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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ... أما بعد:  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

  –  (العراق)عىل بالد الرافدين    –أخزاها اهلل   –فإن تسلط مجع من دول الكفر برئاسة أمريكا  

وهو بالء جسيم يستدعي من املسلمني عامة وأبناء   ،يف هذه األزمان يؤمل كل مسلم   –أعتقها اهلل  

ويتطلب منهم أيضًا رؤية األمور بعقل  ،ة أن يرجعوا إىل اهلل لريفع عنهم هذا الضيمالعراق خاص

فأرض العراق تعج بالفتن واهلرج واملرج ليس من   ،سديد بعيد النظر ال بعاطفة ومحاسة مفرطة

 :دول الكفر فحسب بل من طائفتني مفسدتني

املصاحلة واملوافقة مع أمريكا    فقد استغلت الرافضة األحداث فمدت يد  :الرافضة  /األوىل  

اجلديدة العراقية  للدول  الرئاسة  منها  جماالت  عدة  يف  متكينهم  إىل  هذا  أدى  اجليش و   ،مما 

باسم حماولة    العسكري املدنيني  السنة ال سيام  أهل  أذية  املجال هلم يف  األمن )ففتح   ،(استتباب 

ا الدولة  لتقلد زمام  يومًا بعد يوم  أسأل اهلل أن خييب   –جلديدة من كل جهة  واآلن هم يف تقدم 

 . -ظنهم 

التكفريي  /الثانية الزرقاوي  مصعب  أيب  أتباع  ومنهم  باملجاهدين:  أنفسهم   1املسمون 

 "زل محار العلم يف الطني    "الذي يف رسالته    ،الصاحب والصديق أليب حممد املقديس التكفريي

 . -رمحهام اهلل  –حممد بن صالح العثيمني  العزيز بن باز واإلمام كفر علامء السنة كاإلمام عبد

 

 

التوحيد   1 دولة  ملكا  فيه  كفر  للزرقاوي  كالم  النت  مواقع  يف  األيام  هذه  نرش  فهد    ( السعودية )وقد  اهلل   -امللك    -  رمحه 

  -وترحم عىل العويف قائد القاعدة التفجريية يف بالد التوحيد    ، وهدد بالد التوحيد السعودية  -حفظه اهلل    -وامللك عبداهلل  

لكن الغريب انخداع   ،وصدور مثل هذا من الزرقاوي ليس غريبًا فهو خريج مدرسة أيب حممد املقديس   .-عامله اهلل بعدله  

 . -  حرسها اهلل  -لألمن يف بالد التوحيد السعودية  بعض شبابنا به مع هتديده
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 : فهؤالء املسمون أنفسهم باملجاهدين قد رضوا أهل السنة أشد الرضر من أوجه

وأهلهااألول السنة  عىل  ففعاهلم حمسوبة  السنة  أهل  إىل  منتسبون  أهنم  به    ،:  ينادي  والذي 

 .اء السنةبل هم من أشد أعد  ،أهل السنة وعلامؤهم ليل هنار أهنم براء منهم

ويف هذا اليوم    ،: أهنم قد نالوا طلبة علم أهل السنة بالقتل واألذى ألهنم مل يوافقوهمالثاين

العراق  يف  السلفية  املكتبات  عىل  القائمني  هتديد  بخرب  وفجعني  العراقيني  إخواين  أحد  هاتفني 

 . عىل أيدي هؤالء التكفرييني

فصاروا بفعال   ،فرتض من هذه الدولة اجلديدةأهنم قد حرموا أهل السنة مكاهنم امل  الثالث:

الناس منزلة يف هذه الدولة اجلديدة ويف مؤخرة ركبها ومعلوم كم هلذا   ،هؤالء التكفرييني أقل 

 . من املفاسد

أنه بإفسادهم املسمى جهادًا أخروا استتباب األمن الذي ال يصح دين وال دنيا إال    الرابع:

 .معه

! قاتل اهلل اجلهل واحلامسة املفرطة كم ؟أم أين دينهم وخوفهم من اهلل أين عقوهلم؟!فيا ترى 

ونكبات  ويالت  من  األمة  قريب  ،جرت عىل  عام  بالدنا وغريها  هلم يف  باملصفقني  منهم   وكأين 

فرتى هؤالء املصفقني بعد   ،متربئون ؛ ألنه بدأ يظهر عوارهم وإفسادهم عالنية فرياه كل أحد

املنابر يستنكرون حني يف التج إننا ما أيدناهم يومًا    ، معات وعىل  قائلني  بل ويتلونون بلون آخر 

ومن نارصنا ليسوا كهؤالء   ،ومنهم من يقول: بىل أيدناهم لكنهم تغريوا  ،وإنام كنتم تظنون   ،ما

فعلوا مع   وما أكثر ما وقع هذا منهم بال اعتبار وال اتعاظ متامًا كام  ،.. بعد أال ينفع الندم.وهكذا

سنوات  عرش  من  أكثر  قبل  اجلزائرية  رمضاين   ، الثورة  عبداملالك  املجاهد  الشيخ  در  هلل  لكن 

ملا مجع كالم كبار احلركيني يف أحداث اجلزائر ووثقه وقارنه بام نتج بعد   –وفقه اهلل    –اجلزائري  

سامه   للغاية  نافع  كتاب  الرشعية  "يف  التطبيقات  بني  السياسة  يف  النظر  واالنفعاالت    مدارك 
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األلباين    "  احلامسية الدين  نارص  حممد  اإلمامان  له  اهلل  –وقدم  العباد    -رمحه   –وعبداملحسن 

اهلل   القوم  -حفظه  تالعب  حقيقة  ليعرف  ومطالعته  اقتنائه  إىل  فليبادر  يقتنه  مل  فال خيدع   ،فمن 

 .بخدعهم فيام يستقبل

م   منهم  ينربي  أن  العراقيني  األخوة  ألدعو  يف  وإين  الكتاب  هذا  غرار  عىل  كتابًا  يؤلف  ْن 

 . أحداث العراق ليعرف الناس مدى إفساد احلركيني

ثم إين ألدعو من تأخذهم احلامسة للدين والغرية عىل حمارم املسلمني ممن يتأهب للذهاب  

بزمام  وعواطفهم  محاستهم  يلجموا  وأن  يندفعوا  أالّ  الذهاب  عىل  غريه  حيرض  أو  العراق  إىل 

فهو من   ،ليعلموا أن رشع اهلل أحكم وأسلم وأحسن من آرائهم عىل أنفسهم واملسلمنيو  ،الرشع

اهلل   اْْل برُِي()عند  اللَّطِيُف  ُهو   و  ل ق   خ  ْن  م  ْعل ُم  ي  احلايل  ،أ ال  العراق  واقع  يف  ليتفكروا  ْن   ،ثم  وم 

احلرب  هذه  استمرار  من  العرا  ،املستفيد  حتكم  أن  تظنون  هل  العجب  هلل  حتكم فيا  حكومة  ق 

لكونه رافضيًا أو   ،بكتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم مع كون أكثر شعبه آبيًا حكم اهلل

كيف وقد انضم إىل ذلك    .أو ممن ينتسبون ألهل السنة وما أبعدهم عنها إال من رحم اهلل   ،بعثياً 

  .-أخزاها اهلل  –ضغوط الدول الكفرية كأمريكا 

أف عليكم  احفظوا  ،يقوافباهلل  وأنفسكم  مستأمنون    ،ولدمائكم  ونحن  واحدة  النفس  فإن 

ال قدر    –فو اهلل إن بقاء أمريكا حاكمة عىل العراق    ،فام هلا وللتجارب املهلكة هلا ولغريها  ،عليها

 فالسني يف بالد أمريكا   ،والواقع خري برهان وشاهد  ،عىل سوئه خري من تويل الرافضة هلا  –اهلل  

 !!  ؟قد مكن له يف عبادته ودعوته أكثر من السني يف بالد الرفض إيران  اأوروبو

 

 

 



 5 

 وأخريًا..

بعنوان   ألقيتها  الرسالة حمارضة  للعراق    "فإن أصل هذه  ْن  العدو    "م  وقت اشتداد حصار 

الفلوجة السعودية    ،الكافر األمريكي عىل  التوحيد   –وبحمد اهلل قد شاعت وانترشت يف بالد 

 .-محاها اهلل  –وكثري من بالد املسلمني  –حرسها اهلل 

فال بد أن تراعي الفرق يف    ،فإذا تبني أن أصلها حمارضة ملقاة ارجتاالً ال كتاب معد وحمرر

 .األسلوب بني الكتابة واإللقاء لذا أصلحت وحذفت ما أراه مناسباً 

السنة حتى وأن حييينا عىل  وأهلها  السنة  ينرص  أن  وفضله  بمنه  اهلل  راض    أسأل  نلقاه وهو 

 .عناَّ 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 هـ 1427

 عبدالعزيز بن ريس بن بجاد الريس 

 املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق 

www.islamancient.net 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 

أعاملنا من إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ   أنفسنا وسيئات  باهلل من رشور 

ال   أن  وأشهد  له  هادى  فال  يضلل  ومن  له  مضل  فال  اهلل  له إهيده  ال رشيك  وحده  اهلل  إال  له 

 عبده ورسوله. وأشهد أن حممداً 

 أما بعد:   

ليلة السبت اليوم الثامن من شهر شوال لعام مخس وعرشين وأربعامئة وألف من هجرة   ففي

ْن لكلمة بعنوان ) يفعليه وآله وصحبه وسلم أجتمع وإياكم صىل اهلل  النبي  لعراق(.م 

املسلم   ليؤمل  املسلمني  للكفار عىل  تعيشه األمة اإلسالمية من ضعف وهوان وتغلب  ما  إن 

حتيط بإخواننا    مؤملة  هذه األيام من أحداث   يفغاية األمل وحيزنه أشد احلزن ومن ذلك ما نعايشه  

ا  بالد  الرافدين  بالد  الكفار   لعراق.يف  وإفساد  تغلب  من  بإخواننا  حيوط  فيام  نظرت  إذا  وإنك 

الرضاعة يدعو ربه ومواله أن يرفع الرض عن   يباملسلمني هناك ال يسع املسلم إال أن يرفع كف

كلمته، فلله ما أخبثهم   دينه ويعيل  وغريهم وأن يعزّ   األمريكان إخوانه وأن هيلك الكافرين من  

رملوها وكم من   امرأةدار هدموها وكم من أرسة شتتوها وكم من  وأطغاهم وأظلمهم فكم من  

عجل اهلل   ذلك يتغطرسون بام لدهيم من قوة برشية  يفموه وهم  حطصبى يتموه وكم من مسجد  

 .بزواهلا وجعل العاقبة لإلسالم واملسلمني

من حديث أبى    البخاريوهذا أمل ومصاب عظيم وديننا كامل قد بني كل يشء وقد أخرج  

أنزل له    رة رىض اهلل عنه أنه صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم قال »ما أنزل اهلل من داء إالهري
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 ؟هو  دواء هذا الداء وهذا املصاب العظيم أتدرون ما  قد بني  ن رشعنا الكريم املحكمإو 2 «  شفاء

 عىل العبيد كام هو حق اهلل الذيوالقيام بدينه وعىل رأس ذلك القيام بالتوحيد   الرجوع إىل اهلل هإن

أكثر   يففانظر إىل الرشك!! جتد أنه خيم وغيم    ،الشيخان من حديث معاذ رىض اهلل عنه  هجخرّ 

و  املسلمني  تلبسوها وصارابالد  قد  املسلمني  البدع جتد  إىل  إذ  ديناً   تنظر  هبا.  اهلل  يدينون   اً هلم 

ْبُتْم  أ    }للدين كام قال اهلل جل وعال    ناهو بسبب ترك  مصابنا وبالؤنا ْد أ ص  ْتُكْم ُمِصيب ٌة ق  اب  مل َّا أ ص  و 

ِديرٌ   ق 
ٍ
ء ْ ىل  ُكلِّ يش  أ ْنُفِسُكْم إِنَّ اهللَّ  ع  ِعنِْد  ا ُقْل ُهو  ِمْن  ذ  أ نَّى ه  ُقْلُتْم  ا  ْيه  ِّ   }  {  ِمْثل  اُد يِف اْلرب  س  ر  اْلف  ظ ه 

ب ْت أ ْيِدي النَّاسِ  س  اْلب ْحِر باِم  ك   . {و 

 ( 450/  6)  كتابه اجلواب الصحيح  رمحه اهلل تعاىل يف 3بو العباس ابن تيمية * يقول اإلمام أ

أوجبت نقص إيامهنم ثم إذا تابوا بتكميل   ي]وحيث ظهر الكفار فإنام ذلك لذنوب املسلمني الت

قال تعاىل   ُكنْتُ   }إيامهنم نرصهم اهلل كام  إِْن  ْون   اأْل ْعل  أ ْنُتُم  و  ُنوا  ز  ْ ال حت  ِنُوا و  ال هت  ُمْؤِمننِي  و  وقال   {ْم 

ا ُقْل ُهو  ِمْن ِعنِْد أ ْنُفِسُكْم  } ذ  ا ُقْلُتْم أ نَّى ه  ْيه  ْبُتْم ِمْثل  ْد أ ص  ْتُكْم ُمِصيب ٌة ق  اب  مل َّا أ ص    {أ و 

القيم  ابن  العبد   (240/  2)كتابه مدارج السالكني  يف  -رمحه اهلل  -*قال اإلمام  ]فلو رجع 

تغاله بدفعه أجدى عليه وأنفع له من خصومة من جرى عىل يديه إىل السبب واملوجب لكان اش

ْبُتْم    }سلطه عىل نفسه بظلمه قال تعاىل  يفإنه وإن كان ظاملا فهو الذ ْد أ ص  ْتُكْم ُمِصيب ٌة ق  اب  مل َّا أ ص  أ و 

أ ْنُفِسُكْم   ِعنِْد  ِمْن  ُهو   ُقْل  ا  ذ  ه  أ نَّى  ُقْلُتْم  ا  ْيه  إنام هو   . فأخرب أن أذى عدوهم{ِمْثل  هلم وغلبته هلم 

تعاىل   اهلل  وقال  ثرِيٍ   }بسبب ظلمهم  ك  ْن  ع  ْعُفو  ي  و  أ ْيِديُكْم  ب ْت  س  ك  باِم   ف  ُمِصيب ٍة  ِمْن  ُكْم  اب  أ ص  ا  م   {و 

ـ   ا.ه

 

 . (5678)  كتاب الطب رقم  -البخاري   2

 -حفظه اهلل    –صالح الفوزان  قدم يل فيه شيخنا  "مهامت يف اجلهاد  "هذه النقوالت وأضعافها قد أوردهتا معزوة يف كتايب  3
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اللهفان   هكتاب  * وقال يف إنام هو ألهل    (182/  2)  إغاثة  الكامل  ]وكذلك النرص والتأييد 

ادُ   }اإليامن الكامل قال اهلل تعاىل   ُقوُم اأْل ْشه  ْوم  ي  ي  ْني ا و  نُوا يِف احْل ي اِة الدُّ ِذين  آم  الَّ ن ا و  ن نْرُصُ ُرُسل  ا ل   {إِنَّ

أ ْصب ُحوا ظ اِهِرين    }وقال تعاىل   ِهْم ف  ُدوِّ ىل  ع  نُوا ع  ِذين  آم  ا الَّ ْدن  أ يَّ فمن نقص إيامنه نقص نصيبه   {ف 

 ينفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه فإنام ه   بمصيبة يف  من النرص والتأييد وهلذا إذا أصيب العبد

 هـبذنوبه إما برتك واجب أو فعل حمرم وهو من نقص إيامنه[ ا.

ضعف   )إن  طائفة  فقالت  املسلمني  داء  تشخيص  أرادت  عندما  طوائف  عدة  ضلت  وقد 

يكذِّ  من  وأول  الظلمة  احلكام  تغلب  إىل  راجع  اهللاملسلمني  كتاب  هؤالء  تع  إذ  ب  اىل قال 

ْكِسُبون  } ي  اُنوا  ك  باِم   ب ْعضًا  الظَّاملنِِي   ب ْعض   يلِّ  ُنو  لِك   ذ  ك  الظاملني وىّل   اً إذ  {و  احلكام  وجل  عز  اهلل   

. فلام أخطأت  عقوبة منه عىل عباده الذين ظلموا أنفسهم بعدم قيامهم بدين اهلل سبحانه وتعاىل

ار ديدهنم وكالمهم صباح مساء هذه الطائفة وظنت أن ضعف املسلمني راجع إىل حكامهم ص

 احلكام.  يفهو 

]وتأمل حكمته تعاىل   .(178  –  2/177)  كتابه مفتاح دار السعادة  يفل اإلمام ابن القيم  قا

صور   يفأن جعل ملوك العباد وأمراءهم ووالهتم من جنس أعامهلم بل كأن أعامهلم ظهرت    يف

ا عدلت عليهم وإن جاروا جارت  والهتم وملوكهم فإن استقاموا استقامت ملوكهم وإن عدلو

لدهيم  اهلل  حقوق  منعوا  وإن  كذلك  فوالهتم  واْلديعة  املكر  فيهم  ظهر  وإن  ووالهتم  ملوكهم 

أخذوا ممن  وإن  احلق وبخلوا هبا عليهم  ماهلم عندهم من  ملوكهم ووالهتم  منعت  وبخلوا هبا 

قونه ورضبت عليهم معاملتهم أخذت منهم امللوك ما ال يستح  يفيستضعفونه ما ال يستحقونه  

فعامهلم  بالقوة  منهم  امللوك  يستخرجه  الضعيف  من  يستخرجونه  ما  وكل  والوظائف  املكوس 

احلكمة اإلهلية أن يوىل عىل األرشار الفجار إال من يكون من   يفصور أعامهلم وليس    يف ظهرت  

بت هلم جنسهم وملا كان الصدر األول خيار القرون وأبرها كانت والهتم كذلك فلام شابوا شي
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علينا   يوىل  أن  تأبى  اهلل  فحكمة  العزيز   يفالوالة  عبد  بن  وعمر  معاوية  مثل  األزمان  هذه  مثل 

األمرين  قدرهم وكل  قبلنا عىل  من  قدرنا ووالة  بل والتنا عىل  بكر وعمر  أبى  مثل  فضال عن 

 موجب احلكمة ومقتضاها[.

الراسخ يف اإلمام  هذا  كالم  إىل  و  انظر  باحلكمة  والناطق  وسنة العلم  اهلل  كتاب  من  البيان 

ن حكامنا هم من جنسنا وهم عقوبة لنا أ رسوله صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم كيف بني لنا ب

كنا   بحكام هذا هو جنسهم. هلل  فإن  علينا  يمن  اهلل  فإن  سائرين  املستقيم  الطريق  وعىل    طائعني 

باحلكامف املسلمني  مصاب  علق  خمط  فحسب  من  خا  ئفهو  وهو  مصيب  الطريق غري  عن  رج 

 املستقيم.

العدو وإىل أسلحة العدو وإىل خمططات    * وزعمت طائفة أن ضعف املسلمني راجع إىل قوة

الواقع   العدو فلذلك صاروا مشتغلني ليل هنار بتتبع أخبار العدو وبتتبع ما عنده من قوة فهذا يف

نظرت إىل    ذا وإنك إتتبع أخبار الكفار    انبنى عليه أمر آخر خطأ وهو  خطأ غري صحيحتشخيص  

وتعاىل يقول سبحانه  ربك  اهلل وجدت  ْيئاً   }  :كتاب  ش  ْيُدُهْم  ك  ُكْم  ي رُضُّ ال  تَُّقوا  ت  و  وا  ت ْصرِبُ إِْن   {و 

أعدائنا ال تنفعهم شيئا فهم يمكرون واهلل يمكر وهو خري   خمططات واهلل إن  فرجعنا إىل اهلل    فإذا

 املاكرين.

جتامع ولو  جتامعنا فصاروا يدعون الناس إىل االادم  طائفة إن ضعفنا راجع إىل ع  ت* وقال

السناعىل   فيدعون  العقائد  احلزيب  أن جيتمع   يختالف  الص  لالضا  ياحلرك  مع  اهلالك   ويفومع 

املسلمني ألهنم ظنوا أن ضعف وجتمع  فال ينظرون إال إىل كثرة    يالبدع  مع الرافيضو  لبالفاسد  

يبني   خطأ  وهذا  تفرقهم  إىل  راجع  اهلل  أ خطاملسلمني  كتاب  تعاىلكام  ه  إِْذ    }  :قال  ُحن نْيٍ  ْوم   ي  و 

ْيئًا   نُْكْم ش  ُتْغِن ع  ْم  ل  ف  ُتُكْم  ْثر  ب ْتُكْم ك  اهلل !! كانوا يوم حنني كثريين   إال   [ ال إله52]التوبة:    {أ ْعج 

 هم جب فذنب واحد كالعجب فرق صفذنب العُ   يفألهنم وقعوا    ؟ومع ذلك مل تنفعهم كثرهتم مل  
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بالرشك  لهمشم  دوبد وغرب    الذي!  ؟فكيف  اإلسالم  يفرشق  العامل  م  يبالد  اهلل ا  إال   ،رحم 

يف وباألخص  العراق خاصة  بالد  وىف  عامة  املسلمني  من ضعف  نعيشه  وما  هذا  بالد    فألجل 

الت وغريهم    يالفلوجة  الربيطانيني  من  وأعواهنم  األمريكان  من  الفجار  الكفرة  عليها  تسلط 

 املوضوع نفسه:  دخل يفأات قبل أن فأحب أن أقدم بمقدم

األوىل يف   املقدمة  مطلوب  أمر  الطلب  وجهاد  دفع  وجهاد  طلب  جهاد  نوعان:  اجلهاد    ـ 

إال  الرشعية  األحكام  بحسب  فرض عني  يكون  وأحيانا  كفاية  فرض  وهو  وله رشوطه  الرشع 

مل    ال  نيأن فيه  أطيل  أن  املسلمني يف   ؟أحب  يناشدون جهاد  ألن  الزمن ال  الطلب وإنام هم   هذا 

الثاين فالنوع  الدفع  باتفاق   يناشدون جهاد  الدفع واجب عىل األعيان  الدفع، وجهاد  هو جهاد 

كلام ف  رشعي  مجاع أهل العلم حكى اإلمجاع اإلمام ابن تيمية وغريه من أهل العلم فهو واجبإو

املسلمني أمجعني يف  املسلمني فيجب عىل  بلد من بالد  البلد    هجم عدو عىل  يقفوا جتاه تلك  أن 

معهم  يقفوا  أن  املسلمني  بالد  من  يليهم  من  عىل  فيجب  مستطيعني  يكونوا  مل  فإن  عدوهم 

معلق بالقدرة فمن مل تكن عنده   وجوبًا عينياً   هو واجب  يولكن !! اعلموا أن جهاد الدفع الذ

 4  اهلل تعاىلفيسقط عنهم هذا اجلهاد كام أشار إىل ذلك اإلمام ابن تيمية رمحه    ةوال استطاع  ةقدر

 يف  فقال-رمحه اهلل-شيخنا اإلمام حممد بن صالح العثيمني    ونص عىل ذلك وكرره وأعاده كثرياً 

]البد فيه من رشط وهو أن يكون عند املسلمني قدرة وقوة يستطيعون هبا  (:8/9)الرشح املمتع  

أنفسهم يف إقحام  فإن  قدرة  لدهيم  يكن  مل  فإن  إىل  القتال  بأنفسهم  إلقاء  مل  القتال  التهلكة وهلذا   

مكة ألهنم عاجزون ضعفاء فلام هاجروا   يوجب اهلل سبحانه وتعاىل عىل املسلمني القتال وهم يف 

وكوّ  املدينة  أُ إىل  شوكة  هلم  وصار  اإلسالمية  الدولة  هذا نوا  من  بد  فال  هذا  وعىل  بالقتال  مروا 

 

 . ( 1/172نقض التأسيس )  4
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ة لقول اهلل تعاىل را القدالرشط وإال سقط عنهم كسائر الواجبات ألن مجيع الواجبات يشرتط فيه

ا اْست ط ْعُتمْ } ُقوا اهللَّ  م  اتَّ ا}. ولقوله تعاىل {ف  ه  لُِّف اهللَُّ ن ْفسًا إاِلَّ ُوْسع    {ال ُيك 

املفتوح يف  وقال يف الباب  والثالثني يف  لقاء  الثالث  بعد    اللقاء  أربعة عرش  لعام  شهر صفر 

النب اهلل عليه  ياألربعامئة واأللف من هجرة  ] ال   صىل  تعاىل  اهلل  قال رمحه  وآله وصحبه وسلم 

مكة أن يقاتل  اجلهاد( واهلل مل يفرضه عىل نبيه وهو يف يجيب وال جيوز ونحن غري مستعدين له )أ

يف لنبيه  أذن  اهلل  وأن  الذ  املرشكني  العهد  ذاك  املرشكني  يعاهد  أن  احلديبية  تاله   يصلح  إذا 

منكم يعرف كيف كان صلح احلديبية حتى قال عمر   للمسلمني كثري  اإلنسان ظن أن فيه خذالناً 

 الدنية يف   يبن اْلطاب يا رسول اهلل ألسنا عىل احلق وعدونا عىل الباطل؟ قال: بىل قال: فلم نعط

شك أنه أفقه    ديننا فظن أن هذا خذالن ولكن الرسول صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم ما يف

أذن له يف رسول اهلل ولست عاصيه وهو نارصي« ثم   ل: »إينذلك وقا  من عمر وأن اهلل تعاىل 

عىل   اإلمام ابن عثيمني( وإن كان ظاهر الصلح خذالن للمسلمني وهذا يدلنا يا أخواين   يقال )أ

مسألة مهمة وهى قوة ثقة املؤمن بربه املهم أنه جيب عىل املسلمني اجلهاد حتى تكون كلمة اهلل 

الدين كله هلل لكن اآلن    يه بأيدالعليا ويكون  الكفار    يليس  به جهاد  يستطيعون  املسلمني ما 

اهلل بأمة واعية تستعد   شك اآلن غري ممكن حتى يأيت  وجهاد املهامجة ما يف  حتى ولو جهاد مدافعة 

 إيامنيا ونفسيا ثم عسكريا أما نحن عىل هذا الوضع فال يمكن أن نجاهد. 

ضمن كالم له إذا   واألربعني يف  الثاين  اللقاء  لقاء الباب املفتوح يف   يف* وقال رمحه اهلل تعاىل  

فان مل يكن   القدرة  بد من رشوط من أمهها  أو فرض عني فال  كفاية  )يعنى اجلهاد( فرض  كان 

ال   }لدى اإلنسان قدره فإنه ال يلقى بنفسه إىل التهلكة وقد قال اهلل تعاىل   بِيِل اهللَِّ و  أ ْنِفُقوا يِف س  و 

أ ْحِسنُوا إِنَّ اهللَّ  حُيِبُّ املُْْحِسننِي  ُتْلُقوا بِأ ْيِديُكْم إىِل  ال ِة و   هـ  ا. {تَّْهُلك 

واضح يف إ  فكالمه رصيح  املسلمني  عن  يسقط  الدفع  قادرين وغري  ذأن جهاد  كانوا غري  ا 
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وإن  العدو  مواجهة  يف  تهممواجه  مستطيعني  حمرم  إخواهنم  وإرضار  يرض   العدو  فإنه  اهلل  دين 

خرج مسلم من   مما يؤكد أن جهاد الدفع يسقط عند عدم القدرة ماو  ،كثر مما ينفعهمأاملسلمني  

 قد حديث النواس بن سمعان »أن اهلل عز وجل أمر عيسى أن حيرز بعباده إىل الطور« فقال »إين

يعنى   . "ال يدان ألحد بقتاهلم فحرز عبادي إىل الطور    (أي يأجوج ومأجوج)أخرجت عبادًا يل  

عيسى جهاد دفع ومع ذلك أمره اهلل أن يبعد وأن أن جهاد  ظوا  اذهب هبم إىل جبل الطور. الح

 . مواجهتهم حيفظ املسلمني حتى ال يقتلهم من ال قدرة هلم يف

وهو    أنبهو  مهم  أمر  مل    بعضهمأن  إىل  إن  البلد  أهل  ييل  من  عىل  اجلهاد  وجوب  يقرر 

هذا و   .نه يف البلد اآلخريستطيعوا مقاومة العدو وأن هذا ال حيتاج إىل إذن ويل األمر لنرصة إخوا

املعتربين   الرشعيني  العلامء  لكالم  وخمالف  الرشعية  لألدلة  خمالف  األدلة ؛  خطأ  جهة  من  أما 

كانوا   جندل  وأبا  بصري  أبا  فإن  جندل  وأبى  بصري  أبى  قصة  عليكم  بخاف  ليس  فإنه  الرشعية 

كفار   عاهد  قد  وسلم  وصحبه  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  وكان  بالعهد مستقلني  قريش 

يف املستضعفني  إخواننا  يقاتلون  قريش  كفار  وكان  احلديبية  بصلح  مل   املسمى  ذلك  ومع  مكة 

مكة بل مل   يذهب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم وينارص إخواننا املستضعفني يف

ال إىل مكة لينرصوهم وال إىل أبى بصري و  خيرج أصحابه ممن هم حتت واليته إىل املستضعفني يف

ـ  أبى جندل  فدلكم هذا عىل أمرين:

الدف أن وجوب جهاد  فإن   بويل علق  م  عـ األمر األول:  املصالح واملفاسد  يقدر  األمر وهو 

تكن مل  فإن  إخوانه  نرصة  عليه  فيجب  القدرة  لديه  القدرة  كانت  بعدم   لديه  يسقط  فالواجب 

 االستطاعة وعدم القدرة واهلل حسيبه.

أنه ال الثاين:  األمر  و  ـ  عىل  يفتاتوا  أن  املسلمني  ألفراد  يد  بأمرهم    يلجيوز  يذهبوا  وعوه  أن 

لذلك الصحابة كعمر وغريه مل يذهبوا وينرصوا   ،أمرهم   بل هم حتت إمرة ويل  ،ملنارصة إخواهنم
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 .5 بصري وأبى جندل مكة وأيب يفإخواهنم من املستضعفني 

هو من أفضل األعامل وأزكاها وىف رواية عن رشع اهلل بل    اجلهاد أمر مطلوب يف  :ةنياملقدمة الثا 

كتاب اهلل وىف سنة رسول اهلل   اإلمام أمحد أن أفضل األعامل التطوعية هو اجلهاد والنصوص يف

سبيل اهلل   صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم متواترة متضافرة عىل بيان فضل الشهيد واجلهاد يف

ي أن  بمنه وفضله وكرمه وجوده  سبيله مقبلني غري   وإياكم ووالدينا شهداء يف  ميتنيفأسأل اهلل 

نه وىل ذلك والقادر عليه فقد خرج مسلم من حديث أبى إمدبرين وأن يمن علينا بأجر الشهداء  

هريرة أنه صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم قال »من مات ومل يغزو ومل حيدث نفسه بالغزو مات  

رشع اهلل   قد تقدم بيان يشء منها وكذلك هو يف عىل شعبة من النفاق« إال أن اجلهاد له رشوط و

لذاته إنام مراد لغريه وهو إقامة دين اهلل كام نص عىل ذلك اإلمام ابن تيمية وابن القيم   ليس مراداً 

تعاىل   اهلل  قول  لذلك  ويدل  العلم  أهل  من  واحد  وغري  العيد  دقيق  ال   }وابن  تَّى  ح  اتُِلوُهْم  ق  و 

ُكون    ي  ُه هللَِِّت ُكون  فِْتن ٌة و  يُن ُكلُّ أن رسول اهلل   حديث بريدة  لذاته لذلك يف  فالقتال ليس مراداً   {الدِّ

إىل ثالث خصال ومنها أنه يطالبه   صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم كان يدعو عدوه من الكفار

لب رسول لذاته ملا طا  اً لذاته ولو كان سفك الدماء مراد  باجلزية إذا مل يسلم فلو كان اجلهاد مراداً 

اإلسالم  عن  إبائهم  بعد  مبارشة  الكفار  ولقاتل  باجلزية  وسلم  وآله وصحبه  عليه  اهلل  اهلل صىل 

ينبغ  فعىل يف  يهذا  يغالون  من  أن  تعلم  أن  مراداً   لك  وجيعلونه  اجلهاد  خمط  أمر  هم  ون  ئ لذاته 

غريه فإذا وخمالفون لكتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم بل اجلهاد مراد ل

اختاذه واملكان   كان  الوقت  ذلك  اختاذه  نافعاً   يف  يكن  مل  وإن  أختذ  الوقت   للمسلمني  ذلك  يف 

 

وأبو جندل مل يلتزموا أمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فيقال: ألهنم ليسوا حتت واليته فهم  فإن قلت: ملاذا أبو بصري   5

 . كالدولة املستقلة وهذا مستفاد من كالم ابن تيمية يف االختيارات الفقهية وابن القيم يف زاد املعاد فوائد صلح احلديبية 



 14 

 للمسلمني ترك فهو راجع إىل املصالح وإىل املفاسد. نافعاً  واملكان 

ال وعاطفة ةثالثاملقدمة  صاحبها.  عليها  حيمد  وهذه  للرشع  موافقة  عاطفة  نوعان  العواطف   :

ترض وال تنفع وتنقلب من كوهنا عواطف   يلغة الرشع هوى فه  تسمى يفخمالفة للرشع وهذه  

بل قد تتعدى وترض   اإىل عواصف فالعاطفة إذا مل حتكم بلجام الرشع وتضبط فإهنا ترض صاحبه

ال   }عىل أن العاطفة ال تنفع إذا خالفت رشع اهلل قال تعاىل    دالةبعض األدلة ال  إليكمآخرين و و 

ي   ِذين   الَّ ُسبُّوا  ِعْلٍم  ت  رْيِ  بِغ  ْدوًا  ع  ي ُسبُّوا اهللَّ   ف  ُدوِن اهللَِّ  ِمْن  يأيتف  {ْدُعون   رجل متحمس فيقول:   قد 

عند  دعوين الكفار  آهلة  وأشتم  الكفار    همأسب  سب  فعلت  إن  فإنك  تفعل  ال  فيقال  وبينهم 

عاطفته  حيكم  الرشع  وصاحب  سبحانه  اهلل  يرىض  ال  وهذا  وديننا  العاملني  رب  واملرشكون 

 ال يباىل فيسب آهلة املرشكني فيقع يف   غري املنضبطةيربطها بلجام رشع اهلل أما صاحب العاطفة  و

بالرشع  مل حتكم  إذا  العاطفة  أن  يدل عىل  مما  وأيضا  ربنا سبحانه  بسب  املرشكون  فريجع  النهى 

صالح رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم    فإن  فإهنا ترض اكثر مما تنفع )صلح احلديبية(

كام يف قريش  من   كفار  الرجل  جاء  إذا  أنه  الصلح  بنود  ومن  أنس وغريه  من حديث  الصحيح 

وإذا خرج املسلم من بني صحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله   عليهماملرشكني مسلام فإنه يرد  

يف األمر  هذا  يرد  وال  يقبل  فإنه  الكفار  إىل  الذهاب  ويريد  أرتد  وقد  وسلم  ظاهره   وصحبه 

فيام تقدم ومن ينظر بمنظار العاطفة ال   ن كام أشار إىل ذلك شيخنا حممد بن صالح العثيمنيخذال

جاء من عند اهلل رب العاملني علم أن هذا الصلح   ييقبله لكن من نظر بمنظار الرشع احلكيم الذ

ُمبِيناً   }فتح ونرص وفيه يتحقق قوله تعاىل   ف ْتحًا  ل ك   ت ْحن ا  ف  ا  ْنبِك    لِي ْغِفر    .إِنَّ ذ  ِمْن  م   دَّ ق  ت  ا  م  ل ك  اهللَُّ 

ل ْيك    ت ُه ع  ُيتِمَّ نِْعم  ر  و  أ خَّ ا ت  م  العباس ابن تيمية أيب  ختيار  اهو  و فاملراد بالفتح عىل أصح القولني    {و 

  وتلميذه ابن القيم صلح احلديبية ملا ترتب عليه من فتح عظيم.

علي اهلل  اهلل صىل  رسول  بعض صحابة  إىل  هذا انظروا  رفضوا  كيف  وسلم  وآله وصحبه  ه 
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 يف  فوالواقع أنه نرص ال سيام ملا جاء أبو جندل يرس  وضعفاً   أول أمره وظنوه خذالناً   الصلح يف

 قيوده ورسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم مل يكتب الصلح بعد فقال سهيل بن عمرو:

و وآله  عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول  فقال  ال صلح(  أو  »أج)هذا  وسلم  يل   ه يلزصحبه  أبا    استثن 

هذا أو ال صلح( الحظ !! أن الصلح مل يكتب بعد وأبو جندل قد عذب  )جندل وحده« فقال  

أيدي يرس   عىل  قريش وجاء  رده   يف  فكفار  ذلك  الكفار ومع  وأذية  التعذيب  أثر  قيوده وعليه 

ة رسول اهلل صىل اهلل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم فالتفت أبو جندل إىل صحاب

؟ شديداً   اهلل عذاباً   إىل الكفار وقد عذبت يف  عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا مسلمون أتردوين

وآله وصحبه وسلم حتى   عليه  اهلل  اهلل صىل  ركبتيه إ فضج صحابة رسول  بعضهم خار عىل  ن 

ما  خذ لكنه ينظر إىل  رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم قد أخذه األمل أشد املأ ب  وكأين

وهو  أبعد  املسلمني    هو  اهلل   ترىيا  عامة هل مصلحة  اهلل صىل  إن رسول  يقول  أن  لقائل  يصح 

صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم   وإن رسول اهلل  ؟عليه وآله وصحبه وسلم ال يباىل بصحابته

القيام بأمر   يفيفعل ما يرىض الكفار وإن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم متخاذل  

صىل اهلل   يوأم  ما هو بأيبأكال واهلل ال يقول هذا األمر إال جاهل ال يعرف حقيقة األمور    ؟الدين

بالوح مؤيد  فهو  وآله وصحبه وسلم  نظراً   يعليه  الضيْم   وريض  بعيداً   ونظر  بالصلح عىل هذا 

 ألجل النرصة والتمكني وليحصل هلم ما حصل من النرص والتمكني بعد.

انقلبت عواصف    اً إذ الرشع  بزمام  مل حتكم  إن  فإهنا  الرشع  بزمام  العواطف  أن حتكم  جيب 

 فرضت الرجل نفسه وغريه من املسلمني. 

فعل األمر وحده بل البد أن ينظر   يف  مسوغاً   : إرضار العدو والنكاية به ليس دليالً ةرابعاملقدمة ال

لنظرة ينظر إىل أمر ما فيقول هذا  إىل مدى مصلحة املسلمني من هذا األمر فبعض الناس قارص ا

ملاذا؟ ألن الكفار يتأذون به وهذا خطأ، صحيح إن النكاية بالعدو   األمر واجب ومطلوب رشعاً 
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رشع إليه  يمطلب  ينظر  ال  ومصلحة   ا وحده  الكن  استفادة  مدى  إىل  النظر  معه  جيمع  بل 

دل عىل ذلك ما تقدم املسلمني من هذا األمر فإن كانت مصلحتهم راجحة فعل وإال ترك ومما ي

رْيِ ِعْلٍم    }ذكره من قوله تعاىل   ْدوًا بِغ  ي ُسبُّوا اهللَّ  ع  ْدُعون  ِمْن ُدوِن اهللَِّ ف  ِذين  ي  ُسبُّوا الَّ ال ت  إن سب   {و 

عىل اهلل جل جالله وعظم سلطانه   آهلتهم يسخطهم ويؤذهيم لكننا هنينا عن ذلك ألن فيه تعدياً 

مصلحة املسلمني   إىلمعه    نظر مدى تأثر الكفار فحسب بل ال بد أن نأن ننظر إىل  فإذن ال يكفى

الفعلهمن   للكفار   ،ذا  إفراح  الصلح  ظاهر  فإن  احلديبية  من صلح  تقدم  ما  أيضا  عليه  ويدل 

الصلح  هذا  عن  يمتنع  مل  ذلك  مع  وسلم  وآله وصحبه  عليه  اهلل  اهلل صىل  ورسول  هلم  وإعزاز 

 ن فيه مصلحة للمسلمني. ألو

بالد إسالمية وصار له احلكم فيجب عىل املسلمني   حلاكم الكافر يف ا  إذا تغلب  :ةامسة اْلاملقدم

بأنفسهم  ذلك رضوا  يفعلوا  مل  إن  فإهنم  قوة  وال  قدرة  لدهيم  تكن  مل  إذا  قتاله  عن  يتوقفوا  أن 

املسلمني   من  عليهلذا  وبإخواهنم  يتوقف  مجيب  يسمع  واأن  يف  واويطيع  واوأن  احلاكم  غري   هلذا 

] إال إذا رأى املسلمون  :-رمحه اهلل-اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز    شيخنا   قال  صية اهللمع

كان    بواحاً   كفراً  إذا  إلزالته  السلطان  هذا  عىل  خيرجوا  أن  بأس  فال  برهان  فيه  اهلل  من  عندهم 

فليس هلم أكثر    عندهم قدرة أما إذا مل تكن عندهم قدرة فال خيرجون أو كان اْلروج يسبب رشاً 

عليها   املجمع  الرشعية  والقاعدة  العامة  للمصالح  رعاية  بام هو  أاْلروج  الرش  إزالة  نه ال جيوز 

 العلامء   كثر منه فال جيوز بإمجاعأالرش برش    ءالرش بام يزيله أو خيففه أما در   ءأرش منه بل جيب در 

الطائفة   الذ  التي فإذا كانت  إزالة السلطان  يزيلوه عن   بواحاً   فعل كفراً   يتريد  دهم قدرة عىل أن 

إماماً  دون أن يرتتب عىل ذلك فساد كبري عىل املسلمني ورش أعظم من رش    طيباً   صاحلاً   وتضع 

ختالل األمن وظلم الناس اهذا السلطان فال بأس أما إذا كان اْلروج يرتتب عليه فساد كبري و

العظيمة هذا  او املفاسد  من  ال جيوز بل جيب الصرب غتيال من ال يستحق االغتيال إىل غري هذا 
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حتقيق الرش   جتهاد يفاالمناصحة والة األمور والدعوة هلم باْلري وو  والسمع والطاعة باملعروف

السو  الطريق  هو  هذا  اْلري  وتكثري  يف   يالذ  ِيٍِِِوتقريره  ألن  يسلك  أن  مصالح   جيب  ذلك 

يف وألن  عامة  يف  املسلمني  وألن  اْلري  وتكثري  الرش  تقليل  األ  ذلك  حفظ  وسالمة ذلك  من 

ـ املسلمني من رش أكثر نسأل اهلل للجميع التوفيق واهلداية [ ا  . 6.ه

]وأما التعامل مع احلاكم الكافر فهذا خيتلف :-حفظه اهلل-صالح الفوزان    العالمة  وقال شيخنا

ستطاعة ملقاتلته وتنحيته عن احلكم وإجياد اقوة وفيهم    املسلمنييف  باختالف األحوال فإن كان  

سبيل اهلل وأما إذا كانوا ال يستطيعون    فإهنم جيب عليهم ذلك وهذا من اجلهاد يف  حاكم مسلم

إزالته فال جيوز هلم أن يتحرشوا بالظلمة والكفرة ألن هذا يعود عىل املسلمني بالرضر واإلبادة 

مكة ثالث عرشة سنة بعد البعثة والوالية فيها   صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم عاش يف  يوالنب

هذه   ار ومعه من أسلم من أصحابه ومل ينازلوا الكفار بل كانوا منهيني عن قتال الكفار يفللكف

 ةصىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم وصار له دول  ي احلقبة ومل يؤمروا بالقتال إال بعدما هاجر النب

والية  املسلمون حتت  كان  فإذا  اإلسالم  منهج  هو  وهذا  الكفار  يقاتل  أن  هبم  يستطيع  ومجاعة 

بأنفسهم  إزالته فإهنم يتمسكون بإسالمهم وبعقيدهتم ولكن ال خياطرون  كافرة وال يستطيعون 

جماهبة الكفار ألن ذلك يعود عليهم باإلبادة والقضاء عىل الدعوة أما إذا كانت هلم   ويغامرون يف

ـ سبيل اهلل عىل الضوابط الرشعية[ ا قوة يستطيعون هبا اجلهاد فإهنم جياهدون يف  .7.ه

أقول هلؤالء الذين يدندنون حول تكفري   –ومل أزل    –: ثم كنت  -رمحه اهلل-اإلمام األلباين  قالو

املسلمني وردة  :حكام  كفر  كفار  هؤالء  أن  عليهم  ،هبوا  أعىل  حاكم  هناك  كان  لو   ،وأهنم 

 

   . 93ص  ( الطبعة الثانية)  بتقديم الفوزان ، قحطاينمجع ال  "فتاوى األئمة يف النوازل املدهلمة  "كتاب   6

 . 120فتاوى األئمة يف النوازل املدهلمة ص 7
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ردة كفر  كفرهم  أن  منهم  احلد  ،واكتشف  فيهم  يطبق  أن  احلاكم  ذلك  عىل  ما   ،لوجب  فاآلن 

أ كفر ردة تستفيدون  كفار  احلكام  أن كل هؤالء  إذا سلمنا جدالً  العملية  الناحية  ماذا   ؟نتم من 

تعملوه أن  بالد اإلسالم  ؟يمكن  من  احتلوا  الكفار  هنا    ،هؤالء  ابتلينا   –مع األسف    –ونحن 

حتى تستطيعوا أنتم مع   ،فامذا نستطيع نحن وأنتم أن نعمل مع هؤالء  ،باحتالل اليهود لفلسطني

الكفاراحلكا من  أهنم  تظنون  الذين  الناحية جانباً   ؟م  تركتم هذه  القاعدة    ، هالَّ  بتأسيس  وبدأتم 

وذلك باتباع سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم    ،التي عىل أساسها تقوم قائمة احلكومة املسلمة

ن مثل هذه وذلك ما نعرب عنه يف كثري م  ،ونشأهم عىل نظامها وأساسها  ،التي ربَّى أصحابه عليها 

ليس فقط عىل أرض   –بأنه البد لكل مجاعة مسلمة تعمل بحق إلعادة حكم اإلسالم    ،املناسبة

كلها  –اإلسالم   )  ،بل بحق األرض  وتعاىل  تبارك  لقوله  ى حتقيقًا  بِاهْلُد  ُه  ُسول  ر  ل   أ ْرس  ِذي  الَّ ُهو  

ْو ك   ل  ِه و  يِن ُكلِّ ىل  الدِّ ُه ع  ِديِن احْل قِّ لُِيْظِهر  (و  ُكون  وقد جاء يف بعض األحاديث الصحيحة   ،ِره  املرُْْشِ

هل يكون    ،فلكي يتمكن املسلمون من حتقيق هذا النص القرآين  ،أن هذه اآلية ستحقق فيام بعد

ردة كفر  يظنون كفرهم  الذين  ثورة عىل هؤالء احلكام  بإعالن  ثم مع ظنهم هذا  ؟الطريق   !!– 

خاطئ   ظن  يعم   –وهو  أن  يستطيعون  شيئاً ال  الطريق  .لوا  هو  ما  املنهج؟  هو  أن    ؟ما  ال شك 

حوله يدندن  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  كان  ما  هو  كل   ،الطريق:  يف  به  أصحابه  ويذكر 

وبخاصة منهم من  –فعىل املسلمني كافة  "وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وسلم  "خطبة:

وهو ما   ،حيث بدأ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمأن يبدأ من    –هيتم بإعادة احلكم اإلسالمي  

ذلك ألننا نحن نعلم حقيقة يغفل عنها أو   (التصفية والرتبية)نكني نحن عنه بكلمتني خفيفتني  

 ،أولئك الغالة الذين ليس هلم إال إعالن تكفري احلكام ثم ال يشء  –يف األصح    –يتغافل عنها  

والواقع يف هذه السنوات األخرية   ،صدر منهم إال الفتنثم ال ي  ،وسيظلون يعلنون كفر احلكام

تعلموهنا  من   ،التي  كثري  دماء  وذهاب  السادات  وقتل  مرص  فتنة  إىل  املكي  احلرم  فتنة  من  بدءًا 
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األبرياء سوريا  ،املسلمني  يف  أخريًا  مرص  ،ثم  يف  اآلن  األسف    –واجلزائر    ،ثم  هذا   –مع  كل 

ٌة )وأمهها    ،ص الكتاب والسنةبسبب أهنم خالفوا كثريًا من نصو ُسوِل اهللَِّ ُأْسو  ُكْم يِف ر  ان  ل  ْد ك  ق  ل 

ثرِياً  ر  اهللَّ  ك  ك  ذ  اْلي ْوم  اآْلِخر  و  ْرُجو اهللَّ  و  ي  ان    ْن ك 
ملِ ن ٌة  س   ، إذا أردنا أن نقيم حكم اهلل يف األرض(  ح 

نبدأ بام بدأ به الرسول عليه الصالة أم    ؟-ونحن ال نستطيع أن نقاتلهم    –هل نبدأ بقتال احلكام  

ن ةٌ )ال شك أن اجلواب    ؟والسالم س  ٌة ح  ُسوِل اهللَِّ ُأْسو  ُكْم يِف ر  ان  ل  ْد ك  ق  بامذا بدأ رسول اهلل صىل   (ل 

لتقبل  االستعداد  فيهم  يظن  كان  الذين  األفراد  بني  بالدعوة  بدأ  أنه  تعلمون  وسلم؟  عليه  اهلل 

ثم التعذيب والشدة التي   ، كام هو معروف يف السرية النبوية  ،استجاب ثم استجاب له من    ،احلق

حتى وطَّد اهلل عز   ،ثم األمر باهلجرة األوىل والثانية إىل آخر ما هناك  ،أصابت املسلمني يف مكة

وبدأ القتال بني املسلمني والكفار من   ،وبدأت هناك املناوشات   ،وجل اإلسالم يف املدينة املنورة

كام بدأ الرسول   ،إذًا البد أن نبدأ نحن بتعليم الناس اإلسالم  ،ثم اليهود من جهة أخرى  ،جهة

 وما  ،لكن نحن اآلن ال نقترص عىل التعليم ألنه دخل اإلسالم ما ليس منه  ،صىل اهلل عليه وسلم

بصلة إليه  يمت  اإلسالمي  ، ال  الرصح  هتدم  يف  سببًا  كان  ما  عليه  دخل  من   ،بل  كان  فلذلك 

واليشء الثاين: أن يقرتن مع   ،بتصفية هذا اإلسالم مما دخل فيه  االواجب عىل الدعاة أن يبدؤو

ونحن إذا درسنا اجلامعات    ،هذه التصفية تربية الشباب املسلم الناشئ عىل هذا اإلسالم املصفى

دوا شيئًا رغم لوجدنا كثريًا منهم مل يستفي  ، اإلسالمية القائمة اآلن منذ نحو قرابة قرن من الزمان 

وسفكوا دماء أبرياء كثريين هبذه    ،ورغم ضجيجهم بأهنم يريدوهنا حكومة إسالمية  ،صياحهم

 ،فال نزال نسمع منهم العقائد املخالفة للكتاب والسنة  ،دون أن يستفيدوا من ذلك شيئاً   ،احلجة

والسنة للكتاب  املنافية  أل  .واألعامل  كلمة  هنالك  نقول:  املناسبة  الدعاةوهبذه  أمتنى   ،حد  كنت 

وهي   وحيققوها  هبا  يلتزموا  أن  أتباعه  قلوبكم)من  يف  اإلسالم  دولة  عىل   ، أقيموا  لكم  تقم 

والسنة  (أرضكم الكتاب  عىل  بناء  عقيدته  إذا صحح  املسلم  ذلك   فال  ،ألن  وراء  من  أنه  شك 



 20 

مل   –ع األسف  م  –.. الخ لكن هذه الكلمة الطيبة  .وستصلح أخالقه وسلوكه  ،ستصلح عبادته

وصدق فيهم قول   ،فظلوا يصيحون بإقامة الدولة املسلمة دون جدوى  ، يعمل هبا هؤالء الناس

 : ذلك الشاعر

   إن السفينة ال جتري عىل اليبس ترجو النجاة ومل تسلك مسالكها

ـ  ،لعل يف هذا الذي ذكرته كفاية   8جوابًا عىل هذا السؤال ا.ه

ا  اً إذ كان  كافراً إذا  الكافر  حلاكم  احلاكم  تغلب  قدرة   أو  وال  استطاعة  املسلمني  عند  وليس 

حقناً  يتوقفوا  أن  عليهم  فإنه جيب  الكافرة  الدولة  إلزالة  أو  احلاكم  هذا  املسلمني   إلزالة  لدماء 

 .للدعوة إىل اهلل لبيضة اإلسالم وتسهيالً  وحفظاً 

دين اهلل وملن    يف  علامء الربانيني الراسخنيالفتن إنام يكون لل  : الرجوع يفةادساملقدمة السـ  

العلم  من طالب  طريقتهم  عىل  تعاىل   9سار  قوله  ذلك  أ ِو   }ودليل  اأْل ْمِن  ِمن   أ ْمٌر  ُهْم  اء  ج  ا  إِذ  و 

ي   ِذين   الَّ ُه  لِم  ع  ل  ِمنُْهْم  اأْل ْمِر  ُأويِل  إىِل   و  ُسوِل  الرَّ إىِل   وُه  دُّ ر  ْو  ل  و  بِِه  اُعوا  أ ذ  ِمنُْهْم  اْْل ْوِف  ُه   {ْست نْبُِطون 

إىل العلامء الربانيني الراسخني الذين شابت حلاهم   فيها  األمور العامة إنام يرجعف[  38]النساء:  

الرشع  يف أنصاف   يالعلم  إىل  وال  املتكلمني  إىل  وال  املثقفني  أنصاف  إىل  وال  احلركيني  إىل  ال 

  كام نبه عىل ذلك اإلمام عبد الرمحن  يلم الرشعالع  الدعاة أو الدعاة وإنام إىل العلامء الراسخني يف 

 

 . 204فتاوى األئمة يف النوازل املدهلمة ص   8

النازلة 9 النوازل إال إىل كالم العلامء فلامذا تكلمت أنت يف هذه  لم يف  فيقال: إن املتك  ؟لقائل أن يقول: بام أنه ال يرجع يف 

األول/ موافق هلم وناقل لكالمهم ومدلل عليه فهذا حممود مشكور ألنه مل خيرج عن  النوازل وليس من العلامء عىل صنفني:

 . قوهلم

   . والرجوع إىل كالمه افتيات عىل أهل العلم ،فهذا مذموم غري مشكور  ،الثاين/ خمالف هلم

   . ىوواقع هذه الرسالة أهنا من الصنف األول كام تر 
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 عن الصحيحني    خرج يفامل تفسري هذه اآلية ومما يدل عىل هذا ولو من بعيد احلديث    يف  يسعدال

سأل عن أعلم أهل األرض فدل عىل راهب  ف  قتل تسعة وتسعني نفساً   يقصة الذ  يف  أبى سعيد

ئة ثم سأل افقال: ال فقتله فكمل به امل  ؟وبةفأتاه فقال: أنه قتل تسعة وتسعني نفسا فهل له من ت

  ؟ئة نفس فهل له من توبةابعد ذلك عن أعلم أهل األرض فدل عىل عامل فأتاه فقال: أنه قتل م

قال: نعم ومن حيول بينك وبني التوبة انطلق إىل أرض كذا وكذا فإن هبا أناس يعبدون اهلل تعاىل 

معهم اهلل  آخر..  . فأعبد  الش  إىل  الوحاحلديث.  بنور  أفتاه  العامل  سأل  ملا  أنه  وبالربهان    ي اهد 

إذ  يالرشع أضله.  غريه  سأل  ملا  عىل   يف  اً أما  يسريون  الذين  وإىل  العلامء  إىل  يرجع  إنام  الفتن 

 طريقتهم.

يصح ألحد أن حيكم عىل واقعة صغرية   احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره ال  :ةسابعاملقدمة ال 

هذ بفقه  إال  كبرية  أو  ذلك  كانت  إىل  نبه  كام  تصوره  عن  فرع  اليشء  عىل  احلكم  فإن  الواقعة  ه 

 احلكم عىل األحداث صغرية كانت أو كبرية معرفة واقعها  ن وممن ذكر أنه يشرتط يف واألصولي

يف  قال القيم  ابن  املوقعنيأ  اإلمام  الفتوى (:87/ 1)عالم  من  احلاكم  وال  املفتي  يتمكن  ]وال 

أحدمها فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع  :هممن الف واحلكم باحلق إال بنوعني

علامً  به  حييط  حتى  والعالمات  واألمارات  الواقع  بالقرائن  يف  الواجب  فهم  الثاين  ـ   والنوع   ا.ه

 يمسائل كتاب التوحيد إال أنه ينبغ   يف  اب رمحه اهللهولقد أشار إىل هذا اإلمام حممد بن عبد الو

 نا طوائف يتالعبون بلفظ فقه الواقع من جهات: أن يعلم أنه خرج بين

وهذا خطأ    أهنم جعلوه خاصا بتتبع الصحف واملجالت والقنوات واإلذاعات   هة األوىل /اجل 

الغالب ال خترج عن نقل من ال يوثق به   فإن أخبار الصحف واملجالت والقنوات واإلذاعات يف

صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم قال   يبوالن  أو عن حتليالت عقليه ال خترج عن كوهنا ظنوناً 

ام خرج الشيخان من حديث أبى هريرة رىض اهلل عنه »إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث« في
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جهة    أيضاً   وأخطئوا الراسخني أمن  العلامء  دون  الواقع  بفقه  املعنيني  هم  أنفسهم  جعلوا  هنم 

كلم العلامء الراسخون قالوا: ال تقبلوا  ت  فرتاهم كلام وقعت واقعة هم الذين يتحدثون فيها فإذا

جعلكم عارفني بالوقائع دون العلامء   يليس لدهيم فقه وال معرفة بالواقع !! ما الذ  ألنهكالمهم  

الواقع بمعرفة  أحق  العلامء  أن  األمر هم    !؟منكم  مع  األمر ووالة  إىل والة  الناس  أقرب  ألهنم 

عدة    هذا الفقه املسمى بفقه الواقع يف  فشلكم يفمعرفة الوقائع السيام وقد بان    املتخصصون يف

بأعىل  وصاحوا  ونادوا  قالوا  فكم  للكويت  العراق  غزو  وهو  اْلليج  حرب  منها:  أحداث 

أصواهتم بأن أمريكا لن ترضب العراق ثم بان فشلهم يوم ذاك وكم قالوا بأن أمريكا إذا دخلت 

املناه السعودية وستغري  وخاب ظنهم   ،وستفعل  ،ج وستفعلفإهنا ستحتل أرض احلرمني بالد 

الذ بل  فشلهم  أضعافاً   يوبان  حتسنت  قد  املناهج  أن  رأى  الواقع  غزو   عايش  بعد  مضاعفة 

 بالد السعودية.  حربهالعراق للكويت و

هبذا الواقع )أعنى   هنم ليسوا عارفني حقاً أنعول عىل أناس بان فشلهم وتبني  أن    ًا ال يصح إذ

املؤثر يف الرشع  بالواقع  الربانيون ألهنم ال حيكمون    وإنامي(  احلكم  العلامء  الواقع هم  فقه  أهل 

ينبغ  مما  فإنه  فيه  املؤثرة  والسؤال عن األمور  بعد تصوره  إال  أمر   يعىل يشء  ليس كل  يعلم  أن 

ما يكون مؤثراً   يف  حييط بحدث يكون مؤثراً  منها  فإن  ومنها ماال   هحكميف    حكم هذا احلديث 

 .  يالعلم الرشع يف يقدر هذا أو ذاك؟ هم العلامء الراسخون  يذحكمة من اليف  يكون مؤثراً 

املوضوع وهو احلديث عن )العراق( وما جيرى فيها من    أبدأ يفسبعة  املقدمات الوبعد هذه  

 : فصولعدة  احلديث يف يكون أحداث وس

رح غالبه واقع ال يف  يف  واقع العراق دينيا: إن واقع العراق من جهة التدين  :األول  لفصلا

قابلت يف  فقد  أخاً   كل مسلم وموحد  أكثر من عرشين  العام  وأخاً   عراقياً   هذا  املوصل  من   من 

حال   عن  من بالد األكراد فجمعتهم ودار حوار بينهم  من بالد تكريت وأخاً   بالد الفلوجة وأخاً 



 23 

 هلل رب العاملني.  ا وواقع العراق من جهة التمسك بالدين وىف مقدمه وأوله القيام بتوحيد  

املوصل  دأب ثم  أهل  الفلوجة  أهل  تالهم  ثم  وقد حرض    بالكالم  تكريت  أهل  ثم  األكراد 

ا  من  عرشات  واال  كالماً   فسمعناخوة  إلاملجلس  الرشك  من  الصبيان  مفارق  له  ستغاثة يشيب 

فف  املوصل يوجد   يوالدعاء والطواف والذبح والنذر لغري اهلل  أو قريب من بالد  املوصل  بالد 

 ما   -به    اهلل  أعظم ذنب يعىصالذي هو    -  )يونس عليه السالم( فيه من الرشكقرب يسمونه بقرب  

ال خيطر بالبال من طواف عىل هذا القرب ووضع النذور والتقرب إىل آخره وذكروا أشياء كثرية 

مام ذكر أن  ف  كثرياً   ثم تكلم أخونا من الفلوجة وذكر كالماً   تعبد من دون اهلل  ي من األرضحة الت

تلك   الفلوجة وهو رجل منها ثم ذكر من الرشك يف  يالسحر ه  يوجد هبا  العراق  أكرب بالد يف

  كرديمن تكريت واألخ ال يوهكذا قال األخ الذ البالد ما اهلل به عليم

التوحيد( عىل  )دمعة  كتاب  عليه  املنتدى    يالذ 10ومما نص  بغداد    يقول ]يف  28ص أخرجه 

أن خيلو جامع   وقلَّ   يئل القرن الرابع عرش هجرأوا  يف  كان يوجد أكثر من مائة ومخسني جامعاً 

وسبعني رضحياً  ستة  من  أكثر  يوجد  املوصل  وىف  من رضيح  داخل جوامع   مشهوراً   منها  كلها 

.. الخ الكالم[ وفيها من .ة املساجد واألرضحة املفرد   وهذا كله بخالف األرضحة املوجودة يف

اننا هناك جيعلنا نستطيع أن نشخص احلكم الرشك ماال يعلمه إال اهلل لذلك معرفتنا بواقع إخو

يقال    اليشءفإن )احلكم عىل    يالرشع أليس  الفلوجة إفرع عن تصوره( قد يقول قائل:  ن أهل 

السنة   إخواين  يقال بىل لكن أخربين فن أهل املوصل أهل سنة؟  إأهل سنة و العراقيون أن لفظة 

 

 : ويزاد عىل هذا أمران ،إن هؤالء العراقيني املنقول عنهم جماهيل فال يعتد بنقلهم  : هذا فيه رد عىل من يقول 10

 . أن من بني هؤالء من هو ثقة معروف وموثق من املعروفني .1

ع اإلمام  ويدل عليه صني  ، أن خرب اجلمع مقبول حتى ولو مل تعرف أعياهنم كام ذهب إىل ذلك مجع من أهل العلم .2

 . البخاري يف صحيحه عند حديث العقيقة 
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الرافضة فكل من ليس رافضياً   تطلق عندهم يف قبورياً   يفهو سن  مقابل  أو   أو صوفياً   وإن كان 

م يقولون أهل سنة فهم يريدون به ما يقابل الرافضة وقد هإذا رأيت  إىل اإلسالم إذاً   منتسباً   مرشكاً 

حتى وإن مل   مما نعلمه يقيناً   يقالفإثبات ومعرفة ما عليه العراقيون هناك؟    تقول هل يكفى هذا يف

كثر بالد  أأن    تاب )دمعة عىل التوحيد( إن مما نعلمه بداهةً ك  تنقل إلينا هذه األخبار ولو مل نقرأه يف

حتى هذه البالد كانت غرقى   اً وغرب  اً بحار الرشك والتصوف !! رشق  غرقى يف  يالعامل اإلسالم

من    يف اهلل  أن  لوال  والبدع  والتصوف  الرشك  وهب  عليها  بحار  توحيد  دعاة  سعود   محكام  آل 

امل علامؤنا  وهم  توحيد  دعاة  من  وعروفوعلامء  يومنا    اإلمام ن  إىل  الوهاب  عبد  بن   ،هذا حممد 

فهذا هو املعتاد يف أكثر بالد العامل اإلسالمي ولو   ليس غريبا أن تكون أرض العراق أرض رشكف

إثبات  إىل  حيتاج  ال  هذا  فمثل  بحسبه  كل ٌ  ذمًا  أو  مدحًا  الناس  لتناقله  ذلك  خالف   اً إذ  .كان 

 .رحم اهلل االرشك إال مها أرض قد عمَّ  - سفألل –أرضهم 

الطغاة  الثاين  فصلالـ   الكفار  عليهم  هجم  تعلمون  كام  العراق  اجلهادي:  العراق  واقع   :

 نه ال تزال بعض أرايضأاألمريكان وأعواهنم من الربيطانيني وتغلبوا عىل كثري من أراضيهم إال  

يف صامدة  ذلك    املسلمني  ومن  هنار  ليل  فيهم  يدك  والعدو  العدو  هذا  الفلوجة وجه   بالد 

الفلوجة قدرة عىل مواجهة  و املجالس   فإن بعضهم يروج يف  ؟مريكاأيتساءل كثريون هل لدى 

العنكبوتية وىف   وقوة  الشبكة  قدرة  الفلوجة  ألهل  أن  مواجهة  وغريها  هبا  العدو   يستطيعوا 

رب  لكن أستغ  ذايتحدث هب  يوجد من  وال أستغرب أن   -أخزاهم اهلل  -الظامل األمريكان   ي الطاغ

ال   قطعاً عهد وقوة صدام قوة ملواجهة أمريكا؟    هل لدى العراق يف  الإوأن يوجد من يصدقه !!  

ستكون احلال؟    كيف  العراقيني  وهلم أنصار من  بأهل الفلوجة والعدو هم األمريكان   اً فكيف إذ

اليابان   م قوهت  مالحظ واليابانيون كفار وهل  ؟ملا رضبتها أمريكا بالقنبلة النووية  كيف صار حال 

إذ فكيف  الروس  وهم  ونظري  ند  هلا  بل  بالقوة  متفردة  ليست  وأمريكا  الزمن   اً وشوكتها  هبذا 
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واملخالف لألمريكان مسلمون والكفار أشد ما يكونون عداوة ألهل اإلسالم وهؤالء املسلمون  

لقوة هذا الزمن هم املتفردون با  لألمريكان واألمريكان يف  بل بعضهم منارص  قوة  ليست لدهيم 

احلال سيكون  كيف  ي  ؟البرشية  ممن  العجب  غاية  أعجب  يف  توهم واهلل  الفلوجة  أهل   مقدرة 

الباغ العدو  إخواننا   يمواجهة  يؤز  غاية االستغراب من  واستغرب  األمريكان وأعواهنم  الظامل 

إ  أهل الفلوجة يف  ستطاع أن يبيد األكراد االطاغية    اً صدام  نالصمود جتاه هذا العدو الباغي !! 

هبذه القوة   القوة بالنسبة إىل األمريكان يعترب ال يشء ومع ذلك أباد أهل األكراد فكيف  وهو يف

أمريكا  ةاملسام وهى  الفلوجة  -اهلل  أخزاها  -بالعظمى  أهل  من  إخواننا   نتعقل   أن   يينبغ  ؟جتاه 

 مواجهة هذا العدو.  بأن إخواننا هناك ليست لدهيم قوة وال قدرة يف ندرىو

يف  :ثالثالفصل  ال الدعوى  حدثن  الواقع  مرت  الخوة  اإل  يالعراق:  العراق  أن  عراقيون 

   ه األزمان هذ بمراحل يف

كان الدعاة واملصلحون ممنوعني من الدعوة   عهدال   هذاعهد صدام: ويف  املرحلة األوىل يف 

 يحدثنإىل اهلل حتى    ا إىل اهلل وبمجرد أن يدعوا أحد إىل اهلل فإنه يسجن ويعذب بجريمة أنه دع

بأن اثنني   يحدثن  هسمه لذكرتابذكر    عليه  الرضر  خشيةولوال    قالعرا  من  أحد املشايخ األفاضل

العراقيني كانوا هناك فذهبوا إىل زيارة اإلمام األلباين فلام رجعوا قبض عليهم   -رمحه اهلل-  من 

الشفاعة فيهم  نقبل  أمران ال  باإلعدام وقال  منهام  صدام وحكم عليهم  أما  الوه)  وذكر  ابية!!( 

فبالرشوة ودفع األموال للعسكر واجلند   وأما الثاين  -أخزاه اهلل-أحدمها فتمكن منه صدام فقتله  

احلكومة   وأومهوا  وهربوه  العهدف  .أعدم  نهبأ أخرجوه  هذا  مضيق  في  الدعاة عىل  ًاًِكان   

 الباغيالقوات األمريكية هذا العدو  رضب  وبعد غزو العراق للكويت والسعودية و  واملصلحني

حتت   قسمني: قسم شاميل وصار حتت حكم الواليات املتحدة والقسم اجلنويب  انقسمت العراق

واحد من العراقيني يوم ذاك أنه هتيأت هلم الدعوة   غري  يفحدثن  حكم صدام. أما القسم الشاميل
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اهلل بالعباد  اعتىلو  إىل  اهلل  وإفراد  التوحيد  إىل  الناس  ودعوا  سلفيون  دعاة  الرشك املنابر  وترك  ة 

واألرشطة    فاستجاب والسحر   الكتب  وأدخلوا  العامةفكثريون  بني  ووزعوها   اهتدى   فرقوها 

آخر حياته بدأ يوسع   يف   اً حكم صدام فإنه مضيق عليهم إال أن صدام  يف  مه   نخلق كثري أما م

 األمن إال   رتباك كبري يفا وبعد سقوط حكومة صدام حصل    -أخزاهم اهلل-الصوفية    عىل  قليالً 

زالوا مستمرين يف إىل اهلل ال  الدعاة  و  أن  إىل اهلل  هكذا حتى خرج من يسمون    واستمراالدعوة 

وهيجمون عليه مابني حني وآخر   يأنفسهم باملجاهدين وصاروا يقاتلون العدو الكافر األمريك

فر وكر أمريكا  بطريقة  اهلل    -فصارت  إن    –أخزاها  ء إىل منطقة يوجد هبا أحد من هؤال  تأيتما 

ثم بعد ذلك خرج السلفيون هناك وصاروا يعارضون    اعىل رؤوس أهله  دكاً   البلدةتدك  حتى  

 تسمونه جهاداً   يتوقفوا عن القتال الذ  أهيا الناس  من يسمون أنفسهم باملجاهدين ويقولون: يا 

األمريك العدو  فترضبون  خترجون  األمريك   يفإنكم  العدو  فريجع  اثنني  أو  واحدا   ي فتقتلون 

فأرفقوا بإخوانكم املسلمني فال تؤذوهم فلام رأى هؤالء الذين قبيلة كاملة  و أرسة أو  فيدك حيا أ

رأوا   ملا  باملجاهدين  أنفسهم  كان  أيسمون  كام  التوقف  إىل  ويدعوهنم  يعارضوهنم  السلفيني  ن 

باز بن  اهلل  عبد  بن  العزيز  )عبد  كاإلمام  الكبار  علامؤنا  إليه  صالح   (يدعوا  بن  )حممد  واإلمام 

 ()صالح بن فوازن الفوزان والعالمة  واإلمام )حممد نارص الدين األلباين( رمحهم اهلل    يمني(العث

الرضر إليه علامؤهم من التوقف عند عدم القدرة وعند    املا قام السلفيون بام دع  -حفظه اهلل    –

واهلل   ننا السلفيني،ااملسلمني تسلط هؤالء الذين يسمون أنفسهم باملجاهدين عىل إخو  األكرب عىل

  هذا  خرج  ملا خرج داعية وال أريد أن أسميه حتى ال يلحقه يشء من الرضر حدثني اإلخوة أنه ملا

يدعو إىل كتاب اهلل وإىل سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم وإىل   يسلفالداعية  ال

قدرة ال  ألنه  القتال  مر   هلم  ترك  مرتني    ةهددوه  يسمون    ةعاد  ومنأو  الذين  أنفسهم هؤالء 

مر الرجل  ينذرون  ثالثو  ةباملجاهدين  ثم  الثالثة  اً مرتني  املرة  فأنذروه  قتلوه،  يستجب  مل   فإن 
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وحدثنف الرجل.  هذا  يظنونه  قتلوه  البيت  من  خرج  أخاه  رأوا  ملا  ذلك  ومع  واختفى   ي توقف 

ا  مشافهة العراقيني يفإلبعض  ويشهدون عىل   خوة  يقرون  العراقيني وهم  من  جممع جيمع مجعا 

 فام رأيك هل استمر يف   أحدهم يقول: إننى واهلل من املهددين وقد أرسل إىل إنذار  يكالمه حدثن

يف اآلن  السلفية  الدعوة  حال  فلذلك  أتوقف؟  أم  اهلل  إىل  الت  الدعوة  من   ياألماكن  فيها  يوجد 

الت األماكن  أما  أنفسهم  عىل  السلفيون  فيها  خياف  صعبة  حالة  باملجاهدين  فيها   ييسمون  يقل 

إىل كتاب اهلل وإىل سنة رسوله صىل اهلل عليه وآله وصحبه  الدعوة وهلل احلمد  فإن واقع  هؤالء 

ا ويذكر  منترشة  شائعة  يفإلوسلم  يدخلون  الناس  أن  العراقيون    زرافاٍت   فواجاً أالسنة    خوة 

 .داناً حوو

علت كام  ف  فعلت مااحلاكم املتغلب: نرى أن أمريكا هلا قوهتا وقد  و: العراق  الرابع   فصلالـ  

يف يف  ترون  وتسمعون  واملفهي  اإلذاعات    القنوات  الذين تغلبةالقوية  هؤالء  أما  واهلل  بىل  ؟ 

فيهجمون عىل األمريكان ثم هيربون ثم تأتى أمريكا وتدك   يسمون أنفسهم باملجاهدين خيرجون 

فلام حترك   ما بث من صور املسلمني املقتولني يف املساجد  ليس بخاف عليكمو  بالد املسلمني دكاً 

الكافر األمريك أتى  أو رجالن  التأالظامل و  يالباغ  يرجل  الدور  الرصاص ورأيتم  فيهم   ي فرغ 

قتل الذين  املسلمني  من  كم  ورأيتم  أنفسهم   ذاه  كل  وا هدمت  يسمون  الذين  هؤالء  بسبب 

و  فإهنم  باملجاهدين يعتربوا  قتالً مل  مل  يزداد  ال  حتى  العدو  هذا  قتال  عن  وإفساداً يتوقفوا  يف    

عن   يف احلرم  هذا العام   رمضان ل يفئإخواننا ومما ذكر الشيخ/ صالح اللحيدان حفظه اهلل ملا س

لون  تخيرجون فيقاأهنم  ]ذكر فيهللذين يسمون أنفسهم باملجاهدين ي  العراق وجه نداءً   القتال يف

وا صادقني أو الدور فتأتى أمريكا فتدك البالد عىل أهلها قال فإن كان  األمريكان ثم يستْخفون يف

يف  كالماً  فليذهبوا  هذا  يتقابلو  نحو  حتى  األرس    هما  اجلبال  بني  يندسوا  وأن  أما  واألمريكان 

هو من أذية املسلمني نسأل اهلل أن  ووالعوائل فتأتى أمريكا فتدك هؤالء األرس هذا ال جيوز بحال  
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أمريكا    وإياكم[.  ييعافين الكافرة  الدولة  تغلب  عىل  األدلة  فأظهر  املسمني إذًا  هؤالء  أن 

 . باملجاهدين مستخفون وال يواجهون 

ال إله    ي الذو  ألمريكا؟ كال  العراق يعترب حباً   يف  إيقاف القتالب  : هل القولاْلامس  فصلال

لنا من األمر يش إبادة هذه الطاغية الظاملة الكافرة   ما ترددنا ساعة بل حلظة يف  ءإال هو لو كان 

وليس  يشء  األمر  من  لنا  ليس  احلرب   لكن  إيقاف  إىل  الدعوة  الكافرة   معنى  هلذه  تأييد  أنه 

والنسل   الفاجرة!! احلرث  من  اْلسائر  وتقليل  املسلمني  إخواننا  دماء  حلقن  دعوة  هو  إنام 

ِمْن ُدوِن   }ستطاعة فلام قال اهلل جال وعال  إلواألموال واألنفس قدر ا ْدُعون   ي  ِذين   الَّ ُسبُّوا  ت  ال  و 

ي ُسبُّوا ف  ِعْلٍم    اهللَِّ  رْيِ  بِغ  ْدوًا   وإنام هذا حفظ  اهلل يأمرنا أن نحب آهلة الكفار  أن   ناهمع  فليس  {اهللَّ  ع 

ال  أن  اإلهلية  الذات  وجالل  رجالً   لعظيم  أن  لو  بمثال:  هذا  أقرب  ولعىل  بسب   طاغيةً   تدنس 

 بيت فقام أحدهم ورضب هذا الطاغية عىل حني غفلة فقام هذا  يعيش مع أناس مستضعفني يف

الذ وبق  يالطاغية ورضب  وقتلهم  بل  اآلخرين  فأتينا    يرضبه ورضب  يقتلوا  مل  منهم جمموعة 

ألنك عتداء عىل هذا الطاغية وأنت جمرم وظامل باعتدائك عىل هذا الطاغية  وقلنا يا هذا إياك واال

قتل إخواننا   يعتربتسببت يف  إنكارناهل  و  اكذل  تأييداً   هذا    النكري   نام يشددإالطاغية؟ كال واهلل 

هو حقن دماء   دافع اإلنكاربقية إخواننا ف  يؤذيقتل و ي  حتى الالطاغية    جهييّ   أالَّ   عىل الرجل يف

ن  أ البد  ف  .تأييد لدولة الكفر أمريكا أخزاها اهللال  إخواننا وحفظ أعراضهم وأمواهلم ودينهم ال

احلزبي  من  احلركيني  بعض  هبم  يتالعب  املتحمسني  بعض  ألن  األمر  هذا  فيقولون  يفهم  ن  إني 

ألمريكا وهذا   دون وحمبونيالواقع مؤ  مريكا هم يفأإيقاف احلرب جتاه  دعون إىل  هؤالء الذين ي

سأل اهلل عز وجل أن يعاملهم بعدله وأن يعىل أبس احلق بالباطل حتى يصفو هلم ما يريدون  من ل  

 كلمته وأن ينرص السنة بمنه وفضله.

  احلرب إذا انتهت ما   رب والتقسيم العقيلسريقة ال: ماذا بعد احلرب: عىل طالسادس  فصلال
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وخت تنهزم  أن  أو  أمريكا  تنترص  أن  أذيافإن    رجبني  فستْشتد  جرت    تهانترصت  وإن  عاداها  ملن 

 حيكم  يهل تظنون يأخذ احلكم رجل سلف  ؟العراق  يأخذ احلكم يفسل اهلزيمة فخرجت من  اأذي

وفي وآله  عليه  اهلل  رسوله صىل  وسنة  اهلل  بكتاب  بعيدهم  واهلل  هذا  وسلم  الرافضة   صحبه  ألن 

وألن من ليس   تهله قوو  أخزاهم اهلل هلم قوة ومتكني وألن فلول حزب البعث ال زال موجوداً 

من   عىل هذا كم سيبقىمن حزب البعث وال الرافضة فهم من املتصوفة ومن املتلبسني بالرشك ف

رسول وسنة  اهلل  كتاب  عىل  السائرين  السلفيني  السنة  وسلم أهل  وآله وصحبه  عليه  اهلل  ه صىل 

األمة يف القلة سيكون هلم احلكم؟  بفهم سلف هذه  أن هؤالء  تظنون  واملنهاج فهل  بل   املعتقد 

أمريكا  يالذ خرجت  لو  بعضهم    أخشاه  املسلمون  يقتل  منهم   بعضاً أن  طائفة  يذهب  وأن 

 . ت الروس قتل بعضهم بعضاً ا ببعيد: ملا خرجوليست أفغانستان األوىل عنَّ  ،مستنجدين بأمريكا

 ن إىلينظرو  ن ملصاب إخواهنم أاليتأملو  أال  يف العراق  هؤالء الذين يقاتلون أو يدعون إىل القتال

هيلكون الناس ال سيام وهم ما    ويدعون إىل  إليه هذا القتال؟ ملاذا ينظرون بنظرة قارصة  يما يؤد

أمن ورغد عيشجالسون   ع  حرضواوقد    هنا يف  القتالالعراقيني  نر    ىل  منهم ذهب   واحداً   ومل 

أو أرسل يذكرإبل    ولده  بنفسه  فيام  يردوا ا  ملا ذهب ولده 11ن أحدهم  ستنجد بوالة األمر حتى 

 

وقد خرج هذا املشار إليه وهو سلامن العودة من الغد نافيًا   ، نرشت هذا اْلرب جريدة الوطن يف يوم إلقاء هذه املحارضة 11

اذا إذًا حققوا مع ولدك فلام قيل له: مل  ، هذا األمر عن نفسه زاعاًم أنه إنام استدعى رجال األمن ليبحثوا عن ولده ألنه قد فقده

 ..!! . اقال: إهنم أخذوا يسألونه عن بعض ما يتعلق برحالت الرب وهكذ  ؟وماذا قالوا له ، وأوقفوه

ونحن الزلنا من    ، ثم ذكر بعد أيام أنه قد رفع دعواه عليها   ،ومن ذلك اليوم وهو يتوعد جريدة الوطن برفع دعوى عليها 

منتظرين نتيجة هذه الدعوى هل حكم عىل   ( يعني قد ذهب اآلن ما يقرب من سنة)   هـ7/1426/ 20ذلك اليوم إىل اليوم  

وإن كانت الدعوى ردت ومل    . ليظهر الظامل من املظلوم والكاذب من املكذوب عليه  ؟أم تنازل أم تنازلت  ؟اجلريدة أم عليه

 .ينظر فيها فليلزمه التوضيح ليعذر

 !! ؟ يعد إىل ذكره فلم يا ترىوالعجيب أنه إىل اآلن أقفل املوضوع ومل 
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اهلل!! إولده؟! ال   إال  غالي  له  املسلمني رخيصة ودمك ودم ولدك  للمسلمني من ةدماء  أليس  ؟ 

املسلمني حتى   حتريض  هلل يفأمهات وآباء إحساس وشعور كام لك إحساس وشعور أال تتقى ا

 ؟يكونوا حطب ووقود نار اهلل أعلم ما مصريها

أواخر رمضان ووقع عىل هذا    يف   خرج احلركيون بياناً أ: نقد البيان احلركي:  السابع  فصلال

وتضمن البيان أشياء   (وغريهم  ونارص العمر وعوض القرين  يلالبيان )سلامن العودة وسفر احلوا

 ف مع هذا البيان ثالث وقفات: قأوأحب أن  كثرية

القتال وهذا كام تقدم هو   يف  االستمرارالوقفة األويل: أهنم دعوا العراقيني إىل الصمود وإىل  

هذا األمر   تقدم أن جهاد الدفع يسقط عند عدم القدرة وهؤالء القوم مل يبالوا يفقد  و  إهالك هلم

خمالف ألدلة الكتاب والسنة وفتاوى   قبل هلم به وهذا خطأ عظيم  لقتال من الا  حرضوا عىلبل  

اجلهل أو احلامسة أو العداء ألمريكا بحيث   حتريضهم  علامئنا كام تقدم بيانه والسبب واهلل أعلم يف

سبيل كان حتى ولو هلك من   يوإنام يريدون أذية أمريكا بأ   ميزون بني النافع والضارمل يعودوا ي

املعركة أرض  عىل  موجودين  ليسوا  ألهنم  أو  كانواف  هلك  أبنائهم    لو  أحد  أو  أرض   عىلهم 

 .فليس من رأى كمن سمع املعركة ملا كان هذا جواهبم

الثانية: كرروا الكالم عىل   ولو    ثواوترك التحزب إىل آخره ومل حي  واالتفاق  االجتامعالوقفة 

األمور    إىل  إشارة وأعظم  بالعبادةالتوحيد  اهلل  إفراد  العز  يالذ  هو  سبب  و  وهو  مل والتمكني 

وإنام الرشك  عن  باإلشارة  ولو  العراقيني  جممل   كالمهم  حيذروا  كانواف  كالم  حقاً   لو   ناصحني 

واهلل   تهبه هو حتذير العراقيني من الرشك فإن نرص اهلل ال يستجلب بمعصي  ن لكان أول ما يبدؤو 

ي ْس   }يقول   ل  احِل اِت  الصَّ ِمُلوا  ع  و  ِمنُْكْم  نُوا  آم  ِذين   الَّ اهللَُّ  د   ع  اْست ْخل ف  و  ام   ك  اأْل ْرِض  يِف  نَُّهْم  ت ْخلِف 

ْوفِهِ  ْعِد خ  نَُّهْم ِمْن ب  ل  ُيب دِّ ل  ُْم و  ِذي اْرت َض  هل  ُْم ِدين ُهُم الَّ ن نَّ هل  كِّ ُيم  ل  ِهْم و 
ْبلِ ِذين  ِمْن ق  ْعُبُدون نِي الَّ ْم أ ْمنًا ي 

ْيئًا   ُكون  يِب ش  ْعد    }سورة الروم    وقال يف  {ال ُيرْشِ أ ْكث ر  النَّاِس ال   و  نَّ 
ل كِ ُه و  ْعد  و  ُف اهللَُّ 

اهللَِّ ال خُيْلِ
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ْعل ُمون    . {ي 

يفةالثالث  وقفةال  إن   :    !! السعودية  التوحيد  ببالد  إرضارا  البيان  أخرجوه هذا  أهنم    وذلك 

فيه هتييج للكفار األمريكان عىل بالد التوحيد السعودية؟ ف  -زعموا  -ديةوسم علامء من السعاب

هتيج  يهو ملاذا  أمريكا  ملواجهة  قدرة  عندها  األفاالك  ون ليست  التوحيد   ان مريكر  بالد  عىل 

خترج ملاذا  يف   يف  وا فتتسبب   بياناً   ونالسعودية  املسلمني  تدر  أذية  أال  التوحيد  بالد    ون بالد  أن 

ه تدر  يالسعودية  أال  التوحيد؟  عىل  القائمة  الوحيدة  ه  ون البالد  السعودية  بالد  البالد    يأن 

 أول املراحل الدراسية إىل التخرج عىل التوحيد وإفراد اهلل بالعبادة   تربى أبناءها يف  يلوحيدة التا

ينارص حكامها التوحيد وينارص علامؤها    يالبالد الوحيدة الت  يأن بالد السعودية ه  ون أال تدر

دث الديار مع فضيلة العالمة حم  يل  حصل  ألجد من املناسب أن أذكر لكم حدثاً   ينإو  ؟املوحدين

الوادع زيارته األخرية   هذا املحدث يف  تهبرؤي  اهلل عيلَّ   قد منَّ   ،رمحه اهلل  ياليمنية الشيخ/ مقبل 

الصنعاينفللسعودية   قبلك  كان  قد  شيخنا  يا  األخوة  من  مجع  بحضور  الوزير    سألته  وابن 

ك  والشوكاين هلم  الناس  يستجب  بل  اومل  لك  الاستجابتهم  عىل  ذاك  يوم  الناس  زيدية ستمر 

  ؟السبب هذه البالد قلت كيف  :قال  ؟دعوتكل  الناس  ةستجابا  ام السبب يفوغريها من البدع ف

عزها اهلل وقواها وصار لدهيا ما لدهيا من املال والقوة وهى تقيم التوحيد صار الكثري أقال: ملا  

اليمني  يعملون يف نيمن  فيسمعالبال  ههذ    يعطيه رشيطاً   ةمن هذا كلم  ون د  يعطيه وا  وهذا  آلخر 

وه  وافتأثر  كتاباً  اليمن  بالد  إىل  فرجعوا  الدعوة  ومستنكر  مهبذه  التوحيد  لدعوة  ملا وقابلون  ن 

أهلهم التوحيد   إىل  باإلضافة  عليه  كتب  يرسلون  صاروا  وشعبها  الدولة  هذه  أغنى  ملا  اهلل  أن 

يفف ف  توزع  الدعوة  هلذه  الناس  من  كثري  فاستجاب  يلألبالدنا  اهلل  يرس  هذا  استجابة م  جل  ن 

ما يقرب    هتدى عىل يد هذا اإلمام رمحه اهللانه قد  أ  خواينإمل ييرس لغريي. واعلموا يا    الناس ما

اليمن   ثلث  والزيدية وغريمهفمن  التصوف  إىل اإلسالم  رتكوا  السنة ال  إىل  البدع  من  فحسب ا 
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فيه رضر عىل   الوقتهذا البيان وىف مثل هذا    فإخراج  .السنة  الذي هو  ام إىل اإلسالم اْلالصإنو

التوحيد ترض  بالد  وإذا ترضرت  التوحيد  املصالح ف  التوحيد  ربالد  باب  يراعوا  مل  القوم  هؤالء 

 دعاة فقه الواقع؟ من فقه الواقع يا أنتمواملفاسد وأتساءل أين 

نارص العمر بعد البيان    رقد كلمة ألقاها الدكتور نارص العمر: ألقى الدكتون:  الثامن  فصلال

يف كلمة   موجودة  وقد    وهى  )املسلم(  غاية اموقعه  وعجبت  كاملة  الكلمة  هذه  إىل  ستمعت 

ثامين   العجب كيف خيرج هذا الكالم من رجل عنده غرية وقد كتبت عليها وهى ليست بطويلة

 :لن أطيلوعرشة مالحظة سأذكر بعضها 

عىل الناس أن يرجعوا  هذه الكلمة التزكية البالغة لنفسه وملن معه يقول )  مما يفاألمر األول:  

أ إىل  ال  املعتربين  العلامء  ذكر  يإىل  ثم  وقعوا  علامء(  الذين  البيان  أن  الثقات    عىل  العلامء  هم 

املعتربين  الثقات  الذين   املعتربون يعنى هو من العلامء  له وملن معه ومن يعرف  فيها تزكية  فهذه 

 . لكلهم  ال طالب علم لبعضهم لايدرى أنه يقعىل البيان وقعوا 

األمر الثاين: عاب عىل أفغانستان األوىل بأنه مل يكن فيها تربية ال عىل العقيدة وال عىل غريها 

قال هذا بخالف فلسطني والعراق !! ال إله إال اهلل أمس أيام أفغانستان األوىل كنت ممن يؤيده  

تدع من  يا  للواقع  فهمك  فأين   !! إليه  وتغط  يوتدعوا  ترجع  اليوم  ثم  الواقع؟  األمور   يفقه 

اْلطأ   من  واهلل  وهذا  توحيد  بالد  فلسطني  وبالد  العراق  بالد  أن  وتومههم  الناس  عىل  وتلبس 

   .بيانه تقدم قدوالكبري 

وتفرح   املجاهدين  عزيمة  تضعف  فتاوى  يصدرون  الذين  عىل  عاب  الثالث:  األمر 

الوترية  هذه  عىل  يدندن  وأخذ  العبارو  األمريكان  هبذه  الناس  جيو  اتيستعطف  أو هو  هل 

عىل صحة الفعل وحده بل ال بد   ة وهى أن إغضاب العدو ليس دليالً رشعييتجاهل القاعدة ال

 . ولقد سبق الرد عليها مصلحة املسلمني  أن يكون معه النظر يف
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الرابع: يأيت  األمر  عل  يقول  ويدندن  املجاهدين  بعض  أخطاء  فيذكر  ال    فقال  يهابعضهم 

 مم إىل آخر كالمه قال وأخطاؤهم كأخطاء صحابة رسول اهلل أو أن تع  مأن تذكر أخطاؤه  يينبغ

صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم !! ال إله إال اهلل قوم منهم من تلبس بالرشك ومنهم من تلبس 

وصحبه  وآله  عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول  بصحابة  تقارهنم  به  تلبس  بام  تلبس  من  ومنهم  بالبدع 

 وسلم.

د الثناء عىل ابن باز وابن عثيمني وأهنم العلامء وإىل آخره وأنا  األمر اْلامس: أخذ يردد ويعي

 تقدير هؤالء العلامء وىف إجالهلم وأهنم املرجعية ملاذا خالفتهم يف  يف  صادقاً   أتساءل إذا كنت حقاً 

 دمنها أنه دعا العراقيني إىل اجلها  عدة أمور:  نا يفء كلمته القصرية علام  يف  خالف فقد  أمور كثرية  

بل يستهزأ   املتغلب  ومنها أنه ال يرى السمع والطاعة إىل احلاكم الكافر  ؟ جود القدرةمع عدم و

علامئنا من كالم  وتقدم يشء  الكالم  هذا  يقول  إىل   الشباب   حيث أنه    ومنها  .بمن  الذهاب  عىل 

العراق قصة    واضحاً   ترصحياً هبذا  مل يرصح    وإن   هوو  أرض  ذكر  أن لكنه  أحدهم ذهب   وفيها 

إىل آخره ثم أملح وأشار إىل الذهاب هناك ملن   ب أن نؤازر أهله وأنه يعترب شهيداً وتوىف وقال جي

ير ذلككان  يف  كالمه  غب  آخر  إىل إىل  الذاهب  وهو  عليه  والثناء  شهيد  بأنه  القول  أفليس   ...

فواهلل لو ظننا أن    العراق إقرارًا لفعله وحثًا لآلخرين يف متابعته فمن يكره الشهادة يف سبيل اهلل

 الذي   ناءعلاموت هناك يعترب شهادة يف سبيل اهلل ملا ترددنا ولو ساعة والواقع أنه هبذا خيالف  امل

من إذن    من وجود رشوط اجلهاد  ال بد  إذ  وأنه ال يعترب شهادة يف سبيل اهلل  يفتون بعدم الذهاب 

 دعائه الثناء عليهم وأهنم املرجعية.انا مع  ءأرأيتم كيف خيالف علام األمر ويل

إن  األم يقول  كثريون  يرددها  كلمة  يردد  أخذ  السادس:  اليوم يفاألمريكار  العراق    ن  بالد 

  .أن نقف جتاه الزحف األمريكيبد بالد السعودية فال  يف وغداً 

يقال:   أن  هذا  ندعو   الً أووجواب  لن  قتال  إىل  دعونا  لو  غداً أل  يهإل  انحن    يف سيكون    نه 
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ندع وإنام  كان مرشوع   يهإل  واالسعودية  اهلل   اً إذا  اهلل صىل  اهلل حيبه وألنه عىل طريقة رسول  ألن 

كان سواء  إليه  ندعوا  فال  بمرشوع  ليس  وأنه  أما  وسلم  وصحبه  وآله  يف   تعليه  نظرة   هلم 

ال يعدو أن    قولك هذا  إن   يقال  غري السعودية وهو قد أشار إىل هذا. األمر الثاين  السعودية أو يف

نراه من خسف وقتل إلخواننا إىل ظنون تزعمها هذا ال   اليقني وهو ما   دع تفكيف    ؟اً ظن  يكون 

املسائل الكبار وهو ليس أهل هلا أتى بالعجائب كام قيل من تكلم   يصح بحال لكن من تكلم يف

 غري فنه أتى بالعجائب وىف اْلتام أنبه عىل تنبيهات:  يف

اجلهاد  التنبيه   السلفية ضد  أن  بعضهم  يردد  با  فيقولاألول:  ترضوا  مل  أرض   جلهاد يف أنتم 

الذ  العراق وال يف واهلل  بل  كبري  وهذا خطأ  الذ  يأفغانستان  هو  إال  إله  علامئنا   يال  من  أعرفه 

األلباين الدين  نارص  واإلمام / حممد  باز  بن  العزيز  عبد   / بن صالح   كاإلمام  واإلمام / حممد 

الذالعثيمني وفضيلة الشيخ العالمة / صالح بن فوزان وغريهم من علامئنا السلف أعرفه    ييني 

كتبهم أهنم من أشد الناس دعوة إىل اجلهاد لكن بالضوابط الرشعية ال   أو قرأت يف  عنهم سامعاً 

الذ ولع  يباجلهاد  ينفع  مما  أكثر  بمثل  يليرض  هذا  فضيلة   أقرب  العرص  إن صالة  رجل  قال  لو 

املذكورة يف فضائلها  يذكر  أخذ  ثم  الصحيح  عىل  الوسطى  الصالة  فتحم  وهى  رجل السنة  س 

بعد الفجر   غري وقتها كأن يكون مثالً   يستمع إىل الكلمة قام وصىل صالة العرص يفهو  حارض و

فإهن  بل  ال تصح  ؟هل تصح صالته انتظر  له  كان  ايقال  وأجرها عظيم إال  توإن  أن فضيلة  هلا    

ت  ورشوطاً   وقتاً  أن  بد  متام  توافرال  وذلك  تقبل  وال  ترد  فإهنا  الرشوط  غري  عىل  فعلت    اً فإن 

والسلفيون من   قد طالب بام ال جيوز رشعاً يرض أكثر مما ينفع ف  الذيكاجلهاد فمن طالب باجلهاد  

وىف بحق  اجلهاد  كان  إذا  أما  تركه  إىل  دعوة  الناس  رضره    وقت   أشد  من  أكثر  ونفعه  قوة 

 فالسلفيون من أشد الناس نرصة له. 

 .ع إىل هؤالء العلامءالعراق علامء وأن املرج ثاين: يردد بعضهم أن يفال  نبيهالت
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يف  أوالً فيقال:   أن  فرض  إليهم  عىل  املرجع  وأن  علامء  الكالم   يالذ  فإن   العراق  هذا  يردد 

   .حتى يتكلم علامء العراق يسكتون ال فلامذا أناس غري عراقيني 

العامل كله  ،يالعامل اإلسالم  يف  أن   لو  ثانياً  الركبان   ياً سلف  عاملاً   بل    ثم إن هذا   بخربه  لطارت 

م   هبم؟  أعلم  علامؤهم  قالوا  واقعة  وقعت  كلام  املهازل  ملن  علامؤهمواهلل  هم  لنا    !؟ن  سموا 

ندركءعلام أن  بد  فال  الت   خطأ   هم  الكلمة  قالوا    يهذه  طالبان  أيام  أذكر  حتى  بعضهم  يرددها 

عاملا ستامئة  اهلل  إال  إله  ال  عامل!!  ستامئة  وعددهم  طالبان  علامء  ف كي   أرأيتم  طالبان   يف  جتمع 

بع شك    ؟الناس   قولالتالعب  أعلم  ال  الواقع  يعايشون  الذين  العلامء  ال أن  ممن  غريهم  من 

الواقع،   معناهلكن  يعايش  إذا نأن    ليس  غريهم  بل  علامء  يوجد  أنه  قدر  لو  غريهم  كالم  رد 

إذا كانوا أعلم بالواقع فحكمهم معترب بل يقدمون عليهم  وأذكر بالرشع    حكموا بعد معرفتهم 

بعضهم   اً بيننا نعرف شباب  العراقيني فسألتهم من علامؤكم؟ قالوا واهلل ال نعرف عاملاً   قابلت  أين

من عىل غرينا  علينا كام انطلت    أن تنطيل  يهذه املبالغات ال تصح وال ينبغ..ف.وهكذا  قرأ و  درس

أنه صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم قال »ال يلدغ   ني عن أيب هريرةالصحيح  قبل وقد ثبت يف

 مرتني«. واحد ملؤمن من جحرا

العلامء  أفتى  الروس  أفغانستان األوىل ضد  ملا كان حرب  ملاذا  بعضهم  يردد  الثالث:  التنبيه 

يف واليوم  يف   باجلهاد  املستضعفني  إخواننا  عىل  الباغية  الظاملة  الفاجرة  الطاغية  أمريكا   حرب 

الفرق واض يقال  بالذهاب واجلهاد معهم؟  العلامء  يفتى   كل  ولكن ليس عند  ح جيلالعراق ال 

أقرب الفرق   كالمهم ولعيل  إىل  ستمعاستفاد من هؤالء العلامء ومن  اأحد إنام عند العلامء ومن  

أ ذلك  بعد  ثم  بمثال  األمرين  هذين  الواقع:    رجعبني  كافراً اإىل  هناك  أن  مسلامً   فرتضوا   يقاتل 

منع املسلم    قوياً   أن هناك كافراً والكافر أقوى من املسلم فأراد مسلم ثان أن ينرص أخاه املسلم إال 

الكافر عليكام سحقناكم هل   ت أن ينرص أخاه فقال لو نرصته فسأنرص الكافر عليكم فإذا نرص
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يتوقف؟ أو  أخاه  ينرص  أن  للمسلم  الكافر   يصح  وذاك  الكافر  هذا  بني  حصل  حني  بعد  ثم 

القو الكافر  فقال  واللمسلم    يخصومة  أاذهب  املسلم  ينرص  هل  أخاك  يتوقف نرص  أو  خاه 

اآلن   أذهب  ال  العاقلال  ؟خصومة  بينكامألن  ويقول  أن  شك  نارصاً     ويذهب  الفرصة   هيتبل 

الظاهر   احلرب األوىل كانت يف  احلايل إن  نرجع إىل الواقع  يألخيه إذا تصورت هذا املثال التقريب

تدعم األفغانيني بني الروس وأفغانستان والواقع أهنا بني أمريكا وروسيا وكانت أمريكا قوية و

أن ينرصوا إخواهنم   اباألسلحة املتطورة لرضب الروس وأمريكا بقوهتا أذنت للسعودية ولغريه

لعاقل أو مؤمن أن يتوقف عن   يفام ينبغ  هناك ألن هلا مصلحة من نرصة املسلمني ضد الروس

كافر منها  املستفيد  كان  ولو  حتى  إخوانه  العر  اً نرصة  بني  احلرب  فواقع  اآلن  وأمريكا أما  اق 

وغريهم   الربيطانيني  من  أمريكا  معمن  فوأعواهنا  جتاه  الوقوف  يستطيعوا  حتى   !؟املسلمني 

 .اختلف فالواقع

عند  لكن أن  نرصت  نا لو  أو  األمريكان    ناقوة  ضد  قوية  أخرى  كافرة  تدولة  ستطيع  وهي 

 ذا عىل هذا. أما والواقع تغري فال يصح أن يقاس ه نانرصة إخوان نامواجهة أمريكا وجب علي

قناة املجد يقول:   يف  قريباً   يردد بعضهم وآخر من ردد هذه الكلمة رجل خرج  :الرابع  تنبيهال

 السعودية !!   أمريكا  دخلت ال يفتون هبذا لو العراق إن الذين يفتون بتوقف القتال يف

يف  التدخل    كثريًا ما ترددون حرمةأطلعك عىل النيات واملغيبات وأنتم    يمن الذ  : أوالً يقال 

 النيات. 

بالد  :ثانياً  من  يتغري  ال  اهلل  أو  حكم  فإن  تركها    إىلالبالد    حبأخرى  ذلك  ومع  مكة  اهلل 

منهاو فيها    هاجر  الكفار  تغلب  ملا  وسلم  وصحبه  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  هذا فرسول  رتداد 

 القول به فضاًل   النيات ال جيوزيف  عىل رشع وإنام فيه سوء ظن وتدخل    ياً ليس مبن  يالكالم الذ

 . أن يصدق نع
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يف   وأخرياً   فصل/ العراقيني  العراق    وصية إلخواننا  العراقيني  ويصأبالد  بأمرين    إخواننا 

 عظيمني: 

أن ترجعوا إىل اهلل بإفراده   األمر األول: القيام بدين اهلل وىف مقدم ذلك توحيد اهلل، اهلل اهلل

بالعبودية وختليصه  أردتم  بالعبادة  إن  ف  فإنكم  والتمكني  الذاالنرص  السبب  سلط   يعرفوا  به 

وإىل تعلم األحكام إياه  وتعليم الناس    هإىل تعلمو  ليهرجعوا إاعليكم العدو وهو ترك التوحيد ف

أيضاً  وأوصيهم  يف  الرشعية  العدو  عليهم  دخل  فإذا  دورهم  يلزموا  لقوله   أن  فليقتلوه  دارهم 

فهو   الصحيح عن  صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم يف  »من قتل دون ماله  عبد اهلل بن عمرو 

ملن   هذا  إن  واهلل  إليه  الناس  ودعوة  التوحيد  ودراسة  والتعليم  التعلم  يدعوا  أن  أما  شهيد« 

   .اْلرسان العظيم

  ا ننا حمبون لكم وندعو إ ال إله إال هو    يواهلل الذ  ناصحاألمر الثاين: أدعوكم بصدق دعاء أخ  

القتال فإنكم   عن  أدعوكم دعاء صدق أن تتوقفوا  كيد عدوكم  اهلل عز وجل أن حيفظكم وأن يرد

القتال ال ترضون إال أنفسكم وإخوانكم زيادة عىل رضرهم والعقل والرشع   مريتم قيإن است

جمتمعان عىل أن الضعيف ال يصح له أن يواجه من ال قبل له بمواجهته ألنه يعود عليه بالرضر 

إرسال الكتب   أن جيتهدوا يف  بالد السعودية وغريها  يف  اينوصية إىل إخو  دينه ودنياه وأخرياً   يف

الت دين  يواألرشطة  وإىل  اهلل  توحيد  إىل  يعيل  هتدعوا  أن  بمنه وفضله وبكرمه وجوده  اهلل   أسأل 

ن حيقن دماء أكلمته وأن ينرص دينه وأن يرفع راية السنة ويقمع راية البدعة وأسأله بام هو أهله  

بالد العراق أسأله بمنه وفضله أن حيقن دماء إخواننا املستضعفني   يفإخواننا املستضعفني هناك  

يف يف  هناك  وأعواهنم  األمريكان  كيد  جيعل  وأن  العراق  قو  بالد  إنه  وفضله  بمنه   ي نحورهم 

 . سبحانه وتعاىل
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 * األسئلة * 

الفلوجة والقنوت هلم إىل آخر   الدعاء إلخواننا يف  * هذا سائل يسأل ويقول: ما رأيكم يف

 المه؟ ك

إخواين يا  يف  الدعاء  املستضعفني    إلخواننا  إخواننا  وجلميع  رشعاً الفلوجة  حتى    مطلوب 

حتقن دماؤهم فيجب أن نقف معهم ولو بالدعاء فندعوا اهلل عز وجل بأن حيقن دماءهم وأن يرد 

ال   ماألمر أ  ا إذن ويلهلهل يشرتط    النازلة  دعاء قنوت يف حكم    العلامء اختلفوا  إال أن   كيد عدوه 

فيها قوالن و املسألة  احلنبيل  مذكوران يف مها  يشرتط  تنتبهوا    املذهب  أن  أرجوا  ويل   إىللكن   أن 

األمر ألن    ال يشرتط إذن ويل  هنإاألمر إذا منع من القنوت فال يصح القنوت حتى عند القائلني  

ة لكن  أصله مسألة اجتهادي  القنوت يففاألمر    تعارض مستحب مع أمر هنى عنه ويل  يف مثل هذا

ويل منع  ثم  إذا  القنوت  يصح  فال  يف  كأنه  نمم  أستغرب   األمر  إال  يقبل  ال  الدعاء  أن   يتصور 

بني و  الدعاء  جتهد يفاىف ثلث الليل اآلخر  والدعاء    من  عندك السجود أكثر فيه  أليس  القنوت!!

لرجال األمن األمر بالقنوت    كلها فلام جاء أمر ويل  ةبعضهم جتده يقنت السنثم  اآلذان واإلقامة  

الذين أفسدوا يف التوحيد توقفوا واهلل حدثن  والقنوت عىل هؤالء اْلوارج  أحد املشايخ    يبالد 

مايقارب   يقنت  أن مسجده  إىل مخسة  من  األفاضل  بالقنوت أأربعة  األمر  فلام جاء  توقف   شهر 

!! للفلوجة  يقنت  رجع  واآلن  يقنت  يعد  ومل  األمن  اإلمام  رجال  من  هنا  إخوانك  الذين   دماء 

هلا؟! يدعى  غالية  الفلوجة  ىف  إخواننا  ودماء  حالل  رخيصة  التوحيد  بالد  دماء   حيفظون  بل 

 إخواننا هناك ودماء إخواننا هنا كلها غالية نسأل اهلل أن حيقنها بمنه وفضله.

 يشرتط إذن ويل   األمر فلامذا  للسياحة وغريها ال يشرتط فيها إذن ويل  السفر* يقول السائل:  

 اجلهاد؟  األمر يف

رشع  الرشع  وعقيل  ياجلواب  الرش   يأما  يفيعفإن  تشرتط  مل  ويل  ة  إذن  وغريها   السياحة 
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يف اشرتطتها  وإنام  يف  األمر  وبينتها  عىل  اهلل  من  ولقد  متكاثرة  ذلك  عىل  واألدلة  كتاب    اجلهاد 

يل قدم  فيهخمترص  يف    )مهامت  بعنوان  الفوزان  صالح   / العالمة  الشيخ  هذ  فضيلة  ا  اجلهاد(. 

الرشع العقيل  ي اجلواب  اجلواب  ويل  أما  إذن  بدون  هناك  للقتال  الذهاب  إن  جير    فيقال  األمر 

البالد    يتعدسخرج منها فإن العدو سي  يىف البالد التوتلك البالد    األذى عىل بقية املسلمني يف

 خرج منها بخالف السياحة.  يالت

النب  * يقول يف يه وآله وصحبه وسلم قال صىل اهلل عل  يحديث أبى بصري وأبى جندل أن 

   ؟ألبى بصري »ويله، مسعر حرب لو كان أحد معه«

مسعر حرب لو كان    أمه  صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم قال »ويل  ين النبإيقال صحيح  

زاد   مناملجلد الثالث    ابن القيم يف  هاختياراته الفقهية ونقل  كام ذكر ابن تيمية يف  هأحد « ألنمعه  

أن  وأيب  يبأ  دولة  املعاد  وآله وصحبه   بصري  عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول  دولة  عن  مستقلة  جندل 

ه فإن  كان حتت والية رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم  ا يلزم منم  هايلزم  الوسلم ف

يلزم جندل  ال  وأبا  بصري  ف  أبا  له   لذاالصلح  أشار  وسلم  وآله وصحبه  عليه  اهلل  الرسول صىل 

بالقتال ألن  نفعاً   يف   إشارة  الذ  وفعالً   قتاله  القتال  أما  النفع  فرضره أضعاف يقام اآلن    يحصل 

 عينني. يلكل ذ يبادنفعه كام هو 

»أن    * لعيسى  وجل  عز  اهلل  قول  عىل  تثار  شبهة  بعباداحيقول  أن   يرز  يقول  الطور«  إىل 

 عيسى مؤيد من عند اهلل؟

به ءل اهلل وأنبياصحيح أنه مؤيد من عند اهلل لكن اهلل أمره ونحن نتبع رس ه فيام أمرهم اهلل 

 ال قدرة لك عليهم.  أياحلديث نفسه قال: أنه ال يدان لك عليهم   والعلة معقولة يف

 تـــــــــم بـحــــــــمــــد اهلل 


