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 بـــسم اللــه الرمحــــن الرحيــــم
مد ال د ل ه ده ونسرعينه ونسرغفره ونعوب لل من شرور أنفسنا 
وسيئات أع النا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، 

ال شريك له، وأشهد أد دمحما عبده وأشهد اد المله مال هللا وحده 
ُرْم  ورسوله.ََ  أَيـََها الَِّييَن ََمُنوا اتـَُّقوا الََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ  ِمالَّ َوأَنـْ

).َيَـأَيـََها النَّاُس اتـَُّقوْا رَبَُّكُم الَِّيى ١٠٢-ُمْسِلُ وَد﴾ (َل ع راد
ُهَ ا رَِجاًال َكِثرياً َخَلَقُكْم مِّن نـَّْفٍس َوِحَدٍة َوَخلَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ َق ِمنـْ

َوِنَسًَل َواتـَُّقوْا الََّ الَِّيى َتَسََلُلوَد ِبِه َواالْْرَحاَم ِمدَّ الََّ َكاَد َعَلْيُكْم 
).َيَيـََها الَِّييَن َلاَمُنوْا اتـَُّقوْا الََّ َوُقوُلوْا قـَْوالً ١-رَِقيباً ﴾ (النسال

) ُيْلِلْ  َلُكْم َأْعَ ـاَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُبنُوَبُكْم َوَمن يُِطِ  الََّ ٧١ًا (َسِديد
).أمابعد: فإد ٧٢-(األحزاب َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظي اً ﴾

أصدق الديث كراب هللا وخري اهلدي هدي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص،وشر األمور 
ة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف حمدهتا فإد كل حمدثة بدع

نسأل هللا العظيم رب العرش العظيم؛ أد جيعلنا من عباده النار.وبعد:
جلت  -اللالني املرقني اليين ينالود رمحره وفضله وجنره.ونسأله 
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أد يعاملنا ويرجاوز عنا يوم القيامة برمحره وفضله، ال بعدله  -قدرته 
والسنة، وأقوال أئ ة أهل  الكرابعليه سنأخي ما دل .. اللهم َمني.
معىن اإلسالم وضده والطاغوت.ودليل كفر هيه  عنالسنة واجل اعة؛

املدارس األجنبية،اليت يدرس فيها الكفر ت و الشركيات، وهي 
وليس كل من  املدارس اليت أتت با اليهود والنلارى من بالدمها.
وال نقرل أحدا ،قال ال مله مال هللا يكود مسل ا، م  أنه يشرب لل

وال نكفر أحدا مال من كفره هللا تعاىل يف كرابه مال من قرله هللا.
مراتب دين مراتب،و سبحانه وتعاىل: أوال: ما معىن اإلسالم؟ واإلسالم 

ثالث: اإلسالم واإلمياد واإلحساد ، وكل واحد منها مبا أطلق مشل  اإلسالم 
، واالنقياد له للطاعة ، واخللوص  معناه االسرسالم ل للروحيدوأما  الدين كله.

من الشرب ، قال هللا تعاىل : و َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا ََِّّْن َأْسَلَم َوْجَهُه ِلَِّ } ، وقال 
تعاىل : و َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِمَىل الَِّ َوُهَو ُحمِْسن  فـََقِد اْسَرْ َسَك ِلْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى } ، 

ِر اْلُ ْخِبِرَني } .وقال تعاىل :  َلُه َأْسِلُ وا َوَبشِّ الدليل على و و فَِإَهلُُكْم ِمَله  َواِحد  فـَ
ْسَالُم } ،  مشوله الدين كله عند اإلطالق يَن ِعْنَد الَِّ اْإلِ قال هللا تعاىل : و ِمدَّ الدِّ

) ، وقال ملسو هيلع هللا ىلص : ١( »بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا ك ا بدأ « وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص : 
 ) . وغري بلك كثري .٢» (أفضل اإلسالم ممياد لل « 

_________ 
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) ، وابن ماجه (  ٢٦٢٩) ، والرتميي (  ٢٣٢) رواه مسلم ( اإلمياد / ١(
 ) ، وغريهم . ٣٩٨٧،  ٣٩٨٦

ى هللا سئل رسول هللا صل« ) رواه مسلم من حديث أيب هريرة � ، قال : ٢(
) ،  ١٣٥اإلمياد » . ( عليه وسلم أي األع ال أفضل ؟ قال : ممياد لل . . 

) من حديث ع رو بن  ١٢٧/  ١١) ، وعبد الرزاق (  ١١٤/  ٤ورواه أمحد ( 
 عربة .

الدليل على تعريفه لألركاد اخل سة عند ،و اخل سة عند الرفليل هأركانو 
اإلسالم أد تشهد « قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث سؤال جربيل م ه عن الدين :  ،الرفليل

أد ال مله مال هللا وأد دمحما رسول هللا ، وتقيم اللالة ، وتؤيت الزكاة ، وتلوم 
بين « ) ، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : ١» (رمضاد ، وحتج البيت مد اسرطعت مليه سبيال 

) ، فيكر هيه غري أنه قدم الج على صوم رمضاد ٢» (اإلسالم على مخس 
 وكالمها يف اللحيحني .

_________ 
 ) ، وغريمها . ٥،  ١) ، ومسلم ( اإلمياد /  ٤٧٧٧،  ٥٠) رواه البخاري ( ١(
 ) ، وغريمها . ١٩) ، ومسلم ( اإلمياد /  ٤٥١٤) رواه البخاري ( ٢(

): _ " الركفري ٥ل السبكي(ويقو هنيا: معىن ضد اإلسالم أي الكفر والركفري، 
حكم شرعي سببه جحد الربوبية، أو الوحدانية، أو الرسالة، أو قول، أو فعل 

َوُهَو ِيف َمْعَىن اْلُكْفِر ِبَيِلَك ، ِألَدَّ  . "نه كفر ومد مل يكن جحداً حكم الشار  ب



 رسالة معىن اإلسالم وضده والطاغوت واملدارس الغربية.

 

 
5 

 

ميَاَد ِلللَّْفِظ ِبَال َمْعًىن ُهَو ِمْن ِجْنِس ِمميَاِد َأْهِل  اْلِكَراِب ، َكَ ا قَاَل تـََعاَىل : و اْإلِ
ُلوا الرـَّْورَاَة مثَُّ َملْ َحيِْ ُلوَها َكَ َثِل الَِْ اِر َحيِْ ُل َأْسَفارًا } ( ) . َوقَاَل ٢َمَثُل الَِّييَن محُِّ

َيوَد َال يـَْعَلُ وَد اْلِكَراَب ِمالَّ َأَماِينَّ } ( ُهْم أُمِّ  ِتَالَوًة ِمْن ) َأْي : ِمالَّ ٣تـََعاَىل : و َوِمنـْ
َغْريِ فـَْهِم َمْعَناُه . َوَلْيَس َهَيا َكاْلُ ْؤِمِن الَِّيي َفِهَم َما َفِهَم ِمَن اْلُقْرَِد فـََعِ َل ِبِه ، 
َواْشرَـَبَه َعَلْيِه بـَْعُضُه فـَوََكَل ِعْلَ ُه ِمَىل الَِّ ، َكَ ا َأَمَرُه النَِّيبَ َصلَّى الَّ َعَلْيِه َوَسلََّم 

، » " َفَ ا َعَرفْـُرْم ِمْنُه فَاْعَ ُلوا ِبِه ، َوَما َجِهْلُرْم ِمْنُه فـَُرَدوُه ِمَىل َعاِلِ ِه « َقْوِلِه : بِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم .قـَْولُُه : ( َوِديُن الَِّ ِيف اْألَْرِض َوالسََّ اِل  فَاْمرَـَثَل َما َأَمَر ِبِه َصلَّى الَّ

ْسَالُم } (َواِحد  ، َوُهَو ِديُن ا يَن ِعْنَد الَِّ اْإلِ ُ تـََعاَىل : و ِمدَّ الدِّ ْسَالِم ، قَاَل الَّ ) ١ْإلِ
ْسَالَم ِديًنا } ( ) .َوُهَو بـَْنيَ [اْلُغُلوِّ َو] ٢. َوقَاَل تـََعاَىل : و َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ
َ ِس ) .الرـَّْقِلِري ، َوبـَْنيَ الرَّْشِبيِه َوالرـَّْعِطيِل ، َوبـَْنيَ اجلَْْربِ    َواْلَقَدِر ، َوبـَْنيَ اْألَْمِن َواْإلِ

_________ 
 . ١٩) َِل ِعْ َراَد : ١(
 . ٣) اْلَ اِئَدِة : ٢(

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ُ َعْنُه ، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى الَّ َرَة َرِضَي الَّ : ثـََبَت ِيف اللَِّحيِ  َعْن َأِيب ُهَريـْ
َر » . َمَعاِشَر اْألَْنِبَياِل ِدينُـَنا َواِحد   ِم�َّ « َأنَُّه قَاَل :  َرِغ َغيـْ َوقـَْولُُه تـََعاَىل : و َوَمْن يـَبـْ

ْسَالِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه } ( َعاْم ِيف ُكلِّ َزَماٍد ، َوَلِكنَّ الشََّراِئَ  تـَرَـنَـوَُّ  ،   -) ١اْإلِ
َهاًجا } (َكَ ا قَاَل تـََعاَىل : و ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنْ   ) .٢ُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ

_________ 
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 . ٨٥) َِل ِعْ َراَد : ١(
 . ٤٨) اْلَ اِئَدِة : ٢(

 ،ما ينايف الروحيد ويضادهوانظروا أيها الناس 
 أّد أول ما فرض هللا على ابن َدم الكفر للطاغوت واإلمياد لل ،  -١

أُمٍَّة َرُسوًال َأِد ُاْعُبُدوا الََّ َواْجَرِنُبوا الطَّاُغوَت ك ا قال تعاىل: و َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكلِّ 
وأّما معىن اإلمياد لل أد تعرقد أّد هللا هو اإلله املعبود وحده دود  ) .١} (

سواه. وصلمج عي  أنوا  العبادة كلها ل. وتنفيها عن كل معبود سواه ،وحتب 
عاديهم. وهيه مّلة مبراهيم اليت أهل اإلخالص وتواليهم. وتبغض أهل الشرب وت

سفه نفسه َمن رغب عنها. وهيه هي األسوة اليت أخرب هللا با يف قوله تعاىل : و 
ُل منكم  قد كانت لكم أسوة حسنة يف مبراهيم واليين معه مب قالوا لقومهم مّ� بَُر

ًا حىت وَّّا تعبدود من دود هللا كفر� بكم وبدا بيننا وبينكم العدواة والبغضال أبد
 تؤمنوا لل وحده } .

 معىن الطاغوت : كل ما ُعبد من دود هللا وهو راٍض. -٢
صفة الكفر للطاغوت : أد تعرقد بطالد عبادة غري هللا تعاىل وترتكها  -٣

 وتبغضها، وتكفِّر أهلها وتعاديهم.
الشرب ضد الروحيد، فالروحيد هو مفراد هللا تعاىل للعبادة، والشرب هو  -٤

 حدى العبادات لغري هللا تعاىل، مثل أد يدعو غري هللا، أو يسجد لغري هللا.صرف م
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الشرب أكرب الينوب وأعظ ها، لقوله تعاىل: و ِمدَّ الََّ َال يـَْغِفُر َأْد ُيْشَرَب ِبِه  -٥
) .والشرب يبطل عي  الطاعات، ويوجب ٢َويـَْغِفُر َما ُدوَد َبِلَك ِلَ ْن َيَشاُل } (

نار وعدم دخول اجلنة، ك ا قال تعاىل: و َبِلَك ُهَدى الَِّ يـَْهِدي ِبِه اخللود يف ال
ُهْم َما َكانُوا يـَْعَ ُلوَد } ( ) .وقال تعاىل: ٣َمْن َيَشاُل ِمْن ِعَباِدِه َوَلْو َأْشرَُكوا َلَِبَط َعنـْ

ُ َعَلْيِه اْجلَنََّة   ) .٤َوَمْأَواُه النَّاُر } (و ِمنَُّه َمْن ُيْشِرْب ِللَِّ فـََقْد َحرََّم الَّ
_________ 

 .٣٦) سورة النحل َية: ١(
 . ٤٨) سورة النسال َية: ٢(
 .٨٨) سورة األنعام َية: ٣(
 .٧٢) سورة املائدة َية: ٤(
الكفر ينايف الروحيد، فالكفر أقوال وأع ال صرج فاعلها عن الروحيد  -٦

د، أو الرسول ك ا واإلمياد.ومثال الكفر: االسرهزال لل تعاىل، أو  َ ت القَر
ُرْم َتْسرَـْهزُِئوَد }و َال تـَْعَرِيُروا َقْد َكَفْرُمتْ  قال تعاىل : و ُقْل َأِللَِّ َوََ تِِه َوَرُسوِلِه ُكنـْ

 ) .١بـَْعَد ِمميَاِنُكْم } (
النفاق ينايف الروحيد، فالنفاق: أد يظهر للناس الروحيد واإلمياد ويبطن يف  -٧

الكفر.ومثال النفاق: أد يظهر بلسانه اإلمياد لل ويبطن الكفر ك ا قلبه الشرب و 
) ٢قال تعاىل: و َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل ََمنَّا ِللَِّ َوِلْليَـْوِم اْآلِخِر َوَما ُهْم ِمبُْؤِمِنَني } (

 .أي يقولود بلسنرهم َمنا لل وما هم مبؤمنني حقيقة يف قلوبم.
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_________ 
 .٦٦،  ٦٥سورة الروبة َية:) ١(
 .٨) سورة البقرة َية: ٢(

ُه ِمْن َمْعُبوٍد  َمْعَىن الطَّاُغوتِ قَاَل اْبُن اْلَقيِِّم ـ َرِمحَُه هللاُ تـََعاَىل:  َما َجتَاَوَز ِبِه اْلَعْبُد َحدَّ

ُبوٍ  َأْو ُمطَاٍ . َوالطََّواِغيُت َكِثريُوَد َوُرُؤوُسُهْم َمخَْسة : ِمْبلِ  يُس َلَعَنُه هللاُ، َوَمْن َأْو َمرـْ

ًئا ِمْن ِعْلِم  ُعِبَد َوُهَو رَاٍض، َوَمْن َدَعا النَّاَس ِمَىل ِعَباَدِة نـَْفِسِه، َوَمْن ادََّعى َشيـْ

يِن َقد  اْلَغْيِب، َوَمْن َحَكَم ِبَغْريِ َما َأنـَْزَل هللاُ؛ َوالدَّلِيُل قـَْولُُه تـََعاَىل: ؟ َال ِمْكَراَه ِيف الدِّ

نيََّ الَرْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَ ْن َيْكُفْر ِللطَّاُغوِت َويـُْؤِمن ِللِّ فـََقِد اْسَرْ َسَك ِلْلُعْرَوِة تـَّبَـ 

ي   َعِليم  ؟ [البقرة:  َقَى َال انِفَلاَم َهلَا َواّلُ مسَِ ]. َوَهَيا ُهَو َمْعَىن ال اله ِمال ٢٥٦اْلُوثـْ

ْمِر اِإلْسالِم، َوَعُ وُدُه اللَّالُة، َوِبْرَوُة َسَناِمِه اجلَِْهاُد ِيف هللاُ، َوِيف اْلَِديِث: ( رَْأُس األَ 

وعلى هيا  َسِبيِل ِهللا).َوهللاُ َأْعَلُم. َوَصلَّى هللاُ َعَلى ُحمَ ٍَّد َوعلى اله َوَصْحِبِه َوَسلََّم.

في قونينهم الوضعية المسماة نجيريا  وانظروا ماقالت طغاة
األولى  رقماألولى،  تيشون) في قانون كوسب(

الملعونة.  كل  قانونوالثانية والثالثة، قالت هذه ال
كمازعمت لعنها هللا ،كتاب غير (كوستيشون) باطلة  
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حتى  قالت أي كتاب خالفت (كوستيشون) يقتل أهل 
هذا الكتاب. ولذالك قد كتبوا إلينا طغاة نجيريا من قبل 

في (ميدغوري)  حيدتوال ناس إلىلندعوااا نكحين 
وغيرها من بالد نيجريا حتى قالت طغاة نجيريا في 

رسالتها التي أرسلتها إلينا هذه الدعوة التي كنتم 
 ،ألنها تحرم حرمةعليهاالبدأن تتركوها

قد لطغاة.وكوستيشون). ثم أيضا  تحرم حرمة ا(
يزعمونهاو حرمت التي نونهم اقخالفت (كوستيشون)

إلينا من يزعم  هذا كتبوعلينا الدعوة بأي وسيلة،
. ولذالك أقول على ما قال هللا ورسوله كل أنه مسلم

هو كافر يدوم في النار من مات على هذا النظام و
َأْد وِمدَّ الََّ ال يـَْغِفُر . والدليل قوله تعالى شاء أم أبى

ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَد َبِلَك ِلَ ْن َيَشاُل َوَمْن ُيْشِرْب ِللَِّ فَـَقْد  ُيْشَربَ 

]، وصرن بد من أشرب لل ٤/١١٦َضلَّ َضالًال بَِعيدًا} [

فاجلنة عليه حرام ومأواه النار بقوله: وِمنَُّه َمْن ُيْشِرْب ِللَِّ فَـَقْد 
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ُ َعَلْيِه اْجلَنَّ  لدميقراطية ا .وانظرمايف]٥/٧٢ْأَواُه النَّاُر}[َة َومَ َحرََّم الَّ

علم أد أصل هيه اللفظة اخلبيثة (الدميقراطية)  ،كفريْ   م�ا ملة

؛ (دميوس) وتعين الشعب.. و (كراتوس) ريب...يو�ين وليس بع

وتعين الكم أو السلطة أو الرشري ... ومعىن هيا أد ترعة  

عب) أو (سلطة كل ة (الدميقراطية) الرفية هي: (حكم الش

الشعب) أو (تشري  الشعب).. وهيا هو أعظُم خلائمج 

من  ام�لها... ومن أجله يلهجود مبدحها، الدميقراطية عند أه

أخمج خلائمج الكفر والشرب والباطل اليي يناقض دين 

.                           اإلسالم وملََّة الروحيد أشدَّ املناقضة
اليت أتت با اليهود والنلارى من  ة،كفرية املدارس األجنبيهلثا:  

 ما يف ىلم كل من يريد أد يبحث عن الق،وليعررب،فلينظر بالدمها.

اليت أتت با اليهود والنلارى،سرجد أكثر ما  املدارس األجنبية،هيه 

 م  أ�م يرود أ�ا عل ا.يدرس فيها الطالب كفرا أكربا وشركا أكربا،
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الدنيا م�م عن  يةباملدارس الغر  يهمثال: أنظر عقائد أهل ه

ملىود  ا وجدت يف السنةم� بعض األقاويل، يقولود: يرقولود

ما  . هياة واحدةندقيقة،وثوثالث  ،سرة عشر وثالث ملىيود

يف فنهم املس اة ب  هيا ،ود)ب(سيسرني  فويني تري ملى يعنود

السََّ اَواِت  الَِّيي َخَلقَ  ِمدَّ رَبَُّكُم الَُّ وجيولوج )وهللا يقول  (

ٍم} ، مل يفلل هنا بلك، ولكنه فلله يف  َواْألَْرَض ِيف ِسرَِّة َأ َّ

اْألَْرَض  سورة "فللت" بقوله: وُقْل َأِمنَُّكْم لََرْكُفُروَد ِللَِّيي َخَلقَ 

ِيف يـَْوَمْنيِ َوَجتَْعُلوَد َلُه أَْنَداداً َبِلَك َرَب اْلَعاَلِ َني َوَجَعَل ِفيَها 

ٍم  َرَواِسيَ  َواتـََها ِيف َأْربـََعِة َأ َّ َر ِفيَها َأقـْ ِمْن فَـْوِقَها َوَلَرَب ِفيَها َوَقدَّ

َسَواًل ِللسَّائِِلَني مثَُّ اْسرَـَوى ِمَىل السََّ اِل َوِهَي ُدَخاد  فَـَقاَل َهلَا 

َنا طَائِِعَني فَـَقَضاُهنَّ  َسْبَ   َوِلْألَْرِض اْئِرَيا َطْوعاً َأْو َكْرهاً َقالََرا أَتـَيـْ

].١٢-٤١/٩َمسَاَواٍت ِيف يـَْوَمْنيِ َوَأْوَحى ِيف ُكلِّ َمسَاٍل َأْمَرَها} [  
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مث قال هللا تعاىل: أد الش س والق ر يسجداد لرب ا. وهم 
ْرَ�ُه َمَناِزَل  َواْلَقَ رَ ويقولود ال يسجداد. بعدما قال هللا تعاىل  َقدَّ

وَوالشَّْ ُس وقال تعاىل ]،٣٦/٣٩[َحىتَّ َعاَد َكاْلُعْرُجوِد اْلَقِدِمي} 
ْرَ�ُه َمَناِزَل  َجتِْري ِلُ ْسرَـَقرٍّ َهلَا َبِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم َواْلَقَ َر َقدَّ
َبِغي َهلَا َأْد ُتْدِرَب اْلَقَ َر  َحىتَّ َعاَد َكاْلُعْرُجوِد اْلَقِدِمي ال الشَّْ ُس يـَنـْ

-٣٦/٣٨اِر وَُكْل ِيف فَـَلٍك َيْسَبُحوَد} [النـَّهَ  َساِبقُ َوال اللَّْيُل 
حدثنا ( أبو نعيم ) حدثنا ( األع ش ) عن ( مبراهيم  ].٤٠

الري ي ) عن أبيه عن ( أيب بر ) � قال كنت م  النيب يف 
أين تغرب املسجد عند غروب الش س فقال   أل بر أتدري 

ىت تسجد قلت هللا ورسوله أعلم قال فإ�ا تيهب ح الش س
حتت العرش فيلك قوله تعاىل والش س جتري ملسرقر هلا بالك 

 .تقدير العزيز العليم
أيه الناس: مهل هيه املدارس الغربية، ما عندهم عقيدة 

د يف مدارسهم رقولو ي صحيحة،عن خلق األرض وقرارها،أل�م 
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 قَـَراراً َأمَّْن َجَعَل اْألَْرَض د األرض مرحرب بعدما قال تعاىل على أ
َهارًا َوَجَعَل َهلَا َرَواِسَي َوَجَعَل بـَْنيَ اْلَبْحَرْيِن َحاِجزًا  َوَجَعَل ِخالَهلَا أَنـْ
أَِمَله  َمَ  الَِّ َبْل َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعَلُ وَد َأمَّْن جيُِيُب اْلُ ْضَطرَّ ِمَبا َدَعاُه 

ُ  و قال تعاىل]. ٦٢-٢٧/٥٩اآلية[…} َوَيْكِشُف الَسولَ  والَّ
و  ].٦٤َوالسََّ اَل بَِناًل} [غافر: قَـَراراً ِيي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض الَّ 

َهاراً َوُسُبًال  قال تعاىل وَوَأْلَقى ِيف اْألَْرِض َرَواِسَي َأْد َمتِيَد ِبُكْم َوأَنـْ
 ].١٥َلَعلَُّكْم تـَْهَرُدوَد} [النحل:

هم يس و�ا(ليلوجي)  أد النطفة ليست فنأيضا: يف  درقولو ي و
كروس) بعدما قال هللا  مبيرة،يزع ود (بشي ل يس و�ا(ماي

وهللا يقول ينزل املطر وهكيا يف نزول املطر،تعاىل يف كرابه ميرة. 
َزَل ِمَن السََّ اِل َماًل فََأْحَيا ِبِه من الس ال ك ا قال تعاىل  ُ َأنـْ َوالَّ

لكنهم  ) ٦٥َيْسَ ُعوَد ( اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِتَا ِمدَّ ِيف َبِلَك َآليًَة ِلَقْومٍ 
َواتـََّقْوا َلَفَرْحَنا ُنواَوَلْو َأدَّ َأْهَل اْلُقَرى َمَ ويقولود خيرج من األرض.

تعاىل أد األرض هلا ملا قال و َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّ اِل َواألْرِض }
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وقالوا ال بداية بيه العقيدة،كفرا لربم،كيبوا بيه   بداية و�اية.
َوَقاُلوا ِمْد هَي ِمالَّ َحَياتُنا الَدنيا  ة للدنيا. مث كيبوا القيامة،�ايال و 

عن أهل املدارس الغربية،وقد تقولوا  ِمالَّ الدَّهُر . يـُْهِلُكنا، َوَما 
ْنَساَد ِمْن ُسالَلٍة النطفة كيل بعدما قال تعاىل:  وَوَلَقْد َخَلْقَنا اْألِ

 َعَلَقةً ِمْن ِطٍني مثَُّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة ِيف قَـَراٍر َمِكٍني مثَُّ َخَلْقَنا الَنْطَفَة 
َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُ ْضَغَة ِعظَاماً َفَكَسْوَ� اْلِعظَاَم 

ُ َأْحَسُن اْخلَاِلِقَني مثَُّ ِمنَُّكْم لَْ اً مثَُّ أَْنَشْأ�َ  ُه َخْلقاً ََخَر فَـرَـَباَرَب الَّ
َعُثوَد} [ -٢٣/١٢بـَْعَد َبِلَك َلَ يُِّروَد مثَُّ ِمنَُّكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة تـُبـْ

قال هللا سبحانه وتعاىل: ،واألرض مسواتوقد كيبوا عدد ].١٦
َ اَواِت َواألْرَض َكانـََرا رَتْـًقا فَـَفرَـْقَناُمهَا َأَوَملْ يـََر الَِّييَن َكَفُروا َأدَّ السَّ 

) َوَجَعْلَنا ِيف ٣٠َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَ ال ُكلَّ َشْيٍل َحيٍّ َأَفال يـُْؤِمُنوَد (
األْرِض َرَواِسَي َأد َمتِيَد ِبِْم َوَجَعْلَنا ِفيَها ِفَجاًجا ُسُبال َلَعلَُّهْم 

ًا َوُهْم َعْن ََ ِتَا ) َوَجَعْلَنا السَّ ٣١يـَْهَرُدوَد ( َ ال َسْقًفا حمَُّْفًو
) َوُهَو الَِّيي َخَلَق اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َوالشَّْ َس َواْلَقَ َر  ٣٢ُمْعِرُضوَد (
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دارس الغربية خيالفود املولكن أهل )٣٣ُكْل ِيف فَـَلٍك َيْسَبُحوَد (
يس و�ا يرقولود بايف فنهم هيا و  ،يف القرادالعقيدة وغريهاهيه 
هناب شيل يس و�ا (كاود أي فن الساب،تك )  ما ماسب(
بولس) حىت مثلوا مثال للس ال على  كاود تى  دأد ؤو  ،بول تى

م عقيدة أخرى وهلتعاىل هللا عن بالك علوا كبريا. أ�ا واحدة.
أد هللا سبحانه وتعاىل غري على  (يف سوشيولوج) هاتقولوا أيضا:

أهل هيه مد  أيه الناس:علوا كبريا.موجود تعاىل هللا عن بالك 
قد خالفوا دين هللا سبحانه  ية(أي بوكو)ناملدارس الغربية األج

(يولفيف) مد عاعرهم اليت يس و�ا بحىت اإلسالم.دين وتعاىل 
م يدعود صالف سنة رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص أل� همشارعاليت تقف على 

منهم يف كرابه املس ى قائل  مشاال أوال قبل الي ني.وحىت قد قال
 ويةأد هدف هيه املدارس،اهلوسلللغة  حىت قال(دفني بوكوا)ب

يف اخر  أد يكود الناس مسل ني ممسا" كافرين حقا......مث
.......). يعبدود النار. يقولود (فاي مند ماوتنياملدرسة،�ايرهم 
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اليت ممسها (ولدوراد) ..........ديس . مث هناب من حىت قالت 
 ب أد تىوهناب أيضامايقال (سايس ........ل ما قالرها،مثقالت

نولوج) وهيا أيضا من الشرب أنطر تفسري ابن كيثر يف سورة 
َا ُأوتِيُرُه القلمج حتت قوله تعاىل  ِعْنِدي }  َعَلى ِعْلمٍ و قَاَل ِممنَّ

 �ا بس و ي أيضا:فن من فنو�مهناب و ]٧٨[القلمج: 
راب والسنة خالفت الككوماشول ) وهو أيضا من الشرب أل�ا (

ترومن)  (أسفنهم املس اة بمث جتدهم يرقولود يف بطرق كثرية....
.......عن الس ال حىت م�م يقولود كالكرة .....وهكيا يف 

م�م يقولود فيه ا كل  ،خليلرادم� ا (كى يسرت) و(فيزيز) 
ًاهرة. وهكيا  أي)، وهي (رييالمايعطيك نريجة يف البحث

يولوج )  سوش لوج  و لي س وسرود يرقولود يف (سوشال
يولوج )  عدم وجود هللا. السي ا (سوش الفنود كلها تزعموهيه 

سىس)  فايب سىناخلاصة، وهناب شيل يس و�ا ب( وهي فنها
مشرق من الس .كالعني واألبد واألنف   ،أي الواس اخل سة
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،مباحلل األمر للقدر، للقدروهكيام�م مل يعرقدواوالفم واليد.
نظروا هوالل البنات .مث ايقولود (ووفكوس كوسيس) جتدهم

الاليت  ييهنب مىل مدارسهم الغربية. هل هيه ميكن أد تكود 
المرأة تومن لل واليوم  الحيلسولنا ملسو هيلع هللا ىلص.حالال بعد ما قال ر 

وبعد هيا .اَالخر تسافر مسرية يوم وليلة ليس معهاحرمة)
معة جتلس أربعة سنوات. بعدما  بنرك يف اجلا الديث،ترتب

 ك لت بعض املدارس يف بعض سنوات. مابا تقول عن هيا؟ 
ْنَساُد َمَىت َحلََّل اْلََراَم وقال شيخ اإلسالم ابن تي ية رمحه هللا  اْلُ ْجَ َ  َعَلْيِه  -َواْإلِ

َكاَد    -اْلُ ْجَ َ  َعَلْيِه  -َأْو َبدََّل الشَّْرَ   -اْلُ ْجَ َ  َعَلْيِه  -َأْو َحرََّم الََْالَل  -
 .َتداا ِلتَِّفاِق اْلُفَقَهالِ َكاِفًرا ُمرْ 
وليس كل من قال ال مله مال هللا يكود مسل ا، م  أنه يشرب  رابعا:

قال: الشيخ عثمان بن فودي رحمه هللا في كتابه  لل،
سراج اإلخوان الفصل الرابع: في حكم جهاد أقوام 

أعمال اإلسالم ولكنهم  يعملونيفوهون بكلمتي الشهادة و
قال: فأقول وبا� التوفيق  يخلطونها بأعمال الكفر.
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فاعلموا يا إخواني أن جهاد هؤالء القوم واجب إجماعا 
 ألنهم كفار إجماعا، إذ اإلسالم مع الشرك غير معتبر.

وقال في الفصل الخامس: في حكم جهاد أنصار الكفار 
ل: وبا� التوفيق: من العلماء والطلبة والعوام. فأقو

فاعلموا يا إخواني أن الجهاد في هؤالء المذكورين 
واجب إجماعا ألنهم كفار إجماعا،إن كانوا يلبسون الحق 

بالباطل ألجلهم، أوكانوا يحلون لهم ما حرم هللا عز وجل، 
لهم على المؤمنين في جيوشهم.إلى أن  أو كانوا أنصارا

َكثِيًرا ِمْنُهْم يَتََولَّْوَن الَِّذيَن تََرى "قال رحمه هللا. قال تعالى:
ُ َعلَْيِهْم  َكفَُروا لَبِئَْس َما قَدََّمْت لَُهْم أَْنفُُسُهْم أَْن َسِخَط ا�َّ

ِ ۸۰َوفِي اْلعَذَاِب ُهْم َخاِلدُوَن ( ) َولَْو َكانُوا يُْؤِمنُوَن بِا�َّ
ْوِليَاَء َولَِكنَّ َكثِيًرا ِمْنُهْم َوالنَّبِّيِ َوَما أُْنِزَل إِلَْيِه َما اتََّخذُوُهْم أَ 

قلت: فثبت بهذا  و إلى أن قال رحمه هللا. ")۸۱فَاِسقُوَن (
أن كل من تولى أحدا من الكافرين كائنا من كان في كل 
زمان ومكان مرتد عن دين اإلسالم إن صح إسالمه قبل 
ذلك، فالجهاد فيهم أفضل من كل جهاد، ومالهم فيء.  

يا إخواني أن المسلمين الساكنون بين وأخيرا واعلموا 
ب، الكفار والمرتدين، الذين اليمكن التمييز في وقت الحر
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ولو يصيب بعض وجب قتال الكافرين والمرتدين،
نظرا إلرتكاب أخف الضررين،  ،المسلمين تبعا القصدا

وأخيراهذا هو فهم السلف الصالح في هؤالء وهللا أعلم.  
ل   عبيد القوانني نقو اجلهاد،عاعة أهل السنة للدعوة و هن 

دين ملة والدساتري األرضية...  أصحاب الوضعية...
منكم  البرؤ م�  ...و  أيها األرلب املشّرِعود. الدميقراطية...
اتريكم الشركية ومبجالسكم كفر� بكم... وبدس ومن مّلركم...

ُتؤمنوا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضال أبداً حىت  ة....الوثني
ى ال دمحم ك اصليت لعدمحم  و اللهم صلِّ  على  لل وحده...

على  دمحم منك محيد ييد  ولرب  ميراهبى ال ملعو م يراهبعلى م
منك  ميراهبى ال ملعو م يراهبى ال دمحم ك ا لركت على ملعو  

 محيد ييد.
 

وأسأل هللا الكرمي رب العرش العظيم أد مينَّ علينا عيعاً لهلدى 

واالسرقامة، وأد يؤيت نفوسنا وقلوبنا تقواها فإنه خري من زكاها، 

اللهم أر� ما وعدتنا يف  وهو وليها وموالها، منه مسي  ييب،
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اللَُّهمَّ أَْنِزْل َنْلَرَب على عبادب املؤمنني ..اللهم عليك بيهود اأعدائن

، الغاصبني واألمريكاد الاقدين، والعل انيني واملنافقني واملرتدين

اللهم عليك بم فإ�م ال يعجزونك، اللهم احلهم عددا واقرلهم 

بددا، وال تغادر منهم أحدا، اللهم اهدم الدميقراطية، واملدارس 

األجنبية، وسائر بيوت الفساد  جبار، اللهم مزق القوانني الوضعية 

الكافرة وواضعوها ومنفيوها على املسل ني،  عزيز  قهار، اللهم 

ة ال حتكم بكرابك وسنة نبيك  رب العل ني اللهم اهزم كل حكوم

أقم دولة اإلسالم وع ارها براية الروحيد واحفظها بعبادب الاهدين 

ُسْبَحاَد رَبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َع َّا  حكيم. وزينها بسنة امللطفى،   عزيز  

 َربِّ ) َواْلَْ ُد ِلَِّ ١٨١) َوَسَالم  َعَلى اْلُ ْرَسِلَني (١٨٠َيِلُفوَد (

أخــوكم في هللا أبو دمحم أبو بكر بن دمحم  ).١٨٢اْلَعاَلِ َني (

إمام جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد في الشكــوي 
هللا  ناحفظ غرب إفريقية في الدولة اإلسالمية

: سنة ين وعشريناثتريخ هجرية شهر عادى األول يوم النا.ورعا
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ألف وأرب  مأية ومثاد وثالثني. 
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