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 ِالرَِّحيمِ  ِالرَّْْحَنِ  ِاِ  ِبْسمِ 

َئاتِ  َوِمنْ  أَنْػُفِسَنا ُشُرورِ  ِمنْ  ِِبِ  َونَػُعوذُ  َوَنْستَػْغِفُرهُ  َنْسَتِعيُنوُ  ِ  احلََمدَ  ِإفْ   َسيػْ
ْلل َوَمنْ  َلوُ  ُمِضلَ  َفلَ  للاَ  يَػْهِدهِ  َمنْ  َأْعَمالَِنا  ِإلَّ  ِإَلوِ  لَ  َأفْ  َوَأْشَهدُ  َلو َىاِديَ  َفلَ  ُيضِّ

 . َوَرُسولُوُ  َعْبَدهُ  زُلَْمدا َأفْ  َوَأْشَهدُ  َلوُ  َشرِيكَ  لَ  َوْحَدهُ  للاِ 

ـُ  اْلَكَلـ َأْصَدؽَ  َوِإفْ  َألَ   زُلَْدََثتُػَها اْْلُُمورِ  َوَشرَ  زُلمَّدٍ  َىْدى   اذلَْدىَّ  َوَخًْنِ  للاِ  َكَل
 .النَّارِ  ِف  َضَلَلةٍ  وَُكلَّ  َضَلَلةٍ  ِبْدَعةٍ  وَُكلَّ  ِبْدَعةٍ  زُلَْدثَةٍ  وَُكلَّ 

  : بَػْعدُ  َأمَّا 

 

ما الدليل على وجوب اذلجرة من بلد الكفر إىل بلد اإلسلـ مع التفصيل ف  -ٔس
 للا  ؟شروط عدـ القدرة على النتقاؿ كما وضحها الشيخ حفظو 

 نصوص بدللة اإلسلـ بلد إىل الكفر بلد من النتقاؿ ادلسلم على الشرع أوجب-ٔج
  السنة و الكتاب من شرعية

ۖ   ُكنُتمْ  ِفيمَ  قَاُلوا أَنُفِسِهمْ  ظَاِلِمي اْلَمَلِئَكةُ  تَػَوفَّاُىمُ  الَِّذينَ  ِإفَّ ﴿:  تعاىل قولو الكتاب فمن

ۖ   ِفيَها فَػتُػَهاِجُروا َواِسَعةً  اللَّػوِ  َأْرضُ  َتُكنْ  َألَْ  قَاُلواۖ   اْْلَْرضِ  ِف  ُمْسَتْضَعِفٌنَ  ُكنَّا قَاُلوا

 َوالنَِّساءِ  الرَِّجاؿِ  ِمنَ  اْلُمْسَتْضَعِفٌنَ  ِإلَّ ﴾ ٜٚ﴿ َمِصًنًا َوَساَءتْ ۖ   َجَهنَّمُ  َمْأَواُىمْ  فَُأولَػِٰئكَ 
 يَػْعُفوَ  َأف اللَّػوُ  َعَسى فَُأولَػِٰئكَ ﴾ ٜٛ﴿ َسِبيًل  يَػْهَتُدوفَ  َوَل  ِحيَلةً  َيْسَتِطيُعوفَ  َل  َواْلوِْلَدافِ 
ُهمْ   ﴾ٜٜ﴿ َغُفورًا َعُفوًّا اللَّػوُ  وََكافَ ۖ   َعنػْ
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 ،ول الّتوبة تنقطع حّت  اذلجرة تنقطع ل) :  وسلم عليو للا صلى احلبيب قوؿ السنة ومن
 (.مغرهبا من الّشمس تطلع حّت  الّتوبة تنقطع

  فمنها يستطع ل دلن للا حفظو شيخنا بينها اليت الشروط وأما

  الكفار ظهراين بٌن اْلبدية اإلقامة عدـ نية  تكوف أف -ٔ

  للا دين أولده تعليم وعلى الدينية الشعائر على اافظة-ٕ

  النتقاؿ أمور تسيًن ْلجل جهده يبذؿ أف_ ٖ

 

ِإفَّ الَِّذيَن تَػَوفَّاُىُم اْلَملِئَكُة ظَاِلِمي أَنُفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكنُتْم قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفٌَن ِف  -ٕس
اَْلْرِض من ادلقصود ف ىذه اآلية وكيف ظلموا أنفسهم ؟ ودلاذا ل تقبل أعذارىم ؟ 

 وكيف تكوف اذلجرة ِبقية إىل أف تقـو الساعة ؟
 ِفيمَ  قَاُلوا أَنُفِسِهمْ  ظَاِلِمي اْلَمَلِئَكةُ  تَػَوفَّاُىمُ  الَِّذينَ  ِإفَّ  ﴿:  تعاىل قولو من ادلقصود -ٕج

 يهاجروا ول أسلموا مكة أىل من أانس ﴾ اْْلَْرضِ  ِف  ُمْسَتْضَعِفٌنَ  ُكنَّا قَاُلواۖ   ُكنُتمْ 
 فكاف ْلنفسهم ظلمهم وأما اذلجرة قبل ادللئكة فتوفتهم الشرؾ بلد ف البقاء وآثروا
 للا يقبل ول القدرة وعدـ ِبلستضعاؼ معتذرين ِبذلجرة اإلذلي لألمر استجابتهم بعدـ

 ﴾ كنتم فيم﴿ بقوذلم ادللئكة وخبتهم ذلذا يعلمها سبحانو ىو و واىية ْلهنا أعذارىم

 يصح فل الساعة قياـ إىل ِبؽ اذلجرة بوجوب احلكم أف أي ِبقية ادلصنف قوؿ وأما
 .الكفر بلد ف ادلكوث نية اْلحوؿ من حباؿ دلسلم

 
 مع الكفر ف صاحبو يدخل تركها وىل عليها؟ للقادر اذلجرة ترؾ حكم ما-ٖس
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 الدليل.
 ل واإلصرار الرتؾ وىذا الذنوب كبائر من كبًنة يعترب عليها للقادر اذلجرة ترؾ -ٖج

 عدمو وليس اإلدياف ف والنقص ادلعصية ف يوقعو بل الكفر إىل اإلسلـ من صاحبو خيرج
 فقاؿ إديانو عنهم ينزعهم فلم اإلدياف ِبسم ذلم سبحانو اخلالق مناداة ىذا على والدليل

يَ  َواِسَعةٌ  َأْرِضي ِإفَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  يَ ﴿ :  وجل عز  ﴾ فَاْعُبُدوفِ  فَِإيَّ

 

 ؟(  الفتح بعد ىجرة ل: )  وسلم عليو للا صلى قولو معىن ما-ٗس

 ىجرة ل أنو أي"  الفتح بعد ىجرة ل"  وسلم عليو للا صلى الرْحة نيب قوؿ معىن-ٗج
 نزوؿ أثناء كاف كما شرؾ دار ل إسلـ دار فتحها بعد صارت ْلهنا اإلسلـ  بلد من

 للقياس وجو ول مكة حكم عليو يسقط فل اآلف كفر دار ىو ما وأما  السابقة اآليت
 إل إذا صار دار إسلـ كما صارت مكة 

. 

 

 ؟ التوبة تنقطع حت اذلجرة تنقطع ل   ِبحلديث جاء ما معىن ما -٘س
 أي"   التوبةُ  تنقطع حت اذلجرةُ  تنقطع ل:"  وسلم عليو للا صلى النيب قوؿ معىن-٘ج
 يتب مال اتركها ِبإلٍب فيبوء مستطيعا كاف من عن  تسقط ل وواجبة مفروضة اذلجرة أف
 ف كما مغرهبا من الشمس بطلوع تنقطع وسلم عليو للا صلى النيب بينها كما التوبة و

 . مغرهبا من الشمس تطلع حت التوبة تنقطع ول:" احلديث بقية
 
 اذلجرة عدـ ْلجل واىية أبعذار يتعلل من على السبيل للا حفظو الشيخ قطع -ٙس
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 ؟ قاؿ فماذا
 اْلبدية اإلقامة وأف الكفر بلد من اذلجرة بوجوب تعاىل للا وفقو أعلمهم:  أول -ٙج
 . للمسلم ذبوز ل والشرؾ الكفر بلد ف

 الشرؾ من النفس على أىوف فإهنا مضايقات من ادلسلمٌن بلد ف جيري ما أف: َثنيا
 . والكفر

 والدار وسلم عليو للا صلى ورسولو للا برضى الفوز وغايتو تومه الذي ادلسلم أف: َثلثا
 إىل مسلم عبد حياة طابت فما اإلسلـ بلد إىل الرجوع على ويعـز ينوي أف اآلخرة
 الكفر ومن وشوائبو الشرؾ من اخلايل الصحيح اإلسلـ على أبناءه يريب حيث ببلده
 . وأبقى خًن للا عند ما وأف مقر دار ف ىنا حنن وأننا ؛ وغًنه

 

مع الدليل يز نبينا عليو الصلة والسلـ عن ِبقي النبياء ومب سبيزت رسالتو دبا سب -ٚس
 ؟
كونو خاًب اْلنبياء والرسل فل  النبياء ِبقي عن والسلـ الصلة عليو نبينا سبيز -ٚج

أهنا  رسالتو سبيزت نيب بعده وأنو أرسل إىل الناس كافة فهو نيب الثقلٌن اإلنس واجلن و
 ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَػْوـَ ﴿  عز وجل قاؿ كماخاسبة الرسالت وِبقية إىل يـو القيامة  

ـَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَميِت  َعَلْيُكمْ  َوَأسْبَْمتُ  ْسَل  . ﴾ٖ﴿ ِديًنا اإْلِ
 
 ؟ ىو ما ِبطل وعمل لشبهة وردا عظيمة فائدة وفيو بديعا ذكر الشيخ بياان -ٛس
 )ولف قولو  ِبطل وعمل لشبهة وردا عظيمة فائدة وفيو بديعا بياان الشيخ ذكر -ٛج

 للبدع ردفهذا فيو  ( الدين لو للا فأكمل عنو حذرىا إل شر ول عليو اْلمة دؿ إل خًن
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 . زيدة إىل حباجة لسنا كامل فديننا وادَثت والضللت
 
مور جديدة ذكيا قوي على من يقوؿ اف ىناؾ أ أورد الشيخ حفظو للا تعاىل ردا -ٜس

 قد ينتفع الناس هبا فما ىو قولو حفظو للا تعاىل ؟
 صلى- النيب بو جاء ما طبقت ىلرد الشيخ برد بليغ ماتع فقاؿ حفظو للا تعاىل  -ٜج
 بدعة وتبتدع فتحدث للعمل فراغ عندؾ بقي أو وقت عندؾ وبقي - وسلم عليو للا

 صلى- منها حذران اليت اْلمور من وىي الشر من ىي وادَثت البدع ىذه ؛إف جديدة
 الكلـ أصدؽ فإف قوؿ من يكثر -وسلم عليو للا صلى- كاف فقد- وسلم عليو للا

 زلدث -جديد سلرتع أمر كل- زلدَثهتا اْلمور وشر زلمد ىدى اذلدى وخًن للا كلـ
 وكل زلدَثهتا اْلمور وشر) -وسلم عليو للا صلى- فقد قاؿ اْلمور شر من ىو جديد
 البدع بل البدع ف خًن ل أبدا خًن فيها بدعة ف ماأي (  ضللة بدعة وكل بدعة زلدثة
 . ادلستقيم الصراط عن وضلؿ احنراؼ

 
 الثواب و اْلجر وصوؿ من طريقٍ  قطّاع البدع أىل إف"  اجلوزية القيم ابن يقوؿ -ٓٔس

 وضحي ذلك ؟ " -وسلم عليو للا صلى- النيب إىل
 الثواب و اْلجر وصوؿ من طريقٍ  قطّاع البدع أىل إف"  اجلوزية القيم ابن يقوؿ -ٓٔج

 وطبقنا فعلنا إذا أنناوذلك كما قاؿ الشيخ موضحا   " -وسلم عليو للا صلى- النيب إىل
 من – وسلم عليو للا صلى– لو كاف خًن؛ من -وسلم عليو للا صلى- النيب بو جاء ما

 . أجوران مثل اْلجر

 . ِبلبدع اشتغلنا و البدعة فعلنا إذا و

 . أنٍب بل نؤجر ل:  أولً  فإننا -
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 . البدع ىذه من أجرٍ  أي -سلم و عليو للا صلى- للنيب يصل ل:  َثنياً   -
 
 ما اْلدلة من السنة واْلثر على رد البدع ؟ -ٔٔس
 من السنة على رد البدع :  الدليل -ٔٔج

 (  رد فهو أمران عليو ليس عملً  عمل من) قوؿ النيب صلى للا عليو وسلم : 
 .(   رد فهو منو ليس ما ىذا ديننا ف أحدث من و)  

 ثر على رد البدع : من اْل والدليل
 "ِبخليانة -سلم و عليو للا صلى- النيب اهتم فقد بدعة ابتدع من"قوؿ اماـ دار اذلجرة :

 
 مع ذكر شروط صحتها ؟ما ىي العبادة  -ٕٔس
 و الظاىرة اْلعماؿ و اْلقواؿ من يرضاه و للا حيبو ما لكل جامع اسم العبادة  -ٕٔج

 : شرطاف فيها تّوفر إذا إل عبادة تسمى ل العبادة ىذه ولكن  الباطنة

 عدـ و الريء عدـ و الشرؾ عدـ من -َجػػلْ  و َعػزَّ -  اإلخلص:  اْلوؿ الشرط
 َعػزَّ - للا من نطلب ،-َجػػلْ  و َعػزَّ -  العمل إمنا الدنيا، ْلجل العمل عدـ و السمعة

 .الثواب -َجػػلْ  و

 خلؼ على عمل فمن ،-ٓسػلَّم وَ  َعَليوِ  اللَ  َصػلَّى- النيب لسّنة ادلتابعة:  الثاين الشرط و
 . منو يقبل ل -ٓسػلَّم وَ  َعلَيوِ  اللَ  َصػلَّى- النيب سّنة
 
 م العلماء أمة زلمد صلى للا عليو وسلم ؟قسم قسَّ إىل كم  -ٖٔس
 : قسماف زلمد أمة العلماء  قسَّم -ٖٔج
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 بو، يؤمنوا ل وإف-وسلم عليو للا صلى- دعوتو بلغتهم الذين أي دعوة أمة -ٔ
 . إليو تدعوىم ما أوؿ فليكن كتاب أىل قوماً  ستأٌب إنك

 إجابة أمة حنن طبقاتنا، على اسنوف ادلؤمنوف ادلسلموف حنن وىي إجابة وأمة -ٕ
 .الدين ىذا ف ودخلنا فآمنَّا -وسلم عليو للا صلى- لدعوتو استجبنا أي

 

 ما مجيع و التوحيد عليو دذّلا الذي اخلًن و: ) -تعاىل للا رْحو الشيخ قاؿ -ٗٔس
 ؟ الدليل مع يرضاه و للا حيبو ما جبميع جاء الذي من يرضاه، و للا حيبو

 والدليل والسلـ الصلة عليو الرسوؿ يرضاه و للا حيبو ما جبميع جاء الذي -ٗٔج
﴾   ٚ﴿ فَانتَػُهوا َعْنوُ  نَػَهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسوؿُ  آاَتُكمُ  َوَما﴿ : تعاىل قولو الكتاب من
 اللَ  َصػلَّى- قولو السنة ومن﴾ ٖٔ﴿ اللَّػوُ  حُيِْبْبُكمُ  فَاتَِّبُعوين  اللَّػوَ  ربُِب وفَ  ُكنُتمْ  ِإف ُقلْ  ﴿

 .( للا عصى فقد عصاين ومن للا أطاع فقد أطاعين من)  -ٓسػلَّم وَ  َعَليوِ 

 

 ؟ شرحو ف تعاىل للا حفظو الشيخ ذكره كما اإلسلـ ما -٘ٔس

 عن بو جاء وما طريقتو و ىديو و -سلم و عليو للا صلى- النيب سنة ىو -٘ٔج
 فليس دينا يومئذ يكن مال و دين، اليـو فهو دينا يومئذ كاف فما -جل و عزّ -للا
 . بدين اليـو

 

 خبلؼ عمل ،ْلنو اليهود أشبو اْلمة ىذه علماء من ضل من: ) سفياف قاؿ -ٙٔس
 ؟ القوؿ ىذا على الكتاب من دليل ىاٌب(  علم ما
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 خبلؼ عمل ،ْلنو اليهود أشبو اْلمة ىذه علماء من ضل من) : سفياف قاؿ -ٙٔج
 كل ف نقرؤىا اليت العظيمة السورة ف الكتاب من القوؿ ىذا على الدليل(  علم ما

 .﴾  َعَلْيِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغًْنِ ﴿ :  تعاىل قولو صلة كل من ركعة كل ف ،بل صلة

 

 ولنا لو اوإعلم اإخبار  للا من -وسلم عليو للا صلى- للنيب خطاب ىناؾ -ٚٔس
  ؟ الكتاب من عليو الدليل وما اخلطاب ىذا فما

 حنن ولنا لو وإعلـ إخبار للا من -وسلم عليو للا صلى- للنيب اخلطاب ىذا -ٚٔج
 الصلة عليو- سيموت اْلرض ف خيلد لن بشر -وسلم عليو للا صلى- زلمدا أف

 َميِّتٌ  ِإنَّكَ ﴿ :  تعاىل قولو -وسلم عليو للا صلى- موتو على والدليل -والسلـ
 ﴾ٖٓ﴿ مَّيُِّتوفَ  َوِإنػَُّهم

 

 ﴾ .ٖٔ﴿ زَبَْتِصُموفَ  رَبُِّكمْ  ِعندَ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  ِإنَُّكمْ  ٍبَّ : ﴿  تعاىل قولو اشرحي -ٛٔس

 فيما أي﴾ زَبَْتِصُموفَ  رَبُِّكمْ  ِعندَ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  ِإنَُّكمْ  ٍبَّ ﴿ :  تعاىل قولو معىن -ٛٔج
 وجيازى العادؿ حبكمو بينكم فيفصل اخللؼ فيو حصل وفيما ادلنازعة فيو حصلت

 ف كما قاؿ -وجل عز– للا فإف الظال من ويقتص للمظلـو وينتصر بعملو كل
 فل زلرما بينكم وجعلتو نفسي على الظلم حرمت إين عبادي ي) : القدسي احلديث
 ( . تظادلوا

 

 : اآلتية اآليت ينامع ىاٌب -ٜٔس



 

11  

 

َها﴿ -ٔ  ﴾ َخَلْقَناُكمْ  ِمنػْ

 ﴾ نُِعيدُُكمْ  َوِفيَها﴿  -ٕ

َها﴿ -ٖ  ﴾ ُأْخَرى اَترَةً  ُُنْرُِجُكمْ  َوِمنػْ

َها﴿:  تعاىل قولو معىن -ٜٔج  خلق -وجل عز– فا اْلرض من أي﴾  َخَلْقَناُكمْ  ِمنػْ
 ىذه ف ندفن متنا إذا اْلرض ف أي﴾  نُِعيدُُكمْ  َوِفيَها﴿ ،:  وقولو تراب من آدـ أِبان

َها﴿ وقولو القبور ف اْلرض  أف بعد ُنرجكم اْلرض من أي﴾ ُأْخَرى اَترَةً  ُُنْرُِجُكمْ  َوِمنػْ
 . الفصل ليـو وحنيا قبوران من ،فنبعث أخرى مرة تراِب صرًب

 

 ؟ ادلوت بعد البعث على الدليل ما -ٕٓس

 نَػَبااتً  اْْلَْرضِ  ِمنَ  أَنْػبَػَتُكمْ  َواللَُّ ﴿ : تعاىل وقولو ادلوت بعد البعث على الدليل -ٕٓج
 ﴾ .ِإْخَراجاً  َوخُيْرُِجُكمْ  ِفيَها يُِعيدُُكمْ  ٍبَّ * 

 

 وما أبعمالنا؟ ورلزيوف زلاسبوف البعث بعد أف ادلصنف يقوؿ دلػػػػػػػػػػػػػػػػاذا -ٕٔس
 ؟ قولو على الدليل

 مستعدين نكوف حت أبعمالنا ورلزيوف زلاسبوف البعث بعد أف ادلصنف يقوؿ -ٕٔج
 الناس ظلم نتقي ،وأف بعضا بعضنا يؤذي ول بعضا بعضنا يظلم ل وحت اليـو لذلك
 شرعية وأوامر واجبات من الطاعات نفعل ،وأف -وجل عز– للا معصية نتقي ،وأف
 َمنْ :﴿-وجل عز– للا ؛قوؿ قولو على والدليل.وارمات ادلنهيات عن نبتعد وأف



 

11  

 

ًرا َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  يَػْعَملْ  َفَمنْ :﴿  وقولو﴾ ِبوِ  جُيْزَ  ُسوًءا يَػْعَملْ   ِمثْػَقاؿَ  يَػْعَملْ  َوَمنْ *  يَػَرهُ  َخيػْ
 ﴾ . يَػَرهُ  َشرًّا َذرَّةٍ 

 

  ؟ الدليل ذكر مع ِبلبعث كذب من حكم ما -ٕٕس

 ركن اآلخر ،واليـو اآلخر اليـو ف يكوف البعث ْلف كفر ِبلبعث كذب من -ٕٕج
 كافر فهذا ادلوت بعد نبعث لن إننا وقاؿ ِبلبعث وكذب كفر فمن اإلدياف أركاف من

َعُثوا َلنْ  َأفْ  َكَفُروا الَِّذينَ  زََعمَ ﴿ :تعاىل قولو ىذا على والدليل َعُثنَّ  َوَريبِّ  بَػَلى ُقلْ  يُػبػْ  لَتُػبػْ
 فإنو بو وكذب البعث أنكر ،فمن﴾  َيِسًنٌ  اللَِّ  َعَلى َوَذِلكَ  َعِمْلُتمْ  دبَا لَتُػنَػبػَُّؤفَّ  ٍبَّ 

 . -وسلم عليو للا صلى– النيب بسنة ومكذب ِبلقرآف مكذب

 

- زلمد إىل نوح من رسولً  إليها للا بعث أمة وكل: )  للا رْحو الشيخ قاؿ -ٖٕس
 . الدليل وما ؟ ىمينهو  وعلـ أيمروىم اذادب(  والسلـ الصلة عليهما

- زلمد إىل نوح من رسولً  إليها للا بعث أمة وكل) :  للا رْحو الشيخ قاؿ  -ٖٕج
.  الطاغوت عبادة عن وينهاىم وحده للا بعبادة أيمرىم(  والسلـ الصلة عليهما
 َواْجَتِنُبوا اللَّػوَ  اْعُبُدوا َأفِ  رَُّسوًل  أُمَّةٍ  ُكلِّ  ِف  بَػَعثْػَنا َولََقدْ ﴿ :  تعاىل قولو والدليل

 .﴾ ٖٙ﴿ الطَّاُغوتَ 

 

 ؟ الطاغوت ما -ٕٗس
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 من حده العبد بو ذباوز ما الطاغوت: -للا رْحو- القيم ابن ،قاؿ الطاغوت -ٕٗج
 .مطاع أو متبوع أو معبود

 

)  معىن ما(  مخسة ورؤوسهم كثًنوف والطواغيت: )  للا رْحو الشيخ قاؿ -ٕ٘س
 ؟(   مخسة رؤوسهم

 اخلمسة ىذه إىل مرجعها ويعين وأظهرىا أبرزىا أي(  مخسة رؤوسهم)  معىن -ٕ٘ج
 وتوعده اجلنة من وطرده لعنو -وجل عز- للا وأف ،وشره ،وطاغوتيتو إبليس وىي

 الناس دعا ومن ، راض وىو عبد ومن ، رجيم ملعوف فهو القيامة يـو اْلليم ِبلعقاب
 ؛من للا أنزؿ ما بغًن حكم ومن ، الغيب علم من شيًئا ادعى ومن نفسو، عبادة إىل

 . طاغوت فهو الشرع من ليست اليت اجلاىلية أو الوضعية القوانٌن حكَّم

 

 ؟ اذكريهما مها ما قسمٌن للا أنزؿ ما بغًن احلكم أف العلماء بٌن قد -ٕٙس

 : ومها قسمٌن للا أنزؿ ما بغًن احلكم أف العلماء بٌن قد -ٕٙج

 . ادللة من سلرج كفر: اْلوؿ القسم 

 . كفر فهذا للا حكم من أفضل للا أنزؿ ما بغًن احلكم أف اعتقد من -ٔ

 . كفر ىذا للا حلكم مساوٍ  للا أنزؿ ما غًن حكم أف اعتقد من -ٕ
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 أنو الواجب ىو للا حكم أبف مقر وىو للا أنزؿ ما بغًن حكم من:  الثاين القسم أما
 ابن ذلك قاؿ كما ادللة من خيرج ل كفر دوف كفر فهذا أفضل للا حكم وأف ، آٍب

 -وسلم عليو للا صلى- للا رسوؿ صحابة مجيع وعن- عنهما للا رضي- عباس

 

ينِ  ِف  ِإْكَراهَ  َل :﴿ تعاىل قولو اشرحي -ٕٚس  ﴾ . الدِّ

ينِ  ِف  ِإْكَراهَ  َل ﴿ :تعاىل قولو -ٕٚج  أراد من أنو بٌن -وجل عز- للا إف أي﴾  الدِّ
 ولكن فعليها كفر وإف فلنفسو أسلم فإف فليكفر يكفر أف أراد ومن فليسلم يسلم أف
 ومن اْلمر ويل مع فالقتاؿ أىب فإف فاجلزية أىب فإف اإلسلـ إىل يدعى فإنو كفر من

 . نفسو يضر نفسو على فكفره الكفر اختار

 

  ؟ الصلة وجوب أنكر من حكم ما  -ٕٛس

 ترؾ من وأما وجوهبا جيهل ل مثلو كاف إف كفر فقد الصلة وجوب أنكر من -ٕٛج
  بكفره حيكم ل من ومنهم يكفره من منهم قولف السنة فألىل وتكاسًل  هتاوانً  الصلة

 

 قبلو حيتاج ِبلسلح اجلهاد فإف اْلعداء بقتاؿ فقط ليس للا سبيل ف اجلهاد -ٜٕس
 . تعاىل للا حفظو الشيخ كلـ من القوؿ ىذا وضحيت ىل ؟حيتاج فماذاآخر؛ جلهاد

 قبلو حيتاج ِبلسلح اجلهاد فإف اْلعداء بقتاؿ فقط ليس للا سبيل ف اجلهاد -ٜٕج
 - وجل عز- للا يغضب عما وإبعادىا - وجل عز- للا بطاعة إبلزامها النفس جلهاد
 مِّن اْسَتطَْعُتم مَّا ذَلُم َوَأِعد وا﴿  بو -وجل عز - للا أمران الذي الستعداد من ىذا فإف
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ةٍ   والكفر الشرؾ عن وإبعادىا ذلك على وتربيتها هتذيبها وإىل﴾   اخْلَْيلِ  رَِِّبطِ  َوِمن قُػوَّ
 . الداخلي العدو على نتغلب ول اخلارجي العدو نقاتل كيف إذ والذنوب وادلعاصي

 

، اَْلْمرِ  رَْأسُ : ) احْلَِديثِ  َوِف :  تعاىل للا رْحو الشيخ قاؿ -ٖٓس  َوَعُموُدهُ  اإِلْسلـِ
 هبذا ادلنت الشيخ ختم دلا وضحيت ىل(  للاِ  َسِبيلِ  ِف  اجلَِْهادُ  َسَناِموِ  َوِذْرَوةُ  الصَّلُة،
 . احلديث

، اَْلْمرِ  رَْأسُ )  :احْلَِديثِ  َوِف :  تعاىل للا رْحو الشيخ قاؿ -ٖٓج  َوَعُموُدهُ  اإِلْسلـِ
 أمهية على للدللة احلديث هبذا ختم(  للاِ  َسِبيلِ  ِف  اجلَِْهادُ  َسَناِموِ  َوِذْرَوةُ  الصَّلُة،
 الدين ىذا عمود أبهنا الصلة أمهية على وللدللة الدين ىذا رأس وأنو اإلسلـ
 . سنامو ذروة وأنو للا سبيل ف اجلهاد أمهية على وِبلدللة

 

 

 

 

 

 

 

 


