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(1)؟!هذا الطريق فأين الرجال  

 
اإلسالمي: السالم عليكم.املركز   

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته. الشيخ سليمان العلوان:
املنتدى اإلسالمي يف لندن، واملركز  :فضيلة الشيخ معنا هنا عدة مراكز إسالميةاملركز اإلسالمي: 

، بريستول، واملركز اإلسالمي يف نوتينغهاممركز الرسالة، واملركز اإلسالمي يف  شفيلداإلسالمي يف 
، واملركز اإلسالمي دار األرقم يف لندن، برادفورد، واملركز اإلسالمي يف أبردينواملركز اإلسالمي يف 

واملركز اإلسالمي الذي نقدمك من هنا من  ، إدنربهواملركز اإلسالمي يف ليسرت، واملركز اإلسالمي يف 
ن يكتب لكم هذه الكلمات، ونسأل هللا سبحانه وتعاىل أ ،، فأهال ومرحبا بكمكارديفمدينة  

 وتفضلوا فضيلة الشيخ.
 الشيخ سليمان العلوان: حياكم هللا، وابرك هللا فيكم.
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ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من  إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه
يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، 

 وأشهد أن دمحماً عبده ورسوله.
ُوُتنَّ ﴿ اتِِه واال َتا قَّ تُ قا ا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حا ا ﴿ .[101]آل عمران: ﴾ِإالَّ واأانْ ُتْم ُمْسِلُمونا  َيا أاي ُّها َيا أاي ُّها

ااًل كا  ا رِجا ُهما باثَّ ِمن ْ ا وا ها ا زاْوجا ها لاقا ِمن ْ ٍة واخا ُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا لاقا ِثريًا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خا
اءالُونا ِبِه  اًء واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي تاسا ِنسا انا عالاْيُكْم راِقيباً وا اما ِإنَّ اَّللَّا كا ا الَِّذينا ﴿ .[1]النساء: ﴾وااْْلاْرحا َيا أاي ُّها

ماْن يُطِ  ي اْغِفْر لاُكْم ُذنُوباُكْم وا الاُكْم وا ِديدًا * ُيْصِلْح لاُكْم أاْعما ُقولُوا ق اْواًل سا ِع اَّللَّا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا وا
ْد فاازا ف اوْ   .[01-00]األحزاب: ﴾زاً عاِظيماً واراُسولاُه ف اقا

 أما بعد:
قد أصبحت من  ؛فإن قضية املواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالمية، وإن شئت فقل: الوالء والرباء

القضااي املهملة يف حساب كثرٍي من املنتسبني إىل اإلسالم يف عصران احلاضر، شحًا يف الدنيا وطمعًا 
 ن تلك القضية ليست من قضااي العقيدة والعبادة.ض الفاين، أو ظناً منهم أابلعر  

يدي الكفار، ومنحوهم ااية احلب واملودة واملناصرة، ودافعوا عنهم أبلذلك وضع كثري منهم أيديهم 
 أبمواهلم وألسنتهم، يف الوقت الذي خذلوا فيه أهل اإلسالم، وأذاقوهم ألواانً من العذاب.

يعودوا إىل رشدهم، وأن حيققوا املواالة بينهم واملعاداة مع ولذلك فإن حاجة املسلمني اليوم إىل أن 
أكثر منها من قبل، حيث تداعت عليهم قوى الكفر والظلم والطغيان من كل حدٍب  ؛أعدائهم

وصوب، وتنادى اجلميع للقضاء على هذا الدين بوسائلهم املختلفة، حتت اطاء حرب اإلرهاب، أو 
 التطرف والغلو.

التحالف الصلييب املتواطئ مع املرتدين واملنافقني، ورعاع البشر من سفهاء ولن يقف يف وجه هذا 
ِإنَّ اَّللَّا ُيُِبُّ ﴿املسلمني، سوى تالحم املسلمني واحتادهم، وتناصرهم على ما جاء يف حمكم التنـزيل: 

يااٌن ماْرُصوصٌ  أان َُّهْم بُ ن ْ ّفًا كا ِبيِلِه صا اتُِلونا ِف سا ِإَّنَّاا اْلُمْؤِمُنونا ﴿وقال تعاىل:  ،[2]الصف: ﴾الَِّذينا يُ قا
ةٌ  ، وجاء يف الصحيحني واريمها من طريق زكراي، عن الشعيب، عن النعمان بن بشري [10]احلجرات: ﴾ِإْخوا

اجلسد الواحد، إذا اشتكى  )مثل املؤمنني ِف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثلُ أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
)املسلمون  : يف صحيحه ويف رواية عند مسلمٍ منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى( 

 وروى البخاري   ه(ه اشتكى كلُّ ه، وإن اشتكى رأسُ ه اشتكى كلُّ واحد، إن اشتكى عينُ  كرجلٍ 
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 عنهما عن أبيه، أن ومسلم من طريق الزهري عن سامل بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا
 .: )املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا(النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال

األمر، وحيتاج إىل دروٍس كثرية وحماضرات متعددة، وواقع  القدر، عظيمر  وحيث إن هذا املوضوع كبرير 
 املسلمني ملٌح ببيان هذا األمر وجتليته، والصدع به يف دنيا الواقع.

الوقت يتعذر احلديث عن كل مسائل هذا الباب، فإنين يف هذه اجللسة، وهذا اللقاء ويف نفس 
القصري، أشري إىل أصوٍل مهمٍة يف هذا الباب، وكلمات ضرورة املعرفة، فإن هذا الباب متعلٌق 

ليس يف كتاب هللا تعاىل حكٌم فيه من األدلة )ابلتوحيد، وهو من أهم أبوابه، وقد قال بعض العلماء: 
 .(ثر وال أبني من هذا احلكم بعد وجوب التوحيد وحترمي ضدهأك
لاْقُت اجلِْنَّ ﴿قد خلق هللا اخللق، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، لعبادته وتوحيده، قال تعاىل: ول ماا خا وا

ْعُبُدونِ  ْنسا ِإالَّ لِي ا  ، وقال(إال ليوحدون)قال ابن عباس وطائفة من املفسرين:  .[61]الذارايت: ﴾وااْْلِ
، وأعظم األوامر هو األمر ابلتوحيد، وأعظم النواهي هو النهي عن (إال آلمرهم وأهناهم)مجاعة: 
 الشرك.

ا النَّاُس اْعُبُدوا ﴿وهلذا كان أول أمر يف القرآن على حسب ترتيب السور هو األمر ابلتوحيد،  َيا أاي ُّها
وأول هني يف القرآن على حسب ترتيب السور يف املصحف املعروف هو النهي  .[11]البقرة: ﴾رابَُّكمُ 

ْعلاُمونا ﴿عن الشرك،  ادًا واأانْ ُتْم ت ا ْلناا ِمْن ﴿وقال سبحانه:  .[11]البقرة: ﴾فاال َتاْعاُلوا َّلِلَِّ أاْندا ماا أاْرسا وا
 .[16]األنبياء: ﴾أاَنا فااْعُبُدونِ  ق اْبِلكا ِمْن راُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلاْيِه أانَُّه ال ِإلاها ِإالَّ 

وقد برعث نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إىل أمٍة كانت تعيش يف جاهلية وضاللٍة عمياء، الشرك دينها، واألواثن أرابهبا 
 وسادهتا، فجاءهم ابلتوحيد اخلالص، وهناهم عن الشرك أبنواعه وأجناسه.

و النضر، قال: حدثنا شيبان النحوي، عن أشعث بن أيب قال اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل: حدثنا أب
الشعثاء قال: حدثين شيٌخ من بين مالك بن كنانة قال: رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بسوق ذي اجملاز 

 وهذا سنده صحيح. )أيها الناس! قولوا: ال إله إال هللا تفلحوا(يتخللها، يقول: 
ض والسماوات، وفطر هللا عليها مجيع املخلوقات، وعليها وهذه الكلمة هي اليت قامت هبا األر 

أسست امللة، ونصبت القبلة، وجر ِّدت سيوف اجلهاد، وهي حمض حق هللا على مجيع العباد، وهي 
الكلمة العاصمة للدم واملال والذرية يف هذه الدار، واملنجية من عذاب القرب وعذاب النار، وهي كلمة 

دار  ت، وهبا انقسم الناس إىل شقٍي وسعيد، ومقبوٍل وطريد، وهبا انفصلاإلسالم، ومفتاح دار السالم
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 الكفر عن دار اإلسالم، ومتيزت دار النعيم من دار الشقاء واهلوان.
وقد لقي النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف سبيل دعوة الناس إىل التوحيد ونبذ الشرك أذًى كثرياً، فصرب وصابر، حىت أمت 

ه، وهزم عدوه، ودخل الناس يف دين هللا أفواجاً، فقد جاء يف مسند اإلمام أمحد هللا نوره، ونصر عبد
بسنٍد صحيح من طريق محاد بن سلمة، عن اثبت البناين، عن أنس بن مالك هنع هللا يضر أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

ت عليَّ ثالث ما بني خفت ِف هللا وما ُُياف أحد، ولقد أت)لقد أوذيت ِف هللا وما يُؤذى أحد، وأُ 
 .يوٍم وليلة، وما يل ولعيايل طعام إال ما يواري إبط بالل(

وحني عرف الصحابة مهنع هللا يضر اجلاهلية مث عرفوا اإلسالم، خرجوا نتيجًة للرتبية القرآنية، والعناية النبوية، 
بته كل ماضيه يف منهم إذا دخل يف اإلسالم خلع على عت الواحدوهم أعظم جيل عرفه التاريخ، وكان 

اجلاهلية، وانتقل من عامٍل مظلم، وتصوٍر قاصر، ومفاهيم كليلة، وعبوديٍة للشجر واحلجر والعبيد، إىل 
 حياٍة رحبة فسيحة، إىل عبودية هللا، واالنقياد ألمره وهنيه.

وهي كلمة: )ال إله إن سر النجاح، وسر تلك العظمة، هو نقطة البدء اليت بدأ هبا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
كل وشيجٍة، إال وشيجة العقيدة،   إال هللا دمحم رسول هللا( هذه الكلمة اليت مزقت كل رابطٍة، وأهدرت

رابطة احلب يف هللا، رابطة املؤاخاة اإلميانية، اليت يتهاوى دوهنا كل لون، أو لغة، أو عرٍف، أو تراٍب، 
 أو إقليٍم، أو حرفة، أو جنٍس.

ٍر ﴿تغنينا عن مجيع الروابط اجلاهلية، قال تعاىل:  إن رابطة اإلسالم لاْقنااُكْم ِمْن ذاكا ا النَّاُس ِإَنَّ خا َيا أاي ُّها
اُكْم ِإنَّ اَّللَّا عالِ  ُكْم ِعْندا اَّللَِّ أاتْ قا عااراُفوا ِإنَّ أاْكراما ق ابااِئلا لِت ا عاْلنااُكْم ُشُعواًب وا ِبريٌ واأُنْ ثاى واجا  ﴾يٌم خا

 .[13]احلجرات:
أجل ذلك جعل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص األخوة يف هللا هي األساس والرابطة، اليت مجع عليها أفئدة  فمن

أصحابه، حيث إن العقيدة اإلسالمية اليت جاء هبا من عند هللا، تضع الناس كلهم يف مقام العبودية 
رق القائمة يف هلل دون أي اعتبار لفارق اللون، أو الوطن، أو النسب، أو اري ذلك من الفوا

 اجملتمعات اجلاهلية.
 وقد جاء يف سنن أيب داود من طريق ابن وهب، عن هشام بن سعد، عن سعيد بن أيب سعيدٍ 

: )إن هللا قد أذهب عنكم ُعبِّية املقربي، عن أبيه، عن أيب هريرة هنع هللا يضر قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
تقي، وفاجٌر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجاٌل  اجلاهلية، وفخرها ابآلابء، مؤمنٌ 

فخرهم أبقوامهم إَّنا هم فحٌم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على هللا من اجلعالن اليت تدفع 
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 ية: أي العصبية.أي: الرائحة الكريهة، وعب   أبنفها الننت(
حدثين من  ،عن أيب نضرة ،اجلريريوقد جاء يف مسند اإلمام أمحد من طريق إمساعيل حدثنا سعيد 

)أيها الناس! أال إن ربكم واحد، وإن أابكم النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف أوسط أايم التشريق، فقال:  مسع خطبة
واحد، أال ال فضل لعريب على أعجمي، وال لعجمي على عريب، وال ْلمحر على أسود، وال أسود 

 ى به.وإسناده جيد، والذي قبله يتقو   لغ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص(على أمحر إال ابلتقوى، أبلَّغت؟ قالوا: ب
وقد أدرك الصحابة مهنع هللا يضر أن التآخي يف هللا، ليس جمرد شعاٍر يف كلمٍة جيروهنا على ألسنتهم، وتتناقلها 

اوٍن، عملية يتصل بواقع احلياة، وبكل أوجه العالقات القائمة من تع أفواههم، وإمنا هو حقيقةٌ 
 وتناصٍر، وتناصٍح، وإيثاٍر، وحمبة.

انا ِِبِْم ﴿واألدلة على هذا كثرية واألمثلة متعددة، قال تعاىل:  لاْو كا يُ ْؤثُِرونا عالاى أانْ ُفِسِهْم وا وا
ةٌ  اصا صا كان أحدهم يشق إزاره ألخيه مناصفًة )قال احلسن البصري رمحه هللا تعاىل: [ 9]احلشر: ﴾خا
الطويل، عن أنس بن مالك هنع هللا يضر قال:  د يف مسنده: حدثنا يزيد، أخربان محيدٌ وقال اإلمام أمح (بينهما

قال املهاجرون: اي رسول هللا! ما رأينا مثل قوٍم قدمنا عليهم أحسن مواساة يف قليل، وال أحسن بذاًل 
ال، ما )قال:  نة، وأشركوان يف املهنة، حىت لقد خشينا أن يذهبوا ابألجر كله،ؤ يف كثري، لقد كفوان امل

 ورواته ثقات. أثنيتم عليهم، ودعومت هللا عز وجل هلم(
 وإن من لوازم اإلميان ابهلل: احلب يف هللا.

)املسلم أخو املسلم، ال ــعلى كل مسلم، ف واحلب يف هللا يورث املواالة واملناصرة، وهذا فرضٌ 
بن ارته وايبته، وقد قال الرباء ضحبوجيب عليه القيام حبقه، وحفظه  يظلمه، وال ُيذله، وال يسلمه(

عازب هنع هللا يضر: )أمران رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بسبع، وهناان عن سبع: أمران بعيادة املريض، واتباع اجلنازة، 
وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو املقسم، ونصرة املظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السالم( وهذا 

 احلديث متفٌق على صحته.
فالبدار! البدار! يف ، تقوية أواصر احملبة بني املسلمنيوهذه األمور من أسباب حتقيق املواالة يف هللا، و 

 تطبيقها يف واقع احلياة.
واملؤمن عليه أن يعادي يف هللا، )من مجيل كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل أنه قال: و 

أن يواليه وإن ظلمه، فإن الظلم ال يقطع املواالة اإلميانية، ويوايل يف هللا، فإن كان هناك مؤمن فعليه 
اُُهاا عالاى ﴿قال تعاىل:  ا فاِإْن ب اغاْت ِإْحدا ُهما ن ا ُلوا فاأاْصِلُحوا ب اي ْ ت ا ِإْن طاائِفاتااِن ِمنا اْلُمْؤِمِننيا اقْ ت ا وا
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َّتَّ تاِفيءا ِإَلا أاْمِر اَّللَِّ  اتُِلوا الَّيِت ت اْبِغي حا ا اِبْلعاْدِل واأاْقِسُطوا اْْلُْخراى ف اقا ُهما ن ا فاِإْن فااءاْت فاأاْصِلُحوا ب اي ْ
ةٌ ﴿وقال تعاىل:  .[9]احلجرات: ﴾ِإنَّ اَّللَّا ُيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيا  فجعلهم  ،[10]احلجرات: ﴾ِإَّنَّاا اْلُمْؤِمُنونا ِإْخوا

 إخوًة مع وجود القتال والبغي وأمر ابإلصالح بينهم.
واالته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر جتب معاداته وإن أعطاك وأحسن علم أن املؤمن جتب مولير 

إليك، فإن هللا سبحانه بعث الرسل، وأنزل الكتب ليكون الدين كله هلل، فيكون احلب ألوليائه، 
 والبغض ألعدائه، واإلكرام ألوليائه، واإلهانة ألعدائه، والثواب ألوليائه، والعقاب ألعدائه.

رجل الواحد خرٌي وشر، وفجوٌر وطاعة، وسنٌة وبدعة، استحق من املواالة والثواب اجتمع يف ال ذاوإ
بقدر ما فيه من اخلري، واستحق من املعاداة والعقاب حبسب ما فيه من الشر، فيجتمع يف الشخص 
الواحد موجبات اإلكرام واإلهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقري تقطع يده لسرقته، 

ت املال ما يكفيه حلاجته، هذا هو األصل الذي اتفق عليه أهل السنة واجلماعة، ويعطى من بي
، فلم جيعلوا الناس إال مستحقًا للثواب فقط، أو مستحقاً عليه وخالفهم اخلوارج واملعتزلة ومن وافقهم

 االكبائر من يعذبه، مث خيرجه منهللعقاب فقط، وأهل السنة يقولون: إن هللا يعذب ابلنار من أهل 
سنة عن النيب صلى هللا عليه رمحته، كما استفاضت بذلك ال فاعة من أيذن له يف الشفاعة بفضلبش

 .(وسلم
 وميكن تقسيم الناس يف ابب احلب والبغض والوالء والرباء إىل ثالثة أقسام:

مجلة، وهو من آمن ابهلل ورسله، وقام بوظائف اإلسالم، ومبانيه العظام علماً  ب  األول: من حير 
عماًل، وأخلص أعماله هلل تعاىل، وانقاد ألوامره، وانتهى عما هنى هللا عنه، وهنى عنه رسوله صلى هللا و 

عليه وسلم، وأحب يف هللا، وأبغض يف هللا، وقدم قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على قول كل أحد كائنًا من  
 من املهاجرين واألنصار، والذين صحابة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص :كان، وأوىل الناس بذلك بعد الرسل واألنبياء

اتبعوهم إبحسان، فهم خري الناس للناس، وأفضل اتبع خلري متبوع، وهم الذين فتحوا البالد ابلسنان، 
 والقلوب ابإلميان.

ومل يعرف التاريخ البشري منذ بدايته اترخياً أعظم من اترخيهم، وال رجااًل دون األنبياء أفضل منهم وال 
أشجع، وحني ضن اريهم ابلنفس واملال، واستثقلوا مفارقة األهل والولدان، اسرتخصوها يف إقامة 
الدين، ومتكني األمم والشعوب من العيش يف أمٍن وراد حتت حكم اإلسالم، فال كان وال يكون 

 مثلهم، فهم ايظ العداء، وأهل الوالء والرباء، وأنصار الدين، ووزراء رسول رب العاملني.
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حبهم، واعتقاد فضيلتهم وصدقهم، والرتحم  :ن من األمور الضرورية، واألصول املقررة يف اإلسالموإ
على صغريهم وكبريهم، وأوهلم وآخرهم، وصيانة أعراضهم وحرماهتم، ومناصرهتم من ألسنة اجملرمني 

 وأقالم احلاقدين.
لون بعلمهم، املتقون لرهبم، وهؤالء ويلي هؤالء ابلوالء والنصرة واحملبة أهل العلم من أهل السنة العام

ورثة األنبياء، وأئمة الدين، والطائفة املنصورة، والفرقة الناجية، وليس معىن هذا عصمتهم أو تقليدهم 
مطلقاً، كال. فهم بشر خيطئون ويصيبون، ولكن جيب إحسان الظن هبم، والتماس األعذار هلم، دون 

ليها لشبهة أنه أعلم هبا منك، ومن عرض أقوال العلماء إهداٍر للنصوص، وتقدمي قول الواحد منهم ع
على النصوص، ووزهنا هبا، وخالف ما خالف النص، فإنه مل يؤثر أقواهلم، ومل يهضم جانبهم، بل 

 اقتدى هبم، فإهنم كلهم أمروا بذلك، ومن مجيل الشعر يف هذا الباب:
 وقــــــــــــــــــــــول أعــــــــــــــــــــــالم اهلــــــــــــــــــــــدى ال يعمــــــــــــــــــــــل

 
 بقولنــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــدون نـــــــــــــــــــــــــــــٍص يقبـــــــــــــــــــــــــــــل

   
ـــــــــــــــــــــــــل األخـــــــــــــــــــــــــذ ابحلـــــــــــــــــــــــــديثفيـــــــــــــــــــــــــه   دلي

 
 وذاك يف القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي واحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث

   
 قــــــــــــــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــــــــــــــو حنيفــــــــــــــــــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــام

  
 ال ينبغـــــــــــــــــــــــــــــي ملـــــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــــه إســـــــــــــــــــــــــــــالم

   
 أخــــــــــــــــــــــــــذ أبقـــــــــــــــــــــــــــوايل حــــــــــــــــــــــــــىت تعـــــــــــــــــــــــــــرض

  
ــــــــــــــــــاب املرتضــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــى احلــــــــــــــــــديث والكت  عل

   
 ومالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام دار هجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

  
 قــــــــــــــــــــال وقــــــــــــــــــــد أشــــــــــــــــــــار حنــــــــــــــــــــو احلجــــــــــــــــــــرة

   
ــــــــــــــــــــــــــــول  كــــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــــالٍم منــــــــــــــــــــــــــــه ذو قب

  
 ومنـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــردود ســـــــــــــــــــــــــوى الرســـــــــــــــــــــــــول

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال إن رأي  والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافعي ق

  
 قــــــــــــــــــــــــــــــــويل  الفــــــــــــــــــــــــــــــــاً ملــــــــــــــــــــــــــــــــا رويــــــــــــــــــــــــــــــــتم

   
 مـــــــــــــــــــــــن احلـــــــــــــــــــــــديث فاضـــــــــــــــــــــــربوا اجلـــــــــــــــــــــــدار

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــويل املخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف األخب
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 وأمحـــــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــــال هلـــــــــــــــــــــــــــم ال تكتبـــــــــــــــــــــــــــوا
  

ـــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــل أصـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك اطلب  مـــــــــــــــــا قلتـــــــــــــــــه ب
   

 فــــــــــــــــــــــامسع مقــــــــــــــــــــــاالت اهلــــــــــــــــــــــداة األربعــــــــــــــــــــــة
  

 واعمـــــــــــــــــــــــل هبـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــإن فيهـــــــــــــــــــــــا منفعـــــــــــــــــــــــة
   

 لقمعهـــــــــــــــــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــــــــــــــــل ذي تعصـــــــــــــــــــــــــــــــــب
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب واملنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفون يكتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  ابلن
   

الثاين: من حيب من وجه، ويبغض من وجه، وهذا املسلم الذي خلط عماًل صاحلاً وآخر سيئًا، فهذا 
وهذا الصنف ال  حيب ويواىل على ما معه من اإلميان، ويبغض ويعادى على قدر معصيته أو بدعته،

الناس خيلط بني هذا وبني جمالسة أهل البدع  ، وكثري منجتوز حمبته مطلقا، وال معاداته وبغضه مطلقا
 والفسق والدعاة إىل ذلك، و الطتهم دون اإلنكار عليهم.

جيب هجر من كفر أو فسق ببدعة، أو دعا إىل بدعٍة مضلة أو )قال اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل: 
ره مطلقا، ، وقيل: جيب هج(مفسقة، على من عجز عن الرد عليه، أو خاف االارتار به والتأذي

وقيل: ابلتفريق بني طالب العلم الذي يعلم من نفسه أنه ال يتأثر، وال يلبس احلق ابلباطل وينكر، 
وبني العامي الذي ال يفرق بني احلق والباطل، وقيل: يراعى يف ذلك املصاحل وتدرأ املفاسد، ويفرق 

 بني شخٍص وآخر.
صلي، أو املرتد بعد ثبوت البينة الشرعية، ، وهو الكافر األالث: من يبغض مجلًة ويعادى مطلقاالث

ثبت عليه عى عليه، كأن يكفر ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، أو ي  واألدلة اليقينية على املد  
دعاء اري هللا، أو الذبح والنذر لغري هللا، أو يرتك الصالة ابلكلية، وذلك يف أصح قويل العلماء، وهو 

أعاذان  -أو يسب هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص سباً صرحياً، أو يلقي املصحف يف القاذورات إمجاٌع من الصحابة، 
أو جيحد أمساء هللا وصفاته، أو يستهزئ ابلدين استهزاًء صرحياً، قال تعاىل:  ،- هللا وإايكم من ذلك

ْهزُِئونا * ال ت اعْ ﴿ ُتْم تاْست ا تِِه واراُسوِلِه ُكن ْ آَيا ْرمُتْ ب اْعدا ِإميااِنُكمْ ُقْل أااِبَّللَِّ وا فا أو  .[11-16]التوبة: ﴾تاِذرُوا قاْد كا
حيكم ابألنظمة الكفرية، أو يفرضها على الناس، أو يدعي علم الغيب، أو يتعاطى السحر، فهؤالء  

ْوِم ﴿كلهم حماد ون هلل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص، فتجب الرباءة منهم، قال تعاىل:  ُد ق اْومًا يُ ْؤِمُنونا اِبَّللَِّ وااْلي ا ال َتِا
ان اُهْم أاْو عاشِ  ءاُهْم أاْو أابْ نااءاُهْم أاْو ِإْخوا انُوا آابا لاْو كا ادَّ اَّللَّا واراُسولاُه وا ادُّونا ماْن حا ريات اُهْم ُأولاِِكا  اآْلِخِر يُ وا

ُهْم ِبُروٍح مِ  مياانا واأايَّدا تابا ِف قُ ُلوِِبُِم اْْلِ ا كا اِلِدينا ِفيها اُر خا ا اْْلانْ ها نَّاٍت َتاِْري ِمْن َتاِْتها ُيْدِخُلُهْم جا ْنُه وا
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راُضوا عاْنُه ُأولاِِكا ِحْزُب اَّللَِّ أاال ِإنَّ ِحْزبا اَّللَِّ ُهُم اْلُمْفِلُحونا  ُهْم وا ُ عان ْ  .[11]اجملادلة: ﴾راِضيا اَّللَّ
الشراء واالقرتاض، فاحلالل ما أحله هللا ورسوله صلى وليس من مواالة الكفار التعامل معهم يف البيع و 

هللا عليه وسلم، واحلرام ما حرمه هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وقد دلت األدلة الصحيحة على جواز البيع 
واالبتياع منهم، ويراعى يف ذلك الشروط الشرعية يف البيع والشراء وإابحة السلعة وحنو ذلك، وبشرط 

هم شيئًا يستعينون به على حرب املسلمني، وال سيما يف وقت احلرب، فال جيوز بيعهم أال يبيع علي
سالحًا يقاتلون به مسلماً، ويف هذا الباب تفاصيل يطول ذكرها، واملقصود اإلشارة إىل كليات 

 املسائل، والتفاصيل هلا موضٌع آخر.
الغرب، وهي حكم العمل  دول مسألٌة مهمة حيتاج إليها اإلخوة املستمعون، حيث يعيشون يف وفيه

 .لدى الكفار
منع من ذلك طائفة من العلماء ملا فيه من إذالل املسلم، وإهانًة له حتت يد الكافر، وهذا قوٌل يف 

 مذهب اإلمام أمحد، وقال به طائفة من فقهاء الشافعية.
 والقول الثاين: أنه ال أبس ابلعمل عند الكفار، وذلك بشرطني:

 عمله فيما حيل للمسلم فعله.األول: أن يكون 
 الثاين: أال يعينه على ما يعود ضرره على املسلمني.

وهذا هو الصواب، اري أن األفضل أن يستقل املسلم بنفسه، أو يعمل عند مسلم ويدع العمل عند 
الكفرة، ومثل ذلك مشاركتهم يف التجارة ومضاربتهم، وقد سئل اإلمام أمحد رمحه هللا عن الرجل 

ولكن يلي هو البيع والشراء،  - أي: ال مانع من ذلك -يشاركهم )يهودي والنصراين، قال: يشارك ال
ابلراب يف هذه  وإذا وثق من صاحبه أنه ال يتعامل (.وذلك أهنم أيكلون الراب، ويستحلون األموال

 كما تقدم أيضًا أنه ال حرج من العمل عنده ابلشرطني  ،فال حرج من مشاركته ؛التجارة املشرتكة
 السابقني.

وهذا الكالم يدفعنا إىل احلديث عن حكم إقامة املسلم يف داير الغرب والكفر، وهذا خيتلف من 
شخٍص إىل آخر، وخيتلف ابختالف النيات واملقاصد، فالذي يسافر إىل داير الكفر، بقصد الدعوة 

 أدلة هذا كثرية.و  ،إىل هللا، وتعل م ما هو وسيلٌة إىل مرضاة هللا وخذالن أعدائه، فهذا مشروع
وكانت داير كفر وشرك، وذلك بغرض دعوهتم، واحلديث يف  ،وقد سافر النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل الطائف
وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يبعث ابلرسل والعلماء واملصلحني إىل بالد الكفار  ،الصحيحني من حديث عائشة
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 .ال يكابر فيه أحدو لدعوهتم، وهذا أمر متواتر، 
وقد اشرتط العلماء يف هؤالء الذين يذهبون إىل داير الكفار للدعوة أو تعلم ما فيه مصلحة لإلسالم 
واملسلمني، أن يكونوا عارفني لدينهم أبدلته الشرعية، متمسكني بعقيدهتم، مأمواًن عليهم يف ظاهر 

لدعوة إليه. هذا القسم حاهلم من الوقوع يف الفتنة، وأن يكون القصد من السفر هو إظهار دين هللا وا
 األول من أقسام اإلقامة يف داير الكفار.

ط أن فهذا مباح، بشر  ؛القسم الثاين: من كانت إقامته يف بالد الكفار بقصد التجارة، أو العالج
 تنع.مع الكفار، وما جيوز من ذلك وما مي   تعامليف اليكون عارفاً للواجب معرفته 

داير الكفر وهو جاهٌل بدينه، أو عامٌل لكنه خياف الفتنة على القسم الثالث: من سافر وأقام يف 
نفسه، أو ال يستطيع إظهار دينه، وأتدية شعائر اإلسالم من الواجبات وترك احملرمات، فهذا عاٍص 

 هلل ولرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
ران هذا، حيث ال القسم الرابع: املكره على البقاء يف داير الكفر، وهم أعداٌد اري قليلة يف عص

يستطيعون للخروج حيلة وال يهتدون سبياًل، ولو خرجوا من دار الكفر ملا وجدوا دار إسالم تؤويهم 
أو تدافع عنهم، وهؤالء مستضعفون معذورون، وقد جاءت األدلة بعذرهم، وهؤالء جيب علينا 

تطبيق الشرع بقدر اإلمكان، وجيب  همتهم، وهم جيب عليهممناصرهتم، ومساعدهتم، وتسهيل م
 عليهم عداوة الكفار وبغضهم.

القسم اخلامس: من أقام بداير الكفر، وأظهر هلم املوافقة على دينهم، ومدح ما هم عليه من الكفر 
محله على ذلك الطمع يف الرايسة أو اري  فهذا مرتٌد عن الدين، سواءٌ  ؛وسب اإلسالم دون إكراه

ذاِلكا ﴿وال دعواه: أكرههم ابطناً؛ ألنه مل يكره على الظاهر، وقد قال تعاىل: قبل قوله ذلك، وال ير 
اِفرِينا  ْوما اْلكا نْ ياا عالاى اآْلِخراِة واأانَّ اَّللَّا ال ي اْهِدي اْلقا بُّوا احْلايااةا الدُّ ، فلم [100]النحل: ﴾أبِان َُّهُم اْستاحا

، وإمنا هو أن هلم حظًا من حظوظ الدنيا حيملهم على الكفر بغض الدين، وال حمبة الباطل وأهله
ُهمْ ﴿فآثروه على الدين فكفروا بذلك، قال تعاىل:  ُْم ِمْنُكْم فاِإنَُّه ِمن ْ هلَّ وا ماْن ي ات ا وقد قال  ،[61]املائدة: ﴾وا

يُ ﴿تعاىل:  ِت اَّللَِّ ُيْكفاُر ِِباا وا ْعُتْم آَيا قاْد ن ازَّلا عالاْيُكْم ِف اْلِكتااِب أاْن ِإذاا َسِا ْهزاُأ ِِباا فاال ت اْقُعُدوا وا ْست ا
اِفرِي اِمُع اْلُمنااِفِقنيا وااْلكا ِديٍث غارْيِِه ِإنَُّكْم ِإذًا ِمثْ ُلُهْم ِإنَّ اَّللَّا جا ُوُضوا ِف حا َّتَّ ُيا نَّما ماعاُهْم حا ها نا ِف جا

يعاً   .[120]النساء: ﴾َجِا
رة ظهر هلم النصيف اجتماعاهتم، وير  والذي يدعي اإلسالم ويكون مع املشركني، أو اليهود والنصارى
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 فهو كافٌر مثلهم، وإن زعم أنه مسلم. ؛حبيث يعده الكفار واحداً منهم
وهذا يستدعي احلديث عن حكم مظاهرة الكفار على املسلمني، فقد قام يف هذا العصر الغريب كثرٌي 

فغانستان، وقد أصبح مظاهرة أمريكا على املسلمني يف أيف من املفتونني بتربير مواقف احلكومات 
واال ﴿هؤالء خصماء ألهل احلق يف الدفاع عن أهل الباطل واملرتدين، وأبواقًا لألعداء، قال تعاىل: 

اًَن أاثِيماً  وَّ انا خا ُهْم ِإنَّ اَّللَّا ال ُيُِبُّ ماْن كا ْتاانُونا أانْ ُفسا ويدخل يف  [100]النساء: ﴾َُتااِدْل عاِن الَِّذينا ُيا
م اخلبيث، وعلماء السوء الذين مههم وديدهنم اجملادلة واملخاصمة عن اخلونة يف هذه اآلية اإلعال

 تزييف احلقائق وتضليل الشعوب.
وأي دين وأي خري فيمن يرى حمارم هللا تنتهك، وحدوده )قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل: 

وهو ابرد القلب، ساكت اللسان، شيطاٌن  راب عنها،وسنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ير  ،رتكتضاع، ودينه ير 
أخرس، كما أن املتكلم ابلباطل شيطاٌن انطق، وهل بلية الدين إال من هؤالء الذين إذا سلمت هلم 

ظ، ولو نوزع يف بعض ما ن املتلم ِّ خيارهم املتحز ِّ و مآكلهم ورايساهتم فال مباالة مبا جرى على الدين، 
واجتهد، واستعمل مراتب اإلنكار الثالثة  ل، وجد  عليه يف جاهه، أو ماله، بذل وتبذ   فيه اضاضةٌ 

لوا يف الدنيا أبعظم بلية تكون حبسب وسعه، وهؤالء مع سقوطهم من عني هللا، ومقت هللا هلم قد بر 
هلم وهم ال يشعرون، وهو موت القلب، فإن القلب كلما كانت حياته أمت كان اضبه هلل ورسوله 

 .( أقوى، وانتصاره للدين أكململسو هيلع هللا ىلص
واآلن أحتدث عن حكم مناصرة أمريكا وحلفائها على املسلمني املستضعفني يف أفغانستان، وحنن 
نعلم أن الرئيس األمريكي أعلنها حراًب صليبية، واحلرب القائمة اآلن توحي بذلك ولو مل ينطق مبا 

َّتَّ ي اُردُّوُكْم عاْن ِديِنُكْم ِإِن اْستاطااُعواواال ي ازاالُ ﴿تكنه نفسه، قال تعاىل:  اتُِلوناُكْم حا  ﴾ونا يُ قا
ًة يُ ْرُضوناُكْم ﴿وقال تعاىل:  .[110]البقرة: ُروا عالاْيُكْم ال ي اْرقُ ُبوا ِفيُكْم ِإاّلً واال ِذمَّ ِإْن ياْظها ْيفا وا كا

َتاَْبا قُ ُلوبُ ُهْم واأاْكث اُرُهْم فااِسُقو  اِهِهْم وا  .[8]التوبة: ﴾نا أبِافْ وا
من توىل الكفار، ونصرهم على املؤمنني، فهو من أهل دينهم )قال اإلمام ابن جرير الطربي رمحه هللا: 

وملتهم، فإنه ال يتوىل متوٍل أحدًا إال وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد 
 .(طه، وصار حكمه حكمهعادى ما خالفه وسخِّ 

ُهمْ ﴿صح أن قوله تعاىل: )حزم رمحه هللا تعاىل:  وقال العامل ابن ُْم ِمْنُكْم فاِإنَُّه ِمن ْ هلَّ وا ماْن ي ات ا  [61]املائدة: ﴾وا
 .(نه كافٌر من مجلة الكفار، وهذا حٌق ال خيتلف فيه اثنان من املسلمنيأب ،إمنا هو على ظاهره
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الناقض الثامن: مظاهرة ) وقال شيخ اإلسالم دمحم بن عبد الوهاب رمحه هللا يف نواقض اإلسالم:
 .(املشركني ومعاونتهم على املسلمني

أقول: وليس من شروط الكفر أن تكون مظاهرته للكفار حمبًة لدينهم ورضا به، فهذا قول أهل البدع 
من املرجئة واريهم؛ ألن حمبة دين الكفار والرضا به كفٌر أكرب دون مظاهرهتم ومعاونتهم على 

اِرُعونا ﴿ر يف الكفر، وقد قال تعاىل: املسلمني، فهذا مناٌط آخ راى الَِّذينا ِف قُ ُلوِِبِْم ماراٌض ُيسا ف ات ا
ِتا اِبْلفاْتِح أاْو أاْمٍر ِمْن ِعْنِدِه ف ايُ  ى اَّللَُّ أاْن َيْا ناا داائِراٌة ف اعاسا ى أاْن ُتِصيب ا ْشا ْصِبُحوا عالاى ِفيِهْم ي اُقوُلونا َنا

رُّوا ِف أانْ ُفِسِهْم َنا  راى الَِّذينا ِف قُ ُلوِِبِْم ماراضٌ ﴿فقوله:  .[61]املائدة: ﴾ِدِمنيا ماا أاسا أي: شٌك  ﴾ف ات ا
اِرُعونا ِفيِهمْ ﴿ونفاق،  ى أاْن ﴿أي: يبادرون إىل مواالة الكفار، وطاعتهم ومودهتم،  ﴾ُيسا ْشا ي اُقولُونا َنا

ناا داائِراةٌ  من ظفر الكافرين ابملسلمني  أمرٌ أي: يتأولون يف طاعتهم ومواالهتم، أهنم خيشون يقع  ﴾ُتِصيب ا
 فتكون هلم أايٍد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك.

اِفرِينا أاْولِيااءا ِمْن ُدوِن ﴿وقال تعاىل:  ااًب أالِيمًا * الَِّذينا ي اتَِّخُذونا اْلكا ُْم عاذا ِر اْلُمنااِفِقنيا أبِانَّ هلا باشِّ
ُهُم اْلعِ  ُغونا ِعْندا ت ا يعاً اْلُمْؤِمِننيا أاي اب ْ انُوا ﴿وقال تعاىل:  .[139-138]النساء: ﴾زَّةا فاِإنَّ اْلِعزَّةا َّلِلَِّ َجِا لاْو كا وا

ُهْم فااِسُقو  ِثرياً ِمن ْ لاِكنَّ كا ماا أُْنِزلا ِإلاْيِه ماا اَّتَّاُذوُهْم أاْولِيااءا وا  .[81]املائدة: ﴾نا يُ ْؤِمُنونا اِبَّللَِّ واالنَِّبِّ وا
ة، فال مها املسلم، وهي أن عداوة الكفار للذين أسلموا وآمنوا عداوٌة متأصل ِّ وهنا حقيقة ال بد أن يفه

َّتَّ ت اتَِّبعا ﴿يرضيهم إال فناء اإلسالم واملسلمني، قال تعاىل:  اراى حا ُهوُد واال النَّصا ى عاْنكا اْلي ا لاْن ت اْرضا وا
ُهمْ   .[110]البقرة ﴾ِملَّت ا

يتهم لإلسالم ذاته، مرورًا بصدهم عنه، وينتهي هبم فيهم، تبدأ من نقطة كراه فصفة العداوة أصيلةٌ 
 األمر إىل الوقوف يف وجهه، وتربصهم ابملؤمنني الدوائر.

فهم عندما يتمكنون من املسلمني يفتكون هبم بال شفقٍة وال رمحة؛ ألن الرمحة ال تعرف إىل قلوهبم 
 سبيالً.

لسطني، والعراق، وبالٍد كثرية من بالد والعامل اليوم كله يشاهد حقيقة هذا األمر، يف أفغانستان وف
تنقطع عن املسلمني، فخالل   واحلديث جيد أن عداوة الكفار ملاملسلمني، واملتتبع للتاريخ القدمي

النصارى بضع محالت صليبية، وبعد أن توقفت تلك احلمالت تلتها محالت  القرون املاضية شن  
ويلة، وأفسدوا فيها، وملا توقفت تلك احلمالت احتلوا االب أراضي املسلمني سنني طفاستعمارية، 

الصليبية احلديثة أو االستعمار كما أمسوه ظلمًا وزوراً، بدأت احلمالت األممية حتت مظلة األمم 
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املتحدة، فضربوا املسلمني يف كل مكان، وحاصروهم تنفيذًا لقرارات األمم املتحدة، فضربوا العراق 
خالهلا احلرث والنسل، واحلصار إىل اآلن قائٌم وال ندري إىل  وحاصروه أكثر من عشر سنني، أهلكوا

أي مدى ينتهي، وهكذا صنعوا يف السودان، وليبيا والصومال وأفغانستان، فشردوا املاليني منهم، 
 وقتلوا املاليني.

والناظر يف واقع العامل، والعارف بتاريخ الغرب ال يشك أن احلملة القائمة اآلن على أفغانستان حتت 
 اطاء حرب اإلرهاب هي يف حقيقتها محلٌة صليبية ضد اإلسالم، ولقد أنطق هللا الرئيس األمريكي

رُ ﴿بذلك،  ماا َُّتِْفي ُصُدورُُهْم أاْكب ا وصرح بذلك رئيس وزراء إيطاليا، وقال الرئيس  .[118]آل عمران: ﴾وا
إن األصولية )هـ: 1211أمام دول الكومنولث من عام له  الروسي النصراين بوتني يف آخر اجتماعٍ 

اإلسالمية هي اخلطر الوحيد الذي يهدد العامل املتحضر اليوم، وهي اخلطر الوحيد الذي يهدد نظام 
األمن والسالم العامليني، واألصوليون هلم نفوذ، ويسعون إىل إقامة دولٍة موحدة متتد من الفلبني إىل  

اهتم، فإذا مل ينهض العامل ملواجهتها فإهنا كوسوفو، وينطلقون من أفغانستان اليت تعترب قاعدة لتحرك
 . هذا كالمه.(ستحقق أهدافها، وروسيا حتتاج إىل دعٍم عاملي ملكافحة األصولية يف مشال القوقاز

معاشر املسلمني نعد هؤالء الكفرة إبذن هللا تعاىل ابخلزي والبوار، واالهنيار العسكري حنن و 
دينه وكتابه وأولياءه، والوعد من هللا أبنه ينصر دينه ورسوله وحزبه املؤمنني،  واالقتصادي، فاهلل انصرٌ 

وخيزي الكافرين وعٌد حمقق ال حمالة، واألوضاع القائمة على الشرك والكفر والتشريع اجلاهلي، 
وااتصاب الداير وانتهاك األعراض، واحلجر على األفكار الشريفة، لن تدوم مهما متهدت سبلها، 

وكتها، وطال مكثها يف األرض، وهذه حقيقة جيب اإلميان هبا، وبذل الطاقات وراء وقويت ش
حتقيقها، والشرط يف ذلك أن نقوم ابإلسالم، وحنرك به األجساد والقلوب، وأن نعمل هلل صادقني 

ناا ناْصُر اْلُمْؤِمِننيا ﴿موقنني، قال تعاىل:  ّقًا عالاي ْ انا حا ْت  وا ﴿وقال تعاىل:  ،[20]الروم: ﴾واكا قا ب ا ْد سا لاقا
ُُم اْلغاالُِبونا  َنا هلا ِإنَّ ُجْندا ْنُصورُونا * وا ُُم اْلما ِلنيا * ِإن َُّهْم هلا تُ ناا ِلِعبااِدَنا اْلُمْرسا ِلما  .[103-101]الصافات: ﴾كا

فالنصر للمؤمنني وعٌد من هللا، وما من شك يف حتققه يف واقع احلياة، وإن أتخر عن حساب بشر 
 .[112]البقرة: ﴾أاال ِإنَّ ناْصرا اَّللَِّ قارِيبٌ ﴿لق اإلنسان من عجل، قال تعاىل: خر  واستبطئوا ذلك، فقد

لاِكنَّ أاْكث ارا النَّاِس ال ي اْعلاُمونا ﴿وقال تعاىل:  ُه وا ْعدا ُ وا ْعدا اَّللَِّ ال ُُيِْلُف اَّللَّ  .[1]الروم: ﴾وا
قال: حدثين سرير بن عامر وروى اإلمام أمحد يف مسنده بسنٍد صحيح من طريق صفوان بن مسلم 

)ليبلغن هذا اْلمر ما بلغ الليل والنهار، فال قال: مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  عن متيم الداريٍ 
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يرتك هللا بيت مدر وال وبر إال أدخله هللا هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزًا يعز هللا به 
قد عرفت ذلك يف أهل بييت، )كان متيم الداري هنع هللا يضر يقول: و  اإلسالم، أو ذاًل يذل هللا به الكفر(

لقد أصاب من أسلم منهم اخلري والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرًا الذل والصغار 
 .(واجلزية

واملبشرات يف عودة اإلسالم وظهور أهله، واتصال حاضرهم مباضيهم كثرية، وهي متحققة ال حمالة 
والعجز، مما يرون من  نفوس فئٍة من املسلمني من اليأس ل ذليل، وما سرى إىلبعز عزيز أو بذ

جهالٌة ال قرارة هلا، فمهما فشت الضاللة، واستحكمت الغواية،  ؛احلاضر األليم، والتعتيم اإلعالمي
هكت األعراض، فسيبقى اإلسالم، ومتتد رقعته، ويبلغ ما بلغ الليل والنهار، واستشرى الفساد، وانتر 

 دق العلماء، وجهود الدعاة، ودماء الشهداء، فال جمال للتخاذل والبطالة والقعود مع اخلالفني.بص
اإلسالم يتحقق ابجلد ال ابهلزل، وابألعمال ال ابآلمال، وابلقلوب الصادقة ال النفوس اخلائنة، قال ف

ا الَِّذينا آماُنوا ماا لاُكْم ِإذاا ِقيلا لاُكُم اْنفِ ﴿تعاىل:  ق اْلُتْم ِإَلا اْْلاْرِض أاراِضيُتْم َيا أاي ُّها ِبيِل اَّللَِّ اَّثَّ ُروا ِف سا
نْ ياا ِف اآْلِخراِة ِإالَّ قاِليٌل * ِإاّل ت اْنِفُروا  ا ماتااُع احْلايااِة الدُّ نْ ياا ِمنا اآْلِخراِة فاما اابً اِبحْلايااِة الدُّ ْبُكْم عاذا يُ عاذِّ

راُكمْ  ْبِدْل ق اْوماً غاي ْ ياْست ا ْيٍء قاِديرٌ  أالِيماً وا لاى ُكلِّ شا ُ عا ْيِاً وااَّللَّ  .[39-38]التوبة: ﴾واال تاُضرُّوُه شا
ويف اخلتام أتوجه مبخاطبة احلاضرين واملسلمني يف كل مكان، بضرورة مناصرة املسلمني يف حكومة 
طالبان وفلسطني، والشيشان، واري ذلك من بالد املسلمني، والذب عن حرماهتم وأعراضهم، وكٌل 

ا﴿على قدر طاقته،  ُ ن اْفساً ِإالَّ ُوْسعاها لُِّف اَّللَّ  .[181]البقرة: ﴾ال ُيكا
ِبيِل ﴿ألموال والدثور يسامهون يف قيام اجلهاد بصدقاهتم وزكواهتم، قال تعاىل: فأهل ا واأاْنِفُقوا ِف سا

وأهل القدرة على القتال مينحون الدين أرواحهم، ويبيعون احلياة الدنيا ابآلخرة،  .[196]البقرة: ﴾اَّللَِّ 
يهم، وختليصهم من أيدي عن حرماهتم وأعراضهم، والدفاع عن أراض ويشاركون إخواهنم يف الذب ِّ 

ِبيِل اَّللَِّ ﴿الكفرة املعتدين، واألمريكان الظاملني، قال تعاىل:  اتُِلونا ِف سا ماا لاُكْم ال تُ قا وا
ِذِه اْلقارْ  اِن الَِّذينا ي اُقوُلونا راب َّناا أاْخرِْجناا ِمْن ها اِء وااْلِوْلدا اِل واالنِّسا اِلِِ ياِة الظَّ وااْلُمْستاْضعاِفنيا ِمنا الّرِجا

لِّيًا وااْجعاْل لاناا ِمْن لاُدْنكا ناِصرياً  ا وااْجعاْل لاناا ِمْن لاُدْنكا وا وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص:  .[06]النساء: ﴾أاْهُلها
يد  )جاهدوا املشركني أبموالكم وأنفسكم وألسنتكم( رواه أبو داود من طريق محاد بن سلمة عن محر

 ، وسنده صحيح.الطويل عن أنسٍ 
وقد اتفق العلماء على وجوب قتال الكفار املعتدين على بالد املسلمني وعلى حرماهتم، فإن اندفع 
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شرهم وكيدهم أبهل البالد املظلومة سقط الفرض عن اريهم، وإن مل حيصل دفع العدو الكافر وطرده 
األخرى عن بالد املسلمني، فإنه جيب حينئٍذ على من يقرب من العدو من أهل البالد اإلسالمية 

وااْلُمْؤِمُنونا ﴿مناصرة إخواهنم، وصد عدوان الكافرين، ودفع بغيهم وظلمهم، وقد قال تعاىل: 
)املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص:  .[01]التوبة: ﴾وااْلُمْؤِمنااُت ب اْعُضُهْم أاْولِيااُء ب اْعضٍ 

 ِف حاجته، ومن فر  عن مسلٍم كربة فر  هللا عنه ِبا  يسلمه، ومن كان ِف حاجة أخيه كان هللا
رواه البخاري ومسلم عن طريق الزهري، عن سعد بن عبد هللا، عن أبيه،  كربًة من كرب يوم القيامة(

 عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص.
املؤمن للمؤمن  )من حديث أيب موسى األشعري أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: أيضًا وقد جاء يف الصحيحني 

وجاء يف الصحيحني أيضًا من طريق زكراي عن الشعيب عن النعمان بن  كالبنيان يشد بعضه بعضاً(
اجلسد الواحد، إذا  )مثل املؤمنني ِف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثلُ بشري أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

 .اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى(
ريب أن املقتول يف سبيل هللا يف جهاد الكفار ومناصرة املؤمنني والدفاع عن بالدهم وحرماهتم  وال

ِف سبيل هللا فهو  )من قتلُ ينال أجر الشهداء الصابرين، واجملاهدين الصادقني، وقد قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 
حديث سهيل بن أيب يف صحيحه من  رواه مسلمٌ  شهيد، ومن مات ِف سبيل هللا فهو شهيد(

 صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة هنع هللا يضر.
وهذا دليٌل على أن املقتول يف سبيل هللا شهيد، ودليٌل على أن من مات يف سبيل هللا من املرابطني 

 واملقاتلني بدون قتل فإنه شهيد.
يرزقنا اإلخالص يف أن ينفعنا مبا مسعنا، و أن وأسأل هللا جل وعال أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، و 

 أقوالنا وأعمالنا، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني.
 

   
 

ما حكم من يقاتل يف صفوف اجليش األمريكي أو أي جيش كافر ضد  ،السؤال: فضيلة الشيخ
ملشايخ قد أجاز يف بالد األفغان أو اريها من بالد املسلمني؟ مع اإلشارة أن بعض ا اً املسلمني، سواء

 هلم القتال بنية اإلكراه، فما تعليقكم؟
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اجلواب: تقدم يف كالمي احلديث واإلشارة إىل هذه القضية، والتحذير من مناصرة الكفار على 
كفر ونفاق، ومرض يف القلوب   املسلمني أبي نوع أو وسيلة من وسائل النصرة، فهذا من التويل وهو

 .وفسق
به، فهذا مذهٌب  فر أن تكون مظاهرته للكفار حمبًة لدينهم ورضاً وتقدم أنه ليس من شروط الك

على املسلمني، فهذا مناٌط آخر يف  هتمأكرب دون مظاهر كفر ه  حمبة دين الكفار والرضا ب ألن ضعيف،
يرتكوا احلق بغضًا له،  املظاهر حمبة الدين وبغض الكافرين، فإن كثريًا من الكفار مل ولو ادعىالكفر، 

للدين، وإمنا هلم طمع دنيوي، ورابة يف الرايسات فآثروا ذلك على الدين، قال تعاىل:  وال كراهيةً 
اِفرِينا ﴿ ْوما اْلكا أانَّ اَّللَّا ال ي اْهِدي اْلقا نْ ياا عالاى اآْلِخراِة وا بُّوا احْلايااةا الدُّ  .[100]النحل: ﴾ذاِلكا أبِان َُّهُم اْستاحا

ُْم ﴿وقال تعاىل:  هلَّ وا ماْن ي ات ا ُهمْ وا وذلك ألهنم دخلوا يف طاعتهم، ونصروهم،  .[61]املائدة: ﴾ِمْنُكْم فاِإنَُّه ِمن ْ
 وأعانوهم ابملال والرأي على املسلمني.

ومن ذلك مشاركة اجلنود املسلمني أو احملسوبني على املسلمني املوظفني يف احلكومة األمريكية، يف 
 الذنوب، وأعظمها منافاًة ألصل اإلميان، وجتويز قتال األفغان اجملاهدين يف سبيل هللا، فهذا من أكرب

هذا العمل بدليل اإلكراه اري صحيح، فإن لإلكراه ضوابط وشروطًا، وهي اري متوفرة يف هذه 
 الصورة.

فإن هؤالء العسكريني يسعون ملصاحلهم، وتثبيت مناصبهم، وكسب األموال يف سبيل قتل األبرايء من 
ون ابلقتل، وهذا اري مسوغ للمشاركة؛ ألنه در  جييزه عقل، وقد يهد  املسلمني، وهدم دايرهم، وهذا ال

شرعاً أن تبقي نفسك يف سبيل هالك اآلخرين وقتل املظلومني، فليست دماؤهم أبرخص من  وزال جي
رَّما اَّللَُّ ِإالَّ ابِ ﴿دمائكم، وال دماؤكم أبالى من دمائهم، قال تعاىل:  ْفسا الَّيِت حا  ﴾حْلاقِّ واال ت اْقتُ ُلوا الن َّ

غاِضبا اَّللَُّ عالاْيِه ﴿وقال تعاىل:  .[161]األنعام: ا وا اِلدًا ِفيها نَُّم خا ها زااُؤُه جا دًا فاجا عامِّ ماْن ي اْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمت ا وا
اابً عاِظيماً  لاعاناُه واأاعادَّ لاُه عاذا  .[93]النساء: ﴾وا

 فهذا تعليقي على هذه القضية.
 .تحالفق ابلتحالف الشمايل وحكم هذا المسألة مهمة أخرى وهي تتعل فيه

العمل القائم اآلن يف التحالف الشمايل من مواالة الكفار، ونصرهتم على املسلمني، وتسهيل املهمة 
يف قتال املسلمني، حيث إهنم حني يقبضون على مسلم يسلمونه إىل دول الكفر، وحنن نعلم أن دول 

يعترب انقضًا من نواقض اإلسالم، لكن ال نستطيع الكفر تفتنه عن دينه وتعذبه وحنو ذلك، هذا 
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احلكم على أعيان هؤالء إال بعد إقامة احلجة وإزالة الشبهة؛ ألن هلؤالء شبهًة ختتلف عن اريهم، 
وهؤالء مراتب: منهم الشيوعي، كـرستم وطبقة كثرية يف التحالف الشمايل، وإن شئت فقل: التحالف 

 إشكال فيه.حكمهم وال  الصلييب، فهؤالء معروفٌ 
 فجرة. من املنافقني ومن أعداء الدين، فهؤالء كفرةٌ  فيهالنوع الثاين: 

ت، فهؤالء يضد السوفي املسلمني جلهال، وبعض من له سابقة يف قتالالقسم الثالث: فيهم بعض ا
وهي العلماء ابلردة، وبعض طلبة العلم ال يرى هذا؛ ألن هلم شبهة، من  ناخوانإكم عليهم بعض ح  

البغاة، خرجوا عليهم يف  - المهم ابطلهذا كنقرهم على هذا، ال  وحنن -يقاتلون بزعمهم  أهنم
ابلكفرة ضد بغاة بدافع أن هناك مذهبًا فقهيًا يف هذه املسألة، وهذه كلها  يستنصروناجلملة. فهم 

ليهم أن ابلكفار من قبل، وإمنا الكافر فرض ع يستنصرواأشياء ال حقيقة هلا يف احلقيقة؛ ألهنم مل 
، وهذا هو الواقع الذي نعرفه من واقع هؤالء، اري أن هذه الشبهة قد املسلمنيجياهدوا معه ضد 

جتعلين أحجم عن تكفري أعياهنم، وال سيما أن مذهب أهل العلم أهنم حيكمون على النوع دون 
 من خالفها كان كافراً اترة أو فاسقاً أخرى. اليتالعني، حىت تقوم احلجة، 

 م هذا التحالف إىل ثالثة أقسام:فأان أقس
 قسم من األصل هو كافر. -
 عباد القبور واألواثن وحنو ذلك. ومنوقسم من املنافقني واملرتدين،  -
 .شبهة، قد نتوقف عن تكفري أعياهنموقسم له  -

 لكن يف اجلملة نقول: إن هذا العمل القائم عمل كفري، وحنكم على هؤالء أبهنم كفار.
عن أعياهنم ال نسمي أحداً أبن هذا كافر دون اآلخر، إال بعد إقامة احلجة عليه، لكن حني نتحدث 

 وهللا أعلم. ،لة الشبهة، وهذا جمرد اجتهاد مينوإزا
 

   
 

برهان الدين رابين وعدم  قرر رفضاألخبار الواردة هذا اليوم أن مؤمتر بون  ،السؤال: فضيلة الشيخ
أقول لفضيلة الشيخ: أليس يف هذا درس أن من تعاون مع الكفار  قبوله رئيسًا ألفغانستان، فأود أن

 فإن ذله يف الدنيا قبل اآلخرة؟ ما تعليقكم اي شيخ؟
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فإن  ؛اجلواب: هذا صحيح، فإن من استعان بكافر أو تقوى به على مسلم، أو ركن إليه، أو جلأ إليه
خيذله يف الدنيا وخيزيه يف اآلخرة، وقد جرت سنة هللا جل وعال يف ذلك، وقد يتأخر  جل وعالهللا 

هذا عن حساب البشر، ولكن أييت فيما بعد أن الكافر يستعني به يف هذه الفرتة مث بعد ذلك يقلب 
ُهوُد وا ﴿ويقتله أو يسجنه أو يهينه؛ ألن هللا جل وعال:  اجملنعليه  ى عاْنكا اْلي ا لاْن ت اْرضا اراى وا ال النَّصا

ُهمْ  َّتَّ ت اتَِّبعا ِملَّت ا  .[110]البقرة: ﴾حا
قتال طالبان ابعتبار معرفتهم للتضاريس اجلغرافية يف يف فالكفرة اآلن يستعينون هبذا التحالف الشمايل 

ت اآلن بوادر ذلك، فهم نوهنم، بل قد يقتلوهنم، ويهينوهنم، وقد بد  أفغانستان، مث فيما بعد ال ميك ِّ 
له أو إنصافه يف شخصًا ويؤخرون اآلخر، على قدر والئه للغرب يقدمونه، وعلى قدر تعق ِّ  يقدمون

فإهنم يعادونه وينبذونه، وقد يستعينون به يف مهمة، مث بعد ذلك يلفظونه، وهذا هو  ؛بعض القضااي
 الواقع.

قد عرفت ): وقد تقدم يف حديث متيم بن أوس الداري شاهٌد على ذلك حني قال متيم بن أوس هنع هللا يضر
ذلك يف أهل بييت، لقد أصاب من أسلم منهم اخلري والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافراً 

 وهللا أعلم. (الذل والصغار واجلزية
 

   
 

صرح سياف لقناة اجلزيرة مؤخراً، وذكر أن التحالف مع أمريكا مل يقم به  ،السؤال: فضيلة الشيخ
 فقه طالبان ابلسياسة جعل أمريكا تتدخل، فهل هذا التربير صحيح؟التحالف، وإمنا هو عدم 

اجلواب: هذا اري صحيح، وال أساس هلذا من الصحة، وهذا تربير للموقف املخزي الذي ظهر به 
سياف مع رابين وجمموعة كبرية ممن ختلف عن نصرة إخواهنم املسلمني، وإن كانوا خيتلفون معهم يف 

 .بعض املسائل
هبم مناصرة إخواهنم، وترك اخلالف إىل ما بعد ذلك؛ ألنه تقدم أن أمريكا وحلفاءها كان األوىل 

 أعلنوها حرابً صليبية ضد اإلسالم واملسلمني.
احلقيقة أن أمريكا قد أعدت عدهتا، وأخذت أهبتها يف قتال طالبان قبل أحداث احلادي عشر يف 

من سبتمرب، وهذا قد قرأته بنفسي يف بعض التقارير الصادرة من الصحف الغربية، ولكن جاءت هذه 
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سبب أن حكومة طالبان على قدر طاقتها متثلت فيها حقيقة اإلسالم من تطبيق والمواتية لذلك، 
إيواء املؤمنني يف العامل كله، وعدم الدخول يف نظام هيئة األمم، من ع هللا، وتطبيق مبدأ األخوة شر 

آلن حتت اطاء مسمى وعداوة الكفار، وآخر األحداث حتطيم األصنام، مث أتى التحالف الصلييب ا
على ي للقتال املسلمني، وهذا مما ال ينبغي أن ينط ؛حرب الغلو، حرب التطرفحرب اإلرهاب، 

 املسلم، بل عليه أن يدرك حجم القضية، وأن املعركة بيننا وبينهم هي حرب صليبية.
التفنن يف إهانتها  بل إننذكر أمريكا وحلفاءها أبن الشعوب املستضعفة لن تبقى كذلك،  ولكن

واستذالهلا، وفرض سيطرهتا وقوهتا، واحلصار القائم على بالد كثرية متعددة من بالد املسلمني هو 
 لذي سوف حيييها إبذن هللا سبحانه وتعاىل، كما قال الشاعر:ا

 وإذا الـــــــــــــــــذ ب اســــــــــــــــــتنعجت لــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــرةً 
 

 فحــــــــــــــــــــــــذارِّ منهــــــــــــــــــــــــا أن تعــــــــــــــــــــــــود ذ اب
 

 .واحلقيقة أن هذه النقطة حتتاج إىل تعليق أطول، ولكن أختصر لضيق الوقت
تستغل هؤالء يف حرب أمريكا لطالبان حرب صليبية، وحرب عداء لإلسالم واملسلمني، ولكن أمريكا 

 التعمية اإلعالمية، ويف قلب احلقائق ويف اري ذلك مما هو معروف.
 

   
 

اليت تتعرض يف كتاابهتا ألعراض و هل من نصيحة إىل جريدة الشرق األوسط  ،السؤال: فضيلة الشيخ
 ؟وزوجات العرب املوجودين هناك

 .صي والداينن مواالة هذه اجلريدة ألعداء هللا والدين صار يعرفه القاإو 
ال ريب أن هذه اجلريدة بوق لنشر املخزايت واألكذوابت واألساطري املفتعلة، وإشاعة هو اجلواب: 

ألكاذيب، وحتريض على األبرايء، وإشادة أبهل الضالل واملنحرفني، وال سيما يف خضم هذه ل
حترض على دة، األحداث، فرتى يف ثنااي هذه الصحيفة عناوين ابخلط العريض، ومقاالت متعد

أهنم أعراب ال يفهمون، أو أهنم  بدعوىا يصيبها اآلن، مبا يناهلا و مب ا االستبشارطالبان، ولسان حاهل
 على البالد املتحضرة، وبدوافع كثرية. م إرهابيون، أو أهنم يشكلون خطرمتغطرسون، أو أهن

الصريح واريه على  لكن يف اجلملة هذه اجلريدة فيها من الننت الشيء الكثري، وفيها من العداء
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 املتمسكني بدينهم ما ال خيفى على عاقل قرأ شيئاً من هذه الصحيفة، فهي محالة احلطب.
وهلذا أقول: ال جيوز بيعها وال ابتياعها وال اقتناؤها، إال لطالب علم يتصفحها ويقرؤها لكشف ما 

وعلى هذه  فيها، وبيان ذلك للناس، من أجل احلذر، ومن أجل الرد على هذه األكاذيب،
 األسطورات، ولزعزعة الثقة يف نقوهلا ومعلوماهتا اإلخبارية. وهللا أعلم.

 
   

 
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، لقد دعا الرئيس األمريكي يف األسبوع  :السؤال: فضيلة الشيخ

أن أئمة  لوحظاملاضي شعبه للدعاء للقوات األمريكية اليت حتارب املسلمني يف أفغانستان، بينما 
املساجد يف هذه البالد ومعظم البالد اإلسالمية أصبحوا يتجنبون الدعاء للمسلمني يف أفغانستان 

 وفلسطني والشيشان وكشمري خوفاً من أمريكا، فهل من نصيحة؟
اجلواب: تقدم أن املسلم جيب عليه مناصرة إخوانه املسلمني، وجيب عليه تطبيق مبدأ األخوة اإلميانية 

لدعاء والقنوت يف الصلوات املكتوابت، والذب عن اب ،م أبمواهلم وأنفسهم وألسنتهممناصرهتمن 
يف أعراض إخواهنم اجملاهدين ابلكتاابت اجلريئة يف وجه الباطل والنفاق، وبذل اجلهد بقدر الوسع 

نصرة املظلومني يف أفغانستان والشيشان وفلسطني والعراق الذي يعاين شعبه اجلوع واألمراض منذ 
عالاْيُكُم النَّْصرُ ﴿قال تعاىل: وقد كثر من عشرة أعوام، أ يِن ف ا ْنصاُروُكْم ِف الدِّ ِإِن اْست ا  .[01]األنفال: ﴾وا

 وال أقل من الدعاء، ومن القنوت هلم يف الصلوات.
)أن  :قد جاء يف سنن أيب داود من حديث ابن عباسو والقنوت يشرع يف كل الصلوات اخلمس، 

النيب ملسو هيلع هللا ىلص قنت يف الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر( ويف سنده اختالف، ولكن ثبت يف 
أنه قنت يف الظهر، وثبت القنوت أيضًا أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قنت يف املغرب والفجر، وثبت واريه الصحيح 
 يف العشاء.

ابلدعاء لإلسالم  جل وعاليف صلواهتم وأن يلحوا على هللا  فيشرع للمسلمني يف العامل كله أن يقنتوا
واملسلمني، وخذالن أعداء اإلسالم واملسلمني من أمريكا واريها، إال من خياف على نفسه، فهذا قد 
يكون معذورا، ولكن ال يعذر أن يدع الدعاء فيما بينه وبني هللا جل وعال، أو يف موطٍن ال خياف من 

 أحٍد من البشر.
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ادهم، فإن الدعاء ذكر لنا اإلخوة اجملاهدون هناك أبهنم يرون أثر دعاء املؤمنني هلم يف قتاهلم وجهوقد 
 .هو سالح املؤمن

ويف نفس الوقت هذا يدل على كذب أمريكا يف دعواها الدميقراطية، فهي من قبل تنادي الشعوب 
تنادي من قبل بـالدميقراطية على ال حتققها يف واقعها، اآلن لدميقراطية، وهي ابالعربية و اإلسالمية 

ذلك، وهم ال يقرون على هذا، ولكن يريدون عزل املسلمني عن دينهم، وقد كشفت هذه األحداث  
كذب دعاوى أمريكا يف كثري من مزاعمها: يف دقتها يف املعلومات، ويف الدميقراطية واحلرية واري 

  ذلك.
كر األخبار الصحيحة يف واقع طالبان، وأهنم قد فهم اآلن مينعون القنوات الفضائية واإلذاعات من ذ 

 .ألمريكان قتالابحصدوا جمموعات كبرية، وأهنكوا 
وحياصرون البالد األخرى اليت تدعم املسلمني يف أفغانستان، ومينعوهنم من الدعاء، وحياصروهنم يف 

 األقوال، حىت الكلمة مينعون من الصدع هبا وقوهلا.
أمر  ، هذا حق وهذاومكانته يف العامل اإلسالمي ال يعذر برتك التبليغالعامل الذي له قدره ومسعته 

 ، وإمنا ورثوا هذا العلم.ياء مل يورثوا ديناراً وال درمهاأوجبه هللا عليه؛ ألن العلماء هم ورثة األنبياء، واألنب
يف سنن واريها، وقد جاء  ،وقد كان أئمة السلف يصدعون ابحلق يف اجملامع، واملساجد، واملنتدايت

أتيت أاب ذر )صحيح من طريق األوزاعي، قال: حدثين أبو كثري قال: حدثين أيب قال:  بسندٍ الدارمي 
قال: أمل تنه مث وهو جالٌس عند اجلمرة الوسطى، وقد اجتمع الناس يستفتونه، فأتى رجل فوقف عليه 

؟ لو وضعتم الص وأشار إىل  -ى هذه ة علمصامعن الفتيا؟ فرفع رأسه إليه فقال: أرقيب أنت علي 
وعلقه  (هتاذعلي  ألنفجتيزوا كلمًة مسعتها من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قبل أن نفذ  أر مث ظننت أين  - قفاه

 .البخاري يف صحيحه بصيغة اجلزم
ومل يكن أحٌد من أئمة السلف جيد أدىن حرج من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، والفتوى مبا يعلم 

قول كلمة احلق واإلنكار على أهل يف وما كانوا يقبعون يف بيوهتم ينتظرون اإلذن الرمسي  أنه احلق،
 الباطل.

يلحوا على هللا جل أن وابجلملة فينبغي لإلخوة املسلمني يف مجيع الدول يف العامل كله، أن يقنتوا و 
عاملًا له قدره ا مل يكن نصر إخواهنم، ومن خاف على نفسه فيعذر يف ذلك ميف وعال ابلدعاء 

، فهذا جيب عليه أن يرظهر دينه وأن يرناصر إخوانه، وال سيما يف خضم كثري ممن يلبس على ومكانته
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الناس دينهم وأصبح بوقًا ألعداء الدين وكأنه مفيت يف الكوجنرس أو موظف يف االستخبارات 
 األمريكية، نسأل هللا السالمة والعافية.

 
   

 
واحلقيقة األسئلة كثرية لكن لضيق الوقت املخصص  ،جزاكم هللا خريا ة الشيخفضيلاملركز اإلسالمي: 

من قبل شركة التلفون، فبسم اإلخوة واألخوات احلضور الذين اجتمعوا يف هذه املراكز العشرة يف 
بريطانيا نشكركم شكرًا كثريًا وندعو هللا أن نلتقي معكم يف لقاٍء آخر، وجزاكم هللا خريا، والسالم 

 م ورمحة هللا وبركاته.عليك
الشيخ سليمان العلوان: جزاكم هللا خريا، وأنتم كذلك، أسأل هللا جل وعال أن حيفظكم وأن يبارك 
فيكم وأن جيعل اجتماعكم اجتماعًا مرحوما وتفرقكم تفرقًا معصوما، وأال جيعل فيكم ال شقيًا وال 

 اهلدى والتقى والعفاف والغىن. حمروما، أسأل هللا جل وعال أن يؤلف بني قلوبكم وأن يرزقكم
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.

 
   

 


