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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
كنت قد رددت عىل كتاب ظاهرة اإلرجاء للدكتور سفر احلوايل -هداه اهلل -وضمنته شيئا
من الرد عىل جترحيه وطعنه يف علامئنا األجالء كاإلمام عبدالعزيز ابن باز واإلمام حممد نارص الدين
األلباين واإلمام حممد ابن عثيمني –رمحهم اهلل -يف كتب له أخرى وأرشطة وكان ردي يف رشيطني
متداولني وقدّ م له أحد األخوة األفاضل بمقدمة نافعة ثم ُف ّرغ الرشيطان بمقدمة أخينا يف مذكرة
متناقلة ،فام بني يديك أصله هذان الرشيطان مع بعض الزيادة والنقصان والتعديل وأسميته
"تطهري األرجاء من خمالفات سفر احلوايل يف كتابه ظاهرة اإلرجاء "ومعلوم الفرق بني أسلوب
اإللقاء والكتابة لذا وجب التنبيه.
وإين ال أرى هذا الرد خاصا باحلوايل بل هو شامل لكثري من قيادات احلركيني احلزبيني فإهنم
ينطلقون من أصل حمدث وهو حماولة التجميع والتكتيل وتكثري األتباع فجعلوا هذا األصل
مقصودا يف دعوهتم لكي يكون هلم حضور مجاهريي سيايس يصلون به إىل منصة احلكم فيصلحون
الناس بعد ذلك –بزعمهم -وهذا خيال خمالف للرشع من أوجه ليس هذا موضع ذكرها.
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 1انظر يف رد هذا األصلل (كتا الطريق إ اجلامعة األم) لعامامن نو  ،وكتا (مدارك النظر) للشلي عبد املالك رمضلاين،
وكتايب (مهامت يف اجلهاد) و(كشف الشبهات العرصية عن الدعوة اإلصالحية السلفية) وقد نبه كامري اا عىل فساد هذا األصل
العالمة األلباين –رمحه الل -يف أرشطته املسجلة.
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جر إىل عدة أصول خمالفة للرشع منها:
وهذا األصل ّ
 .1عدم الدعوة إىل التوحيد وعدم االهتامم به ألنه يفرق كثريا من الناس عنهم فإن كثريا من
املسلمني خمالفون يف أصل التوحيد فضال عن بقية مسائله املهمة .علام أهنم يف هذا األصل
متفاوتون نظرا الختالف حميطهم الذي عاشوا ويعيشون فيه.
 .2عدم عداء أهل البدع وعدم االهتامم بالتحذير من البدعة ألن ذلك يفرق كثريا من الناس
عنهم فإن كثريا من املسلمني متلبسون ببدع شتى .وهم يف هذا األصل-أيضا -متفاوتون
نظرا الختالف حميطهم الذي عاشوا ويعيشون فيه.
 .3اإلغراق يف السياسة وتتبع مصادرها مما أضعف تدينهم وطلبهم للعلم واحلرص عىل
القيام بالسنن ،وأورث فيهم روح املشاقة لوالة أمرهم وسوء الظن هبم.
 .4التزهيد يف علامء السنة بحجة عدم معرفتهم للسياسة التي يسموهنا بفقه الواقع 1ويف
املقابل اإلشادة والرفع ملنزلة كل من كان عىل منهجهم يف الثورة السياسية ولو كان من
أهل البدع.
 .5عداؤهم لعلامء ودعاة التوحيد والسنة ألهنم خيالفوهنم يف أصل التكتل والتجميع وما
يرتتب عليه ،ويف املقابل يوالون أهل البدع أيا كانوا بام أهنم ال خيالفوهنم يف هذا األصل
ولو كان تقية.
إذا تبني هذا فاعلموا يا دعا َة التوحيد والسنة أن املعركة شديدة فهي يف احلقيقة معركة عقدية
تصادم ما أمجعت عليه الرسل من الدعوة إىل التوحيد ووالء أهله والتحذير من الرشك وعداء أهله
–علم القائمون هبا واملتأثرون هبم أم مل يعلموا -فبادروا وسابقوا وشمروا عن ساعد اجلد للدفاع
عن دعوة األنبياء والرسل وعن أوجب األعامل وأحبها إىل اهلل الذي هو حقه عىل العباد ومن أجله
1

انظر يف نقد هذا الفقه املزعوم كتا مدارك النظر وكتا كشف الشبهات العرصية عن الدعوة اإلصالحية.
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خلق الثقلني وذلك بام ييل:
 .1تعرية دعاة احلزبية عىل حقيقتهم وبيان حقيقة ما تؤدي إليه دعوهتم بالكلمة والكتابة،
وتوزيع الرشيط والكتاب واالستفادة من وسائل اإلعالم املختلفة كمواقع النت وغريها
مع مراعاة املصلحة واحلكمة وعدم تنفري املدعوين واستعامل الدعوة الفردية فإهنا أنفع كثريا
من مصادمة ومواجهة املخالفني يف جتمعات عامة.
 .2اإلكثار من الكلامت واخلطب والدروس يف التوحيد بأنواعه الثالث بكل وسيلة رشعية
متاحة وكذا توزيع األرشطة والكتب فيه.
 .3االستفادة من حلقات حتفيظ القرآن يف املساجد لرتبية النشء عىل التوحيد والسنة ولو أن
كل إمام مسجد استعان بإخوانه لتكوين حلقات لتحفيظ القرآن ووضع هلم أكثر من درس
يف التوحيد حلصل خري عظيم ومن مل جيد معينا من إخوانه استأجر معلمني لتحفيظ القرآن
وقام هو بتعليمهم التوحيد إن كانت عنده قدرة وإال دعا من يعلمهم.
 .4تربية الطالب ٌ
كل بام يناسبه يف مجيع املراحل الدراسية من االبتدائية حتى اجلامعية عىل
التوحيد والسنة وحبهام.
 .5اعتناء كل واحد بزوجه وولده وأمه وأبيه وإخوانه وأخواته ومن تيرس من أقاربه وأهل حيه
حتى ال يفسدهم دعاة الباطل.
 .6مناصحة علية القوم من األمراء وغريهم وتأكيد أمهية التوحيد والسنة عندهم وبيان خطر
احلزبية عىل الدين والدنيا معا.
 .7التعاون والتكاتف بني السلفيني ،ونبذ أسباب الفرقة واالختالف ،واحتامل اخلالف السائغ
يف املسائل االجتهادية ،وحماربة حتريش الشيطان بينهم.
 .8توثيق الصلة بالعلامء باستضافتهم يف مجيع املناطق ،وإن مل يتيرس فعن طريق وسائل االتصال
5

احلديثة.
يمن عىل حكام وشعوب املسلمني أمجعني للقيام
أسأل اهلل أن يرفع راية التوحيد والسنة وأن ّ
بالتوحيد والسنة والثبات عليهام.
عبدالعزيز بن ريس الريس
املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق
www.islamancient.net
1426/12/ 4هـ
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مدخل

1

أمجعني.
احلمد لل ر العاملَني ،وصىل الل وسلم عىل نبينا ُحم َ َّمد وعىل آله وصحبه ح َ
حَ
أما بعد:
ِ
أصول الدين ،وقاعد ٌة من قواعد رشيعة ر العاملَنيَّ ،
فإن الر َّد عىل املحُخالف ٌ
دل
أصل من
عىل ذلك الكتا

اع السلف املحَاضني ،ومن
املحُبني ،وسن ُة النَّبِي األمني ج ،و َّدل عليه كذلك ح َ
إمج ُ
حِ
اجلهاد ،وقد بني اإلمام أبو

ٌ
جليل من أبوا
عظيم
تبعهم من علامء السنة ح َ
أمجعني ،وهو با ٌ
ٌ
العباس بن تيمية ِ -
رمحه الل -أن بيان أخطاء أصحا املحَقوالت املحُخالفة للكتا والسنةَ ،
وَتلية
ِ
حاهلمَ ،
واجب باتفاق املسلمني.
وحتذير األمة منهم
ٌ
أمحد بن حنبل ِ -
أحب
رمحه الل" :-الرجل يصوم ،ويصيل ،ويعتكف
قيل لإلمام املحُبجل ح َ
ُّ
إليك ،أو يتكلم ييف أهل البدع؟ فقال :إذا صام وصىل واعتكف فإنَّام هو لنفسه ،وإذا تكلم ييف أهل
البدع فإنَّام هو للمسلمني؛ هذا أفضل" .
ِ
سكت أنت
وفالن كذا" .فقال" :إذا
فالن كذا
َّ
ٌ
عيل أن أقول ٌ
وقيل له -رمحه الل" :-إنه يثقل َّ
وسكت أنا ،فمتَى يعرف جَ
اجلاهل الصحيح من السقيم؟!".
ُّ
2

3

فالر ُّد عىل املحُخالفني با ٌ عظيم من أبوا حراسة الدين ينتفع به الرا ُّد بِحصوله عىل األجر
حِ
اجلهاد ،وينتفع به الناس من جهة معرفتهم احلق من
جلليل من أبوا
العظيم؛ لقيامه ِهبذا البا ا ح َ
الباطل.
 - 1قدم هبذا املدخل أحد اإلخوة األفاضل يف الرشيطني املشار إليهام آنف اا ،ولنفاسته أثبته هنا.
 2ذكر ابن مفلح يف اآلدا الرشعية ( )230 ،226/1أنه من رواية املروذي عن اإلمام أمحد.
 3أخرجه اخلطيب يف الكفاية ( )179 – )178/1ويف اجلامع ألخالق الراوي ( )301/2ومن طريقه ابن اجلوزي يف
مقدمة املوضوعات ( )43/1ويف الضعفاء واملرتوكني ()6/1
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قال فضيلة الشي بكر بن عبد الل أبو زيد -حفظه اللِ -يف كتابه "الر ُّد عىل املحُخالف":
ٍ
رأيت من رد عىل ُخم ٍ
أصل من أصول اإلسالم؛ ي
"الر ُّد عىل املجُخالف ٌ
شذوذ
الف ييف
وهلذا إذا
َ
َّ
فقهي ،أو ٍ
بدعي فاشكر له دفاعه ي
بقدر ما وسعه ،وال ََتذله بتلك املجَقولة املجُهينة[ :ملياذا ال ير ُّد
قول
ّ
ّ
واجب مهام كانت ُر جت َبتُه ،وكل مسل ٍم عىل
ومواهب ،ور ُّد الباطل
قدرات
عىل العلامنيني؟[ فالناس
ٌ
ٌ
ٌ
ثغر من ي
ٍ
ثغور ملته" .اهل.
ٍ
والذين يلوون ألسنتهم باستنكار نقد الباطل ما هم إال ُج َّه ٌال ،أو دعاة إ َ
كلمة تصدّ ُع كلمة
التوحيد فاحذروا ،وما حجتهم إال املحَقوالت الباطلة:
"ال تصدعوا الصف من الداخل"" ،ال تثريوا الغبار من اخلارج"" ،ال ُحتركوا جي
اخلالف بني
بعضنا بعضا فيام اختلفنا فيه"" ،مسلمون وكفى"،
املجُسلمني"" ،نلتقي فيام اتفقنا عليه ويعذر ُ
"ليس املجُهم أن نتعاون ،لكن ال نتعادى"" ،وحدة الصف ال وحدة الرأي".
فاحذروا أولئك ،احذروهم.

1

وإن من فوائد الرد أنه ينتفع به كذلك املردود عليه نفسه ،ذكر الذهبي ِ -
رمحه اللِ -يف السري
حكيت ليوسف بن أسباط عن وكي ٍع شي ائا من أمر الفتن.
عن ِأيب صالِح الفراء ،قال:
ُ
ِ
احلسن بن صالِح.-
فقال :ذلك ُأستاذه -يعني :ح َ
فقلت ليوسف :أما ََتاف أن تكون هذه غيب اة؟
ُ
ي
وأمهاهتم ،أنا جأهنَى الناس أن يعملوا بيام أحدثوا
خري يهلؤالء من آبائهم
فقال ِيل :يمل َ يا ج َ
أمحق ،أنا ٌ

أرض عليهم".
فتتبعهم أوزارهم ،ومن أطراهم كان َّ
جلست إ َ قتادة فذكر َعمرو بن ُعبيد فوقع فيه َ
ونال منه ،فقلت :أبا
وقال عاصم األحول:
ُ
يقع بعضهم ِيف بعض؟!
اخلطا  ،أال أرى العلامء ُ
 1سري أعالم النبالء ( )364/7وقد أخرجه العقييل يف الضعفاء (.)232/1
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فقال :يا أحولَ ،أوال تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي له أن ُيذكر َحتَّى ُحيذر" .
قال الشاطبِي ِ -
رمحه الل -معل اقا عىل هذا األثر" :فمثل هؤالء البد من ذكرهم ،والتشهري
1

يهبم؛ ألن ما يعو ُد عىل املجُسلمني من رضرهم إذا تُركوا أعظم من الرضر جَ
احلاصل بذكرهم ،والتنفري
عنهم ،إذا كان سبب ترك التعيني جَ
اخلوف من التفرق والعداوة ،وال َ
شك أن التفرق بني املجُسلمني
أقيم عليهم أسهل من التفرق بني املسلمني ومن شايعهم واتبعهم،
والداعني للبدعة وحدهم إذا َ
الرش أهون من َمجيعه ،كقطع اليد
وإذا تعارض الرضران فاملرتكب أخفهام وأسهلهام ،وبعض ِّ
ِّ
األخف وقاية
املجُتآكلة ،إتالفها أسهل من إتالف النفس ،وهذا شأن الرشع أبدا :أن يطرح حكم
من األثقل" .ا.هـ.
فتبني لك أخي القارئ أن الر َّد عىل املحُخالف ٌ
أصل من أصول أهل السنة ا َّلتِي توارد عليها
واضحا جل ًّيا.
أئمة السلف ي ،ومن راجع كتبهم ظهر له ذلك
ا
وبعد أخي املحُوفق فيرسنا أن نقدم لك هذه املادة العلمية بعنوان:
"حوار مع الدكتور سفر جَ
احل ي
وايل ييف كتابه :ظاهرة اإلرجاء" لفضيلة الشي عبد العزيز بن
ريس الريس ،وهي ضمن الدروس ا َّلتِي يلقيها فضيلته بعد صالة اجلمعة من كل أسبوع ،وفق
اجلميع َملِا ُحيب ويرىض ،وعصمنا وإياكم من مضالت الفتن ما ظهر منها وما بطن.
الل ح َ

 1أخرجه أبو نعيم يف احللية ()335/2
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بـدايـة الــرد
احلمدَ لل ،نَحمد ُه ،ونستعين ُه ،ونستغفره ،ونعو ُذ بالل من رشور أنفسنا ،وسيئات أعاملنا،
إن ح َ
من هيده الل فال ُم َ
ضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال الل وحده ال رشيك له،
وأشهد أن ُحممدا ا عبده ورسوله.
ِ
احلوايل
"ظاهرة اإلرجاء" للدكتور سفر

احلديث اليوم عن كتا
أما بعد :فإن موضوع ح َ
هدانا الل وإياه َملِا ُحيب ويرىض ،هذا الكتا شاع وانترش وتناقله كامريون ِيف الداخل واخلارج ،بل
صار عمدة عند كامريين ،وصار -لألسف -منطل اقا لبعضهم ِيف جر علامئنا الكبار كاإلمام
األلباين ،واإلمام ابن باز ِ -
ِ
رمحهام الل -كام ِ
سيأِت بيانه ،وقبل أن أبدأ بِمناقشة ما ِيف الكتا والرد
ِ
احلوايلِِ :ل َ الرد عىل الدكتور وقد أبىل
ب للدكتور سفر
عىل بعض األخطاء فيه قد يقول قائل ُحم ٌّ

بال اء حسناا وله جهود مشكورة ،فيقال ِيف إجابة هذا اإلشكال الذي يردده ُحمبو الدكتور سفر
ِ
ب لرجل قد ُر َّد عليه:
احلوايل أو يردده كل ُحم ٍّ
ي
احلوايل َ
أمهية من أوجه:
إن للر ِّد عىل الدكتور سفر
ي
وحم ًّبا أال ُخيدش بيشء فأين
الوجه األول :أنك إذا كنت مشفقا عىل الدكتور سفر
احلوايل ُ
َحمبتك لدين حممد وألمته ا َّلتي
تغرت يهبذا الكتاب ،بل قد اغرتت به طائفة ليست بالقليلة ،فأين
قد
ي
ُّ
قاعدة درء املجَفسدة الكربى باملجَفسدة الصغرى ،أين قاعدة إنكار املجُنكر العلنيي بمثله عالنية َحتَّى ال
يقع أحد فيه؟
الوجه ي
ي
احلوايل أشفق به وأرحم من الذين ال يردون مع
الثاين :إن الرادين عىل الدكتور سفر
علمهم بأخطائه؛ فقد ذكر الذهبي ِ -
حكيت
رمحه اللِ -يف السري عن ِأيب صالِح الفراء ،قال:
ُ
ليوسف بن أسباط عن وكي ٍع شي ائا من أمر الفتن.
10

ِ
احلسن بن صالِح.-
فقال :ذلك ُأستاذه -يعني :ح َ
فقلت ليوسف :أما ََتاف أن تكون هذه غيب اة؟
ُ
ي
وأمهاهتم ،أنا جأهنَى الناس أن يعملوا بيام أحدثوا
خري يهلؤالء من آبائهم
فقال ِيل :يمل َ يا ج َ
أمحق ،أنا ٌ
أرض عليهم" .
فتتبعهم أوزارهم ،ومن أطراهم كان َّ
1

فالذين يردون اخلطأ عىل املجُخالف -السيام إذا كان خالفه ييف املجَسائل ا َّلتيي ال يسوغ جي
اخلالف
فيها -هم أبر به من آبائه وأمهاته َحتَّى ال يتبعه غريه عىل هذا اخلطأ ،واإلنسان ي
يأِت يوم القيامة
بوزره ووزر كل من اتبعه عىل اخلطأ.
ي
احلوايل يممَّن يسلك منهج الرد عالنية عىل املجُخطئني ،ومنها
الوجه الثالث :إن الدكتور سفرا
تلك الردود ا َّلتيي كان يرد ي َهبا عىل احلاكم والسلطان عالنية ،ومنها تلك الردود ا َّلتيي كان يقدح ي َهبا
األلباين  -ي
ي
رمحه اهلل -ييف هذا الكتاب كام سأنقله لكم -إن شاء اهلل
ييف علامئنا الكبار كرده عىل اإلمام
ٍ
َ
ي
احلوايل ييف الر ِّد عىل علامئنا الكبار
كلامت للدكتور سفر
تعاىل ،-وسأذكر لكم ييف ثنايا الكالم
وتضليلهم كابن باز  -ي
رمحه اهلل ،-فنَحن إذن نعامل الدكتور بي َام ينتهجه وبيام يراه دينا ،،مع اعتقادنا
جازمني أن الدكتور كان ُخمط ائا ِيف ر ِّده عىل علامئنا الكبار -كام سيأِت -ألمرين:
األول :أن الذي قال به علامؤنا الكبار -وخالفهم فيه الدكتور سفر -هو الصواب قطعا كام
ي
سيأِت الربهنة عىل ذلك -إن شاء اهلل َ
تعاىل.-
ي
الثاين :أنه لو ُقدِّ ر أن علامءنا الكبار قد أخطئوا ييف هذه املجَسائل فإن خطئهم ليس مربرا للتشنيع
عليهم ألهنم قد أخطئوا -لو س َّلمنا بخطئهم -ييف مسائل يسوغ جي
اخلالف فيها ،واملجَسائل ا َّلتيي يسوغ
َّ
جي
اخلالف فيها ير ُّد القول فيها دون التشنيع عىل القائل.
1

تقدم َترجيه.
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تصور معتقد أهل السنة
وقبل أن أبتدئ بالر ِّد،
أحب أن أقدم بِمقدمة رسيعة ِيف اإل حي َامن َّ
ُّ
واجلامعة السائرين عىل مذهب السلف باختصار ،وذلك ألن كتا

الدكتور "ظاهرة اإلرجاء"

يتعلق بِمسائل اإل حي َامن:
• ُملخص معتقد أهل السنة واجلامعة السلفيني ييف اإل جيامن:
يعتقدون أن اإل جيامن ٌ
ٌ
أمجع عىل
قول،
وعمل ،واعتقا ٌد ،يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ،وقد ح َ
اإلمجاع ابن عبد الرب وابن تيمية وغريمها من أهل
رمحة الل -كام حكى ح َ
هذا أئمة السنة -عليهم ح
قرا بِمعنَى النقصان ،كام
العلم إال أن بعضهم نازع ِيف صحة إطالق لفظة النقصان وإن كان ُم ًّ
حصل من اإلمام مالك ِ -
رمحه اللِ -يف إحدى الروايتني عنه.
ويعتقدون أن الكفر يكون بالقول كأن يسب اإلنسان الدين أو يستهزئ بالرسول الكر حيم
ُحم َ َّمد ﷺ.
أيضا كأن يقتل اإلنسان نب ًّيا ،أو يسجد لصن ٍم ،أو يدوس مصح افا.
ويكون بالفعل ا
وكذلك يكون الكفر باالعتقاد كأن يعتقد اإلنسان وجود إله غري الل ،أو أن ِ
اآلهلة ثالثة ،أو
أن أحدا ا يعلم الغيب غري الل .
أمجع عليه أهل السنة ِ -
ِ
رمحهم الل -أن الكفر ليس حمصور اا بالتكذيب فحسب ،بل قد
وِمَّا ح َ
وكافرا باإلباء
وكافرا بالنفاق،
وكافرا باإلعراض،
وكافرا بالشك،
كافرا باجلحود،
ا
ا
ا
ا
يكون املحَر ُء ا
واالستكبار كام ذكره اإلمام ابن القيم ِيف كتابه مدارج السالكني ،وكتابه مفتا دار السعادة.
فأهل السنة ِ -
مجعوا بني
بعضا ،بل َ َ
رمحهم اللَِ -ل ح يأخذوا ببعض النصوص ويرتكوا ا
قول ،وأن اإل حيامن ٌ
النصوص كلها ،فجمعوا بني النصوص ا َّلتِي أثبتت أن اإل حيامن ٌ
عمل ،وأن اإل حيامن
أمجع عليها
اعتقا ٌد ،وأن اإل حيامن يزيد وأن اإل حيامن ينقص ،وأن املسلم قد يكفر بأحد املحُكفرات ا َّلتِي ح َ
أهل السنة ،أو نص عليها ربنا  ،أو نبينا ُحم َ َّمد ﷺ إذا تبني هذا فلننظر يف بعض ما ذكره الدكتور
12

ٍ
إمجاع أهل السنة واجلامعة .أسأل الل أن يوفقه للرجوع عنها ،ولزوم
من
زالت عقدية خالف هبا ح َ
ما عليه أهل السنة.
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ي
احلوايل العقدية وغريها
ُخمالفات الدكتور سفر
املجُخالفة األوىل:
قال الدكتور –وفقه الل وهداهِ -يف كتابه "ظاهرة اإلرجاء" ِيف املحُجلد ِ
الاماين (ص :)527
()1

"فمن ارتكب هذه الفاحشة -يقصد الزنا -بيجوارحه فإن عمل قلبه مفقود بال شك خاصة
حني الفعل؛ ألن اإلرادة اجلازمة عىل الرتك يستحيل معها وقوع الفعل فمن هنا نفى الرشع عنه
اإل جيامن تلك اللحظة« :ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن» لكن وجود قول القلب عنده منع من
جُ
احلكم بيخروجه من اإل جيامن كله".
هذا الكالم رصيح ِيف أن ِ
يبق إال قول
الزاين عند زناه قد ارتفع عن قلبه عمل القلب فلم َ
كافرا مرتدًّ ا وخالف
القلب ،وأهل السنة ح َ
أمجعوا عىل أن من ارتفع عن قلبه عمل القلب فإنه يكون ا
الصاحلية كام ذكره اإلمام ابن تيمية ِ -
ِ
رمحه الل تعا  -فقال:
يف ذلك اجلهمية وبعض
"فليس ُُمرد التصديق بالباطن هو اإل جيامن عند عامة املجُسلمني إال من شذ من أتباع جهم
ويف ي
والصا يحلي ،ي
قوهلم من السفسطة العقلية واملجُخالفة ييف األحكام الدينية أعظم يممَّا ييف قول ابن كرام
إال من شذ من أتباع ابن كرام ،وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب هلل وال تعظيم ،بل فيه
بغض وعداوة هلل ورسله ليس إ جيامنا باتفاق املسلمني" .
()2

وتصديق القلب :هو قول القلب
وقال ابن القيم ِيف كتا

الصالة" :فأهل السنة ُُممعون عىل زوال اإل جيامن ،وأنه ال ينفع

( )1للتنبيه "ظاهرة اإلرجاء" له طبعتان ،طبعة قد حيمة هي ا َّلتِي نُوقش عليها ملََّا أخذ رسالة [ الدكتوراه] ،وقد شاعت
وانترشت وكان عليها تعليقات ُث َّم طبعت بعد ذلك طبع اة أو ِيف ُمُ لدين ،وسأعزو عىل الطبعة املحُعتمدة ،وهي األو ِيف
ُمُ لدين.
( )2الفتاوى (.)550/7
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وحمبته وانقياده".
التصديق مع انتفاء عمل القلب َ
كافرا مرتدًّ ا عند َمجيع أهل السنة
معنَى هذا أن القلب إذا َِل ح يكن فيه عمل فإن الرجل يكون ا

إال غالة املحُرجئة ،فالدكتور ِيف هذا الكالم يوافق غالة املحُرجئة فيقول :إن ِ
الزاين حني يرتفع من قلبه
مسلام؛
عمل القلب فال يبقى ِيف قلبه إال قول القلب الذي هو التصديق ،فعىل كالم الدكتور يعدُّ
ا
مسلام.
ألن الدكتور يرى أن عمل القلب إذا زال فإن الرجل ال يزال
ا
أما أهل السنة واجلامعة فهم ُُممعون عىل أن عمل القلب إذا ارتفع من القلب فإن الرجل
الزاين حني ي
يزين ي
أيضا عىل أن قوله ﷺ« :ال ي
يزين وهو مؤمن» .ليس معناه:
وُممعون ا
كافراُ ،
يكون ا
ارتفاع عمل القلب ،وإنَّام معناه ارتفاع اإل حيامن الواجب؛ ألنه قد وقع ِيف معصية وهي الزنا.
ِ
فالدكتور ِيف هذا الكالم قد وافق غالة املرجئة من ح
والصاحلية كام ذكره اإلمام ابن
اجلَهمية
تيمية ِ -
رمحه الل تعا .-
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املخالفة الثانية:
رص ِهبذا ِيف عدة صور ومن ذلك
جعل الدكتور إرصار الرجل عىل ترك الطاعة ا
كفرا ،بل ّ
ٍ
قياس وال غريه ،وإنَّام جحدوا االلتزام ي َهبا؛
يقول الدكتور" :وملَا احتيج لالستدالل عىل كفرهم َإىل
بأهنا من الدين" .
أرصوا عىل أالَّ يدفعوها مع اإلقرار َّ
أيُّ :
( )1

الحظ جعل اإلرصار عىل عدم فعل الواجب جحو ادا ،وأنه ِهبذا ال يكون ُم ِ
لتز اما للحكم،
فصار كافر اا بذلك.
وسبب زلة الدكتور يف هذا املوضع فهمه ا
خطأ لكالم ابن تيمية -رمحه الل -يف تقريره أن غري
امللتزم كافر ،حيث ظن أن معنى عدم االلتزام :عدم التزام الفعل ،فصار يكفر املرصين عىل ترك
الطاعة كام سأنقله إن شاء الل بنصه.
والر ُّد عليه من أوجه:

الوجه األول :بيان معنى عدم االلتزام من كالم ابن تيمية  -ي
رمحه اهلل -فإنه إذا ك َّفر بعدم

االلتزام فهو يريد عدم التزام االعتقاد ال عدم التزام الفعل.
قال  -ي
رمحه اهلل:-
"وتكفري تارك الصالة هو املجَشهور املجَأثور عن ُمجهور السلف من الصحابة والتابعني ،ومورد
ي
بوجوهبا والتزم فعلها َ
ومل يفعلها".
أقر
النِّزاع هو فيمن َّ
ومعنَى" :التزم فعلها َ
ومل يفعلها" أيَِ :ل ح يقع منه عمل اجلوار  ،وإنَّام وقع منه التزام القلب
يفرق بني االلتزام الفعيل
لفعلها ،وهذه املسألة هي مورد النِّزاع بني أهل العلم ،فابن تيمية ِّ
باإلمجاع ترك االلتزام االعتقادي ،أما ترك التزام
وااللتزام االعتقادي ،واألمر الذي يكفر به
حَ
(.)632/2( )1
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الصالة باجلوار فهو َحمل نزاع -كام ِ
سيأِت الكالم عليه إن شاء الل.-
فكالم ابن تيمية رصيح يف التفريق بني عدم التزام الفعل وعدم التزام االعتقاد ،وأن الكفر
باإلمجاع هو عدم االلتزام االعتقادي ،أما عدم التزام فعل الصالة فهو َحم ُل نزاعٍ.
حَ
الوجه ي
الثاين :يلزم عىل قول الدكتور هذا  -وهو كفر من َمل ج يلتزم الفعل -أن قول أئمة السنة
ي
وأهنم ال يكفرون أحدا
ييف كتب االعتقاد ييف عموم الذنوب واملعايص ا َّلتي دون الرشك والكفرَّ " :
بذنب ما َمل يستحله" أنه ٌ
ٍ
خطأ! وأن أهل السنة ينبغي أن يضيفوا" :ما مل يستحله ،أو
من أهل القبلة
ج
يرص عىل تركه"!! وهذا ال قائل به من أهل السنة.
الوجه الثالث :ثبت عن عبد اهلل بن عباس  أنه قال" :ال كبرية مع االستغفار ،وال صغرية
مع اإلرصار" إذن يوجد اإلرصار عىل املعصية  -ومنه عىل ترك الواجب  ،-وال يلزم من ذلك
1

الكفر.
مفتقر َإىل الدليل ،فأين الدليل عىل التكفري به؟
الوجه الرابع :إن التكفري بعدم التزام الفعل
ٌ
وأما جَ
احلامسات واالندفاعات فإهنا مل تكن يوما ما دليال عىل التكفري ،وإنَّام التكفري ح ٌق هلل ولرسوله
-صىل اهلل عليه [وعىل] آله وسلم.-

2

1

أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( )41/5وابن أيب حاتم يف تفسريه ( )934/3والبيهقي يف شعب اإليامن (.)456/5
كنلت قلد ذكرت املسللأللة يف رشحي لنواقض اإلسللالم (اإلمللام) فلأحببلت نقلل ٍ
جزء منهلا لكون العبلارة حمررة كتلابلة فهي
2

أدق.
فائدة  /كامري اا ما يذكر أهل العلم يف كالمهم ال سيام اإلمام أمحد بن تيمية – رمحه الل – أن من ِل يلتزم هذا فهو كافر .فظن
بعضلهم أنه يريد املداومة عىل ترك الواجب أو املداومة عىل فعل احلرام ،ويسلمون هذا غري ملتزم ،وهذا الظن خطأ ،وخطوة
من خطوات الشيطان ليجعلهم عىل فكر اخلوارج يف مرتكب الكبرية ،ورد هذا الظن من أوجه:
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=

 /1بيلان معنى (علدم االلتزام) من كالم أهلل العلم ال سلليام اإلملام أمحلد بن تيميلة – رمحله الل  ،-وأنله ال يرادف الرتك
املسلتمر كام يتصلوره بعضلهم قال – رمحه الل – يف الفتاوى ( :)97/20وتكفري تارك الصلالة هو املشلهور املأثور عن مجهور
السلف من الصحابة والتابعني .ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوهبا والتزم فعلها وِل يفعلها ا.هل
الحظ قولله " التزم فعلهلا وِل يفعلهلا " يفيلد أن معنى االلتزام غري معنى امللداوملة عىل الفعلل فقلد يكون الرجلل ملتزمل اا هللا
لكنله ال يفعلهلا ،فلااللتزام اللذي ينبني عىل تركله الكفر أمر عقلدي قلبي ال فعيل ؛ للذا مللا أراد ابن تيميله التعبري بلااللتزام الفعيل
قيلده بوصللف (الفعيل) ثم ِل جيعلله مكفر اا للذاتله بلل ألمر آخر عقلدي فقلال – بعلد النقلل املتقلدم  :-أن ال جيحلد وجوهبلا ،لكنله
ِمتنع من التزام فعلها كرب اا أو حسلد اا أو بغضل اا لل ورسلوله ،فيقول :اعلم أن الل أوجبها عىل املسللمني ،والرسلول صلادق يف
تبليغ القرآن ،ولكنه ِمتنع عن التزام الفعل اسلتكبار اا أو حسلد اا للرسلول ،أو عصلبية لدينه ،أو بغضل اا ملا جاء به الرسلول ،فهذا
أيض ل اا كفر باالتفاق ،فإن إبليس ملا ترك السللجود املأمور به ِل يكن جاحد اا لإلجيا  ،فإن الل تعا بارشه باخلطا  ،وإنام أبى
واستكرب وكان من الكافرين ا.هل
فالحظ أنله ِل جيعلل ترك االلتزام الفعيل مكفر اا للذاتله ،بلل مللا احتف بله اعتقلاد كفري ،وهو الكرب واحلسلللد أو بغض الل
ورسوله.
فبهلذا يتبني بجالء أن ترك االلتزام ليس تركل اا للفعلل ولو عىل وجله اإلرصار بلل ترك لالعتقلاد ،فلإن قيلل :ملا معنى (علدم
االلتزام)؟
فيقال :معناه ترك املأمور لدافع عقدي كفري كاإلباء واالسلتكبار وهكذا...مع اعتقاد وجوبه عىل نفسله وعىل املسللمني
كام يف كالم ابن تيمية املتقدم  -قريب اا – :لكنه ِمتنع من التزام فعلها كرب اا أو حسلد اا أو بغضل اا لل ورسلوله .ثم ذكر إبليس ماماالا
لغري امللتزم وهو موجب طاعة الل عىل نفسه لكنه ترك إباء واستكبار اا
 /2يلزم عىل قوهلم أن من املكفرات عنلد أهلل السللنلة اإلرصار عىل املعصلليلة تركل اا لواجلب أو فع ا
ال ملحرم فلأين هو من
كالمهم؟ بل إن كالمهم املسطور يف كتب املعتقد أنه ال يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما ِل يستحله ،وذلك رد عىل اخلوارج
املكفرين بارتكا الكبائر.
 / 3يلزم عىل قوهلم أن املرصلل عىل املعصلليلة بفعلل املحرم أو ترك الواجلب كلافر .وهلذا خملالف مللا ثبلت عن ابن عبلاس أنله
قال :ال صلغرية مع اإلرصار وال كبرية مع االسلتغفار .أخرجه ابن أيب حاتم وابن جرير يف تفسلريمها لسلورة النسلاء .ويدخل
يف كالمه ترك املأمور وفعل املحظور
 / 4أنه ال دليل من الكتا والسللنة عىل التكفري بمجرد اإلرصار عىل الذنب ،والتكفري حق لل ورسللوله صللىل الل عليه
وسلم ال مدخل للعواطف وال للحامسات فيه ،بل النصوص دلت عىل عدم تكفري املرص كحديث صاحب البطاقة وغريه.
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املجُخالفة الثالثة:
بالربا يعدُّ استحالالا ،فكفر الذين
ذكر الدكتور ِيف كتابه "ظاهرة اإلرجاء" أن التعامل ِّ
يتعاملون بالربا ِيف مامل البنوك الربوية ،وقد ُأ ِِت الدكتور من جهة ما تقدم ذكره من ظنه أن اإلرصار
كفرا ،وإليكم ما قال ِيف الصفحة ( )68من كتابه
عىل الذنب يعدُّ عدم التزام ،وعدم االلتزام يعدُّ ا
ٍ
رهبا وراءها ظهر ًّيا ،وتعبد الدرهم والدينار ،وال
"ظاهرة اإلرجاء"" :فام بالك ُبأمة تلقي كتاب ِّ
َخيطر عىل ب ي
ُّ
وتستحل الربا ،والغلول".ا.هل
اهلا جها ٌد قط،
ومعلوم عند أهل العلم الراسخني أن التعامل بالربا ِيف البنوك الربوية واإلرصار عليه ال يعد
استحالالا.
ٍ
وتأكيد العتقاده ذلك انظر إ َ
مقال له آخر ِيف كتابه "وعد كسنجر" ،يقول ِيف صفحة (:)138
جَ
عي َإىل الزنا ييف إذاعتنا وتلفزيوننا،
"لقد ظهر
اإلحلاد ييف صحفنا ،وفشا املجُنكر ييف نوادينا ،و ُد َ
الربا".
واستبحنا ِّ
ُث َّم قال" :وأما التحاكم َإىل الرشع تلك [الدعوى] القد جيمة ،جَ
يبق للرشيعة عندنا
فاحلق أنه َمل ج َ
إال ما يسميه أصحاب الطاغوت الوضعي األحوال الشخصية ،وبعض احلدود ا َّلتيي غرضها حفظ
األمن."...
وهو يتكلم عن أي دولة؟ عن بالد التوحيد ،البالد السعودية ،وسأرجع -إن شاء الل -إ َ
نقاش هذا األمر.
ويقول ِيف أحد دروسه ِيف رش الطحاوية ِيف الرشيط ( ،)272الوجه ِ
الاماين ملََّا ذكر أحد
ٍ
تسموهنا
مرشوبات ا َّلتيي
الفنادق ِيف دولة اإلمارات ِيف إمارة ُديب" :بكل رصاحة يقول :إن فيها
َ
لذا املرجو التنبه خلطوة الشيطان هذه وأال ينساق وراءها.
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الروحية ،أنه يقدم اخلمور باإلضافة ملَ يا فيه من الشاليهات ا َّلتيي ،...أيضا الفديوات...
باملرشوبات ُّ
رصحي ٌة َإىل جُ
ومملوء الدعوة أيضا مرفق بذلك الصور ا َّلتيي تثبت َّأهنم -والعياذ
فهذه دعو ٌة
ج
اخلمور َ
رقص ُخمتلطٍ ،
ٍ
َّ
حرم اهلل -
رشب للخمر نعوذ باهلل من هذا الكفر؛ ألنه
وتعر مع
باهللٌ -
استحل ما ّ
تبارك وتعاىل ،-وهو بال ٍ
كفر رصيح".ا.هل
ريب ٌ
كفرا ،بل هي من املعايص
وال شك أن رش اخلمر والدعوة إليه والرقص والتعري ليست ا
العظيمة ،وقد أمجع أهل السنة عىل عدم التكفري باملعايص والذنو ما َِل تستحل أو تكون بدافع
وأذناهبم واملحُتأثرون ِهبم.
اخلوارج،
اعتقاد كفري ،وإنَّام ك َّفر ِهبا ح َ
ُ

20

املجُخالفة الرابعة:
ٌ
َّ
احلكم بغري ما أنزل الل ،والسبب ييف
واشتط وحصل منه
غال الدكتور
كبري ِيف مسألة ح ُ
إفراط ٌ
ذلك أمران:
األول :أن الدكتور من الغالني يف سيد قطب  ،ويف كتبه؛ وفكره ،وقد نقل عنه ييف كتابه
()1

"ظاهرة اإلرجاء" عرشات الصفحات.
ي
حم َّمد قطب
حم َّمد قطب قد قدم للدكتور ييف كتابه "ظاهرة اإلرجاء" ،ومعلوم أن ُ َ
الثاين :أن ُ َ
وأخاه سيد قطب متفقان عىل الغلو ييف مسألة جُ
رصحيا
احلكم بغري ما أنزل اهلل ،وسأذكر بعدُ كال اما
حا
لسيد قطب ُّ
احلكم بغري ما أنزل الل.
يدل عىل أنه من الغالة ِيف مسألة ح ُ
والدكتور سفر قد تأثر بسيد قطب ِيف مسألة احلاكميةَ ،حتَّى صار يطعن
كفر أصغر ال أكرب ومن ذلك طعنه يف اإلمامني
لألسف -فيمن يرى أن احلكم بغري ما أنزل الل ٌواأللباين ِ -
ِ
رمحهام الل.-
ابن باز
يقول الدكتور ِيف املحُجلد ِ
الاماين صفحة (" :)695جاء املجُرجئة املجُعارصون فقالوا :إن من كان
ال َحيكم بكتاب اهلل وبسنة رسوله ﷺ  ،وال يقيم من رشيعة اهلل إال جز اءا قد ُّ
يقل أو يكثر ،ال يقيمه
ومقر يممَّن َيملك
ألنه من أمر اهلل وامتثاال له ،وإ جيامنا بدينه بل ألنه
ٌ
موافق للهوى ،واملجَصلحة الذاتيةٌ ،
حق القرار والترشيع سواء كان شخص الزعيم ،أو احلزب ،أو املجَجلس الترشيعي فإنه ال يكفر إال
إذا علمنا أنه ييف قلبه يفضل رشائع البرش عىل رشيعة أحكم جَ
احلاكمني ،وما َمل ج ن َّطلع عىل ذلك فك ُُّل
أعامله هي عىل سبيل املجَعصية َحتَّى وهو يصدِّ ر القوانني تلو القوانني...
( )1انظر إ َ فتاوى العلامء ِيف سيد قطب ِيف كتا "براءة علامء األمة من أهل البدعة واملذمة" َمجع الشي الدكتور عصام
السناين-حفظه الل ،-قرأه وأثنَى عليه :اإلمام حمُ َمد بن عاميمني ِ -
ِ
رمحه الل -وراجعه :العالمة صالِح الفوزان -حفظه
َّ
الل.-
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ٍ
معاص ال َُترجه من اإلسالم ما َمل ج ن ّطلع عىل ما ييف قلبه فنعلم أنه
ُث َّم قال بعد ذلك :ك ُُّل ذلك
يرصح بلسانه أنه يقصد الكفر
يفضل رشعا وحكام غري رشع اهلل وحكمه عىل رشع اهلل وحكمه ،أو ّ
ٌ
غلوا من جهة َّأهنم َمل ج َحيكموا
ويعتقده ،وأنه
مستحل للحكم بغري ما أنزل اهلل ،فمرجئة عرصنا أكثر ًّ
ٍ
بيشء من أحكام الكفر ال ظاهرا وال باطنا."..
له
غلوا من املرجئة
بأَّنم مرجئة فقط ،بل وصفهم بأَّنم أكامر ًّ
إذن َِل ح يقترص عىل وصفهم َّ
األوائل! وهذا الكالم والغلو يدخل فِيه اإلمامان ابن باز واأللباين سوا ٌء قصد هذا الدكتور سفر
يقني بفتوى اإلمام عبد العزيز بن عبد الل بن باز ِ -
أو َِل يقصده؛ فإنه عىل ٍ
رمحه الل تعا َ  -ويعلم بكالم
ح
ِ
ِ
ِ
األلباين.
نص ِيف كتابه هذا عىل اإلمام
اإلمام ُحمَ َّمد نارص الدين
األلباين -رمحه الل تعا َ  ،-بل َّ
بل قال الدكتور -ولألسفِ -يف لقاء معه ِيف قناة املحَجد ملََّا سأله املحُقدم عن رأيه بِمن يأخذ
ِ
كفر أصغر ال أكرب ،قال" :ال
بقول ابن باز وابن عاميمني
احلكم بغري ما أنزل الل ٌ
واأللباين ِيف أن ح ُ

ألهنا زلة ي
عامل"!.ا.هل
َجيوز اتباعهم ييف هذا َّ

• وأما مسألة احلكم بغري ما أنزل اهلل:
فيقول شيخنا اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز  -ي
رمحه اهلل َ
تعاىل:-
من حكم بغري ما أنزل اهلل فال َخيرج عن أربعة أمور:
األول :من قال :أنا أحكم يهبذا -يعنيي القانون الوضعي -ألنه أفضل من الرشيعة اإلسالمية؛
أكرب.
فهو ٌ
كافر كفرا َ

ي
الثاين :من قال :أنا أحكم يهبذا ألنه مثل الرشيعة اإلسالمية فاحلكم يهبذا جائز ،وبالرشيعة

أكرب.
جائز؛ فهو ٌ
كافر كفرا َ
الثالث :من قال :أنا أحكم يهبذا واحلكم بالرشيعة اإلسالمية أفضل لكن احلكم بغري ما أنزل
أكرب.
اهلل جائز؛ فهو ٌ
كافر كفرا َ
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ي
والثاين جعله مساويا للحكم بيام أنزل اهلل،
إذن األول جعل احلكم بغري ما أنزل اهلل أفضل،
ُفار مرتدون.
والثالث جعله جائزا ،فهؤالء الثالثة ك ٌ
الرابع :من قال :أنا أحكم يهبذا وهو يعتقد أن احلكم بغري ما أنزل اهلل ال َجيوز ،ويقول :احلكم
ٍ
متساهل ،أو يفعل هذا أل ٍ
ٌ
صادر من حكامه؛
مر
بالرشيعة أفضل ،وال َجيوز احلكم بغريها ولكنه
كافر كفرا أصغر ال َخيرج من امللة ،ويعدُّ من أكرب الكبائر.
فهو ٌ
األلباين ِ -
ُثم قال ِ -
ِ
رمحه الل -أن احلكم بغري ما أنزل الل
رمحه اللِ -يف كال ٍم له آخر ملََّا ذكر
َّ
كفر أصغر ال أكرب -ونرش هذا الكالم ِيف جريدة الرشق األوسط  -ع َّلق اإلمام عبد العزيز بن
ٌ
عبد الل بن باز ِ -
ِ
األلباين أصا احلق ِيف هذه املحَسألة فقال:
رمحه الل -وذكر أن اإلمام
( )1

"فألفيتها كلمة قيمة أصاب فيها احلق وسلك سبيل املؤمنني ،وأوضح -وفقه اهلل -أنه ال
ٍ
َّ
استحل
ألحد من الناس أن يكفر من حكم بغري ما أنزل اهلل مل يجرد الفعل من دون أن يعلم أنه
َجيوز
ذلك بقلبه ،واحتج ييف ذلك بي َام جاء عن ابن عباس

وغريه من سلف األمة ،وال شك أن ما ذكره

ييف تفسري قوله تعاىل﴿ :ومن َمل ج َحيكم بي َام أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون﴾ ،وقوله﴿ :ومن َمل ج َحيكم
بي َام أنزل اهلل فأولئك هم الظاملون﴾ ،وقوله﴿ :ومن َمل ج َحيكم بي َام أنزل اهلل فأولئك هم الفاسقون﴾ هو
َّ
استحل
الصواب ،وقد أوضح أن الكفر كفران ،وأن الظلم ظلامن ،وهكذا الفسق فسقان ،فمن
الربا ،أو غريمها من املجُحرمات املجُجمع عىل َحتر جيمها فقد كفر
احلكم بغري ما أنزل اهلل ،أو الزِّنا ،أو ِّ
ٍ
أصغر ،وهكذا فسقه".
أصغر ،وظلمه ظلام
استحالل كان كفره كفرا
كفرا أكرب ،ومن فعلها بدون
َ
َ

2

ٌ
سؤال عىل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،باململكة العربية السعودية
وقد ُعرض
أكرب ،وتقبل منه أعامله؟
يقول السائل فيه :من َمل ج َحيكم بي َام أنزل اهلل تعاىل ،هل هو
مسلم أم ٌ
ٌ
كافر كفرا َ
( )1الرشق األوسط عدد ( )6156تاري .’1416 /5 /12
ُمموع مقاالت وفتاوى متنوعة ()124 /9

2
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فأجابت اللجنة برئاسة الشي عبد العزيز بن عبد الل بن باز ِ -
رمحه الل تعا  ،-وعضوية
الشي عبد الرزاق عفيفي ِ -
رمحه الل ،-والشي عبد الل بن غديان -حفظه الل ، -قائل اة" :قال
()1

تعاىل﴿ :ومن مل حيكم بام أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون﴾ .وقال َ
َ
تعاىل﴿ :ومن مل حيكم بام أنزل اهلل
فأولئك هم الظاملون﴾ .وقال َ
تعاىل﴿ :ومن مل حيكم بام أنزل اهلل فأولئك هم الفاسقون﴾ .لكن إن
وفسق أكرب خيرج من امللة ،أما إن فعل
وظلم أكرب،
كفر أكرب،
ٌ
ٌ
استحل ذلك واعتقده جائزا فهو ٌ
ٍ
آثم يعترب كافرا كفرا أصغر
ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد حتريم ذلك فإنه ٌ
وفاسقا فسقا أصغر ال خيرجه من امللة كام أوضح أهل العلم ييف تفسري اآليات املذكورات".
األلباين ِ -
فقول اللجنة برئاسة ابن باز ِ -
ِ
رمحه الل ،-عند الدكتور سفر
رمحه الل -وقول اإلمام
هدانا الل وإياه -ليس إرجا اء فقط ،وإنَّام أشد من اإلرجاء األول!ِ
احلوايل لتأثره الكبري بسيد قطب ،وأنتم
وليس بغريب أن يصدر ذلك من الدكتور سفر
تعلمون أن سيد قطب ِ -
رمحه الل -أصابه الغلو ِيف هذه املسألة -مسألة احلكم بغري ما أنزل الل-
()2

.

( )1فتوى رقم (.)5741
( )2تعمدت الرتحم عليه ليعلم املخالفون أننِي ال أكفره ،فكم يلبس حِ
احلزبيون عىل الشبا بأن السلفيني يكفرون سيد قطب
ِ
األلباين ،والشي ابن باز ،والشي ابن عاميمني،
َحتَّى ينفروهم ،وهذا ما ال أعرفه عن أحد من علامء السلفيني كالشي
والشي الفوزان ،والشي عبد املحسن العباد ،والشي ربيع املدخيل ،والشي النجمي -رحم الل حيهم وميتهم .-بل
ِ
كذباهتم الكامرية .راجع رشي اطا
ِّإين -وا حيم الل -ال أعرفه عن أحد من طال العلم ،فليامبت هذا احلزبيون وإال عدت من
فإَّنم يكذبون".
بعنوان "احذروهم َّ
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املجُخالفة جَ
اخلامسة:
وأَّنا من معتقدات
سفر –هداه الل -من ذكر مسألة "ترك جنس العمل" َّ
لقد أكامر الدكتور ٌ
األلباين ِ -
ِ
رمحه الل ،-وقبل أن أذكر كالمه
أهل السنة واجلامعة ،بل جعلها بواب اة للطعن ِيف اإلمام
أحب أن أصور مسألة جنس العمل عند أهل السنة من كالم ِأيب العباس بن تيمية ِ -
رمحه الل.-
ِّ
ُّ
• مسألة جنس العمل:
يقول أبو العباس ابن تيمية ِ -
رمحه اللِ -يف املحُجلد السابع صفحة (:)611
"ومن املجُمتنع أن يكون الرجل مؤمنا إ جيامنا ثابتا ييف قلبه بأن اهلل فرض عليه الصالة والزكاة
والصيام واحلج ويعيش دهره ال يسجد هلل سجدة وال يصوم من رمضان وال يؤدي زكاة وال َحيج
ٍ
َإىل بيته فهذا ُممتنع وال يصدر هذا إال مع ٍ
وزندقة ال مع إ جي َام ٍن صحيح" .اهل.
نفاق ييف القلب
وجيلس دهره ال يفعل وال
إذن صورة مسألة "ترك جنس العمل" أن ينطق الرجل بالشهادتنيَ ،
يعمل شي ائا من أعامل اجلوار الواجبة ،وقد حكى اإلمام ابن تيمية ِ -
رمحه الل -واآلجري وغريمها
1

كافرا ومرتدًّ ا ،وأهل السنة يذكرون هذه املحَسألة
اجلوار فإنه يكون ا
أن من َِل ح يعمل شي ائا من أعامل ح َ
تفري اعا عن مسألة تالزم الظاهر والباطن ِيف اإل حيامن ،إذ إن اإل حيامن الباطن يلزم منه اإل حيامن الظاهر؛

ألَّنام متالزمان مرتبطان ال ينفكان كام قرر ذلك أهل السنة منهم اإلمام ابن تيمية ِ -
رمحه الل
َّ

ودل عليه حديث النعامن« :أال وإن ييف جَ
تعا َّ ،-
اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا
سفر ِِمَّن يقرر
واحلديث ُخم َّر ٌج ِيف الصحيحني ،والدكتور ٌ
فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب» ح َ
مسألة كفر تارك جنس العمل كام يقررها أهل السنة -عليهم َر حمحة الل.-
1

حاول بعض الفضالء َتطئة إطالق لفظة (جنس العمل) عىل ماسبق تصويره مع أن من أوئل من استعمل هذا اللفظ

اإلمام ابن متية –رمحه الل -بحجة أن هذا اللفظ ليس دقيق اا وهذا ليس صحيح اا فام أكامر األلفاظ التي أطلقت عىل معاين
وهي ليست دقيقة وتسمح أهل العلم فيها قائلني ال مشاحة يف االصطال إذا كانت املعاين صحيحة.
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قال الدكتور سفر ِيف املحُجلد ِ
الاماين صفحة ( " :)656يهبذا يتبني لطالب احلق أن ترك األركان
كفر ظاهرا وباطنا؛ ألنه ترك ٌ يجلنس العمل الذي هو ركن جَ
احلقيقة
األربعة وسائر عمل اجلوارح ٌ
املجُركبة لإل جيامن وا َّلتيي ال وجود َهلا إال به ،وهذا يممَّا ال َجيوز اخلالف فيه ،ومن خالف فيه فقد دخلت
عليه شبهة اإلرجاء ش ُعر أم َمل ج يش ُعر".

فالدكتور يقرر هنا أن جنس العمل رك ٌن ِيف اإل حيامن ،وأنه ال وجود لإل حيامن إال به ،وأنه ال
َجيوز ح ِ
اخلالف ِيف هذه املحَسألةُ ،ث َّم قال ِيف صفحة (" :)757وهو أن إ جيامن القلب مستلزم إل جيامن
جَ
اجلوارح ،ويرتكب منهام معا حقيقة اإل جيامن الرشعية".
يتصور إ حي ٌ
حقيقي إال بِجنس
امن
إذن ُهنا جعل جنس عمل اجلوار مستلز اما لإل حيامن ،وأنه ال
ّ
ٌّ
وصدق ،وهو ما يقرره أهل السنة واجلامعة ِ -
ٌ
رمحهم الل ،-لكن الدكتور
حق
اجلوار  ،وهذا ٌ
عمل ح َ
اجلوار فقال ِيف
بعد ذلك تصور إ حيامناا حقيق ًّيا ناف اعا منج ايا من النار مع عدم وجود جنس عمل ح َ
صفحة (:)529
" ي
وهلذا َحتصل حال ٌة شاذ ٌة خفي ٌة وهي أن يضعف إ جيامن القلب ضعفا ال يبقى معه قدرة عىل
َحتريك اجلوارح لعمل ٍ
خري ،مثله مثل املجَريض الفاقد جَ
احلركة واإلحساس ،إال أن ييف قلبه نبضا ال
يستطيع األطباء معه جُ
ميئوس من شفائه ،فهو ظاهرا ييف حكم املجَيت ،وباطنا
احلكم بوفاته مع أنه
ٌ
لديه هذا القدر الضئيل من جَ
احلياة الذي ال حركة معه."..
بأَّنا شاذة وهي وجود إ حيامن بال يشء من عمل اجلوار .
إذن الدكتور ّ
تصور حال اة وصفها َّ
أيضا ِيف صفحة (" :)657وهذا اإل جيامن الذي يكون عىل تلك الدرجة من الضعف ال
وقال ا
ُحيرك صاحبه عىل عمل ٍ
خري قط".
يتصور
فقد جعل الدكتور جنس عمل اجلوار ركناا ِيف اإل حيامن ،بل ال بدَّ منه فيه ،بل ال
ِّ
وتصور إ حيامناا
كامريا،
َّ
اإل حيامن احلقيقي بدونهُ ،ث َّم بعد ذلك ناقض هذا األصل الذي َّ
أص َل ُهَّ ،
وكرره ا
26

اجلوار ! فهنا يكون الدكتور قد أخطأ ،وناقض أهل السنة واجلامعة ِيف
ناف اعا بدون يشء من عمل ح َ
جنس العمل ركن وأصل لإل حيامن ،والعجيب أن الدكتور سفر اا جعل مسألة جنس العمل وعدم
أن َ
ِ
األلباين والتشنيع عليه ُث َّم وقع هو نفسه فيها مع تقريره
التكفري ِ َهبا بواب اة ِيف الطعن عىل اإلمام
( )1

الكامري َهلا.
وِمَّا ينبغي أن يعلم أن اإلمام األلباين ِ -
ِ
رمحه الل -وإن كان قد أخطأ ِيف تقرير عدم كفر تارك
ُ
نت حجم خطئه ِيف رسالتِي "اإلمام األلباين ،وموقفه من اإلرجاء"  ،فإن هذا
جنس العمل كام ب َّي ُ
ال ينقص من إمامته ،وال يسقطه ،بل ال يزال إماما من أئمة أهل السنة ِ -
رمحه الل تعا  -فهو قد
ا
قرر أصل هذه املحَسألة وهو التالزم بني الظاهر
أخطأ ِيف تقرير عدم كفر تارك جنس العمل إال أنه َّ
()2

( )3

ِ
الصاحلنيِ ،يف املحُقدمة صفحة ( " :)15جَ
واحلقيقة أنه ال ُيمكن
والباطن فقال ِيف َحتقيقه لكتا رياض

تصور صالح القلب إال بصالح األعامل ،وال صالح لألعامل إال بصالح القلب ،وقد َّبني ذلك
ُّ
أمجل بيان ييف حديث النعامن بن بشري« :أال وإن ييف جَ
اجلسد مضغة إذا صلحت صلح
رسول اهلل ﷺ ج َ
اجلسد كله وإذا فسدت فسد جَ
جَ
اجلسد كله أال وهي القلب»."...
األلباين ِ -
ِ
رمحه الل -يقرر األصل وهو التالزم بني الظاهر والباطن ،وإنَّام أخطأ
إذن اإلمام
اجلهنميني من جنس من تركوا جنس العمل ووقع
ِيف تطبيق مسألة جنس العمل ،وجعل حديث ح َ
ِ
األلباين خط اأ وشناع اة
ِيف هذا اخلطأ مامله َمتا اما الدكتور سفر احلوايل ،ومع ذلك جعل الدكتور قول
يشنع عليه ِ َهبا ،أما هو فال.
• وخالصة مسألة جنس العمل َحتَّى ال تكون سالحا ألهل البدع ،من احلركيني ،واحلزبيني
ِ
وسيأِت ذكر هذا إن شاء الل.
()1
(ََ )2تد الرسالة عىل هذا الرابط:
http://www.islamancient.com/book/albani.zip
ِ
لأللباين من اإلرجاء" موجود يف تسجيالت منهاج السنة {وتسجيالت البينة (هاتف
( )3استمع لرشيط "تربئة العلامء
 )014493755أمام املعهد العلمي } ،كالمها بحي السويدي بمدينة الرياض
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ي
األلباين–رمحه اهلل ،-وحتى ال تكون سببا يف َهتييج بعض أهل السنة بغري حق
ييف الطعن عىل اإلمام
عليه ،كام ييل:
وجيلس دهره ،و ُعمره ال يعمل شيئا من
أوال :صورة املسألة :أن ينطق الرجل بالشهادتني َ
اجلوارح ،وهذه صورة نظرية أكثر من ي
أعامل جَ
كوهنا واقعية ،إذ ال يستطيع أحد أن َحيكم عىل ُمعني
أنه َمل ج يعمل شيئا من أعامل جَ
اجلوارح ،فال ُيمكن تطبيقها ييف أحكام الدنيا.
فرع عن قاعدة التالزم بني الظاهر والباطن .فهي مسألة جزئية
ثانيا :أن مسألة جنس العمل ٌ
ال كلية كام حياول بعضهم إهيامه.
بإمجاع أهل السنة واجلامعة كام ذكره الشافعي واحلميدي
كفر ج َ
ثالثا :ترك جنس عمل اجلوارح ٌ
واآلجري وابن تيمية.
األلباين  -ي
ي
رمحه اهلل -يقرر قاعدة التالزم بني الظاهر والباطن وإن كان قد أخطأ –
وإن اإلمام
اجلهنميني وظن أن جَ
عفا اهلل عنه -ييف تطبيق حديث جَ
اجلهنميني َمل ج يعملوا خريا قط ،والدكتور سفر
َ
وأنزهلا عىل
احلوايل كذلك يقرر التالزم بني الظاهر والباطن ،وأخطأ ييف تقرير مسألة جنس العمل،
اجلهنميني َمل ج يعملوا شيئا من أعامل جَ
اجلهنميني ،وظن أن جَ
حديث جَ
وجهت حديث
اجلوارح البتة ،وقد
ُ
جَ
ذكرهتا ِيف رسالتِي " اإلمام األلباين وموقفه من اإلرجاء" ،فكان األجدر
اجلهنميني بأربعة أوجه
ُ
( )1

( )1إن األحاديث ا َّلتِي فيها إخراج أناس من النار َ
خريا قط ،كحديث ِأيب سعيد عند مسلم ونَحوه ال يصح التمسك
وِل يعملوا ا
ِ َهبا عىل عدم كفر تارك جنس عمل اجلوار ألمور أربعة:
أوال :أن عموم هذا احلديث تدخل فيه أعامل القلو  ،فهل من قائل به أ ا
باإلمجَاع خصص
خذا ِهبذا العموم؟ فإن قيل
ح
أعامل القلو فكذلك يقال ِيف جنس أعامل اجلوار .
ثانيا :أن االستدالل ِهبذا احلديث من با االستدالل باألمور املحُحتمالت ،واالحتامل إذا توارد عىل دليل بطل االستدالل
به ،وذلك أن الذين أخرجوا من النار بغري عمل قد يكونون من األمم املحَاضية غري أمة حمُ ََّمد ﷺ إذ النار جامعة لعصاة
أمة حمُ ََّمد وغريهم ،السيام ِ
ويف بعض األحاديث كحديث ِأيب سعيد( :شفعت املجَالئكة والنبيون) وعليه فاالستدالل ِهبذا
احلديث استدالل بأمر حمُ تمل ،وال يصح لقائل أن يقول :األمم والرشائع متفقة ِيف املحُكفرات.
ثالثا :أن هناك أحاديث فيها نفي العمل مع ذكر بعض األعامل ِيف ح
احلَديث نفسه ،كحديث ِأيب سعيد اخلدري ِيف الذي
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ِ
ِ
األلباين ِيف مسائل اإل حيامن ألجل
احلوايل قبل أن يكون من أوائل املحُشنعني عىل اإلمام
بالدكتور سفر
مسألة جنس العمل كان األجدر به أن يعرف املسألة ويضبطها حق الضبط َحتَّى ال يقع فيام وقع
فيه من الغلو ِيف تصويرها ،وتضليل املخالف فيها!!.

صاحلة عملها ح ِ
ِ
كاهلجرة ،فصار
قتل مائة نفس ،قالت مالئكة العذا َ ( :مل ج يعمل خريا قط) متفق عليه .مع وجود أعامل
النفي ِيف هذه األحاديث ليس نف ايا للكل كام أفاده ابن خز حيمة ِيف كتا التوحيد (.)732/2
رابعا :االستدالل ِهبذا احلديث من االستدالل بِمورد النِّزاع ،وذلك أن املحُكفر برتك جنس العمل وغري املكفر متفقان أن
هذا الرجل َِل ح يقع ِيف أمر كفري؛ إذ لو كان واق اعا ِيف أمر كفري ملَا خرج من النار ،فمن َث َّم املحُكفر بِجنس العمل يقول :إنه
َِل ح يرتك جنس العمل؛ إذ لو كان تاركاا له ملَا خرج من النار ،واملحُخالف يقول :بىل هو تارك ومع ذلك خرج من النار ألن
كفرا.
ترك جنس العمل ليس ا
فالحظ -أهيا القارئ الكر حيم -أن االستدالل ِهبذا الدليل استدالل بِمورد النِّزاع إذ كل منهام حمُ تاج ألدلة خارجية ِيف
تقرير قوله وبيان هل هو كفر أم ال؟
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املجُخالفة السادسة:
كرر الدكتور ِيف كتابه أن من َِل ح يكفر تارك الصالة فقد دخلت عليه شبهة اإلرجاء ،فقال ِيف
إمجاع الصحابة عليهم
كافر ،إذ انعقد ج َ
صفحة (" :)418بل مذهب السلف أن تارك العمل بالكلية ٌ
رضوان اهلل عىل تكفري تارك الصالةَ ،
ومل ُخيالف ييف ذلك أحد َحتَّى ظهرت املجُرجئة وتأثر ي َهبا بعض
أتباع الفقهاء اآلخرين دون عل ٍم بأن مصدر الشبهة وأساسها هو اإلرجاء".ا.هل
الزهري ِ -
رمحه
أال يعلم الدكتور أن يف مقدمة الذين ذهبوا إ َ عدم تكفري تارك الصالة اإلمام ُّ
ٍ
خرج املحَ
ري أنه ال يكفر
روزي ِيف كتابه "تعظيم قدر الصالة"
بإسناد صحيح عن ُّ
الزه ّ
ُّ
الل -فقد َّ
تارك الصالة وعزا ابن القيم يف كتا " حكم تارك الصالة " هذا القول لبعض التابعني ومنهم
1

أيضا-
عمر بن عبدالعزيز وإبراهيم النخعي ،أما من جهة املذاهب فقد ذهب إ َ عدم تكفريه  -ا
ٌ
مالك ،واإلمام
اإلمام
الشافعي ،ونقلها بعضهم رواي اة عن اإلمام ح َ
ُّ
أمحد ،فهل هؤالء كلهم َِل ح
يتصوروا حقيقة اإليامن الذي تصوره احلوايل ،وتأثروا ببدعة اإلرجاء اخلبيامة! أليس هذا من الغلو
َّ
ِيف مسائل الرشيعة ،والغلو ِيف تضليل املحُسلمني!
اإلمجاع
كافر" .فأين هو عن هذا ح َ
ُث َّم تأمل قوله" :بل مذهب السلف أن تارك العمل بالكلية ٌ
امنٍٍٍٍ ضعيف ِيف القلب مع عدم وجود ٍ
الذي حيكيه عندما َتيل -كام تقدم -وجود إي ٍ
يشء من أعامل
ح
اجلوار ! ما أرسع تناقضه وأظهره !! ولعل هذا من انتقام الل ألوليائه ،علامء األمة كاإلمام ابن
حَ
باز واإلمام األلباين-رمحهام الل-
• وإليكم شيئا من خالف فقهاء اإلسالم ييف مسألة تارك الصالة:
يقول ابن عبد الرب -رمحه الل تعا " :-هذا ٌ
قول -يعنيي :أن تارك الصالة ال يكفر -قد قالت

1

تعظيم قدر الصالة ()957/2
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مجاعة من األئمة يممَّن يقولون :اإل جيامن ٌ
قول وعمل ،وقالت به املرجئة أيضا ،إال أن املرجئة تقول
به َ َ
( )1

ناقص".
قر مستكمل اإل جيامن  ،أما أهل السنة فيقولونَّ :
إن إ جيامنه ٌ
أن املجُؤمن املجُ َّ
()2

انظر إ َ العدل واإلنصاف من هذا اإلمامُ ،ث َّم يقول ابن عبد الرب" :وقد ذكرنا اختالف أئمة
أهل السنة جَ
واجلامعة ييف تارك الصالة ،فأما أهل البدع فإن املجُرجئة قالت :تارك الصالة مستكمل
مقرا غري جاحد ومصدقا غري مستكرب."...
اإل جيامن إذا كان ًّ
ُث َّم عزا عدم التكفري إ َ َمجع من أئمة السنة.
وقال ابن املنذر ِيف كتابه اإلرشاف"" :اختلف أهل العلم فيمن ترك الصالة عامدا َحتَّى َخيرج
ي
السختياين ،وابن
آخر وقتها بغري ُعذر فقالت طائف ٌة هو كافر ،هذا قول إبراهيم النخعي ،وأيوب
أمحد :ال يكفر بذنب إال تارك الصالة عمدا فإن ت ََر َك الصالة َإىل أن
وأمحد ،وإسحاق وقال ج َ
املجُبارك ،ج َ
ٍ
صالة أخرى يستتاب ثالثا ،وبه قال ُسليامن بن داود ،وأبو خياممة ،وأبو بكر بن أيب
يدخل وقت
شيبة ،وقالت طائف ٌة أخرى :يستتاب فإن تاب و إال قتلَ ،
ومل تسمه هذه الطائفة كفرا هذا قول
مالك ،ومحاد بن ٍ
ٍ
الشافعي."...
وكيع ،و
زيد ،و
ٌ
مكحول ،وبه قال ٌ َ َّ ُ
ُّ
فأئمة اإلسالم ُخمتلفون ِيف التكفري برتك الصالة فطائفة عىل التكفري برتك الصالة ،وطائف ٌة
أخرى عىل عدم التكفري برتك الصالة ،فهل رمى أحدهم اآلخر بأنه ُمرجئ ،وهل قالوا بأنه دخلت
ألَّنم ليسوا أهل غلو ِيف هذه املسائل.
عليه شبهة اإلرجاء؟! كال والل َّ

3

اجلوار ومنها الصالة.
( )1ألن املرجئة ال يرون األعامل من اإليامن وال يكفرون بِيشء من أعامل ح َ
( )2تأمل دقة ابن عبد الرب ِ -
رمحه الل.-
رأيت أحد الفضالء يقرر أنه ال نزاع بني أهل السنة يف أن من ترك الصالة بالكلية فإنه كافر وهذا خطأ منه ِل أر أحد اا عزاه

3

ألهل السنة كام فعل ويؤكد ذلك ما تقدم من نقل أقوال أهل العلم يف املسألة وأن منهم من ال يكفر عىل اإلطالق برتكها.
ولعل الوهم جاءه –حفظه الل -من جهة أنه جعل قول ابن تيمية واختياره قول أهل السنة.
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املجُخالفة السابعة:
اخلروج عىل السلطان ِيف املحُجلد األول صفحة (ِ )263يف
َحتدث الدكتور سفر عن مسألة ح ُ
ي
ح
أمحد -أن املجَسألة اجتهادية مصلحية
احلَاشية ،فقال" :ويالحظ من كالم اإلمام -يعني بذلك اإلمام ج َ
اخلزاعي  -ي
أمحد بن نرص جُ
ٌ
رمحه
تبديع
ال يرتتب عىل اخلالف فيها
ٌ
وتضليل ،وهكذا كان موقفه من ج َ
اهلل."-
ٍ
فالدكتور ِيف هذا الكالم ُيمهدُ إ َ
يشء :وهو أن القائلني بِجواز اخلروج عىل السلطان وإن
كانوا خمطئني أخطئوا إال أن خطأهم من جنس املحَسائل االجتهادية ا َّلتِي يسوغ ح ِ
اخلالف فيها ،وال
يضلل فيها املحُخالف وال يبدع.
رمحه اللِ -يف هذه املسألة ،يقول ِ -
أمحد ِ -
رمحه الل" :-من
وقبل نقد كالمه أذكر كالم اإلمام ح َ
خرج عىل إمام من أئمة املسلمني وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له باخلالفة بأي ٍ
وجه كان
ِّ
ُّ
اخلارج عصا املجُسلمني وخالف اآلثار عن رسول اهلل ج ،فإن مات
شق هذا
بالرضا أو الغلبة فقد َّ
ُ
ٍ
قتال السلطان وال جُ
اخلارج مات ميتة جاهلية ،وال َحي ُّل ُ
ألحد من الناس ،فمن فعل
اخلروج عليه
مبتدع عىل غري السنة والطريق" .
ذلك فهو
ٌ
( )1

اإلمجاع عىل عدم اخلروج عىل السلطان النووي ِ -
رمحه الل تعا ِ -يف رشحه
وقد حكى ح َ
ٍ
خالف قد ُذكر عنهم.
أمجع السلف عليها بعد
لصحيح مسلم ،وابن حجر ِيف رش البخاري ،وقد ح َ
ِ
استقر قول السلف عىل
السنة"" :وقد
َّ
قال أبو العباس بن تيمية -رمحه اللِ -يف كتابه "منهاج ُّ
عدم اخلروج عىل السلطان".
تبني لك إمجاع السلف عىل عدم اخلروج وأن الذي يرى جُ
اخلروج يبدع ويضلل ،وأن
وبعد أن َّ
أمحد بن نرص
املجَسألة ال يسوغ اخلالف فيها ،فلننظر ِيف كالم الدكتور" :وهكذا كان موقفه من ج َ
أمحَد (.)5/2
( )1ينظر املحَسائل والرسائل املحَروية عن اإلمام ح
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اخلزاعي  -ي
جُ
رمحه اهلل."-
أمحد ابن حنبل فقال" :ذلك قد جاد بنفسه ييف
اخلزاعي عند اإلمام ح َ
ُذكر اإلمام ح َ
أمحد بن نرص ح ُ
اخلزاعي؟
سبيل اهلل" .يا ترى ماذا فعل اإلمام ح َ
أمحد بن نرص ح ُ
اخلروج عىل
الذي يقرأ كالم الدكتور يظن أن اإلمام ح َ
اخلزاعي قد دعا الناس إ َ ح ُ
أمحد بن نرص ح ُ
السلطان كام كان الدكتور يفعل -عفا الل عنه !-وهذا خطأ منه عىل اإلمام ابن نرص ،وإنَّام الذي
صحت القصة وإال فإن ِيف إسنادها انقطا اعا -أن
جرى من اإلمام ح َ
اخلزاعي -إن َّ
أمحد بن نرص ح ُ
فأرص
فأرص عىل أن القرآن غري خمَ لوق فكلموه وناظروه
الواثق استدعاه لكي يقول بِخلق القرآن
َّ
َّ
أمحد" :قد جاد بنفسه ِيف سبيل الل"  .أين هذا الكالم
عىل موقفه وأ َبى الرجوع ف ُقتل ،فقال اإلمام ح َ
( )1

ومجع الناس ليخرجوا
اخلزاعي َ َّ
اخلروج عىل السلطان ،هل ذهب اإلمام ح َ
أمحد بن نرص ح ُ
من جواز ح ُ
احلق عند السلطان؟ وهذا أفضل حِ
خرج احلاكم وغريه من
اجلهاد كام َّ
عىل السلطان أم نطق بكلمة ح َ
حديث جابر أن رسول الل ﷺ قال« :أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر»

2

اخلزاعي عرفت أن الدكتور –هداه الل -قد ل َّبس عىل
فإذا عرفت موقف اإلمام ح َ
أمحد بن نرص ح ُ
أمحد املحُخالف
ال ُق َّراءُ ،ث َّم قارن بني مسألة عدم اخلروج عىل السلطان املحُجمع عليها ،وتضليل اإلمام ح َ
فيها ،وبني َهتوين الدكتور من األمر وجعلها مسألة اجتهاديةِ ،
ويف املحُقابل جعل املحَسائل ا َّلتِي يسوغ
حِ
اخلالف فيها -كمسألة احلكم بغري ما أنزل الل ومسألة تارك الصالة -شنيعة وضلل املحُخالف
وجعله أشد من املحُرجئة األوائل! وقال عمن ِل يكفر تارك الصالة بأنه متأثر باملرجئة! أرأيت كيف
تناقض الدكتور وخبط يف املسائل خبط عشواء؟!

خرجه اخلطيب البغدادي يف تاري بغداد (.)177/5
(َّ )1
أخرجه احلاكم يف املستدرك ( )551/4من حديث أيب سعيد وأخرجه النسائي برقم ( )4209وأمحد ()315 ،314/4

2

من حديث طارق بن شها .
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املجُخالفة الثامنة
كبريا ،وأكامر النقل عنه كام ذكرت لك ،بل
سفر ِيف كتابه سيدَ قطب
لقد ع َّظم
ا
الدكتور ٌ
ُ
تعظيام ا

إن تعجب فاعجب من قوله ِيف صفحة ( )82حينام عدَّ سيد قطب من أهل السنة واجلامعة
ٍ
ٍ
سب صحابة رسول
القالئل! وال أظن َُّك ََتهل ما عند سيد قطب من زالت كبرية ِيف املحُعتقد ،فقد َّ
الل ج ،وقد قال أبو زرعة " إذا رأيت الرجل ينتقص أحد اا من أصحا رسول الل صىل الل عليه
وسلم فاعلم أنه زنديق" ..

1

وقد قد سيد قطب ِيف نبِ ّي الل موسى وعدَّ ه فتاى عصبِ َّي املحِزاج ،وسلك مسلك أهل البدع
أس َامء الل وصفاته ،وذكر أشياء كامرية خمُ الف اة ملِعتقد أهل السنة
املخالفني ألهل السنة ِيف تأويل ح
واجلامعة وأرص ودعا إليها ِيف كتبهُ ،ث َّم ِ
يأِت الدكتور فيقول ِيف صفحة (:)82
َّ
"إال من سار فيها عىل منهج أهل السنة واجلامعة وهم ييف العصور ا جُملتأخرة قليل بل إن هؤالء
القليل عندما يدعون َإىل تصحيح اإل جيامن َ
وجتلية معانيه ويبينون لألمة الكفر ورضوبه وخطره َجتدها
تقف ييف وجوههم متهمة إياه بتكفري املجُسلمني كام حصل لشيخ اإلسالم ابن تيمية وشيخ اإلسالم
ي
حممد بن عبد الوهاب والشهيد سيد قطب  -ي
وأمثاهلم ،ويعرضون عن ترصيح هؤالء
رمحهم اهلل-
ُ َ َّ
بأهنم ال يقصدون تكفري األعيان."...
العلامء َّ
فهو بذلك قد جعل سيد قطب من أهل السنة واجلامعة! ليس هذا فحسب بل من القالئل!
رمحه الل ،-واإلمام ُحمَمد بن عبد الوها ِ -
ليس هذا فحسب بل ذكره مع اإلمام ابن تيمية ِ -
رمحه
َّ
الل -بل وجعله شهيدا ا! وهذا من الغلو العظيم؟! كيف جيعل سيد قطب ِِمَّن يصحح مفهوم
اإل حيامن وقد قال ِيف كتابه "الظالل" ِيف أوائل سورة األنفال ِيف ح
احلَاشية" :إن البحث ييف زيادة اإل جيامن

 1الكفاية (.)188/1
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ونقصانه َب ٌ
كالمي ال فائدة من ورائه"!
جزئي
حث
ّ
ٌّ
ِ
األلباين بأنه
مصححا لعقيدة أهل السنة واجلامعة ِيف اإل حيامن ُث َّم يوصف
كيف ُجيعل هذا
ا
ِ
واأللباين بأنه أشد من قول املحُرجئة األوائل! سبحانك هذا هبتان
مرجئ! ويوصف كالم ابن باز
عظيم.
ُث َّم بعد ذلك تسمع من يغضب ألنه قد ُر َّد عىل الدكتور سفر احلوايل! أين غضبكم ألئمة
نصا واحدا ا من كالم سيد قطب
اإلسالم؟! أين غضبكم لتلميع املحُبتدعة الضالني؟! وإليكم ًّ
لتعرفوا به تكفريه للمجتمعات املحُسلمة إذ قال ِيف الظالل" :لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء
هذا الدين َإىل البرشية بال إله إال اهلل .فقد ارتدت البرشية َإىل عبادة العباد ،وإىل جور األديان،
ونكصت عن ال إله إال اهلل.
ُث َّم قال :إال أن البرشية عادت َإىل اجلاهلية ،وارتدت عن ال إله إال اهلل ،فأعطت يهلؤالء العباد
ومل تعد توحد اهللُ ،
خصائص األلوهيةَ ،
وَتلص له الوالء ..البرشية بيجملتها بي َام فيها أولئك الذين
ي
ومغارهبا كلامت " ال إله إال اهلل " بال مدلول وال واقع..
يرددون عىل املجَآذن ييف مشارق األرض
ألهنم ارتدوا َإىل عبادة العباد -من بعد ما تبني َهلم جُاهلدى-
وهؤالء أثقل إ جثام وأشد عذابا يوم القيامة َّ
ومن بعد أن كانوا ييف دين اهلل!" .
( )1

ٍ
ٍ
ي
جواهبا إال سيد
شكلة َمل ج َجيد أفضل من تكلم يف
مسألة ُم
ويف موض ٍع آخر يتكلم الدكتور عن
َ
قطب؟! يقول ييف الصفحة (" :)96وقد وجدت أن أفضل من أجاب عىل هذه األسئلة من فقهاء
الدعوة املجُعارصين هو األستاذ سيد قطب  -ي
رمحه اهلل -وها أنا أنقل من كالمه ما يفيد."...
انظر إليه كيف جعل سيد قطب من فقهاء الدعوة املعارصين! وهو القائل ِيف كتابه " ِيف ظالل
القرآن" ِيف سورة املائدة" :وإن اإلنسان لريثي أحيانا ويعجب ألناس طيبني ،ينفقون جهدهم ييف
(ِ )1يف ظالل القرآن (.)1057/2
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األمر باملعروف والنهي عن املنكر ييف الفروع ،بينام األصل الذي تقوم عليه حياة املجُجتمع املجُسلم
ويقوم عليه األمر باملعروف والنهي عن املنكر مقطوع."!...
ُث َّم قال" :وما غناء أن تنهى الناس عن سب الدين ييف ُُمتمع ال يعرتف بسلطان اهلل ،وال يعبد
فيه اهلل ،إن ََّام يتخذ أربابا من دونه ،ينجزلون له رشيعته وقانونه ونظامه وأوضاعه ،وقيمه وموازينه،
والساب واملسبوب كالمها ليس ييف دين اهلل."...
ُّ

ُث َّم قال" :إن األمر أكرب وأوسع وأعمق يممَّا ينفق فيه هؤالء الطيبون جهدهم وطاقتهم
واهتاممهم ...إنه ييف هذه املرحلة ليس أمر تتبع الفرعيات -مهام تكن ضخمة -ولو كانت هي
حدود اهلل ،فحدود اهلل تقوم ابتداء عىل االعرتاف بيحاكمية اهلل دون سواه ،فإذا َمل ج يصبح حقيقة
واقعة تتمثل ييف اعتبار رشيعة اهلل هي املجَصدر الوحيد للترشيع ،واعتبار ربوبية اهلل وقوامته هي
املصدر الوحيد للسلطة ..فكل ٍ
جهد ييف الفروع ضائع ،وكل ُحماولة ييف الفروع عبث ...واملجُنكر
األكرب أحق جُ
باجلهد واملجُحاولة من سائر املجُنكرات "...إ َ آخره.
()1

وهذا قول منكر شنيع إ ٌد وضالل يف أصل الدعوة إ الل فإن بالد مرص-أعزها الل بالتوحيد
والسنةَِ -ل يأهتا حاكم َحيكم بِ َام أنزل الل منذ أن قال سيد هذه الكلامت إ اليوم ،فهل يطالب
باإلمجاع كسب دين ُحم َ َّمد ج ،ورشك القبور إ أن يأِت
املحُجتمع أن يتوقف عن إنكار الكفر األكرب
حَ
2

سلطان حيكم بكتا

الل؟! هل يقول هذا داعية يعرف أصل اإلسالم وما أرسلت الرسل من

أجله ،فض ا
ال أن يوصف بأنه من فقهاء الدعوة املعارصين؟!
وليت غلو الدكتور وقف عند هذا احلد؛ بل ازداد إ أن قال ِيف رشحه للطحاوية ِيف الرشيط

(ِ )1يف ظالل القرآن (.)951 ،950/ 2
يأِت يف كالم سيد إنكار الرشك وهو إذا قال هذا فإنام يريد به ما يسمونه برشك القصور أي احلكم بغري ما أنزل الل دون

2

رشك القبور كام قرره يف الظالل.فتنبه
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اماين ِيف عام (1410هل) عن سيد قطب" :سيد قطب  -ي
( )186الوجه ال ِ
رمحه اهلل -ما كتب أحدٌ
أكثر يممَّا كتب ييف هذا العرص ييف بيان حقيقة ال إله إال اهلل ،انظر َإىل مئات الصفحات من الظالل
تتحدث عن هذا املوضوع".
إن سيد قطب ال يفرق بني توحيد الربوبية واأللوهية! وال يرى إنكار رشك القبور ألن هذا
ضيع للوقت ،ومع ذلك يقول الدكتور عنه هذا القول! أرأيتم التدليس والتلبيس! أين اإلمام
ُم ٌ
ِ
األلباين ،واإلمام ُحم َ َّمد بن إبراهيم ،واإلمام سعد بن عتيق،
ابن باز ،واإلمام ابن عاميمني ،واإلمام
أين جهود أئمة اإلسالم املعارصين ِيف التحذير من الرشك والدعوة إ َ التوحيد ،كل هؤالء تقدم
عليهم سيد قطب وهو الذي ال يرى إنكار الرشك وال يفرق بني توحيد الربوبية واإلهلية؟! هذا
من أعظم الغلو والتلبيس؟!
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املجُخالفة التاسعة:
األلباين ِ -
ِ
رمحه الل -فإن الدكتور ِيف آخر الكتا
أقف مع كالم الدكتور فيام يتعلق باإلمام
األلباين ِ -
ِ
قد س َّود ما يقر من ست صحائف ِيف ح
رمحه الل تعا َ -
احلَاشية ر َّد فيها عىل اإلمام
ِ
قرص ِيف
باسمه ،وذكر بعض الوصايا واألصول الالزمة ا َّلتِي يرى أن اإلمام
ا
األلباين قد َّ
مرصحا ح
ِ
األلباين:
القيام ِ َهباُ ،ث َّم أخذ يوصيه ِهبا ،قال الدكتور خمُ اط ابا اإلمام
"ثانيا :الرجوع لكتب الفرق وأقوال الفرق كام يكتب فيها أهل السنة واجلامعة ليعرف الفرق
جل ًّيا بني مذهبهم ومذهب جَ
واألس َامء واألحكام ،وليعرف حقيقة
اخلوارج واملجُعتزلة ييف باب اإل جيامن
ج
اإلرجاء ،فال يقع ييف بعض أصوله وهو ال يشعر ،وليتأكد أن الكفر يكون بالعمل كام يكون
باالعتقاد ويكون باإلباء وترك االنقياد كام يكون برتك اإلقرار."..
ييف هذا الكالم أكثر من مغالطة:
ِ
األلباين -رمحه الل تعا  -ال يكفر باألعامل وإنَّام َحيرص الكفر
أما األوىل :يرى أن اإلمام
ِ
األلباين -رمحه الل تعا  -كاملحُرجئة األوائل الذين ال يرون
باالعتقاد دون األعامل فهو ِهبذا َجيعل
صور ِيف االعتقاد ،وأكدَّ هذا ِيف حاشية الصفحة ( )762فقال" :فالشيخ
الكفر باألعامل وإنَّام هو َحم ٌ
وإن وافق املرجئة ييف حرص الكفر باالعتقاد."..
واجلوا
حَ

ِ
رصحيا ِيف التكفري
األلباين -رمحه الل تعا  -كال اما
عىل هذا أن يقال :إن لإلمام
حا

باألعامل -كام ِ
ِ
عيل
سيأِت -بل إنه ر َّد عىل سفر
احلوايل كالمه هذا ،ونفى نسبته إليه ،وقد م َّن الل َّ
فكتبت رسالة ُخمترصة بعنوان "اإلمام األلباين وموقفه من اإلرجاء" وذكرت فيها نصوصه
أيضا ،وهذه النصوص منها ما أخذته من كتبه ومنها ما أخذته
الرصحية ِيف أن الكفر يكون بالعمل ا
ح
ٌ
من تسجيالته الصوتية ،وهو يقرر فيها أن اإل حيامن ٌ
وعمل واعتقا ٌد يزيد بالطاعة وينقص
قول
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ِّ
بالشك ،وباإلباء،
باملعصية ،وأن الكفر يكون بالقول والعمل واالعتقاد ،وأن الرجل يكفر
وباالستكبار ،وبالتكذيب ،وبالنفاق ،وباإلعراض ،...وسيأِت -إن شاء الل -ذكر بعض تعليقات
ِ
األلباين عىل الدكتور ِيف كتابه "ظاهرة اإلرجاء".
وتعقيبات
ِ
ِ
وأحب أن أنبه إ َ ٍ
األلباين ٌ
األلباين
أمر :وهو أن
خطأ وجناي ٌة عليه،
فنسبة هذا القول لإلمام
ُّ

ِ
كامريا ما ير ِّدد أن الكفر األكرب يكون باالعتقاد ،وأن الكفر األصغر يكون بالعمل
-رمحه الل -ا

ِ
ٌ
خطأ وذلك أن املرجئة ال
األلباين قد وافق املرجئة ِيف هذا األمر وهذا
فيظن بعضهم أن اإلمام

نص عىل هذا اإلمام ابن تيمية ِيف كتابه "الصارم املسلول" ،وقد نقلت
يكفرون بأعامل اجلوار كام َّ
ٍ
بيشء من عمل
نص كالمه ِيف رسالتِي "اإلمام األلباين وموقفه من اإلرجاء" ،فال يكفرون
َّ
ٍ
بيشء منها ،مع أن املرجئ
ألَّنا ِيف األصل ليست من اإل حيامن -عندهم -فال يكفرون
اجلوار ؛ َّ
يكفر الرجل السا للدين ،ويكفر الرجل املستهزئ ،لكنه َجيعل قوله دلي ا
ال عىل الكفر ،أما القول
كفرا.
نفسه فليس ا
ٌ
أقوال كفرية يكفر ِ َهبا
بأَّنا
أما أهل السنة فيكفرون
بالسب واالستهزاء َ
ِّ
وحيكمون عليها َّ
كفرا أكرب ،إال أن بعض أهل السنة يعرب بالكفر العميل والكفر االعتقادي ،ويسمي الكفر
صاحبها ا
كافرا وقوله (أي
األصغر :كفر اا عملي اا ،والكفر األكرب :كفر اا اعتقادي اا ،وهذا السنِّي َجيعل السا
ا
كفرا أكرب ،ويصف هذا بأنه كفر اعتقادي ال كفر عميل ،فإذا جاء رجل
كفرا أكرب واعتقاده ا
السب) ا
ِ
كفر أصغر ومنها ما هو كفر أكرب ،وآخر من أهل
من أهل السنة ِمَّن يقول :إن من األعامل ما هو ٌ
السنة ا ِ
فإَّنام يتفقان عىل أن السا
أيضا ِمَّن يقول :األعامل كلها كفر أصغر واالعتقاد كله كفر أكرب َّ
كفر أكرب إال أن أحدمها يعرب عن هذا بأنه كفر اعتقادي واآلخر يعرب عنه بأنه
كفرا أكرب وس َّبه ٌ
كافر ا
كفر عميل ُخمرج من املحِلة ،فالنتيجة واحدة.
كفرا ،وإنَّام هو ٌ
دليل عىل
أما املرجئة فتجدهم يقولون ِيف السا ِّ إنه كافر لكن عمله ليس ا
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الكفر ،وهذا القول ٌ
كفرا
خطأ وهو
ٌ
راجع إ َ اعتقادهم السيئ وهو أنه ال يكون يش ٌء من األعامل ا
ألَّنا ليست من اإل حيامن ،فأرجو أن تتنبه إ َ الفرق بينهام.
أكرب َّ
• واخلالصة أن يقال:
إن أهل السنة يقولون:
كفر ييف ذاته وصاحبه َخيرج من املجيلة ،أما املرجئة فال يصفون العمل بأنه كفر ييف ذاته
إن العمل ٌ
وإنَّام هو ٌ
دليل عىل الكفر مع وصفهم للساب بأنه كافر.
وأنبه َإىل ٍ
أمر آخر :وهو أنه قد توجد ييف عبارات وإطالقات بعض أهل السنة :إن هذا العمل
ٌ
دليل عىل الكفر ،وليس معنى يهذا َّأهنم وافقوا املرجئة وخالفوا أهل السنة ييف هذا الباب ،وإنَّام هم
كفر أكرب وهو ٌ
دليل
مع قوهلم بذلك إال أهنم يصفون العمل ذاته بأنه كفر ويقولون :قول السب ٌ
عىل الكفر ،وقد عرب يهبذا التعبري اإلمام ابن تيمية  -ي
رمحه اهلل -ييف كتابه "الصارم املسلول" وقد
َّ
ي
األلباين وموقفه من اإلرجاء".
نقلت هذا ييف رسالتيي "اإلمام
عرب بعض أهل العلم بأن األعامل الكفرية عالمة عىل الكفر وهذه اللفظة يطلقها السن ُِّّي
بل َّ
ي
رجئ
كفر أكرب ُخم ٌ
رج من املجلة ،أما املجُ ُ
واملرجئ ،إال أن السنِّي إذا أطلقها فإنه يصف العمل ذاته بأنه ٌ
ُ
رج من املجيلة ،وإنَّام َجيعله دليال وعالمة عىل الكفر.
كفر أكرب ُخم ٌ
فال يصفه بأنه ٌ
ي
األلباين ُيسمي الكفر األصغر :كفرا عمليا ،والكفر األكرب :كفرا اعتقاديا ،ي
ويف الوقت
واإلمام
كفر أكرب.
نفسه يصف العمل الكفري
ِّ
كالسب وغريه بأنه ٌ

األلباين  -ي
ي
رمحه اهلل -له سلفٌ يف هذا التقسيم فقد
تبني لك هذا فينبغي أن تعلم أن اإلمام
إذا َّ

نقله املجَروزي عن بعض أهل احلديث كام ييف كتابه "تعظيم قدر الصالة" ،ونقله أيضا ابن تيمية ييف
رشح عمدة الفقه قسم الصالة عن بعض أهل العلم َ
ومل ينكره -رمحه اهلل تعاىل ،-فإذا علمت هذا
األلباين  -ي
ي
رمحه اهلل تعاىل -ييف قوله :إنه َحيرص
اتضح لك جناية الدكتور -هداه اهلل -عىل اإلمام
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الكفر ييف االعتقادي.
أما املجُغالطة الثانية :فهي قول الدكتور" :وليعرف األلباين حقيقة اإلرجاء فال يقع ييف بعض
أصوله" .
()1

ِ
ٍ
أصل من أصوهلم ال ِيف جزء وقد
األلباين قد وافق املرجئة ِيف
إذن الدكتور يرى أن اإلمام
ِ
وبطالَّنا فيام تقدم ِ
ي
األلباين وموقفه من اإلرجاء" ملن
ويف رسالتِي "اإلمام
بينت كذ هذه الفرية
()2

أراد الرجوع إليها.
أما املجُغالطة الثالثة :فهي قول الدكتور ِيف ثنايا كالمه وهو يعدُّ األعامل الكفرية" :ولنتد َّبر
كتاب اهلل ييف هذه املجَسألة بالذات فقد ورد فيه التكفري باإلباء وترك االنقياد وهو كفر إبليس
وفرعون وأكثر األمم ،وورد فيه التكفري باالعتقاد وهو كفر املنافقني وورد فيه التكفري بالعمل مع
غري حكم اهلل َإىل
إقرار مرتكبه أنه كفر كتكفري معلم السحر ومتعاطيهَ - ...إىل قوله :-وتكفري من َّ
جَ
اجللد والتمثيل مع إقرارهم حكم اهلل".
احلكم عمل ًّيا وهذا ا
خطأ فإن ِيف حديث ابن
فالدكتور يرى هنا أن اليهود وقعوا ِيف ُُمرد ترك ح ُ
اجللد مع زعمهم أن هذا هو
عمر ِيف الصحيحني وحديث الرباء ِيف صحيح مسلم أن اليهود تركوا ح َ
املوجود ِيف التوراة ،فاليهود إذن َِل ح يقعوا ِيف ُُمرد ترك احلكم بل وقعوا ِيف التبديل وهو تغيري حكم
الل بِحكم وضعي مع زعم أن هذا احلكم الوضعي هو حكم الل ،وهذا املحُسمى بالتبديل ،وهناك

ٌ
فرق بني تغيري حكم الل وتبديل حكم الل.
يأِت بيحكم آخر وال يزعم أنه حكم اهلل ،أما املجُبدل ي
وخالصة الفرق :أن املجُغري يحلكم اهلل ي
فيأِت
( )1استمع إ َ رشيط "تربئة العلامء لأللباين من اإلرجاء"" موجود يف تسجيالت منهاج السنة و{تسجيالت البينة أمام املعهد
العلمي (هاتف  ،})014493755كالمها بحي السويدي بمدينة الرياض.
(ََ )2تد الرسالة عىل هذا الربط:
https://www.islamancient.com/?p=15326
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ي
العريب ونقله القرطبيي
بيحك ٍم آخر ويزعم أنه حكم اهلل ،وقد نبه َإىل الفرق بني التغيري والتبديل ابن
ومل ُخيالفه وكذا قرره اإلمام ابن تيمية  -ي
ي
العريب َ
رمحه اهلل تعاىل. -
عن ابن
1

ِ
األلباين:
أما املجُغالطة الرابعة :فهي قول الدكتور ِيف ثنايا كالمه عن اإلمام
"خامسا :املجُوازنة بني ما ذكره فضيلته من االحرتاز من التكفري وبني رضورة َحتذير األمة من
ي
خري من أن ُُيطئ
الوقوع يف املجُكفرات فلئن ُُيطئ أحدنا فيتجنب ما هو بيمعصية ظنًّا منه أنه كفر ٌ
فريتكب الكفر ظنًّا منه أنه ُُمرد معصية".
وقال بعد ذلك ِيف صفحة (" :)761دراسة مدى حاجة الناس َإىل بعض أنواع من العلوم
قد يكون تأخريها أفضل أو يكون تقد جيم غريها أوجب ،كإظهار أن تارك الصالة ال يكفر ييف ٍ
زمن
تكاسل الناس فيه عن الطاعة."..
كفرا وإنَّام هو معصية؛
يرى الدكتور أن من فقه الدعوة أن يدع الرجل رأيه يف أن ترك الصالة ليس ا
كفرا بل معصية فسيتساهلون
ألن الناس متساهلون ِيف ترك الصالة ،فإذا علموا أن تركها ليس ا
أيضا مسألة احلكم بغري ما أنزل الل فإنه قال" :ومثل ذلك مسألة
فيها أكامر من ذي قبل ،وماملها ا
ي
ٍ
باب واسع."...
كفر دون كفر ونَحوها ممَّا يدخل ييف فقه الدعوة ومراعاة فائدة العلم وهو ٌ
كفر أصغر وال أن
فهو إذن يرى أن الرجل ال يصح له أن يقول بأن احلكم بغري ما أنزل الل ٌ
كفر أصغر ،وال يصح له أن ينرش هذا القول َحتَّى ال يتساهل الناس ِيف ترك هذين
ترك الصالة ٌ
األمرين ،وهذا الكالم ٌ
وخمالفٌ لنصوص الرشيعة من أوجه َ
أمهها:
خطأ ُ
غلوا ِيف التكفري وما هذه التفجريات ونداءات ابن الدن
أوال :إن ِيف الواقع الذي نعيشه ًّ
ِ
سيأِت ذكرها وما سبق ذكر بعضه إال ٌ
واضح
دليل
ونداءات الدكتور ِيف بعض املحَواضع ا َّلتِي
ٌ
1

وقد تتابع عىل هذا اخلطأ مجع منهم د .عبد العزيز آل عبداللطيف يف كتابه نواقض اإليامن العملية ود .عبد الرمحن املحمود

يف كتابه احلكم بغري ما أنزل الل أحواله وأحكامه وقد رددت عىل الكتابني يف رشيطني ومها موجودان يف تسجيالت البينة.
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أناسا منسوبني للدعوة ومنسوبني للعلم ومع ذلك وقعوا ِيف الغلو ِيف
وبرهان ساطع عىل أن هناك ا
بعض مسائل التكفري؛ لذا كان من الواجب أن يواجه هذا الغلو بامليزان الرشعي السيام عند
الشبا املحُتحمسني َمحاسة غري منضبطة.
ٍ
وبرهان يصح ِ
ثانيا :بأي ٍ
لعاِلٍ أن يدع الراجح عنده من الكتا والسنة إ َ غريه بِحجة
دليل
ِ
كفر أصغر فال يصح له أن يدعي
مراعاة الواقع ،فإن العاِل إذا ظهر له أن احلكم ِيف هذه املسألة ٌ
ِ
َ
العاِل ملََّا تبني له رجحان هذا القول فلسان حاله يقول:
معاجلة الواقع؛ ألن
كفر أكرب ألجل
بأَّنا ٌ
َّ
أرى أن حكم الل ِيف هذه املسألة كذلك ،ولو أن الل أراد أن َجيعلها كفرا أكرب َجلعلها ،والل ِ
عاِل ٌ بِام
ا
ٍ
ِ
زمان.
سيأِت من
ِ
أما ا جُملغالطة جَ
األلباين ِيف حاشية صفحة (:)760
اخلامسة :فهي قول الدكتور عن
"ثانيا :والتزام قاعدة مطردة ييف تقوية جَ
احلديث بشواهده أو تضعيفه مهام تعددت طرقه مثال
إذا كانت رواية« :فمن تركها ،فقد خرج من املجيلة» ،ال تتقوى برواية« :فمن تركها فقد كفر»
َ
األوىل ولنتأول األخرى فام هو التحكم إذن؟!."...
فلنضعف
األلباين ِ -
ِ
رمحه الل تعا  -أن يتخذ طريق اة وقاعد اة مطرد اة ِيف تقوية
فالدكتور يدعو اإلمام
األحاديث وما كان ينبغي للدكتور أن ينادي ِهبذا النداء ألمرين:
األول :أن هذا النداء خط ٌأ ُ
الف ملَِا قرره أئمة هذا الشأن أئمة أهل احلديث فقد ذكر ابن
وخم ٌ
الصال وغريه أنه ليس لتقوية احلديث بالشواهد واملتابعات قاعدة مطردة وإنَّام تعرف باملحُامرسة
ٍ
ِ
األلباين -رمحه الل تعا ِ -يف كتابه "إرواء
أيضا اإلمام
حكم
حديث
ولكل
خاص ،وذكر هذا ا
ٌ
ٌ
الغليل" ِيف املحُجلد الامالث ،بل سمعته ِ -
رمحه الل تعا  -يقول" :ليس علم احلديث مبن ًّيا عىل قواعد
َ
مبني عىل املامرسة والتجربة الطويلة".
جامدة؛ واحد زائد واحد يساوي اثنني ،وإنَّام هذا احلديث ٌّ
ي
الثاين :إنه وكام يقال" :رحم الل امر اأ عرف قدر نفسه" فلم يتعدى الدكتور ويغلط رج ا
ال قد
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عاش ما يقر من نصف ٍ
قرن أو أكامر ِيف علم احلديث يف قاعدة حديامية؟! ،والدكتور ليس معرو افا
ِهبذا العلم ،بل قد وقع ِيف أخطاء شنيعة بأن احتج ببعض األحاديث الضعيفة ِيف كتابه هذا كام َّبني
ِ
األلباين -رمحه الل تعا ِ -يف تعليقاته عىل كتا الدكتور "ظاهرة اإلرجاء" ،والغريب أن
ذلك
ِ
ِ
األلباين وأخطأ هو فيها،
احلديامية ا َّلتِي أصا فيها
الدكتور قد استدرك عىل
األلباين بعض املحَسائل ح َ
ِ
األلباين حديث حذيفةُ « :يدرس اإلسالم كام
ومن ذلكِ :يف حاشية صفحة ( :)758ذكر اإلمام
يدرس الثوب حتى ال يدرى ما صيا ٌم وال صدق ٌة وال نسك.»...
احلاشية" :رواه احلاكم وقال :صحيح عىل رشط مسلم وسكت
جاء الدكتور سفر وقال ِيف ح َ
ي
األلباين ييف سلسة األحاديث الصحيحة ُث َّم عزاه َإىل جَ
احلاكم لكنه زاد فيه:
عنه الذهبيي ،زاد العالمة
«وال صالة» وهذه اللفظة ليست موجودة ييف مستدرك احلاكم".
وإذا راجعت مستدرك احلاكم املحُجلد الرابع ِيف الصفحة ( )505وجدت احلاكم قد أورد
احلديث بزيادة« :وال صالة» فأصا

ِ
أللباين وأخطأ الدكتورُ ،ث َّم قال الدكتور ِيف تكملة هذه
ا

احلاشية:
"تنبيه :وردت زيادة« :وال صالة» عند ابن ماجه ييف أول جَ
احلديث لكن ليس يف سؤال صلة
الذي هو موضع الشاهد ،وإنَّام فيه أن صلة قال :فام تنفعهم ال إله إال اهلل وهو وهم ال يدرون ما
صيام وال صدقة وال نسك."...
خرج احلديث برقم
وإذا راجعت سنن ابن ماجه وجدت ابن ماجه -رمحه اهلل تعاىلَّ -
( )4049ييف باب ذهاب القرآن والعلم وذكر احلديث بتاممه بزيادة لفظة «وال صالة» وأيضا بسؤال
ي
األلباين قد وهم فيهام،
صلة فإن الدكتور ييف هذا التعليق القليل قد وقع ييف ومهني ظن أن اإلمام
وكان بودي أن يرفق الدكتور بنفسه ويعلم أن هذا ليس فنه ،ومن تكلم ييف غري فنه أتى بالعجائب.
زلت مع وصاياه
أما املجُغالطة السادسة :فهي قول الدكتور ِيف حاشية صفحة (- )761وال ُ
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ٍ
ألسباب؛ منها :أن ذلك يشمل أيضا من
لأللباين" :-تاسعا :االحرتاز من ذم التقليد بإطالق
يشتغل بعلم الرجال ييف هذا العرص إذ ال مصدر َهلم إال َحمض التقليد ملين يرى أن االستقالل
بالتصحيح والتضعيف غري ُممكن ييف العصور املجُتأخرة )...فالدكتور هنا ذكر أمرين:
األلباين ِ -
ِ
رمحه الل -أن يتحرز من ذم التقليد بإطالقُ ،ث َّم ذكر أن من التزم
األول :أنه يدعو
هذه الدعوى لزمه أن كالمه ِيف الرجال َحمض تقليد؛ ألنه يقلد األئمة ِيف احلكم عىل الرجل
بالتوثيق والتضعيف ،وللجواب عىل هذا يقال:
ٍ
ِ
ِ
األلباين يقول:
وسمع دروسه املسجلة يعلم أن اإلمام
عارف باإلمام
أوال :إن كل
األلباين َ
ٍ
ألحد أن يعتمد التقليد
التقليد كاملحَيتة ال يصار إليه إال عند الرضورة ،ومعنَى ذلك أنه ال يصح
وأيضا ال يصح ألحد أن يعتمد عىل التقليد وبإمكانه الوصول
وقد ظهر له الدليل الرشعي،
ا
ِ
األلباين -رمحه الل تعا -
للحكم الرشعي بالنظر ِيف األدلة الرشعية ،فنخلص من هذا أن اإلمام
ال يذم التقليد عىل اإلطالق ويؤكد هذا أن اإلمام األلباين ذكر عرشات األحاديث يف السلسلة من
شواهد و متابعات و غريمها بنِي حكمه فيها عىل كالم حاهلَياممي أو غريه ألنه َِل يقف عىل إسناد
األلباين ِ -
ِ
احلديثَ ،
رمحه الل :-إن هذا تقليدٌ ال َجيوز فعله.
وِل يقل اإلمام
حَ
نوع
ثانيا :ذكر الدكتور سفر أن الكالم ِيف األحاديث
تصحيحا وتضعي افا ِيف العصور املتأخرة ٌ
ا
فرع عن الكالم ِيف الرجال ،والكالم ِيف الرجال مصدره ومنبعه التقليد ،وهذا
من التقليد ،ألنه ٌ
ٌ
خطأ من جهتني:
ال َ
اجلهة األوىل :إن الكالم ِيف الرجال تعدي ا
رحيا ليس تقليدا ا عىل اإلطالق وإنَّام عىل
وَت ح ا
قسمني:
األول :أن يعارص اإلمام اجلار الرجل ويستمع إ َ حفظه أو ينظر إ َ عدالته ،فرياه غري
ٍ
ِ
الصنعاين -
عدل ،هنا ُيقبل كالم هذا اجلار من با قبول خرب الامقة ال من با التقليد كام ذكره
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ِ
رمحه الل.-
ي
الثاين :أن َحيكم اإلمام عىل رواية الرجل الذي َِل ح يعارصه بنا اء عىل دراسته ملروياته ،فأخذ

كالم اإلمام كاإلمام أمحد هو من التقليد لكن من التقليد غري املذموم لكون املحُجتهد ِيف هذه
األزمان يتعرس عليه دراسة حال كل ٍ
راو وحده؛ لذلك صار هذا الفعل غري مذموم؛ ألنه ليس
متيرساُ ،ث َّم لو ُقدر أن هذا الفعل -أخذ قول اجلار عىل اإلطالق -يعدُّ تقليدا ا فإن تصحيح
ا
ٌ
وفرق بني أخذ قول اإلمام عيل بن املحَدينِي أو البخاري
احلديث وتضعيفه ليس تقليدا ا ِهلذا الرجل،
ِيف الرجل تضعي افا أو توثي اقا وبني أخذ كالمه يف احلكم عىل احلديث.
رجل بالضعف ِ
ٍ
أمحد
ُث َّم إن اإلمام البخاري أو عل ًّيا املحَدينِي قد َحيكامن عىل
فيأِت اإلمام ح َ
وحيكامن عىل الرجل بالامقة ،فإذا رجحت قول أحدمها عىل اآلخر فإن هذا
واإلمام َحي َيى بن معنيَ ،
ٍ
حينئذ ال يكون
ال يعدُّ تقليدا ا عىل اإلطالق؛ بل يعدُّ اجتها ادا من وجه ،ولو ُقدِّ ر أن هذا تقليدٌ فإنه
من التقليد املذموم؛ ألنه كامليتة للمضطر.
ٍ
ممكن ييف األعصار
ُث َّم قوله" :وهو حجة ملن يرى أن االستقالل بالتصحيح أو التضعيف غري
املتأخرة".
هذا القول ٌ
ٌ
ِمسك لئن يقول أحدٌ مامل هذا القول.
خطأ وليس ِيف ما تقدم ذكره
ِ
مرصا -هداه
أما املغالطة السابعة :فهي قول الدكتور يف حاشية الصفحة نفسها ،وهو ال يزال ًّ
الل -عىل وصف القول بعدم كفر تارك الصالة ،ووصف القول بعدم كفر احلاكم بغري ما أنزل
الل ،اليزال مرص اا بأَّنام قوالن شاذان ،وزلة ِ
عاِل ،يقول:
َّ
"فإظهار أن تارك الصالة ال يكفر ييف ٍ
زمن تكاسل الناس فيه عىل الطاعة وفرحوا بزلة العامل
وشذوذ املجُفتيي ومثل ذلك مسألة ٍ
كفر دون كفر ونَحوها يممَّا يدخل ييف فقه الدعوة."...
وقال ِيف ٍ
لقاء معه ِيف قناة املحَجد قبل زمن ملَا سأله املقدم وقال :ما رأيك لو أن رج ا
ال أخذ بقول
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كفر أصغر ال أكرب؟
ابن باز واأللباين وابن عاميمني ِيف أن احلكم بغري ما أنزل الل ٌ
فقال الدكتور :ال َجيوز اتباعهم ييف هذا األمر؛ ألن هذه زلة عامل".
وإن تعجب فاعجب أن يصف هذا القول بأنه زلة ِ
عاِل وأنه ٌ
قول شاذ مع وجود من قال به
من العلامء األوائلِ ،
بأَّنا مسألة اجتهادية
ويف املقابل يصف مسألة ح ُ
اخلروج عىل السلطان الفاسق َّ
اإلمجاع منعقدا ا عىل عدم جواز ح
اخلُروج عىل السلطان ولو فسق و فجر كام تقدم بيانه.
مع كون ح َ
باين ِ -
أما ا جُملغالطة الثامنة :فهي قول الدكتور ِيف وصاياه لإلمام األل ِ
رمحه الل" :-التثبت ييف نسبة
أمحد ييف كتاب اإل جيامن له ونَحوه
األقوال َإىل األئمة بالرجوع َإىل املجَصادر األصلية مثل كالم اإلمام ج َ
ال من كتب املجَذاهب جي
واخلالف".
األلباين ِ -
ِ
رمحه الل -إذا أخذ مسألة أو نسب قوالا إ َ
إن القارئ ِهلذا الكالم يظن أن اإلمام
إمام من األئمة فإنه يفعل ذلك بالرجوع إ َ الكتب غري املعتمدة؛ لذلك احتاج الدكتور أن يقول
مامل هذه الوصية.
ِ
وهذا القول ٌ
األلباين -رمحه الل تعا -؛ ألنه ِيف كتا حكم تارك
وظلم لإلمام
خطأ وجناي ٌة
ٌ
الصالة ِيف الصفحة ( )47ملََّا ذكر قول اإلمام أمحد يف عدم كفر تارك الصالة قال:
فقد ذكر ابنه عبد اهلل ييف مسائله قال :سألت يأيب  -ي
رمحه اهلل -عن ترك الصالة متعمدا فقال
اإلمام أمحد  -ي
رمحه اهلل -ييف اجلواب :والذي يرتكها ال يصليها والذي يصليها ييف غري وقتها أدعوه
ثالثا ،فإن صىل وإال رضبت عنقه ،وهو عندي بيمنجزلة املجُرتد".
ي
أمحد بأنه َمل ج يكفر بيمجرد الرتك وإنَّام بامتناعه
قال اإلمام
األلباين :قلت :وهذا ٌ
نص من اإلمام ج َ
عن الصالة مع علمه بأنه يقتل إن َمل ج يصل والسبب هو إيثاره القتل عىل الصالة فهو الذي َّ
دل عىل
كفر اعتقادي فاستحق القتل."...
أن كفره ٌ
األلباين ِ -
ِ
أمحد ومن الكتب
فأنت ترى اإلمام
رمحه الل -اعتمد النقل من مسائل ابن اإلمام ح َ
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املعتمدة ِيف املذهب احلنبيل ال من ٍ
كتب فرعية غري معتمدة ،فالواجب عىل الدكتور أالَّ يعود إ َ
األلباين ِ -
ِ
رمحه الل -بِ َام هو منه براء ،فعند الل َتتمع اخلصوم وتظهر احلقائق وإن خاهلا
وصف
َتفى عىل الناس.
املجُغالطة التاسعة :هي قوله ِيف الصفحة (ِ )762يف ثنايا وصاياه:
"االحرتاز من العبارات املجُشعرة بتميز الباحث وسبقه َإىل ما َمل ج يصل إليه غريه أو أن ما انتهى
إليه ال يوجد عند غريه ،فر َّبام سبقه غريه َإىل ما قال صوابا أو خطأ ور َّبام كان التَّفرد دليال عىل
الشذوذ."..
ٌ
خطأ من جهة التأصيل الرشعي ،فإن الرجل إذا فتح الل عليه و َبحث املسألة
هذا الكالم
َبح ااما مفيدا ا وجال فيها األدلة ور َّد القول املرجو وقوى القول الراجح ُث َّم َحتدث بنعمة الل هذه،
فإن فعله هذا ال يعدُّ مذم اة يذم ِ َهبا ،وما زال األئمة يذكرون هذا ِيف كتبهم ،وانظر عىل سبيل املامال
إ َ اإلمام ابن القيم -رمحه الل تعا  -فإنه ملََّا أتى إ َ مسألة القياس ِيف كتابه "إعالم املوقعني" قال:
وقد َبحامت املحَسألة َبح ااما -وأثنَى عىل َبحامه -وقال :ولعلك ال ََتد ِيف كتا ٍ آخر ما يدانيه
ٍ
ال أن يساويه ،وقال نَحوه ِيف كتابه "الفروسية" ِ
فض ا
لكتابه
ويف غريمها من كتبه ،فإن مد الرجل
ٍ
وبصدق ال بكذ ٍ من با اإلخبار بنعمة الل ال يعدُّ ذ ًّما له.
وذكر ما فيه بِحق ال بظل ٍم،
وإن تعجب فاعجب من الدكتور حينام قال قبل صفحتني َمتا اما من كالمه السابق ِيف حاشيته
الطويلة صفحة (:)760
"وهنا َأحتدث بنعمة اهلل وأقول :إننيي قد َمجعت بفضل اهلل ييف مسألة اإل جيامن وترك العمل ما ال
ُحيىص من النصوص واآلثار السلفية ."...فها هو الدكتور -عفا الل عنه -يقع فيام ذ َّم به اإلمام
ِ
األلباين -رمحه الل تعا  ،-وبودي إن كان الدكتور يرى هذا ذ ًّما عىل اإلطالق أالَّ يقع فيام ذ َّم به
غريه لكي يكون قوله مقبوالا ،وال ُُيالف قوله فعله.
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املجُخالفة العارشة:
طعنه -هداه اللِ -يف علامء السنة الكبار كاإلمام ابن باز وابن عاميمني –وقد تقدم طعنه ِيف
اإلمام األلباين َر ِمحه الل تعا َ ِيف املخالفة التاسعة .-
شنيع وتزداد شناعته شناع اة إذا
ومعلوم أن الطعن ِيف أئمة السنة طع ٌن ِيف السنة ،وهو أمر
ٌ
سفرا -هداه الل -يبجل أهل البدع بل رؤوسهم مامل سيد قطب كام تقدم نقله.
علمت أن الدكتور ا
ومن طعنه يف أئمة السنة قوله ِيف رشيط "ففروا َإىل اهلل" خمُ اط ابا الشبا

وهو يتحدث عن

العلامء:
"ملياذا نضع اللوم دائام عىل ٍ
جهة معينة وخاصة الذي يعيش معرتكا معينا وظروفا معينة ُحتتم
ٍ
ٍ
حبوحة أن نقول جَ
احلق ييف بيوتنا ييف مساجدنا .علامؤنا
امالت وأوضاعا صعبة ،نَحن الذين ييف َب
عليه ُُم
يا إخوان خطؤهم ،ال نربر َهلم كل ٍ
يشء ال نقول :هم معصومون نَحن نقول :نعم عندهم تقصري ييف
معرفة الواقع عندهم أشياء نَحن نستكملهم ليس من فضلنا عليهم لكن عشنا أحداث وهم ما
عاشوها بيحكم الزمن الذي عاشوا أو بأوضا ٍع أخرى ،ومع ذلك أقول :املسؤولية األساس علينا
نَحن طلبة العلم بالدرجة األوىل ،وبعض هؤالء العلامء قد بدأ يسلم األمر بأنه يعنيي انتهوا ييف السن
ٍ
مرحلة."...
َإىل
كم ِيف هذا الكالم من سوء األد

ِيف حق العلامء وكم فيه من تغرير الشبا

الذي تغلبه

عاطفته وكم فيه من رفع منحزلة نفسه ومن هم عىل شاكلته؟! يقول :ال نضع اللوم عىل العلامء؛ ألن
العلامء ال يستطيعون أن يتكلموا بكل ما عندهم للظروف ا َّلتِي ُحتيط ِهبم واملحُجامالت؟! إذن
علامؤنا يدعون كلمة احلق ألجل املحُجامالت؟! وعىل رأس هؤالء اإلمام ابن باز وابن عاميمني -
رمحهام الل تعا ُ ،-ث َّم ِ
يأِت ويقول" :نَحن الذين نقول كلمة احلق ييف بيوتنا ي
ويف مساجدنا."...
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احلق! وأهل الديانة الذين ال َمتنعهم
فالدكتور سفر يرى نفسه وأماماله أهل الصدع بكلمة ح َ
املحُجامالت وال غريها خال افا للعلامء الذين يكتمون احلق ألجل املحُجامالت وغريها؟! فكم ِيف هذا
الكالم من ٍ
رفعة لقدر نفسه ومن ٍ
طعن وإسقاط ِيف علامئنا ،نسأل الل العافية.
ُث َّم يقول(:نَحن نقول :نعم عندهم تقصري ِيف معرفة الواقع!)
يزت به عن العلامء؟ هل هو الواقع الذي جعلك تُصور حر اخلليج
ما هذا الواقع الذي َمت َ
اجلليلني ابن باز
تصويرا خطأ كدت أن تردي بأمة ُحم َ َّمد ﷺ لوال أن الل  سلمنا بفتوى اإلمامني ح َ
ا
وابن عاميمني -رمحهام الل تعا -
َمن الذين قالوا بل وأقسموا بالل قبل رض

أمريكا للعراق أن لن ترض أمريكا العراق

وأن هذا ُخم ٌ
طط قد حيم ألجل أن يدخلوا أرض اجلزيرة أرض السعودية ُث َّم ال َُيرجوا منها ،وستتغري
املحَناهج؟!
وتأِت القوات األمريكية ٍ
وما إن ذهبت األيام إال ِ
بعقد بني دولتنا وأمريكا وأفتى به علامؤنا؛
ألن حاهلَالك صدا اما ملََّا هجم عىل بالد الكويت وأراد دخول السعودية اجتمع علامؤنا وحكامنا
ودرسوا األمر ،ونظروا فوجدوا أنه من ِحفظ دماء املسلمني وأعراضهم وأمواهلم ودينهم أن
يستعان بالكافر األمريكي بأن ُيعطى شي ائا من حطام الدنيا ِمقابل حفظ األكامر من الدنيا ،وحفظ
األهم أال وهو الدين والعرض واألمن ،ورد صدام الباغي الذي كفره اإلمام ابن باز ِ -
رمحه الل
ِّ
تعا َ .-
وملََّا دخل صدام ونارصته ٌ
دول عربي ٌة وإسالمي ٌة ،وأظهرت الوالء له ،ومعلوم أنه ليس لدى
الدولة السعودية – حرسها الل -قوة مكافئة تواجه هبا صدا اما وحده ،فكيف ومعه أنصار
ومؤيدون؟ فم َّن الل  ،ور َّد بذلك صدام اا الباغي خاس ائا ذلي ا
ال ،وأبعد الل رشه عن املسلمني،
ٍ
سنوات حتى سقطت حكومة صدام فرجعت هذه القوات؛ ألن األمر الذي
واستمرت القوات
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فمن الذي
جاءت من أجله قد انتهى ،كام رص بِذلك املسؤولون يف الدولة السعودية واألمريكيةَ ،
أصا ِيف تصور هذا الواقع أهم العلامء أم احلركيون احلامسيون؟!
كيف لو أخذ الوالة بكالم الدكتور سفر وأماماله من املحُتحمسني وامتنعوا أن يستعينوا
بالقوات األمريكية وواجهوا صدا اما وليست عندهم قوة ملواجهته فض ا
ال عن غريه من الدول ا َّلتِي
أظهرت نرصته ،ثم حلت هبذه الدولة املباركة اهلزيمة ومتكن منها صدام وزمرته اخلبيامة؟ كيف
ستكون احلال حينئذ؟
هل سرتفع للتوحيد راية؟
هل ستملئ املحَساجد بتعليم كتا الل وسنة رسوله ﷺ وبدروس أهل العلم؟
كال والل؛ ألن دين حز البعث هو الكفر الرصا كام رص شاعرهم:
آمنت بالبعث ر ًّبا ال رشيك له

وبالعروبة دينا ما له ي
ثاين

احلقيقة واتضح األمر لكل ٍ
ناظر أن فتوى علامئنا ِيف االستعانة
احلال وظهرت ح َ
فاآلن تبينت ح َ
بتلك القوات األمريكية إلخراج صدام الباغي كانت صوا ابا ،ناَتة عن فقه دقيق للواقع ،نسأل
خريا.
الل أن يغفر َهلم وأن َجيزهيم عن اإلسالم وعن حفظ التوحيد والسنة ا
ُث َّم ِ
يأِت بعد ذلك الدكتور سفر ويقول:

"عندهم أشياء نَحن نستكملهم ليس من فضلنا عليهم لكن عشنا أحداث وهم ما عاشوها
بيحكم الزمن الذي عاشوا فيه أو بأوضا ٍع أخرى."...
فهو يريد أن يبني أن عنده َمت ايزا عن العلامء وأنه عاش شي ائا َِل ح يعشه علامؤنا!
َأِل يكن علامؤنا موجودين قبله ومعه فام اليشء الذي عاشه َ
وِل يعيشوه؟ ما الواقع الذي عرفه
َ
وِل يعرفوه؟ إال تتبع صحف الغر وقنواته التي يتالعب هبا الغربيون ليغرروا املحُسلمني أماماله،
ُث َّم بعد ذلك يقول:
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"املسئولية األساس علينا نَحن طلبة العلم بالدرجة األوىل ،وبعض هؤالء العلامء قد بدأ
ٍ
مرحلة."...
يسلم األمر بأنه يعنيي انتهوا ييف السن َإىل
ِ
ِ
ِ
َمن يعني؟ أيعني اإلمام ابن باز -رمحه الل -فإنه أكرب هؤالء العلامء عمر ااُ ،ث َّم َّإَّنم-واللَِ -ل ح
يسلموا له األمر ،بل ر ّدوا عليه وعىل ماميله وأخرجوا فيهام بيانا هذا نصه:
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فال تظن أن علامءنا تركوا لك وألمامالك األمر ،وإال -والل -لكنا ِيف ٍ
حالة ال يعلمها إال الل.
ُث َّم يقول الدكتور بعد ذلك ِيف كتابه "وعد كسنجر" ِيف الصفحة (:)130
"كل األطراف تتكلم عن األزمة َحتَّى الفنانني والفنانات والساكتون أو املسكتون هم أهل
العلم والدعوة إال من أ َّيد الواقع كام هو دون اإلشارة َإىل أخطاء املجَايض وواجبات املستقبل".
احلمد لل فقد أسكت حكامنا وعلامؤنا أمامالك من املحُفتَئتني عىل حكامهم وعلامئهم،
نعم ،ح َ
ومن املحُتمشيخني ،والزاعمني َّأَّنم هم أهل الصدارة ،وأن املحَرجعية إليهم بالدرجة األو  ،نعم
أسكتوكم َ
وِل يلتفتوا إ َ قولكم؛ ألنه غري مبني ال عىل علم وال عىل عقل وإنام عىل محاسة واندفاع
متهور.
ُث َّم قال بعد ذلك" :أو املسكتون هم أهل العلم والدعوة".
ماذا تعنِي؟ أتعني أن الذين ِل يسكتوا واستمروا يف الدروس واملحارضات كاإلمام ابن باز
واإلمام ابن عاميمني ليسوا من أهل العلم والدعوة لذا تركوا وِل يسكتوا؟!
ُث َّم قال" :إال من أ َّيد الواقع كام هو دون اإلشارة َإىل أخطاء املجَايض وواجبات املستقبل".
وأَّنم قد خانوا أو جاملوا احلاكم ألجل
يريد أن علامءنا كانوا مقرصين ِيف فتواهمَّ ،
ِ
ال يف طلبة العلم فض ا
مصاحلهم ،وهذا من الطعن الذي ال يرىض به ِيف عامة الناس فض ا
ال يف األئمة
كابن باز وابن عاميمني ِ -
رمحهام اللُ ،-ث َّم هل يرىض الدكتور أن يقال فيه مامل هذا الكالم؟ بل هل
يرىض أصحابه أن ينتقد بِ ٍ
حق فض ا
ال عن أن ينتقد بباطل كام فعل مع علامئنا؟!
ُثم يقول بعد فتوى اإلمام عبد العزيز بن باز ِ -
رمحه اللِ -يف جواز الصلح مع اليهود ِيف كتابه:
َّ
"القدس بني الوعد احلق والوعد املجُفرتى" ِيف الصفحة (:)68
"من يعتقد أو يوافق عىل مرشوع إرسائيل آمنة مطمئنة فإنه شاء أم أ َبى علم أم َمل ج يعلم يعمل
وخيدم راضيا أو
إلنشاء َمملكة املجَسيح الدجال ويسعى ليتحقيق النبوءة التوراتية ا َّلتيي يدعيها هؤالء َ
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ٍ
راض يعلم أو ال يعلم هذه األهداف الصهيونية ا َّلتيي يؤمن ي َهبا هؤالء األصوليون مع أولئك
غري
اليهود".
ُث َّم يقول بعد ذلك ِيف الصفحة (:)90

وبنيي صهيون منذ اآلن إخوان الفسيلة

ٍ
مغضوب عليهم عند أصحاب الفضيلة
غري

ما أجرأه ! حيث جعل اليهود أحباب اا غري مغضو عليهم عند إمام الدنيا عبد العزيز ابن باز،
يدوي هبا عالنية بال خجل وال وجل ال من اخللق وال من ر اخللق.
أهيا املغرتون باحلوايل أال يكفي هذا إلسقاطه إن كنتم-حق اا -حمبني لإلمام ابن باز؟! هل ِيف
اختيار اإلمام ابن باز-رمحه الل -جواز الصلح مع اليهود عند اقتضاء املصلحة له كام فعل الن َِّبي ﷺ
مع كفار قريش ضري ومالمة عند أهل العلم واملعرفة؟
وسمعت الدكتور قبل ستة أشهر تقري ابا ِيف قناة املحَجد يقول:
وما إن مرت األيام والسنون إال َ
"إن إلخواننا الفلسطينيني ح ًّقا ييف أن َخيتاروا الصلح مع اليهود كام فعل النَّبيي ﷺ مع كفار
قريش".
رضا عن اليهود! هذا من
سبحان الل! ما قاله يعدُّ حالالا ،وما قاله علامؤنا يعدُّ حرا اما بل ا
وإين ألعجب والل غاية العجب ،كيف
الظلم واجلناية ،ومن الطعن الرصيح ِيف أئمة اإلسالمِّ ،
يأِت الدكتور وأماماله أمام الناس ويزعمون حب ابن باز ِ -
رمحه الل تعا َ ُ -ث َّم يأتون ِيف مامل هذه
َّ
واضحا؟!
الكتب ويطعنون ِيف علامئنا طعناا
ا
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املجُخالفة احلادية عرشة:
ِيف ٍ
لقاء مع الدكتور ُحمسن العواجي ِيف قناة اجلزيرة ِيف منتصف رمضان تقري ابا داخل معه
الدكتور سفر احلوايل ،وقد وقع الدكتور سفر ِيف مداخلته ِيف عدة ٍ
أمور منكرة ما كان ينبغي أن
تصدر من مامله السيام املنكر األول وهو أن الدكتور الزراعي ُحمسناا العواجي قد قال ملَا ُسئل عن
مرجعية املحفجرين:
التارخيية لبعض ما كان يدرس ييف مدارسنا ،خصوصا تلك
"املجَرجعية ترجع َإىل جذورنا
ج
اآلراء جَ
احلادة جدًّ ا ا َّلتيي ال يزال َهلا جذور فكرية َإىل اآلن ييف ُُمتمعنا وإن َمل ج َحتمل السالح ،تلك
جُ
اإلجي يايب ُحماربة
اجلذور ا َّلتيي َهلا عالقة باحلركة اإلصالحية الوهابية ،اجلانب السلبيي َهلا ،اجلانب ج
الرشك جُ
واخلرافات وهذه كل املجُسلمني معه ،لكن اجلانب السلبيي هو التعطش للتكفري والتعطش
أيضا لقتال من ُيك َّفرون ،هذا األمر اليل يعترب ما ي
نعاين منه اليوم هو امتداد له".
وقد سبق أن رددت عىل كالمه  ،وذكرت أن أكامر املحُسلمني ليسوا حماربني للرشك وليس
()1

معنَى هذا إخراجهم من امللة؛ فإن هناك فر اقا بني التكفري بالنوع والتكفري بالعني ،وفر اقا بني التكفري
الزراعي وبالتحديد يف الرتبة ُحمسناا
الدكتور
سفر
َ
َ
بالوصف والفعل وتكفري الفاعل ،داخل الدكتور ُ
وِل ينكر عليه شيئ اا من كالمه الباطل ِيف اإلمام ُحمَمد بن عبد الوها ِ -
العواجي َ
رمحه الل -و دعوته،
َّ
دعوة التوحيد والسنة ،ومعلوم أن وصف العواجي لدعوة اإلمام ُحم َ َّمد بن عبد الوها

بأَّنا
َّ

تكفريية تنفري من دعوة التوحيد ،وإفراد الل بالعبادة؟ فأين غرية الدكتور سفر ودفاعه عن دعوة
ِ
ِ
التوحيد دعوة اإلمام املحُجدد ُحم َ َّمد بن عبد الوها -رمحه الل تعا َ  -إن كان حمب اا هلا؟! ملاذا َِل ح
تأخذه الغرية إال ِيف الدفاع -وبالباطل -عن املحُبتدع الضال سيد قطب الذي َمجع بد اعا شتَّى
( )1انظر الرد عىل حمُ سن العواجي عىل هذا الرابط:
http://www.islamancient.com
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اعتقادية دون اإلمام املجدد.؟!
املنكر الاماين الذي وقع فيه الدكتور ِيف مداخلته ِيف هذه القناة أنه أخذ يشهر بأخطاء ِ
ويل األمر
بزعمه أنه يناصحه ،وقد سبق أن ب َّينت ِيف مقا ٍم آخر أن منهج أهل السنة واجلامعة عدم نرش أخطاء
ويل األمر عالني اة وأن هذا ُخم ٌ ِ
ِ
نص عىل هذا اإلمام ابن باز واإلمام ابن عاميمني
الف ملنهج السلف كام َّ
 َر ِمحهام الل تعا َ .-وقد خرج الشيخان عن أسامة بن ٍ
زيد أنه قيل له :أال تقوم إ َ عامامن  فتأمره وتنهاه ،فقال:
َّ
«أال ترون أين ال أكلمه إال أسمعكم؟ واهلل ،لقد كلمته فيام بيني وبينه ،ما دون أن أفتتح أمرا ال
أحب أن أكون أول من فتحه».

1

خرج ابن ِأيب شيبة أن سعيد بن جبري قال :قال رجل البن عباس :آمر أمريي
وكام َّ
2

باملعروف؟ قال« :إن خفت أن يقتلك فال تؤنب اإلمام ،فإن كنت البد فاعال فيام بينك وبينه».
فمنهج السلف عدم التشهري بأخطاء ويل األمر ،فإن رأوا منه ا
خطأ نصحوه وكاتبوه أو ذهبوا
ِ
األلباين أنه ﷺ قال« :أفضل اجلهاد
إليه؛ لذا أخرج احلاكم ِيف مستدركه وصحح احلديث اإلمام
كلمة حق عند سلطان جائر» .فاجلهاد هو كلمة احلق عنده وأمامه ال ِيف ٍ
قناة فضائية أو من ورائه
3

!
وقد سمعت الدكتور الزراعي ُحمسناا العواجي ِيف ٍ
لقاء معه األسبوع املايض يذكر أن الرد عىل
َ
ِ
يفعلوَّنا! وقد كذ وا حيم الل،
ويل األمر عالني اة ومن ورائه أَّنا طريقة متبعة ،وأن السلف كانوا
َ
 1أخرجه البخاري برقم ( )7098 ،3267ومسلم برقم (.)2989
 2املصنف (.)470/7
 3أخرجه أبو داود برقم ( )4344والرتمذي ( )2174وابن ماجه ( )4011واحلاكم ( )551/4من حديث أيب سعيد
اخلدري ،وصححه العالمة األلباين يف صحيح الرتغيب برقم ( .)2305وأخرجه النسائي برقم ( )4209وأمحد (،314/4
 )315من حديث طارق بن شها وصححه العالمة األلباين يف صحيح الرتغيب برقم (.)2306
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مرارا ونقلته من كالم أئمة السلف ،واستدل
بل كان السلف عىل خالف هذه الطريقة كام بينته ا
الزراعي ُحمسن العواجي عىل ما يقول بقصة ِأيب سعيد ملََّا قام إ َ مروان بن احلكم وناصحه ِيف
اخلطبة عىل الصالةِ ،
تقد حيم ح
ويف رواية أخرى ملََّا قام رجل وناصحه قال أبو سعيد :أما هذا فقد
خرجه مسلم .
قىض ما عليه كام َّ
1

وهذا االستدالل ٌ
ٌ
وفرق
خطأ؛ ألن هذا الرجل قد ناصح اإلمام أمامه وعنده ال من ورائه،
ِ
احلوايل رجع إ َ طريقته األو ،
بني األمرين ،ولن أطيل ِيف هذا األمر ملِا تقدم بيانه ،فالدكتور سفر
شهر بأخطاء ِ
ويل األمر ،بل قال كال اما عجي ابا :وهو أن الدولة السعودية ال َحتكم بِ َام أنزل
وأخذ ُي ِّ
ِ
خاص عىل هذا إن شاء الل تعا  ،وهذا نص كالمه ،قال:
وسيأِت ر ٌّد
الل!
ٌ
" َجيب عىل الدولة أن تعاليج هذه املشكلة ،يعنيي ...يعنيي تلغي كل القوانني الوضعية،
وتتحاكم فعال َإىل الرشيعة ،وتعدِّ ل نظام القضاء ،وتلغي املجُعاهدات والوالءات يعني غري
الرشعية ،وتزيل املنكرات ا َّلتيي تستفز هؤالءَ ،
وَتنع ال ُكتَّاب الذين يكتبون بعض الكالم اليل به
جَ
إحلاد وسخرية بالدين ييف اإلعالم وغريه".
فهو يرى أن من مربرات هذه التفجريات :املحُنكرات واملحَعايص املحُنترشة ،متَى كانت املحَعايص
والذنو سب ابا مربر اا الرتكا التفجري والتدمري؟ أليست املعايص والذنو موجود اة من قبل؟!
ملاذا اقترص الدكتور عىل ذكر هذه األسبا ؟! ملاذا ِل يذكر السبب املبارش والرئيس وهو إفساد
أفكار الشبا الذي تسبب فيه الدكتور وأماماله ،وال أطيل الكالم ِيف هذا؛ فقد وضحته بِجالء ِيف
ردي عىل الدكتور الزراعي ُحمسن العواجي .
2

ي
احلوايل ييف مداخلته أنه دعا الدولة َإىل العفو عن َمجيع
ومن عجيب كالم الدكتور سفر
1

يف صحيحه برقم (.)49

2

وقد طبع وسميته (دك حصون احلزبية يف بالد التوحيد السعودية)
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السجناء يممَّن اشرتك ييف اإلفساد ييف هذا البلد وإرجاع األئمة واخلطباء الذين ُفصلوا ألجل سوء
منهجهم  ،وهؤالء َهلم حالتان:
( )1

األوىل :أن يكونوا تابوا وتركوا طريقتهم ،فمامل هؤالء ِ
َ
لويل األمر إرجاعهم إن رأى
املصلحة.
إرضار وغش ألمة ُحم َ َّمد
الثانية :أالَّ يكونوا تابوا وال تركوا طريقتهم ،فمامل هؤالء إرجاعهم
ٌ
ﷺ فام كان ينبغي من مامل الدكتور أن يدعو إ َ إرجاع هؤالء األئمة واخلطباء الذين ُعرفوا
أقوال خمُ ٍ
ٍ
الفة ملِنهج السلف.
باإلفساد الفكري ،وبنرش

بإجياز أمور من متطلبات هذه املحُبادرة أو
( )1حينام قال" :سأقول للدولة احلقيقة يعنِي كال اما البد أن أقوله ..أنا أعرضها ِيف ..ح
من القضايا املحُلحة ِيف املحُبادرة:
األمر األول :عفو عام عن َمجيع املحُعتقلني وعن َمجيع املحَطلوبني الذين يسلمون أنفسهم ،والكيفية واآللية ُِمكن نتفاهم
فيها..
ِ
وسامع
األمر الامالث :يعنِي البد ا
احلل عىل اجلانب اآلخر وهو إعادة َمجيع األئمة واخلطباء املحَفصولني إ َ أعامهلمَ ،
أيضا من ح َ
كلمة احلق منهم َحتَّى يتخفف االحتقان".
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املجُخالفة الثانية عرشة:
رص ِهبذا ِيف مداخلته ِيف قناة اجلزيرة،
يزعم الدكتور ويرى أن دولتنا ال َحتكم بِ َام أنزل الل كام َّ
بل دعاها أن ترجع َ
تدليسا ،وأن تدع احلكم بالطاغوت والقوانني
وحتكم بِ َام أنزل الل حقيق اة ال
ا
الوضعية ،وهذا الكالم من الدكتور قد حي ٌم ليس بجديد.
أحب أن أذكر أن الدكتور سفرا
وقبل أن أذكر بعض نصوصه القديمة املتعلقة هبذا الصدد
ُّ
ي
رج من املجيلة.
كفر أكرب ُخم ٌ
ممَّن يك ِّفر باحلكم بغري ما أنزل اهلل كفرا مطلقا ،ويرى أنه ٌ
قال الدكتور ِيف كتابه "وعد كسنجر"" :لقد ظهر جَ
اإلحلاد ييف صحفنا ،وفشا املنكر ييف نوادينا،
و ُدعي َإىل الزنا ييف إذاعتنا وتلفزيوننا ،واستبحنا الربا ،أما التحاكم َإىل الرشع تلك الدعوى
القد جيمة ،فاحلق أنه َمل ج يبق للرشيعة عندنا إال ما يسميه أصحاب الطاغوت الوضعي األحوال
الشخصية وبعض احلدود ا َّلتيي غرضها ضبط األمن".
وقد سبق ورددت عىل كالمه هذا لكن أردت ذكره ألربطه بكالمه الذي قاله ِيف قناة اجلزيرة،
ِ
ِ
وقال ا ِ
كبري أن تكون
أيضا يف رش الطحاوية يف الرشيط رقم ( )266الوجه الاماين" :فشوقنا ٌ
أفغانستان النواة واللبنة األوىل للدولة اإلسالمية".
تبني لك أن الدكتور ِِمَّن يصف
فإذا مجعت هذين النقلني بكالمه الذي قاله ِيف قناة اجلزيرة َّ
بأَّنا دولة كفرية! والعياذ بالل ،واعلم أن الذين يكفرون دولتنا بيحجة عدم احلكم بي َام أنزل
دولتنا َّ
اهلل اعتمدوا عىل أمور:
كفر
كفر أكرب ،وقد تقدم بيان أن احلكم بغري ما أنزل الل ٌ
األول :أن احلكم بغري ما أنزل الل ٌ
كفر أكرب فاعلم أنه ال يصح
أصغر ال أكرب كام يظن الدكتورُ ،ث َّم إنه لو ُقدِّ ر أن الدكتور َُيتار أنه ٌ
تنحزيل هذا الكفر عىل األعيان وال عىل الدول وال عىل األفراد؛ ألن القاعدة الرشعية تقرر أن
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اخلروج عىل احلكام من أجلها
املحَسائل املحُتنازع يف التكفري هبا ال يصح تكفري األعيان ِ َهبا ،وال يصح ح ُ
ِ
أمجع املسلمون
كام ذكر هذا اإلمام ُحمَ َّمد بن عبد الوها -رمحه الل تعا َ  -فقال" :وال أكفر إال بي َام ج َ
عليه" .وذكر نَحوه اإلمام عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن ِ -
رمحه الل -وكذا الشي ُحم َ َّمد
بن صالح العاميمني ِ -
رمحه اللِ -يف أرشطة اللقاء املحَفتو  ،وذكر النووي قبلهم – رمحه الل  -نَحوه
ملََّا ذكر قوله ﷺ« :إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهلل فيه برهان» .قال النووي :أال يكون فيه
1

واحلديث ُخم َّر ٌج ِيف صحيح مسلم.
تأوي ٌل ،ح َ
فإذا كانت املحَسألة ُخمتل افا يف التكفري هبا بني أهل السنة فال يك َّفر ِ َهبا ال الدول وال األشخاص
ألن ح ِ
واحلدود تدر ُأ بالشبهات.
اخلالف يعدُّ من التأويل ،ح ُ
ي
كامريا ما يدندن الدكتور وغريه بأن االنضامم إ َ هيئة األمم املتحدة من احلكم بغري ما
الثاين :ا
ٌ
شنيع تُتصور شناعته إذا عرفت حقيقة هيئة
خطأ
أنزل الل بل من التحاكم إ َ الطاغوت ،وهذا
ٌ

صحيح
احلر العاملِية الامانية وهدفها حفظ السالم،
ٌ
األمم املحُتحدة ،وهيَّ :أَّنا منظمة نشأت بعد ح َ
أن الدول القوية مقرصة ِيف القيام بِ َام تدعو إليه هيئة األمم املتحدة لكن مع ذلك فإن من صالِح
الدول الضعيفة أن ترىض ببعض الضيم وبعض املحَفسدة ِيف مقابل دفع مفسدة أكربِ ،
وِمَّا يؤكد أن
نص عليه مياماقها وجاء يف
هذا هو املحَقصد األساس الذي من أجله ُأقيمت هيئة األمم املتحدة ما َّ
فقراتهَ .
موضحا ِيف كتا "هيئة األمم املتحدة منذ النشأة َحتَّى اليوم" تأليف طالل
وَتد ذلك
ا
ُحمَمد نور عطار ،بل ورص ِهبذا امللك فيصل ِ -
رمحه الل تعا َ  -ملَا أرسله أبوه اإلمام عبد العزيز
َّ
رمحه الل تعا َ  -إ َ هيئة األمم املتحدة أول مرة ،فقال ِ -
بن عبد الرمحن ِ -
رمحه الل تعا َ :-

"اليوم يتوجه َ
التارخيي هذا الذي اشرتكت فيه دول عديدة نَحو تأسيس ودعم السالم
مؤَترنا
ج
العامليي ،لقد شهد هذا اليوم إكامل ما ُيمكن أن يسمى بيميثاق العدل والسالم بعد عمل شاق
 1أخرجه البخاري برقم ( )7056ومسلم برقم ( )1709من حديث عبادة بن الصامت.
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ٍ
ٍ
ومداوالت جَاهلدف منها هو خلق منظمة ذات فعالية قصوى للمحافظة عىل
ومناقشات طويلة
السالم والعدل ييف َ
عامل املجُستقبل هذا امليثاق ال ُيمثل الذي تتوق إليه الدول الصغرى لكنه بال شك
أفضل ما ُيمكن أن تتفق عليه ََخسون دولة".
إذن امللك فيصل ِ -
رمحه الل تعا َ َّ -رص بأن اهلدف منه حفظ السالمُ ،ث َّم بعد ذلك ذهب
األمري سلطان -حفظه الل تعا َ  -مندو ابا ونائ ابا عن امللك فهد -رمحه الل -إ َ هيئة األمم املتحدة
وكان من ضمن كلمته:
ٍ
ٍ
بدور ي
متميز؛ ألن
دويل
"فإن املجَملكة العربية السعودية وهي تدين بالدين اإلسالمي تتطلع
سياستها اخلارجية تسري عىل أساس أن املبادئ األساسية ا َّلتيي ارتكزت عليها هذه املنظمة
واألهداف النبيلة ا َّلتيي من أجلها وضع ميثاقها فيها تأكيد مليا تقرره الرشيعة اإلسالمية من تنظيم
العالقات بني الدول...
ُث َّم قال :إذا كان جَاهلدف الرئييس لألمم املتحدة وا َّلتيي قامت فلسفة امليثاق عىل أساس َحتقيقه
هو إقرار السالم واألمن الدوليني."...
فأنت ترى والتنا يرصحون بأن اهلدف األساس ِهليئة األمم املتحدة هي إقامة السالم،
وينبغي أن تعلم أن الدول الضعيفة قد ترىض ببعض الضيم ِيف مقابل دفع ضيم أكرب ،وينبغي أن
تعلم-أيض اا -أن خالصة األمم املتحدة كصلح احلديبية َمتا اما ،فأنت ترى أن النَّبِي ﷺ قد عقد
مسلام إ َ النَّبِي ﷺ
صلحا مع كفار قريش ،وكان من بنود الصلح أنه إذا جاء الرجل من قريش
ا
ا
فإنه يرده ،وهذا كام تعلمون ُحمر ٌم ِيف الرشع لكنه جاز ألجل املحَصلحة الراجحة.
َ
مصاحلة املجُرشكني ببعض
قال ابن القيم ِيف "الزاد" ِيف معرض ذكر فوائد صلح احلديبية" :أن
ما فيه ضيم عىل املجُسلمني جائزة للمصلحة الراجحة ،ودفع ما هو رش منه ،ففيه دفع أعىل املجَفسدتني
باحتامل أدنامها".
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فإذا كان احلال كذلك مع النَّبِي ﷺ وهو املؤيد من ربه فغريه من با أو  ،وحاجة املسلمني
ِيف هذه األيام ماس ٌة إ َ مامل هذه حاهلَيئات ِحلفظ دمائهم وأمواهلم وديارهم ،وأنتم ترون والتنا -
مقر هذه اهليئات بأننا دولة إسالمية تلتزم اإلسالمُ ،ث َّم إن الدولة
خريا -يرصحون ِيف ِّ
جزاهم الل ا
السعودية حتفظت عىل بعض مواثيق هيئة األمم املحُتحدة التي َتالف الرشع فإن فيها مواثيق مامل
خريا وأتَم الل َهلا الفضل
حرية األديان وحرية الزواج ...قد َحتفظت الدولة السعودية -جزاها الل ا

ٍ
وعزا باإلسالمَ -حتفظت عىل ِّ
ورصحت
مياماق ُُيالف الرشع،
كل
وزادها ديناا ونرص اة وتوحيدا ا ًّ
َّ
ِهبذا ،وهو موجود ِيف املحَواثيق ا َّلتِي كتبتها الدولة إ َ هيئة األمم املتحدة ،فإذا كان ح
احلَال كذلك
فلامذا ِ
يأِت املتهورون والغالون ويصفون االنضامم إ َ هيئة األمم املتحدة بأنه َحتاكم إ َ الطاغوت
كام فعل أسامة بن الدن ِيف كلمته األخرية ألهل العراق ِيف شهر ذي احلجة 1423هل:
1

"إن احلكام الذين يريدون حل قضايانا ومن أمهها القضية الفلسطينية عرب األمم املتحدة أو
عرب أوامر الواليات املتحدة ،كام حصل بيمبادرة األمري عبد اهلل بن عبد العزيز ييف بريوت ووافق
عليها َمجيع العرب وا َّلتيي باع فيها دماء الشهداء وباع فيها أرض فلسطني إرضاء ومنارصة لليهود
وأمريكا عىل املجُسلمني ،هؤالء احلكام قد خانوا اهلل ورسوله وخرجوا من امللة وخانوا األمة".
أيضا ِيف ( )1423/12/5لقناة اجلزيرة" :فخالفنا مع احلكام ليس خالفا فرع ًّيا ُيمكن
وقال ا
حله ،وإنَّام نتحدث عن رأس اإلسالم :شهادة أن ال إله إال اهلل وأن ُحممدا رسول اهلل فهؤالء احلكام
ي
قد نقضوها من أساسها بي
مواالهتم للكفار وبترشيعهم للقوانني الوضعية وإقرارهم واحتكامهم
لقوانني األمم املتحدة امللحدة ،فواليتهم قد سقطت رشعا منذ زمن بعيد فال سبيل للبقاء َحتتها" .
( )2

1

ويل رسالة بعنوان " أقوال أسامة ابن الدن عرض ونقد " يف موقع اإلسالم العتيق:

http://www.islamancient.com
(http://www.aljazeera.net/programs/hour_issues/articles/2003/2/2-22-)2
1.htm
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نسأل الل العافية.
ومعلوم أنه قد عايش هذه اهليئة َمج ٌع من أهل العلم كسامحة الشيخ اإلمام سعد بن عتيق
وسامحة اإلمام
وسامحة الشيخ اإلمام ُ َ
وسامحة اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز َ
حم َّمد بن إبراهيم َ
َ
حممد بن عثيمني  -ي
رمحهم اهلل تعاىل مجيعا -وال ترى أحدهم أنكرها فضال أن يصفها بالكفر
الشيخ ُ َ َّ
حم َّمد بن عثيمني كان يفتيي بيجوازها
وهم من أشد الناس نرصة للدين وغرية عليه ،بل إن الشيخ ُ َ
ويقول َّإهنا كصلح احلديبية ،فقد سئل -رمحه الل :-بعض الناس يقول إن االنضامم إ األمم
املتحدة حتاكم أيض اا إ غري الل سبحانه وتعا  ،فهل هذا صحيح؟
فأجاب :هذا ليس بصحيح ،فكل حيكم يف بلده بام يقتضيه النظام عنده ،فأهل اإلسالم
حيتكمون إىل الكتاب والسنة ،وغريهم إىل قوانينهم ،وال جترب األمم املتحدة أحدا أن حيكم بغري ما
حيكم به يف بالده ،وليس االنضامم إليها إال من باب املعاهدات التي تقع بني املسلمني والكفار
ا.هـ .
1

أيضا بأن نظام العمل والعامل ونظام
ُث َّم ليعلم أن الذين يرددون هذه الشبهة يتمسكون ا
مكافحة املخدرات ونظام املطبوعات ونظام املرافعات كلها من احلكم بغري ما أنزل الل وهذا خطأ،
والصوا  :أن يعلم أن وضع أنظمة باصطال واتفاق البرش عليها دون خمُ الفة ٍ
يشء من الرشع،
جائز ،وطاعة ِ
ويل األمر فيها واجب ٌة ما دامت ال َُتالف شي ائا من الرشع كقطع يد السارق وقتل
ٌ
نص عىل هذا اإلمام عبد العزيز بن باز ،واإلمام ُحم َ َّمد بن صالح العاميمني ،والشي
القاتل كام َّ
ِ
احل َّي ورحم احلي وامليت -وقد بينت ذلك ِيف ِ
كتايب "تبديد كواشف
صالح الفوزان -حفظ الل ح َ
العنيد ييف تكفريه لدولة التوحيد" وأعنِي به الر َّد عىل اخلارجي جَ
كفر
اجللد يأيب ُ َ
حم َّمد املجَقديس الذي َّ
2

1

ُملة الدعوة – العدد  10 – 1608مجادى األو 1418هل  11 -سبتمرب 1997م.
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موجود يف موقع اإلسالم العتيق http://www.islamancient.com
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اإلمامني ابن باز وابن عاميمني ِ -
رمحهام الل.-
ُث َّم أنبه إ َ أن هذه الدولة بفضل الل َحتكم بكتا الل وسنة رسوله ج ،وأن تقصريها بالقيام
ببعض األحكام الرشعية ليس معناه عدم حكمها بكتا الل وسنة رسوله ﷺ.
وقد سمعت اإلمام ابن باز ِ -
رمحه الل -يزكي هذه الدولة ويقول َّإَّنا دولة تأمر باملعروف،
َ
وتنهى عن املنكرَ ،
وحتكم بِ َام أنزل الل ونقلت نص كالمه وكالم غريه من أهل العلم ِيف ردي عىل
ِأيب ُحم َ َّمد املحَقديس.
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املجُخالفة الثالثة عرشة:
ذكر الدكتور سفر العرصانيني ِيف كتابه "ظاهرة اإلرجاء" ِيف حاشية صفحة ( ،)85وذكر بعض
أسسهم فقال:
"وما ِّ
االجتاه املجُسمى بالعرصية وهو زندقة عرصية يروج َهلا عصاب ٌة من ال ُكتَّاب يتسرتون
ي
هب ودب...
بالتجديد وفتح باب االجتهاد ملن َّ
ُث َّم قال بعد ذلك :وتتلخص أفكارهم أوال ... :ثانيا :إنكار السنة كل ًّيا أو شبه كيل...
ُث َّم قال :ثالثا :التقريب بني األديان واملذاهب بل بني اإلسالم وشعارات املجَاسونية..
ُثم ذكر ستة أمور قال ييف ي
ي
العريب
وُملة
خاَتتها :وإنتاجه الفكري َجتده ييف َُملة املجُسلم املعارص َ
َّ
ي
وحممد عامرة ُ -ث َّم ذكر فهمي هويدي".
وكتابات حسن
الرتايب ُ
ِ
وحم َّمد عامرة وفهمي هويدي هم دعاة العرصانية الذين هم
فالدكتور يرى أن حسن اا
الرتايبُ ،
ِ
هب ود َّ  ،بل يرى َّأَّنم ِِمَّن ينكر السنة
زنادقة ويتسرتون باسم التجديد ،ويفتحون االجتهاد ملن َّ
إنكارا كل ًّيا أو شبه كيل ،ثم مؤخر اا وبعد السجن أقام َمحل اة َس َّامها " جَ
احلملة العاملَية مليقاومة العدوان"
ا
الرسمي فهو ُحمسن العواجي ،وهم يريدون باملحُقاومة :املحُقاومة
هو األمني العام َهلا ،أما الناطق ح
ِ
احلملة أعضاء ،منهم ُحم َ َّمد عامرة وفهمي
رصحوا بذلك ،وجعلوا هلذه ح َ
السلمية ال املحُسلحة كام َّ
مجاعة اإلخوان املسلمني ِيف السودان وغريهم!
هويدي وأمري َ َ
بأَّنم زنادقة ويتسرتون بالتجديد ،ويفتحون با
عجب اا تصفهم َّ

ِ
هب ود َّ ،
االجتهاد ملن َّ

إنكارا كل ًّيا أو شبه كيلُ ،ث َّم بعد ذلك
ويقربون بني اإلسالم وشعارات املاسونية ،وينكرون السنة
ا
ََتتمع أنت وإياهم لتدفعوا العدوان! أهكذا بلغ التلون والتقلب؟!
لقد كان عند الدكتور سفر قبل السجن -فيام أعلم -نوع شدة عىل أهل البدع مع شدة ييف
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احلكام وفكر الثورة ،أما بعد السجن فاستمر ييف شدته مع جُ
بعض املجَسائل عىل جُ
احلكام وفكر الثورة
ا َّلتيي ال تقرها الرشيعة وزاد األمر سوءا بأن ََتيع مع أهل البدع ،ي
وممَّا يؤكد ََتيعه مع أهل البدع ما
ا
نرش ييف جريدة املجَدينة ملحق الرسالة يوم اجلمعة ( 28شعبان 1424هل) حيث ر َّد الدكتور عىل
ٍ
سؤال ملخصه :كيف نستطيع أن ننشئ أمة تقاوم أمة عىل خلفية ما تتعرض له األمة اإلسالمية من
يحم ٍن وأخطار...؟
فأجا الدكتور بِجوا ٍ عنرصه إ َ أربعة عنارص ،قال ِيف الرابعة:
وَتييش جَ
"منابذة التصنيف َ
اجلميع إذ البد من ُحماولة جادة الستيعاب األمة املجُحمدية ييف
عملية املجُواجهة الراشدة هذه ،وذلك َحتَّى يتحقق مفهوم األمة ،وحتَّى نُحقق أفضل استثامر
لطاقات األمة الضخمة ،ولتحقيق هذا االستيعاب البد من مالحظة أمور... :ثم قال:
 -3ال ينبغي احتقار أي شخص ييف مواجهة أعداء األمة ولو كان ظاهره يوحي لنا بتقصريه
ٍ
امن قوي وضعيف وعن ََت ٍ
وعصيانه ،وأقول :ييف داخل الصف ُيمكن أن تتحدث عن إ جي ٍ
شديد
سك
بالسنة وعن تفريط."...
ُث َّم أجا

ٍ
سؤال عن الرافضة فقال" :بل إنَّنيي ال أرى بأسا أن تكون َهلم
الدكتور عن

مدارسهم اخلاصة يهبم يدرسون فيها مذهبهم. "...
()1

أرأيتم كيف بلغ به التميع وهذا بسبب خطأ الدكتور الشنيع ييف تصوره ألسباب عز اإلسالم
واملسلمني ،وضعفهم.
• وقفة مع السبب جَ
احلقيقي لضعف األمة وتغلب األعداء:
ِ
وِمَّا ال شك فيه أن ضعف أمتنا وتغلب األعداء علينا مصيب ٌة عظيم ٌة وبال ٌء جسيم َجيب علينا
أن نسعى ِيف إزالته ،وهذا ال يتحقق غاية التحقق إال بِحسن تشخيصه ،وأالَّ ُُيلط ِيف تشخيصه بني
( )1انظر إ َ صورة من اللقاء فيام تقدم.
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عالجا ودوا اء ،فظنت طائفة أن
املحَرض والعرض وما أكامر املخلطني بينهام؛ لذا خلطوا فيام ظنوه
ا
املرض :تسلط احلكام الظلمة ييف بعض الدول اإلسالمية ،فعليه ظنت الدواء :إسقاط هؤالء احلكام
وشحن نفوس الناس َِتاههم.
وظنت طائفة أخرى أن املرض هو :مكر األعداء ،وتغلبهم ،فعليه ظنت الدواء إشغال
وترصحياته ،وهو ما يسمونه :فقه الواقع!!
املسلمني بالعدو ،وخمُ ططاته ،وأقواله،
ح
وظنت طائفة ثالثة أن املجَرض :تفرق املجُسلمني ييف األبدان فعليه ظنت الدواءَ :مجعهم،
ِ
احلوايل وسلامن العودة.
وتوحيدهم كام يفعل بعض الدعاة كالدكتور سفر
ي
عام ظنُّوه دواء ،وهم خمالفون يف ذلك لرصيح
وكل هؤالء ُخمطئون يف تشخيص الداء فضال َّ
القرآن والسنة.
ووجه خطأ الطائفة األوىل :أن احلكام الظلمة عقوبة يسلطهم الل عىل الظاملِني بسبب ذنو
املحَحكومني قال تعا ﴿ :وكذلك نويل بعض الظامليني بعضا بي َام كانوا يكسبون﴾.
ووجه خطأ الطائفة الثانية :أننا إذا اتقينا الل ال يرضنا كيد األعداء؛ قال تعا ﴿ :وإن تصربوا
وتتقوا ال يرضكم كيدهم شيئا﴾.
ووجه خطأ الطائفة الثالثة :أن الكامرة وتوحيد الصفوف مع الذنو ال تنفع كام قال تعا :
ٍ
حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم ي
تغن عنكم شيئا﴾ َأِل تر كيف أن ذنب العجب بدد هذه
﴿ويوم
الكامرة فهزم الصحابة يوم حنني ،ومن الذنو

توحيد الصفوف مع املبتدعة والتعاطف معهم

والدعوة إ َ وجود مدارس َهلم؛ ألن الواجب َِتاههم اإلنكار عليهم ،وأقل أحوال اإلنكار القلبِي
مفارقتهم ال ُُمالستهم.
وبعد كل هذا فام التشخيص الصحيح املبنِي عىل كتا ربنا وسنة نبينا؟
لقد تواترت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ِيف أن املحَصائب ا َّلتِي تنحزل بالعباد بسبب
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ِ
ذنوهبم ،ومعاصيهم ،وعىل رأس ذلك الرشك والبدعة ،قال تعا ﴿ :أوملا أصابتكم مصيب ٌة قد
أصبتم مثليها قلتم أنَّى هذا قل هو من عند أنفسكم إن اهلل عىل كل ٍ
يشء قدير﴾
وخمالفتهم لرشيعة
فمن هذا يظهر جل ًّيا أن الداء واملجَرض هو :تقصري املسلمني ييف دينهمُ ،
نبيهم ،والدواء والشفاء هو :إرجاع املسلمني َإىل دينهم احلق.
الرد عليهم من طريقة املرجئة كام َّبني ذلك
وينبغي أن يعلم أن التميع مع أهل البدع ،وعدم َّ
اإلمام أبو العباس أمحد بن تيمية ِ -
رمحه الل تعا َ  -قال ِيف املحُجلد ِ
الاماين عرش صفحة ( )466من
يقابلوَّنم:
" َُمموع الفتاوى" وهو يتحدث عن التكفرييني ومن
َ
"وبإزاء هؤالء املجُكفرين بالباطل أقوا ٌم ال يعرفون اعتقاد أهل السنة واجلامعة كام َجيب ،أو ال
وجيهلون بعضه ،أو ما يعرفونه منه قد ال يبينونه للناس بل يكتمونه ،وال ينهون عن
يعرفون بعضه َ
ويعاقبوهنم ،بل لعلهم يذمون الكالم ييف
البدع املجُخالفة للكتاب والسنة ،وال يذمون أهل البدع
َ
ذما مطلقا ال يفرقون فيه بني ما َّ
واإلمجاع وما يقوله
دل عليه الكتاب والسنة
جَ
السنة وأصول الدين ًّ
أهل البدع والفرقة ،أو يقرون جَ
يقر العلامء عىل مواضع االجتهاد
اجلميع عىل مذاهبهم املجُختلفة كام ُّ
ا َّلتيي يسوغ فيها النِّزاع وهذه الطريقة قد تغلب عىل ٍ
كثري من املرجئة."...
ٍ
وهذا الكالم الذي يذكره اإلمام أبو العباس بن تيمية موجو ٌد بوضو ٍ
وجالء ِيف الدكتور
ِ
احلوايل وسلامن العودة  ،أسأل الل أن هيدينا وإياهم ملِا ُحيب ويرىض.
سفر
()1

األلباين  -ي
ي
رمحه اهلل َ
ي
احلوايل
حق الدكتور سفر
وهذه أيضا كلم ٌة عظيم ٌة من اإلمام
تعاىل -ييف ِّ
ي
احلوايل كام قال تعاىل﴿ :وال ُين ِّبئك مثل
أذكرها بنصها كي تُعرف حقيقة دعوة الدكتور سفر
ِ
احلوايل ،ولعيل أذكر بعض أخطاء وخمُ الفات سلامن العودة ِيف مقا ٍم آخر -إن شاء الل -نصح اا للعباد.
( )1ذكرت أخطاء سفر
وقد فعلت – بحمد الل – يف كتا " قيادات الصحوة التغري والتلون حقائق وأخطار " ،وأرشطة مسموعة كرشيط "
تناقضات بعض الدعاة " ورشيط " وانكشف القناع " ورشيط" بني سلامن العودة وعيل اجلفري " ورشيط " سلامن
العودة بني التشديد والتيسري املذمومني " ورشيط " َمن للعراق " وكلها موجودة يف موقع اإلسالم العتيق
http://www.islamancient.com
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خبري﴾:
األلباين  -ي
ي
رمحه اهلل -عن كتاب" :ظاهرة
حم َّمد نارص الدين
ُسئل ُحمدث العرص اإلمام املجُجددَ ُ :
اإلرجاء ييف الفكر اإلسالمي لسفر احلوايل" هل رأيته؟
احلوايش -يا شيخنا -خاصة املحَوجودة ِيف املحُجلد ِ
الاماين؟!
قال الشي  :رأيته ،فقيل له :ح َ
فقال الشي  :كان عندي -أنا -رأي صدر منِّي يو اما ما منذ نَحو أكامر من ثالثني سنة حينام
اجلامعة اإلسالمية وسئلت ِيف َُملس حافل عن رأيي ِيف َمجاعة التبليغ؟
كنت ِيف ح َ
فقلت يومئذ" :صوفية عرصية" واآلن خطر ِيف ِ
بايل أن أقول بالنسبة ِهلؤالء اجلامعة الذين
احلافظ الذهبِي :خالفوا
خرجوا ِيف العرص احلارض وخالفوا السلف -وأقول هنا ََتاو ابا مع كلمة ح َ
السلف ييف كثري من مناهجهم".
ألَّنم
اسميهم :خارجية عرصية ،فهذا يشبه اخلروج اآلن حني نقرأ من كالمهم؛ َّ
فبدا ِيل أن َ
ِيف الواقع كالمهم ينحو منحى اخلوارج ِيف تكفري مرتكب الكبائر .لكنهم -ولعل هذا ما أدري أن
أقول! -غفلة منهم أو مكر منهم.
وهذا أقوله أيضا من با قوله تعا ﴿ :وال َجيرمنكم شنآن قوم عىل أن ال تعدلوا اعدلوا هو
أقرب للتقوى﴾.
ما أدري ال يرصحون بأن كل كبرية هي مكفرة لكنهم يدندنون حول بعض الكبائر
ويسكتون -أو َيمرون -عىل الكبائر األخرى ،ولذلك أنا ال أرى أن نطلق القول ونقول فيهم َّأَّنم
خوارج إال من بعض اجلوانب وهذا من العدل الذي أمرنا به.
احلد
وقال أيضا عن كتا ظاهرة اإلرجاء... :وما كنت أظن أن األمر يصل بصاحبه إ َ هذا ح َ
… ويبدو أن إخواننا املجَشايخ ييف املجَدينة النبوية كانوا أعرف يهبؤالء منا" .
()1

( )1من رشيط "الرسورية وخارجية عرصية" تسجيالت منهاج السنة.
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ي
احلوايل
أحب أن أنبه َإىل بعض الردود ا َّلتيي أفردت ييف الر ِّد عىل الدكتور سفر
وقبل أن أختم ُّ
وقد استفدت منها:
األلباين  -ي
ي
رمحه اهلل َ
تعاىل -فقد
حم َّمد نارص الدين
الرد األول" :الدرر املجُتأللئة" للشيخ ُ َ
استدرك أشياء مفيدة عىل كتا "ظاهرة اإلرجاء" وكان ينوي ويعزم عىل أن يراجع ويفصل الر َّد
ولكن املنية وافته ِ -
رمحه الل تعا َ  -وبلغت استدراكاته مائة استدراك وكان قد قرأه عىل عجالة
تعليقات مفيدة للغاية من رأس القلم فكيف لو فرغ له وقته ِ -
ٍ
رمحه الل ،-وقدَّ م
رسيعة وع َّلق
َّ
للكتاب وأخرجه الشيخ الفاضل عيل بن حسن بن عيل بن عبد احلميد جَ
وأحب أن
احللبيي األثري،
ُّ
ِ
األلباين اللطيفة:
أذكر بعض استدراكات اإلمام
ملََّا قال الدكتور ِيف الصفحة (" :)443فالعجب كل العجب يممَّن ينسب نفسه َإىل السنة
واحلديث ُث َّم يوافقهم -أي :املرجئة -ييف هذا القول فمهام عمل أحدٌ من املكفرات. "..
()1

ِ
ٌ
األلباين – تغمده الل برمحته -مبط ا
إطالق فيه نظر كاالستهزاء
ال دعواه" :وهذا
قال الشي
مثال فإنه عمل ونَحوه كاإلنكار".
ٍ
األلباين ِ -
ِ
رمحه الل تعا َ  -بِ
جالء أنه يكفر ببعض األعامل كاالستهزاء فهو إذن
هنا يوضح
علم بأنه املراد بتعليق الدكتور سفر ِيف هذا املوضوع؛ لذلك بادر ِيف الر ِّد والتعقيب عليه.
األلباين النفيسة :أنه ع َّلق عىل ٍ
ِ
قول للدكتور ِيف الصفحة (:)529
ومن تعليقات اإلمام
" ي
وهلذا َحتصل حال ٌة شاذ ٌة خفي ٌة وهي أن يضعف إ جي َامن القلب ضعفا ال يبقى معه قدرة عىل
َحتريك اجلوارح لعمل ٍ
خري مثله ،مثل املريض الفاقد احلركة واإلحساس إال أن ييف قلبه نبضا ال
ميئوس من شفائه فهو ظاهرا ييف حكم املجَيت ،وباطنا لديه
يستطيع األطباء معه احلكم بوفاته مع أنه
ٌ
هذا القدر الضئيل من احلياة الذي ال حركة معه وهذه حالة جَ
اجلهنميني الذين ُخيرجهم اهلل من النار
( )1استمع إ َ رشيط "تربئة العلامء لأللباين من اإلرجاء" تسجيالت منهاج السنة.
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مع َّأهنم َمل ج يعملوا خريا قط".
األلباين ِ -
ِ
رمحه الل -فقال :قلت :ومنها الصالة وهو ٌ
رصيح عىل املؤلف ولذلك
دليل
علق
ٌ
ٍ
بتأوالت باردة".
تأوله
تراه هناك َّ
األلباين ِ -
ِ
تتصور رج ا
ال َجيلس بال عمل جوار وهو مؤمن
رمحه الل :-إنك كام
أي :يريد
َّ
فيلزمك أال تك ِّفر تارك الصالة؟!
ِ
األلباين النفيسة أنه نقل كال اما للدكتور سفر ِيف الصفحة ( )660ونصه" :ومن
ومن تعليقات
املؤسف مع هذا أن الشيخ األلباين -حفظه اهلل -أخذ بكالم أهل اإلرجاء املحض من غري
تفصيل".
األلباين ِ -
ِ
رمحه الل تعا َ  -فقال" :اتق اهلل ،فهم -أي :املرجئة -يقولون :الصالة
ر َّد الشي
ليست من اإل جيامن ونَحن نقول بيخالفهم".
ألَّنم ال يرون الصالة وبقية األعامل من اإل حيامن
أي :أن املرجئة ال يكفرون تارك الصالة؛ َّ
األلباين ِ -
ِ
رمحه الل -فيقول :أنا وإن كنت ال أكفر تارك الصالة إال َّأَّنا من اإل حيامن فرتكها ينقصه
أما
كام ب َّينت ذلك نق اال عن اإلمام ابن عبد الرب.
األلباين ِ -
ِ
رمحه الل -ملَا نقل قول الدكتور سفر ِيف الصفحة (:)664
ومن تعليقات اإلمام
"لقد جاء ييف بعض الرواياتَ « :حتَّى يقىض بني العباد فريى سبيله إما َإىل جنة أو َإىل النار» فقد
ُّ
ُّ
ٌ
داخل َحتت املجَشيئة فال يكون كافرا ،أو عىل التفريق بني
مستدل عىل أن تارك الزكاة بإطالق
يستدل
تارك الصالة وتارك الزكاة".
األلباين ِ -
ِ
رمحه الل " :-يممَّن استدل به -أي :احلديث -ابن تيمية ييف كتاب اإل جيامن
قال الشي
فهل هو مرجئ؟!".
األلباين ِ -
ِ
رمحه الل -تعقيبه عىل قول الدكتور سفر احلوايل ِيف صفحة (:)666
ومن تعقيبات
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ٌ
مستفيض يحلديث جربيل  ،فرس شيخ
رشح
" ييف كتاب اإل جيامن األوسط الذي هو ييف احلقيقة ٌ
اإلسالم القول ييف هذا وأظهر بي َام ال يدع ريبة وال شكًّا حقيقة اإل جيامن املجُركبة ،وك َّفر من ترك العمل
الظاهر بل ك َّفر من ترك االلتزام بأحد األركان األربعة كالصالة والزكاة والصوم واحلج...إلخ،
وعزم عىل أال يفعلها".
األلباين ِ -
ِ
رمحه الل" :-هذا ٌ
عمل قلبي ٌّي ،وال إشكال فيه ،فتنبه".
قال الشي
سفرا احلوايل قد خلط ِيف معنَى االلتزام ،وظن أن عدم
وقد ذكرت-فيام سبق -أن الدكتور ا
الفعل يقتيض عدم االلتزام ،وأن ما كفر به ابن تيمية من ترك االلتزام ظنه الدكتور يعنِي ترك
يفرق بني عدم االلتزام وعدم الفعل ،فها هو
الفعل ،وقد نقلت من كالم ابن تيمية ما يفيد أنه ِّ
األلباين ِ -
ِ
رمحه اللُ -يوفق ،وير ُّد عىل الدكتور املحُتخصص ِيف العقيدة.
الشي
ِ
األلباين إ َ هذه اجلزئية العلمية اللطيفة الدقيقة ا َّلتِي غابت عن الدكتور سفر
فيتنبه اإلمام
احلوايل وا َّلتِي أوقعته ِيف ٍ
يظهروَّنا
كامري من األخطاء وا َّلتِي منها تكفري املحُرصين عىل ارتكا كبرية
َ
ويشيعوَّنا بني الناس.
َ
سفرا قال ِيف الصفحة (:)713
ومن االستدراكات اللطيفة أن الدكتور ا
قسم آخر غري ما يسميه بعض الفقهاء الكفر العميل ويقصدون به األصغر فقط،
"وهذا ٌ
فيجب التنبه يهلذا؛ ألن جَ
اخللط بينهام قد يؤدي َإىل الظن بأن كفر العمل كله ال ُخيرج من امللة وهذا
ي
األلباين كام ييف رسالة حكم تارك
ييف احلقيقة مذهب املرجئة كام رأيت ومن ذلك ما وقع للشيخ
الصالة".
األلباين ِ -
ِ
رمحه الل" :-ومنهم ابن تيمية وابن القيم ،ولكن املؤلف يكتم هذه التسمية
قال
ليغض النظر عن أنه قد يتضمن الكفر االعتقادي أحيانا كام ييف بعض األمثلة ا َّلتيي ذكرها املؤلف".
األلباين ِ -
ِ
رمحه الل -يؤكد ما ذكرت من قبل ،من أنه َجيعل السب
هذا الكالم من اإلمام
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واالستهزاء من األمور االعتقادية ال العملية وأن خالفه مع من وصفها عمل ًّيا خالف لفظي.
الر ّد الثاين" :مآخذ منهجية عىل الشيخ سفر احلوايل" للشيخ ربيع مدخيل -حفظه اهلل-
ٍ
بلطف مع الدكتور سفر
وأحب أن أذكر لك مطلع هذا الر ّد؛ َحتَّى تعلم أن الشي ربي اعا تعامل
احلوايل وهذا بِخالف صنيع سفر مع العلامء ،وخالف ما يشيعونه من غلظة الشي ربيع معه؛
لينفروا الناس عن دعوة احلق ،فقال:
ي
احلوايل
"أما بعد فقد ا َّطلعت عىل كتاب "ظاهرة اإلرجاء" للشيخ سفر بن عبد الرمحن
1

فرأيته يعيب بعض علامء املسلمني بالتناقض ،ويصفهم باإلرجاء العميل ،ويصف املجُرجئة
بالتناقض ،ورأيته فيام ظهر ييل يصوب سهام النقد َإىل علامء السنة ،ويصفهم بالتقصري ييف بيان
جَ
احلق...
ُث َّم يقول :ورأيته يشيد بيمن يصفهم شباب الصحوة كثريا ،وذلك يدفع كثريا منهم َإىل الغرور
والتطاول عىل أهل العلم واحلق ،ورأيته ينال من علامء السنة ،ويرفع من شأن سيد قطب فوق
منجزلته بكثري ،وال ُينزل عليه األحكام الرشعية ا َّلتيي ين َ
َزهلا عىل أشكاله ،فرأيت أن أرفع بعض الضيم
ٍ
ٍ
طويل لعله
ووقت
عن العلامء ،وأناقش بعض املجَآخذ عليه؛ ألن املجَآخذ عليه كثرية َحتتاج َإىل فرا ٍغ
يرجع َإىل الصواب ،وهذه غاي ٌة كبري ٌة من غاياتنا ،وأمني ٌة عظيم ٌة من أمانينا أن يرجع املجُخطئون عن
خطئهم ،ويثوبوا َإىل رشدهم...
ُث َّم قال :وليعلم القارئ الكر جيم أننيي أرسلت هذه املجُناقشة َإىل الشيخ سفر إكراما له ،وسرتا
ٍ
خلل َحتَّى يكون كتابا نافعا لطالب
عليه ،لعله يراجع ،ويصلح ما وهى منه ،ويسدُّ ما فيه من
ٍ
ٍ
طويل ،وكان األجدر به
انتظار
العلم ،بعيدا عام يرضهم ،ولكنه مع األسف َمل ج يتجاوب معنا رغم
 1انظر كيف سمى الشي ربيع الدكتور سفر اا احلوايل شيخ اا تلطف اا معه وترغيب اا له يف قبول احلق لكن خيب ظنه الدكتور
سفر.
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أن يفرح يهبذه النصيحة ،ويعتربها هدية َثمينة أخذا بتلك جي
إيل ي
عيويب،
احلكمة :رحم اهلل من أهدى َ َّ
ي
نصاهبا."...
فلجأت َإىل نرش هذا الر ِّد بيانا للحق ،ونرصا للمظلومني ،ووضعا لألمور ييف
ِ
احلوايل ،بل إنه قد
فكم ترى ِيف كالم الشي ربيع -حفظه الل -من تأد ٍ مع الدكتور سفر
ِ
احلوايل
سفرا
أرسل إليه الر َّد لعله يرجع ،وقد أبان الشي ربيع عن حجم سعادته لو أن الدكتور ا
ي
أحب أن أشري إليه أنه ال يلزم ،وال يشرتط ييف الر ِّد عىل املجُخالف أن
تراجع عن هذه األخطاء ،وممَّا ُّ
يرسل إليه الر َّد قبل نرشه سواء كان الر ُّد كالم ًّيا أو كتاب ًّيا ،بل إن اخلطأ إذا كان عالنية فيجب الر ُّد
الرد لعله يتوب أو يرجع عام هو عليه
الرا ُّد أن من املجَصلحة أن يرسل إليه َّ
عليه عالنية إال إذا رأى َّ
أمر آخر ،أما من جهة األصل فال يشرتط وال يلزم ذلك.
من اخلطأ ،فهذا ٌ
ي
اإلماراِت الشيخ أنيس املجَصعبيي:
الر ُّد الثالث" :تنبيهات عىل كتاب ظاهرة اإلرجاء" ألخينا
نفيس أويص بقراءته.
وهو ر ٌّد ٌ
ي
احلوايل بني سيد البدعة ونارص السنة" :وهي رسال ٌة نافع ٌة موجو ٌد ِيف
الر ُّد الرابع" :سفر
ٍ
ٍ
ٍ
وحديامة للدكتور سفر
وكلامت قد حيمة
مفيدة،
اإلنرتنت َِل ح يذكر اسم مؤلفها الذي َمجع أشياء
احلوايل تتعلق بطعنه ِيف علامئنا ،وتنقصه َهلم.
( )1

الرد اخلامس :قراءة نقدية لبعض ما ورد يف كتا

ظاهرة اإلرجاء والرد عليها" للشي

الدكتور يارس برهامي-وفقه الل – وهو رد مطول تعقب كتا ظاهرة اإلرجاء يف أشياء كامرية من
أخطرها -كام ذكر -أنه يقرر العقيدة البدعية اخلطرية وهي عقيدة (التوقف والتبني) التي أصوهلا
كتب سيد قطب

2

( )1عىل هذا الرابطhttp://www33.brinkster.com/almadni/safar.htm :
كام يف ص  177 ،8وهذا الرد ِل أطالعه إال يعد االنتهاء من ردي عىل سفر ومراجعته كتابي اا فرأيت من املهم ذكره ليعلم به

2

من ِل يدر عنه ِمن يقف عىل ردي .وأنبه إ أن الدكتور الفاضل أطال يف تقرير عدم كفر تارك جنس عمل اجلوار وبنى
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ِ
احلوايل
سفرا
احلسنَى وصفاته العال أن هيدينا والدكتور ا
بأسامئه ح ُ
أسأل الل الذي ال إله إال هو ح

ِ
احلوايل وأماماله بالرجوع إ َ منهج السلف ،وترك
َملِا ُحيب ويرىض ،وأن َي َّمن عىل الدكتور سفر
التميع مع أهل البدع ،والطعن ِيف علامء السنة ،والتمجيد لرؤوس البدعة كسيد قطب ،وغريه ِِمَّن
ٍ
ٍ
ويقر أعيننا برجوعه
يسريون عىل طريقة خمُ الفة لطريقة ُحم َ َّمد ﷺ وأصحابه ،وأسأله أن يفرحناَّ ،
ويل ذلك والقادر عليه.
وأماماله إ َ هدي سلف األمة ،إنه ِ ُّ

أكامر كتابه عليه ،والذي أظنه أنه ِل يوفق للصوا يف هذه املسألة .وألفت نظر إخواين السلفيني أال يبالغوا يف هذه املسألة
فيوالوا ويعادوا عليها فهي من مجلة املسائل اخلفية اجلزئية .والعجيب أن كامري اا من الرسوريني واملتأثرين هبم قد أشهروا هذه
املسالة وبالغوا فيها وجعلوها ذريعة للطعن والنيل من بعض السلفيني بدافع الغرية عىل العقيدة كام يقولون فإذا كانوا
صادقني فلامذا ال يطعنون وحيذرون من سيد قطب الذي مجع بدع اا متنوعة ومنها قوله :إن البحث يف زيادة اإليامن ونقصه
من الرتف العلمي كام يف حاشية ظالله عىل سورة األنفال؟! وملاذا ال حيذرون من هؤالء الدعاة احلركيني ومنهم سفر
احلوايل اجلامع ملز الق شتى ال يسوغ اخلالف فيها؟! إذا عرفت هذا أدركت حقيقة إثارة القوم هلذه املسألة وكم استطاعوا
التفريق بني بعض السلفيني هبا .فالل حسيبهم.
ومن أواخر ذلك إشادة احلزبيني واملتأثرين هبم لكتا " براءة أهل احلديث والسنة من بدعة املرجئة" ملحمد بن سعيد
الكامريي من بالد حرضموت وقد قدم له الدكتور عبدالرمحن املحمود-هداه الل ،-وهذا املحمود صاحب كتا "موقف
ابن تيمية من األشاعرة" والذي بني فساد عقائد مجع من العلامء املاضني الذين ال يصح أن يقارنوا بسيد قطب ولو ُمرد
مقارنة ملا ذكر سيد يف كتابه املشار إليه جعله من دعاة العودة إ العقيدة السلفية والتصور اإلسالمي !! عجب اا له ما أجرأه !!
وقد حدثني أحد املشاي أنه جالس املحمود وقال له كالم اا مفاده :إن سيد قطب أفضل من تكلم عىل معنى ال إله إال الل .أر
أيتم ما يفعل التعصب ألهل الباطل بأصحابه !!
عيل أن رددت عىل الدكتورين عبدالرمحن املحمود وعبدالعزيز آل عبداللطيف – هدانا الل وإيامها -يف كتابيهام
وقد م ّن الل ّ
(احلكم بغري ما أنزل الل أحكامه وأحواله) و(نواقض اإليامن العملية والقولية) يف رشيطني مسجلني .راجع موقع {اإلسالم
العتيق}.
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