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من الدرس الثا  
 

 من
 

 شرح األصوؿ الثالثة
 

 ِبْسِم ِاِ ِالرَّْْحَِن ِالرَِّحيمِ 
 

َئاِت َأْعَمالَِنا مَ  ْن ِإْف احلََمَد ِ َنْسَتِعيُنُو َوَنْستَػْغِفُرُه َونَػُعوُذ ِِبِ ِمْن ُشُروِر أَنْػُفِسَنا َوِمْن َسيػْ
ْلل َفالَ َىاِدَي َلو َوَأْشَهُد َأْف الَ ِإَلِو ِإالَّ هللِا َوْحَدُه الَ َشرِي َك يَػْهِدِه هللَا َفالَ ُمِضَل َلُو َوَمْن ُيضِّ

 َلُو َوَأْشَهُد َأْف زُلَْمدا َعْبَدُه َوَرُسولُُو .
ـُ هللِا َوَخًْنِ اذلَْدىَّ َىْدى   زُلمٍَّد َوَشَر اأْلُُموِر زُلَْدََثتُػَها وَُكلَّ زُلَْدثٍَة  َأالَ َوِإْف َأْصَدَؽ اْلَكاَلـ َكاَل

.ِبْدَعٍة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٍة وَُكلَّ َضاَلَلٍة ِف النَّارِ   
 
 

َأمَّا بَػْعُد :    
 

اب ِف شيخ اإلسالـ زلمد بن عبد الوىّ   -رْحو هللا تعاىل-ف فنا عند قوؿ ادلصنّ فقد توقّ 
ة يدعو إىل مكث ِف مكّ  -مى هللا عليو وسلّ صلّ - بّ النّ  ر أفّ ا ذكدلّ  الثةاألصوؿ الثّ 

: -رْحو هللا تعاىل-يخ ىل ادلدينة فقاؿ الشّ ىاجر إ سنة ٍبّ  وحيد ثالثة عشرالتّ   

واذلجرة فريضة على ىذه األّمة من بلد رؾ إىل بلد اإلسالـ نتقاؿ من بلد الشّ واذلجرة اإل 
 الَِّذينَ  ِإفَّ  ﴿ : ليل قولو تعاىلاعة والدّ ف تقـو السّ وىي ِبقية إىل أالّشرؾ إىل بلد اإلسالـ 

ۖ   اأْلَْرضِ  ِف  ُمْسَتْضَعِفٌنَ  ُكنَّا قَاُلواۖ   ُكنُتمْ  ِفيمَ  قَاُلوا أَنُفِسِهمْ  ظَاِلِمي اْلَماَلِئَكةُ  تَػَوفَّاُىمُ 

 َمِصًنًا َوَساَءتْ ۖ   َجَهنَّمُ  َمْأَواُىمْ  كَ فَأُولَػٰئِ ۖ   ِفيَها فَػتُػَهاِجُروا َواِسَعةً  اللَّػوِ  َأْرضُ  َتُكنْ  َألَْ  قَاُلوا
 يَػْهَتُدوفَ  َواَل  ِحيَلةً  َيْسَتِطيُعوفَ  اَل  َواْلوِْلَدافِ  َوالنَِّساءِ  الرَِّجاؿِ  ِمنَ  اْلُمْسَتْضَعِفٌنَ  ِإالَّ ﴾ ٜٚ﴿



 

3  

 

ُهمْ  يَػْعُفوَ  َأف اللَّػوُ  َعَسى فَُأولَػِٰئكَ ﴾ ٜٛ﴿ َسِبياًل    ( 1)﴾ٜٜ﴿ َغُفورًا اَعُفو   اللَّػوُ  وََكافَ ۖ   َعنػْ
يَ  َواِسَعةٌ  َأْرِضي ِإفَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  يَ   ﴿: وقولو تعاىل ( 2)﴾ٙ٘﴿ فَاْعُبُدوفِ  فَِإيَّ  

ة ل ين ِف مكّ ِف ادلسلمٌن الذّ  آلية:سبب نزوؿ ىذه ا-رْحو هللا تعاىل-قاؿ البغوي  .
ى هللا عليو صلّ -ة قولو نّ ذلجرة من السّ ليل على اسم اإلؽلاف. والدّ  ِبهللايهاجروا انداىم 

مس من  تطلع الشّ وبة حّت وال تنقطع التّ وبة ، تنقطع التّ ) ال تنقطع اذلجرة حّت  -موسلّ 
.(مغرهبا  

تنبيو على  -رْحو هللا تعاىل-ِف ىذه اجلمل من شيخ اإلسالـ زلمد بن عبد الوىاب 
، ادلشركٌن أوار  الكفّ بٌن ظهراِن  ةادلسلم ال ينوي اإلقامة األبديّ  وىي أفّ  مةمسألة مهّ 

.أو ضلو ذلك ٍب يعود إىل بلدها ينوي قضاء حاجتو من ْنارة أو تعليم أو سفر وإظلّ   

ة فال يدخل ِف ذا ل ينو اإلقامة األبديّ إطالت  ؽلكثها ِف بالد الكفر ولو ة الّت وادلدّ 
. ةـ ادلذكور ِف ىذه األدلّ حرمي وِف الذّ التّ   

ة نتقاؿ إىل بالد اإلسالـ وإذا أقاـ ِف بالد الكفر دلدّ سعى إىل االوعلى ادلسلم أف ي 
ة وح اإلسالميّ الرّ  وعلى أف يبثّ  معينة عليو أف ػلافظ على شعائر دينو وعلى تعليم أوالده

ة طويلة لتجارة أو تعليم فلو أقاـ ِف بالد الكفر مدّ ، ين بٌن أىلو وأوالدهوشعائر ىذا الدّ 
.ـّ دخل ِف ىذا الذّ و ال يأو ألمر آخر فإنّ   

اع أف ينتقل إىل بلده ستطارمي اإلقامة ِف بالد الكفر فلو وادلسلم بعد أف يعلم حكم ٓن
نتقاؿ إىل بالده يكوف فيو عليو ضرر أو بال أذى فليفعل ذلك وإف كاف االو  بال ضرر 

ر مسية أو عدـ توفّ عدـ توفر األوراؽ الرّ  يستطيع أف ينتقل إىل بلده بسبب خسارة أو ال
.من بالد الكفر لالنتقاؿبذؿ جهدؾ واسعى ِف تيسًن أمورؾ اقاؿ لو األمور فحينها يُ   

                                                           
(1)
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:و ذلذا األمرفإذا غلب أف نتنبّ   - -  

جوع إىل أف تنوي اإلقامة ِف بلد الكفر وال تنوي الرّ  ةي ػلـر ىو اإلقامة األبديّ الذّ  ال:أوّ 
.بلدؾ  

ر يم أو ْنارة أو ضلو ذلك مع توفّ اجللوس ِف بالد الكفر لقضاء غرض من تعل أفّ  َثنيا:
و ال يدخل إف أنّ ، هاين وعدـ الفتنة وعدـ ىذه األمور كلّ ة من إقامة الدّ رعيّ روط الشّ الشّ 

. ذف هللاإبشاء هللا ِف اإلٍب   

ال ،قاؿ للمسلم بعد علمو هبذا احلكم وقد يكوف سابقا قد نوى اإلقامةو ال يُ أنّ  َثلثا:
نظر إىل انظر إىل أمورؾ و اقاؿ بل يُ ، عٌن أو بٌن يـو وليلةنتقل اآلف ِف غمضة اقاؿ لو يُ 

ر لك ىذا ِف عجل وِف سرعة فاحلمد نتقاؿ إىل بالد اإلسالـ فإف تيسّ ستعد لالاشأنك و 
عداد األوراؽ وضلو إل و ستعداد ماديّ يعين لال تاج إىل وقتٓنىذا و ر لك  وإف ل يتيسّ 

. ر لك األمورنتقل عندما تتيسّ افحينها  ذلك  

نتشرت بٌن ادلسلمٌن ِف بالد الغرب ىناؾ يعين فتاوى اقد  من األمور الغريبة الّت  وإفّ 
ُوْسَعَها  ِإالَّ  نَػْفًسا اللَّػوُ  ُيَكلِّفُ  اَل ﴿  اجر اآلف اآلف وىذا خطأأف تُ  و البدّ تدعوا إىل أنّ 

لّنسبة لو فَمن تيّسر لو االنتقاؿ نقوؿ لو انتقل اآلف ومن كاف االنتقاؿ ِب  ( 3)﴾ٕٙٛ﴿
يضّر اآلف وػلتاج إىل وقت مجع ماؿ ؤنّلص من أوراؽ وإعداد أوراؽ رمسّية وضلو ذلك 

وي الّرجوع إىل بالد اإلسالـ نت تنوي اإلقامة األبديّة ومادمت فحينها نقوؿ لو مادمت ال
شهر أسبوع سنة أو  سواءفلك من الوقت ما ٓنتاجو إبذف هللا تعاىل لالنتقاؿ إىل بلدؾ 

أىّم شيء أف ال تنوي اإلقامة وأىّم شيء أف تسعى لالنتقاؿ إىل بالد اإلسالـ وأىّم أكثر 
 شيء أف ٕنارس شعائر دينك وأف ْنتنب الفنت.

                                                           
 (
3
 (286سورة انبقرة ) (
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 واذلجرة االنتقاؿ من بلد الّشرؾ إىل بلد اإلسالـ -رْحو هللا تعاىل–فإذا قوؿ ادلصّنف 
 . نّو فريضةألسيأٌب إف شاء هللا ىذا االنتقاؿ 

 ؟ اذاػػػػػػػػػػػػػػػدل  -
–ألّف ادلسلم ال غلوز لو أف ينوي اإلقامة األبديّة ِف بالد الكفر أو الّشرؾ لقولو  - 

أو كما قاؿ عليو الّصالة  )ال ترتاءى انر مسلم وانر مشرؾ( -صّلى هللا عليو وسّلم
 والّسالـ.

 رة فريضةاالنتقاؿ من بلد الّشرؾ إىل بلد اإلسالـ واذلج -رْحو هللا تعاىل–قاؿ الّشيخ 
أي واجبة على ىذه األّمة من بلد الّشرؾ إىل بلد اإلسالـ فال ينوي ادلسلم اإلقامة ِف 

بالد الكفر،فال ينوي ادلسلم اإلقامة األبديّة، أّما أف ينوي اإلقامة لوقت تتيّسر فيو أموره 
ولو أو لتجارة أو ضلو ذلك كدعوة إىل اإلسالـ وإىل الّسّنة الّنبويّة فال مانع من ذلك 

طالت ادلّدة ماداـ أّف النّػّية ِف ذلك عدـ اإلقامة األبديّة ونعين ِبإلقامة األبديّة أف ينوي 
اإلقامة ِف بالد الكفر إىل أف ؽلوت وال يُفّكر أف يرجع إىل بالد اإلسالـ إاّل من ِبب 
أو زيرة األىل واألقارب فال شّك أّف ىذا زلّرـ لألدلّة ولكن اإلقامة لتجارة أو تعليم 

 دعوة أو ضلو ذلك فال مانع منها. 
وكذا من كاف انوي اإلقامة األبديّة ٍبّ علم احلكم ال نقوؿ لو انتقل بٌن يـو وليلة ولكن 
انظر إىل ما يتيّسر معك وما يكوف لك فيو سعة ِف أمرؾ ٍبّ انتقل بعد ذلك وال تنوي 

 اإلقامة األبديّة.
يعين ال  إىل أف تقـو الّساعة - أي اذلجرة- قيةوىي ِب -رْحو هللا تعاىل–ا قاؿ الّشيخ إذً 
 سقط ال غلوز دلسلم أف يسكن ِف بالد الكفر بنّية اإلقامة األبديّة.ت

 ِفيمَ  قَالُوا أَنُفِسِهمْ  ظَاِلِمي اْلَماَلِئَكةُ  تَػَوفَّاُىمُ  الَِّذينَ  ِإفَّ ﴿ والّدليل قولو تعاىل:  :قاؿ 
يعين ىؤالء الّذين ظلموا أنفسهم وىم  ﴾ٜٚ﴿ اأْلَْرضِ  ِف  ُمْسَتْضَعِفٌنَ  ُكنَّا قَاُلواۖ   ُكنُتمْ 

كوهنم حاؿ   ول يهاجروا فتوفّتهم ادلالئكة أانس من أىل مّكة أسلموا أو تكّلموا ِبإلسالـ
 ؟ كيف ظلموا أنفسهمظادلي أنفسهم  
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كة ل يهاجروا ول ينووا اذلجرة من بالد الّشرؾ بل ظّلوا ِف بالد الكفر فتقوؿ ذلم ادلالئ 
ُتمْ  ﴿موِّنة حلاذلم   ؟ دلاذا ل تاجروا ؟ دلاذا فعلتهم ىذا األمر ﴾ ِفيَم ُكنػْ

أبنّنا كنّا مستضعفٌن ِف األرض يعين ما عندان قدرة، نعجز عن اذلجرة  جواهبم فيكوف  -
 . وال تتوّفر لنا األمور

كونوا لكن ىل ىذه األسباب حٌن ذكروىا كانوا صادقٌن فيها؟ قاؿ أىل الّتفسًن ل ي 
ذلا فلم يكونوا مستضعفٌن وكانت صادقٌن فيها بل ىي رلّرد أعذار واىية ال حقيقة 

 م القدرة على اذلجرة فلم يهاجروا.عندى
لذلك مّر معنا ِف التّنبيو الّسابق أّف ىذه اذلجرة إظّلا تكوف بال ضرر وىذه اذلجرة دلن  

جع فال يدخل ِف ىذه األدلّة لذلك نوى اإلقامة األبديّة أّما من نوى اإلقامة دلّدة ٍبّ ير 
فهذا عتاب ذلم و ىذا  ﴾ ِفيَها فَػتُػَهاِجُروا َواِسَعةً  اللَّػوِ  َأْرضُ  َتُكنْ  َألَْ  ﴿تقوؿ ادلالئكة ذلم 

استفهاـ ادلراد بو أف يعرتفوا أّف أرض هللا واسعة و ل يهاجروا لذلك تُػُوعِّدوا ِبلعقاب 
أّف ىؤالء الّذين ل يهاجروا ال عذر ذلم فأخرب  أي؛فأولئك مأواىم جهّنم و ساءت مصًنا 

أبّف مأواىم جهّنم و ساءت مصًنا أي أّف جهّنم ىي بئس ادلصًن  -عّز و جلّ -هللا 
وُتوّعد َمن ترؾ اذلجرة مع قدرتو  توّعد هبذا العقاب فرتؾ اذلجرة دلَن كاف قادرا عليها  

 . كبًنة من كبائر الّذنوب
 اذلجرة ترؾ سبق كما ولكن الذنوب كبائر من كبًنة عليها قادراً  كاف دلن اذلجرة فرتؾ
 أمر ،وإلٕناـ حاجة لقضاء مقيماً  كاف من ؛أما األبدية اإلقامة انويً  كاف دلن

 ىذه ؛ألف النصوص ىذه ِف يدخل ال ؛فإنو ذلك ضلو أو، دعوة أو، ْنارة أو، ؛كالتعليم
 ينوي ال أو، اإلسالـ بالد إىل الرجوع ينوي ؛ال أبدية إقامةً  أقاـ من ذنب ِف النصوص
 .  اإلسالـ بالد إىل االنتقاؿ
 الذين: يعين﴾ اْلُمْسَتْضَعِفٌَن  ِإالَّ ﴿  : فقاؿ يعذروف من – وجل عز – هللا ذكر لذلك
 من صغاراً  ؛يعين ولداان أو، نساءً  أو، رجاالً  كانوا سواءٌ  االنتقاؿ عن عجزٌ  فيهم ىم

 إىل الشرؾ بالد من االنتقاؿ يستطيعوف ال ؛يعين حيلة يستطيعوف ال والبنات، األبناء
 ﴾ َسِبياًل  يَػْهَتُدوفَ  َواَل ﴿ ذلك ضلو أو، والقوة القدرة لعدـ أو، النفقة ،لعدـ اإلسالـ بالد
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 فَُأولَػِٰئكَ  ﴿ اإلسالـ بالد إىل ويصلوف الكفر بالد من ؼلرجوف كيف يعرفوف ال: يعين
ُهمْ  يَػْعُفوَ  َأف اللَّػوُ  َعَسى  حقاً  االنتقاؿ يستطيع وال، حقاً  مستضعفاً  كاف من: يعين ﴾ َعنػْ
 ﴾ َغُفورًا َعُفو ا اللَّػوُ  وََكافَ  ﴿ األمر ىذا ؛عن عنو وِبلعف وعده – وجل عز – هللا ؛فإف
 عن والتجاوز ِبلعفو – وتعاىل سبحانو – متصف– وجل عز – هللا أف ؛أي

 . والزالت ذنوبلل غفرةادل كثًن: أي غفوراً – وتعاىل سبحانو– وأنو، السيئات
 ظهران بٌن أقاـ من كل ِف عامةً  اآلية ىذه نزلت)  –تعاىل هللا رْحو – كثًن ابن قاؿ

 خطأ يفهموف الناس بعض ألف، أبدية إقامة أقاـ: أي أقاـ من كل ِف ؛وقولو ( ادلشركٌن
 حاالً  يهاجر أف غلب وأنوُ ،  العذاب هبذا متوعد الكفر بالد ِف سكن من كل ؛أف
 على قادرٌ  وىو: ؛قاؿ األبدية اإلقامة نوى من ِف أتت األدلة ؛وإظلا خطأ وىذا، االً ح

 وبنص ِبإلمجاع حراماً  مرتكباً ، لنفسو ظالٌ  فهو الدين إقامة من متمكناً  وليس، اذلجرة
 . انتهى اآلية ىذه
 َواِسَعةٌ  َأْرِضي ِإفَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  يَ  ﴿ : تعاىل وقولو – تعاىل هللا رْحو – الشيخ قاؿ

يَ   ﴾ فَاْعُبُدوفِ  فَِإيَّ
 ِب ءامنوا ؛الذين - وجل عز –  ادلوحدين للمؤمنٌن – وجل عز – هللا من نداءٌ  ىذا
 دير ِف مقيموف ؛ولكنهم ديناً  اإلسالـ وهبذا، نبياً  وسلم عليو هللا صلى وّنحمد،  رِبً 

﴾ آَمُنوا الَِّذينَ  ِعَباِديَ  يَ ﴿  اخلطاب هبذا مخاطبه – وجل عز – ؛فا يهاجروا ل الكفر
 َأْرِضي ِإفَّ  ﴿ الذنوب كبائر من كبًنة ىي ؛إظلا  كفراً  الكفر دير ِف اإلقامة فليست؛

 هللا فأرضي الكفر بالد ِف فأنتم األرض ىذه ِف وأوجدتكم، خلقناكم أان: يعين ﴾ َواِسَعةٌ 
 ِف ؛دلا أبدية إقامة الكفر بالد ِف تقيموا الو ، لكم تيسر إف انتقلوا مكاف أي ؛ِف واسعة
 العبادة يل أظهروا:  أي ﴾ فَاْعُبُدوفِ  فَِإيَّيَ ﴿  ودنياكم، دينكم ِف عليكم ضرر من ذلك
 .    الواسعة أرضي ِف
 ل ّنكة كانوا الذين ادلسلمٌن ِف اآلية ىذه نزوؿ سبب – تعاىل هللا رْحو – البغوي قاؿ

 اترؾ أف ؛فأفاد اإلؽلاف ِبسم فناداىم مؤمنوف أهنم:  ؛ّنعىن اإلؽلاف ِبسم انداىم، يُهاجُروا
 .                    اإلؽلاف انقص مؤمن، عاص لكنو بكافر ليس عليو وجبت بعدما اذلجرة



 

8  

 

 عليو هللا صلى- قولو السنة من اذلجرة على والدليل – تعاىل هللا رْحو– الشيخ قاؿ ٍب
 . " التوبةُ  تنقطع حت اذلجرةُ  تنقطع ال" :  -وسلم
 
 ال" :  -وسلم عليو هللا صلى- قولو ؛وأما اذلجرة استمرار على السنة من دليل فهذا 

 وأما، مكة فتح بعد اإلسالـ دار ومن، مكة من ىجرة ال:  ؛أي"  الفتح بعد ىجرة
 .  مستمرة فهي اإلسالـ بالد إىل الكفر بالد من اذلجرة
 اذلجرة أف على دليل ؛وىذا"  اذلجرة تنقطع ال:"  موسل عليو هللا صلى عليو قاؿ ولذلك
 حت اذلجرة تنقطع ؛فال مستطيعاً  كاف دلن يسقط ال اذلجرة ؛وجوب وواجبة مفروضة
 الوقت ذلك جاء ؛فإذا التائب توبة فيو تقبل ال وقتٌ  أيٌب حت:  يعين ؛ التوبة تنقطع
 بالد ِف أقاـ الذي دلسلما انتقاؿ ينفع ال ؛فحينها مغرهبا من الشمس طلعت إذا ؛وىو
 . ىجرتو تنفعو ال مغرهبا من الشمس طلوع بعد أبدية إقامةً  الكفر
 اذا؟ػػػػػػػػػػػػػػدل -

 حت التوبة تنقطع وال:"  وسلم عليو هللا صلى فقاؿ؛ انقطعت قد حينها التوبة ألف - 
 طلوع قبل الكفر بالد من انتقل إذا العبد من مقبولة ؛فالتوبة " مغرهبا من الشمس تطلع

 . مغرهبا من الشمس
 كما بٌن ىذا العلماء .، واجبة اذلجرة وىذه

النتقاؿ من بالد الكفر إىل بالد اإلسالـ وال دلسلم يسعى بكل جهده و استطاعتو لفا
ينوي اإلقامة ىناؾ ،واالنتقاؿ إىل بالد اإلسالـ ىنا أيضا ننبو على قضية وىي أف بعض 

قد يقولوا إن ِف بالد الكفر مراتح وال يضيق  للصواب-ىداان هللا و إيىم  -ادلسلمٌن 
أنوي الرجوع  علي وأما ِف بالد ادلسلمٌن فهناؾ بعض األمور الت تضايقين فلذلك أان ال

 إىل بالد ادلسلمٌن .
 : ؤالءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفنقوؿ ذل -
امة األبدية ِف بالد اإلق اعلموا أف اذلجرة واجبة ،ال غلوز لك أف تنوي أوال:  -

 الكفر .
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أف نقوؿ لك ي أخي إف بالد ادلسلمٌن على كل ما فيها من تضييق ِف نظرؾ أو  َثنيا:
  .سوء معاملة ِف نظرؾ ،فإف ىذه أمور أىوف من الشرؾ والكفر الذي ِف بالد الكفر

 أنت تعلم اإلسالـ وتعلم شيء منو ولكن أبنائك ومن بعدىم قد يتطبعوف بطباع َثلثا:
أىل الكفر ،بل وقد يتدينوف بدينهم فينتقلوف من اإلسالـ إىل الكفر و أنت ال تدري فال 

 .شك أف ىذه شبهة شيطانية 
عليك أف تنوي الرجوع إىل بالد ادلسلمٌن وأف تريب أبنائك وأجيالك على اإلسالـ ِف 

ويعلق نفسو  -عز وجل  -بالد ادلسلمٌن ،فإف الدنيا زائلة وفانية والعبد يعلق قلبو ِب 
ِبآلخرة فإف احلياة اآلخرة ذلي احليواف ؛أي ذلي دار احلياة احلقيقية ىذا معىن احليواف أي 
دار احلياة احلقيقة ،أما الدنيا فيها ادلنغصات ال النعم ال تدـو فيها ادلرض فيها احلوادث 

كفر وأىل وادلصائب ،اإلنساف ما أيمن الدنيا زائلة ،فال تتعلق هبا ،وال تظن أف أىل ال
ك وتغيًن دينك ىم الشرؾ ىم خًن لك من ادلسلمٌن ،فإهنم ؼلدعوؾ وىم على فتنت

 حريصوف بال شك .
الرجوع إىل  تنوي اإلقامة ِف بالد الكفر وانوِ فاحذر ي عبد هللا من ىذه الشبهة ،فال 

بالد ادلسلمٌن على قدر استطاعتك ال يكلف هللا نفسا إال وسعها وإف شاء هللا ما دمت 
ِف ىذا األمر  -صلى هللا عليو وسلم  -انوي للخًن وما دمت انوي لطاعة هللا ورسولو 

كما دلت النصوص الشرعية يعٌن   -عز وجل  -،فأبشر ِبخلًن والتوفيق من هللا ،فإف هللا 
 .  العبد على مراده ِف فعل الطاعة إبذف هللا تعاىل

دينة أمر ببقية شرائع اإلسالـ مثل فلما استقر ِف ادل -رْحو هللا تعاىل  -قاؿ الشيخ 
الزكاة والصـو واحلج واآلذاف واجلهاد واألمر ِبدلعروؼ والنهي عن ادلنكر وغًن ذلك من 

دلا ىاجر من مكة إىل ادلدينة  -صلى هللا عليو وسلم  -أف النب  - شرائع اإلسالـ
إىل ادلدينة فواجا فعند انتقالو من مكة لتوحيد ودخل الناس ِف ىذا الدين أوانتشر ا

 ببقية شرائع اإلسالـ . -عز وجل  -واستقر ِبدلدينة أمره هللا 
الزكاة فرضت ِف مكة ولكن أنصبتها ومقاديرىا وما يتعلق هبا ِف ادلدينة وكذا الصـو 

  واحلج واآلذاف واجلهاد واألمر ِبدلعروؼ والنهي عن ادلنكر وغًن ذلك من شرائع اإلسالـ
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مر ِبدلعروؼ وينهى عن أي يُقيم األحكاـ وأي - كةأخذ على ىذا عشر سنٌن ِف م
 . حينما استقر ِف ادلدينة؛ىذه الواجبات واألحكاـ ِف ادلدينة  يويؤدادلنكر 

 
 -على التوحيد ،وكما سبق أف النب  -عليو الصالة والسالـ  -وِف مكة كاف يركز  

يد ،ودلا يُقاؿ أنو ِف منذ أف بُعث إىل أف لقي ربو كاف يقرر التوح -صلى هللا عليو وسلم 
عشر سنٌن إىل األحكاـ والشرائع  مكة ثالثة عشر سنة يدعو إىل التوحيد ،وِف ادلدينة

فنقوؿ إف ِف مكة كاف ىناؾ الكفار فكاف ػلاججهم ِبلتوحيد ،أما ادلدينة ىناؾ أىل ؛
كاف أيمر ِبلتوحيد وػلذر   -صلى هللا عليو وسلم  -اإلسالـ ولكن مع إسالمهم إال أنو 

من الشرؾ ،وحديث أيب واقد الليثي حينما ذكر أهنم كانوا حدَثء عهد إبسالـ فطلبوا 
صلى هللا عليو  -أف غلعل ذلم ذات أنواط فقاؿ  -صلى هللا عليو وسلم  -من النب 
 ا كما ذلم آذلة"بنوا إسرائيل دلوسى اجعل لنا إذل " هللا أكرب لقد قلتم كما قاؿ -وسلم 

التوحيد وعلمهم أف طلبهم ولو ل يكونوا ينووف  -يو وسلم صلى هللا عل -،فعلمهم 
وىذا ِبدلدينة بعد صلى هللا عليو وسلم  -الشرؾ إال أف طلبهم ىذا خطأ ،فأنكر عليهم 

 ىجرتو من مكة  .
 

"لعنة هللا على  -صلى هللا عليو وسلم  -وكذا أيضا كما مر معنا مرارا وتكرارا قولو 
عليو الصالة والسالـ  -وىذا قبل موتو أنبيائهم مساجد"  اليهود والنصارى أنذوا قبور

 ودينو ِبؽ -صلوات هللا وسالمو عليو  -و توِف  : أخذ على ىذا عشر سنٌن .قاؿ  -
غ ىذا الدين بالغا اتما كامال ال نقص فيو بعد أف بلَّ -صلى هللا عليو وسلم  -" توِف 
 "أال ىل بلغت اللهم فاشهد"يقوؿ ِف حجة الوداع  -صلى هللا عليو وسلم  -،وكاف 

 إال  –عليو الصالة والسالـ  -،فما مات  -عليو الصالة والسالـ  -ويكرر ىذا 
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 َأْكَمْلتُ  اْليَػْوـَ  ﴿ قاؿ كما- وجل عز- وهللا بو - وجل عز- هللا أمره ما مجيع بلغ وقد
ـَ اإْلِ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَمِت  َعَلْيُكمْ  َوَإْٔنَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ   صلى- ودينو ( ٗ)﴾ٖ﴿ ِديًنا ْساَل
 . ِبؽ دين -وسلم عليو هللا

 ؟ اذاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل-

 والعلماء) رسوؿ وال بعده نب فال والرسل  -والسالـ الصالة عليو- نبياءاأل آخر ألنو-
 . احلق إىل ويهدوهنم الناس يسوسوف (االنبياء ورثة

 ويعملوف يعلموف الذين العلماء ىم احلق علماء ىم سابقا معنا مر كما العلماء ولكن 
 . األمة سلف عليو كاف وما والسنة ِبلكتاب هللا من ونور تقوى على

 ال ظاىرين احلق على أمت من طائفة تزاؿ "ال ِبؽ -وسلم عليو هللا صلى- فدينو
 ِبقية يستل فهي السابقة األديف ِنالؼ وىذا خذذلم من وال " خالفهم من يضرىم
 عليو هللا صلى- والنب خاصة قوامهمأ إىل يرسلوف سبق فيما واألنبياء منسوخة ألهنا
 عليو هللا صلى- الثقلٌن ىلإ أرسل اجلن وإىل الناس إىل  كافة الناس إىل أرسل-وسلم
 الناس يعرؼ ال حت رضاأل من رفعو " – وجل عز- هللا يشاء أف إىل ِبؽ فدينو -وسلم
 ."  اخللق شرار على الساعة تقـو ٍب هللا هللا ةكلم إال دينهم من

 حذرىا إال شر وال عليو األمة دؿ إال خًن ال، دينو وىذا -تعاىل هللا رْحو- الشيخ يقوؿ
 فيما اخلًن كل فاخلًن؛ يقصر ل -وسلم عليو هللا صلى- فالنب الدين لو هللا فأكمل عنو
 عليو هللا صلى- أمره خالف فيما الشر كل والشر -وسلم عليو هللا صلى- النب بو جاء
 – وسلم

                                                           
 (
4
 (3سورة انمائدة ) (
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 حقا كاف إال قبلي نب يكن ل)  قاؿ أنو –وسلم عليو هللا صلى- النب عن احلديث وِف
 ( ذلم يعلمو ما شر- ؼلوفهم يعين- وينذرىم ذلم يعلمو ما خًن على أمتو يدؿ أف عليو
 وما -وسلم عليو هللا صلى- النب مات ما يقولوف الصحابة من وغًنه الدرداء أبو وكاف
 . علما منو لنا وذكر إال جناحيو يقلب طائر من

 يعلمو ما خًن على دلنا -وسلم عليو هللا صلى- النب إف يقولوف الصحابة كاف وأيضا 
 . ذلك ِف الصحابة عن آَثر ِف يعلمو ما شر من وحذران

 عنو حذرىا إال شر وال عليو األمة دؿ إال خًن وال:  -تعاىل هللا رْحو- الشيخ قاؿ 
 . الدين لو هللا فأكمل

 لشبهة ورد عظيمة فائدة وفيو بديع بياف -تعاىلهللا  رْحو- الشيخ من ىذا -
 ؟ ىو ما ِبطل وعمل

 أتٌب من ي أنت، زيدة إىل ُناجة لسنا كامل فديننا وادَثت والضالالت للبدع رد ىو 
 -وسلم عليو هللا صلى- لنبا بو جاء ّنا تكتفي أال  هللا إىل هبا وتتقرب البدعة بتلك

 ؟ - وسلم عليو هللا صلى- النب بو ماجاء طبقت ىل- 

 ىذه إف؛ جديدة بدعة وتبتدع فتحدث للعمل فراغ عندؾ بقي أو وقت عندؾ وبقي
 عليو هللا صلى- النب منها حذران الت موراأل من وىي الشر من ىي وادَثت البدع
 كالـ الكالـ أصدؽ فإف قوؿ من يكثر -وسلم عليو هللا صلى- النب كاف فقد- وسلم
 كل- زلدَثتا األمور وشر زلمد ىدى اذلدى وخًن -والدين الطريقة- اذلدى وخًن هللا
 . األمور شر من ىو جديد زلدث -جديد سلرتع أمر
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- النب قاؿ ما ىلإ امسع ال نقوؿ للناس خًن فيو ولكن جديد أمر ىذا قائل يقوؿ قد
 عليو هللا صلى -النب ( بدعة زلدثة وكل زلدَثتا موراأل وشر) -وسلم عليو هللا صلى
 البدعة ىذه قائل يقوؿ قد بدع أبهنا ادَثت مجيع على ادَثت على حكم -وسلم
 وكل)  قاؿ -وسلم عليو هللا صلى- النب قاؿ ما ىلإ امسع لو نقوؿ ليهاإ ػلتاجوف الناس
 عن وضالؿ اضلراؼ البدع بل البدع ِف خًن ال أبدا خًن فيها بدعة ِف ما ( ضاللة بدعة

 : هللا أمة ي قوال لك وأقوؿ هللا عبد ي قوال لك أقوؿ وأان ادلستقيم الصراط

صلى هللا عليو -فعلنا وطبقنا ما جاء بو النب  ننا إذاأ -ِبرؾ هللا فيكم-علموا مجيعا ا
 . انأجور  مثل األجرمن  –صلى هللا عليو وسلم –كاف لو   ؛من خًن -وسلم

 . ِبلبدع اشتغلنا و البدعة فعلنا إذا و

 أنٍب . بل نؤجر ال:  أوالً  فإننا -

 البدع . ىذه من جرٍ أ أي -سلم و عليو هللا صلى- للنب يصل ال:  َثنياً   -

 و جراأل وصوؿ من طريقٍ  قطّاع البدع أىل إف"  اجلوزية القيم ابن يقوؿ لذلك و 
 و عليو هللا صلى- النب ضلب كنا فإذا  -وسلم عليو هللا صلى- النب إىل "الثواب
 ؟ البدع ِف نقع ىل ؟ البدع نفعل ىل -سلم

  ليصل ىديو نتبع و سنتو نتبع -سلم و عليو هللا صلى- النب ضلب كنا إذا ال، -

 نطبق حٌن نعملو الذي الثواب مجيع و أجوران مجيع -وسلم عليو هللا صلى- للنب
 . -سلم و عليو هللا صلى- سنتو
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 ىناؾ يقوؿ من لكن و عليو األمة دؿَّ  إال خًن ال لنا قاؿ تعاىل هللا رْحو لشيخا لذلك
 و البدع ِف نفع ال ال، نقوؿ لألمة، نفع فيها و خًن فيها زلدَثت و بدع أمور يعين

 .ادَثت
 هللا صلى- يقوؿ الضالالت، و دعبال من كلها ادَثت فإف منو حذرىا إال شر وال
 .  ( رد فهو أمران عليو ليس عمالً  عمل من : ) -سلم و عليو
 

 .  سبق كماكلها ؟ البدع برد نقوؿ دلاذا دلاذا،  -
 

 مالك اإلماـ لذلك و كامل، الدين أبف نقوؿ ألننا الدين بو هللا فأكمل الشيخ قاؿٍب 
  ؟ يقوؿ ماذا اذلجرة دار إماـ تعاىل هللا رْحو
 ِنيانة "ِبخليانة -سلم و عليو هللا صلى- النب اتم فقد بدعة ابتدع من" يقوؿ -

  ماذا؟
 أكمل فقد اخليانة، من -سلم و عليو هللا صلى- حاشاه و الدين، كل يبلغ ل أبنو -

 .-ٓسػلَّم وَ  َعَليوِ  اللَ  َصػلَّى- بو أخرب و الدين مجيع
 احلق  . عن االضلراؼ و النفس ىوى و الشيطاف ذلك إظلا و 

 

 و األمور، زلدَثت و البدع من احذروا، احذروا، احذروا هللا مةأ ي و هللا عباد لذلك و
 الضالؿ إىل تقود و شر البدع فإف تفلحوا، -ٓسػلَّم وَ  َعَليوِ  اللَ  َصػلَّى- نبيكم سنة الزموا

 . احلق عن االضلراؼ و
 و هللا ػلبو ما مجيع و التوحيد عليو دذّلا الذي اخلًن و : -تعاىل هللا رْحو- الشيخ قاؿ

 . يرضاه
 و األقواؿ من يرضاه و هللا ػلبو ما لكل عجام اسم العبادة فإف العبادة، ىذه يعين

 فيها تّوفر إذا إال عبادة تسمى ال العبادة ىذه ولكن الباطنة  و الظاىرة األعماؿ
 : شرطاف



 

15  

 

 عدـ و الريء عدـ و الشرؾ عدـ من -َجػػلْ  و َعػزَّ -  اإلخالص : األوؿ الشرط
 َعػزَّ - هللا من نطلب ،-َجػػلْ  و َعػزَّ -  العمل إظلا نيا،الد ألجل العمل عدـ و السمعة

 .الثواب -َجػػلْ  و
 خالؼ على عمل فمن ،-ٓسػلَّم وَ  َعَليوِ  اللَ  َصػلَّى- النب لسّنة ادلتابعة : الثان الشرط و

 منو . يقبل ال -ٓسػلَّم وَ  َعلَيوِ  اللَ  َصػلَّى- النب سّنة
 ؟  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلدليا ما  -
 ( رد فهو أمران عليو ليس عمالً  عمل من ):  -ٓسػلَّم وَ  َعَليوِ  اللَ  َصػلَّى- قولو
 .(   رد فهو منو ليس ما ىذا ديننا ِف أحدث من و )
 
 التوحيد -عليو األمة دؿَّ  أي - عليو دذّلا الذي اخلًن و: -تعاىل هللا رْحو- الشيخ قاؿ
 ؟ بو جاء من يرضاه و هللا ػلبو ما ،يرضاه و هللا ػلبو ما مجيع و
 ِإف ُقلْ  ﴿ ( ٘)﴾ٚ﴿ فَانتَػُهوا َعْنوُ  نَػَهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسوؿُ  آاَتُكمُ  َوَما ﴿ الرسوؿ -

 من ) -ٓسػلَّم وَ  َعَليوِ  اللَ  َصػلَّى- يقوؿ ( ٙ)﴾ٖٔ﴿ اللَّػوُ  ػُلِْبْبُكمُ  فَاتَِّبُعوِن  اللَّػوَ  ٓنُِب وفَ  ُكنُتمْ 
 . (هللا عصى فقد عصان ومن هللا أطاع فقد أطاعين
 و أيِبه و هللا يكرىو ما مجيع و الشرؾ منو حذرىا الذي والشر:  -تعاىل هللا رْحو- قاؿ
 تّوعد و -َجػػلْ  و َعػزَّ - هللا حّرمو قد الشرؾإف ف ِبلشرؾ، يتعلق ما بياف معنا مرَّ  قد

 ادلغفرة عدـ و النار ِف اخللود األكرب شرؾال على أو الكفر على ؽلوتوف الذين أصحابو
- النب بٌّن  أمر فكل الشر، من أنو شك ال -ػػلْ جَ و  َعػزَّ - هللا يكرىو ما مجيع و ذلم،
 فعلها للمسلم غلوز ال الت األمور من أنو و ارمات من أنو -ٓسػلَّم وَ  َعَليوِ  اللَ  َصػلَّى
 عليهم . شر فهو
 وَ  َعَليوِ  اللَ  َصػلَّى- رسولو و -وَجػػلْ  َعػزَّ - هللا أف هللا بدع ي تتيقن أف البد لذلك و 

 ي عليك الراجح الضرر أو اخلالص الضرر من فيو دلا حرمو فإظلا أمراً  حّرـ إذا -ٓسػلَّم
 ارمات األمور ِف الشر و الشر كل بل خًن، فيو لك زلّرماً  أمراً  أف تظن فال هللا، عبد
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 أف األمر، ىذا على نفسو يعود أف للمسلم ينبغي لذلك و الشرؾ، ارمات أعظم و
 .اّرمة األمور ِف الشر أف و الشرؾ ِف الشر أف يعلم
 اللَ  َصػلَّى- خصائصو من ىذا و- كافة الناس إىل هللا بعثو : تعاىل هللا رْحو الشيخ قاؿ
 تقـو أف إىل بعده من و عصره ِف كاف من إىل كافة، الناس إىل هللا أرسلو -ٓسػلَّم وَ  َعَليوِ 

 الساعة .
 أمة من لست أان يقوؿ أحد أيٌب الف مجيعا، ذلم -ٓسػلَّم وَ  َعَليوِ  اللَ  َصػلَّى- رسوؿ ىو 

 العلماء يقولوف أمة زلمد قسماف :و  زلمد
 
وإف ل يؤمنوا بو، إنك ستأٌب -صلى هللا عليو وسلم-أمة دعوة أي الذين بلغتهم دعوتو  

 أوؿ ما تدعوىم إليو . ل كتاب فليكنقوماً أى
 

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

 

 قوؿ و أيضاً بعثو إىل اجلن أ -بعثو هللا إىل الناس كافة :-رْحو هللا تعاىل-قاؿ الشيخ 
 ﴿:  س قاؿ و الدليل قولو تعاىلعتو على مجيع الثقلٌن اجلن و اإلنرتض هللا طاو افقاؿ 
يًعا ِإلَْيُكمْ  اللَّػوِ  َرُسوؿُ  ِإِنّ  النَّاسُ  أَيػ َها يَ  ُقلْ  و ىذا واضح ِف الداللة،  ( ٚ)﴾ٛ٘ٔ﴿ مجَِ

 َوَإْٔنَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَػْوـَ  ﴿﴿ :و كّمل هللا بو الدين، و الدليل قولو تعاىل: قاؿ 
ـَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَمِت  َعَلْيُكمْ  ْساَل بياف واضح و  -عّز وجل-فهذا من هللا  ﴾ِديًنا  اإْلِ

إٔنّو علينا و أنو رضي ىذا الدين ذلذه  -عّز وجل-إعالـٌ أبف الدين قد اكتمل ،و أف هللا 
ْساَل  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  ﴿األمة، و ِف قولو تعاىل :  رٌد على اجلماعات و على  ﴾ ِديًنا ـَ اإْلِ

 -صلى هللا عليو و سلم-األحزاب و على كل صاحب دعوة ال توافق دعوة النب 
ىؤالء يقولوف ضلن ندعوا الناس ِف ىذا العصر بطريقة جديدة ،حلاجة الناس فنقوؿ ذلم 

ـَ ِديًنا َوَرِضيُت لَ  ﴿ يقوؿ : -عز و جل-هللا  ْساَل  .  ﴾ُكُم اإْلِ

                                                           
 (358 (األعراف سورة(5) 
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  الـ ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسما اإل-
عّز و -و ىديو و طريقتو وما جاء بو عن هللا -صلى هللا عليو و سلم-ىو سنة النب  

فليس اليـو بدين،  افهو اليـو دين، و مال يكن يومئذ دين افما كاف يومئذ دين -جل
 أبهنم ، و إف مّسوا أنفسهمةمّسوا أنفسهم ِبلدعافلذلك الشيطاف يغوي ىؤالء و إف 

مبلغٌن عن هللا، فإف كل من ل يسلك الطريق النبوي و اذلدي النبوي و ما كاف عليو 
 اضلرؼ. سلف األمة ِف الدعوة إىل هللا  فإنو ضل و

ل ىا ِف كِف السورة العظيمة الت نقرؤ  -وجلعّز -إىل قولو  و لذلك انظروا عباد هللا 
 الَِّذينَ  ِصَراطَ ﴾ ٙ﴿ اْلُمْسَتِقيمَ  الصَِّراطَ  اْىِدانَ ﴿ صالة  كل  صالة ،بل ِف كل ركعة من

صلى هللا -أي صراط زلمد  ﴾ َعَلْيِهمْ  أَنْػَعْمتَ  الَِّذينَ  ِصَراطَ  ﴿ ( ٛ)﴾ٚ﴿ َعَلْيِهمْ  أَنْػَعْمتَ 
وما كاف عليو أصحابو الكراـ ،غًن ادلغضوب عليهم غًن طريقة اليهود  -عليو وسلم

لفوه وعملوا ِنالفو ،وال الضالٌن أي النصارى الذين عملوا الذين علموا احلق فخا
أبىوائهم ول يعملوا بعلم فتزىدوا وتقشفوا ولكن ضلوا واضلرفوا ،إذ ل يعملوا ِبلعلم 

،ولذلك قاؿ سفياف: من ضل من علماء ىذه األمة أشبو اليهود ،ألنو عمل ِنالؼ ما 
ال شك أهنا -لى هللا عليو وسلم ص-علم ،وىذه الدعوات الت تعمل ِنالؼ ىدي النب 

أشبهت اليهود الذين عملوا ِنالؼ ما علموا وحرفوا وبدلوا ،ومن ضل من عباد ىذه 
 ى الذين عبدوا هللا على غًن علم .األمة أشبو النصار 

﴿ قاؿ -عز وجل -هللا بٌن ىذا األمر بياان واضحا ،إًذا -رْحو هللا تعاىل-الشيخ  فإًذا
 َواَل  َعَلْيِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغًْنِ  َعَلْيِهمْ  أَنْػَعْمتَ  الَِّذينَ  ِصَراطَ ﴾ ٙ﴿ ْلُمْسَتِقيمَ ا الصَِّراطَ  اْىِدانَ 

-فاحذر ي عبد هللا من طريق اليهود ،ومن طريق النصارى فإف النب  ﴾ٚ﴿ الضَّالٌِّنَ 
 قد حذران من سلوؾ طريقتهم . -وسلمصلى هللا عليو 

 
   : قولو تعاىل -صلى هللا عليو وسلم-يل على موتو والدل: -رْحو هللا تعاىل-قاؿ الشيخ 

صلى هللا عليو -،إنك ميت خطاب للنب  ( ٜ)﴾ٖٓ﴿ مَّيُِّتوفَ  َوِإنػَُّهم َميِّتٌ  ِإنَّكَ  ﴿
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صلى -لنا ضلن أف زلمدا و  -صلى هللا عليو وسلم-عالـ لو فهذا من هللا إخبار وإ-وسلم
و وقد مات  -ليو الصالة والسالـع-بشر لن ؼللد ِف األرض سيموت  -هللا عليو وسلم
 .  -رضي هللا عنهم-دفنو أصحابو 

صلى هللا عليو -فالنب صلى هللا عليو وسلم ؽلوت ،فال غلوز دلسلم يعتقد أف النب 
ِف تلك الليلة  حيا موجودا ،كما يعتقد أصحاب ادلوالد أنو ػلضر ولو احلضرة -وسلم

 وأنو ػلضر عندىم .
ِف  قد مات ودفن-صلى هللا عليو وسلم-ء ،فإف النب فال شك أف ىذا كذب وافرتا

 . -عليو الصالة والسالـ-قربه 
،وإهنم ميتوف يعين  -عليو الصالة والسالـ-وقد بلغ ىذا الدين وأكملو أكمل بياف 

ىذا  اسنموت وسنجازى على أعمالنا ولذلك على العبد وعليك ي أمة هللا أف تتذكر 
لد فيها لن نعي  فيها أبدا ،بل سيأٌب يـو ظلوت فيو وهللا األمر ؛أننا ِف ىذه احلياة لن طل

أعلم هبذا اليـو ،فليكن كل واحد منا مستعدا ذلذا اليـو وتلك الساعة وإذا متنا فلن 
 . اا فشر وإف شرً  اا فخًن النا ،إف خًنً ظلوت وينتهي األمر ،بل سنبعث وصلازى على أعم

أف  -وتعاىل سبحانو-سن عملو وأسألويكم شلّن حوإ أف غلعلين -عز وجل-أسأؿ هللا 
 يبعدان عمن ساء عملو .

 : قولو تعاىل -صلى هللا عليو وسلم-: والدليل على موتو -رْحو هللا تعاىل-قاؿ الشيخ 
 ﴾ٖٔ﴿ َٔنَْتِصُموفَ  رَبُِّكمْ  ِعندَ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  ِإنَُّكمْ  ٍبَّ ﴾ ٖٓ﴿ مَّيُِّتوفَ  َوِإنػَُّهم َميِّتٌ  ِإنَّكَ  ﴿

ي فيما حصلت أ ﴾ٖٔ﴿ َٔنَْتِصُموفَ  رَبُِّكمْ  ِعندَ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  ِإنَُّكمْ  ٍبَّ  ﴿ قولو تعاىل فمعىن
 بعملو كل وغلازى ؿفيو ادلنازعة وفيما حصل فيو اخلالؼ فيفصل بينكم ُنكمو العاد

: القدسي احلديث ِف كما قاؿ -وجل عز– هللا فإف الظال من ويقتص للمظلـو وينتصر
 . ( تظادلوا فال زلرما بينكم وجعلتو نفسي على الظلم حرمت إن اديعب ي) 
 تراِب فيصًنوف ؽلوتوف ال ؛يعين يبعثوف ماتوا إذا والناس: -تعاىل هللا رْحو- الشيخ قاؿ

 نفخة -السالـ عليو– إسرافيل ينفخ دلا ادلوت بعد البعث ىناؾ ،ولكن ادلسألة وتنتهي
 . ىمقبور  من ويبعثوف الناس ػلٍن البعث
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َها ﴿ :تعاىل قولو والدليل قاؿ َها نُِعيدُُكمْ  َوِفيَها َخَلْقَناُكمْ  ِمنػْ  ُأْخَرىٰ  اَترَةً  طُلْرُِجُكمْ  َوِمنػْ
َها﴿: تعاىل فقولو ( ٓٔ)﴾٘٘﴿  خلق -وجل عز– فا األرض من أي ﴾ َخَلْقَناُكمْ  ِمنػْ
 ِف األرض ىذه ِف ندفن متنا إذا األرض ِف أي ﴾ نُِعيدُُكمْ  َوِفيَها ﴿، تراب من آدـ أِبان

َها﴿ ، القبور  اَترَةً  طُلْرُِجُكمْ  ﴿تراِب صرًب أف بعد طلرجكم األرض من أي﴾ طُلْرُِجُكمْ  َوِمنػْ
 َواللَُّ  ﴿: تعاىل وقولو قاؿ الفصل ليـو وضليا قبوران من ،فنبعث أخرى مرة يعين ﴾ ُأْخَرى
 بعد البعث على دليل فهذا ﴾ِإْخَراجاً  َوؼُلْرُِجُكمْ  ِفيَها مْ يُِعيدُكُ  ٍبَّ *  نَػَبااتً  اأْلَْرضِ  ِمنَ  أَنْػبَػَتُكمْ 
 ِف  َما َولِلَِّ ﴿:تعاىل قولو ،والدليل أبعماذلم ورلزيوف زلاسبوف البعث وبعد: قاؿ ادلوت

 ِِبحْلُْسىَن  واَأْحَسنُ  الَِّذينَ  َوغَلِْزيَ  َعِمُلوا ّنَا َأَساُءوا الَِّذينَ  لَِيْجِزيَ  اأْلَْرضِ  ِف  َوَما السََّماَواتِ 
﴿ٖٔ﴾(ٔٔ )  

 

 أبعمالنا؟ ورلزيوف زلاسبوف البعث بعد أف الكالـ ىذا ادلصنف يقوؿ اذاػػػػػػػػػػػػػػػػدل -
  يقوؿ؟ دلاذا

 يظلم ال حت الكالـ ىذا يقوؿ اليـو لذلك مستعدين نكوف حت الكالـ ىذا يقوؿ-
 عز– هللا معصية نتقي ،وأف الناس ظلم نتقي ،وأف بعضا بعضنا يؤذي وال بعضا بعضنا
 ادلنهيات عن نبتعد وأف شرعية وأوامر واجبات من الطاعات نفعل ،وأف -وجل

 َمنْ ﴿:-وجل عز– هللا ،يقوؿ نعملو أمر كل على ورلزيوف زلاسبوف ،ألننا وارمات
 قولو ،وأيضا عملو مجيع على ػلاسب ادلرء أف على دليل فهذا ﴾ ِبوِ  غُلْزَ  ُسوًءا يَػْعَملْ 
ًرا َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  يَػْعَملْ  نْ َفمَ  ﴿:تعاىل  . ﴾ يَػَرهُ  َشر ا َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  يَػْعَملْ  َوَمنْ *  يَػَرهُ  َخيػْ
 سبق كما ﴾السََّماَواتِ  ِف  َما َولِلَِّ  ﴿:تعاىل قولو والدليل: -تعاىل هللا رْحو– الشيخ يقوؿ
 ركن اآلخر ـ،واليو  اآلخر اليـو ِف يكوف البعث ألف كفر ثِبلبع كذب ومن: قاؿ ،ٍب
 كافر فهذا ادلوت بعد نبعث لن إننا وقاؿ ِبلبعث وكذب كفر فمن اإلؽلاف أركاف من
  ل؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدليما  –
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َعُثوا َلنْ  َأفْ  َكَفُروا الَِّذينَ  زََعمَ  ﴿: تعاىل قولو - َعُثنَّ  َوَريبِّ  بَػَلى ُقلْ  يُػبػْ  ّنَا لَتُػنَػبػَُّؤفَّ  ٍبَّ  لَتُػبػْ
 ِبلقرآف مكذب فإنو بو وكذب البعث أنكر ،فمن ﴾ َيِسًنٌ  اللَِّ  َعَلى َوَذِلكَ  َعِمْلُتمْ 

 . -وسلم عليو هللا صلى– النب بسنة ومكذب
 عز– وهللا ِبلبعث بتكذيبهم كفروا الكفار فهؤالء ِبلضرورة الدين من معلوما أمرا وأنكر
 اليـو يعرؼ ما ،ولذلك البعث اأنكرو  الكفار أف القرآف ِف مواضع ِف لنا ذكر -وجل
 .كفار أبهنم العلم أىل من وغًنه -عليو هللا رْحة– ِبز بن الشيخ أفت قد البعث ُنزب
 ِبخلًن مبشرين؛ ومنذرين مبشرين الرسل مجيع هللا وأرسل: -تعاىل هللا رْحو– الشيخ قاؿ

 ريب تصلوا– الرسل أرسل -وجل عز– فا والتهديد ِبلتخويف ،ومنذرين والثواب
 هللا طاع دلن والثواب ِبخلًن ؛مبشرين ومنذرين مبشرين أرسلهم -مجيعا عليهم وسالمو
- بو أشرؾ أو كفر ومن عصاه دلن ِبلنار ،ومنذرين -وجل عز– هللا وحد دلن وِبجلنة
 . -وتعاىل سبحانو

 َيُكوفَ  لَِئالَّ  ينَ َوُمْنِذرِ  ُمَبشِّرِينَ  ُرُسالً  ﴿:تعاىل قولو والدليل: -تعاىل هللا رْحو- الشيخ قاؿ
 العذر قطع قد الرسل إبرساؿ -وجل عز– ،فا﴾الر ُسلِ  بَػْعدَ  ُحجَّةٌ  اللَِّ  َعَلى لِلنَّاسِ 
 عز– هللا فإف تبلغو ل من ،وأما -وسلم عليو هللا صلى– الرسوؿ دعوة بلغتو عمن
ِبٌنَ  ُكنَّا َوَما ﴿: يقوؿ -وجل َعثَ  َحتَّ  ُمَعذِّ  الذين الفرتة أىل من الءوىؤ  ﴾ َرُسوالً  نَػبػْ

 . -وسلم عليو هللا صلى– النب دعوة تبلغهم ل الذين ،أعين القيامة يـو تحنوفؽلُ 
 ِف الشرؾ حدث ادلَّ  -السالـ عليو– نوح الرسل أوؿ أي نوح وأوذلم: -هللا رْحو- قاؿ
 ،ويبٌن الشرؾ عقوبة من فينذرىم شرؾ ىذا أف لقومو ليبٌن -وجل عز- هللا أرسلو قومو
  -وسلم عليو هللا صلى- زلمد  وآخرىم قاؿ التوحيد ذلم
  ؟ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلدليا ما -
َنا ِإانَّ ﴿ -تعاىل قولو- نوح أوذلم أف على والدليل: قاؿ- َنا َكَما ِإلَْيكَ  َأْوَحيػْ  نُوحٍ  ِإىَلٰ  َأْوَحيػْ

  ( ٕٔ)﴾ٖٙٔ﴿ بَػْعِدهِ  ِمن َوالنَِّبيٌِّنَ 
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 أي -والسالـ الصالة عليهما- زلمد إىل نوح من رسوالً  إليها هللا بعث أمة وكل:  قاؿ
  -والسالـ الصالة عليهم- والرسل األنبياء ،ومجيع وزلمد نوح على
 ﴿ : تعاىل قولو ،والدليل الطاغوت عبادة عن وينهاىم وحده هللا بعبادة أيمرىم: قاؿ
 َوَلَقدْ ﴿ ، ( ٖٔ)﴾ٖٙ﴿اُغوَت الطَّ  َواْجَتِنُبوا اللَّػوَ  اْعُبُدوا َأفِ  رَُّسواًل  أُمَّةٍ  ُكلِّ  ِف  بَػَعثْػَنا َوَلَقدْ 
 .  إليهم ،رسوال رسوال قـو كل ِف أمة كل ِف أرسلنا أي ﴾أُمٍَّة  ُكلِّ  ِف  بَػَعثْػَنا
 ؟فقط  هللا يعبدوف ؟ فقط هللا عبادة إىل ؟ يدعوهنم ماذا وإىل ؟ ذلم يقولوف ماذا
 أف -سبق كما- ،فلذلك والكفر واآلذلة األصناـ عن ،ابتعدوا الطاغوت ؛واجتنبوا ال-

 الشرؾ اجتناب من أيضا ،البد الشرؾ عن للنهي أيضا مستلـز وِبلتوحيد ِبلعبادة األمر
  منو ،والرباءة

 -وجل عز- هللا غًن لوىيةأب ،وكفر  لأللوىية إقرار فيها: هللا إال إلو وال
 
 اف،واإلؽل ِبلطاغوت الكفر العباد مجيع على هللا وافرتض : -تعاىل هللا رْحو- الشيخ قاؿ
 .ِب

 وعلى ، ادلسلمٌن مجيع ،على العباد مجيع على -وجل عز- هللا أوجب ّنعىن:  افرتض
 سبحانو- بو واإلؽلاف ِبلطاغوت يكفروا أف -وجل عز- هللا عليهم ،أوجب الناس مجيع
 وال بكفر ،وليست حق الطواغيت ىذه ،ويعتربوا ِب يؤمنوا أف فقط ،فليس -وتعاىل
 . خطأ ؛ىذا منها مانع
 ؟ الطاغوت ما -
 ما الطاغوت: -هللا رْحو- القيم ابن قاؿ، الطاغوت معىن ؛مبينا -هللا رْحو- الشيخ قاؿ
 .مطاع أو متبوع أو معبود من حده العبد بو ْناوز

 

  متبوع ،أو العبادة أنواع أبي -وجل عز- هللا مع معبود من حده العبد بو ْناوز ما فكل
 والشرؾ والضالؿ الكفر إىل يدعوف ،الذين ءالسو  علماء يتبعوف الذين مثل يعين

 . ذلك وضلو والسحرة الكهنة وكذلك
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  -وجل عز- هللا أحل ما ٓنرمي ،أو هللا حـر ما ٓنليل ِف يطاع يعين  مطاع أو
 العبد فيو جاوز ما أف على الشرعية النصوص دلت الت الثالث الطواغيت ىي وىذه
 . طاغوت ىو مطاع أو متبوع أو معبود ِف حده
 هبذه اتصف من ،كل ثالث أو اثناف أو واحد ليس ؛يعين كثًنوف والطواغيت: قاؿ ٍب

 .األمر هبذا يوصف فإنو ذكرىا سبق الت الصفات
 ،ومن راض وىو عبد ،ومن هللا لعنو إبليس:  مخسة ورؤوسهم كثًنوف والطواغيت: قاؿ
 هللا أنزؿ ما بغًن حكم ،ومن الغيب علم من شيئا ادعى ،ومن نفسو عبادة إىل الناس دعا
 . الطواغيت رؤوس أو اخلمسة الطواغيت ىي ؛ىذه
 . اخلمسة ىذه إىل مرجعها ويعين وأظهرىا أبرزىا ّنعين رؤوس كوهنا ومعىن
 اجلنة من وطرده لعنو -وجل عز- هللا وأف ،وشره ،وطاغوتيتو حالو يعلم وكلنا فإبليس
 .رجيم ملعوف فهو القيامة يـو األليم ِبلعقاب وتوعده
 ينكر ال ،ّنعىن بذلك راض وىو الناس يعبده الذي الشخص يعين راض وىو عبد ومن

 والرسل األنبياء ،لذلك الطواغيت من غلعلو ذلم ،فإقراره ىميقر  بل منهم يتربأ ،وال عليهم
 .ىؤالء من يتربؤوف وادلالئكة
 .نفسو عبادة إىل الناس دعا من الطواغيت من : والثالث
 من الناس ولكن نفسو عبادة إىل يدعوا ال قبلو الذي ،أف قبلو يوالذ ىذا بٌن والفرؽ

رضاه ف راض وىو العبادات من أنواع لو فيصرفوف الربوبية صفات يكسبونو لو تعظيمهم
كما فعل فرعوف وأما الثالث ىذا فهو يدعو الناس إىل عبادة نفسو  سبب ِف كونو طاغوات 

 َما ﴿وقاؿ ( ٗٔ)﴾ٕٗ﴿ اأْلَْعَلىٰ  رَب ُكمُ  َأانَ ﴿  حٌن قاؿ عبادة نفسوإىل  دعا الناسحٌن 
 ؛ الطواغيتوأيضا من  (  ٘ٔ)﴾ٖٛ﴿ َغًْنِي ِإلَٰػوٍ  مِّنْ  َلُكم َعِلْمتُ 
 ﴿ -وجل عز- ِب خاصٌ  الغيب علم فإف الغيب علم من شيًئا ادعى من:  الرابع وىو

 السََّماَواتِ  ِف  َمن يَػْعَلمُ  الَّ  ُقل﴿ ( ٙٔ)﴾ٜ٘﴿ ُىوَ  ِإالَّ  يَػْعَلُمَها اَل  اْلَغْيبِ  َمَفاِتحُ  َوِعنَدهُ 
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 فمن والشهادة الغيب عال ىو -وجل عز -فا ( ٚٔ)﴾٘ٙ﴿ اللَّػوُ  ِإالَّ  اْلَغْيبَ  َواأْلَْرضِ 
 . الطواغيت من أنو شك فال الغيب علم ادعى

 أو الوضعية القوانٌن حكَّم من؛ هللا أنزؿ ما بغًن حكم من الطواغيت من : واخلامس 
 ّنَا ػَلُْكم لَّْ  َوَمن﴿ -وجل عز- هللا قاؿ كما طاغوت فهو شرع من ليست الت اجلاىلية

 أف بينوا العلماء أف نبٌن أف بد ال ىنا ولكن( ٛٔ)﴾ٗٗ﴿ اْلَكاِفُروفَ  ُىمُ  فَُأولَػِٰئكَ  اللَّػوُ  أَنَزؿَ 
 : قسمٌن على هللا أنزؿ ما بغًن احلكم

 

 . ادللة من سلرج كفر: األوؿ القسم-
 . كفر فهذا هللا حكم من أفضل هللا أنزؿ ما بغًن احلكم أف اعتقد نم:  األوؿ

 ،من كفر ىذا هللا حلكم مساوٍ  هللا أنزؿ ما غًن حكم أف اعتقد من : الثانية والصورة
 ىذا كفر أيًضا فهذا هللا أنزؿ ّنا احلكم مثل جائز هللا أنزؿ ما غًنب كماحل أف اعتقد
 ز األوؿ القسم

 

 وأنو الواجب ىو هللا حكم أبف مقر وىو هللا أنزؿ ما بغًن حكم من : الثان القسم أما-
 عباس ابن ذلك قاؿ كما ادللة من ؼلرج ال كفر دوف كفر فهذا أفضل هللا حكم وأف آٍب
 . -وسلم عليو هللا صلى- هللا رسوؿ صحابة مجيع وعن- عنهما هللا رضي-
 أنزؿ ما بغًن حكم من وىو اخلامس الطاغوت ىذا ذكر حٌن -تعاىل هللا رْحو- فالشيخ 

  جائز أو مساوٍ  أو أفضل هللا أنزؿ ما غًن حكم أف معتقًدا يعين هللا
ينِ  ِف  ِإْكَراهَ  اَل  ﴿:تعاىل قولو والدليل قاؿ َ  َقدۖ   الدِّ  َيْكُفرْ  َفَمنۖ   اْلَغيِّ  ِمنَ  الر ْشدُ  تػَّبَػٌنَّ

 -وجل عز- فا ( ٜٔ)﴾ٕٙ٘﴿ اْلُوثْػَقىٰ  ْلُعْرَوةِ ِبِ  اْسَتْمَسكَ  فَػَقدِ  ِِبللَّػوِ  َويُػْؤِمن ِِبلطَّاُغوتِ 
ينِ  ِف  ِإْكَراهَ  اَل ﴿ أنو بٌن  فإف فليكفر يكفر أف أراد ومن فليسلم يسلم أف أراد من ﴾الدِّ

 فاجلزية أىب فإف اإلسالـ إىل يدعى فإنو كفر من ولكن فعليها كفر وإف فلنفسو أسلم
 هللا ولذلك نفسو يضر نفسو على فكفره رالكف اختار ومن األمر ويل مع فالقتاؿ أىب فإف
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ينِ  ِف  ِإْكَراهَ  اَل ﴿  قاؿ-وجل عز-  على الناس كرهيُ  فال واضح ،احلق ظاىر الدين ﴾الدِّ
 . الدين ىذا ِف الدخوؿ
 ىذا ِف ويدخلوف يسلموا الكتاب أىل ومن الكفار من كثًنًا أف هللا ُنمد نرى وضلن
 رسالتو وأف -وسلم عليو هللا صلى- زلمد نانبي نبوة صدؽ على األدلة من وىذا الدين
 . -وجل عز- هللا عند من

ينِ  ِف  ِإْكَراهَ  اَل ﴿  اآلية ىذه ِف ليس ولكن  ؼلتار أف ولو يرتد أف لو ادلسلم أف ﴾الدِّ
 ادلسلم أف يقوؿ الذي السويداف طارؽ ،ومنهم والضالؿ البدع أىل يقوؿ كما النصرانية

 . يكفر أف اخليار لو
 .ال نقوؿ  -

 يسلم أف قبل الكفر اختار إف ولكن الردة حكم عليو فيقاـ مرتد فهو كفر ٍب أسلم إذا 
 عليو هللا صلى- النب حديث فإف اإلسالـ ِف دخل إف وأما اإلسالـ على نكرىو ال فإننا
 . ( فاقتلوه دينو بدؿ من ) جًدا واضح-وسلم
 ِبطل ىذا ِبلكفر اخليار لو ًمامسل كاف من أف الدين ِف إكراه ال ِبآلية ادلراد ليس فإًذا
 . القوؿ من
ينِ  ِف  ِإْكَراهَ  اَل ﴿ : قاؿ َ  َقدۖ   الدِّ  واإلسالـ الضالؿ من احلق أي﴾ اْلَغيِّ  ِمنَ  الر ْشدُ  تػَّبَػٌنَّ
 منف ﴾ اْلُوثْػَقىٰ  ِِبْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  فَػَقدِ  ِِبللَّػوِ  َويُػْؤِمن ِِبلطَّاُغوتِ  َيْكُفرْ  َفَمن  ﴿، الكفر من

 . ِبلتوحيد استمسك أي الوثقى ِبلعروة استمسك فقد ِب ويؤمن ِبلطاغوت يكفر
  ؟  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم -
 . ِبلطاغوت وكفر ِب توحيد ِب ويؤمن ِبلطاغوت يكفر -

 .  هللا إال إلو ال معىن ىو وىذا:  تعاىل هللا رْحو الشيخ قاؿ 
 ؟ إليو ادلشار ىذا ىو ما  -
 . هللا إال إلو ال معىن ىو ِبلطاغوت والكفر ِب اإلؽلاف  -

 " اإلسالـ األمر رأس"  احلديث وِف ،قاؿ ِب إؽلاف هللا ،إال ِبلطاغوت كفر إلو ال
 عليو هللا صلى- ،فالرسوؿ أعاله وىو الدين رأس ىو اإلسالـ أف احلديث ومعىن
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 األركاف وبقية ِبلشهادتٌن يقع نامع مر كما واإلسالـ اإلسالـ األمر رأس:  يقوؿ -وسلم
  االستسالـىو  اإلسالـ أف معنا ومر اإلسالـ أركاف -تعاىل هللا رْحو- الشيخ ذكر  دلا
 . وأىلو الشرؾ من والرباءة واخللوص ِبلطاعة لو واالنقياد ِبلتوحيد - وجل عز-

 الدين اىذ عمود مكانتها ذلا الصالة أف أي الصالة وعموده قاؿ اإلسالـ ىو فهذا
 هبا ؼلل ال أف ادلسلم على واجبات مفروضات اخلمس والصلوات مكانتها وذلا الصالة
 ( الصالة ترؾ الكفر أو والشرؾ الرجل بٌن ) -وسلم عليو هللا صلى-- النب يقوؿ
  ( كفر فقد تركها فمن الصالة وبينهم بيننا الذي العهد ) -وسلم عليو هللا صلى- وقاؿ
 الصالة ترؾ من وأما وجوهبا غلهل ال مثلو كاف إف كفر فقد ةالصال وجوب أنكر فمن
 . بكفره ػلكم ال من ومنهم يكفره من منهم قوالف السنة فألىل وتكاساًل  تاوانً 
 أف احلرص كل ػلرص أف للمرء ينبغي كفر وعدـ كفر فيها يقاؿ مسألةً  إف هللا عباد
 وػلافظ وواجباتا وبشروطها اهناوأبرك أوقاتا ِف الصالة فيؤدي ادلسائل ىذه مثل غلتنب
 تاوانً  اتركها يكفر ال أبنو العلم أىلبعض  قاؿ ولو الصالة أداء عن يتكاسل وال عليهن
 . وكساًل 
 عليو هللا صلى- النب فإف الصلوات ىذه على ػلافظ أف ادلسلم على الواجب فإف

 صلح صلحت فإف؛ الصالة عملو من  ادلرء عليو ػلاسب ما أوؿ أف أخرب قد - وسلم
 آخره إىل تطوع؟ من ىل لو قيل فسدت وإف عملو سائر  فسد فسدت وإف عملو سائر
 .  -والسالـ الصالة- عليو قاؿ كما أو

 وأرفعو أعاله يعين - سنامو وذروة)  قاؿ الصالة وعموده يقوؿ احلديث ىنا فإًذا
 ( . هللا سبيل ِف اجلهاد - الدين ىذا سناـ فذروة أعاله البعًن من والسناـ

 من كل ليس وأف هللا سبيل ِف يكوف الذي اجلهاد ىو ما القريب ِبألمس معنا مر وقد
 . هللا سبيل ِف رلاىد أنو هللا سبيل ِف غلاىد أنو ادعى

 اجلماعات من وغًنىم الشريعة وأنصار القاعدة وتنظيم والنصرة داع  أف وبيَّنا 
 من ليسوا شيء ِف اإلسالـ من سوالي اجلماعات من وغًنىم ادلسلحة اجلهادية كالسلفية
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 هللا صلى- النب بو جاء عما ادلتفرقة الشيطاف سبل ِف ىم بل شيء ِف الشرعي اجلهاد
 . بريء منو اإلسالـ لألبريء والقتل والتفجًن فالتكفًن -وسلم عليو

 ىذا رأس وأنو اإلسالـ أعلية على للداللة احلديث هبذا ختم - تعاىل هللا رْحو- والشيخ
 ِف اجلهاد أعلية على وِبلداللة الدين ىذا عمود أبهنا الصالة أعلية على وللداللة دينال

 . سنامو ذروة وأنو هللا سبيل
 أف وىو مهًما أمًرا نعلم أف أيًضا  فينبغي هللا سبيل ِف اجلهاد الشيخ ذكر إذا وأيًضا 

 الشيطاف وجهاد النفس جهاد أيًضا ىناؾ األعداء بقتاؿ فقط ليس هللا سبيل ِف اجلهاد
 وجل عز- هللا بطاعة إبلزامها النفس جهاد على ضلرص أف فينبغي اخلارجي العدو وجهاد

 أمران الذي االستعداد من ىذا فإف ويسخطها - وجل عز- هللا يغضب عما وإبعادىا -
ةٍ  مِّن اْسَتطَْعُتم مَّا ذَلُم َوَأِعد وا ﴿ بو -وجل عز - هللا  ( ٕٓ)﴾ٓٙ﴿ ْيلِ اخلَْ  رَِِّبطِ  َوِمن قُػوَّ
 وجل عز- هللا طاعة على تذيبها وإىل النفس جهاد إىل قبلو ػلتاج ِبلسالح اجلهاد فإف
 نقاتل كيف إذ والذنوب وادلعاصي والكفر الشرؾ عن وإبعادىا ذلك على وتربيتها -

 . الداخلي العدو على نتغلب ول اخلارجي العدو
 الناس بعض فإًذا األربع اجلهاد أنواع دلعادا زاد ِف -تعاىل هللا رْحو- القيم ابن ذكر وقد
 وْندىم السنة على أنفسهم غلاىدوا ل ىؤالء ْند لذا العدو قتاؿ إال اجلهاد من يفهم ال

 َنهاد يفلحوا فكيف أنفسهم َنهاد يفلحوا ل فهؤالء ادلنكرات وِف الضالالت ِف يقعوف
 صلى- النب لسنة خالفةادل األمور وعلى والضالالت البدع على نراىم وىؤالء غًنىم
 .- وسلم عليو هللا
 وصحبو آلو وعلى زلمد نبينا على اللهم وصل أعلم وهللا  -تعاىل هللا رْحو- الشيخ قاؿ

 ومسلمة مسلم كل إليها ػلتاج مهمة مفيدة عظيمة رسالة وىي ىذه رسالتو ختم  وسلم
 . أمجعٌن وصحبو آلو وعلى -وسلم عليو هللا صلى- النب على ِبلصالة
- وأسألو علينا حجة ال لنا حجة يكوف وأف مسعنا ّنا ينفعنا أف- وجل عز- هللا أسأؿ

 ِف -وجل عز- هللا شاء وإف الصاحل والعمل النافع العلم يرزقنا أف- وتعاىل سبحانو

                                                           
 (
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 ادلتعلقة األمور بعض ذكر مع الثالثة لألصوؿ كاملة مراجعة ىناؾ ستكوف القادـ اللقاء
 . الرسالة هبذه
 والسنة التوحيد أىل من غلعلنا وأف احلق على الثبات ولكم يل -جل عز- هللا أسأؿ

 . عنهما والذابٌن ذلك إىل الداعٌن
     العادلٌن رب  واحلمد أمجعٌن وصحبو آلو وعلى زلمد نبينا على وسلم هللا وصلى

 
 

 
 
 
 


