ى العقائ ى عقيدة التوحيد ، فينبغي أن يكرم، ومن كان عل
شر، ھم يھيؤون أنفسھم  –يا إخوان  –أو الحزبية ، ھؤالء الحزبيون 

وا من شيء ،  وا ، فينبغي أال يمكن ا تمكن ة متى م ى الدول للوثوب عل
م  أليف إذا عل اب الت ان من ب وأال يساعدوھم على باطلھم ، اللھم إذا ك

رجعون . إن إكرامھم ألھل العلم يعتبر منقبة لھم وإحساناً إلى أنھم سي
زاھم هللا  الى ، فج ه هللا تع يته رحم ذاً لوص دھم تنفي ى وال تھم وإل دول
رام ،  ة اإلك ا غاي تقبال ، وأكرمون ة االس تقبلونا غاي د اس راً ، لق خي
ه  اج إلي وقاموا بإذن هللا تعالى بكل مھمة تھمنا في عالجنا ، وفيما نحت

  جزاھم هللا عنا خيراً ، ، ف
م وأن  ن لھ تھم وأن يمك ظ دول م ويحف ارك لھ أل هللا أن يب وأس
رزقھم  أل هللا أن ي ة الصالحة ، نس رزقھم البطان اً ، وي يصلحھم أيض

ول  אאאالبطانة الصالحة ، فإن هللا عز وجل يق
אאא

 يھم الحة ، وأن يق ة الص رزقھم البطان أل هللا أن ي نس

ول:"  لم يق ه وس ى آل ه وعل جلساء السوء ، فإن الرسول صلى هللا علي
يس يس الصالح والجل ل الجل ر ،  مث افخ الكي السوء كحامل المسك ون

ه  ا أن تجد من ه ، وإم اع من فحامل المسك إما أن يحذيك ، وإما أن تبت
ه  د من ا أن تج ك ، وإم رق ثياب ا أن يح ر إم افخ الكي ة ، ون اً طيب ريح
ات واألحاديث في ضرر جلساء  ريحاً منتنة " ولسنا بصدد ذكر اآلي

ن  اء الصالحين ، ولك ي فضل الجلس الحرص السوء ، وف ننصحھم ب
بالد اإلسالمية ،  ر ولل على الجلساء الصالحين الذين يريدون لھم الخي
د هللا  فإن ھذه البالد تعتبر معقل المسلمين وملجاً للمسلمين . وإني أحم
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د هللا  تى ، فنحم دان ش ن بل ين م ن اآلت ر م وا صدورھم لكثي د فتح فق
  سبحانه وتعالى ، وهللا المستعان . 

ه واجب إننا كما قلنا: ال رى أن ه ن ة ھو أن ذه الكلم حامل لنا على ھ
ذا ھو الواجب ، وإال  ول الحق ، ھ دفعني  –فوهللا  –علينا أن نق م ت ل

لست ممن  –بحمد هللا  –مادة ، ولم يدفعني أحد إلى ذلك ، وأيضاً أنا 
دة  االً حمي ت أفع ال ، رأي ن األفع أثر م ا أت ن أن األقوال ، ولك ر ب يغت

ذا مجيدة ، جزاھم هللا خي ه ، وهللا المستعان . ھ أثر ب ذي أت راً ، ھذا ال
ر السؤال :  د كث ا يحب ويرضى . وق اكم لم ا وإي ونسأل هللا أن يوفقن
ن  ت ع ات ؟ تراجع ى الحكوم ك عل ن كالم ت ع د تراجع ت ق ل أن ھ
ا عداھا فال  كالمي عن الحكومة السعودية ، فجزاھم هللا خيراً ، أما م

 .  
אאWא 

ة  :١س ر الدول ي تكفي اب ف دمتم لكت م ق ة أنك د مقول يخ يوج ا ش ي
  للمقدسي، وأنكم ذكرتم ھذا في المقدمة له ، يا شيخ ما صحة ھذا ؟

واب ي الج جني ف د س ة ، وبع ت بالمدين ا إذ كن ذب ، فأن ذا ك : ھ
عودية ،  ة الس ر الحكوم ا ال أكف ت وأن اض ، خرج ي الري ة وف المدين

فإن الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يقول:" من    فرھا؟كيف أك
قال ألخيه ( يا كافر ) فقد باء بھا أحدھما " فال يجوز لنا أن نكفرھا ، 

  وھي دولة مسلمة ، وهللا المستعان .
م ٢س د أن نعرف رأيك يكم ، نري : يا شيخ يوجد سؤال بارك هللا ف

رأيكم فيه ، ھل ھو من  ، يا شيخ في المدعو أبو محمد المقدسي نبغي
  أھل العلم ؟
رة األخطاء ذات الجواب ه كثي ات ، وكتب ذا الرجل يكتب كتاب : ھ

ه  اب لعل ا بكت ل لن رة أرس م  –م رك  –وهللا أعل وارس بت داد الف " إع
ه  ة " فإن اب " الكواشف الجلي يس بالكت ره ، ول و أو غي دارس " ھ الم

ه كان ال يعترف بأنه له ، فأعطاني أنظره وأنا ما ل دي وقت ، فأعطيت
ه من األخطاء  ا في ين م دالعزيز البرعي ، وب د البصير عب ألخ الناق ل
ى  رد عل د أن ي إذا ھو يري ه ف الى ، فوصلت إلي نصحاً  سبحانه وتع
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ه وال  ابر، اترك ل مك ل جاھ ذا رج ه: ھ ت ل دالعزيز البرعي ، فقل عب
ولكن . ان ينبغي أننا نشتغل به ، ال ينبغي أننا نشتغل به ، وهللا المستع

ذين  ر ال الناس من رأوا عنده حماسة ظنوا أنه من أھل العلم ، وما أكث
يس من  ذا الرجل ل م ، فھ يظنونھم من أھل العلم وليسوا من أھل العل
ر  د أن األمي ي بعض الجرائ اء ف ا ج و م يئاً: وھ ينا ش م . نس أھل العل

لمان   الى –س ه هللا تع ن  -حفظ ع م د أرب ه جل ال ( إن ن وق أعل
ن غضب )  البريط نطبق شرع هللا ، وغضب م ال ( س انيين ) وق

! وأيضاً درھم على ھذا اإلقدام في حين إن كثيراً من الحكومات        دره 
دة  ة، وتخاف من جري تخاف من إذاعة لندن ، ويقولون: إذاعة عالمي

راً  -الحياة  ويقولون: جريدة عالمية وھؤالء  يقيمون  –جزاھم هللا خي
  أسأل هللا أن يحفظھم وأن يحفظ بالدھم . شرع هللا ، ف

ا  ا م د رأين فيات، فق ألة المستش و مس يناه: وھ شيء آخر أيضاً نس
فيات  ي المستش رنا ف د هللا  –يس ا  –بحم جد ، وربم ل دور مس ي ك ف

ام  ذا االھتم ى ھ اء ، فيشكرون عل ال ومسجد للنس ون مسجد للرج يك
اء الم ك أيضاً: بن د ذل م بع راً ، ث زاھم هللا خي دان وج ي بل فيات ف ستش

مه (  ي صعدة اس ر ف فى كبي يمن مستش ا ال ي بالدن ي ف د بن تى ، فق ش
مستشفى السالم ) ، وبني بعده مستشفى آخر اسمه .. ما أذكر اسمه ، 
ات  ذلك ، والعملي اً ك عات أيض اً واألش الج مجان ة .. الع و بحج وھ
ذي ل ال  فيشكرون على ھذا ، وهللا يجزيھم خيراً على ھذا العمل الجلي
المين،  د  رب الع ذا ننتھي ، والحم يقومون به وهللا المستعان ، وبھ
ذر ،  د يع المريض ق ا ، وإذا حصل أخطاء ف وال حول وال قوة إال ب

     ١وهللا المستعان ا.ھـ
  
א رة زرت الجزي : لقد أسعدني الحظ والتوفيق ف

اوز ، ومرر ا ، وسلكت المف ة حواضرھا وبواديھ المراكز العربي ت ب

                                                 
١K?אאאא?א 
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ه  داً شؤون رعيت نقالً متفق ا مت ا يمر بھ التي يشرفھا جاللة الملك حينم
  فماذا رأيت ؟ 

رى  ا ن د كن ين ، وق اً آمن الي وأيام ا لي رنا فيھ د س ة: فق ا البادي أم
يج  ال تسير من الخل وال واألطف أو  –القوافل والرجال والنساء واألم

ا بسوء ، حتى تبلغ البحر األحمر فال يتعرض  –شط العرب  أحد لھ

 وبحثت عن السر بإمعان فلم أجد إال في قول هللا عز وجل 
אא  ره هللا ذي أظھ فھذا األمن الكامل والشامل ال

اده في  ى عب على يديه الكريمتين في القرن العشرين كان حجة  عل
د كسر أمن األمة وسالمتھا ، وفي حف ظ شريعتھا وتنفيذ أحكامھا ، وق

العدل اإللھي الذي أتبعه كل شوكة لإللحاد القائلة بأن (ال حياة ألحكام 
    –ثم قال  -اإلسالم الخالدة في عصر القوانين الرائجة ) .

ابي  ديت إعج ك وأب ي ذل ابي ف ديت إعج ك وأب ت المل ا قابل ولم
و رأ من كل حول وق ا سمعت ، تب ا رأيت وم ه لجاللته بم ة وتال قول

الى א تعالى   فتلوت قوله تع
אאאא  .١ا.ھـ  

  
א عاھل الجزيرة من بوادي نجد منبت :

ى ،  رار والخزام ور الع امى فاحت عط رى النع با ومس ب الص ومھ
اإلسالم والعروبة من جديد ، وباحت الرمال الصامتة بسرھا المكنون 
ى آل الشيخ وآل سعود فجددوا  منذ بعيد ، وھبت نفحات الرسول عل
أت  ما رث من حبل الدين ، وجمعوا ما شت من شمل العرب . وتھي

                                                 
١Kאאאא

אF١٠٣٦E٢١א١٣٦٤ 
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ف بس اس كي ري الن ريعة هللا لت رى لش رة أخ ة م الل الفرص طت ظ
ة .  ة وفتن السالم والوئام واألمن على أشد بقاع األرض ضاللة وجھال
ل  دالعزيز فضائل العرب األصيلة ، فمث ل العمر عب وتجلت في طوي
ا  ا في سماحة نفسه ، وحميتھ ة حسه ، وأريحيتھ شاعريتھا في رھاف
ه السري  ه النقي الخالص ، وفي خلق في صرامة بأسه . فھو في دين

ل ن الح دلي دما الص ن بع م م م تعق ة ل رة العربي ى أن الجزي اھض عل
رات  تح . وال يضيرھا أن تتباعد فت أنجبت أنصار الدعوة وأبطال الف
رن  ن الخطاب ، وفي الق رن األول اب اإلنجاب مادامت تنجب في الق
ة عمر من المصطفين  األخير ابن سعود ! والملك عبدالعزيز كالخليف

الة الذين صنعھم هللا على عينه وأمدھم  دوا رس ه ، ليؤي بسلطانه وعون
عود  ن آل س طفاه هللا م د اص ة. وق دوا أم وة أو يوح ددوا دع أو يج
راء  ة من ث ا ادخر في األرض المقدسة المجھول ه م ليكشف على يدي
دة ذات عزة  ة واح ه أم يھم وعلي ة هللا عل ود العرب بنعم وة ، وليع وق
اين  ذاھب وتب تالف الم ى اخ لمون عل رب والمس طوة ، والع وس
األجناس وتنائي الديار ، يولون وجوھھم كل يوم خمس مرات شطر 
ي األرض ،  تھم ف ماء ورابط لتھم بالس ا ص عودية ؛ ألنھ ة الس المملك
ام  وطن المشترك ، وإم ك ال ومناراتھم في الحياة ! وابن سعود ھو مل
ه في  القبلة الجامعة ، لذلك أوتي محاب القلوب وطواعية النفوس ، فل

   –ثم قال  –ة ، وفي عنق كل مسلم ذمة ! صدر كل عربي مكان
ه  يم ملك دة ، ومق د والوح دد التوحي ا مج عة ي ب والس ى الرح فعل
األشم على الحمية والنجدة ، وعلى الرحب والسعة يا حامي الحرمين 
د سعيد  ى عصر جدي دة إل رة الھام ريتين ، وباعث الجزي ال الق ، وثم

ان  ي، ومصحف عثم ى سيف عل ، ودرة عمر ، يقوم أمر هللا فيه عل
  ١وعزيمة الصديق !! ا.ھـ

  
                                                 

١א٣،א،١٩٦٤٢٥٦ J
٢٦٠K 
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אא  دالعزيز ك عب ة المل بعنوان " ساعة مع جالل

ا في مختلف الشؤون ، وھو  ه يتحدث إلين بن السعود " : أخذ جاللت
ل بسرعة من  ه وينتق جھوري الصوت يھش في وجوه المتحدثين مع

ة و ات الكريم ه باآلي ي أقوال تدل ف ر ، يس ى آخ وع إل وال موض األق
النبوية ، واألبيات الشعرية ، وإذا ذكر اسم النبي صلى هللا عليه وسلم 

  قرنه بالصالة والتسليم ولو تكرر ذلك مرات . 
ى  بدأ جاللة الملك حديثه بإظھار ارتياحه التجاه أفكار المسلمين إل
ة  إيجاد رابطة تربطھم ، وسره كل السرور من اجتماع الوفود في مك

لتعرف إليھم . ثم انتقل إلى الكالم في شؤون الدين ، المكرمة ، ومن ا
ذا  دينھم ؛ ألن ھ فقال: إن أساس سعادة المسلمين قائمة على التمسك ب
ده من  ا يري الدين ضمن لھم سعادة الدارين، والقرآن الكريم فيه كل م
ى  ا عل تعلم ، وحثن ى ال ا عل د حثن يقصد الوصول إلى السعادة ، فھو ق

د هللا الجھاد ، وحثنا على  تدبير شؤوننا الدنيوية المختلفة ، ونحن نحم
ا نحرص  نحن كلن على ما تفضل به علينا من نعمة التمسك بالدين ، ف
ك ،  ا نمل ل م ك بك بيل ذل ي س ل الحرص ، ونضحي ف دين ك ى ال عل
وراً  ا أم ا . إن خصومنا يشنعون علين نا ودمائن ونفديه بأرواحنا وأنفس

ابين غير حقيقة ، ويسمونھا بأسماء ال  م يسموننا بالوھ حقيقة لھا . إنھ
ر صحيح  ، ويزعمون أن لنا مذھباً ھو الوھابية ، في حين أن ھذا غي
نة ،  اب والس ر الكت دين غي ي أصول ال لمون ال نعرف ف ا مس ، إذ أنن
ك ال  ر ذل ال غي ا يق روع ، وكل م ل في الف ن حنب ونقلد سيدي أحمد ب

  يقصد به سوى التشھير بنا . 
ه تمر جاللت م اس ك  ث رورة تمس الم وض ائل اإلس ن فض تكلم ع ي

م  د أن أت تھم . وبع د كلم ى توحي ل عل ائل والعم ذه الفض لمين بھ المس
ون  انوا يبحث ه: إن المسلمين ك ا لجاللت ذا الموضوع ، قلن الكالم في ھ
رة  رت فك ا ظھ تھم ، فلم ق رابط يلة لتوثي ن وس د ع ن بعي ذ زم من

لمين و اء المس ا زعم اح لھ المي ارت ؤتمر اإلس ذھا ، الم وا لتنفي ھرع
ا فھو  ى تحقيقھ داعي إل رة وال ك الفك ه ھو صاحب تل ان جاللت ولما ك
ون  و أن يك وه اآلن ھ ذي نرج المي ، وال الم اإلس كر الع دير بش ج
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ع  لم في جمي ا ينشده كل مس ي الموصل لم المؤتمر ھو الطريق العمل
د  ورھم وتوطي الح أم لمين وإص أن المس ة ش ي رفع الم ف اء الع أنح

ھ تھم وتس از كلم وض بالحج ؤونه والنھ يم ش ج وتنظ رق الح يل ط
  واألراضي المقدسة . 

ا  ا م ه: إنن ك بقول م أردف ذل ه ، ث ذه أمنيت أن ھ ه ب ا جاللت فأجابن
ك  اً بالمل ة ، أو تعلق امع ذاتي أثير مط بالد تحت ت ذه ال ى ھ حضرنا إل
ه  ذي لحق ن األذى ال دس م رم هللا المق ذ ح ا لننق ا جئن ة ، وإنم والملكي

د  ولحق أھله . ر الحجاز والحجازيين ، ونحن ق ولقد جئنا لنعمل لخي
ه ،  زل عن كل شيء نملك داء لإلسالم والمسلمين ، نن جعلنا أنفسنا ف
وله ،  نة رس اب هللا وس اً: األول: كت يئين مطلق ي ش لم ف ا ال نس ولكنن
نحن نتمسك  فنحن نعض عليھما بالنواجذ . الثاني: شرف عروبتنا ، ف

  س نجدتنا وسر حياتنا . به ونذود عنه ؛ ألنه أسا
ه: إن  ا لجاللت وم ، فقلن لمين الي ة المس ى حال ديث إل ل الح م انتق ث
ي ال  ابرة والت ة الغ ي األزمن المي ف الم اإلس ت الع ي انتاب ات الت النكب
ف  ه كي تعلم من اً ن ون درس ي العصور الحاضرة يجب أن تك زال ف ت

ذ ائالً: إن ھ ه ق ا جاللت ا . فأجابن ا بينن إن نزيل كل خالف فيم ا حق ، ف
ين  عدونا الحقيقي فينا وليس أجنبياً عنا، ونحن ال نخاف من األوروبي
ا  نا وطھرن و أنفس ا نح إذا خلصت نيتن نا ، ف ن أنفس اف م ا نخ ، وإنم
نا، ولكن  ى أنفس ا عل اء ، وأمن داء ، أصبحنا أقوي قلوبنا من أدران الع

ذين يتسببون في ا لشحناء إذا دامت الشحناء فيما بيننا ، فإن ھؤالء ال
دخل  يجعلون سبيالً لتدخل إصبع األجنبي ، فاألجنبي ال يقوى على الت

  بنفسه وإنما ھو يستعين بمن يساعدونه منا . 
ه: إن من فضل  ال جاللت ام ، فق ثم تحدثنا مع جاللته في األمن الع
هللا ما نشاھده من توطيد األمن في كل الجھات ،  وھا أنذا قد غادرت 

د حضروا ألداء فريضة  نجداً وليس فيھا اآلن م ق أحد من أبنائي ، فھ
ن  خص م وى ش اك س رك ھن م أت د ، ول يدي الوال ذلك س ج ، وك الح
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ؤون إذا  ن الش ه م رض علي اه يع ا عس ه أن يفصل فيم اعي خولت أتب
   ١احتاج األمر لذلك ، فالحالة تدعو لالطمئنان التام ا.ھـ 

   
אدالعز ك عب ة : إذا عرفت المل يز ثالث

م  –أيام فكأنك قد عرفته ثالث سنوات أو الزمته في أطول األوقات  ث
ال  م  -ق ع المواس ي جمي ة ف ة منتظم وم واليقظ ي الن ده ف ومواعي

د  ي التھج اعة ف و س ر ، ويقضي نح ل الفج تيقظ قب ات ، فيس واألوق
تقبل بعض خاصته  م يس وقراءة القرآن ، ويصلي الفجر حاضراً ، ث

ام  ى مھ ه عل يالً إلطالع ي قل م يغف ل ، ث ب التعجي ي تتطل ور الت األم
ى فصول من  د العشاء أن يصغي إل ه بع ويخرج للناس . ومن عادات
ار  ه أخب ى علي كتب التفسير والحديث أو كتب األدب والتاريخ ، ثم تتل
ة  م المحطات الغربي ا من أھ وط بھ اإلذاعة التي يتلقاھا الموظف المن

اً ت ا أحيان رقية ، فيعقب عليھ د النظر والش ى بع دل عل وجزاً ي اً م عقيب
  وتتبع األحوال السياسية في مشارق األرض ومغاربھا . 

ى  ه عل ل أحاديث ديث ، يرس ق الح دث طل دالعزيز مح ك عب والمل
ن  داراة . وم ر م ه الصراح بغي ن رأي رب ع ة ويع ر كلف جية بغي الس
ور  ي األم األوروبيين ف داء ب ى االقت ه يحث عل تحبة أن صراحته المس

م  النافعة ول: إنھ والعلوم الحديثة ، وفي المجال السياسي أيضاً ، ويق

دور  אאאא يمكرون ونحن أمكر منھم  . وت

ة والتعقيب  واعظ الديني ة والم ذكريات التاريخي ه عن ال أحاديث جاللت
ة ، ويستش ة والمسائل العالمي ة على الحوادث الھام ات القرآني ھد باآلي

روي  د ي بتھا ، وق ة في مناس روي األحاديث النبوي في مواضعھا ، وي
   ٢األبيات من الشعر ويسوق العبر من النوادر واألمثال ا.ھـ

                                                 
١א١٧١٣٦٥٢١١٩٤٦٨٨K 
٢Kאאא?אא 
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،אא

אאאא–א
א–אאאאאW 

??אא W ك رة العرب المل سيد جزي

ر  ع األس زواج بجمي ق ال ن طري ل ع لم ورع ، اتص دالعزيز مس عب
ه وسائل  ل ، وأصبحت لدي ط أواصر صداقته مع القبائ النبيلة ، ورب

ويس ا دافع ل زودة بم ة م ة نظامي دان . ميكانيكي دافع المي ة وبم لرشاش
فات  ى بص و يتحل و . وھ ة للرادي ات ناقل ة ومحط وة جوي ه ق ولدي
ى  ى عل ب حت ي أن يتغل ه العرب تطاع بدھائ ك . اس ي المحن السياس

ا الم  بريطاني يات الع ن شخص ية م رز شخص بح اآلن أب ، وأن يص
   ١اإلسالمي وموضع مجاملة الدول الغربية ا.ھـ

  
VUא ?א?א ن : اب

ا ،  ه جميعھ اورة ل اطق المج ادل المن ة تع م منطق و يحك عود ، وھ س
ويملك جيشاً كبيراً مجھزاً باألسلحة الحديثة ، ويستمتع بشھرة عظيمة 
بين الممالك اإلسالمية بمقدرته على حماية األماكن المقدسة ، سيكون 

ى ، لذلك يلجأ إليه كل من تحدثه له تأثير ونفوذ دائم على الشرق األدن
ن ال  وي رزي و رجل ق بالد . وھ ك ال ي تل ية ف نفسه بالشؤون السياس
ال  ه أمث دقائه ومعاوني ى أخص أص راره ، حت ى أس داً عل ع أح يطل
القرآن  عبدهللا الفادي وحافظ وھبة . وابن السعود مسلم محافظ يحكم ب

                                                 
١אאאא،١٣٥٧
،١٩٣٨אאא، J٣ J٤١١٣٢ J

١١٣٣ 
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ؤدي فر ة وتعاليمه . وھو ال يشرب الخمر وال يدخن ، وي وضه الديني
خمس مرات في اليوم ، ويزيد طوله قدماً على المستوى المألوف في 
الرجال ، جميل الطلعة ذو لحية وأنف طويل ، وفم عريض يدل على 
القوة والمرح ، وقد مرض مرضاً طويالً أصاب إحدى عينيه حتى ال 
اح  يكاد يبصر بھا. أما فيما عدا ھذا فھو قوي صحيح لم يؤثر فيه الكف

ا ا بح ر فيم ل التفكي الطود يطي ت ك ل ثاب و رج وال . وھ ن األح ل م
اذا  اس م يعرض عليه ، ويتكتم أموره عن كل إنسان حتى ليتساءل الن
ه "  عسى أن تكون نياته في مشكلة فلسطين . ومن المعروف عن قول

  إنني مسلم أوالً وعربي ثانياً " . 
و  رب نح وى الع ه ق ي توجي تمر ف اد مس عود جھ ن الس اة اب وحي
المصلحة العامة. وھو يعمل بجد إلزالة العراقيل التي يضعھا الشيوخ 
غ  دول الصغيرة في الشرق األدنى . ويبل دأ ضم ال ذ مب في سبيل تنفي
ن  در م ره ، وينح ن عم ين م ة والخمس عود اآلن الثامن ن الس ك اب المل
امن  رن الث ساللة سعود العظيم الذي أحرز ملك العرب في أواخر الق

      ١عشر ا.ھـ
  

א אאא -  وھم

وغيرھم في دولة التوحيد ومؤسسھا فال يسوغ لك  –أعلم الناس بھا 
وھم األعلم واألكثر  ه بمنظور شرعي وواقعيوما قرر أن تدع

واألتقى إلى تقليد ھذا العنيد الذي لم يعرف بعلم وال دراسة على 
ى وداؤك حينئذ تذكر المعاد وما إليه علماء وإال كنت صاحب ھو

 مصير العباد قال تعالى  ، א  א      
אא  . وال تنس ما شھدت به األعداء ،  

  

                                                 
١Fא،א٣١٢،E٨א١٣٥٨K 
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אאWאL 
 

אאאW 
א א L كفار يعادونھا لتمسكھا باإلسالم . فھؤالء ال

يستغرب عداؤھم لالختالف الديني وھو المتوقع منھم ، ولن يرضوا 

אא حتى ندع ديننا كما قال تعالى
אאאאאא

א.  

א א L أھل بدع كالصوفية والشيعة وغيرھما، وھؤالء

–  ً اء ال يستغرب عداؤھم لكونھم مبتدعة ، وأھل البدع أعد –أيضا
ألھل السنة السلفيين ، فكيف إذا كانت دولة نشيطة في نشر السنة 
وقمع البدعة ، فعداؤھا يكون أشد لكن حيلھم خاسرة لنصر هللا من 

  نصر دينه . 
אאL ًحساد وأھل بغي . وإني ألظن للمقدسي نصيبا

كبيراً من ھذا ومن المعلوم أنه ال يعول على حكم حاسد باٍغ ألنه 
ً ، يحاو ل قلب المحاسن مساوئ ، والمحامد مذام ، ويجعل النعم نقما

وھذا وإن انطلى على سذج مغفلين فإن العقالء الفاھمين له كاشفون 
  ومنه متعجبون .
  :  -في نونيته  –رحمه هللا  –قال ابن القيم 

أو حاسـد قد بـــــــــــات يغـلي صـدره       بعـداوتـي       
  ــــل المـآلنكالمـرجـــــــــــ

لو قـلت: ھـذا الـبحر قـال مكـــذباً       ھذا السـراب يكـون       
  بالـقـيعـــــان 
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ً       الشـمس لم تطـلع    أو قلت: ھذي الشمس قال مباھتــا
  إلـــــــــى ذا اآلن

أو قـلـت قـال هللا قـــــــــــــال رسـولــه       غضب الخبيث      
  وجاء بالكتمان 

ومن أعظم صور حسد ھذا العنيد لدولة التوحيد أنه يحاول دائماً 
وإذا أحاطت به  -مرة يصيب ومرة يخطئ  –تتبع عثراتھا وأخطائھا 

محاسن ھذه الدولة من كل جانب حاول جاھداً إخفاء ما استطاع، وما 
لم يستطع إخفاءه زعم أن ھذه الدولة لم تفعله إال على وجه النفاق 

ذلك أنه أقر بأن دولة التوحيد تطبع و توزع الكتب والتلبيس ، فمن 
كما في مقدمة  –والمؤلفات التي تحرم التحاكم إلى القوانين الوضعية 

لكن زعم أن ھذا من تلبيسھا وخبثھا ، بل صرح في موضع  –كتابه 
تحت عنوان (وافق شن طبقة) أن ھذه الدولة أخبث الدول . نسأل هللا 

  العافية .
 

א  / ھل تساوى دولة تتحاكم إلى كتاب هللا وسنة رسوله
صلى هللا عليه وسلم وتنص على ھذا في النظام األساسي للحكم حتى 

، لكنھا قد تزيغ عن  -كما تقدم  –إن أعداءھا الكفار أقروا لھا بذلك 
ھذا لشھوة أو تأويل، فھي ليست معصومة، ھل تساوى ھذه الدولة 

لشرع ال من قريب وال من بعيد، أليس بدول ال تذكر التحاكم إلى ا
ھذا من الحسد والبغي ؟ فكيف بمن زعم أن ھذه الدولة بھذه الصفة 

  أشد خبثاً من غيرھا . 
ففي النظام األساسي للحكم في المبادئ العامة تنص المادة 
األولى: أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسالمية ، ذات 

م ، ودستورھا كتاب هللا تعالى وسنة رسوله سيادة تامة ، دينھا اإلسال
صلى هللا عليه وسلم ، ولغتھا ھي اللغة العربية ، وعاصمتھا مدينة 

  الرياض . 
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وتنص المادة السادسة على : أن المواطنين يبايعون الملك على 
كتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ، وعلى السمع 

  نشط والمكره . والطاعة في العسر واليسر والم
وتنص المادة السابعة: أن الحكم في المملكة العربية السعودية 
يستمد سلطته من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ، وھما 

  الحاكمان على ھذا النظام وجميع أنظمة الدولة . 
مادة إال وفيھا اإلشارة إلى  –بحمد هللا  –وھكذا ال تكاد تجد 

  هللا وسنة رسوله هللا صلى هللا عليه وسلم .     التحاكم إلى كتاب
ومن جھل ھذا العنيد وبغضه أن يعيب على الدولة انضمامھا إلى 

، ألن بھيئة األمم  -كما تقدم–ھيئة األمم المتحدة ، بل ويكفرھا بذلك 
أنظمة محرمة، وأنه يجب عليھا أال ترضى بما يخالف الشرع وھكذا 

دولة التوحيد لبعض أنظمة ھيئة األمم ... فإن وقف على عدم موافقة 
جعل ھذا من نفاقھا  –كما أقر ھو  –المتحدة ألنھا تخالف الشريعة 

وخبثھا وتلبيسھا ، وإن وافقت الدولة على بعض ما يراه محرماً 
تسلط عليھا بالشنائع والذم ، وعلى كال الحالتين ھو ذام و قادح كما 

  ھو صنيع الحساد الحاقدين. 
  אE א   F א א   

Kאאאאא 
 

אאأھل حماسة واندفاع مغرر بھم . فلعل ھؤالء إذا א /

وقفوا على ما في ھذا الكتاب من رد شبھات الحماسيين الغالين 
طالب علم ذوي قدرة  ارتدعوا وللحق رجعوا فإنھم ما بين أن يكونوا

على االجتھاد والتمييز بين الحق والباطل باألدلة الشرعية ، وھم 
األقل ، أو أن يكونوا دون ذلك وھم األكثر ، فإن كانوا طالب علم 
فقد جمعت لھم ما تيسر من األدلة الشرعية العلمية ، فإن األصل في 

مھور طالب العلم أنھم متى ما رأوا الدليل اتبعوه ضاربين بالج
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وعواطفھم عرض الحائط ، وإن كانوا دون ذلك فقد جمعت لھم ما 
تيسر من أقوال علماء األمة المعاصرين الذين أمرنا بالرجوع إليھم 

 والصدور عن أقوالھم قال تعالى     א  א

אאאאאא وقال
אא .  

ومما يطمئن كثيرين ويفتح باب الفأل أمامھم أن يستشعروا النعم 
العالم ، بل لم يوجد الدينية التي تنفرد بھا دولة التوحيد من بين دول 

مثلھا منذ قرون، وإني مذكر بشيء من ذلك حمداً وشكراً  على 
ً بالجميل والمنحة ، وإخماداً لحماسة المفرطين  النعمة ، واعترافا
ً في ذلك بالتوحيد ، وأبغض الذنوب إلى هللا على  المھلكة . مبتدئا

ويحبط اإلطالق أال وھو الشرك األكبر فإنه الذنب الذي ال يغفر 
العمل كله وأول الرسل بل الرسل كلھم أرسلوا من أجل تطھير 
البشرية منه وھكذا كلما وقع أرسل هللا رسوالً إلى أن أرسل خاتمھم 

  محمداً صلى هللا عليه وسلم لما وقع الشرك في جزيرة العرب .
ً في العالم  أكثر وإنه لمن المؤسف قد صار ذنب الشرك طاغيا

ال وتتبناه دول ودويالت إسالمية ، ولم تسلم اإلسالمي منذ قرون طو
من ذلك حتى الدولة العثمانية . وفي الواقع المعاصر كل الدول 
اإلسالمية إال من رحم هللا ، قد ُشّيدت فيھا األضرحة ورفعت رايات 
الشرك ونادى إليھا أصحابھا من كل جانب باسم تعظيم األولياء 

فد الناس إلى ھذه المعابد زرافات ومعرفة حقھم ، فال يعلم إال هللا كم ي
ً ، وال يعلم إال هللا كم يتقرب فيھا إلى غير هللا بالذبح والنذر  ووحدانا

  والطواف . 
وھي أعظم  –أما بالد التوحيد ( السعودية ) ، فأبرز محاسنھا 

حرب الشرك ، والدعوة إلى التوحيد ، فإن أتيت  –المحاسن الدينية 
إلى الجامعية تراھا تربي نشأھا على  إلى مدارسھا من االبتدائية

التوحيد الصافي بأنواعه الثالثة وھذا ما ال يوجد في أي دولة من 
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ً كثيرة وھي  دول العالم ، وترى المواد الشرعية قد أخذت حصصا
تتفاوت من مرحلة إلى أخرى ، بل إن ھذه الدولة من أعظم الدول 

يد والموزعة له المصدرة لكتب التوحيد الذي ھو حق هللا على العب
ً ، ودعاتھا منتشرون في أرجائھا الواسعة ، بل وتعدوا  ً وغربا شرقا
إلى دول أخرى إسالمية وغير إسالمية يدعون الناس إلى التوحيد 
الصافي ، وھكذا تجد قنواتھا التلفازية وإذاعاتھا المسموعة تدعو إلى 

  التوحيد وحرب الشرك ووسائله . 
ا إال ھذا لكفانا لنصرتھا والذب عنھا فوهللا لو لم يكن من محاسنھ

، فكيف وھي أرض السنة وقمع البدعة ، واعتبر ذلك بمولد النبي ١

                                                 
١א،אאW

אא،א
،אא

Kא 
،אאאאא
אאא

אא،אאא
אאא
אאא

،אא
אאאאא

،
K 

Wאאאאא 
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صلى هللا عليه وسلم الذي يحتفل به أھل البدع ، فإن قنوات وإذاعات 
العالم اإلسالمي يحتفلون بيوم المولد ويدعون إليه إال ھذه الدولة 

فازھا وإذاعتھا يحذرون من ، بل ترى تل –حرسھا هللا  –المباركة 
ھذا االحتفال البدعي ويدعون إلى التمسك بالسنة النبوية. فبا عليكم 

  أال تستحق دولة كھذه النصرة والتأييد والشكر والتثبيت .
ً  –أما ما عدا السنة والتوحيد من األمور الدينية فھي   –أيضا

ل العالم شاھرة ظاھرة في ھذه الدولة المباركة، فنبئوني في أي دو
يتحجبن النساء ويلزمن به ألن الشريعة أمرت به، أم في أي دول 
العالم يوجد رجال الحسبة ( األمر بالمعروف والنھي عن المنكر ) 
ويلزم الناس بإغالق متاجرھم بعد األذان للصلوات، خبروني ما 
الدولة التي تمنع النساء من قيادة السيارات، وتفصل بين األوالد 

نات في المراحل الدراسية كلھا ، إلى آخر محاسن ھذه الذكور والب
الدولة المباركة من طباعة الكتب والمراجع العلمية، فإن من أشھر 

                                                                                                                   

١ J אאא
Kאא 

٢ J אאאא
Kאאאא 

٣ J אאאאאא
،

K 

،אא
Kא 

אאא
א،א

Kאא 



  حيدتبـديـد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التو

   

٢٧٤ 

من اشتھرت به طباعة المراجع العلمية التي بھا يحفظ الدين ، فإن 
كثيراً منھا لم يطبع إال لما قامت ھذه الدولة من وقت اإلمام المصلح 

يومنا ھذا ككتاب " المغني " البن قدامة و" الملك عبدالعزيز إلى 
جامع األصول " البن األثير ، كما أشار لطرف من ھذا الشيخ 
الداعية إلى هللا / سعد الحصين في لفاء أجرته معه تسجيالت البينة 

. فإذا كان حال الدولة ھكذا فھذه نعمة عظيمة تستوجب  ١السلفية
يدينا بأيدي والتنا وعلمائنا الشكر ، والحفاظ عليھا ؛ وذلك بأن نضع أ

، ونكون صفاً واحداً ضد أي مفسد سواء كان من الداخل أو الخارج 
  ال سيما ولھذه الدولة أعداء وحساد دينيون ودنيويون .

  
אאא  ( السعودية ) إن أرض التوحيد /

ا أرضكم وعليھا تغارون وعنھا تدافعون ، ولو لم ينالكم من نعمائھ
شيء ، وھي ليست أرض كل بدعي عنيد ، ولو تقلب في نعيمھا 

  صباح مساء؛ ألن كل بدعي يتمنى زوالھا لكونھا أرض سنة . 
وأھل البدع أعداء ألھل السنة أما أھل السنة فيتمنون بقاءھا 
ودوامھا لما يرون من ظھور التوحيد والسنة بھا فتراھم يألمون 

ئھا ووالتھا ، فھم يرون قوتھا قوة لمصابھا ، ويدعون هللا لھا ولعلما
  للسنة .
  

אאא  / بان بفضل هللا وتوفيقه أن المقدسي مفلس من كل

مع  ه ( نس ى كتاب ه يصدق عل د ، وأن ة التوحي ره لدول ي تكفي ة ف حج
يء ،  ى ال ش واھق عل ي الش ا يبن ه مم اً ) وأن رى طحن ة وال ن جعجع

                                                 
١אאאא

אאאא
Kא 
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ه الحق دم ه وأنه من الباطل الذي إذا قذف علي  غ
אאאא  .  

ده  ذي لمع عن د الغر ال ولكن واأسفاه على شباب اإلسالم والتوحي
ھذا الكتاب فأقبل عليه بنفس مسلّمة ، فسقط في شباك شبھات أحاطت 

ومما زاد إحكامھا عليه حماسته وعاطفته المفرطة به من كل جانب ، 
اء السنة  –مع قلة وعي وعلم شرعي ، فبھذا ساء ظنه بعلمائه   -علم

نت  ة أحس للتھم ، وثالث رى ض اء ، وأخ رت العلم نھم كف ة م ، فطائف
م  م بسبب جھلھ م  –الظن بھم ، لكنھا اعتقدت أنه مغرر بھ في زعمھ

  سات الشيطان وخدائعه .بفقه الواقع المبتدع إلى آخر تلبي –
أما آن لكم يا شباب اإلسالم أن تفيقوا وتعتبروا بما جرى ويجري 
اً  اذا جّرت الحماسات شرقاً وغرب روا م م أن تتفك ا آن لك حولكم ، أم
ه  ا علي حة م دركوا ص م أن ت ا آن لك لمين ، أم الم والمس ى اإلس عل

وز اني والف ين واأللب ن عثيم از واب ابن ب انيون ك اء الرب ان وآل العلم
اء  -رحم هللا حيھم وميتھم  –الشيخ والعباد  م علم اً فھ وھذا ليس غريب

  ، والعلماء أعلم الناس بما يرضي هللا ، ويرون بنوره.
  

وأؤكد أن دفاعي عن دولة التوحيد ليس معناه أنھا كاملة ال نقص 
ً ، ومبتغي الخير  فيھا ، كال . فإن النقص موجود ، لكن الناصح حقا

ً ، يكم ل النقص ويسد الخلل ، ويعرف لھذه الدولة المباركة صدقا
موجود ، بل ولم يوجد مثلھا في نصرة التوحيد المكانتھا وأنھا خير 
  والسنة منذ قرون .
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  الرد على كتاب ( ملة إبراهيم ) ألبي محمد المقدسيملحق:          
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
أما  سالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته                                         

  بعد،،،
ا الغالة يف التكفري كتاب أيب حممد  فإن من الكتب اليت يتناقلها ويتأثر 

ما بني جهل يعمي أو   -يف اجلملة  –إبراهيم ) وحال هؤالء الغالة  ة( مل املقدسي
ذا الكتاب وإال فإن  محاسة مهلكة تدمي أو اجلمع بينهما لذا ال يستغرب تأثرهم 

ذا الكتاب من أضعف الكتب ال إن  –تكفريية الضالة حجة وأوهاها قوة كما ستقنع 
 نفريالضالة تالكتب عند قراءة هذا الرد ، ومن أمهية الرد على أمثال هذه  –شاء اهللا 

ذا الفكر اخلارجي الضال عن هذا الفكر فيكون من باب الوقاية  وصد من مل يتأثر 
ذا الفكر الننت املفسد للدين  اليت هي أهم وأسهل بكثري من عالج من تشرب 

  والدنيا معاً .
  على طريقتني : –إن شاء اهللا  –وسيكون ردي 

  الطريقة األوىل/ الرد اإلمجايل .
  الثانية/ الرد املفصل .
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 الفصل األول 
  

  الرد اإلجمالي:
وأكثر  إن أكثر الكتاب قائم على احلماسة يف الرباء من الكفار واملشركني ،

ذا الصدد . وهذا حق وواجب ال ينازع فيه  النقول عن أئمة الدعوة النجدية السلفية 
ويتربأ منه فإن أبا حممد  ىالكافر الذي يعادلكن الذي ينازع فيه حتديد املشرك و 

  سيما دولة السعودية .أراد بذلك حكام املسلمني ال املقدسي الضال
أن عداء الكافر واجب فهذا مما ال وهذا هو حمل النزاع وأرض املعركة ال 

ينبغي اخلالف فيه وهو من أعظم شعائر الدين فيصر هذا اجلهول الظلوم لنفسه أن 
ينزل هذا االعتقاد اجملمع عليه على ما ال يصح تنزيله عليهم وهم حكام املسلمني 
 الذين كفرهم بغري مكفر شرعًا وهو احلكم بغري ما أنزل اهللا وأمور أخرى محاسية ال

شرعية لكن لكونه يف هذا الكتاب اهلزيل اخلاوي من  التدليل  مل يورد شيئًا من 
ذه املكفرات املبتدعات لذا أكتفي باإلحالة على ردي على كتابه  الشبهات لإلقناع 

وأشري  ) تبديد كواشف العنيد يف تكفريه لدولة التوحيدبـ( الكواشف اجللية  املسمى 
  : ١هاهنا إىل تنبيهني ضروريني

/ إن األصل إسالم وإميان املسلم سواء كان حاكمًا أو حمكوماً  التنبيه األول
وال خيرج من إسالمه وإميانه إال بيقني ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: ومن ثبت إميانه 

  ٢بيقني مل يزل ذلك عنه بالشك ؛ بل ال يزول إال بعد إقامة احلجة وإزالة الشبهة ا.هـ
                                                 

 من أراد التفصيل والمزيد فليرجع إلى كتابي تبديد كواشف العنيد . ١
 )٥٠١/  ١٢( الفتاوى مجموع ٢



  حيدتبـديـد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التو

   

٢٧٩ 

  ١لى القاعدة اجملمع عليها (اليقني ال يزول بالشك )وهذا التنبيه تفريع ع
فال  من املهم للغاية أن يعلم أن التكفري حق هللا ولرسوله التنبيه الثاني / 

: فلهذا كان أهل العلم  -رمحه اهللا  -   ابن تيمية  مدخل للحماسة والعاطفة فيه  قال
م ؛ ألن الكفر حكم والسنة ال يكفرون من خالفهم ، وإن كان ذلك املخالف يكفره

شرعي فليس لإلنسان أن يعاقب مبثله ، كمن كذب عليك وزىن بأهلك ليس لك أن 
تكذب عليه وتزين بأهله ألن الكذب والزنا حرام حلق اهللا تعاىل ، وكذلك التكفري حق 

   ٢اهللا تعاىل فال يكفر إال من كفره اهللا ورسوله ا.هـ
  وقال ابن القيم يف النونية :  

بالشرع يثبت ال بقول  رسـولـهر حـق اهللا مثالكف      
  فـالن

من كان رب العاملني      
 وعبده

قـد كفراه فذاك ذو 
  الكفران 

  
: اعلم أن احلكم على الرجل املسلم خبروجه  -رمحه اهللا  -وقال الشوكاين 

قدم من دين اإلسالم ، ودخوله يف الكفر ال ينبغي ملسلم يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن ي
                                                 

في إحكام اإلحكام فقال ابن دقيق العيد   على ھذه القاعدة اإلجماع ممن حكى ١
):  وكأن العلماء متفقون على ھذه القاعدة لكنھم يختلفون في كيفية ١١٧/  ١(

 استعمالھا ا.ھـ
):ھذه القاعدة مجمع عليھا وھي أن كل ١/١١١وقال القرافي في الفروق (

  م بعدمه ا.ھـمشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجز
) ومنهـاج السـنة ٣/٢٤٥وانظـر مجمـوع الفتـاوى (،  ٢٥٩الرد على البكري ص ٢
  ).٣/٢٤٨،٢٤٩) ، وانظر الفصل البن حزم ( ٥/٩٢،٢٤٤(
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عليه إال بربهان أوضح من مشس النهار ، فإنه قد ثبت يف األحاديث الصحيحة املروية 
ا أحدمها ، هكذا  من طريق مجاعة من الصحابة أن من قال ألخيه: يا كافر فقد باء 
يف الصحيح ويف لفظ آخر يف الصحيحني وغريمها: " من دعا رجًال بالكفر أو قال: 

فقد كفر  "لصحيح :أي رجع ، ويف لفظ يف ا "عليه  و اهللا وليس كذلك إال حارعد
ففي هذه األحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكرب  واعظ عن التسرع  " أحدمها

  -مث قال  -يف التكفري 

فإن اإلقدام على ما فيه بعض البأس ال يفعله من يشح على دينه ، وال 
خيشى على نفسه إذا أخطأ  يسمح به فيما ال فائدة فيه وال عائدة ، فكيف إذا كان

   ١أن يكون يف عداد من مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كافراً ا.هـ
  

  الذيندليل على كفر ويف هذا الكتاب اخلاوي مل يأت مؤلفه املقدسي ب
إن  –كفرهم من حكام املسلمني ، لذا هو من أضعف الكتب التكفريية الضالة حجة 

شعل احلماسة ملن اقتنع بفكره الضال لكنه ليس فهو كتاب ي -كان عندهم حجة
مقنعًا وال قائمًا على أدلة لذا الذين يتأثرون به هم  ذووا احلماسة ممن هم  يف سن 

أو جتاوزها قليًال   مالشباب السيما الصغار منهم ممن مل يتجاوز العشرين من عمره
بنور الوحي وأحيط  إال من كان فطنًا وأبعد غشاوة العاطفة عن عقله وبصريته وتنور

  بعناية التوفيق من اهللا .
ذا الكتاب ضعيف جدًا بل لعله ال يستطيع إكمال قراءته ولو  فإن تأثره 
أكمله لعاش دهرًا عيشة تعجب من أمثال هذا الكتاب والكاتب واملتأثرين به . وإن 

 –أيت فيما ر  –شبهات هؤالء التكفريين اهلزيلة يف تكفري حكام املسلمني ال تتجاوز 
                                                 

  ) .  ٤/٥٧٨كتاب السيل الجرار ( ١
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ا واجلواب عليها يف كتايب (  مخس شبهات أساسية وتتبعها شبهات تفريعية  أورد
  تبديد كواشف العنيد يف تكفريه لدولة التوحيد ) فأكتفي باإلحالة عليه .
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 الفصل الثاني 
  

   :الرد المفصل
 أنه خرج عن ذلك لكون الكتاب كله إال قليًال قائمًا على ما تقدم ذكره إال

قليًال فوقع يف زالت وأخطاء متفرقات أردت التنبيه عليها يف هذا الفصل وهو الرد 
  املفصل .

/ الدمج بني كالم أئمة الدعوة النجدية السلفية وكالم سيد الخطأ األول
، وهذا دمج بني دعوتني متناقضتني بني دعوة  ١قطب الثوري السباب للصحابة 

ودعوة خلفية ثورية وهي دعوة سيد  –عوة أئمة الدعوة النجدية وهي د –سلفية أثرية 
قطب وهذا اجلمع بني الدعوتني مجع بني املشرق واملغرب وطريقته يف هذا الدمج 
والرتكيب بني الدعوتني طريقة خبيثة ماكرة يراد من ورائها ترويج أفكار سيد قطب 

ة السلفية  ، وذلك أن دعوة الثورية باسم الغرية والتمسك بدعوة أئمة الدعوة النجدي
 من اليهود والنصارى أو تكفري نيأئمة الدعوة قائمة على تكفري املشركني األصلي

املسلم الذي تلبس بالشرك األكرب باإلمجاع كالذبح والنذر لغري اهللا بعد قيام احلجة 
على هذا املعني ، وهذا حق فإن املسلم قد يكفر بعد إسالمه كما يف البخاري عن 

قال:" من بدل دينه فاقتلوه " فمن بدل دين اإلسالم  عباس أن رسول اهللا ابن 
بدين غري اإلسالم فإنه يقتل ويسمى مرتداً ويف الصحيحني عن عبد اهللا بن عمر قال 

" فدل هذا على أن  أيما رجل قال ألخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما :" قال 

                                                 
 كما سيأتي نقل بعض أخطائه وضالالته . ١
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أن املذموم هو التكفري بغري حق للذي مل التكفري حبق يتوجه إىل الذي تلبس بالكفر و 
يتلبس بالكفر أو تلبس به لكن مل تقم عليه احلجة ، ألجل هذا  كفر الصحابة 
بإمجاعهم املرتدين الذين امتنعوا عن دفع الزكاة، وعلماء أهل السنة من املذاهب 
ه األربعة جممعون على تكفري املعني حبق  لذا عقدوا باب حكم املرتد يف كتب الفق
  وهو الرجل الذي يكفر بعد إسالمه عند ارتكابه ملكفر لكن بعد قيام احلجة عليه .

وقد عارض هذا اجملمع عليه طائفة ضالة وقالوا ال يكفر املسلم لفعل الشرك 
األكرب كالذبح لغري اهللا والنذر والدعاء ، وخالفوا يف ذلك إمجاع الصحابة وإمجاع أهل 

د ، وقد رد على أمثال هؤالء اإلمام اجملدد املصلح العلم ملا عقدوا باب حكم املرت
يف كتاب له مفيد للغاية بعنوان (   –رمحه اهللا رمحة واسعة  –حممد بن عبد الوهاب 

كشف الشبهات ) فقرر فيه معتقد أهل السنة وهو أن الرجل قد يكفر بعد إسالمه 
ِمِهْم ) وقال  (َال تـَْعَتِذُروا َقْد  واستدل باألدلة املقنعة كقوله تعاىل (وََكَفُروا بـَْعَد ِإْسَال 

  َكَفْرُمتْ بـَْعَد ِإميَاِنُكْم ) 
لكن ينبغي التنبه إىل أن أئمة الدعوة النجدية السلفية كبقية أهل العلم من 

  أهل السنة ال يكفرون إال من مجع بني أمرين:
  أن يفعل مكفراً جممعاً عليه . األمر األول/

، رمحه اهللا تعاىل، عما يقاتل عليه؟ وعما سئل الشيخ: حممد بن عبد الوهاب
  يكفر الرجل به؟ فأجاب:

أركان اإلسالم اخلمسة، أوهلا الشهادتان، مث األركان األربعة، فاألربعة إذا أقر 
اونا، فنحن وإن قاتلناه على فعلها، فال نكفره برتكها. والعلماء اختلفوا  ا، وتركها 
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وال نكفر إال ما أمجع عليه العلماء كلهم،  يف كفر التارك هلا كسال من غري جحود،
  ١وهو: الشهادتان. ا.هـ
/ أن تقوم احلجة على املعني بأن هذا الفعل كفر خمرج من امللة األمر الثاين

  فيصر بعد ذلك على فعله .
قال أبناء الشيخ حممد بن عبد الوهاب ومحد بن ناصر وهم جييبون على 

بد الوهاب مع التكفري يقول السائل بلغنا سؤال حيكون فيه حال اإلمام حممد بن ع
أنكم  تكفرون أناسًا من العلماء من املتقدمني مثل ابن الفارض وغريه وهو مشهور 
بالعلم من أهل السنة فأجابوا : ما ذكرت أنا نكفر ناسًا من املتقدمني وغريهم فهذا 

ستقيم ، كما من البهتان الذي أشاعه عنا أعداؤنا ليجتالوا به الناس عن الصراط امل
نسبوا إلينا غري ذلك من البهتان أشياء كثرية وجوابنا عليها أن نقول : سبحانك هذا 

قامت عليه احلجة  رجال عرف الحق وأنكره بعدماتان عظيم ، وحنن ال نكفر إال 
ودعي إليه فلم يقبل ال ومترد وعاند وما ذكر عنا أنا نكفر غري من كانت هذه حاله 

  ٢ا.هـ فهذا كذب علينا  
م اليكفرون إال من قامت عليه احلجة بأن بانت له وأصر  فقد صرحوا بأ

  عناداً على ترك احلق  بأن مترد وعاند .
بل والذي رفع السماء وبسط األرض إن دعوة أئمة الدعوة النجدية مغايرة 

  لدعوة سيد قطب، بل لو أدركوا سيد قطب لضللوه وبدعوه .

                                                 
  )١٠٢/  ١(  النجدية األجوبة في السنية الدرر ١
  ) ٢/٢٠(الدرر السنية  ٢
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عض أقوال سيد قطب املوبقة ال كلها ، وإليك الربهان على هذا بذكر ب
وتشنيع أئمة الدعوة النجدية السلفية عليها ليظهر لك أن أبا حممد املقدسي من 

  أجهل الناس معرفة بكالم أئمة الدعوة النجدية .
  

وهذه العقائد خالف فيها سيد قطب السلف وأئمة املسلمني ومنهم أئمة 
ثق من كتبه ، مث أعقبه بنقل تقرير ألحد أئمة الدعوة النجدية السلفية فأنقل كالمه املو 

ذا أن سيد  الدعوة موافقًا إلمجاع السلف على خالف تقرير سيد قطب ألثبت 
  قطب خمالف ليس ألئمة الدعوة فحسب بل ألئمة اإلسالم مجيعاً . 

 
  القرآن: /له عبارات ظاهرها القول خبلق العقيدة األوىل الضالة الكفرية

الشأن يف خلق اهللا  قرآن:"والشأن يف هذا اإلعجاز هوقال متحدثًا عن ال
  ١ مجيعاً وهو مثل صنع اهللا يف كل شيء وصنع الناس " 

 وقال بعد أن تكلم عن احلروف املقطعة: " ولكنهم ال ميلكون أن يؤلفوا منها

  ٢مثل هذا الكتاب، ألنه من صنع اهللا ال من صنع إنسان"  
هللا سبحانه، كما يقسم بالقرآن ذي وهذا احلرف "صاد" يقسم به ا وقال : 

  ٣احلرف من ُصنعة اهللا فهو موجده، موجده صوتاً يف حناجر البشر "  الذكر، وهذا
   ٤كاألرض والسماوات " وقال : " إن القرآن ظاهرة كونية

                                                 
  )١/٣٨( القرآن ظالل  ١
  )٥/٢٧١٩( القرآن ظالل  ٢
  )٥/٣٠٠٦(تفسري سورة ص  ٣
  )٤/٢٣٢٨( القرآن ظالل  ٤
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وهذا التقرير الضال هلذه العقيدة الفاسدة املخالفة إلمجاع السلف ردها أئمة 
اق بن عبد الرمحن يف بيان عقيدة الشيخ ابن عبد الدعوة ففي رسالة الشيخ إسح

الوهاب وأخباره وأحواله:" ويربأ من رأي اجلهمية القائلني خبلق القرآن، وحيكي 
  ١تكفريهم عن مجهور السلف، أهل العلم واإلميان. " 

وقال الشيخ حممد بن عبداللطيف: ونعتقد أن القرآن كالم اهللا، منزل غري 
عود وأن اهللا تكلم به حقيقة، ومسعه جربيل من الباري سبحانه خملوق، منه بدأ وإليه ي

ونزل به على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال نقول بقول األشاعرة، وال غريهم من 
  ٢أهل البدع ا.هـ

  
/ طعنُه يف نيب اهللا موسى عليه السالم بعد العقيدة الثانية الضالة الكفرية  

  نبوته.
املزاج ... وهنا يبدو  ثال للزعيم املندفع العصيبقال : " لنأخذ موسى إنه م

التعصب القومي ، كما يبدو االنفعال العصيب . وسرعان ما تذهب هذه الدفعة 
العصيبة فيثوب إىل نفسه شأن العصبيني ... " فأصبح يف املدينة خائفاً يرتقب " وهو 

 كل حركة ، وتلك مسةتوقع للشر يف  تعبري مصور هليئة معروفة: هيئة املتفزع امللتفت امل
العصبيني أيضاً. ومع هذا ومع أنه قد وعد أنه لن يكون ظهريًا للمجرمني فلننظر ما 
يصنع إنه ينظر " فإذا الذي استنصره باألمس يستصرخه " مرة أخرى على رجل آخر 
" قال له موسى إنك لغوي مبني " ولكنه يهم بالرجل كما هم باألمس وينسيه 

غفاره وندمه وخوفه وترقبه لوال أن يذكره من يهم به لفعلته ... التعصب واالندفاع است

                                                 
  )٥١٤/  ١( النجدية األجوبة يف السنية الدرر  ١
٥٧٢/ ١(  ٢(  
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فلندعه هنا لنلتقي به يف فرتة ثانية من حياته بعد عشر سنوات ، فلعله قد هدأ وصار 
  رجًال هادئ الطبع حليم النفس .

كال فها هو ذا ينادي من جانب الطور األمين : أن ألق عصاك فألقاها فإذا 
يراها حىت يثب جريًا ال يعقب وال يلوي إن الفىت العصيب هي حية تسعى وما كاد 

نفسه ولو أنه قد صار رجًال ، فغريه كان خيلف نعم ولكن لعله كان يبتعد منها ويقف 
  ليتأمل هذه العجيبة الكربى .

  مث لندعه مرة أخرى ماذا يصنع الزمن يف أعصابه .
م إىل البحر ، لقد انتصر على السحرة وقد استخلص بين إسرائيل ، وعرب 

مث إىل ميعاد ربه على الطور ، وإنه لنيب . ولكن ها هو يسأل ربه سؤاًال عجيبًا ( قَاَل 
َربِّ أَِرِين أَْنظُْر ِإلَْيَك قَاَل َلْن تـَرَاِين َوَلِكِن اْنظُْر ِإَىل اْجلََبِل فَِإِن اْستَـَقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف 

(  فـََلمَّا  -بله أعصاب موسى  –عصاب إنسانية تـَرَاِين ) مث حدث ما مل حتتمله أية أ
َجتَلَّى َربُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه دَكًّا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا فـََلمَّا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنَك تـُْبُت ِإلَْيَك 

  َوأَنَا َأوَُّل اْلُمْؤِمِنَني ) عودة العصيب يف سرعة واندفاع .
ذوا هلم عجًال إهلًا ، ويف يده األلواح اليت مث هاهو ذا يعود وجيد قومه قد اخت

أوحاها اهللا إليه ، فما يرتيث وما يين (َوأَْلَقى اْألَْلَواَح َوَأَخَذ ِبَرْأِس َأِخيِه َجيُرُُّه ِإلَْيِه ) وإنه 
نَـُؤمَّ َال تَْأُخْذ بِِلْحَيِيت  ليمضي منفعًال يشد رأس أخيه وحليته وال يسمع له قوًال ( قَاَل يـَبـْ

َال ِبَرْأِسي ِإينِّ َخِشيُت َأْن تـَُقوَل فـَرَّْقَت بـَْنيَ َبِين ِإْسرَائِيَل وَملَْ تـَْرُقْب قـَْوِيل) وحني يعلم وَ 
أن السامري هو الذي فعل الفعلة يلتفت إليه مغضبًا ويسأله مستنكرًا حىت إذا علم 

َال ِمَساَس َوِإنَّ َلَك َمْوِعًدا َلْن سر العجل (قَاَل فَاْذَهْب فَِإنَّ َلَك ِيف اْحلََياِة َأْن تـَُقوَل 
ًفا) ُختَْلَفُه َواْنظُْر ِإَىل ِإهلََِك الَِّذي ظَْلَت َعَلْيِه َعاِكًفا لَُنَحرِّقـَنَُّه ُمثَّ لَنَـْنِسَفنَُّه ِيف اْلَيمِّ َنسْ 

  هكذا يف حنق ظاهر وحركة متوترة .
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ر كهًال فلندعه سنوات أخرى . لقد ذهب قومه يف التيه وحنسبه قد صا
حينما افرتق عنهم ولقي الرجل الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه مما آتاه اهللا علماً ، 
وحنن نعلم أنه مل يستطع أنه يصرب حىت ينبئه بسر ما يصنع مرة ومرة ومرة فافرتقا ..! 
تلك شخصية موحدة بارزة ومنوذج إنساين واضح يف كل مرحلة من مراحل القصة 

  ١مجيعاً ا.هـ 
لكالم السيئ املتضمن استنقاصًا لكليم اهللا ورسوله ومصطفاه موسى وهذا ا

 - رمحه اهللا-قال الشيخ العالمة عبدالعزيز بن باز  ٢عليه السالم ردة وكفر مستقل
  معلقاً على كالم سيد هذا:"االستهزاء باألنبياء ردَّة مستقلة ".

سب نبينا  قال اإلمام ابن تيمية: واحلكم يف سب سائر األنبياء كاحلكم يف 
، فمن سب نبيًا مسمى بامسه من األنبياء املعروفني كاملذكورين يف القرآن أو موصوفاً 
بالنبوة، مثل أن يذكر حديثًا أن نبيًا فعل كذا أو قال كذا ، فيسب ذلك القائل أو 
الفاعل ، مع العلم بأنه نيب ، وإن مل يعلم من هو ، أو يسب نوع األنبياء على 

م واجب عمومًا ، وواجب  اإلطالق ، فاحلكم يف هذا كما تقدم ؛ ألن اإلميان 
اإلميان خصوصًا مبن قصه اهللا علينا يف كتابه ، وسبهم كفر وردة إن كان من مسلم ، 

 وحماربة إن كان من ذمي . 

وقد تقدم يف األدلة املاضية ما يدل على ذلك بعمومه لفظًا أو معىن ، وما 
ن أكثر كالم الفقهاء إمنا فيه ذكر من سب نبينا ، أعلم أحدًا فرق بينهما ، وإن كا

فإمنا ذلك ملسيس احلاجة إليه ، وأنه وجب التصديق له والطاعة له مجلة وتفصيًال، وال 
ريب أن جرم سابه أعظم من جرم ساب غريه ، كما أن حرمته أعظم من حرمة غريه 

                                                 
  .  ٢٠٠التصوير الفين يف القرآن ص  ١
  . السمعية بالرياض سيد قطب: تسجيالت منهاج السنة من شريط أقوال العلماء يف مؤلفات ٢
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م كا فر حمارب حالل الدم ، وإن شاركه سائر إخوانه من النبيني واملرسلني يف أن سا
 ١ا.هـ

وألئمة الدعوة النجدية كالم يف كفر ساب رسولنا صلى اهللا عليه وسلم  وقد 
تقدم أنه ال فرق بني رسولنا وال غريه من املرسلني بال خالف كما أفاده اإلمام ابن 

  تيمية.
قال الشيخ عبد اهللا بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب: فتأمل رمحك اهللا:  

ن راهويه، ونقله اإلمجاع على أن من سب اهللا، أو سب رسوله، أو كالم إسحاق ب
دفع شيئا مما أنزل اهللا، أنه كافر، وإن كان مقرا بكل ما أنزل اهللا، يتبني لك: أن من 
تلفظ بلسانه بسب اهللا تعاىل، أو سب رسوله، فهو كافر مرتد عن اإلسالم، وإن أقر 

يقصد معناه بقلبه، كما قال الشافعي:  جبميع ما أنزل اهللا، وإن كان هازال بذلك مل
من هزل بشيء من آيات اهللا فهو كافر، فكيف مبن هزل بسب اهللا، أو سب رسوله 

  ٢صلى اهللا عليه وسلم؟ ا.هـ
 

  :عنهم /طعن سيد قطب يف مجلة من الصحابة رضي اهللالعقيدة الثالثة الضالة البدعية
  وإليك ذكر هذا طعناً طعناً 

رضي اهللا عنه  ن منيل إىل اعتبار خالفة علي/ قال سيد قطب: و حن١
  ٣بينهما. ا.هـ امتداداً طبيعياً خلالفة الشيخني قبله، و أن عهد عثمان كان فجوةً 

                                                 
  )٣/١٠٤٨الصارم (  ١
  )١٨٠/  ١٠الدرر السنية يف األجوبة النجدية (  ٢
  . ٢٠٦ص االجتماعيةالعدالة   ٣
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ا مع ذمها وهذه طريقة أهل  و معىن هذا إنكار خلالفة عثمان أو اإلقرار 
  - عنهرضي اهللا –البدع من الرافضة يف التنقص خلالفة ذي النوريني عثمان بن عفان 

ما أعرف منه بدخائل  / قال : إن معاوية وزميله٢ َعْمرًا مل يغلبا عليًا أل
ما طليقان يف  النفوس، وأخرب منه بالتصرف النافع يف الظرف املناسب. ولكن أل

اختيار وسائل الصراع. وحني يركن  استخدام كل سالح، وهو مقيد بأخالقه يف
والرشوة وشراء الذمم ال ميلك علٌي  عة والنفاقمعاوية وزميله إىل الكذب والغش واخلدي

ويفشل، وإنه لفشل أشرف من  أن يتدىل إىل هذا الدرك األسفل فال عجب ينجحان
     ١ا.هـ  كل جناح

معلقاً على هذا الكالم: " كالٌم قبيح،  قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا
وقال عن هذه الكتب: " العاص".  هذا كالٌم قبيح، سب ملعاوية، و سب لعمرو بن

   ٢ينبغي أن متزق "
عنه، قال:" أبو سفيان هو ذلك  /تكفريه للصحايب أيب سفيان رضي اهللا٣

التاريخ، والذي مل  الرجل الذي لقي اإلسالم منه واملسلمون ما حفلت به صفحات
إميان القلب  ُيسِلم إال وقد تقررت غلبة اإلسالم، فهو إسالم الَشفة واللسان ال

  . ٣ان ، وما نفذ اإلسالُم إىل قلب ذلك الرجل"والوجد
وألئمة الدعوة النجدية كالم كبقية أئمة اإلسالم يف إنكار وتضليل من سب  

الصحابة : سئل الشيخ عبد اهللا بن الشيخ حممد، رمحهما اهللا: من سب الصحابه هل 
ه يكفر أو يفسق ؟ وما الدليل على ذلك؟ فأجاب: فسقه ال خالف فيه، لقوله علي

                                                 
  . ٢٤٢كتب وشخصيات ص  ١
 . سيد قطب: تسجيالت منهاج السنة بالرياض من شريط أقوال العلماء يف مؤلفات ٢
  هـ)١٣٧١املسلمون (العدد الثالث سنة  جملة ٣
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        ١السالم: " سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر " ا.هـ
            

 
  /تأويل سيد قطب آليات االستواء باهليمنة . العقيدة الرابعة الضالة املبتدعة

كله (على العرش استوى) واالستواء على  قال: وهو املهيمن على الكون
  ٢العرش كناية عن غاية السيطرة واالستعالء ا.هـ

زيز بن باز رمحه اهللا معلقًا على كالمه هذا: معناه إنكار الشيخ عبدالع قال
وهو العلو على العرش وهذا باطل يدل على أنه مسكني ضائع يف  االستواء املعروف

  ٣التفسري"
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن : وقد جرى بيين وبينك، يف مسألة 

دتنا يف ذلك قول الشاعر: االستواء مذاكرة، وقلت يل إن معىن استوى: استوىل، وأنش
قد استوى بشر على العراق... البيت. فأخربت بكالمك بعض مشائخنا، فعجب 

  ٤منه، وقال: هذا قول باطل مردود بوجوه كثرية ... ا.هـ
  

/ دعوة سيد قطب للخروج على السلطان ومن ذلك العقيدة اخلامسة الضالة
  - عنهرضي اهللا -ثناؤه على قتلة ذي النوريني عثمان بن عفان

                                                 
  )٢٥١/  ١٠(النجدية  األجوبة يف السنية ررالد  ١
  . ) عند قوله تعاىل (الرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى)٤/٢٣٢٨( طه تفسريه سورة  ٢
  .العلماء يف مؤلفات سيد قطب: تسجيالت منهاج السنة بالرياض من شريط أقوال ٣
  )٥٠٣/  ١( النجدية األجوبة في السنية الدرر ٤
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والباطل،  قال: وأخريًا ثارت الثّائرة على عثمان، واختلط فيها احلق -١
األمور بروح  واخلري والّشر. ولكن البدَّ ملن ينظر إىل األمور بعني اإلسالم، ويستشعر

    ١اإلسالم، أن يقرر أّن تلك الّثورة يف عمومها كانت ثورًة من روح اإلسالم ا.هـ
ا، واستبداهلا  مؤسسة على قواعد اإلسالم يفقال : وإقامة حكومٍة  -٢ مكا

يف ُقطٍر دون  ا.. وهذه املهمة..مهمة إحداث انقالب إسالمي عام غري منحصر
الشامل يف  قطر، بل مما يريده اإلسالم ويضعه نصب عينيه، أن َحيُدث هذا االنقالب

إال أنه ال  بصرهمجيع املعمورة، هذه غايته العليا ومقصده األمسى، الذي يطمح إليه ب
 مندوحة للمسلمني أو أعضاء احلزب اإلسالمي عن الشروع يف مهمتهم بإحداث

ا ا.هـ    ٢االنقالب املنشود والسعي وراء تغيري نُُظم احلكم يف بالدهم اليت يسكنو
لتصرفات الناس من خالل هذه  قال : ال بدَّ من إدراك البواعث احلقيقية -٣

باحلوادث والتطورات واالنقالبات،  ، وعالقة هذه البواعثاحلياة التارخيية اإلسالمية
  ٣اإلسالمية و ما فيها من روح ثورية... ا.هـ وال بدَّ من ربط هذا كله بطبيعة العقيدة

وهذا الفكر الثوري اخلارجي الذي يقرره وميجده ويدعو إليه سيد قطب 
عالمة عبد اللطيف بن ومنهم أئمة الدعوة قال الشيخ ال ٤خمالف ملا عليه أئمة اإلسالم

  : -رمحه اهللا –عبد الرمحن بن حسن 
ومل يدر هؤالء املفتونون، أن أكثر والة أهل اإلسالم، من عهد يزيد بن 

قد وقع منهم ما  -حاشا عمر بن عبد العزيز، ومن شاء اهللا من بين أمية  -معاوية 
                                                 

 ١٦٠اعية صالعدالة االجتم  ١
  )٣/١٤٥١( القرآن ظالل  ٢
  ٢١٠العدالة االجتماعية ص  ٣
راجع كتابي (تبديد كواشف العنيد) تجد النقوالت  عن العلماء في إنكار ھذا  ٤

 االعتقاد .
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اإلسالم؛ ومع ذلك وقع من اجلراءة، واحلوادث العظام، واخلروج والفساد يف والية أهل 
فسرية األئمة األعالم، والسادة العظام معهم، معروفة مشهورة، ال ينزعون يدًا من 

  طاعة، فيما أمر اهللا به ورسوله، من شرائع اإلسالم وواجبات الدين.
وأضرب لك مثًال باحلجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره يف األمة 

، وانتهاك حرمات اهللا، وقتل من قتل من بالظلم والغشم، واإلسراف يف سفك الدماء
سادات األمة، كسعيد بن جبري، وحاصر ابن الزبري وقد عاذ باحلرم الشريف، واستباح 
احلرمة، وقتل ابن الزبري، مع أن ابن الزبري قد أعطاه الطاعة، وبايعه عامة أهل مكة 

  واملدينة واليمن، وأكثر سواد العراق.
ولده عبد امللك، ومل يعهد أحد من  واحلجاج نائب عن مروان، مث عن

اخللفاء إىل مروان، ومل يبايعه أهل احلل والعقد، ومع ذلك مل يتوقف أحد من أهل 
العلم يف طاعته، واالنقياد له فيما تسوغ طاعته فيه، من أركان اإلسالم وواجباته. 
وكان ابن عمر ومن أدرك احلجاج من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال 

نازعونه، وال ميتنعون من طاعته، فيما يقوم به اإلسالم، ويكمل به اإلميان. وكذلك ي
من يف زمنه من التابعني، كابن املسيب، واحلسن البصري، وابن سريين، وإبراهيم 
التيمي، وأشباههم ونظرائهم من سادات األمة. واستمر العمل على هذا بني علماء 

مرون بطاعة اهللا ورسوله، واجلهاد يف سبيله مع كل األمة، من سادات األمة وأئمتها، يأ
  إمام بر أو فاجر، كما هو معروف يف كتب أصول الدين والعقائد.

وكذلك بنو العباس، استولوا على بالد املسلمني قهراً بالسيف، مل يساعدهم 
أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقًا كثرياً، ومجًا غفريًا من بين أمية وأمرائهم 

م، وقتلوا ابن هبرية أمري العراق، وقتلوا اخلليفة مروان؛ حىت نقل أن السفاح قتل ون وا
يف يوم واحد حنو الثمانني من بين أمية، ووضع الفرش على جثثهم، وجلس عليها، 
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ودعا باملطاعم واملشارب؛ ومع ذلك فسرية األئمة، كاألوزاعي، ومالك، والزهري، 
اح، مع هؤالء امللوك، ال ختفى على من له مشاركة والليث بن سعد، وعطاء بن أيب رب

  يف العلم واطالع.
والطبقة الثانية من أهل العلم، كأمحد بن حنبل، وحممد بن إمساعيل، وحممد 
م، وقع يف عصرهم من  بن إدريس، وأمحد بن نصر، وإسحاق بن راهويه، وإخوا

ذلك، وامتحنوا فيه،  امللوك ما وقع، من البدع العظام، وإنكار الصفات، ودعوا إىل
وقتل من قتل، كأمحد بن نصر؛ ومع ذلك فال يعلم أن أحداً منهم نزع يداً من طاعة، 

 ١وال رأى اخلروج عليهم ا.هـ

  
وأؤكد أن مراد املقدسي الضال وأمثاله من هذا الدمج ترويج فكر سيد قطب 

م ينقلون كال م أئمة الدعوة اخلارجي بلباس أئمة الدعوة النجدية وطريقتهم يف ذلك أ
يف الرباءة والعداء من الكفار واملشركني األصلني أو الذين تلبسوا بالكفر اجملمع عليه 
مع قيام احلجة ، مث ينزلونه على من يريدون تكفريه ممن ال يكفرهم أئمة الدعوة  
م ال  كتكفري حكام املسلمني فيستشهدون يف أمثال هذا بأقوال سيد قطب أل

و إمامهم ومقدمهم يف هذا التكفري فمن ال يدري يظن الدعوتني جيدون إال كالمه فه
بل إن الشرك األكرب عند سيد  –كما تقدم   –واحدة ، واألمر على خالف هذا متاماً 

قطب غري الشرك األكرب عند أئمة الدعوة السلفية وعلماء املسلمني فعند سيد قطب 
 كلمة التوحيد احلكم أعظم الشرك األكرب الذي من أجله أرسلت الرسل وهو معىن

بغري ما أنزل اهللا ، أما عند أئمة الدعوة فأعظم الشرك األكرب وهو الذي من أجله 

                                                 
  )٣٧٨/  ٨الدرر السنية يف األجوبة النجدية (  ١
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أرسلت الرسل صرف العبادة لغري ومعىن كلمة التوحيد يرجع هلذا و ال جيعلون جمرد 
  احلكم بغري ما أنزل اهللا كفراً وشركاً أكرب .

  
  :ريرات أئمة الدعوة إليك تقريرات سيد قطب الضال في هذا ثم تق

قال سيد قطب : ولكنهم ما كانوا يرتبون على هذه احلقيقة نتائجها 
املنطقية؛ بإفراد اهللا سبحانه باحلاكمية فيما ميلك ، وعدم التصرف فيه إال بإذن اهللا 
م باجلاهلية! فكيف مبن  ذا اعتربوا مشركني ، ومسيت حيا وحده وشرعه . . و

ا هم بأنفسهم؟! خيرجون احلاكمية يف أمره م كله من اختصاص اهللا سبحانه؛ ويزاولو
م؟ ال بد من إعطائهم صفة أخرى غري الشرك . .  مباذا يوصفون ومباذا توصف حيا
فهو الكفر والظلم والفسق كما يقرر اهللا سبحانه . . أيًا كانت دعواهم يف اإلسالم 

  ١وأياً كانت الصفة اليت تعطيها هلم شهادات امليالد! ا.هـ
  

جعل شرك كفار قريش ألجل احلكم بغري ما أنزل اهللا وهذا مجع بني الغلو يف 
  احلاكمية واجلهل بواقع كفار قريش .

وال يف عدم  -سبحانه  - وقال: ومل يكن شرك العرب متمثال يف إنكار اهللا  
معرفتهم احلقيقة . . إمنا كان يتمثل ، أكثر ما يتمثل ، يف عدم إخالصهم العبودية 

م وشرائعهم من غريه؛ وهو ما مل يكن متفقًا مع إقرارهم له؛ و  ذلك بتلقي منهج حيا
وكذلك قوله حلكيم بن حزام وقد  - مث قال  - بألوهية اهللا ومعرفتهم حلقيقته . . . 

كال واهللا ال نرجع حىت حيكم « جاءه رسوال من عتبة بن ربيعة لريجع عن القتال : 
  »!اهللا بيننا وبني حممد 

                                                 
  )٤٨٣/  ٢( القرآن ظالل ١
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تصورهم للحقيقة اإلهلية ، واستحضارهم هلا يف كل مناسبة . ومل  فهكذا كان
م ال يعرفون اهللا؛ أو ال يعرفون أنه ما ألحد باهللا من طاقة ، أو ال  يكن أمرهم أ
يعرفون أنه هو الذي حيكم ويفصل بني اجلبهتني حيث ال راد حلكمه! إمنا كان 

م و  شرائعهم من غري اهللا ، الذي شركهم احلقيقي يتمثل ابتداء يف تلقي منهج حيا
يعرفونه ويعرتفون به على هذا النحو . . األمر الذي يشاركهم فيه اليوم أقوام يظنون 

م مسلمون  م مهتدون على دين   -على دين حممد  -أ كما كان املشركون يظنون أ
« يستفتح على اهللا فيقول :  -وهو أبو جهل  -أبيهم إبراهيم! حىت لكان أبو جهل 

ويف رواية : اللهم أضل الفريقني وأقطعهما  -م أقطعنا للرحم وآتانا مبا ال يعرف الله
  »!فأحنه الغداة  -للرحم 

ا ، فما كان ذلك قط العتقادهم  م يعبدو فأما تلك األصنام اليت عرف أ
ولقد صرح القرآن الكرمي حبقيقة تصورهم  -سبحانه  -بألوهية هلا كألوهية اهللا 

بسبب تقدميهم الشعائر هلا يف قوله تعاىل : ( َوالَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدونِِه االعتقادي فيها و 
  َأْولَِياَء َما نـَْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيـَُقرِّبُونَا ِإَىل اللَِّه زُْلَفى ) 

فهذا كان مبلغ تصورهم هلا . . جمرد شفعاء عند اهللا . . وما كان شركهم  
الم من أسلم منهم متمثال يف جمرد التخلي عن احلقيقي من هذه اجلهة؛ وال كان إس

ذه األصنام . وإال فإن احلنفاء ، الذين اعتزلوا عبادة األصنام هذه  االستشفاع 
وقدموا الشعائر هللا وحده ما اعتربوا مسلمني! إمنا متثل اإلسالم يف االعتقاد والشعائر 

يف أي  -انه باحلاكمية وإفراد اهللا سبحانه باحلاكمية . والذين ال يفردون اهللا سبح
هم مشركون . ال خيرجهم من هذا الشرك أن يكون اعتقادهم  -زمان ويف أي مكان 

وال أن يقدموا الشعائر هللا وحده . . فإىل هنا  -جمرد اعتقاد  -أن ال إله إال اهللا 
إمنا يعترب الناس مسلمني حني  -يكونون كاحلنفاء الذين مل يعتربهم أحد مسلمني 
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ت السلسلة ، أي حني يضمون إىل االعتقاد والشعائر ، إفراد اهللا سبحانه يتمون حلقا
باحلاكمية ، ورفضهم االعرتاف بشرعية حكم أو قانون أو وضع أو قيمة أو تقليد مل 
يصدر عن اهللا وحده . . وهذا وحده هو اإلسالم ، ألنه وحده مدلول شهادة : أن 

رف هذا املدلول يف االعتقاد اإلسالمي ويف ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا؛ كما ع
الواقع اإلسالمي سواء! . . مث أن يتجمع هؤالء الذين يشهدون أن ال إله إال اهللا على 
ذا املدلول يف جتمع حركي بقيادة مسلمة وينسلخوا من التجمع اجلاهلي  هذا النحو و

  وقيادته اجلاهلية!
فال ختدعهم » مسلمني « كونوا وهذا ما ينبغي أن يتبينه الذين يريدون أن ي

م مسلمون اعتقادا وتعبدًا . فإن هذا وحده ال جيعل  عن حقيقة ما هم فيه خدعة أ
م يفردون اهللا سبحانه باحلاكمية ، ويرفضون » مسلمني « الناس  ما مل يتحقق هلم أ

  حاكمية العبيد ، وخيلعون والءهم للمجتمع اجلاهلي ولقيادته اجلاهلية . 
من املخلصني الطيبني ختدعهم هذه اخلدعة . . وهم يريدون  إن كثريا

ألنفسهم اإلسالم ولكنهم ُخيدعون عنه . فأوىل هلم أن يستيقنوا صورة اإلسالم 
« احلقيقية . . والوحيدة . . وأن يعرفوا أن املشركني من العرب الذين حيملون اسم 

كما   - يعرفون اهللا حبقيقته مل يكونوا خيتلفون عنهم يف شيء! فلقد كانوا » املشركني 
ال يف  -ويقدمون له شفعاء من أصنامهم . وكان شركهم األساسي يتمثل  -تبني 

  ١ولكن يف احلاكمية! ا.هـ -االعتقاد 
  

                                                 
 )٣٨٢/  ٣( القرآن ظالل ١
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جعل معىن عدم إخالص العبودية هللا احلكم بغري ما أنزل اهللا ومل جيعل صرف 
علها التوحيد واإلسالم وحده العبادة لغري اهللا شركًا ، مث أكد غلوه يف احلاكمية بأن ج

  ، وأكد عدم معرفته بشرك كفار قريش .
  قاتل اهللا اجلهل والقول على اهللا بغري علم ماذا يفعل بأصحابه . 

يف الضمري  وقال :  إن األمر املستيقن يف هذا الدين: أنه ال ميكن أن يقوم
أي: ال حاكمية  اهللا عقيدة وال يف واقع احلياة دينًا إال أن يشهد الناس أن ال إله إال

  ١إال هللا، حاكميًة تتمثل يف شرعه و أمره ا.هـ
  

ا  من شدة جهله وضالله وغلوه يف مسألة احلاكمية أن فسر كلمة التوحيد 
.  

الذي - ومن جهله العظيم مبسائل التوحيد أنه ال يفرق بني توحيد اإلهلية 
ر قريش ومل ختالف الذي أقرت به كفا –وتوحيد الربوبية  -أرسلت من أجله الرسل

   -الرسل فيه 
وقال : فقضية األلوهية مل تكن حمل خالف(!!) إمنا قضية الربوبية هي اليت  

  ٢تواجهها الرساالت(!!) و هي اليت كانت تواجهها الرسالة األخرية  . ا.هـ كانت
  

ومن غلوه الشديد وعماه وجهله بالشرع أنه رتب إنكار املنكر على وجود 
ل اهللا وأنه إذا مل يوجد حاكم حيكم مبا أنزل اهللا مل يصح إنكار حاكم حيكم مبا أنز 

املنكر ولو الكفر كالسخرية بالدين وأن من أنكر مثل هذا املنكر فقد ضيع جهوده 

                                                 
  . ١٨٢ة ص العدالة االجتماعي ١
  ) .٤/١٨٤٦ظالل القرآن عند تفسري سورة هود  ( ٢
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وإن اإلنسان لريثي أحيانًا ويعجب ألناس طيبني، ينفقون جهدهم ِيف "وطاقته فقال: 
ينما األصل الذي تقوم عليه حياة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ِيف الفروع، ب

  اْلُمجتمع اْلُمسلم ويقوم عليه األمر باملعروف والنهي عن املنكر مقطوع...!". 
ُمثَّ قال: "وما غناء أن تنهى الناس عن سب الدين ِيف ُجمتمع ال يعرتف 

َا يتخذ أربابًا من دونه، يْنزلون له شريعته وقا نونه بسلطان اهللا، وال يعبد فيه اهللا، إمنَّ
  ونظامه وأوضاعه، وقيمه وموازينه، والسابُّ واملسبوب كالمها ليس ِيف دين اهللا...". 

ُمثَّ قال: "إن األمر أكرب وأوسع وأعمق ِممَّا ينفق فيه هؤالء الطيبون جهدهم 
مهما تكن -وطاقتهم واهتمامهم..إنه ِيف هذه املرحلة ليس أمر تتبع الفرعيات 

، فحدود اهللا تقوم ابتداًء على االعرتاف ِحباكمية ولو كانت هي حدود اهللا - ضخمة
اهللا دون سواه، فإذا ملَْ يصبح حقيقة واقعة تتمثل ِيف اعتبار شريعة اهللا هي اْلَمصدر 
الوحيد للتشريع، واعتبار ربوبية اهللا وقوامته هي املصدر الوحيد للسلطة.. فكل جهٍد 

واْلُمنكر األكرب أحق باجلُْهد  ِيف الفروع ضائع، وكل ُحماولة ِيف الفروع عبث...
  إىل آخره.  ١واْلُمحاولة من سائر اْلُمنكرات... "

 
ومسألة احلاكمية اليت غال فيه سيد قطب هي بإمجاع السلف من الكفر 

لكن لكون سيد قطب ليس من أهل العلم فال يستغرب  -٢كما تقدم بيانه–األصغر 
ريه جبهل واجلرأة يف القول على خفاء هذا عليه لكن املستغرب خوضه وتنظريه وتكف

  اهللا بغري علم .

                                                 
  ).٩٥١، ٩٥٠/ ٢القرآن ( ظالل ١
 يف الرد على املقدسي يف كتايب تبديد كواشف العنيد الذي أحلق به هذا الرد . ٢
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وما أحسن ما قال اإلمام ابن القيم يف نونيته ذامًا اجلهل وهذا لشديد بالئه 
وما يرتتب عليه وخري شاهد على هذا ما جرته كتب سيد قطب من بالء على األمة 

:  
  وتعر من ثوبني من يلبسهما*** يلقى الردى مبذمة وهوان

  ملركب فوقه*** ثوب التعصب بئست الثوبانثوب من اجلهل ا
  وقال:

  واجلهل داء قاتل وشفاؤه*** أمران يف الرتكيب متفقان 
وبعُد إليك كالم أئمة الدعوة يف هذا وهو كثري إن مل يكن أكثر كالمهم يف 
هذا وسأكتفي بنقل مقتطفات من رسالة واحدة خمتصرة وهي األصول الثالثة لإلمام 

أن احلنيفية ملة إبراهيم أن تعبد  ، لطاعته أرشدك اهللا  : اعلمحممد بن عبد الوهاب 
مجيع الناس ، وخلقهم هلا كما قال تعاىل  اهللا اهللا وحده خملصًا له الدين ، وبذلك أمر

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن )، ومعىن يعبدون : يوحدون ، وأعظم ما  : (َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ
ى عنه الشرك وهو دعوة غريه  أمر اهللا به التوحيد ، وهو إفراد اهللا بالعبادة وأعظم ما 

  -مث قال –معه والدليل قوله تعاىل : (َواْعُبُدوا اللََّه َوَال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا ) 
وكل أمة بعث اهللا إليها رسوًال من نوح إىل حممد يأمرهم بعبادة اهللا وحده   

قوله تعاىل : (َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوًال َأِن  لوينهاهم عن عبادة الطاغوت .والدلي
  اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت ) ا.هـ 

  
أما كالم أئمة الدعوة يف احلاكمية فهو مثل كالم بقية أهل العلم وهو أنه ال 

وإن كان  -ري مامل حيتف بذلك اعتقاد كف - يكفر مبجرد ترك احلكم بغري ما أنزل اهللا
  يأمث وهو على جرم عظيم لكنه ال يكفر .
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قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن : وإمنا حيرم التحكيم إذا كان املستند 
إىل شريعة باطلة ختالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان واإلفرنج والترت وقوانينهم اليت 

م اجلارية. فمن استحل مصدرها آراؤهم وأهواؤهم، وكذلك سوالف البادية وعادا
ذا يف الدماء أو غريها فهو كافر. قال تعاىل: {َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـَْزَل اللَُّه  احلكم 
فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن} ، وهذه اآلية ذكر فيها بعض املفسرين: أن الكفر املراد هنا  

ا تتناول من حك م فهموا أ م بغري ما أنزل اهللا، وهو غري كفر دون الكفر األكرب، أل
  ١مستحل لذلك، لكنهم يتنازعون يف عمومها للمستحل، وأن كفره خمرج عن امللة ا.هـ

قارن بني كالم أهل العلم واإلميان هذا وبني كالم أهل اجلهالة والغلو مثل 
 سيد قطب .

  
/ ردد هذا املسكني اجلهول أبو حممد املقدسي كالمًا مفاده الخطأ الثاني

علم وتعليم التوحيد ال يكفي حىت يصدع بالتوحيد ، وجعل الصدع بالتوحيد أن ت
والوالء والرباء فيه خاصًا بتكفري حكام املسلمني ، ومن مل يفعل ذلك فليس قائماً 
بالتوحيد وإن ادعى تعلمه وتعليمه معرضًا يف ذلك بدولة التوحيد السعودية وعلمائها 

  ، وإليك مقتطفات من كالمه :

قدسي العنيد : تنبيه ال بد منه: وقد يظن ظان أن ملة إبراهيم هذه قال امل
هذا بدراسة التوحيد، ومعرفة أقسامه وأنواعه الثالثة معرفة نظرية  تتحقق يف زماننا

 –وحسب.. مع السكوت عن أهل الباطل وعدم إعالن وإظهار الرباءة من باطلهم. 
 -مث قال 

                                                 
  )٦٩/  ١( جرجيس بن داود شبھات كشف في والتقديس التأسيس منھاج ١
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انت هكذا ملا ألقاه قومه من أجلها فلمثل هؤالء نقول: لو أن ملة إبراهيم ك
يف النار، بل رمبا لو أنه داهنهم وسكت عن بعض باطلهم ومل يسفه آهلتهم وال أعلن 
العداوة هلم واكتفى بتوحيد نظري يتدارسه مع أتباعه تدارساً ال خيرج إىل الواقع العملي 

رمبا لو أنه فعل ذلك  متمثًال بالوالء والرباء واحلب والبغض واملعاداة واهلجران يف اهللا.
لفتحوا له مجيع األبواب، بل رمبا أسسوا له مدارس ومعاهد كما يف زماننا يدرس فيها 
هذا التوحيد النظري.. ولرمبا وضعوا عليها الفتات ضخمة ومسوها: مدرسة أو معهد 
التوحيد، وكلية الدعوة وأصول الدين.. وما إىل ذلك.. فهذا كله ال يضرهم، وال يؤثر 

ما دام ال خيرج إىل الواقع والتطبيق.. ولو خرجت هلم هذه اجلامعات واملدارس فيهم 
والكليات آالف األطروحات ورسائل املاجستري والدكتوراه يف اإلخالص والتوحيد 
ا جوائز وشهادات  والدعوة.. ملا أنكروا ذلك عليها، بل لباركوها ومنحوا أصحا

وحاهلم وواقعهم وما دامت على ذلك  وألقابًا ضخمة، ما دامت ال تتعرض لباطلهم
يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن يف الدرر -مث قال  –احلال املمسوخ. 

يعرف التوحيد ويعمل به وال يعادي املشركني ومن مل  -أحداً - ال يُتصور أن (السنية: 
  ١أهـ. )يعادهم ال يقال له عرف التوحيد وعمل به

  
ة ملة إبراهيم فأراد أن يروج لباطله باسم ملة انظر كيف تالعب بامللة العظيم

ا وهي القيام بالتوحيد بأنواعه الثالثة  إبراهيم ، إن ملة إبراهيم اليت أمرنا بالتمسك 
َنا ِإلَْيَك َأِن اتَِّبْع  علماً وعمًال ال الغلو يف تكفري احلكام جبهل  كما قال تعاىل (ُمثَّ َأْوَحيـْ

                                                 

  .١٦٧جزء اجلهاد ص ١
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ا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكَني ) وقال (ُقْل َصَدَق اللَُّه فَاتَِّبُعوا ِملََّة ِإبـْرَاِهيَم ِملََّة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيفً 
َحِنيًفا  ) وقال (َوقَاُلوا ُكونُوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى تـَْهَتُدوا ُقْل َبْل ِملََّة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيًفا ) وقال 

  الَّ َمْن َسِفَه نـَْفَسُه  )(َوَمْن يـَْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبـْرَاِهيَم إِ 
وقد فسر  اإلمام حممد بن عبد الوهاب كما يف رسالة ثالثة األصول ملة 
إبراهيم بقوله : اعلم أرشدك اهللا لطاعته أن احلنيفية ملة إبراهيم أن تعبد اهللا وحده 

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعبُ    ُدوِن ) ا.هـخملصاً له الدين كما قال تعاىل (َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ
ومن القيام بالتوحيد عداء املشركني ومواالة املوحدين وتعلم التوحيد والعمل 
 به كما أفاده الشيخ عبد اللطيف فيما نقله هذا التكفريي العنيد ، وأراد تدليساً 

  كام املسلمني إىل ملة إبراهيم .حتكفري الغلو يف  ينسبوتلبيساً أن 
ا مث إن تعريض هذا التكفريي العني ا مل تعاد أل د بالدولة السعودية وزعمه أ

تعريض يدل على جهله بالشرع والواقع أو  جبهلهمل تقم مبلة إبراهيم على ما يتصوره 
جتاهله وتعاميه ، وذلك أن تصوره مللة إبراهيم خطأ شرعًا كما تقدم بيانه ، أما من 

هم الرافضة جهة الواقع فإن عداء الصوفية داخل السعودية وخارجها وأشد من
واإلمساعيلية داخل السعودية وخارجها ، ومثلهم احلركيون من اإلخوان املسلمني 
والتبليغيني واخلوارج من أمثال هذا التكفريي العنيد ألكرب شاهد على أن هذه الدولة 
ا يف املقررات الدراسية  دولة توحيد وسنة قد أغضبت وعاداها مجيع أهل البدع أل

لم باملساجد حتذر من الرافضة والصوفية والشرك ووسائله اليت فضًال عن حلقات الع
شاعت يف أكثر بالد العامل اإلسالمي بل وال تسمح ألهل البدع أن يظهروا بدعهم  

  كبدعة االحتفال مبولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .
أال يعرف هذا اجلهول بالشرع والواقع أن هذه الدولة املباركة قد لقبت 

  ة تنفرياً من أعدائها املسلمني املبتدعة وغريهم من قرون إىل يومنا هذا .بالوهابي
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م  مثل جهيمان وتزهيده يف الخطأ الثالث / إشادته بالتكفرييني وبكتابا

أعمال الدولة السعودية يف الدعوة إىل التوحيد بأنواعه الثالثة وحماربة الشرك األكرب ، 
الغالة يف التكفري كجهيمان ليس قائماً بالتوحيد وجعل من مل يوافقه ويوافق أمثاله من 

.  
قال التكفريي العنيد: وإننا لنشاهد هذا واضحًا يف الدولة املسماة 
ا تغر الناس بتشجيعها للتوحيد وكتب التوحيد، وبسماحها بل وحثها  "السعودية" فإ

حجار.. وغري للعلماء على حماربة القبور والصوفية وشرك التمائم والتوله واألشجار واأل
ا اخلارجية والداخلية.. وما دام هذا  ذلك مما ال ختشاه وال يضرها أو يؤثر يف سياسا
التوحيد اجملزأ الناقص بعيدًا عن السالطني وعروشهم الكافرة فإنه يتلقى منهم الدعم 

وإال فأين كتابات جهيمان وأمثاله رمحه اهللا تعاىل اليت متتلىء  واملساندة والتشجيع...
خر بالتوحيد؟ ملاذا مل تدعمها احلكومة وتشجعها؟؟ رغم أنه مل يكن يكفرها يف وتز 

تلك الكتابات.. أم أنه توحيد خيالف أمزجة (الطغاة) وأهواءهم ويتكلم بالسياسة 
ويتعرض للوالء والرباء والبيعة واإلمارة. وراجع كالمه يف خمتصر رسالة األمر باملعروف 

من الرسائل السبع، فقد وجدته متبصرًا يف  ١١٠ إىل ١٠٨والنهي عن املنكر من ص
  هذه القضية رمحه اهللا تعاىل. ا.هـ

  
 وال أقول زيادة على ما تقدم إال ما قال أبو علي اآلمدي:

  تصدر للتدريس كل مهوس  
  بليد تسمى بالفقيه املدرس  
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  فحق ألهل العلم أن يتمثلوا  
  ببيت قدمي شاع يف كل جملس  

  
  من هزاهلا  لقد هزلت حىت بدا 

    ١كالها وحىت سامها كل مفلس
  

/ يصر هذا اجلهول جبهله على أن يلصق بالسلف النهي عن  الخطأ الرابع
الدخول على أمراء اجلور فقال: وكان السلف رضوان اهللا عليهم ينهون عن الدخول 
يهم عن املنكر، خمافة أن يفتنت  على أمراء اجلور، حىت ملن أراد أمرهم باملعروف أو 
م فيداهنهم أو جياملهم إلكرامهم أو يسكت عن بعض باطلهم ويقره، ويرون أن 

  البعد عنهم واعتزاهلم خري براءة وإنكار ألحواهلم. ا.هـ
  وهذا يدل على جهله من جهتني :

وا عن الدخول حىت إلنكار املنكر على  اجلهة األوىل: إطالقه أن السلف 
  الوالة .

يهم كان لذات الدخول ، وقد كان ردد هذا  اجلهة الثانية : إطالقه أن
الكالم يف كتابه املخزي ( الكواشف اجللية يف تكفري الدولة السعودية ) ورددت مبا 

  يكفي فمن شاء فلريجع .
  

                                                 
 )١٢٨ /٣(معجم األدباء   ١
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/ قال املقدسي العنيد: فإذا كانت هذه أقواهلم يف جمالسة  الخطأ الخامس
يف مواضع كثرية من  أهل البدع وإن كانت بدعهم غري مكفرة كما هو معلوم 

  كالمهم.. فكيف مبجالسة املرتدين من عبيد القانون وغريهم من املشركني..ا.هـ
إن السلف الكرام يفرقون يف التعامل بني املبتدع والكافر ، ويشددون مع 
األول ما ال يشددون مع الثاين ألن االغرتار به أكثر ، فلذا قياس هذا املقدسي قياس 

  بتدع خرياً يف أحكام اآلخرة لكن كالمنا عن أحكام الدنيا.غري صحيح وإن كان امل
وسبب تشديد السلف هذا أن املبتدع خيشى من ضرره على اإلسالم 
واملسلمني أكثر من الكافر؛ ألنه يتكلم باسم الدين. ومثله يغرت به من ال علم عنده؛ 

مه يف اإلسالم ألنه مسلم؛ وألنه ميزج الباطل بشيء من احلق، أما الكافر فال يقبل كال
 لكون كفره معلوماً ظاهراً فال يغرت به .

ومن هذا قول الفضيل بن عياض: ألن آكل عند اليهودي والنصراين أحب 
إّيل من أن آكل عند صاحب بدعة، فإين إذا أكلت عندمها ال يقتدى يب، وإذا 
أكلت عند صاحب بدعة اقتدى يب الناس،  أحب أن يكون بيين وبني صاحب 

  .  ١من حديد ا.هـ بدعة حصن
م أبغض إيل من أهل  ذكر عند إبراهيم النخعي املرجئة فقال : واهللا إ

  ٢الكتاب .
ومن ذلك أن اإلمام أمحد أشار على اخلليفة أن يستعني باليهود والنصارى 

   ٣وال يستعني بأهل األهواء والبدع .

                                                 
 ) . ١٠٣/  ٨أبو نعيم (  ١
 )٤/٢٢٣) والحلية(٦/٢٧٤ابن سعد في الطبقات ( ٢
  . ٢٠٨مناقب اإلمام أحمد البن الجوزي ص  ٣
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ن فيه قال ابن مفلح: وحيرم بأهل األهواء يف شيء من أمور املسلمني ؛ أل
م . نص على ذلك  م دعاة ، واليهود والنصارى ال يدعون إىل أديا أعظم الضرر وأل
م ، فال بأس فيما ال يسلطون فيه على  ، وعنه يف اليهود والنصارى: ال يغرت 

م السلف ا.هـ    ١املسلمني حىت يكونوا حتت أيديهم ، قد استعان 
  

دل على جهله العريض كتب املقدسي اجلهول حاشية ت  الخطأ السادس /
بالشرع وبكالم أئمة الدعوة النجدية : قال: فائدة مهمة تفضح علماء احلكومات: 
اعلم عافانا اهللا وإياك من تلبيس امللبسني أن ما يفعله كثري من اجلهال وإن لقبوا 
باملشايخ ومتّسحوا بالسلفية من تلقيب كثري من طغاة هذا الزمان بلقب أمري املؤمنني 

ج اخلوارج واملعتزلة يف عدم اعتبار شرط  أو إمام املسلمني.. إمنا ينهجون بذلك 
القرشية يف اإلمام.. راجع يف ذلك صحيح البخاري: كتاب األحكام (باب: األمراء 
من قريش)، وغريه من كتب السنة والفقه واألحكام السلطانية فإنه أمر معروف لن 

يف الفتح عن القاضي عياض قوله:  جتد عناء يف مراجعته.. ونقل احلافظ ابن حجر
اشرتاط كون اإلمام قرشيًا مذهب العلماء كافة وقد عدوها يف مسائل اإلمجاع، ومل 
ينقل عن أحد من السلف فيه خالف وكذلك من بعدهم يف مجيع األمصار. قال: 

 ).٣١/٩١وال اعتداد بقول اخلوارج ومن وافقهم يف املعتزلة" اهـ (

هللا أبا بطني وهو من علماء الدعوة النجدية * مث رأيت الشيخ عبد ا  
يرد على بعض املعارضني املنكرين لتلقيب الشيخ حممد بن عبد الوهاب وعبد العزيز 

وحممد بن عبد الوهاب (بن حممد بن سعود بلقب اإلمام ومها غري قرشيني.. يقول: 
يه ومل يلقب يف رمحه اهللا ما ادعى إمامة األمة، وإمنا هو عامل دعا إىل اهلدى وقاتل عل

                                                 
  ) .١٠/٢٤٨الفروع (  ١
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حياته باإلمام وال عبد العزيز بن حممد بن سعود ما كان أحد يف حياته منهم يسمى 
ما أهـ. انظر الدرر جزء اجلهاد  )إماماً، وإمنا حدث تسمية من توىل إمامًا بعد مو

، فانظر إىل هذا العامل الرباين كيف يتربأ من ذلك وينكره رغم أن املذكورين  ٢٤٠ص
اهلدى، وال يكابر مكابرة كثري من مشايخ احلكومات يف هذا الزمان  كانا من دعاة

ج  م على  الذين يصرون على تسمية طواغيتهم باإلمام وأمري املؤمنني.. فبشراهم بأ
اخلوارج سائرون.. ذلك الوصف الذي طاملا رموا به طلبة العلم ودعاة احلق الذين 

  ينابذون طواغيتهم.. ا.هـ
  

  ر ثالثة :ففي كالمه هذا أمو 
: أن اشرتاط كون احلاكم قرشيًا شرط عند االبتداء أما عند  األمر األول

التغلب يسقط هذا الشرط وغريه من الشروط باإلمجاع كما بينت هذا بإمجاع أهل 
العلم يف ردي عليه املسمى تبديد كواشف العنيد ، والذي خالف فيه املعتزلة واخلوارج 

  التغلب .هو الشرط عند االبتداء ال عند 
نقل عن الشيخ أبا بطني ما يزعمه مؤيداً ملا يقول من أن من مل  األمر الثاين:

–يكن قرشياً فال بيعة له وليس إماماً، وهذا من جهله بكالم الشيخ العالمة أبا بطني 
بل كالم الشيخ أبا بطني يف التلقيب باإلمام لإلمامني حممد بن عبد  -رمحه اهللا

ذا اللقب    الوهاب وحممد بن سعود  فإنه مل يلقب اإلمام حممد بن سعود نفسه  
ذا اللقب  ولكن لقب به بعُد  ومثله  اإلمام حممد بن عبدالوهاب مل يلقب نفسه 
لكن لقب به بعدُ وليس له عالقة مبا حنن بصدده ألنه ال يتكلم عن إمارة حممد بن 

ن اللقب فحسب دون سعود وإمنا عن هذا اللقب وشتان بينهما، ويؤكد أن كالمه ع
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ذا اللقب . وهذا يؤكد  اإلمارة والوالية أنه ذكر اإلمام حممد بن عبد الوهاب وتلقيبه 
  .كالم أئمة الدعوة النجديةجهله ب

قرر أحد أئمة الدعوة النجدية علمًا وحكمًا اإلمام عبدالعزيز  األمر الثالث:
كم من غري القرشي فسئل بن اإلمام حممد بن سعود ما يقرره أئمة السنة يف تويل احل

  اإلمام عبد العزيز بن حممد بن سعود رمحه اهللا تعاىل، هل تصح اإلمامة يف غري قريش؟
ا ال تصح يف غري قريش إذا أمكن  فأجاب: الذي عليه أكثر العلماء، أ
ذلك وأما إذا مل ميكن ذلك واتفقت األمة على مبايعة اإلمام، أو اتفق أهل احلل 

إمامته، ووجبت مبايعته، ومل يصح اخلروج عليه، وهذا هو  والعقد عليه، صحت
الصحيح الذي تدل عليه األحاديث الصحيحة، كقوله صلى اهللا عليه وسلم: " 

  ١عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي... " احلديث. ا.هـ
وأجاب أبناء الشيخ حممد ومحد بن ناصر رمحهم اهللا؛ بنحو ذلك فيمن فقد 

  حلرية بأن توىل احلكم وهو عبد مملوك ومثله فيمن فقد شرط القرشية فقالوا:شرط ا
وأما العبد إذا اجتمعت فيه شروط اإلمامة، فالذي عليه أهل العلم: أن 
العبد ال جتوز إمامته إذا أمكن، ومل يقهر الناس بسلطانه، وأما إذا قهر الناس واجتمع 

الفته، كما يف حديث العرباض عليه أهل احلل والعقد، وجبت طاعته وحرمت خم
املتقدم " وإن تأمر عليكم عبد حبشي "؛ وإذا أمكن كون اإلمام من قريش، فهو 

  ٢أوىل، كما يف احلديث الصحيح. ا.هـ
  

                                                 
  )٦/  ٩الدرر السنية في األجوبة النجدية ( ١
  )٨/  ٩الدرر السنية في األجوبة النجدية ( ٢
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/ مل يفرق بني األعمال اليت ال حتتمل إال الكفر واألعمال  الخطأ السابع
اليت ال حتتمل إال الكفر ، اليت حتتمل الكفر وغريه ، وجعل اليت حتتمل الكفر وغريه ك

وظن فعل حاطب من الذي ال حيتمل إال الكفر فقال: فعلم من هذا كله أننا 
مكلفون يف معامالتنا وأحكامنا يف الدنيا بالظاهر دون الباطن، وهذا من فضل اهللا 
عز وجل علينا وإال ألمسى اإلسالم وأهله ألعوبة وأضحوكة لكل جاسوس وخبيث 

باب قصة حاطب وما كان من صنيعه عام الفتح.. فاألصل أن وزنديق. ومن هذا ال
ُحيكم على ظاهر من عمل مثل عمله بالكفر وأن جيري املسلمون عليه ما يستوجب 

  ظاهره من األحكام يف الدنيا كالقتل واألسر. ا.هـ
يف ردي على املقدسي يف كتايب ( تبديد كواشف   -مبا يكفي –قد بينت 

س كفراً وأن عمله حمتمل للكفر وعدمه ، لذا استفصل منه العنيد ) أن فعل حاطب لي
  النيب صلى اهللا عليه وسلم فالبد إذاً أن يفرق بني األعمال احملتملة وغري احملتملة .  

  
/ من جهل هذا املقدسي العنيد أنه جعل فعل حاطب  الخطأ الثامن

ه يكون فعل كبرية زكاه فعلي موجبًا للتكفري ، لكّن حاطبًا مل يكفر ألن رسول اهللا 
فهذا  " قد صدقكم "يف رواية البخاري:  صلى اهللا عليه وسلمفقال: وتأمل قول النيب 

وزّكاه وشهد بصدق سريرته  صلى اهللا عليه وسلمالصحايب البدري قد استثناه النيب 
وباطنه وأنه مل يفعل ذلك ردة وكفراً بل كانت منه كبرية من كبائر الذنوب اغتفرت يف 

نه بدرياً.. فهل يف املهّونني من شأن مواالة الكفار املتنطعني بقصة حاطب مقابل كو 
هل فيهم اليوم على وجه األرض بدريًا اطلع اهللا على قلبه، ليجعلوا هذا الفعل كبرية 

 على اإلطالق ويتهاونوا فيه ويتساقطوا تساقطاً..؟؟ 
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م ما ف علوه ردًة وال نسأل هذا السؤال إال بعد أن نعلم صدق سرائرهم وأ
وال كفراً.. ودون ذلك خرط القتاد.. فمن أين لنا أن نعلم بعد انقطاع الوحي صدق 

بذلك.  صلى اهللا عليه وسلمسرائرهم وبواطنهم ومن يزكيهم ويشهد لنا بعد رسول اهللا 
فهذا مانع من موانع الكفر الباطنة غري الظاهرة، وال نكلف به بعد انقطاع الوحي . 

  ا.هـ
  

ينادي على صاحبه بالغفلة أو اجلهالة ، وذلك أنه ما بني أمرين وهذا تناقض 
:  

: أنه فعل مكفرًا فكفر ظاهرًا وباطنًا ، ومن كان مثله كفر ظاهراً األمر األول
وباطنًا ، وال ميكن أن يكون فعل مكفرًا صرحيًا ومل يكفر باطنًا ألن رسول اهللا صلى 

منه كفر الباطن إال عند املرجئة إال أن اهللا عليه وسلم زكاه ألن من كفر ظاهرًا لزم 
يقال: إن حاطباً فعل الكفر الصريح غري احملتمل لكنه مل يكفر باطناً ألنه متأول فمنع 

  من تكفريه التأويل . 
كما بينت يف كتايب ( تبديد كواشف العنيد )   –فيقال: األمر ليس كذلك 

والتأويل مانع من التكفري مث لو كان كذلك ملا كان فعله كبرية منه ألنه متأول  –
  والتأثيم .

أنه مل يفعل مكفرًا صرحيًا ألن فعله حمتمل لألمرين فلذا  األمر الثاين:
استفصل منه ، فبعد االستفصال تبني أنه أراد الفعل احملرم املؤمث ال املكفر ، وعليه 

بدري فيكون فعل كبرية من كبائر الذنوب واعتذر له النيب صلى اهللا عليه وسلم ألنه 
وشهادة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصدقه ليس مؤثراً يف احلكم عليه بالكفر  بل 
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املؤثر كون الفعل ليس صرحيًا يف التكفري ألنه حمتمل كما نقلته عن الشافعي يف ردي 
  على املقدسي ( تبديد كواشف العنيد ) فلرياجع .

  
ن علماء جند قال املقدسي العنيد : ومن املعلوم ع الخطأ التاسع /

م كانوا  املشاهري من أوالد الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه يف ذلك الزمان أ
يكفرون الدولة املصرية وعساكرها التابعني للدولة الرتكية كما هو مشهور يف كثري من 
رسائلهم، بل يكفرون كل من واالهم أو دخل يف طاعتهم ورضي عنهم واختذهم 

. والسؤال الذي يطرح نفسه بإحلاح اآلن: إذا كان هذا حكم وليجة من دون املؤمنني.
أولئك األئمة األعالم يف العساكر التابعني للدولة اليت يتباكى عليها وعلى أيامها أكثر 
م فيمن واالها وأحبها أو أحب  مسلمي هذا الزمان.. وإذا كانت هذه مصنفا

 ي؟؟ ظهورها.. فماذا تراه يكون قوهلم يف عبيد الياسق العصر 

ومباذا كانوا سيحكمون على من أظهر الوالء هلم وجليوشهم وشرطتهم خوفاً 
من احلرمان من املساكن والقسائم أو الوظائف أو غري ذلك من قشور الدنيا 
ومتاعها؟؟ ومباذا كانوا سيحكمون على من أقسم على اإلخالص هلم أو على احرتام 

م أدركوا هذا الزمان؟؟؟ ا.ه   ـقوانينهم.. لو أ

  

  وهذا الكالم مجع عدة مغالطات :

جهله مبا عليه أئمة الدعوة ، فافرتاؤه عليهم مبا ليس فيهم  املغالطة األوىل:
بأن جعلهم يكفرون كل من واىل الدول الكفرية ، وقد رد هذه الفرية علماء أجالء 
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من أئمة الدعوة النجدية ملا ظن هذا بعض أهل اجلهالة واحلماسة مثل هذا املقدسي 
وقد بلغنا أن الذي "عبد العزيز العنقري:  عبد اهللا بن فِفي رسالة كتبها الشيخلعنيد ، ا

وها وقدومهم على ويل ة وحنَ أشكل عليكم أن ُجمرد ُخمالطة الكفار، ومعاملتهم ِمبصاحلَ 
ا  ا هي مواالة املشركني املنهي عنها ِيف اآليات واألحاديث، ورمبَّ َّ األمر؛ ألجل ذلك أ

من الدالئل الَِّيت صنف الشيخ سليمان بن عبد اهللا بن الشيخ، ومن فهمتم ذلك 
 ١.سبيل النجاة للشيخ محد بن عتيق

 مالَ  صنفها سليمان الشيخ فإن ،الدالئل تصنيف سبب لكم نبني أوًال:
 وساعدهم ه،لأص من الدين اجتثاث وأرادوا ،وقته ِيف  دجنَ  على الرتكية العساكر هجمت
 تصنيف سبب وكذلك ظهورهم، وأحبوا واحلاضرة، البادية من دجنَ  أهل من مجاعة
 املسلمني بالد على الرتكية العساكر هجمت مالَ  هو النجاة سبيل عتيق بن محد الشيخ

 ِممَّا التصنيف سبب فمعرفة د،جنَ  بالد من كثري على استولوا َحىتَّ  ساعدهم من وساعدهم

موافقة  :به المراد فإن ،َمعَىن الْ  رظاه -اهللا ِحبمد- فإنه العلماء، كالم فهم على يعني
م ومعاونتهم على املسلمني، وحتَ  سني أفعاهلم، الكفار على كفرهم، وإظهار مودِ

ملَْ يقع ِيف شيء ِممَّا  -وفقه اهللا-وإظهار الطاعة واالنقياد َهلم على كفرهم، واإلمام 
على رعاياه  والبد له من التحفظ مصاِحلهم، ِيف  والناظرذكر فإنه إمام املسلمني 

  وواليته من الدول األجانب.

                                                 
١ iåíŠqdn½aë´àzn½aòjîj’ÛaægxbvnyüaëÝÔäÛaæëŠrØŽíÐØnÛaëñ‰ìrÛaŠØÐ

åß´ÔÏaìß [bèîÐÛûß †•bÔàči òÏŠÈß Ë åß´ibnØÛa åíˆç μg òÛby⁄aë
AAAòy‰bjÛbiòÜîÜÛaéj‘cbßLaæbzjÏNNõbàÜÈÛaõüûçáèîÜÇŠØãc 
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 اللطيف، عبد والشيخ اهللا، عبد بن سليمان كالشيخ - اهللا رِمحهم - واملشائخ
والرضا  واملعونة والنصرة باملوافقة روهافسَّ  املشركني مواالة ذكروا إذا عتيق بن محد والشيخ

  ذكرنا. راجعوا كالمهم َجتدوا ذلك كما -وفقكم اهللا -بأفعاِهلم، فأنتم 
قال الشيخ محد بن عتيق فيما نقله عن الشيخ سليمان بن عبد اهللا آل 

 معه وسكن املشرك، جامع من احلديث:" ِيف   قوله وكذلك :-رِمحهم اهللا  -الشيخ 
 االجتماع ِيف  املشركني مع ويكون اإلسالم يدعي الذي أن وهو ظاهره، على ". مثله فإنه

 أن إال اإلسالم، ادعى وإن مثلهم كافر فهو منهم شركونامل يعده يثِحب  ؛واملْنزل والنصرة
  انتهى. ".املشركني يتوىلَّ  وال دينه ظهريُ  يكون

 ".منهم يعدونه املشركني وكون" :العبارة هذه ِيف  قوله إَىل  -  اهللا وفقك - فانظر
 ذلك فإن َمْنزلالْ  ِيف  معهم االجتماع ُجمرد وأما كفره، أوجب الذي هو هذا أن لك يتبني
  معصية. الدين إظهار بدون

 نافع؛ غري فهذا الكتب من أو أفهامكم ردجمُ  من العلم أخذكم وأما :ُمثَّ قال
فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم َالَ◌ ﴿ تعاَىل: قال ،وأهله همظانِّ  من إال َتلقىيُـ  ال العلم وألن

ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َوَلْو َردُّوُه ِإَىل الرَّسُ ﴿ تعاَىل: وقال . ﴾تـَْعَلُمونَ  وِل َوِإَىل أُْوِيل اَألْمِر ِمنـْ
فَِإن تـََناَزْعُتْم ِيف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَىل اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإن  ﴿ تعاَىل: وقال . ﴾َيْسَتنِبطُونَُه ِمنـُْهمْ 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأوِ    . ﴾يَال◌ً ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْ
بعد   "املنهاج"ِيف  -رِمحه اهللا-وقال شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية 

 دون هو من توىل لو وأنه بالوالة، إال يصلحون ال الناس أن املعلوم ومن" كالم سبق:
 عدمهم من خريًا ذلك لكان - وحنومها واحلجاج يزيد :يعِين -  الظلمة امللوك من هؤالء
  علي عن ويروى ،إمام بال واحدة ليلة من خري جائر إمام مع سنة ستون يقال: كما
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 فما عرفناها قد الربة هذه له: قيل فاجرة، أو كانت برة إمارة من للناس البد قال: أنه
 ا ويقسم العدو، ا داهَ وجيُ  احلدود، ا قاموتُ  السبيل ا منؤ ي قال: الفاجرة؟ بال

  الفيء.

  ١.)واملعصية طاعةال( كتاب ِيف  مهدي بن علي ذكره

 الرب على يعاون -اإلمام أي:- أنه :يقولون السنة وأهل :أيًضا فيه وقال
 بالسيف، عليه رجخيُ  وال معصيته، دون اهللا طاعة ِيف  ويطاع والعدوان، اإلمث دون والتقوى
ا  النَِّيب  وأحاديث   ٢ .اهـ هذا. على تدل إمنَّ

  
م تلبسوا بالشرك األكرب يف أن  كفر الدولة الرتكية ل املغالطة الثانية: كو

م حكموا بغري ما أنزل اهللا  األلوهية وقاتلوا على ذلك بعد إقامة احلجة عليهم ال أل
ذا هذا  الذي ليس كفرًا أكرب يف األصل  بإمجاع السلف كما يريد أن يتذرع 

  التكفريي اجللد اجلهول .
من واىل الدولة الرتكية  :  تقدم أن أئمة الدعوة مل يكفروا كل املغالطة الثالثة

جملرد املواالة كما فهم هذا اجلهول املقدسي ، مث قاس على ذلك جبهله تكفري رجال 
م يعملون عند احلكومات املسلمة اليت   الشرط واألمن وغريهم يف بالد املسلمني أل
كفرها املقدسي بغري مكفر وهو احلكم بغري ما أنزل اهللا . فسبحان اهللا  كيف حرم 

  وطمس على قلبه وأغلظ عليه احلجاب حىت زاد عماية على عمايته . اهلدى
  

                                                 
١/٥٤٨( ١(  
١/٥٥٦( ٢(  
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/ عقد هذا التكفريي العنيد فصًال بعنوان : أساليب الطغاة الخطأ العاشر
  لتمييع ملة إبراهيم  وقتلها يف نفوس الدعاة .

وأكثر هذا الفصل إن مل يكن كله موجهًا للدولة السعودية، وهو قائم على 
ذه ا لدولة املباركة ، فلما امتأل قلبه حقدًا وبغضًا هلذه الدولة ساءت إساءة الظن 

  ظنونه بفعاهلا ، فصدق كل ما يتومهه جتاهها فصار حيمل كل فعل على أسوأ احملامل .
وهذا ليس صعبًا على أصحاب الظنون الفاسدة والنوايا اخلبيثة ، فكل إناء 

  مبا فيه ينضح .
  قال املتنيب يف أمثاله :

  عل املرء ساءت ظنونه  إذا ساء ف
  وصدق ما يعتاده من توهم                              
  وعادى حمبيه بقول عدائه  

  وأصبح يف ليل من الشك مظلم                           
  

ذه الطريقة يسهل الطعن يف كل مؤمن بل يف كل مصلح وداعية إىل اهللا ،  و
  كذا إن تصدق وصام .فإن صلى قيل: ما صلى إال مرائياً وه

ُهْم َمْن يـَْلِمُزَك ظوهذه ال نون الفاسدة هي طريقة املنافقني كما قال تعاىل (َوِمنـْ
َها ِإَذا ُهْم َيْسَخطُوَن ) فمعيار  َها َرُضوا َوِإْن ملَْ يـُْعَطْوا ِمنـْ ِيف الصََّدقَاِت َفِإْن أُْعطُوا ِمنـْ

م وانتفاعهم ، وهكذا هؤالء الصدق وصالح النية عند املنافقني مقدار استفاد
التكفرييون معيار الثناء والتبجيل والصالح متكينهم وموافقتهم على باطلهم ، أما من 
م يرمونه  متسك باهلدى وما عليه السلف الصاحل يف التكفري بال إفراط وال تفريط فإ
من كل جانب وكل ما كان أكثر متسكًا كانوا أكثر أعداء وال أصدق من هذا حال 
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ا املقدسي فإنه مل يؤلف إال يف تكفري الدولة السعودية دون غريها من الدول هذ
ا رافعة راية السلف يف هذا الزمن وبال منازع هي أحسن الدول  اإلسالمية مع أ

  املوجودة ديناً .
ومن بغيه أنه عّد إجياد الدولة السعودية هيئات األمر باملعروف والنهي عن 

  السماح للدعاة أن يدعو إىل اهللا ... إىل آخر هذيانه .املنكر من مفاسدها ، وكذا 
  

لعلك مبطالعة ما تقدم ذكره من نقد وإسقاط هلذا املؤلف  وختامًا ...
عليه من اهللا ما  –املسمى زورًا ( ملة إبراهيم ) للجاهل العنيد أيب حممد املقدسي 

ذا الكتاب يتبني لك صدق ويقني ما ذكرته يف مقدمة هذا الرد من أن ه –يستحق 
ذا تدرك مدى إصابة مؤلفه املقدسي  من أضعف كتب التكفرييني حجة وبرهانًا ، و
بداء العجب القاتل ملا قال : فرغم طول املدة اليت نشر فيها الكتاب ورغم كثرة 
اخلصوم واحلساد، ووفرة الطاعنني والشانئني مل يصلين طول هذه املدة رد أو نقد أو 

ب، وكل الذي وصلين شقشقات عامة من بعض ملحوظات جادة حول الكتا
  املخالفني نقلوها مشافهة عن شيوخهم هذا جمملها ا.هـ

وما علم املسكني أن عدم ردهم عليه إما احتقارًا له وملؤلفه ألنه ال يتأثر به 
لضعف حججه أو خشية اشتهاره ألنه مغمور قبل هذه الشبكة العنكبوتية أو لعدم 

  وقوفهم عليه .
  

  بقوته أن يكسر هؤالء التكفرييني وأن يرفع راية التوحيد والسنة .   أسأل اهللا
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א 
א א 

 مقدمة الشيخ صالح الفوزان 
قدمة الشـيخ عبـد املحسـن م 

 العبيكان
ـــد اهللا   ـــيخ عب ـــة الش مقدم

 العبيالن
 لمة الشيخ سعد احلصنيك 
 مقدمة الطبعة الثانية 
موقــف املقــديس بعــد قــراءة  

 الطبعة األوىل من هذا الكتاب
 مقدمة الطبعة األوىل 
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تكتــب صــفحتان,إحدامها ملوضــع 
 العنوان, والثانية ملوضع النقل.

تكفــري مؤلــف الكواشــف 
 لإلمامني ابن باز وابن عثيمني

ــل البــدع   ــارات أه ــن أم م
 علامء السنةطعنهم يف 

طعـــن املقـــديس يف علامئنـــا  
 الكبار

ــال   ــن ح ــف بيشــء م التعري
 املقديس

املقــــديس ال يصــــيل خلــــف  
ــــتخفي يف  ــــلمني,بل ويس املس

 احلاممات!!
ـــف   ـــالة خل ـــر الص ال ي

 احلذيفي والسديس.
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ـــوال   املقـــديس يســـتحل أم
.  الرشط عقيدة,وطبقه عملياً

 أعـراض انتهـاك جـواز ير 
 إماء!! نألهن املسلمني نساء

 يشء من سرية املقديس 
دراســـــته عـــــىل حممـــــد  

 رسور,وصداقته للزرقاوي.
تشـــكيك يف صـــحة نســـبة  

 الكتاب إىل املقديس
−مـــن أقـــوال حممـــد رسور 

−حاشية
ــكري   ــر العس ــديس يكف املق

 بمجرد لبسه.
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 أبو قتادة عميل لربيطانيا 
أمريكا والسعودية عند املقـديس  

 سواء
 مهامت يف التكفري 
 ورسوله هللا حق التكفري 
الفرق بني األعـامل املحتملـة  

للكفر وغـريه وبـني األعـامل 
 غري املحتملة

ـــم   ـــل العل ـــات أله تطبيق
باالستفصــــال يف األعــــامل 

 املحتملة
ـــق يف الضـــابط  ـــني التفري  ب

ـــامل ـــة األع ـــري املحتمل  وغ
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 املحتملة
 رشوط تكفري املعني وموانعه 
ــان تكفــري   يف يكــون ال األعي

 هبا التكفري يف املتنازع سائلامل
 السنة أهل بني

ـــع  ـــري يف الترس ـــراد تكف  أف
 الـنفس عـىل جنايـة املسلمني
 والدين

 بـه رشعي,املتكلم لفظ التكفري 
 عن وموقع الدين باسم متكلم
 العاملني رب

من العجب ترسع البعض يف التكفري  
وعدم رجوعهم للعلامء, ورجوعهم 

  البيعللعلامء يف مسائل الطهارة و
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الشبهات اخلمـس يف تكفـري الدولـة  
 السعودية

األوىل/زعمـــه أن ة الشـــبه 
الدولة السعودية حتكـم بغـري 

 .ما أنزل اهللا
ــود  ــق العه ــع واملواثي ــدول م  ال

 تـرك من ليس)مسلمة أو كافرة(
 اهللا أنزل بام احلكم

 الصلح نوعان 
 لـيس فيـه نـص ال فيام احلكم 

 اهللا أنزل بام احلكم ترك من
 عــىل اهللا أنــزل بــام احلكــم تــرك 

 كفــراً  لــيس وســوئه شــناعته
 أصغر هو أكرب,وإنام
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حتريـر حمــل النــزاع يف مســألة  
 احلكم بغري ما أنزل اهللا

 جحد حكم اهللا كفر باالتفاق 
 الفرق بني التكذيب واجلحود 
استحالل احلكم بغري ما أنزل  

 اهللا كفر باالتفاق
  قوله تعاىلاستدالل العلامء ب 

אאא…   
 عىل حتريم البدع.

 غـري تسوية أو تفضيل حكـم 
 اهللا كفر عىل حكم اهللا

احلكم بغري ما أنـزل اهللا عـىل  
 أنه حكم اهللا كفر أكرب

ــا يف   ــر فيه ــي كث الصــورة الت
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 هللامسألة احلكم بغري ما أنزل ا
ق  ر ومفسِّ  مناظرة بني مكفِّ
األصل يف املعايص والـذنوب  

 عدم الكفر
ــه تعــاىل   الــدليل األول قول

אא 
 
ف يف النصوص الكفر   ينرصف ال املعرَّ

األكرب باالستقراء كام ذكره ابـن  إىل إال
 تيمية

 أطلق فإنـه إذا الكفر يف األصل 
 بدليل إال األكرب إىل ينرصف

الكفر يف هـذه اآليـة أصـغر ال  
 أكرب ألدلة
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 األخـذ عـدم عىل العلامء إمجاع 
 اآلية هذه بعموم

التعبـــــري بكلمـــــة(عامل)يف بيـــــان   
ن)أدق من التعبري بـ(عاقل)  عموم(مَ

ــامء يف متســك   نقــول عــن بعــض العل
يـة واالسـتدالل اخلوارج بعوم هذه اآل

 هبا عىل مذهبهم
بحث حـديثي حـول ثبـوت أثـر ابـن  

ــة  ــالكفر يف اآلي ــراد ب ــاس يف أن امل عب
 األصغر ال األكرب

ح الرجل أصحاب أقوال   توضِّ
 قوله

اجلواب عن استقراء ابن تيميـة  
 للكفر املعرف يف النصوص

 كالم العلامء يف املراد بالتبديل 
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كـالم  املراد بااللتزام وعدمه يف 
 أهل العلم

ــن   ــأثر اب ــتدالل ب ــن االس ــواب ع اجل
 احلكم? يف الرشوة مسعود ملا سئل عن

 الكفر ذاك: قال
 يتكلمون العلامء اجلواب عن شبهة: أن 

 اهللا رشع تنحية واقعنا,وأن غري واقع يف
 يصــح فــال مــؤخراً  إال يوجــد مل كليــة
 واقعنا عىل كالمهم تنزيل

عـاىل:اجلواب عن االستدالل بقولـه ت 


… ــامن ــان أن املنفــي كــامل اإلي وبي
 الواجب ال أصله

 هـذه نقل عن ابـن تيميـة يف أن 
 عـىل اخلوارج هبا حيتج مما اآلية
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 ال الــذين األمــر والة تكفــري
 اهللا أنزل بام حيكمون

بقولـه  اجلواب عن االسـتدالل 
אאتعاىل 

اآلية 
اجلواب عن االسـتدالل بقولـه  

   تعاىل 
اجلواب عن االسـتدالل بقولـه  

 تعاىل
 א  

اجلواب عن االسـتدالل بقولـه  
 تعاىل
 א 

اجلواب عن االسـتدالل بقولـه  
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 تعاىل
 אא

א
اجلواب عن االسـتدالل بقولـه  

 تعاىل
 אא


 اجلواب عن االستدالل بسـبب 
ــزول ــه ن ْ  قول ــاىل(أَملَ ــرَ  تع  إِىلَ  تَ
ينَ  ونَ  الَّذِ مُ عُ زْ مْ  يَ ـُ نُـوا أَهنَّ امَ  آمَ  بـِ
لَ  زِ ) أُنْ  إِلَيْكَ

ـــتدالل   ـــن االس ـــواب ع اجل
 نكــح بحــديث الرجــل الــذي

 أبيه امرأة
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 كفر عىل العلامء اجلواب عن إمجاع 
 وجعلـه اهللا أنزل ما بغري حكم من

 قانوناً 
اجلواب عن االسـتدالل بقولـه  

 تعاىل
 א 

 ضابط كفر اإلعراض 
اجلــواب عــن االســتدالل بقتــال الصــحابة  

وتكفريهم ملانعي الزكاة عىل كفر من حكـم 
 بغري ما أنزل اهللا

مــن تــرك احلكــم بــام أنــزل اهللا  
 نوقوتل عىل ذلك صنفا

فتو الشيخ حممد بن إبـراهيم أن  
احلكم بغري ما أنزل اهللا كفر برشط 

 االستحالل
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فتو ابن بـاز يف احلكـم بغـري مـا  
 أنزل اهللا

 مـا بغـري احلكـم يف فتو األلبـاين 
 اهللا أنزل

 مـا بغـري احلكـم يف فتو ابن عثيمـني 
 اهللا أنزل

 يف املقـديس كـالم بعـض عىل الرد 
 حتكـيم بعـدم التوحيـد دولة اهتام

 الرشع
 الدولــة تكفــري يف كالمــه رد 

 هليئـــة النضـــاممها الســـعودية
 املتحدة األمم

 يكفـر مل حيث املقديس تناقض 
 االنضامم طلبها مع طالبان دولة
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 غريها وتكفريه األمم هليئة
ــة األمــم املتحــدة   التعريــف هبيئ

 وهدفها
بعـــض  ىلحتفـــظ الســـعودية عـــ 

لفتهـا األنظمة يف هيئة األمـم  ملخا
 الرشيعة 

 الدولـة انضامم تقتيض املصلحة 
 اهليئة هلذه السعودية

 فتــو ابــن عثيمــني يف حكــم 

 املتحدة األمم إىل هيئة االنضامم
وقفة مع بعض ضـالالت ابـن  

 الدن
 بن أسامة يف العلامء أقوال بعض 

 الدن
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وفيه طعن الشيخ مقبل الوادعي يف ابن الدن 
معاديـاً لـوالة يف وقت كان فيه الشيخ مقبـل 

 بالدنا
 إلجياد التوحيد دولة تكفري يف كالمه رد 

 واملرافعــات والعــامل العمــل نظــام
 ... وهكذا والنرش واملطبوعات

 نقل مهم عن الشيخ اللحيدان يـذكر فيـه أن 

 اعـرتض صـدر ما أول والعامل العمل نظام
ــرض كــان قــد أقــر الــذي عليــه,ثم  عــىل عُ
 فأقراه باز محيد وابن بن عبداهللا الشيخني

 مـواالة/السـعودية الدولـة تكفـري يف الثانية الشبهة 
 الكفار.

من صـور التقصـري والغلـو يف  
 عقيدة الرباء من الكفار

الكفــار  أصــناف بــني التفريــق 
 صــنف كــل مــع والتعامــل

 بحسبه
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ــة  ــدة اهلدن  املســلمني بــني املؤب
 والكفار الجتوز باالتفاق

ــىل   ــائز ع ــق ج ــلح املطل الص
 الصحيح

التعامل مع الكفـار عـىل درجـات  
 ثالث

 التويل)( الكفري الوالء ضابط 
املراد باإلمجاع الذي حكاه ابـن  

 حزم يف كفر متويل الكفار
األربعــة وابــن  املــذاهب أئمــة 

 كفـر يرون تيمية وابن القيم ال
 اجلاسوس

 اجلاسوس مسألة جعل بعضهم حماولة 
 حماولة اإلمجاع هبا خيرم ال خاصة مسألة
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 فاشلة
متـأوالً ال  كان القول بأن حاطباً  

 يصح
 املواالة املحرمة 
ــع  ــة م ــروج وقف ــوات خ  الق

 أيــام جــاءت التــي األمريكيــة
 األوىل اخلليج حرب

 ألجـل تكفريه/  الثالثة الشبهة 
 جهـاد تـرك عـىل العهـد إبـرام
 الطلب

 متهيدات تتعلق باجلهاد 
ـــاهلم األعـــداء جهـــاد   يف وقت

 لذاته ال غريهل مرشوع الرشيعة
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 مـن بـد ال إىل اجلهـاد الدعوة قبل 
ــه ــدقيق الرشــعي الفق ــر ال  والنظ

ــل املتعمــق  حتقــق يف مــد الطوي
 املقصودة منه الغاية

 واإلسـالم اإليامن قوة من ال بد 
املسلمني باإلضافة للعـدة  عند

 والعتاد
كالم ابن القيم  يف معنـى قولـه  

 تعاىل
 אא



 جهاد الكفار جلهاد األمة دعوة 
 إهالكها من هو الطلب

 كالم نفيس للشيخ ابن عثيمني 
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 بعـدم القول عىل بعضهم اعرتاض 
 بحـديث −اآلن −اجلهاد مرشوعية

ــزال (ال ــن عصــابة ت ــلمني م  املس
 يقاتلون)

اجلواب عن اعـرتاض الـبعض  
 للتتــــار املســــلمني بجهــــاد

 .عليهم وانتصارهم
 ال األمـر بوالة مناط اجلهاد أمر 

 بغريهم
ــة  ــىل األدل ــوب ع  ويل إذن وج

 اجلهاد يف واإلمام األمر
حسـن  بن هل الشيخ عبدالرمحن 

ــر ــاب ينك ــر ويل إذن إجي  يف األم
 اجلهاد?
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 جهـاد: نوعـان املرشوع اجلهاد 
ــب, ــاد طل ــع وجه  أن إال.  دف
 أوجب. الدفع جهاد

 القدرة يف جهاد الدفع اشرتاط 
رون الـذين أن الرد عىل شبهة  ـدِّ قَ  القـوة يُ

 أرض يف املرابطـــون هـــم عـــدمها مـــن
ــي  ــار الت ــن اآلث ــواب ع ــة, واجل املعرك

 يستشهد هبا يف ذلك
  
 هيئة قرارات يف التحريم ألفاظ 

  التحريم هبا املراد املتحدة األمم
 اللغوي ال الرشعي

 ألجـل تكفريه/الرابعة الشبهة 
 الربوية البنوك ترصحيات
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 تكفـــريه/ اخلامســـة الشـــبهة 
 الــدعاة تســجن ألهنــا للدولــة
 وحتارهبم

 يف املنثـور كالمه بعض مناقشة 
 كواشفه

 عبدالعزيز امللك يف طعنه 
ـــرد عـــىل قـــول إن امللـــك   ال

 لربيطانيا عميالً  كان عبدالعزيز
 الكواشـــف صـــاحب مـــدح 

 اهللا طـاع من إخوان(  لإلخوان
ــذين)   امللــك عــىل خرجــوا ال

 عبدالعزيز
ـــات  ـــن مقتطف ـــات م  خطاب
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إىل إخـوان  العلم أهل ورسائل
 من طاع اهللا

 كالم املؤرخني فيهم 
 لـبس فهد ملا امللك عىل تشنيعه
 الصليب

فتو اللجنة الدائمـة والشـيخ  
 ابن باز يف لبس الصليب

 والباطـل:  كتابه أوائل يف قوله 
 يف يعنـي..  وطـم عـم والكفر
 لتوحيدا دولة

ــاهج   ــول املن ــة ح ــة مهم وقف
 الدراسية وتغيريها

 واخلـروج احلرم فتنة عن كالمه 
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 السلطان عىل
 طعنه يف الشيخ مجيل الرمحن 
 مل بـام فيصـل امللك عىل تشنيعه 

 يقله
 احلكام من الرشعي املوقف 
 اعتقاد البيعة هلم 
عدم اخلروج عليهم وإن فسقوا  

 وجاروا
 خلــروجا حتــريم يف النصــوص 

 والســنة الكتــاب مــن متــواترة
 واإلمجاع

مجع الناس عىل الـوالة وإبـراز  
 حماسنهم
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 عىل معهم والتعاون هلم النصح 
 اخلري

 والتوفيق باخلري هلم الدعاء 
 باحلكم لإلمام رجل كل مبايعة 

 رشطاً  ليس
 ألهنـــم العلـــامء يف قدحـــه رد 

 .السلطان عىل يدخلون
 ىلعـ الدخول جواز عىل األدلة 

 السلطان
 املفكرين وبعض العلامء موقف 

 وحكامها السعودية الدولة من
 عبـداللطيف بـن حممـد الشيخ 

 عبدالرمحن بن
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 سحامن بن سليامن الشيخ 
 آل عبيــد بــن إبــراهيم الشــيخ 

 عبداملحسن
 بدران ابن عبدالقادر الشيخ 
   التوجيري محود الشيخ 
 باز ابن عبدالعزيز الشيخ 
ــيخ  ــ الش ــارص دحمم ــدين ن  ال

 األلباين
 األنصاري محاد الشيخ 
 صـــالح بـــن حممـــد الشـــيخ 

 العثيمني
 الفوزان صالح الشيخ 
 الوادعي مقبل الشيخ 
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 البيطار هبجت الشيخ 
 الزيات أمحد 
 الرافعي أمني 
 العقاد حممود عباس 
 الكفار الغربيني بعض كالم 
 اخلامتة 
 الدولة هلذه املعارضني أصناف 
ــضا  ــردده بع ــام ي ــواب ع  جل

 تقـر الدولة هذه من أن الشباب
ــا حيصــل يف  الرشــك بســبب م

 املدينة والبقيع
 هـذه حماسـن بعـض مـع وقفة 

 بـني مـن الفريـدة دينيـاً  الدولة
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 العامل دول
 
ملحق: الـرد عـىل كتـاب ملـة  

 إبراهيم
سبب الرد عـىل هـذا الكتـاب  

 وأمثاله 
 الرد اإلمجايل عىل الكتاب 
ســالم وإيمــان المســلم ســواء كــان األصــل إ 

حاكمًا أو محكومًا وال يخرج مـن إسـالمه 
 وإيمانه إال بيقين

فـــال مـــدخل  لتكفيـــر حـــق هللا ولرســـوله ا 
 للحماسة والعاطفة فيه  

 الرد املفصل عىل الكتاب 
 أئمة كالم بني الدمج /األول اخلطأ 

 سـيد وكـالم السـلفية النجدية الدعوة
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قطب
 أهـل كبقيـة السـلفية جديـةالن الدعوة أئمة 

 مجـع من إال يكفرون ال السنة أهل من العلم
 أمرين بني

عقائـــد خـــالف فيهـــا ســـيد قطـــب الســـلف  
وأئمـــــة المســـــلمين ومـــــنهم أئمـــــة الـــــدعوة 

 ألحـد تقرير بنقل مذيلة, النجدية السـلفية
 عـىل السـلف إلمجـاع موافقـاً  الـدعوة أئمة

 قطب سيد تقرير خالف
ــدة األوىل الضــالة  ــة / العقي ــه  الكفري ل

عبارات ظاهرها القول بخلق القرآن

طعنهُ يف  العقيدة الثانية الضالة الكفرية/ 
  نبي اهللا موسى عليه السالم بعد نبوته.

 سيد طعن /البدعية الضالة الثالثة العقيدة 
 عنهم اهللا ريض الصحابة من مجلة يف قطب

 تأويـل / املبتدعة الضالة الرابعة العقيدة 
باهليمنة االستواء ياتآل قطب سيد

 قطـب سيد دعوةالضالة/ اخلامسة العقيدة 
قتلـة  عـىل ثنـاؤه ذلـك ومن السلطان عىل للخروج
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  عثامن
عنه اهللا ريض

الشـــــرك األكبـــــر عنـــــد ســـــيد قطـــــب غيـــــر  
الشــرك األكبــر عنــد أئمــة الــدعوة الســلفية 

 وعلماء المسلمين
 توحيد بني يفرق ال سيد قطب 

 يةاإلهلية وتوحيد الربوب
إذا لــم يوجــد حــاكم يحكــم بمــا أنــزل اهللا  

 عنــد ســيد قطــب لــم يصــح إنكــار المنكــر
 كالسخرية بالدين  اً كفر   كان  ولو

 الصدع املقديس جيعل/الثاين اخلطأ 
 خاصـاً  فيـه والـرباء والوالء بالتوحيد
 يفعـل مل ومن , املسلمني حكام بتكفري
 ادعـى وإن بالتوحيـد قائامً  فليس ذلك
 وتعليمه تعلمه

 بـالتكفرييني إشادته /الثالث اخلطأ 
 يف وتزهيـده جهـيامن مثـل  وبكتاباهتم
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 إىل الـدعوة يف السـعودية الدولة أعامل
 الرشك وحماربة الثالثة بأنواعه التوحيد
األكرب.

 عـىل إرصار املقـديس/الرابع اخلطأ 
 الـدخول عن النهي بالسلف يلصق أن
 اجلور أمراء عىل

 يساملقـد قيـاس/ اخلـامس اخلطأ 
 جمالسة الكفـار عـىل كـالم السـلف يف

 جمالسة املبتدعة
حاشــية كتبهــا / الســادس اخلطــأ 

ــدل املقــديس ــه عــىل ت  العــريض جهل
 النجدية الدعوة أئمة وبكالم بالرشع

كــون الحـــاكم قرشـــياً شــرط عنـــد االبتـــداء  
 يسقطفأما عند التغلب 

ــأ  ــابع اخلط ــرق مل/  الس ــني يف  ب
ــامل ــي األع ــل ال الت ــرال إال حتتم  كف
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 وغريه الكفر حتتمل التي واألعامل
ــامن اخلطــأ   هــذا جهــل مــن/ الث

 حاطـب فعـل جعل أنه العنيد املقديس
 يكفـر مل حاطبـاً  للتكفري, لكـنّ  موجباً 
 زكاه اهللا رسول ألن

افـرتاؤه عـىل أئمـة  / التاسع اخلطأ 
أهنم يكفرون مـن واىل الدولـة  الدعوة

عساكرها,وجهله بسبب تكفري املرصية و
 لة الرتكيةالدو

 التكفريي هذا عقد/ العارش اخلطأ 
 الطغـاة أساليب:  بعنوان فصالً  العنيد
 نفـوس يف وقتلهـا  إبراهيم ملة لتمييع
. الدعاة

 العجـب بـداء املقـديس إصابة 
 القاتل
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