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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 
 أما بعد

اءاتنا السابقة إىل أن الدولة اإلسالمية الينطبق عليها الضابط الذي قرره فقد انتهينا يف لق
أهل العلم قاطبة يف تعريف اخلوارج وتقرير الضابط الذي يصح أن يوصف به شخص أو 

 طائفة ليكونوا منهم 
مث تساءلنا إذن ملاذا يصر البعض على وصفها بذلك ؟؟ فذكرنا أن هناك أوصافا ادعاها 

 دولة اإلسالمية رأوها حجة واضحة على رميهم بذلكالقاذفون يف ال
وعلى الرغم من خمالفة هذه األوصاف للضابط العلمي للخوارج فقد قررنا تفنيدها على أهنا 

 شبه قائمة
وكان أول شبهة مامت عرضه يف اللقاء املبارك السابق وهي قوهلم إن الدولة اإلسالمية حدثاء 

لبطالن ذلك مجلة وتفصيال وأن األوىل بذلك إن صح األسنان سفهاء األحالم وقد توصلنا 
 أن توصف به دولة واليصح هو دولة كالسعودية مثال 

فشرحنا معىن هذا الوصف وفق كالم العلماء مث بينا أن الوصف أغليب وليس معقوال أن يراد 
به كل شخص يف الطائفة مث بينا ضرورة وجود الوصفني معا ألن حداثة السن كانت وصفا 

  من أعقل النا  وأفضلهم لكثري
مث قررنا بالدليل أن الوصف خاص باجلماعة الذين خرجوا على علي رضي اهلل عنه يف مجلة 
األوصاف النبوية اليت وصفهم هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأمكن وصفهم بذلك 
ألهنم عدد حمدود حمصورون ميكن أن يسعهم مسجد من املساجد الكربى فينظر فيهم 

وصفون بذلك صدقا وعدال وذكرنا أمساء قادهتم فما وجنا فيهم شخصا كرميا على علم وي
 وخري وإمنا كلهم جهالء سفهاء يقودون أحداثا غمارا ونقلنا قول اإلمام ابن حزم :

فلم يقع اختيارهم )أي للقائد ( إال على عبد اهلل بن وهب الراسيب أعرايب بوال على عقبيه ال 
 ، وال فقه وال شهد اهلل له خبري، فمن أضل ممن هذه سريته واختياره .سابقة له وال صحبة 

 مث بينا أنه يستحيل إيقاع هذه األوصاف على قرية فضال عن مدينة فضال عن دولة 
 مث وضحنا أن املشكلة يف تعميم احلديث على من بعد قوم علي 
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لسفهاء املطلوبة وما نسبة الصغار ا وتساءلنا لو قبلنا إسقاط الوصف على قوم بعدهم فكم
 مقيا  السن الصغرية والعقل السفيه ؟؟

ولو وصفت به دولة فهل ننظر لقيادة الدولة وإدارهتا أم جليشها أم لقادته أم لعامة الشعب أم 
 ماذا يعين ؟؟

فنظرنا يف قيادة الدولة اإلسالمية وإدارهتا وجيشها بقادته وجنوده مث عامة الشعب وعقدنا 
نظري من دولة كاململكة ففوجئنا بأن الدولة اإلسالمية قمة يف العقل بعض مقارنة مع ال

والتعقل واالنضباط والبعد عن الفساد وكل أوصاف اخلريية مستدلني بواقعها وإجنازاهتا مع 
 قصر مدة متكنها يف حني تفتقد هلذا دولة كالسعودية مع طول مدة متكنها ..

رمسها وذا دهلا ومستها وذاك درهبا وهديها ؛ وأخريا قلت ليت شعري كيف قيل يف دولة هذا 
 سفهاء األحالم حدثاء األسنان ؟؟؟ 

 بأي مقيا  ؟؟ وبأي استطالع مدرو  ؟؟
 مباذا تباح الدماء وتدبج الفتاوى ؟؟؟

وختمنا بأن احلكم على أي شرحية حبكم يستلزم خرباء يف علم اإلحصاء ليطبقوا ذلك وفق 
 ود متاما هنا .أسس علمية معتربة وهو بالقطع مفق

 
ننتقل اليوم للشبهة الثانية وهي يف حقيقة األمر عمدة الشبهات اليت أرغوا وأزبدوا هبا 

 وتلقفوها واحدا واحدا وتواصوا هبا أال وهي قوهلم :
 وهذه هي عقيدة اخلوارج احلقيقية .. إن الدولة اإلسالمية تكفر الناس بغير مكفر

 لعلمية الدقيقة التي استعملها علماء األمة ؟؟لماذا البعد عن المصطلحات اونقول : 
ملاذا حاولتم البحث عن بعض ألفاظ العلماء اليت تأيت يف السياق وليس يف معرض وضع 
الضابط وجتاوزمت األلفاظ األصلية عند علماء االختصاص ؟؟ ملاذا؟ الطبيعي أن يلجأ املسلم 

 ص ، فما الذي جعلكم حتيدون؟ أو طالب العلم اىل املصطلحات العلمية عند اهل االختصا
 فأقول بدون إحسان للظن السبب الرغبة يف التلبيس واتباع ماتشابه ابتغاء للفتنة ..

 ولكننا سنتنزل معكم كالعادة ونقول :
 مر معنا منكم ثالثة اصطالحات : 
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وقد أعرضتم عنه ومل يناسبكم  التكفير بالكبيرة وهو اصطالح أهل االختصاصاألول : 
 ل عندكم ألن الدولة تربأت منه قوال وفعال كما هو واضح لكل ذي عيان ..ألنه مشك

الثاين : التكفري بالذنب وقد ورد يف كالم بعض العلماء فطرمت به لتشغبوا والواقع أنه هو نفس 
االصطالح السابق ألن الكبرية ذنب فقوهلم التكفري بالذنب أي التكفري بالكبرية واليعقل أن 

كفر فيه بالذنب مبعناه الواسع ألنه سيدخل فيه الصغائر وهذا يعين أنه يعتقد أحد أصال ي
 يكفر كل مسلم على وجه األرض ويكفر نفسه بل ويكفر األنبياء أيضا 

االصطالح الثالث : التكفري بغري مكفر وهذا الذي أقاموا األفراح حوله وزغردت له الزغاريد 
وا به أنه مل يكن مكفرا ألن الكبائر اليكفر والواقع أن من ذكره عرضا أراد به وصف ما كّفر 

 صاحبها إن صح أهنا كبائر فكيف إن كان احلكم بأهنا كبائر خطأ ؟؟
 

وهنا يسقط محار الشيخ يف العقبة حيث خلط القوم خلطا عجيبا بني األصل والتنزيل والزالوا 
 يتخبطون 

 نشرح أيضا لطالب االبتدائي :
 مع كافر فهو كافر ،عندما يقول شخص أو قوم : من جلس 

فهذه جزيئة وهذا تنزيل واليقال إن هذا الشخص يكفر بغري مكفر كأصل ، عنده وإمنا يقال 
 أخطأ يف تنزيل التكفري على شخص مل يرتكب مكفرا 

و هنا ننظر فيه فإن كان أهال لالجتهاد وله استدالالت مقبولة قلنا له أجر يف اجتهاده وإن 
 هلذا املسلمأخطأ وهو معذور يف تكفريه 

وإن مل يكن أهال لالجتهاد فهو جاهل وقع يف خطر عظيم حيث كفر مسلما وقد حار عليه 
 تكفريه له واختلف فيه العلماء فإما وقع يف كبرية وإما كفر هو بسبب ذلك 

 وكل ذلك العالقة له بالخوارج 
حداث غزوة الفتح : رمحه اهلل يف الزاد يف معرض ذكره للفوائد املستنبطة من أ يقول ابن القيم

أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأواًل وغضبًا هلل ورسوله ودينه , وفيها 
)زاد  .ال لهواه وحظه , فإنه ال يكفر بذلك , بل ال يأنثم به , بل يثاب على نيته وقصده 

  (3/372املعاد 
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هبا أحدمها حيث قال:  وأطلق البخاري التبويب على حديث من قال ألخيه يا كافر فقد باء
 )باٌب؛ من أكفر أخاه بغري تأويل فهو كما قال(.

ر كذلك،  ر مسلمًا ومل يكن املكفَّ فقال بعض العلماء إن األمر على ظاهره، وأن كل من كفَّ
 وليس له يف تكفريه تأويل أو شبهة، فهو كافرٌ 

قيد مطلق اخلرب مبا  قال ابن حجر: )قوله: باب من أكفر أخاه بغري تأويل فهو كما قال؛ كذا
 إذا صدر ذلك بغري تأويل من قائله(.

وهلذا أردف البخاري هذا الباب بقوله يف الذي يليه: )باٌب َمْن ملَْ يَ َر ِإْكَفاَر َمْن قَاَل َذِلَك 
 ُمَتَأوِّالً َأْو َجاِهال( استنادا حلديث حاطب وحنوه

من كّفر مسلمًا بغري تأويل:  وقال البعض اآلخر : إمنا سيقت األحاديث الدالة على كفر
ألجل التغليظ يف ذلك والتشديد يف استحقاقه العقوبة البالغة، وللنهي البليغ عن اإلقدام 
عليه، وليس املقصود أنه صار بذلك كافرًا كفرًا خمرجًا من امللة، إال أن ما جاء به يعد من 

 أغلظ الذنوب وأشنعها وأبشعها.
 ذا هو القول الراجحأن ه -واهلل أعلم  -والذي يظهر 

إذن هذا يف التنزيل وقد وقع فيه كل علماء األمة ويقع فيه كل حلظة جهال األمة والعالقة 
 للخوارج بذلك فمثال :

ومل يصفهم أحد  من قرأ بعض المكفرات لألحناف وجد أنهم يكفرون أحيانا بغير مكفر
 باخلارجية

 وا مناط الكفر وصفهم باخلريفقد كفروا من قال النصرانية خري من اجملوسية واعترب 
 وأيضا كفروا من جاءهم رجل كافر يريد اإلسالم فأجلسوه بعيدا عنهم

 وكذلك كفروا من سقى ولده مخرا ونثر أقرباؤه الدراهم والسكر
 وكفروا من هنى أن يقول املرء للسلطان يرمحك اهلل إذا عطس

 وكفروا من جاءه كافر يريد اإلسالم وأخره إىل الغد 
 ا من وضع الزنار على وسطهوكفرو 

 وهذا كله الخيتلف قيد أمنلة عمن كفروا من محل السالح عليهم وجاء يقاتلهم  
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وبإمكان من أراد االستزادة مراجعة كتاب روضة الطالبني لإلمام النووي يف تعليقه على 
 املكفرات عند األحناف

 ية لتكفريهم بغري مكفروقد خالفهم النووي يف كثري من املسائل ولكن مل يصفهم باخلارج
 والفرق بينهم وبني اخلوارج هو أن اخلوارج أصول التكفري عندهم باطلة وليس الفرعيات

فإذا أردنا أن نفرق بني احلالني فنقول لو قالت طائفة حنن نعتقد بتكفري النا  بغري مكفر 
ذا فهذا يعين أهنم يرون كفر أي شخص حسب هواهم ففي أي حلظة قالوا فالن كافر فإ

سئلوا ملاذا كفرمتوه ؟؟ قالوا : حنن نعتقد تكفري النا  بغري مكفر ..فهذا يعترب موافقا لعقيدة 
 اخلوارج يف تكفريهم مرتكب الكبرية وزاد عليها 

هذا الفرق بني األصل وبني الفرع وبني التأصيل وبني التنزيل وبني الكليات وبني اجلزئيات 
 اه يف اللقاء املاضي حسب تعبري اإلمام الشاطيب فيما ذكرن

 ننتقل لنقطة أخرى :
 هذا القائل الذي يقول : الدولة تكفر بغري مكفر .. 

  ماذا يعني بالدولة ؟؟
أقيادهتا مبعىن التبين الرمسي أم علماءها مبعىن تصريح أو حكم لبعضهم أم بعض أفرادها أو 

 أنصارها ؟؟
إال التبين الرمسي من قيادة الدولة وإال واليقبل هنا يف من قال بأن الدولة تكّفر بغري مكّفر 

فاجتهادات وتصرحيات األفراد بعلم أو جبهل ال حتسب على أي دولة وسوف تأيت أمثلة  
كثرية لتبين علماء اململكة وأفرادها لتكفري أصناف وأشخاص ومل حيسبها أحد على الدولة 

 رمسيا .
 ماذا يعني بقوله بغير مكفر ؟؟مث 

رين يعين يف نظره هو ؟؟ ب رين ؟؟ أو يف نظر املكفَّ غري مكفر يف نظره هو ؟؟  أم يف نظر املكفِّ
)بالبناء للمفعول( ؟؟؟ أم يف نظر علماء معينني ؟؟ أم يف نظر بعض العلماء ؟؟؟ أم بإمجاع 

 األمة ؟؟؟
األخ طبعا يقصد يف نظره هو أو باألحرى يف نظر آل سعود وأمثاهلم من اخلونة لدينهم 

 يكا وأمتهم عباد أمر 
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فلو افرتضنا جدال أن الدولة كفرت بشيء ما فإهنا كفرت مبكفر يف نظرها وباجتهاد علمائها 
وقضاهتا فليس اجتهادك لو افرتضنا أن لك اجتهادا مبقدم على اجتهادها ولإلنصاف تصبح 
املسألة مسألة خالفية بني جمتهدين التثريب على أي منهما ويبقى النزاع العلمي املشهور 

 أيهما أرجح أو أوىل بالصواب .لتقرير 
 

لو نثبت عنها أنها كفرت في جزئيات ولم يكن تكفيرها فيها بمكفر فال وعليه فإن الدولة 
 . يعدو ذلك أن يكون خطأ اجتهاديا تؤجر عليه أجرا واحدا

 
طبعا هذه مقدمة سريعة بنيت على أسس علمية الخيتلف فيها أحد من أهل العلم وهي  

 ق ولكننا كعادتنا سنتنزل ونتنزل حىت اليبقى ألحد حجة ولو كانت هراء كافية ملن أراد احل
 

وقد سبق بيان موقفها من التكفري بالكبرية ومن  بتقرير عقيدة الدولة في التكفيرفنبدأ 
تكفري املسلمني مطلقا يف اللقاء السابق وظهر منها موافقتها ملنهج أهل السنة واجلماعة 

يضا على نفس املنهج بل يدر  ذلك يف مقرراهتا الدراسية على موافقة تامة وهلا منشورات أ
طالب املدار  ويف املعسكرات واجلبهات ويف أدق التفاصيل كالتكفري التسلسلي والتكفري 

 باملآالت واللوازم وحنو ذلك وال نريد أن نطيل به هنا 
لك فماذا  مع كل هذا البيان رموها بعكس ذ فماذا كان موقفها ممن رماها بعكس ذلك ؟؟

 كان موقفها؟
ه  دعا الشيخ أبو حممد العدناين املتحدث الرمسي للدولة 1435يف شهر مجادى األوىل سنة 

)حفظه اهلل( قيادة جبهة اجلوالين إىل مباهلة يف كلمته املشهورة "مث نبتهل فنجعل لعنة اهلل 
رى جبهة عضو جملس شو  –على الكاذبني"، وكان ذلك بعدما زعم أبو عبد اهلل الشامي 

يف خطاب رمسي طويل أن الدولة اإلسالمية أشد غلوا  –اجلوالين وجلنتها "الشرعية" العامة 
 –من اخلوارج األوائل؛ وبعد دعوة الشيخ العدناين استجاب الشامي بالنيابة عن قيادة حزبه 

 جبهة اجلوالين.
 نستمع اآلن للجزء الذي يهمنا من الكلمة :
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https://archive.org/details/3adnanee 
 

يب حممد العدناين و نقول اللهم آمني اللهم آمني أطيب ، انتهى اجلزء املراد بثه من كلمة 
 اللهم آمني

هدفها تشويه صورة طيب ، بني االن الشيخ أبو حممد أن هذه االهتامات كلها أكاذيب 
 الدولة اإلسالمية

ذا كان األمر بعد سنة مرت على هذه املباهلة ... عجائب ورب الكعبة ارتفعت الدولة فما
ومست ومتددت وزادت قوهتا وكثر أنصارها وبزغ جنمها وظهر صدقها لكثري من النا  وأما 
من باهلها فتفرق ومتزق وتبدد وظهرت فيه اخليانات فاغتيل من اغتيل من القادة يف غموض 

لى بعض وفارقهم من فارق للدولة مبايعا تائبا منيبا وظهرت األخطاء بالغ وانقلب بعضهم ع
وانفضحت األكاذيب وبرزت األالعيب وكثرت السقطات وال أستطيع هنا التفصيل ولكين 
أنصح مبقالة تسمى طوفان املباهلة و هي مقالة مجيلة وكنت أمتىن أن أسوقها هنا لكن 

هذا الرابط أو عن طريق البحث على الشبكة  مباحث مسألتنا كثرية ولذا حنيلكم عليها يف
 ستجدوها إن شاء اهلل

https://ia601400.us.archive.org/23/items/tofaanalmobhla/t
ofaan.pdf 

 
 ا سنتنزل أيضا كما وعدنا :إذن األمر أوضح من الشمس يف رابعة النهار ولكنن

 نظرنا للقوم فوجدنا أن هناك أربعة أمور دندن حوهلا القاذفون
األولى كلمة للشيخ أبي محمد العدناني اعتبروها مناقضة لما ذكره في المباهلة وأنها 

 صريحة في تكفير الدولة لكل من قاتلها , 
 الدندنة حوهلا ركزوا معي يا إخوان هذه االن األمور األربعة اليت أكثروا

قولون هذا عدد في العالم فيوالثانية قصاصة تنص على تكفير كل من دخل االنتخابات 
 اإلسالمي بالماليين

 العويد فيعين الدولة تكّفر أكثر من مائة مليون كما يقول

https://archive.org/details/3adnanee
https://archive.org/details/3adnanee
https://ia601400.us.archive.org/23/items/tofaanalmobhla/tofaan.pdf
https://ia601400.us.archive.org/23/items/tofaanalmobhla/tofaan.pdf
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حسب  الثالث صورة يوزعونها يحصرون فيها جبهات مقاتلة كفرتها الدولةطيب، األمر 

 روا فيها حوايل مثانية عشر جبهةفهمهم ذك
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الصادرة يف الدولة فهموا منها تكفري الدولة لبعض اجلماعات   قول من مجلة دابقوالرابعة نُ 
 كطالبان وبعض األفراد كاملال عمر رمحه اهلل

 وسنأخذ واحدة واحدة ونفندها تفنيدا علميا لئال يكون ألحد حجة بعد ذلك 
 فنقول :

 أوال : كلمة العدناني 
 قال حفظه اهلل :

وكما جنّدد دعوتنا جلنود الفصائل يف الشام وليبيا ، ندعوهم ليتفّكروا ملّياً قبل أن يُقدموا على 
قتال الدولة اإلسالمية ، اليت حتكم مبا أنزل اهلل ، َتذّكر أيها املفتون قبل أن تُقدم على قتاهلا : 

 واحلكم فيها كله هلل سوى أراضي أنه ال يوجد على وجه األرض بقعة يُطّبق فيها شرع اهلل
الدولة اإلسالمية ، تذّكر أنك إن استطعت أن تأخذ منها شرباً أو قرية أو مدينة : سُيسَتبدل 
فيها حكم اهلل حبكم البشر ، مث اسأل نفسك : ما حكم من يستبدل أو يتسبب باستبدال 

ال الدولة اإلسالمية حكم اهلل حبكم البشر ؟ نعم ، إنك تكفر بذلك ، فاحذر ، فإنك بقت
تقع بالكفر من حيث تدري أو ال تدري ، مث تفّكر جبميع الذرائع اليت يتذرّع لك هبا الدعاة 

 ا.ه على أبواب جهّنم لتقاتل الدولة اإلسالمية ، جتد أهنا كلها ذرائع باطلة ...
 .هذا هو لفظ كالمه 

سياقه وسباقه ليومهوا معىن  مث جاء املغرضون فاقتطعوا منه جزءا فتعلقوا به بعد حذفه من
لطاملا حاولوا زرعه يف نفو  النا  قالوا قال العدناين : فاحذر ، فإنك بقتال الدولة 

 اإلسالمية تقع بالكفر من حيث تدري أو ال تدري 
 إذن الدولة تكفر كل من قاتلها وهذا خمالف ملا باهل عليه من كذب من قال :

ار حماربًا لإلسالم خارجًا عن امللة، وأهنا تكّفر باللوازم وأن الدولة ترى كل َمن قاتلها قد ص)
 واملتشاهبات واالحتماالت واملآالت(

 مث بنوا على ذلك أنه منهج اخلوارج 
 وحنن نقول هلم ابتداء :

هذه وعلى الرغم من  قد كان الكل يتهم الدولة بالخارجية ويقاتلها قبل كلمة العدناني
 ماذا طرمت هبا فرحا ومل يعد عندكم إال التغين هبا ليل هنار ؟؟؟الرباءة األوىل يف املباهلة فل
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لو كان لديكم دليل أقوى منها ملا جاوزمتوه ولكنكم كنتم معتقدين بالدليل فلما تومهتموها 
 دليال تشبثتم هبا وظننتم ان الورم شحما ..

حممود يف لكنهم اليرعوون ومن هؤالء الشيخ حسني بن  رد كثيرون عليهم هذه الشبهةوقد 
 مقاله نصيحة اجلاين على كلمة العدناين 

https://justpaste.it/lymg 
 مث نقول :

 لقد وقعتم في بواقع :
وهذا من أبطل الباطل يف األمانة العلمية ولو فُعل ذلك  األولى : اقتطعتم الكالم من سياقه

 مع معصوم لوجدت مستمسكات
 عند األصوليني ، يعين تعالوا نأخذ األمور بأسلوب علمي إذا كان فيكم طالب علم حقيقًة،و 

عند األصوليني يوجد ما يسمى داللة السياق وتعريفها أهنا قرينة توضح املراد تؤخذ من الحق 
 الكالم الدال على خصوص املقصود أو سابقه .

داللة )باسم  العنزي عيسى بن مقبل بن سعدوراجع لذلك رسالة ماجستري بأم القرى للشيخ 
  (السياق عند األصوليين

 : يقول شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهلل
اللفظ تارة يكون بالوضع  "واعلم أن من مل حيكم دالالت اللفظ، ويعلم أن ظهور املعىن من

اقرتن باللفظ اللغوي، أو العريف، أو الشرعي، إما يف األلفاظ املفردة وإما يف املركبة، وتارة مبا 
من الرتكيب، الذي يتغري به داللته يف نفسه، وتارة مبااقرتن به من القرائن اللفظية اليت جتعلها 

واملخاطب، واملتكلَّم فيه وسياق الكالم الذي يعني  ، جمازا، وتارة مبا يدل عليه حال املتكلم
األسباب اليت تعطي  أحد حمتمالت اللفظ، أو يبني أن املراد به هو جمازه، إىل غري ذلك من

 .  يف هذا املوضع اللفظ صفة الظهور، وإال فقد يتخبط
هذه املسألة الدقيقة، هذا ذكره هذا الطرح العلمي و مل يفهموا ختبطوا الهنم و فعاًل هؤالء 

 [ 12٩التسعينية البن تيمية ص ].  شيخ االسالم يف التسعينية
 طيب ، 

 وهم غري ملزمني بفهمكم متم به غيركمالباقعة الثانية : فهمتم فهما خاطئا ألز 

https://justpaste.it/lymg
https://justpaste.it/lymg
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فكلمة العدناين ال حيتاج من مسعها أو قرأها كاملة كثري نظر لُيدرك حقيقة األمر ، فالقصد 
فيها ال يغيب عن طالب احلق املنصف ، فالرجل يقصد بأن الذي يُعني على أخذ بالد 

 فأي خطأ وقع فيه العدناين حُتكم بشرع اهلل لُيسَتبدل شرع اهلل بغريه فهذا كفر والعياذ باهلل
 ؟وهو يبنّي أمراً اتفق عليه املسلمون 

فإن كان املقاِتل قد ال يقصد هذا بقتاله ، وقد يقاتل عداوة للدولة أو جهاًل أو تأوياًل أو 
غريها من األعذار اليت قد تكون مشروعة ، فال يقع يف الكفر ، وقد كان العدناين دقيقاً 

الدولة اإلسالمية تقع بالكفر من حيث تدري أو ال تدري" فهنا  عندما قال "فإنك بقتال 
 كّفر العمل ومل يكّفر املعنّي 

وهو قتال الدولة اليت حتكم بشرع اهلل ، ومتكني من ال حيكم  –فالعدناين يرى بأن الفعل 
قاتل فقد ال تكون هذه نيته  –بشرع اهلل يف بلد 

ُ
يوقع يف الكفر ، وهذا ظاهر معلوم ، أما امل

 فيكون فعله كفراً دون شخصه ..
وبيان مراده وهذا خالف  الباقعة الثالثة : أعطيتم نفسكم حق تفسير كالم المتكلم

 املعتمد شرعا وعقال .
فمن املعترب عند العقالء أن صاحب الكالم أوىل بتوضيح املراد من كالمه ولذا يكثر يف 

ت واحلكومات وحنوها أن ينص يف اللوائح اليت تصدرها اجلهات الرمسية من جمالس اجلامعا
 هناية الالئحة على كون تفسري الالئحة من حق اجلهة املصدرة هلا .

ويف كالم العلماء عندنا يف شرح كتاب احملصول يف أصول الفقه البن العريب املالكي للشيخ 
  : الشثري يقول

 إلفادة الكالم شروط متعددة منها:
َخاَطِب، سواء كانت هذه املعرفة الشرط الثاين: أن يكون املراد بالك -

ُ
الم واضحا عند امل

مبعرفة سابقة أو ببيان وتوضيح من ِقَبل املتكلم، ومن أمثلته مثال يف األنظمة جتدون أن من 
املواد األوىل مواد تعريفية باملصطلحات الواردة يف هذا النظام، ويف كتب أهل العلم يف أول 

 يخان كذا، فهذا بيان.ا.ه الكتاب يقول: ومرادي بقويل: رواه الش
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تفسريات رجال وأنصار الدولة ملقصده وليس تفسريات أعدائها ؛ ويلحق بتوضيحه هو ملراده 
 ومن يتصيد هلا .

 وننتقل للباقعة الرابعة لتعلقها بالثالثة :
وهذا خالف  الرابعة : نقول لهم تركتم المحكم الظاهر ولجأتم للمتشابه المحتمل

دناين له كالم ظاهر وقد ذكره بكل صراحة ووضوح وباهل عليه ولعن املنهج العلمي فالع
نفسه إن كانت الدولة تقول بذلك فإذا بكم ترتكونه وتذهبون حملتمل عندكم العندنا طبعا 

 وهذا مايسمى عند أهل العلم باألصول محل اجململ على املفصل 
 :  (386-1/382)يف "الصواعق املرسلة"  -رمحه اهلل-قال ابن تيمية 

 قال: الفصل الساد  عشر: )يف بيان ما يقبل التأويل من الكالم، وما ال يقبله(
"ملا كان وضع الكالم للداللة على مراد املتكلم، وكان مراده ال يُعلم إال بكالمه؛ انقسم  

 كالمه ثالثة أقسام:
 أحدها: ما هو نص يف مراده، ال حيتمل غريه.

 تمل أن يريد غريه.الثاين: ما هو ظاهر يف مراده، وإن اح
 الثالث: ما ليس بنص وال ظاهر يف املراد، بل هو جممل حيتاج إىل البيان.

:كذب ظاهر على املتكلم، وهذا شأن  فاألول: يستحيل دخول التأويل فيه، وحتميله التأويل
 عامة نصوص القرآن الصرحية يف معناها، كنصوص آيات الصفات، والتوحيد...

لثاين: ما هو ظاهر يف مراد املتكلم، ولكنه يقبل التأويل، فهذا يُنظر إىل أن قال: يف القسم ا
، ألن التأويل يف وروده، فإن اطّرد استعماله على وجه واحد؛ استحال تأويله مبا خيالف ظاهره

إمنا يكون ملوضع جاء نادرًا، خارًجا عن نظائره، منفرًدا عنها، فيؤول حىت يُردَّ إىل نظائره، 
إذا ُعرف من عادة المتكلم, باطراد كالمه في توارُد استعماله ممتنع، ألنه وتأويل هذا غري 

معنى أَِلَفُه المخاِطب, فإذا جاء موضع يخالفه؛ رده السامع بما عهد من ُعرف 
المخاِطب, إلى عادته المطردة, هذا هو المعقول في األذهان والِفَطر, وعند كافة 

ء إمنا جيوز حذفه، إذا كان املوضع الذي ادُّعي فيه وقد صرح أئمة العربية، بأن الشيالعقالء,
احلذف عندهم  حذفه؛ قد اسُتعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه، فالبد أن يكون موضع ادعاء

صاحلًا للثبوت، ويكون الثبوت مع ذلك أكثر من احلذف، حىت إذا جاء ذلك حمذوفًا يف 
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فهذا شأن من ملوضع، فُحمل عليه، موضع؛ُعلم بكثرة ذكره يف نظائره، أنه قد أزيل من هذا ا
 يقصد البيان والداللة, وأما من يقصد التلبيس والتعمية؛ فله شأن آخر.

هذا اجلزء مهم جدا عندنا يا إخوة ، يقول هذا شأن من يقصد البيان و الداللة و أما من 
 يقصد التلبيس والتعمية؛ فله شأن آخر.

مل يكن عنده أي ن و الداللة اتضح له األمر و لبياو حنن هنا يف كلمة العدناين ، من أراد ا
 .. إشكال

 من يقصد التلبيس والتعمية؛ فله شأن آخر.أما  
اجلواب األكمل )ننصح مبراجعة كتاب يسمى ل آخر لكن فيما ذكرناه كفاية ، و له أيضا نق

هو من تأليف أبو احلسن و  (على املفصل و الظاهر على املؤول على من أنكر محل اجململ
  .ريب املأ

وقد مرت علينا فتنة الطعن يف العلماء بسبب تصيد بعض النصوص من هنا ومن هنا من  
كتبهم وحماضراهتم وقامت فتنة بني الشيخ ربيع بن هادي ومن معه ضد أيب احلسن املأريب 
ومن وافقه وقد انتصر أليب احلسن املأريب كاتب باسم ومهي أتى للشيخ ربيع بسقطات كثرية 

ينكره على أيب احلسن وزيادة ليبني فساد هذا املنهج وكل ذلك موجود على  تشابه ما كان
الشبكة وكان اسم الكاتب ربيع االستقامة وربيع الصغري فلرياجعه من شاء وكان هذا األمر 

 هو السبب يف تأليف أيب احلسن للكتاب املذكور .
يلزمها لو كان وهو الالباقعة الخامسة :حملتم الدولة مافهمتموه من كالم متحدنثها 

 فهمكم صحيحا .
ليس نيابة عن _ فمن قال عقال أو شرعا أن متحدثا رمسيا باسم جهة كالمه الذي يقوله هو 

بيانا يلزمها ؟؟ ، يعين املتحدث الرمسي إذا خرج ليلقي بيانا _ الدولة كوكيل يصدر عنها 
الرمسي و تكلم  باسم الدولة فال شك بأن هذا حيسب على الدولة أما إذا خرج املتحدث 

ال بإعالن بيان من الدولة فهذا ال حيمل على الدولة ككالما هو من عند نفسه و مل يكن مو 
أغلب األحيان و هذا الذي سنمثل له اآلن ، بل كثريا ما تتهرب الدولة من كلمات يصدرها 

 .متحدثون رمسيون ويصفون ذلك بأنه كالمه بصفته الشخصية والميثل الدولة 
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كم تصرحيات كثري من املتحدثني الرمسيني السعوديني وغريهم بالكفر فهل والخيفى علي
حتكمون على دولتهم مبا صدر منهم ، كثري من املتحدثني الرمسيني السعوديني وقعوا يف أمور 

 منها كفر صريح و مع ذلك ال حتملون هذا على الدولة
 نأخذ مثالني لتصرحيات كفرية لرمسينْي سعودينْي :

مري سعود الفيصل ، وزير اخلارجية السعودي إذ قال : إن عجلة التقدم واالنفتاح األول : األ
ال رجعة عنها وان جهود بناء جمتمع ليربايل بدأت واكد ان املطاوعة ورجال الدين الذين 
ينفثون فتاويهم بني فرتة واخرى يعربون عن احباط وال قدرة هلم العادة عقارب الساعة 

 للوراء.
ن التحوالت اليت تعيشها البالد من ناحية 'التحلل من قيود املاضي' و وحتدث االمري ع

 'التحرك باجتاه انشاء جمتمع ليربايل'.

 
 طبعا موجود رابط هذا الكالم

.com/2010/03/03/opinion/03dowd.hhttps://www.nytimes
tml?_r=1&scp=3&sq=Maureen%20Dowd&st=cse 

 أال تعرفون معىن اجملتمع الليربايل ومعىن التحلل من قيود املاضي ؟؟؟
الثاين : وزير اإلعالم إياد مدين فعلى الرغم من التأكيد على أن وزارة الثقافة واإلعالم 

ل ما يصدر من اململكة العربية السعودية وتشرف على السعودية هي الوزارة املسؤولة عن ك

https://www.nytimes.com/2010/03/03/opinion/03dowd.html?_r=1&scp=3&sq=Maureen%20Dowd&st=cse
https://www.nytimes.com/2010/03/03/opinion/03dowd.html?_r=1&scp=3&sq=Maureen%20Dowd&st=cse
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و الرابط موجود  الصحف واجملالت والقنوات ومجيع الوسائل اإلعالمية كما يف الويكيبديا ،
 رجعوا هلذا التصريح الوزارة اإلعالم 

a.org/wikihttps://ar.wikipedi)وزارة_اإلعالم_)السعودية/ 
فإن خصوم الدولة الينبسون ببنت شفة لتحميل اململكة مسئولية األفعال واألقوال الكفرية 
لوزيرهم فهو قد ألغى قرار إغالق دار اجلمل اليت تبيع روايات إباحية وكتبا تشتمل على 

 عبارات كفرية 
 ! كتب تركي احلمد شامت الذات اإلهليةوكان يزور داراً يسمى دار  الساقي ويسأل عن  

 -وضاق ذرعا بكتاب "االختالط .. حترير وتقرير وتعقيب" للشيخ عبدالعزيز الطريفي 
 وأوقف فسحه

وملعرفة توجه الرجل فقد سكت وأقر نشر مقال كفري استوجب صدور فتوى من الشيخ ابن 
 باز بردته واستتابته جاء فيها :

د جتاوزت احلدود واجرتأت على حماربة الدين والطعن فيه ) وإن هذه الصحيفة )عكاظ( ق
هبذا املقال الشنيع جرأة ال جيوز السكوت عنها، وال حيل لوزارة اإلعالم وال للحكومة 
اإلغضاء عنها، بل جيب قطعا معاقبتها معاقبة ظاهرة بإيقافها عن الصدور وحماكمة صاحب 

ير الصحيفة )إياد مدين( وتأديبهما تأديبا رادعا، املقال )الكاتبة أمل عبداهلل( واملسئول عن حتر 
واستتابتهما عما حصل منهما؛ ألن هذا املقال يعترب من نواقض اإلسالم ويوجب كفر وردة 
من قاله أو اعتقده أو رضي به؛ لقول اهلل سبحانه: }ُقْل أَبِاللَِّه َوآيَاتِِه َوَرُسولِِه ُكْنُتْم َتْستَ ْهزُِئوَن، 

 َقْد َكَفْرمُتْ بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم{ اآلية، فإن تابا وإال وجب قتلهما لكفرمها وردهتما، (.  ال تَ ْعَتِذُروا
جزء )مية اليت تصدر عن طريق اإلفتاء وقد مت نشر مقال الشيخ ابن باز يف جملة البحوث العل

 ومت حذف اسم كاتبة املقال أمل عبداهلل من الفتوى .. ( 340و  337 / 32
 :ومما جاء فيها 

فقد اطلعت على ما نشرته جملة الدعوة يف عددها الصادر يف يوم االثنني املوافق 
ه  حتت عنوان )عكاظ تسخر من القرآن وأهله(، مث ذكر حتت هذا العنوان ما 27/1/13٩7

ه  لتسخر من القرآن 7/4/13٩6نصه: وطلعت علينا عكاظ يف عددها الصادر بتاريخ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/وزارة_الإعلام_(السعودية)
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يعتقدون أن املرأة كائن آخر، واملرأة يف تعبريهم ناقصة عقل وأهله، ولتقول ما نصه: "والرجال 
 ودين، وهم يعتقدون أن الرجال قوامون على النساء". انتهى ما نقلته جملة الدعوة. 

ولقد دهشت هلذا املقال الشنيع، واستغربت جّدا صدور ذلك يف مهبط الوحي )هذا كالم 
م الشريعة وتدعو إليها، وعجبت كثريا الشيخ ابن باز( وحتت مسع وبصر دولة إسالمية حتك

من جرأة القائمني على هذه اجلريدة حىت نشروا هذا املقال الذي هو غاية يف الكفر والضالل 
واالستهزاء بكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم والطعن فيهما، يقول الشيخ : وليس 

قاالت الداعية إىل الفساد هذا ببدع من القائمني على صحيفة عكاظ؛ فقد عرفت بنشر امل
واإلحلاد والضرر العظيم على اجملتمع، كما عرفت باحلقد على علماء اإلسالم واالستطالة يف 
أعراضهم والكذب عليهم؛ ألنه ليس لدى القائمني عليها وازع إمياين، ومل تردع بوازع 

ل الذي ال سلطاين، فلهذا أقَدمت على ما أقدمت عليه من الكفر والضالل يف هذا املقا
يقوله وال ينشره من يؤمن باهلل واليوم اآلخر، وال يقوله وال ينشره من حيرتم كتاب اهلل وسنة 

 نبيه صلى اهلل عليه وسلم. 
وملزيد التثبت والرغبة يف الوقوف على أصل املقال ومعرفة من قاله طلبت الصحيفة املذكورة 

نشرت ما نقلته عنها جملة الدعوة حرفيا، املنشور فيها هذا املقال، فأحضرت يل، فألفيتها قد 
ونسبت ذلك إىل من مّست نفسها: أمل عبد اهلل، ومل تعلق الصحيفة شيئا يف إنكار هذا 

 املقال، فعلم بذلك رضاها به وموافقتها عليه.ا.ه 
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az.org.sa/articles/83https://binbواهله-القران-من-يسخر-من-/حكم 

 
بطبيعة احلال ال يفوتنا التنويه بأنه مل يلتفت أحد ملا قاله الشيخ ومت تولية إياد مدين بعدها 

 وزيرا لإلعالم وكرم كثريا ومل تصب أمل بشوكة ألن هذا هو توجه الدولة وما تصبو إليه .
 

ى نقل هذه الفقرة في أذهانهم عندما نتكلم عن مجلة ننبه األحبة علن أوال ننسى أيضا 
 ... دابق

 
اليت وقع فيها هؤالء باحتجاجهم بكالم العدناين على فهمهم السقيم :  الباقعة السادسة

 لو سلمنا لكم بصحة فهمكم . بنيتم حكما خاطئا على فهمكم السقيم
 

 يقول الشيخ حسني بن حممود يف رده املاتع :
قع بالكفر" ليس من تكفري املعنّي ، بل من بيان الكفر وحكم الفعل ، فقول العدناين "ت

وهذا ال حيتاج كثري نظر ملن عرف كالم العلماء وتقريرهم يف املسألة .. فالعدناين قرر مسألة 
وذكر واقعًا وبنّي حكمه الذي هو جُمَمع عليه ، مث حّذر من يقاتل الدولة من الوقوع يف هذا 

https://binbaz.org.sa/articles/83/حكم-من-يسخر-من-القران-واهله
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فيها تكفري أشخاص وال مجاعات وال هي من صفات اخلوارج وال فيها  الكفر ، فالكلمة ليس
 إثبات عصمة للدولة وال تنزيه هلا ، وإمنا هي حكم على حال .ا.ه 

أو إذا قلت  نقول هلم اآلن : هل إذا قلت إنك إن واليت أعداء اهلل فقد وقعت يف الكفر
  إنك إن سببت الدين فقد وقعت يف الكفر

 ك إن تركت الصالة فقد وقعت يف الكفر أو إذا قلت حىت إن
 فهل تكون قد كفرت كل من فعل ذلك عينا ؟؟؟

 من يقول هذا من أهل العلم ؟؟ 
هذا كالم كلنا نقوله و كل مسلم عاقل يقول : إنك إن واليت أعداء اهلل فقد وقعت يف 

ذلك الكفر ، إنك إن سببت الدين قد وقعت يف الكفر إنك إن تركت الصالة عند من يرى 
 فقد وقعت يف الكفر، فهل هذا يعين ان القائل بذلك قد فر كل من فعل هذا الفعل عينا ؟! 

 ال أحد من العلماء يقول هبذا يا إخوة إطالقا 
 هذا تكفري للوصف وليس للعني ويبقى تكفري األعيان متعلقا بتوافر الشروط وانتفاء املوانع

تكفري بالوصف مبين على مقدمة ذكرها وهي فقوله )قول العدناين( إنك إن قاتلت ... إخل 
أن من يقاتلها يريد إزاحة حتكيم شرع اهلل وإحالل القوانني الوضعية مكانه وهذا مناط تنبيهي 

 لكل من يقاتلها ليحذره 
مث بعد ذلك ننظر فيمن قاتلها إذا توفر فيه املناط أو غريه من مناطات التكفري وتوفرت 

 واضحة وقد قتل أو يقتل ردة الشروط وانتفت املوانع فردته
وأما من ال فإن كان قتل فهو عموما صائل وإن أسر فيجتهد اإلمام يف أمره . هذا بالنسبة 

ألعيان املقاتلني ، ال بد أن ينظر يف مسألة الشروط و املوانع بالنسبة لكل فرد ، أما العمل  
 كل فهذا حكم عام على وصف. 

 يف نقطة واحدة . اذن انتهينا من ست أوابد وقعتم فيها
 مث نقول هلم بعد هذه األوابد و هذا اخللل العظيم يف الفهم :

واألمثلة العملية اليت تدلل على عدم تكفري الدولة لكل من يقاتلها كثرية ومنها على سبيل 
منها تعاملها مع بهات كما حصل يف خميم الريموك و املثال تنسيقها معهم يف بعض اجل

 األسرى من مقاتليها 
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 توجد روابط على الشبكة ملعاملة دولة االسالم مع أسرى اجليش احلر : *
https://justpaste.it/homs2 

 
 
 

 
 

https://justpaste.it/homs2
https://justpaste.it/homs2
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 * و روابط معاملة دولة االسالم مع أسرى اجلبهة االسالمية :
https://justpaste.it/Dawla_vs_Sahawat 

 
 

 
 

 * و معاملة دولة االسالم مع أسرى جبهة النصرة و الصحوات :
http://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=T3

desktopQ9ww6kuTk&app= 
 

 و من أمجل ما يكون املعاملة و من أفضل ما يكون ، هل هذه معاملة مع مرتدين ؟!
 دولة االسالم ختضع األسرى لدورات شرعية يعلموهنم أمور دينهم

 فهم أحرص النا  على كل روح مسلمة ال كما يدعي اعالم الزور من أهنا تتهاون يف الدماء
 عندنا رابط طبعا ، فيه شرح لذلك 
 انظر :و 

https://justpaste.it/Dawla_vs_Sahawat 
تأمينها الطرق ملن يصاحلها كما حصل مع صقور الشام يف خروجهم من ضمن أمورها أيضا و 

 من شاعر .

https://justpaste.it/Dawla_vs_Sahawat
https://justpaste.it/Dawla_vs_Sahawat
http://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=T3Q9ww6kuTk&app=desktop
http://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=T3Q9ww6kuTk&app=desktop
https://justpaste.it/Dawla_vs_Sahawat
https://justpaste.it/Dawla_vs_Sahawat
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http://www.alhayat.com/article/511568داعش-بني-هدنة-/اتفاق-
 -الشام-صقور-و

 

 
 

 ولو كانت تعتقد ردة من يقاتلها لقتلت من وقعوا يف يدها من األسرى ردة فور القدرة عليهم 
 

يف  لل الفهم عند السكرانأول موضع ننبه فيه على خو حان األن هنا أن نعرج على 
، حنن قلنا سنرد على السكران يف مقاالته اليت كتبها يف الدولة ، فهذا أول موضع ننبه قاالتهم

 على هذا ألنه متعلق مبوضوعنا ، 
نقل السكران نصًا من مقالة يف جملة دابق وحديثنا عن اجمللة سيأيت لكن هو قال يف هذا 

 النقل ، يعين اجلزء الذي نقله فيه هذا :
حتكم بالشريعة، وهي خارج حتالف الصحوات، منعزلة عنه متربئة منه،  )لو كان يوجد طائفة

حتمل العداوة جتاهه..، وقاتلت الدولة اإلسالمية زاعمة أهنا دولة جائرة، فإن هذه الطائفة 
 حكمها من جنس حكم البغاة، ولكن هذه حالة افرتاضية ال توجد يف الشام(

 [.54ه ، ص1436]جملة دابق، العدد العاشر، رمضان، 
نقل هو ذلك مستدال به على ان الدولة تعتقد بردة كل من قاتلها ، ملاذا؟ ألهنم قالو هذه 
حالة افرتاضية ال توجد يف الشام ، نسي السكران أن هناك فريقا من اجملاهدين الذين 

http://www.alhayat.com/article/511568/اتفاق-هدنة-بين-داعش-و-صقور-الشام-
http://www.alhayat.com/article/511568/اتفاق-هدنة-بين-داعش-و-صقور-الشام-
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جياهدون النظام واليقاتلون أصال الدولة اإلسالمية فإذا كانت الدولة التكفر من قاتلها إذا  
 متربئا من الصحوات فكيف مبن مل يقاتلها أصال كان 

إذن ال ميكن أن يستقيم قول إن الدولة تكفر كل اجملاهدين إذن اتضح سبب التكفري وهو 
 حمل اجتهاد مهما كان خطأ

مث هو يوقع كل األلفاظ العامة يف وقوع طائفة يف مكفر على تكفريها وهذه كارثة مث على 
 ثة أخرى وكل هذا حيتاج إىل دليل خارجي مستقلتكفري أعيان أفرادها وهذه كار 

 ويدل على ذلك صراحة قوله هنا :
واملهم يف األمر أن تنظيم الدولة يعتقد أن كل الفصائل اجلهادية وكل املشروعات اجلهادية يف 
الشام والغة يف نواقض اإلسالم، إما يف تويل الطواغيت، أو يف احلكم بالطاغوت، وال يستثىن 

 اعة جهادية.منها أية مج
 أي باختصار شديد: حبسب اعتقاد تنظيم الدولة فإن كل اجملاهدين يف الشام كفار.

فتأمل مع هذه اجملازفة الشنيعة حسب مابيناه سابقا هو اليفرق بني الوقوع يف الناقض أو 
 ارتكابه وبني احلكم بالكفر وهذه يعرف الفرق بينها صغار طالب العلم

 وتأمل هذه النتيجة أيضا :
والنتيجة النهائية اليت توّصلنا هلا يف هذه احللقة )هكذا يقول( أن تنظيم الدولة يكفر كل 
احلركات اجلهادية اليوم فمن قاومه منها فهو مرتد، ومن استقل وحايد فهو منافق، وينّفذ 
مقتضى هذا التكفري بالقتل والتنكيل والتعذيب ضد احلركات اجلهادية املعاصرة، وأن دماءهم 

الدماء عنده، وأن قتل الواحد منهم أحب إليهم من مائة رأ  صليبية، كما يعرّب  أشهى
 التنظيم.

 طبعا هذا الكالم اجلزاف 
ومذهب أهل السنة كما قرره علماؤهم قاطبة وسط بني من يقول: ال نكفر من أهل القبلة 

فاء موانعه، أحداً، وبني من يكفر املسلم بكل ذنب دون النظر إىل توفر شروط التكفري وانت
ويتلخص مذهب أهل السنة يف أهنم يطلقون التكفري على العموم مثل قوهلم: من استحل ما 

هو معلوم من الدين بالضرورة كفر، أومن قال القرآن خملوق كفر، أو أن اهلل ال يرى يف اآلخرة  
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ن كفر، ولكن حتقق التكفري على املعني البد له من توفر شروط، وانتفاء موانع، فال يكو 
 جاهالً وال متأوالً وال مكرهاً.. اخل.

قال شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه اهلل: )قد يكون الفعل أو املقالة كفراً، ويطلق القول بتكفري 
من قال تلك املقالة، أو فعل ذلك الفعل، ويقال: من قال كذا، فهو كافر، أو من فعل 

أو فعل ذلك الفعل ال حيكم ذلك، فهو كافر. لكن الشخص املعني الذي قال ذلك القول 
بكفره حىت تقوم عليه احلجة اليت يكفر تاركها. وهذا األمر مطرد يف نصوص الوعيد عند أهل 
السنة واجلماعة، فال ُيشهد على معني من أهل القبلة بأنه من أهل النار، جلواز أن ال يلحقه، 

 لفوات شرط أو لثبوت مانع( 
 م بردته فيستتاب فإن تاب و إال قتلفإذا توفرت الشروط وانتفت املوانع حك

فلو افرتضنا جدال أن الدولة ترى أن قتاهلا كفر فهذا حكم على فعل وال عالقة له بتكفري من 
 وقع فيه فبطل كالم السكران وغريه مجلة وتفصيال 

لكن العجيب يف األمر وهو الذي يعنينا هنا أن السكران مع كل ماكتب وكل مااستنتج مل 
أهنم خوارج وهذا يشكر عليه حقيقة ألنه وإن أخطأ وغاىل يف االستنتاجات يصف الدولة ب

 إال أنه مل يتوصل لتلك اجملازفة اليت جازف هبا من قص ولصق من كالمه 
هذا وصف بعيد وأما من وصف هذا التنظيم بأنه "دولة خوارج" ف"فقال : 

  " من وجوه كثيرة جداً 
يطريون فرحًا بكتابات السكران مع ما فيها من و يف احلقيقة هذا الذي يهمنا، هم يعين 

خلل عظيم و يغمضون أعينهم عن النتيجة اليت توصل هلا حىت بعد اخللل العظيم هذا، 
فالرجل يقول هذا وصف بعيد من وجوه كثرية جدًا منها أن الطائفة املارقة اليت جاءت يف 

هي طائفة عقدية هلا هوى يف النصوص، ومسيت الحقًا اخلوارج واحلرورية والشراة واحملكمة 
 اعتقادها ذاته

 وقد صرح بذلك يف قوله :
ليست دولة خالفة, وال دولة خوارج, بل هي دولة األرجح يف نظري أن هذه الطائفة 

توظف الغلو حبسب أغراض الرياسة، وتستعمل خصال امللك اجلربي، "ملك وسلطان", 
 وحتّكم بعض الشريعة حتكيم امللوك وسالطني اجلرب.
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 طيب هذه اخلالصة اليت خلص إليها و حنن خنالفه طبعاً فيها إال يف قوله ليست دولة خوارج 
 بقي أن نناقشه يف استنتاجه فبتعديالت طفيفة فنقول :

هو قال دولة ملك وسلطان و حنن نقول نعم هي دولة ملك هلل سبحانه و تعاىل: ألن 
من بني اجملاهدين القدامى والعلماء البغدادي مل يأخذ سلطته عنوة ليكون ملكا بل اختري 

 العاملني ملواصفات معتربة شرعا مل تتوفر منذ زمن بعيد على مر العصور واختالف البلدان 
ودولة سلطان أي سلطان للشريعة : فما وجدنا يف أجهزهتا الظاهرة العامة أي سلطان إال 

اآلن وكمثال للشريعة حسب علمهم وفهمهم وفتاوى علمائهم كأي دولة غري شرعية 
السعودية فهي تطبق ما تريد تطبيقه حسب فتاوى علمائها الغريهم وطبعا الفارق معروف 

 وواضح ، ال مقارنة
يقول توظف الغلو ، نقول تسمي أنت التمسك الشديد بالنصوص الشرعية و دالالهتا غلو 

ها : فهي توظف التمسك الشديد بالنصوص الشرعية ودالالهتا حسب فهم علمائها )كغري 
أيضا وقد اهتموا بالغلو كذلك( حىت يعين بالد احلرمني اهتمت بالغلو منذ زمن بعيد و إىل 

 االن البعض يتهمها بالغلو يف أمور يعين تعترب يسرية جدا و تتهم أيضا بالغلو
طيب ، يقول حبسب أغراض الرياسة : نقول نعم أغراض الرياسة اليت هي مقاصد الشريعة 

  يف األرض وتثبت دين اهلل تعاىل
يقول وتستعمل خصال امللك اجلربي : نعم أي قوة السيف واحلزم والشدة حينما يتطلب 

 األمر ذلك وفق الشريعة حسب فهم علمائها
وحتكم بعض الشريعة : هذا من وجهة نظرك أنت أي يف نظر خمالفيها ، لكنها حتكم كل 

 الشريعة حسب القدرة : يف نظر علمائها .
 ى استنتاج السكران و هكذا نكون قد اتفقنا معه فيما قال .اذن هذا تعديل عل

 
 ننتقل لنقطة أخرى وهي فرع عما حنن فيه حسب فهمهم اخلاطئ أيضا :

الت وهو خالف آقالوا : هذا التكفري الذي جاء يف كالم العدناين  )املزعوم( تكفري بامل
قد زل محار العلم يف الطني املنهج الصحيح وعكس ما نفاه العدناين يف مباهلته ونقول هلم ل

 وتفصيل ذلك :
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أن يقول قواًل يؤديه سياقه إىل كفر وردة، و إذا أوقف عليه ال يقول مبا  التكفير بالمآل:
 يؤديه قوله ويؤول إليه.

 يقول ابن رشد احلفيد:
)ومعىن التكفري باملآل: أهنم ال يصرحون بقول هو كفر، ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها 

 ال يعتقدون ذلك اللزوم(. الكفر وهم
 قال ابن حزم مبطال للكفر باملآل:

)وأما من كفر النا  مبا تؤول إليه أقواهلم= فخطأ؛ ألنه كذب على اخلصم وتقويل له ما مل 
يقل به، وإن لزمه فلم حيصل على غري التناقض فقط، والتناقض ليس كفراً، بل قد أحسن إذ 

 قد فر من الكفر(.
 وقال:

يكفر أحد إال بنفس قوله، ونص معتقده، وال ينفع أحد أن يعرب عن معتقده )فصح أنه ال 
 بلفظ حيسن به قبحه، لكن احملكوم به هو مقتضى قوله فقط(.

 وعن الكفر باملآل يقول الشاطيب:
)والذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذهب احملققني من أهل األصول إن الكفر باملآل ليس 

 ينكر ذلك املآل أشد اإلنكار، ويرمي خمالفه به(. بكفر يف احلال، كيف والكافر
 قريبة جدا من التكفري باملآل: التكفير بالالزمومسألة 

ومعىن الالزم: ما ميتنع انفكاكه عن الشيء، وقد يكون هذا الالزم بيناً، وهو الذي يكفي 
ي يفتقر تصوره مع تصور ملزومه يف جزم العقل باللزوم بينهما، وقد يكون غري بني، وهو الذ

 جزم الذهن باللزوم بينهما إىل وسط.
 سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية: هل الزم املذهب مذهب أم ال؟

 فكان من جوابه ما يلي:
)الصواب أن الزم مذهب اإلنسان ليس مبذهب إذا مل يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه،  

 تناقضه يف املقال.كانت إضافته إليه كذباً عليه، بل ذلك يدل على فساد قوله و 
ولو كان الزم املذهب مذهبًا للزم تكفري كل من قال عن االستواء وغريه من الصفات أنه 

 جماز ليس حبقيقة، فإن الزم هذا القول يقتضي أن ال يكون شيء من أمسائه وصفاته حقيقة(.
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 طيب ، يف نقول أيضا عن شيخ االسالم لكن ال نطيل ، يكفي هذا فيه ، 
 

 ان ساق بعض النصوص و أراد إسقاطها هنا فقال:املهم السكر 
وهذا ما فعله العدناين يف بيانه فقد ذكر يف البيان األخري: )وأنك بقتال الدولة اإلسالمية تقع 

 يف الكفر من حيث تدري أو ال تدري(، يعين كّفر بالالزم.
اضي اليت فهو يرى أنه )يلزم( على حماربة الدولة وقتاهلا أن يسقط حكم الشرع يف األر 

أخذهتا، وأنه )يؤول( األمر إىل احلكم بالقانون املضاد للدين، بناء على مقدمة فاسدة أصال 
 بكفر وردة وصحوجة وعمالة كل الفصائل يف الشام وليبيا.

 وللرد على هذا االهتام ننصح بقراءة مقال جيد علمي منشور على الشبكة حتت مسمى 
 مآل .. تنقيح المقال في كشف شبهة الالزم وال

 !أو تكسير الدنان على قّش السكران
https://justpaste.it/ksrdnan  

 : نقاط ستوخالصة الرد على هذه الشبهة تنحصر في 
  . أواًل: إن التكفري بالالزم إمنا يرد يف نصوص العلماء يف لوازم )األقوال( ال األفعال

 . ما ال يلتزمه القائل وليس مذهباً له ثانياً: هو
قاعدة العلماء يف رد التكفري بلوازم )األقوال( أن الزم املذهب ليس مبذهب إذا مل أن ثالثاً: 

 . يلتزمه
  . فالتزمه كفر بهالالزم رابعاً: أنه إذا ُعرض عليه 

ليس كفرًا يف  خامساً: قاعدة العلماء يف رد التكفري مبآالت )األقوال( أن الكفر يف املآل
  .احلال

 . به يف احلال -يعين باملآل  –سادساً: أنه إذا تلّبس به كفر 
 :وعليه؛ يتبين أن الشبهة ساقطة من أصلها ألمور

أواًل: إن التكفري معّلق على الفعل )و هو القتال الذي يزيل الشرع(، وليس على القول و هو 
على قول كتهديد بالقتل مثال و إمنا رتب هذا  )التهديد بالقتال( يعين مل يرتب العدناين األمر

 على فعل و حنن كالمنا يف قضية املآل على األقوال 

https://justpaste.it/ksrdnan
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ثانياً: إن الالزم واملآل الكفري الذي هو تفريغ البالد والعباد من احلكم بالشرع املنّزل، هو 
هو متلبس يعين الذي يقاتل الدولة  !مذهب ملتَزم به! وحال متلبَّس به! من قبل وقوع القتال

 . بذلك حقيقة و ليس مآال
فكيف واحلال هذه يُقال؛ إن هذا من قبيل التكفري بالزم و ال يُلتزم! ومآل مظنون! ليس 

  ..!حبال واقع!.. فهل هذا إال من اخلطل يف الكالم وعّي األذهان
إن سّر عدم مؤاخذة العلماء ب  "لوازم األقوال" حسب قاعدهتم "الزم املذهب ليس 

الشخص قد يتكلم  .تعّلق بالتصريح والظهور يف اللسان مقابل استبطان الضمريمبذهب"ي
  بالقول و اليكون يف نفسه لوازمه أو مآالته ، أما الفعل فيرتتب عليه نتائج فيختلف األمر

 . .. فالفعل ظاهر ومتلبس بهألفعال" ليست من هذا الباب"لوازم ا
سلم قال: النيب صلى اهلل عليه و  ا يف حديثكم  وقد ثبت يف الشرع نسبة املسبَّب إىل سببه..

إن من أكرب الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال: وكيف يسب والديه؟ قال: يسب أبا 
فجعل النيب صلى اهلل عليه وسلم الرجل ساباً  .الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه

 .لوالديه.. ملّا تسبب بذلك
ما قرره علماء الفقه مرارا وتكرارا يف أحكام املتسبب  ولو أردنا التمثيل مبثال لالزم الفعل

والذي يقبلون فيه التسلسل املتكرر فمن حفر حفرة فسقط فيها رجل فأمسك برجل ليتدراك 
نفسه فسقط معه فإهنم حيملون حافر احلفرة مسئولية ماترتب على حفره وحيملون املاسك 

 مسئولية ماترتب على مسكه
 قتل خطأ وهو الزم فعل ومعلوم مؤاخذة الشارع من

ولو فصل شخص الكهرباء عن جهاز إنعاش توفريا للكهرباء أو إراحة للجهاز فمات املريض 
فهو قاتل باملآل فإن كان عاملا مبآل فعله فهو قاتل عمدا وإن مل يكن عاملا مبآل فعله فهو 

ءه و احلالة قاتل خطأ ، فهو قاتل يف احلالني لكن يف احلالة األوىل قاتل عمدا يأخذ جزا
 الثانية قاتل خطأ يأخذ جزاء آخر. 

ومقاتل الدولة إن كان عاملا بأن فعله سوف يزيل الشريعة ليحل حملها القانون الكفري فهو  
 كافر مبآل فعله

 وإن كان اليعلم فقد وقع يف الكفر وإن مل يكفر جلهله مبآل فعله .  
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 . هذا تطبيق على املثال اليسري الذي ذكرناه
تكّلم عن أثر ونتيجة وتسّبب؛ فقال:"ما حكم من استبدل أو تسّبب  -أيّده اهلل-ين والعدنا

 .فما للقوم ال يفقهون حديثا ؟باستبدال حكم اهلل حبكم البشر"
 وخالصة القول :

وكلمة متحدثها الرمسي الدولة التكفر كل من قاتلها وذلك نثابت عنها قوال وفعال أن 
ة ملا ثبت عنها فهي التغري شيئا من حقيقة األمر وإمنا حتمل العدناين لو فُرض أن فيها خمالف

على أهنا خطأ شخصي أو خلل يف التعبري ولكنها  يف الواقع التتعارض وإمنا أسيء فهمهما 
فتلك تتكلم عن تكفير عن عمد وهي متوافقة مع كلمة العدناين الصرحية الواضحة 

تال الدولة املتضمن إزالة حكم وهو ق األشخاص والجماعات وهذه تتكلم عن عمل كفري
شرع اهلل واستبداله حبكم الكفر والواقع يف الكفر ليس بكافر حىت تتوفر فيه الشروط وتنتفي 

وماقاله العدناني ليس تكفيرا املوانع وهذا مذهب الدولة وهو مذهب أهل السنة واجلماعة 
ل الفعل وهو من باب بالمآل أو الزم القول الذي رده أهل العلم وإنما تكفير بالزم ومآ

 السبب والمسبَّب وهو ما يعتمده أهل العلم ويلزمون به . 
 

ونكتفي هبذا القدر يف هذا اللقاء فإن كثرة الكالم ينسي بعضها بعضا ونكمل بإذن اهلل 
 تعاىل بعد العيد
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 و على آله و صحبه و من واالهاحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 
 أما بعد

ألعمال وغفر لنا ولكم كل عام وأنتم خبري وتقبل اهلل منا ومنكم صاحل اأهال بكم و مرحبا و  
سيئ األعمال وأعاد علينا عيد األضحى بنصر ومتكني وعز ملن نصر هذا الدين وخبزي 

 وخذالن وذل ملن خذل هذا الدين 
سلكها نفنبدأ لقاءنا الليلة بنبذة عن آخر ماتوصلنا إليه يف لقاءاتنا السابقة ، و هذه العادة 

  و على نفس السياق بإذن اهلل .حىت يكون اإلخوة الذين يدخلون معنا متجاوبني
قد عرفنا ماهية الدولة اإلسالمية وعرفنا بعدها ماهية اخلوارج مث حاولنا النظر هل : نقول 

تنطبق صفات اخلوارج على الدولة اإلسالمية أم ال فعلمنا أن ذلك مستحيل حيث إهنا تنفي 
حسب الضوابط اليت عنها بالقول والفعل أي ضابط ميكن أن يدرجها حتت فرقة اخلوارج 

لذي دفع البعض إىل اهتام الدولة بتلك التهمة ا اتفق عليها أهل العلم قاطبة ، مث تساءلنا ما
العظيمة مع التحذيرات الشرعية من قذف املسلم فضال عن دولة مبثل هذا االهتام اخلطري 

ول هو قوهلم  إن فوجدنا  أهنم يتعلقون بأمور ثالثة هي العمدة يف هذا االهتام و ذكرنا أن األ
 الدولة اإلسالمية تكفر النا  بغري مكفر وهذه هي عقيدة اخلوارج احلقيقية ..

فبينا أن قوهلم تكفر بغري مكفر هو ابتعاد عن عمٍد عن مصطلحات أهل العلم املختصني 
واليت وضعوها عن خربة ودراية تامة و السبب يف ذلك هو رغبة من القوم يف التلبيس واتباع 

 ابتغاء الفتنة .. ماتشابه
 وبينا أنه مر معنا منهم ثالثة اصطالحات : 

االصطالح األول : التكفري بالكبرية و هذا هو اصطالح أهل االختصاص وقد أعرضوا عنه 
ومل يناسبهم ألنه مشكل عندهم ألن الدولة تربأت منه قوال وفعال كما هو واضح لكل ذي 

 عيان ..
لذنب وهو يف الواقع نفس االصطالح السابق ألن الكبرية و املصطلح الثاين هو : التكفري با

ذنب واليعقل أن يعتقد أحد أصال يكفر فيه بالذنب مبعناه الواسع ألنه سيدخل فيه الصغائر 
 وهذا يعين أنه يكفر كل مسلم على وجه األرض ويكفر نفسه بل ويكفر األنبياء أيضا 
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أن الواقع أن من ذكر هذا عرضا أراد به  املصطلح  الثالث و هو : التكفري بغري مكفر وقلنا
وصف ما كفر به اخلوارج أنه مل يكن مكفرا ألن الكبائر اليكفر صاحبها إن صح أهنا كبائر 

 فكيف إن كان احلكم بأهنا كبائر خطأ ؟؟
مث بينا أهنم قد خلطوا خلطا عجيبا بني األصل والتنزيل فعندما يقول شخص أو قوم من 

 جلس مع كافر فهو كافر 
هذه جزيئة وهذا تنزيل واليقال إن هذا الشخص يكفر بغري مكفر كأصل عنده وإمنا يقال 

 أخطأ يف تنزيل التكفري على شخص مل يرتكب مكفرا 
 فإن كان أهال لالجتهاد فله أجر يف اجتهاده وإن أخطأ وهو معذور يف تكفريه هلذا املسلم

حيث كفر مسلما بسبب ذلك  وإن مل يكن أهال لالجتهاد فهو جاهل وقع يف خطر عظيم
وكل ذلك العالقة له باخلوارج ونقلنا نقوال للعلماء يف ذلك مث بينا ان هذا األمر قد وقع فيه  

كل علماء األمة ويقع فيه كل حلظة جهال األمة والعالقة للخوارج بذلك وضربنا أمثلة 
 يصفهم أحد لبعض املكفرات عند األحناف وجد فيها أهنم يكفرون أحيانا بغري مكفر ومل

 باخلارجية
 مث ذكرنا أن هناك أربعة أمور دندن حوهلا القاذفون

األوىل كلمة للشيخ أيب حممد العدناين اعتربوها مناقضة ملا ذكره يف املباهلة وأهنا صرحية يف 
تكفري الدولة لكل من قاتلها فبينا أن متسكهم بتلك اجلملة دليل إفال  ألهنم كانوا يقاتلون 

وهنا بأهنا خوارج قبل تلك الكلمة فهم اعتقدوا مث استدلوا وذا مذهب ردي الدولة ويتهم
 باتفاق العلماء مث فندنا هذا االدعاء وبينا أهنم وقعوا يف بواقع  

األوىل : اقتطعوا الكالم من سياقه وهذا من أبطل الباطل يف األمانة العلمية ولو فعل مع 
 معصوم لوجدت مستمسكات

 فهما خاطئا ألزموا به غريهم وهم غري ملزمني بفهمهم فهمواأهنم الثانية : 
أعطوا أنفسهم حق تفسري كالم املتكلم وبيان مراده وهذا خالف املعتمد شرعا أهنم الثالثة : 

 وعقال . ومن املعترب عند العقالء أن صاحب الكالم أوىل بتوضيح املراد من كالمه
 شابه احملتمل وهذا خمالف للمنهج العلميتركوا احملكم الظاهر وجلأوا للمتأهنم الرابعة : 

 اخلامسة :محلوا الدولة مافهموه من كالم متحدثها وهو اليلزمها لو كان فهمهم صحيحا .
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 بنوا حكما خاطئا على فهمهم السقيم لو سلمنا هلم بصحة فهمهم .أهنم السادسة : 
وبينا أنه مل حيسن مث عرجنا على خلل الفهم عند السكران يف مقاالته ووضحنا أول خلل له 

االستنباط مما نقله من جملة دابق على الرغم من كون الدولة غري ملزمة بكل ماينشر فيها كما 
مث سلمنا له جدال باستنباطه وحبجية املصدر فافرتضنا جدال أن الدولة ترى أن سنبني قريبا 

ه وكالم غريه قتاهلا كفر فهذا حكم على فعل وال عالقة له بتكفري من وقع فيه فبطل كالم
 مجلة وتفصيال 

وامتدحنا ماتوصل إليه السكران من كون الدولة يستحيل أن توصف باخلارجية ألجل أسباب  
 كثرية جدا هكذا قال )هذا كالم السكران( .

وهي فرع عما حنن فيه حسب فهمهم اخلاطئ مث انتقلنا لسقطة أخرى علمية للسكران وغريه 
الت وهو خالف املنهج الصحيح آري )املزعوم( تكفري باملأصال : حيث قالوا : إن هذا التكف

 وعكس ما نفاه العدناين يف مباهلته
فبينا هلم أن التكفري باملآل عند أهل العلم : أن يقول املرء قواًل يؤديه سياقه إىل كفر وردة، 

 . وهو إذا أوقف عليه ال يقول مبا يؤديه قوله ويؤول إليه فإذا بشخص يكفره مبآل هذا القول
ولكن ما حنن فيه ليس من األقوال يف شيء وإمنا هو من األفعال والعالقة بني األفعال 
ومآالهتا عالقة سبب ومسبب وهذه يؤاخذ هبا صاحبها وضربنا أمثلة على ذلك توضح 

 الفارق بني مآالت األقوال ومآالت األفعال 
 وختمنا بخالصة القول بعد تفنيد تلك الشبهة فقلنا :

تكفر كل من قاتلها وذلك نثابت عنها قوال وفعال وكلمة متحدنثها الرسمي إن الدولة ال
العدناني لو فرض أن فيها مخالفة لما نثبت عنها فهي التغير شيئا من حقيقة األمر وإنما 
تحمل على أنها خطأ شخصي أو خلل في التعبير وهي في الواقع التتعارض وإنما 

العدناني الصريحة الواضحة فتلك تتكلم أسيء فهمهما عن عمد وهي متوافقة مع كلمة 
عن تكفير األشخاص والجماعات وهذه تتكلم عن عمل كفري وهو قتال الدولة 
المتضمن إزالة حكم شرع اهلل واستبداله بحكم الكفر والواقع في الكفر ليس بكافر 
حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع وهذا هو مذهب الدولة وهو مذهب أهل السنة 

ماعة وماقاله العدناني ليس تكفيرا بالمآل أو الزم القول الذي رده أهل العلم وإنما والج
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تكفير بالزم ومآل الفعل وهو من باب السبب والمسبب وهو ما يعتمده أهل العلم 
 ويلزمون به . 

 طيب , هذا خالصة كل ما مر معنا في لقاءاتنا ومنذ بداية اإلعالن عن المناظرة 
فقد احتج القوم بقصاصة الثانية بالشبهة تفنيد بقية الشبهات ونبدأ وموعدنا اليوم مع 

عليها شعار الدولة وصادرة عن اهليئة الشرعية لوالية  1435موزعة بتاريخ مجادى األوىل سنة 
 . تنص على تكفير كل من شارك في العملية االنتخابيةدياىل بالعراق 
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هبا ، و أيضا أريد انزال تعليق العويد عليها ،  و العويد له تعليق على هذه الورقة و يعين طار
 ألن العويد قال : 

مليون مسلم ممن  100: هذه وثيقة رمسية من دولة اخلوارج داعش فيها تكفري ألكثر من 
يشارك يف االنتخابات ، أنا أقول الكالم هذا و الصورة أمامكم حىت ال يقول أحد أنين 

ة و كتب عليها هذا الكالم ، أهنا تؤدي إىل تكفري افرتيت على الرجل ، هو علق على الصور 
 .مائة مليون مسلم  

 
عدم و نقول ، بارك اهلل فيكم  : حنن مشكلتنا األسا  مع العويد ومن ما على شاكلته 

وإطالقهم الكالم هكذا على عواهنه دون تأصيل علمي أو  التصور من قبلهم للماهيات
بقني وقد ذكرنا أن من أسباب ذلك الرئيسة خمرجات استناد علمي على كالم أهل العلم السا

 التعليم السعودي املتدنية ..
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هل المشكلة العلمية في العدد أم في سبب التكفير لو صح فنقول هلم 
 ؟؟ التكفير

إذا افرتضنا فيهم العقل فسيكون اجلواب يف سبب التكفري ولو كان العدد باملليارات وليس 
 باملاليني 

( كما يقولون سنقوم بعمل ختفيض big saleازيون أو ما يسمونه  ب )فنحن لسنا يف أوك
 للسعر كلما زاد كمية املشرتى 

يعين لو كان عدد املكفرين مثال عشرة او عشرين فالبأ  بتكفريهم فإذا زاد العدد فالبد من 
ختفيض التكفري إىل تفسيق مثال أو تبديع أو ما إىل ذلك؟! يا أحبة املكفر لو كان صحيحا 

 ولو ارتكبه كل أهل األرض لكفروا بإمجاع العلماء ال خيالف يف ذلك إال جاهل أو أبله ..
 هو  الذي يهمنا هناإذن 

 أوال : هل الدولة كفرت هنا بغير مكفر أم بمكفر ؟؟؟
 نثانيا : هل هذا تكفير للوصف أم تكفير لألعيان ؟؟؟

 اع و اشرتى به العويد و امثالههذا الذي يهمنا يف املوضوع ، ال يهمنا العدد الذي يعين ب
 وقبل أن نسرتسل يف هاتني النقطتني حنب أن نقف قليال يف موضوع العدد هذا ، فنقول :

فالبيان صادر يف والية من واليات الدولة  مليون 100لقد أبعد العويد النجعة حينما قال 
ثال وهو كان ومل يأت لنا بتعميم شامل جلميع الواليات لكي نعممه ولو على العراق م

يستنكر قولنا إن الدولة رعيتها ومؤيدوها يزيدون عن سبعني مليونا ، فإذا به جيعل ما صدر 
 عن هذه الوالية يكفر مائة مليون 

وهو يعلم جيدا أن دولة كاململكة اليت يعيش فيها و يبايع والة مخرها خيتلف النظام فيها 
 لة على ذلك :داخل املدينة الواحدة فمابالك باملدن ونضرب أمث

يف املدينة املنورة مثال جتد نظاما صادرا بتعميم من بلدية ُأحد خيتلف جذريا عن النظام يف 
 بلدية العقيق أو النظام يف بلدية قباء ، و هذه مدينة واحدة !!

مثال صدر يف املدينة أمر كما أخربين صديقي الشيخ حممد مدين وكان إماما يف منطقة تسمى 
املدينة املنورة من إدارة األوقاف باملنع من قراءة سوريت األنفال والتوبة يف منطقة اجلرف يف 
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الصالة ألهنا حترض الشباب على اإلرهاب واستعانت األوقاف بالشيخ صاحل السحيمي 
إلفهامهم ذلك ولتهديدهم عند املخالفة يف حني مل حيصل شيء من ذلك يف بقية املدن 

 حسب ما وصلنا
ا إجراءات اجلوازات باملدينة لتعقيداهتا نذهب إىل الرياض فننهي األمر من و كنا إذا تعرقل معن

 جوازاهتا يف نفس اليوم .
و الكل يعلم أن املرور يف املدينة كانت له أنظمة معقدة فمن كان يريد أن يتحايل عليها 

 يتجه إىل بدر أو إىل ينبع فتنتهي املشاكل واألمثلة على ذلك كثرية .
فإما تأتينا بتعميم من القيادة  ر الواليات بتعميم صادر في والية واحدةفلماذا يلزم سائ

العامة للدولة بأمر جلميع الواليات أو حتصر األمر يف والية دياىل فرمبا كان اجتهادا من بعض 
 مسئويل الوالية .

طبعا حنن هنا نكلمه باعتبار نكلم عقالء ، يعين املفروض أن يكون هناك نوع من االنضباط 
 اطالق التهم ، أن تتكلم يف بيان يف والية مث تعممه على الدولة كل!! املهم حنن سلمنا يف

له، لو عممنا هذا البيان على كل العراق النطباق وصف التكفري على بقية أجزاء العراق فهل 
يعقل أن املشاركني يف العملية االنتخابية يصلون ملائة مليون ؟؟؟ هل هذا يعقل يا إخوة ؟! 

 ناك إنسان عاقل يقول هذا الكالم ؟!هل ه
حنن فقط عرجنا على هذا لنعلم حجم املصيبة فيمن نتعامل معهم يف إطالق األحكام 

 اجلزافية واإلحصائيات البهلوانية 
مليون ، لو  35طيب ، نناقش قليال ، عدد سكان العراق ككل يف آخر إحصائية كان قرابة 

مليون سين كم  17إلثنيات األخرى يبقى لنا قرابة سلمنا أن نصفهم روافض وألغينا متاما ا
يتبقى منهم لالنتخابات بعد حذف األطفال والشيوخ وعجائز النساء ومن العالقة له 

 باالنتخابات أصال ؟؟؟ رمبا ال يصل مخسة ماليني 
طيب ، من من هؤالء اخلمسة ماليني ينطبق عليه توصيف البيان مث من منهم سيصر على 

 ليقع عليه التكفري املزعوم ؟؟ خمالفة البيان
لو قلنا مليون فقد بالغنا يعني العويد أوصل الرقم إال مائة ضعف وهو يحتسي فنجان 

 ... الشاهي المنعنع
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نعود حلديثنا فنقول : هل الدولة كفرت يف هذا البيان بغري مكفر ؟؟ هذا االن يعين دخلنا يف 
 املوضوع ، الذي املفروض أن يُنظر علميا ،

 ر سويا ما ذكرناه يف لقاء سابق من تعليق على كلمة غري مكفر فنقول : نتذك
على حادثة معينة ؟؟ يعين ما حنن فيه  هل هذا ضمن أصل لدى الدولة أم تنزيلأوال : 

 اليوم هل هذا أصل أم حادثة و تنزيل على هذه احلادثة ؟؟
نا عن اخلوارج إمنا نتكلم فنقول قطعا حادثة معينة و هي قضية االنتخابات.. و حنن إذا تكلم

عن أصول و ال نتكلم عن جزئيات و حوادث و تنزيل إذن العالقة له باخلوارج حبال ألنه  
 كأي خطأ يف التنزيل وقع فيه كثري من أهل العلم وأهل اجلهل

ولكن ماذا عند ، يعين عندكم أنتم غري مكفر  قولكم بغير مكفر باعتبار من ؟؟ثانيا : 
و افرتضنا معهم جدال أن هذه احلادثة هم يقولون إن الدولة كّفرت فيها غريكم ؟؟ ، يعين ل

بغري مكفر فنحن نقول هلم بغري مكفر عند من؟؟ عندك أنت يا متكلم أم عند غريك؟؟ 
طيب سلمنا أنه عندك أنت غري مكفر ، من قال أنه عند غريك غري مكفر؟ كم من أمر 

مثال ترك الصالة تكاسال فكثري من أهل اختلف فيه العلماء هل هو مكفر أم ال وأقرب 
العلم يرى ذلك غري مكفر ومجع منهم يراه مكفرا .. فما ذكرته الدولة من حيثيات التكفري 

 غري مكفر عند من بالضبط ؟؟ بّصرين و أعلمين أيها املخالف ، عند من ؟
مكفر عند  سلمنا أنه غري مكفر عند بعض العلماء املعتربين ، يعين سنتنزل و نقول هو غري

يف أمر  اليعدو أن يكون خالفا علميا بحتامجاعة من أهل العلم املعتربين ، فاألمر كما قلنا 
 هو مكفر عند مجع وغري مكفر عند مجع آخر ، فكان ماذا ؟؟

اتضح اآلن لكل منصف أن ماذكرمتوه اليعدو أن يكون تشغيبا ولغطا من القول ومع ذلك 
 . سنتمادى كالعادة يف التنزل معكم

وهل الجتهادها اعتبار شرعي  هل للدولة مستند علمي في تكفير من ذكرطيب ، نقول 
 عند أهل العلم ؟؟

 قبل ان جنيب نذكر لفظ البيان الذي بين عليه التكفري
 ونقدم له بتعريف سريع ملاهية الدميوقراطية واالنتخابات 
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قراطية معروفة لدى جل حنن نؤكد على املاهيات لكي نعلمهم و إال فاالنتخابات و الدمي
النا  و لكن حىت يتعلموا أهنم اليتكلموا يف أمر من األمور حىت يضبطوا املاهيات ألن هذا 

 هو الذي يبىن عليه معرفة األحكام 
شكل من أشكال احلكم يعين اشرتاك الشعب يف حكم نفسه، وعادة ما  فالديمقراطية

 ت والتمثيل النيايب.يكون ذلك عرب حكم االغلبية عن طريق نظام للتصوي
وهي تتبع مللء املقاعد يف الربملان الذي هو )ممثل السلطة  عن طريق االنتخاباتويتم ذلك 

التشريعية(، وأحيانا يف السلطة التنفيذية وهي )الرئاسة ورئاسة احلكومة واحلكم احمللي( 
 والسلطة القضائية.

سن الرشد يتمتع حبقوقه املدنية  ومعظم دساتري وقوانني الدول حتدد كون الناخب مواطن بلغ
 والسياسية. و طبعا ال يؤثر يف ذلك جنسه أو دينه أو خلقه 

 نعود للبيان قالوا وفقهم اهلل فيه : 
حقيقة األمر هي اختيار نائب مشرع تحت قبة البرلمان يحلل فإن 

ويديل بدلوه فيما رغب ويذر ماكره ولو على حساب اإلسالم  ويحرم ويشرع ويقنن
احملكم فيحلون ماحرم اهلل وحيرمون ما أحل اهلل ويصدون عن سبيل اهلل باسم الدستور  وشرعه

والعملية السياسية وهذا هو الكفر واهلل اليرتاب يف ذلك عاقل واإلنسان مىت حلل احلرام 
اجملمع عليه أو حرم احلالل اجملمع عليه أو بدل الشرع اجملمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق 

 .الفقهاء .
مث قالوا : وهذا معلوم بالضرورة يف ديننا احلنيف فإن فاعل الكفر والراغب فيه واملعني عليه 

 والراضي به كلهم يف احلكم سواء ... 
 طيب ، انتهى اآلن النقل من البيان املوزع يف والية دياىل

  هل هذا الذي ذكروه حق أم باطل ؟؟نسأل هؤالء الطاعنني 
جملمع عليه وحترمي احلالل اجملمع عليه وتبديل شريعة اهلل كفرا فماذا إن مل يكن حتليل احلرام ا

هو الكفر يف نظركم ؟؟؟ ماذا يكون الكفر إن مل يكن هذا كفر؟؟! يا من در  العقيدة ، يا 
 من تعلم الشرع ،
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وإذا مل يكن الكافر والراضي بكفره واملعني له على كفره مستوين يف احلكم عليهم بالكفر 
 يستوون يف احلكم إذن ؟؟؟فمن الذين 

 نؤصل المسألة علميا :
صغائر وكبائر وبدع مكفرة و بدع غير مكفرة مسميات املعاصي ميكن إمجاهلا يف : 

 ونواقض لإلسالم
فهم يكفرون مرتكبها كشارب اخلمر والزاين  والخوارج عالقتهم األساس مع الكبائر

 يوم الزحف وغري ذلك ويراجع للكبائر  والسارق وقاتل النفس احملرمة وقاذف احملصنة واملتويل
 كتاب مثل كتاب الكبائر لإلمام الذهيب مثال

الدولة اإلسالمية وعلى منهج أهل السنة والجماعة والعقيدة الصحيحة فعالقتها مع أما 
وهما البدع المكفرة ونواقض  -قسم آخر ما هلما عالقة مبوضوع اخلوارج  – أمرين آخرين

 اإلسالم 
 الروافض مثال حتت بند البدع املكفرة  فالدولة تكفر

 موضوع االنتخابات تحت بند النواقضوتكفر من مر معنا هنا يف 
 ولذا حنتاج على عجالة ان نعرج عليها :

 : شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهابقال 
 نواقض اإلسالم عشرة :

 األول : الشرك يف عبادة اهلل تعاىل وذكر األدلة 
وبني اهلل وسائط يدعوهم ويسأهلم الشفاعة، ويتوكل عليهم كفر  الثاين : من جعل بينه

 إمجاعا، وذكر الدليل
 الثالث : من مل يكفر املشركني أو شك يف كفرهم أو صحح مذهبهم كفر وذكر الدليل

وأن حكم  الرابع : من اعتقد أن غير هدي النبي صلى اهلل عليه وسلم أكمل من هديه
حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر، والدليل قوله غريه أحسن من حكمه كالذي يفضل 

ُدواْ يف أَنُفِسِهْم حَ  نَ ُهْم مُثَّ اَل جيَِ ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ َرًجا تعاىل: } َفالَ َوَربَِّك الَ يُ ْؤِمُنوَن َحىتََّ حُيَكِّ
 .65ممَِّّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّمواْ َتْسِليًما{، النساء: 
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مما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، ولو عمل به كفر، اخلامس : من أبغض شيئا 
 وذكر الدليل

الساد  : من استهزأ بشي من دين الرسول صلى اهلل عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، 
 وذكر الدليل

 السابع : السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، وذكر الدليل 
عاونتهم على املسلمني والدليل قوله تعاىل: }يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الثامن : مظاهرة املشركني وم

هُ  نُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ ُم مِّ ْم ِإنَّ اللََّه اَل تَ تَِّخُذوْا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياء بَ ْعُضُهْم َأْولَِياء بَ ْعٍض َوَمن يَ تَ َوهلَّ
 .51ملائدة: الَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي{، ا

التاسع : من اعتقد أن بعض النا  يسعه اخلروج عن شريعة حممد صلى اهلل عليه وسلم كما 
 وسع اخلضر اخلروج عن شريعة موسى عليه السالم فهو كافر، وذكر الدليل

 العاشر: اإلعراض عن دين اهلل، ال يتعلم ه وال يعم ل به؛ وذكر الدليل
 قال اإلمام رمحه اهلل :

مجيع هذه النواقض بني اهلازل واجلاد واخلائف إال املكره وكلها من أعظم ما يكون  وال فرق يف
خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن حيذرها وخياف منها على نفسه نعوذ باهلل من 

 موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى اهلل على خري خلقه حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
 

ذه النواقض الناقض الرابع والناقض الثامن وعليهما يدور اخلالف مع طيب الذي يعنينا من ه
 الدولة يف تكفري بعض الطوائف
هذه الشنشنات اليت نعرفها من  !!بغري مكفر ، بالكبائر ، إذن الدولة ال تكفر بالذنوب 

من  أخزم ال عالقة لنا هبا إطالقا ، حنن اآلن مشكلتنا كلها يف الناقض الرابع والناقض الثامن
نواقض اإلسالم و ليس من الذنوب و الكبائر ، يعين أنا أتعجب من هؤالء كيف يعين 

 ؟يقبلون أن يلبسوا على النا  هبذه الطريقة السخيفة 
يندرج تحت الناقض الرابع وهو وموضوعنا هنا اآلن يف هذه الوثيقة اليت نتكلم عنها 

بغريه وهذا الناقض أدلته كثرية وفيه  أو رد شيء من الشرع واستبداله تشريع مالم يشرعه اهلل
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تفصيالت ذكرها أهل العلم قدميا وحديثا والكالم فيه يطول ونكتفي هنا ببعض النقول اليت 
 نلزم هبا اخلصم 

 فنذكر له أحد املشايخ املعروفني يف اململكة 
 شارحا هلذا الناقض : الشيخ عبد العزيز الراجحييقول 

ن حكم النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم كأن يعتقد إذا اعتقد أن هناك حكما أحسن م
أن احلكم بالقوانني أحسن من احلكم بالشريعة فهذا مرتد بإمجاع املسلمني . وكذلك إذا 

 اعتقد أن احلكم بالقوانني مماثل حلكم الشريعة يكفر أيضا .
حلكم وكذلك إذا اعتقد أن احلكم بالشريعة أحسن من احلكم بالقوانني ، لكن جيوز ا

بالقوانني كأن يقول : اإلنسان خمري جيوز له أن حيكم بالقوانني ، وجيوز له أن حيكم بالشريعة 
، لكن الشريعة أحسن فهذا يكفر بإمجاع املسلمني فاإلنسان ليس خمريا ، وهذا أنكر معلوما 
من الدين بالضرورة ؛ فاحلكم بالشريعة أمر واجب على كل أحد وهذا يقول : إنه ليس 

ب وأنه جيوز لإلنسان أن حيكم بالقوانني فهذا يكفر ولو قال : إن أحكام الشريعة بواج
 أحسن . 

 فعلى هذا :
 إذا حكم بالقوانين واعتقد أنها أحسن من حكم الشريعة كفر

 وإذا حكم بالقوانين واعتقد أنها ممانثلة لحكم الشريعة كفر
م بالقوانين لكن يجوز وإذا حكم بالقوانين واعتقد أن حكم الشريعة أحسن من الحك

 الحكم بالقوانين كفر أيضا
 .ا.ه  انتهى كالم الشيخ عبدالعزيز ففي الحاالت الثالث كلها يكفر

هل االنتخابات والربملانات واجملالس التشريعية إال جلعل احلكم الختيار األغلبية من الشعب 
لتفضيل بل الرفض بغض النظر عن تنحية الشريعة أو إبطاهلا ؟؟ وليس فقط التسوية أو ا

والطعن ؟؟ ويصدر التشريع باسم اجمللس املزعوم جبعل شريعة اهلل وراء الظهر واألخذ بقانون 
فرنسي أو حنوه ينكر مثال حد الزاين ويشرع للزانيني حق الزنا طاملا كان مبوافقة الطرفني ومها 

 يف السن القانونية . 
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معىن االنتخابات و الدستور و اجمللس  هل هذا خيفى عليكم يا إخوة ؟ هل أحد ال يعلم ما
، فال أدري  كلنا نعرف كلها لتشريع الكفر و لرد شريعة اإلسالمالتشريعي و النواب ؟ 

يعين ما اإلشكال الذي يعنيه؟! هل عندهم إشكال حقيقة ؟ أم هو ضحك على الذقون  
 كما يقولون ؟!

 ت هو ركون إلى الذين ظلمواالمشاركة في االنتخابارمحه اهلل : )) الشيخ األلبانيقال 
ذلك بأن نظام الربملانات ونظام االنتخابات يعتقد   حسب ما أعلم   كل مسلم عنده شيء 

ونظام البرلمانات ليس نظاما من الثقافة اإلسالمية الصحيحة أن نظام االنتخابات 
 ((إسالميا

م هناك طرف ثالث وأقول : إذا مل يكن إسالميا فهو كفريا فإنه اليوجد إال إسالم وكفر أ
 عند القوم ؟؟

وقال رمحه اهلل : ))ولكن شتَّان بني ذلك احلكم الذي كان حيكم مبذهب من مذاهب 
هذه البرلمانات القائمة املسلمني الذي أقيم على رأي أحد اجملتهدين املوثوق بعلمهم، وبني 

قوله تبارك  اليت ال تؤمن باهلل ورسوله بل هم أّول من يشملهم مثل على النظم الكافرة
ُسولُُه َواَل وتعاىل: ﴿قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواَل بِاْليَ ْوِم اآْلَِخِر َواَلحُيَرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّه َورَ 

َيِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َحىتَّ يُ ْعطُوا اجْلِْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم 
[، فيا عجبا ملسلمني يريدون أن ينتموا إىل برملان حيكمون بقانون 2٩َصاِغُروَن﴾]التوبة:

هؤالء الذين أُمرنا بقتاهلم، فشتان إذا بني هذا النظام الذي حيكم الربملان واملتربملني   إذا صح 
 التعبري   وبني جملس الشورى اإلسالمي((

 االنتخابات : رمحه اهلل عن طرق الشيخ األلبانيويقول أيضا 
، ) انظروا إىل التعبريات يا إخوة ( ،  فنطرق أبوابًا شركية, أبوابًا ونثنية كفريةأما حنن اليوم 

حاشا ليوسف عليه السالم أن ختطر يف باله أن يطرقها فضاًل عن أن يطرقها عملياً، 
. إىل أن االنتخابات كما تعلمون تتناسب مع النظم الكافرة اليت ليس فيها مؤمن وكافر، ..

، وحنتج على ذلك مبثل قصة يوسف نحن ال يناسبنا أن نسلك هذا الطريق الكافرقال : 
 عليه السالم وشتان ما بينها وبني واقع حياتنا االنتخابية اليوم .
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 (: حكم اإلنتخابات ودخول الربملان5إىل  1: )من الفتوى 660 –سلسلةاهلدى والنور انظر : 
 (623 – 621/ ص ) ٩دة" ]الشاملة[ )ج موسوعة األلباين يف العقي

مسألة التصويت فهي تعتبر رمحه اهلل :))أما  الشيخ مقبل الوادعيويقول شيخنا العالمة 
فليبلغ الشاهد الغائب فإن اهلل عز وجل يقول يف كتابه الكرمي: }أفمن كان مؤمنًا   طاغوتية

ا الّسّيئات أن جنعلهم  {، ويقول: }أم حسب اّلذين اجرتحو 37كمن كان فاسًقا ال يستوون
 {38كاّلذين ءامنوا وعملوا الّصاحلات سواًء حمياهم ومماهتم ساء ما حيكمون

من كتاب مقتل الشيخ "مجيل  (أنصحك أال تدخل في االنتخابات ألنّها طاغوتيةوقال ناصحاً: )
 الرمحن"

 أقول لإلخوة : والطاغوتية عندكم إسالمية أم كفرية أيها القوم ؟؟؟
نقول أخرى عن معاصرين تدل على كون االنتخابات ليست نظاما إسالميا بل  هناك طبعا

 نظام أورويب كفري 
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&m

ontroller=topic&id=136288odule=forums&c 
فهل كانت الدولة بدعا فيما ذهبت إليه حينما أطلقت وصف الكفر على من دخل هذا 

 املعرتك ؟؟
 وهل ظهر لك يا أخي أن الدولة هنا كفرت مبكفر أم بغري مكفر ؟؟؟

 الشك أنها كفرت بناقض مجمع عليه
قولون الدولة تكفر بغري هؤالء الذين يضحكون على النا  و يلبسون على املسلمني ، ي

مكفر مث يأتون بشيء كّفرت فيه الدولة بناقض من نواقض اإلسالم اجملمع عليه ، ماذا يقال 
و أي كذب وأي غش و أي ؟ عنهم يا إخوة ؟ أي تلبيس ؟ أي تدليس ؟ و أي دجل 

 خداع ؟
  ننتقل للنقطة الثانيةمث 

 هل هذا تكفير بالوصف أم تكفير لمعين ؟؟
نا أنه تكفري ملعني فهذا خطأ يف التنزيل حيث اليصح تكفري املعني حىت يُتحقق نقول لو سلم

من استيفائه لشروط التكفري وانتفاء موانعه عنه والدخل له مبوضوع اخلوارج فكم من معني مت 
تكفريه من العلماء وغريهم ومل يعترب أحد ذلك خارجية حىت وصل األمر ببعض العلماء أن  

https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=136288
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=136288
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فة النعمان ومنهم من كفر أبا الوليد الباجي ومنهم من كفر اإلمام الرازي كفر اإلمام أبا حني
 ومشهور تكفري ابن عريب وهذا يف تكفري أعيان العلماء فمابالكم مبن دوهنم 

وسبق معنا تكفري الشيخ ابن باز لصدام وجيشه وكذا كفر أبا رقيبة والقذايف وغريهم وذكرنا 
 ل عبد الناصر وباإلمجاع .التكفري الرمسي يف جريدة عكاظ جلما

ونقل عن الشيخ مقبل تكفريه للرتايب وقال يف مجال الدين األفغاين   وحممد عبده   ماسونيان  
 1/4٩/الصعقة /2/403/الغارة /211التحفة /كافران . 

 : إال أنا نقول
حيث مل حيصل تعيني لفرد أو ألشخاص معينني أو  الشك أن التكفير هنا تكفير بالوصف

 ما دخلت االنتخابات فكفرهتا الدولةقبيلة 
ويبقى تكفري كل شخص بعينه فهذا ال دخل لنا به هنا ألن منهم املتأول واجلاهل ورمبا املكره 

 وحنو ذلك فيكون قد وقع يف الكفر ولكن مل يقع الكفر عليه .
مر مهما كان عدد الواقعني يف هذا األ واألمثلة الواقعية من تكفير العلماء لوصف ما كثيرة

 ولو بلغوا املاليني دون إيقاع الكفر على أحد منهم بعينه
 :  -نضرب اآلن أمثلة  –مثال 

لألسف كثير من المنتسبين لإلسالم لديهم اعتقادات كفرية فمنهم من يعتقد في 
ويرى هلم تصرفا يف الكون ويصرف هلم أنواعا من العبادات كالطواف والذبح والنذر  األموات

يعتقد أن اهلل يف كل مكان ومنهم من يعتقد يف الكهان واملنجمني  والدعاء ومنهم من
واألبراج بل ومنهم من اليكفر اليهود وال النصارى ويرى أهنم قد يدخلون اجلنة ومنهم من 
ينتمي للشيوعية أو البعثية أو صوفية ابن عريب وحنو ذلك ولو حصرنا أعداد هؤالء لفاقوا املائة 

 ب مبراحل مليون حبيبة العويد احلبيّ 
 طيب ، نروح عنكم بطرفة كعادتنا :

كنت قبل التحاقي بالدراسة الشرعية النظامية طالبا يف كلية اهلندسة جبامعة القاهرة قسم 
اهلندسة املدنية وكان من ضمن مقرراتنا تصميم قرية تقليدية فهل ميكن لإلخوة املستمعني أن 

يف الرمسة مكانني أحدمها يف بدايات  يتخيلوا أنه كان من أساسات هذا التصميم أن يدرج
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القرية واآلخر يف هناياهتا لضريح ويل من األولياء ؟؟؟ وكأن القرية الميكن أن تدار شؤوهنا إال 
 هبذين الوليني ..

 لألسف هذا اعتقاد الكثريين والكثريين جدا 
وكل  أمثال هؤالء صدر تكفيرهم كما يشرب الماء من الشيخ محمد بن عبد الوهاب

 ماء الدعوة النجدية ومن سار على هنجهم عل
هذا وذاك من النواقض ولكن هذا  فما الفرق بين التكفير بذلك وبما كفرت به الدولة ؟؟

 يزيد عدد الواقعني فيه على الواقعني يف االنتخابات والتشريع من دون اهلل أضعافا مضاعفة .
 !!م يكفر هؤالء ومن الُمَلح أنه حصل اختالف كبير في ماذا ؟ في كفر من ل

ليس يف كفر هؤالء ، هذا مسلم به و متفق عليه لو باملاليني  لو مبئات املاليني لو باملليارات 
 لكن االختالف حصل يف كفر من مل يكفر هؤالء

 رمحه اهلل يف تلك املشكلة : الشيخ ابن بازيقول 
لقبور أن يكفروا إخواهنم وهبذا يُعلم أنه ال جيوز لطائفة املوحدين الذين يعتقدون كفر عباد ا

املوحدين الذين توقفوا يف كفرهم حىت تقام عليهم احلجة؛ ألن توقفهم عن تكفريهم له شبهة 
وهو اعتقادهم أنه البد من إقامة احلجة على أولئك القبوريني قبل تكفريهم خبالف من ال 

 كفرهم وال يف شبهة يف كفره كاليهود والنصارى و الشيوعيني وأشباههم، فهؤالء ال شبهة يف
 كفر من مل يكفرهم.

 اجمللد الثامن عشر )العقيدة(. -طبعا هذا موجود يف جمموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية 
 (2006/ 12/ 1) 1427ذو القعدة  10النشر:  تاريخ التصنيف: الشرك وأنواعه

ندافع  مدافعا عن جده حول تكفريه للقبوريني كما الشيخ عبد اللطيف آل الشيخيقول 
 حنن اآلن عن الدولة حول تكفريها لالنتخابيني :

يقول : " فالشيخ رمحه اهلل واحد من اجلملة وفرد من آحاد العلماء، ومل خيرج عن سبيل أهل 
وهي دعاء األموات والغائبني للشفاعة  -العلم يف مسألة من املسائل، واملسألة اليت فيها النزاع

ية ال نزاع فيها بني علماء األمة، وقد حكى شيخ اإلسالم أو غريها من املطالب مسألة إمجاع
اإلمجاع على كفر من جعل بينه وبني اهلل وسائط، يدعوهم ويسأهلم ويتوكل عليهم، بل 
حكى يف رده على النصارى: أنَّ النبوَّات اتَّفقت على تكفري من دعا األموات والغائبني، وقرَّر 
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مصباح الظالم : اهلل وال يستحقها أحد سواه" .  أن هذا من العبادات اليت ال تصرف لغري
3/447 

 وقال أيضا :
وأما الكذب والبهتان: أنّا نكفر بالعموم، ونوجب اهلجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه 
، وأنّا نكفر من مل يكفر ومل يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه. فكل هذا من الكذب 

هل من سدنة األصنام وأئّمة الكفر: النا  عن دين اهلل والبهتان الذي يصّد به ورثة أيب ج
ورسوله؛ وإنّا ال نكفر إاّل من كّفره اهلل ورسوله، من املشركني عباد األصنام كالذين يعبدون 
الصنم الذي على قرب عبد القادر والصنم الذي على قرب أمحد البدوي وأمثاهلما أما الذين 

ر وجاهدوا يف اهلل حق جهاده فهم إخواننا يف الدين وإن مل آمنوا باهلل وكتبه ورسله واليوم اآلخ
 87منهاج التأسيس والتقديس صيهاجروا إلينا. فكيف نكفر هؤالء؟ سبحانك هذا هبتان عظيم " 

وقال: " إذا عرفتم ذلك، فهؤالء الطواغيت الذين يعتقد النا  فيهم، من أهل اخلرج وغريهم، 
م يرتشحون له، ويأمرون به النا ، كلهم كفار مشهورون عند اخلاص والعام بذلك، وأهن

مرتدون عن اإلسالم؛ ومن جادل عنهم، أو أنكر على من كفرهم، أو زعم أن فعلهم هذا، 
لو كان باطال فال خيرجهم إىل الكفر، فأقل أحوال هذا اجملادل، أنه فاسق ال يقبل خطه وال 

الدرر لرباءة من هؤالء وتكفريهم" شهادته، وال يصلى خلفه. بل ال يصح دين اإلسالم، إال با
 10/53السنية 

وقال : "وقد غلط كثري من املشركني يف هذه األعصار، وظنوا أن من كّفر من تلفظ 
بالشهادتني فهو من اخلوارج، وليس كذلك؛ بل التلفظ بالشهادتني ال يكون مانعا من 

، ومل يشرك به سواه، فهذا التكفري إال ملن عرف معنامها، وعمل مبقتضامها، وأخلص العبادة هلل
وأما من قاهلما، ومل حيصل منه انقياد ملقتضامها، بل أشرك باهلل، واختذ  تنفعه الش  هادتان.

الوسائط والشفعاء من دون اهلل ، وطلب منهم ما ال يقدر عليه إال اهلل، وقرَّب هلم القرابني، 
عه الشهادتان بل هو كاذب يف وفعل هلم ما يفعله أهل اجلاهلية من املشركني، فهذا ال تنف

 . شهادته
:" أن هذا شيء جممع عليه وأن عباد القبور ليسوا مبسلمني وال الشيخ إسحاقويقول 

يدخلون يف مسمى اإلسالم . وأن هذا عني كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل قوله : 
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 يُ َعّرف ،  يستتاب فإن تاب وإال قتل بضرب عنقه . ومل يقل يُ َعرفّ وال قال ما يكفر حىت
 رسالة تكفري املعني كما ظن ذلك من ال علم عنده ، ومن هو مدخول عليه يف أصل دينه " 

الذين و يعين حنن اسرتسلنا يف ذكر هذه النقول عن أئمة الدعوة النجدية يف تكفري عباد القبور 
قه يصرفون أمورا من أمور العبادات لألموات لكي نقول يف النهاية لندع العويد ومن واف

ومن تبعه من أهل العلم  كم مائة مليون كفرهم الشيخ محمد بن عبد الوهابليحسبوا لنا 
وغريهم منذ صرح هبذا املناط الكفري يف رسالة من رسائله تشبه بيان والية دياىل إىل يومنا 

 .هذا 
من على شاكلته ننصحكم بالبدء بطائفة الربيلوية يف اهلند وباكستان ومساعدة منا للعويد و 

.. فقط يعين احسبوا عدد هذه الطائفة اليت يف اهلند وباكستان و أعطونا كم مليون كفرهم 
 من سار على هنجهم إىل يومنا هذا.الوهاب و أئمة الدعوة النجدية و  الشيخ حممد بن عبد

 
نلزم هبا آل  ضربة قاضية في التكفير بغير مكفرطيب ، اآلن جاء الوقت لنوجه 

كم من المسلمين اليوم يقولون بدوران األرض حول ول : عويد ومن لف لفيفهم فنق
 ؟؟؟ الشمس وليس العكس

 
فتواه بكفر من يقول الذي طاملا متسحتم به و الشيخ ابن بازما قولكم دام فضلكم يف 

اليت مل تكن فتوى عادية، بل كانت كتاباً، وقد سببت  ؟ بدوران األرض حول الشمس
 سلمني يف أقطار عربية أخرى )كالشيخ الصواف(. مشاكل مع العامل كله ومع علماء امل

م: "إنَّ القول بأن 1٩76ومن ضمن فتاواه يف ذلك فتواه اليت نشرهتا الرئاسة العامة عام
ومن قال بدوران األرض وعدم جريان  الشمس ثابتة وأن األرض دائرة هو قوٌل شنيٌع ومنكر،

ً مرتدا، ويكون ماله فيئاً  الشمس فقد كفر وضل، وجيب أن يستتاب فإن تاب وإال قتل كافرا
 لبيت مال املسلمني" 
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األدلة النقلية واحلسية على جريان الشمس »مت توثيق هذه الفتوى وبيان أسباهبا ىف كتاب  

تأليف عبدالعزيز بن باز والصادر عن مكتبة « بوسكون األرض وإمكان الصعود إىل الكواك
هجرية، يقول الشيخ  1402الرياض احلديثة بالبطحاء، وكل ما سأنقله هو من الطبعة الثانية 

يقصد ثبوت الشمس ودوران  -وكما أن هذا القول الباطل : »23رمحه اهلل ىف صفحة 
عقول والواقع مل يزل خمالف للنصوص فهو خمالف للمشاهد احملسو  ومكابرة للم -األرض

النا  مسلمهم وكافرهم يشاهدون الشمس جارية طالعة وغاربة ويشاهدون األرض قارة 
ثابتة ويشاهدون كل بلد وكل جبل ىف جهته مل يتغري من ذلك شىء، ولو كانت األرض 
تدور كما يزعمون لكانت البلدان واجلبال واألشجار واألهنار والبحار ال قرار هلا، ولشاهد 

  البلدان املغربية ىف املشرق واملشرقية ىف املغرب ولتغريت القبلة على النا  حىت ال يقّر هلا النا
 ،«قرار وباجلملة فهذا القول فاسد
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طبعا حنن ال نتكلم يف املسألة و حتريرها و انتقاد الشيخ يف كالمه أو املوافقة عليه لكن حنن 
 ا و ال يعرتفون بلوازم ما يقولونهنريد أن نبني كيف أن هؤالء يتناقضون تناقضا عجيب

 
 ولشيخنا الشيخ محود التوجيري رمحه اهلل كتاب يف تأييد كالم الشيخ ابن باز مساه :

 الصواعق الشديدة يف الرد على أصحاب اهليئة اجلديدة
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ويصف شيخهم عبيد اجلابري القول بأن الشمس ثابتة أنه تكذيب للقرآن والسنة و يقول 
 وهي نظرية كافرة

والكالم يف هذا يطول حيث توارد عليه كبار علماء اململكة و الذي يدخل الشبكة سيجد 
 النقول يف ذلك كثرية

-http://www.dd
sunnah.net/forum/showthread.php?t=129970 

العربة ليست بكثرة من حكم عليه بالكفر أو الردة وإمنا  وعموما فكما قدمنا يف البداية أن
أو صحة اعتباره فكلنا يعرف حديث النيب صلى اهلل عليه  العبرة بصحة مناط التكفير

ي بَاِدُروا بِاأْلَْعَماِل ِفتَ ًنا َكِقَطِع اللَّْيِل اْلُمْظِلِم ُيْصِبُح الرَُّجُل ُمْؤِمًنا َومُيِْسي َكاِفرًا َأْو مُيْسِ وسلم 
نْ َيا .  ُمْؤِمًنا َوُيْصِبُح َكاِفرًا يَِبيُع ِديَنُه ِبَعَرٍض ِمْن الدُّ

فانتقال الرجل بني عشية وضحاها من اإلميان إىل الكفر يعين أن ذلك األمر يتم بسهولة 
عجيبة وألجل ماذا؟ ألجل دنيا حقرية وبسبب ماذا ؟ بسبب فنت مدهلمة وهل ماحنن فيه 

 جال ؟؟؟اآلن يعظمه فتنة سوى الد
قد تكون مجاعة على اإلسالم مث تقبل بأمر هو من النواقض زينه هلا شهوة الدنيا واخندعت 

 فيه بفتنة من فتنها فانتقلت فجأة من اإلميان إىل الكفر والعياذ باهلل مهما كان عددها 
 مث لننظر إىل واقعة عجيبة وهي حصول الردة مبجرد وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم 

تقول: ) ملا قبض رسول  (14/572)ابن أيب شيبة  شة رضي اهلل عنها كما يف مصنفئعا فعن
 اهلل صلى اهلل عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة واشرأب النفاق (

أيب هريرة رضي اهلل عنه يقول أيضا : ) ملا تويف رسول اهلل صلى اهلل  و أخرج البخاري عن
 عليه و سلم ، كفر من كفر من العرب(

 نس " ملا تويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ارتد عامة العرب " .و يقول أ
و أخرج غري واحد عن قتادة قال : ملا قبض اهلل نبيه ارتد عامة العرب عن اإلسالم إال ثالثة 

 مساجد يعين مكة واملدينة ومسجد بالبحرين 
 اإلحساءو ذكر كثري من اهل العلم ارتداد العرب إال مكة واملدينة والطائف وبعض 

 

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=129970
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=129970
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فهؤالء قوم أسلموا يف عهد خري البشر الذي العهد أوضح منه يف أمور الدين وصحة املنهج 
فكيف مبن أتى بعدهم يف تلك العصور اليت خفي فيها احلق على كثري من النا  واختلط 

 احلابل بالنابل ودر  العلم
 : نقوال للتكفير بالجملة في نصوص بعض كبار أهل العلمطيب نذكر 

عمن يقول ال أعرف ريب يف السماء أم يف األرض فقال : قد   اإلمام أبا حنيفةسائل  سأل
 !! كفر ألن اهلل يقول الرمحن على العرش استوى وعرشه فوق سبع مسوات

فان قال أنه على العرش استوى ولكنه يقول ال أدرى العرش يف السماء أم ىف  فقيل له :
 السماء ألنه تعاىل يف أعلى عليني وأنه يدعى األرض قال هو كافر ألنه أنكر أن يكون يف

 .47، صفحة 5جمموع الفتاوى، اجلزء .  من أعلى ال من أسفل
"ومن زعم أن القرآن :  يف عقيدة أبيه وأيب زرعة عبد الرحمن بن أبي حاتميقول اإلمام و 

 افر "خملوق فهو كافر باهلل العظيم كفرًا ينقل من امللة ومن شك يف كفره ممن يفهم فهو ك
 2"أصول السنة واعتقاد الدين" ص.

 وهو ألصق النقول مبوضوعنا  ابن كثيروخنتم هذه النقول بنقل عن 
يقول رمحه اهلل يف كتابه البداية والنهاية : " فمن ترك الشرع احملكم املن زل على حممد بن عبد 

اكم إىل الياسق اهلل خامت األنبياء وحتاكم إىل غريه من الشرائع املنسوخة كفر فكيف مبن حت
 وقدمه عليها ؟! من فعل ذلك كفر بامجاع املسلمني " إ . ه  

كالدساتري اليت تضعها الربملانات اليت   والياسق كما هو معلوم دستور وضعه جنكيز خان
 نتحدث هنا عنها وجترى هلا االنتخابات .

ما دل على قتال الدولة لهم واستهدافهم ربسننتقل إىل شبهة قد يثريها البعض فيقول 
 : تكفير أعيانهم

واحد، سواء أكان  حكم الطائفة الممتنعةفنقول له ليس هذا بالزم فقد قرر العلماء: أن 
 احلكم إجيابياً، أو سلبياً، أي هلم أو عليهم.

 : يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
سالم وقد اتفق علماء املسلمني على أن الطائفة املمتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات اإل»

الظاهرة املتواترة، فإنه جيب قتاهلا إذا تكلموا بالشهادتني، وامتنعوا عن الصالة، والزكاة، أو 
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صيام شهر رمضان، أو حج البيت العتيق، أو عن احلكم بينهم بالكتاب والسنة، أو عن 
حترمي الفواحش، أو اخلمر، أو نكاح ذوات احملارم، أو عن استحالل النفو  واألموال بغري 

أو الربا، أو امليسر، أو اجلهاد للكفار، أو عن ضرهبم اجلزية على أهل الكتاب، وحنو  حق،
ذلك من شرائع اإلسالم، فإهنم يقاتلون عليها حىت يكون الدين كله هلل. وقد اختلف الفقهاء 
يف الطائفة املمتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعيت الفجر هل جيوز قتاهلا على قولني . فأما 

بات واحملرمات الظاهرة واملستفيضة فيقاتل عليها باالتفاق حىت يلتزموا أن يقيموا الواج
الصلوات املكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان وحيجوا البيت ويلتزموا ترك 

: من نكاح األخوات وأكل اخلبائث واالعتداء على املسلمني يف النفو  واألموال  احملرمات
ء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النيب صلى اهلل عليه وسلم إليهم مبا وحنو ذلك . وقتال هؤال

يقاتلون عليه . فأما إذا بدءوا املسلمني فيتأكد قتاهلم كما ذكرناه يف قتال املمتنعني من 
 «املعتدين قطاع الطرق. وأبلغ اجلهاد )اجلهاد( الواجب للكفار واملمتنعني عن بعض الشرائع. 

 (358/  28) -جمموع الفتاوى  (557/  3) -الفتاوى الكربى 
 يقول رمحه اهلل تعاىل أيضا : ]فأعوان الطائفة املمتنعة وأنصارها منها فيما هلم وعليهم[و 

ويقول : ]وإذا كان احملاربون احلرامية مجاعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له 
ى أن اجلميع يقتلون ولو كانوا مائة أعوان وردء له فقد قيل إنه يقتل املباشر فقط واجلمهور عل

وأن الردء واملباشر سواء. وهذا هو املأثور عن اخللفاء الراشدين فإن عمر بن اخلطاب رضي 
اهلل عنه قتل ربيئة احملاربني والربيئة هو الناظر الذي جيلس على مكان عال ينظر منه هلم من 

ته والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض جييء وألن املباشر إمنا ميكن من قتله بقوة الردء ومعون
حىت صاروا ممتنعني فهم مشرتكون يف الثواب والعقاب ... إىل أن قال : فأعوان الطائفة 

وقال ابن مفلح: ]الطَّائَِفَة اْلُمْمَتِنَعَة َكَشْخٍص ..املمتنعة وأنصارها منها فيما هلم وعليهم[.
ْعُتْم َآيَاِت اللَِّه ُيْكَفُر  قال تعاىل: )َوَقدْ  َواِحٍد ِفيَما أَتْ َلُفوُه[ . نَ زََّل َعَلْيُكْم يف اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا مسَِ

لََّه َجاِمُع هِبَا َوُيْستَ ْهزَأُ هِبَا َفال تَ ْقُعُدوا َمَعُهْم َحىتَّ خَيُوُضوا يف َحِديٍث َغرْيِِه ِإنَُّكْم ِإًذا ِمثْ ُلُهْم ِإنَّ ال
يًعا(. ألن الرضا بالكفر كفر، وعلى هذا استدل العلماء بأن اْلُمَناِفِقنَي َواْلَكاِفرِيَن يف   َجَهنََّم مجَِ

 الراضي بالذنب كفاعله،
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وقضية أن الرضى بالكفر كفر هو حمل إمجاع العلماء ألن املتعاونني على شيء هم راضون به 
لدال وقال صلى اهلل عليه وسلم: "ا فإن كان خريًا فلهم مجيعًا وإن كان شرًا فعليهم مجيعاً 

 على اخلري كفاعله". 
 ...طيب 

]سئل شيخ اإلسالم رمحه اهلل عن أجناد ميتنعون عن قتال التتار ويقولون أن فيهم من خيرج 
 ؟مكرها معهم وإذا هرب أحدهم هل يتبع أم ال 

قتال التتار الذين قدموا إىل بالد الشام واجب   قال: احلمد هلل رب العاملني: اجلواب 
) وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل   ن اهلل يقول يف القرآنبالكتاب والسنة فإ

والدين هو الطاعة فإذا كان بعض الدين هلل وبعضه لغري اهلل وجب القتال  1٩3  ( البقرة
) يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي من   حىت يكون الدين كله هلل وهلذا قال اهلل تعاىل

وهذه اآلية  27٩  نتم مؤمنني فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهلل ورسوله ( البقرةالربا إن ك
نزلت يف أهل الطائف ملا دخلوا يف اإلسالم والتزموا الصالة والصيام لكن امتنعوا من ترك الربا 

ل فبني اهلل أهنم حماربون له ولرسوله إذا مل ينتهوا عن الربا والربا هو آخر ما حرمه اهلل وهو ما
يؤخذ برضا صاحبه فإذا كان يف هؤالء حماربني هلل ورسوله جيب جهادهم فكيف مبن يرتك  

كثريا من شرائع اإلسالم أو أكثرها كالتتار وقد اتفق علماء املسلمني على أن 
املمتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات اإلسالم الظاهرة املتواترة فإنه جيب قتاهلا إذا    الطائفة

 تني وامتنعوا عن الصالة والزكاة إىل آخر كالمه رمحه اهلل تعاىل تكلموا بالشهاد
http://ardalrebat.blogspot.com.eg/2012/04/15.html 

 
يراين عزها اهلل يف حرب مع نظام احملتل اإلأطيب ، هذا أمر وهناك أمر آخر وهو أن الدولة 

الصفوي للبالد وهذا النظام الكفري هو القائم على هذه العملية االنتخابية وهي يف صفه 
وداعمة له فهي هدف مشروع كسائر أهداف وأجهزة الدولة املؤثرة يف زعزعة مفاصلها وقد 
سبق الدولة اإلسالمية يف ذلك دولة طالبان بعدما سيطر االحتالل األمريكي وعمالؤه على 

ق دولة طالبان وأعلن عن االنتخابات سواء بسواء كما بالعراق فماكان من حركة بعض مناط

http://ardalrebat.blogspot.com.eg/2012/04/15.html
http://ardalrebat.blogspot.com.eg/2012/04/15.html
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واعتربته هدفا  قامت بضرب كل مايمت لالنتخابات بصلةإال أن  طالبان

 . أهل االنتخابات مع كونها لم تكفر أعيانمشروعا هلا 
 فمثال هذا نص خرب يف قناة اجلزيرة :

 5 اليوم االثنني بعرقلة االنتخابات الرئاسية املقررة يفتقول : توعدت حركة طالبان األفغانية 
أبريل/نيسان املقبل، وهددت باستهداف مراكز االقرتاع، وذلك عقب أيام من انطالق 

 احلمالت الدعائية ملرشحي انتخابات الرئاسة يف البالد.
://www.aljazeera.net/news/international/2014/3/10/%http
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وأصدرت احلركة يف بيان نشر على اإلنرتنت أوامر إىل مجيع مقاتليها تقضي ب "بلبلة" 
االنتخابات الرئاسية، مؤكدة أهنا ستستهدف مجيع العاملني والناشطني يف تنظيم هذا 

 االستحقاق وقوات األمن.
جب الديين على كل أفغاين عدم املشاركة يف االنتخابات، واعتربت طالبان أن من الوا

 وإفشال ما وصفتها مبؤامرة الغزاة اليت تظهر يف زي االنتخابات.
http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARACAEA35

03T20140406 
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و قد أعلنت طالبان أهنا نفذت أكثر من ألف هجوم وقتلت العشرات خالل االنتخابات 
اليت جرت يوم السبت واليت وصفتها بأهنا خديعة للشعب األفغاين بدعم من الواليات 

 املتحدة. كما نشرت وكالة رويرتز
 

تمدنا هذه إذا اع أن الدولة اإلسالميةيعين ، أظن فيما ذكرناه كفاية و نستخلص مما سبق 
كل من يساهم يف العمليات االنتخابية اليت تؤدي إلزاحة   إنما تكفرالوثيقة جلميع الواليات 

ألن ذلك ناقض من نواقض اإلسالم دين اهلل تعاىل وتسمح بالتشريع من دون اهلل للبشر 
وذلك على سبيل اإلمجال ومل تتعرض لتكفري املعينني ألن ذلك يستلزم توافر المجمع عليها 

 روط التكفري وانتفاء موانعه . ش
 فأين هذا من مذهب الخوارج إن كنتم تعقلون ؟؟

 
نكتفي هبذا القدر وبإذن اهلل موعدنا بعد غد لتفنيد شبهة تكفري الدولة لسائر الفصائل 

 املقاتلة وباهلل التوفيق .
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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل و على آله و صحبه و من وااله 
 أما بعد 

الدولة اإلسالمية الينطبق عليها وصف اخلوارج حسب تقريرات علماء  فبعد أن أثبتنا أن
األمة على مر العصور متكنا حبمد اهلل من دحض بعض الشبهات اليت يلبس هبا امللبسون 
على عامة النا  إليهامهم أن هذا الوصف ينطبق على الدولة فبدأنا بوصفهم الدولة بأهنم 

د اهلل مسح هذه الفرية من الوجود ومعها دعواهم أن حدثاء األسنان سفهاء األحالم ومت حبم
الدولة ليس لديها علماء يرجع إليهم مث انتقلنا للشبهة الثانية وهي أن الدولة تكفر املسلمني 
بغري مكفر وكان حتتها تعلالت بأمور منها كلمة للشيخ أيب حممد العدناين أومهوا هبا النا  أن 

ذلك بفضل من اهلل مث ثنينا باهتامهم للدولة بأهنا تكفر  الدولة تكفر كل من قاتلها فتم حمو
كل من يشارك يف العملية االنتخابية وأن هذا تكفري بغري مكفر فتم لنا دحض ذلك أيضا 
بفضل من اهلل وبينا اخللل العظيم يف فهمهم لبيان والية دياىل ووضحنا أن اختاذ مشرعني من 

رفضون شريعة اهلل من نواقض اإلسالم اجملمع دون اهلل حيللون وحيرمون حسب أهوائهم وي
عليها وأن الراضي بذلك واملشارك فيه مستو يف احلكم مع الفاعل له باالتفاق أيضا وأن 
احلكم على من سبق بالكفر حكم على الوصف الينطبق على األعيان إال بعد استيفاء 

ذلك قيد أمنلة وأهنا لو الشروط وانتفاء املوانع وأن الدولة مل ختالف منهج أهل السنة يف 
 خالفت فهو اجتهاد خاطئ العالقة له مطلقا باخلوارج .

كما بينا مبالغات العويد وهتاويله للتلبيس على العوام وأثبتنا حصول تكفريات باجلملة من 
علماء سابقني ومعاصرين ألعداد أكثر بكثري مما اهتموا به الدولة اإلسالمية ومبكفرات خمتلف 

 تقدير إن مل نقل إهنا ليست مكفرة ومل يقل أحد إن أصحاهبا من اخلوارج فيها على أقل 
اليت يتعللون هبا يف اهتام  للشبهة الثالثةوحىت النطيل ألن موضوعنا الليلة دسم ننتقل 

جبهات الدولة بتكفري املسلمني بغري مكفر وهي عبارة عن صورة يتداولوهنا حيصرون فيها 
 مهم جاء فيها :حسب فه مقاتلة كفرتها الدولة

 )طبعا القصاصة موجودة كرابط و موجودة عندنا كصورة إذا مل تقفوا عليها نعطيكم رابط هلا(
القصاصة مكتوب فيها: الفصائل اجملاهدة و املقاتلة يف الشام اليت نص تنظيم البغدادي على 

 ردهتم و أن دماءهم أشهى من دماء اجليش النصريي مائة مرة .
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 عشرة اليت ذكروها  إذن هذه الثماين

هذه الورقة في الحقيقة عالة على مقالة للسكران اعتمد فيها اعتمادا كليا على أقول 
وحنن سنناقش املسألة على فرض اعتماد ما نشر يف اجمللة مث نناقش نقول من مجلة دابق 

 حجية اجمللة يف النقطة األخرية اليت بعد مسألتنا هذه 
 فنقول : الحلقة الثانية في الرد على السكرانا هو وبناء عليه فيعترب مانذكره هن

 لقد أطال السكران إطالة مملة يف مقال له حتت مسمى :
 يفدراسة يف بيانات تنظيم الدولة )داعش( الرمسية تؤكد تكفريه جلميع الفصائل اجملاهدة 

 الشام والعامل 
//eldorar.net/science/article/13053http: 

أحزن هؤالء اإلخوة أنا  – سبحان اهلل –يعين أنا أتوقف هكذا عند بعض الكلمات ألين 
، يعين سهل يرمي كلمة كأن  يطلقون الكالم كأنه بال ميزانيف احلقيقة ، ألهنم  عليهم

أسا  هم يضعون مثل  املستمع يعين يف قمة الغباء أو إنسان أبله ، يعين ال أدري على أي
هذه املصطلحات و يركبوهنا ، شيء غري معقول يف احلقيقة ، مر علينا عدة مواقف و اآلن 

 هذا موقف : األخ يقول : تكفريه جلميع فصائل اجملاهدة يف الشام  و العامل  
 مجيل ، طبعا الرابط ملقاله موجود أكيد عند اإلخوة و سهل الوصول إليه 

http://eldorar.net/science/article/13053
http://eldorar.net/science/article/13053
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سه يف االجتهاد يف نقل نصوص من جملة دابق تكيل اهتامات للفصائل مث أتعب السكران نف
اجملاهدة وهذه االهتامات بعضها صريح يف احلكم بالردة و لكن على قائد جبهة أو على قادة 

 جبهة فإذا به يسحبها على اجلبهة بكاملها 
 طيب وبعضها يكون يف وصف وقعت فيه جبهة فينزل الوصف على اجلبهة 

مصطلحا كالصحوات والعمالة وحنو ذلك فيجعله حكما بالردة على من  وبعضها يكون
 اتصف به وهكذا 

إذا كانت  هل عجزت الدولة أن تصدر بيانا رسميا تكفر فيه من تراه كافراوال أدري 
تعتقد ذلك أم أهنا ختاف من القول وهي مل ختف من الفعل بل من األفاعيل ؟؟؟ الدولة لو  

عليها أن تصدر بيانا بكفر اجلهة الفالنية و اجلهة الفالنية و  كانت تكفر فإهنا ال يصعب
 اجلهة الفالنية ، ال تنتظر استنباطات السكران ، أقول: أم أن األمر متوقف على 

 استنباطات السكران 
 من فلتات ألسن 

 في كلمات موهمة 
 بمقاالت لكتاب 

 ضمن مجلة من المجالت 
 التي تصدر في الدولة ؟؟؟ 

كيبة كيف تسري يا إخوة ، استنباطات للسكران من فلتات لسان يف كلمات مومهة رأيتم الرت 
 يف مقاالت لكتاب ضمن جملة من جمالت تصدر يف الدولة ، 

 هل إنسان عاقل يرى أن هذا األسلوب يمكن أن يؤخذ به عقيدة دولة
 حتاج به ؟! سبحان اخلالق و 

 الطريقة السمجة ؟؟ حىت يكون احلكم مبنيا على هذه آألمر بهذه التفاهة
مشكلته يلزم الدولة بكل داللة ملقالة كتبت يف تلك اجمللة وكل مانطق به من حتدث عنها 
وكأن الكالم الوارد قرآن منزل يستنبط منه ويلزم بلوازمه ويبين عليه ، يا سالم !! ، ولو فعل 

ها بكلمة ذلك مع أي دولة اليوم وعلى وجه اخلصوص دولته اليت اليستطيع أن يتكلم عن
 وإال فاحلائر ينتظره على أحر من اجلمر لكّفر حكومته وكتاهبا واملتكلمني بامسها يف حلظات 
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ولذا فنحن نفهم نصوص  األفعال هي التي تفسر األقوال وتدلل على مقاصدهاونقول له 
الكتاب والسنة من خالل التطبيق العملي هلا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والقرون 

 ضلة ومن خالل شروح العلماء املعتربين املف
أما من يأخذ آية أو حديثا وينفرد بشرحه وباالستنباط منه حسب فهمه فالشك أنه سيضل 

 ضالال مبينا
 ؟!هذا يف كالم الوحي الذي اليأتيه الباطل من بني يديه والمن خلفه فكيف بكالم بشر 

رمسيا  ه بنص صادر من الدولةنطالب السكران وغيره ان يأتي لنا لو صدق في دعواحنن 
 بلفظ التكفري لكل جبهة ذكرها ولن جيد لذلك سبيال 

 وقبل االستطراد نؤكد أمورا :
املخالفني هلا  سبق أن الدولة تبرأت رسميا من تكفير المجاهديناألول : ذكرنا فيما 

 لكوهنم مل ينضموا هلا واعتربهتم إخوة هلا وباهل العدناين على ذلك .
 مر البغدادي يف كلمته بعنوان: )قل إين على بينة من ريب(:وقال أبو ع

"نرى أن أبناء اجلماعات اجلهادية العاملني يف الساحة إخوة لنا يف الدين ، وال نرميهم بكفر 
 وال فجور، إال أهنم عصاة لتخلفهم عن واجب العصر وهو االجتماع حتت راية واحدة .
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فقد تنص الدولة على جبهة وقعت يف الردة  كفر عليهالواقع في الكفر اليقع الالثاين : أن 
بعمل معني اعتربته ناقضا وليس يف ذلك تكفري ألفراد اجلبهة بأعينهم الختالف أحواهلم 

 وهذا مثل تكفري ابن باز للجيش العراقي مثال كما سبق وان قدمناه .
تنوعهم وماكانوا فيه و  العبرة بمناط التكفير بغض النظر عن أعداد الواقعينالثالث : أن 

عليه قبل وقوعهم يف املكفر وقد سبق ضرب املثال على ذلك قريبا يف كالمنا عن الردة بعد 
 وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم ، و ذلك يف لقائنا الفائت .

ألجل اجتهاد معترب  مسألة تكفير الجبهات لو سلم بها فهي مسألة تنزيلالرابع : أن 
وهو موضوعنا  فال عالقة لها بالخوارجال من األصول ولذا بوقوعهم يف مكفر وليست أص

سواء أصابوا يف االجتهاد أم اخطأوا ولذا فقد فهم هذا السكران نفسه فنفى إطالق هتمة 
، يعين هم اخلوارج عليهم وقال ألسباب كثرية جدا و هذا طبعا خبالف من طار بكالمه 

ولة ال ميكن أن توصف بأهنا خوارج ألسباب  مل يوافقوه يف نفيه أن الدطاروا بكالم السكران و 
 .كثرية جدا  

 وحنن هنتم حاليا بنفي هتمة اخلارجية وليس املراد نفي اخلطأ أو تصحيح االجتهاد ..
 يعين يا إخوة نؤكد على هذه اجلزئية :

نحن نهتم حاليا بنفي تهمة الخارجية وليس المراد نفي الخطأ أو 
 دولة ..تصحيح االجتهاد الذي وقعت فيه ال

 طيب ، إذا تبينت تلك األمور نبدأ فنقول :
أوال : هذه القائمة املعدة من قبل امللبسني على املسلمني تضمنت مثانية عشر فصيال قال 
اجملرمون عنها إن تنظيم البغدادي نص على ردهتم وأن دماءهم أشهى من دماء اجليش 

 النصريي مائة مرة 
واحد من بيانات الدولة ينص على ماذكر وإمنا   فال يوجد نقل وهذا كذب صراحأقول : 

 كلها استنباطات وتركيبات لكلمات على كلمات جاءت يف مقاالت مبجلة تصدر يف الدولة 
ثانيا : هؤالء الثمانية عشر فصيال ذكرها امللبسون هبذه الطريقة مستكثرين ليقوموا بعمل تنومي 

كفر فصائل كثرية وما أقرب ذلك بكذبة مغناطيسي للمراد تضليلهم ويومهوهنم بأن الدولة ت
العويد اليت سبقت معنا يف اللقاء السابق من أن الدولة تكفر أكثر من مائة مليون مسلم وهو 
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وهي  هؤالء الثمانية عشر في الحقيقة يؤولون إلى أربعة فقطتدليس قبيح مستنكر ألن 
 اجلبهة اإلسالمية وجيش الفتح واجلبهة الشامية واجليش احلر

 ي الثمانية عشر هم في الحقيقة أربعةيعن
 : باختصار ليتضح التدليسوتفصيل ذلك يطول ولكن 

جيش اإلسالم جبميع ألويته بقيادة زهران علوش أصبح اآلن فصيال ضمن اجلبهة  -
وتضم اجلبهة كال من حركة أحرار الشام  2013-11-23اإلسالمية اليت تأسست بتاريخ 

ية صقور الشام، ولواء التوحيد، ولواء احلق، وكتائب أنصار اإلسالمية، وجيش اإلسالم، وألو 
 الشام، واجلبهة اإلسالمية الكردية.

 

 
 

 ٩،  8،  5،  4،  2،  1إذن اندرج عندنا فيها اآلن يف اجلدول الذي يف الورقة رقم 
بتوجيه من  2015مار   24يف اجلدول تأسس يف  6جيش الفتح الذي هو رقم  -

نصرة وأحرار الشام وصقور الشام وجند األقصى وفيلق الشام ولواء احمليسين ويضم جبهة ال
 احلق يف ريف إدلب وجيش السنة وأجناد الشام

 11،  10،  ٩،  7،  5،  3،  1وهذه اندرج فيها رقم 
م وتضم كال من حركة زنكي وجيش 2014كانون أول   25أعلن عن اجلبهة الشامية يف  -

 تقم وحركة حزماجملاهدين وجبهة األصالة وجتمع فاس
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وهي وإن كانت  16،  15،  14،  13،  12إذن تبني أن اجلبهة الشامية تتضمن الرقم 

 تفككت إال أهنا كانت فصيال واحدا
من ألوية تابعة  2013وأما جبهة ثوار سوريا فهي حتالف عسكري تشكل يف ديسمرب  -

 . للجيش احلر
 هذه هي الحقيقة 

ات على الساحة اجلهادية يف الشام وقد أضاف إليها السكران إذن حنن نتعامل مع أربعة كيان
جبهات خارج املنطقة كالقاعدة وطالبان وبعض الفصائل املقاتلة بليبيا ومحا  وذلك ليتوصل 

 إىل أن الدولة تكفر كل الفصائل اجملاهدة 
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 ةماذا عن الجماعات الجهادية المتكانثرة في بقاع المعمورة ممن بايع الدولونقول له : 
ومازالت تعلن البيعات كل فرتة ، هل كانت الدولة مكفرة هلم قبل بيعتهم هلا ؟؟؟ حنن قد 
ذكرنا قرابة ثالثني مجاعة جهادية من هذا النوع عند تعريفنا ملاهية الدولة واليت حسبتموها 

؟! ال يوجد  هل هذه الثالنثين جماعة كانت الدولة تكفرها قبل المبايعةدر  جغرافيا ، 
 من الدولة هبؤالءة حىت لطعن أي إشار 

من دون غريه على وجه اخلصوص ت اجلهادية اليت ذكرها السكران و ملاذا هذه اجلماعا
 ؟؟ ملاذا ؟ عشرات الجماعات في أنحاء المعمورة

لماذا لم تكفر الدولة الجماعات المجاهدة في الصومال أو في غرب إفريقيا أو في 
 ن لم يبايعها إلى اآلن ؟؟؟الجزائر أو في سائر بقاع المعمورة مم

و بوضوح تام ال يشكل على أي عاقل لو افرتضنا أن الدولة تكفرهم   أنا أجيبك اآلن
 كما تقول :

ما نظرة هذه اجلماعات اليت تقول إن  ما نظرة هذه الجماعات للدولة ؟؟؟أقول أوال : 
 الدولة تكفرها ؟ ما نظرهتا هي للدولة ؟

أو ضمنا وتقاتلها وحترض غريها على قتاهلا وترى أهنا  حةهذه الجماعات تكفر الدولة صرا
خوارج وأن قتاهلا أوىل من قتال النصريية والكفار األصليني وتتقرب إىل اهلل بقتل أفرادها وترى 
أهنم شر قتلى حتت أدمي السماء بل يصرح بعضهم بالبدء باملصلني منهم واإلجهاز على 

 جرحيهم وقتل أسريهم واتباع مدبرهم 
 عوا معي أحد اخلونة ماذا يقول :امس

content/uploads/2018/11-https://tarhuni.net/wpتفتك-/عندما-
 low.mp4كالنساء_-تلطم-ال-الدولة-بك

 
بدأ ايقول كل ما ذكرناه ، هذا اخلائن ماذا يقول ، يعين  طيب يا إخوة اآلن مسعتم 

يقول األئمة األربعة يقولون بأنه جيهز على جرحيهم و يقتل أسريهم و يتبع  بالمصلي ,
، شكل الصورة عندي مصغرة ، الصوت ال  مدبرهم ، الذي أظن أنه علوش يف احلقيقة 

https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/عندما-تفتك-بك-الدولة-لا-تلطم-كالنساء_low.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/عندما-تفتك-بك-الدولة-لا-تلطم-كالنساء_low.mp4
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أكان هو أو كان شخصا من أعرفه جيدا قد يشكل لكن الذي يظهر أنه علوش ، فسواء 
جنده ، على كل حال كلهم خونة ، فهذا واحد و التسجيل مشهور ، لكن أنا أردت أن 

أمسع اإلخوة كيف يقول هذا اجملرم إبدؤوا باملصلي و كيف يكذب على األئمة األربعة و  
كيف يكذب على الطريفي ، الطريفي ما أفتاه و ال قال هذا الشيء ، الطريفي يتكلم عن 

وارج ، ما تكلم عن الدولة و ال أفتاه إمنا هذا كذاب يلعب على من حوله مبثل هذه اخل
األكاذيب ، فيُنتبه ملثل هذا . هذا اآلن اخلبيث هذا و أمثاله ، يعين يتكلمون يف الدولة أهنا 
تكفر ، هو قد كّفر الدولة و حرض ، هذا التحريض الذي حيرضه أصال مل يقل أحد 

م إال من كفرهم ألنه باالتفاق ال جيهز على جريح اخلوارج عند من ال باإلجهاز على جرحيه
 يرى كفرهم إطالقا بل بالعكس و علي رضي اهلل عنه أمر بعكس ذلك ، هذا رجل كذاب.

قصفوا طيب ، إذن هذا شيء ، الشيء الثاين أن هؤالء الذين يريدون الدفاع عنهم 
يديو لعملية من تلكم وقد وضعنا ف مساجد الدولة وهدموها فوق المصلين

 العمليات اإلجرامية جلبهة من جبهاهتم وهي جبهة األصالة والتنمية
اآلن يأتيكم رابط كيف يفجرون بيت اهلل سبحانه و تعاىل و هم يكربون و يعين يشعرون 

 بالنصر العظيم 
m/watch?v=3OG7WUi1Lpshttps://www.youtube.co 

 
content/uploads/2018/11-https://tarhuni.net/wpجبهة/-

 mp4للمسلمني.-مسجدا-تفجر-والتنمية-األصالة
 مبن فيه مث تأيت تلومهم تقول ملاذا تكفروهم ، ما هذا ؟! يا أخي يعين أنا  يفجرون املسجد

مالكم كيف حتكمون ؟؟؟ هل أصابكم عور ؟؟ لو كان بكم حاجة للحق ألنكرمت على 
هؤالء بدال من اإلنكار على الدولة فهؤالء إمنا فعلوا ذلك بأوهام تومهوها وأكاذيب لفقوها 

 بوحي إبليسي أمريكي سلويل
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3OG7WUi1Lps
https://www.youtube.com/watch?v=3OG7WUi1Lps
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جبهة-الأصالة-والتنمية-تفجر-مسجدا-للمسلمين.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جبهة-الأصالة-والتنمية-تفجر-مسجدا-للمسلمين.mp4
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 دولة فما اهتمت أحدا بشيء إال استنادا ألدلة شرعية سواء أصابت أم أخطأت ،وأما ال
 . هذا الكالم كله أوال

وقعوا في أمور تعتبر كفرية عند   -الذين نتكلم عنهم اآلن  –ثانيا : هؤالء مجيعا 
فسواء أكان ذلك عن تأول أو له خمرجه عند علماء آخرين  كثير من أهل العلم

 امهم .فالشبهة قائمة الهت
فهم عند كثريين  أكثر هؤالء أيضا اتُّهموا بنفس ما يتهمون به الدولة ثالثا : العجيب أن

خوارج وتكفرييون وقد قدمنا طرفا من ذلك فيما سبق بل إن بعضهم يشهد على نفسه مبا 
 رمى به الدولة من خالل تصرحياته القدمية

هلم أبو مارية  القحطاين ، نستمع  عندي هنا يا شباب ملف جلبهة النصرة ، املتحدث الرمسي
 لعبد العزيز الفوزان أوال 

ال حاجة للمجاهدين من خارج سوريا للمشاركة : طيب ، اآلن عبد العزيز الفوزان يقول 
باجلهاد و أن أي نبتة ال تقاتل حتت راية اجليش احلر جيب القضاء عليها ، مجيل ؟ طبعا 

  .يقصد ماذا ؟ جبهة النصرة 
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 ول الشرعي العام جلبهة النصرة ماذا يقول ؟طيب ، املسؤ 
إن ثبت النقل : يقول  –حنن مسعناكم النقل اآلن  –إن ثبت النقل عن عبد العزيز الفوزان  

على أن عبد العزيز الفوزان قال بالقضاء على أي نبتة خارج اجليش احلر فقد ارتد و خرج من 
هاجر القحطاين أبو مارية ، ماذا قال عن امللة ألنه كره ما أنزل اهلل ، هذا من ؟ الغريب امل

 عبد العزيز الفوزان ؟ قال ارتد و خرج من امللة ألنه كره ما أنزل اهلل ، 
 طيب ، طبعا عندنا مصورة هذه يف الفيديو 

 
يقول نفس الشخص : كل من نصر الكفار على كفرهم أو على املسلمني فهو كافر و 

ون أهنم مسلمون كحكام باكستان و دول اخلليج و يرتتب على هذا كفر احلكام الذين يزعم
 غريها ، 
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هذا اجلمع الثمني من األدلة و الرباهني يبني كفر من أعان األمريكان و غريهم من : يقول 
 الكفار و فيه األدلة القطعية على تكفري حكام اخلليج و السلولية

 

 
 

اجلامية و السلولية ،  ما كنت أعلم أين سأعيش و أرى أرض احلجاز يتجول هبا: يقول 
 إحرقو األرض عليهم ، عليكم باالغتياالت بالكوامت و العبوات و الالصقات ، 

 

 
 

يقول إن شباب احلرمني حباجة لكسر حاجز اخلوف و حباجة جلرأة فليقتدوا بأسود دولة 
 العراق اإلسالمية مل يرتكوا رأسا للكفر إال وصلوه ، 
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 هذه كلها تغريدات ألبو مارية ، 
  .يقتدوا بأسود دولة العراق اإلسالمية مل يرتكوا رأسا للكفر إال وصلوه : يقول 

 

 
 

يقول إىل أهلنا يف بالد احلرمني إن حال أهل اإلسالم ال يصح إال بقطف رؤو  اجلامية و 
 ، اجلهمية هم و حكومة آل سلول حكمهم واحد و مصريهم واحد إن اهلل سائلكم عنهم 
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 –أي أبو مارية القحطاين  –النصرة احلايل : فإن صاحب هذا الكالم طيب هنا مبيزان جبهة 

 من الغالة التكفرييني 
 طيب حنن رأينا اآلن هذا الكالم الذي ذكرناه 

 اليت يقوهلا كّفر اجلامية  أيضا من األشياء
يقول : هم من أشد الطوائف بدعة و ردة و رمبا سائل يسأل ملاذا تكفرون اجلامية ؟ نقول 

 هنم ظاهروا حكومة آل سلول و يكتبون التقارير على املسلمني و لقد كفروا هلم أل
 

 
 هو يلخبط يف احلقيقة  يف كتاباته و ملسنا ذلك منه و أنكرنا عليه ،
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إذن نكتفي هبذا النقل ، هذا يا أحبة شرعي جبهة النصرة والعجيب أنه هو الذي طيب ، 
 تضرب به الدولة اإلسالمية زكاه العويد بعدما قبلته السعودية مؤقتا ل

 
 

حصلت نغمة أن القاعدة فيها قاعدة طيبة و قاعدة غري طيبة ، أشرار و أخيار و كذا ، كلها 
لضرب اجملاهدين ببعضهم البعض ، فأخونا العويد قام يزكي أبو مارية القحطاين و هو يكفر 

يهم و هم اجلامية ، حكام السعودية و يسميهم آل سلول ويرى ردهتم ، بل يرى ردة من يوال
العويد يقول واهلل  و ليس احلكومة نفسها مثيعين كفر مشايخ السعودية الذين يوالون احلكومة 

ما علمنا عنه إال خريا ، عندي صورة التغريدة اليت غردها العويد ، خلينا نقرأ لفظها إن كانت 
ضالل تنظيم متيسرة معي اآلن ، نعم ، يقول ، قبل فرتة كان يقول ال شك عندي يف 

القاعدة و من ينتمي له ، مث بعدما سئل : شيخنا الفاضل ما هو موقفك الشرعي من تنظيم 
القاعدة يف بالد الشام و هل تنصح بااللتحاق معهم ؟ يقول : إن كان السؤال عن جبهة 

 النصرة بقيادهتا احلالية و شرعيها هو أبو مارية و من يقول بقوله فال نعلم إال خريا .
م ، يعين تكفري آل سعود و تكفري اجلامية و كل من مر معنا ، هذ ال يعلم عنه إال يا سال

 خريا ، مجيل جدا ، طيب ، 
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 من هذه الجماعات بالخيانة يوجد لوث عند جل من ذكررابعا : وهو أهم ما يف األمر  
ُتُكلم فيهم ، هذه حقيقة ، لوث ، حنن ما نقول أنه حقيقة مائة باملائة و لكنه لوث ، يعين 

خبيانة و تآمر، باخليانة والتآمر على اجلهاد وأهله ويظهر ذلك صراحة على ألسنة املنشقني 



80 

 

وآخرهم أبو فرا  السوري شرعي النصرة له مقالة اشتهرت و انتشرت امسها  النجاء النجاء 
 ويؤيد ذلك ، ) طبعا رابط مقالة النجاء النجاء ألبو فرا  سهل الوصول إليه ( 

https://justpaste.it/nnnr 

 
 

يؤيد ذلك دعم خونة األمة وحلفاء الصليب بل وأهل الصليب أنفسهم هلؤالء ، يعين هذه  
هي حلاهلا لوث ، أنتم تعرفون اللوث يف القسامة و يف غريه ، يعين إذا وجد الشخص قتيال 

م اهتامهم بأهنم الذين قتلوه ، ما الذي أتى هبذا الشخص يف أرض عدو مثال فهذا لوث يستلز 
مقتول يف أرض األعداء إال إذا كان هلم عالقة ، فهذا يسمى لوث ، نفس األمر اآلن عندما 
تأتيين أمريكا و تدعم أو حكام اخلليج آل سعود وغريهم يدعمون فهذا لوث مباشرة يعين 

 هؤالء يعين يكاد يكون مائة باملائة خونة .
يب ، يظهر على ألسنة املنشقني و سنسمعكم ايضا فيديو ألمري معسكر الفاروق املنشق ط

 عن جبهة النصرة ، لو نستمع مقطع منه إن كان طويال و إال فنسمعه كله 
content/uploads/2018/11-https://tarhuni.net/wpمعسكر-/أمري-

 low.mp4الدولة_-يبايع-النصره-جببهة-الفاروق
 

ألنه يعين فيه الشاهد ، اإلخوة الذين ينشقون من اجلبهات  طيب مجيل ، نكتفي هبذا القدر
و العبث و  هذه و ينضمون إىل الدولة يفضحون احلقائق اليت تدلل على أنواع من اخليانات

اخللل ، و هذه حنن ال نريد أن نتهم هبا اجلبهات اهتاما تاما و لكنها لوث يا إخوة ، يعين لو 

https://justpaste.it/nnnr
https://justpaste.it/nnnr
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/أمير-معسكر-الفاروق-بجبهة-النصره-يبايع-الدولة_low.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/أمير-معسكر-الفاروق-بجبهة-النصره-يبايع-الدولة_low.mp4
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أحد أخذ مثل هذه االهتامات و بىن عليها كيف ال يُعذر كيف جيادله أحد ؟! هذه 
االهتامات من أنا  كانوا موجودين و قائمني على العمل و يذكرون حقائق رأوها بأنفسهم 

ل هذا حنن نقول هناك لوث هذا شيء و غيض من فيض مازال عندنا أشياء و فألج
استدالالت أخرى يعين هذه كلها إشارات فقط لو جنمع كل ما عندنا و األدلة و الرباهني 
هذه قصة أخرى لكن حنن نريد حندد شيء أن الدولة مل تنطلق من فراغ و أمنا انطلقت من 

  أمور موجودة .
content/uploads/2018/11-https://tarhuni.net/wpجبهة-/قيادي-

 mp4باملوساد.-علوش-زهران-و-اجلوالين-ارتباط-يكشف-النصرة
 

وقد  فسنعود لما ذكرناه أنه تكفير بحجة علميةم طيب ، فلو افرتضنا تكفري الدولة هل
حاول السكران مناقشتها فلم يفلح ولكن يكفينا منه اعرتافه بأن الدولة ما كفرت بغري مكفر 
وإمنا مبكفر مشهور واضح متفق عليه وهو الناقض الثامن من نواقض اإلسالم وهو مواالة 

قا قناعته هو شخصيا بأنه ناقض أو الكافرين والتحالف معهم ضد املسلمني واليهمنا إطال
عدم قناعته فهو حر يف فهمه وفقهه والذي يهمنا تسليمه بأن هذا هو مستند الدولة أعزها 

 اهلل 
ولكن نقرر قبلها أن الكفر يكون  طرفا من أقوال العلماء في المواالة المكفرةننقل هنا 

 بالقول وبالفعل و باالعتقاد كل على حدة 
رمحه اهلل أنه سئل: هل ميكن صدور كفر عملي خيرج  الشيخ ابن بازوى جاء يف جمموع فتا

من امللة، يف األحوال الطبيعية؟ فأجاب: الكفر العملي خيرج من امللة: مثل السجود لغري اهلل، 
والذبح لغري اهلل، هذا كفر عملي خيرج من امللة، الذي يذبح لألصنام أو إىل الكواكب، أو 

، وهكذا لو صلى هلم أو سجد هلم، يكفر كفرًا عملًيا أكرب، إىل اجلن كفر عملي أكرب
وهكذا لو سب الدين أو سب الرسول صلى اهلل عليه و سلم ، أو استهزأ باهلل أو بالرسول 

 صلى اهلل عليه و سلم هذا كفر عملي أكرب، عند مجيع أهل السنة واجلماعة. اه 
ون النظر إىل اعتقاد القلب وظاهر  فهذه كلها أعمال وأقوال حكم عليها بأهنا كفر أكرب د

كالم العلماء اآليت يف املواالة أهنا من األعمال الكفرية اليت اليفتقر احلكم فيها بالكفر على 

https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/قيادي-جبهة-النصرة-يكشف-ارتباط-الجولاني-و-زهران-علوش-بالموساد.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/قيادي-جبهة-النصرة-يكشف-ارتباط-الجولاني-و-زهران-علوش-بالموساد.mp4
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االعتقاد القليب حيث مل يشرتطه أحد منهم بل كلهم أطلقوا احلكم بل نص بعضهم على أنه  
 كفر ولو كان مبغضا للكفار حمبا للمؤمنني كما سيأيت .

رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل " ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون  الطبري قال
 املؤمنني ومن يفعل ذلك فليس من اهلل يف شيء إال أن تتقوا منهم تقاة ".

يقول معىن ذلك: ال تتخذوا أيها املؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالوهنم على دينهم 
املؤمنني ، وتدلوهنم على عوراهتم، فإنه من يفعل ذلك  وتظاهروهنم على املسلمني من دون

فليس من اهلل يف شيء، يعين بذلك: فقد برئ من اهلل وبرئ اهلل منه بارتداده عن دينه 
ودخوله يف الكفر. "إال أن تتقوا منهم تقاة " : إال أن تكونوا يف سلطاهنم فتخافوهم على 

هلم العداوة وال تشايعوهم على ما هم عليه  أنفسكم فتظهروا هلم الوالية بألسنتكم وتضمروا
 من الكفر وال تعينوهم على مسلم بفعل(. 

يعين حىت عندما يكون املسلم حتت سلطان الكافر و خياف على نفسه فإمنا يظهر الوالية يف 
 اللسان فقط و يضمر العداوة يف قلبه وال يعني على مسلم بفعل

، بعد ذكر قوله تعاىل " يا أيها  18/300فتاوى يف جمموع ال شيخ اإلسالم ابن تيميةيقول 
الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء " إىل قوله " يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم 

يقول : )فاملخاطبون بالنهى عن مواالة اليهود والنصارى هم املخاطبون بآية …" عن دينه 
ألمة، وهو ملا هنى عن مواالة الكفار وبني أن من الردة ، ومعلوم أن هذا يتناول مجيع قرون ا

توالهم من املخاطبني فإنه منهم، بني أن من توالهم وارتد عن دين اإلسالم ال يضر اإلسالم 
شيئا، بل سيأيت اهلل بقوم حيبهم وحيبونه فيتولون املؤمنني دون الكفار وجياهدون ىف سبيل اهلل 

األمر "فإن يكفر هبا هؤالء فقد وكلنا هبا قوما ليسوا ال خيافون لومة الئم ، كما قال يف أول 
هبا كافرين" ، فهؤالء الذين مل يدخلوا يف اإلسالم وأولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه 

 ال يضرون اإلسالم شيئا 
ُْم ِمْنكُ ( 138/ 11يف احمللى )رمحه اهلل  يقول ابن حزمطيب ،  ْم : )صح أن قوله تعاىل "َوَمْن يَ تَ َوهلَّ

ُهم" إمنا هو على ظاهره بأنه كافر من مجلة الكفار ، وهذا حق ال خيتلف فيه اثنان  فَِإنَُّه ِمن ْ
 من املسلمني ( .
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: )وقد تقدم أنَّ  (32يف " الدفاع عن أهل السنة واالتِّباع " )صرمحه اهلل  الشيخ حمد بن عتيقويقول 
ذب عنهم بلسانٍ  أو رضى مبا هم مظاهرة املشركني وداللتهم على عورات املسلمني أو ال

رات ممن صدرت منه من غري اإلكراه املذكور فهو مرتد ، وإن كان مع  عليه ، كل هذه ُمكفِّ
 ذلك يُ ْبغض الكفار وحيب املسلمني( . 

 هذا النقل صريح جدا يف عدم ارتباط ما وقر يف القلب بالعمل الكفري 
وقد سئل عن الفرق بني املواالة ، ه اهلل بن حسن رمح الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيفوقال 

 والتويل ، فأجاب :
وهو كالذب عنهم وإعانتهم باملال والبدن  -مث ضرب له أمثلة  –) التويل كفر خيرج من امللة 

كبل الدواة أو بري القلم    -مث ضرب له أمثلة  –والرأي ، واملواالة كبرية من كبائر الذنوب  
 ت هلم(. أو التبشش هلم ، أو رفع الصو 

إذن ضرب أمثلة للتويل الذي هو كفر خمرج من امللة و للمواالة اليت هي كبرية من كبائر 
 الذنوب ، ملن يريد التفرقة كيف يفرق .

 رمحه اهلل يف كتاب "كلمة احلق": الشيخ أحمد شاكروقال 
احمة، والكفر )أما التعاون مع اإلجنليز بأي نوع من أنواع التعاون، قّل أو كثر، فهو الرّدة اجل

الّصراح، ال يقبل فيه اعتذار، وال ينفع معه تأول، وال ينجي من حكمه عصبية محقاء، وال 
سياسة خرقاء، وال جماملة هي النفاق، سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء.  

كلهم يف الكفر والردة سواء، إال من جهل وأخطأ، مث استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل 
قلوهبم هلل ال للسياسة وال ، فأولئك عسى اهلل أن يتوب عليهم، إن أخلصوا من املؤمنني

 (. للنا 
 رمحه اهلل : الشيخ عبد العزيز بن بازوقال 

)وقد أمجع علماء اإلسالم على أنَّ من ظاهر الكفار على املسلمني وساعدهم بأي نوع من 
 1/274جمموع الفتاوى واملقاالت املساعدة فهو كافر مثلهم ( 

رمحه اهلل ، يف نوازله وهي أن املعتمد  العالمة البرزاليطيب نذكر أيضا حادثة واقعية ذكرها 
بن عباد استغاث بالنصارى يف حرب املرابطني ، فنصرهم اهلل عليه وهرب هو ، مث نزل على 
حكم يوسف بن تاشفني أمري صنهاجة ، فاستفىت فيه الفقهاء فأكثرهم أفىت أهنا ردة ، 
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مل يروها ردة ،  -مع بعض هؤالء الفقهاء  –مع بعضهم  -يعين قاضي يوسف  –وقاضيه 
ومل يبح دمه بالردة ، فأمضى ذلك من فتواه ومل يبح دمه وأخذ باأليسر ونقله إىل أغمات 

 وأسكنه هبا إىل أن مات هبا( 
 (1/415،428نقال عن " النوازل الصغرى " للعالمة حممد املهدي الوزاين )

النقول تدلل على أن هذه القضية التكفري فيها و احلكم بالردة هذه أمر  طيب ، يعين هذه
 يعين يكاد يكون من املسلمات املذكورة عند العلماء حىت و إن خالف آخرون

طيب ، خنتم بكالم ملعاصر يتمسحون به كما مسعنا  يف الفيديو الذي أمسعناكم إياه ، و هذا 
الشيخ عبد العزيز ة السعودية ، و املعاصر هو الكالم للمعاصر فيه تعريض بواقع احلكوم

 له كتاب يسمى اإلعالم بتوضيح نواقض اإلسالمالطريفي 
يقول : وال يُعذر مسلم بتوليه الكافرين، ومناصرته هلم على املؤمنني، فمصلحة التوحيد أعظم 

 مصلحة ترجى لألمة، ومفسدة الشرك أعظم مفسدة ُتدرأ عنها، فال حيل مظاهرة الكافرين
على املؤمنني ألجل طمع يف الدنيا يرجى، من عصمة مال أو رياسة أوغريها، بل وال عصمة 
دم، حيث ُعلم أن مظاهرة الكافرين كفر وردة عن الدين، وقد أمجع أهل العلم على أن من 
ظاهر الكفار من أهل الكتاب وغريهم من امللل الكفرية على املسلمني وساعدهم بأي نوع 

[}يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ 51كافر مثلهم قال اهلل جل وعال: ]امل َ ائدة: من املساعدة فهو  
هُ  ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ  ْم{تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء بَ ْعُضُهْم َأْولَِياءُ بَ ْعٍض َوَمْن يَ تَ َوهلَّ

قول فيها كثرية جدا والنا  فيها بني طيب ، يكفينا هذا ألن هذه املسألة قتلت حبثا والن
مفرط ومفّرط ومغال ومقصر وأوسط من يتوسط فيها جيعل املواالة نوعني مكفرة وغري مكفرة 
أو يفرق بني املواالة والتويل مث حيصل اختالف يف صور كل ، هذا إن كان متجردا منصفا أما 

املكفرة الصرحية اليت الخيتلف  إذا كان ملبسا جمرما كمن حنن بصددهم فإهنم جيعلون املواالة
فيها العقالء فضال عن العلماء من املواالة غري املكفرة ويلوي احلقائق والنصوص ليا يستحيي 

 منه من الحياء عنده 
فمثال يقول إن احلكومة السعودية التوايل األمريكان وإمنا هي فقط استعانت هبم ضد الدولة 

 ال رائع ملن يقال له تكلم كأنك جمنون لرد اعتدائها ومثل هذا يقال له إنك مث
وهي أعظم صور املواالة  الحكومة السعودية ليست مستعينة وال معينة وإنما حليفةأوال : 

 املكفرة ونضرب مثاال يسريا للتفرقة بني الثالثة :



85 

 

 رجل أراد محل وعاء مل يستطع محله بنفسه فاستعان بغريه يساعده يف محله فهذه استعانة
 جال يريد أن حيمل محال فلم يقدر عليه فساعده على محله فتلك تسمى إعانة ورجل رأى ر 

ورجالن اتفقا سويا على أن يكون كل منهما طرفا يف كل عمل يقومان به ويف محل كل محل 
 حيتاجان إليه فذلك حتالف 

 فاألول فقط هو الذي أجازه بعض أهل العلم بشروط قاسية النطيل هبا
فهي مع ملل الكفر العاملية من النوع الثالث وهو أعلى أنواع املواالة وأما الدولة السعودية 

 املكفرة فلماذا يلبس امللبسون على النا  وجيعلونه من النوع األول وهو االستعانة ؟؟
الواقع قبل اعتداء السعودية  أين اعتداء الدولة الذي تدعونه على حكومة السعوديةثانيا : 

حصل أي اعتداء أصال فإن قيل حصل هتديد .. قلنا وهل  على الدولة اإلسالمية ؟؟ ما
التهديد مسوغ لالستعانة يا كذبة ؟؟؟ مث قد هددتكم إيران وكم هددكم حزب الالت وكم 

 هددكم آخرون ومل يتحرك فيكم ساكن ؟؟؟
وقامت بعمليات يف  لو سلمنا باالعتداء ألم تعتد عليكم إيران مرات عديدةثالثا : 

دعمت بالسالح والتدريب واملال احلوثيني والروافض يف الشرقية وأخريا الداخل السعودي و 
تتهموهنا باألرواح اليت أزهقتموها يف مىن بسبب إمهالكم وإغالقكم الطرق لفالن وعالن 

 فلماذا مل تستعينوا باألمريكان ضدها على مر السنوات الطوال ؟؟
أي اليت يف البحر  يحتلون جزركمإيران تحتل جزركم أي التي في الخليج واليهود رابعا : 

 األمحر وهذا اعتداء صريح قائم فأين انتم عنه باستعانتكم املزعومة ؟
 : نريد منكم اعترافا صريحاخامسا : وسوف ننهي هبا حىت النطيل وإال ففي اجلعبة الكثري 

ص يعين مايف أحد يأيت و يستعني بشخ –االستعانة اآلن تكون فيما اليقدر عليه املستعني 
فإما أن تعترفوا أن   -على شيء هو يقدر عليه ، إذا كان يقدر عليه فلماذا يستعني ؟ 

هو وسائر جيوش املسلمني أمام آساد الدولة اإلسالمية ، وأن جيشكم اليستطيع الصمود 
 جيوشكم جيوش ورقية ولذا اضطررمت لالستعانة بالكفار لينقذوكم 

ار لقتال املسلمني حرصا على كراسيكم اليت على وإما أنكم كذبة دجالون تتحالفون مع الكف
 وشك االهنيار بصعود أهل اإلسالم احلق .
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طيب ، خنرج من هذا و نعود فنقول : اجلماعات املقاتلة للدولة اإلسالمية واليت حنن بصدد 
أصبحت في  - مربط الفرسهذا اآلن  –الكالم عنها هنا أصبحت يف احلقيقة 

وتفتح ة للسعودية ولحلفائها وتتلقى تمويلها منها الحقيقة الذراع الضارب
هلا القنوات وجتمع هلا التربعات ويقوم بتلميعها شيوخ آل سعود يعظمون قادهتا كعلوش و 
أشكاله ويزكوهنم أمثال العرعور والعويد وحنومها ودورهم املشبوه يف االجتماع مع قادهتا 

 . أحد وإيصال األموال هلا خفية وعلنا مل يعد خيفى على
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فمن علم دور آل سعود يف ضرب اجلهاد يف بقاع املعمورة بالتحالف مع أهل الكفر أمريكا 
ومن لف لفيفها ملصلحة عليا  عندهم أعلى من كل شيء وهي احلفاظ على كرسيهم عرف 
معىن انضواء هذه اجلهات املقاتلة حتت عباءهتم واتضح له أهنا مواالة مكفرة بال أدىن شك 

.. 
لكننا سنحرتم وجهة نظر من يلتمس هلم العذر ويقول لعلهم لبس عليهم ولعلهم غرهم و 

شيب حلى هؤالء املستأجرين ولعلهم اختلطت عليهم األمور وحنو ذلك فاليقع عليهم الكفر 
 بأعياهنم 

فنقول فكان ماذا ؟؟ أليس هذا ما تتهمون به الدولة ؟؟ أهنا جتعل أفعاهلم كفرا ومل يصدر 
ري ألعياهنم ؟؟ إذن األمر مستوي ، الذي تقولونه هو الذي فعلته الدولة ، كفرت منها تكف

 الفعل و مل تكفر األعيان 
فهذا كما كررنا مرارا وجهة نظر حيث مل تعذرهم إذ وقعوا  ولنفترض أنها كفرتهم بأعيانهم

يف كفر أكرب صريح وناقض عظيم من نواقض اإلسالم ولو أخطأوا يف ذلك فخطأ مغفور 
وال عالقة لذلك نه ناشئ عن اجتهاد مشروع وهو خطأ يف التنزيل ال يف التأصيل أل

 ، ألن حنن موضوعنا اخلوارج .بالخوارج إطالقا 
أراد أن يلبس  طيب ، مث أراد العويد أن يلبس يف هذا املوضوع ، هذه املعمعة دخل فيها

سياده وجروا هلا طوائف ليسرت هبا سوءة املواالة املكفرة الغارق فيها أ بقضية الجاسوس
 : -للعويد  –املقاتلني يف الشام فنقول له 

 لقد أخطأت استك احلفرة ..
وليس كما تدعي أن فعله أعلى درجات املواالة فقد كذبت  فالجاسوس له حالتان

من حتالف ظاهر عيانا مع  أعلى درجات المواالة ما يفعله آل سعودورب الكعبة بل 
وهنم ويهشون ويبشون هلم ومينحوهنم األومسة على قتلهم للمسلمني األمريكان حيبوهنم ويراقص

وينفذون أوامرهم ويفتحون هلم قواعدهم ويبذلون هلم أمواهلم و برتوهلم و يقاتلون حتت إمرهتم 
و حيزنون ملصاهبم و يفرحون لفرحهم ، واهلل ما يفعلون معشار هذا مع املسلمني مع قادة 

 ال يفعلون معهم معشار ذلك، مث هذه ليست مواالة ؟ أين املسلمني مهما كانوا خونة واهلل
؟ أنا ال أعرف ما هي املواالة اليت يروهنا مكفرة عندهم ، املواالة يا إخوة أين؟ ما هي املواالة 
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إما ان يقولوا حنن يهود و نصارى و يأتون بالصليب و يصّلبون به على رؤوسهم و على 
لشخص موايل مواالة مكفرة عندهم ، يعين هؤالء يف أجسادهم ، يعين ما أدري مىت يكون ا

 عامل آخر يف احلقيقة ! 
فنقول أما اجلاسو  فقد يكون ضعيفا مسكينا فعل ذلك ألمر طارئ عليه وسو  به 

 الشيطان له ختيل أنه ينفعه واليضر اإلسالم مع صحة إميانه فأين هذا من ذاك ؟؟
اطب بن أيب بلتعة فلو وجد هذا النوع وما ذكرته يف أمر اجلاسو  هنا هو ماحصل مع ح

فهو الذي اختلف فيه العلماء فمنهم من اعترب فعله ردة على كل األحوال وهم قلة ومنهم 
 من رأى أنه يقتل مطلقا ولو تعزيرا ومنهم من مل ير قتله ولكنه عنده ارتكب كبرية عظيمة 

كفرة وفعال ترتب على جسه أما اجلاسو  الذي تبني من عمله أنه موال للكفار املواالة امل
دعم ونصرة للكفار فهذا مل يُعد جاسوسا فقط وإمنا صار جاسوسا مواليا للكفار مواالة 
مكفرة فيقتل ردة ال ملطلق اجلس الذي قد اليرتتب عليه شيء يذكر وإمنا للمواالة املكفرة 

 املوجبة للردة 
ن اجلاسو  مواليا مواالة وعمر رضي اهلل عنه اعترب يف حاطب األصل يف ذلك وهو أن يكو 

مكفرة فأراد أن يضرب عنقه واهتمه باخليانة وبالنفاق الكفري فأنكر حاطب أن يكون فعل 
مافعل خيانة وردة عن دين اهلل كما هو الظاهر وبرر فعله فصدقه النيب صلى اهلل عليه وسلم 

ى عمر اعتباره بالوحي وهو ماميتنع حصوله لغريه ومل ينكر النيب صلى اهلل عليه و سلم عل
ألصل فعل حاطب أنه كفر يستحق ضرب العنق وإمنا أنكر عليه تنزيل ذلك على حاطب ملا 

 عرفه عنه من سابقة بدر وصدقه يف مقولته .
 وقد نقل عن االمام أمحد احلكم باالرتداد على بابك اخلرمي لقتاله أهل اجلهاد يف الثغور ..

 ! فهنا مل يرتدد االمام أمحد يف احلكم عليه
اِريف نَ ْقِل اأْلَْخَباِر إِلَْيِهْم  وقال البغوي يف قَ ْولُُه تَ َعاىَل: ) َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك ( َأْي ُمَوااَلَة اْلُكفَّ
َوِإْظَهارِِهْم َعَلى َعْوَرِة اْلُمْسِلِمنَي " فَ َلْيَس ِمَن اللَِّه يف َشْيٍء " ]َأْي لَْيَس ِمْن ِديِن اللَِّه يف 

 هىَشْيٍء[ انت
وقال سحنون من املالكية : إذا كاتب املسلم أهل احلرب قتل ومل يستتب، وال دية لورثته  

من اجلزء الثاين من كتاب  143صفحة  كاحملارب.)أي مل تطلب منه التوبة كما تطلب من املرتد(.
 تبصرة احلكام البن فرحون املالكي 
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)أقضية الرسول صلى اهلل عليه وسلم،  يق.وقال ابن القاسم: يقتل، وال يعرف هلذا توبة، وهو كالزند
 (.1٩1حملمد بن فرَج ص

 .مذهب املالكية  وهذا مشهور
 وإال تاب فإن يستتاب املرتد حكم حكمه أن مايفيدونقل ابن عاشور عن اإلمام ابن وهب 

وحاول العويد الطعن يف هذا النقل مبا الطائل حتته وبدون أي بينة وكأنه خياطب  عنقه ضربت
 يف روضةأطفاال 

وكذا ابن بطال ولكن مل يصرحا  القاري عمدةيف  العيين البدر وقد نقله أيضا عن ابن وهب
يقتل إال ان يتوب وهذا اليتعارض مع مانقله ابن عاشور وإن  : بالردة وإمنا اقتصرا على قوله 

اله والقتل على غري الردة فيه كالم واسع جدا ليس هذا جم، كان حمتمال لقتله على غري الردة 
 فمحمل ابن عاشور أقوى وهو أفهم لكالم املالكية من غريه .

 وقال النووي:" َوقَاَل بَ ْعُض اْلَماِلِكيَِّة يُ ْقَتُل ِإالَّ َأْن يَ ُتوَب َوبَ ْعُضُهْم يُ ْقَتُل َوِإْن تَاَب"
أليب حيىي  (املْعِلم يف حكم اجلاسو  املسلم)وننصح من أراد االستزادة والتفصيل بكتاب 

 يب وهو على الشبكة اللي
https://fas.org/irp/world/para/libi.pdf 

 
 أن املواالة نوعان مكفرة وغري مكفرة واجلس مثلها  خالصة ماسبقطيب ، نقول هنا 

أو كتابة أمساء للجند  فإذا كانت املواالة مقتصرة على ترمجة رسالة غري مؤثرة يف مسار احلرب
أو بيع مياه للشرب أو تقدمي طعام أو كي ملبس أو تنظيف مسكن أو محل متاع أو هشاشة 
وجه أو مسامرة أو إخبار بتحصيل حاصل أو حنو ذلك من صور كثرية فهي مواالة غري 

 مكفرة ولكنها كبرية يالم صاحبها ويعاقب والحيكم بردته واليقتل .
ملال أو السالح أو النفس أو املعلومات اليت يرتتب عليها كشف وأما إن كانت دعما با

عورات اجملاهدين وإزهاق أرواحهم وأرواح املسلمني وظهور الكافرين عليهم فهذه مواالة 
 مكفرة خمرجة من امللة حيكم بردة صاحبها ويقتل .

 
طلقا فاألول بني من جعل املواالة معلقة بالقلب وبني من جعلها ناقضا م هذا أعدل األقوال

أبطل حقيقة الناقض وجعله المعىن له إذ إن الكفر القليب كفر بغض النظر عن أي تعلق 

https://fas.org/irp/world/para/libi.pdf
https://fas.org/irp/world/para/libi.pdf


91 

 

عملي به ، يعين إذا كان الشخص قد كفر بقلبه و أحب دين الكفر يف قلبه فلو مل يعمل أي 
عمل فقد كفر ، إذن ما معىن الناقض هنا ؟! فمن أحب ظهور دين الكفار دون أي عمل 

 كافر باإلمجاع .إضايف فهو  
 

فلم يلتفت لداللة حديث  -أي جعل املواالة مطلقا ناقضا  –وأما من جعلها مطلقا ناقضا 
 حاطب وغريه ومل يرفع رأسا مبن نص على التقسيم من أهل العلم واهلل أعلم .

ويتحقق  أما عند التعيين فينظر في حال المعينهذا طبعا كحكم عام وليس على التعيني 
 للشروط وانتفاء موانع التكفري عنه كسائر املكفرات . من استيفائه

 
وأيا ما كان األمر فأظنه قد اتضح وضوحا الشك فيه لكل عاقل يسمعنا أن الدولة أعزها اهلل 
مل تكفر بغري مكفر كما يدعي الكذبة املغرضون بل كفرت بناقض من نواقض اإلسالم اجملمع 

 قة هي جمال لالجتهاد يعذر به صاحبهعليها وإن كانت فيه تفصيالت وتفريعات دقي
 

اليت اهتمت الدولة بتكفريها وبعد أن بينا أن الدولة تكفر بالناقض  أما عن هذه الجماعات
الثامن من نواقض اإلسالم وهو مواالة الكافرين بالتحالف معهم والقتال يف صفهم ضد 

بعض االتهامات لهذه فنسوق هنا املسلمني أو غري ذلك مما يندرج حتت املواالة املكفرة 
مما يدلل على أن اهتام الدولة هلم الجماعات بالخيانة والعمالة من خارج الدولة اإلسالمية 

مل يكن ألجل الصراع على قيادة أو حنو ذلك أو أنه أتى من فراغ ، يعين هذه اهتامات من 
أن الدولة أنا  ليسوا من الدولة بل من النا  عامة أو من مجاعات أخرى حىت ال يظن ظان 

 يعين تبلت عليهم أو افرتت عليهم هذا األمر .
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 نسمع معا هذا التسجيل اليسري
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content/uploads/2018/11-https://tarhuni.net/wpحيكي-/سوري-
 mp4علوش.-زهران-عن

حيكي واقع هم عايشني فيه ، بغض النظر عن صحة  هذا مثال واحد لرجل عادي طيب ،
  .ستعرفون الصدق من الكذب مجعوا هذا كله ستعرفون احلقيقة و ما ذكر ، لكن حنن نقول ا

 طيب ، حنن سنذكر عدة أمور حىت نعرف أن الدولة مل تأت من فراغ و تتهم هؤالء من فراغ  
 خل قوقل هكذا واقرأ ستجد من الروابط :نقول ملن أراد احلق أيضا اد

وخدمة أمريكا على إثر تأييدهم هلجوم  المقدسي يتهم "أحرار الشام" بمواالة الطواغيت
 .تركيا على سوريا ضمن الناتو وإجهاز احلركة على جريح من الدولة اإلسالمية 

مها السعودية معروف أن املقدسي ليس مع الدولة و مع ذلك هو يتهم أحرار الشام اليت يدع
 بيد العويد مبواالة الطواغيت و خبدمة أمريكا

 

https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/سوري-يحكي-عن-زهران-علوش.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/سوري-يحكي-عن-زهران-علوش.mp4


94 

 

اليت نشرناها ونشرها األخ األموي موثقة  فضيحة أحرار الشاموال ننس أيضا أن نعرج على 
 بالصور حول جتنيد الشباب فقط لقتال الدولة اإلسالمية وبذل الرواتب هلم لذلك . 

 أنا نشرهتا من األخ الذي حصلت معه مباشرة 
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وقد تبرأت جبهة النصرة ممن أيد التدخل التركي ضمن التحالف الصليبي ومنهم تلك 
 الجبهة

على ما فيه حليفًا وصديقاً،  وترى كتائب أحرار الشام نفسها في كتائب الجيش الحر  
م مل يعرتضوا وكثرياً ما نشر نشطاؤها اإلعالمّيون عمليات الكتائب باسم اجليش احلر، كما أهن

على حماولة قناة اجلزيرة، اليت متتاز بعالقاٍت ممتازٍة معهم، إدراجهم يف إطار اجليش احلرِّ 
 إعالميا

وإقصاء السلفيني واستجدائها بريطانيا على  على الشبكة أمثلة لخيانات األحرارواقرأ 
 طحساب الفصائل األخرى ، ادخل قوقل و اكتب هذه الكلمات ستأتيك هذه الرواب
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وانظر إلصدار "غزوة اخلري"، بعد غدر الصحوات، وفيه يصف الشيخ أبو عمر الشيشاين 
 خيانتهم وغدرهم بالدولة... مهم.

  https://nofile.io/f/QgSUOVK12AM 
 

http://defenderofthelandsarabic.blogspot.com/2014/03/20.
html 

 

https://nofile.io/f/QgSUOVK12AM
http://defenderofthelandsarabic.blogspot.com/2014/03/20.html
http://defenderofthelandsarabic.blogspot.com/2014/03/20.html


99 

 

ويف الدقيقة السابعة يصف الشيخ أبو عمر الشيشاين طبيعة املعركة وأمهيتها. طبعا هذا قبل 
 لى رأ  داعميهم العويد..غدر الصحوات الذين ع

https://ia800505.us.archive.org/21/items/nwa_25/nwafd25
.mp4  

 

 

 
 

 ولدينا إصدار رمسي يوثق تقدم الدولة يف حلب بقيادة الشيخ أيب عمر قبل مجعة الغدر
http://youtu.be/dBBnlmuObOk 

https://ia800505.us.archive.org/21/items/nwa_25/nwafd25.mp4
https://ia800505.us.archive.org/21/items/nwa_25/nwafd25.mp4
http://youtu.be/dBBnlmuObOk
http://youtu.be/dBBnlmuObOk
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https://tawhid.website/?video=5283 
 

 https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18الصحوات-/غدر-
  االسالمية/-بالدولة

https://justpaste.it/e3ra 
https://thabat111.wordpress.com/2014/02/14حرب-/تفاصيل-

 ي/-كما-األول-اليوم-من-الصحوات
 
 
 

 
  

 
 ولدينا صورة لتعميم باعتقال زهران علوش خليانته

https://tawhid.website/?video=5283
https://tawhid.website/?video=5283
https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://justpaste.it/e3ra
https://justpaste.it/e3ra
https://thabat111.wordpress.com/2014/02/14/تفاصيل-حرب-الصحوات-من-اليوم-الأول-كما-ي/
https://thabat111.wordpress.com/2014/02/14/تفاصيل-حرب-الصحوات-من-اليوم-الأول-كما-ي/
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 زهران علوش اخلائن الكذاب الفاجرال تعميم يا إخوة وزع العتق
 وقد نشرته وكالة أوقات الشام اإلخبارية

detailz.php?id=28597-http://www.shaamtimes.net/news 
 
 
 

http://www.shaamtimes.net/news-detailz.php?id=28597
http://www.shaamtimes.net/news-detailz.php?id=28597
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وفيه أصدر أحد عشر فصياًل مسلحًا تابعًا ملا يسمى "اجليش احلر" بيانًا اهتم فيه زهران 
علوش متزعم "جيش اإلسالم" ب  "خيانة الثورة" وتسليم مناطق للجيش السوري يف الغوطة 

 الشرقية .
الذي وقعت عليه الفصائل وأبرزها ) حركة اإلخالص العليا حلماية الثورة و لواء  وقال البيان

املهام اخلاصة و اللواء الساد  و لواء بروج اإلسالم و جتمع ألوية املهام اخلاصة ( قالوا إن 
"اخلائن" زهران علوش باع مناطق للجيش السوري وقام بتسليمها وعليه يتوجب على مجيع 

 اعتقاله والتحقيق معه حسب البيان . الفصائل السابقة
طيب ، ولزهران علوش تصرحيات حنو احلوار مع الدولة السورية مقابل قتال الدولة 

 اإلسالمية؟!
وتلك التصرحيات أثارت صدمة على مواقع التواصل االجتماعي وخاصة "تويرت" حيث أبدى 

ات علوش، فيما رحب بعض النشطاء املوالني للتنظيمات "اجلهادية" صدمتهم من تصرحي
ومن األوىل  -الدولة اإلسالمية  –آخرون هبا معتربين أن العدو اليوم بات يتمثل بداعش 

جلبهة قتاله ، يف حني أن اخلرب شكل مادة دمسة ملناصري "الدولة"، لتوجيه اإلنتقاد اىل "ا
برات السعودية" رتداد" واخليانة، واصفني زهران علوش ب "فىت املخاااإلسالمية" وإهتامها بال "

 والذي يأمتر بأمرها.

 
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&categ

ory_id=12&id=52586&lang=ar 
 

https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
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حكام يف صفحة بالد احلرمني حتت جمهر الطرهوين تفيد بأن   ةطيب ، قد نشرنا وثيق

مريكية وعلوش كان ألدارة اإلبناء على طلب من ا هم من قتل قادة أحرار الشامالسعودية 
 طبعا الوثيقة صورهتا موجودة يف الصفحة و اإلخوة وضعوا لكم الرابط  .على علم بذلك
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وافق ملا قررناه عدة مرات من دور آل وبغض النظر عن صحة الوثيقة من عدمها فهذا م
 القذر يف الفتنة بني اجملاهدين سعود
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وهو من هو يف صحة األخبار   mujtahidd@ تغريدات لمجتهدكما نشرنا أيضا 
وثقة املصادر رغم انف آل سعود وأحذيتهم عن خيانة وعمالة علوش مبا يوافق القصة 

 فتنة بني اجملاهدين عن طريق آل سعودالواقعية اليت ذكرناها على مسئوليتنا لل
طيب ، سنذكر بعض التغريدات اليت ذكرها جمتهد ، طبعا غري موضوع فنادق تركيا و ما تركيا 
هذه فنادق يف عمان اآلن ، ألن علوش راح تركيا و راح عمان الجتماعات تكررت يف عدة 

 مناطق ،
 –ا بالتاريخ الذي ذكره طبع –االسبوع املاضي  زهران علوشطبعا يقول هنا : أمضى 

يف فنادق عمان لتنسيق  باجتماعات مع المخابرات السعودية و األمريكية و األردنية
 الوضع ضد الدولة و النصرة و مهمات أخرى ، 

جرى االجتماع مع األمريكان قبل أسبوع و مع السعوديني مرتني اجلمعة املاضية من الساعة 
را و يوم األحد يف الثامنة مساء يف فندق احلياة يف عمان الثانية والنصف ظهرا إىل الرابعة عص

، مّثل املخابرات السعودية أبو بدر و هو مقرب من حممد بن نايف ، حضر مع زهران 
كان الهدف علوش باالجتماع األول حممد علوش و أبو علي و يف الثاين كان منفردا و 

النصرة حتتاج جهدا أصعب يف  و قال علوش إن حماربة تنسيق الحرب ضد الدولة و النصرة
تربيرها من الدولة من الدولة و عليه أن يعينوه على ذلك ، طلب من علوش التنسيق مع 
اجلبهة اجلنوبية و هي بقايا فلول مجال معروف و بقية املرتزقة و مت مجع علوش مع أبو أسامة 

 اجلوالين و هو من قيادات هذه اجلبهة ، 
هة اجلنوبية حملاربة الدولة و النصرة يف درعا و القنيطرة و ناقش شرع علوش يف التنسيق مع اجلب

مع السعوديني استبدال راية جيش اإلسالم بعلم الثورة ، قام برتتيب االجتماعات عناصر من 
املخابرات األردنية ، شوهد منهم ما ال يقل عن عشرة أشخاص و حضر عدد منهم 

و النصرة يف كل سوريا فقد كان الرتكيز على  االجتماعات ، و رغم احلرص على تدمري الدولة
 أن تكون جبهة دمشق بيده حىت يقطف الثمرة حىت لو سقط النظام على يد غريه .

و من األمور املثرية أن املدعو أبو بدر سأل بالتفصيل عن قوة اإلخوان املسلمني يف اجلبهات 
 منهم .و مل يكن واضحا هل كان هذا السؤال الستبعادهم أو لالستفادة 



106 

 

هذه تغريدات جمتهد و هي موجودة عندي يف صفحيت مصورة يف بالد احلرمني حتت جمهر 
  الطرهوين .
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هناك أنا  كثريين كتبوا عن بالوي علوش ، يعين أشهرهم بسام جعارة ، بسام جعارة يعين 
 ما له باألمور هذه و لكن مع ذلك الرجل يقول : لشبيحة زهران علوش أقول اخليانة ليست

 وجهة نظر بل خيانة .

 
لمنافق أبو هاجر الشامي يقون إن ان هناك خيانات و تأخري للنصر يف دمشق و ريفها فل

 يف ذلك . زهران الغنائم اليد الطوىل
رجل آخر امسه جوزيف يقول : زعيم وسبب نكسة و انكسار اهلجوم على دمشق خبيانة 

و مسسار إفراغ املدن قائد جيش الصفوف و بيع ظهور اجملاهدين مقاول هتجري السكان 
االنسحابات و الغدر زعيم االستعراضات على بعد سبعة كيلو من قصر بشار الفساد ال 

 يشق الغبار عند مواجهة العصابة الفرار ، يقصد به علوش
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 طيب ، هذه أمثلة ألنا  يطعنون ،

وجود أن القيادي ، هذا املقال م جبهة النصرةطيب عندنا هنا أيضا يوجد صورة ، يعين 
جببهة النصرة فرع تنظيم القاعدة يف سوريا عبداهلل احمليسن وجه رسالة إىل مقاتلي جيش الفتح 
حيثهم فيها على عدم التفاوض مع النظام السوري بعد السيطرة على بلديت مضايا و الزبداين 

و بني فصائل  حيث شهدت األيام املاضية مفاوضات تتعلق بالزبداين و قرييت كفريا و الفوعة
جيش الفتح من جهة و املفاوض اإليراين الوسيط عن النظام السوري من جهة أخرى ، اعترب 

 احمليسين أن تلك املفاوضات هي خيانة هلل و لرسوله ، إىل آخر املقال ، 
يف النهاية تعلن قناة اجلزيرة أن قيادي يف جيش الفتح يؤكد التوصل إىل صيغة هنائية مع 

 أن هدنة طويلة يف كفريا و الفوعة و الزبداين .اإليرانيني بش
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content/uploads/2018/11-https://tarhuni.net/wpمن-/جرحى-
 mp4إسرائيل.-يف-يعاجلون-النصرة-جبهة

 

 

https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جرحى-من-جبهة-النصرة-يعالجون-في-إسرائيل.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جرحى-من-جبهة-النصرة-يعالجون-في-إسرائيل.mp4
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، و موجود  تونثيق لتسليم بعض الجيش الحر مناطق في ريف دمشقلدينا أيضا طيب ، 
 الرابط على الشبكة

https://www.youtube.com/watch?v=gmcsvoZslXA 
 جيد روابط كثرية تبني له  دخل الشخص و كتب يف قوقل فقط خيانات اجليش احلر سوفإذا

 
بأنه يؤهل مقاتليه وفق العقيدة اإلسالمية ، لكنهم « جيش اإلسالم»وتصف بعض اجلهات 

يقولون : إال انه يعتمد منهجا معتدال ، خبالف بقية التنظيمات املتشددة، مثل الدولة 
 .اإلسالمية يف العراق والشام و جبهة النصرة، املرتبطني بتنظيم القاعدة

 

https://www.youtube.com/watch?v=gmcsvoZslXA
https://www.youtube.com/watch?v=gmcsvoZslXA
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، تسمى " كتائب نور الدين الزنكي اإلسالمية "، قبل أن حركة نور الدين الزنكيكانت و 
تنضم إىل جيش اجملاهدين وتنسحب بعد ذلك ، حيث قامت حبذف كلمة " اإلسالمية "، 

 و حتول االسم إىل حركة نور الدين الزنكي.
 

 
 
 

اعات متمردة ويشمل سلفيني ، هي حتالف مدعوم أمريكياً يضم مج وجبهة األصالة والتنمية
 منشقني عسكريني ، ومدنيني . ويتم متويله من قبل )من؟( السعودية. 
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وهي من القوى العسكرية اليت يصفوهنا بأهنا معتدلة و وسطية يف املعارضة  حركة حزمو 
كة بيان التأسيس مبباركة سليم إدريس رئيس األركان و ملا صدر قرار حل احلر وانظر السورية 

 اعترب نكسة كربى للمشروع األمريكي اخلليجي

 
 . املصنفة غربًيا ضمن ما يوصف باملعارضة املعتدلة جبهة نثوار سورياو 

https://ar.wikipedia.org/wikiجبهة_ثوار_سوريا/ 
 

طيب هذا كله حنن نقلناه لندلل على وجود اللوث و مهما طعن الطاعنون يف صحة ما ينقل 
م خوارج وإمنا هو أمر فالذي يعنينا أن االهتام بالعمالة واخليانة ليس من قبل الدولة ألهن
 معروف حىت عند من العالقة له باجلانب اجلهادي أو حىت اإلسالمي

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/جبهة_ثوار_سوريا
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 ماذا يكون ؟؟حقيقة فصيل جهادي مدعوم أمريكيا وخليجيا ونريد أن نتفهم مدلول 
ختيلو املعادلة كيف يا إخوة ، فصيل جهادي و يكون مدعوم أمريكيا وخليجيا ، ماذا تكون 

 لة ؟؟ كيف تكون املعادلة ؟؟هذه الرمسة و التفصي
 ..  فصيل جهادي يصنفه الكفار أعداء الملة معتدال بل ويدعمونه

حنن اليهمنا هنا من يدفن رأسه يف الرمال أو من أجر عقله لغريه أو من شابه احلمري حنن 
 خناطب العقالء هنا األحرار

 
إلفشاهلا بل وتتآمر كيف تدعم السعودية الثورة يف سوريا وهي ضد مجيع الثورات وتسعى 

 عليها وأين تغريدات العويد وأمثاله عن رابعة ؟؟
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 أمل تغرد عن رابعة و ما حصل فيها يا شيخ عصام ؟!
 لدينا صورة لتغريدة يصف فيها العويد حكامه بأهنم قتلة ألجل ماحصل يف رابعة

لى اهلل الشيخ عصام يقول : ال فرق ، بشار ، السيسي ، الداعمون ، إذا كان الرسول ص
 و حاطط هاشتاج رابعة العدوية  عليه و سلم لعن يف اخلمر عشرة فماذا يقال يف القتل ؟

أحد اإلخوة دخل و قال يا شيخ سؤال : الذي دعم السيسي باملال هل يعترب قاتال أيضا؟ 
يعني حكومة الخليج من عصام قال : ال شك بأنه شريك يف القتل . قال له السائل : 

 لشيخ عصام : نعم .قال ا؟  القتلة
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يا سالم ، يا سالم عليك و على صراحتك يا شيخ عصام ، يعين أنا اآلن بني تزكيتك ألبو 
مارية الذي يكفر آل سعود و آل سلول و يكفر من يواليهم و بني قولك أهنم قتلة و سيأتينا 

 أيضا مرة أخرى ال ام يب سي اليت تدعم الكفر ، سبحان اهلل ،
 بو عويد ا، ألهنا ثالث طامات عندك اليوم يا  طيب ، سنأيت هلا

   ؟ طيب ، كيف قلت السعودية تدعم الثورة يف سوريا و هي ضد كل الثورات
هؤالء الذين تدعمهم الدولة السعودية ال شك عند من له أدىن مسكة عقل عمالء خونة أو 

إلبقاء على مغرر هبم لغفلتهم ألجل تنفيذ خمطط كفري لضرب اإلسالم احلق يف املنطقة وا
اإلسالم السعودي األمريكي الداعم للكفر واإلحلاد والفجور يف اإلم يب سي وحنوها على حد 

 تعبري العويد نفسه .
 طيب نعرج سريعا على من بقي 

طبعا السكران خرج من اجلماعات املقاتلة يف الشام و دخل معنا يف محا  ، فنحن لن نطيل 
 و كل ما يقال هنا يقال هناك . يف القصة كثريا ألن املوضوع متشابه

 : بالنسبة لحماس والدولةسنعرج سريعا 
 ما الذي حصل من محا  جتاه الدولة حىت أخذت الدولة هذا املوقف ؟

http://www.albawabhnews.com/1267418 
عد مطالبة "هنية" إيران .. انتبهوا جيدا مطالبة فالدولة ما دقت طبول احلرب على محا  إال ب

 هنية إيران ..بقتال الدولة يف الريموك.. 
 اكتبوا الرابط هذا عندكم يف قوقل و سيأتيكم الرابط 

-http://www.almayadeen.net/ar/news/palestine
,Dh3pGq10,G86KZAKr3cgrوسورية-إيران-عن-غىن-ال-/هنية-

 بأجسادنا-مصر-وسنحمي
كما أكد امساعيل هنية أن "الفلسطينيني سيحمون أمن مصر بأجسادهم وأنه ال غىن 

  -سوريا ختيلوا ، اليت تدك املسلمني بالقنابل املتفجرة ليل هنار  – للفلسطينيني عن سورية
  وإيران وقطر والسعودية وكل من يدعم فلسطني".

 يف املوضوع يعين . لةهذه تصريحات هنية ألن قضية المواالة هذه كلها داخ

http://www.albawabhnews.com/1267418
http://www.albawabhnews.com/1267418
http://www.almayadeen.net/ar/news/palestine-r,Dh3pGq10,G86KZAKr3cg/هنية-لا-غنى-عن-إيران-وسورية-وسنحمي-مصر-بأجسادنا
http://www.almayadeen.net/ar/news/palestine-r,Dh3pGq10,G86KZAKr3cg/هنية-لا-غنى-عن-إيران-وسورية-وسنحمي-مصر-بأجسادنا
http://www.almayadeen.net/ar/news/palestine-r,Dh3pGq10,G86KZAKr3cg/هنية-لا-غنى-عن-إيران-وسورية-وسنحمي-مصر-بأجسادنا
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 https://www.youm7.com/story/2015/7/20غزة-/تفجريات-
Vg--#.2272017ىف/-داعش-وعناصر-محا -بني-الصراع-تشعل-ةاألخري 

hPlYrIU 
عندنا أيضا قد كشف بيان لتجمع أهاىل املعتقلني السلفيني ىف سجون حركة محا  عن 
جتاوزات ال أخالقية قامت هبا عناصر مسلحة من احلركة ضد السلفيني "املؤيدين للدولة ىف 

 قطاع غزة.
تشنها  قال األهايل، يف البيان الذى محل عنوان" مؤامرة واضحة...محلة اعتقاالت شرسة

سلطات محا  حبق "اجملاهدين السلفيني" ، يقولون : بعد ساعات من مسرحية التفجريات 
أقدمت على اقتحام ومدامهة منازل  -مدعومة بعناصر من القسام-املفتعلة، إن محا  

واعتقال العديد من أبناء اجلماعة السلفية من "الدعاة واجملاهدين"، وأكد األهايل أن هذه 
ظاملة مل تتوقف منذ جرمية "هدم محا  ملسجد املتحابني"   تعرفون قضية هدم االعتقاالت ال

محا  ملسجد املتحابني بدير البلح وسط قطاع غزة، وكشف البيان عن جرائم ال أخالقية مت 
ارتكاهبا يف محلة االعتقاالت األخرية اليت قامت هبا حركة محا  متاثل ما يقوم به العدو 

 يف الضفة الغربية وما تقوم به السلطة هناك من اعتقاالت سياسية.اإلسرائيلي ضد األهايل 
طبعا هذا لكي نبني أن املوضوع به صراع بغض النظر من الذي أحدث هذه الفتنة أو كيف 
حدثت أو ماذا اجتهدت محا  او ما اجتهدت ، املهم أن الدولة مل تأت من فراغ إذا كان 

 بدأت األن مبا حصل و مبا ذكرناه .  بينها و بني محا  صدام ألن محا  هي اليت

 

https://www.youm7.com/story/2015/7/20/تفجيرات-غزة-الأخيرة-تشعل-الصراع-بين-حماس-وعناصر-داعش-فى/2272017#.Vg--hPlYrIU
https://www.youm7.com/story/2015/7/20/تفجيرات-غزة-الأخيرة-تشعل-الصراع-بين-حماس-وعناصر-داعش-فى/2272017#.Vg--hPlYrIU
https://www.youm7.com/story/2015/7/20/تفجيرات-غزة-الأخيرة-تشعل-الصراع-بين-حماس-وعناصر-داعش-فى/2272017#.Vg--hPlYrIU
https://www.youm7.com/story/2015/7/20/تفجيرات-غزة-الأخيرة-تشعل-الصراع-بين-حماس-وعناصر-داعش-فى/2272017#.Vg--hPlYrIU
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https://www.youm7.com/story/2015/5/3 مسجًدا-هتدم-/محا-
 2166874إنذار/-سابق-دون-غزة-ىف-السلفى-للتيار

 
 :الدولة و طالبانطيب ، بالنسبة لطالبان ، 

يعة للدولة يف أفغانستان املال عبد الرؤوف كاظم فقد اعتقلت حركة طالبان زعيم اجلماعة املبا
شخصا من مؤيديه يف منطقة كاجاكي بإقليم هلمند جنوب أفغانستان. وذكر  45و معه 

املوقع الناشر للخرب أن "عبد الرؤوف كاظم ومؤيديه ينتظرون حكم طالبان عليهم بعد أن 
ى بإمارة أفغانستان وجهت اليهم احلركة هناك هتمة التورط بأنشطة معادية ملا يسم

 اإلسالمية".
http://ar.farsnews.com/middle_east/news/1393111100030

4 
أيضا يقولون وفيما َخص املوقف األمريكي فقد بدأ يتغري عندما صرح القائد العسكري 
األعلى يف أفغانستان بأن الرئيس باراك أوباما يعيد النظر يف خطة االنسحاب من أفغانستان، 

 هناك « الدولة»أشارت إىل تغلغل الفت ل  بعد كثرة التقارير اليت
وإيران « طالبان»واملسؤولني األفغان عن حتالف مستجد بني « طالبان»كما أكدت تقارير 

هذا كالم من جهات ال عالقة هلا بالدولة االسالمية و إمنا جهات حمايدة ، «. الدولة»ضد 
أنه مسألة وقت قبل أن يتوسع وأكد مسؤولون يف كابل أن هذا التحالف أصبح واقًعا اليوم، و 

 مع انضمام جهات فاعلة إقليمية ومن خارج اإلقليم. 
 هي القوة الوحيدة اليت لباكستان عالقة تارخيية هبا « طالبان»و إن حركة 

وأيضا « الدولة»حياربان « القاعدة»و« طالبان»و ذكر املوقع الذي نشر التقرير أن كون 
ر اجلديد إليران، يثري الرغبة يف معرفة من سيأخذ املبادرة يف الواليات املتحدة، إضافة إىل الدو 

 تشكيل وقيادة التحالف اجلديد
ticle/464556https://aawsat.com/home/arطالبان»احلسيين/-/هدى»-

 «داعش»-ملواجهة-جديدة-بتحالفات-«اجلهاد»-تستأنف
 

https://www.youm7.com/story/2015/5/3/حماس-تهدم-مسجدًا-للتيار-السلفى-فى-غزة-دون-سابق-إنذار/2166874
https://www.youm7.com/story/2015/5/3/حماس-تهدم-مسجدًا-للتيار-السلفى-فى-غزة-دون-سابق-إنذار/2166874
http://ar.farsnews.com/middle_east/news/13931111000304
http://ar.farsnews.com/middle_east/news/13931111000304
https://aawsat.com/home/article/464556/هدى-الحسيني/
https://aawsat.com/home/article/464556/هدى-الحسيني/
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إذن نفس االتهامات... التآمر على دولة اإلسالم وإعالن الحرب عليها بالتواطؤ مع 
من خونة العرب والعجم وهو ما يعود بنا إىل املربع  الملة من الصليبيين وحلفائهم أعداء

 رتضنا حصول التكفري .األول لو اف
ونعود فنقول على فرض التسليم بكل ما مل يثبت فاملسألة مسألة اجتهاد يف التنزيل وال عالقة 

 له بأصول اخلوارج كما قررناه مرارا 
، هناك  نحن ال نتكلم في الحكم على الفصائلأعيد لإلخوة حىت ال نتشعب كثريا ، 

ش ألن هذا تواترت فضائحه ، أما بقية الفصائل أنا  قررنا و حكمنا عليهم أمثال زهران علو 
، اللوث الذي هو  ما تعرضنا له من كالم حولهم إنما هو إلنثارة كما قلنا اللوثمثال و 

مظنة ما ذهبت إليه الدولة ، لو فرضنا أن هذا الشيء غري صحيح فال تالم الدولة ألن هناك 
 لوث .

هبا يف أول اللقاء وهي موضوع النقل من جملة  اليت وعدنا للنقطة الرابعةطيب ، حنن سننتقل 
 دابق و هو الذي بين عليه عمدة كالم السكران و كثري غريه ، فأقول : 

أنا أتعجب من فهم السكران وغريه عندما ينقل عن اجمللة أنه هكذا منصف ، يعين هو 
ري مصادرها عندما ينقل من اجمللة يعتقد أنه منصف وأنه يلتزم بطلب الدولة عدم األخذ من غ

الرمسية وأنا أقول له و هلم منذ مىت كانت جملة تصدر يف دولة مصدرا رمسيا ملعرفة منهج الدولة 
بأي عقل يمكن أن تحمل الدولة دالالت ألفاظ كتبها كتاب في وعقيدهتا وسياساهتا و 

 أو جملة أو كتاب صدر يف هذه الدولة ؟ جريدة
 ال أدري ما املنطق الذي يستندون إليه ..

الدولة كأي دولة هبا جمالت ومطويات دعوية وقنوات إعالمية وإذاعة إخبارية وال حيسب 
 على الدولة رمسيا إال ما يصدر بامسها 

فإذا نشرت جملة دابق أو جملة قسطنطينية أو أي جملة أخرى يف الدولة بيانا صادرا من الدولة 
ف املتبع يف بيانات الدول و أما فحيهال بذلك و نؤاخذ الدولة مبا يف هذا البيان حسب العر 

مقاالت يكتبها كتاب يعربون عن رأيهم و وجهات نظرهم فال تؤاخذ به الدولة إال باعتبارها 
متثل منهاج النبوة األكمل فنطالبها بتوجيه الكتاب و تنبيههم على ما ال يقبل فيه االجتهاد 

 .واخلالف 
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ل كل ماينشر فيها من مقاالت يمثل هو يكفي أن منثل هلذا بأي جملة تصدر يف أي بلد ، 
؟؟؟ ما هذه البالهة ؟؟ اجلريدة الواحدة أو اجمللة قد ينشر فيها مقال وجهة نظر الدولة 

لكاتب ما و ينشر يف نفس العدد و يف نفس اجلريدة مقال مضاد متاما فأيهما ميثل وجهة 
 نظر الدولة ؟؟

لوجود مقاالت  بكفر حكومة السعوديةأللزمناه و لو أردنا إحراج العويد و من على شاكلته 
يف اجملالت و الصحف السعودية هبا من الكفر و اإلحلاد ما اهلل به عليم و قد شهد العويد 
على وجود ذلك يف قناة ال إم يب سي و شهد على آل سعود بدعمها و مع ذلك يأنف من 

 ... الشهادة على زهامير و أوالده بالكفر و الردة لدعمهم الكفر و اإلحلاد
و ال يعرف أن اخلليفة البغدادي أيده اهلل زار مقر إصدار جملة دابق و ال صرح بدعمها و ال 
مبتابعتها كما فعل سلمان مبجموعة اإلم يب سي اليت زارها بصحبة املذيعات الفاجرات دون 

جهل حياء من اهلل وأعلن تأييده ودعمه ومتابعته التامة هلا مث ينبهه العويد ويقول له إن أبا 
 اليرضى مبا ينشر فيها فإذا به الحيرك ساكنا .

 طبعا فيديو الزيارة يا إخوة موجود على الشبكة و منشور 
https://www.youtube.com/watch?v=EN0gU8ejNQY 

و كذلك فيديو إنكار العويد على ما هو موجود فيها من الكفر و اإلحلاد بالتصريح هكذا 
 موجود أيضا

https://www.youtube.com/watch?v=mFEwRg5Cf1k 
https://www.dailymotion.com/video/x2v2wvn 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EN0gU8ejNQY
https://www.youtube.com/watch?v=EN0gU8ejNQY
https://www.youtube.com/watch?v=mFEwRg5Cf1k
https://www.youtube.com/watch?v=mFEwRg5Cf1k
https://www.dailymotion.com/video/x2v2wvn
https://www.dailymotion.com/video/x2v2wvn
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 2015 مايو 22طيب ، لدينا بالفيديو أيضا بتاريخ 
، رئيس اهليئة العاملية لتدبُّر القرآن الكرمي، وعضو اهليئة ر بن سليمان العمرالدكتور ناص

الكفريات “ختصصت يف ” الرياض“العليا لرابطة علماء املسلمني يقول : إن صحيفة 
الكفريات “تخصصت في ” الرياض“يقول صحيفة ، امسعوا يا إخوة كالم ثقيل ، ”الصرحية

 منحرفني و منحرفات ، و جيب معاقبتها العقاب الرادع و مجعت كتاباً و كاتبات  ”الصريحة
عامًا عندما تعرضت الصحيفة ذاهتا لوزير  30وأضاف العمر إن ما حدث قبل ثالثني 

رغم تعرضها هلل عز و   –حىت اآلن  –اإلعالم  ، وما وجدته من عقوبة سريعة ، بينما ترتك 
يف مقاالهتا ” ة آل الشيخ حص“ جل ، حبسب قوله . وأوضح أن عدم تأديب الكاتبة 

عدة الزوجة “الكفرية السابقة ؛ أدى هبا إىل كتابة مقاهلا األخري الذي تعرضت فيه إىل 
 ”.الشرعية

من خادم احلرمني الشريفني )أي خائن احلرمني  النا  ينتظرون موقفًا حازماً “و تابع : 
لن يوجد أي موقف  و طبعا) الشريفني ، و ويل عهده ، و ويل ويل عهده ، حول ما كتب ، 

حول ما ُكتب  ( حازم ألهنم هم الذين يدعمون هذا الكفر و هذا الفجور ، هذه خطتهم 
كما حدث عندما صفع مسؤول أحد املصورين ، و ما وجده من عقاب سريع و حاسم 

يف من سب اهلل تعاىل و رسوله  مشددًا على ضرورة إقامة حد الردة” خالل ساعات 
 هذا الشيخ ناصر العمر. ”. ء السفهاءحىت يتأدب هؤال“الكرمي؛ 

https://www.youtube.com/watch?v=A8EdCzUtV1s&feat
ure=youtu.be 

 
و هي صحيفة أخرى ، يعين  الشيخ ابن باز من صحيفة عكاظطيب ، مر معنا موقف 

 ؟  ماذا جتي دابق و ما دابق يف الزمحة  ، الزمحة هذه أين تذهب دابق و القسطنطينية
الشيخ ابن باز يقول يف صحيفة عكاظ : لقد دهشت هلذا املقال الشنيع ، و استغربت جّدا 
صدور ذلك يف مهبط الوحي و حتت مسع وبصر دولة إسالمية حتكم الشريعة و تدعو إليها 

، و عجبت كثريا ) رمحك اهلل يا شيخنا ( من جرأة القائمني على هذه اجلريدة  -زعمًا  –
بكتاب اهلل وسنة  لمقال الذي هو غاية في الكفر و الضالل و االستهزاءهذا احىت نشروا 

https://www.youtube.com/watch?v=A8EdCzUtV1s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A8EdCzUtV1s&feature=youtu.be
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رسوله صلى اهلل عليه وسلم و الطعن فيهما ، يقول : و ليس هذا ببدع من القائمني على 
صحيفة عكاظ ؛ فقد عرفت بنشر املقاالت الداعية إىل الفساد و اإلحلاد و الضرر العظيم 

ى علماء اإلسالم و االستطالة يف أعراضهم و الكذب على اجملتمع ، كما عرفت باحلقد عل
، فلهذا  ليس لدى القائمين عليها وازع إيماني , و لم تردع بوازع سلطانيعليهم ؛ ألنه 

أقَدمت على ما أقدمت عليه من الكفر و الضالل يف هذا املقال الذي ال يقوله و ال ينشره 
ينشره من حيرتم كتاب اهلل و سنة نبيه صلى من يؤمن باهلل و اليوم اآلخر ، و ال يقوله و ال 

 اهلل عليه وسلم . 
 

أنت و من لف لفيفك أن الدولة  -يا شيخ عصام  –طيب ، فإذا كنت ترى يا عويد 
فاحكم على حكومتك بما حكم تتحمل كل ما يكتبه الكتاب يف اجملالت اليت تصدر فيها 

 و كتاهبما.  يدتينبه الشيخ ابن باز و الشيخ ناصر العمر على هاتين الجر 
 

و مع دفعنا مقياسك الخاطئ أنت و السكران و كل من يحتج بمقال في مجلة 
صدرت في الدولة فإننا قد فندنا كل ما توصلتم إليه استنادا لتلك المقتطفات من 

 المجلة و تبين خطؤكم في الفهم و خللكم في االستشهاد و الحمد هلل رب العالمين .
 

 اهلل حول شبهة يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان  و لقاؤنا القادم بإذن
 

 و صلى اهلل على نبينا حممد و على آله و صحبه و سلم .
 
 
  
 


