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 الدفع جهاد في سؤال جواب
 اهلل عطية الشيخ بقلم

 
 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 والتابعني. وصحبه وآله حممد نبينا ورسوله عبده على وبارك وسلم اهلل وصلى ،العاملني رب هلل احلمد

 وبعد..
 عليددده اإلجابددد  وأمهلدد  ،العامليددد  اإلسددالمي  اإلعالميددد  اجلبهدد  يف اإلخدددو  مدد  مكددد را السددلا  هددد ا وردين فقددد

 وذلد  ،اهلدد  ويطلد  احلد  ي يدد مد  سدلا  ال ،ند والفت والضدال  الزيد  أهد  مد  متعند  سلا  ه ا إن هلم قائال
 ،اإلسدال  ربقد  مد  مدارقني خدوار  ضدالني خمصوصدني قدو  عد  متلقدا    الشدبها  هد ه بد  السدلا  هد ا بدنن ملعد في
 ،االنرتند  علدى ناقشدهم أو هلدم قد أ أو كالمهدم مسد  َمد  عدنهم حددني كمدا ،م مي أبا املكىن املخلف مجاع  وهم
 اخلري. أه  م  الطيبني اإلخوان بعض على أشك  األم  ألن ،جواب كتاب  يف أحلوا اإلخو  أن غري

  :للصواب والتوفي  والسداد اهلد  وج  عز املوىل سائال ،اجلواب ه ا كتاب  يف تعاىل باهلل فاستعن 
 

 يمكــن فكيــ  ،الكفــار عليهــا يصــول التــي اإلســ   دار عــن للــدفا  شــر  إنمــا الــدفع هــادج :السـؤال
 الـرد يمكـن فكي  ،عليها الكفار لغلبة كفر لديار تحولت المسلمين ديار وجميع اليو  الدفع جهاد تأدية
 نحكـم فكيـ  ،مشـركو  كفـار أنهـم الكفـر ديـار فـي للمقيمـين العـا  محكـال ألـي  ثـم ،الشـبهة هـه  على
 ؟مسلمو  بأنهم اإلس   ب د عامة على

 فيهددا ،اهلل شددا  إن نافعدد  مقدمدد  إلخواننددا ندد ك  ،الوهدداب امللدد  األربدداب رب علددى لنيمتددوك ،جلددوابا وقبدد 
 إلخواننددا ووصددايا ،ضددالهلم صددو أ جملمدد  خمتصدد    بيددان   وفيهددا ،وأمثدداهلم املددارقني هددلال  حددا  سددو  علددى وتنبيدده ِعبَددد   

 :املستعان وباهلل ،ليح روهم مكان ك  يف املسلمني
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ٌفصــــلٌ 

 
 اهلل رمحدد  وت جددون الفضدد  وتطلبددون احلدد  علددى تبحثددون َمدد  يددا اخلددري أهدد  يددا فدديكم اهلل بددارك إخددواين اعلمددوا
 لدددددف  الطالدددد  املستشددددك  املسددددتفهم ورود جهددددتكم مدددد  ورد وإن السددددلا  هدددد ا أن ،وجدددد  عددددز م ضدددداته وتبتغددددون
 عدد  صددادر   سددلا    أصددله يف أندده إال ،املفتددونني وفتددون لددزائغنيا زيدد  علددى الدد د يف واليقددني الددثل  وحتصددي  اإلشددكا 
 ،املخلددف املفتددون أتبددا  ال ميدد  مدد  السددهم ميدد   كمددا اإلسددال  ديدد  مدد  املددارقني الضددالني اخلددوار  املفتددونني أولئدد 
 ،يزعمدون كمدا حج  هو ب  سلاالا  ليس منهم وهو ،سلاهلم فالسلا  ،ش  ذي ك  وش  ش ه املسلمني اهلل كفى
 وهددو ،أمجعددني املسددلمني علمددا  عنددد املتقدد ر واهلددد  والعلددم املسددتقيم  اطوالصدد املبددني احلدد  هبددا معارضددني قوهنايسددو 
 املنحددد   فكددد ه أسدددا  مدد  منطلددد و  ،الضدددا  املخلددف هددد ا هلدددم أصيددلها الدددي الضدددال  الفاسددد  أصدددوهلم علدددى مبدديي 
 املعو . وهنجه

 تع فوه.. أن البد ه ا
 فإهنددا ،جنسددها مدد  نبتدد  نو بدد هدد   ليسدد األيددا  هدد ه يف نبتدد  الددي اخلبيثدد  لفيدد املخ  تددالناب هدد ه أن واعلمددوا

 اهلل صدلى الندي عدنهم أخربندا الد ي  ،املدارقون اخلدوار  وهم ،واملسلمني اإلسال  تاريخ يف مع وفني قو  ضئضئ م 
 ،الندددار كدددالب أهندددم وأخدددرب ،شددديدا حتددد ي ا مدددنهم وحددد ر ،ذلددد  يف ورغيدد  ،وقدددتلهم بقتددداهلم وأمددد  ،وسدددلم علدديهم
 النبويد  األحاديد  مد  فديهم ورد وممدا شدنهنم مد  تعلمدون مدا آخد  إىل ،بدالكف  علديهم احلكدم يف العلما  واخلتف
 الك مي .

 أبدا. علم طال    أو عال   ه ا يف ي تاب وال ،خوار  أهنم ش  ال وأتباعه املخلف املارقون وهلال 
 ويعتقدد ب  ،وأع اضهم وأمواهلم مدما ه استحلوا وعليه ،اليو  األرض أه  م  ،املسلمني مجي  كف وا هنمفإ
 قددد ون األربعددد  أو الثالنددد  يقدددارب مدددا إىل كفدددار   كلهدددم وطبقدددا م املسدددلمني عهدددود مددد  املاضدددي  القددد ون أن بعض دددهم
 !اخلبيث . واعتقادا م أفكارهم م  ذل  غري إىل باإلضاف  ،قليل  استثنا ا  ماعدا ،املفضل  األوىل

 النبويد  األحاديد  بعدض يف جدا َ  قدد ألنده ،أيضدا األخدري  يكوندوا ولد  ،العصد  ه ا يف نابت  و بن هم وليسوا
 األزمان. آخ  إىل نابت  هلم تنب  تزا  ال أهنم

   وغريها. وباكستان أفغانستان ويف واجلزائ  ليبيا ويف مص  يف ،كثري  بلدان يف النا    وج هبم ج بناهم وقد
 العلدددم وطلبدد  العلمددا َ  يكفدد ون :والعدددرب  والعقدد  العلددم ألهدد  مع وفدد  مسدددطور   معلومدد فدديهم تعدداىل اهلل وسددن 
 قددد إهنددم حددى جدددا مسددتقبح    أحددوا  إىل األمدد    هبددم ويددلو  ،بعضدداا  بعضددهم يكفدد  مث ،أمجعددني النددا و  واجملاهدددي 
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 يف رأينداهم فقدد ،ذلد  وغدري ،الصد ي  والزندا واملخددرا  كداخلم  ،التحد مي القطعيد  احمل مدا  م  الكثري يستحلون
 بنهندددا والدددزعم تعاطيهدددا مث ،أوال فيهدددا املتددداج   حددد  باعتقددداد وتددددرجوا املخددددر  واملدددواد احلشيشددد  اسدددتحلوا باكسدددتان
 بعدد   تشد ي  وال فقد  التوحيدد إىل الددعو  زمد  وهدو ،املك  الزم  يشبه زم  يف اآلن بنننا القو  أو ،ح اما ليس 
 هدد ه وبدنفس ،العلددم أهد  مجيدد  عندد املعتددرب  غدري السددخيف  التدنويال  مدد  ذلد  شددابه مدا وإىل ،األشدديا  هد ه حيد  

 حتدددد  ،الددددبالد وسددددائ  وغريهددددا أوروبددددا يف الصدددد ي  الزنددددا بعضددددهم وميددددار  ،احلدددد ا  مدددد  الكثددددري اسددددتحلوا الشددددبها 
 قضدهموتنا واخدتالفهم خالفهدم ويكثد  ،السدبايا حكم يف هب ي  املزيني  بنني  كالقو  ببطالهنا مقطو  باطل  ادعا ا 
 مدددا وسددد عان بددد  ،وينشدددط ون ،ويتقددداطعون ويتدددداب ون اف ونندددويت ،الفطددد    تستبشدددعه جددددا فددداح  حدددد إىل ويصددد 

 الغلدددو يف بعدددض علدددى بعضدددهم يزيدددد ف قدددا وينقسدددمون ،سدددال  أرض يف وكدددانوا سدددال  بيددددهم كدددان إن يتقددداتلون
 الدي الك ميد  األخدال  مبداد  أبسد  ومناقضد  ،الضمائ  ومو  امل و   وفقدان األخال  فساد ع  دع  ،والعتوي 
 الغدددر أنددوا  ومجيدد  واخلياندد  الصدد ي  الكدد ب كاسددتحال  ،ومسددلمها كاف هددا كلهددا والنحدد  امللدد  عليهددا اجتمدد 
 السدب عي  األخدال  مد  وأندوا  جددا غ يد  القسدو  مد  أندوا  إىل وحتويهلدا قلدوهبم مد  ال مح  وذهاب احمل م  واخلديع 
 عنهم..!! له نقوله ما يصد  أن هممن مناذ  يع   ل َم  على يصع 

 أتبدا  فتندتهم يف هلدم وحيصد  وضدج  زوبعد  هلم تكون أهنم العرب  أه  رصدها حسبما فيهم تعاىل اهلل  وعاد
 اكتدددوا    بعدددد الضدددالل  ويكتشدددفون احلددد  إىل بدددونو ويل  مدددنهم كبدددري   جدددز  ي جددد  أن يلبددد  مدددا مث ،كثدددريون أو قليلدددون
 وزوا . اضمحال  إىل أم  هم يلو  مث ،عافي ال اهلل نسن  ،فساد   م  وَشْوب  

 وهد ا ،معهدم طدويال شدوطا قطد  أن بعدد باهلدايد  علديهم اهلل مد ي  ممد  مدنهم التائبني بعض م   لنا حكى وقد
 اهلل صدلى اهلل رسدو  حممدد ويف تعداىل اهلل يف الشد  مد  حداال  إىل وصدلوا أهندم لندا حكدى ،العاد  يف قلي    ش  
 اهلل ب محد  ي ضدون ال والغلوي  الدي  يف والتشدد التنط   شدي  م  فإهنم ،واهلل نعم الق آن.!! ويف ورسالته وسلم عليه
 علدديهم يتسددلي  بددنن فيهلكددون ويتنطعددون أنفسددهم علددى يشددددون يظلددون بدد  ،ولطفدده اهلل مندد  يقبلددون وال سددع الوا

 بدداألمس كندد  أنددا : ويقددو  مددنهم ال جدد  ويصددب  ،حلظدد  كدد  أنفسددهم يف يشددكون فيظلددون ،والوسددوا  الشدديطان
 يكفد ه مث ،باإلسدال  عليده فديحكم يعدود مث اجمللدس يف أخاه منهم ال ج  ويكف  ،جديد م  أسلم    واليو  ،كاف اا 
 وزوجدده أهلدده ال جدد  ويكفدد  ،اإلسددال  إىل أرجدد  أنددا واآلن قليدد  قبدد  كفدد   أنددا نعددم :يقددو  واآلخدد  ،مدد ا    عددد 
 علدددى -الوقدد  طددو  مدد - يقدددرون ال مددا واإلنسدداني  جتماعيدد اال املفاسددد مدد  عندددهم وحتصدد  ،يددو  كدد  وولددده
 حتميلدده علددى العدداد  يف البشدد  نفددو  تقددو  ال ومددا والضددي  واحلدد   التشددديد يف أنفسددهم أوقعددوا ألهنددم ،عليدده الصددرب
 عليهم. اهلل فشدد شددوا ب  ،والتيسري بالتوسع  عليهم اهلل  مني  يقبلوا ول ،األزمان دوا  على

 وج . عز اهلل ورساال  وباألنبيا  تعاىل باهلل الص ي  الكف  حاال  إىل عضهمب يص  أن فيحص 
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 ال ديي . األحوا  ه ه م  تعاىل باهلل والعياذ رأساا..! تعاىل اهلل س  إىل يص و 
 االنتحار..! وإىل ،وقنوط ين  حاال  إىل بعضهم ويص 

 اإلسددال ) الفطدد   يدد ود الفطدد   مناقضدد  وقددو  كثدد   هددو -أعلددم تعدداىل واهلل- لدد ل  املباشدد  الظدداه  والسددب 
 محد  علدى تقدو  وال وتنفد  تتفلد  وتصدري وتتعد  وتعدى مت ي  حى النفس على التضيي  وقو  وكث   ..(الفط   دي   

 مناقضدد  وقددو  وكثدد   املستسدداغ .. غددري الفاسددد  التددنويال و  الشدد ي   احليدد  مدد  أنددوا  إىل تصددري مث ،الدددي  تكدداليف
 أدلدد  يكتشددفون مث املكدداب   مدد  نددو    البدايدد  يف عندددهم فيحصدد  ،احلقددائ  علددى املتنوعدد   ددادالالو  الشدد يع  ظددواه 
 كددان إن والسدديما املكدداب   يف ويددزدادون اجلددواب يف وحيددريون وتغلددبهم علدديهم تتكددان  إشددكاال  وتعرتضددهم أخدد  
 إىل ال جدو  عليده فيصدع  ،ه   ومد  وأقدوا  أتبدا  لده وصار تصدير قد متبوعا ومجاعته ف قته يف رأساا  منهم الواحد  
 الواحدددِ  عنددد حيصدد  وهكدد ا ،﴾وقلبــ  المــر  بــين يحــول   اهلل أ  واعلمــوا﴿ :تعدداىل قولدده معددىن مدد  وهدد ا ،احلدد 
 أو واخلبد ِ  النفسد ي  املد ض مد  قصدو  حداال  إىل يصد  فقدد ،نفسده يف التناقض بقو  ويشع  ضمري تنني    منهم
 باهلل. والعياذ ،العظيم باهلل والكف  احملض  الزندق  إىل يصري  

   :باستمرار تعترضهم التي التناقضات أمثلة ومن
  العلدددم وأهددد  واالستشدددهاديني واجملاهددددي  والزهددداد الع بيددداد مددد  خيدددار هم فددديهم مبدددا املسدددلمني لعمدددو  تكفدددريهم 

 هممجدداعت هددم قليدد  نفدد    بإسددال  إال حيكمددون وال ،كلهددم مهنيكفدد و  ،تعدداىل اهلل سددبي  يف والبدد   والدددعو 
 األحاديدد  يف جيدددون وهددم ،املتددنخ   ق وهنددا يف األمدد  سددائ  بكفدد  وحيكمددون بدد  ،فقدد  مددثلهم كددان وَمدد 
 اهلل يددنذن حددني السدداع  قيددا  قدد بِ  إىل باقيددا مسدتم ا نسددلها اليددزا  اإلسددال  أمدد  أن الشدد يع  وظددواه  النبويد 
 وأمكنتهدا وأزمندتهم األمد   أعص د لدبعض مددحا األحاديد  يف وجيددون ،ميداناإل أهد  ك  أروا  بنخ  تعاىل

 علدددى الظددداه   املنصدددور  الطائفددد  وأحاديددد  ،أهلهدددا ويف فيهدددا والصدددال  واإلميدددان اإلسدددال  ببقدددا  واإلخبدددار
 تندداقض عندددهم فيحصدد  ،جدددا كثددري ذلدد  وغددري ،السدداع  قيددا  إىل موجددود  قائمدد  تددزا  لدد  وأهنددا أعدددائها
.! مم  ض   للضمري وتنني    كبري    مهل  

  يف وسدلم عليده اهلل صدلى ورسدوله اهلل عنده أخرب كما اإلميان وحس  الصال  عالما  م  ي ون ام :ومنها 
 ويدد ون ،والشددهدا  اجملاهدددي  سدديما وال ،املسددلمني مدد  لكثددري اخلامتدد  حسدد  وعالمددا  الكثددري  األحاديدد 

 وعدددد  الكف بددد مجيعدددا علددديهم حيكمدددون أهندددم واحلدددا  ،املدددوقنني املدددلمنني ويقدددني إميدددان وقدددو  الصددداب ي  صدددرب
 وقددو  لكث تدده دفع ددده -أنفسددهم قدد ار  يف- ميكددنهم وال ،اهلل إال يعلمدده ال كبددري تندداقض يف فيظلددون ،اإلسددال 
 وفط يته.! داللته
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  يف ،والتحقيدد  والفهددم والصددد  الصددال  أهدد  الكبددار العلمددا  وفدديهم األمدد  علمددا  لعمددو  تكفددريهم ومنهددا 
 !العلما . هلال  على عال  جهل  أنفسهم فيجدون س املقاي عند أنفسهم إىل ينظ ون أهنم حني

  عنددددهم حيصددد  ،قلددديال نفددد ا إال املتدددنخ   األمددد  قددد ون عامددد  يكفددد ون حدددني أهندددم جهددد  مددد  التنددداقض ومنهدددا 
 معنامهدا يف وما ،وش وحهما والسن  الق آن) الدي  فإن ،إليهم ووصوله الدي  نق  صح  يف وش  وسوا   

 وصدل  إمندا (اآللد  علدو  وعامد  الع بيد  اللغد ك فهمهمدا آدوا  كد او  ،حيح الصد واألقيس  اإلمجاعا  م 
 فيحصد  ،وشد وحه الددي  نقد  علدى يلمتندون فكيدف كفدارا كدانوا فإذا ،حمال  ال الق ون ه ه بواسط  إليهم

 والعيدداذ ،يتزنددد  أو مددنهم الواحددد   يهتدددي أن فإمددا ،املددارقني الدد وافض عنددد حيصدد  كالدد ي تندداقض   عندددهم
 .!باهلل

  كث  دا مد  تغلدبهم لكد  ،ردهدا يف فيتعسيدفون مد هبهم تنداقض جديدد  أدلد  يو    ك  يكتشفون أهنم ومنها 
 ،مكداب ون أهندم أنفسهم ق ار  يف يستيقنوا حى املكاب   تلوَ  املكاب   إال منهم يكون وال وتظاف ها..! وقو ا
 أقددوا  مدد  مددثال عليدده يطلعددون مددا ذلدد  ومدد  ،ي جعددون ال فهددم مددنهم كثددري قلددوب علددى اهلل يطبدد  ولكدد 
 املخلددف يكفدد هم أن اليبع ددد) يكفدد وهنم مث ،األمدد  أو  يف يعظمددوهنم الدد ي  النجديدد  الدددعو  علمددا  لددبعض
 لشدديخل أقددوا   و  بدد  ،إليدده ذهبددوا مددا ختددالف (ب محتدده اهلل يتداركدده ول الط يدد  هدد ا علددى اسددتم  إن بعددد   فيمددا
 مددا ذلدد  ومدد  ،واألئمدد  العلمددا  مدد  وغددريه ،تيميدد  ابدد  سددال اإل وشدديخ بدد  ،نفسدده الوهدداب عبددد بدد  حممددد
 ورمحدددد  للمخددددالفِ  وإعدددد ار   مساحدددد    مدددد  سددددرَيهم مسددددطور مدددد  أو كالمهددددم نصددددو  مدددد  إمددددا مددددنهم ي وندددده

ددددفون زمندددداا  فيظلددددون ،باجلدددداهلني  قلددددوهبم يف يضددددعف لكدددد  ،احملكمدددد  ومددددواقفهم أقددددواهلم أعنددددا  لي  يف يتعسي
 انبندد  ضدداللتهم عامدد  ألن ،زمندداا  تكفددريهم ويهددابون ،فدديهم التشددكي  إىل ينتقلددون مث ،وحمبددتهم احددرتام هم

 يصدلون قدد مث ،الندا  أمدا  واالفتضدا  تناقضدهم ظهدور مد  وخيافون ،األئم  هلال  ألقوا  س ي    فهم   على
 ذك نا. كما يكف وهنمو  بش   يبالون ال درج  إىل

  الدددي  وأصددو  ومبانيدده الشدد   ملقاصددد اقضددتهممن وقددو  كثدد   يكتشددفون أيضددا الوقدد  مدد ور مدد  أهنددم ومنهددا 
 مدد  ويكثدد  ،إليدده ويتشددوي  العدد ر إىل مييدد  الشدد   أن جيدددون فددإهنم ،النصيييددد  غددري الدددالال  بددننوا  املتقدد ر 
 مــن اهلل مــن العــهر   إليــ  أحــ    أحــد   ولــي " :وسددلم عليدده اهلل صددلى النددي قددا  كمددا ،عليدده واحلدد  مدحدده
 التيسددري إىل يتشددوي  كمددا (،مسددلم لفدد  وهدد ا عليدده متفدد ) "الرســ  وأرســ  الكتــاب أنــ ل ذلــ  أجــ 

 حدددى ،ومكددد راا  مضدددافا ضدددمري تننيددد  ذلددد  هلدددم فيوجددد  ،كلددده ذلددد  بعكدددس وهدددم ،والتخفيدددف والسدددهول 
 والعد ر التيسدري وأحاديد  آيدا  واحلددي  القد آن م  يق أ أو يسم  أن يك ه أن إىل ببعضهم احلا    ليص 

 ذل ..! وحنو والتخفيف
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 يصددري أندده (املسددتقيم وصدد اطه تعدداىل اهلل طاعدد  عدد  اخلدد و  وهددو) والفسددو   البدعدد صدداح  شددنن هددو وهدد ا
 :وجدد  عددز اهلل قددو  طائلدد  حتدد  بدد ل  فيدددخ  ،وفسددقه بدعتدده ختددالف الددي واألحاديدد  اآليددا  مدد  حدد     عنددده
 بعدض يف القديم    ابد الفائدد  هد ه ذكد  وقد ،﴾تسليما   ويسلموا قضيت   مما حرجا   أنفسهم في يجدوا ال ثم﴿

 ،السدن  كتابيهمدا يف أمحدد اإلما  ب  اهلل وعبد حامت أيب اب  ع  اإلسالمي  اجليوش اجتما  كتابه يف ونق  ،كتبه
 السدبي َ  وجدد    لدو :فقدا  ﴾اسـتو  العـر  علـى الـرحمن﴿ عداىلت قوله تال أنه صفوان ب  اجلهم ع  رويا أهنما
. الصحف م  أحكها أن إىل  لفعل  

 آمني احل .. على والتثبي  والسالم  العافي  اهلل نسن 
 يف الدد ي احلدد     وكدد ل )) :القدد آن هجدد  أنددوا  علددى كالمدده عنددد ،الفوائددد كتابدده يف اهلل رمحدده القدديم ابدد  قددا 
 كونده أو بده الدتكلم جهد  مد  يكدون وتدار  ،اهلل عندد مد  حقا وكونه إنزاله م  ح جا يكون تار  فإنه ،منه الصدور

 بد  ،العبداد يكفد  ال وأنده وعددمها كفايتده جهد  مد  يكدون وتار  ،به تكلم نأ ه  غريَ  أهلم لوقاتهخم بعض م  لوقاخم
 بددده أريدددد ومدددا داللتددده جهددد  مددد  يكدددون وتدددار  ،السياسدددا  أو اآلرا  أو األقيسددد و  املعقدددوال  إىل معددده حمتددداجون هدددم

 ،مشددرتك  مسددتك ه  تددنويال  ىلإ ئقهدداحقا عدد  وإخ اجهددا تنويلهددا بدده أريددد أو اخلطدداب عنددد مندده املفهومدد  حقائقدده
 لضد ب مد اد  أهندا أوهدم أو األمد  نفدس يف نابتد  فهد  مد اد  كاند  وإن احلقدائ  تلد  كدون جه  م  يكون وتار 
 ،صددورهم يف وجيدونده نفوسدهم مد  ذلد  يعلمدون وهدم ،القد آن م  ح   صدورهم يف هلال  فك  ،املصلح  م 
 إال اا اج  فدد ظاملددا جتددد ال أندد  كمددا بدعتدده ختددالف الددي اآليددا  مدد  حدد     قلبدده ويف إال قدد  ديندده يف مبتدددعا جتددد وال
 اهد. ((تشا  مبا لنفس  ارض مث املعىن  اه فتدب  ،إرادته وبني بينه حتو  الي يا اآل م  ح   صدره ويف
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ٌفصــــلٌ 

 
 نانال قاهلا المتنطعو " "هل  :وسلم عليه اهلل صلى الني حلدي  مصدا    -اإلخو  أيها- ذل  وك 

 .(داود وأيب وأمحد مسلم رواه) وسلم. وآله عليه اهلل صلى
 مددنخوذ ،حلددوقهم بنقصددى املتكلمددون الكددال  يف املغددالون املتعمقددون هددم" :احلدددي  غ يدد  يف النهايدد  يف قددا 

  "اهدوفعال قوال تعم  ك  يف استعم  مث ،الفم م  األعلى الغار وهو النط  م 
 ،مسدتجاب وسدلم عليده اهلل صدلى فددعاهه دعدا  كدان فدإن ،خدرباا  أو  دعدا يكدون أن إمدا وهد ا :العلمدا  قا 

 باهلل. والعياذ الحمال .! هالكون أهنم أخرب فقد ،يتخلف ال وح  صد  فخربه خرباا  كان وإن
 البخدددداري رواه)غلبــــ " إال أحــــد   الــــدين   يشــــادّ  ولــــن يســــر   الــــدين   هــــها "إ  :وسددددلم عليدددده اهلل صددددلى وقددددا 
 ألندده ملدداذا  ،بدده والقيددا  الدددي  هدد ا محدد  علددى يقدددر ال ،مغلوبددا اإلنسددان فيصددري ،الدددي    غلبدده إال أي (،والنسددائ 

 يسد    ديد    أنده مد  ،ومعه فيه شديدا ويكون الدي َ  يغل َ  أن وحاو  بالشد  وتعاطاه وتناوله أخ ه أي الدي  شادي 
 مس  . سه   

 "الدين في بالغلو قبلكم ا ك من هل  فإنما الدين في والغلو إياكم" :وسلم عليه اهلل صلى وقا 
 األمم م  قبلنا م  هالك سب  أن وسلم عليه اهلل صلى الني أخرب كيف فانظ  .(وغريمها والنسائ  أمحد رواه)

 دينهم. يف غلوهم
 ،يسري سه  مس    دي    فهو (،والطرباين أمحد رواه)السمحة" بالحنيفية بعثت  " :وسلم عليه اهلل صلى وقا 

.. وضي  ح   يف املسلم توق  حبي  املعتادِ  ع  خارج  مشق  فيه ليس  وتبارك وج  عز اهلل قا  كما وتعني  
  :وتعاىل
اِد ِ  ح ق   الل  ِ  ِفي و ج اِهد وا﴿ ينِ  ِفي ع ل ْيك مْ  ج ع     و م ا اْجت ب اك مْ  ه و   ِجه   ِإبـْـر اِهيم   أ بِـيك مْ  ميل ـة   ح ـر     ِمـنْ  الـدي
ـــم اك م   ه ــو   ا و ِفـــي قـ ْبـــ    ِمـــن اْلم ْســـِلمين   س  ـــه  ـــو    ه  ـــِهيدا   الر س ـــول   لِي ك  ا  و ت ك ون ـــوا ع ل ـــْيك مْ  ش   الن ـــا ِ  ع ل ـــى ش ـــه د 

ة   ف أ ِقيم وا ك مْ  ه و   بِالل  ِ  و اْعت ِصم وا ال  ك اة   و آت وا الص    ْول ى ف ِنْعم   م ْوال   87احل  ﴾الن ِصير   و نِْعم   اْلم 
 .﴾العسر بكم يريد وال يسر  ال بكم اهلل يريد﴿ :وقا 
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 الضدددي  وهدددو العنددد  يف ألوقعكدددم أي ﴾حكـــيم ع يـــ    اهلل إ  ألعنـــتكم اهلل شـــا    ولـــو﴿ :وجددد  عدددز وقدددا 
 مدا إال يكلفكدم ول علديكم يسيد  لطيفدا رحيمدا بكم كان ب  يفع  ل ولكنه أي ،القاه   العظيم  واملشق  والشد 
 العاملني. رب هلل مدواحل ،البش  أحوا  معتاد يف األعما  م  تطيقون

ــوا﴿ :تعدداىل وقددا  ــيك مْ  أ     و اْعل م  ــول   ِف ــي ي ِطــيع ك مْ  ل ــوْ  الل ــ ِ  ر س  ِثيــر   ِف ــن   ك  ــرِ  مي ــت مْ  اأْل ْم  يف لددوقعتم أي ﴾ل ع ِن
ـا    ِإل ْيك م   ح ب     الل     و ل ِكن  ﴿ الشديد  والشد  الضي  وهو العن  يم   اْلك ْفـر   ِإلـ ْيك م   و ك ـر     قـ لـ وِبك مْ  ِفـي و ز يـ ن ـ    اإْلِ

 8احلج ا  ﴾الر اِشد و    ه م   أ ْول ِئ    و اْلِعْصي ا    و اْلف س وق  
 هلل. واحلمد مع وف  كثري  املعىن ه ا يف واألحادي  واآليا 
 ،مددمهلم ووخامد  مأحددواهل سدو َ  الطيبدني إخواننددا وتع يدف ،األمثدا  بضدد ب هدلال  حدا  مدد  التحد ي  واملقصدود

 مدد  الصدد ي  املدد و  وإىل ،األحيددان مدد  كثددري يف الصدد ي  الكفدد  إىل هبددم تددلدي تناقضددا  مدد  عليدده تددوونحي ومددا
 الواض . والعصيان بالفسو  الدي 

 كتابدده -ضددالال م بطدد   العددار  هبددم اخلبددري وهددو ،عندده اهلل فدد  - املقدسدد  حممددد أبددو الشدديخ عنددون وهلدد ا
 ".الكف  إىل ديو ي التكفري يف لوالغ أن يف اجلف  رسال " بد الثالنيني  ال سال 
 والسن . الق آن وصفه ال ي "املسلم" حا  هو ليس القو  هلال  عليه ال ي ه ا أن ش  وال
 وأصحابه. وسلم عليه اهلل صلى حممد عليه كان كما اإلسال  دي  هو الدي  ه ا وال
 أن كمدا ،الددي  يف والزيداد  إلفد اطوا والتشددد الغلدوي  بداب مد  الددي  مد  م قدوا ،مدارقون هدلال  إمنا ..واهلل ال

 لدده والددرتك فيدده والتفدد ي  مندده النقصددان بدداب مدد  الدددي  مدد  م قددوا وأمثدداهلم العصدد يني امللحدددي  واملتزندقدد  العلمددانيني
 لشهوا م. اتباعا

 الظلما . إىل النور م  النا  إلخ ا  الشيطان سبيال مها وه ان
 ؛ظفد  بنيهمدا يبدال مدا بدنم ي  إبلديس فيده اعدرتض إال شد   إىل العباد اهلل ندب ما :السلف بعض قا  كما

 .عنه تقصري وإما ،فيه غلو إما
 إن ،وأتباعددده املخلدددف املدددارقني فتدددوننيامل هدددلال  حدددا  إليددده يدددلو  كيدددف أعيدددنكم بدددن  تددد ون وسدددو  وانتظددد وا

 ب محته. اهلل يتداركهم ول الط ي  ه ا يف استم وا
 يف ومي حدددون ويسددد حون ي تعدددون امل تددددون الطواغيددد  يدددرتكهم بلدددد   مددد   أكثددد يف وج بنددداهم رأينددداهم لقدددد وواهلل

 ،املاضد  اإلف جند  القد ن مد  الثمانيندا  أواخد  يف ليبيدا يف وج بنداه أعينندا بدن  ذلد  رأيندا ،بسو  ميسوهنم ال البالد



   الشيخ عطيّـة اهلل - الدفع جهاد في سؤال جواب

 

(11) 

 ومدد  ،راتهواسددتخبا وزبانيتدده القد ايف الطدداغو  قبدد  مدد  أشددها علددى امللتددزمني اإلخددو  علدى احلمددال   انددك حدني
 أهندددم يددددركون ألهندددم ملددداذا  ،جمدددا  كددد  هلدددم يفسدددحون بددد  يق بدددوهنم وال "التكفرييدددني" اخلدددوار  يرتكدددون كدددانوا ذلددد 

دد  خدمدد  هلددم يقدددمون  املسددلمني علددى احلقيقدد  يف هلددم أعددوان   هددم بدد  ،علدديهم خطدد  أي يشددكلون ال وأهنددم ،مهمي
 املستضعفني.!!

 ".األونان أه  ويدعون اإلسال  أه  يقتلون" أهنم صدو امل الصاد  هبا وصفهم الي هموصفت   ال كيف
 مكان. ك  يف متشاهب  والقصص ،أخ   وبلدان أماك  يف عنهم مسعنا وهك ا
 األبصار. أول يا فاعتربوا ،أيضا هلال  يف ذل  وسرتون
 يدددرتكهمو  عدددنهم الطددداغو    ي ضدددى كيدددف إذ ،للحددد  وإراد  وتددددبدي    قلددد    لددده كدددان ملددد  ب هدددان   اهلل لعمددد  وهدد ا
 .!وسليم عليه اهلل صلى حممد   وط ي  التوحيد وجادي  احل  على كانوا لو ،البالد يف ومي حون يس حون
 ورمبدا يفسددون فيدرتكهم ،املسلمني وس  يف أي املسلم " "اجلماع  يف فساد ب ر  أهنم يدرك الطاغو  لك 
 املسلمني.! هبم ليض ب طغياهنم يف وأمديهم هلم وفس  دعمهم

 الوكي . ونعم اهلل وحسبنا
 .﴾الماكرين خير   واهلل   اهلل ويمكر   ويمكرو ﴿

 ،بغدريه اعتدرب مد  العاقد  فدإن ،عتدربوي يدتع  أن أراد ملد  وتنبيهدا رياوتد ك إلخوانندا نصدحا مقدمد  كاند  وه ه
 ش  ..! ك  جي ب أن أحد   ك  أراد لو لهمك النا    هلل  إذن ،بفسه ش   ك  جي ب الو  ،واتع 

 مددد  وأكثددد وا تعددداىل بددداهلل واعتصدددموا ،أهلهدددا وعددد  عنهدددا وابتعددددوا ،الفدددن فددداجتنبوا ،الفدددن قددد َ و  مددد  والسدددعيد
 ال وحدده تعداىل اهلل بيدد كلده التوفيد  فدإن ،والسدداد باهلدايد  علديكم ميد  أن وجد  عدز املدوىل علدى واإلحلدا  الدعا 
 له. ش ي 

 ،وضئضدئهم وجنسدهم هدلال  أمثا  ال ومم وأحوا  صفا  على الكال  هو تقد  امم املقصود أن إىل وأنبه
 قليد    اآلن فديهم يكدون فقدد ،تفاصدي  م  ذك ته ما ك  اآلن احلاليني املفتونني هلال  ع  حك أ أين منه يلز  وال
  والسالم . العافي  اهلل نسن  ،األلباب أولو وليتفك ْ  املعتربون فليعترب ،عظيم خط    على وهم ،ذك نا مما كثري أو
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ٌفصــــلٌ 

 
 :يلي ما تعالى اهلل بعو  منها مهمة أمور   في تكمن المارقين المفتونين هؤال  فتنة من والعصمة
 علدم   علدى يقدف ول يعلمهدا ال الدي والفد و  التفاصدي  يف اإلنسدان  ق ديدَ ولْ  ،اجل مل ي  باإلميان التمس  :األول

 نفسددا اهلل يكلددف وال ،هاوسددع إال نفسددا اهلل يكلددف وال ،أدري وال ،أعلددم ال :حققهددا وال ح رهددا وال ،فيهددا فصدد   
 آتاها. ما إال

  فليق ـ يعلـم لـم نوم ـ ،بـ  فليقـ  شـيئا   علـم نم   النا  أيها يا" :قا  عنه اهلل رض  مسعود ب  عبداهلل ع 
 مــن عليــ  أســألكم مــا قــ ﴿ لنبيــ  تعــالى اهلل قــال ،أعلــم اهلل علــمي ال لمــا يقــول أ  العلــم مــن فــإ  ،أعلــم اهلل
 .عليه متف  ﴾المتكلفين من أنا وما أجر

 ابتدددا  العبددد مدد  املطلددوب فددإن ،املسددتقيم والصدد اط اإلسددال  مددنه  أصددو  مدد  عظدديم أصدد  هدد ا أن واعلمددوا
 ،اهلل رسدو  حممددا وأن اهلل إال إلده أال شدهاد  معدىن وهدو ،وال سو  هلل املبدئي  االستجاب  وهو ،اجل مل  اإلميان هو
 ورسددوله نبيده واتبدا  ،بده والكفد  سددواه معبدود كد  وخلد  ،لده شدد ي  ال وحدده اهلل إىل بالعبداد  التوجده :معناهدا ألن
 أخرب. ما ك  يف وتصديقه ،به جا  ما ك  يف وسلم وآله عليه اهلل صلى حممد

 اجلمل .. واإلسال  والتوحيد اإلميان هو ه ا
 درجد  يف وشدعبه ميداناإل وتفاصدي  الف و  ك  وليس  ،درجا  وه  ،العلم حبس  تباعاا  تنيت التفاصي  مث
 عدد  األذ  إماطدد  وأدناهددا ،اهلل إال إلدده ال فنعالهددا شددعب  وسددبعون بضدد    "اإلميددان حدددي  عليدده د  كمددا واحددد 
 العلم. أه  بني فيها خال  ال مسنل  وه ه ،األدل  م  وغريه الط ي "

 هاجتهدادو  ،للشدخص لعلدما بلدو  حبسد  أي ،العلدم حبسد  آخ  إىل شخص م  خيتلف التفصيل  فاإلميان
 ،اجلاهدد  العددام  غددري فالعددال ،شدد يعته عليدده دلدد  ومبددا ،وسددلم عليدده اهلل صددلى النددي بدده جددا  مبددا ومع فتدده وتعلمدده

 ق يتها. يف الفاني  والعجوز ،مزرعته يف األم  الفال  غري والش يع  الدي  علو  يف واملتخصص
 وهك ا.
 دليهددا عدد   بددنن تعدداىل اهلل ديدد  إىل النسددب  ح صددحي أهنددا وعدد   وح رهددا وحتققهددا مبسددنل  العلددم وصددله فمدد 

 سددن  بدنن أو ،الدددالال  ومع فد  والسدن  للكتدداب لفهدموا والنظد  العلددم أهد  مدد  هدو كدان إن والسددن  الكتداب مد 
 هبدد ا يددلم  أن عليدده جيدد  فهدد ا ،عندده وأخدد ها مندده فتلقاهددا لدده وشدد حها عليهددا فدلدده وعلمدده ديندده يف مونوقددا عاملددا
 ووعيدا. ووعدا ،وقضا  خربا ،حت ميا أو حتليال ،اهلل دي  م  أنه على لي ""الد د  ال ي العلم
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 عليه. جي  ال فإنه (يبلغه ل) العلم يصله ل َم  وأما
 الواجد  منده فدالعلم ،جيد    ال وقد ،التقصري على وي لاَخ    ،والسلا    والطل  التعلمو  البح    عليه جي  وقد
  ا.وهك ،واملستح ي  الكفائ ي  ومنه العيي

 تم..!ئش إن العجائز إميان ،اجلمل  باإلميان يتمسكوا أن لإلخو  الكرب  الوصي  أن واملقصود
 العلم. أه  م  املتخصصني أهلها إىل املسائ  م  وحتقيقه فهمه يستطيعون ال ما ويرتكوا
 ،وجدد  عددز اهلل إىل حتقيقدده علددى يقفددوا ل ومددا يفهمددوه ل مددا ويكلددوا ﴾ربنــا عنــد مــن كــ    بــ  آمنــا﴿ :ويقولدوا

 وعددددد  ،أبواهبدددا مددد  األمدددور وبإتيددددان ،والطلددد  البحددد  يف د والصددد والصددددرب بالتوكددد  علددديهم يفدددت  سدددبحانه واهلل
 امل مو . االستعجا 
 وال جيددادلوهم وال هلددم يسددمعوا وال ،هلددم واملتاركدد  عددنهم والب ددددعد املفتددونني هددلال  مدد  باحلدد ر إخددواين فنوصدد 

 منداظ  م يف السدع  يف يسدتعجلوا وال ،تعداىل اهلل ديد  على وليثبوا وليصربوا ،البدي  نكا إن ظاه اا  م ا ا  إال مياروهم
 وليقتدددوا ،اإلسددال  ديدد  يف البيينددا  الواضددحا  باحملكمددا  وليتمسيددكوا ،إيدد ادا م كدد  علددى اجلددواب حتصددي  أو

 اهلل إىل يعلمددوه ل مددا مَ علد وليكلددوا ،والتفدد د الشد وذ مدد  وليحدد روا عمدومهم عليدده ومددا العلدم يف ال اسددخني باألئمد 
 عليهم. يفت  واهلل ،تعاىل

 ال :إيدد اد بعددد إيدد ادا عليدده أورد جعلدد  وقددد عندده اهلل  رضدد سددال اإل خشددي ل وقددا  :اهلل رمحدده القدديم ابدد  قددا 
 متد  املصدمت  كالزجاجد  اجعلده ولك  ،هبا إال ينض  فال فيتش هبا السفنج  مث  والشبها  لإلي ادا  قلب  جتع 

 متددد  شددبه  كددد  قلبدد  أشدد ب  فدددإذا وإال ،بصددالبته ويدددفعها بصدددفائه فرياهددا ،فيهددا تسدددتق  وال بظاه هددا  الشددبها
 وإندا ،بد ل  كانتفداع  الشدبها  دفد  يف بوصدي  انتفعد  أين أعلدم فمدا قدا  كمدا أو للشبها . مق ياا  صار عليها
 أصدحاب الندا  وأكثد  الباطد  سدمج علدى احل  نوب تلبس فإهنا فيها بالباط  احل  الشتباه شبه  الشبه  مسي 
 بد ل  يغدرت ال فإنده واليقدني العلدم صداح  وأما صحتها فيعتقد اللبا  م  ألبسته فيما الناظ  فينظ  ظاه  حس 
 دار مفتددا  يف بتمامدده فددانظ ه كالمدده حقيقتهددا...إخ لدده فينكشددف لباسددها حتدد  ومددا باطنهددا إىل نظدد ه جيدداوز بدد 

 حكم  . فإنه وتنميله السعاد 
 اهلل صددلى النددي إىل يددنيت ال جدد  كددان كيددف وانظدد وا ،وتنملوهددا فيهددا وانظدد وا اإلميددان أحاديدد  تدددب وا :نيالثــا

 وتدلم  اآلخد   واليدو  ورسدله وكتبده ومالئكتده بداهلل تدلم  أن اإلميدان" :مدثال فيقدو  اإلميدان مدا لده يقدو ف وسدلم عليده
 "وش ه خريه بالقدر
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 نوأ هلل  قلبددد تسددلم أن :قدددا  اإلسددال   ومددا :قدددا  ،تسددلم سددلمأ :ل جددد    وسددلم عليدده اهلل صدددلى النددي وقددا 
 تدلم  أن :قدا   اإلميدان ومدا :قدا  ،اإلميدان :قدا   أفضد  اإلسدال  فدني :قدا  ،ويددك لسان  م  املسلمون يسلم
 :قدا   اهلجد   ومدا :قدا  ،اهلجد   :قا   أفض  اإلميان فني :قا  ،املو  بعد وبالبع  ورسله وكتبه ومالئكته باهلل
 إذا الكفدار تقاتد  أو جتاهدد أن :قدا   اجلهداد ومدا :قدا  ،اجلهداد :قدا   أفض  اهلج   فني :قا  ،السو   ج  نأ
 عمدد  مدد  إال األعمددا  أفضدد  مهددا عمددالن :وسددلم عليدده اهلل صددلى اهلل رسددو  قددا  مث ،جتددن وال تغلدد  وال قيددتهمل

 .عم   أو مربور  حج  :نالنا هلاقا مبثلهما
 وطيــ  الطعــا  إطعــا  :قــال ؟اإلســ   مــا :وســلم عليــ  اهلل صــلى اهلل لرســول قيــ  :آخــر حــدي  وفــي
 سـلم مـن :قـال ؟إسـ ما المسـلمين أفضـ  فمـن :قيـ  ،والصـبر السـماحة :قـال ؟اإليمـا  فمـا :قيـ  الك  

 أفضــ  فمــا :قيــ  ،خلقــا أحســنهم :قــال ؟إيمانــا المــؤمنين أفضــ  فمــن :قيــ  ،ويــد  لســان  مــن المســلمو 
 الصـدقة أي :قيـ  ،القنـوت طول :قال ؟أفض  الص ة أي :قي  ،علي  اهلل حر  ما هجر نم :قال ؟الهجرة
 ويـراق جـواد  فيعقـر ونفسـ  لـ بما تجاهـد أ  :قـال ؟أفضـ  الجهـاد أي :قيـ  ،مق  جهد :قال ؟أفض 
 .الغابر اللي  جوف :قال ؟أفض  الساعات أي :قي  ،دم 

 مع و .. كثري وحنوها صحيح . أحادي  وكلها
 وه طقددد  املوسوسدددني وسوسددد  عددد  أبعدددده ومدددا ،أحكمددده ومدددا أكملددده ومدددا أسدددهله مدددا الددددي  هددد ا إىل  وافدددانظ
 الـهي األمـيّ  النبـي﴿ ﴾مـنهم رسـوال   األميـين فـي بعـ  الـهي هـو﴿ األميدني ديد  وإنده ،وسفسطتهم امله طقني
 .وهكها" وهكها هكها الشهر ؛نحس  ال أمية أمة نحن" ﴾وكلمات  باهلل يؤمن

 مدد  لدده وضددعوا وضددع ي  قددانون كنندده الدددي َ  وتصدديريهم يدهموتشددد املفتددونني هددلال  تنطدد  مدد  ت وندده مبددا وقددارنوا
 أىن اهلل قدداتلهم ،الدددي  عد  ارجدداخ اعتقدددوه رمسدوه ممددا شديئا خددالف فمدد  ،سدطوره لدده ورمسددوا حددوده أنفسددهم عندد
 لفكون.!ي

 بعبدددارا  ويصدددوغوهنا تعددداىل هللا لددددي  حددددودا ويضدددعون أنفسدددهم عندددد مددد  قواعدددد يقعيددددون املفتوندددون فهدددلال 
. فهو ال وما املسلم فهو فيه دخلوا فيما دخ  فم  إليها اخلل  حياكمون ،مستحدن   !.كاف  
 أهد  شدنن مد  ولكد )) :اهلل رمحده تيميد  ابد  اإلسدال  شديخ قدا  كما ،دائما والبد  األهوا  أه  شنن وه ا

 مددد  ويكفددد ون ،منددده البدددد يالددد  اإلميدددان مددد  جيعلوهندددا بددد  ،الددددي  يف واجبددد  جيعلوهندددا أقدددواال يبتددددعون أهندددم البدددد 
 قدوال يبتددعون ال السدن  وأهد  ،وغدريهم واملعتزلد  وال افضد  واجلهميد  اخلدوار  كفعد  ،دمده ويستحلون فيها خالفهم

 اهد((لدمائهم مستحال هلم خمالفا كان وإن فنخطن اجتهد م  يكف ون وال
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 يف ذلدد  مد  شديئا لكدم شد ح    كمدا ،والنظدائ  باألشدباه واالعتبدار واالتعدا  ،لتتقدوه بالشد ي  املع فد  :الثالـ 
 ســلطانا   علــيكم هلل تجعلــوا أ  أتريــدو ﴿ نفسدده..! إال يلددوم ي  فددال ،يعتددرب ول يددتع  ل فمدد  ،اجلددواب هدد ا أو 
 .!﴾مبينا  

 أن  واهلددد واحلدد  للخددري امل يددد اللبيدد  العاقدد  ويعدد   ،مددنهم ينفدد  أن للعاقدد  موِجدد    هددلال  حددا  فمع فدد 
 مدددنهم فينفددد  شددد  .. يف منهدددا وليسدددوا ،وسدددنته وط يقتددده وهديددده وسدددلم عليددده اهلل صدددلى الندددي لددددي  جمدددانبون هدددلال 

 والتشكي . بالوسوس  سبيال نفسه على هلم جيع  وال ،ط يقتهم وجيان  وجيانبهم
 مسدائ  مد  أشدك  مدا مث ،الددي  م  املعلوما  القطعيا  البينا  الواضحا  باحملكما  التمس  :الرابع

 (عليهدا اجلدواب كيدف يعد   وال فيهدا وحيدار يستشدكلها مسدائ  أي) "استشدكاال " مد  اإلنسدان علدى يَدد ِد   ومدا
 يتثبدد  حددى وينتظدد  يصددرب بدد  ،املفتددونني الضددالني القددو  مدد  جددواب قبددو  أو عليهددا اجلددواب يف يتسدد ي  أال فعليدده
 فليحمددد ،األمدد  واتضددا  اإلشددكا  وبددزوا  ،يعلددم يكدد  ل مددا بعلددم عليدده اهلل فددت  فددإن ،والثقدد  العلددم أهدد  ويسددن 

 وليصددرب ،كلدده باحلمددد املتفدد د وهددو ،حددا  كدد  علددى احملمددود هددو وجدد  عددز اهلل فددإن ،أيضددا اهلل يحمدددفل وإال ،اهلل
 أيد  أعلدم لدو ربي  يدا :وليقد  ،يضد ه وال ﴾ربنـا عنـد مـن كـ    بـ  آمنـا﴿ :وليقد  تعداىل اهلل إىل املسنل  علم وليك 
 الددي  هدو فهد ا ،وطداقي جهددي بده وعملد    واعتقدتده لده السدتجب  وحتبده بده تدنم  مدا وأيد  الصواب  وأي احل 
 آتاها. ما إال نفسا اهلل يكلف وال ،وسعها إال نفسا اهلل يكلف وال ،التوحيد هو وه ا

ـر   اْلِكت ـابِ  أ     ن  ه ـ م ْحك م ات   آي ات   ِمْن    اْلِكت اب   ع ل ْي    أ ن  ل   ال ِهي   ه و  ﴿ :تعاىل اهلل قا   م ت ش ـاِبه ات   و أ خ 
ــا ــ    قـ ل ــوِبِهمْ  فــي ال ــِهين   ف أ م  ــا فـ ي ت ِبع ــو    ز ْي ــاب     م  ــ    ت ش  ن ــةِ  ابِْتغ ــا  ِمْن ــ ِ  و ابِْتغ ــا  اْلِفتـْ ــا ت ْأِويِل ــ    ِإال   ت ْأِويل ــ    يـ ْعل ــم   و م   الّل

 8عم ان آ ﴾األْلب ابِ  أ ْول واْ  ِإال   ي ه ك ر   و م ا ر بـين ا ِعندِ  مينْ  ك     بِ ِ  اآم ن   يـ ق ول و    اْلِعْلمِ  ِفي و الر اِسخ و   
 مبددىن ،وسددبيلهم حدداهلم مدد  وإيدداكم اهلل أعاذنددا املفتددونني املددارقني اخلددوار  القددو  هددلال  بددنن املع فدد  :الخــام 

 اهلل صدلى ورسدوله اهلل عنده وهنى منه وح ر  الش يع  ذمته ال ي عم والت الدي  يف التشدد :على الضا  ط يقهم
 مبددا االكتفددا  وعددد  والتكلددف املدد مو  والتعمدد  التشدددد :تقددد  مددا معندداه والتنطدد  ،التنطدد  وعلددى ،وسددلم وآلدده عليدده
 نفسدده يف ظاندا ،واألوعدد  واألقسدى األشددد اإلنسدان يطلدد  أن بد  ،والتيسددري اللطدف مدد  بده ومدد ي  سيد هوي اهلل سدهله
 والغلبد  الندا  علدى التمييدز طلد  يف خفيد  شدهو  ورا ه تكدون مدا وغالبدا ،الندا  سدائ    عهيسدتطي ال مدا على  القدر 

 تعداىل اهلل رمحده البخداري قدا  ،وخلقده وسدريته وهديده وسدلم عليده اهلل صدلى الندي سدن  خدال  ه ا وك  لألق ان..
 أ  عائشد  حددي    نهدام أحاديد  سدا  مث ،وسلم عليه اهلل صلى الني صف  باب :األنبيا  كتاب يف صحيحه يف

 ،اا إثدد يكدد  ل مددا أيسدد مها أخدد  إال أمدد ي  بددني وسددلم عليدده اهلل صددلى اهلل رسددو  خددري مددا" :عنهددا اهلل رضدد  املددلمنني
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 اهلل ح مدد  تنتهدد  أن إال لنفسدده وسددلم عليدده اهلل صددلى اهلل رسددو  انددتقم ومددا ،مندده النددا  أبعددد كددان داا إثدد كددان فددإن
 ".هبا هلل فينتقم

 وم اتدد  املسددائ  درجددا  بددني يف قددون ال أهنددم املددارقني القددو  هددلال  ضددال  أصددو  مدد  أن مع فدد  :الســاد 
 ذكددد ه كمدددا يددا القطع منزلددد  الظنيددا  وينزيلدددون ،صدد حيا تكددد يبا يكددد هبم فددالواق  ذلددد  خددال  زعمدددوا وإن األدلدد 
   اخلوار . ع  اهلل رمحهم علماهنا

 ذل .! وحنو القاطع " "األدل و ""قواط  املتهافت  استدالال م يسميون كيف نت و  وأنتم
 املسائ . م  كثري يف وزروا ك با اإلمجا  حكاي  إىل املفتون املخلف يسار  كيف وت ون
 ،كدد ا وندد   كدد ا نظدد  يقولددون الدد ي  السددلف مدد  العلددم أهدد  ط يقدد  عدد  جدددا بعيدددون هددم كيددف وتدد ون
  سدئ حدني اآليد  هبد ه (مالد  اإلمدا  هممدن) بعض دهم متثيد  حدى ،ك ا يعجبنا وال ك ا ويعجبنا ،وخنشى ،وحنس 

 .﴾بمستيقنين نحن وما ظنا إال نظنّ  إ ﴿ :املسائ  بعض ع 
 األحكددا  وفدد و  الفقهيدد  الفدد و  مسددائ  يف هددو إمنددا هدد ا إن :بددالقو  الزائغددون املفتونددون هددلال  وسدديجيبكم

 وأتباعدده املخلددف هدد ا تبناهدداي الددي املسددائ  مدد  كثددريا أن أيضددا احلدد  مدد  ولكدد  ،حدد  وهدد ا ،يدد جتهاداال الشدد عي 
 التكفدددري مجاعددا  مددد  كسددابقيهم) مسددائلهم أ    رأسدددها وعلددى ،يدد اجتهاد ف عيددد  فقهيدد  مسددائ  هددد  إمنددا الزائغددون
 فقهيدد  مسدنل  فهد ه ،باجلهدد  العد ر مسدنل  وهد  (املسددنل  هد ه مد  االنطدال  يبدددهون املعاصد ي  واخلدوار  واهلجد  
 التوحيد. مسائ  قواط  وم  عتقاد"واال الدي  "أصو  مسائ  م  جيعلوهنا وهم ،الفقيه فيها ينظ 

 الواق . يف تفاصيلها وف و  تطبيقا ا أعي ،كف ه يف ش  أو الكاف  يكف  ل َم  مسنل  وك ا
 الف    هو وما ف     بينهما أو ،واحد   ش     والش ك الكف  ه  مسنل  وك ا

 مدد  وجهلهددا علمهددا َمدد  علمهددا ،الشدد عي  ألحكددا ا مسددائ  مدد  فقهيدد  مسددائ  عامتهددا املسددائ  مدد  وغريهددا
 خيتلفددون وحددديثا قدددميا العلمددا  يددزا  ال اجتهدداد مسددائ  سددائ هاو  ،هبددا والعلددم حتقيقهددا يف النددا  ويتفدداو  ،جهلهددا
 متدواد  سدليم  قلوهبم ب  ،مشاحن  وال تنازعاا  وال تف قا ل ذ يوج  وال ،واألعيان الوقائ  لىع تنزيلها يف أو فيها
 هدم "املزعومد  قطعيدا م" يف خيدالفهم مب  ذرعا يضيقون ال ي  الضال  اجلها    وإمنا ،بعضاا  بعضهم يع ر ، متحاب
 .املنح ف  وعقوهلم الزائغ  أهواههم عليهم أملته ما وف  ويكف ون ويضللون ويعادون يوالون ال ي 

 مظلم اللي  من قطع ووافقها ** بضوئ  النهار أعماها خفافيش
 جمموعدد  علددى مبنيدداا  جيددده القددو  هددلال  ضددال  وجدد  عددز الدد مح  ورضددى احلدد  وطالدد  اخلددري يددد  م   تنمدد  وإذا
 أعاله. إليها املشار الثالث املسائ  ه ه أمهها م  مسائ 
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 :اآلتية المسائ  هي وبالجملة
  مد  ذلد  اعتقداد نفدس وجيعلدون ،التوحيدد أصد  يف باجلهد  ع ر ال يقولون فهم ،بالجه  العهر مسألة 
 كداف    فهدو باجلهد  العد ر مسدنل  يف خدالفهم مد  أن يعي ،عندهم كاف اا  كان ذل  يعتقد ل فم  ،التوحيد أص 
 اجتهددادب فيدده ي عدد ر وال خمالفدده يكفدد  الدد ي الدددي  أصدد  مد  نفسددها املسددنل  هدد ه فجعلددوا ،اإلسددال  ملدد  مدد  خدار 
 كدد ا باجلهدد .!! املشدد كني يعدد ر ألندده كدداف    الفلسددطيي قتدداد  أبددو الشدديخ :مددثال فيقولددون ،شدد   أي وال جهدد  وال

 أن والصدحي  ،خدادِ    و ويد    تزويد    هد ا تق يد هم بد  ،قتداد  أيب  ه ملد صدحيحا تق يد ا ليس ه ا أن م  ،يقولون
 عقددد   عندددنا لدده نبدد  الدد ي املسددلم أن يدد ون (األمدد  علمددا  مدد  كثددري   وهددم العلمددا  مدد  وغددريه) قتدداد  أبددو :نقددو 

 بددالكف  عليدده حنكددم ال أي) يكفدد  ال أندده ،اجلهدد    وصدد    ،جدداهال األكددرب الشدد ك مدد  اشدديئ ارتكدد  إذا ،اإلسددال 
 املسددنل  يف ألقددوا ا أحددد   وهددو ،قددوهلم هدد ا ،فيخالفهددا احلجدد  عليدده تقددا  حددى بدد  ،ذلدد  مبجدد د (امللدد  مدد  واخلدد و 

 ق يد ت هندا مقصدودنا يسولد ،علمائندا كدال  تق يد  فهد ا حملهدا.. يف تعدَ   منهدا البدد وقيدود تفاصدي  علدى ،أقواهاو 
 ،حملده ولده جددا ويطدو  صدع    فهد ا ،فيهدا املتندازعني أقدوا  بني الرتجي  يف واخلوض أدلتها تفاصي  وذك  املسنل 
 قائمدا اخلدال  يدز  ل مسدنل  أقحمدوا حينمدا وأهندم ،املارقد  الف قد  هد ه ضدال  أصدو  م  أص  بيان املقصود وإمنا
 بده والتلدبس الشد ك ارتكداب بدني قدوايف   ول ،قطعيتهدا واعتقددوا وقواعدده الددي  أصدو  أمسدوه فيمدا العلما  بني فيها
 أصددو  مدد  أصدال هدد ا يف والشدد ك الكفد  بددني التف يد  وجعلددوا ،إعدد اره عدد  أو وإعدد اره م تكبدده علدى الكددال  وبدني
 واألئم .! األم  تكفري عليهم فسه  الورط  ه ا يف ووقعوا البلي  هب ه ارتطموا ،قطعيته واعتقدوا ك ل  الدي 

 حددى طددويالا  يلبثددون ال ولكددنهم ،تصددنيفا م حسدد  اخلفيدد " "املسددائ  مدد  املسددنل  هدد ه بعض ددهم جيعدد    وقددد
 مسددنل  يف يددوافقهم َمدد  يكفدد ون ولدد ا ،احلجدد  علدديهم قامد  قددد أندده بدددعو  فيهددا خددالفوهم الدد ي  العلمددا  يكفد وا
 ،وأمثداهلم العقدال  محدود والشديخ الفهدد والشديخ اخلضدري علد ي  والشديخ املقدسد  حممدد أيب كالشيخ ،باجله  الع ر

 العد ر بعدد  يقولدون كلهدم هدلال  أن مد  ،كثدري وغدريهم العزيز عبد ب  القادر عبد والشيخ العل  حامد وكالشيخ
 كددانوا وإن -عندددهم- ألهنددم يكفدد وهنم وأتباعدده املخلددف لكدد  (،األكددرب الشدد ك) الدددي  أصدد  مسددائ  يف باجلهدد 
 ،يد اجتهاد مسدنل  واعتربوهدا املسدنل  هد ه يف املخدالف عد روا لكدنهم التوحيدد أص  يف باجله  لع را بعد  يقولون

 يكفي وهم.! ول
 .!زعموا. احلج  عليهم قام  وقد ،الكفار يكف وا ل ألهنم كفار   هم :فيقولون

  لعد  تفصدي  فيهدا املسدنل  ألن (،املخلدف يقولده الد ي النحدو علدى) والشـر  الكفـر بـين التفريق مسألة 
 وقوته. حبوله آخ  موض  يف توضيحه ييس  تعاىل اهلل
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  معناهدا علدى لكد  ،صدحيح  مسدنل  وهد  كـافر" فهو كفر  في ش  أو الكافر يكفر لم "من مسألة 
 يف وشد حتها العلدم أهد  كتد  مد  كثدري  مواضد  يف مشد وح  وهد  ،وسدط وها قالوها ال ي  العلما  قصده ال ي
 أيب للشديخ وكد ا ،رسدال  يف هلا ميسي  ش   الفهد ناص  وللشيخ ،هلل واحلمد منشور  با كتا م  كتب    ما بعض
 للعلم. الطال  األخ عنه فيبح  ،جدا كثري ولغريمها ،املقدس  حممد

 ،طائفدد  أو شددخص تكفددري يف خددالفهم َمدد  يكفدد ون مددا أسدد  َ  مددا (وأصددحابه املخلددف :الزائغددون هددلال ) وهددم
 معناها. يع فون بنهنم نظ يا جادلوا وإن ،وط يقتهم م هبهم هو اه  ،العبار  هب ه احتجاجا
 الددور  وقددو  والتثبدد  االحتيدداط أهدد  ،اهلل رمحهددم واخللددف السددلف مدد  العلددم أهدد  مددنه  عدد  هدد ا أبعدددَ  ومددا
 الدي . بنم  والقيا  والبصري  والعلم الفقه يف كعوهبم علو م  ،الدي  يف السالم  وطل 

 امللحددد الصددويف عدد يب ابدد  :ومهددا ،لبسدد ا زيدددمل موضددعا اهلل ييسدد  أن إىل هبمددا كتفدد ن مثددالني إىل هنددا ولنشدد 
 الشافع . الفقيه اهليتم  حج  اب  والعالم  ،الزندي 

 ،العقددو  بدددا   علددى وشددناعاته شددطحاته ختفددى ال الدد ي واالحتدداد احللددو  عقيددد  صدداح  عربــي ابــن فهــها
 ،مسدتم اا  تنصديالا  اإلحلدادي مل هبده يلص  وهو ،هبا تنض  وكتبه ،اخلاص  قب  العام  ويستعظمها ليستبشعها حى

 قلد  أو * ميد  فد اك عبدد قلد  إن * املكلدف مد  شدع ي ياليد  * حد  والعبدد حد  الد ب) :قولده منهدا ويكف 
 كبريا. علوياا  الظال ه ا يقو  عما اهلل تعاىل (يكلف أىن رب

 أو قلدم سدب  أو عداب  ا  عبدارا    سدط ه مدا ولديس ،وتفدن  وإدراك بدوع  وزندق  كف    م  يكتبه ما يكت  وهو
 الد ي  العلدم يف ال اسدخني األئمد  بعدض وجتدد ،تكفدريه يف العلمدا    اختلدف ذلد  ومد  ،ئخاط اجتهاد أو عال زل 
 اهلل قدد " عبدارا  بامسده فيلحقدون ويعظمونده يبجلونده امللحدد هد ا اسدم نو يد ك   حينمدا األمد  يف صدد  قد  هلم

 تفسريه. يف األلوس  اإلما  يفع  كما ،األكرب وبالشيخ باهلل بالعار  فونهويص وحنوها روحه"
 معددداين تددددرك أن مددد  وأقددد  أقصددد  عقدددوهلم جيعلدددون أهندددم إال فهمدددم ودقددد  علمهدددم رسدددوخ مددد  األئمددد  وهدددلال 

 املقطدو  األصد  هد  كالمهدم صدح  جيع  ال ي املستسلم العاجز موقف أمامها فيقفون املالحد  هلال  عبارا 
 مدثالا  فدانظ  ،ونيقول مبا أدر  القو  قا  وإال فبها وتنويالا  خت جيا له وجد فإن ،والشناع  البهتان يف غاي  كان ولو
 العهدددد - بعضدددهم مددد  مسعددد  وقدددد" :عددد يب ابددد  اإلحلددداد رأ  عددد  األلوسددد  اإلمدددا  يددد ك ها الدددي القصددد  هددد ه إىل
 فجدداهوا رجلدده ف ضدد  ،محداره عدد  يومدداا  وقد  سدد ه تعدداىل اهلل قددد  العد يب بدد  الدددي  حميد  األكددرب الشدديخ أن -عليده

 تعدداىل اهلل كتدداب راجعدد  :فقددا  ذلدد  يف لدده فقيدد  فحملددوه هلددم أذن مث يسددرياا  فددنمهلوه أمهلددوين :فقددا  ليحملددوه
 األلوس . كال  "انتهى عقولنا! تصله ال أم  وه ا ،الفاحت  يف ذك  قد ن احلاد ه ه خرب فوجد 
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 ،العلمددا  إخدواهنم مد  يكفد ه ل َمد  أعيدانَ  يكفد ون -أكثدد هم ومدا- عد يب بد ال  ياملكفد   العلمدا  رأيدتم فهد 
 ل مد " قاعدد  معهدم وااسدتعمل وهد  ،عد يب ابد  شدخص ضدال  يد َ  ل َم  ىح كف وا ه  ب   أيضاا  أكث هم وما

 كفددريهت يف ونددازعهم خدالفهم مدد  كد  وجدده يف فاتكداا  وسددالحاا  مصدلتاا  سدديفاا  شده وها أو "كدداف  فهدو الكدداف  يكفد 
 بعددض كددان وقددد ،باألعدد ار ومعدد فتهم الدددي  يف واحتيدداطهم العلددم يف تثبيددتهمو  بصددري م لقددوي  إال ذاك ومددا  !وردتدده

 وال ،اعتددربه ملدد  صددحي    وهدد ا ،للنددا  عدد راا  وأوسدد  باألعدد ار أبصدد  كددان العددال علددم   رسددخَ  كلمددا :يقددو  مشدداخينا
   تعاىل. اهلل تقو  قاعد  لىع ال جي  والفقه الصحي  الش   بقيد مقييد أنه خيفى

 وإماطد  خبثده ض ف يف الكت  ويكتبون ع يب اب  الزندي  ه ا شنن يف يتناظ ون كانوا العلما  أن واحلاص 
 خمدالفهم تكفدري إىل ذلد  يتجداوزون ال ولكدنهم ،ضدالله شدنن يف املباهلد  إىل األمد  وصد  رمبداو  ،زندقتده عد  اللثا 
 شننه. يف ع يب اب  حمي م  ناظ ه َم  م  اهلل رمحه حج  اب  احلاف  ع  ي امل و  القص  يف كما ،األم  ه ا يف

 ،علمهددم مدد  يلخدد  ؛حاهلددا علددى عدد يب ابدد  زندقدد  شددنن يف املخددالفني العلمددا  أولئدد  جاللدد  بقيدد ْ  وهكدد ا
 ول ،دقدد الزنا هلددلال  االعتدد ار يف ني الشدد التوسدد  مدد  حدداولوه فيمددا والتنصددي  بددالعلم علدديهم وي دد د ،كتددبهمب وينتفدد 
 الددي  مد  املدارقني األسدنان حددنا  األحدال  سفها  عند إال ،تضليلهم إىل داعياا  وال تكفريهم يف سببا ذل  يك 
 !.ال مي  م  السهم مي   كما

 أهدد  عدد  مناضددال وكددان ،املدد كور عدد يب البدد  معظمددا كدد ل  متصددوفاا  كددان فإندده الهيتمــي حجــر ابــن وأمــا
 األوليددا  مدد  اهلل بغددري املسددتغيثني املشدد كني عدد  ودافدد  تعدداىل اهلل بغددري سددتغان اال كتبدده بعددض يف جددويز ؛القبددور شدد ك

 ،قداربَ  أو أيضداا  كف ه ولعله ،شديداا  وقوعاا  فيه ووق  عليه وح  تيمي  اب  اإلسال  شيخ على وشني  ،وأض حتهم
 ورسدوخ فضد    وعظديم تنويد  مد  لده مبدا عنده واعتد روا العلمدا    يكفد ه ل ذلد  وم  ،مع وف  الباب ه ا يف وطامياته

 بد  حممدد بد  اهلل عبدد الشديخ رسدال  يف السدني  الددرر يف كمدا النجدي  الدعو  علما  ومنهم ،والفقه العلم يف قد 
 وعلدى ،األمدني حممدد نبيندا علدى والسدال  والصدال  ،العداملني رب هلل احلمدد :مطلعهدا الدي ،اهلل رمحهدم الوهداب عبد
 املشدد ف  مكدد  بدددخو  -احلمددد ولدده- علينددا اهلل مدد    ملددا ،املوحدددي  غددزو معاشدد  فإنددا :وبعددد ،والتددابعني وصددحبه آلدده

 وعلماههددا مكدد  أشدد ا  طلدد  أن بعددد ،هددد 2127 سددن  ،احلدد ا  حمدد   شدده  نددام  يف ،السددب  يددو َ  النهددار نصددف
   ...األمان سعود"" الغزو أمري م  العام  وكاف 
 قدا  مد  أن يف قطعكدمو  ،تق يد كم مد  يلدز  :لده واإلذعدان احلد  قبو  ع  منف    قائ  قا  فإن :[قا  أن إىل]

 لتصد ي  ،املتدنخ ي  سديما وال ،األمد  غالد  بكف  يقا  أن الد ؛ مهدر مش ك أنه :الشفاع  أسنل  اهلل رسو  يا
 املدد ه  الز  ألن ،يلددز  ال :قلدد  ذلدد ! يف خددالف مدد  علدى الغددار  وشددنوا ،مندددوب   ذلدد  أن :املعتددربي  علمدائهم
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 احلدددي  ورد كمددا ،العلددو جبهدد  قلنددا وإن ،جمسددم  نكددون أن يلددز  ال :ذلدد  ومثدد  ،مقدد ر هددو كمددا ، مبدد ه لدديس
 ،احملجد  لده ووضدح  ،للحد  دعوتندا بلغته م  إال نكف  وال ؛خل  قد أم  تل  :ما  فيم  نقو  وحن  .ب ل 
 وميتنعددون ،اإلشدد اك  ذلدد علددى يصدد ون ،اليددو  نقدداتلهم مدد  كغالدد  ،معانددداا  مسددتكرباا  وأصدد  ،احلجدد  عليدده وقامدد 

 ورضداه ،حالده هد ه  َمد ملناص ته نقاتله إمنا الغال  وغري ؛احمل ما  الكبائ  بنفعا  ويتظاه ون ،اجبا الو  فع  م 
ددد حينئددد  فلددده ،معددده والتنليدد  ،ذكددد  مددد  سدددواد ولتكثدددري ،بدده  خمطئدددون بدددنهنم :مضدددى عمددد  ونعتددد ر ،قتالدده يف ه  حكم 

 أن بددد  وال ؛غلدد  دفقدد الغددار  شدد  ومدد  قطعدداا؛ ممنددو  ذلدد  يف ا واإلمجدد ،طددناخل مدد  عصددمتهم لعددد  ،معدد ورون
 مسددنل  يف رجدد  املدد أ  نبهتدده فلمددا ،عندده اهلل رضدد  اخلطدداب بدد  عمدد  كمثدد  ،مندده خددري هددو مدد  غلدد  فقددد ،يغلدد 
 بدددني وسدددلم عليددده اهلل صدددلى ونبيندددا ،مجددد  وهدددم الصدددحاب  غلددد  بددد  ،سدددريته يف ذلددد  يعددد   ذلددد  غدددري ويف ،املهددد 

 فلمدا ،ذهد  فديم  هد ا :قلد  فدإن أنواط. ذا  هم كما  أنواط ذا  لنا اجع  فقالوا ،نوره فيهم سار   ،أظه هم
 !مدا   حدى ذلد  علدى مصد اا  واسدتم  ،القددو  األئمد  كدال  علدى واطل  ،األدل  ح ر فيم  القو  فما ،هبتان نبه
 لعدد  ،خطئده علدى اسدتم  وإن ، خمطدى أنه تقد  ملا وال ،كاف  إنه :نقو  وال ،ذك  مل  نعت ر أن مان  وال :قل 
 بدد  ،احملجدد  لدده وضددح  وال جدد احل عليدده تقددم فلددم ،وسددنانه وسدديفه هبلسددان ،وقتدده يف املسددنل  هدد ه عدد  يناضدد  مدد 
 أعد ض عليده اطلد  ومد  ،رأسداا  ذلد  يف السدن  أئمد  كدال   هجد على التواطل   امل كوري  املللفني زم  على غال ال

 قدداه     امللددوك وصددول    ،ذلدد  يف النظدد  مطلدد  عدد  أصدداغ هم تنهددى أكدداب هم ز يدد ول ،قلبدده يف يددتمك  أن قبدد  ،عندده
 -عددنهم اهلل  رضدد- وأصددحابه معاويدد  رأ  وقددد :هدد ا .مددنهم اهلل شددا  مدد  إال ذلدد  مدد  شدد   قلبدده يف وقدد  ملدد 

 ، باإلمجددا  خمطئددون ذلدد  يف وهددم ،احلدد ب ومناجزتدده هوقتالدد ،عندده اهلل رضدد  طالدد  أيب لدد ع املددلمنني أمددري منابدد  
 أنبتدوا بد  ،تفسديقه وال بد  ،إمجاعداا  مدنهم أحدد تكفدري   السدلف مد  أحدد عد  يشدته  ول ،اخلطدن ذلد  يف واسدتم وا

 مددد  نكفيددد  ال :كددد ل  وحنددد  .السدددن  أهددد  عندددد شدددهورم ذلددد  أن كمدددا ،خمطئدددني كدددانوا وان ،جتهددداداال أجددد  هلدددم
 لتدددريس نفسدده ببدد   األمدد  نصددحه مدد  وبلدد  سددريته وحسددن  وزهددده ورعدده وعلددم صددالحه وشدده  ديانتدده صددح 
 كالمده نعد   فإندا اهليتمد  حجد  كداب  ،غريهدا أو املسدنل  هد ه يف خمطئدا كدان وإن ،فيهدا والتدنليف النافعد  العلو 
 نقلده علدى ونعتمدد ،وغريمهدا والزواجد  األربعدني كشد   بكتبده نعتدي وهلد ا ،علمده سدع  ننك  وال ،(املنظم الدر) يف
 اهد"املسلمني علما  مجل  م  ألنه

 وأئمدد  امللدد  لعلمددا  املسددتقيم املددنه  هدد ا علددى جدددا كثددري  واألمثلدد  ،التطويدد  خشددي  ،املثددالني هبدد ي  وأكتفدد 
 العاملني. رب هلل واحلمد الدي .
  موضدد  يف سددنبيينه كمددا حقيقتهددا يفقهددون وال ،هبددا يتشدددقون مددا كثددريا الددي واألحكــا  األســما  مســألة 
 الصاب ي . م  اهلل إن ،وليصربوا اإلخو  عج يست فال ،تعاىل اهلل شا  إن آخ 
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   ذل . إىل أش نا كما ،واليقين والقطع اإلجماعات ادعا 
   يشددا  أن إال ،الهــد  عــن إيــاهم ومنعــ  لهــم ســبحان  وإضــ ل  لهــم تعــالى اهلل فتنــة كلــ  ذلــ  وقبــ 
 عدز نسدنله ،سدواه رب وال غدريه إلده ال ،يشدا   مد ويضد  يشدا  مد  يهددي ،وعدال ج  املل  مال    وهو ،سبحانه
 آمني والفال .. واخلري والصواب احل  إىل وإياهم يهدينا أن وج 

 يف- أتدددوا مدددا وأهندددم ،فاسدددد  سددديئ  أخدددال  وأصدددحاب ،أيضدددا وك بددد  جهلددد  القدددو  هددلال  أن مع فددد  :الســـابع
 والرتفدد  اخللدد  علددى العلددوي  وطلدد  والغدد ور العجدد  مدد  ،دفيندد  وأمدد اض وقلددوهبم نيددا م يف فسدداد مدد  إال -الغالدد 

 اهلل أ  واعلمـــوا﴿ :تعددداىل وقدددا  ،﴾قلـــوبهم اهلل أزاغ زاغـــوا فلمـــا﴿ :تعددداىل اهلل قدددا  بددداهلل.. والعيددداذ والكدددرب...
 ال اهلل إ ﴿ :تعداىل وقدا  ﴾الظـالمين اهلل ويضـ ﴿ :تعداىل وقدا  ،﴾تحشرو  إلي  وأن  وقلب  المر  بين يحول
 .﴾الفاسقين القو    يهدي

 علمدددا يطلبدددوا ول ،شددديئا وأدواتددده وفنونددده العلدددم مددد  يعددد   ال فدددنكث هم ،معددد و    داجددد فظددداه    جهلهدددم فنمدددا
 قددد كددان وإن املخلددف وكبددريهم ورئيسددهم ،معتددرب   صددحي  بط يدد  العلددم أخدد وا وال ،أصددال علددم طلبدد  بدده يسددميون

 وجمازفاتده  ورهوغد وعجبده نقصه يع فون العلم وطلب  العلما  أن إال ،مد  من  العلم يف والتكلم العلم بطل    ع  
 العلددم يتلدد َ  ل أن ويع فددون ،القدد آن للغدد  وفهمدده ع بيتدده يف وضددعفه ،العلددم أصددو  عدد  وخ وجدده وحتكيمدده وتنطعاتدده
 عدددد  مينعددده جيدددد تنسددديس لددده يكددددون أن دون ،الكتددد  قددد ا   علدددى عمدتددده وإمنددددا ،متقندددني  وفنيمعددد مشدددايخ علدددى

 ع فددوه ممدد  ع فدد امل أهدد  عندده واسددنلوا ،العلددم يف صدداب اإل وكثدد   واالسددتداد االعتدددا  يف حسدد    تدداريخ أو ،الشددط 
 العلم.! يف النا  مقاما  يع فون فال املسلمني م  واجلهل  م العا وأما ق أوا.. أو له ومسعوا
 بعضددها ظلمددا  عدد  عبددار  إهنددم ،األتبددا  بالصددغار فكيددف ،الضددال  ومعلمهددم همومفتددي ورئيسددهم كبددريهم فهدد ا
 ملدد  فدديهم الظدداه   األمدد اض سددائ  عدد  فضددال ،البصددري  وفقددد املع فدد  وقلدد  ا والعمايدد اجلهدداال  مدد  بعددض فددو 
 حاهلم. ع  
 أن فد ض علدى ،وتفدن  الشد و  وأتقد  املتدون وحفد  فيده ونب  العلم طل  قد املخلف ه ا أن ف ض على مث
 وأضد اهبم احلد وريي  وجندد  األزر  ونداف  الفجا   ب  وقط يي  حطان ب  عم ان م  بنعلم هو فليس ،صحي  ذل 
 األئمد  مث طالد  أيب بد  علد ي  قداتلهم والد ي  ،عدنهم اهلل رضد  الصدحاب  زمدان أواخد  يف ظه وا  ال ي اخلوار  م 
 الدددكتور طبقدد  مدد  هددو تقدددي  أقصددى علددى بدد  ،أصددحابه وبعددض مصددطفى شددك ي مدد  حددى بددنعلم وال ،بعددده مدد 
 وبيشاور.! أفغانستان يف ع فناه ال ي اجلزائ ي أمحد
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 اإلسدال  شديخ كتد  ويف ،فيهدا واالسدتغ ا  النجديد  الدعو  علما  نصو  حف  علمهم ك  يف وعمد م
 !.تلقييه يف وتشويه ،وآالته العلم أبواب سائ  يف واض    ضعف   م  ،معين  أبواب يف تيمي  اب 

 ،باشد  م عليهمدا يعدوي  وأنده ،الفهدم ح سد َ  والسدن  القد آن يفهدم بننده يتبجي  املخلف ه ا أن إخواين واعلموا
 ذلد  يهدولنكم فدال ،ال جدا  بدنقوا  واالسدتدال  والسدن  القد آن عد  الب عددَ  العلدم أه  على النع  كالمه يف ويكث 
 وكثدد     أهلدده عنددد فيدده الفهددم حسدد  وظهددور   العلددم يف التحقيدد  :السددب  جمددا    وإمنددا ،حيِسددن ها الكدد    دعدداو  هدد  فإمنددا

 هبددا اشددته  الددي املسددائ  هدد ه مدد  كثددري يف أندده لوجدددمت تددنميلتم ولدد أنكددم مدد  اجلملدد .. يف واالسددتداد   احلدد  إصدداب 
   :أم ي  بني دائ    فيها وض ي 
 متييز..! كبري وال حتقي  بدون جم اهم جار   لغريه مقليد إما *
 ويف ،والشدددد ك الكفدددد  بددددني الفدددد   مسددددنل  يف يدعيدددده كمددددا) والسددددن  الكتدددداب يف مسددددتقال فهمدددداا  مدددددي    أو  *

 يف اهلل بدددإذن سننقضددده ممدددا ذلددد  وحندددو ،باجلهددد  العددد ر عدددد  علدددى بددده ي شدددَ ك أن يغفددد    ال اهلل إن بميددد  االسدددتدال 
 قددد أندده ويظدد  ،وغدد وره ع جبدده مدد  ورمبددا فهمدده سددو  مدد  أيتَ  ،مغدد ور   ل  متعددا التحقيدد  عنددد وهددو (،املناسدد  موضددعه
 احلقائ ..! وإدراك الفهم على استوىل

 العلمددددا  أن ادعددددا  يف يكدددد ب فإندددده ،املوضددددو  الضددددا ي  ديندددده لينصدددد  كثددددريا يكدددد ب فدددداملخلف الكدددد ب وأمدددا
 إمجددا    هندداك لديس أندده مدد  ،"األكدرب الشدد ك بداب يف" :يقددو  أو الدددي  أصد  يف باجلهدد  العدد ر عدد  علددى جممعدون
 القدد  مد  سدال  ي صد إمجدا  حبكايد  يدنيت أن علدى قددر إن عامداا  املخلدف أمهلدوا وهداكم ،التحقيد  عندد صدحي 

 العلم.! أه  عند له لتسليما جي    الباب ه ا يف
 واألحبددداث الكتددد  هددد ه بدددا  فمدددا معلومددداا  فيهدددا واإلمجدددا    القطددد  هبددد ا املسدددنل  كانددد  لدددو :العاقددد    وليتنمددد 
 بدني يهداف االخدتال  هد ا بدا    ومدا  !املسدنل  هد ه يف يدو  بعد يوما اإلسالمي  املكتب  على تتدف  الي والدراسا 

   !بالتحقي املع وفني الكبار العلما 
 يف إمجدددا  حكايددد  علدددى جنددد ه ل أنندددا مددد  ،أقددد بَ  لكدددان خالفددده علدددى حمكددد ي  اإلمجدددا  إن قائددد  قدددا  لدددو بددد 
 !.املسنل 

 املسدددنل  هددد ه يف تكلدددم مددد  أوائددد  مددد  وهدددو (هدددد654 سدددن  املتدددوى) الظددداه ي   حدددز  ابددد  اإلمدددا    حكدددى فقدددد
 وب هدان :حممدد أبو قا " :األدل  م  مجل   وسا املسنل  يف الكال  بس  أن بعد الِفَص  كتابه يف وحت ي  بتفصي 
 مدد  آيدد   بدددي  مدد  كدد  أن وهددو ،مددنهم أحددد مدد  خددال  بددال كلهددا جممعدد  األمدد  أن وهددو فيدده خددال  ال ضدد وري
 كلمددد  فيهدددا زاد أو ،كددد ل  عمدددداا  كلمددد  وأسدددق  ،ذلددد  خبدددال  املصددداحف يف أهندددا يددددري وهدددو عامدددداا  القددد آن
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 كالمدده ويبددد  أخدد   ويددنقص كلمدد  فيزيددد الددتالو  يف خيطددئ املدد   أن مث ،كلهددا األمدد  بإمجددا  كدداف  فإندده ،عامددداا 
 األمد  مد  أحدد عندد بد ل  يكدون وال ،احلد  لده يتبدني أن قبد  وينداظ  ذلد  يف ويكداب  ،مصي  أنه مقدراا  جاهالا 
 متداد  نفدإ خبدربه احلجد  تقدو  مد  القد ا  مد  بد ل  أخدربه أو املصداحف علدى وقف فإذا ،آثاا  وال فاسقاا  وال كاف اا 
 "اهددالديان  مجي  يف اجلاري احلكم هو وه ا ،حمال  ال ب ل  كاف  كلها األم  عند فهو هئخط على

 أصدددلهم مدد  إليدده أشددد نا مددا ويدد ك ون ،الشدد ك غدددري يف هدد ا بددنن سدديجيبون وأف اخددده املخلددف فددإن :وللفائــدة
 ألن ،فاسدد   جدواب وهد ا ،الكفد  خبدال  باجلهد  فيده ي عدَ ر ال الشد ك وأن ،والشد ك الكف  بني التف ي  يف الفاسد

 لد ك  يفد   كدان ولدو ،هندا واحدد بداب   اجلمي  أن وعنده ،والش ك الكف  بني يف   ل اهلل رمحه حز  اب  حممد أبا
 الديان ". مجي  يف اجلاري احلكم هو "وه ا :قا  فإنه الف   وعد  العمو  يف ص ي    عبارته آخ  ب  ،الف  

 ،ا اإلمجد حكايد  يف كالصد حي  فإهندا (وأتباعده املخلدف) املخالفد  لظهد  قاصم  ه ه  حز  اب  عبار  أن فتبنيي 
 بددني يفدد   ل وألندده ،حمدد ر مفصدد  دقيدد  بشددك  املسددنل  يف العلمددا  كددال  مدد  ي وَجددد أن ميكدد  مددا أقددد  مدد  وهددو
 الفصد  ابدهكت نفدس يف فصدالا  عقدد إنده بد  ،التف يد  عدد  كالمده صد ي    بد  ،املخلدف يددع  كمدا والشد ك الكف 
 لددعو  ردي  ففيهدا ،بينهمدا املفد ي  على وردي  ،الش ع ي  املعىن يف أي الدي  يف واحد   ش     والش ك الكف  أن إلنبا 
 التف ي .! على اإلمجا  املخلف
 اهلل يسيدد  إذا أخدد   ف صدد  يف هدد ه حددز  ابدد  عبددار  علددى والتعليدد  املقددا  هدد ا شدد   إىل سددنعود اهلل شددا  وإن
 اسددتدالالته فزيدد أبددنيي و  ،املنح فدد  أصددوله وأنسددف املخلددف هدد ا كددال  بعددض علددى فيهددا أعلدد  ،هوفضددل مبندده تعدداىل
 التوفي . وحده وباهلل ، َهوتزوي تنطعاته وعظيم

 هددو يشدد حه الدد ي النحددو علددى  الكفدد غددري الشدد ك أن علددى جممعددون العلمددا  أن ادعائدده يف املخلددف   ويكدد ب
 إن إليدده أشدد     الدد ي املوضدد  يف ذلدد  وبسدد  ،قليدد  قبدد     قدددم كمددا ،باطدد  منقددوض   ذلدد  يف وكالمدده ،للنددا 
 .تعاىل اهلل شا 

 والعم . العلم يف كثري  أمور يف ويك ب

 اجملاهدددددي  اإلخددددو  اججواحدددد أهنددددم لنددددا ا يف ويشدددديعون ألتباعدددده يقددددو  أندددده والواقدددد  العمدددد  يف ك بدددده ومدددد 
 عنددددهم لددديس ألهندددم عليهدددا جييبدددوا ل  اهددددياجمل وأن ،زعمدددوا أدلدددتهم إلددديهم أوصدددلوا وأهندددم وعلمدددا هم ومشددداخيهم

 وجدود عد  أكثد هم يعد   ال ومشداخيهم وعلمدا هم قدادا م أعدي اجملاهددي  فدإن ،املبدني الكد ب م  وه ا ،حج 
 مدد ي  عدداب ا خددربا يكددون أن إال ،شدد   خددربهم مدد  عندددهم وال ،بفتنددتهم مسعددوا وال ،الدددنيا هدد ه يف وأتباعدده املخلددف
 أن ويعتقدددون املسدلمني تكفددري يعتقددون الفدالين املكددان يف ضدالني نفد ا هندداك أن اإلخدو  بعدض خددال  مد  علديهم
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 وال فيهدا ينظد وا ل وصدلهم ولدو ،أتباعده وال املخلدف يكتد  مدا وصدلهم أنده أظد  الو  وكد ا.. وك ا ،اآلن جهاد ال
 فضددائ   مدد يشددغلهم امدد وعندددهم أعلددى مقددامهم بدد  ،هبددا االشددتغا  يف الوقدد  وتضدديي  هددافي النظدد  يف حاجدد  هلددم

 مدد  قلدديال تنخدد  زوبعدد  هدد  إمنددا وضددالل  فتندد  أهنددا يعلمددون وهددم ،وأيدددهم اهلل نصدد هم ،الِفعددا  موعظددائ األعمددا 
 قبلها. وع فوه خرَبوه مما بنشد وليس  ،وتتالشى تنته  مت الوق 

 نياملسددداك والعجدددم اجلهلددد  مددد  الندددا  علدددى ويكددد بون املفتوندددون اجلهلددد  وأتباعددده األشددد  الكددد اب هددد ا فيدددنيت
 اجملاهددي  ردي  بعد  فيحتجون ،ال د يستطيعوا ول للمجاهدي  هاوقلنا وكتبناها حججنا ه ه :هلم فيقولون وحنوهم
 مبثد  إال -الغالد  يف- أمثداهلم علدى يد دون ال اجملاهددي  أن علمدوا وما ،الضعفا  البسطا  على ويك بون ،عليهم
 .﴾سبي  أهد  هو بمن مأعل فربكم شاكلت  على يعم  ك    ق ﴿ :تعاىل اهلل قو 

 الك ابني. اهلل فقات 

 والدددعو  والصددال  بددالعلم املعدد وفني األمدد  علمددا  وسددائ  وأنصددارهم ومشدداخيهم وعلمددائهم اجملاهدددي  ومددنه 
 اشددتغا  أو ردي  كتابدد  إىل حاجدد  فددني ،وغريهددا املسددائ  هدد ه يف مسددطور مشددهور معدد و  ،وتوحيددده تعدداىل اهلل إىل

دد   مبددني ضددال    وأندده بطالندده تدديق  يف كافيدد  بدده واملع فدد  م هبدده تصددور جمدد د هدد ا بدد  ،ويكمتهدد كدداذب دعدد ي  مبحاجي
 الدي .! م  وم و 

اب سائ  ك  وال عليه يد َ د أحد   ك  فليس هل ا. املسلم األخ فليتفط         والسن . الق آن علمنا وهك ا ،جي 

 كوت  الس إجابت  من فخير   * تجب  ف  السفي  نطق إذا         :قي  وقد

 بدينارِ  مثقاال الصخر   ألصبح   * حجرا   ألقمت  عو  كل    ك  لو      :وقي 

 .﴾شيئا اهلل من ل  تمل  فلن فتنت  اهلل يرد ومن﴿ أهله. يع فه مع و  فقه وه ا

ــا أ ْعل ــم   ن ْحــن  ﴿ :رب دده لدده قددا  قددد وسددلم عليدده اهلل صددلى والنددي ــا يـ ق ول ــو    ِبم  ب ــا ع ل ــْيِهم أ نــت   و م   ف ــه كيرْ  ر  ِبج 
 65 ﴾و ِعيدِ  ي خ اف   م ن بِاْلق ْرآ ِ 

 العلددمَ  أن مل ضدداته واملبتغددون تعدداىل اهلل ل محدد  وال اجددون للحدد  امل يدددون الطيبددون اإلخددو  يعلددم أن البددد :الثــامن
 احلددا  وصددال  ،اجلملدد  يف والسددداد باالسددتقام  وع  فددوا ،فيدده التزكيدد  هلددم وحصددل  بدده ع  فددوا وَمدد  أهلدده عدد  يلَخدددد
 والش وذ. والتف يد باإلغ اب الولو  ع  والب دعد ،والتف ي  واإلف اط الشط  ع  والب دعد ،والثق  والعدال 
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 وإمندا ،جيددا يفهمهدا ال الدي املسدائ  دقيد  ينخد  أن لنفسده -أصدالا  عاقد    إنسان   ب - مسلم   يسم  فكيف
 والصددال  العلددم أهدد  تزكيدد  وال العلددم يف م تبتدده يعدد   ال شددخص   مدد  ،احملددض كاملقلددد أو ،حمددض   مقلددد فيهددا هددو

 ديندده يف الكاملد  الثقد  لده حتصد  حبيد  الع فدهو  عاشد ه وال ،صدا    وعمد  جهداد   يف يبل ده ول ،لده الددي  يف واخلرييد 
 وتفدد يد ،املسددلمني يف واإلمامدد  والزعامدد  والصددال  اخلددري وأهدد  العلمددا  سددائ  خددالف قددد أندده واحلددا    ،وورعدده وتقددواه
 !وش ي.. وش 

 يتبدىن الو  (وحندوه كداملخلف) هد ا مثد  يقولده مدا قبدو  يف س ي يت وال يرتيي  أن للعاق  ذل  يوجِد    ما فندىن
 والغ اب ..! الش وذ عالما  عليه ظه   قد قوال

 الكدون فضد  علدى الشد   دالئد  ودلد  ،واملسدائ  العلدم غ ائد  م  عنه اهلل رض  السلف حت ي    كث  وهل ا
 ،بتيدداا  اتضداحاا  لإلنسدان احلد    فيده اتض  ال ي احمل  غري يف أي ،أمك  مهما األعظم" السواد" وم  "اجلماع " م 
 هددو احلدد  فددإن وحينئدد  ،وخددالفوه كلهددم النددا َ  خددالف وإن ،وب هاندده بدليلدده احلدد  مدد  لدده تبددنيي  مددا يتبدد  حينئدد  فإندده

 عنه. اهلل رض  مسعود اب  قا  كما وحدك كن  ولو اجلماع 
 مدددد  العلددددم أهدددد  أكثدددد  وهددددم اجلمهددددور" "رأي أن العلددددم أهدددد  مدددد  مجاعدددد  عنددددد لصددددحي ا فددددإن أيضددددا وهلدددد ا
 الناظ . لد  األدل  تكافئ عند امل جيحا 

ددد  " عالمدد  والغ ابدد   الرتييدد  توجدد  وهدد  ،صددحته وعددد  القددو  فسدداد علددى ،اليددو  لغدد  يف نقددو  كمددا و"ملشي
 ل مبدددا متشدددب  جاهددد  مغمدددور مدد  جدددا   إذا اسددديم الو  ،العجلددد  وتددد ك ،والبحدد  النظددد  يف احلدددز  ومزيدددد والتثبدد 
 .يع 

 االنرتندد  علددى ِمدد  املخلددف مدد  ديندده ينخدد  أن والفددال  للنجددا  امل يددد العاقدد  لإلنسددان يصدد  فكيددف وهلدد ا
 هدد ا عنددده ويدد   ،واإلغدد اب الشدد وذ هدد ا كدد  فيدده يدد   وهددو ،صددور ا ذك نددا الددي املع فدد  يع فدده ال وهددو والبددالتوك

    !نفسه وفساد خلقه سو  على أخ   عالما  ذل  إىل انضا  إذا فكيف ،دالتف ي  م  اهلائ  الكم
 بدالق آن اسدتدالالته يف قدو  مد  يبددو مدا أو متحددث بفصداح  يغدرتي  أن لنفسه العاق    اإلنسان   يسم  وكيف
ِسدددد  ال وهدددو ،العلمدددا  وكدددال  واألحاديددد   األفاظهددد ورا  مدددا يعددد   وال ،حتقيقهدددا وال االسدددتدالال  تلددد  فهدددم حي 

 قددا  كمددا ،والتبعدده ديندده عليدده لقلدد َ  جمادلدد  وأقددو  مندده أفصدد  آخدد  رجدد    جددا ه ولددو ،اجل ابدد  وظواه هددا احلسددن 
 عليدده اهلل صددلى حممددد علددى جربيدد    بدده نددز  مددا نددرتك رجدد  مدد  أجددد  رجدد    جا نددا كلمددا" :اهلل رمحدده مالدد    اإلمددا 
 عليددده اهلل صدددلى اهلل رسدددو  حددد رنا الددد ي  واملتفيهقدددني للمتفاصدددحني ع ضددد  دينددده جيعددد  وهكددد ا ، !"جلدلددده وسدددلم
 لنا. وذمهم خط هم م  وسلم
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 والقسددو  والشدد وذ والتفدد د اإلغدد اب مدد  إليدده أشدد نا مددا يدد   وهددو هبدد ا لنفسدده العاقدد  اإلنسددان   يسددم  كيددف
 . !.للبدهيا  واملناقض  والشط 
   نفسه.! إال يلوم ي  فال هل  وَم  ،عجي    واهلل ه ا
 املسلمني. وجلمي  لنا الم والس العافي  اهلل نسن 
   :اخلل  على احل  إيثار يف اهلل رمحه الوزي  اب  قا 

 العوالم لخير صبرا يستطع ولم ** كليم  في  حار مقاما وإ 
 عالم ك  من الج   عند الوهم من ** وريبة عظيم بتحقيق جدير  

 مد  واعتقداده القطد  دعو  م  فيه يقعون كاب األ يز  ل ما على وغريهم للمتكلمني تنبيه الثاين البي  ويف
 علمدا  مد  كثدري قطد  وكد ل  ،عليده أنكد  مدا اخلضد  خبطإ القط  اداعتق لوال السال  عليه موسى نإف حتقي  غري

 املعصدددو  الوجيددده املقددد ب الكلددديم دون هدددم بددد  ،الغيدددوب عدددال  كدددال  لتنويددد  املوجبددد  أدلدددتهم صدددح  علدددى الكدددال 
 أخدد ه مددا مثد  الصددحي  يف جددا  كمدا العدداملني مجيدد  علدم إىل تعدداىل اهلل علددم ونسدب  ،اخلددواط  تدددركها ال مبسدافا 
 .اهدددالزاخ  البح  م  الطائ 
 وصدد  تعداىل بداهلل اسدتعان مث ،اهلدايد  أسدباب سدائ  مد  ،نافعد  توصديا و  ضدواب  مد  ذك ناه ما التز  م و 

 حمال .! ال ويهديه عليه يفت  تعاىل اهلل فإن ،املنان الك مي على وأ ي  والدعا  الطل  يف
 باهلل. إال قو  وال حو  وال
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 فصــــلٌ 
 

   :آخر تنبي  هناوه
 األمددوا  مدد  فضددال  علمددا    إليهددا سددبقه قددد والتق يدد ا  املسددائ  مدد  املخلددف عليدده يعتمددد مددا بعددض أن وهددو
 اجتهدددوا وهددم ،املباركدد  النجديدد  الدددعو  مددا عل وكددبعض ،املعاصدد ي  مدد  وغددريه اخلضددري علدد  كالشدديخ ،واألحيددا 

 تق يدد ا  كددبعض العددال" "زلدد  حييددز يف الددداخ  واخلطددن الزلدد  مدد  أندده أشدد ي  ال وبعض ددها ،اهلل أراهددم مبددا وقددالوا فيهددا
 آمني. له.. اهلل وغف  عنه اهلل ف   ،اخلضري عل  الشيخ

 مد  لتحد ي ا يف اهلل رمحهدم العلمدا  دوينده ومدا الصدا  والسدلف الصحاب  فقه ويف الش يع  يف تق ر ما ومعلو   
 واملوافقددددا  الددددرب عبددددد البدددد  وفضددددله العلددددم بيددددان جدددام  هلددددا فلرياجدددد  ،حنوهددددا والواجدددد  خط هددددا وبيددددان العددددال زلددد 

 .اوغريمه ،للشاطي
 العلمدا  أولئ  أن ،وأمثاله كاملخلف املارقني املفتونني هلال  وبني الفضال  املشايخ أولئ  بني الف   ولك 
 اهلل توفيد  بعدد- هلدم وكدان ،وتنويد  اجتهدادب خدالفهم مد  وعد روا ،العلدم أهد   ط يقد على املسائ  ق روا الفضال 
 عد  يعصدم هم ما -صحيح  بط   العلم تلق  بسب - املنه  سالم و  النفس وفقه العلم  التنسيس م  -تعاىل
 املسلمني.! عمو  تكفري أو ،ق روه فيما خالفوهم ال ي  العلما  عمو  تكفري يف الوقو 

 وفاقيدد  األكددرب الشدد ك يف باجلهدد  العدد ر عددد  مسددنل  إن يقددو  مددثال خضددري بدد  علدد  الشدديخ أن تدد   وأندد 
 والشد ك الكفد  بدني الفد   ويق ر ،ذل  يف ويتابعهم ،املتنخ ي  الدعو  علما  بعض ع  ذل  ينق  وهو ،إمجاعي 
 اخلددري أهدد  مدد   فاضدد عددال فهددو ذلدد  ومدد  ،نظدد    فيهددا أشدديا  ويدد ك  ،مندده ق يدد    أو ملخلددفا يفعدد  مددا حنددو علددى

 القصددد وحسدد  اجلملدد  يف العلددم بصددح  ،اجلهلدد  هددلال  فتندد  مثدد  عدد  اهلل عصددمه وقددد ،كدد ل  حنسددبه والصددال 
 حسيبه. واهلل حنس  فيما

 اخلضدري الشديخ كمد ه  املسدنل  يف م هبده فدإن كد ل  ك بده اهلل فد   املقدسد  حممدد أيب الشيخ إىل وانظ 
 وحندددو ،اجلهددداد إنكدددار وال املسدددلمني عمدددو  تكفدددري إىل ذلددد  جيددد يه ول ،فدددهخال َمددد  يكفددد  ال ولكنددده ،منددده ق يددد  أو

 ذل ..!
 ب  س د وليسدل  ،العلمدا  مد  أحدد   بزلد  يغدرتي  وال ،املوض  هل ا يتفط  أن احل  طال  على جي  أنه واحلاص 

 عليه. يفت  واهلل ،العليم الفتا  باب ق    ولي دِ  اهلداي 
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 قدد الشديطان فدإن ؛احلكديم زيغد  وأحد ركم" :عنـ  اهلل رضـي جبـ  نبـ معـاذ عـن وغيـر  داود أبـي سنن في
 مدد  عمددري  بدد  يزيددد هددو القائدد ] قددا  ،احلدد  كلمدد  املندداف  يقددو  وقددد ،احلكدديم لسددان علددى الضددالل  كلمدد  يقددو 

 كلمد  يقدو  قد املناف  وأن الضالل  كلم  يقو  قد احلكيم أن اهلل رمح  يدريي ما :ملعاذ قل  [:معاذ أصحاب
 أن لعلده فإنده ،عنده ذل  يثنين  وال ،ه ه ما هلا يقا  الي املشته ا  احلكيم كال  م  اجتن  ،بلى :قا   احل 
 دد"اهنورا احل  على فإن مسعته إذا احل  وتل    ،ي اج 

 "املشدته ا " هندا معداذ   مساهدا الدي وهد  ،الغ ائد  مد  السلف حت ي  م  سب  فيما إليه أش نا ما واستحض 
 أراد مدا تقدو  حدى ،احلكديم قدو  م  عليكم تشابه ما" :لف  ويف "املشتبها " األن  ه ا روايا  بعض يف وجا 
 األصو . جام  يف ك ا "الكلم  هب ه

 ،وحندوهم والطوائدفِ  األشدياخ حمبد  غلبد  بسدب  ،احلد  تعظديم فدو  العظمدا  تعظديم م  احل  طال    وليح ر
 اهلالك. أسباب م  وسب  خط   مزل  فإهنا

 فهمداا  رزقد  فدإن ،كامد  تدا  الشد   أن تعلم أن واملقصود" :الخاطر صيد في اهلل رحم  الجوزي ناب قال
 فددإن ،ال جددا  ديندد  يف تقلددد وال ،الط يدد  بنيددا  وتددرتك ،وأصددحابه وسددلم عليدده اهلل صددلى ال سددو  تتبدد  فنندد  لدده

 أهدد  هَ وشد َ  ،املتزهدددي  مجدو و  ،املتكلمددني وانبسداط ،النقلدد  مجدود واحدد ر ،أخد   وصددي  إىل حتتدا  ال فإندد  فعلد 
 بلطفده تعداىل اهلل أيدده ومد  علدم. بغدري املتعبددي  وعمد  ،عمد  غدري مد  العلدم صدور  علدى العلمدا  ووقو َ  ،اهلو 
 قدد ،ال َ  مد  إىل يلتفد  وال عبد  مبد  يبدال ال ،زمانده يف وحدده أمد  وجعلده ،التقليد ربق  ع  وأخ جه الفهم رزقه
 عليده اهلل صدلى ال سدو  اتبا  وأهلمنا ،املعظمني تقليد م  وإياكم اهلل عصمنا ،سبي ال واض  دلي  إىل زمامه سلم
 "اهدوسلم

 ي طيعده َمد  وجد  عز اهلل   لينظ  ،العلما  زال  أعي ،النا َ  به وج  عز اهلل يبتل  ما مجل  م  ه ا أن واعلم
لِدص    ،رأسدداا  والفضد  احلد  بطلد  ي فد  ال وَمد  ،إصدابته يف وسددَعه وجيتهدد ويتحد   احلد  طلد  يف ويصدد   لده وخي 

 َمدد  سددب  يف إلدديهم واإلعدد ار ،درجددا م متييددز   :املكلفددني ابددتال  حكمدد  إىل باإلضدداف  اجلليلدد  احلكددم مدد  فيدده هدد او 
 وج ي. عز كلها احملامد وهلل ،َ  الس   القو    حيَمد الصبا  وعند ،يقع دد َم  وقعود يسِب 
 أجد  وهدو) واحدداا  أجد اا  مدنجور   وهدو مغفدور   خطنه فإن ،احل  وطل  اخلري إراد  يف اجملتهد العالِ  أن اعلم مث

 ومتابعده مقليدده لكد  ،عليده املتفد  احلددي  يف منصوصدا جدا  كمدا (واخلدري احلد  إصداب  يف الوسد  وب   جتهاداال
 تعظدديم  دجمدد عدد  تقليددده يف صددادراا  كددان إذا وذلدد  ،لدده مغفددورا معدد ورا وال مددنجورا يكددون ال قددد اخلطددن قولدده علددى
 وصد . بإخال  احل  وحت يي اخلري إراد  ع  ال ،له والتعص  ومتبوعه شيخه
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 أئمدد  مدد  كثددرياا  أن وهددو ،لدده الددتفط  ينبغدد  خفدد  أمدد  وههنددا" :تعــالى اهلل رحمــ  الجنبلــي رجــ  ابــن قــال
 يكددون وال ،يددهف خطددله عندده موضددوعاا  فيدده هاجتهدداد علددى مددنجوراا  جمتهددداا  فيدده ويكددون م جوحدداا  قددوالا  يقددو  قددد الدددي 
 أنده لدو حبيد  ،قالده قدد متبوعده لكدون إال القو  هل ا ينتص  ال قد ألنه ،الدرج  ه ه يف مبنزلته تل  ملقالته املنتص   

 يظد  هد ا مد  وهدو ،خالفده مد  عداد  وال يوافقده مد  واىل وال لده انتصد  وال قبلده ملدا الددي  أئمد  مد  غدريه قاله قد
 يف أخطددن وإن للحدد  االنتصددار قصددد كددان إمنددا متبوعدده فددإن ،كدد ل  ولدديس ،همتبوعدد مبنزلدد  للحدد  انتصدد  إمنددا أندده

 ينسدد  ال وأندده كلمتدده وظهددور متبوعده علددو إراد    احلدد  أندده يظد  ملددا ه  انتصددارَ  شدداب فقدد التدداب  هدد ا وأمددا ،هاجتهداد
 يشددا  مدد  يهدددي واهلل ،عظدديم مهددم فإندده هدد ا فددافهم ،للحدد  االنتصددار قصددده يف تقددد  دسيسدد  وهدد ه ،اخلطددن إىل
 "اهدددمستقيم ص اط إىل
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 فصــــلٌ 
 

 نحــن كنــا "إذا :البددالتوك يف كالمهددم مسدد  ممدد  بلغنددا مددا حسدد َ  للنددا  يقولددون املفتددونني هددلال  أن واعلددم
  .النار" في فأنتم مخطئين أنتم كنتم إذا ولكن ،باألدلة لنا فبينوا نمخطئي

 خيدداطبون وهددم سدديما ال ،عليدده والتمويدده اخلصددم علددى التهويدد  هنددا هبددا ي قَصددد الددي اخَلطابيدد  األدلدد  مدد  وهدد ا
 املسدائ  هد ه دقدائ  فهدم علديهم فيصدع     أيضاا  عجم   منهم الكثري إن ل قي  وقد ،واملع ف  العلم فيهم يق  أناساا 
 اللغ . مسنل  بسب 

 بدد  ،جنيندا لسدتم فدننتم خمطئدني أنددتم كندتم إذا :هلدم قولدوا :املخلفيد  الشددبه  هد ه جدواب يف إلخدواين فدنقو 
 تكفددري يف العلمددا    اختلددف وقددد ،بدداهلل والعيدداذ ،القيامدد  يددو  النددار كددالبَ  تكونددون الدددي  مدد  قونر امدد خددوار    أنددتم

 كثرياا..! اهلل وذك  اآلخ  واليو  اهلل ي جو كان مل  عظيماا  خط ا هب ا وكفى ،أمثالكم
 نتمسيد  وحند  ،العلدم أهد  ا اختصد مد  هد ا فدإن ،وخماصدمتكم شدبهاتكم علدى ال دي  َ  نع أن يلز  وليس
 بددده قلندددا التفاصدددي  مددد  -صدددحي  علمددد ي  ط يددد  ومددد  بتثبيددد   - علمنددداه ومدددا ،اجل ملددد ي  واإلميدددان والتوحيدددد باإلسدددال 
   أعلم. اهلل :نقو  ب  ،به نتكلم فال نعلمه ل وما ،به وعملنا
 زوبعددا  أمددا ،اجللدد   الواضدد نه واملدد املسددتقيم والصدد اط املبددني احلدد    هددو -اهلل بفضدد - بدده نستمسدد  مدداو 

 يلزمندددا أن عددد  فضدددالا  كلهدددا ب دهدددا االشدددتغا    املسدددلمني علمدددا َ  يلدددز  فدددال احلددد  ندددور عددد  أعمدددتكم الدددي شدددبهاتكم
 وضددد وريا  الشددد   قواطددد  مدد  أنددده علدددى وأظه متددوه متمدددوهوفخي  وعظمتمدددوه األمدد  هدددو لتم وإن ،ومع فتهدددا اعتقادهددا
 البدددددَ  أهددد  بعدددض منازعددد  علدددى كالمدددده يف (العليددد  شدددفا ) يف اهلل رمحددده القددديم ابدددد  اإلمدددا  قدددا  كمدددا ،اإلسدددال 

 شـبهة تقبـ  فـ  ،بـ  شـاهد   والحـ    ،يـهكر أ  مـن أكثر القرآ  في "...وهها :الواضحا  لآليا  مشبها ب
 علـى يجـ  وال ،إليـ  يلتفـت فـ  الضروريات في القدح حكم   الشبهة تل  حكم   ويكو  ،خ ف  على تقا 
 اهد".ل  آخر ال هها فإ  ،أحد   لك  تعرض هةشب ك  ح    العالم

 العلدم أهد  لعامد  واتبا  واحتياط   اجتهاد على بنا ا  عليه حكم   أو أحد   ع رِ  مسنل  يف أخطننا إن يض ينا وال
 أهد  يع فده ممدا فهد  ،فيهدا التحقيد  نعد   ول أيضا املسائ َ  ه ه جهلنا إن يض نا وال ،األم  يف واخلريي  والصال 
 يف باجلهددد  عددد ر   هنددداك "هددد  جِهددد َ  مددد  الندددار أهددد  مددد  يكدددون ال واهلل فدددال ،بددده واختصدددوا أهلددده هدددم  ي الددد العلدددم

 علددى احلكددم كيددف أو متغدداي ان" مهددا أو واحددد   شدد   والشدد ك الكفدد    "هدد  يف أخطددن أو جهدد  أو ال" أو التوحيددد
 أهد  مد  الفالنيد  واجلماعد  النيد الف الطائفد  أن أو بعدد   ال أو امللد  مد  خد   هد  القبلد  أه  م  النا  م  فالن
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 خيتلددف   وال ،أمجعددون العلمددا    فيدده خيتلددف   ال يالدد  املسددتبني الواضدد  الكفدد َ  إال اللهددم ال  أو كدد ل  كدداف     القبلدد 
 مسديلم  ككفد  أو ،أصدال اإلسدال  يف يددخلوا ل الد ي  والوننيني واجملو  والنصار  اليهود ككف  :املسلمون فيه

 مدد  فدد كك أو ،رأسدداا  اهلل غددريَ  أو اهلل مدد  آهلدد    واختدداذ اهلل غددري بعبدداد  التصدد ي  أو النبددو  دع مدد مدد  وحنددوه الكدد ابِ 
 صد حيا بالددي  ويسدتهز  ورسدوله اهلل يسد  مد  وككفد  ،منده واخلد و  اإلسدال  ديد  مد  باالنتقدا  واسدتعل َ  ص ي 
 ذل .! وحنو ،معلناا  بيينا

 بددني ،وديندده تعدداىل اهلل إىل نسددبتها ووضددو  الثبددو  يف اتبهدداوم   املسددائ  درجددا  بددني التف يدد  إىل ن جدد  وهنددا
َهدد  ال ومددا بالضدد ور  الدددي  مدد  املعلددو  مسددنل  إىل األمدد    ف جدد  ،والددرتدد والظدد  ،والقطدد  اليقددني  لدديس ومددا ،مثل دده جي 
 يد ظن أو قطعيد  املسدنل  فكدون وأيضدا)) :اإلسدال  شديخ قدا  كمدا ،إضدافي  نسدبي  مسنل  ه ه أن ومعلو    ،ك ل 
 علمهددا بنشدديا  يقطدد  قددد نسدداناإل نإفدد ،نفسدده ى للقددو  اا وصددف هددو لدديس املعتقدددي  حددا  حبسدد  إضددايف أمدد    هددو

 قددو    ذكيددا نسدداناإل يكددون وقددد ،ظنددا وال قطعددا ال ذلدد  يعدد   ال وغددريه عنددده ه  صدددق   املعلددو  بالنقدد  أو بالضدد ور 
 والظدد  فددالقط  ،ظنددا وال علمددا ال يع فدده وال ه  ري  غدد يتصددوره مدداال بدده ويقطدد  احلدد  مدد  فيعدد   داراكاإل سدد ي َ  الدد ه 
 ،وهد ا هد ا ى خيتلفدون والندا    ،االسدتدال  علدى قدرتده وحبسد  األدلد  مد  نسداناإل ىلإ وصد  مدا حبسد  يكدون
 خددالف قددد خالفدده مدد  كدد  يقددا  حددى فيدده املتندداز  للقددو  مالزمدد  صددف  هددو لدديس ظنيدد  أو قطعيدد  املسددنل  فكددون  
 اهدد((النا  فيه خيتلف مما وه ا ،املعتقد املستد ي  الناظ  ا ِ حل صف    هو ب  ، القطع

 اهلل رضد  وأصدحاب ه   وسدلم وآلده عليده اهلل صدلى حممدد   عليده كدان مدا على اهلل شا  إن نكون حن  :هلم وقولوا
 واخلدري العلدم هد أ ومد  ،املسدلمني مد  األعظدم السدواد ومد  ،جفدا  وال غلدوي  ال :الصدا  سدلفنا سري  وعلى ،عنهم

 إىل ودعدو  علمداا  ،اإلسدال  يف بالههدم وَحس د    فضدلهم وظهد  ،وصدالحهم خرييدتهم نبت  مم  ،واجلهاد والصال 
 تددزا  لدد  الددي اهلل شددا  إن املنصددور  الطائفدد  مدد  نكددون وجدد .. عددز أجلدده مدد  وتضددحي  اهلل سددبي  يف وجهدداداا  اخلددري
 .الساع  قيا  إىل اهلل سبي  يف تقات  احل  على وظاه   قائم 

 العاملني. رب هلل واحلمد بنيي  واض    وط يقهم ،العقال  لك  مشخيصون مع وفون أولئ  وعامي 
 وتشددددددكيكهم ،ورسددددددوله اهلل علددددددى وافددددددرتاههم ودجلهددددددم ومتددددددويههم وأتباعدددددده الضددددددا ي  املخلددددددف شنشددددددن  وأمددددددا
 ولده بد  ا  منده  فدنح ،بداهلل والعيداذ وفسدو  ومد و  وبدعد    فتند  هو ب  ،أولئ  سبي  م  ليس فه ا ،وخزعبال م

 آمنـت   "قـ  ﴾بصـير تعملو  بما إن  تطغوا وال معكم تاب   وم ن أمرت   كما فاستقم﴿ ،حائدون وعنه جمانبون
ــن "ثــ     (وغريمهددا وأمحددد مسددلم رواه)اســتقم" ثــم بــاهلل  اهلل   كــو ي أ  :اإليمــا  حــ وة بهــنّ  وجــد   فيــ  كــن م 
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 إذ بعــد الكفــر فــي يعــود أ  يكــر     وأ  ،هلل إال يحّبــ  ال المــر    ي حــ    وأ  ،ســواهما ممــا إليــ  أحــ    ورســول  
 .(عليه متف )النار" في ي قه ف   أ  يكر    كما من  اهلل   أنقه 

 ،وهدو ا  بدعد    أهد  ألهنم ،وتشكيكا م واعرتاضا م فتنتهم تنقط  تكاد ال والبد  الضال  أه  أن واعلموا
 حدددنيَ  وال  املدددو  يفجدددنهم أو األلددديمَ  العددد ابَ  ويددد ون الواقددد  بصدددخ   يصدددطدموا حدددى شددد   يقمعهدددم يكددداد فدددال

 الفن. مضال  وإياكم يقينا أن اهلل نسن  ند ..! وال م ج 
 يكددون وال ،عليدده االسددتقام    املسددلمَ  يلددز  وممددا الدددي  مدد  هددو إليدده يدددعو مددا إن املخلددف لكددم سدديقو  فمددثال
  م ددددويال مدددد  وج يبتمددددوه هتع فوندددد ممددددا وك ا...هكدددد ا بكدددد ا إال كدددد ا يكددددون وال ،عليدددده يسددددتقيم حددددى مسددددتقيما
  ودينه. اهلل على وافرتا ا م
 سددلفنا عليدده ومددا وسددلم عليدده اهلل صددلى رسددوله وسددن  اهلل كتدداب يف واضدد    بددنيي  هددو مددا يكفدديكم أنددتم ولكدد 

 هلل  ا أم ندا فدني  ﴾أمـِرت   كمـا فاسـتقم﴿ :قدا  تعاىل اهلل إن :له وقولوا ،ذك نا كما هنجهم على سارَ  وم  الصا 
 املتهاف .! والتلفي  عا واالدي  التخ يف إال جواباا  جيدَ  فل  ،املخلف أيها أن  به تنم     مبا تعاىل

 ،الدددي  مدد  لكددم وبددنيي  لكددم اهلل حدددي  مددا جتدداوزا ال أي ﴾تطغــوا وال﴿ :فقددا  زادنددا تعدداىل اهلل إن :لدده وقولددوا
 أو ،احلددد عدد  وخدد و    خمالفدد    ألهنمددا والتفدد ي  نبالنقصددا يكددون وقددد ،احلددد وجمدداوز  بالزيدداد  عدداد  يكددون والطغيددان
 كاالكتفا . أخ   بالغي  جه  م  أيضا والتف ي  النقصان ع  النه  على ﴾تطغوا وال﴿ دالل  يكون

 وجماوزته. عنه اخل و  ع  وهنانا ،وج  عز به أم َ  ما على نستقيم أن ناأم َ  تعاىل اهلل أن واملقصود
 حيتددا  ومدا ،وسددلم عليده اهلل صددلى نبيده وسددن  اهلل كتداب يف واضد    بددنيي  هدو ،هبدد وتعداىل سددبحانه اهلل أمد َ  ومدا

 ،﴾علـيكم حـر  مـا لكـم فّصـ  وقد﴿ :تعاىل اهلل قا  ،كتبهم يف ووضحوه وبيينوه العلما    ش حه قد توضي    إىل
 أمد َ  مدا أمدا  ا..كد أنده وأخشى ،ك ا أنه أرجو :الفقيه   يقو  أن إال ،به اهلل أم َ  مما هو فليس ك ل  يك  ل فما
 عليددده اهلل صددلى الندددي قددا  كمدددا ،خيفددى ال بدددنيي  فهدد ا ،بددده أمدد َ  قدددد اهلل إن بددإطال  فيددده نقددو  أن يصددد    ممددا بدده اهلل

 عنــ  نهيــتكم مــا" :وقددا  (،عليدده متفدد ) احلدددي  مشــتبهات" أمــور   وبينهمــا نبــيّ  والحــرا    بــّين   "الحــ ل   :وسددلم
 واخـت فهم مسـائلهم كثـرة   قبلكم من الهين أهل  فإنما ،استطعتم ما من  فافعلوا ب  أمرتكم وما ،فاجتنبو 

 .(مسلم رواه)"أنبيائهم على
 اهلل حكددددم   هدددد ا :ويقدددو  ،وأقطدددد    وأوقِدددد    أجدددز  :يقددددو  بددد  ،أخشددددى وال أرجددددو :يقدددو  ال املفتددددون   واملخلدددف

 ويقدد  ،االسددتدال  علددى ناهدداومب حمتملدد  اجتهددادو  نظدد  مسددائ  أهنددا العلمددا  مجيدد    يعلددم مسددائ  يف وذلدد  ودين دده ..
 مجيعهدا يف اليقدني إىل اإلنسدان   يصد  أن العداد  يف يبع دد وأنه ،مزلي    فيها والقط َ  اجلز َ  وأن ،الناظ ي  اختال    فيها
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 وهــها حــ ل   هــها الكــهب   ألســنتكم تِصــ    لمــا تقولــوا وال﴿ :تعدداىل قددا  وقددد ،الظدد    مدددرَك ها إمنددا ،أكث هددا أو
 اآلي .﴾الكهب اهلل على لتفتروا حرا   

 املعداين مد  فيهدا مدا واع فدوا تفسريها واق هوا الشور  سور  م  األخ   الك مي  اآلي  ه ه اإلخو  أيها وتدبي وا
 و أ ِمـْرت   ِكت ـاب   ِمـن الل ـ    أ ن  ل   ِبم ا آم نت   و ق  ْ  أ ْهو ا ه مْ  تـ ت ِبعْ  و ال   أ ِمْرت   ك م ا و اْست ِقمْ  ف ادْ    ف ِله ِل   ﴿ :العظيم 
ــن ك م   أِل ْعــِدل   ال ن ــا ل ن ــا و ر ب ك ــمْ  ر بـ ن ــا الل ــ    بـ يـْ ــمْ  أ ْعم  ــال ك مْ  و ل ك  ــة   ال   أ ْعم  نـ ن ــا ح ج  ــن ك م   بـ يـْ ــع   الل ــ    و بـ يـْ نـ ن ــا ي ْجم  ِإل ْيــ ِ  بـ يـْ  و 
 25الشور ﴾اْلم ِصير  

 الوكي . ونعم اهلل وحسبنا
 للصدادقني وحتد ي ا للغدافلني تنبيهدا ،السدلا  علدى اجلدواب يددي نيبد أضدعها أن رأيد  ووصايا مقدما  فه ه
 أن تعداىل اهلل ن جدو نصد    كلمدا  هد  وإمندا ،االختصدار إىل مديالا  االسدتيعاب هبدا أقصدد ول ،واخلري احل  الطالبني
 لدد األد "قواطدد " يسددميه ومددا املخلددف ضددالال  علددى الدد د وأمددا ،اإلسددال  شددباب اإلخددو  مدد  تنملهددا مدد  هبددا ينفدد 
 َمد  واملشدايخ العلدم طلبد  مد  مدي خدري   هدو  مبد تعداىل اهلل يكفيندا أو ،أخد   ف صد  لده ييس  اهلل فلع  ضالله على
 التوفي . وباهلل ،ودجله لك به وتبيينا دحضا الكي َ  فيوفيه فيه وحيتس  عليه يصرب
 

 الوضــيعة انيةالشــيط حجــتهم ودحــ  الضــالّ  ســؤالهم علــى اإلجابــة فــي تعــالى اهلل بعــو  اآل  ونشــر 
  :فأقول ،وتوفيق  وقوت  تعالى اهلل بحول

 
  :وجو  عدة من الجواب

 
 بلددددان يف السددداكنني املسدددمني مجيددد  تكفدددري اعتقدددادهم علدددى مبدددي ألنددده ،غلددد  السدددلا  إن :نقدددو  أن :األول
 كفدد    يددار  د العلددم أهدد  أقددوا  مدد  األصدد  علددى عندددنا هدد  والددي ،وامل تدددون الكفددار حيكمهددا الددي اليددو  املسددلمني
 أهلهدددا وحكدددم الددددار حكدددم بدددني الدددتالز  اعتقدددادهم ذلددد  وسدددب  ،عليهدددا وامل تددددي  الكفدددار أحكدددا  غلبددد  باعتبدددار
 أو بده ويصد   ،املبدني والضدال  الفاح  الغل  معقد هو وه ا ،السلا  آخ  يف به ص حوا ما وهو ،اهب الساكنني

 كت . مما رأيته ما بعض يف املخلف   به يص   يكاد
 املتقدمني. اخلوار  لبعض إال ي عَ     ال    قو  وه ا
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 وحكددم الدددار حكددم بددني تددالز  ال أندده املسددلمني علمددا  بددني خالفددا فيدده نعلددم وال فيدده ريدد َ  ال الدد ي واحلدد 
 وهددد  ،الكفددد  أو اإلسدددال  أحكدددا  مددد  يعلوهدددا مدددا حبسددد  كفددد  دار أو إسدددال  دار تسدددمى الددددار فدددإن ،سددداكنيها
 سددكاهنا أغلدد    أو كدد    إسددال  دارَ  فنجددد ،املسدديط   احلاكمدد  السياسددي  السددلط  وت عليهددا هبددا حتكددم الددي األحكددا 
 ال مددد  هلدددم وعقددددنا عهددددنا علدددى أهلهدددا ندددز  لدددو كمدددا ،كفدددار   أهلهدددا أغلددد  أو كددد  إسدددال  دارَ  وجندددد ،مسدددلمون
 أكثدد  أو كدد  كفدد    ودار   ،مسددلمون سددكاهنا وأكثدد    كفدد    دار   توَجددد قددد وهكدد ا ،فدديهم شدد يعتنا ألحكددا  وخضددعوا
 كفار . سكاهنا

 مدد  املقدسد  حممدد أبدو الشديخ حبثداا  أشدبعها قددو  ،كتدبهم يف مشد وح  العلدم أهد  عندد مع وفد  املسدنل  وهد ه
 قاعـــدة علـــى بنـــا  التكفيـــر :وهدددو ،التكفدددري أخطدددا  مددد  الثددداين اخلطدددن ذكددد  عندددد الثالنينيددد  ال سدددال  يف املعاصددد ي 

 .كفر دار الدار أل  (الكفر النا  في األص )
 حكدم يف اخلبدري ِمددني ) كتابده يف اهلل حفظده الليدي حيدى أبدو قايدد حسد  الشديخ املسدنل  هد ه على نبيه  ل وك
 كفدد    ودار إسدال  دار إىل العدال انقسدا  مسدنل  حبد  حدني الكتداب أو  يف (والتعزيد  احلد ب دار يف احلددود إقامد 
 العلما . أقوا  م  مجل  فيها ونق  امل كور  املسنل  على نبيه مث ،وأحكامهما الداري  حدي  يف القو  وحق 

 هندا وأندا ،السدلا  مد  الثداين الشد  علدى جلدوابا ي علَدم وبه ،مهم مبح  فإنه ،احل  طال    األخ   مااجعهفلري 
 التوفي . وباهلل ،واإلشارا  باإلحاال  وأكتف  االختصار أتوخى
 عدد  والب عددد املع فدد  ضددعف دالئدد  مدد  هددو وأتباعدده املخلددف فيدده وقدد  الدد ي الفدداح  اخلطددن هدد ا أن لددي عَلمو 
 دون والعبددارا  واأللفددا  باالصددطالحا  يغددرتيون مفددإهن ،بسددبي  العلددم أهدد  مدد  واليسدد وأهنددم ،العلددم يف التحقيدد 
 ملعانيها.! متييز وال حتقي 

 علدى يدد  ممدا ،نفسده املخلدف عبدار  هد  ه ه اإلسال " دار ع  للدفا  ش   إمنا الدف  "جهاد قوله :الثاني
   منهم. متلقىا  عنه صادر   السلا  أن

 للددفا  ش د ِ  الددف  جهداد الفقهدا  يسدميه الد ي اجلهداد بد  وباطد .. غلد  هدو ب  ،مسليم غري احلص  ه او 
 مدد  ذا ددا يف هلددا حكددم وال ،أحدددا تقددد  ال واألرض ،للمسددلمني تبدد  هدد  الدددار وإمنددا ،الدددار قبدد  املسددلمني عدد 
 عدد  للدددفا  مشدد و  إذن الدددف  فجهدداد ،أهلهددا أحكددا  مدد  يعلوهددا ومبددا هلهدداوبن ألهلهددا احلكددم إمنددا ،الوجدده هدد ا

 .املسلمني أرض قب  املسلمني
 واملا . واألرض والع ض الدي  على الصائ  دف  جهاد وهو
 إسال . دارَ  باقي  ه  أو ،وح ب كف  دارَ  صار  الدار لكون تننري فال
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 ال اإلسدددال  دار إن :مددثال الفقهددا  بعدددض كقددو  ،ارالددد مسدددنل  يف األخدد   األقددوا  أحدددد اخرتنددا أننددا وهدد 
 انقطعددد  فقدددد ،ذك وهدددا نالنددد  بشددد وط   إال كفددد  دارَ  تنقلددد    ال إهندددا حنيفددد  أيب قدددو  أو ،حبدددا    كفددد  دارَ  تنقلددد 
 ألهنددا ،قدداط  بشددك  حسددمها تسددتطيعوا ولدد  ،الدددار مسددنل  مناقشدد  إىل ون جدد  ،سددعيكم وضدد ي  ،حينهددا حجددتكم
 املسلمني. علما  م  كبار أئم  به قا  قد فيها األقوا  م  قو  وك  مع وف  ي اجتهاد خالفي  مسنل 

 أحددد   إنده ي قددا  أن غايتده هد ا بدد  ،فحسد  اإلسددال  دار عد  الددفا  معندداه لديس الدددف  جهداد أن :قصدودوامل
 دي املعتد الصدائلني الكفدار قتدا  هدو الددف  فجهداد ،مقصدده كد  وال معناه ك  هو وليس ،مقاصده وأحد معانيه
...! وع ض وما  نفس م  احل م  باق  على مث أوال الدي  على  وأرض 

 احل مد  عد  الصدائ  دفد  أندوا  أشدد فهدو الددف  قتدا  وأمدا " :اإلسال  شيخ فيه قا  ال ي الصائ  دف  فه ا
 فددال دفعدده مدد  اإلميددان بعددد أوجدد  شدد   ال والدددنيا الدددي  يفسددد الدد ي الصددائ  فالعدددو ،إمجاعددا فواجدد  والدددي 

 بدني التف يد  فيجد  ،وغدريهم أصدحابنا ،العلمدا  ذلد  علدى نص وقد ،اإلمكان حبس  يدف  ب  ش ط له رتطشي
 "اهدبالده يف طلبه وبني الكاف  الظال الصائ  دف 

 الواقدد  يف إسددال  دار   هدد  الددي والدددار كفدد    دار هدد  الددي للدددار اجلغ افيدد  احلدددود هدد  مددا يقددا  أن :الثالــ 
 السياسددي  اخل يطدد  اعتددرب َ  إن هدد   مددا مددثال وزي سددتان فمنطقدد  ،خمتلطدد  الدددور مدد  كثددريا و اليدد تدد   فنندد  ،اليددو 

 احلكدم يف له اعتبار ال وه ا ،الباكستان دول  أرض م  جز  فه  ،اليو  للدو  البش ي  القانوني  األوضا  حبس 
 مظهدد ون وأهل هددا ،والسددلطان لقو بددا عليهددا األحكددا  وظهددور أحكددا    مدد  يعلوهددا مددا حبقيقدد  االعتبددار وإمنددا ،مبجدد ده
 بالشددد   حيكمدددون إهندددم يقدددا  الو  ،هلل واحلمدددد منهدددا منددداط َ  عدددد  يف واختيدددارهم بعدددز م اهلل بشددد   حبكمدددون للددددي 
 وال ،هلددا االمسيدد  اإلقلدديم بتبعيدد  كدداملكتف  هدد  إمنددا التسددل  كاملدد  غددري هندداك الباكسددتان دولدد  ألن الكدداف  بددإذن
 هد و  اسدتقالال هبدا حيكمدون -هناك بالش يع  حيكمون حي - واملسلمون ،ت يد مما كثري من  أو إنفاذ على تقدر
 سياسدد ي  وضد    وهددو ،واقتصدادي  سياسددي  أخد   أبدواب   مدد  وتسدتتبعهم ضددعفهمتتس هد  وإمنددا ،مدنعهم تسدتطي  ال

 بيددنهم يمداف وحكمهددم ،اسدتقال  ندو َ  القبائدد  وأهلده اإلقلديم اسددتقال  اعتدرب َ  وإن ظ وفده.. لدده خدا  واجتمداع ي 
 وعدددد  ،اجلهددداد رايددد  ورفعهدددم ،منهدددا عليددده قددددروا مدددا أي اإلسدددال  وشددد ائ  شدددعائ  ألكثددد  وإقدددامتهم الشددد   حبكدددم
 فمددازالوا ،لضددعفهم التددا  االسددتقال  إىل يصددلوا ل أيضددا ولكددنهم ،أشدد نا كمددا امل تددد  الباكسددتاني  بالدولدد  فهماعددرتا

 القدو  العتبدارا  ،صد ي  بشدك  عسك يا ذل  يف والسع  ي الباكستان الدول  ع  ستقال اال إعالن ع  ساكتني
 الفقها . تقسيم حبس  إسال    دار املناط  ه ه أن يظه  فقد ،والفاسد واملصا  والقدر  والضعف
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 اهلل أعددا  ويقدارعون ،العليدا هد  مه  ويَدد   هددوناجملا يدتمك  حيد  ،أفغانسدتان بدالد مد  كبدري  أجدزا  وهك ا
 هلمندد أمثلتهدا أظهد  ومد  ،بالكلي  دفعه استطاعوا أيضا هم وال ،عليهم مسيط  غري   هلكن ،وف ي  ك  يف معه وهم
 واحلمددد إليهددا يتحدداكمون النددا  وعددوا    ،شدد عي  حمدداكم وفيهددا ،كاملدد  شددبه سدديط   عليهددا يسدديط ون اجملاهدددي  فددإن
. ك ي  يف فيها والصليبيني ك زاي حكوم  م  فهم ذل  وم  ،هلل  وف ي

 والصدددوما  ،الشيشدددان أرض مددد  منددداط  وهكددد ا ،العددد ا  بدددالد يف اإلسدددالمي  العددد ا  دولددد  يف األمددد    وهكددد ا
 كثري. وغريها

 قدددا  ،القدددويي  الظددداه  هدددو هددد ا بددد  ،إسدددال  دارَ  تسدددميى أن يبع ددددد ال منددداط  فهددد ه :املعدددرتض للسدددائ  في قدددا 
 دار   موضـــع  أل  ،هبدددا املقدددا    عليددده وجددد  االعتدددزا و  احلددد ب دار يف االمتندددا  علدددى قددددر إنو )) :الشدددافعي  السددداد 
 إالو  لزمدده اإلسددال  إىل ودعدائهم الكفددار قتدا  علددى قددر إن مث ،ذلدد  فيحدد   حد ب دارَ  لصددار هداج  فلددو ،إسـ  
 كتددد  شددد ا  مددد  غدددريه عندددد وكددد ا ،لددده مقددد ياا  املددداوردي عددد  نددداقال الطدددالبني روضددد  يف الندددووي كدددال  هددد ا اهدددد((فدددال

 اجلمي . اهلل رحم ،امل ه 
 وكمد  ،ألبتد  كفد    دارَ  اإلسدال  دار   تعدود ال قدا  كمد  ،إسدال    دور   أهندا الفقها  بعض م ه  ىعل وظاه   

 البلدان. ه ه يف اآلن متواف    ليس ش وطاا  كف  دارَ  لصريور ا وض 
 تصدري ال اإلسدال  بدالد ألن)) :املدالك ي  خليد  ختصد مل الدردي  ش   على حاشيته يف الدسوق  قا  كما أو

 اهد((فيها قائم  اإلسال  شعائ    دام  ما بالقه  هلا الكفار بنخ  ح ب   دارَ 
 املعدرتض   أيهدا لد  لديس حدا    بكد  ولكد  ،فيهدا األقدوا  بدني والرتجدي  الددور أحكدا  مبح  يف اآلن لسناو 
 كف  ..! دارَ  تسميتها إىل قاط       سبي

 فتدواه) تيميد  ابد  ال اإلسد شديخ يقد ط   هد  كمدا ،املختلطد  الددار وهد  الدداري  بدني وسدطاا  قسماا  أنب ي  وإذا
 بطددد  خمتلطددد  دور   إهندددا قلندددا أو إسدددال  دور   إهندددا قلندددا فدددإذا أيضدددا.. القسدددم هددد ا مددد  جعلهدددا فددديمك  (،مددداردي  يف

  اعرتاض  .
 هددو الد ي تعداىل اهلل سدبي  يف اجلهداد مد  ميند  أن اآلخد  واليدو  بداهلل يدلم  مسدلم   مد  يصد ي  كيدف وباجلملد 

    !متومه   ب  ظني  مسنل  أج  م  ،الش   بقواط  املتق را  املتنكدا  الواجبا  أعظم م 
 العاملني.. ! رب م  اخل الن على ودلي    ،بالدي  اللع  ب  واجملازف  املبني الضال  م  إال ه ا وه 
 مد  إمث مد  أعظدم   الكفد  بعدد إمثَ  وال" :اهلل رمحده حدز  ابد  اإلمدا  قدو  حنو يف يدخ  بنن حقيقا ه ا أوليس

   "اهدبفسقه غريه حياس  ال مسلم رج    فس  أج  م  إليهم املسلمني ح مي سال إب وأم َ  الكفار جهاد ع  هنى
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 (بده يصد ي  ل وإن ،قولده الز    أنده يعدي) إلديهم املسدلمني حد مي بإسدال  وأمد َ  الكفدار جهداد عد  هندى ه ا فإن
 وميكدد  اجلهدداد منهددا ينطلدد  ممكندد  إسددال   دولدد يأ إسددال  دار وجددود لدده ي شددتَدَ ط الدددف  جهددادَ  أن تددوهيم أجدد  مدد 

 إسال ... !! دارَ  تسميى األرض يف اليو  بقع  أي توَجد ال أنه توهيم أج  وم  ،أهلها وع  عنها الدفا   
 الددف  جهداد شد ط بدنن والقدو    ،الددف  جهداد وحكدم الددار حكدم بدني تدالز  فدال وإال زي دالتند علدى هد ا وك   
 قيددا    وال إمجددا    وال سددن    وال كتدداب   مدد  عليدده دليدد  ال باطدد    شدد ط   (االصددطالح ي  مبعناهددا) لإلسددال  دار   وجددود  

 صحي ..!
 وقددوفهم ويدددعون ،وكبددري  صددغري  كدد  يف والسددن  لكتدداببا باستمسدداكهم حددونيتبجي  الدد ي  املددارقون وهددلال 

 بالتبددا  الفاسددد    يضددامل عقددولكم وأوجبتدده ،أنفسددكم عنددد مدد  شددرتطموها شدد ط هدد ا :هلددم نقددو  ،معانيهمددا عنددد
  َمد العلمدا  مد  عال أو صاح  قو  أو قيا  أو أمجا  أو سن  أو كتاب   يف وجدمت فني  وإال ،عليها الشبها 

 هدد ا َفهددم العلمددا  مدد  َمدد   اإلسددال  دار عدد  دفاعدداا  إال جيدد  ال ألندده احلددا  هدد ه مثدد  يف اجلهدداد بسددقوط يقددو 
 صدغار يف والتفد د بالشد وذ يبدالون ال املدارقني هدلال  أن علدى ألدلد ا أعظدم مد   اوهد  املد ه  هد ا وذهد  الفهمَ 
 عليده يقد  ومدا نظد هم جمد د على العلما  كال  فهم يف يعتمدون إمنا أهنم للمنصف يبني مما وهو ،وكبارها املسائ 
 العلمدا  كتبده فيمدا تنمد  وال العلدم أهد  سدبي  علدى جد ي   وال تددقي  وال حبد  غدري مد  أهدوا هم ويوافد  همخاط   
 .!عامه وخيصص مطلقه ويقيد األم  حقيق  يكشف مما

 األرض عد  للددفا  هدو الددف " "جهداد الفقها  عند املسمى اجلهاد م  النو  ه ا بنن التسليم على :الرابع  
 إىل إعاد دداو  الكفددار أيدددي مدد  اسددرتدادها أجدد  مدد  واجلهدداد والقتددا  عنهددا الدددفا  :هنددا فدداملعىن (اإلسددال  ديددار)

 كان .! كما لإلسال  داراا  فرتج  اإلسال  حوز 
 كاَن. ما باعتبار هو حينئ    إسال  دارَ  وتسميتها

 قددو    وهددو ،أبددداا  كفدد    دارَ  تنقلدد    ال سددال اإل دار إن الفقهددا  مدد  قددا  مدد  الحظدده الدد ي هددو املعددىن وهدد ا
. القو  ه ا أن م  ،شافعي لل  !ضعيف 

 أمدد    ،الكفددار أخدد ه املسددلمني ديددار مدد  شددرب أي سددرتدادال واجلهدداد القتددا  وجددوب مدد  ذك ندداه الدد ي وهدد ا
 كتدد  مدد  لهدداحم يف فلرتاجدد  ،مشددهور  ع وفدد م فيدده املدد اه  كدد  مدد  العلمددا  ونصددو  الفقهددا  عنددد عليدده جممدد 
 املقا . بنا يطو  ال حى ،الفقها 

   :للت كري املشته   امل اه  م  منتقىا  منها قلي  ش   بسيا  بن  ال ولك 
   :الحنفية فمن
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  مد الثغدور  أهد ا خد إذا أنده املسدلمني مجيد  اعتقداد يف "ومعلو    :الق آن أحكا  يف اهلل رمحه اجلصا  قا 
 ينفدد  أن األمد  كافدد  علدى الفد ضَ  أن وذراريهددم وأنفسدهم بالدهددم علدى فخدافوا ،هلددم مقاومد  فدديهم تكد  ول العددو
 املسددلمني مدد  أحددد   قددو  مدد  لدديس إذ ،ألمدد ا بددني فيدده خددال َ  ال وهدد ا ،املسددلمني عدد  عدداديتهم يكددف مدد  إلدديهم
 ذرارييهم"اهد وسيَ  املسلمني دما  يستبيحوا حى عنهم القعود إباح 

 كد  علدى يفدرتض عدني فد ض   فهدو بلدد   علدى العددوي  هجدم بدنن النفدري عمي  إذا فنما" :اهلل رمحه الكاساين وقا 
 املسلمني"اهد آحاد م  أحد  

 إذن بددال والعبددد املدد أ  فتخد   العدددو هجددم إن عددني وفد ض "قولدده :ل ائدد ا البحدد  يف جنديم بدد  الدددي  زيدد  وقدا 
 والصدو  الصدال  يف كمدا ،الكد  علدى فيفدرتض   الكد  بإقامد  إال حيصد  ال ذلد  عندد املقصود ألن ،وسيده زوجها
 إذن بغددري الولددد خدد و  وأفدداد ،والددزو  املددوىل حدد  إبطددا  إىل ضدد ور  وال ،مقنعددا بغريمهددا ألن ،ذلدد  قبدد  مددا خبددال 
 يف كددد ا ،أثدددا منعدددا إذا واملدددوىل الدددزو  وأن دائنددده إذن بغدددري عدددني فددد ض صدددار إذا خيددد   الغددد مي وكددد ا ،بددداألوىل والديددده
 علددى يقدددر الدد ي أمددا املدددنف املدد يض فخدد   عددني فدد ض كوندده يف االسددتطاع  وهددو آخدد  قيددد مدد  والبددد ،الدد خري 
 بغتددد  اإلتيدددان واهلجدددو    ،القددددي  فدددت  يف كددد ا ،هابددداا إر  فيددده ألن السدددواد لتكثدددري خيددد   أن ينبغددد  الددددف  دون اخلددد و 
 مجيد  علدى فيجد  املسدلمني بدالد مد  معين  بلد  على هجومه امل اد ،املغ ب يف ك ا ،استئ ان غري م  والدخو 

 يكد  ل إن مدنهم يقد ب ممد  يقد ب مد  وكد ا ،كفايد  بنهلهدا يكد  ل إن مدنهم يقد ب   َمد  وك ا البلد  التل  أه 
 وغ با"اهدد ش قا اإلسال  أه  مجي  على جي  أن إىل وهك ا ،عصوا أو تكاسلوا أو ،كفاي  ممنه يق ب مم 

 عددني فدد ضَ  فيصددري اإلسددال  نغددور مدد  نغدد  علدى هجمددوا إن عددني وفدد ض" :اهلل رمحدده عابدددي  ابدد  حاشدي  ويف
 إمندا النفدري ا جد إذا اجلهداد أن الد خري  عد  النهايد  صداح  ونقد  ،اجلهداد على يقدرون وهم منهم ق ب م  على
 حددى علدديهم كفايدد  فدد ض فهددو العدددوي  مدد  بعيددد ورا هددم مدد  فنمددا العدددو مدد  يقدد ب َمدد  علددى نيعدد فدد ض يصددري
ت  ل إذا ت كه يسعهم  يعجدزوا ل أو املقاومد  عد  العددو مد  بقد ب كان م  عجز بنن إليهم احتي َ  فإن ،إليهم حي 
 ومث مث ت كده يسدعهم ال والصدو  كالصال  عني ف ضَ  ليهمي م  على يفرتض فإنه جياهدوا ول تكاسلوا لكنهم عنها
 التدري "اهدد ه ا على وغ با ش قا اإلسال  أه  مجي  على يفرتض أن إىل
   :المالكية ومن

 املدافعد  يسدتطي  ممد  أحدد كد  علدى متعدني عدا  "فد ض :الكدايف كتابده يف اهلل رمحه الرب عبد اب  اإلما  قا 
 ذلددد  كدددان فددإذا ،هلدددم حماربدداا  اإلسدددال  بدددار العددددو حيددد  أن وذلدد  ،األحددد ار غنيالبددال مددد  السددال  ومحددد  والقتددا 
 يقدددر أحددد يتخلددف وال ،وشدديوخاا  شددباباا  ونقدداالا  خفافدداا  إليدده وخي جددوا ينفدد وا أن الدددار تلدد  أهدد  مجيدد  علددى وجدد 
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 أن ورهموجددا قددارهبم مدد  علددى وكددان بعدددوهم القيددا  عدد  البلددد  تلدد  أهدد  عجددز وإن ،مكثدد  أو مقدد  اخلدد و  علددى
 ،ومددافعتهم هبدم القيدا  علدى طاق  فيهم أن يعلموا حى ،البلد  تل  أه  مالز  حس  على كث وا أو قلوا خي جوا
 فاملسدلمون ،إلديهم اخلد و    أيضداا  لزمه غيانهم وميكنه يدركهم أنه وعلم عدوهم ع  بضعفهم علم م  ك    وك ل 
 الفد ض   سدق  هبدا واحتد  عليهدا العددو ندز  الي الناحي  أه  العدو بدف  قا  إذا حى ،سواهم م  على يد كلهم
 اخل و "اهد. أيضاا  لزمهم يدخلها ول اإلسال  دارَ  العدو قارب ولو ،اآلخ ي  ع 

 األقطدار مد  قط  على العدو بغلب  األعيان على اجلهاد تعني إذا" :اهلل رمحه الع يب ب  بك  أبو القاض  قا 
 عَصْوا"اهدد قص وا فإن إليه واخل و    اجلهاد   اخلل  كاف  على فيج  بالعق  حبلوله أو

 بدالعق  حبلولده أو األقطدار م  قط  على العدو بغلب  اجلهاد تعني إذا" :كالمهم جامعا اهلل رمحه الق طي قا 
 علدى كد  ،وشديوخا شدبابا ونقداال خفافدا إليده وخي جدوا ينفد وا أن الددار تلد  أه  مجي  على وج  ذل  كان فإذا
 مكثدد  أو مقاتد  مدد  اخلد و  علدى يقدددر أحدد   يتخلدف وال لدده أب ال ومد  إذنده بغددري أب   لده كدان مدد  ،تدهطاق قددر
 أهد  لدز  مدا حس  على خي جوا أن وجاورهم قارهبم م  على كان بعدويهم القيا  ع  البلد  تل  أه  عجز فإن
 عددوهم عد  بضدعفهم علدم  َمد كد  وكد ل  ،ومددافعتهم هبدم القيدا  علدى طاقد  فديهم أن يعلمدوا حدى البلد  تل 
 قددا  إذا حددى ،سددواهم مدد  علددى يددد   كلهددم فاملسددلمون إلدديهم اخلدد و  أيضددا لزمدده غيددانهم وميكندده يدددركهم أندده وعلددم
 دار العدددو قددارب ولددو ،اآلخدد ي  عدد  الفدد ض سددق  ،هبددا واحتدد ي  عليهددا العدددو نددز  الددي الناحيدد  أهدد    العدددو يدددف 

 وال ،العددوي  وخيدز  احلدوز  وحتفد  البيض  وحتمى اهلل دي  يظه  حى إليه اخل و  أيضا لزمهم يدخلوها ول اإلسال 
 ه ا"اهددد يف خال َ 
   :الشافعية ومن

 الكفدار يندز  أن إال كفايد  فد ض اليدو  اجلهداد :أصدحابنا "قدا  :مسدلم شد   يف اهلل رمحده الندووي اإلمدا  قا 
 تتمددديم يلددديهم مددد  علدددى وجددد  كفايددد  البلدددد ذلددد  أهددد  يف يكددد  ل فدددإن ،اجلهددداد علددديهم فيتعدددني املسدددلمني ببلدددد

 الكفاي "اهد
   :الحنابلة ومن

 ندددز  إذا الثددداين" :اجلهددداد فيهددا يتعدددنيي  الدددي لألحدددوا  ذكدد ه عندددد اهلل رمحددده قدامددد  بدد  الددددي  موفددد  اإلمدددا  قددا 
 ختلفه..."اهد إىل حيتا  َم  إال التخلف ألحد   جيز ول إليهم والنفري قتاهلم أهله على تعنيي  املسلمني ببلد الكفار

 أن ريدد َ  فددال اإلسددال  بددالد العدددو دخدد  وإذا" :الكددرب  الفتدداو  يف اهلل رمحدده تيميدد  ابدد  اإلسددال  شدديخ قددا 
 والدد   إذن بدال إليه النفري جي  وأنه ،الواحد  البلد  مبنزل  كلها اإلسال  بالد إذ ،فاألق ب األق ب على دفعه جي 
 هب ا"اهدد ص حي  أمحد ونصو  ،غ مي وال



   الشيخ عطيّـة اهلل - الدفع جهاد في سؤال جواب

 

(39) 

 والددنفس الدددي  عدد  ضدد رهم دفدد  فددإن ،وجدده   للخددال  يبقددى فددال العدددو هجددم إذا فنمددا" :أيضددا فيهددا قددا و 
 إمجاعاا".اهدد واج    واحل م 

 نغدور علدى الغدازي العددو هجو  وه  ،الوقو  كثري  حال  ع  يتحدنون اهلل رمحهم الفقها  أن الح  :تنبي 
 فهمده مدا ذلد  مد  ي فهدم فدال ،أزمداهنم يف سديما وال العداد  يف ور املتصد احلالد  ه  وألهنا ،هبا وحلوله اإلسال  دار

 دار) الددددار ههددد  يف وجدددودهم بشددد ط املسدددلمني عددد  أو فقددد  اإلسدددال " "دار عددد  هدددو إمندددا الددددفا  أن مددد  اجلهلددد 
 ولدد ل  احل مدد .. وسددائ  املددا  مث والددنفس الدددي  عدد  هددو ذلدد  قبدد  الدددف  فددإن (،االصددطالح  مبعناهددا اإلسددال 
 .إجماعا " واج    والحرمة والنف  الدين عن ضررهم دفع "فإ  :أوضحها اإلسال  شيخ فعبار 

 الفقهددا  وضددعه اصددطالح  تقسدديم هددو إمنددا طلدد    وجهدداد دفدد    جهدداد إىل للجهدداد التقسدديم هدد ا أن ولدديعلم
 االصدطال  ومبداين األلفدا  مبجد د ال واحلقدائ  باملعداين العدرب  إمنداو  ،وحفظها ودرسها ،الف و  بعض ضب  لتيسري

 واملواضع .
 سددب  كمددا باصددطالحا  اغددرتوا فددإهنم ،وأتباعدده املخلددف القددو  هددلال  أفهددا  فسدداد يف السدد ي  بعددض هددو وهدد ا
 الش ع . الدلي  حبس  هحق ش   ك  ويعطوا املعاين وميحصوا احلقائ  حيققوا ول ،إليه اإلشار 

   ى؟ومت يوجد وأين الدفع جهاد هو ما :السائ  هها نسأل فنحن وإال
 دار) وسدددم عليددده اهلل صدددلى رسدددوله وسدددن  اهلل بكتددداب مسدددلم   حددداكم حيكمهدددم مسدددلمون أهلهدددا بلدددد  أن فلدددو
 علدى وسديط  ،وسياسد  عسدك ي انقدالب فيهدا وقد  ،األخد   املسدلمني ديدار ع  بعيد  الدنيا نواح  يف (إسال 
 فسديط وا اجلدي  قاد  وساندهم ،صال ال إقام  وعطلوا اإلسال  ع  وال د  الكف  أظه وا زنادق  رجا    فيها احلكم
 حيملدون وأخد وا وضدعوها وضعي  قوانني إىل اإلسال  ش يع  م  البلد قانون تبدي  يف وش عوا ،أيا  يف البالد على
 اآلن  البلد  ه ه سكان املسلمني النا  على الواج  فما عليها....إخ النا 

 واخلد و  الكداف  احلداكم هد ا جهداد علديهم جيد  أنده املسدلمني علما  ك  عند غري ه جوابَ  ال ال ي اجلواب
ددوه ليخلعددوه ،والقتددا  بالسددال  ومناب تدده عليده  وسددن  اهلل بكتدداب حيكمهددم َمدد  مكاندده يف ويقيمددوا احلكدم عدد  وينحي
 فددإن ،فقدد  ،بددالعجز الواجدد  هدد ا عددنهم يسددق  وإمنددا ،اتفاقدداا  علدديهم واجدد    هدد ا وسددم. عليدده اهلل صددلى رسددوله
 مقتولدون وأهندم وجندده ودولتده الكداف  احلداكم هد ا مقاومد  عد  جددا ضدعفا  وأهندم يسدتطيعون ال أهنم ورأوا عجزوا

 للجهدداد اإلعددداد حينئدد  علدديهم جيدد  فددإهنم ،العجددز أيقنددوا أو ظنددوا وباجلملدد  ،معدده حدد ب يف دخلددوا لددو مهزومددون
 مبددا الدددف  علدديهم جيدد  ذلدد  غضددون ويف ،الكدداف  احلكددم هدد ا جماهددد  علددى والقدددر  القددو  م حلدد  إىل يصددلوا حددى
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 حكدم وإزالد  تعداىل اهلل شد   إقامد  مد  املقصدود حتصدي  يف مشد و    سدع  وكد    والنهد  األمد و  الددعو  مد  يقدرون
 الكفار.
 هب ا ! وأتباعه املخلف يسليم ه 
 نصدددو  وخدددالفوا ،املدددلمنني سدددبي  غدددري واتبعدددوا ،العلدددم أهددد  كددد  إمجدددا  عددد  خ جدددوا فقدددد بددده يسدددليموا ل إن
 بعيدا. ضالال وضلوا ،والسن  الكتاب
 األصدد  علددى- حتويلدد  الددي البلددد  هدد ه أهدد  ألن ،بدداطلهم واندددحض احلجدد  علدديهم قامدد  فقددد سددلموا وإن

 جيدد  ،عليهددا الكف يدد  أحكددامهم وغلبدد  عليهددا الكفددار سدديط   مبجدد د وحدد ب   كفدد  دار إىل -العلددم أهدد  أقددوا  مدد 
 ،أوضدحناه كمدا ،العلمدا  مد  أحدد   ذلد  يف خيدالف ال ،لعلمدا ا بإمجا  مش و    هو األق  على أو ،اجلهاد عليهم
 هلد ا دفد  ألنده ،االصدطالح  الفقهد  التقسديم حبسد  الددف  ! جهاد إال اجلهاد ه ا هو فما وجاهدوا قاموا فإذا

 يضدد يك..!! ال ،فافعدد  طلدد    جهدداد تسددميه أن شددئ  وإن واألرض.. والعدد ض واملددا  الدددي  علددى الصددائ  الكدداف 
  خبدال الناحيد  تلد  أصدحاب علدى متعدني   أنده وأعظمهدا ،الددف  جبهداد اخلاصد  أحكامده إال عليه  ت ت ال ولك 
 أنددده املهدددم اإلنسدددان..!! أيهدددا اصدددطالحا  جمددد د النهايددد  يف فهددد ه ،الفقهدددا  اصدددطال  يف املعددد و  الطلددد  جهددداد
 العدال . ساق  للعقوب  مستح    فاس    ع ر   بغري عنه واملتخلف القدر  م  واج    ب  مش و  جهاد  

 والعلددم التحقيدد  عدد  وب عدددهم ،واالصددطالحا  باأللفددا  القددو  اغددرتار مددد  تدددرك لكدد  املثددا  هدد ا فتدددب 
 الناف .

 مستقيم. ص اط إىل يشا  م  يهدي واهلل
 ينطلد  لإلسدال  دار وجدود مد  اجلهداد ملشد وعي  البدد أنده -املخلف به يص   كما- قوهلم قيق ح أن واعلم

 منهددا ممكندد  إسددالمي  دولدد  وجددود :هددو داجلهددا مشدد وعي  شدد ط أن :يعددي ،قددوهلم هدد ا اجملاهدددون..و  اجلهدداد منهددا
 أندز  ومدا ،ب هدان وال عليده دليد  ال ألنده ،ودينده ورسدوله اهلل علدى والكد ب الباطد  مد  كلده وه ا اجلهاد.. ينطل 
 هدو وإمندا ،نعلدم فيمدا اإلسدال  ريختا مدار على السن  أه  م  العلم أه  م  أحد به يق  ول ،سلطان م  به اهلل

 ووضد  اهلالد  اخلميدي جا  حى ،املعصو  اإلما  به ويعنون بإما  إال جهاد ال إنه اهلل أخزاهم ال افض  قو  نفس
 .!!التارخيي  الفقهي  الضائق  ه ه م  ليخ جهم ،الغائ  اإلما  ع  النائ  الفقيه والي  نظ ي  هلم

 حتكدم كاند  للمسدلمني بلدداا  أن فد ض فلدو :وضدالله القدو  هد ا فساد تبني  ناهذك مبا شبيه  أخ   وصور 
 علددى والغلبدد  مدددامهتها ي يددد   وجيشدده بقوتدده عدددو   حنوهددا فتوجدده ،سددلطانه عليهددا ويهيمددني ه  شدد ائع   وتعلوهددا باإلسددال 
 قددو  علددى حددى ،دفدد    جهددادَ  دي َعدديد   العدددو أقدددا  وطنتدده اإلسددال  أرض مدد  جددز  أو  عنددد أهلهددا جهدداد فددإن ،أهلهددا
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 أن وشدديعته املفتددون هدد ا قددو  فمقتضددى ،سددلطانه وبسدد  البلدددِ  علددى العدددو  اهدد تغلدد  إذافدد ،املفتددون املخلددف هد ا
 البلددِ  علدى تهموغلبد الكفدارِ  تسدل  حلظ  أو  عند اجلهاد   وصار عني ط ف  يف احلكم   وتبد  فوراا  انقل  قد احلا 
 الكداف  العددو يدد يف سدلط وال القدو  صدار  بعددما عنهدا الدفا  جي  إسال  دار   هناك يعد ل ألنه ،مش وعاا  ليس

 واجد  إسدقاط منهدا يد اد إبليسدي  وشدبه  شديطاني  نفثد  هدو أ   !يقو  ما يدري عاق  هل ا ي ه  فه  ،املتغل 
 اإلسال .!! أم  يف تس ي وحقائقه معانيه بدأ  ال ي اجلهاد

 التوفي . وباهلل ،ذل  العاق    فليتدبي 
 فدإن ،الكفايد  حتصد  حدى املسدلمني علدى فيهدا جيد  الدي املواضد  ومد  ،اجلهداد موجدِبا  ِم  أن :الخام 

 مدد  بدده يقددو َ  أو بدده يقومددوا حددى اجلميدد  أمث يكفدد  َمدد  بدده يقددم ل وإن ،األجدد  ونددا  كفددى فقددد يكفدد  مدد  بدده قددا 
 الكفار. أيدي م  املسلمني أس   ختليصَ  :منهم يكف 
 اليو . الكفار عند أس   م  للمسلمني كم ومعلو   
 فهددد ا املسدددلمني أسددد   لتخلددديص الفددد   فددديهم ويتحييندددون فددديهم وينكدددون اهلل أعددددا  يقددداتلون اجملاهددددون قدددا  فلدددو

 العلما .! مجي  عند ف ض   وهو كيف ،صا  وعم    ،ش  وال مش و 
 ،قائمدد  معهددم  الواليدد فددإن مستضددعفني؛ أسدد ا  يكونددوا أن إال " :اهلل رمحدده املددالك  العدد يب ابدد  القاضدد  قددا 
 أو ،ذلد  حيتمد  عدددنا كدان إن سدتنقاذهما إىل خند   حدى تطد   عدني مندا يبقدى بدنال بالبددن واجب  هلم والنص  
 وإندا هلل فإندا ،العلمـا  وجميـع   مالـ    قـال كهل  ،درهم   ألحد يبقى ال حى ،استخ اجهم يف أموالنا مجي  نب  
 األحددوا  وفضددو  وا األمدد خددزائ  وبنيددديهم ،العدددو أسدد  يف مإخددواهن تدد كهم يف  بدداخلل حدد  مددا علددى راجعددون إليدده

 ".اهدددواجللد والقو  والعدد والعد 
 السددب  هدد ا هددو ،مجدديعهم علددى وتعييندده بدد  ،و اليدد املسددلمني علددى اجلهدداد وجددوب أسددباب أحددد أن شدد  وال
 والسدددن  التوحيدددد أهددد  إخدددواهنم وسدددائ  القاعدددد  مددد  اجملاهددددي  أن شددد  وال ،األسددد   ختلددديص وهدددو ذك نددداه الددد ي

 العاملني. رب هلل واحلمد ،امل عي  املقاصد باق  م  ذل  أج  م  جياهدون السليم  السلفي  والعقائد
 جياهدددون قدداموا اهلل أعددزهم اليددو  اجملاهدددي  أن هدد  :اجلاهدد  املعددرتض هلدد ا يقددا  زي دالتندد علددى أندده :الســاد 

 ظلدم مد  ختليصدهم يبتغدون ،مستضدعفني كفدار   أي أو -الباط  زعمكم على- "الكفار" قومهم ختليص أج  م 
 عندك ! ذل  حكم   فما ..الطاغني اجلباري  قه  م  وحت ي هم الف اعن  الظلم 

 الطاغوِ   سبي  يف قتا  ه ا :يقا  أن يص ي  وه 
   املش كني  للكفار ومواال  تعاىل باهلل كف    ه ا :يقا  أو
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  اهلل  كلم  إلعال  قتاال ليس ه ا :يقا  أو
 لنا..!! بيينوا  ماذا وأ

 مد  القدو  بتخلديص ،واملسدلمني لإلسدال  مصلح  فيه ذل  أن اجملاهدون قدر لو :اهلل حبمد فنقو  حن  وأما
 وألن ،االختيددار حسدد  علددى قددادري  ليكونددواو  ،وإحسدداناا  هبددم رمحدد ا  ،علدديهم املسددتولني اجلبدداب   مدد  وحت يدد هم القهدد 
 أو فيددده الددددخو و  اإلسدددال  قبدددو  إىل وأقددد بَ  دعوتندددا قبدددو  إىل وأدىن أدعدددى نيكوندددو  حتددد روا إذا مأهنددد مدددنهم امل جدددو  
 يوَجدد ل أنده واحلدا    ،الندا    إليهدا يفد   التوحيدد دعو  رايا  ورف  الدي  إقام  إىل ب ل  ولنتوصي  ،إليه ال جعو 
 جدائز   هد ا فإن معيين ..    وأحوا معنيي  ظ     يف الط ي  ه ا غري اجلهاد مقاصد وحتقي  اهلل أعدا  جهاد إىل ط ي   
   اهلل. كلم  إعال    به م اداا  اهلل سبي  يف جهادا حينئ    ويكون ،العلما  بعضِ  اختيار هو كما ،تعاىل اهلل شا  إن

 حتقيدد  :فصدد  يف املطيبددني" "جلندد  رسددالته يف العلمددا  أقددوا  مدد  قتدداد  أبددو الشدديخ مجعدده مددا هدد ا يف وانظدد 
 املسنل . يف للعلما  وفتاو  مهم  أقواالا  سا  فإنه ،النجاش  م  هعن اهلل رض  الزبري قتا  حدي 
  :عنه اهلل ف ي  قتاد  أبو نقله مما يسري   جز  وه ا

 أن علدى امللد  هبدم يسدتعني املشد كني بدالد يف يكونون األسار  يف مال  قا  :املالك  لسحنون املدون  ويف
 دمدا هم يسدفكوا أن هلم حي  وال ،ه ا على يقاتلوا أن أر  ال :ا ق .املسلمني بالد إىل هبم وجيا  له عدواا  يقاتلوا
 الكفد  مد  ليددخلوهم الكفدار يقداتلوا أن فنمدا ،الشد ك مد  اإلسدال  يف ليددخلوا الندا  يقاتَد َ  وإمندا؛ذل  مثد  على
 هدد ا. علددى دمدداا  يسددف  أن ملسددلم ينبغدد  وال ينبغدد  ال ممددا فهدد ا ذلدد  يف دمددا هم ذلدد  يف ويسددفكوا الكفدد  إىل
(1/191). 

 اخ جدددوا :املسدددلمني لألسددد   الكفدددار    ملِددد قدددا  لدددو :أمحدددد اإلمدددا  قدددا  :داود أليب أمحدددد اإلمدددا  مسدددائ  ويف
 ينجوا. أن رجا  ب ل  بن  فال ،عنكم أخل  :قا  وإن ،معه يقاتلوا أن حي  فال ،وك ا ك ا أعطيكم فقاتلوا

   معه  قاتلوني ه  ،إليكم    وأحسِ  أعطيكم :الكفار مل  هلم قا  إن :وسئ 
 ال ،اهلل" سددبي  يف فهددو العليددا هدد  اهلل كلمدد  لتكددون قاتدد  "مدد  :وسددلم عليدده اهلل صددلى اهلل رسددو  قددا  :قددا 

 .(849-842  ) أدري
 تقواهم. كان  وكيف ،دينهم م  بصري  على كانوا كيف والتقو  العلم أه  اهلل رحم :قتادة أبو يقول
 قلدديال ذقندده حدد  ملددا جاهدد  صددغري  ي ِغدد علددى اليددو  ع ضدد  ولددو ،أدري ال مسددنل  يف يقددو  أمحددد اإلمددا  فهدد ا

 اهددد ولعنه. خمالفه تبدي  يف يرتدد ل  مث ،ي   ما فيها ويقو  فيها خيوض أن قب 
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 نيد ِ  أجد  مد  معهدم قتداهلم وبدني ،ينجدوا أن رجدا َ  معهدم قتداهلم بدني أمحد اإلما  ف ي  كيف :للفائدة وانظر
 قتداال يكدون أن خشدي  الثداين يف وتد دد ،األو  فنجداز إلديكم. وأحِسد    أعطديكم قولدهب به الكاف  املِل    وعدهم ما
 الدنيا. جمل د ب  اهلل سبي  يف ال

 اجلدواز يف الكدال    وإمندا ذلد  !! مد  الكداف ي  ومدواال    الكفد    فني  ،املسنل  ه ه يف األئم  كال  بعض   فه ا
 الصور.! بعض يف األئم  بعض   ت دد وقد ،عدمه م 
 املستعان. اهللف

 أعلم. واهلل
 السلا . ه ا حو  كتابته تيس  ما وه ا
 حسنا م. ميزان يف جيعله وأن ،خبري   فيه والساع  وقارئه كاتبه به ينف  أن تعاىل اهلل وأسن 
 الوهاب. أن  إن  رمح ا  لدن  م  لنا وه ْ  هديتنا إذ بعد قلوبنا تز  ال ربنا

 وَمددد  وصدددحبه وآلددده حممدددد ورسدددوله عبدددده علدددى وبدددارك وسدددلم اهلل وصدددلى وآخددد اا  أوال العددداملني رب هلل واحلمدددد
 الدي . يو  إىل بإحسان تبعهم
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