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بسم اهلل الرمحن الرحيم
ورمحة اهلل وبركاته...
السالم عليكم م َ
أما بعد:
فهذه هي الطبعة الثانية لكتاب:
كشف الشبهات العرصية عن الدعوة اإلصالحية السلفية
ُحمتوية عىل زيادات مهمة.
أمجعني للحق ،إنه ويل ذلك والقادر عليه.
أسأل اهلل أن يرشح هِبا صدورنا م َ
ورمحة اهلل وبركاته.
والسالم عليكم م َ
د .عبد العزيز بن ريس الريس
املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق
http://islamancient.com
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
ورمحة اهلل وبركاته.
السالم عليكم م َ
أما بعد:
فكم للحامسة غري املنضبطة من أثر عىل الناس ،وكثري من املسلمني ت ََس رري ُهم عواطفهم باسم
نرصة اإلسالم واملسلمني ،وحرب الطواغيت والكافرين ،ومع الغلو هيف العواطف ،واالنسياق
وراءها تنقلب َإىل عواصف مدمرة تفسد وال تصلح ،وإن أصلحت أفسدت أكثر ،فصارت كمن
ه
مرصا.
قرصا وهيدم ً
يبني ً
ُث َّم َّإهنم وهم هيف غي عواطفهم "أهوائهم" وسكرها ال يرعوون لرشع اهلل عىل هدي الصحابة
وأتباعهم بإحسان ،واعترب ذلك فيام ييل:
 -1االندفاع والتهور هيف التكفري النوعي "للمسائل" أو العينهي "لألشخاص":
وقضاهتم " :-ه
ه
وِلذا كنت أقول للجهمية
ورحم اهلل اإلمام ابن تيمية -القائل ألمراء اجلهمية
من احللولية والنفاة الذين نفوا أن اهلل ى
تعاَل فوق العرش َلىَّا وقعت هِمنتهم :أنا لو وافقتكم كنت
ألِّن أعلم أن قولكم كفر ،وأنتم عندي ال تكفرون ألنَّكم جهال ،وكان هذا خطا ًبا لعلامئهم
كافرا؛ ي
ً
ه
وقضاِتم وشيوخهم وأمرائهم" اهـ.
( )1

دائام -ومن جالسنهي يعلم ذلك منيي -يأِّن من أعظم الناس ىَن ًيا عن أن
والقائل" :هذا مع يأِّن ً
ينسب معني ىإَل تكفري وتفسيق ومعصية ،إال إذا علم أنه قد قامت عليه احلجة الرسالية ا َّلتهي من
وإِّن أقرر أن اهلل قد غفر هِلذه األمة
كافرا تارة ،وفاس ًقا أخرى ،وعاص ًيا أخرى ،ي
خالفها كان ً
خطأها ،وذلك يعم اخلطأ هِف اَلسائل اخلربية القولية ،واَلسائل العملية" اهـ.
()2

( )1الرد عىل البكري (ص.)260
( )2مموع الفتاوى (.)229/3
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ورحم اهلل اإلمام املمُجدد ُحممد بن عبد الوهاب القائل" :وإذا كنا ال نُك يفر من ىع ىبد الصنم
الذي عىل عبد القادر والصنم الذي عىل قرب أمحد البدوي وأمثاِلام؛ ألجل جهلهم ،وعدم من
ينبههم؛ فكيف نُك يفر من ىَل ْ يرشك باهلل إذا ىَل ْ ُُياجر إلينا ،أو ىَل ْ يكفر ويقاتل؟! ﴿ ُس ْب ىحان ى
تان
ىك ىه ىذا ُُب ٌ
ىعظيم﴾" اهـ.
( )1

بل بلغ احلال ببعضهم أنه ال ُي َف ررق هيف التكفري بني النوع والعني ،ويقول :كل من كفر نو ًعا
كفر عينًا ،وهو هِبذا ُُيالف الكتاب والسنة واإلمجاع ،واالعتبار كام قاله اإلمام ابن تيمية -فيام
ه
سيأت.-
واأللباِن  -ه
ه
رمحهم اهلل -والفوزان وآل
 -2القدح هيف العلامء الكبار كابن باز وابن عثيمني
الشيخ وعبد املمُحسن العباد  -حفظهم اهلل -ألهنم ََل يوافقوا أهواءهم ،فتجد ه
العاَل املمُجاهد عندهم
َّ
َّ م
هو من يوافق أهواءهم ،ومن ال فال ،فصاروا هِبذا هم العلامء واملعيار هيف احلكم عىل أهل العلم،
حكام عىل العلم ،ومتَى صار اهلمج الرعاع قادة يسوسون الناس؟!!
فيا خيبتهم متَى صار اجلهل ً
وال أظهر دلي ً
ال عىل أهوائهم أنك تراهم باألمس يعتمدون عىل أقوال هؤالء العلامء الكبار
ه
ألهنم أفتوا
املوثوقني  ،فإذا وقعت الفتن أعرضوا عنهم َإىل غريهم ِمن ََل م يكونوا معتمدين عليهم؛ َّ
ه
بهام يوافق أهواءهم ،قال َ
ات َواألَ مر ُض َو َمن
الس َم َو ُ
احل ُّق َأ مه َوا َء ُه مم َل َف َسدَ ت َّ
تعاىلَ ﴿ :و َل هو ا َّت َب َع م َ
( )2

فه ه
يه َّن﴾ [املؤمنونُ .]71:ث َّم تراهم يتعللون ُُ -مادعة منهم ألنفسهم ولغريهم -أن هؤالء العلامء
ََل م يتكلموا باحلق إما جه ً
ال أو مراعاة للمصالح ،ويا ليت شعري كيف ََيهل العلامء احلق ونعلمه

نَحن؟! أم كيف يسعهم السكوت مراعاة للمصالح وال يسعنا؟!
( )1الدرر السنية (.)104/1
( )2ومن أقرب األمثلة عىل هذا َّأهنم تناقلوا فتوى اللجنة بتحريم التأمني -وهذا حق ُُيمدون عليه -لكنهم ُيفون
فتاوى العلامء الكبار يف حرمة العمليات املسامة استشهادية ،أو أن مقاطعة منتجات أمريكا راجع إلََى إذن ويل
األمر ،كمـا صـدرت بذلك فتوى من اللجنة بـرقم ( ،)21776وتاريخ 1421/12/25هـ .وهكذا!!...

5

 -3أن هؤالء اَلتحمسني يستميلون قلوب العامة بِهحجة الغرية عىل الدين واحلامسة لقضايا
اَلسلمني :وقد كان يسلك هذه الطريقة عبد اهلل بن سبأ اخلارج ،واملؤلب للخروج عىل اخلليفة
الراشد عثامن بن عفان  ،فقد كان يقول ألتباعه ":ابدءوا هِف الطعن عىل أمرائكم ،وأظهروا األمر
باَلعروف والنهي عن اَلنكر؛ تستميلوا الناس ،وادعوهم ىإَل هذا األمر "  .وهكذا هم مع العوام
()1

من املسلمني ،والعامة لطيبهم وجهلهم وحسن الظن هِبم ينخدعون بكالمهم.
وإِن ضارب لك مث ً
ال من الواقع القريب بأناس شبيهني من أوجه كثرية بأصحابنا هؤالء
ر
الذين أتكلم عنهم ،وأوجه الشبه بني هؤالء وأولئك ما ييل:
أَّ -أهنم متحمسون للرشيعة عىل جهل.
بَّ -أهنم متحمسون للجهاد من غري مراعاة لرشوطه ومتَى يرشع ،السيام رشط إذن ويل
األمر.
غلوا مذمو ًما هيف عقيدة الوالء والرباء ،وإال فإن القيام هِبذه العقيدة واجب
ج -أن عندهم ً
من واجبات الدين.
دَّ -أهنم يطعنون هيف العلامء واألمراء باسم األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

ه
بوالهتم وعلامئهم.
هـَّ -أهنم يسيئون الظن

ه
وزورا -صبغة اترباع السلف وتعظيم دعوة اإلمام ُحممد
دعوهتم -كذ ًبا
وَّ -أهنم يصبغون عىل
ً

بن عبد الوهاب؛ لذا يتحججون بكلامت مشتبهة ألئمة الدعوة النجدية السلفية ،وال يراعون
َ
الرصُية املتكاثرة إذا ما خالفت أهواءهم كام سيأت.
أقواهلم
وُيالفون
م
واقعها الذي قيلت فيه ،بل ُ
قلوِبم بالغرية عىل الدين.
ألهنم استاملوا َ
كثريا من العامة اغرتوا هِبم؛ َّ
ز -أن ً

( )1تاريخ الرسل البن جرير الطربي (.)340/4
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أتدري مََ من أولئك؟ َّإهنم اإلخوان -إخوان من طاع اهلل -الذين خرجوا عىل امللك عبد
( )1

العزيز بن عبد الرمحن آل سعود -بحجة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وجهاد الكفار -وقد
وقف العلامء الربانيون السلفيون جتاه هؤالء وقفة قوية صدعوا فيها باحلق املبني غري مبالني
وهتويلهم.
باستنكار العامة َ
وهذه مقتطفات من كالم أئمة الدعوة السلفية النجدية هيف بيان حال هؤالء -إخوان من أطاع
اهلل:-
قال الشيخ ُحممد بن عبد اللطيف وعبد اهلل بن عبد العزيز العنقري  -ه
رمحهام اهلل" :-أما بعد:
َّ
فإن اهلل َ لىَّا ىم َّن عىل بادية نجد هِف آخر هذا الزمان باإلقبال عىل تعلم دين اإلسالم والعمل به،
وحرصا عىل اخلري؛ يئس منهم أن يردهم
وكثر ذلك فيهم وانترش ،ورأى الشيطان منهم قوة هِف ذلك
ً
عىل ه
ى
األوَل ا َّلتهي انتقلوا منها ،فأخذ هِف فتح أبواب من أبواب الرش ىح َّسنها ىِلم وزينها وجعلها
حاِلم
هِف قالب القوة والصالبة هِف الدين ،وأن من أخذ هُبا فهم اَلُْتمسكون بهملة إبراهيم ،ومن تركها فقد
ترك ملة إبراهيم ،وهذا هو اَلعهود من كيد اللعني.
ُثم قال :ه
وِمَّا أدخل الشيطان عىل بعض اَلتدينني :ياِتام علامء اَلسلمني باَلداهنة وسوء الظن
َّ
هُبم ،وعدم األخذ عنهم ،وهذا سبب هحلرمان العلم النافع ،والعلامء هم ورثة األنبياء هِف كل زمان
ومكان ،فال ُيتىلقى العلم إال عنهم ،فمن زهد هِف األخذ عنهم ى
وَل ْ يقبل ما نقلوه ،فقد زهد هِف مرياث
سيد اَلرسلني ،واعتاض عنه بأقوال اجلهلة اخلابطني الذين ال دراية ىِلم بأحكام الرشيعة ،والعلامء
( )1ال أعنهي بَههذا كل املسمني -بإخوان من طاع اهلل -بل املراد من خرج عىل امللك عبد العزيز ،وطعن يف العلامء ،وإال فإن
هناك طائفة وهم األكثر من -إخوان من طاع اهلل -سائرون عىل جادة علامئهم قائمون بهحقوق ويل أمرهم بل وعىل
أيدهيم حطمت املعابد الرشكية ووحدت بالد التوحيد السعودية حتت والية اإلمام املصلح املجدد امللك عبد العزيز –
رمحه اهلل ، -فهؤالء غري معنيني بالنقد ،بل هم عىل خري؛ اللتزامهم التوحيد والسنة ِما عليه علامؤهم علامء السنة ،وانظر
الدرر ( )199/9الطبعة اخلامسة.
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هم األمناء عىل دين اهلل ،فواجب عىل كل مكلف أخذ الدين عن أهله ،كام قال بعض السلف :إن
هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.
فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كالم العلامء اَلُْحققني ى
وَل ْ يعرضها عىل العلامء بل يعتمد عىل

فهمه ،ور َّبام قال :حجتنا ىَمموعة التوحيد ،أو كالم ه
ه
الفالِّن ،وهو ال يعرف مقصوده بذلك
العاَل
الكالم؛ فإن هذا جهل وضالل.
ومن اَلعلوم :أن أعظم الكالم وأصحه كالم اهلل العزيز ،فلو قال إنسان :ما نقبل إال القرآن،
وتعلق بظاهر لفظ ال يعرف معناه ،أو ىأ َّوله عىل غري تأويله؛ فقد ضاهى اخلوارج اَلْىارقني ،فإذا كان
هذا حال من اكتفى بالقرآن عن السنة فكيف بهمن تعلق بألفاظ الكتب وهو ال يعرف معناها وال ما
أيضا فيها من األحاديث :الصحيح والضعيف ،واَلطلق واَلقيد ،والعام
يراد بألفاظها؟! والكتب ً
واخلاص ،والناسخ واَلنسوخ ،فإذا ىَل ْ يأخذ العامي عن العلامء النقاد الذين هم للحديث هبمنْزلة
وخ ىب ىط خى ْبط عشوى وتاه هِف واد جهالة عميا.
الصيارفة للذهب والفضة ،ى
ُث َّم قال :إذا عرف هذا تبني أن الذي يدَّ عي أنه يستغنهي بهمجموعة التوحيد عن األخذ عن علامء
اَلسلمني ُُمطئ؛ ألن النَّبهي  ذكر أن سبب قبض العلم موت العلامء ،فإذا ذهب العلامء َّاَّتذ الناس
رؤساء جهاالً وسألوهم وأخذوا بفتواهم ضلوا وأضلوا عيا ًذا باهلل.
ه
أيضا :إساءة الظن ه
بوِل األمر وعدم الطاعة له ،فإن هذا من أعظم
وِمَّا أدخل الشيطان ً
اَلعايص ،وهو من دين اجلاهلية الذين ال يرون السمع والطاعة دينًا ،بل كل منهم يستبد برأيه ،وقد
تظاهرت األدلة من الكتاب والسنة هِف وجوب السمع والطاعة لوِل األمر هِف العرس واليرس واَلنشط
واَلكره ،ىحتَّى قالْ " :اسمع وأطع ،وإن أخذ مالك ورضب ظهرك " .فتحرم معصيته واالعرتاض
وِف معاملته ه
عليه هِف واليته ه
وِف معاقدته ومعاهدته" اهـ.
()1

( )1الدرر السنية ،كتاب اجلهاد ،الطبعة الثانية ( ،)298-294/7والطبعة اخلامسة (.)135-127/9
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أيضا عىل ما
وقال الشيخ ُحم َّمد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن هيف رسالة كتبها" :واشكروه ً
من به هِف هذا الزمان من والية هذا اإلمام الذي أسبغ اهلل عليكم عىل يديه من النعم العظيمة ،ودفع
َّ
وخولكم هِمَّا أعطاه اهلل ،وتابع عليكم إحسانه صغريكم وكبريكم ،وقام
به عنكم من النقم الكثريةَّ ،
بهام أوجب اهلل عليه حسب الطاقة واإلمكان ،و ه
نظره هِف مصالهح اَلسلمني وما يعود نفعه عليهم،
ودفع اَلضار عنهم وحسم مواد الرش أوَل من نظركم.
والكامل ىَل ْ ىَيصل َلهن هو أفضل منه ،فالذي يطلب األمور عىل الكامل وأن تكون عىل سرية
فاسمعوا له وأطيعوا ،وراعوا حقه وواليته عليكم ،واحذروا غرور
اخللفاء فهو طالب ُِماالًْ ،

الشيطان وتسويله وخداعه ومكره ،فإنه متكئ عىل هشامله يدأب بني األمة بإلقاء الشحناء والعداوة،
وتفريق الكلمة بني اَلسلمني عادة له مذ كان ،وال يسلم من ىمك هْر هه إال من راقب اهلل هِف رسه
وعالنيته ،ووقف عند أقواله وأعامله وحركاته وسكناته ،وتفكر هِف عاقبة ما يصري إليه هِف مآله،
وراجع أهل البصائر واَلعرفة من أهل العلم الذين ىِلم قدم راسخ هِف اَلعرفة والفهم.
فإن كان أحد هِمن يدعي العلم زين لكم ذلك ،وألقى عليكم التشكيكات والتشبيهات،
وح َّسن لكم طريقة أهل البدع والضالالت؛ فاعلموا أنه منفاخ سوء يبدي لكم ما ُُيفيه كريه
ى
ويلبس عليكم دينكم ،فإن كان يدعي أن معه دلي ً
ال من الكتاب والسنة هِف الطعن عىل األئمة والوالة

وعلامئهم ،فليربز إلينا بهام لديه فنحن له مقابلون ومناظرون باحلجج القاطعة والرباهني الساطعة
من كتاب اهلل وسنة نبيه ُِم َّمد-صىل اهلل عليه وسلم-وسرية اخللفاء اَلهديني ا َّلتهي ىَتلو عن القلب
عامه ،وترد اَلعارض عن انتكاسه.
شخصا أحق وأوَل
فواهلل ُث َّم واهلل إنا ال نعلم عىل وجه األرض رش ًقا وغر ًبا وشامالً وجنو ًبا
ً
وثبوِتا؛ ألن إمامته إمامة إسالمية ،وواليته والية دينية ،فلو
باإلمامة منه ،ونعتقد صحة إمامته
ى
نعلم أن عليه من اَلثالب واَلطاعن شيئًا يوجب ُُمالفته ومنابذته؛ لكنا أوَل منكم بالنصح له
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ى
وَتذيره ومراجعته ،فإنه -وهلل احلمد -يقبل احلق هِمن جاء به وال يستنكف من الناصح ،ومقاماته
ونصحه ومدافعته عن اإلسالم وأهله ،وبذل إحسانه وعفوه وعدم انتقامه شهرية بني الورى ال
ىَيحدها إال معاند ُِم ٌ
احل" اهـ.
( )1

رمحه اهللَ -إىل اإلخوان ..." :ه
وكتب الشيخ سعد بن محد بن عتيق  -ه
وِمَّا انتحله بعض هؤالء
اجلهلة اَلغرورين :االستخفاف بوالية اَلسلمني ،والتساهل بهمخالفة إمام اَلسلمني ،واخلروج عن
طاعته ،واالفتيات عليه بالغزو وغريه ،وهذا من اجلهل والسعي هِف األرض بالفساد بهمكان ،يعرف
ذلك كل ذي عقل وإ ْيامن ،وقد علم بالرضورة من دين اإلسالم أنه ال دين إال بهجامعة ،وال مجاعة
إال بإمامة ،وال إمامة إال بسمع وطاعة ،وإن اخلروج عن طاعة وِل أمر اَلسلمني من أعظم أسباب
الفساد هِف البالد والعباد ،والعدول عن سبيل اِلدى والرشاد.
ُث َّم قال :ومن ذلك ما وقع من غالة هؤالء من ياِتام أهل العلم والدين ،ونسبتهم ىإَل التقصري
وترك القيام بهام وجب عليهم من أمر اهلل  ،وكتامن ما يعلمون من احلق ،ى
وَل يدر هؤالء أن اغتياب
أهل العلم والدين ،والتفكه بأعراض اَلؤمنني سم قاتل وداء دفني ،وإثم واضح مبني ،قال اهلل
ه
ني واَلُْ ْؤ همن ه
هه
ه
ىات به ىغ ْ ه
ى
احت ىىم ُلوا ُ ُْبتىانًا ىوإه ْث ًام ُّمبهينًا﴾
ين ُي ْؤ ُذ ى
ري ىما ا ْكت ىىس ُبوا ىف ىقد ْ
ون اَلُْ ْؤمن ى ى
تعاَل ﴿ :ىوا َّلذ ى
[األحزاب.]58:
أقـلـوا عـليهم ال أبـا ألبيكمـو من اللوم أو سدوا اَلكان الذي سدوا .اهـ
()2

ه
ويف رسالة كتبها الشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز العنقري" :وقد بلغنا أن الذي أشكل عليكم
أن َُمرد ُُمالطة الكفار ،ومعاملتهم به
ى
مصاحلة ونىحوها وقدومهم عىل وِل األمر؛ ألجل ذلك َّأَنا
هي مواالة اَلرشكني اَلنهي عنها هِف اآليات واألحاديث ،ور َّبام فهمتم ذلك من الدالئل ا َّلتهي صنف
( )1الدرر السنية ،ط ،)282/7( 2ط.)104/9( 5
( )2املرجع السابق ط ،)302/7( 2ط.)139/9( 5
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الشيخ سليامن بن عبد اهلل بن الشيخ ،ومن سبيل النجاة للشيخ محد بن عتيق .
()1

أوالً :نبني لكم سبب تصنيف الدالئل ،فإن الشيخ سليامن صنفها ملَا هجمت العساكر
الرتكية عىل نَجد هيف وقته ،وأرادوا اجتثاث الدين من أصله ،وساعدهم مجاعة من أهل نَجد من
البادية واحلارضة ،وأحبوا ظهورهم ،وكذلك سبب تصنيف الشيخ محد بن عتيق سبيل النجاة هو
ملَا هجمت العساكر الرتكية عىل بالد املسلمني وساعدهم من ساعدهم َحتَّى استولوا عىل كثري من
بالد نَجد ،فمعرفة سبب التصنيف هِمَّا يعني عىل فهم كالم العلامء ،فإنه -بهحمد اهلل -ظاهر املمَعنَى،
ه
مودهتم ومعاونتهم عىل املسلمنيَ ،
وحتسني
فإن املراد به :موافقة الكفار عىل كفرهم ،وإظهار
أفعاهلم ،وإظهار الطاعة واالنقياد َهلم عىل كفرهم ،واإلمام -وفقه اهللََ -ل م يقع هيف يشء هِمَّا ذكر فإنه
ه
مصاحلهم ،والبد له من التحفظ عىل رعاياه وواليته من الدول
إمام املسلمني والناظر هيف
األجانب.
واملشائخ  -ه
رمحهم اهلل  -كالشيخ سليامن بن عبد اهلل ،والشيخ عبد اللطيف ،والشيخ محد بن
ه
بأفعاهلم ،فأنتم -
فَّسوها باملوافقة والنرصة واملعونة والرضا
عتيق إذا ذكروا مواالة املرشكني َّ
وفقكم اهلل -راجعوا كالمهم َجتدوا ذلك كام ذكرنا.
قال الشيخ محد بن عتيق فيام نقله عن الشيخ سليامن بن عبد اهلل آل الشيخ  -ه
رمحهم اهلل :-
وكذلك قوله  هِف احلديث ":من جامع اَلرشك ،وسكن معه فإنه مثله " .عىل ظاهره ،وهو أن
الذي يدعي اإلسالم ويكون مع اَلرشكني هِف االجتامع والنرصة واَلنْزل؛ بهحيث يعده اَلرشكون
منهم فهو كافر مثلهم وإن ادعى اإلسالم ،إال أن يكون ُيظهر دينه وال َّ
يتوَل اَلرشكني" .انتهى.
فانظر  -وفقك اهلل َ -إىل قوله هيف هذه العبارة" :وكون اَلرشكني يعدونه منهم" .يتبني لك أن
( )1إن الشبيبة املتحمسني واملتأثرين بفكر الثورة والتكفري ُيكثرون النقل واالحتجاج واإلحالة إىل هذين الكتابني من غري
معرفة بهمقاصد مؤلفيها؛ موافقني من أنكر عليهم هؤالء العلامء ..فسبحان اهلل ،ما أشبه الليلة بالبارحة!!!
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هذا هو الذي أوجب كفره ،وأما ُمرد االجتامع معهم هيف املمَنمزل فإن ذلك بدون إظهار الدين
معصية.
ُث َّم قال :وأما أخذكم العلم من َُمرد أفهامكم أو من الكتب فهذا غري نافع؛ وألن العلم ال
اس ىأ ُلوا ىأ ْه ىل ي
ُيتىلقى إال من مظانيه وأهله ،قال ى
ون﴾ [النحل.]43:
الذك هْر إهن كُنت ُْم الىِى ىت ْع ىل ُم ى
تعاَل ﴿ :ىف ْ
ه
ه
ه
تعاَل ﴿ :ىو ىل ْو ر ُّدو ُه إه ىَل الرس ه
وقال ى
ين ىي ْستىنبه ُطو ىن ُه همن ُْه ْم﴾
ول ىوإه ىَل ُأ ْو هِل األى ْم هر من ُْه ْم ىل ىعل ىم ُه ا َّلذ ى
َّ ُ
ى
تعاَل ﴿ :ىفإهن ىتنىا ىز ْعتُم هِف ىَشء ىفر ُّدو ُه إه ىَل اهللَّه ىوالرس ه
[النساء .]83:وقال ى
ُون بهاهللَّه
ول إهن كُنت ُْم ت ُْؤ همن ى
َّ ُ
ْ ُ
ْ
وا ْليو هم ه
اآلخ هر ىذله ى
ك ىخ ْ ٌري ىو ىأ ْح ىس ُن ت ْىأ هو ًيال﴾ [النساء.]59:
ى ىْ
وقال شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية  -ه
رمحه اهلل -هيف "املنهاج" بعد كالم سبق" :ومن

اَلعلوم أن الناس ال يصلحون إال بالوالة ،وأنه لو توَل من هو دون هؤالء من اَللوك الظلمة -
ه
خريا من عدمهم كام يقال :ستون سنة مع إمام جائر
يعني :يزيد واحلجاج ونحومها -لكان ذلك ً
خري من ليلة واحدة بال إمام ،ويروى عن عيل  أنه قال :البد للناس من إمارة برة كانت أو
فاجرة ،قيل له :هذه الربة قد عرفناها فام بال الفاجرة؟ قالُ :ي ْؤ ىم ْن هُبا السبيل وتُقام هُبا احلدود،
اهد هُبا العدو ،ويقسم هُبا الفيء.
ُ
وَي ى
ذكره عيل بن مهدي هيف كتاب "الطاعة واملعصية".
أيضا :وأهل السنة يقولون :أنه -أي :اإلمام -يعاون عىل الرب والتقوى دون اإلثم
وقال فيه ً
والعدوان ،ويطاع هِف طاعة اهلل دون معصيته ،وال ُُيرج عليه بالسيف ،وأحاديث النَّبهي  إنَّام تدل
عىل هذا .اهـ.
()1

ه
من عىل
وكتب الشيخ عمر بن ُحم َّمد بن سليم رسالة نَحوها ،وِما فيها" :فإن اهلل سبحانه َلىَّا َّ
بادية اَلسلمني من أهل نجد هِف آخر هذه األزمان باإلقبال عىل تعلم دين اإلسالم ،ورأى الشيطان
( )1املرجع السابق ،ط ،)309/7( 2ط.)157/9( 5
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منهم قوة هِف ذلك ،وحرصا عىل اخلري ،وأيس أن يردهم عىل ه
ى
األوَل ا َّلتهي انتقلوا منها أخذ هِف
حاِلم
ً
وحسنها ىِلم ،وزينها هِف قالب القوة والصالبة هِف الدين ،وأن من أخذ هُبا فهو
فتح أبواب الرش
َّ
اَلتمسك بهملة إبراهيم ،ومن تركها فقد ترك ملة إبراهيم.
أيضا الذي صدهم عن تع ُّلم العلم وطلبه :ياِتام علامء اَلسلمني
ُث َّم قال :ومن كيد الشيطان ً
باَلداهنة ،وسوء الظن هُبم ،وعدم األخذ عنهم ،وهذا سبب هحلرمان العلم النافع "...اهـ.
()1

ه
ويف رسالة كتبها َمموعة من العلامء من سعد بن محد بن عتيق ،وسليامن ابن سحامن ،وصالح
بن عبد العزيز ،وعبد العزيز بن عبد اللطيف ،وعمر بن عبد اللطيف ،وعبد الرمحن بن عبد
وحم َّمد بن إبراهيم َإىل- ...سلمهم اهلل من األهواء وألزمهم كلمة التقوى ،آمني:-
اللطيفُ ،
"وبعد ،فأرشفنا عىل كتابكم الذي أرسلتم ىإَل اإلمام عبد العزيز -سلمه اهلل ى
تعاَل -ذكرتم هِف آخره
أنا ال نىجتمع وإياك إن خالفت شيئًا هِمَّا ذكرنا إال كام ىَيتمع اَلاء والنار ،وهذه كلمة ذميمة وزلة
رشا وعزمتم عىل اخلروج عىل وِل أمر اَلسلمني ،والتخلف عن
وخيمة ،تدل عىل أنكم أضمرتم ًّ
سبيل أهل اِلدى ،وسلوك مسلك أهل الغي والردى ،ونحن نربأ ىإَل اهلل من ذلك ،ه
وِمن فعله أو
تسبب فيه أو أعان عليه؛ ألنا ما رأينا من اإلمام عبد العزيز ما يوجب خروجكم عليه ونزع اليد
من طاعته ،وإذا صدر منه َشء من اَلُْحرمات ا َّلتهي ال تسوغها الرشيعة فحسب طالب احلق الدعاء
له باِلداية وبذل النصيحة عىل الوجه اَلرشوع ،وأما اخلروج ونزع اليد من طاعته فهذا ال ىَيوز.
الفوَنم هِف َشء يرونه لكم ،وال ندري
وأنتم تزعمون أنكم عىل طريقة مشائخكم وأنكم ما َُّت ى
ىم ْن هؤالء اَلشائخ ىأ ُه ْم مشائخ اَلسلمني أم غريهم هِمن سلك غري سبيلهم ،ويريد فتح باب الفتن
عىل اإلسالم واَلسلمني؟ أين اخلط الذي قد رشفتمونا عليه؟ أين السؤال الذي سألتمونا عنه
ُ
شاورُتونا عليه؟ ىح َّتى اخلط الذي تدعون أنكم تنصحون اإلمام
وأفتيناكم فيه؟ أين األمر الذي
( )1املرجع السابق ،ط ،)313/7( 2ط.)166/9( 5
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عبد العزيز عن أمور يفعلها ،أنتم مشائخ أنفسكم َُتللون ُ
وَترمون عىل أنفسكم ،وال ترفعون لنا
خربا هِف َشء ،ودعواكم أنكم عىل طريقة اَلشائخ يكذبه ما صدر منكم ،وقد علمتم حقيقة ما
ً
عندنا وما نعتقده من حني ما حدث منكم اخلوض وكثرت منكم اخلطوط واَلراسالت لإلمام،
وعرفناكم بهام عندنا ،وما نعتقده وندين اهلل به ،وهو وجوب السمع والطاعة َلهن واله اهلل أمر
وِمبة اجتامع اَلسلمني عليه ،والبغض َلهن رأى اخلروج عليه
وَمانبة الوثوب عليه ،ى
اَلسلمنيُ ،
ومعاداته ،اتبا ًعا لقول الرسول  ":اعبدوا ربكم ،وصلوا مخسكم ،وصوموا شهركم ،وأدوا زكاة
أموالكم ،وأطيعوا ذا أمركم؛ تدخلوا جنة ربكم ".
والذي نرى لكم :التوبة ىإَل اهلل سبحانه واالستغفار ،وعدم التامدي واالسرتسال مع دواعي
اجلهل والغي والضالل ،وأن تلتزموا ما أوجبه اهلل عليكم من القيام بالواجبات واجتناب اَلُْحرمات
ومالزمة طاعة ىم ْن والَّه اهلل أمركم ،وانظروا وتفكروا هِف أحوالكم ساب ًقا والح ًقا ،واعرفوا نعمة
ربكم واشكروه عليها.
فإنكم كنتم أوالً هِف جاهلية عريضة ،وحالة عن احلق بعيدة ،رؤساؤكم أكثرهم طواغيت
كبار ،وعوامكم جفاة أرشار ،ال تعرفون حقائق دين اإلسالم ،وال تعملون باحلق إال بهام ىِتوى
وَنب األموال وقطيعة األرحام ،وتعدي حدود اهلل
نفوسكم مع ما كان بينكم من سفك الدماء ى
وغري ذلك من اَلُْحرمات وعظيم اَلنكراتُ ،ث َّم هداكم اهلل َلهعرفة دينه ،والعمل بتوحيده ،وسلوك
مسلك أهل اإلسالم والتوحيد ،وانترشت بينكم كتب السنن واآلثار ،ومصنفات علامء اإلسالم،
ُث َّم أنتم اآلن انتقلت بكم األحوال ىإَل أنكم َُتاولون اخلروج عىل اإلمام ،ومنابذة أهل اإلسالم،
ومفارقة مجاعتهم ،فاتقوا اهلل عباد اهلل واذكروا قوله ى
تعاَل ﴿ :ىوا ْعت هىص ُموا به ىح ْب هل اهللَّه ىمجهي ًعا ىوالىِى ىت ىف َّر ُقوا
ىوا ْذك ُُروا نه ْع ىم ىة اهللَّه ىع ىل ْيك ُْم إه ْذ كُنت ُْم ىأ ْعدى ًاء ىف ىأ َّل ى
ني ُق ُلوبهك ُْم ىف ىأ ْص ىب ْحتُم بهن ه ْع ىمته هه إهخْ ىوانًا ىوكُنت ُْم ىع ىىل ىش ىفا
ف ىب ْ ى
ُح ْف ىرة يم ىن الن ه
َّار ىف ىأن ىق ىذكُم يمن ىْها ك ىىذله ى
ون﴾ [آل عمران.]103:
ني اهللَُّ ىلك ُْم آ ىياته هه ىل ىع َّلك ُْم ى ِْتتىدُ ى
ك ُي ىب ي ُ
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فام أشبه الليلة بالبارحة ،وهذا الذي ذكرناه لكم وأرشنا به عليكم من السمع والطاعة لإلمام
وَمانبة
وعدم نزع اليد من طاعته ،وعدم الشقاق واخلالف ،وترك أسباب التفرق واالختالفُ ،
سبل أهل الغي والضالل واالعتساف ،هو اعتقادنا الذي نىحن عليه مقيمون ،وله عىل ىم ير الزمان
رسا وعالنية ،ومن نسب إلينا
معتقدون ،وبه مستمسكون ،وعليه موالون ومعادون
ً
ظاهرا وباطنًاًّ ،
غريه فهو علينا من الكاذبني الظاَلهني ،وسيجزيه اهلل بهام َيزي به الظاَلهني واَلفرتين ،فإن تبتم ىإَل
ربكم ورجعتم عام ىع َّن لكم واستحسنته نفوسكم ،فاحلمد هلل رب العاَلىني ،واَلنة هلل هِف ذلك
عليكم ،وإن أبيتم إال الشقاق والعناد وسلكتم مسالك أهل الغي والفساد ،اعلموا أنا نربأ ىإَل اهلل
منكم ،ونُشهد اهلل ومالئكته وعباده اَلؤمنني عىل خطئكم وضاللكم ،إنكم قد خالفتم ما كان عليه
ه
الر ُس ى
سلف األمة وأئمتها وعلامء اَللة والدين ،وقد قال ى
ني ىل ُه
ول هم ْن ىب ْع هد ىما ىت ىب َّ ى
تعاَل ﴿ :ىو ىمن ُي ىشاق هق َّ
هه
يل اَلُْ ْؤ همن ه ى ه
اء ْت ىم هصريا﴾ [النساء .]115:ه
ُْاِلدى ى ىو ىي َّتبه ْع ىغ ْ ىري ىسبه ه
وِف
ني ن ىُو يله ىما ت ىىو ََّل ىون ُْصله ىج ىهن ىَّم ىو ىس ى
ً
احلديث عن النَّبهي  ":من أحدث حد ًثا أو آوى ُِمد ًثا؛ فعليه لعنة اهلل واَلالئكة والناس ْأمجعني
" .فنسأل اهلل أن يوفقنا وإياكم لسلوك رصاطه اَلستقيم ،وأن َُينبنا مجي ًعا مواقع سخطه وعذابه
األليم.
وصىل اهلل عىل ُِم َّمد وآله وصحبه أمجعني .اهـ.
()1

إذا اتضح لك ما عليه هؤالء اخلارجون عىل امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود من
غلو هيف الدين عىل جهل ،وطعن هيف العلامء واألمراء وإساءة الظن هِبم ،ه
ويف املقابل بدا لك جل ًّيا ما
ٍّ
عليه العلامء الربانيون املتمسكون بهام به النجاة من الضالل والعصمة من الفتن ،أال وهو الكتاب
والسنة الصحيحة عىل فهم السلف الصالح ،تقرر لدى كل ذي عقل ناصح لنفسه أن النجاة
واملخرج من الفتن لزوم ما عليه عامة املسلمني وإمامهم ،كام قال رسول اهلل  هحلذيفة ملََّا قال
( )1املرجع السابق ،ط ،)321/7( 2ط.)183/9( 5
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ه
تأمرِن يا رسول اهلل إن أدركنهي ذلك؟ قال :تلزم ىمجاعة اَلسلمني وإمامهم .قال حذيفة:
له:فامذا
فإن ََل م تكن َهلم مجاعة وال إمام؟ قال ":فاعتزل تلك الفرق كلها ،ولو أن تعض عىل أصل شجرة
ىحتَّى يدركك اَلوت وأنت عىل ذلك" متفق عليه .فجعل رسول اهلل  الناصح ألمة النجاة
واملخرج من الفتن؛ التزام ما عليه إمام املسلمني.
 -4انتقاص العلامء بدعوى َّأهنم عىل جهل بفقه الواقع:
وهذه فرية توىل كربها اإلخوان املسلمون وأتباعهم من القطبيني والَّسوريني.
أخا ،وأنه
قال الشيخ بكر أبو زيد" :ومن هذا :تسمية اجلامعات اَلعارصة َلهن ينتمي إليهم ً
فاهم وملتزم ،ومن ىَل ْ ينتم ىإَل اجلامعة باسم اآلخرين ،ومن أحبهم ومن ىَل ْ ينضم إليهم ينبزونه

ه
والعاَل الذي ىَل ْ ينتم إليهم يلقب بأنه ليس واع ًيا أو
باسم :متعاطف ،ومتعاون ،وعادي ،وطيب،
غري واع بالواقع أو غري فاهم بالواقع ،وإلصاق الت ىُّهم الكاذبة بالعلامء ،والتنفري منهم ،والنظر إليهم
بعني السخط واالستصغار ،وهكذا تشييد جرس ُِمتد من الغمز واللمز لعلامء األمة ،والتنقص هُبم،
ه
احلزِب ،وما هذا من
بل وصل احلال ىإَل التكفري فام دونه هِمَّا يستخرجونه من قاموس منظارهم
شهوة التكفري لدى بعض الفرق اَلغايرة ببعيد" اهـ.
()1

ه
كالتايل:
ودحض شبهة رمي العلامء باجلهل بالواقع يكون
أَ -حتديد معنَى فقه الواقع:
فهل املراد بفقه الواقع :تتبع الصحف واملمَجالت والقنوات واإلذاعات املبنية عىل
التخرصات والظنون وا َّلتهي ال ُيعلم صدقها من ه
ألهنا ما بني نقل أو َحتليل ،فالنقل ال يؤ َمن
كذِبا؟ َّ
من الكذب؛ ألنه ما بني خرب كافر أو فاسق ،واهلل يقول﴿ :إهن جاءكُم َف ه
اسق بهنَ َبإ َف َت َب َّينُوا َأن ت هُصي ُبوا
َ َ م
َقوما بهجها َلة َفتُصبهحوا َع َىل ما َفع ملتُم ن ه
ني﴾ [احلجرات.]6:
َاد هم َ
م ُ
م ً َ َ
َ َ م
( )1حكم االنتامء إلََى الفرق واألحزاب واجلامعات اإلسالمية (ص.)148
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ُي رطئ اآلخر ،فهو مبنهي عىل
والتحليل ال يؤ َمن من اخلطأ ،وأهله فيه ُُمتلفون ،كل منهم ُ َ
َخترص وظنون ،وقد قال أبو هريرة :قال رسول اهلل  ":إياكم والظن ،فإن الظن أكذب احلديث
" .متفق عليه ،فإن كان هذا املراد بفقه الواقع فعلامؤنا عنه بهمعزل ،وأحسن اهلل عزاء أهله هيف
ه
وطاقاهتم املهدرة فيام ال ينفع ،وما أحسن دعاء رسول اهلل  ":اللهم يإِّن أعوذ بك من
أعامرهم
علم ال ينفع ".
وخَّساهنم اخلَّسان املبني إلغراقهم هيف بهحار ظنونه؛
وإذا أردت أن تعرف ح ًّقا َخت ُّبط أهله فيه
َ
فاقرأ كتاب "مدارك النظر" للشيخ عبد املالك رمضاِن -حفظه اهلل -فام أنفعه!!
وإن كان املراد بفقه الواقع :أن العلامء ال يفتون هيف واقعة إال بعد تصورها إذ احلكم عىل اليشء
فرع عن تصوره ،وذلك يكون بدراسة ما له أثر هيف الفتوى وبهمشاورة أهل التخصص ،فنشهد باهلل
أن علامءنا قد قاموا هِبذا ،فجزاهم اهلل عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء.
فإن فقه الواقع املمحدَ ث مذموم ،وفقه الواقعة رشط هيف احلكم والفتوى.
واعترب ذلك بحرب اخلليج -هجوم العراق عىل الكويت -فقد أظهر اهلل خيبة وفشل دعاة
فقه الواقع ،فصاروا هيف أمر مريج ،كل ينعق بهام ُُيالف ويغلط به صاحبه ،فمنهم من أقسم أال ترضب
أمريكا الكافرة العراق ،ومنهم من أقسم أال تفعل العراق شي ًئا ...إلخ ،هِمَّا ال أحب تسويد
ور َّد كيد الباغني احلاسدين بفتاوى علامئنا وعىل رأسهم
القرطاس به ،فحمى اهلل أعراض املسلمنيَ ،
وحممد بن صالح العثيمني  -ه
رمحهام اهلل -ا َّلتهي خالصتها :االستعانة
اإلمامان :عبد العزيز بن بازَّ ُ ،
عدو باغ يريد إفساد الدنيا والدين ،وعىل رأسه التوحيد
بالكفار مقابل يشء من حطام الدنيا لرد ٍّ
الذي هو حق اهلل عىل العبيد.
وح ًّقا :ملََّا هجم البغاة و َر َّد اهلل كيدهم َأ همنَّا هيف أوطاننا ،وإن كنا خَّسنا شي ًئا غري قليل من حطام
الدنيا ،لكنه بهمقابل ما هو أكثر من الدنيا ،بل وقبل ذلك حفظ الدين واألرواح واألعراض ،فاللهم
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لك احلمد أبد اآلبدين.
كثريا هِمن يلهج بفقه الواقع َ
وجتهيل العلامء به ال يقف عند هذا احلد ،بل يتعدى
ب -جتد ً
ويعرتض عىل العلامء هيف أحكامهم الرشعية مع كونه جاه ً
ال بالرشع أو عىل أقل تقدير ليس متمكنًا
منه ،فام له ال َُيرتم التخصص ويرتك العلم ألهل العلم ،ويتمثل قول القائل :ه
رحم اهلل امر ًأ عرف
قدر نفسه؟! أم أن تعوده عىل القيل والقال هيف األمور السياسية من غري تثبت َج َّرأه عىل القيل والقال
هيف األمور الرشعية؟!
وأخريا :واهلل رإِن ألشفق عىل أهل فقه الواقع من الظن الذي هو أكذب احلديث ،قال رسول
ً
اهلل  ":إياكم والظن ،فإن الظن أكذب احلديث " .متفق عليه ،وهو من القيل والقال الذي ك هُره
لنا ،كام أخرج الشيخان أن رسول اهلل  قال ":وكره لكم ثال ًثا :قيل وقال. "...
()1

وبعد :فهذه مناظرة علمية لطيفة ُأ َق ررب هِبا األدلة ،ووجه الداللة ،واالعرتاضات والرد
عليها ،وأصف السائر عىل طريقة سلفنا الصالح وعلامئنا الكبار كابن باز ،وابن عثيمني ،والفوزان،
وعبد املمُحسن الع َّباد بالناصح ،واآلخر املخالف املتأثر بـ"إخوان من طاع اهلل" باملنصوح .
( )2

ه
ألهنا
قال الناصح للمنصوح :رإِن واهلل أراك عىل حالة ال أرضاها ألحد من
إخواِن املسلمني؛ َّ
ُُمالفة ملها جاء هيف الكتاب والسنة بدافع احلامسة والغرية عىل الدين ،وإياك أن تفهم من كالمي هذا
قدحي هيف صالح نيتك فقد تكون نيتك حسنة صادقة ،لكن حسن النية وحدها ليس من الزمه
حسن األعامل ما ََل م تكن عىل رشع اهلل وفق هدي رسول اهلل  بفهم سلف األمة األخيار ،كام قال
تعاىلَ ﴿ :و َيتَّبه مع َغ م َري َسبه ه
َ
ني﴾ [النساء.]115:
يل املمُ مؤ همنه َ
ه
خريا.-
( )1انظر لالستزادة والتوسع :كتاب "فقه الواقع بني الدعاوى والبينات" ملؤلفه /سعود العقييل -جزاه اهلل ً
( )2إن طريقة تقريب العلم باملناظرة بني شخصني افرتاضيني طريقة سلكها مجع من العلامء املمُحققني :كأيب الوفاء بن عقيل،
عمرا.
وابن القيم ،والسعدي -رمحهم اهلل -وهي من باب تقريب العلم وتسهيله ،كقول النحاة :رضب زيد ً
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قال اإلمام ابن تيمية" :وإنَّام اَلُْتَّبع هِف إثبات أحكام اهلل :كتاب اهلل ،وسنة رسوله  ،وسبيل
نصا واستنبا ًطا
السابقني أو األولني ،ال ىَيوز إثبات حكم رشعي بدون هذه األصول الثالثةًّ ،
بهحال" اهـ.
ه
وِمَّا يدل عىل أن حسن النية وحدها ال يكفي :قول عبد اهلل بن مسعود :وكم مريد للخري ََل
()1

يصبه .أخرجه الدارمي.
خريا عىل نصحك وحبك اخلري لغريك ،وبهام أنك بدأت فاعلم أ َّننهي
قال املنصوح :جزاك اهلل ً

أمورا ،لكن أتم ما بدأت به ،ه
ويف أثناء تقريرك أورد عليك ما عندي فتفضل،
ً
أيضا أستنكر عليك ً
رشح اهلل صدورنا للحق.
قال الناصح :آمني ،أسأل اهلل أن يرينا احلق ح ًّقا ويرزقنا اتباعه ،والباطل باط ً
ال ويرزقنا
اجتنابه.
أخي الكريم ،رإِن أراك تطعن وتستنقص علامءنا ووالتنا.
ه
لذواهتم ،وإنَّام أنا ناصح لألمة ببيان
قال املنصوح :حلظة أهيا الناصح لست أطعن فيهم
أخطائهم ،وهذا من إنكار املنكر الذي فضلت به هذه األمة ،فهل أنت هيف شك من فريضة األمر
باملعروف والنهي عن املنكر؟
قال الناصح :معاذ اهلل ،كيف أكون شاكًّا هيف فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
والنصوص متواترة هيف تقريرها واألمر هِبا؟ فإن الشك هيف رشعيتها كفر ،لكن ال تنس أن ُمرد
التبجح بالقيام هِبذه الشعرية ال يكفي ما ََل م يكن مدعي القيام هِبا مواف ًقا هيف قيامه هِبا للكتاب والسنة
بفهم سلف األمة ،فقد احتجت اخلوارج واملعتزلة بالقيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر،
لكنهم صوروه بغري صورته ،وجعلوه التكفري بالذنوب واخلروج عىل السلطان الفاسق ،فليس كل
( )1اقتضاء الرصاط املستقيم (.)694-693/2
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م

من احتج بالقيام هِبذه الشعرية مصي ًبا هيف دعواه ،وإنَّام العربة بواقع احلال.
قال املنصوح :إن النصوص الدالة عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر عامة ََل م تفرق بني
أمري وال مأمور ،وال ه
عاَل وجاهل.
قال الناصح :كال ،إن النصوص عىل فهم سلفنا فرقتَ ،أَل يقل رسول اهلل  ":الدين
النصيحة .قالوا :ملَهن؟ قال :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة اَلسلمني وعامتهم .أخرجه مسلم.
وأئمة املسلمني :هم األمراء ،فلام أفردهم بالذكر دل عىل أن نصحهم مغاير لغريهم من عامة
الناس.
وأِن لست صاحب هوى متَى ما تبني هيل احلق بدليله.
قال املنصوح :أؤكد رأِن طالب للحق ،ر
قال الناصح :وأنا مثلك ،ولوال هذا ما اجتمعنا وفتحنا باب احلوار.
قال املنصوح :إن استداللك بحديث :الدين النصيحة .استدالل وجيه ،لكن غاية ما فيه بيان
أن نصحهم مغاير لنصح غريهمَ ،
وَل م يبني هذا الدليل كيف نصحهم؟ فهل لديك ما يدل عىل كيفية
نصحهم؟
قال الناصح :نعم ،لكن َحتَّى يكون الكالم مرت ًبا أبدأ بهمناقشة َقدم هحكُم هيف الوالة ُث َّم العلامء،
كثريا من َقدم هحكم هيف العلامء سببه ظنكم مداهنتهم
واخرتت أن أبدأ املناقشة بالوالة قبل العلامء؛ ألن ً
للوالة.
قال املنصوح :ابدأ مستعينًا باهلل.
قال الناصح :قبل أن أبدأ أمهد ما أريد طرحه بسؤال أوجهه إليك :هل والتنا عندك كفار أم
مسلمون؟
قال املنصوح :ال ،مسلمون لكن عندهم أخطاء كغريهم من عامة الناس ،وهذا ما ُيرصحون

و ُي هق ُّرون به.
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فإهنم مسلمون ،ومعتقد أهل السنة:
قال الناصح :نعم ،نسأل اهلل أن هيدينا وإياهم للخريَّ ،
خاصا بالوالة؛ بل كلنا فيه ما بني
َّأهنم ال ُيك َّفرون بالذنب ،والتلطخ بالذنوب واألخطاء ليس ًّ
ه
وحمكومني.
مستق ٍّل و ُمستكثر ،والواجب عىل اجلميع التوبة واإلقالع عن الذنب حكا ًما َ
قال املنصوح :نعم ،صدقت ،وقد قلت لك :رإِن ال أكفرهم؛ لكن هناك من يك رفرهم!
قال الناصح :بهامذا -والعياذ باهلل-؟
قال املنصوح :باحلكم بغري ما أنزل اهلل ،وإعانة الكفار عىل املسلمني.
فإِن أدين اهلل بأن ترك احلكم بكتاب اهلل
قال الناصح :إنه عىل فرض وجود هذين األمرين ،ر
ه
واأللباِن -
كفرا أكرب كام هو اختيار اإلمامني عبد العزيز بن باز،
خطري ،وسبب للهالك ،لكن ليس ً
ه
كفرا أكرب عىل اإلطالق ،كام هو قول
رمحهام اهلل -وكذا إعانة الكفار عىل املسلمني عىل خطورته ليس ً
مجع من أهل العلم ،ومنهم :املذاهب األربعة هيف عدم تكفري اجلاسوس الناقل ألخبار املسلمني َإىل
الكفار.
ومنهم الشيخ :عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن ملَا قرر أن إعانة الكفار إذا كانت لدافع
دنيوي فليس ُمُ رجا من امللة ،وهذا ما رجحه شيخنا ُحممد بن صالهح العثيمني  -ه
رمحه اهلل.-
ً
قال املنصوح :عج ًبا -واهلل -لو أفدتنهي بزيادة نقوالت وأدلة.
قال الناصح :ليس مرادي َبحث املسألة باألدلة اآلن؛ وإنَّام مرادي أن هذه املسائل خالفية بني
علامء أهل السنة ،فإذا كان كذلك فال يصح تكفري املعني باملسائل اخلالفية ،بل اخلالف يف املسألة
مانع من تكفري املعني.
قال املنصوح :نعم ،أتذكر أن اإلمام ُحم َّمد بن عبد الوهاب قال :أركان اإلسالم مخسة :أوهلا
الشهادتانُ ،ث َّم األركان األربعة ،فاألربعة إذا أقر هِبا وتركها َهتاونًا ،فنحن وإن قاتلناه عىل فعلها،
فال ُن َك رفره برتكها.
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والعلامء اختلفوا هيف كفر التارك َهلا كس ً
أمجع عليها العلامء
ال من غري جحود ،وال نك رفر إال ما م
كلهم ،وهو الشهادتان .اهـ.
( )1

ه
ظاهرا ال َُيتمل تأويالً.
بواحا " :أي:
وقال النووي هيف كتابه "رياض الصاحلني" هيف تفسري " ً
ً
َناز ُع ه
أهل العلم تَأويل َيمنع التكفري؛ ألن للمكفر أن يأخذ قول العلامء اآلخرين بهام أن
وت ُ
اخلالف سائغ بني أهل السنة ،وهم من أهل السنة ،وقد نص عىل أن الكفر ال يكون هيف املتنازع فيه
الشيخ ُحم َّمد بن صالهح العثيمني هيف مواضع من اللقاء املفتوح.
قال الشيخ ابن عثيمني  -ه
رمحه اهلل -هيف "رشح القواعد املثىل" :وكثري من الناس اليوم هِمَّن
ينتسبون ىإَل الدين ،ى
وإَل الغرية هِف دين اهلل تعاَل ىَتدهم ُيك يفرون من ىَل ْ يكفره اهلل تعاَل ورسوله ،بل
وَياولون أن يطلقوا عليهم الكفر؛
مع األسف! إن بعض الناس صاروا يناقشون هِف والة أمورهمُ ،
َلهجرد َّأَنم فعلوا شيئًا يعتقد هؤالء أنه حرام ،وقد يكون من اَلسائل اخلالفية ،وقد يكون هذا احلاكم
معذورا بهجهله؛ ألن احلاكم َُيالسه صاحب اخلري وصاحب الرش ،ولكل حاكم بطانتان ،إما بطانة
ً
خري ،وإما بطانة رش.
فبعض احلكام مث ً
ال يأتيه بعض أهل اخلري ويقولون :هذا حرام وال ىَيوز أن تفعله ،ويأتيه
آخرون ويقولون :هذا حالل ولك أن تفعله!
ولنرضب مث ً
ال هِف البنوك ،اآلن نىحن ال نشك بأن البنوك واقعة هِف الربا الذي لعن النَّبهي  آكله
وموكله ،وشاهديه وكاتبه ،وأنه ىَيب إغالقها واستبدال هذه اَلعامالت باَلعامالت احلالل ،ىحتَّى
يقوم أوالً دينناُ ،ث َّم اقتصادنا ثان ًيا...
فالتعجيل هِف تكفري احلكام اَلسلمني هِف مثل هذه األمور خطأ عظيم ،والبد أن نصرب ،فقد
معذورا! فإذا قامت عليه احلجة ،وقال :نعم ،هذا هو الرشع ،وأن هذا الربا
ُيمكن أن يكون احلاكم
ً
(" )1الدرر السنية" (.)102/1
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كافرا؛ ألنه
حرام ،لكن أرى أنه ال يصلح هذه األمة هِف الوقت احلارض إال هذا الربا! حينئذ يكون ً
اعتقد أن دين اهلل هِف هذا الوقت غري صالهح للعرص ،أما أن يش َّبه عليه ،ويقال :هذا حالل ،يعنهي:
كثريا من احلكام اَلسلمني اآلن
الفقهاء قالوا كذا! وألن اهلل قال كذا!! فهذا قد يكون
ً
معذورا؛ ألن ً
كثريا من األحكام الرشعية.
ىَيهلون األحكام الرشعية أو ً
فأنا رضبت هذا اَلثل ىحتَّى يتبني أن األمر خطري ،وأن التكفري ىَيب أن يعرف اإلنسان رشوطه
قبل كل َشء".اهـ.
ومثله التفسيق ،ال يكون فيام تنازع فيه علامء السنة ،فمن رأى أن علة جريان الربا هيف األصناف
األربعة االدخار زيادة عىل الطعم والكيل والوزن ،فليس له أن يفسق العامي املقلد ه
لعاَل معترب هيف
التعليل باالدخار زيادة عىل الطعم والكيل ،أو االدخار إذا تبادل عىل وجه الزيادة ،فام هو مطعوم
غري مدخر.
خريا -ولو عقل هذا هؤالء املكفرون ،وكانوا ذوي تقوى
قال الناصح :أحسنت -جزاك اهلل ً
وخوف من اهلل ملَا تَّسعوا وك َّفروا ،فام أحسن العلم!!
قال املنصوح :بودي لو أحلتنهي عىل مرجع مفيد يطيل تقرير هاتني املسألتني.
قال الناصح :أما مسألة احلكم بغري ما أنزل اهلل ،فلو راجعت كتاب "قواعد ومسائل يف توحيد
َ
اإلهلية" ،وكتاب "تبديد كواشف العنيد يف تكفريه لدولة التوحيد"  ،وكتاب "الوقفات عىل ما هيف
كتاب التبيان من املغالطات" أل هيب عبد اهلل اليمنهي ،وهي ثالث رسائل موجودة هيف مكتبة سحاب
( )1

السلفية عىل اإلنرتنت.
قال املنصوح :بهام أن املسألة خالفية اجتهادية بني علامء أهل السنة فال يصح التكفري هِبا ،وهذا
بأِن لست أكفر ،وكيف ُأقدم عىل أمر خطري مثل
أخرص طريق يقنع به املكفر املتهور ،وأذكرك أخي ر
عيل بكتابتهام؛ فراجعهام إن شئت.
( )1قد م َّن اهلل َّ
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هذا ،ولو ََل م يكن من خطورته إال أن املكفر غريه بال حجة صحيحة يرجع تكفريه عليه؛ كام صح
ذلك عن رسول اهلل  ،وهذا هيف عامة الناس ،فكيف هيف احلكام والسالطني ،ه
ويف ظنري غالب من

ُيقدم عىل هذا ُجهال متحمسون ال دين عندهم رادع.
قال الناصح :أحسنت -بارك اهلل فيك -ويا ليت املتحمسني املندفعني يعقلون ما عقلت قبل
ه
أن يفسدوا الدنيا والدين به
حامساهتم غري املنضبطة.
قال الناصح :نعم ،أذكر أنك ال تُك رفرهم ،وإنَّام ترى أن عندهم أخطا ًء وذنو ًبا ،وإن ديننا ع َّلمنا
كل خري فيه النجاة والفالح ،ه
وِمَّا َع َّل َمنَا ديننا املوقف الصحيح الذي يكون به خري الدنيا والدين من
احلكام الفساق ،وكان سلفنا أفهم الناس وأشدهم قيا ًما به ،فاخلري كل اخلري هيف اتباع من سلف.
يتلخص منهج الكتاب والسنة عىل فهم السلف جتاه الوالة فيام ييل:
 -1اعتقاد البيعة َهلم هيف أعناقنا :كام روى اإلمام مسلم عن ابن عمر أنه قال :قال رسول اهلل
 ":من مات ليس هِف عنقه بيعة؛ مات ميتة جاهلية " .ونحوه هيف الصحيحني عن ابن عباس.
 -2عدم اخلروج عىل الوالة وإن فسقوا وجاروا :أخرج مسلم عن ابن عمر أنه قال :قال
رسول اهلل  ":من خلع يدً ا من طاعة؛ لقي اهلل يوم القيامة ال حجة له ".
قال ابن كثري هيف البداية والنهاية" :وَلىَّا خرج أهل اَلدينة عن طاعته -أي :يزيد -وولوا عليهم
ابن مطيع وابن حنظلة ،ىَل ْ يذكروا عنه -وهم أشد الناس عداوة له -إال ما ذكروه عنه من رشب
اخلمر ،وإتيانه بعض القاذورات؛ بل قد كان فاس ًقا ،والفاسق ال ىَيوز خلعه ،ألجل ما يثور بسبب
ذلك من الفتنة ووقوع اِلرج كام وقع هِف زمن احلرة ،وقد كان عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ومجاعات
أهل بيت النبوة هِمن ىَل ْ ينقض العهد ،وال بايع أحدً ا بعد بيعته ليزيد.
كام قال اإلمام أمحد :حدثنا إسامعيل بن علية :حدثنهي صخر بن جويرية ،عن نافع قالَ :لىَّا خلع
الناس يزيد بن معاوية مجع ابن عمر بنيه وأهله ُث َّم تشهدُ ،ث َّم قـال :أمـا بعد؛ فإننـا بايعنـا هـذا
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وإِّن ىسمعت رسول اهلل  يقول ":إن الغادر ُينصب له لواء يوم القيامة
الرجل عىل بيع اهلل ورسوله ،ي
يقال :هذه غدرة فالن ".
وإن من أعظم الغدر -إال أن يكون اإلرشاك باهلل -أن يبايع رجل رج ً
ال عىل بيع اهلل وبيع
رسولهُ ،ث َّم ينكث بيعته ،فال ىُيلعن أحد منكم يزيد ،وال يرسفن أحد منكم هِف هذا األمر ،فيكون
الفيصل بينهي وبينه ،وقد رواه مسلم والرتمذي من حديث صخر بن جويرية ،وقال الرتمذي :حسن
صحيح" اهـ.
والنصوص هيف حتريم اخلروج متواترة من الكتاب والسنة وإمجاع علامء األمة ،وإليك طر ًفا
ترصا:
منها ُمُ ً

ه
ه
الر ُس َ
ول َو ُأ مو هيل
أ -كل نص يدل عىل السمع والطاعة لوالة األمر كقولهَ ﴿ :أطي ُعوا اهللََّ َو َأطي ُعوا َّ
األَ مم هر همنك مُم﴾ [النساء .]59:يدل عىل حرمة اخلروج ،ومن ذلك ما روى مسلم عن حذيفة أن
رسول اهلل  قال ":اسمع وأطع لألمري ،وإن رضب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع ".
أيضا عن ابن عمر أن رسول اهلل  قال ":من خلع يدً ا من طاعة؛ لقي اهلل يوم
وما روى مسلم ً
القيامة ال حجة له ".
وأخرج اآلجري بإسناد صحيح عن سويد بن غفلة قال :قال يل عمر بن اخلطاب :لعلك أن
َّتلف بعدي فأطع اإلمام ،وإن كان عبدً ا حبش ًّيا ،وإن رضبك فاصرب ،وإن حرمك فاصرب ،وإن دعاك
ىإَل أمر منقصة هِف دنياك ،فقل :ىسم ًعا وطاعة ،دمي دون دينهي .
ويف رواية أخرى ":وإن ظلمك فاصرب" .فهذا إمام ه
ه
ظاَل يأخذ األموال ويرضب ويدعو ملَها فيه
( )1

منقصة الدين ،ومع ذلك أمرنا بالصرب والسمع والطاعة له هيف غري ما حرم اهلل.
كام ثبت هيف الصحيحني عن ابن عمر أن رسول اهلل  قال ":عىل اَلرء اَلسلم السمع والطاعة
( )1انظر :رشح اآلجري لَههذا األثر يف كتاب الرشيعة (.)382-381/1
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فيام أحب وكره ،إال أن يؤمر بهمعصية اهلل فال سمع وال طاعة ".
ب -عن عوف بن مالك قال :قال رسول اهلل  ":أال من ُو يِل عليه وال فرآه ه
يأت شيئًا من
معصية اهلل فليكره ما ه
ْزعن يدً ا من طاعة " .رواه مسلم ،وهذا نص رصيح
يأت من معصية اهلل ،وال ين َّ
هيف حتريم اخلروج عىل احلاكم الفاسق؛ ألنه أمرنا بكره املعصية وعدم نزع اليد من طاعة اهلل.
ج -وأخرج اإلمام مسلم هيف صحيحه أن سلمة بن يزيد اجلعفي سأل رسول اهلل  فقال ":يا
نبهي اهلل ،أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم و ىيمنعونا حقنا فامذا تأمرنا؟ فأعرض عنهُ ،ث َّم
سأله ،فأعرض عنهُ ،ث َّم سأله ،فجذبه األشعث بن قيس ،فقال رسول اهلل ْ :اسمعوا وأطيعوا ،فإنَّام
محلتم " .وهذا نص رصيح هيف السمع والطاعة للحاكم الذي َيمنع
محلوا وعليكم ما ُ ي
عليهم ما ُ ي
محل
أيضا هيف عدم اخلروج عليه؛ ألن عليه ما ُ ر
حقوق الناس املالية وغريها من أمور الدنيا ،ورصيح ً
محلتم.
وعليكم ما ُ ر
وقد انعقد إمجاع السلف عىل عدم اخلروج عىل السلطان واستقر مذهبهم عىل هذا ،ودونكم
كتب عقائد أهل السنة فانظروها َجتدوا التأكيد عىل هذا األمر.
قال – رمحه اهلل  :-منهاج السنة النبوية ( :)529 /4كان أفاضل املسلمني ينهون عن اخلروج
والقتال يف الفتنة ،كام كان عبد اهلل بن عمر وسعيد بن املسيب وعيل بن احلسني وغريهم ينهون عام
احلرة عن اخلروج عىل يزيد ،وكام كان احلسن البرصي وماهد وغريمها ينهون عن اخلروج يف فتنة
ابن األشعث .وهلذا استقر أمر أهل السنة عىل ترك القتال يف الفتنة لألحاديث الصحيحة الثابتة عن
النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -وصاروا يذكرون هذا يف عقائدهم ،ويأمرون بالصرب عىل جور
األئمة وترك قتاهلم ا.هـ
وقال ابن تيمية " :ه
وِلذا كان اَلشهور من مذهب أهل السنة َّأَنم ال يرون اخلروج عىل األئمة،
ى
وقتاِلم بالسيف ،وإن كان فيهم ظلم ،كام دلت عىل ذلك األحاديث اَلستفيضة عن النَّبهي .
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ُث َّم قال :ولعله ال يكاد يعرف طائفة خرجت عىل ذي سلطان إال وكان هِف خروجها من الفساد
ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته" اهـ.
()1

قال ابن حجرُ " :
وقوِلم" :كان يرى السيف" .يعنهي :كان يرى اخلروج بالسيف عىل أئمة
اجلور ،وهذا مذهب للسلف قد ْيم ،لكن استقر األمر عىل ترك ذلك َلىَّا رأوه قد أفىض ىإَل أشد منه هِف
وقت احلرة ،ووقعة ابن األشعث وغريمها عظة َل هن تدبر" اهـ.
( )2

وقد حكى النووي هيف رشح مسلم اإلمجاع عىل حرمة اخلروج عىل احلاكم الفاسق ،فقال
(:)229/12
"وأما اخلروج عليهم وقتاِلم فحرام بإمجاع اَلسلمني وإن كانوا فسقة ظاَلهني ،وقد تظاهرت
األحاديث بهمعنىى ما ذكرته ،وأمجع أهل السنة أنه ال ينعزل السلطان بالفسق ،وأما الوجه اَلذكور هِف
أيضا -فغلط من قائله ُُمالف لإلمجاع.
كتب الفقه لبعض أصحابنا -أنه ينعزل وحكي عن اَلعتزلة ً
قال العلامء :وسبب عدم انعزاله ى
وَتر ْيم اخلروج عليه ما يرتتب عىل ذلك من الفتن وإراقة
الدماء وفساد ذات البني فتكون اَلفسدة هِف عزله أكثر منها هِف بقائه.
ُث َّم قال :قال القايض :وقد ادعى أبو بكر بن َُماهد هِف هذا اإلمجاع ،وقد رد عليه بعضهم هذا
بقيام ْ
احلسن وابن الزبري وأهل اَلدينة عىل بنهي أمية ،وبقيام مجاعة عظيمة من التابعني والصدر األول
عىل احلجاج مع ابن األشعث.
وتأول هذا القائل قوله :أالَّ ننازع األمر أهله هِف أئمة العدل.
ُث َّم قال :قال القايض :وقيل :إن هذا ْ
اخلالف كان أوالً ُث َّم حصل اإلمجاع عىل منع اخلروج
عليهم ،واهلل أعلم .اهـ.
( )1منهاج السنة (.)391/3
( )2ترمجة احلسن بن صالح بن حي من كتاب " َهتذيب التهذيب".
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ونص القايض عياض هيف إكامل املعلم ( :)247/6وحجة اآلخرين أن قيامهم عىل احلجاج
ه
غري من الرشع وظاهر الكفر لبيعة األحرار ،وتفضيله اخلليفة عىل النبهي
ليس َلجرد الفسق ،بل َلىا َّ
 ،وقوله اَلشهور اَلنكر هِف ذلك ،وقيل :بل كان هِف هذا اخلالف أوالً ثم وقع االتفاق بعد عىل ترك
القيام .اهـ.
 -3أن أمر اجلهاد مناط بوالة األمر ال بغريهم ،فال يرشع اجلهاد إال ه
بإذهنم.
ويدل لذلك ما ييل:
أ -ما روى البخاري ومسلم عن هأيب هريرة أن رسول اهلل  قال ":إنَّام اإلمام ُجنَّة يقاتل من
ورائه ويتقى به ،فإن أمر بتقوى اهلل تعاَل وعدل كان له بذلك أجر ،وإن يأمر بغريه كان عليه منه ".
فهذا خرب بهمعنَى األمر ،وهو نص هيف املسألة.
قال النووي " :اإلمام ُجنَّة " .أي :كالسرت؛ ألنه ىيمنع العدو من أذى اَلسلمني ،و ىيمنع الناس
وُيافون سطوته ،ومعنىى ":يقاتل من
وَيمي بيضة اإلسالم ،ويتقيه الناس ،ى
بعضهم من بعض ،ى
ورائه " .أي :يقاتل معه الكفار والبغاة واخلوارج وسائر أهل الفساد والظلم" اهـ.
()1

وقال ابن حجر" :ألنه ىيمنع العدو من أذى اَلسلمني ،ويكف أذى بعضهم عن بعض ،واَلراد
باإلمام :كل قائم بأمور الناس" اهـ.
()2

ب -ما روى الشيخان أن حذيفة بن اليامن  قال :قلت :يا رسول اهلل ،فام ترى إن أدركنهي
ذلك؟ قال :تلزم ىمجاعة اَلسلمني وإمامهم .فقلت :فإن ََل م تكن َهلم َمجاعة وال إمام؟ قال :فاعتزل
تلك الفرق كلها ،ولو أن تعض عىل أصل شجرة ىحتَّى يأتيك اَلوت وأنت عىل ذلك ".
وجه الداللة :أنه مأمور بالتزام مجاعة املسلمني وإمامهم ،وأالَّ يفارقهم.
( )1رشح مسلم (.)230/12
( )2فتح الباري (.)136/6
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فإن قيل :الذي يذهب اآلن َإىل اجلهاد هو ينتقل من َمجاعة مسلمني وإمامهم َإىل مجاعة مسلمني
آخرين وإمامهم ،فهو إذن مالزم جلامعة املسلمني وإمامهم.
قيل :هذا ال ََيوز ،وهو عني الغدر الذي َهنى عنه رسول اهلل  فيام رواه الشيخان عن عبد اهلل
بن عمر أن رسول اهلل  قال ":إن الغادر ُينصب له لواء يوم القيامة ،يقال :هذه غدرة فالن " ،وقد
استدل به ابن عمر عىل حرمة خلع البيعة من يزيد َإىل ابن مطيع وابن حنظلة -كام مر آن ًفا.-
أيضا عىل حرمة مثل هذا :ما خرجه مسلم عن ابن عمر أن رسول اهلل  قال":
ومن األدلة ً
من خلع يدً ا من طاعة؛ لقي اهلل يوم القيامة ال حجة له ".
ج -كل دليل يدل عىل وجوب السمع والطاعة لوالة األمر هيف غري ما حرم اهلل؛ يدل عىل أن
اجلهاد ال َيوز للمعني إال بإذن ويل أمره؛ فإن والة األمور ال يأذنون باجلهاد هيف هذه األيام.
د -ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،فهذه القاعدة دليل عىل تعليق أمر اجلهاد بويل األمر
بعضا ،فهذا ال يرى اجلهاد
وإال لصار األمر فوىض ،ولتنازع الناس فيام بينهم ،بل لعل بعضهم يقتل ً
مناس ًبا ،واآلخر يقاتله لتصوره أنه ينكر رشعيته ،وآخرون يقاتلون طائفة مسلمة ابتداء لظنهم
كفرهم ،وهكذا...
ال عام ليس فيهم ،ه
َ -4مجع الناس عليهم وإبراز َحماسنهم وعدم سبهم بهام فيهم فض ً
وِمَّا ََل م يتثبت
منه.
ويدل عىل هذا ما ييل:
ألهنم يأمرون بهجمع الناس عليهم وعدم َس ربهم.
أ -كل دليل دال عىل السمع والطاعة َهلم؛ َّ
ب -كل دليل دال عىل حرمة اخلروج؛ ألن سبهم يؤدي َإىل اخلروج عليهم ،فإن كل خروج
فعيل مسبوق بهخروج قويل.
ج -أخرج الرتمذي عن زياد بن كسيب العدوي قال :كنت مع هأيب بكرة حتت منرب ابن عامر
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وهو َُيطب وعليه ثياب رقاق -فقال أبو بالل :انظروا َإىل أمرينا يلبس ثياب الفساق ،فقال أبوبكرة :اسكت؛ َسمعت رسول اهلل  يقول :من أهان السلطان هيف األرض ،أهانه اهلل اهـ .حسنه
ه
األلباِن.
اإلمام
جهرا والتشهري
وقال صالح بن عبد العزيز العثيمني :فإذا كان الكالم هِف اَللك بغيبة ،أو نصحه ً
به من إهانته ا َّلتهي توعد اهلل فاعلها بإهانته؛ فال شك أنه ىَيب مراعاة ما ذكرناه َلهن استطاع نصيحتهم
الطوَنم ،وينتفعون بنصيحتهم دون غريهم.
وُي
من العلامء الذين
يغشوَنم ُ
ى
ى
َإىل أن قال :فإن ُُمالفة السلطان فيام ليس من رضوريات الدين علنًا ،وإنكار ذلك عليه هِف
اَلْىحافل واَلساجد والصحف ومواضع الوعظ وغري ذلك ،ليس من باب النصيحة هِف َشء؛ فال تغرت
بهمن يفعل ذلك ،وإن كان عن حسن نيـة ،فإنه خالف ما عليه السلف الصالح اَلقتدى هُبم ،واهلل
يتوَل هداك"  1اهـ.
( )

وإليك بعض كلامت السلف والعلامء عىل ما نَحن بصدده:
أخرج سعيد بن منصور يف سننه عن سعيد بن جبري قال :قلت البن عباس :آمر إمامي
باَلعروف؟ قال ابن عباس :إن خشيت أن يقتلك فال ،فإن كنت فاع ً
ال ففيام بينك وبينه ،وال تغتب
إمامك " .وهذا األثر الثابت عن ابن عباس رصيح هيف عدم غيبة الوالة ه
ويف كيفية نصحهم.
وثبت عن عبد اهلل بن عكيم فيام أخرج ابن هأيب شيبة وغريه أنه قال" :ال أعني عىل دم خليفة
أبدً ا بعد عثامن .فيقال له :يا أبا معبد ،ىأ ىوأعنت عىل دمه؟ فيقول :يإِّن أعد ذكر مساويه عونًا عىل دمه".
وأخرج ابن عبد الرب هِف التمهيد عن هأِب إسحاق السبيعي أنه قال" :ما سب قوم أمريهم إال
ُحرموا خريه".
وثبت فيام أخرج ابن زنجويه عن هأيب ملز أنه قال" :سب اإلمام احلالقة ،ال أقول :حالقة
( )1مقاصد اإلسالم (ص.)393
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الشعر ،ولكن حالقة الدين".
وأخرج ابن عساكر عن ابن املبارك أنه قال" :من استخف بالعلامء؛ ذهبت آخرته ،ومن
استخف باألمراء؛ ذهبت دنياه ،ومن استخف باإلخوان؛ ذهبت مروءته".
ومجع ىِمبة الناس عليه؛ َلها
قال ابن َمجاعة عا ًّدا حقوق والة األمر" :رد القلوب النافرة عنه إليه ،ى
هِف ذلك من مصالهح األمة ،وانتظام أمور اَللة ،والذب عنه بالقول والفعل وباَلال والنفس واألهل هِف
الظاهر والباطن ،والرس والعالنية" اهـ.
( )1

 -5النصح َهلم والتعاون معهم عىل اخلري:
إن نصيحة الناس عامة دين ُُيبه اهلل فكيف بأئمة املسلمني كام جاء ذلك هيف حديث ":الدين
النصيحة " ،لكن نصيحة الوالة مغايرة لنصيحة غريهم للمنمزلة ا َّلتهي جعلها اهلل َهلم ،وقد تقدم قري ًبا
قول ابن عباس لسعيد بن جبري ":فإن كنت فاع ً
ال ففيام بينك وبينه وال تغتب إمامك ".
وأخرج الشيخان عن هأيب وائل قال :قيل ألسامة بن زيد :لو أتيت عثامن فكلمته ،قال :إنكم
لرتون أِن ال أك رلمه إال ُأ مس هم ُعكم؟ إِن أك رلمه دون أن أفتح با ًبا ال أكون أول من فتحه.
وإليك كال ًما مفيدً ا ملهجموعة من أئمة الدعوة منهم :الشيخ ُحم َّمد بن إبراهيم ،وسعد العتيق -
ه
رمحة واسعة -قالوا :وأما ما قد يقع من والة األمور من املعايص واملخالفات ا َّلتهي ال
رمحهم اهلل م َ
توجب الكفر ،واخلروج من اإلسالم ،فالواجب فيها :مناصحتهم عىل الوجه الرشعي برفق،
ومامع الناس ،واعتقاد أن
واتباع ما كان عيه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم هيف املمَجالس َ
ذلك من إنكار املنكر الواجب إنكاره عىل العباد ،وهذا غلط فاحش ،وجهل ظاهر ،ال يعلم صاحبه
ما يرتتب عليه من املفاسد العظام هيف الدين والدنيا ،كام يعرف ذلك من ن ََّور اهلل قلبه ،وعرف طريقة

( )1حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم (ص.)64
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السلف الصالح وأئمة الدين .اهـ.
()1

خلص فيه منهج الكتاب والسنة،
وقال اإلمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز -كال ًما ناف ًعاَّ َ -
وسلف األمة هيف نصيحة السلطان ،قال  -ه
رمحه اهلل :-ليس من منهج السلف التشهري بعيوب الوالة
وذكر ذلك عىل املنابر؛ ألن ذلك يفيض َإىل الفوىض ،وعدم السمع والطاعة هيف املعروف ،ويفيض َإىل
اخلوض الذي يرض وال ينفع ،ولكن الطريقة املتبعة عند السلف :النصيحة فيام بينهم وبني السلطان
وجه َإىل اخلري ،وإنكار املنكر يكون من
والكتابة إليه ،أو االتصال بالعلامء الذين يتصلون به َحتَّى ُي َّ
دون ذكر الفاعل ،فينكر الزنا ،وينكر اخلمر ،وينكر الربا من دون ذكر من فعله ،ويكفي إنكار
املعايص والتحذير منها من غري ذكر أن فالنًا يفعلها ،ال حاكم وال غري حاكم ،وملََّا وقعت الفتنة هيف
عهد عثامن قال بعض الناس ألسامة بن زيد  :أال تنكر عىل عثامن؟ قال :أأنكر عليه عند الناس؟
لكن أنكر عليه بينهي وبينه ،وال أفتح باب رش عىل الناس.
وملََّا فتحوا الرش هيف زمن عثامن  ،وأنكروا عىل عثامن جهرةََ ،تت الفتنة والقتال والفساد
الذي ال يزال الناس هيف آثاره َإىل اليومَ ،حتَّى حصلت الفتنة بني عيل ومعاوية ،و ُقتل عثامن وعيل
بأسباب ذلك ،و ُقتل جم كثري من الصحابة وغريهم بأسباب اإلنكار العلنهي وذكر العيوب علنًا،
وحتَّى قتلوه ،نسأل اهلل العافية .اهـ.
َحتَّى أبغض الناس ويل أمرهمَ ،
وقال الشيخ العالمة ُحممد بن صالح العثيمني  -ه
رمحه اهلل :-فاهلل اهلل هيف فهم منهج السلف
َّ
ال إلثارة الناس َ
الصالح هيف التعامل مع السلطان ،وأالَّ يتخذ من أخطاء السلطان سبي ً
وإىل تنفري
( )2

القلوب عن والة األمور ،فهذا عني املفسدة ،وأحد األسس ا َّلتهي حتصل هِبا الفتنة بني الناس.
كام أن ملء القلوب عىل والة األمر ُيدث الرش والفتنة والفوىض ،وكذا ملء القلوب عىل
( )1الدرر السنية ،ط.)119/9( 5
( )2من فتوى للشيخ مطبوعة يف آخر رسالة "حقوق الراعي والرعية" البن عثيمني (ص.)28-27
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ه
ُيملوهنا ،فإذا حاول أحد
وبالتايل التقليل من الرشيعة ا َّلتهي
العلامء ُيدث التقليل من شأن العلامء،
َ
أن يقلل من هيبة العلامء وهيبة والة األمر :ضاع الرشع واألمن؛ ألن الناس إن تكلم العلامء ََل م يثقوا
بكالمهم ،وإن تكلم األمراء ََتردوا عىل كالمهم فحصل الرش والفساد.
فالواجب :أن ننظر ماذا سلك السلف جتاه ذوي السلطان ،وأن يضبط اإلنسان نفسه وأن
يعرف العواقب ،وليعلم أن من يثور إنَّام ُيدم أعداء اإلسالم ،فليست العربة بالثورة وال باالنفعال،
بل العربة باحلكمة ....اهـ.
( )1

وقال الشيخ ُحممد بن عبد الوهاب  -ه
رمحه اهلل :-واجلامع ههلذا كله :أنه إذا صدر املنكر من أمري
َّ
أو غريه أن ينصح برفق خفية ما يشرتف أحد ،فإن وافق وإال استلحق عليه رج ً
ال يقبل منه بخفية،
ظاهرا ،إال إن كان عىل أمري ونصحه وال وافق ،واستلحق عليه وال
فإن ََل م يفعل فيمكن اإلنكار
ً
وافق ،فريفع األمر إلينا خفية .اهـ.
()2

 -6الدعاء َهلم باخلري والتوفيق:
ملَا كان ذكر مساوئهم من غيبتهم كام تقدم واخلروج عليهم هِمَّا ال ُيبه اهلل ،وكان مجع الناس
ه
مهجا ألهل السنة؛ ألن هيف
عليهم وإبراز َحماسنهم ِمَّا ُيبه اهلل؛ كان الدعاء َهلم بالصالح والتوفيق من ً
صالحهم عز اإلسالم واملسلمني.
وقد َب َّني علامء السنة أن من معتقدهم ومنهجهم الدعاء للسلطان ،فمن أراد النجاة فليسلك
سبيلهم فال طريق موصل َإىل اهلل إال سبيلهم.
ه
الصابوِن" :ويرون الدعاء ىِلم باإلصالح والتوفيق والصالح ،وبسط العدل هِف
قال أبو عثامن
الرعية".
( )1كتاب حقوق الراعي والرعية.
( )2الدرر السنية ،ط.)121/9( 5
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الربِباري هيف رشح السنةُ " :فأمرنا أن ندعو ىِلم بالصالح ،ى
وَل ْ نؤمر أن ندعو
وقال اإلمام َ
عليهم ،وإن ظلموا وجاروا؛ ألن ظلمهم وجورهم عىل أنفسهم ،وصالحهم ألنفسهم
وللمسلمني" اهـ.
وقال أبو بكر اإلسامعييل هيف كتابه "اعتقاد أهل السنة"" :ويرون الدعاء ىِلم بالصالح والعطف
ىإَل العدل" اهـ.
وروى أبو نعيم بإسناد صحيح عن الفضيل بن عياض أنه قال" :لو أن ِل دعوة مستجابة ما
صريِتا إال هِف اإلمام".
ُ
صريهتا هيف نفيس ََل ه
صريهتا هيف اإلمام -
جتزِن ،ومتَى
قيل :وكيف ذلك يا أبا عيل؟ قال :متَى
ُ
ُ
م

يعنهي :عمت -فصالح اإلمام صالح العباد والبالد ...فق َّبل ابن املبارك جبهته وقال :يا معلم اخلري!
من ُيسن هذا غريك؟! اهـ.
وإِن ألدعو له
وأخرج اخلالل هيف كتاب السنة بإسناد صحيح عن اإلمام أمحد أنه قال :ر
ه
عيل .اهـ.
بالتسديد والتوفيق يف الليل والنهار والتأييد ،وأرى ذلك واج ًبا َّ

وقال الطحاوي هيف عقيدته :وال نرى اخلروج عىل أئمتنا ووالة أمورنا وإن جاروا ،وال ندعو

عليهم ،وال ننمزع يدً ا من طاعتهم ،ونرى طاعتهم من طاعة اهلل تعاىل فريضة ،ما ََل م يأمروا بهمعصية،
وندعو َهلم بالصالح واملعافاة .اهـ.
الربِباري :وإذا رأيت الرجل يدعو عىل السلطان؛ فاعلم أنه صاحب هوى ،وإذا رأيت
وقال َ
الرجل يدعو للسلطان بالصالح؛ فاعلم أنه صاحب ُسنَّة -إن شاء اهلل .-اهـ.
ه
واعذرِن عىل اإلطالة.
ترصا من منهج أهل السنة جتاه الوالة،
أخي املنصوح هذا ما َّ
لدي ُُم ً
قال املنصوح :قد َسمعتك طوي ً
ال وأشكرك عىل ُحماولة التدليل عىل كل ما تقول ،إال أن لدي
بعض االعرتاضات ،وأؤكد رأِن متجرد للحق متَى ما اتضح يل الدليل اتبعته ضار ًبا بعواطفي وما
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ه
أصحايب ُعرض احلائط.
ئت عليه مع بعض
ن رُش ُ
قولك  -أخي :-اعتقاد البيعة هيف أعناقنا غريب؛ ألن هؤالء احلكام املوجودين أخذوا احلكم
اختيارا ،فلذا ليست كل رشوط اإلمامة متوافرة فيهم ومنها رشط تواترت السنة بذكره
غلبة وقوة ال
ً
وأمجع عليه أهل العلم ،وهو كون اإلمام ويل األمر قرش ًّيا.
م
ه
اعرتاضات أحب -إن كان لديك جواب -أن جتيب عىل كل اعرتاض أوالً
وقبل ذكر باقي
بأول ،فهل لديك جواب عىل هذا االعرتاض؟
وحاكام ُيسمع له
أمريا
ً
قال الناصح :اعلم أخي أن من أخذ احلكم غلبة استقر احلكم له وصار ً
مسلام ،وعىل هذا أمجع أهل العلم.
و ُيطاع ،و ُيدعى له باخلري من غري نظر ألي رشط ما دام ً
قال احلافظ ابن حجر" :وقد أمجع الفقهاء عىل وجوب طاعة السلطان اَلتغلب واجلهاد معه،
وأن طاعته خري من اخلروج عليهَ ،لها هِف ذلك من حقن الدماء وتسكني الدمهاء"( )1اهـ.
وقال الشيخ املمُجدد ُحممد بن عبد الوهاب  -ه
رمحه اهلل :-األئمة ُممعون من كل مذهب عىل
َّ

أن من تغلب عىل بلد أو بلدان له حكم اإلمام هيف مجيع األشياء .اهـ.
( )2

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ  -ه
رحم اهلل اجلميع :-وأهل
العلم ...متفقون عىل طاعة من تغلب عليهم هيف املعروف يرون نفوذ أحكامه ،وصحة إمامته ،ال
ُيتلف هيف ذلك اثنان ،ويرون املنع من اخلروج عليهم بالسيف وتفريق األمة ،وإن كان األئمة فسقة
بواحا.
كفرا ً
ما ََل م يروا ً

ه
وأمثاهلم ونظرائهم .اهـ .
ونصوصهم هيف ذلك موجودة عن األئمة األربعة وغريهم
( )3

( )1فتح الباري (.)7/13
( )2الدرر السنية يف األجوبة النجدية (.)239/7
( )3مموعة الرسائل واملسائل النجدية (.)168/3
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وثبت هيف البخاري عن عبد اهلل بن دينار قال :شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس عىل عبد
امللك قال :كتب :رأِن أقر بالسمع والطاعة لعبد اهلل عبد امللك أمري املؤمنني عىل سنة اهلل وسنة رسوله
ما استطعت ،وإن َبنه َّي قد أقروا بهمثل ذلك .اهـ.
ومن كلامت اإلمام أمحد  -ه
رمحه اهلل" :-ومن غلب عليهم بالسيف ىحتَّى صار خليفة وسمي
فاجرا" اهـ .
إماما ًّبرا كان أو ً
أمري اَلؤمنني فال َيل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه ً
خريا -لكنَّنهي ََل م أبايعه شخص ًّيا ،وإنَّام ولدت هيف أرض
قال املنصوح :أحسنت -جزاك اهلل ً
()1

حاكام عليها.
ووجدته ً
قال الناصح :مبايعة كل رجل شخص ًّيا لإلمام باحلكم ليس رش ًطا ،وإ َّنام الواجب اعتقاد أن
َهلم بيعة هيف أعناقنا َحتَّى ال نَموت ميتة جاهلية فنسمع ونطيع َهلم ،ومن املعلوم أن عامة الناس تبع
ألهل احلل والعقد منهم ،فإذا بايع أهل احلل والعقد دخل عامة الناس تب ًعا.
وهذا ما قرره َسامحة الشيخ عبد العزيز -رمحه اهلل. -
()2

رصُية صحيحة عىل
قال املنصوح :ذكرت حرمة اخلروج عىل السلطان اجلائر ،وأوردت أدلة م
رصُية
حرمة هذا الفعل ،وذكرت أن اإلمجاع انعقد عىل حرمة اخلروج ،ومع إقراري بأن األدلة
مَ
وكافية لكل متجرد؛ إال أن هذا اإلمجاع فيه نظر ،فقد قرأت هيف كتاب "اإلمامة العظمى" للدميجي
(ص )539ما نصه :بل قد رصح -أي :اإلمام أمحد -باخللع للمبتدع عند االستطاعة؛ فذكر ابن هأِب
يعىل هِف كتابه "ذيل طبقات احلنابلة" كتا ًبا ذكر فيه بالسند اَلتصل اعتقاد اإلمام أمحد ،قال فيه :وكان
يقول" :من دعا منهم ىإَل بدعة فال َُتيبوه وال كرامة ،وإن قدرتم عىل خلعه فافعلوا" اهـ.
فهذا ترصيح منه  -ه
رمحه اهلل -بأن صاحب البدعة إن قدر عىل خلعه فللمسلمني ذلك.
( )1األحكام السلطانية ه
أليب يعىل (ص.)23
( )2استمع رشيط" :أهداف احلمالت اإلعالمية ضد حكام وعلامء احلرمني".
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قال الناصح :إن هذه املسائل العظام ال ُي َع َّول هيف تقريرها عىل كل من كتب ما ََل م يكن معرو ًفا

ه
بالسنة واتباع علامء السنة ،وهذه املسائل -وهلل احلمد -مبسوطة موضحة يف أكثر كتب املعتقد إن ََل م
يكن كلها ،وغال ًبا إذا درسها الدارس من كتب ورشوح من ََل م ُيعرفوا بعلم أو ُعرفوا بعلم لكنهم
أصحاب بدع؛ وقع هيف أخطاء وانمحرافات قد ُهتلكه وتردي بدينه ونفسه فيام ال ُيمد.
وقبل مناقشتهي ملها نقلته من كتاب "اإلمامة العظمى" أرضب مث ً
ال بكتاب زل مؤلفه هيف تقرير

هذه املسائل وهو كتاب "طاعة أويل األمر" لعبد اهلل الطريقي ،فقد قرر هيف الكتاب -عىل صغر
حجمه -باليا منها:
وهنيه عنه ،وأنه إنَّام
 -1أنه هون من السمع والطاعة هيف األمور املباحة ،وفرق بني أمره باملباح َ
يسمع له فيام أمر به ال ما َهنى عنه عىل تفصيل أورده من بنيات عقلهََ ،ل م يبنه عىل أثارة من علم فقال
عفا اهلل عنه :-والذي يظهر يل :التفصيل هنا ،وذلك بالتفريق بني األمر املباح واملمنهي عنه ،فإذاأمر باملباح مثل كثري من التنظيامت اإلدارية ،ومثل تع ُّلم العلوم الدنيويةَ ،
وختطيط املدن ،ونحو
ذلك ،فهذا َيب امتثاله.
ُث َّم قال :أما إذا َهنى عن أمر مباح ،مثل أكل اللحوم ،وزراعة بعض الثامر ،وركوب بعض
املركوبات ،والسكنَى هيف أماكن معينة ،ومثل احلديث هيف أمور السياسة أو التجمعات.
ُث َّم قال :فهذا َحمل نظر بحيث يفرق بني النهي الفردي والنهي اجلامعي.
ُث َّم قال :وإن كان مجاع ًّيا -أي :مقصو ًدا به ُمجلة الناس -وذلك بأن يصدر فيه تعميامت عامة
وقوانني منظمة ،فهذا ال يطاع فيه؛ ألنه يعترب بهمثابة الترشيع املخالف لرشع اهلل ملَها هيف ذلك من َحتر ميم
احلالل ومنعه ،ذلك عن الطاعة هيف املعروف .اهـ.
والرد عىل مثل هذا الكالم يطول ،لكنري أكتفي باإلشارة َإىل أمرين:
األول :أن هذا التقرير ُيالف النصوص ا َّلتهي سبق إيرادها من أن السمع والطاعة هيف كل يشء
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إال ما َح َّرم اهلل ،وطاعتهم هيف ترك املباح ليس هِمَّا حرمه اهلل.
ه
منظام فهو من الترشيع اَلخالف لرشع اهلل" .غريب،
الثاِن :قوله" :إن النهي إذا كان مجاع ًّيا ً
ُمُ الف للنصوص الرشعية اآلمرة بالسمع والطاعةُ ،ث َّم إن احلكم والترشيع الذي َهنى اهلل عنه أن
حكام عا ًّما ال ُيالف حكم اهللُ ،ث َّم ال أدري :هل نستفيد
نرتك حكم اهلل َإىل حكم غريه ال أن نجعل ً
من هذا أنه ُيرم الوقوف عند اإلشارات املرورية إذا كانت محراء؛ ألن هذا َهني عام عن أمر مباح
ومثله ال سمع وال طاعة فيه.
 -2قرر هيف اإلنكار عىل السلطان والنصح له أنه كغريه ال مزية له ،وقد سبق رد هذا بهام ال مزيد
عليه.
 -3هون من السمع والطاعة لإلمام غري العادل ،ويورد اخلالف هيف املسألة ولو كانت من
َ
كالزُمرشي(.)1
املعتزلة
ه
وحتَّى ال نذهب بعيدً ا عام نحن فيه.
ويف الكتاب أمور أخرى أتركها طل ًبا لالختصارَ ،
قال املنصوح :لعل هذه املالحظات تبلغ مؤلفها ويرتاجع عنها هيف كتابه نفسه أو غريه؛ َحتَّى
ال يتشبث هِبا ضعفاء النفوس هِمن لدهيم خلل هيف هذا الباب وما أكثرهم -هدانا اهلل وإياهم ملَها ُُيبه
فإِن متشوف مناقشة كالمه
ويرضاه -ولنعد َإىل ما أوردته عليك من كتاب "اإلمامة العظمى" ر
لظنري أن خل ًقا تأثروا به.
قال الناصح :هيف كالم الدميجي  -أصلحه اهلل -عدة أخطاء:
 األول :أنه عزا نقل هذا الكالم َإىل هأيب يعىل ،والواقع أنه ليس من كالمه ،وإنَّام هِمَّا أضافهاملمُحقق ملح ًقا بالكتاب.
 هالثاِن :نسب القول لإلمام أمحد ،والواقع أن القائل أبو الفضل عبد الواحد ابن عبد العزيز
( )1كام هيف ص (.)44-42 ،25
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التميمي هيف حديثه عن اعتقاد اإلمام أمحد.
 الثالث :أنه زعم َّأهنا بالسند املتصل ،والواقع أن السند منقطع بني هأيب الفضل التميميواإلمام أمحد فإن بينهام ما يزيد عىل مائة ومخسني عا ًما.
 الرابع :أن نقل هأيب الفضل التميمي عن اإلمام أمحد ال ُيعتمد عليه؛ ألنه من أعظم املائلنيَإىل األشاعرة كام بينه ابن تيمية .
( )1

وقد استفدت هذا النقد عىل كتاب "اإلمامة العظمى" من مقال طرحه األخ الفاضل :خالد
ه
خريا.
الظفريي يف شبكة سحاب السلفية ( )WWW.SAHAB.NETفجزاه اهلل ً

قال املنصوح :قد ذكرت أنه يشرتط هيف اجلهاد إذن ويل األمر ،لكن أما ترى أن اجلهاد إذا كان

فرض عني فال ُيلتفت َإىل ويل األمر.
قال الناصح :كال؛ ألن اجلهاد سواء كان فرض عني أو كفاية فهو واجب مناط رش ًعا بويل
قرص هيف القيام به فعليه ،وال يشء هيف ذمتنا ،ونحن تبع لويل أمرنا.
األمر ال غريه ،فإن َّ
وهذا ما فعله الصحابة الكرام؛ لذا ََل م يرتكوا النَّبهي  ويذهبوا إىل نُرصة أيب بصري وأيب جندل،
ه
إخواهنم املستضعفني هيف مكة .
أو نرصة
()2

قال املنصوح :فهل تقول إذن بأن الذين ذهبوا َإىل اجلهاد بدون إذن والة أمرهم ليسوا شهداء؟
قال الناصح :احلكم ملعني بشهادة أو عدمها ليس موك ً
ال إلينا ،لكن الذي هيمنهي حكم فعلها
رش ًعا ال احلكم عىل املعينني منهم ،أسأل اهلل أن يعفو عنا وعنهم.
متلبسا بذنب
قال املنصوح :ما رأيك لو قال قائل :أذهب َإىل اجلهاد بغري إذن ويل األمر فأكون
ً

( )1مموع الفتاوى (.)168-167/4
( )2انظر كتاب "مهامت هيف اجلهاد" فقد َف َّصلت هيف هذه املسألة ،وقدم للكتاب :الشيخ العالمة /صالح الفوزان ،والشيخ
الفقيه /عبد املمُحسن العبيكان -حفظهام اهلل تعاىل.-
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معصيته ،لكن إذا مت أخذت أجر الشهداء ،والشهيد يغفر له كل ذنب إال الدَّ ين؟
قال الناصح :قد أفتَى شيخنا صالح الفوزان -حفظه اهلل -بأن مثل هذا ال يأخذ أجر الشهداء،
وفتوى شيخنا -واهلل أعلم -من باب أن الرشيعة تعامل اإلنسان بنقيض قصده ،كام دل عىل ذلك
حديث عائشة املتفق عليه هيف قصة بريرة.
فإنه ملََّا قصد الشهادة بطريق ُحم َّرم عومل بنقيض قصده فال يأخذ أجر الشهادة.
قال املنصوح :قد ذكرت كال ًما مفيدً ا هيف ذكر َحماسنهم وعدم سبهم أسأل اهلل أن يعيننا عليه،
ومحاساهتم الرشعية ،وبعضهم قد يكون سبب
لكن هِمَّا يدعو بعض الناس أحيانًا ههلذا عواطفهم
ُ
صدور مثل هذا منه بسبب تفويت حظ له من حظوظ الدنيا.
قال الناصح :من كان دافعه الغرية عىل الرشيعة فليتق اهلل ولينته عام هو فيه؛ ألن انسياقه وراء
عاطفته هيف ُُمالفة الرشع هو من اتباع اهلوى ،وقد امتدح اهلل من َهنى نفسه عن اهلوى كام قالَ ﴿ :و َأ َّما
ه
اجلنَّ َة هه َي املمَ ما َوى﴾ [النازعات.]41-40:
َم من َخ َ
اف َم َقا َم َر ربه َو َهنَى النَّ مف َس َع هن ماهل َ َوىَ .فإه َّن م َ
َ
أمرا دنيو ًّيا فليتذكر ما هو
ُث َّم إن
معاجلة اخلطأ بهخطأ مثله ال يزيده إال سو ًءا ،أما من كان دافعه ً
فيه من النعم وليحمد اهلل عليها ،فإن ثبات النعم بالشكر ،وليعلم أن سبه لويل األمر معصية،
ومعصية اهلل ال تستجلب هِبا النعم ،وليتذكر ما خرجه الشيخان عن هأيب هريرة أن رسول اهلل 
قال ":ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال يزكيهم ى
إماما
وِلم عذاب أليم -وذكر منهم :-رجل بايع ً
ال يبايعه إال لدنياه ،إن أعطاه ما يريد َّ
وّف له ،وإال ىَل يف له ".
ه
كثريا من هذا بسبب أعدائنا هيف اخلارج الذين ُُيالفوننا هيف املعتقد ،وأحيانًا هيف
عىل أنني أظن ً
الدين ،وقد يكون للعلامنيني والليرباليني دور كبري َحتَّى يزعزعوا ثقة الناس بهحكام قائمني بكثري

كثريا -ناهيك عن كثري من الكتب الفكرية ا َّلتهي
خريا ً
من أمور الدين كحكامنا -جزاهم اهلل عنا ً
تريب شبابنا عىل فكر الثورة ،ه
ويف مقدمتها كتب سيد قطب -كفى اهلل املسلمني رشه.-
ر
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قال املنصوح :ذكرت الدعاء َهلم ،وأحب أن ألفت نظرك َإىل أن املقولة املشهورة عن اإلمام
أمحد أنه قال :لو كانت يل دعوة مستجابة جلعلتها هيف السلطان ،ال تثبت.
قال الناصح :أخي الفاضل أنا ََل م أستشهد هِبذه املقولة عن اإلمام أمحد ،وإنَّام استشهدت هِبا
عن اإلمام فضيل بن عياض ،وهي ثابتة عنه -كام تقدم -هذا أوالً.
أما ثان ًيا :فقد نقلت عن اإلمام أمحد باإلسناد الصحيح الدعاء للوالة ،وأنه يراه واج ًبا عليه.
أما ثال ًثا :فكتب العقائد نصت عىل أن الدعاء للسلطان من منهج أهل السنة -كام تقدم -وهذا
كاف.
وراب ًعا :ملاذا التعنت هيف مثل هذه الكلمة عن اإلمام أمحد مع َّأهنا ثابتة عمن هو قبله ،وقد ثبت
عن اإلمام أمحد ما هو أبلغ منها ،وهذه الكلمة قد تناقلها عن اإلمام أمحد أئمة أجالء كابن تيمية -
ه
رمحه اهلل.-
قال املنصوح :أوردت هذا من باب الفائدة العلمية ،وإال فإن احلال كام ذكرت.
أخي الناصح :إنك ملََّا تكلمت عن طريقة نصح الوالة ذكرت كال ًما نرى بعض العلامء
ُُيالفونه كالعز بن عبد السالم؛ فإن قصصه هيف مواجهة احلكام مشهورة ،ه
ويف كتب الرتاجم مزبورة.
قال الناصح :إن فعال آحاد العلامء ُُيتج َهلا ال هِبا ،فام وافق الكتاب والسنة وهدي سلف األمة
احتججنا به وما ال فال ،والقصص ا َّلتهي أستحرضها للعز بن عبد السالم فيها أنه قام وأنكر عىل
احلكام هيف وجوههم أمام املأل ،و هيف بعض فعاله شدة ال يوافق عليها ،وعىل ٍّ
كل فأصل اإلنكار أمام
احلاكم ليس َحمل النرزاع ،إنَّام َحمل النرزاع التكلم هيف السلطان من ورائه هيف املمَجالس وعىل املنابر
وهكذاُ ،ث َّم ولو ُقدر ر أن للعز بن عبد السالم كال ًما هيف السلطان من ورائه فإن فعله مردود عليه وهو
َحمجوج بهام سبق إيراده من أدلة وأقوال سلف األمة.
وباملناسبة :قد رأيت بعض الدعاة الثوريني احلركيني أفرد ُحمارضة هيف سرية العز ابن عبد
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السالم ،ومنهم من أفرد خطبة ،وكانوا هيف ذلك مركزين عىل مواقفه الشديدة ضد السالطني ،وقد
وقعوا بفعلهم هذا هيف أخطاء:
ألهنم هِبذا يصورون للناس
من أمههاَّ :أهنم ُهييجون العامة والدمهاء عىل حكامهم وعلامئهم؛ َّ
أن علامءهم مقرصون ،وذلك َّأهنم ََل م يفعلوا فعله ،وما علم هؤالء -أو قد يكونوا عاملهني لكن
َجتاهلوا -أن علامءنا خري من يقوم هِبذه األمور ،لكنهم فيام بينهم وبينه عىل وفق نصيحة ابن عباس
لسعيد بن جبري ،ومن أعظم األخطاء َّأهنم بفعلهم هذا يشهرون شخصية العز بن عبد السالم عند
الطغام من األنام ،فيتبع الناس بعد ذلك فتاويه ،فيكونوا هِبذا قد غشوا األمة؛ ألن العز بن عبد
السالم أشعري هيف املعتقد ه
صويف هيف الطريقة التعبدية.
نصحا لألمة:
وإليك بيان يشء من أخطائه
ً
َ -1أ َّو َل صفة األصابع هلل ،قال هيف فتاويه (ص :)56معنَى قول النَّبهي  " :قلب اَلؤمن بني
إصبعني من أصابع الرمحن " .أن اهلل مستول عليه بقدرته وترصيفه كيف يشاء من كفر َإىل إ ميامن،
ومن طاعة َإىل عصيان ،أو عكس ذلك .اهـ.
َ -2أ َّول عدة صفات كالرضا ،والسخط ،واملمَحبة ،والرمحة وغريهاَ ،
وَل م يثبت من صفات اهلل
الذاتية إال سب ًعا .
( )1

 -3جعل قول اللسان وعمل األركان من اإل ميامن املمَجازي ال احلقيقي .
( )2

 -4جعل زيادة اإل ميامن ونقصانه راج ًعا َإىل متعلقه ال إىل ذاته .
صويف يعظم الصوفية؛ فقد فضل العارف عىل ه
 -5أنه ه
العاَل .
()3

( )4

( )1راجع اإلمام هيف بيان أدلة األحكام (ص.)233 ،231 ،226-219
( )2انظر فتاواه (ص.)74
( )3انظر فتاواه (ص.)73
( )4كام يف فتاويه (ص.)139-138
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وقال :الرضب ه
عام هيف القلوب ،فريى أحدهم بعينيه من
الثاِن :علوم إهلامية ،يكشف هِبا َّ
الغائبات ما ََل م جتر العادة بسامع مثله ..ومنهم :من يرى املالئكة والشياطني والبالد النائية ،بل ينظر
َإىل ما حتت الثرى ،ومنهم :من يرى السموات وأفالكها وكواكبها َ
وشمسها وقمرها عىل ما هي
عليه ،ومنهم :من يرى اللوح املمَحفوظ ويقرأ ما فيه ،وكذلك يسمع أحدهم رصير األقالم
وأصوات املالئكة واجلان ،ويفهم أحدهم منطق الطري ،فسبحان من أعزهم وأدناهم .اهـ .
( )1

وقد نقل ابن تيمية ثناء العز بن عبد السالم عىل األشاعرة وذمه ألهل السنة بوصفهم
وأيضا فيقال ِلؤالء اجلهمية الكالبية -كصاحب هذا الكالم هأِب ُِم َّمد وأمثاله-
باحلشويةُ ،ث َّم قالً " :
" اهـ  .واملراد ه
بأيب ُحم َّمد :العز بن عبد السالم.
( )2

قال املنصوح :أخانا الناصح هذا كله يف حق احلاكم املسلم ولو كان فاسق ًا فاجر ًا أما الكافر
فليس كذلك فكالمك هذا حجة عىل من ال يكفر ،أما من يكفر فالزم ذلك أال يعتقد أن له بيعه وال
سمعا وال طاعة وهكذا.
قال الناصح :صدقت لكني أشم من كالمك أمر ًا عظي ًام وهو رائحة التكفري ،فهل األمر
كذلك؟
قال املنصوح :معاذ اهلل أن أقدم عىل أمر خطري مثل هذا ،ولو َل يكن من خطورته إال أن املكفر
غريه بال رحجة صحيحة يرجع تكفريه عليه كام صح ذلك عن رسول اهلل × ،وهذا يف عامة الناس
فكيف يف احلكام والسالطني ،ويف ظني غالب من يقدم عىل هذا جهال متحمسون ال دين عندهم
رادع.
قال الناصح :أحسنت – بارك اهلل فيك -ويا ليت املتحمسني املندفعني يعقلون ما عقلت قبل
( )1قواعد األحكام (.)140/1
( )2مموع الفتاوى (.)158/4
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أن يفسدوا الدنيا والدين بحامساهتم غري املنضبطة.
قال املنصوح :قد جالست بعض هؤالء املنتدفعني ووجدت شبههم ال خترج عن ثالث شبه،
فحبذا لو تدارسناها واحدة واحدة لعلها أن تبلغ متحمس ًا فريتدع أو نفقهها ملناصحتهم والرد عىل
باطلهم ومحاستهم.
قال الناصح :استعن باهلل لكن بذكرها شبهة شبهة.
قال املنصوح :الشبهة األوىل :أهنم يكفرون هؤالء احلكام كفر ًا أكرب باحلكم بغري ما أنزل اهلل
ُيك مُم به َام َأن َمز َل اهللُ َف ُأ مو هلئ َك ُه ُم ا ملكَافه ُر َ
ون).
ويستدلون بأدلة من أشهرها قوله تعاىلَ :
(و َم من ََل م َ م
قال الناصح :إن املتمسك بالتكفري بمثل هذا َل يتمسك بيشء ألنه ثبت عن ابن عباس
والتابعني أهنم محلوا اآلية عىل الكفر األصغر وأوصيك بالرجوع إىل ما كتبه عبدالرمحن الرباهيم يف
رده الثاِن عىل العلوان املسمى «احتاف اإلخوان بمزالق العلوان» وبام كتبه األخ /بندر العتيبي يف
رده عىل عبدالرمحن املحمود وهي موجودة يف موقع سحاب السلفية ( )WWW.Sahab.netوما
يف كتاب «قواعد ومسائل يف توحيد األهلية» ،وقد نقلوا هناك أن الشيخ عبدالعزيز ابن باز وابن
عثيمني واأللباِن يرون أن ترك احلكم بام أنزل اهلل كفره أصغر ال أكرب ،ثم لو قدر أن كفره أكرب فإن
تنزيله عىل األعيان ال يتأتى إال بعد توافر رشوط التكفري وانتفاء موانعه ،فاجلاهل ال يكفر ،وكذا
صاحب الشبهة املتأول ال يكفر ،فال أدري كيف استطاعت احلامسة أن تقيض عىل هذا كله عند
املتحمسني وحتـول بينهم وبني إدراكـه ،وما أحسن ما نقله الشيخ سليمـان بن سحمـان – رمحه
اهلل – عن عبداهلل بن عبدالرمحن أبو بطني أنه قال :وأيض ًا :فام تنازع العلامء يف كونه كفر ًا فاالحتياط
للدين التوقف وعدم اإلقدام ماَل يكن يف املسألة نص رصيح عن املعصوم × .وقد استزل الشيطان
أكثر الناس يف هذه املسألة ،فقرص بطائفة فحكموا بإسالم من دلت نصوص الكتاب والسنة
واإلمجاع عىل كفره ،وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع اإلمجاع بأنه مسلم ،ومن
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العجب أن أحد هؤالء لو سئل عن مسألة يف الطهارة أو البيع ونحومها َل يفت بمجرد فهمه
واستحسان عقله ،بل يبحث عن كالم العلامء ،ويفتي بام قالوه ،فكيف يعتمد يف هذا األمر العظيم
الذي هو أعظم أمور الـدين وأشدها خطر ًا عىل مرد فهمه واستحسانه؟ فيا مصيبة اإلسالم من
هـاتني الطائفتني ،ويا حمنته من تينك البليتني ،ونسألك اللهم أن هتـدينا الصـراط املستقيم ،رصاط
الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني انتهى أ.هـ .
( )1

مسألة إعانة الكفار:
قال املنصوح :الشبهة الثانية :أن كثري ًا من احلكام عندهم مواالة للكفار فينطبق عليهم قوله
(و َم من َيت ََو َّهل ُ مم همنمك مُم َفإه َّن ُه همن ُمه مم).
تعاىلَ :
قال الناصح :إن هناك فرق ًا بني الوالء املحرم والتويل الكفري واملعاملة احلسنة اجلائزة بل قد
تكون مستحبة ،وقد أبان هذه املسألة بيان ًا شافي ًا أبو عبداهلل اليمني يف ردوده الثالثة عىل عيل اخلضري
ونارص الفهد املسمى «الوقفات عىل يشء من ما يف كتاب التبيان من املغالطات» ،وكذا أباهنا بيان ًا
جلي ًا األخ ،بندر العتيبي يف رده عىل كتابه التبيان للفهد ،وهذه الردود موجودة يف موقع سحاب عىل
شبكة االنرتنت ،وقد بني الفرق بني هذه األمور الثالث أئمة الدعوة يف ملد اجلهاد من الدرر
السنية ،ثم لو قدر أن أحد احلكام تلبس بالكفر فال يلزم من ذلك تفريه بعينه ،إذ كفر العني راجع
إىل توافر الرشوط وانتفاء املوانع ،وأعلم الناس ِبا أهل العلم فكيف غرر ِبؤالء الشباب حتى أقدم
بعضهم عىل التكفري وعلامؤهم ُمالفون له؟
قال املنصوح :ما رأيك يا أخي فيمن يقول :إن هؤالء احلكام قد أماتوا اجلهاد ،ويريد أن
يكفرهم هِبذا األمر؟
قال الناصحُ :
قوهلم" :أماتوا" .كلمة ُمملة ،هل يريد :أنكروا رشعيته؟ فإن كان كذلك فهذا
( )1منهاج أهل احلق واالتباع ،ص .77
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كفر ،أما أنه أراد َّأهنم ََل م يقوموا به فهذا له حالتان:
َ
كفرا؛ ألن غاية
ألهنم أخلدوا َإىل الدنيا دون اآلخرة ففعلهم حرام ،وليس ً
األوىل :إن كان َّ
ما فيه أنه معصية.
 الثانيةَّ :أهنم راغبون هيف اجلهاد ،ولكنهم ضعفاء ال يستطيعون ذلك ،فهم غري متأهلني ال منجهة القوة اإل ميامنية ،وال القوة العسكرية ،فمن ترك اجلهاد هِبذه النية فهم مثابون وذوو نظرة ثاقبة
يدركها من وقف عىل كالم أهل العلم كام تراه هيف الرد األول عىل العلوان املسمى" :إحتاف اإلخوان
بهمزالق العلوان".
ومن كلامت الشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني -رمحه اهلل" :-اآلن َلاذا ال نحارب
أمريكا وروسيا وفرنسا وإنجلرتا؟!! َلاذا؟! لعدم القدرة ،األسلحة ا َّلتهي قد ذهب عرصها عندهم
هي ا َّلتهي هِف أيدينا ،وهي عند أسلحتهم بهمنْزلة سكاكني اَلوقد عند الصواريخ ،ما تفيد شيئًا ،فكيف
ُيمكن أن نقاتل هؤالء ،وِلذا أقول :إنه من احلمق أن يقول قائل :إنه َيب علينا أن نقاتل أمريكا
وفرنسا وإنجلرتا وروسيا!! كيف نقاتل؟! هذا تأباه حكمة اهلل تعاَل ويأباه رشعه؛ لكن الواجب
علينا أن نفعل ما أمر اهلل به ﴿ :ىأ هعدُّ وا ىُِلم ىما استطعتم همن ُقوة﴾ هذا الواجب علينا أن نعد ىِلم ما
استطعنا من قوة ،وأهم قوة نعدها :هو اإل ْيامن والتقوى "...ا هـ.

( )1

فإذا كان ال يلزم من ترك اجلهاد "التكفري"؛ فتكفري هؤالء مردود غري مقبول ،دافعه احلامسة
واجلهل.
قال املنصوح :قد ذكرت أنه يشرتط هيف اجلهاد إذن ويل األمر ،وقد أفاد اإلمام ابن تيمية أن هيف
جهاد الدفع ال يشرتط أي رشط باإلمجاع.
قال الناصح :صدقت ،جهاد الدفع ال يشرتط له أي رشط ،لكن ينبغي التنبيه َإىل أمور:
( )1رشح بلوغ املرام من كتاب اجلهاد -الرشيط األول ،الوجه (أ).
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 -1أنه إذا هجم عدو كافر عىل دولة مسلمة ،وبيننا وبني هؤالء الكفار عهد وميثاق ،فإنه ال
ه
يصح لنا منارصة إخواننا املسلمني ضد هؤالء الكافرين ،كام قال َ
َنرصوك مُم هيف
تعاىلَ ﴿ :وإهن م
است َ ُ
الدر ه
َّرص إهالَََّ َع َىل َق موم َب مينَك مُم َو َب مين َُهم رمي َثاق﴾ [األنفال.]72:
ين َف َع َل ميك ُُم الن م ُ
قال املنصوح :عجيب ،إذن َنجعل الكفار يقتلون إخواننا به َم مرأى منَّا.
قال الناصح :كال ،بل لنا حالتان:
َ
وإهناء العهد وامليثاق ينفع أكثر هِمَّا يرض لقوتنا ،ففي مثل هذه احلالة
األوىل :أن نكون أقوياء ،م
ُننمهي العهد بيننا وبني الكفار عىل علم من الكفار ،كام قال َ
تعاىلَ ﴿ :وإه َّما َختَا َف َّن همن َق موم هخ َيا َن ًة َفانبه مذ
إه َل مي هه مم َع َىل َس َواء﴾ [األنفال.]58:

وإهناء العهد وامليثاق يرض أكثر هِمَّا ينفع لضعفنا؛ ففي مثل هذه احلالة
 -ثان ًيا :أن نكون ضعفاء ،م

نبقى عىل عهدنا وال ننرص إخواننا ،كام فعل رسول اهلل َ 
وَل م ينرص أبا بصري وأبا جندل هيف أثناء
صلح احلديبية ،وانظر أقوال أهل العلم هيف كتاب" :مهامت هيف اجلهاد".

 -2أن جهاد الدفع يتوقف إذا تغلب الكفار ،وصار زمام األمور بأيدهيم ،ويكون حكم
ه
ه
ه
ه
يم
املسلمني حكم املستضعفني ،كام قال تعاىل﴿ :إه َّن ا َّل هذي َن ت ََو َّف ُ
اه ُم املمَالَئ َك ُة َظاملي َأن ُفس هه مم َقا ُلوا ف َ
ه
ض َقا ُلوا َأ ََل َت ُكن َأر ُض اهللَّه و ه
اس َع ًة َفت َُه ه
ني هيف األَ مر ه
يها َف ُأ مو َل هئ َك َم مأ َو ُاه مم
كُنت مُم َقا ُلوا ُكنَّا ُم مست مَض َع هف َ
اج ُروا ف َ
َ
م م م
ه
اء وا مل هو ملدَ ه
ني هم َن الر َج ه
ون هحي َل ًة َوالَ
ان الَ َي مستَطهي ُع َ
َج َهن َُّم َو َسا َء مت َم هص ًريا .إهالَّ املمُ مست مَض َع هف َ
ال َوالن َرس َ
ر
َ مهيتَدُ َ
ون َسبهي َ
ال﴾ [النساء.]98-97:
فاملسلم املستطيع إقامة دينه يبقى ،وإال فليهاجر كام فعل رسول اهلل  وأصحابه هيف مكة،

فإهنا جتب
وعىل هذا إمجاع أهل العلم :أن املستضعف الذي ال يستطيع إظهار دينه ويستطيع اهلجرة َّ
عليه ،وانظر كتاب "مهامت هيف اجلهاد".
 -3أن املمَحكومني ملزمون باحلكم الذي أبرمه إمامهم ،وهم تبع له ،فال يصح َهلم أن يذهبوا
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بدون إذنه؛ لذا الصحابة الكرام ََل م ينرصوا أبا بصري وأبا جندل ،بل التزموا ما عقده إمامهم رسول
اهلل  من صلح.
قال املنصوح :فعالً ،ويؤيد ما ذكرت أن أكثر احلركات اجلهادية رضت اإلسالم أكثر هِمَّا
نفعته ،أسأل اهلل أن يرفع الضيم عن إخواننا ،ويرزقنا ضب ًطا حلامستنا وعواطفنا.
قال الناصح :قد انتهينا -احلمد هلل -من الكالم فيام يتعلق بالوالة ،ولننتقل اآلن للدفاع عن
وحم َّمد
وحم َّمد بن صالح العثيمنيُ ،
علامئنا الكبار األجالء كالشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن بازُ ،
ه
وحم َّمد أمان،
نارص الدين
األلباِن ،وصالح الفوزان ،وعبد العزيز آل الشيخ ،وعبد اهلل الغديانُ ،
ومقبل الوادعي ،وعبد املمُحسن العباد  -ه
رحم اهلل حيهم وميتهم.-
قال املنصوح :استعن باهلل -وفقك اهلل.-
قال الناصح :إن هؤالء السفهاء الطاعنني هيف العلامء تعددت دوافعهم هيف الطعن ،فسأذكر
دوافعهم داف ًعا داف ًعا مع اإلجابة عىل كل واحدة -إن شاء اهلل:-
من الدوافع :أن العلامء  -هيف نظرهم -مداهنون للحكام:
محالة أوجه ،ودافع النبز باملداهنة ُمُ تلف
واإلجابة عىل هذا الدافع :أن كلمة "املداهنة" َ َّ
عندهم ،أيريدون َّأهنم ال يظهرون اإلنكار عىل احلكام أمام املأل؟ فإن كان كذلك فهذا من حمامدهم،
ه
وَيمعون الناس عليهم هيف
فإنه تقدم كالم ابن عباس  وغريه ،أم يريدون َّأهنم يدعون
لوالهتم َ

اخلري ،ويرون َهلم حق السمع والطاعة؟ فإن كانوا يريدون هذا فهو من َحماسنهم؛ ألنه منهج سلفنا
الصالح كام تقدم.
كذِبم وما أجرأهم عىل
أم يريدون َّأهنم
يقروهنم عىل املنكر ،فإن كانوا يريدون هذا فام أشد َ
َ
اإلثم ،عىل أنه هِمَّا ينبغي التفطن له :أن ا ه
لعاَل قد يسكت عن إنكار منكر ملهصلحة دفع منكر أشد ،أو
جلب مصلحة أعظم.
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من الدوافع :أن العلامء ال يفقهون الواقع.
وهذه كلمة فضفاضة يرددها املتأثرون بدعوة اإلخوان املسلمني من الَّسوريني والقطبيني،
وإال فإنه ال ضابط لفقه الواقع عندهم وأصوله املستمدة منه غري موثوق هِبا ال من جهة النقل وال
التحليل ،وقد تقدم هيف مقدمة هذا الكتاب كالم عىل هذا ،فلرياجع فإنه مفيد.
َ
معاجلة قضايا
من الدوافعَّ :أهنم يرون العلامء ال يوافقون َمحاستهم وعواطفهم املفرطة هيف
املسلمني.
احلامسيون العاطفيون يظنون العالج هو الكالم الكثري عن مآيس املسلمني بدون عمل،
و ُي ه
رجعون السبب هيف مآيس املسلمني َإىل احلكام وقوة العدو ،وهذا خطأ ،فإن الرشيعة جعلت
السبب الرئيس لضعف املسلمني أنفسهم كام قال َ
تعاىلَ ﴿ :أ َوملََّا َأ َصا َب متكُم ُّم هصي َبة َقدم َأ َص مبتُم رم مث َل مي َها
ُق ملت مُم َأنَّى َه َذا ُق مل ُه َو هم من هعن هد َأن ُف هسك مُم﴾ [آل عمران.]165:
وبني ربنا هيف القرآن أن الذنوب سبب تسلط احلكام الظلهمة كام قال تعاىلَ ﴿ :وك ََذله َك ن َُو ريل
َّ
ني َب مع ًضا به َام كَانُوا َيك همس ُب َ
ون﴾ [األنعام.]129:
َب مع َض ال َّظامله َ

وأشد الذنوب وأعظمها :الرشك األكرب الذي َع َّم أكثر بلدان العا ََل اإلسالمي ،ما خال اململكة
ُريب
فإهنا تعلن احلرب عىل الرشكَ ،
وهتدم القباب والرضائح ،وت ر
العربية السعودية -حرسها اهللَّ -
أبناءها منذ نعومة أظفارهم عىل التوحيد اخلالص هيف املدارس النظامية واحللقات واملساجد.
من الدوافع :أن الرموز الالمعة عند كثري من الشباب حركيون حزبيون أو متأثرون باحلزبيني.
ب الصحابة وتأويل آيات الصفات ،وعلامؤنا -وهلل
بل بعضهم قد تلطخ بالبدع املختلفة ك ََس ر
احلمد -دعاة توحيد وسنةَ ،ف ُهم يكشفون البدع ويردون عىل املبتدعة؛ لذا َهلم كلامت َحمفوظة هيف
كثري من الرموز الالمعة عند الشباب ،فألجل هذا صار بعض الشبيبة يطعن هيف علامئنا.
نورا ،وأضيف َإىل ما
قال املنصوح :أحسن اهلل إليك ،ما أمجل احلق املمدعم بالربهان؛ فإن عليه ً
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ذكرت :أن املنتفع من الطعن هيف العلامء هم العلامنيون؛ ألن الطعن فيهم ينمزل من مكانتهم عند
الوالة والعامة ،فتضعف االستجابة للعلامء الذين هم محاة الرشيعة.
قال الناصح :ال ُف َّض فوك ،وتذكر أخي ما روى البخاري عن هأيب هريرة أن رسول اهلل 
قال ":قال اهلل ى
تعاَل :من آذي هِل ول ًّيا فقد آذنته باحلرب " .وإن ََل م يكن العلامء أولياء اهلل فمن هم
إذن؟!
قال املنصوح :احلق الذي أشهدُ اهلل عليه رأِن ََل م أر هيف كالمك إال ما ينرشح له الصدر؛ ألنه
مدعم بنور الوحي ،ويدل عليه العقل الصحيح ،لكن الذي أحب أن ُأ مص هد َ
قك فيه رأِن أشم من وراء
كالمك رائحة اجلامية ،فكأنك متأثر هِبم.
قال الناصح :أشكرك عىل صدقك َ
وُيبه ،وكأنك
وجتردك للحق ،فإن اهلل حق ويقول احلق ُ
ه
دعوهتم؟
هِمن يقدح هيف اجلامية ،فيا حبذا أن تبني ماذا تعرف عنهم وعن
ديدهنم
قال املنصوح :اجلامية -فيام أعلم وأسمع -فرقة معارصة خرجت بعد حرب اخلليج ُ
الطعن هيف اجلامعات اإلسالمية ا َّلتهي عىل الساحة كاإلخوان املسلمني ،ومجاعة التبليغ وغريمها،
َ
وجتريح الدعاة واملصلحني وغيبتهم السيام سيد قطب وتضييع الوقت هيف ذلك  ،والغلو هيف احلكام
والعلامءَ ،حتَّى صار كثري منهم مباحث عند الدولة ،وال يرون اجلهاد واملمُجاهدين ،بل بلغ احلال
ببعضهم أنه يدعو عىل املجاهد أسامة بن الدن ،وتراهم ليسوا أصحاب دعوة ،فليست عندهم
أناشيد وال ََتثيل ،بل هم ينكرون هذه الوسائل ا َّلتهي هدى اهلل هِبا خل ًقا ،وما تراهم يدخلون َجتم ًعا
من مدرسة أو مدينة إال ويفرقونه َحتَّى يكون بعضهم يطعن هيف بعض ،لذا كم من شاب التحق هِبم
وُي رذرون من حلقات َحتفيظ القرآن ،فأخشى واهلل أنك متأثر هِبم.
فانتكسُ ،
كثريا ،فام رأيك أن نتدارسه واحدً ا واحدً ا؟
قال الناصح :أوردت أخي كال ًما ً
قال املنصوح :نعم ،لكن قد أقاطع عليك كالمك فت َح َّملنهي.
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قال الناصح :اجلامية :نسبة َإىل ه
عاَل مصلح اسمه ُحم َّمد أمان بن عيل اجلامي رجل ذو اهتامم
ورشحا ،وقد كان له درس هيف العقيدة مشهود هيف احلرم النبوي استمر
بالغ بالعقيدة الصحيحة دعوة
ً
سنني طويلة ،ويكفي دلي ً
ال عىل كالمي هذا أن تسمع ما شئت من دروسه هيف رشح كتب املعتقد:
ميَّسا بأحسن أسلوب ،وقد زكاه
علام َ ًّ
كرشح الواسطية ،أو احلموية ،أو التدمرية؛ فإن فيها ً
مجا ً

وأثنَى عليه هيف حياته وبعد وفاته علامء أفاضل أنقل كالم اثنني منهم الشيخ عبد العزيز بن باز،
وصالح الفوزان.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز  -ه
رمحه اهلل -هيف كتابه رقم ( 64هيف 1418/1/9هـ) ،قال عن
لدي بالعلم ،والفضل ،وحسن العقيدة ،والنشاط هِف الدعوة ىإَل اهلل
الشيخ ُحم َّمد أمان" :
ٌ
معروف َّ
سبحانه ،والتحذير من البدع واخلرافات ،غفر اهلل له وأسكنه فسيح جناته ،وأصلح ذريته ،ومجعنا
وإياكم وإياه هِف دار كرامته ،إنه سميع قريب" اهـ.
وكتب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان هيف كتابه املؤرخ 1418/3/3هـ
قائالً :الشيخ ُِم َّمد أمان كام عرفته :إن اَلتعلمني ومحلة الشهادات العليا اَلتنوعة كثريون ،ولكن ٌ
قليل
منهم من يستفيد من علمه و ُيستفاد منه ،والشيخ ُِم َّمد أمان اجلامي هو من تلك القلة النادرة من
العلامء الذين سخَّ روا علمهم وجهدهم هِف نفع اَلسلمني ،وتوجيههم بالدعوة ىإَل اهلل عىل بصرية من
وِف اَلسجد النبوي الرشيف ،ه
خالل تدريسه هِف اجلامعة اإلسالمية ،ه
وِف جوالته هِف األقطار اإلسالمية
اخلارجية وَتواله هِف اَلملكة إللقاء الدروس واَلُْحارضات هِف ُُمتلف اَلناطق يدعو ىإَل التوحيد،
وَي يذرهم من اَلبادئ
وينرش العقيدة الصحيحة،
ويوجه شباب األمة ىإَل منهج السلف الصالح ُ
ي
اِلدامة والدعوات اَلضللة ،ومن ىَل ْ يعرفه شخص ًّيا فليعرفه من خالل كتبه اَلفيدة ،وأرشطته العديدة
ا َّلتهي تتضمن فيض ما َيمله من علم غزير ،ونفع كثري" اهـ.
مدحا وتزكية مسجلة بالصوت هيف التسجيالت السلفية :كتسجيالت
وأقوال العلامء فيه ً
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"منهاج السنة" و"البينة" بالرياض ،و"األصالة" و"الرشيعة" بهجدة ،و"ابن رجب" هيف املدينة
النبوية ،و"سبيل املؤمنني" بالدمام ،و"املنقذ" بجازان ،و"معاذ بن جبل" بهمكة.
وملََّا خرج هيف أزمة اخلليج من عارض علامءنا هيف فتواهم بجواز االستعانة بالكفار األمريكان
بأهنم جهال بالواقع فال يعرج عىل كالمهم ،وكان يغلب عىل
ضد صدام الباغيَّ ،
واهتم علامءنا َّ
هؤالء فكر الثورة والطعن هيف احلاكم.
وكان من كالمهم السيئ هيف حق علامئنا وحكامنا أن قال أحدهم :إنَّنهي أعتقد أن زمن
الشكوى املمُجردة قد انتهى أو كاد ينتهي ،أعنهي :أن دور اخلريين واخلريات ال َيوز أبدً ا أن يتوقف
عند ُمرد الشكوى للجهات املختصة ،حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا.
وأقول :إن هذا الدور الذي وقف عند ُمرد الشكوى فقط ،قد انتهى ألسباب أمهها ،أو يكاد
أن ينتهي ألسباب أمهها:
أوالً :لو كان هناك إرصار من القمم عىل منع ريح التغيري والفساد ،ألحكموا غلق النوافذ...
ُ
إمهاهلا بهحال من األحوال؛ اآلن ونحن هيف عرص صار
ثان ًيا :ضغوط النفوس ال ُيمكن
ً
أسوارا وحواجز ،وال زالت صور
عروشا وحطموا
للجامهري فيه تأثري كبري فأسقطوا زعامء وهزوا
ً
ال ُع َّزل الذين يواجهون الدبابات بصدورهم هيف االحتاد السوفيتهي بعدما قام االنقالب الشيوعي
األخري الذي فشل ،ال زالت صور أولئك ال ُع َّزل يتدافعون هيف وجوه الدبابات باآلالف ،بل
بعرشات اآلالفَ ،حتَّى استطاعوا -وهم ال َيملكون وال رصاصة واحدة -أن يقفوا هيف وجه ذلك
االنقالب ويفشلوه ،ال زالت الصورة ماثلة لألذهان ،وقد رآها َ
العاَل كله حية عىل اهلواء هيف رشقه
وغربه...اهـ.
فانظر كم هيف هذا من دعوة َإىل الثورة واخلروج عىل السلطان.
وقال أحدهم :األحداث ا َّلتهي حدثت هيف اخلليج ََل م تزد عىل َّأهنا كشفت النقاب عن علل وأدواء
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خفية كان املسلمون يعانون منها ،وأكدت عىل َّأهنم ليسوا عىل مستوى مواجهة مثل هذه األحداث
الكبرية ،وكشفت كذلك عن عدم وجود مرجعية علمية صحيحة وموثوقة للمسلمني ،بحيث إنه
صحيحاَ ،
وحتلي ً
حترص نطاق اخلالف ،وتستطيع أن تقدم َهلم ح ًّ
ناضجا...اهـ.
ال
جاهزا
ال
ً
ً
ً
ملََّا صدر هذا وأضعافه من بعضهم انربى الشيخ ُحم َّمد أمان وإخوانه طلبة العلم لرد هذا
الكالم وأمثاله ،ورفع منمزلة العلامء والتذكري بحق الوالة ا َّلتهي جعلها اهلل َهلم ،فغضب املخالفون
وأتباعهم فصاروا ُياولون الطعن هيف هذا ه
العاَل اجلليل وإخوانه بالترصيح تارة وبالتلميح أخرى.
قال املنصوح :حلظة يا أخي ،أعوذ باهلل من هذا الكالم وصاحبه ،لكن َأَل يتوبوا ،ويرتكوا هذا
الفكر املفسد؟
قال الناصح :واجلواب عىل هذا من أوجه:
ا -رأِن ال أعرف عنهم التوبة؛ ألن التائب يندم عىل ما مىض ،ويعزم أالَّ يعود ،ويظهر توبته
تعاىل﴿ :إهالَََّ ا َل ه
عالنية ،كام قال َ
ذي َن تَا ُبوا َو َأ مص َل ُحوا َو َب َّينُوا﴾ [البقرة.]160:
َّ -2أهنم يسريون عىل طريق وخيم ُُمالف لطريق رسول اهلل  وأصحابه والتابعني َهلم
بإحسان ،ذلك َّأهنم ال يقيمون عقيدة الرباء من البدع واملبتدعة والرد عىل املخالفني الضالني ،وهذه
ه
حذرا.
ُُمالفة ألهل السنة السائرين عىل طريقة النَّبهي  وأصحابه هيف أصل من أصوهلم ،فكن ً
بل إن أحدهم قد ندم عىل رده عىل الغزايل املعارص اجلامع لبدع شتَّى ،وآخر أمني عام ملؤسسة
وحم َّمد عامرة املرصيان،
كثريا من أهل البدع ،منهم فهمي هويدي ُ
دعوية -زعموا -تضم خل ًقا ً

وأمري َمجاعة اإلخوان املسلمني هيف السودان ،وآخرون منهم.

 -3أن منهج التجميع الذي يسري عليه هؤالء ويظنونه سبي ً
ال لعز األمة هو خالف هدي
وأيضا هو نتاج خلط عظيم عندهم -هداهم اهلل -بني العرض والعالج والدواء،
السلف كام تقدمً ،
فلام رأوا ضعف املسلمني ظنوا العالج مجعهم وتكتيلهم ،وتناسوا أن الصحابة ُهزموا يوم حنني ملَا
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ه
بكثرهتم فلم تنفعهم كام قال َ
تعاىلَ ﴿ :و َي مو َم ُحن مَني إه مذ َأ مع َج َب متك مُم َك مث َر ُتك مُم َف َل مم ُت مغ هن َعنك مُم
أعجبوا
َش مي ًئا﴾ [التوبة .]25:وإال لو كانوا سائرين عىل هدي السلف الصالح ،وهدي علامئهم لعلموا أن
ضعف املسلمني وتغلب األعداء هو العرض ال املرض ،وأن الداء احلقيقي ختلف املسلمني عن دين
رِبم ،وأعظم ذلك ختلفهم عن التوحيد ،وتلبس كثري منهم بالرشك األكرب ،قال َ
تعاىلَ ﴿ :أ َوملََّا
ر
ه ه ه ه
ه
ه
يشء َق هدير﴾
َأ َصا َب متكُم ُّمصي َبة َقدم َأ َص مبتُم رم مث َل مي َها ُق ملت مُم َأنَّى َه َذا ُق مل ُه َو م من عند َأن ُفسك مُم إ َّن اهللََّ َع َىل ك رُل َ م
رب َوا مل َب مح هر به َام ك ََس َب مت َأ مي هدي النَّ ه
[آل عمران .]165:وقال َ
اس﴾
تعاىلَ ﴿ :ظ َه َر ا مل َف َسا ُد هيف ا مل َ ر
[الروم.]41:
فالناصح للمسلمني ح ًّقا يدعوهم لتعاطي الدواء ،وهو الرجوع َإىل التوحيد اخلالص ،وترك
الرشك ووسائله والبدع ،ال التغايض عن الداء واالشتغال بالعرض.
وتفرع عن هذا اخللط :أنك ال ترى هؤالء يدعون َإىل التوحيد بأنواعه الثالثة ،والتحذير من
الرشك األكرب كالطواف حول القبور والذبح لألموات واعتقاد علم األولياء للغيب ،وال تراهم
ُيذرون من أهل البدع َحتَّى بدأ يظهر تساهلهم َ
وَتيعهم مع الرافضة ،أسأل اهلل العافية.
قال املنصوح :أسأل اهلل العافية والسالمة ،فلن يصلح آخر هذه األمة إال بهام صلح به ُ
أوهلا كام
قاله اإلمام مالك.
قال الناصح :أسأل اهلل لنا َ
وهلم اهلداية ،بل إمهاهلم ألمور التوحيد ،والدعوة إليه ،والتحذير
من الرشك ووسائله ،قد يكون طري ًقا من طرق الشيطان اللعني إلرجاع الرشك األكرب جلزيرة
العرب -محاها اهلل -وذلك أنه إذا نشأ جيل ال يسمع الدعوة َإىل التوحيد إال قليالً ،و ُير َّبى عىل فقه
اجلرائد واملمَجالت وكتب املفكرين ،فلن تكون عنده غرية عىل التوحيد ،وال محاسة لهُ ،ث َّم هكذا
يكون الداء هيف اجليل الذي بعدهم أعضل ،فينسى التوحيد والرشك ،فيصيبنا ما أصاب قوم نوح كام
هيف البخاري من قول ابن عباس.
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فتفطنوا ههلذا يا شيب وشباب التوحيد ،وربوا عىل التوحيد أهليكم ،ومن استطعتم من
املسلمني.
قال املنصوح :حلظة ،قد سمعت أحدهم هيف لقاء معه هيف إذاعة ( )MBCيقول :إننا نَحتاج َإىل
كثريا من األخطاء ا َّلتهي
مرجعية علمية ،وأنه َيب عىل العلامء أن يفتحوا َ
أبواِبم للشباب ،وأن ً
يرتكبها الشباب بسبب إمهال العلامء ،وردد مثل هذا القول آخر هيف القناة التلفازية األوىل ،وآخر هيف
الصحف املمَحلية ،فام رأيك هيف ه
قوهلم؟
قال الناصح :ال أظن قوهلم هذا إال من البغي والظلم الذي ال ُيبه اهلل ،وهو من الطعن هيف
أولياء اهلل بغري حق ،وذلك يتضح بهام ييل:
ُ
يرددوهنا قد مي ًام هيف حياة الشيخ عبد العزيز بن باز،
قوهلم" :نحتاج ىإَل مرجعية علمية" .كلمة
َ
والشيخ ابن عثيمني  -ه
رمحهام اهلل -كام تقدم هيف كالم أحدهم ،وهذه ُمغالطة مكشوفة وإال فام هي
َجلنة اإلفتاء؟ ومن هم هيئة كبار العلامء؟ ومن الشيخ العالمة ُحمدث املدينة النبوية عبد املمُحسن
الع َّباد؟ َح َّتى يطالب بهمثل هذه املطالبة.
ه
ه
ورغباهتم صاروا ُُياولون
توجهاهتم
وحقيقة األمر :أن القوم ملََّا ََل م يروا العلامء موافقني َهلم هيف

إسقاطهم ،وزعزعة الثقة هِبم َحتَّى يلتفت الناس إليهم دون هؤالء العلامء ،لكن لريبعوا عىل
أنفسهم ،وليعرفوا قدرها.
ه
ه
الو هع ُل
وأو َهى َق مرنَه َ
رضها م
كناطح صـخرة يـو ًما ليوهنَها فلم َي م
والعجيب :أن أحدهم أخذ يشيد بالشيخ ابن باز  -ه
رمحه اهلل -وأنه يريد مثله ،فسلوه  -إن كان
ينطق -أين هو من كالم اإلمام ابن باز هيف حرب اخلليج ،وفتوى جواز االستعانة بالكفار؟ وأين هو

من كالم ابن باز ملََّا أف َتى بهجواز الصلح مع اليهود؟ وأين هو من كالم أصحابه هيف حياة اإلمامني ابن
باز وابن عثيمني  -ه
رمحهام اهلل -من أنه تبني عدم وجود مرجعية علمية؟
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ُ
أبواُبم للشباب" .هذه مقولة من ال يدري ما يقول؟
قوهلم" :إنه َيب عىل العلامء أن يفتحوا ى
كثريا من علامئنا -السيام من يعمل هيف اإلفتاء كالشيخ
أو من ال يدري ما عليه العلامء؟ وإال فإن ً

الفوزان وعبد العزيز آل الشيخََ -يلسون للتدريس بعد الفجرُ ،ث َّم يبارشون عملهم هيف اإلفتاء َإىل

ظهرا إجابة عىل السائلني باللقاء أو عرب اهلاتفَ ،حتَّى تبلغ مكاملَات السائلني لإلفتاء
الساعة الثانية ً
يوم ًّيا عرب اهلاتف فقط ألفني مكاملَة تقري ًبا ،غري من يأتيهم ويسأهلمُ ،ث َّم بعد املغرب ه
يأت الطالب

للدراسة عليهم ،وبعضهم تكون له دروس بعد العشاء ،غري ما َييبون عليه عرب اهلاتف هيف ه
بيوهتم،

وكتابة املؤلفات واملقدمات للكتب ،والردود عىل املخالفني وهكذا ...فباهلل عليكم أيقول منصف
أبواِبم؟!
بأن هؤالء مقفلون َ

ُ
كثريا من األخطاء ا َّلتهي يرتكبها الشباب بسبب إمهال العلامء" .بعد هذا اجلهد
قوهلم" :إن ً
والعمل الدءوب ،يشكر العلامء بهمثل هذا! ه
وم من َم من؟ من أناس َحمسوبني عىل الدعاة!! أال يعرف
ُ
اإلحس ه
ان إهالَََّ ه
اإل مح َس ُ
هؤالء قوله َ
ان﴾ [الرمحن]60:؟ وأال يعرفون أن حلوم
تعاىلَ ﴿ :ه مل َج َزا ُء ه م َ
العلامء مسمومة؟ هذا كله لو كانوا صادقني هيف دعواهم ،أما وهم ليسوا كذلك ،وأن أخطاء الشباب
جاءت ألسباب كثرية منهاَّ :أهنم تعلقوا بغري علامئهم وربوهم عىل فكر الثورة كبعض هؤالء
الدعاة ،وإن هِمَّا أقطع به أنه لوال العلامء لكانت أخطاء الشباب أضعا ًفا مضاعفة ،لكن اهلل س َّلم
وخ َّفف بهجهود هؤالء العلامء العاملني.
قال املنصوح :اهلل أكرب ،ما أحسن اإلنصاف ،ومعرفة الفضل ألهل الفضل.
قد ذكرت هيف ثنايا كالمك أن هؤالء الدعاة وأتباعهم حاولوا تشويه سمعة الشيخ اجلامي
وإخوانه ،فهل تستطيع أن تربهن عىل ذلك؟
قال الناصح :نعم ،وبسهولة ،فإن من أعظم الرباهني تصورك وغريك التصور املمخطئ عن
هذا الشيخ اجلامي وإخوانه ،وبرهان آخر  -هيف نظري -كاف إلسقاط هؤالء الدعاة وهو أن سامحة
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الشيخ عبد العزيز بن باز  -ه
رمحه اهلل -أصدر بيانًا أذيع هيف اإلذاعات بكف األلسن عن الغيبة،
فاستغل مرىض القلوب هذا البيان وقالوا :إن املراد أهل املدينة ،يعنون :الشيخ ُحم َّمد أمان ،والشيخ
فكذِبم الشيخ هيف برنامج "نور عىل الدرب" وغريه ،وإذا أردت معرفة
ربي ًعا املدخيل وإخوانه،
َ
فإَنم
املزيد عن هذا املوضوع فاسمع رشي ًطا أصدرته تسجيالت منهاج السنة بعنوان" :احذروهم َّ
يكذبون".
قال املنصوح :إن هذا ليشء غريب ،والكذب قدح هيف العدالة ،أسأل اهلل الثبات.
قال الناصح :وقبل أن مأهني حديثي عن الشيخ ُحم َّمد أمان بن عيل اجلامي ألفت نظرك َإىل أمر
لطيف ذي أمهية بالغة وهو :أن كثريا من السذج يقدح هيف الشيخ اجلامي  -ه
رمحه اهلل-؛ ألنه عاب عىل
ً
بعض الدعاة فكر الثورة الذي يدعون إليه ،واآلن بعد ميض سنوات ترك هؤالء الدعاة فكر الثورة،
وأدركوا خطأ استعامله هيف الدعوة َإىل اهلل ،فإذا كان كذلك أفال يستحق هذا الشيخ اجلامي من هؤالء
مؤخرا ،فلامذا ال
الدعاة وأتباعهم الشكر والدعاء؟ ألنه كان يدعوهم َإىل خري ََل م يتفطنوا له إال
ً
يزالون ذا رمني له؟

قال املنصوح :نعم ،ما َل َف َّت النظر إليه حق ،وأنا أستغفر اهلل هِمَّا سلف منري.
قال الناصح :اآلن أنتقل ملناقشة ما أثرته عن اجلامية واحدة واحدة:
غلو هيف احلكام والعلامء :هذه كلمة ُمملة ،وطريقة أهل البدع عند
 -االنتقاد األولَّ :أهنم أهل ٍّ

طعنهم هيف أهل السنة أن يأتوا باأللفاظ املمُجملة لريوج نقدهم وقدحهم ،فهل رأيتهم أطاعوا العلامء
كثريا أن السمع والطاعة هيف غري معصية اهلل كام تقدم بيانه
واألمراء فيام حرم اهلل؟ وهم يرددون ً
مفصالً.
 االنتقاد هأيضا كلمة ُمملةَ ،ف َم هن املراد
ديدهنم جتريح الدعاة واملصلحني :هذه ً
الثاِن :أن َ
بالدعاة واملصلحني :أهم الثوريون واملربون للشباب عىل فكر الثورة والتحزب والتميع مع أهل
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البدع؟! أم أن املراد هِبم الدعاة السائرون عىل طريقة علامئنا الكبار وهي طريقة سلف األمة؟
الواقعَّ :أهنم إنَّام جرحوا النوع األول؛ ألن هؤالء خالفوا َهنج الكتاب والسنة ،ولبسوا عىل
العوام دينهم وربوهم عىل الزهد هيف العلامء الربانيني ،والطعن وسوء الظن بهحكامهم ،وهذا كله
خالف منهج سلف األمة كام تقدم.
ديدهنم ،يفيد أنه ال شغل َهلم إال هذا ،والواقع الذي ليس له من دافع َّأهنم
ُث َّم قولك :إن هذا ُ
ديدهنم بيان خطأ
هم أصحاب الدروس واملؤلفات وهم املشهورون بالعلم والتعليمُ ،ث َّم لو قدر أن َ
املخطئني ،والرد عىل امللبسني؛ لكان هذا من َحماسنهم؛ ألنه من األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
لكنه هيف الشبهات ا َّلتهي َُيفى أمرها عىل الكثري ،وليعلم أن الرد عىل املخطئني بأسامئهم ليس من
الغيبة هيف يشء ،بل هو من النصح لعامة املسلمني ،فقد ذكر العلامء أن رسول اهلل َ ج َّوز بيان حال
زوجا ،فإذا جاز هذا هيف مثل هذه احلالة اخلاصة
مدحا ألجل مصلحة الرضا به ً
قدحا أو ً
اخلاطب ً
نصحا هيف حالة عامة ،وهو النصح للمؤمنني من باب أوىل.
فجوازه
ً
وُيك إن ََل م تسمه متَى يعرفه الناس؟!
وقد قال احلسن البرصي واإلمام أمحد :م
وقال اإلمام أمحد :إذا سكت اجلاهل جلهله ،وأمسك ه
العاَل تقية ،فمتَى تقوم هلل حجة؟
وقال الشاعر:
ه
باملصـائب
مـن الدين كشف العيب عن كل كاذب  ...وعـــن كل بــــدعي أتى
ولــــوال رجـال مؤمنـون َهلــدمـت  ...مـعـاقـل ديـن اهلل مــن كل جـانـب
وقال الناظم:
القــدح ليس بغيبة هيف ستـة متـظلـم ومـعرف وحمـذر
وملظهر فس ًقا ومستفت ومن طلب اإلعانة هيف إزالة منكر
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ومن ذلك قولكَّ " :إَنم يطعنون هِف اجلامعات اإلسالمية كجامعة اإلخوان اَلسلمني
وحتَّى تعرف ذلك البد أن تعرف حال هاتني اجلامعتني.
والتبليغ" .وهذا من َحمامدهمَ ،
* أوالً :مجاعة اإلخوان املسلمني:
مجاعة ال تدعو َإىل توحيد َ
اإلهلية ،والتحذير من الرشك األكرب ،والتحذير من البدع ،بل هي
متلبسة ببدع ُمُ تلفة ،وذلك يتضح بهام ييل:
 -1معرفة حال املؤسس األول ههلذه اجلامعة وهو حسن البنا:
أ -أنه صويف بايع عىل الطريقة احلصافية  ،ويرى شد الرحال َإىل القبور .
( )2

()1

وأهنم
ب -أنه موال لليهود والنصارى بزعم أن الدين اإلسالمي احلنيف ال يعادهيم دينًاَّ ،
إخوان لنا ،وأن عداوتنا مع اليهود عداوة أرض فحسب .
()3

ج -أنه من دعاة القومية العربية .
( )4

د -أنه من دعاة التقريب مع الشيعة .
( )5

هـ -أنه كان ُيرض املوالد وينشد هذا البيت هيف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
هذا احلبيب مع األحباب قد حرضا  ...وسامح الكل فيام قد مىض وجرى
نقله عنه أخوه عبد الرمحن البنا  ،وهذا البيت متضمن للرشك األكرب؛ ألنه ال أحد يسامح فيام مىض
()6

( )1كتابه مذكرات الدعوة والداعية (.)32 ،28-25
( )2مذكرات داعية (ص.)33
( )3كتاب اإلخوان املسلمون أحداث صنعت التاريخ ( ،)409/1وكتاب يف قافلة اإلخوان املسلمني ( ،)262 ،194/1وكتاب
حسن البنا مواقف فَهي الدعوة والرتبية (ص.)163 ،120
( )4كتاب حسن البنا مبادئ وأصول هيف َ
مؤَترات خاصة (ص.)64-63
( )5كتاب موقف علامء املسلمني من الشيعة ،والثورة اإلسالمية (ص )13وما بعدها ،وكتاب ذكريات ال مذكرات (ص.)250-249
( )6انظر كتاب حسن البنا بأقالم تالمذته ومعارصيه (ص )72-71تأليف جابر رزق ،بواسطة كتاب اإلخوان املسلمني هيف
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وجرى إال اهلل سبحانه ،ومع هذا فلست أك رفره؛ ألنه قد يكون جاهالً.
َّ -2أهنا مجاعة نشأت هيف أرض يكثر فيها الرشك األكرب ،فال تراهم ُياربونه وينكرونه ،وكان
املفرتض  -لو كانوا سائرين عىل هدي الرسول  وأصحابه -أن يؤلفوا املؤلفات الكثرية هيف إنكار
الرشك؛ بدل املؤلفات الفكرية املليئة باألخطاء العقدية ،لكن أنَّى َهلم هذا؟ وهم فاقدوه ،وفاقد اليشء ال
يعطيه.
 -3أن اليشء ُيعرف بآثاره ،واألثر الذي خلفته :امتالء السجون بالشباب ،وكثرة االعتقاالت
بسبب فكر الثورة الذي َر َّب مت الشباب عليه.

َّ -4أهنا بنيت عىل أسس منها :القاعدة ا َّل هتي يرددها حسن البنا" :نتعاون فيام اتفقنا عليه ،ويعذر

بعضا فيام اختلفنا فيه".
بعضنا ً
وهذه قاعدة فاسدة معناهاََ :تييع اخلالف مع املبتدعة من الصوفية ،والرافضة ،واملعتزلة ،وغريهم،
وهذا فع ً
ال ما طبقه عمل ًّيا :حسن البنا واإلخوان املسلمون؛ لذا أنكرها علامؤنا األجالء كسامحة الشيخ
عبد العزيز بن باز  ،والشيخ ُحم َّمد بن صالح العثيمني  ،والشيخ ُحم َّمد نارص الدين األ ه
لباِن .
()2

()1

()3

وانظر كتاب "زجر املتهاون برضر قاعدة املعذرة والتعاون" للشيخ محد العثامن ،تقريظ الشيخ
عبد ا مُملحسن العباد ،ومراجعة الشيخ صالح الفوزان ،واسم الكتاب م
اجلديد" :دراسة نقدية لقاعدة
املعذرة والتعاون".
* ثان ًيا :مجاعة التبليغ:
وهي مجاعة ضالة ،وذلك يتضح هبام ييل:
ميزان اإلسالم (ص.)66
( )1مموع الفتاوى (.)58/3
( )2الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات (.)219-218/1
( )3ملة الفرقان الكويتية عدد ( 77ص.)22
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 -1معرفة حال املؤسس :هو ُحم َّمد إلياس بن ُحم َّمد بن إسامعيل الكاندهلوي الديوبندي احلنفي
مذه ًبا ،األشعري املاتريدي عقيدة ،الصويف طريقة ،أخذ البيعة الصوفية عىل يد الشيخ رشيد أمحد
الكنكوهيُ ،ث َّم جددها بعد موت الشيخ رشيد عىل يد الشيخ أمحد السهارنفوري الذي أجازه هيف مبايعة
غريه عىل النهج الصويف املعروف.
ه
لبدايوِن ،ه
ويف املراقبة اجلشتية
وقد كان ُحم َّمد إلياس َيلس هيف اخللوة عند قرب الشيخ نور ُحم َّمد ا
عند قرب قدوس الكنكوهي الذي كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود .اهـ .
()1

وقال الشيخ سيف الرمحن عن ُحم َّمد إلياس :هو احلنفي مذه ًبا ،والصويف مرش ًبا ،قليل البضاعة
العلمية ،غري شهري فيها لكن كان قوي احلامس للدعوة َإىل الدين اإلسالمي  -بل َإىل الدين الصويف-
َ
وإىل املسلك التصويف الطرقي...اهـ .
()2

ه
ويف كالم هؤالء رد عىل أولئك التبليغيني املوجودين هيف جزيرة العرب ،الزاعمني أن ُحم َّمد إلياس
داعية سلفي يدعو َإىل توحيد األلوهية ،ونبذ الرشك باهلل ،فانظر َإىل أي مدى بلغ التالعب بعقول
الناس؟ َ
وإىل أي حد بلغ التدليس والكذب؟
 -2أن هذه اجلامعة ال َهتتم بالدعوة َإىل توحيد َ
اإلهلية -العبادة :-وهي الدعوة ا َّل هتي من أجلها
ُأرسلت الرسل ،و ُأنزلت الكتبُ ،
وخلق الثقالن ،قال َ
اع ُبدُ وا
تعاىلَ ﴿ :و َل َقدم َب َع مثنَا هيف ك رُل ُأ َّمة َّر ُسوالَ ًَ َأ هن م
اإلنس هإالَّ ََ لهيعبدُ ه
وت﴾ [النحل .]36:وقالَ ﴿ :و َما َخ َل مق ُت مه
اجتَنه ُبوا ال َّط ُ
ون﴾
ا ََّ
اغ َ
َمُ
اجل َّن َو ه َ
هلل َو م
ه
وحم َّمد رسول اهلل" ،إال
[الذاريات .]56:وهي وإن ذكرت من
أصوهلا الكلمة الطيبة" :ال إله إال اهللُ ،
َّأهنا من أبعد الناس عنها ،وذلك أن التوحيد الذي يعتنون به هو توحيد الربوبية الذي أقر به كفار قريش

( )1كتاب حقيقة الدعوة إىل اهلل تعاىل (ص.)75
( )2كتاب نظرة عابرة اعتبارية حول مجاعة التبليغ (ص ،)8-7وانظر كتاب مجاعة التبليغ يف شبه القارة اهلندية لألستاذ أيب
أسامة سيد طالب الرمحن (ص.)21-19
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َ
وَل م يدخلهم هيف اإلسالم دون توحيد األلوهية الذي من أجله ُأرسلت الرسل .
والدليل عىل أن هذه اجلامعة ال تعتنهي بتوحيد َ
اإلهلية -العبادة -أدلة أقترص عىل ثالثة ،وهي:
( )1

قبورا ،وكذا بجوار مركزهم الرئيس هيف رائي وند
أ -أن هيف مركزهم الرئيس هيف اهلند والسودان ً
بالباكستان ،ذكر هذا من خربهم وعايشهم َثامن سنوات الشيخ املعروف سعد احلصني .
( )2

ب -أن أكابر املنتسبني إليها عىل عقائد رشكية وبدعية ،ومع ذلك ما زالوا من أكابرهم؛ فهذا يدل
داللة واضحة عىل أن اجلامعة ال تبايل بتوحيد العبادة.
قال األستاذ سيف الرمحن بن أمحد الدهلوي :إن أكابر أهل التبليغ يرابطون عىل القبور،
وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور ،ويقرون هبمسألة حياة الن هَّبي-صىل
اهلل عليه وسلم-وحياة األولياء حياة دنيوية ال برزخية مثلام يقر القبوريون بنفس ا مَملعنَى .اهـ .
وقد نقل الشيخ محود التوَيري  -ه
رمحه اهلل -شهادة سبعة أشخاص مع تواقيعهم أن هذه اجلامعة
( )3

عندها كفريات وبدع .
( )4

ج -أنك إذا جالست أفراد هذه اجلامعة رأيت تفسريهم للكلمة الطيبة هبام يتعلق بتوحيد الربوبية
( )1انظر كتاب الصفات الست عند مجاعة التبليغ (ص ،)28-22القول البليغ (ص ،)205 ،8كتاب مجاعة التبليغ يف شبه القارة
اهلندية (ص ،)22وكتاب وقفات مع مجاعة التبليغ (ص.)17
علام أن
( )2كتاب حقيقة الدعوة (ص ،)78-77وانظر القول البليغ (ص ،)12وانظر كتاب الصفات الست (صً ،)81
الشيخ سعدً ا احلصني هِمن زكاه أهل العلم ،قال فيه الشيخ صالح الفوزان :فضيلة أخينا العالمة الشيخ سعد بن عبد
ه
علام ناف ًعا وعم ً
صاحلا ،فقد كشف زيف هذه اجلامعات عن علم هِبا وخربة بأهدافها
ال
ً
الرمحن احلصني حفظه اهلل ،وزاده ً
ومقاصدها ،وذلك هيف كتابه القيم الذي بني أيدينا بعنوان "حقيقة الدعوة َإىل اهلل َ
تعاىل وما اختصت به جزيرة العرب
وتقويم مناهج الدعوات اإلسالمية الوافدة إليها".اهـ .من مقدمة الكتاب (ص.)4
(( )3ص )47كتاب نظرة عابرة اعتبارية حول اجلامعة التبليغية ،بواسطة القول البليغ (ص ،)12وانظر القول البليغ (ص-12
.)14
( )4القول البليغ (ص ،)190-187وكذلك نق ل أبو أسامة صاحب كتاب مجاعة التبليغ شهادات عن مجاعة ،راجعها
(ص.)452-445
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دون األلوهية .فجرب جتد  -محاك اهلل -وإن كون هذه اجلامعة ال َهتتم بالتوحيد كاف هيف إسقاطهم عند
املوحدين السائرين عىل طريقة النبيني واملرسلني؛ ذلك ألن دعوة األنبياء واملرسلني هي الدعوة َإىل
إفراد اهلل سبحانه بالعبادة دون أحد سواه ،فمن خالفهم هيف الدعوة فليس من أتباعهم الناجني.
د -أن هذه اجلامعة أعدت ألتباعها من العجم كتاب" :تبليغي نصاب" وفيه  -كام ه
سيأت-
الرصُية َإىل طلب الشفاعة من رسول اهلل  ،وهذا  -كام يقرر علامؤنا -رشك أكرب ُحمبط
الدعوة
مَ
للعمل ُ
وُمرج من امللة ،فبإعدادهم ههلذا الكتاب واحلث عليه ،بل وتوزيعه ،تكون مجاعة التبليغ قد
بأهنا ليست مهملة لدعوة التوحيد فحسب ،بل هي داعية رشك ،نسأل اهلل السالمة.
أدانت َّ
 -3أن هذه اجلامعة قد انغمست هيف البدع املختلفة فهم يبايعون العجم ومن يثقون به من العرب
عىل الطرق الصوفية املبتدعة األربعة :اجلشتية ،والنقشبندية ،والقادرية ،والسهروردية . 1
( )

كتاِبم املعد ألتباعهم من العجم "تبليغي نصاب" فيه من البدع الكثرية املهلكة منها:
وكذلك ُ
أ -احلث عىل السفر َإىل املدينة النبوية بقصد زيارة قرب الرسول  بعد احلج بدليل ":من حج
ه
فلم ه
جفاِّن" .وهذا الفعل بدعة واحلديث موضوع.
يزرِّن فقد
ب -احلث عىل التوجه لقربه  بالدعاء ه
اآلت" :يا رسول اهلل ،أسألك الشفاعة".
ج -صفة السالم عىل العمرين هأيب بكر وعمر" :جئناكام نتوسل بكام ىإَل رسول اهلل  ليشفع
لنا ويدعو لنا ربنا".
د -فيه أن النَّبهي-صىل اهلل عليه وسلم-أخرج يده من قربه ليتمكن الشيخ أمحد الرفاعي " هيف
القرن السادس اهلجري" من تقبيلها عىل مرأى من تسعني ألف مسلم ،فيا سبحان اهلل َإىل هذه
الدرجة التالعب بعقول الناس واألصحاب ،أليس من بينهم رجل رشيد؟!
( )1ذكر هذا الشيخ سعد احلصني هيف رسالته املتضمنة نصيحة لرئيس مجاعة التبليغ حال ًيا ،انظرها مذيلة يف كتايب ابن تيمية
ومجاعة التبليغ ،وانظر القول البليغ (ص.)137 ،209 ،9-7
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هـ -فيه أن الكعبة تذهب َإىل بعض الصاحلني هيف أماكنهم  .فحث اجلامعة عىل كتاب "تبليغي
( )1

نصاب" تكون مجاعة التبليغ داعية َإىل البدع املوبقة.
 -4ال هيتم التبليغيون بالعلم ،وليس عندهم هيف مناهجهم العلم بهمعناه احلق  -معرفة أحكام
الرشع بأدلته -والدراسة عىل العلامء ،فهم مفرطون هيف رشط العبادة ه
الثاِن ،وهو املتابعة لرسول اهلل
.)2(
فيا سبحان اهلل إذا ََل م يكن عندهم علم َ
فإىل أي يشء يدعون؟! وهل فاقد اليشء يعطيه؟!
ودعوة األنبياء دعوة عىل علم ،قال َ
تعاىلُ ﴿ :ق مل َه هذ هه َسبه هييل َأ مد ُعو إه َىل اهللَّه َع َىل َب هص َرية َأنَا َو َم هن
ا َّت َب َعنهي[ ﴾...يوسف .]108:فألجل عدم اهتاممهم بالعلم وقعوا هيف بدع كثرية هيف باب العبادات -
زيادة عىل ما سبق ذكره من البدع. -
( )3

فإذا تقرر هذا واستقر فهذه اجلامعة تدعو َإىل الرشك األكرب بتوزيعها كتاب "تبليغي نصاب"
الذي فيه :توجه َإىل قرب رسول اهلل  بالدعاء ه
اآلت" :يا رسول اهلل ،أسألك الشفاعة" ،فلو ََل م يكن
عند التبليغيني إال هذا لوجب الرباءة منهم ،والتحذير من توجههم ليل َهنار محاية للتوحيد هِمَّا ينافيه،
فقد قرر علامؤنا أن هذا الدعاء رشك أكرب  -والعياذ باهلل.-
فإن قيل :هذا هيف حق التبليغيني خارج السعودية ،أما من داخلها فليسوا كذلك.
فالرد من أوجه:
 -1أن هؤالء التبليغيني اهلنود ونَحوهم مبتدعة  -عىل أقل األحوال -فالواجب الرباءة منهم،
والتحذير من سلوك طريقهم ال االنتساب إليهم والدفاع عنهم ،كام هو حال التبليغيني املوجودين
( )1راجع كتاب حقيقة الدعوة إىل اهلل تعاىل (ص ،)82وكتاب الصفات الست (ص ،)59-51 ،40 ،25وكتاب وقفات
مع مجاعة التبليغ (ص ،)65والقول البليغ (ص.)200
( )2انظر كتاب مجاعة التبليغ (ص ،)48وقفات مع مجاعة التبليغ (ص.)199 ،29 ،22
( )3راجع كتاب الصفات الست (ص.)63-60 ،35-31
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هيف جزيرة العرب.
قال الشيخ َمحود التوَيري :وأما قول السائل :هل أنصحه باخلروج مع التبليغيني هيف داخل
البالد  -أي :البالد السعودية -أو هيف خارجها أم ال؟
فجوابه أن أقول :رإِن أنصح السائل وأنصح غريه من الذين ُيرصون عىل سالمة دينهم من
أدناس الرشك والغلو والبدع واخلرافات أالَّ ينضموا َإىل التبليغيني ،وال َُيرجوا معهم أبدً ا ،وسواء
كان ذلك هيف البالد السعودية أو هيف خارجها؛ ألن أهون ما يقال هيف التبليغيني َّأهنم أهل بدعة وضاللة
وجهالة هيف عقائدهم ه
ويف سلوكهم ،ومن كانوا هِبذه الصفة الذميمة؛ فال شك أن السالمة هيف ُمانبتهم
والبعد عنهم.
ُث َّم قال :وقد كان السلف الصالح ُيذرون من أهل البدع ،ويبالغون هيف التحذير منهم،

ه
ومعاداهتم وبغضهم
وينهون عن ُمالستهم ومصاحبتهم وسامع كالمهم ويأمرون بهمجانبتهم
وهجرهم.
ه
وَيانبون أهل
قال الشيخ إسامعيل بن عبد الرمحن
الصابوِن هيف "عقيدة أهل السنة واجلامعة"ُ :
البدع والضالالت ،ويعادون أصحاب األهواء واجلهاالت ،ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا هِف
ادلوَنم
يصحبوَنم وال يسمعون كالمهم وال َُي
َيبوَنم وال
الدين ما ليس منه ،وال
السوَنم وال َُي ى
ى
ى
ى
هِف الدين وال يناظروَنم ،ويرون صون ه
آذاَنم عن سامع أباطيلهم ا َّلتهي إذا مرت باآلذان ووقرت هِف
ى
القلوب؛ رضت وجرت إليها الوساوس واخلطرات الفاسدة .اهـ.
ه
ه
وإذالِلم
الصابوِن" :واتفقوا مع ذلك عىل القول بقهر أهل البدع
قال اإلمام إسامعيل
ه
ومعارشِتم ،والتقرب ىإَل اهلل
وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم ،والتباعد منهم ومن مصاحبتهم
ه
ومهاجرِتم" .اهـ .
بهمجانبتهم
( )1

( )1القول البليغ (ص.)32-30
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 -2أن هؤالء التبليغيني املنتسبني للعقيدة السلفية متشبهون بأولئك املبتدعة هيف الدعوة َإىل
اهلل ،وقد ثبت عند اإلمام أمحد ،ه
وأيب داود عن ابن عمر أن رسول اهلل  قال " :من تشبه بقوم فهو
عم َمه طائفة من أهل العلم َحتَّى عىل الفساق
منهم " .وهذا نص عام يشمل َحتَّى املبتدعة ،وقد َّ
فكيف بهمن هم أشد وأضل؟ املبتدعة .
َّ -3أهنم وإن سلموا هِمَّا عندهم من الرشكيات إال َّأهنم ََل م يسلموا من األمور األخرى البدعية
()1

شأهنم
كثريا منهم جهال ليس َهلم عناية بعلم ،بل ُ
والدعوة بجهل ،ومن املشاهد لكل ذي بصرية أن ً
هيف املمَجالس حكاية القصص -ا َّلتهي اهلل أعلم بصحتها -واألمثال ،وهذا من املشهور املعروف
ه
أمورا مذمومة من الوقوع
عنهم ،فهو غني عن الربهان والتدليل ،وجهلهم هذا بالرشع َس َّبب َهلم ً
هيف البدع ،وتناقل األحاديث الضعيفة ،بل ونسبة بعض األقوال َإىل رسول اهلل  ظنًّا منهم َّأهنا من
ومالسة أصحاب املنكرات حال تلبسهم باملنكر ،وعدم اإلنكار عليهم .
كالمه ُ ،
( )2

َّ -4أهنم وقعوا فيام وقع فيه تبليغ ُّيو اهلند وباكستان من اخلروج باجلهال للدعوة َإىل اهلل ،وقد
سبق أن هذا من البدع ،وأن فاقد اليشء ال يعطيه.
َّ -5أهنم سائرون عىل طريقة تؤدي َإىل تقسيم املسلمني وجعلهم أحزا ًبا وشي ًعا ،وذلك َّأهنم
تسموا باسم جديد ُحمدث جعلهم متميزين به عن باقي املسلمني السائرين عىل طريقة السلف
املاضني ،ومعلوم كم ههلذا من األثر هيف تفريق املسلمني ،وإشعال اخلصومة بينهم فصاروا يسمون
أصحاِبم أحبا ًبا ودروسهم بيانًا ،ومن املتقرر هيف الرشع أن ما أدى َإىل تفريق املسلمني وجعلهم
َ
تعاىلَ ﴿ :والَََ َتكُونُوا هم َن املمُ م ه
أحزا ًبا ُحمرم ،قال َ
ني .هم َن ا َّل هذي َن َف َّر ُقوا هدين َُهم َوكَانُوا هش َي ًعا ك ُّلََُّ هح مزب
رشكه َ
ه
ه
والصنعاِن والنووي ،إذ حرم الرضب بالصفاقتني؛ ألنه تش ُّبه باملخنثني .راجع روضة الطالبني
القرطبي
( )1ومن أولئك العلامء:
( ،)206/8وسبل السالم ( ،)238/4وكتاب التشبه املنهي عنه (ص.)69
( )2القول البليغ (.)275 ،15-13

66

به َام َلدَ مهيه مم َف هر ُح َ
ون﴾ [الروم .]32-31:وقال َ
تعاىلَ ﴿ :وا معت هَص ُموا به َح مب هل اهللَّه َمجهي ًعا َوالَََ َت َف َّر ُقوا﴾ [آل
عمران.]103:
قال الشيخ ُحم َّمد بن صالح العثيمني :ليس هيف الكتاب وال السنة ما يبيح تعدد اجلامعات
واألحزاب ،بل هيف الكتاب والسنة ما يذم ذلك .اهـ.
ُث َّم َب َّني خطأ قول القائل :ال ُيمكن للدعوة أن تقوى وتنترش إال إذا كانت حتت حزب .
وقال سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز  -ه
رمحه اهلل :-فالواجب عىل علامء اَلسلمني توضيح
َ
رسمه اهلل لعباده،
احلقيقة ،ومناقشة كل مجاعة ،أو مجعية ،ونصح اجلميع بأن يسريوا هِف اخلط الذي ى
( )1

ودعا إليه نبينا ُِم َّمد -صىل اهلل عليه وسلم -ومن َتاوز هذا أو استمر هِف عناده َلصالهح شخصية ،أو
َلهقاصد ال يعلمها إال اهلل ،فإن الواجب التشهري به ،والتحذير منه ،هِمن عرف احلقيقة ،ىحتَّى يتجنب
وحتَّى ال يدخل معهم من ال يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويرصفوه عن الطريق
الناس طريقهم ،ى
ه
ه
رصاطهي ُم ْست هىق ًيام ىفا َّتبه ُعو ُه ىوالىِى ىت َّتبه ُعوا
اَلستقيم الذي أمرنا اهلل باتباعه ِف قوله  -جل وعال ﴿ :-ىو ىأ َّن ىه ىذا ى
ون﴾ [األنعام.]153:
الس ُب ىل ىف ىت ىف َّر ىق بهك ُْم ىعن ىسبهيله هه ىذلهك ُْم ىو َّصاكُم به هه ىل ىع َّلك ُْم ىت َّت ُق ى
ُّ
ه
وِمَّا ال شك فيه :أن كثرة الفرق واجلامعات هِف اَلُْجتمع اإلسالمي هِمَّا َيرص عليه الشيطان

ووحدِتم ،وإدراكهم اخلطر الذي
أوالً ،وأعداء اإلسالم من اإلنس ثان ًيا؛ ألن اتفاق كلمة اَلسلمني،
ى
عقيدِتم ،ىَيعلهم ينشطون َلهكافحة ذلك ،والعمل هِف ىصف واحد من أجل
ُيددهم ،ويستهدف
ى
ه
وإخواَنم ،وهذا مسلك ال يرضاه األعداء من
مصلحة اَلسلمني ،ودرء اخلطر عن دينهم ،وبالدهم
اإلنس واجلن .اهـ .
( )2

( )1كتاب الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات (ص ،)155 ،154وراجع -فض ً
أمرا -كتاب حكم االنتامء فإنه من
ال ال ً
خرية ما كتب يف هذا الباب.
( )2مموع فتاوى ابن باز (.)203/5
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ه
كثريا من هذه الفتاوى هيف كتاب "اإلمام ابن تيمية
وللعلامء الكبار فتاوى يف هذه اجلامعة جتد ً

ومجاعة التبليغ" .ومن أحسن الكتب املؤلفة هيف الباب كتاب "القول البليغ هيف مجاعة التبليغ" لإلمام
املمُجاهد الشيخ محود بن عبد اهلل التوَيري  -ه
رمحه اهلل.-
االنتقاد الثالث :أ َّهنم ال يرون اجلهاد.
وهذه لفظة ُمملة البد فيها من تفصيل عىل نحو ما تقدم ،فال يستطيع أحد أن يثبت عن أحد
هؤالء َّأهنم أنكروا رشعية اجلهاد ،والبينة عىل املدعي ،واهلل حسيب ر
عام فاه به؛
كل امرئ ،وسائله َّ
فل ُيعد لكل سؤال جوا ًبا.
االنتقاد الرابع :أن بعضهم يدعو عىل أسامة بن الدن.
واجلواب :اعلم أخي أن أول من قدح هيف أسامة بن الدن َسامحة اإلمام عبد العزيز ابن عبد اهلل
بن باز  -ه
رمحه اهلل.-
فقال  -ه
رمحه اهلل :-ونصيحتهي للمسعري ،والفقيه ،وابن الدن ،ومجيع من يسلك سبيلهم أن
َيدَ عوا هذه الطريق الوخيم ،وأن يتقوا اهلل ،وُيذروا نقمته وغضبه ،وأن يعودوا َإىل رشدهم ،وأن
يتوبوا َإىل اهلل هِمَّا سلف منهم...اهـ .
( )1

وكان ينبغي عليك قبل استنكار القدح هيف ابن الدن أن تسأل ملاذا قدحوا فيه؟ إن ألسامة بن
الدن كاملدعو ُحم َّمد املسعري أورا ًقا يرسلها بالفاكسات فيها َهتييج للشعب السعودي عىل حكومته،
وهتويلهاُ ،ث َّم هو قد انتهج َهنج التكفرييني َحتَّى إنه قال بعد رضبة "11
وإظهار معايب احلكام َ
سبتمرب" :انقسم الناس ىإَل فسطاطني :فسطاط إ ْيامن ال نفاق فيه ،وفسطاط نفاق ال إ ْيامن فيه.
ه
وِبذه الكلمة ك َّفر حكام الدول اإلسالمية وعلامءنا كالشيخ عبد العزيز آل الشيخ ،والشيخ
صالح اللحيدان وغريه هِمن ََل م يقروا عملية تفجريات " 11سبتمرب".
( )1ملة البحوث اإلسالمية ( ،)14/50ومموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز (.)100/9
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ه
رصُيه األخري هيف شهر ذي احلجة من هذا العام 1423هـ رصح بتكفري مجيع حكام
ويف ت م
العرب ه
ويف مقدمهم األمري عبد اهلل ،وقال :ال فرق بني كرزاي أفغانستان وكرزاي الرياض  -يعنهي:
ه
وأهنم علامء السلطان ،ووصف فتاواهم هيف
امللك عبد العزيز رمحه اهلل ،-ووصف علامءنا باملداهنةَّ ،
ه
إخواهنم العلامء
بأهنا فتوى مداهنة ،فالشيخ ابن باز ،وابن عثيمني وبقية
حرب اخلليج ضد العراق َّ
 عنده -مداهنون ،أسأل اهلل أن يعامله بهام هو أهله.ُث َّم ال تسأل كم جنت حتدياته وعملياته التفجريية من دمار عىل املسلمني هيف أرض أفغانستان،
وسفك من دم ،وكم ُأزهقت من أنفس ،وكم تقطعت من
فال يعلم إال اهلل كم ُهتك من عرضُ ،
أشالء ،وكم ُشوهت من أبدان ،وكم ُهدمت من دور عىل أهلها وهم أحياء ،كل هذا نتيجة احلامسة
غري املنضبطة وغري املقرونة بالعلم الرشعي ،فهل بعد هذا ُيالم من ُُياربه ،وُيارب أمثاله هِمن
ُيملون الفكر التهوري املراهق؟ وهل بعد هذا يالم من جاهد باحلجة والبيان ما عليه أصحاب
وِمتلكات املسلمني؟
هذا التوجه من ضالالت محاية لدماء وأعراض ُ
وما هذه التفجريات واالختطافات ا َّلتهي تعيشها رياض نَجد إال َثمرة هلذا التوجه املشني،
عجل اهلل بالقضاء عليه.
َّ
قال املنصوح :انتظر أخي ،أليس الشيخ العالمة ُحم َّمد بن صالح العثيمني قد أثنَى وزكى ابن
الدن؟
قال الناصح :ليس الشيخ ابن عثيمني  -ه
رمحه اهلل -وحده الذي أثنَى عىل ابن الدن ،بل َحتَّى
العلامء اآلخرين؛ لكن هذا قبل أن يظهر فكره التكفريي الثوري للعلامء والسالطني ،وذلك ملَا كان
ه
األفغاِن األول.
ديدنه اجلهاد أيام اجلهاد
أما وقد صار حاله كام ترى ،فإن العلامء يذمونه ،وال يوافقونه ،وال يستطيع أصحاب ابن الدن
املدلسون أن يأتوا بكلامت عن الشيخ ابن عثيمني هيف تزكية ابن الدن بعد ظهور فكره املفسد ،وتزكية
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الشيخ ابن عثيمني قد ميمة ملَا ألقى ابن الدن ُحمارضة هيف القصيم ،وهذا بالطبع قبل إظهار عدائه ههلذه
الدولة؛ لذا كانت ُحمارضته فيها.
قال املنصوح :هل معنَى كالمك أنك تك رفر أسامة بن الدن؟
قال الناصح :أبرأ َإىل اهلل من تكفريه ،وال تالزم بني تكفريه وكونه مفسدً ا.
االنتقاد اخلامسَّ :أهنم ليسوا أصحاب دعوة؛ ألنه ليس عندهم أناشيد وال ََتثيل.
كوهنم ليسوا أصحاب دعوة ،هذه لفظة ُمملة :أتريد عىل طريقتكم من الدعوة
اجلوابُ :
اجتناِبا،
باألناشيد والتمثيل ا َّلتهي حرمها كثري من العلامء ،وأقل ما فيها َّأهنا من الشبهات ا َّلتهي َُيسن
ُ
كام قال رسول اهلل  ":من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه " .فنعم ،هم ليسوا أصحاب
دعوة عىل هذه الطريقة ،بل طريقتهم هي طريقة رسول اهلل  بتعليم الناس احلرام واحلالل هيف
وجتمعات الناس ،ووعظهم َ
الدروس َ
وختويفهم من النار ،وتذكريهم باجلنةُ ،ث َّم إن رسول اهلل 
ََل م يتخذ األناشيد والتمثيل وسيلة يدعو هِبا ،فهل معنَى هذا أنه ليس داعية ؟!

كثريا من الناس اهتدوا هِبذه الوسائل ،ولو سلمت هِبذا جدالً ،فإن الغاية ال
وقد ذكرت أن ً

خريا ملَا تركها رسول اهلل  وأصحابه.
تربر الوسيلة ،ولو كانت هذه الوسائل ً
االنتقاد السادسَّ :أهنم َف َّرقوا الشباب ،وجعلوا بعضهم يطعن هيف بعض.

وهنيهم عام يسريون عليه من طرائق
واجلواب :هذه ً
أيضا كلمة ُمملة ،فإن أمر الناس باخلري َ
ضالة ُُمالفة ههلدي سلف األمة ،ليس تفري ًقا ،بل هو مجع الناس وردهم َملها عليه السلف الصالح،
وذلك مثل أن ُيرج داعية مصلح هيف أرض تكثر فيها البدعة فيدعوهم َإىل التوحيد والسنة ،ويتفرق
الناس بعد ذلك َإىل فريقني :فريق مستجيب ،وآخر معرض عنيد ،فإن هذا الداعية ال ُيذم ،و ُيعاب
عليه تفريقه للناس ،وإنَّام الذي ُيذم و ُيعاب من ََل م يستجب للحق ،ومثل هذا قل فيام نَحن بصدده.
االنتقاد السابعَّ :أهنم مباحث وعمالء للدولة.
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أيضا كلمة ُمملة ،إن أردت هِبا َّأهنم معينون دولتهم  -دولة التوحيد -عىل ما فيه حفظها
هذه ً
من رشور أهل الرش ،سواء كانوا من الداخل أو اخلارج ،فهذا خري وعمل صالح ،ومن التعاون عىل
الرب والتقوى ،وهو صنع العلامء كالشيخ ابن باز  -ه
رمحه اهلل -وإن أردت َّأهنم يعينون الدولة عىل ما
ال يريض اهلل ،فاتق اهلل ،واعلم أن الكالم هيف أعراض عامة الناس بال بينة كبرية ،فقد أخرج اإلمام
أمحد ،وأبو داود عن ابن عمر أنه قال ":من قال هِف مؤمن ما ليس فيه؛ أسكنه اهلل ردغة اخلبال ىحتَّى
ىُيرج هِمَّا قال ".
وردغة اخلبال :هي عصارة أهل النار.
ومن لطيف ما قرأت ما ذكر الشيخ عبد السالم بن برجس  -رمحه اهلل -هيف كتابه "قطع املراء
هيف حكم الدخول عىل األمراء":
آثارا عن السلف هِف ذلك منها :عبد اَللك بن إبراهيم اجلدي -الثقة اَلأمون-
" ُث َّم ذكر اخلطيب ً
مبادرا ،فقلت :مه يا أبا بسطام ،فأراِّن طينة هِف يده ،وقال :أستعدي عىل
قال :رأيت شعبة مغض ًبا
ً
جعفر بن الزبري ،يكذب عىل رسول اهلل  ،وعن الشافعي قال :لوال شعبة ما ُعرف احلديث
بالعراق ،كان ىَييء إَل الرجل فيقول :ال َُتدث ،وإال استعديت عليك السلطان ،وعن عبد الرمحن
بن مهدي قال :استعديت عىل عيسى بن ميمون هِف هذه األحاديث التهي َُيدثها عن القاسم ،فقال:
ال أعود .اهـ .ما ذكره اخلطيب  -رمحه اهلل تعاىل.-
وقد ذكر ابن مجاعة  -رمحه اهلل تعاىل -حقوق ويل األمر ،فذكر منها:
احلق السادس :حتذيره من عدو يقصده بسوء ،وحاسد يرومه بأذى ،أو خارجي َُياف عليه
منه ،ومن كل يشء ُياف عليه منه عىل اختالف أنواع ذلك وأجناسه ،فإن ذلك من آكد حقوقه
وأوجبها.
احلق السابع :إعالمه بسرية عامله الذين هو مطالب هِبم ،مشغول الذمة بسببهم؛ لينظر لنفسه
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هيف خالص ذمته ،ولألمة هيف مصالح ملكه ورعيته...
َإىل أن قال :احلق العارش :الذب عنه بالقول والفعل وباَلال والنفس واألهل هِف الظاهر والباطن
والرس والعالنية اهـ .من "َترير األحكام".
ه
متعاَل خرج عن سبيلهم ،وأضل الناس
فهذا ما قاله علامء اإلسالم وأئمته ،فليبك عىل نفسه
بهمحض خياالت أو هواء ،ال يركن إليها إال شقي ،فاللهم سلم سلم" .اهـ .
( )1

االنتقاد الثامنَّ :أهنم يردون عىل سيد قطب.
سب
وا ميم اهلل إن ردهم عىل سيد قطب من حماسنهم ،فإنه اجلامع ألخطاء عقدية شتَّى من ٍّ

ملهوسى  والصحابة الكرام ،وتكفري للمجتمعات وتأويل لكثري من الصفات عىل طريقة أهل
أوهلم َحممود شاكر  -ه
البدع والضالل ،وقد توارد الرد عليه أكثر من عرشين عاملًها ومفكرا من ه
رمحه
ً
اهلل -هيف سبه للصحابة ،وجرت بينه وبني سيد ردودُ ،ث َّم بعد ذلك رد عليه الشيخ احلافظ عبد اهلل

الدويش  -ه
رمحه اهلل -هيف كتابه "املورد الزالل" ،والشيخ ربيع بن هادي املدخيل هيف عدة كتب.

ومن العلامء الرادين عليه سامحة شيخنا عبد العزيز بن باز ،وشيخنا ُحم َّمد بن صالح العثيمني،
األلباِن  -ه
ه
ه
بأصواهتم
رمحهم اهلل -وشيخنا صالح الفوزان ،كام جتد ذلك
وشيخنا ُحم َّمد نارص الدين
ه
السناِن بعنوان:
هيف رشيط "أقوال العلامء هيف مؤلفات سيد قطب" ،وانظر كتا ًبا ناف ًعا للشيخ عصام
"براءة علامء األمة من تزكية أهل البدعة واملذمة" ،وهو خاص هيف الرد عىل سيد قطب ،وقد قرأه
الشيخ ُحم َّمد بن صالح العثيمني وو َّقع عىل كالمه ،وقرأه وعلق عليه الشيخ صالح الفوزان ،فال
أظن أحدً ا ُيعذر هيف دفاعه عن سيد قطب بعد بيان العلامء لضالالته إال من ََل م يكن عاملًها بكالمهم.
وإليك شي ًئا من كالمه السيئ لتكن موقنًا فساده وحسن صنيع الرادين عليه:

( )1ص(.)106
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 -1قال هيف موسى  :لنأخذ موسى إنه نَموذج للزعيم املندفع العصبهي املزاج .اهـ .
( )1

 -2قال هيف معاوية بن هأيب سفيان وعمرو بن العاص :وحني يركن معاوية وزميله عمرو َإىل
الكذب والغش واخلديعة والنفاق والرشوة ورشاء الذمم ،ال َيملك عيل أن يتدىل َإىل هذا الدرك
األسفل .اهـ .
( )2

 -3قال هيف تكفري املمُجتمعات اإلسالمية :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 ههلؤالء العباد
وَل م تعد توحد اهللُ ،
خصائص األلوهيةَ ،
وختلص له الوالء ..البرشية بهجملتها بهام فيها أولئك الذين
يرددون عىل املآذن هيف مشارق األرض ومغ ه
ارِبا كلامت "ال إله إال اهلل" بال مدلول وال واقع..

ألهنم ارتدوا َإىل عبادة العباد من بعد ما تبني َهلم اهلدى
وهؤالء أثقل إ مث ًام وأشد عذا ًبا يوم القيامة؛ َّ
ومن بعد أن كانوا هيف دين اهلل! اهـ .
( )3

 -4قال هيف عدم إنكار الكفر واملعايص كرشب اخلمر :وإن اإلنسان لريثى أحيانًا ويعجب
ألناس طيبني ،ينفقون جهدهم هيف األمر باملعروف والنهي عن املنكر هيف الفروع ،بينام األصل الذي
تقوم عليه حياة املمُجتمع املسلم ويقوم عليه األمر باملعروف والنهي عن املنكر مقطوع!
ُث َّم قال :وما غناء أن تنهى الناس عن سب الدين هيف ُمتمع ال يعرتف بسلطان اهلل ،وال ُيعبد فيه
اهلل ،إنَّام يتخذ أربا ًبا من دونه ،ينمزلون له رشيعته وقانونه ونظامه وأوضاعه ،وقيمه وموازينه،
( )1التصوير الفنري هيف القرآن (ص.)152
( )2كتب وشخصيات (ص.)242
( )3هيف ظالل القرآن (.)1057/2
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والساب واملسبوب كالمها ليس هيف دين اهلل.
ُث َّم قال :إن األمر أكرب وأوسع وأعمق هِم َّا ينفق فيه هؤالء الطيبون جهدهم وطاقتهم
واهتاممهم ..إنه هيف هذه املرحلة ليس أمر تتبع الفرعيات مهام تكن ضخمة ،ولو كانت هي حدود
اهلل ،فحدود اهلل تقوم ابتدا ًء عىل االعرتاف بهحاكمية اهلل دون سواه ،فإذا ََل م يصبح حقيقة واقعة تتمثل

هيف اعتبار رشيعة اهلل هي املصدر الوحيد للترشيع ،واعتبار ربوبية اهلل وقوامته هي املصدر الوحيد

للسلطة ..فكل جهد هيف الفروع ضائع ،وكل ُحماولة هيف الفروع عبث ،واملنكر األكرب أحق باجلهد
واملمُحاولة من سائر املنكرات .اهـ .
كثريا هِمن تبنوا هذا املنهج انتكسوا.
االنتقاد التاسع :أن ً
( )1

وهذه دعوى حتتاج َإىل إثبات ،وكون مخسة أو عرشة (انتكسوا) -عىل حد تعبريك -ليس دلي ً
ال
كاف ًيا عىل أن السبب وجود هذا املنهج وإال فإن عرشات من الشباب الناشئني عىل املنهج الثوري قد
ألهنم كانوا ناشئني عىل احلامسة ،وقد
انتكسوا ،السيام بعد أن أوقف العلامء رءوسهم الثوريني؛ َّ
توقفت احلامسة ُ ،ث َّم لو قدر أنه بسبب هذه الدعوة انتكس كثري ،فليس هذا دلي ً
ال عىل سوء هذه
الدعوة ،بل السبب َّأهنم كانوا متبنني دعوة غري صحيحة ،فلام جاءت هذه الدعوة املباركة وبينت
فساد الدعوة ا َّلتهي كانوا عليها اتضح َهلم األمر وانتكسوا ردة فعل ملها كانوا عليه من قبل.
قال املنصوح :إن سيد قطب تراجع ،فلامذا تعيب عليه وقد تراجع؟
خريا -أين تراجع؟
قال الناصح :أحسنت -جزاك اهلل ً
قال املنصوح :هكذا سمعت.
ودوهنم خرط
قال الناصح :هذا ما يردده كثريون ،وكلام طالبتهم بإثباته ما استطاعوا ،بل
َ
القتاد؛ ألن ما نقلته عن سيد قطب إنَّام أثبته من الطبعة املعتمدة دون غريها.
( )1هيف ظالل القرآن (.)951 ،950/2
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االنتقاد العارش :قولكَّ :إهنم ُيذرون من حلقات حتفيظ القرآن ،فهذا ُِبتان وكذب له قرنان،
فكيف ُيذرون هِمَّا يقوم به سلف هذه األمة؟! أم كيف ُيذرون هِمَّا فيه حفظ كالم اهلل؟! وإنَّام
ه
كثريا
حتذيرهم من بعض احللقات ا َّلتي يقوم عليه ذوو املناهج الفاسدة ال لذات احللقات؛ لذا ترى ً
من السلفيني مرشفني عىل حلقات أو يدرسون أبناءهم فيها ،فالبد من التفصيل وترك اإلمجاالت.
قال املنصوح :ملاذا ال تعاملون سيد قطب معاملة بقية العلامء الذين وقعوا هيف أخطاء عقدية
كالنووي واحلافظ ابن حجر.
قال الناصح :الفرق بينهام من أوجه:
 -1أن النووي واحلافظ ابن حجر علامء ُمتهدون ما بني أجر أو أجرين ،وسيد قطب ليس
عاملًها وليس من أهل االجتهاد فال سواء.
 -2أن كتب النووي واحلافظ ابن حجر ال يطالعها هيف الغالب إال العلامء وطالب العلم
كثريا من علامئنا
بهخالف كتب سيد قطب ،فإنه ال يطالعها إال العوام من الشباب ونحوهم ،بل إن ً
ََل م يعرف كتبه.

ب األنبياء والصحابة ،وانظر
 -3أن لدى سيد قطب أخطاء ََل م يقل هِبا َحتَّى األشاعرة من َس ر

كتاب" :مطاعن سيد قطب هيف أصحاب رسول اهلل  "للشيخ املمُجاهد ربيع بن هادي املدخيل -
حفظه اهلل.-
علام ال يستغنهي عنه أهل العلم ،بهخالف كتب سيد
 -4أن هيف كتب النووي واحلافظ ابن حجر ً
قطب ،فليس فيها  -هيف الغالب -ما ُيتاج إليه أهل العلم.
يريب الشباب عىل التكفري فقد َك َّفر املمُجتمعات اإلسالمية هيف
 -5أن هيف كتب سيد قطب ما ر
يريب الشباب عىل فكر الثورة والتمرد
كتاب "الظالل" هيف أكثر من ثالثة عرش موض ًعا ،وفيها ً
أيضا ما ر
عىل حكامه وعلامئه.
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 -6أن العلامء وطلبة العلم انتقدوا ما هيف كتب النووي وابن حجر من األخطاء العقدية،
كتعليقات سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز ،وعبد اهلل الدويش عىل فتح الباري ،ف ُقبلت من لدن
فإهنم ََل م يقبلوها بل واجهوه بردة فعل عنيفة ،هِمَّا
الشباب من غري نكري ،بهخالف النقد عىل كتب سيد َّ
يؤكد صدق ما ذكره عيل عشاموي هيف كتابه" :التاريخ الَّسي جلامعة اإلخوان املسلمني" من أن سيد
مندوِبم ورئيس اإلخوان هيف
قطب رئيس لتنظيم رسي تابع جلامعة اإلخوان املسلمني ،وقد كان
ُ
السعودية مناع القطان ،وكان يرسل َإىل سيد قطب التقارير ،وإال ملاذا هذه الغرية الشديدة جتاه سيد
قطب دون غريه؟ وملاذا ال ترى هذه الغرية جتاه املنتقدين لكتب النووي واحلافظ ابن حجر؟
قال املنصوح :أليس الشيخ بكر أبو زيد قد رد عىل الشيخ ربيع املدخيل هيف رده عىل سيد قطب؟
قال الناصح :بىل ،لكن هذا ال يعنهي بهحال أن األخطاء ا َّلتهي وقع فيها سيد قطب  -ه
رمحه اهلل-
ربأ منها ،وذلك من أوجه:
ُم َ َّ
 -1أن الشيخ بكر أبو زيد ََل م يذكر هيف أوراقه أن سيد قطب سلفي املعتقد واملنهج ،وإنَّام غاية ما

ربئ له
هيف أوراقه أنه ال يوافق الشيخ ربيع املدخيل عىل أسلوبه وبعض ما انتقده عليه ،ال أنه ُم َ ر
بالكلية.
بكرا مربئ سيد قطب من األخطاء ،فإن علامء آخرين أعلم منه وأكثر
 -2أنه لو قدر أن الشيخ ً
باِن  -ه
وحمدث العرص األل ه
رمحهام
ُُمالفون له ،ويكفي من بينهم َسامحة الشيخ عبد العزيز بن بازُ ،
اهلل.-
بكرا مربئ سيد قطب من األخطاء العقدية الشنيعة ،فإن أول من يرد
 -3أنه لو قدر أن الشيخ ً
عليه كتب سيد قطب؛ إذ سبه للصحابة مع شنائع أخرى كثرية مزبورة مسطورة ال ُيمكن أحدً ا
إنكارها.
واقرأ للمزيد كتاب الشيخ سعد احلصني "سيد قطب -رمحه اهلل -بني رأيني".
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قال املنصوح :أليس كل أحد ُيطئ ،فلامذا التشنيع عىل سيد قطب دون غريه؟
قال الناصح :نعم ،كل ُيطئ ،لكن فرق بني األخطاء ا َّلتهي ال يسوغ اخلالف فيها كأكثر املسائل
أيضا املخطئون فيام ال يسوغ اخلالف
العقدية ،وبني ما يسوغ اخلالف فيه كأكثر املسائل الفقهيةُ ،ث َّم ً
فيه عىل مراتب ،منهم من يكون خطؤه جزئ ًّيا ،ومنهم من يكون كل ًّيا ،وإال معنَى هذا هدم تراث
سلفنا الذين شنعوا عىل أهل األخطاء ا َّلتهي ال يسوغ اخلالف فيها وبدعوهم ،فام بالك بسيد قطب
الذي وقع هيف أخطاء كلية هِمَّا ال يسوغ اخلالف فيه ،من عدم اإلنكار عىل ساب الدين والدعوة َإىل
فكر الثورة ،ناهيك عن سبه للصحابة؟!
قال املنصوح :ن ََّورك اهلل كام ن ََّورتنهي ،لكن أال ترى أن كالمك هيف هذه اجلامعات ،ه
ويف هؤالء
األشخاص يفرق الصف ويضعف قوة املسلمني؟
قال الناصح :اجلواب من أوجه:
 -1أن ضعف املسلمني وتغلب األعداء سببه ذنوب املسلمني أنفسهم ،كام قال َ
تعاىلَ ﴿ :أ َوملََّا
ه ه ه ه
ه
ه
يشء َق هدير﴾
َأ َصا َب متكُم ُّمصي َبة َقدم َأ َص مبتُم رم مث َل مي َها ُق ملت مُم َأنَّى َه َذا ُق مل ُه َو م من عند َأن ُفسك مُم إ َّن اهللََّ َع َىل ك رُل َ م
[آل عمران.]165:
قال ابن جريرُ ﴿" :ق ْلت ُْم ىأنَّى ىه ىذا﴾ .يعنهي :قلتم َلىَّا أصابتكم مصيبتكم بأحد ﴿ :ىأنَّى هذا﴾ .من
أي وجه هذا؟ ومن أين أصابنا هذا الذي أصابنا ونحن مسلمون وهم مرشكون وفينا نبهي اهلل 
يأتيه الوحي من السامء ،وعدونا أهل كفر باهلل ورشك؟ قل يا ُِم َّمد للمؤمنني بك من أصحابك:
﴿هو همن هع ه
ند ىأن ُف هسك ُْم﴾ .يقول :قل ىِلم :أصابكم هذا الذي أصابكم من عند أنفسكم بهخالفكم
ُ ى ْ
أمري وترككم طاعتهي؛ ال من عند غريكم ،وال من قهبل أحد سواكم" اهـ .
()1

ونقله عن مجاعة من السلف كعكرمة واحلسن وابن جريج والسدي.
( )1جامع البيان هيف تفسري القرآن (.)108/4
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وقال أبو الدرداء :إنَّام تقاتلون بأعاملكم .
( )1

وهزمنا؟
وقال الشيخ عبد الرمحن السعديُ ﴿ :ق ْلت ُْم ىأنَّى ىه ىذا﴾ .أي :من أين أصابنا ما أصابنا ُ
﴿ ُق ْل هو همن هع ه
ند ىأن ُف هسك ُْم﴾ حني تنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما َُتبون ،فعودوا عىل أنفسكم
ُ ى ْ
باللوم ،واحذروا من األسباب اَلردية" اهـ .
( )2

وقال ابن تيمية" :وحيث ظهر الكفار ،فإنَّام ذاك لذنوب اَلسلمني ا َّلتهي أوجبت نقص إي ه
امَنم،
ْ
ُثم إذا تابوا بتكميل إي ه
امَنم نرصهم اهلل ،كام قال ى
تعاَل ﴿ :ىوالىِى ىِتهنُوا ىوالىِى ى َْت ىزنُوا ىو ىأنت ُُم األى ْع ىل ْو ىن إهن كُنتُم
ْ
َّ
ني﴾ [آل عمران .]139:وقال ﴿ :ىأ ىوَلىَّا ىأ ىصا ىب ْتكُم ُّم هصي ىب ٌة ىقدْ ىأ ىص ْبتُم يم ْث ىل ْي ىها ُق ْلت ُْم ىأنَّى ىه ىذا ُق ْل ُه ىو
ُّم ْؤ همن ه ى
همن هع ه
ند ىأن ُف هسك ُْم﴾ [آل عمران "]165:اهـ .
ْ
( )3

وقال" :وأما الغلبة :فإن اهلل ى
تعاَل قد يديل الكافرين عىل اَلؤمنني تارة ،كام يديل اَلؤمنني عىل
الكافرين ،كام كان يكون ألصحاب النَّبهي  مع عدوهم ،لكن العاقبة للمتقني ،فإن اهلل يقول﴿ :إهنَّا
ه
ين ىآمنُوا هِف ْى
احل ىي هاة الدُّ ْن ىيا ىو ىي ْو ىم ىي ُقو ُم األى ْش ىها ُد﴾ [غافر .]51:وإذا كان هِف اَلسلمني
ىنرص ُر ُس ىلنىا ىوا َّلذ ى
ىلن ُ ُ
مستظهرا عليهم؛ كان ذلك بسبب ه
ذنوُبم وخطاياهم؛ إما لتفريطهم هِف أداء
ضع ًفا  ،وكان عدوهم
ً
( )4

ه
ه
وظاهرا ،قال اهلل ى
ين
لعدواَنم بتعدي احلدود باطنًا
وظاهرا ،وإما
الواجبات باطنًا
تعاَل﴿ :إه َّن ا َّلذ ى
ً
ً
اجل ْم ىع ه
ان به ىب ْع ه
ت ىىو َّل ْوا همنك ُْم ىي ْو ىم ال ىت ىقى ْى
ان إهن ىَّام ْاس ىتز َُّىِل ُم َّ
ض ىما ك ىىس ُبوا﴾ [آل عمران .]155:وقال
الش ْي ىط ُ
تعاَل ﴿ :ىأوَلىَّا ىأصاب ْتكُم م هصيب ٌة ىقدْ ىأصبتُم م ْث ىلي ىها ُق ْلتُم ىأنَّى ه ىذا ُق ْل هو همن هع ه
ند ىأن ُف هسك ُْم﴾ .وقال ى
ى
تعاَل:
ُ ى ْ
ى
ُّ ى
ى ى ى
ْ
ى ْ ي ْ
ه
َّاه ْم هِف األى ْر ه
الص ى
الِى ىة ىوآت ُىوا
ض ىأ ىق ُاموا َّ
ين إهن َّم َّكن ُ
نرص ُه إه َّن اهللَّى ىل ىق هوي ىع هزي ٌز .ا َّلذ ى
نرص َّن اهللَُّ ىمن ىي ُ ُ
﴿ ىو ىل ىي ُ ى

( )1علقه البخاري ،كتاب اجلهاد ،باب عمل صالح قبل القتال.
( )2التفسري (ص.)156
( )3اجلواب الصحيح (.)450/6
( )4هكذا هيف نسخة الفتاوى املطبوعة.

78

ال َّزكىا ىة و ىأمروا بهاَلْىعر ه
وف ىو ىَنى ْوا ىع هن اَلُْنك هىر ىوهللَّه ىعاقه ىب ُة األُ ُم ه
ور﴾ [احلج "]41-40:اهـ .
ُْ
ى ىُ
( )1

وقال ابن القيم" :فلو رجع العبد ىإَل السبب واَلوجب لكان اشتغاله بدفعه أجدى عليه وأنفع
له من خصومة من جرى عىل يديه ،فإنه -وإن كان ظاَلً ها -فهو الذي سلطه عىل نفسه بظلمه.
تعاَل ﴿ :ىأوَلَّىا ىأصاب ْتكُم م هصيب ٌة ىقدْ ىأصبتُم م ْث ىلي ىها ُق ْلتُم ىأنَّى ه ىذا ُق ْل هو همن هع ه
قال اهلل ى
ند
ُ ى ْ
ى
ُّ ى
ى ى
ى
ْ
ى ْ ي ْ

ىأن ُف هسك ُْم﴾ .فأخرب أن أذى عدوهم ىِلم ،وغلبتهم ىِلم :إنَّام هو بسبب ظلمهم .وقال اهلل ى
تعاَل ﴿ :ىو ىما
ت ىأ ْي هديك ُْم ىو ىي ْع ُفو ىعن كىثهري﴾ [الشورى "]30:اهـ .
ىأ ىصا ىبكُم يمن ُّم هصي ىبة ىفبه ىام ك ىىس ىب ْ
( )2

وقال" :وكذلك النرص والتأييد الكامل ،إنَّام هو ألهل اإل ْيامن الكامل ،قال ى
ىنرص
تعاَل﴿ :إه َّنا ىلن ُ ُ
ه
رس ىلنىا وا َّل هذين آمنُوا هِف ْى ه
ين ىآمنُوا
احل ىياة الدُّ ْن ىيا ىو ىي ْو ىم ىي ُقو ُم األى ْش ىها ُد﴾ [غافر .]51:وقال ﴿ :ىف ىأ َّيدْ نىا ا َّلذ ى
ُ ُ ى
ى ى
ه
ه
ين﴾ [الصف.]14:
ىع ىىل ىعدُ يوه ْم ىف ىأ ْص ىب ُحوا ىظاه هر ى

فمن نقص إيامنه نقص نصيبه من النرص والتأييد ،ه
وِلذا إذا أصيب العبد بهمصيبة هِف نفسه أو
ْ

ماله ،أو بإدالة عدوه عليه ،فإنَّام هي بذنوبه ،إما برتك واجب ،أو فعل ُِمرم ،وهو من نقص إ ْيامنه،
ه ه
ه
وُبذا يزول اإلشكال الذي يورده كثري من الناس عىل قوله ى
ين ىع ىىل
َي ىع ىل اهللَُّ ل ْلكىاف هر ى
تعاَل ﴿ :ىو ىلن ى ْ
وَييب عنه كثري منهم بأنه لن ىَيعل ىِلم عليهم سبي ً
ني ىسبهي ى
ال هِف اآلخرة،
ال﴾ [النساءُ .]141:
اَلُْ ْؤ همن ه ى
وَييب آخرون بأنه لن َيعل ىِلم عليهم سبي ً
ال هِف احلجة.
والتحقيقَّ :أَنا مثل هذه اآليات ،وأن انتفاء السبيل عن أهل اإل ْيامن الكامل ،فإذا ضعف
اإليامن صار لعدوهم عليهم من السبيل بهحسب ما نقص من إي ه
امَنم ،فهم جعلوا ىِلم عليهم السبيل
ْ
ْ
بهام تركوا من طاعة اهلل ى
تعاَل.
فاَلؤمن عزيز غالب مؤيد منصور مكفي ،مدفوع عنه بالذات أين كان ولو اجتمع عليه ىم ْن
( )1مموع الفتاوى ( ،)645/11وانظر (.)424/14( ،)239/8
( )2مدارج السالكني (.)240/2
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تعاَل للمؤمنني ﴿ :ىوالى ىِتهنُوا ىوالى
ظاهرا وباطنًا ،وقد قال ى
بأقطارها ،إذا قام بحقيقة اإل ْيامن وواجباته،
ً

ني﴾ [آل عمران .]139:وقال ى
تعاَل ﴿ :ىف ى
ال ىِتهنُوا ىوتىدْ ُعوا إه ىَل
ى َْت ىزنُوا ىو ىأنت ُُم األى ْع ىل ْو ىن إهن كُنتُم ُّم ْؤ همن ه ى
[ِممد .]35:فهذا الضامن إنَّام هو بإي ه
ه
ى
ى
امَنم
ْ
رتك ُْم ىأ ْع ىام ىلك ُْم﴾ ُ َّ
َّ
الس ْل هم ىوأنت ُُم األ ْع ىل ْو ىن ىواهللَُّ ىم ىعك ُْم ىو ىلن ىي ى
ه
وأعامِلم ،ا َّلتهي هي جند من جنود اهللَ ،يفظهم هُبا ،وال يفردها عنهم ويقتطعها عنهم ،كام ىي ه
رت
ُ
أعامِلم؛ إذ كانت لغريه ،ى
ى
وَل ْ تكن موافقة ألمره" اهـ .
الكافرين واَلنافقني
( )1

ذنوِبم ،وأن هذا هو الداء ،فعالجه ودواؤه أن يؤمروا
إذا تقرر أن سبب ضعف املسلمني ُ
بالرجوع َإىل اهلل ،وترك ما هم عليه من املخالفات الرشعية ،وإن الرد عىل املخالف ببيان أخطائه
عز هذه األمة
َحتَّى يتوب َإىل اهلل وال يتبعه غريه ،صورة من صور دواء هذا الداء ،وسبيل من سبل ر
َ
وَتكينها.
ه
ألهنم لو تُركوا
 -2أن هيف هذا رأفة هِبؤالء املتلبسني هِبذه البدعة ،وا َّلتي قد تصل َإىل الرشك؛ َّ
َ
وَل م ُير َّد عليهم ،ماتوا عىل هذه العقائد واملناهج الباطلة ،وقد أمجع أهل السنة أن املعايص الشبهاتية

أعظم جر ًما من الشهوانية  ،ولسلفنا الصالح كلامت قوية هيف ذم أهل البدع.
()2

ربِباري" :وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق واَلذهب ،فاس ًقا
قال اإلمام ال َ
فاجرا صاحب معاص ضاالًّ وهو عىل السنة؛ فاصحبه ،واجلس معه ،فإنه ليس يرضك معصيته،
ً
هوى؛ فال َُتالسه ،وال تقعد
وإذا رأيت الرجل َُمتهدً ا هِف العبادة متقش ًفاُِ ،مرت ًقا بالعبادة ،صاحب ً
فإِّن ال آمن أن تستحيل طريقته؛ فتهلك معه".
معه ،وال تسمع كالمه ،وال ىُتش معه هِف طريق ،ي
هوى فقال" :يا ُبنىي ،من أين جئت؟
ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب ً
إِل من أن أراك َّترج من
قال :من عند فالن .قال يا بنىي ،ألن أراك خرجت من بيت خنثى ،أحب ى َّ
( )1إغاثة اللهفان (.)182/2
( )2حكاه ابن تيمية هيف الفتاوى (.)103/20
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بيت فالن وفالن؛ وألن تلقى اهلل يا ُبنىي زان ًيا فاس ًقا سار ًقا خائنًا ،أحب إِل من أن تلقاه بقول فالن
وفالن" .أال ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن اخلنثى ال يضل ابنه عن دينه ،وأن صاحب البدعة
يضله ىحتَّى يكفر؟!! اهـ .
()1

وقال اإلمام الشافعي  -ه
رمحه اهلل" :-ألن يلقى اهلل العبدُ بكل ذنب ما خال الرشك خري من أن

يلقاه بيشء من اِلوى" اهـ .
وقال اإلمام أمحد  -ه
رمحه اهلل :-وقبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة ،وقبور أهل البدعة
( )2

من الزهاد حفرةُ ،ف َّساق أهل السنة أولياء اهلل ،وزهاد أهل البدعة أعداء اهلل" اهـ .
وقال أرطاة بن املنذر" :ألن يكون ابنهي فاس ًقا من الفساق أحب إِل من أن يكون صاحب
( )3

هوى" اهـ .
( )4

إِل من أن يصحب عابدً ا
وقال سعيد بن جبري" :ألن يصحب ابنهي فاس ًقا
ً
شاطرا سن ًّيا أحب ى َّ
مبتد ًعا" اهـ .
( )5

وما أحسن ما ذكره ابن تيمية إذ قال" :وقد أمر الشيخ أبو عمرو بن الصالح بانتزاع مدرسة
معروفة من هأِب احلسن اآلمدي ،وقال :أخذها منه أفضل من أخذ عكا" اهـ .
( )6

فالراد عىل أهل البدع أرأف هِبم من تاركيهم عىل بدعهم من جهتني:
األوىل :أنه يتداركهم َحتَّى ال َيموتوا عىل هذه الذنوب املوبقة :البدع.
( )1رشح السنة (ص.)116-114
( )2أخرجه البيهقي هيف االعتقاد (ص.)158
( )3طبقات احلنابلة (.)184/1
( )4الرشح واإلبانة عن أصول الديانة رقم (.)87
( )5املرجع السابق رقم (.)89
( )6مموع الفتاوى (.)53-52/18
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يقل اتباعهم فتقل آثامهم ،فإن من َّ
الثانية :أنه بتحذيره من املبتدعة ُّ
دل عىل ضاللة كان له من
الوزر مثل أوزار من تبعه إىل يوم القيامة ال ينقص من أوزارهم يشء.
قال أبو صالح الفراء" :حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئًا من أمر الفتن ،فقال :ذاك
أستاذه  -يعنهي :احلسن بن حي -فقلت ليوسف :أما َّتاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال :هَل ى يا أمحق؟ أنا
ه
وأمهاِتم ،أنا ْأَنى الناس أن يعملوا بهام أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ،ومن
خري هِلؤالء من آبائهم
أطراهم؛ كان أرض عليهم" اهـ .
( )1

بل ه
ويف رد أهل السنة عىل هؤالء املبتدعة رأفة بعامة املسلمني؛ َحتَّى ال يضلوا ويتبعوهم عىل
الباطل.
 -3أن املسلمني إذا اجتمعوا ضد عدوهم اخلارجي مع اختالفهم هيف العقائد واملناهج
وانترصوا؛ فإنه سريجع بعضهم عىل بعض بالقتل والترشيد تساب ًقا عىل السلطة والوالية ،وما خرب
أفغانستان األوىل ضد الروس عنا ببعيد.
 -4أن الصحابة الكرام -الذين هم خري من ُيقتدى هِبم -قد انشغلوا بالرد عىل أهل البدع،
بل وقتاهلم عن العدو اخلارجي ،كام هو حال اإلمام عيل بن هأيب طالب  مع اخلوارج.
وقد قال إمام دار اهلجرة مالك بن أنس" :لن يصلح آخر هذه األمة إال بهام صلح به أوِلا".
هذه أربعة أوجه ُُمترصة هيف تفنيد تلكم ُّ
الش َبه املتناقلة عند بعض َمن التبست عليه.
قال املنصوح :كالم وجيه ،لكن يسلم منك اليهود والنصارى ،وال يسلم منك إخوانك
املسلمون؟
عزا لإلسالم
قال الناصح :قد قدمت لك أن هذا فيه نفع ههلؤالء املردود عليهم ،وأن فيه ًّ
واملسلمني الذي مؤداه الغلبة عىل الكافرين من هيود ونصارى وغريمها.
( )1السري (.)364/7
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أيضا الزم اضطراد هذه الكلمة إلغاء
وأيضا من قال لك :إن اليهود والنصارى سلموا مناُ ،ث َّم ً
ً
ما أمجع عليه السلف من الرد عىل أهل البدع والضاللة ،وما كان هذا الزمهم فهو مردود ،فإن منهج
السلف ال يكون إال ح ًّقا.
قال ابن تيمية :ال عيب عىل من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه ،بل َيب قبول
ذلك منه باالتفاق ،فإن مذهب السلف ال يكون إال ح ًّقا .اهـ .
( )1

وباملناسبة :قد اخرتع بعضهم دلي ً
ال مبتد ًعا من حيث يدري أو ال يدري ،وهو أن ما يغيظ
الكفار َيب فعله ،سواء انتفع املسلمون به أو ترضروا ،وما ُي ه
فرح الكفار ال َيوز فعله سواء انتفع
املسلمون به أو ترضروا.
ه
والقول ِبذا عىل اإلطالق فيه نظر ،بل ما ينفع املسلمني ُيفعل سواء ترضر الكفار أو ََل م
يترضروا ،فإن رسول اهلل  عقد صلح احلديبية ملصلحة اإلسالم واملسلمنيَ ،
وَل م َيمنعه منه فرح
الكفار به وببنوده.
قال املنصوح :لكن ملاذا ال تكتفي بذكر األخطاء بدون األسامء؛ السيام وقد كان رسول اهلل 
يقول ":ما بال أقوام ،ما بال أقوام"؟
قال الناصح :هل ختالف هيف رشعية ذكر األسامء هيف الرد والتحذير؟
قال املنصوح :كال  -بارك اهلل فيك ،-فقد ذكرت -فيام سبق -أن رسول اهلل َ س َّمى هيف

مه
اخلطبة لفاطمة بنت قيس ،وذكر بعض معايب هأيب جهم ومعاوية ،فإذا جاز هذا هيف املصالح اخلاصة،
فكيف باملصالح العامة ألمة ُحم َّمد ؟!
قال الناصح :أحسنت -بارك اهلل فيك ،-وعىل هذا جرى سلفنا الصالح والعلامء السائرون
عىل طريقتهم الذين نحن تَبع َهلم ،فاقرأ كتاب السنة للخالل ،والسنة لعبد اهلل ابن اإلمام أمحد،
( )1مموع الفتاوى (.)149/4

83

ه
للصابوِن ،بل قد أفرد بعضهم كتا ًبا
للربِباري ،وعقيدة السلف أصحاب احلديث
ورشح السنة
َ
مستق ًّ
ال هيف الرد عىل أشخاص كالدارمي هيف رده عىل برش املرييس ،وابن تيمية هيف رده عىل األخنائي
والبكري ،وأكثر كتب أئمة الدعوة النجدية السلفية ردود عىل املخالفني.
أما حديث" :ما بال أقوام" .فهو َحممول عىل حاالت ال فائدة من ذكر أسامء الرجال فيها،
فاملراد التحذير من الفعل والطريقة ال الفاعلني َهلا.
قال املنصوح :إن تسمية اسم املردود عليه  -هيف ظنري -ينفر السامع وال ََيعله ينتفع؛ لذا لو
اقترصت عىل نقد الفعل دون الفاعل.
دائام ،وهذا خاضع لقاعدة املصالح واملفاسد.
كثريا ال ً
قال الناصح :ما تذكره صحيح ً

والذي نرى :أن بعضهم يسلك منهج ترك التسمية إال هيف املمَجالس اخلاصة به مع أصحابه

املوافقني له ،وهذا خطأ ويفوت مصالح كثرية ،وأكرب دليل واقعي عىل هذا أن علامءنا كانوا يربوننا
عىل السمع والطاعة لوالة األمر وترك التحزب املذموم ،واالهتامم بالتوحيد والسنة ونبذ البدع،
سريوهم عىل منهجهم
ومع ذلك استطاع احلزبيون اخرتاق صفوف الشباب والتغرير هِبمَ ،إىل أن َّ
البدعي إال من رحم اهلل.
وسبب ذلك أن احلزبيني استغلوا ذم املرشك هيف الرشك الذي يريدونه وهو رشك القصور مع
املبالغة فيه دون رشك القبور ،واستغلوا ذم البدع هيف ذم الرفض والتشيع ومن سلف كاجلهم بن
عموا شباب التوحيد عن باقي البدع ،وعليها
صفوان ،واجلعد بن درهم فحسب ،وعىل إثر هذا ُّ
سياجا هيف محاية ما ربوا الشباب عليه من باطل كقاعدة :ذكر
و َّلدوا َهلم قواعد فاسدة جعلوها
ً
ه
والعاَل البد أن يكون عار ًفا بواقعه ،فأشغلوهم بفقه الواقع -
احلسنات هيف الرد ،وأن طالب العلم
فقه السياسة ،واجلرائد والصحف -وتالعبوا بعواطفهم ليستمروا معهم ويرتكوا علامءهم باسم
مهوم املسلمني ،وأشغلوهم ب َع َرض ُمصاب األمة عن تشخيص املرض التشخيص الصحيح مع
84

عالجه العالج الرشعي وهكذا...
ه
فلام جاءت حرب اخلليج  -ال أعادها اهلل -ك ََّرش احلزبيون عن ه
مكنوهنم
أنياِبم ،وأظهروا ما هيف
تعج ً
ال منهم حلصاد ثه َامرهم الكاسدة ،لكن اهلل نارص دينه ،فكاد بأولئك الكائدين ،فصار عاقبة
َّسا ،فشهر العلامء بأسامئهم ،وأخرجوا فيهم فتاوى متعددة ،بعدها بدأ طائفة من طالب
أمرهم ُخ ً
شهرون
العلم والشباب السائرين عىل طريقة علامئهم يردون عىل فعال ومناهج احلزبيني الضالة ،و ُي ر
أسامءهم عند رجاء مصلحة رشعية ،وتفطنوا ملهكر احلزبيني ،فتخلوا عنهم ،وانقلبوا عىل احلزبيني
وحتذيرا ،وهكذا هم  -وهلل احلمد -هيف تزايد ملحوظ السيام هيف هذه األيام.
وبدعهم ذ ًّما ور ًّدا
ً
وهذا كله من فضل اهلل وحفظه لدينه احلقُ ،ث َّم بأسباب رشعية منها :تسمية املخالفني
املغالطني ،وذلك أن من ََل م يسم إذا دعا الشباب َإىل االلتفاف حول علامئهم ظن املغرر هِبم أن علامءه

هؤالء احلزبيون الضالون ،وإذا دعاهم َإىل عدم الغلظة عىل املخالف هيف املسائل االجتهادية ظن أن
أخطاء هؤالء احلزبيني من هذا اجلنس ،ف ُينكر الغلظة عليهم وهكذا...
فكل هذا ال ُيعرف إال بالترصيح املصحوب بعلم وحلم ،فإنه حق نارصه اهلل ،كام قال َ
تعاىل:
ه
ه
احل ُّق
﴿ َب مل َن مق هذ ُ
احل رق َع َىل ا مل َباط هل َف َيدم َم ُغ ُه َفإه َذا ُه َو َزاهق﴾ [األنبياء .]18:وقالَ ﴿ :و ُق مل َجا َء م َ
ف به م َ
َو َز َه َق ا مل َباطه ُل إه َّن ا مل َباطه َل ك َ
َان َز ُهو ًقا﴾ [األنبياء .]81:والواقع خري برهان.
عرفت اآلن الَّس هيف تربيتهم لنا عىل عدم قراءة كتب الردود.
قال املنصوح:
ُ
ألهنم متزعمون الردود عىل والة األمور هيف
قال الناصح :بل العجيب َّأهنم متناقضون؛ َّ
َمالسهم اخلاصة والعامة ،ويتناقلون الردود عليهم مع ُمُ الفة هذا الفعل للرشيعة الغراء ،لذا كلام
وأيضا من
شباِبم خائضني فيها كفتنة املسعري ،وسعد الفقيهً ،
خرجت فتنة ضد والة األمر رأيت َ

ه
بقراءهتا ،وهذا حق ُُيمدون عليه ،لكنه
تناقضهم أن َهلم ردو ًدا عىل العلامنيني يوصون الشباب
ه
أصلوه من ترك قراءة كتب الردود.
مناقض ملا َّ
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قال املنصوح :ملاذا ال يذكر السلفيون حسنات الرجل هيف مقام الرد عليه ،أليس ذكر سيئاته
دون حسناته من الظلم؟
قال الناصح :قرر علامؤنا باألدلة من الكتاب والسنة أنه هيف مقام الرد عىل رجل إلسقاطه ال
تُذكر حسنات املردود عليه ،وعىل هذا جرى سلفنا الصالح ،ه
وِبذا قال سامحة الشيخ عبد العزيز
واأللباِن وابن عثيمني  -ه
ه
رمحهم اهلل -وكتب الشيخ املمُجاهد ربيع بن هادي املدخيل هيف ذلك
بن باز
كتابني" :منهج أهل السنة واجلامعة هيف نقد الرجال والكتب والطوائف" ،وكتاب" :املمَحجة
البيضاء" وانظر كتاب" :زجر املتهاون برضر قاعدة املعذرة والتعاون" للشيخ محد بن إبراهيم
العثامن ،واسمه اجلديد" :دراسة نقدية لقاعدة املعذرة والتعاون".
وهذا هو عني العدل بالنظرة الكلية ال اجلزئية ،وذلك أنه إذا ََل م تُذكر حسناته هيف مقام الرد َن َفر

الناس منه ،وكانوا هيف صون من أخطائه؛ فتحصل املنفعة الكلية لألمة املمُحمدية؛ بهخالف ما إذا
ُذكرت حسناته ،فإن الناس ال ينفرون منه ،بل لعل بعضهم يعجب به ملها له من حسنات ،وهذا مثل
الذي ُيصاب بهمرض هيف رجله فيحكم األطباء عليها بالبرت ،وإال انتقل رضرها َإىل اجلسد كله،
فالذي ينظر إليها نظرة جزئية مفردة يظهر له أن البرت غري نافع ،أما بالنظر َإىل اجلسم كله نظرة كلية
يكون القطع ناف ًعا غري ضار.
قال املنصوح :أحسن اهلل إليك ،واهلل قد كشفت الشبهة وأبنت املمَحجة باحلجة الدامغة،
ه
إخواِن اآلخرون املغرر هِبم ،فإن احلق ضالة
فجزاك اهلل عنري كل خري ،وكم َأَتنَّى أن يعرف هذا
املؤمنُ ،ث َّم إن هؤالء اإلخوة متناقضون ،فأين منهج ذكر احلسنات هيف مقام الرد؟ هَل َ ال يفعلونه مع
الضالل من الدعاة ،وال
حكامهم؟! لكن أخي الناصح َملهاذا نطبق منهج عدم ذكر احلسنات هيف حق ُّ
نطبقه هيف حق من عنده أخطاء من احلكام؟
قال الناصح :اجلواب بدهي ُيعرف هِم َّا سبق ،وهو أن منهج أهل السنة والذي تدل عليه األدلة
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 كام تقدمَّ -أهنم هيف حق احلكام الفساق واملبتدعة يقيمون ما أوجب اهلل عليهم من السمع والطاعةومجع الناس عليهم والنصح َهلم ،فليس من منهجهم الرد عليهم أمام الناس هيف غيبتهم  -كام تقدم-
لضالل واملخطئني من املصلحني والدعاة ،فإن املنهج هيف حقهم كمـا هو منهج
بهخالف املبتدعة وا ُّ
السلف ود َّلت عليه النصوص هو الرد عليهم َحتَّى ُيذر الناس خطأهم.
فيتلخص من هذا أن الفرق بني الدعاة املخطئني واحلكام املخطئني من وجهني:
ا -أن احلكام  -وإن كانوا فسا ًقا -فقد ُأمرنا بهجمع الناس عليهم ،بخالف الدعاة املخطئني
فإنا ُأمرنا بالرد عليهم ليحذر الناس خطأهم.
ه
لكوهنم يتكلمون باسم
صريها دينًا عند الناس،
 -2أن السكوت عن أخطاء الدعاة الرشعية ُي ر

ه
حسناهتم
الدين ويصدقهم الناس ،بخالف أخطاء احلكام ،أما الرد عىل احلكام بذكر مساوهيم دون
وافتياهتم عليه.
فيسبب مفاسد منع منها الرشع ،ومنها بغض الناس للسلطان
ُ
قال املنصوح :أرى بعض السلفيني عندهم غلظة وشدة ،والتكلم أحي ًانا هيف اآلخرين بال
دليل.
قال الناصح :أحسنت هيف قولك" :بعضهم" َ
ُعمم.
وَل م ت ر
واجلواب من أوجه:
 -1عند نقد منهج من املناهج ،فالبد أن يفرق بني أسس املنهج ورجاالته ،واملعول هيف النقد
أسسه ال رجاالته؛ ألن الرجال يتغريون ما بني حني وآخر ،بل قد يسيئون وُيسنون بتأثريات
خارجية ال لذات املنهج ،وهذا ََتا ًما مثل الذين ينقدون اإلسالم بالنظر َإىل حال املسلمني ،وهذا
خطأ ،بل أسس اإلسالم يشء ،وقيام املسلمني به يشء آخر.
 -2أنه كام يوجد هيف بعض السلفيني من ُُيطئ ويتكلم هيف اآلخرين بال دليل ،فكذلك يوجد
كثريون من غريهم إذا ُع هرض عليهم الدليل القاطع ال َب رني تركوه ،واتبعوا أهواءهم.
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وقفت عليه بنفيس كالم هيف املخالفني بالظن ،وبالنقل غري املو َّثق؛
بل وعند طوائف منهم كام
ُ
فام أكثر ما ينقلون كال ًما من غري استثبات.
تثبت واسرتشدت منه ،فكم مرة قيل :إنه ال دليل
 -3قد تظن أحيانًا أنه ال دليل عنده ،فلو َّ
عند فالن ،وبعد التثبت وسؤاله اتضح أن عنده أدلة ال دلي ً
ال واحدً ا.
 -4أن الغلظة والشدة ليست مذمومة وال َحممودة عىل اإلطالق ،بل خاضعة لقاعدة املصالح
أيضا
واملفاسد ،ومن جعلها املنهج السليم الصحيح مطل ًقا فهو ُُمطئ ،كمن يلغيها مطل ًقا فهو ً
ُُمطئ.
وأؤكد عىل التفريق بني األفراد وأسس املناهج.
قال املنصوح :ملاذا السلفيون ليس َهلم دور هيف إنكار املعايص الشهوانية ،والرد عىل العلامنية
والليرباليني؟ وملاذا ليس َهلم اهتامم بقضية املرأة؟
قال الناصح :هذا كالم ُممل َُيتاج َإىل تفصيل ،أتريد َّأهنم ال ينكرون عىل طريقة اهلمجيني
وأهنم ال يذكرون معايب السلطان عىل
من التجمهر عىل الوالة والعلامء والضغط عليهم بالكثرةَّ ،
املنابر ،فنعم هم ليسوا كذلك؛ ألن هذا ليس طري ًقا رشع ًّيا ،بل هي طريقة ووسيلة البغاة واخلوارج.
ونصيحة والة األمر َهلا صفة تقدم ذكرها ،أم تريد َّأهنم ال ينكرون ألبتة ولو بالطرق الرشعية،
وِبتان ال يستطيع مدعيه إثباته ،واهلل املوعد.
فهذا كذب ُ
أما الرد عىل العلامنيني والليرباليني فموجود ،وعىل سبيل املثال للشيخ ربيع أكثر من رد عليهم
كام هيف مكتبـة سحـاب السلفية ،وراجـع مـوقع اإلسالم العتيق
(َ )HTTP://WWW.ISLAMANCIENT.COM/جتد فيه للسلفيني أكثر من رد عىل
الليرباليني.
أما قضية املرأة فللشيخ ربيع  -عىل سبيل املثال -أكثر من رد ،وله كتاب خاص باملرأة ،انظره
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هيف موقع مكتبة سحاب.
قال املنصوحَ :ملهاذا إذن تو َّلد عندنا هذا الشعور؟
قال الناصح :أسباب كثرية ،منها:
ا -أن هذه ُهتمة ألصقها احلزبيون هِبم َحتَّى ينفروا الناس منهم ،وقواها َّأهنم ال يسلكون
مسلك التشهري بعيوب ويل أمرهم تب ًعا للنصوص الرشعية ،وهدي سلف األمة ،فاستغل هذا
وِبتانًا.
زورا ُ
احلزبيون هيف تأييد ما يشيعون ً
ألهنا
 -2أن اهتامم أهل السنة واجلامعة السلفيني بإنكار املعايص الشبهاتية  -البدع -أشد؛ َّ
أعظم جر ًما بإمجاع أهل العلم.
قال ابن تيمية" :أهل البدع رش من أهل اَلعايص الشهوانية بالسنة واإلمجاع" .اهـ  ،وهي ال
( )1

تقف عند حد ،بل تتزايد.
الربِباري" :واحذر صغار الِْ ُِمدثات من األمور ،فإن صغري البدع يعود ىحتَّى يصري
قال َ
كبريا" اهـ .
ً
( )2

ويؤكد هذا :أن النفر الذين أنكر عليهم عبد اهلل بن مسعود كانوا يسبحون مائة ،ويكربون مائة
باحلىص أكثرهم تزايدت هِبم البدع َحتَّى طاعنوا الصحابة يوم النهروان -أي :صاروا خوارج -كام
رواه الدارمي.
لذا لسلفنا الصالح كلامت مسطورة ،ه
ويف الكتب مزبورة هيف التحذير من أهل البدع واإلنكار
عليهم ،ومن ذلك:
الربِباري :وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق واملذهب ،فاس ًقا فاج ًرا
قال اإلمام َ
( )1مموع الفتاوى (.)103/20
( )2رشح السنة (ص.)61
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صاحب معاص ضاالًّ وهو عىل السنة؛ فاصحبه ،واجلس معه ،فإنه ليس يرضك معصيته ،وإذا
هوى ،فال ُجتالسه ،وال تقعد معه،
رأيت الرجل ُمتهدً ا هيف العبادة متقش ًفا ُحمرت ًقا بالعبادة صاحب ً
فإِن ال آمن أن تستحيل طريقته؛ فتهلك معه.
وال تسمع كالمه ،وال ََتش معه هيف طريق ،ر
هوى فقال" :يا ُبنىي ،من أين جئت؟
ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب ً
إِل من أن أراك َّترج من
قال :من عند فالن .قال يا ُبنىي ،ألن أراك خرجت من بيت خنثى ،أحب ى َّ
إِل من أن تلقاه بقول فالن
بيت فالن وفالن؛ وألن تلقى اهلل يا ُبنىي زان ًيا فاس ًقا سار ًقا خائنًا ،أحب ى َّ
وفالن" .أال ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن اخلنثى ال يضل ابنه عن دينه ،وأن صاحب البدعة
يضله ىحتَّى يكفر؟!! اهـ .
()1

وقال اإلمام الشافعي  -ه
رمحه اهلل" :-ألن يلقى اهلل العبدُ بكل ذنب ما خال الرشك خري من أن

يلقاه بيشء من اِلوى" اهـ .
وقال اإلمام أمحد  -ه
رمحه اهلل" :-وقبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة ،وقبور أهل البدعة
( )2

من الزهاد حفرة ،فساق أهل السنة أولياء اهلل ،وزهاد أهل البدعة أعداء اهلل" اهـ .
ه
إِل من أن يكون صاحب
وقال أرطاة بن املنذر" :ألن يكون ابني فاس ًقا من الفساق أحب ى َّ
( )3

هوى" اهـ .
( )4

إِل من أن يصحب عابدً ا
وقال سعيد بن جبري" :ألن يصحب ابنهي فاس ًقا
ً
شاطرا سن ًّيا أحب ى َّ
مبتد ًعا " اهـ .
( )5

( )1رشح السنة (ص.)116-114
( )2أخرجه البيهقي هيف االعتقاد (ص.)158
( )3طبقات احلنابلة (.)184/1
( )4الرشح واإلبانة عن أصول الديانة رقم (.)87
( )5املرجع السابق رقم (.)89
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وقال ابن القيم" :بل ما أكثر من يتعبد اهلل بهام حرمه اهلل عليه ،ويعتقد أنه طاعة وقربة ،وحاله
هِف ذلك رش من حال من يعتقد ذلك معصية وإ ْث ًام ،كأصحاب السامع الشعري الذين يتقربون به ىإَل
اهلل ى
تعاَل ،ويظنون َّأَنم من أولياء الرمحن ،وهم هِف احلقيقة من أولياء الشيطان " اهـ .
( )1

فعىل هذا صار أهل السنة واجلامعة السلفيون مهتمني أكثر بإنكار املعايص الشبهاتية مع عدم
إغفال املعايص الشهوانية ،أما غريهم فغرر هِبم الشيطان ،فال ينكرون املعايص الشبهاتية -البدع-
ال ه
إال قلي ً
ويف بدع َحمصورة ،فوقعوا هيف فخ الشيطان وحبائله مع تقد ميم املفضول عىل الفاضل ،بل
واألشد واألطم َّأهنم يدافعون عن رءوس تلطخوا بعدة بدع كحسن البنا وسيد قطب.
قال املنصوح :سبحان اهلل!! ما أروع املنهج السلفي وأشمله!!
يسموهنم
قال الناصح :ألست ترى يا أخي ََتيع رءوس احلزبيني اآلن مع الليرباليني ومن
َ
بالعلامنيني ،فهذا أحدهم ُُيرج َملة  -وهي ملة اجلسور -ويصدر عددها األول بلقاء مع أحد كبار
يسموهنم بالعلامنيني كام جتد
الليرباليني ،وهذا ثان َُيرج هيف قناة فضائية فيشيد بأكثر من واحد كانوا
َ
وحمارضة "وانكشف
ذلك موث ًقا هيف كتاب "قيادات الصحوة التغري والتلون ...حقائق وأخطار"ُ ،
القناع" و"التناقضات" كام هيف موقع اإلسالم العتيق.
قال املنصوح :صدقت ،نسأل اهلل الثبات ،أخي إِن أسمع من يقول :بأن اجلامية مرجئة.
قال الناصح :هل يا أخي تعرف معنَى مرجئة؟ وهل تتكرم بذكر معتقدهم؟
قال املنصوح :احلق َّأِن ال أعرف معتقدهم.
ه
كعادهتم بهام ال يفهمه أكثر السامعني ،وإال فاملرجئة هم الذين ال
قال الناصح :هكذا ُيل ربسون
ُيدخلون أعامل اجلوارح هيف اإل ميامن ،وال ُيك رفرون باألعامل.
ه
وحم َّمد أمان ،وربيع بن هادي ،وغريهم
وعلامؤنا األجالء كابن باز ،وابن عثيمني،
واأللباِنُ ،
( )1إغاثة اللهفان (.)181/2
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ُممعون عىل أن اإل ميامن قول وعمل واعتقاد ،يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ،وأن الكفر يكون
ب الدين ،واالعتقاد :كاعتقاد أن اهلل ثالث ثالثة ،وانظر
بالعمل كالسجود للصنم ،والقول ك ََس ر
ه
األلباِن وموقفه من اإلرجاء".
للفائدة كتاب" :اإلمام
كثريا من السلفيني يتناقلون أرشطة قد مجعوا فيها كلامت العلامء املتفرقة
قال املنصوح :أرى ً

كفتاوى العلامء هيف اجلهاد ،واألناشيد ،والتمثيل ،واجلامعات ،ه
ويف ظنري أنه ال يصح االعتامد عليها
ألهنا كلامت مقطعة.
َّ
قال الناصح :إن إجالل السلفيني لعلامئهم الكبار كاإلمام ابن باز وابن عثيمني واأللباِن
والفوزان وآل الشيخ دعاهم َإىل تقريب كالمهم املتفرق لعامة الناس؛ إلقناع العامة به َمن أمر اهلل
بالرجوع إليهم هيف قوله﴿ :فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون﴾ .وهذا ََتا ًما كمن يؤلف كتا ًبا
وينقل كلامت أهل العلم املتفرقة ،ويكتفي بأخذ الشاهد منها ،فإنه ال أحد يعيب عليه ،بل ُيمد،
وهذه هي طريقة أهل العلم هيف التصنيف ،وهو ما يفعله احلزبيون إذا ألفوا ،فام َهلم يقنعون هِبذا هيف
املكتوب وال يقنعون به هيف املسموع مع أن املسموع قد يكون أوثق من وجه وذلك أنه صوته.
قال املنصوح :لكن يقالَّ :إهنم هيف تقطيعهم لكالم العلامء ُيرفونه ويغريونه؟
إثباهتم
قال الناصح :عىل من ادعى هذا اإلثبات،
فدوهنم األرشطة ا َّلتهي مجعها السلفيون ،أين ُ
َ
لتحريف كالم العلامء لو كانوا يستطيعون؟ قد سمعت كثريين يرددون هذه الدعوى املفرتاة ،فلام
طالبتهم باإلثبات ما استطاعوا ،بل إن بعضهم طلب مهلة أسبوع ،فلام ذهب شهران أو أكثر؛ أقر
بأنه ََل م ََيد اإلثبات عىل دعواه ،فعلم أن غريه غرر به كام غرروا بكثريين.
فعىل هذا؛ هذه األرشطة اجلامعة ملها تفرق من كالم العلامء املسموع املتفرق َهلا حالتان:
أ -مجع يلزم منه تغيري معنَى كالم ه
العاَل ،وهذا ما ال ََيوز فعله ،وهو ما نُسب َإىل السلفيني َ
وَل م
يستطع أحد إثباته.
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ب -ومجع ال يغري املعنَى ،بل فيه مجع للشاهد من كالم العلامء ،وهذا جائز كاملؤلفات املكتوبة
ََتا ًما

قال املنصوح :ملاذا تسمون أنفسكم بالسلفية ،وال تكتفون باسم املسلمني؟ وبعد قناعتهي

ه
وقاداهتم ،هل أستطيع أن ُأبدر عهم؟
بضالل رءوس احلزبيني
قال الناصح :قد َب َّني رسول اهلل  أن األمة ستفرتق عىل ثالث وسبعني فرقة كلها هيف النار إال
واحدة ،وكل هذه الثنتني والسبعني فرقة الضالة منتسبون لإلسالم ،فلو انتسب أهل احلق السم
اإلسالم؛ ملَا ََتيز أهل احلق من غريهم ،وهذا غري َحممود هيف الرشيعة من أوجه:
ه ه
اخلبه َ
يث هم َن
 -1أن اهلل سبحانه ُيب التاميز بني احلق والباطل ،كام قال سبحانه﴿ :ل َيم َيز اهللَُّ م َ
ال َّط ري ه
ب﴾ [األنفال.]37:
 -2أن مريد احلق ال هيتدي إليه ألنه اختلط عليه بالباطل ،وما ال يتم الواجب إال به فهو
واجب.
 -3أنه إذا ََل م ُيصل التاميز بني احلق والباطل ََل م ُيتمكن من دعوة الناس َإىل االلتحاق بأهل احلق
دون غريهم ،وال الثناء عىل أهل احلق ،وال ُيتمكن من التحذير من أهل الباطل.
 -4أن سلفنا الصالح م َّيزوا أنفسهم عن باقي الطوائف البدعية باسم اجلامعة وأهل األثر
وهكذا...
واخلري كل اخلري هيف اتباع من سلف
والرشكل الرش هيف ابتداع من خلف
كثريا هِمن يعارض عىل هذه التسمية بهحجة عدم تفريق الصف غري صادقني هيف دعواهم،
 -5أن ً
وذلك َّأهنم ال ُيامنعون من تسمية غريهم باألشاعرة ،واملعتزلة ،واملرجئة ،واجلهمية ،واجلامية ،وإنَّام
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حقيقة حال دعواهم هذه َّأهنم ال يريدون أن يتسمى السلفيون هِبذا االسم َح َّتى ال يظهر عوارهم
للناس فيحذروهم.
وتنفريا -باجلامية ،فأسألك باهلل :أليست طريقتهم
تلبيسا
هذه هي حقيقة الدعوة املسامة ً -
ً
ه
واأللباِن ،ا َّلتهي هي امتداد لطريقة سلفنا الصالح؟
طريقة علامئنا الكبار كابن باز ،وابن عثيمني،
فهي إذن دعوة سلفية عىل طريقة سلف األمة ،وإنَّام َسامها أعداؤها جامية؛ ليلبسوا حقيقة أمرها
عىل من ال يدري واقعها؛ ََتا ًما كام َس َّمى أعداء الدعوة اإلصالحية النجدية بالوهابية؛ ليلبسوا عىل
اص موا به هه َب مل ُه مم
وِب مم﴾ [البقرة .]118:وقولهَ ﴿ :أت ََو َ
اِب مت ُق ُل ُ ُ
الناس حقيقة أمرها ،وصدق اهلل﴿ :ت ََش َ َ
َق موم َطا ُغ َ
ون﴾ [الذاريات.]53:

ه
ب الصحابة وينتقصهم ويدعو
أما قادة رءوس الصحوة ،فمن كان منهم موال ًيا ملن َي ُس ُّ

للتقريب معه ومع كل أهل البدع ،فإنه يبدع وال كرامة ولو كان دافعهم سياس ًّيا ،فسلفنا يبدعون
من جالس أهل البدع وجعلهم بطانة ،فكيف به َمن يواليهم ويدافع عنهم ،بل ويطعن هيف السلفيني
وعلامء السنة؟! ومن كان من قادات الصحوة تاركًا الدعوة َإىل التوحيد والسنة ونبذ الرشك
والبدعة ومشغ ً
ال العامة بهام ال ينفعهم كالقضايا السياسية فإنه يبدع وال كرامة.
وما أحسن الرشيط الذي خرجه الشيخ عبد املمُحسن العباد هيف بيان َم من املراد بقوله هيف كتابه
"رف ًقا أهل السنة بأهل السنة" ،وأنه ال يعنهي من أهل السنة من ذكرهم هيف مقدمته عىل كتاب "مدارك
ألهنم ليسوا بأهل السنة عنده ،فهل يعقل هذا من يتناقل الكتاب من احلزبيني؟!
النظر" َّ
فإِن ال أرى هذه الدعوة اإلصالحية املسامة
قال املنصوح :لقد سألتنهي بعظيم ،بىل واهلل ،ر
باجلامية إال امتدا ًدا لدعوة علامئنا الكبار ا َّلتهي هي امتداد لدعوة سلفنا الصالح املبنية عىل الكتاب،
وما صح من السنة النبوية.
قال الناصح :أخي املنصوح ،أمحد اهلل عىل اهلداية ،واعلم أنه البد وأن تواجه من ُُياول
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التلبيس عليك فتحصن بالعلم الرشعي ،واعرف املنهج احلق َحتَّى ال يلتبس عليك باملناهج
األخرى الباطلة ،وأنصحك بقراءة أربعة كتب مفيدة :كتاب "مدارك النظر هيف السياسة بني
ه
الرمضاِن ،وكتاب" :القطبية هي
التطبيقات الرشعية واالنفعاالت احلامسية" للشيخ عبد املالك
الفتنة فاعرفوها" للشيخ العدناِن ،وكتاب" :معاملة احلكام هيف ضوء الكتاب والسنة" للشيخ عبد
السالم بن برجس -رمحه اهلل ،-وقد استفدت منه هيف أوائل املناظرة بينهي وبينك ،وكتاب
"اإلرهاب" للشيخ زيد املدخيل ،قدم له الشيخ صالح الفوزان.
قال املنصوح :أسأل اهلل اإلعانة والتوفيق والسداد ،وأن يثبتنا عىل ما يرضيه ،وأن يغفر لنا ما
سلف وكان ،فإنه التواب الفرح بتوبة عباده.
قال الناصح :آمني ،و ُأذكر هيف اخلتام بهمحاسن ومزايا بالدنا  -حفظها اهلل -فلو تفكرت هيف هذه
البالد ا َّلتهي يسوسها هؤالء احلكام لرأيت َّأهنا البالد الوحيدة ا َّلتهي تدعو َإىل التوحيد اخلالص،
وجامعاهتا بل ومجيع مدارسها هيف كل املراحل مؤسسة عىل غرس العقيدة
وحتارب الرشك األكرب،
ُ
الصحيحة من توحيد َ
اإلهلية ،والربوبية ،واألسامء والصفات ،فأشد ذنب يبغضه اهلل :الرشك ،هم
أعداؤه وُياربونه و ُي ر
نشئون صغارهم عىل بغضه وحربه ،فلو ََل م يكن من َحماسنهم إال هذا لكفى.
ومن كلامت الشيخ العالمة ابن باز :فالعداء هلذه الدولة عداء للحق ،عداء للتوحيد  1كيف
( )

وعندنا هيف هذا البلد املبارك منع التربج والسفور ،ورجال موظفون للقيام باألمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،و َيمنع من ًعا باتًّا فتح املمَحالت التجارية بعد األذان للصلوات ،ويوجد دعاة كثريون
موظفون لدعوة الناس َإىل اخلري ،وفيها معلمون موظفون ُمُ تصون هيف املدارس لتعليم الناشئة أمور
دينهم ،وأشياء كثرية كثرية ،نسأل اهلل املزيد من فضله ،وال أعنهي هِبذا :أنه ال يوجد نقص ،فإن الكامل
عزيز السيام هيف آخر الزمان الذي يكثر فيه الرش والفساد ،وإذا أردت معرفة حقيقة ما تعيش :انظر
( )1رشيط "أهداف احلمالت اإلعالمية عىل حكام وبالد احلرمني".
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ه
ه
صاحليهم ليسوا عىل طريقة السلف هيف
الشهواِن عىل قدم وساق ،وكثري من
ملهن حولك جتد الفساد
املعتقد والتوحيد.
وأخريا ُأ َذكرر أهيا القارئ الكريم نفيس وإياكم بأمور:
ً
 -1أن احلب والبغض النافع يوم القيامة ما كان هلل ،ومقتىض هذا أن من كان عىل طريق غري
سوي ،فإنه ُيب َغض هيف اهلل ،هذا هو الصادق هيف حبه وبغضه هلل ال املغرر نفسه هِبا.
تغريت مواقف العقالء
تغريوا وتلونوا ،وكل يوم َهلم دين؛ لذا َّ
السيام أن قادات احلزبيني قد َّ
منهم ملََّا رأوا تالعبهم ،وراجع  -فض ً
التغري والتلون ...حقائق
أمرا -كتاب "قيادات الصحوةُّ ،
ال ال ً
وأخطار" هيف موقع اإلسالم العتيق.
 -2أن دين اهلل أحب إلينا من كل أحد ،فمصلحة رضا اهلل وعز دينه مقدمة عىل كل مصلحة
نفسية أو رشعية موهومة.
ه
عداوهتم ألجل أمور تتومهها،
 -3أنه إذا كان عندك إمكان إعذار هؤالء احلزبيني وعدم
فليكن السلفيون من باب أوىل ،فإنه من التناقض ال َب رني أن تُعادي السلفيني ألخطائهم  -املزعومة
عندك -وال تعادي احلزبيني ألخطائهم املثبتة.
 -4أن املقبلني عىل الدعوة السلفية هيف هذه األيام كثريون ،فال هيولنك إرجاف احلزبيني
ه
وكثرهتم ،فإن احلق ال يعرف كثرة وال قلة ،قال  ":يأت النبهي يوم القيامة وليس معه أحد ،والنبهي
ومعه الرجل والرجالن" .وقال  ":بدأ اإلسالم غري ًبا وسيعود غري ًبا كام بدأ ،فطوبى للغرباء ".
أفال حتب أن تكون منهم؟
قال اإلمام ابن القيم هيف النونية:
ه
واألعوان
فاصدع بام قال الرسول وال َختَف  ...من هق رلة األنصار
ون فه ه
تعاىلَ ﴿ :وا َّت ُقوا َي مو ًما ت مُر َج ُع َ
 -5فلنتذكر دو ًما وأبدً ا قوله َ
يه إه َىل اهللَّه ُث َّم ت َُو َّّف ك ُُّل َن مفس َّما
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ك ََس َب مت َو ُه مم الَََ ُي مظ َل ُم َ
ون﴾ [البقرة .]181:وما أخرج مسلم عن هأيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل
 قال ":إن الدنيا حلوة خرضة ،وإن اهلل مستخلفكم فيها ،فينظر كيف تعملون ،فاتقوا الدنيا،
واتقوا النساء ".
ولنتذكر املوت وما بعده من خلوة قرب ،وبعث ونشور ،وعبور للرصاط مزلة األقدام،
اب الَََ ي َغ ه
ه
ه
تعاىلَ ﴿ :و َي ُقو ُل َ
واحلساب يوم املعاد ،قال َ
اد ُر َص هغ َري ًة َوالَََ كَبه َري ًة إهالَََّ
ون َيا َو مي َل َتنَا َما هل َ َذا ا ملك َت ه ُ
ه
ه
ارضا َوالَََ َي مظله ُم َر ُّب َك َأ َحدً ا﴾ [الكهف.]49:
َأ مح َص َ
اها َو َو َجدُ وا َما َعم ُلوا َح ً
ونصريا ،وأن يأخذ
كثريا ،وأن يكون َهلم مؤيدً ا
ً
خريا ً
أسأل اهلل أن َيزي والتنا وعلامءنا عنا ً
بنواصينا وإياهم للرب والتقوى ،ويكفينا رش الفتن ما ظهر منها وما بطن.
ه
وِبذا تم املقصود
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
تم آخر تعديل 1424/4/15هـ
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