
 





 
 
 
 
 


 

 
 
 
 



  ) عبداللطیف أحمد مصطفى أمین(
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  :لشافعي رمحه اهللا قال اإلمام ا
  كُلُّ العلومِ سوى القُرآن مشغلَة     إالَّ الـحديثَ وإالَّ الفقْـه يف الدينِ
 العلم ما كانَ فيه قال حدثـنا      وما سوى ذَاك وسواس الشياطيـنِ



 

 
ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا ومـن        , احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره    

ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال  , من يهده اهللا فال مضل له     , سيئات أعمالنا 
ونشهد أن حممد عبده ورسوله صـلى اهللا عليـه       , إله إال اهللا وحده ال شريك له      

  .اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثرياًوعلى 


  عبداللطيف أمحد مصطفى















 

__ 
  ) على من النيب بعدهبسم اهللا وحده والصالة والسالم(



 

        
       
        





النصيحة)١(،
       

       
       




   إبن األثري   
إرادة اخلري للمنصوح له( ،






 
 

                                                        
 ختليص القول والفعل من الغشوهي مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع شبهوا  (()١(

 )٦٧ / ١ (-النقول الصرحية شرح حديث الدين النصيحة )) بتخليص العسل من الشمع



 

       
g

ولرسوله ولكتابه هللا قال ؟ اهللا رسول يا ملن قالوا:  النصيحة الدين 
موعامته املسلمني وألئمة )حديث متيم ألداري، رواه مسلم.(  

       
   معرفة    قصر 

الدين  النصيحة     
إال النصيحةما الدين 


       

  
 

          


        
gيا رسول اهللا ملن

 
 
 
 







 

         g
وعامتهم املسلمني وألئمة ولرسوله ولكتابه هللا

  
  
 g 
  
 

)٢(
         g

         

 والعياذ باهللا   

                                                        
جلالل وترتيهه باإلميان به ونفي الشريك ووصفه جبميع صفات الكمال وا) هللا( النصح ((:  قال املناوي)٢(

عن مجيع ما ال كمال فيه وجتنب معصيته واحلب والبغض فيه واالعتراف بنعمته وشكره عليها والشفقة 
على خلقه والدعاء إىل ذلك، فمن النصيحة هللا أن ال تدخل يف صفاته ما ليس منها وال تنسب إليه ما 

ها خبالف الباري تعاىل ألا حمدثة ليس له برأيك فتعتقده على خالف ما هو عليه فإنه غش، واألشياء كل
وهو قدمي وجاهلة وهو عليم وعاجزة وهو قدير وعبدة وهو رب وفقرية وهو غين وحمتاجة إىل مكان وهو 

الغش يف صفاته ومل ينصح له ومن أضاف شيئا إىل  غري حمتاج إليه فمن شبهه بشئ من خلقه فقد أدخل
  )٢/٤١٥ ( فيض القدير))املخلوقات مما هو عليه فقد غشها

أي باإلميان وصحة االعتقاد يف وحدانيته وترك اإلحلاد يف صفاته وإخالص النية يف (() هللا(النصح  اخلطايب وقال
عبادته وبذل الطاقة فيما أمر به وى عنه واالعتراف بنعمته والشكر له عليها ومواالة من أطاعه ومعاداة من 

 النقول ))نصيحة نفسه هللا واهللا غين عن نصح كل ناصح كذاعصاه وحقيقة هذه اإلضافة راجعة إىل العبد يف 
  )٦٧ / ١ (-الصرحية شرح حديث الدين النصيحة 



 

خلوص وأخالص      
  أن تصف

 مبا له أهلاَهللا      


         
     

        


         
املعطلة يعبد عدما

        


       
        

       
         
          

    
        





 

    إخالص     
          

إثبات
خضوع

       
         

        
        
          
        
        

     
         

      
        

 ٥: البينة 


        
       

 



 

)؟)٣ 

       
       


). ٢٩: ص( 

         




          

         
          

) ١:  إبراهيم( 
 
 


                                                        

مفرد مضاف فيعم سائر كتبه وذلك يبذل جهده يف الذب عنه من تأويل ) ولكتابه: ((( قال املناوي)٣(
  .)٢/٤١٥( فيض القدير ))اجلاهلني وانتحال املطلني بالوقوف عند أحكامه

نصيحة لكتابه باإلميان به وبأنه كالم اهللا ووحيه وترتيله ال يقدر على مثله أحد من املخلوقني وال((
وإقامة حروفه يف التالوة والتصديق بوعده ووعيده واالعتبار مبواعظه والتفكر يف عجائبه والعمل مبحكمه 

ه من تأويل اجلاهلني والتسليم مبتشاه ذكره اخلطايب وقيل هو أن يكرمه ويبذل جمهوده يف الذب عن
  )٦٨ / ١ (- النقول الصرحية شرح حديث الدين النصيحة ))وابتهال املبطلني



 

         
         
       

g)القرآن هذا تأويل على يقاتل من منكم إن 
).٢٤٨٧:  الصحيحة السلسلة).(ترتيله على قاتلت كما

         
         



ترتيله على قاتلت كما القرآن هذا تأويل على يقاتل(






       

ر رفنا وكان فينا أبو بكستش فا
فأشار إىل علي بن أيب طالب: نعم : ال، وكان خاصفا : وعمر فقال 

        
 

     g   
     g    





 

          
   g      


         

        
      

        



  g       

تكم من عند أصحاب رسول اهللا، وليس فيكم من صحب رسول اهللاجئ


        
   g     

g
        

g
 g      









 

     

     


     




    g : )حيمل 
 وتأويل املبطلني وانتحال الغالني حتريف عنه ينفون عدوله خلف كل من لمالع هذا

  )٢٤٨: صححه األلباين يف املشكاة أملصابيح ().اجلاهلني
  
  
  
  
  
  
  
  





 

g
)خلف كل من العلم هذا حيمل 

  ).عدوله







      

) ١٠: احلجرات(



 
       




 
        

        

         



 

        
    فال كرامة





   يالغالني حتريف نهع فونن   

   g     
  
          

   

      

          
   

         

          عنه ينفون 
الغالني حتريف الغالني      

       
        

          
      



 

g  الغلو قبلكم كان من أهلك فإمنا إمنا  


الغلو       
       

   g
     عنه اهللا رضي مالك بن أنس عن 

 عن يسألون وسلم عليه اهللا صلى النيب أزواج بيوت إىل رهط ثالثة جاء :يقول
 من حنن وأين فقالوا تقالوها كأم أخربوا فلما وسلم عليه اهللا صلى النيب عبادة
 أما أحدهم قال تأخر وما ذنبه من تقدم ما له غفر قد وسلم عليه اهللا صلى النيب
 أعتزل أنا آخر وقال أفطر وال الدهر أصوم أنا آخر وقال أبدا الليل أصلي فإين أنا

 الذين أنتم فقال إليهم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فجاء أبدا أتزوج فال النساء
 وأصلي وأفطر أصوم لكين له وأتقاكم هللا ألخشاكم إين واهللا أما وكذا كذا قلتم
).مين فليس سنيت عن رغب فمن النساء وأتزوج وأرقد


g

g
g


g








 

g







الغلو

  g     
 
        



         


 ألذهيب  سري

أعالم ألنبالء
         

 
         


       
       



 

          
         

 


        
) العراق ما أسئلكم عن الصغرية، وما أركبكم لكبريةيا اهل(،




        


) يا أهل العراق
) أهدرمت دم احلسني وتسئلون عن دم البعوضة ؟


    

        
 

      )هلك املتنطعون( )تنطع(
         
       


         

 )الغلو(     



 

        
 

  )تأويل اجلاهلني(
     


          
         


        


  )٤()انتحال املبطلني(    


         

 )ماازداد إىل اهللا إال بعدا(    
 g       

                                                        
أي املبتدعني الذين يتجاوزن يف كتاب اهللا وسنة رسوله عن املعىن املراد فيحرفونه ) حتريف الغالني ((()٤(

  . عن جهته، من غال يغلو ما إذا جاوز احلد
لنفسه، يعين أن املبطل إذا : دعاء الشيء لنفسه، كادعاء شعر غريه أو قوله االنتحال ا) وانتحال املبطلني(

اختذ قوالً من علمنا يستدل به على باطله أو اعتزى إليه ما مل يكن منه، نفوا عن هذا العلم قوله، ونزهوه 
  . عما ينتحله

سري حلديث أيب واحلديث كأنه تف. أي معىن القرآن واحلديث إىل ما ليس بصواب) وتأويل اجلاهلني(
انتحال "إشارة إىل التشدد والتعمق، ويف " حتريف الغالني: "يف قوله : قيل . هريرة املتقدم يف بعث ادد

  )٧٨٤ / ١ (-مشكاة املصابيح مع شرحه مرعاة املفاتيح )). إىل االستحسان وخلط ملة مبلة" املبطلني



 

   g   

         

g) الزيادة يف
) اخلري خري        

g


     
      
) سبحان

)اهللا، أحلمد هللا، أهللا أكرب     
          

  g        
       

      


 g
   


 ) ما

)أسرع هلكتكم         
g



 

     g    


g  
)ما أردنا إال اخلري يا أبا عبدالرمحن( ،


،)ريد للخري مل يصبهوكم من م(


           
 

         
         
  ) ولقد رأيت عامة هؤالء

،)يطاعنوننا يوم النهروان مع اخلوارج


  )اريالرب( )سنه(   ) البدعة تبدو
،)صغرية مث تعود كبرية

           
         


)انتحال املبطلني(

          



 

        


       
 g ) صحيح ) (به اهللا وسلوا القرآن اقرءوا

،)١١٦٩: أجلامع 
)يتعجلونه وال يتأجلونه(،


          
 

    
g

         
) ٧٠: يس( 
         





  )يسفيان الثور(     
        








 

         
         
 

     
 
        


g)؟)٥ 


 g


 g        
g     

    
g



                                                        
ء به ونصرته حيا وميتا وإعظام حقه وبث دعوته باإلميان مبا جا) لرسوله (والنصيحة((:  قال املناوي)٥(

 ))ونشر سنته والتلطف يف تعلمها وتعليمها والتأدب بآدابه وجتنب من تعرض ألحد من آله وأصحابه
  )٢/٤١٥(فيض القدير 

بالتصديق لنبوته وقبول ما جاء به ودعا إليه وبذل الطاعة له فيما أمر به وى (( لرسوله  والنصيحة
 النقول الصرحية شرح حديث )) له وإيثاره باحملبة فوق نفسه وولده ووالده والناس أمجعنيعنه واالنقياد

  )٦٨ / ١ (-الدين النصيحة 



 

        
        

) ٣١: أل عمران.( 
       
          
         


    

g
      

        
gإن شاء أهللا

g
          

       
        

g
g

 
g

)النار ففي اإلزار من الكعبني أسفل ما .(



 

)٥٥٢٩: صحيح أجلامع (      



 


         


        

) إرفع إزارك فإنه أنقى لثوبك
، )وأتقى لربك

         
        

     



       g

   g   g
       

g
       

  g      



 

g


    g  
) حواريون أمته من له كان إال قبلي أمة يف اهللا بعثه نيب من ما 

 يقولون خلوف بعدهم من ختلف إا مث بأمره ويتقيدون بسنته يأخذون وأصحاب
)٥٧٩٠: صحيح اجلامع () يؤمرون ال ما ويفعلون يفعلون ال ما  

      


)ا مثبعدهم من ختلف إ 
،)يؤمرون ال ما ويفعلون يفعلون ال ما يقولون خلوف   

  


        
 

  )نأخذ بسنته ونقتدي بأمره(،  g


        
)صدق رسول اهللا(،

        g 
        

g   )الرجل للب أذهب ودين عقل ناقصات من رأيت ما 
،)متفق عليه).(إحداكن من احلازم   g 



 

    g 
      

  
       
     

  )إن تنصروا اهللا ينصركم(،   
         
       


) سورة

،)٥٤:أملائدة 




        

   
 


   g      g

         
  g       





 


       

g


 








          


         
       
 
         





 

     )٦(
        

       


        
   

g
     

  )بينه وبينه(،     
،إن شاء أهللا


       
       


  وال كرامة    

                                                        
اخللفاء ونوام مبعاونتهم على احلق وإطاعتهم فيه وأمرهم به ) ((وألئمة املسلمني: ( قال املناوي)٦(

)) رك اخلروج عليهم والدعاء بصالحهموتذكريهم برفق وإعالمهم مبا غفلوا عنه من حق املسلمني وت
  )٢/٤١٥(فيض القدير 

لطاعتهم يف احلق وال خيرج عليهم إذا جاروا ويذكرهم برفق بأن ينقاد  ((ألئمة املسلمنيالنصيحة و
ولطف ويعلمهم مبا غفلوا عنه ومل يبلغهم من حقوق املسلمني ويؤلف قلوب الناس لطاعتهم ومن 

هاد معهم وأداء الصدقات إليهم وأن ال يغرهم بالثناء الكاذب عليهم النصيحة هلم الصالة خلفهم واجل
وأن يدعو هلم بالصالح هذا كله على أن املراد باألئمة اخللفاء وغريهم ممن يقوم بأمور املسلمني من 

  )٦٩ / ١ (- النقول الصرحية شرح حديث الدين النصيحة ))أصحاب الوالية



 

  
    


         g
)متفق عليه).(هديي بغري ويهدون سنيت بغري يستنون(

           
g

       g  
 g   )م قلوب قالشياطني يف جثمان لو

،)إنس         
)فماذا أصنع إن أدركين ذلك يا رسول اهللا(

g) تسمع
،)وتطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع وأطع





    g    

  
  






 

        
g

)فامسع وأطع(،  g  
 )والنصيحة هللا العمل إخالص مؤمن قلب عليهن يغل ال ثالث 

،)٣٠٥٦: صحيح سنن إبن ماجة ) (مجاعتهم ولزوم املسلمني لوالة



)إخالص العمل هللا(


  )ونصيحة الوالة األمور املسلمني( 


  )ولزوم مجاعتهم(    
)مجاعتهم(


         


) ليس كل من وقع يف الكفر وقع
،) وال كل من وقع يف البدعة وقع البدعة عليهالكفر عليه،

         


      g   
  



 

g)أن لكم يرضى ثالثا لكم ويسخط ثالثا لكم يرضى اهللا ان 
 واله من تناصحوا وأن مجيعا اهللا حببل تعتصموا وأن شيئا به تشركوا وال تعبدوه
)صحيح األدب املفرد). (أمركم اهللا 


     


  )أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا( 
)إخالص العمل هللا(
  )ن واله اهللا أمركموأن تناصحوا م(  

)ونصيحة والة األمور املسلمني(
)أن تعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا(

).ولزوم مجاعتهم(
g




      )يبيع دينه بعرض من الدنيا(


        


) وأن تناصحوا
)من واله اهللا أمركم





 

 ) ولزوم
)مجاعتهم وال تفرقوا      

          
 )إخالص العمل هللا( )رياء وعدم اإلخالص(  

   ) وأن
)تنازعوا      

        ) لزوم
)اجلماعة      







) ١٣:ألشورى.( 
  

        
عليهم الصالة والسالم
 

         
    

    
       
         



 


           


         

_



   


       
       

g      
         

      

         

      
          

       
          

      
             



 

           


g
     

g
          

         


       
         


) عليهم

)الصالة والسالم     g
  )عرضت علي األمم فرأيت النيب 

.)٧()الرجل والرجالن والنيب وليس معه أحدومعه الرهيط والنيب ومعه  
    


         


       

                                                        
  ).٤١ / ٢ -لم اجلمع بني الصحيحني البخاري ومس( )٧(



 

        


 
 g
 

         
        

g
)٤٦:يونس.( 
         

          






 
  
          



) ٢٩: احلج.(





 

) عليهم الصالة
)والسالم 

 
 
 


g)ميوت رعية اهللا يسترعيه عبد من ما 

  ).٥٧٤٠: صحيح اجلامع (،)اجلنة عليه اهللا حرم إال لرعيته غاش وهو ميوت يوم
     

          
        

         
 

 




         
         

         

  
 

         
    



 

         
أبو ذر

g       g 
  )يا أبا ذر إنك ضعيف(،     


        


          
         



          


    

       


      
   

 
    

g  
     )اريبر(   



 

  ) إذا رأيت الرجل يدعوا على سلطان فاعلم أنه
  ).صاحب اهلوى، وإذا رأيت الرجل يدعوا لسلطان فاعلم أنه صاحب السنة

         
         

         

   


 g       


   )اريبر(     



  


       


         
   

)أمجع أهل السنة على أن التغري باليد لسلطان(   


         



 

       
         


 



")٨(.

  
        

     
      عليه السالم


         

 
       

         
) ٣٩: يوسف.( 




)واحد القهار(
                                                        

بإرشادهم ملا يصلح أخراهم ودنياهم وكف األذى عنهم وتعليمهم ما جهلوه ) وعامتهم: ( قال املناوي)٨(
  )٢/٤١٥( فيض القدير ))وستر عورم وسد خلتهم وأمرهم باملعروف



 


        g

     
          

        
          

g


   
)ال إله إال اهللا(

 





g
      

       
   
        
         

      
       



 

ألعصر    
 

       
         




  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  وصلى اهللا وسلم على الرسول األمني

وآله وصحبه أمجعني 



 




         
        


        
        
       

         
        

       


          






      







 

   
) ٤٣: النحل.(

 
      النساء :

٥٩()أويل األمر ()مل حيكم مبا أنزل اهللا( ،
) حكم مبا أنزل اهللا، عليكم بالسمع والطاعة( ) مل حيكم مبا

  ).أنزل اهللا، ال مسع وال طاعة
) لدرسائل الشيخ حممد عبدالوهاب : ٦ا( 

         
) ٣٦:النحل(

)ال إله إال اهللا()نفي، ومثبت.(
 )حممد عبدالوهاب( )إبن باز(

 )كم اجلائر املغري ألحكام اهللاحلا(، 



 


عبداللطيف      

  
 
          
       



 

        
 





 

 


      
       
  
    

       



    )رمجا بالغيب    




    
        
        



 

     


       

          
      
 





       

         
        

         
        


)فاسألوا أهل الذكر( 
)أهل الذكر) (فاسألوا أهل الذكر(    


        

مبا(أويل األمر()وأويل األمر منكم(
).فال مسع وال طاعة)مل حيكم مبا أنزل اهللا()أنزل اهللا



 

         
 )وأويل األمر منكم()مبا أنزل اهللا(،

      )مبا أنزل اهللا( 
     

        
 
  

     
        
         




        ) ال طاعة ملخلوق يف معصية
،)اخلالق        


    

  )أولوا األمر(    
 )أولوا األمر(

)أولوا األمر( )أصحاب األمور الدنيا(  
)أولوا األمر(

 )أولوا األمر(
    



 

    
)أولوا أالمر(

  أولوا األمر    )أولوا أألمر(   ) أولوا
)أألمر


        

   
        
      





        



        

     


)مبا أنزل اهللا(
         

g )عليه فليصرب يكرهه شيئا أمريه من رأى من 
).متفق عليه(،)جاهلية فميتته شربا اجلماعة فارق من فإنه 



 

       







         


          
    

  



 

)موع الرسائل للشيخ حممد بن عبدالوهابا(
أحلاكم أجلائر أملغري لشرع اهللا 

          
     

        


        
 



 

 






          




        


    
     
       


        


    


       


 

           



 

        


         
         





  
 


  

         
          


       ) شيخ

)اإلسالم       
)يبني لقول اهللا تعاىل) أحلاكم أجلائر أملغري لشرع اهللا

       
) ٦٠: ألنساء.( 






 

            
 

     
      إبن كثري 

       ) هذا
إنكار من اهللا، عز وجل، على من يدعي اإلميان مبا أنزل اهللا على رسوله وعلى 
األنبياء األقدمني، وهو مع ذلك يريد التحاكم يف فصل اخلصومات إىل غري كتاب 

نصار أا يف رجل من األ: اهللا وسنة رسوله، كما ذكر يف سبب نزول هذه اآلية
: وذاك يقول. بيين وبينك حممد: ورجل من اليهود ختاصما، فجعل اليهودي يقول

يف مجاعة من املنافقني، ممن أظهروا : وقيل. بيين وبينك كعب بن األشرف
واآلية أعم من وقيل غري ذلك، . اإلسالم، أرادوا أن يتحاكموا إىل حكام اجلاهلية
لسنة، وحتاكموا إىل ما سوامها من ذلك كله، فإا ذامة ملن عدل عن الكتاب وا

{: ؛ وهلذا قالالباطل، وهو املراد بالطاغوت هاهنا   


          
 )٩( 




         


                                                        
)٣٤٦ / ٢ (- تفسري ابن كثري  )٩( 



 




        
         
   
 

)مبا أنزل اهللا(   
        

)مبا أنزل اهللا(
  إبن كثري   




    
            

) ٦٣: ألنساء.( 
)) هذا الضرب من الناس هم املنافقون، واهللا يعلم ما يف

قلوم وسيجزيهم على ذلك، فإنه ال ختفى عليه خافية، فاكتف به يا حممد فيهم، 
}:فإن اهللا عامل بظواهرهم وبواطنهم؛ وهلذا قال له {ال : أي

واهم على ما يف قلوم من النفاق : أي{{تعنفهم على ما يف قلوم 
{وسرائر الشر     {وانصحهم فيما بينك : أي

.))وبينهم بكالم بليغ رادع هلم
 



 







         


       
  g     

         

         



      


         )حكم بغري ما أنزل اهللا(

         
       

         




 

)أهل الذكر( )أهل الذكر(
  إبن كثرية      


         
      




 
)حكم بغري ما أنزل اهللا(

        




 
     


)عبدالرمحن ألسعدي(

 
 

 
 )) } ايغلال بقَو فُِسهِمي أَنف مقُلْ لَهسرا انصحهم : أي} و
، فإنه أجنح حلصول املقصود، وبالغ يف زجرهم وقمعهم عما كانوا بينك وبينهم



 

، فإنه ينصح سراإن أعرض عنه عليه، ويف هذا دليل على أن مقترف املعاصي و
.)١٠())ويبالغ يف وعظه مبا يظن حصول املقصود به  

         
         

        
   
      


         




       
   

        
   


 





غري ما أنزل اهللا

                                                        
  )١٨٤ / ١ (-تفسري السعدي  )١٠(



 

)غري ما أنزل اهللا(



 


ألروح )وأما احلكم املبدل (

       


)غري ما أنزل اهللا(
         


 )الصالة وحكم تاركها()  لد٢٦٧، ص ١ا(

) وأما احلكم بغري ما أنزل اهللا وترك الصالة فهو من الكفر العملي
،)قطعا        

   


 )الصالة وحكم تاركها( ) لد٧٤، ص ١ا(
 )بغري ما أنزل اهللا( 

)وهذا الكفر الخيرجه من الدائرة اإلسالمية(






 

       
)بغري ما أنزل اهللا(

       ) كما الخيرج الزاين
، )امللةوالسارق والشارب من       

) بغري
)ما أنزل اهللا

  


           
       


)وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم 

،)أعلم أمة بكتاب اهللا وباإلسالم والكفر ولوازمهما   
        

g




         
        

     



 




) فال تتلقى
  ).هذه املسائل إال عنهم




       
      ) فإن املتأخرين مل يفهموا

،)دهممرا         
        

    )بغري ماأنزل اهللا(
) فريقا اخرجوا من امللة بالكبائر وقضوا، وفريقا : فانقسموا فريقني

،)علوا مؤمنني كامل اإلميانج      
  )حكم بغري ما أنزل اهللا(

         
   

 
          

        

      ) خطأ الشيخ أوىل من صواب

،)املريد  



 

 
        







 
    

       )بغري ما أنزل اهللا( 
        


  ) فهو كفر دون

).الكفر 
       


     
) ٤٤: أملائدة( 

)ليس هو الكفر الذي يذهبون إليه(،
          


   g  )حرب األمه(  

     g  



 

 )هو كفر فليس من كفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله(، 
)عملي(

         


،)كفر الينقل عن امللة(      )ساوط(
ليس بكفر ينقل عن امللة

عطا) كفر دون كفر، وظلم دون
،)ظلم، وفسق دون فسق

)كرب و أصغرأ(،
)بغري ما أنزل اهللا(

         
         

  )ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا( )كفر دون كفر(
      

        

    

       

  )بغري ما أنزل اهللا(   ) أكرب و
،)أصغر





 


 

        
        
        

إبن باز و إبن كثري و إبن القيم و إبن عباس
 


       

       
          


    إن شاء أهللا     








          
 



 

         
  إقامة احلجةى 

 

          


 

 




 )ابن عثيمني(
  

ففي هذا اليوم الثالثاء الثاين والعشرين من شهر ربيع األول عام عشرين ((
وأربعمائه وألف استمعت اىل شريط مسجل بأسم أخينا أيب احلسن يف مأرب 

  ابتدأه بالسالم علي فأقول وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته 

ره من جهة التكفري فهي مسألة كبرية وعظيمه وال ينبغي اطالق ذك وما .١
القول فيها اال مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات مبعانيها ويعرف عواقب الىت 

أما عامة الناس فان أطالق القول بالتكفري أو . تترتب على القول بالتكفري أو عدمه
 .عدمه يف مثل هذه االمور حيصل مفاسد

شتغل الشباب ذه املسأله وهل احلاكم كافر أو غري والذي أرى اال ي .٢
  كافر وهل جيوز اخلروج عليه أو ال جيوز ؟



 

على الشباب أن يهتموا بعبادم اليت أوجبها اهللا عليهم أو ندم اليها وان 
يتركوا مااهم اهللا عنه كراهة أو حترميا وان حيرصوا على التالف بينهم واالتفاق 

 يف مسائل الدين والعلم قد جرى يف عهد الصحابة رضي وان يعلموا ان اخلالف
  . اهللا عنهم ولكنه مل يؤد اىل الفرقه وامنا القلوب واحدة واملنهج واحد

فهو كما يف الكتاب العزيز : أنزل اهللا  أما فيما يتعلق باحلكم بغري ما .٣
كفر وظلم وفسق على حسب االسباب الىت بين عليها : ينقسم اىل ثالث اقسام 

  . احلكمهذا 

فاذا كان الرجل حيكم بغري ما أنزل اهللا تبعا هلواه مع علمه بأن احلق فيما قضى 
  ... فهذا ال يكفر لكنه بني فاسق وظامل: اهللا به 

ن ذلك من املصلحة أما اذا كان يشرع حكما عاما متشي عليه االمه يرى أو
ل يف علم فال يكفر ايضا الن كثريا من احلكام عندهم جه: وقد لبس عليه فيه

الشريعه ويتصل م من ال يعرف احلكم الشرعي وهم يرونه عاملا كبريا فيحصل 
  .بذلك خمالفه

واذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم ذا أو شرع هذا وجعله دستورا ميشي 
الناس عليه يعتقد أنه ظامل يف ذلك وأن احلق فيما جاء به الكتاب والسنه فاننا ال 

  .نستطيع ان نكفر هذا

ن يكون الناس عليه أو مثل أا نكفر من يرى ان احلكم غري اهللا اوىل وامن .٤
أليس اهللا (( حكم اهللا عز وجل فان هذا كافر النه مكذب لقول اهللا تبارك تعاىل 

  . ))بأحكم احلاكمني



 

مث هذه املسائل ال يعين اننا اذا كفرنا أحدا جيب اخلروج عليه ألن  .٥
ن السكوت وال نستطيع االن نضرب اخلروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكرب م
  .أمثاال فيما وقع يف االمة العربية وغري العربية

وامنا اذا حتققنا جواز اخلروج عليه شرعا فانه البد من استعداد وقوة  .٦
  . تكون مثل قوة احلاكم أو أعظم

  وأما خيرج الناس عليه بالسكاكني والرماح ومعه قنابل والدبابات وما
نتهىا... السفه بال شك وهو خمالف للشرعأشبه هذا فان هذا من  

         
 


         
         


        


  

         
 g  g 

       
       
   



 

         


        
         
 





  .....وأخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  


www.iman.com 


imanonekurd@yahoo.com 
  
  

mailto:imanonekurd@yahoo.com

