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 .دمحم وعلى آله وصحبهم على نبينا احلمد هلل رب العاملني والصالة والسال
 :أما بعد

ملسو هيلع هللا ىلص جيب على كل مسلم ومسلمة  اليت هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه دمحما   فإن األصول الثالثة
تعلمها وحفظها وضبطها ومعرفة معانيها، وهي مع هذا جيهلها الكثري، وهي مسائل القرب فإن املرء 

 .؟دينك؟ ومن نبيك إذا وضع يف قربه سئل فقيل له: من ربك؟ وما
 مدلوالهتا جيهلها الكثري.يف اجلملة هذه األمور يعرفها الكثري، لكن يف معرفة معانيها وحتقيق 
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 فإن معرفة هللا جل وعال تتمثل يف مجيع أنواع التوحيد، يف توحيد الربوبية)من ربك؟(  :األولاألصل 
 ويف توحيد اإلهلية ويف توحيد األمساء والصفات، ويف أداء الطاعات واجتناب احملرمات.

هو الذي أقر به املشركون، فكانوا يقرون أبن هللا هو اخلالق الرازق  :توحيد الربوبيةالنوع األول: 
 املدبر.

 هو إفراد هللا أو توحيد هللا جل وعال أبفعالك حبيث أن العبد يفرد هللا :توحيد اإلهليةالنوع الثاين: 
وأن ﴿هلل  جل وعال أبفعاله فال يعبد غري هللا وال يذبح إال هلل وال ينذر إال هلل وال يصرف عبادة إال

فيه ثالث أقوال  ﴾وأن املساجد هلل﴿فقوله جل وعال:  ﴾املساجد هلل فال تدعوا مع هللا أحدا
 للمفسرين يف معىن هذه اآلية:

هذه املساجد املعمورة بطاعة هللا فال تعبدوا فيها غري هللا  :أي ﴾وأن املساجد هلل﴿القول األول: 
جل وعال ألهنا بنيت للراكعني الساجدين لرب العاملني ومل تبىن لدعاء غري هللا فهذا مناقض ملا جاءت 
به الرسل ومناقض للفطرة فإن الشرك مناقض للفطرة، والفطر تتجاوب مع التوحيد، والشرك يتناىف مع 

 الفطرة.
أعضاء السجود السبعة، ال تسجدوا فيها لغري هللا، فال  :أي ﴾وأن املساجد هلل﴿الثاين: القول 

تركعوا لغري هللا، وال تسجدوا لغري هللا، وال تنحنوا لغري هللا، وال تصرفوا هذه األعضاء اليت خلقها هللا 
 ويسر هللا جل وعال لكم ثنيها والتعامل معها إال هلل جل وعال.

أن هللا جل وعال يسدي إليك هذه النعم العظيمة ومع هذا تعبد فيها غري هللا جل ومن أعظم الظلم 
 وعال.
املقصود ابملساجد : البقاع، كما جاء يف الصحيحني أن النيب  ﴾وأن املساجد هلل﴿الثالث: القول 

ع، هذه أي األراضي والبقا  ﴾وأن املساجد هلل﴿ ﴾جعلت يل األرض مسجدا وطهورا﴿ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
األراضي هلل جل وعال، هللا خلقها ويسر العيش فيها، فإذا أراد العبد أن يعصي هللا أو يعبد غري هللا 

 فال يعصيه يف أرضه فل يذهب ألرض غري أرض هللا ، وهذا غري ممكن.
 فال تدعوا فيها غري هللا جل وعال. ﴾هلل﴿ ،البقاع :أي ﴾وأن املساجد﴿ ا  إذ

النوع الثالث: توحيد األمساء والصفات: تثبت هلل جل وعال ما أثبته لنفسه وما ثبت عن رسوله صلى 
وما نفاه عنه رسوله صلى  ﴾ال أتخذه سنة وال نوم﴿هللا عليه وسلم وتنفي عن هللا ما نفاه عن نفسه 

 هللا عليه وسلم.
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ما حتدثوا عن هذه األنواع:  وهذه أنواع التوحيد دل عليها الكتاب والسنة، صحيح أن الصحابة 
توحيد اإلهلية، توحيد الربوبية، توحيد األمساء والصفات. لكن كانوا يعايشونه معهم: يف أعماهلم، 

 وأقواهلم، وكالمهم.
 قيل: معبود العاملني. ﴾احلمد هلل رب العاملني﴿وهذه األنواع مذكورة يف فاحتة الكتاب، فقوله تعاىل: 

مته. وعلى كال املعنيني، فيه إثبات توحيد الربوبية؛ ألن هذا إقرار بوجود هللا وقيل: مريب العاملني بنع
 جل وعال.

 فيه نوعان من أنواع التوحيد:  ﴾الرمحن الرحيم﴿
 األول: األمساء والصفات، وِداللته ابملطابقة، وداللة املطابقة هي: ِداللة الدليل على كل معناه.النوع 
 : -قة وغريهمعند املناط-الالت ثالث الدفإن 

 وهي: َداللة الدليل على كل معناه. -وجيوز ِداللة وَداللة-اللة املطابقة الداللة األوىل: د
 اللة التضمن وهي: َداللة الدليل على بعض معناه.الثاين: داللة الد
  اللة االلتزام وهي: َداللة أو ِداللة الدليل على أمر خارج الزم للمعىن.الثالث: داللة الد

 فيه إثبات األمساء والصفات، وفيه إثبات توحيد الربوبية. ﴾الرمحن الرحيم﴿ :جل وعالوقوله 
اسم من  ﴾مالك﴿فيه أيضا توحيد األمساء والصفات وتوحيد الربوبية ألن  ﴾مالك يوم الدين﴿

 أمساء هللا جل وعال.
روى ذلك أبو داوود من طريق  ،هذه القراءة سندها جيد ﴾َملِك يوم الدين﴿وامللك ويف قراءة 

الزهري عن عروة بن الزبري عن عائشة، حني اشتكى الناس إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قحوط املطر وعد 
اي أيها الناس إنكم شكومت )الناس يوما خيرجون فيه، فخرج حني بدا حاجب الشمس، فقال: 

أمركم أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب جدب دايركم واستئخار املطر عن إابن زمانه، وإن هللا 
. قال أبو داود ﴾ملِك يوم الدين﴿ ﴾الرمحن الرحيم﴿ ﴾هلل رب العاملني احلمد﴿مث قال:  (لكم

 .﴾ملِك يوم الدين﴿عقبه: إسناده جيد. وهذا حجة ألهل املدينة يف قراءة 
 توحيد اإلهلية. :هذا ﴾إايك نعبد وإايك نستعني﴿تعاىل: قوله 
مشاحة يف ذلك  ع موجودة يف فاحتة الكتاب وبعض أهل العلم جيعل التوحيد نوعني والهذه األنوا  ا  إذ

 إذا فهم املعىن وعرف املقصود.
 اإلله هو املألوه حمبة وتعظيما وخوفا ورجاء. ﴾وإهلكم إله واحد﴿قوله جل وعال: 
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هللا، )إال هللا( مثبتا )ال إله إال هللا( أي: ال إله، انفيا مجيع ما يعبد من دون  ويف كلمة اإلخالص
 العبادة له وحده ال شريك له.

ومن فسر اإلله بتوحيد الربوبية أبنه اخلالق أو الرازق فقد أخطأ، ومن فسر اإلله أبنه القادر على 
 االخرتاع فقد ضل سواء السبيل.

وا اإلله أبنه والكرامية، فسر  ةحني فسرت بعض الطوائف املنحرفة كاجلهمية واملعتزلة واألشاعرة واملاتردي
القادر على االخرتاع، ومنهم من قال عن اإلله أبنه اخلالق، ومنهم من قال عن اإلله أبنه الرازق، 

 أي ال خالق إال هللا. .فيكون املعىن، ال إله إال هللا
مل تكن  !فائدة من هذا، وهل كانت اخلصومة بني الرسل وبني قومهم أبن هللا هو اخلالق الرازق؟ وال

ولئن سألتهم من خلق ﴿يف هذا؛ ألهنم كانوا مقرين أبن هللا هو اخلالق الرازق قال تعاىل: اخلصومة 
 ﴾سيقولون هلل*  قل ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون﴿ ﴾السماوات واألرض ليقولن هللا

 .واألدلة على هذا كثرية
ضا ال يعرفون من توحيد توحيد الرافضة أي وهذاليس عندهم شيء امسه توحيد إهلية،  األشاعرةولذلك 

يعرفون أركان العبادة  ، والوإجالال   وتعظيما   نه املألوه املعبود حمبة  اإلهلية شيئا؛ ألهنم ال يفسرون اإلله أب
وال شروط العبادة وال لوازم العبادة، التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية، واحلاذق منهم إذا أراد أن 

رب حمذوف أبنه موجود، وهذا كثري يف كالم النحاة من أجل أتثرهم يعرب معىن )ال إله إال هللا( فسر خ
)ال إله( قالوا: ال انفية للجنس، )إله( امسها )إال( للحصر أو استثىن )إال  :مبنهج املتكلمني، إذا قالوا

 هللا( قالوا: االسم الكرمي مستثىن من اخلرب احملذوف املقدر مبوجود؛ وهذا ال فائدة منه.
 أي: اخلرب املقدر ابخلالق؛ وهذا ال فائدة منه. )ال إله(قول ي

سبب خطأ هؤالء يف فهم كلمة التوحيد، الذي أدى هبم  ينبغي أن نعرف كيف أيت هؤالء، يعين ما
 األمر إىل اإلشراك برب العاملني.

يفهمون من معىن اإلله إال أنه خالق، وهذا انتج عن عدم فهم القرءان، وعدم فهم  السبب أهنم ما
جهلوه  يف رسول من الرسل دعا الناس أبن هللا هو اخلالق؛ إمنا كان يدعوهم إىل ما الرسل، مادعوة 

وإىل ما ضلوا فيه وهو توحيد العبادة حيث يعبدون مع هللا غريه، سواء عن طريق الغلو يف الصاحلني 
لوط حني أو عن طريق حمبة الصاحلني أعظم من حمبة هللا أو عن طريق التعلق ابملردان كفعل قوم 

أشركوا ابهلل رب العاملني يف هذه القضية، أو عن طريق تعظيم األحبار والرهبان حبيث حيلون هلم احلرام 



5 

 

وحيرمون عليهم احلالل، أو عن طريق عبادة القبور والطواف حوهلا، أو غري ذلك من أنواع العبادة اليت 
 يصرفوهنا لغري هللا جل وعال.

اختلف فيه هؤالء؛ فأمجعوا على أن اإلله هو املألوه، وأن اخلرب  هللا جل وعال هدى أهل احلق فيما
ذلك أبن هللا هو احلق وأن ما ﴿املقدر يف كلمة اإلخالص هو حق )ال إله( حق، قال تعاىل: 

وهلذا ال يقرون هبذا الشرك، يعبدون األولياء يعبدون الصاحلني يدعون غري  ﴾يدعون من دونه الباطل
وال يسمون هذا شركا، ألهنم ال يعرفون معىن اإلله، وال يفهمون من قوله جل  هللا، يذحبون لغري هللا

 إال: وأقروا بوجود هللا. ﴾واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا﴿وعال: 
والعبادة ليست مبعىن اإلقرار ال لغة وال شرعا وال غري ذلك، لكن من لوازم  ﴾واعبدوا هللا﴿هللا قال: 

 ؟ أعبد راب إله صمدا خالقا رازقا مستحقا للعبادة.العبادة اإلقرار، أعبد ماذا
وطائفة من  هو مبعىن وحدوه، كما اثله ابن عباس وجماهد ﴾اعبدوا﴿فكل ما أتى ابلقرآن مبعىن 

 أي وحدوا ربكم وأخلصوا له العبادة. ﴾اي أيها الناس اعبدوا ربكم﴿املفسرين، 
)من قال ال إله إال هللا وكفر مبا ال ملسو هيلع هللا ىلص: والتوحيد ليس هو جمرد التخلي عن عبادة األواثن، فقد ق

هذا اخلرب رواه اإلمام مسلم رمحه هللا  يعبد من دون هللا حرم ماله ودمه وحسابه على هللا عز وجل(
 تعاىل يف صحيحه من حديث أيب مالك األشجعي عن أبيه عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص.

 بن عبد الوهاب رمحه هللا تعاىل يف كتاب التوحيد ببيان واضح وقد فسر هذا اخلرب شيخ اإلسالم دمحم
فإنه مل جيعل التلفظ هبا عاصما  وعبارات أدبية رفيعة فقال: )من أعظم ما يبني معىن )ال إله إال هللا( 

بل وال معرفة معناها مع لفظها، بل وال اإلقرار بذلك، بل وال كونه ال يدعو إال هللا ، للدم واملال
حىت يضيف إىل ذلك الكفر مبا يعبد من دون هللا، فإن  وال ماله ال شريك له، بل ال حيرم دمهوحده 

أجلها، واي له من بيان ما أوضحه و  أعظمها ، فيا هلا من مسألة ماوال ماله مل حيرم دمه وقفشك أو ت
 (. انتهى كالمه رمحه هللا.وحجة ما أقطعها للمنازع!

تتعلق به القلوب خوفا وحمبة ورجاءا، وهذه هي أركان العبادة: فإذا عرف معىن اإلله، فهو الذي 
أركان العبادة احلب واخلوف والرجاء، تعبد هللا جل وعال حبا وخوفا ورجاءا، ومن وجه آخر يقال: 

 اثنان: احلب والذل.
 وعباااااااااااااااااااااااااااادة الااااااااااااااااااااااااااارمحن غاياااااااااااااااااااااااااااة حباااااااااااااااااااااااااااه

 مااااااااااااااااااااااااااع ذل عابااااااااااااااااااااااااااده  ااااااااااااااااااااااااااا قطبااااااااااااااااااااااااااان  

   
 وعليهمااااااااااااااااااااااااا فلااااااااااااااااااااااااك العبااااااااااااااااااااااااادة دائاااااااااااااااااااااااار

 قامااااااااااااااااااااااات القطباااااااااااااااااااااااانماااااااااااااااااااااااا دار حاااااااااااااااااااااااىت   
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 ومااااااااااااااااااااااااااداره ابألماااااااااااااااااااااااااار أماااااااااااااااااااااااااار رسااااااااااااااااااااااااااوله

 ال ابهلاااااااااااااااااااااااااااااوى والااااااااااااااااااااااااااااانفس والشااااااااااااااااااااااااااااايطان  

   
 وجه آخر يقال أركان العبادة أو شروط العبادة أو شروط الطاعة أو شروط العمل اثنان:ومن 

 الشرط األول: اإلخالص. العبادة ال تصلح بدون إخالص.
، فقد يكون العبد هنلصا لكنه مبتدع يف عمله، وقد يكون الشرط الثاين: املتابعة. املتابعة للرسول ملسو هيلع هللا ىلص

مصيبا يف العمل لكنه مرائي يف هذا العمل، فإن العمل ال يقبل إال إذا كان خالصا صوااب، والناس 
يتفاوتون يف هذا التوحيد، يتفاوتون يف اإلميان، وكلما قوي إميان العبد وقوي توحيده وعظمت حمبة 

قلبه، وخاف وعيدا، ورجا وعده، فعمل هبذا واتقى ذاك؛ كلما ازداد إميانه، وظهر  هللا جل وعال يف
 ذلك على جوارحه، وتعلق قلبه ابهلل رب العاملني.
 إذا انقطعااااااااااات أطمااااااااااااع عباااااااااااد عااااااااااان الاااااااااااورى

 تعلاااااااااااااااااااااااااق ابلااااااااااااااااااااااااارب الكااااااااااااااااااااااااارمي رجاااااااااااااااااااااااااا ه  

   
 فأصاااااااااااااااااااااااااااابح حاااااااااااااااااااااااااااارا عاااااااااااااااااااااااااااازة وقناعااااااااااااااااااااااااااااة

 علاااااااااااااااااااااااااى وجهاااااااااااااااااااااااااه أناااااااااااااااااااااااااواره وضااااااااااااااااااااااااايا ه  

   
 نفسااااااااااااااااااهوإن علقاااااااااااااااااات ابخللااااااااااااااااااق أطماااااااااااااااااااع 

 يرجااااااااااااااااااو وطااااااااااااااااااال عنااااااااااااااااااا ه تباعااااااااااااااااااد مااااااااااااااااااا  

   
 فاااااااااااااااال ترجاااااااااااااااو إال هللا يف اخلطاااااااااااااااب وحاااااااااااااااده

 ولااااااااااااااو صااااااااااااااح يف خاااااااااااااال الصاااااااااااااافاء صاااااااااااااافا ه  

   
وكلما بعد العبد عن طاعة هللا وابتعد عن حتقيق اإلميان وحتقيق مقام التوحيد كلما تعاَظم ُقدرَة 

إنه من ﴿إىل املخلوقني، وما رجا أحد هنلوقا إال خاب ظنه فيه فإنه مشرك  ئاملخلوق، وكَل مالتج
 .﴾حرم هللا عليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصار يشرك ابهلل فقد

أمام قدرة رب العاملني جل وعال، حنن  قدرة املخلوق قدرة نسبية هلا حدود وهلا هناية، وهي تتضائل
نكتسب هذي القوة إبمياننا ابهلل جل وعال، فحني حنقق مقام التوحيد؛ حنقق هذه القوة العظيمة اليت 
ختضع هلا أعناق فارس والروم، وحني يضعف إمياننا ويقل توحيدان نعظم قدرة املخلوق، وأن املخلوق 

ن أي قوة ما ميكن أن تقف أمام هذه القوة، فنستعظم يطلع على كل شيء، وال خيفى عليه شيء، وأ
العَدَد والُعَدْد، وهذا من ضعف اإلميان، ومن ضعف املعرفة التارخيية، ومن اجلهل يف السرية النبوية، ما 
عهدان األوائل الذين سبقوان ابإلميان والعلم أهنم يقاتلون الناس وجياهدون الناس ال بعَدَد وال بُعَدْد، 

مم الكفر ابإلميان، ويقاتلوهنم ابلتوحيد، أتمل يف غزوات النيب ملسو هيلع هللا ىلص، مل يغزو غزوة إال كان جياهدون أ
عَدَد  عدوه وعتده، إال يف غزوة حنني؛ كان الصحابة كثريين، وكان عندهم  عَدَده وعتاده أقل من 

ويوم ﴿جعوا إىل هللا انتصروا عَدَد وُعَدْد ولكنهم ما انتصروا، حني أعجبوا بكثرهتم هزموا، وحني ر 
ظنوا أن الكثرة تنفعهم، ونسوا رب العاملني، وهذا  ﴾حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا
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ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم ﴿النسيان نسيب، ولكن أراهم هللا ضعفهم، لريجعوا إىل رهبم 
خياطب هللا جل وعال  ﴾برينتغن عنكم شيئا وضاقت عليكم األرض مبا رحبت مث وليتم مد

مث أنزل هللا سكينته على رسوله وعلى ﴿، حني رجعوا إىل هللا ﴾مث وليتم مدبرين﴿الصحابة 
توب هللا من مث ي﴿ ﴾املؤمنني وأنزل جنودا مل تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين

 .﴾وهللا غفور رحيم بعد ذلك على من يشاء
مؤتة الواقعة يف السنة الثامنة من اهلجرة، كان عدد الصحابة ال  أتمل يف حال الصحابة يف غزوة

يتجاوز ثالثة آالف على قلة ُعَدْدهم، وكان عَدَد عدوهم يتجاوز مئيت ألف، فحني التقى اجلمعان 
 !قال بعض الصحابة: ال طاقة لنا هبؤالء، أتمل يف الشعرة البيضاء الواحدة يف اجللد األسود هل ترى؟

 شنزر يسري يف هذا العدد اهلائل الذي مأل األفق فال ترى عن ميينك إال جي ،مغبورشيء يسري جدا 
الكفار وال عن يسارك إال جيش الكفار وال من أمامك إال جيش الكفار، وهذا عدد يسري جدا  
كالنقطة يف البحر، فقال بعض الصحابة: لعلنا نرجع، ونستعني مبن حولنا. وقال آخرون: لعلنا 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيأمران أبمر. فقام عبدهللا بن رواحة مذكرا للصحابة فقال: أيها الناس إنكم  نكتب إىل رسول
ال تقاتلون الناس ال بَعَدْد وال بُعَدْد، إمنا تقاتلوهنم هبذا الدين، وإن الذي منه هتربون هلو الذي خرجتم 

 تطلبون، إمنا هو الظفر أو الشهادة. 
ففيه أن اإلنسان يوصي إخوانه يذكرهم ابهلل جل وعال؛ ألن اإلنسان قد  ،حينئٍذ تشجع الصحابة

يضعف، كما ضعف الكثري اآلن أمام قوى العدو وتصور أن اإلسالم ينتصر ابلعَدَد والُعَدة، غلطان! 
قد أخطأ من زعم هذا، قد أخطأ من ظن أن املسلم ينتصر بعَدَد أو ُعَدة، اإلسالم ال ينتصر ال بعَدَد 

َدة، ينتصر هبذا الدين الصحابة حني كانوا كثريين يف غزوة حنني ُغلبوا، ولكن ملا كانوا قليلني  وال بعُ 
 .كانوا متعلقني ابهلل، حينئٍذ انتصروا

؛ فانتصر الصحابة، وقتل زيد بن حارثة فوقعت وقاتل الصحابة بعد كلمات عبدهللا بن رواحة 
كسروا شوكة العدو وسبوا وقتل عبدهللا بن رواحة وقتل جعفر بن أيب طالب، إال أن الصحابة 

 ذراريهم وأمواهلم.
أتمل يف غزوات الصحابة بعد ذلك، يف غزوة تبوك ، أتمل يف غزوات أيب بكر، يف غزوات عمر، كان 

هللا جل وعال نصرهم وأيدهم؛ ولكن حني تتمثل فينا حقيقة  الصحابة أقل من أعداد عدوهم لكن
اإلميان كما متثلت حقيقة اإلميان يف الصحابة، وحني ال تتمثل فينا هذه احلقيقة ونضيع أمر هللا؛ فإننا 
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نكون كحال الدولة أو يف آخر الدولة العباسية يف سياسة املستعصم العباسي حني قرب الرافضة 
دولته وقتل أكثر من مليون مسلم يف شهر واحد وذلك يف بغداد عاصمة وابعد األخيار فسقطت 

ما  :الدولة اإلسالمية، دولة بين بويه سقطت ما بني عشية وضحاها فقيل لبعض ر سائهم وملوكهم
 شرار وابعدان األخيار.سبب سقوطكم؟ قال: قربنا األ

 .ٍذ نكون قوة ال تغلب أبدا  وحينئ ،فمن الضروري أن نراجع أنفسنا حىت تتمثل فينا حقيقة اإلميان
آلن عن هذه القضية، احلديث اآلن عن التعلق ابهلل وعدم تعظيم قدرة املخلوق، اوليس احلديث 

ينبغي أن نعظم قدرة هللا، وال نعظم قدرة املخلوق، وينبغي أن نراجع أنفسنا يف توحيدان وإمياننا، 
 وينبغي أن حنسن الظن ابهلل جل وعال.

ن هللا جل وعال ال يسلم أوليائه إىل أعدائه، ومن سوء الظن ابهلل أن نعتقد أن من حسن الظن ابهلل أ
يبقى اسم إسالم، هذا  دول الكفر هتزم اإلسالم وأهله وتستطيع أن تستبيح بالدهم وذراريهم، وأنه ال

 .﴾ولينصرن هللا من ينصره﴿ ﴾إن تنصروا هللا ينصركم﴿سوء ظن ابهلل جل وعال، 
البغي يف بين إسرائيل واحلديث يف الصحيحني حني سقت كلبا يلهث، رأت كلبا كل منا يعرف املرأة 

ونزلت البئر وسقت هذا الكلب، فشكر هللا هلا وغفر هلا، واحلديث يف  فنزعت موقَاَهايلهث 
 هللا هلا وكانت مومسة زانية؛ بسبب سقيها الكلب.غفر الصحيحني، 

لفساد، ومنعت التربج والسفور، وتسعى جاهدة يف طائفة كسَّرت األصنام، ومنعت اإلعالم واخلنا وا
حتقيق مقام التوحيد، وإزالة شعائر الوثنية اليت كانت عالقة يف والية رابين وأمثاله، هل ميكن أن 

 ختذل؟ املرأة البغي كوفئت هبذا، وهؤالء حطَّموا األصنام وراغموا العامل الغريب، هل ميكن أن ختذل؟
لكن ينبغي أن حنقق مقام التوحيد، وأن نرجع إىل رب  ذل أبدا! خيالعبد املطيع هلل جل وعال ال

 يت!يدري من أين أُ  هو الالعاملني، وال نستعظم قوة العدو، العدو ما بني ساعة وساعة إال وضرب و 
 قوته مهما كانت ضعيفة!

وإال هرقل،  :هرقل أعقل بكثري ممن جاء بعده من أحفاده من الكفرة الفجرة، هرقل طبعا هذا امسه
هو طبعا ملك الروم، وَمن َملك الروم يطلق عليه أبنه قيصر، كمن ملك الفرس يطلق عليه أبنه  
كسرى، من ملك احلبشة يطلق عليه أبنه النجاشي، من ملك مصر يطلق عليه أبنه فرعون، وهذه 

 أعالم معروفة.
(. واحلديث يف ؟!النيب شد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذايقول لقومه: )هل لكم يف الفالح والرَ  لهرق
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 الصحيح من حديث ابن عباس.
 ابلدين والرجوع إىل اإلسالم. التمسكعرف أنه ال فالح وال رشد وال يثبت امللك بدون 

ن أ، وتراجع عن قوله قال: أردت مرفحني امتنعوا، ومل يصغوا إىل نصح هرقل، وحاصوا حيصة احل
 أخترب غريتكم على دينكم.

شد وأن يثبت ملككم فتبايعوا : )هل لكم ابلفالح والرَ هلم وهو يقول وسيب ملكه هللا جل وعالأهلكه 
( فمن ابيع هذا النيب؛ حصل له الفالح والرشد، ولكن ماهي حقيقة هذه املبايعة؟ وهي ؟!هذا النيب

 املقصود األعظم ابلنصر.
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ومن يبتغ غري ﴿ ﴾الدين عند هللا اإلسالمإن ﴿الدين هو اإلسالم  (؟دينك )ومااألصل الثاين: 
اليهودي إذا مات على يهوديته بعد  ﴾اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين

بعثة نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، والنصراين إذا مات على نصرانيته،  ا حصب جهنم، قال ملسو هيلع هللا ىلص واحلديث يف مسلم 
ُأْرِسْلُت به،  ايؤِمْن مب ملال يسمُع يب أحٌد من هذه األمِة ال يهوِديٌّ، وال نصراِنٌّ، مثَّ )أليب هريرة: 

 .(إالَّ كان من أصحاِب النارِ 
 اإلسالم يف اللغة: هو االستسالم واالنقياد.

 ويف الشرع: هو االستسالم هلل ابلتوحيد، واالنقياد له ابلطاعة، والرباءة من الشرك وأهله.
 األصل الثاين، حىت يكون النصر حليفنا.وحنقق مث أنيت األول قق األصل حن
جبميع أنواع التوحيد، ونربأ مما يضاد التوحيد، واالنقياد له ابلطاعة، ننقاد  (االستسالم هلل ابلتوحيد)

حدوده ومن يعص هللا ورسوله ويتعد ﴿هلل وللرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وال خنالف أوامر ا، وال نعصيهما أبدا 
 .﴾يدخله انرا خالدا فيها
حديث فليح بن سليمان عن هالل بن علي عن عطاء بن يسار عن أيب من ويف صحيح البخاري 

من  .قيل: اي رسول هللا ومن أيىب؟ )كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب(هريرة أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
)من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاِن . قال: أيىب دخول اجلنة؟ ومن الذي ميتنع وال يرغب يف اجلنة؟

 .فقد أىب(
 !لطاعة، والرباءة من الشرك وأهلهاإلسالم: هو االستسالم هلل ابلتوحيد، واالنقياد اب

 أيها الذين ممنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء اي﴿من املشركني، نربأ من اليهود والنصارى نربأ 
اي أيها الذين ممنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ﴿وقال تعاىل:  ﴾تلقون إليهم ابملودة
اي أيها الذين ممنوا ال تتخذوا مابئكم وإخوانكم أولياء إن ﴿وقال تعاىل:  ﴾بعضهم أولياء بعض

ولو كانوا يؤمنون ابهلل والين وما أنزل إليك ما ﴿اىل: وقال تع ﴾استحبوا الكفر على اإلميان
ال جتد قوما يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد هللا ﴿وقال تعال:  ﴾اختذوهم أولياء

منكم  اقد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إان برءمؤ ﴿ ﴾ورسوله
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا ابهلل ومما تعبدون من دون هللا كفران بكم 

 .﴾وحده
)ال يرث املسلم الكافر وال الكافر فقطع النيب ملسو هيلع هللا ىلص الصلة بني املسلمني وبني الكافرين، فقال: 
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 متفق على صحته من حديث أسامة. واألدلة يف هذا الباب كثرية. املسلم(
ة املشركني، ومن نواقض اإلسالم العشرة اليت ذكرها اإلمام ادجمدد شيخ االحنراف العقدي مواالومن 

 اإلسالم دمحم بن عبد الوهاب رمحه هللا تعاىل قال: مظاهرة املشركني على املسلمني. 
 أي: نصري وعوين. ﴾واملالئكة بعد ذلك ظهري﴿املظاهرة هي املناصرة واملعاونة قال هللا جل وعال: 

 تعاوان عليه. :أي ﴾عليهتظاهرا ﴿وقال تعاىل: 
قال بعض السلف: ليحذر  ﴾ومن يتوهلم منكم فإنه منهم﴿ :هرة نوع من التويل وقد قال تعاىلاملظا

 ﴾ومن يتوهلم منكم فإنه منهم﴿ :رانيا وهو ال يشعر فإن هللا يقولأحدكم أن يكون يهوداي أو نص
عقد بني أهل العلم أن مظاهرة واإلمجاع من ﴾إن هللا جامع املنافقني والكافرين يف جهنم مجيعا﴿

املشركني على املسلمني نوع من أنواع الردة، املظاهرة تقتضي معاونة الكفار واملشركني لضرب 
املسلمني، وهذه املعاونة سواء كانت معونة مالية لضرب املسلمني، أو كانت املعونة عسكرية، أو  

من ضروب املظاهرة،  هذا يعترب ضراب   ي وجه من أوجه اإلعانة، فإنأبكانت هذه املعونة مساندة 
من ضروب التويل للمشركني، وهذه تعترب من اخليانة للمسلمني، كيف ينتسب لإلسالم من  وضراب  

ومهما قيل يف هؤالء املسلمني من املعاصي أو املنكرات أو البدع،  !يساند أمة الكفر ضد املسلمني
  !ضد املسلمني فهذا ليس مسوغا ملساعدة املشركني واليهود والنصارى

هذه مسألة أخرى، وهذه املسألة فوهذه املسألة ختتلف عن مسألة االستعانة ابلكفار يف احلروب 
النصارى يف قتال البغاة الناكثني للمسلمني، هذه مسألة أخرى  وأختتلف عن قضية االستعانة ابليهود 

 ، هذه مسائل فقهية فيها خالف بني أهل العلم رمحهم هللا تعاىل.أيضا  
نتكلم عن ضرب من ضروب النواقض أال وهي مساعدة الكفار ومساندهتم ضد املسلمني،  حنن

 .لضرب البالد اإلسالمية، لقتل أبناء املسلمني
أكره على قتل عمرو،  لو أن زيدا   !يقول: هذا إكراه ال ميكن أن شخصا   يف هذا!وال جيزئ اإلكراه 

تقتل لقتل غريك! كيف تبقي نفسك وت  :نقول !فإذا مل يقتل زيد عمروا قتل زيد، هل جيوز له اإلكراه؟
 اإلكراه يف هذه األمور.جيزئ ال  حينئذٍ ف !أنت ويبقى غريك حىت ال تبوء إبمثه

ضرب فئة األخرى قد أتيت يف هذا الباب، وهي قضية النظر يف املصاحل، يعين قد يُ  يةصحيح أن القض
أمور انجتة عن أحسن من أن تضرب فئات، ولكن هذا يقومه أهل اإلميان وأهل العلم. ما أييت عن 

 .وتولٍ  سابق لليهود والنصارى !وانجتة عن زوال إميان وحنو ذلك !وانجتة عن خيانة !وجنب خوف
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 إطالقها. على وليس عالهتاأن هذه املسألة هلا ضوابط وهلا قيود، وليست على  على
حيث العموم أن مظاهرة املشركني على املسلمني ضرب من ضروب الردة، فاحلذر والذي نقرره من 

املسلمني ومساندهتم ابملال وبغري ذلك ألن املؤمن للمؤمن   من ذلك، واجب املسلمني هو مساعدة
كالبنيان يشد بعضه بعضا، واحلدود اجلغرافية ال تفرق بني املسلمني فإن املسلمني يد على من 
سواهم، سواء كان هذا يف املشرق أو يف املغرب يف الشمال أو يف اجلنوب، وهذه حقيقة اإلميان، 

ية إال يف قطره اجلغرايف فهذا امرٌ  جاهلي ال يعرف اإلسالم وال حقيقته والذي ال يعرف األخوة اإلميان
 وال يعرف شيئا من حقائق اإلسالم.
 واحلديث يف هذه القضية يطول.
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 قوله: )ومن نبيك(. من هو نبيك؟األصل الثالث: 
املسلم يؤمن بكل األنبياء، ويؤمن بكل الرسل، ولكن يعتقد أن نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص هو خامت األنبياء، وأن 
شريعته انسخة لكل الشرائع، فنؤمن مبوسى، ونؤمن بعيسى، ولكن ال نتبع ال موسى وال عيسى، 

ال ﴿سل وال نتنقص أحدا منهم نعرف هلما قدر ا ومنزلتهما عند هللا، ونعرف هذا لكل األنبياء والر 
على وجه التنقص فإن هذا كفر وردَّة، ولكن نؤمن أبن شريعة دمحم صلى  ﴾نفرق بني أحد من رسله

 هللا عليه وسلم انسخة لكل الشرائع، ونتَّبع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص دون غريه من الرسل.
 ما أخرب، واجتناب ما عنه هنى وزجر.رسول هللا: طاعته فيما أمر، وتصديقه في معىن شهادة أن دمحما  

فلو حققنا هذه األصول الثالثة؛ لتغري وضعنا وأمران وصران أمة ال تقهر، أمة يهاهبا العدو مسرية 
. )نصرت ابلرعب مسرية شهر(شهر، كما جاء يف الصحيحني أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال عند جابر وغريه: 

، إذا أراد أن يغزو العدو أصيب عدوه ابلرعب مسرية شهر، وقال لنيب ملسو هيلع هللا ىلصوقد قيل أن هذا خاص اب
غري واحد من أهل العلم: إن هذا متحقق ألمته بعده، ولكن هذا ال يتحقق مبجرد التسمي ابسم 

 اإلسالم، واإلنسان يتوىل أعداء هللا وينافق.
 إىل اإلنفاق أتى عمر هذا الرعب يتحقق أبانس صادقني مع هللا جل وعال، حني دعا النيب 

يتربع من راتبه بعشرة  بنصف ماله وظن أنه لن يفوقه أحد، بنصف ماله! الواحد منا اآلن ما
رايالت!، وإذا تربع بعشرة رايالت أخذه اإلعجاب! واخليالء! أبنه فعل وفعل، وعمر أتى بنصف 

 داود بسند جيد.ماله وظن أنه لن يفوقه أحد. وهذا األثر ذكره البخاري معلقا ووصله أبو 
 .مباله كله. فقال له النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ماذا أبيقت ألهلك؟ قال: أبيقت هلم هللا ورسوله فأتى أبو بكر 

 .!. فقال عمر: وهللا ال أسابقك أبداملسو هيلع هللا ىلص
فتحوا البالد شرقا  ، حينئذٍ متثلت حقيقة اإلميان، هبؤالء اجليل العظيم، الذين هم تربية دمحم ملسو هيلع هللا ىلصحني 

 وغراب، كان الرجل منهم ال يبايل على ماذا قتل مادام مسلما، كما قال خبيب بن عدي: 
 ولسااااااااااااااااااات أابيل حاااااااااااااااااااني أقتااااااااااااااااااال مسااااااااااااااااااالما

 علااااااااااااااااااااى أي شااااااااااااااااااااق كااااااااااااااااااااان هلل مصاااااااااااااااااااارعي  

   
 وذلاااااااااااااااااااااااااااك يف ذات اإللاااااااااااااااااااااااااااه وإن يشاااااااااااااااااااااااااااأ

 يباااااااااااااااااارك علاااااااااااااااااى أوصاااااااااااااااااال شااااااااااااااااالو ممااااااااااااااااازع  

   
  

 مااااااااااااااان مل ميااااااااااااااات ابلسااااااااااااااايف ماااااااااااااااات بغاااااااااااااااريه

 تعااااااااااااااااااددت األسااااااااااااااااااباب واملااااااااااااااااااوت واحااااااااااااااااااد  

   
 يف سبيل هللا؟ اليهود والنصارى، مقتوال   غري مدبر، جماهدا   أن متوت مقبال   أيهم أحسن:
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 ؟ للنزهة!و يف الشمال أو يف اجلنوب، فمات يف الطريقأوت وقد ذهب يتنزه يف الباحة من ميأو 
 مات يف السياحة يف الدول اإلابحية؟أو 

: )من قتل دون ماله فهو صاحل عن أبيه عن أيب هريرة يقول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصحديث سهيل بن أيب 
 .شهيد(

فالذي يقاتل ابلدفع عن أعراض املسلمني وعن حرماهتم وعن أراضيهم، يقتل شهيدا، فإن هذا أوىل 
 مبن قتل دون ماله.

الشهادة كبري وعظيم، وهي من قتل دون دينه( فهذا أعظم شهادة، فإن األعمال تتفاضل، ومكان )و
 من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا(.)مراتب ومقامات بعضها أعلى من بعض، و

 إذا مل يكاااااااااااااان ماااااااااااااان املااااااااااااااوت بااااااااااااااد  

 فماااااااااااان العاااااااااااااار أن متاااااااااااااوت جبااااااااااااااان  

   
يف املسجد  يف مراسيل عروة بسند صحيح، خطب النيب ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة وهوقوله: )طاعته فيما أمر( 

فقال: )اي أيها الناس اجلسوا(، وكان عبدهللا بن رواحة خارج املسجد؛ فجلس خارج املسجد، امتثاال 
 لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )اجلسوا(. فحني أخرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص خبربه، قال: )زادك هللا طواعيَّة  هلل ولرسوله(.

هناان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن أمر كان لنا انفعا، وطواعية ) ويف صحيح مسلم حديث رافع بن خديج قال:
 .(هللا ورسوله أنفع لنا

 يطول ذكره، وهللا أعلم. املسألةواحلديث عن 
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وأعدوا هلم ما استطعتم من ﴿ :كيف ننتصر ابإلسالم ولو مل نعد وهللا جل وعال يقول  السؤال:
 ؟﴾قوة

اإلعداد ضروري، ولكن النصر ال يتأكد مبجرد االعتماد على  :هذا، أان أقول ما أقولأان اجلواب: 
هذه القوة، البد أن تتمثل فينا حقيقة اإلسالم، فمهما وجد فينا من األعداد، ومهما وجدت فينا من 

كما تقدم يف  الُعَدْد، فإن هذا ليس النصر احلقيقي، النصر احلقيقي يتأكد ابإلميان، الصحابة 
ين، لكن حني أعجبوا ابلكثرة غلبوا يف أول األمر مث حنني ك ين ومستعدِ  يف جرى هلم وكانوا معدِ 

انتصروا فيما بعد، فاإلعداد ضروري، وليس معناه نتَّكل على جمرد اإلميان دون أن نعد، هذا غري 
لكن ال نعتمد على مراد، وهذا خالف ما جاء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وجاء عن الصحابة، املقصود أن نعد و 

تنا شيئا عند عَدْد وال ُعدَّة الكفار، فهم اكثر منا  هذه العدة وألننا مهما أعددان أقول: ال تساوي عدَّ
عددا وأقوى منا عدة، ولكن حنن ننتصر عليهم ابإلميان، وليس معىن هذا ان اإلنسان ال يعد أصال، 

 هذا غلط وال يقوله أحد.
 

   
 

 ون يف النفس؟ وما رأيك فيمن خيطِ ئ ادجماهدين؟ وأيمر ابلدعاء هلم فقط؟: اجلهاد هل يكالسؤال
 .﴾إذا قيل لكم انفروا...﴿جل وعال يقول: هللا  :اجلواب

واجب، كما تقدم أن املسلمني يد واحدة على من سواهم،  فالنفري ملعاونة ومناصرة املسلمني هذا أمرٌ 
وأي خذالن أعظم من أن  ه وال خيذله وال يسلمه()ال يظلمواملسلم أخ املسلم، كما جاء يف مسلم: 

ترى إخوانك يضطهدون ونسائهم تستحيا وتنتهك أعراضها، وأنت جالس متكئ على األرائك 
والسرر تتفرج عرب الشاشات. يف سنن أيب داود والنسائي حديث صحيح محاد بن سلمه عن محيد 

 فاجلهاد مراتب: لكم وأنفسكم وألسنتكم()جاهدوا املشركني أبمواعن أنس قال ملسو هيلع هللا ىلص: 
من عجز عن اجلهاد ابلبدن عليه أن جياهد ابللسان ومن عجز عن هذا، عليه أن جياهد ابملال، ومن 
استطاع أن جياهد بكل هذه األمور فهذا أمر مطلوب، وهذا األمر مراتب، ال أقول اجلهاد ابجلملة 
د فرض عني، اجلهاد مراتب، وعلى حسب حاجات ادجماهدين تكون فروض األعيان، ابجلملة اجلها

فرض كفاية ولكن حني تستباح بالد املسلمني وحني يهجم العدو على املسلمني جيب على من 
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حوهلم من األقطار اإلسالمية أن جياهدوا، فيكون اجلهاد يف حقهم فرض عني، إذا مل يقم هبم 
 الواجب، جيب على من ورائهم وهذا حمل إمجاع من أهل العلم كما حكاه القرطيب وغريه.

اهدين هم الذين يبدون احلاجات واألساسيات اليت يريدوهنا وهذه األمور فيمن توفرت إن اإلخوة ادجم
 فيه يكون اجلهاد يف حقه فرض عني.

وعلى كلٍ  فاجلهاد يكون ابملال ويكون ابللسان ويكون ابلقلب ويكون ابجلوارح، فاجلهاد مراتب، وقد 
ذم هللا جل وعال الذين يتخلفون عن ذلك وال يناصرون املسلمني، والدعاء مطلوب، إذا اإلنسان 

م، ويف نفس عجز أن يذهب بنفسه فعليه أن يلح على هللا ابلدعاء أبن هللا جل وعال ينصرهم ويؤيده
اي أيها الذين ءامنوا قاتلوا الذين يلونكم ﴿الوقت يبذل شيئا من ماله وحيرض املؤمنني على القتال 

قاتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم هللا ورسوله وال ﴿ ﴾من الكفار
 .﴾وهم صاغرونيدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد 

 
   

 
 ؟احملك الذي يبني فيه املؤمن احلقيقي من غريه أال ترون أن هذا هو: احلوادث الواقعة اآلن، السؤال
 .....يف كلمة احلق فقط؟أن هذا فتاوى سياسية أم  تدخلها هذه املواقف ميكن أنوهل 
حمك  قف هي أيضا  من احملك وقد سبق أمور وموا السؤال جيد وال ريب أن هذا شيءٌ  :اجلواب

  عن اإلميان.ومواقف تعربِ  
 لمسلمني وعلى املسلمني.ليف قلبه إميان يظهر على جوارحه، ومن يف قلبه إميان يَبكي  والذي

ب املسلمون يف الشيشان، احلصار العراقي دام اآلن أكثر من اثنيت عشر عاما، وضرب املسلمون ر ضُ 
 رأينا التباكي على هؤالء كالتباكي على األمريكان! يف فلسطني، يف الفلبني، يف جهات متعددة، ما

الذي يف قلبه إميان وعنده أحاسيس ومشاعر إسالمية حقيقية تنبع من قلب صادق، ويقول احلق ولو  
 كان مرا، وال خياف يف هللا لومة الئم؛ ينتصر للمسلمني يف كل مكان.

 اإلسالمية، فهذا أحد أمرين:ا مناصرة الغرب، وشجب األحداث، وعدم التعرض لضرب البالد أم
 إما ضرب من اخلور، أو أنه ضرب من النفاق.
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لقد اتصلت على أحد طلبة العلم من املعلمني يف جامعة اإلمام، أطلب منه املوقف  :السؤال
الصحيح يف هذه األزمة، فتفاجأت من رده على سؤايل فقال: إن األفغان ليسوا جماهدين وال ندعوا 

 بل أمريكا ألهنم قبوريون وما شابه ذلك.ا عليهم ونؤيد ضرهبم من قِ هلم بل ندعو 
أبن أحد خطباء اجلوامع قد قال حنو هذا يف األسبوع املاضي وقال: األفغان قبوريون وطالب  علما  

 سلطة.
 فنرجو من فضيلتكم توضيح ذلك.

 السؤال جياب عنه من وجوه:هذا  :اجلواب
ة إسالمية، متثلت فيها حقيقة اإلسالم، وقد هدموا كثريا من الوجه األول: أن حكومة طالبان حكوم

القبور، وحطَّموا األصنام، وهم يف عمل دائم يف توجيه اجلهال وتوعيتهم والدعوة إىل التوحيد، وهم 
غري مربئني من مظاهر بعض البدع، وإن وجد شيء من الشرك يف بعض البالد بسبب قلة العلم وقلة 

تنادي الدعاة واملصلحني لدعوة هؤالء اجلهال وتعليمهم، وهذه املظاهر  الدعاة، واحلكومة دائما
اجلاهلية ال توجد يف طلبتهم وال حتميه احلكومة، خبالف البالد األخرى املنسوبة لإلسالم، ففيها شيء 
من املظاهر الشركية والدولة حتميها، زايدة على هذا البالد العربية كلها حتكم بغري شرع هللا حتكم 

طاغوت والقوانني الوضعية وهي متحالفة أيضا مع نظام هيئة األمم، وهذا ال يوجد يف حكومة ابل
 طالبان.
العدل واإلنصاف بني هؤالء وهؤالء؟ وتعميم القول أبهنم وثنيون هذا جهل عظيم وكذب فأين 

هذه وافرتاء، وإن وجد فإمنا يوجد يف نوعيات من األفراد وهم جهال، والدولة ال حتمي شيئا من 
 املظاهر الشركية.

وأما قوله: )إن هؤالء ليسوا جماهدين( فهذا جهل منه حبقيقة اجلهاد، فإن اجلهاد مراتب فقد قال النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص: )من قتل دون ماله فهو شهيد( رواه اإلمام مسلم رمحه هللا تعاىل يف صحيحه من حديث سهيل 

 نيب ملسو هيلع هللا ىلص.بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن ال
ومن قتل يف الدفاع عن عرضه فهو شهيد، ومن قتل يف الدفاع عن البالد اإلسالمية فهو شهيد، 

 )ومن قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فقتل فهو شهيد( واحلديث متفق على صحته.
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 واجلهاد نوعان:
 جهاد طلب، وجهاد دفع، وكال ا مشروعان يف الكتاب والسنة.

فمادام يوجد الشرك يف  ﴾وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة﴿فجهاد الطلب الدليل عليه قوله تعاىل: 
األرض ويوجد سلطان غري سلطان هللا وتوجد األمور الشركية واملظاهر الكفرية فاجلهاد قائم وال 

وأما  ينقطع أبدا، حىت ينقاد هؤالء لإلسالم، أو حىت يرضخوا للجزية، سواء كان يهودا أو نصارى،
 :املرتد فال تقبل منه اجلزية، إما أن يرجع إىل اإلسالم وإما أن تضرب رقبته. قال هللا جل وعال

قاتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم هللا ورسوله وال يدينون دين ﴿
 . ﴾صاغروناحلق من الذين من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم 

حديث ابن بريدة عن أبيه يف صحيح اإلمام مسلم أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: )إذا لقيت عدوك من ويف 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم(  -)خصال(   أو -املشركني فادعهم إىل ثالث خالل 

على املسلمني، فإن امتنعوا  فأمر أن يدعوهم إىل اإلسالم، فإن أجابوا فلهم ما للمسلمني وعليهم ما
 فأمر أن يدعوهم إىل اجلزية، فغن امتنعوا فالقتال.

هؤالء جماهدون فقد أسقطوا دولة الروس وكانت مهيمنة على العامل، ويدافعون اآلن عن أعراضهم  ا  إذ
وعن بالدهم اإلسالمية وعن أمواهلم، فيعترب جهادهم جهادا، واملقتول منهم يف سبيل الذب عن 

 وعن دينه وعن عقيدته يعترب شهيدا.عرضه 
هذا شيء من مظاهرة النصارى على املسلمني، ونبشر هؤالء فقد  :فأقول وقوله: )ونؤيد ضرهبم(

أاتهم ما يسو هم ويسوء كل عدوٍ  لإلسالم، فإن اإلسالم سوف يظهر وسوف ينتصر وسوف يعلي 
 هللا جل وعال كلمته، ويرفع أولياءه، وخيذل أعداءه.

العلماء رمحهم هللا تعاىل أن من النفاق الكراهيَّة النتصار دين الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ومن النفاق وقد ذكر 
 ض دين الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.الفرح واملسرة ابخنفا

 !لكن قد يقال أن هؤالء ال يعتقدون أن هؤالء مسلمون أصال
ء مشركون وأن الشرك واقع يف مجيعهم وأن جيب املطالبة والبيان يف بيان أن هؤال :عن ذلك فيجاب

 هذا خرط القتاد!الدولة حتمي الشرك، وأَّنَّ هلم يف ذلك بل دون 
وكون هؤالء يؤيدون ضرهبم ويساندون أمريكا، هذا على مجيع األحوال هو ضالل واحنراف، وما يقال 

قى أهنم ميثلون يف هذا اجلانب انه مهما قيل يف حكومة طالبان من بعض الشرك وبعض البدع فيب
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 اإلسالم يف نظر الغرب، فضرهبم يعين ضرب اإلسالم، فيجب الوقوف معهم والدعاء هلم ومساندهتم.
وهو كذب وافرتاء وتعميم وإطالق  - وعلى االفرتاض أهنم وثنيون على قول هذا اجلاهل :ويقال أيضا

ل: أيهما أقرب إىل احلق وعلى سبيل التنزل معه فيقا - بدون تثبت وبدون روية عالتهللكالم على 
يبقى أنَّ هؤالء يشهدون أنَّ ال إله إال هللا ويشهدون أن دمحما رسول هللا وال يوجد  !هؤالء أو هؤالء؟

يف بالدهم أي إعالن يسيء لإلسالم وال للمسلمني، ويناصرون املسلمني على قدر اإلمكان، ويقع 
ن اإلسالم وال يقرُّون ابلشهادتني، وال من بعضهم بعض املخالفات الشرعية، بينما هؤالء حياربو 

عقال وشرعا أقرب من هؤالء إىل  فاقا  تيعرتفون ابإلسالم أصال، وال يقرون بنبوة نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فهؤالء ا
يف أدىن األرض وهم من بعد غلبهم  * امل غلبت الروم﴿ :وقد قال هللا جل وعال !اإلسالم

ملا   ﴾بنصر هللاهلل األمر من قبل ومن بعد ويومئٍذ يفرح املؤمنون *  يف بضع سنني *  سيغلبون
كان الروم أقرب إىل احلق من فارس فرح املسلمون وكانوا يراهنون على انتصار الروم على فارس، ألهنم 

 أقرب إىل احلق.
وعلى  فاملسلم احلقيقي الذي يبحث عن مصلحة املسلمني يفرح ابنتصار األقرب إىل احلق على الظامل

من كان بعيدا عن اإلسالم وعن هدي اإلسالم، فما ابلك أبانس ينتسبون لإلسالم ورفعوا راية 
التوحيد يف مواطن كثرية ويقاتلون أعداء هللا وأعداء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ويقيمون احلدود ومل ينطووا حتت راية 

 ء لوال عمى القلوب!ونظام هيئة األمم الكفري، كيف نقول مبناصرة هؤالء على هؤال
وقوله: )أهنم طالب سلطة( هذا دخول ابلنيات بدون حق، وميكن أن تنسحب هذه الدعوى على 
العامل الفالين وعلى اإلمام الفالين وعلى املؤلف الفالين وعلى الداعية الفالين وعلى اخلطيب الفالين 

قوله عاقل، فإنَّ هذه األمور مرفوضة وعلى الواعظ الفالين، وهذا ال يقره شرع، وال يقر به عقل، وال ي
مبدئيا، فإنَّ اهتام الناس يف املقاصد ضالل واحنراف وهذا سالح العاجز! حني عجز هؤالء عن إقامة 
احلجة على أنَّ هؤالء قبوريون أو أهنم ينابذون اإلسالم وخيالفون اإلسالم جلأوا إىل الدخول يف نياهتم 

جة عليهم وليس حجة هلم، حني يتهموهنم يف مقاصدهم ويف ويف مقاصدهم، بل إنَّ هذا الكالم ح
نياهتم هذا دليل أهنم يظهرون اإلسالم وأهنم يناصرون اإلسالم وأهنم حيمون اإلسالم، ولكن هذا دليل 

 على تناقض هؤالء الكذَّابني املفرتين.
يع بالد العامل، وخاصة أقول يف هذا الباب أنه جيب مناصرة اإلخوان املسلمني يف أفغانستان ويف مج
 واهتام هؤالء أبهنم إرهابيون هذا ضالل واحنراف واهتامهم مبقاصدهم ضالل واحنراف.
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والدولة اإلرهابية احلقيقية هي دولة أمريكا، ضربت السودان، وضربت ليبيا، وحاصرت العراق أكثر 
فلسطني، فلماذا من عشرة أعوام، وهي تساند ادجمرم اإلرهايب شارون يف ضرب اإلخوان املسلمني يف 

 يصنف املسلمون أبهنم إرهابيون وال يصنف اليهود أبهنم إرهابيون؟
 املقصود األعظم هو اإلسالم، وهللا أعلم. ا  إذ
 

   
 

 : اي شيخ الزكاة هل تدفع هلم؟السؤال
ن : نعم تدفع هلم الزكاة ألهنم جياهدون ويقاتلون عدو هللا وعدو املسلمني، فتدفع هلم الزكاة ألاجلواب

الزكاة حتل للمجاهدين، وحتل لكل من اتصف بوصف اجلهاد، وجيوز دفع الزكاة لإلعداد، وجيوز دفع 
 الزكاة هلؤالء سواء كان يف اجلهاد أو لإلغاثة واإلعانة ولشراء األدوية وحنو ذلك.

 
   

 
 ملاذا همهتامهم يف نياهتم، ابال اإلخوة اللي يتكلمون على طالبان ابلنسبة حلاي شيخ  :السؤال

هم أسوأ من  -قلنا بسوء طالبان لو-هناك دول كثرية يتكلمون على طالبان يف العقيدة مع أن  
 !لماذا يسكتون عن هؤالء ويتكلمون على هؤالء؟ف !طالبان
: وهللا واضح أان قلت لك فيما سبق، وهذه املظاهر اجلاهلية ال توجد يف قادهتم وال حتميه اجلواب

احلكومة، خبالف البالد املنسوبة إىل اإلسالم ففيها شيء من هذه املظاهر الشركية والدولة حتميها، 
 !وهؤالء ال يتعرضون هلذه األنظمة

 نيسلمبالد املة املوجودة يف البالد املنسوبة إىل وما رأينا هؤالء يتعرضون لألنظمة والقوانني الوضعي
وال يتعرضون لشجبهم وال لبيان  !فال يتعرضون إىل هؤالء ألهنم أهل نعمتهم !والبالد اليت ينتمون إليها

لشعوب وحنو ذلك، فهم ال يتعرضون هلؤالء أصال بل إذا لضالهلم وال احنرافهم وال خلياانهتم لألفراد و 
دثوا عنهم كأهنم يتحدثون عن أيب بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن حتدثوا عن هؤالء حت

بقية اخللفاء الراشدين كما يتحدثون عن عمر بن عبدالعزيز وعن جهاده وفتوحاته وحنو ذلك، فماذا 
يعين هذا؟ حيث يتحدثون عن أانس مصلحني ويدعون أانسا مفسدين فماذا يعين هذا؟ البعرة تدل 
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يدل على املسري، وعلى فرض أن هؤالء جمتهدون وأهنم ال يستدلون إال على احلق  على البعري، واألثر
 يف هذه املسائل فأريد أجوبة عن هذه األسئلة:

السؤال األول: ملاذا يشتمون دولة وحكومة طالبان وال يشتمون الدولة اليت حتمي القبور وحتمي 
 !القوانني الوضعية؟

على ضرب حكومة طالبان وهم يعلمون أن يف حكومة طالبان  السؤال الثاين: ملاذا يعينون أمريكا
 !مجاعات كثرية من املسلمني؟

هلا حني  السؤال الثالث: يعلمون أن أمريكا دولة إرهابية حتارب املسلمني فلماذا مل يقع منهم شجبٌ 
ضربت املصنع يف السودان؟ وحني حاصرت العراق؟ وحني أعانت ادجمرم شارون؟ ملاذا مل حيصل 

ومل يصنفوا  ادجمرم شارونومل يصنفوا  هلا حني صنفت مجاعات كثرية من املسلمني إرهابيني؟ شجبٌ 
 أحدا  من اليهود؟!

 فهذه عالمات واضحة على سوء أفعال هؤالء وعلى التشويش بدون حق.
 

   
 


