
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 لعزيز الجليل ويليه رد على كتاب " التربية الجهادية " لعبدا

 

 



 

1 

 

 سم اهلل الرمحن الرحيم ب

 ... أما بعد:  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

قد حوى أخطاء وزالت كلية يريد منها أن   "الثوابت واملتغريات    "فإن كتاب صالح الصاوي  

وازدادت خطورته ملا رأينا   ،وهذا خطري للغاية  ،يف الدعوة إىل اهللتكون تأصيلية تنظريية للعاملني  

ي منه أو عن يف حقل الدعوة قد ساروا عىل هذه التأصيالت والنظريات املهلكة سواء بالتلق  اأناس  

من تلقى منه الصاوي من متيع مع أهل البدع ومساملة أهل العلمنة يف بعض مراحل الدعوة وهكذا 

يف بطون كتب منظري احلركات    اعلمي    ا يف أرض الواقع بعد أن كان تنظريي    اعملي    امما نراه ميداني  

رد عليه هبذا املخترص وأسميته فلام كانت خطورته هبذه املثابة استعنت اهلل يف ال  ،واألحزاب البدعية

وذيلته برد يشء مما يف كتاب    (املخترص الشايف يف الرد عىل الثوابت واملتغريات لصالح الصاوي)

 .-هداه اهلل   –اجلليل  الرتبية اجلهادية لعبد العزيز

الرد سبيال   املستقيم وأن جيعل هذا  أن هيدينا وإياهم للرصاط  فإنه غاية للفوز برضاه    أسأل اهلل 

 .املُنى

 : معنى الثوابت واملتغريات

لكلمة   فإن  بالرد  البدء  واملتغريات )قبل  اصطالح    (الثوابت  الصاوي  أ  ،به  اخاص    اعند  ن  وهو 

التفريق يف :  5ائل القطعية ثوابت واملسائل االجتهادية متغريات فقال صاملس وذلك من خالل 

اإلضافة إىل بعض االختيارات العلمية الراجحة التي ب  ،أطروحاهتا بني القطعيات ومسائل اإلمجاع

نوع   خمالفتها  الزلل   امتثل  أو  الشذوذ  بالثوابت  ،من  الدراسة  هذه  عنها  عربت  التي  ني وب   ،وهي 

ـ  الظنيات وموارد االجتهاد وهي التي عربت عنها باملتغريات  1ا.ه

 

فام فيه من مالحظات يتحمله املنتدى    (سلسلة تصدر عن املنتدى اإلسالمي )قد طبع الكتاب املنتدى اإلسالمي وعىل طرته    1

 وهذا املنتدى هو املصدر ملجلة البيان املعروفة !!   ،اإلسالمي باعتباره سلسلة تصدر منهم 
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أنه أرجع   :ووجه عدم دقته  .وهذا اإلطالق وإن كان غري دقيق إال أنه ال مشاحة يف االصطالح

لفظ املتغريات إىل ما اختلفت فيه أنظار املجتهدين من املسائل االجتهادية من حيث النظر يف األدلة 

ة املسائل االجتهادية متغريات فيه نظر فهي مل تتغري يف نفسها بل حكم الرشع  الرشعية وإن تسمي

عىل املسائل التي علقها الشارع   –كان والبد  إن    –واملفرتض أن تطلق املتغريات    ،فيها واحد ثابت

 كام   (الزمان الفتوى تتغري بتغري  )وعليه ينطبق كالم العلامء    ،بالعرف فإهنا هبذا تتغري لتغري األعراف

 .فاده األئمة املحققون ومنهم اإلمام ابن القيم يف اإلعالمأ

تسمية مسائل الرشع بالثوابت    نقد عىل  –حفظه اهلل    –العالمة صالح الفوزان    يخنالشتنبيه:   •

 .(2/48) "البيان يف أخطاء الكتاب  "واملتغريات كام يف كتابه  
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 بداية الرد: 

 : آلخرتلو ا اواآلن أبدأ يف االستدراكات واحد  

  ،ردد الصاوي يف مواضع أنه جيب علينا اآلن أال نشتغل بالرد عىل أهل البدع  االستدراك األول:

كام :  6فنحن اآلن يف حالة دفاع فقال ص  ،هيم ملواجهة تيار العلمنة والكفربل نضع أيدينا يف أيد

سواء أكانت   ،الف ال خيفى كذلك غياب املنهج املعتمد لدى أهل السنة واجلامعة يف التعامل مع املخ

االجتهادية واملسائل  الفروع  يف  أم  الكلية  والقواعد  األصول  يف  فقه   ،خمالفته  بني  التفريق  وعدم 

ـ  امع يف حال الدعوة والبناء وفقه االجتامع يف حال الدفاع والذب عن بيضة اإلسالماالجت  ا.ه

: التفريق  ييل: أوال  هذا وتعتمد هذه املحاولة عىل عدد من املرتكزات نوجزها فيام:  18وقال ص

 .اموفقه االجتامع يف مرحلة تعني اجلهاد والدفع الع ،بني فقه االجتامع يف مرحلة الدعوة والبناء

واألصل يف ذلك كله أن احلركات اإلسالمية اليوم بمثابة اجليوش التي ينبغي أن تنتظم   ثم قال:

األمُة كُلها نحلها ومشارهبا  ،فيها  فتن  ،عىل اختالف  الكفر ولدفع  دار  ة  الردة ودرء خطرمها عن 

إذا  ،اإلسالم كافة  املسلمني  كانت جتند  التي  اإلسالمية  الدولة  البديل عن  دار   فهي  العدو  داهم 

له عقد اإلسالم من االشرتاك يف هذا اجلهاد  اوال حتجب أحد    ،اإلسالم وال متنعه من   ،ممن ثبت 

 2ا.هـ  الغنيمة والفيء ما دامت يده مع املسلمني

وهو أصل من أصوهلم وهو خطأ كيل يكفي يف إخراجهم من حيز   ،ايردده احلركيون كثري    ذاوه

عموم الثنتني والسبعني فرقة املحكوم عليها بالضاللة. والرد عىل قياسه أهل السنة السلفيني إىل  

 : الفاسد من أوجه

 

 . 37- 36وانظر ص 2
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دون أفكار   اأن جعله أفكار العلمنة والكفر من جنس العدو اهلاجم عسكري  الوجه األول: 

بني أهل السنة الذي هو    رشها أصحاهبا سواء بالكلمة أو بمامرستهم هلاالبدع التي ين  أهل

بل كالمها عدو، فالواجب مواجهتهام    ،ٌم وتفريٌق بني املتامثالت من أعظم سبل نرشها حتك

بل إن    ،ويكون جهاد الدفع لكليهام كالعدوين اهلامجني عىل بلدة من بلدان املسلمني   ،امجيع  

البدع يف أحكام البدع أوجب فإن سلفمواجهة أهل   الصالح كانوا يشددون عىل أهل  نا 

خطرهم ألن  ؛  الكفار  من  أكثر  الظاهرين   الدنيا  الكفار  بخالف  انتشاره  ويسهل  خيفى 

 . املعروفني بعدائهم لإلسالم واملسلمني

آكل مع اليهود والنصارى روى أبو نعيم بإسناد صحيح عن الفضيل بن عياض أنه قال:  

وروى ابن اجلوزي يف مناقبه أن   .كل مع املبتدع فإين إن أكلت مع املبتدع اقتدى يبوال آ

 بل رجال  من الكفار أو أهل األهواء فقال اإلمام أمحد:    أمحد أيويل رجال    املتوكل سأل اإلمام

أو   ،ومثل أئمة البدع من أهل املقاالت املخالفة للكتاب والسنةوقال ابن تيمية:    من الكفار

املخالفالعباد والسنةات  للكتاب  باتفاق    ،ة  واجب  منهم  األمة  وحتذير  حاهلم  بيان  فإن 

محد بن حنبل: الرجل يصوم ويصيل ويعتكف أحب إليك أو يتكلم حتى قيل أل   ، املسلمني

وإذا تكلم يف أهل البدع فإنام    ،فقال: إذا قام وصىل واعتكف فإنام هو لنفسه  ؟يف أهل البدع

أن نفع هذا عام للمسلمني يف دينهم من جنس اجلهاد يف ني  فب  .هو للمسلمني هذا أفضل 

ومنهاجه ورشعته ودفع بغي هؤالء وعدواهنم عىل ذلك   إذ تطهري سبيل اهلل ودينه   ،سبيل اهلل

 ، ولوال من يقيمه اهلل لدفع رضر هؤالء لفسد الدين  ،واجب عىل الكفاية باتفاق املسلمني
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م  العدو  استيالء  فساد  من  أعظم  فساده  احلربوكان  أهل  مل    ،ن  استولوا  إذا  هؤالء  فإن 

  3ا.هـ  ا أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءوأم   ،ايفسدوا القلوب وما فيها من الدين إال تبع  

ولو مل يكن إال هذا   .فعىل هذا فمواجهة أهل البدع أهم وأوىل من مواجهة أفكار الكفر والعلمنة

 .ملن تدبره االوجه لكان كافي  

ُبُهْم ﴿ئد فيه مشاهبة لليهود بام ذمهم اهلل به إذ قال ع اختالف العقاأن االجتامع مالوجه الثاين:  سح ْ حتح

ِيع   تَّى امجح ُقُلوهُبُْم شح فهذا القياس مصادم للنص وما كان   ،حيبه اهلل ملا ذم اليهود به افلو كان خري   ﴾وح

 . كذلك فهو فاسد

فإذا   ،طويال    اوقد تستمر زمن   ،أن تغلب الكفار ومواجهتهم كانت منذ زمن طويلالوجه الثالث:  

هذا إرضار باملسلمني بقي أهل السنة ال يردون عىل أهل البدع وال يعادوهنم كل هذا الوقت ففي 

بل وينادون    ،ألن أهلها مظهرون هلا   ،من أهل السنة وغريهم أما أهل السنة فترسي إليهم البدعة

ة ودعا املبتدعة إىل إليها وأهل السنة كام يريدهم الصاوي وأتباعه ساكتون ألهنم إذا دعوا إىل السن

العد  ،البدعة فستحصل خصومة وعداوة والبد ُجردوا عن  البدعة وإذا  السنة يف  اوة فستذوب 

أما الرضر الذي يلحق غري أهل السنة فرتكهم عىل ما هم   .لكثرة اجلهل وتزين الشيطان للبدع

أمة حممد   وما أرسع هلكة  ،عليه دون دعوة وإنكار حتى يموت الواحد منهم عىل بدعته ورشكه

 اهلل عليه وسلم !! صىل 

دون أهل البدع يفتح املجال ألهل البدع إن االشتغال باألفكار الكفرية كالعلمنة  الوجه الرابع:  

تنقلب بالد السنة إىل بالد بدعة ألنه ما حتيا بدعة إال ومتوت    اوريد    ايف دعوة الناس لبدعهم ورويد  

 

 . ( 232- 231/ 28جمموع الفتاوى )  3
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ابتدع قوم بدع  .سنة ة يف دينهم إال نزع من سنتهم روى الدارمي عن حسان بن عطية قال: ما 

 . مثلها

ن غريه كل أحد من أهل البلد إذا مل يستطع أن جهاد الدفع العسكري يشتغل به دوالوجه اخلامس:  

وهكذا   ، أما إذا قامت به طائفة تكفي وترد العدو فقد سقط الفرض عن الباقني  ،إال باجتامع الكل

ين، فعليه فال مانع بل جيب أن الرد عىل فكر الكفر والعلمنة إذا قام به من يكفي مل يلزم اآلخر

البد أهل  عىل  لإلنكار  أخرى  طائفة  الكفرية تتفرغ  األفكار  عىل  لإلنكار  طائفة  تفرغت  كام  ع 

 ؟كيف وبإمكان الطائفة الواحدة بل والشخص الواحد اجلمع بينهام ،والعلمنة

السادس:  الو كتجويزجه  باإلمجاع  امللة  من  كفر خمرج  ما هو  البدع  أهل  أفكار  من  من   أن  كثري 

 ، دات لألولياء وادعائهم علمهم للغيب وجتويزهم االستغاثة بغري اهلل وهكذافية رصف العباالصو

قليال   إال  الصحابة  لعامة  الرافضة  الغيب   وكتكفري  يعلمون  وأهنم  ألئمتهم  العصمة  وادعائهم 

فهم داخلون يف مجلة من  4أن الصاوي يقرر أن الرافضة من مجلة مبتدعة املسلمني  .. علام  .وهكذا

فإذا تقرر أن من أفكار أهل البدع   .عاون معهم ضد أفكار العلمنة والكفرينبغي أال نواجههم بل نت 

ما هو كفر فإنه يتعني مواجهته أكثر من مواجهة أفكار الكفر من العلمنة وغريها ألن أفكار أهل 

   .عىل الناس أمرها البدع الكفرية زادت عىل غريها بأهنا منسوبة للدين فيلتبس

   .أخرى لكن لعل يف هذه األوجه ما يكفي يف بيان فساد هذا القياس الباطل أوجه وهناك

 : أثر هذا التأصيل عىل بعض احلركيني

 : وقد تأثر هبذه التأصيل طائفة من احلركيني أكتفي باثنني منهم

 

 . 196ص  4
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ار الذي طالب بأن تلتقط صورة مع الرافيض حسن الصف  – هداه اهلل    –األول/ د. سلامن العودة  

فتنترش حتى  ل العودة  الرافضةه مع سلامن  بعداء  أهنم خمطئون  السنة  أهل  املتشددون من   ، يعلم 

 . نرش هذا يف صحيفة الرياض وسلامن العودة ساكت مل ينبس ببنت شفه وفعال  

احلبيب حممد عيل )ومن تطبيقات سلامن العودة هلذا املبدأ البدعي ثناؤه عىل داعية الرشك املسمى 

ا   عليه  –  (اجلفري إذ    ، بل ويف الربوبية  ،فإنه يقرر الرشك الرصيح يف اإلهلية  –هلل ما يستحق  من 

ملا سئل عنه وعن عمرو   6ومع ذلك يثني عليه سلامن العودة  5  ايزعم أن الويل ممكن أن خيلق ولد  

 ، الشباب والفتيات يف كثري من األقطار يف طوائف  ا كبري   ا هلم أثر   هؤالء الدعاة وجدناخالد فقال: 

ا.هـ وهذا من سلامن    ال يرض ألن التخصص وارد  :ثم قال عن منهجهم  –  .ا أمر ال يستهان بههذو

 فإن مادح أهل البدع مثلهم كام قال تعاىل فيمن جالسهم فكيف   ،العودة أعظم الضالل والبهتان 

ُكْم إِذ  ﴿بامدحهم   . سلفنا يف هذا كثري وكالم ﴾ِمْثُلُهمْ  اإِنَّ

 املا دعا إىل االجتامع مع أهل البدع ضد الكفار وطبقه عملي    –هداه اهلل    –لثاين/ د. سفر احلوايل  ا

العدوان   ملقاومة  العاملية  محلته  رسالتي  )يف  والتلون   "راجع  التغري  الصحوة  حقائق . قيادات   .

  .omc.islamancient.www://http/ يف موقع اإلسالم العتيق "وأخطار 

 

يف الدعوة إىل   اباطني    االصاوي يرسم هلذه الفصائل اإلسالمية فكر    اإن صالح    :االستدراك الثاين

باجلهاد   ،اهلل يسمى  ما  متارس  إحدامها  الدعوي  الواقع  أرض  يف  طائفتان  توجد  بأن  وذلك 

أن هذا وال يبعد القول بأن مصلحة العمل اإلسالمي قد تقتيض    :265فقال ص  ،واألخرى تنكر

 

 . راجع موقع املجهر لتسمع كالمه 5

 . م يف موقع إسالم أون الين2003/    12/  24حوار يف السودان تاريخ   6
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وال يبعد حتقيق   ،ويظهر النكري عليها آخرون  ،يقوم فريق من رجاله ببعض هذه األعامل اجلهادية

أمكنه معه أن يتفق عىل الرتخص يف يشء   ،إذا بلغ العمل اإلسالمي مرحلة من الرشد  اذلك عملي  

 ا.هـ  رةستمرار رسالة اإلسالميني يف هذه املجالس بغري تشويش وال إثا ملصلحة ا  امن ذلك ترجيح  

األيام هذه  مسريهتم  وتغري  احلركيني  تقلب  لك  يفرس  الباطني  الفكر  ال    ، وهذا  أهنم  عىل  ويدل 

املنافق( ألنه ال )من الفقهاء ال يقبلون توبة الزنديق    ايؤمنون وال يعاملون بام يظهرون فإن كثري  

كام أشار إىل ذلك ابن   ،إذ هو قبل التوبة وبعد ادعائها يف الظاهر مل يتغري  ،دق توبتهيمكن معرفة ص

تيمية، وهؤالء احلركيون وإن كانوا ليسوا منافقني لكن ال يغرت بكل ما يظهرون ألن عندهم فكرة 

الدعوة إىل اهلل هذا  البنا قد سلك    افإن مؤسس مجاعة اإلخوان املسلمني األول حسن   .التقية يف 

وان املسلمني باغتيال قاٍض ألنه حكم املسلك فإنه ملا قام التنظيم اخلاص الرسي التابع جلامعة اإلخ

 اعليهم ومربئ    ااملسلمني بالسجن ظهر حسن البنا أمام الناس منكر    عىل بعض أفراد مجاعة اإلخوان 

 7. نفسه من هذا التنظيم مع أنه منشأ حتت رعايته

 

يقرر الصاوي عدم اإلنكار عىل الفصائل اإلسالمية وإن غلت وجتاوزت    :الثالثاالستدراك  

حتت   ،نة علنيةعدم التورط يف إدانة الفصائل األخرى العاملة لإلسالم إدا:  264دال فقال صاالعت

مهام تورطت هذه الفصائل يف أعامل تبدو منافية لالعتدال والقصد والنضج   ، شعار الغلو والتطرف

ـ   ا.ه

 وذلك أنه منكر خمالف للرشع من   ،تأصل فاسد هيوي بالفصائل اإلسالمية يف مكان سحيق  وهذا

 :أوجه أكتفي بوجهني

 

 . تأليف حممود الصباغ وتقديم املؤسس اخلامس جلامعة اإلخوان املسلمني مصطفى مشهور   (راجع حقيقة التنظيم اخلاص  7
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ويف   ،/ أنه مل يثبت عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حتذير من طائفة كتحذيره من اخلوارج1

خرجه البخاري صحيح مسلم عرشة أحاديث فيهم عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثالثة منها  

 .هدىفكل تأصيل خمالف للرشع فهو تأصيل ضاللة ال   .كام قاله ابن تيمية اأيض  

 :قال ابن تيمية   .من املعايص الشهوانية  / أن الرشيعة شددت يف حتريم البدع وجعلتها أشد إثام  2

 األرض وال خيفاك أن أول رشك وقع يف  .والبدعة من جنس الغلو يف الدين  .8  بالسنة واإلمجاع

 . سببه الغلو

رواوهذا التأصيل رأينا آثاره عىل شبابنا وبعض قادات الصحوة فإهنم مل   من أسامة بن الدن    حُيذِّ

  ، قد استجابوا لفتواه  ( كاملعثم والسعيد واهلاجري)  عىل أنه رصح يف لقاء عام أن املفجرين يف العليا

وهكذا ملا وقع التفجري يف رشق الرياض   .باملزيد يف املستقبل  اويطالب أيض    ،ويرجو أهنم شهداء

 9. لغضب الناس ابه امتصاص   مل يشنعوا عىل هؤالء املفجرين وأخذوا يشككون يف القائمني

 

أخذ الصاوي يؤصل ألتباعه طريقة اإلنكار عىل هذه الفعال إذا مل يكن من   :االستدراك الرابع

فليبدأ   ،عىل بعض هذه األعامل الفجة  فإن كان البد من حديث للتعليق:  264اإلنكار بد فقال ص

 

 ( 103/ 20جمموع الفتاوى )  8

ة والقدح يف أسامة بن الدن فعلوا كام تراه يف موقع اإلسالم اليوم الذي يرشف عليه  ملصلحة التضحيواآلن ملا كان من ا  9

تقلبهم فهذه عادهتم فهم أصحاب مصالح وهلم مآرب لكن العجب العجاب تقلب مريدهيم    ا وليس عجب    ، سلامن العودة

 معهم حتى صدق عليهم قول الشاعر: 

 وكلهم حجهم معوجو  ى حجوامجاعة إن حج عيس 

من   احلزبيةلكن  التبعية  رق  من  وحترروا  سباهتم  من  فاقوا  كثريين  عقالء  هناك  أن  فيهم    ،البشائر  املتوقفني  أكثر  ما  لذا 

تغالل تقلب  ومن أوجب الواجبات عىل السلفيني اس  –كثرهم اهلل وثبتهم    –وما أكثر الراجعني إىل املنهج السلفي    ،واملحتارين

 . هؤالء إلظهار حقيقتهم لدى املغرتين هبم 



 الثوابت والمتغيرات لصالح الصاوي  المختصر الشافي في الرد على

10 

 

والذي كان من نتائجه الطبيعية    ،هوالتنكيل بدعات ،بإدانة اإلرهاب احلكومي يف قمع اإلسالم  أوال  

والتي متثل رد فعل متوقع ملا متارسه احلكومات من تطرف يف  ، هذه األعامل التي تبدو غالية وحادة

وسد   ، وأنه ال سبيل إىل حسم هذه التداعيات  .كيم رشيعتهوغلو يف رفضها لتح  ،معاداهتا لإلسالم

الرشي بتحكيم  إال  الفريقني  من  التطرف  إىل  األمةالذريعة  اهلل يف  كتاب  وإقامة  الغالة    ،عة  فريدع 

هذه   .واجلفاة مع  اخلصومة  احلال  بطبيعة  ستكرس  اجلهادية  األعامل  هلذه  اإلدانة  ألن  وذلك 

 –كام سبق    –اللهم إال إذا كان ذلك    ،إلسالمي بالفتن والتهارجومتأل ساحة العمل ا  ،الفصائل 

ـ  وتوزيع متبادل لألدوار ،بتنسيق مسبق  ا.ه

ويف مقدمهم سفر احلوايل ملا   ،أصله هو الذي رأيناه بأم أعيننا من رؤوس احلركينيالذي  وهذا  

هذه   أسباب  الدولة  حيمل  وأخذ  العواجي  حمسن  الزراعي  الدكتور  مع  اجلزيرة  قناة  يف  شارك 

نزل . مع أن هذه الدولة حتكم بام أ.التفجريات ويطالبها بمطالبات منها احلكم بام أنزل اهلل وهكذا

من كالم أهل   اوقد نقلت طرف    ،ورصح هبا والهتا  –رمحه اهلل    –رر هذا اإلمام ابن باز   كام قاهلل

( تبديد كواشف العنيد يف تكفريه لدولة التوحيد)العلم يف ردي عىل التكفريي أيب حممد املقديس  

 . وكون حيصل خلل يف التطبيق ال يدل أهنا ال حتكم بام أنزل اهلل

وذلك بعد   ،حصل تفجري الوشم وأقر بأن الدولة حتكم برشع اهللوايل ملا  رجع سفر احل وبعد هذا  

عالنية أمام الناس يف القناة العربية يوم تفجري   –وفقه اهلل هلداه   –العزيز    موسى آل عبد   أن حاجه

من   ، الوشم هرب  ملا  احلوايل  سفر  حجة  وهاء  واإلنصاف  العدل  ألهل  وظهر  وتلعثم  فتقهقر 

فأنى له أن يفعل فإن البينات والرباهني   ،بزعم أنه سيشتكي ويطالب بحقه  امكشوف    اهروب    املوقف

فهال صدق ورفع دعواه   اوهاهو الشيخ موسى يطالبه وهو ال يزال متهرب    .الشاهدة عليه باملرصاد

 !!  امشتكي  
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من   وال شك أن القدرة عىل توظيف احلدث:  284وإن للصاوي تنظريات أخرى منها قوله ص

وهذا خيتلف بطبيعة احلال باختالف   ،كثري من األعامل اجلهادية اجلزئيةاالسرتاتيجية ل  آكد املقاصد

قبوال   التي حتوز  فاألعامل  األمة  اعام    األعامل:  باعتبارها من   ،من  وال يامري أحد يف مرشوعيتها 

 ،دإلحياء فريضة اجلها   افهذه التي يمكن توظيفها إسالمي    ،املجمع عليه من خمتلف طوائف األمة

أما األعامل التي مل تبلغ يف حس العامة   –ثم قال    –ولكسب املزيد من التأييد للحركة اإلسالمية  

املبلغ اإلسالمية  ،هذا  للحركة  االسرتاتيجية  الرضوريات  من  تعترب  فيها    ،ولكنها  احلركة  فتقنع 

 ا.هـ واألصل فيها هو الصمت والتجاهل   ،بمجرد نجاحها

   .برشق الرياض العليا ومرور  ار التفجريات ابتداء باما رأيناه من جتاهل إنكوهذا 

 

عن   د الفرق بني اخلطأ االجتهادي وغريه واخلطأ اجلزئي والكيل نقال  قعَّ   :االستدراك اخلامس

لكنه خالف هذا التقعيد ملا تكلم عىل اجلامعات اإلسالمية وأثنى عليها ومل   ،ابن تيمية والشاطبي

يسوغ فيها اخلالف وهي كليات ال أخطائها يف املسائل التي ال  ها من الفرق اهلالكة مع كون  جيعل

ص فقال  الفرق :  243جزئيات  وصف  املعارص  اإلسالمي  العمل  جتمعات  عىل  يصدق  وال 

إىل الدعاة  إال  اللهم  خيالفه،  مما  املجملة  وبراءهتا  واجلامعة  السنة  أهل  بمنهج  املجمل   اللتزامها 

المي املعارص وإن كانت ال تقطع والء مسرية العمل اإلسوهم قلة لفظتها    ،بأصول بدعيةالتكفري  

  ، وما يذهب إليه آخرون من رفض أي نوع من أنواع التعاون  .اإلسالم عنها خاصة يف أوقات املحن 

هجر   بام أثر أهل العلم من  أو التقارب إلقامة اجلامعة مع املخالفني هلم يف بعض االجتهادات تعلال  

وقد فات هؤالء أن جتمعات العمل اإلسالمي املعارص ال تصنف يف   .أهل البدع واإلنكار عليهم
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وأن أهل البدع أنفسهم   ،عداد الفرق الضالة اللتزامها املجمل بالسنة وبراءهتا املجملة مما خيالفها

ـ   تتفاوت معاملتهم عند أهل السنة  ا.ه

تعليل  ،ة واجلامعةبأهنم ملتزمون ملجمل منهج أهل السنفتعليله عدم إخراجهم إىل الفرق الضالة 

ومع ذلك بدع أئمة   ،أفال يعلم الصاوي أن األشاعرة منتسبون إىل جممل منهج أهل السنة  ،عليل

أوال يعلم أن اخلوارج منتسبون إىل جممل معتقد أهل    ؟عن غريهم  السنة الطبقة األوىل منهم فضال  

جاء من النصوص يهم ما  وجاء ف  –ريض اهلل عنه    – م اخلليفة عيل  السنة واجلامعة ومع هذا بدعه

 . النبوية واآلثار السلفية

فإن اإلخوان املسلمني والتبليغ   .ثم قوله: إهنم ملتزمون بمجمل منهج أهل السنة واجلامعة فيه نظر

 :ضلوا يف أصول أقترص عىل ذكر أصلني

بالرشكي  األول/ واملتلطخني  البدع  أهل  يعادون  ورؤوسهم   ،ات ال  ذلك  منهم  يرجى  وكيف 

الطريق )وراجعوا للفائدة كتاب    ،من كتبهم  اكام تقدم بيان هذا مرار    البدع والرشكيات متلطخون ب

القول البليغ يف  )وكتاب (، مجاعة اإلخوان املسلمني يف ميزان اإلسالم) وكتاب  (،إىل اجلامعة األم

ية ومجاعة اإلمام ابن تيم)  ورسالتي  – رمحه اهلل    –جيري  للشيخ املجاهد محود التو  (مجاعة التبليغ

 :لكل مجاعة وإليك مثاال   .(التبليغ

نقل عنه   -الذي يقول عنه أصحابه بأنه شهيد    -أما مجاعة اإلخوان فهذا مؤسسهم حسن البنا  

   :10وكان يردد هو وأصحابه (املولد النبوي)أخوه عبد الرمحن البنا أنه كان حيرض املوالد 

  قد مىض وجرى وسامح الكل فيام *** هذا النبي مع األحباب قد حرضا

 

تأليف جابر رزق بواسطة كتاب اإلخوان املسلمني يف ميزان اإلسالم  "حسن البنا بأقالم تالمذته ومعارصيه    "انظر كتاب  10

 . 66ص  
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يقرر الذهاب إىل قرب رسول اهلل صىل اهلل عليه   "تبليغي نصاب    "وأما مجاعة التبليغ فهذا كتاهبم  

 . وسلم وطلب الشفاعة منه وهم يوزعونه بني العجم باملاليني

ودعوات ال تقوم عىل ما قامت   ،سل من توحيد العبادةأهنم ال يدعون إىل ما دعت إليه الر  الثاين/

 . فرق الضالةعوة الرسل ليس من اتباعهم فهي من العليه د

 -  عبد العزيزمن خروج دعوة امللك املصلح    ابل مما يريب أن خروج هاتني اجلامعتني كان قريب  

اهلل   بعيد    -رمحه  فإهنم   افليس  التوحيد  دعوة  إضعاف  أوجدهتا ألجل  الكافرة  الغرب  دول  أن 

تغ فأرادوا  تنفع  مل  أهنا  فرأوا  القوة  فكريةجربوا  إىل  الش  ،يري طريقة احلرب من عسكرية  يخ قال 

وقدم لكتاب حقيقة الدعوة إىل اهلل تعاىل وما اختصت به جزيرة العرب للشيخ صالح الفوزان:  

أن فقد حاول أعداء هذه الدعوة )أي دعوة التوحيد(    ثم قال يف مقدمة الكتاب:  ،سعد احلصني

 لتشكيك والتضليل والشبهات ووصفها يقاوموها باوحاولوا أن    ،يقضوا عليها بالقوة فلم ينجحوا

 . وإقباال   ،، وقبوال  ا ووضوح   ،افام زادها إال تألق   ،باألوصاف املنفرة

عىل أيدي   ،ومن آخر ذلك ما نعايشه اآلن من وفود أفكار غريبة مشبوهة إىل بالدنا باسم الدعوة

 التبليغ ومجاعة كذا وكذا،   اعةومج  ،مجاعة اإلخوان املسلمني  مجاعات تتسمى بأسامء خمتلفة مثل:

ويف الواقع أن مقصود هذه اجلامعات ال   ،وهو أن تزيح دعوة التوحيد وحتل حملها  ،حدوهدفها وا

لكن   –كلهم يريدون القضاء عليها    ،خيتلف عن مقصود من سبقهم من أعداء هذه الدعوة املباركة

تريد الدعوة إىل اهلل فلامذا   اوإال لو كانت هذه اجلامعات حق    ،-االختالف اختالف خطط فقط  

تتعداها وتغزو   ؟وهي أحوج ما تكون إىل الدعوة واإلصالح  بالدها التي وفدت إلينا منها،  تتعدى

إىل مسار معوج الصحيح  تريد تغيري مسارها اإلصالحي  التوحيد  التغرير بشباهبا  ،بالد    ، وتريد 

 . وإيقاع الفتنة والعداوة بينهم
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قال    - بأفكارهافت  ،شبابنا  ببعض  غررت  قد   عاتاماجل  هذه  كانت  وإذا  –ثم  وتنكروا   ،أثروا 

فرتكوا االهتامم هبا   وانطفأت الغرية عىل العقيدة فيهم،  وتشككوا يف قاداهتم وعلامئهم،  ملجتمعهم،

 رجاال    –وهلل احلمد    –فإن يف هذه البالد    .وينعقون بام يسمعون  وصاروا هيرفون بام ال يعرفون،

وال ينخدعون باألسامء    عداء يف نحورهم،ويردون كيد األ  عقيدهتم،  عن  ويدافعون  لدينهم  يغارون

 .11  هـا. .وال يتأثرون باحلامس الكاذب الرباقة،

 

وهذه كتيبة تعمل عىل :  243يثني عىل اجلامعات املفارقة للحاكم فقال ص  :االستدراك السادس

 ا.هـ مقارعة املبطلني من احلكام وجبابرة السياسة

امل يدعم  هبذا  ضارب  فهو  الثورية  يف    اناهج  السلفية  واآلثار  الرشعية  بالنصوص  احلائط  عرض 

فيا ويلهم كم جروا عىل   ،مني بل والسمع والطاعة للحكام املسل  ،التحذير من اخلروج وأسبابه

للرماد يف العيون كام تقدم   اثم إذا وقعت التفجريات وهاج العامة أنكروا ذر    ،األمة من نكبات 

 .إقراره به

 

جعل النزاعات بني املناهج الدعوية كاإلخوان املسلمني والتبليغ والقطبيني   :سابعراك الاالستد

وهذا خطأ يناقض تأصيله يف أول الكتاب كام   .الفقهيةوالسلفيني من جنس النزاع بني املسائل  

فإذا استطاعت فصائل العمل اإلسالمي املعارص أن تبقى عىل تناصح :  341تقدم بيانه فقال ص

و ال غريوتآلف  اإلسالم  أساس  عىل  وبراءها  والءها  التعصب   ، تعاضد  جرثومة  تستأصل  وأن 

يأمرهم    وأال تفرق بني املسلمني أو متتحنهم بام مل  ،املذموم الذي جر عليها ما جر من الفتن والتهارج

 

 .4-3حقيقة الدعوة إىل اهلل ص  11
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وأسست   ،.. الخ.؟مثل أن يقال: أنت إخواين أم سلفي؟ أنت قطبي أم جهادي  ،به اهلل ورسوله

وليس تعدد تنازع   ،ع بينها عىل أنه تعدد ختصص وتنوع تتكامل به اجلهودىل التعدد الواقنظرهتا إ

البغضاء والتها النحو الذي   ،رجوتضاد يفيض إىل  التعدد عىل  القبول هبذا  فقد امتهد السبيل إىل 

 ا.هـ  قبلت به األمة تعدد املذاهب الفقهية من قبل 

لرماد يف أخوذة من ابن تيمية والشاطبي من باب ذر اوهذا مما يؤكد أن تقعيده هلذه األصول امل

ا  ،العيون  املسائل  الكلية يف  اجلامعات  أخطاء هذه  كيف جيعل  فيهاوإال  اخلالف  يسوغ   ، لتي ال 

االجتهادية املسائل  من  هو  الذي  الفكرية  املذاهب  بني  كاخلالف  الثوابت  من   ،وباصطالحه 

 ! ؟وباصطالحه من املتغريات 

صالح   أن  والرسوريني صاوال  اأتظن  والتبليغ  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  عند  ما  يعرف  ال  ي 

 ! ؟والقطبيني

السلفية كالمه  أدرج ضمن  إنه  بالباطل  ثم  احلق  لبس  من  وهذا  والقطبية  اإلخوانية  فهل   ،مع 

 احمدث   افهو هبذا يريد أن جيعل السلفية مجاعة وحزب   ؟تساوى الفرقة الناجية بالفرق اهلالكة الضالة

 والنصوص الناهية عن التحزب يدخل فيها التحزب ملذهب السلف السلفيُة !!  وانية،كاإلخ

ال عيب عىل من أظهر مذهب السلف وانتسب اإلمام ابن تيمية:  قال    ،سبحانك هذا هبتان عظيم

 12ا.هـ  افإن مذهب السلف ال يكون إال حق    .بل جيب قبول ذلك منه باالتفاق  ،إليه واعتزى إليه

باب تزكية النفس كال. وإنام من باب متايز احلق فيتبع عن ب السلف ليس من  واالنتساب ملذه

ال   ،وتسمية اهلل لنا باملسلمني من قبل  ﴾يحِميزح اهللَُّ اخْلحبِيثح ِمنح الطَّيِِّب لِ ﴿قال تعاىل    ،الباطل فيحذر

املكدر    يعارض االنتساب للسلفية ألن االنتساب إليها انتساب إىل اإلسالم الصايف دون اإلسالم
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البدع أهل  السلفية استدالال    .الذي عليه  إىل  رد االنتساب  إن  بال  ثم  للتسمي  رد  اآلية  سنة هبذه 

 . وهذا وال شك رد ملا أمجع عليه أهل احلق يف كل زمان ومكان  ،واجلامعة

 

والسلفية :  318فقال ص  "سلفية املنهج وعرصية املواجهة    "  اوضع عنوان  :  االستدراك الثامن

وقواعد الفهم املعترب لدى   ،أي العودة بأصول الفهم إىل الكتاب والسنة  ،هي سلفية املنهجاملنشودة  

املعارصة ملشكالت   وذلك لنتمكن من خالل هذا املنهج من املواجهة السلفية  ،القرون الثالثة األوىل

دية التي  فال يقصد بالسلفية إذن جمرد االجرتار لبعض املفاهيم أو القضايا العقي  .نا املتجددةحيات

انحرافات عرصهم الصالح  سلفنا  هبا  املعارك   ،واجه  عن  التخيل  يومئذ  الوقت  فريضة  وكانت 

م وإبادة ملعامل اإلسال  اطمس    ،الطاحنة التي تدير اجلاهلية رحاها يف املجتمعات املعارصة أو إغفاهلا

 ا.هـ خلرضاء املسلمني

فكيف يدعو إىل فكر   ،هج السلفيابه للمنيف انتس  الكن إذا كان صادق    ،وما ذكره حق ال مرية فيه

! وكيف يثني عىل اجلامعات املخالفة ملا عليه ؟! أم كيف يدعو إىل االجتامع مع أهل البدع؟الثورة

! فهو ما بني أن يلتزم السلفية ؟ التوحيد والسنةالنبي صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه من دعوة إىل

خمال هو  مما  األمور وغريها  هذه  من  السلفويتربأ  ملنهج  نبغي  ،ف  ما  هذه   ،وهذا  عىل  يبقى  أو 

براء منه  السلفية  فتكون  السلف  ملنهج  املخالفة  إىل    ، الضالالت  احلقيقية  نسبته  يف  ويصدق 

ُ اخلرُبح ويو ،لتطابق النسبة الواقع (الرسورية)  . افق اخل ربح

ألشعرية مع الفقهاء وأما متكلمة أهل اإلثبات من الكالبية والكرامية واقال ابن تيمية:    /فائدة  

بل قد يوافقوهنم يف أكثر مجل    ،وأهل احلديث فهؤالء يف اجلملة ال يطعنون يف السلف  ،والصوفية

وإنام   .هب السلف أعلم وله أتبعلكن كل من كان باحلديث من هؤالء أعلم كان بمذ  ،مقاالهتم
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ل السلف من كون انتحاأما أن ي .يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استناهنا وقلة ابتداعها 

ـ   فإن ذلك غري ممكن إال حيث يكثر اجلهل ويقل العلم .افهذا باطل قطع   ،شعائر أهل البدع  13ا.ه

وال يمكن أن    ،هم قبلت دعواه وإال ردت فإن وافق  ،فمن انتسب إىل مذهب السلف نظر يف أمره

لب اجلهل ومل يعد إذا غإال    ،ينطيل هذا التسمي يف الظاهر مع خمالفة السلف يف احلقيقة والواقع

   .يميز احلق من الباطل

 

حلكام املسلمني برتداد أن األمر يف يد أهل احلل   اتلمس من كالمه تكفري  :  االستدراك التاسع

والسعي يف نقض   –إن وجد    –أال يقصد به منازعة السلطان املسلم  :  232والعقد إىل أن قال ص

وسيأيت عن   ،ووضع النقاط عىل احلروف  ،وم حولها.هـ فرصح بام كان حي  بيعته وحل عقدة إمامته

 . عبد العزيز اجلليل مثله

 

ألحاديث ردد يف غري ما موضع أن اجلامعة هي ما كان عىل احلق وهبذا يفرس ا   :االستدراك العارش

فهو  واحلرام  واحلل  املعتقد  يف  باحلق  متمسك  كل  أن  فيذكر  اجلامعة  لزوم  عىل  احلث  فيها  التي 

بل   "أنت اجلامعة إن كنت عىل احلق ولو كنت وحدك    ":بن مسعود  عبد اهللبأثر    اجلامعة مستدال  

حذيفة   حديث  فرس  وإمامهم    "إنه  املسلمني  مجاعة  فقال ص  "تلزم  فر  :237هبذا  يضة تتمثل 

والدليل عىل ذلك   ،الوقت يف لزوم مجاعة املسلمني فإن هذا هو املخرج من الفتنة يف واقعنا املعارص

هلل عليه وسلم قد جعلها املخرج من الفتنة يف حديث حذيفة: فام تأمرين إن أدركني أن النبي صىل ا

 لذلك من بديل إال   ومل جيعل  "تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم    "ذلك الزمان يا رسول اهلل؟ قال:
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وليس بعد حكمه   .ولو أن يعض عىل أصل شجرة حتى يدركه املوت وهو عىل ذلك  ،االعتزال

! ولزوم اجلامعة تكليف ختاطب به التجمعات كام وال بعد بيانه بيان    ،لم حكمصىل اهلل عليه وس

الواقع باتباع ما كان عليه السلف الصالح يف  ،خياطب به األفراد  االعتقاد والتحليل  ويتحقق يف 

 ،والتزام الطاعة يف ذلك ألهل احلل والعقد من املسلمني إن انعقدت هلم راية  ،والتحريم من ناحية

ومحلهم عليه بكل سبيل يتاح من ناحية   ،سعي إلهناضهم إلقامة اجلامعة وإقدارهم عىل ذلكأو ال

 ا.هـ أخرى

من وعيد النصوص الذامة عدم التزام اجلامعة ودافع هذا اخللط أن يربئ نفسه وإخوانه الرسوريني  

 : لكن ليعلم أن اجلامعة يف الرشع نوعان  ،-أعني مجاعة إمام املسلمني  –

 . واملراد هبا أن تكون حتت والية ويل أمر مسلم ،ن مجاعة أبدا .1

ستفرتق أمتي عىل ثالث    "حديث  وعليه حيمل قول ابن مسعود املتقدم و  ،مجاعة األديان  .2

  "فالواحدة هي مجاعة األديان. أما حديث حذيفة    "رقة كلها يف النار إال واحدة  وسبعني ف 

   .اعة األبدان مج  افاملراد به قطع   " تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم

 ."حاشيته عىل روضة الناظر  "وابن بدران يف  "العزلة  "أفاد هذا التقسيم اخلطايب يف كتاب 

 

أحكام البيعة والسمع والطاعة لويل أمر املسلمني ال تكون    يذكر أن   :االستدراك احلادي عرش

كلهم  املسلمون  الذي جيتمع عليه  للخليفة  احل  ،إال  له هذا  فليس  ليس كذلك  يلزم ومن  ق وال 

 ،ال منازعة يف أن البيعة العامة التي تكون عىل عموم النظر للمسلمني: 234الناس بيعته فقال ص

  ، ا والتي يعد من نقضها باغي    ،والتي جتب عىل عموم األمة  ،معصية  والتي تنشئ عموم الطاعة يف غري

التعدد   اثنان يقتل اآلخر منهام    –والتي ال تقبل  البيعة ال ال منا  –بحيث لو بويع  زعة يف أن هذه 
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  ، ومن ادعاها لنفسه من هذه اجلامعات فقد غلط  ،تكون إال لإلمام الذي جيتمع عليه الناس كلهم

 ":وإىل هذه البيعة تنرصف عامة األحاديث الواردة يف باب البيعة مثل قوله صىل اهلل عليه وسلم

جاهلية ميتة  مات  بيعة  عنقه  يف  وليس  مات  هذا    ا.هـ  "  ومن  للحكام فعىل  ليس  فإنه  التأصيل 

 :والرد عليه من وجهني ،املوجودين بيعة يف أعناق املسلمني

/ أن النصوص الرشعية أمرت بالسمع والطاعة للحكام واألمراء ومل تشرتط أن يكون خليفة 1

من   ا شيئ  أال من ويل عليه واٍل فرآه يأيت  ":عىل مجيع املسلمني كقوله صىل اهلل عليه وسلم  اوسلطان  

أخرجه مسلم عن عوف بن   "  من طاعة  اصية اهلل فليكره ما يأيت من معصية اهلل وال ينزعن يد  مع

له ويطاع  .مالك يسمع  توىل  أن كل من  دال عىل  وأمثاله  احلديث  اهلل  فهذا  ومل   ،يف غري معصية 

 . الرشيعة ألمهيتهملا أغفلته  اعىل املسلمني كلهم ولو كان رشط   ايشرتط يف هذا أن يكون والي  

ن مل يكن خليفة 2 / العلة التي من أجلها رشعت الرشيعة البيعة والسمع والطاعة مطردة حتى يف مح

  .عىل مجيع املسلمني  اعام  

األئمة جممعون من كل   :قال اإلمام حممد بن عبدالوهاب   :وإليك كالم بعض العلامء هبذا الصدد

ولوال هذا ما استقامت    ،يع األشياءله حكم اإلمام يف مج  مذهب عىل أن من تغلب عىل بلد أو بلدان

وال   ، الدنيا ألن الناس من زمن طويل قبل اإلمام أمحد إىل يومنا هذا ما اجتمعوا عىل إمام واحد

ـ  من األحكام ال يصح إال باإلمام األعظم امن العلامء ذكر أن شيئ   اأحد  يعرفون   14ا.ه

من خرج عن الطاعة "  :امرفوع  عنه  ديث أيب هريرة ريض اهلل  وقال العالمة الصنعاين يف رشح ح

أي طاعة اخلليفة الذي وقع االجتامع   "عن الطاعة    "قوله    :"وفارق اجلامعة ومات ميتة جاهلية

وكأن املراد خليفة أي قطر من األقطار، إذ مل جيمع جيمع الناس عىل خليفة يف مجيع البالد   .عليه
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إذ لو محل احلديث   ،كل إقليم بقائم بأمورهمبل استقل أهل    ،ولة العباسيةاإلسالمية من أثناء الد

أي: خرج عن اجلامعة   "وفارق اجلامعة    "وقوله    .عىل خليفة اجتمع عليه أهل اإلسالم لقلت فائدته

 15ا.هـوحاطهم عن عدوهم  ،الذين اتفقوا عىل طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم

الشوكا األزهاروقال  إمامان  وال    "ين يف رشح قول صاحب  اإلسالم    :"يصح  انتشار  بعد  وأما 

 ،فمعلوم أنه قد صار يف كل قطر أو أقطار الوالية إىل إمام أو سلطان  ،واتساع رقعته وتباعد أطرافه

وال ينعقد لبعضهم أمر وال هني يف قطر اآلخر وأقطاره التي رجعت إىل   ،ويف القطر اآلخر كذلك 

وجيب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له عىل أهل    ،فال بأس بتعدد األئمة والسالطني  .تهوالي

 ،وكذلك قام من ينازعه يف القطر الذي قد ثبتت فيه واليته   ،القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه

وال الدخول   ،تهوال جتب عىل أهل القطر اآلخر طاع  .وبايعه أهله كان احلكم فيه أن يقتل إذا مل يتب

وال يدرى   ،فإنه قد ال يبلغ إىل ما تباعد منها خرب إمامها أو سلطاهنا  ،حتت واليته لتباعد األقطار

وهذا معلوم لكل من له   .فالتكليف بالطاعة واحلال هذا تكليف بام ال يطاق   ،من قام منهم أو مات

واملطابق ملا تدل   ،سب للقواعد الرشعية.. فاعرف هذا فإنه املنا.اطالع عىل أحوال العباد والبالد

فإن الفرق بني ما كانت عليه الوالية اإلسالمية يف أول   ،ودع عنك ما يقال يف خمالفته  ،ة عليه األدل

ومن أنكر هذا فهو مباهت ال يستحق أن   .اإلسالم وما هي عليه اآلن أوضح من شمس النهار

ـ  خياطب باحلجة ألنه ال يعقلها  .16ا.ه
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أما هذه :  246الدعوي فقال ص  تقريره صحة البيعة للعاملني يف احلقل  :تدراك الثاين عرشاالس

عىل عمل أو أكثر من أعامل   ،العهود فيعقدها فريق املسلمني ملن يرتضونه منهم لعلمه أو لكفايته

بالرشع وال جتب ابتداء    ،وال توجب من االلتزام إال يف حدود املهمة التي أنشئت من أجلها  ،اخلري

أحد  تراض  ،عىل كل  والتزمها عن  فيها  تعطى ثم    .ولكن من دخل  التي  البيعة  األصل يف  قال: 

أهنا اتفاق رضائي هيدف إىل التأكيد عىل ما أوجبه اهلل ورسوله من التعاون   ،للجامعات اإلسالمية

والتقوى الرب  الناس  ، عىل  فريق من  مع  بالتعاون  انتصبو  ،والتزام صاحبها  ما  به من عىل  للقيام  ا 

ال تلزم إال من التزم هبا ويف احلدود التي يتم  و   ،وهي ال جتب ابتداء عىل كل أحد  .الدعوة واجلهاد 

 ا.هـ والرد عليه من وجهني: االتفاق عليها

وما كان كذلك   ،/ إن اختاذ هذه البيعات يف الدعوة إىل اهلل من مجلة العبادات التي ال دليل عليها1

وهدي   فأين يف كتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم  ،ات والبدع املضلةفهو من املحدث

 ؟؟ ؟سلف األمة ما يدل عىل جوازها

/ إن إجيابه االستمرار عىل من ابتدأها ال دليل عليه فهي بدعة متولدة عن بدعة تؤدي إىل حتزب  2

 .وما كان كذلك فأمره عظيم  ،املسلمني وتفرقهم

 

ون  يلبس بجهل أو بعلم عىل القراء بأن العاملني يف حقل الدعوة قائم  :االستدراك الثالث عرش

ال منازعة :  131بالتوحيد الذي جاءت به الرسل وهو إفراد اهلل بالعبادة ويدعون إليه فقال ص

 ،كلفني بني املشتغلني بالعمل اإلسالمي املعارص عىل أمهية هذه القضية باعتبارها أول واجب عىل امل

وال تقبل   ،والرشط الذي ال يصح عمل من األعامل إال به  ،وأول ما بدأت به دعوة الرسل أمجعني

وإن أصابه قبل    ،من الدهر  اوالذي من مات عليه دخل اجلنة يوم    ،طاعة من الطاعات إال باستيفائه
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وال   ا يقبل اهلل منه رصف  ال  ، يف نار جهنم  ا خملد    اومن مات غري حمقق له مات خالد    ،ذلك ما أصابه 

التوحيد دعوة الرسل   –م قال ث –فهو أصل الدين واملهم الذي ابتعث اهلل به النبيني أمجعني  ،عدال  

وذكر   –وهو معقد النجاة يف الديا واآلخرة    ،وأول ما خياطب به الناس من أمور الدين  ،أمجعني

: دعاء غري اهلل فيام ال اثم ذكر أيض    .د والرشكعبادة اهلل وحده هي فصل التفرقة بني التوحي  :اأيض  

وما وصفه به   ،امن بام وصف اهلل به نفسه يف كتابهاإلي  :اثم ذكر أيض    –  .يقدر عليه إال اهلل رشك أكرب

 ...وهكذا    ا.هـ. ومن غري تكييف وال متثيل   ،رسوله صىل اهلل عليه وسلم من غري حتريف وال تعطيل 

دعويتني ومها مجاعة اإلخوان املسلمني ومجاعة التبليغ   يس أكرب مجاعتنيقد تقدم وذكرت عن مؤس

الع  بيان    ،ظيمما يدل عىل خمالفتهام هلذا األصل  ملخالفتهام هذا األصل ليعلم كم يف كالم   اوأزيد 

ما يذكرون هذه التأصيالت والكلامت احلسنة   اوأن هؤالء القوم كثري    ،صالح الصاوي من تلبيس

البعد   ،وإال ما هلم ال يلتزمون هذه التأصيالت  ،الرماد يف العيون من باب ذر   ومن البعيد غاية 

ذكر ملا  الصاوي  صالح  مثل  تأصيالت   ،ت جهل  تعارض  وضالالت  رشكيات  من  وسأذكر 

 : بكلها فلن جيهلها كلها ولو قدر أنه مل حيط علام   ،الصاوي

الكاندهلوي:    أوال   إلياس  إلياس جي/ حممد  نور حممد كان حممد  الشيخ  قرب  عند  اخللوة  لس يف 

عند اجلشتية  املراقبة  عليه    البدايوين ويف  كانت تسيطر  الذي  الكنكوهي  قدوس  فكرة وحدة قرب 

  17ا.هـ الوجود

تقدم ذكر كالمه الرشكي يف األبيات التي يرددها يف املوالد وإليك كالمه الدال  :حسن البنا /اثاني  

قال:   ، أسامء اهلل وصفاته وهذه العقيدة رش العقائد يف هذا الباب عىل تقريره عقيدة التفويض يف
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ملعاين إىل اهلل تبارك وتعاىل أسلم ونحن نعتقد أن رأي السلف من السكوت وتفويض علم هذه ا

 18ا.هـ وأوىل باالتباع

رسول اهلل قال البعض إن  :  "شهيد املحراب عمر بن اخلطاب    "يف كتابه    قال  :/ التلمساين  اثالث  

فقط، ومل أتبني سبب التقييد يف اآلية عند االستغفار   اوه حي  ءصىل اهلل عليه وسلم يستغفر هلم إذا جا

. ولذا أراين أميل إىل .وليس يف اآلية ما يدل عىل هذا التقييد  ،هلل عليه وسلمصىل ا  بحياة الرسول

رحابه   املن جاءه قاصد    اوميت    ار حي  يستغفصىل اهلل عليه وسلم  اآلخذ بالرأي القائل أن رسول اهلل  

يف .الكريم إليهم  اللجوء  و  األولياء  كرامة  يف  يعتقد  من  عىل  النكري  يف  للتشدد  إذن  داعي  فال   .

 . 19ا.هـ وكرامات األولياء من أدلة معجزات األنبياء ، بورهم الطاهرة و الدعاء فيها عند الشدائدق

 :20بيات الرشكيةفقد كان يقول هذه األ :/ السباعي  ارابع  

 .. أعتاب بابك أشكو الربح مـن سقمي..يا سيدي يا حبيـب اهلل جئـت إلـى

 دة السقـم مل أغفـل ومل أنم .... من شـ.يا سيدي قد متادى السقـم يف جسدي

سيد قطب الذي قرر أن إنكار الكفر إهدار للطاقات حتى يتغري احلاكم ويأيت سلطان    /اخامس  

ينفقون جهدهم يف األمر   ،ويعجب ألناس طيبني  اإن اإلنسان لريثى أحيان  و  قال:  .اهلل  حيكم بكتاب 

وم عليه حياة املجتمع املسلم ويقوم بينام األصل الذي تق  ،باملعروف والنهي عن املنكر يف الفروع

ب وما غناء أن تنهى الناس عن س   –ثم قال    -عليه األمر باملعروف والنهي عن املنكر مقطوع !

ينزلون له رشيعته    ،من دونه  اإنام يتخذ أرباب    ،وال يعبد فيه اهلل  ،الدين يف جمتمع ال يعرتف بسلطان اهلل

ثم قال  - والسابُّ واملسبوب كالمها ليس يف دين اهلل ،وقيمه وموازينه ،وقانونه ونظامه وأوضاعه

 

 . 76ائد ص رسالة العق 18
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 -.إنه  ..م وطاقتهم واهتاممهمإن األمر أكرب وأوسع وأعمق مما ينفق فيه هؤالء الطيبون جهده  –

فحدود   ،مهام تكن ضخمة ولو كانت هي حدود اهلل  –الفرعيات    ليس أمر تتبع  –يف هذه املرحلة  

فإذا مل يصبح حقيقة واقعة تتمثل يف اعتبار   ،كمية اهلل دون سواهبحا  اهلل تقوم ابتداء  عىل االعرتاف

. . ر ربوبية اهلل وقوامته هي املصدر الوحيد للسلطةواعتبا ،رشيعة اهلل هي املصدر الوحيد للترشيع

واملنكر األكرب أحق باجلهد واملحاولة .  .. وكل حماولة ٍ يف الفروع عبث  ،فكل جهٍد يف الفروع ضائع

 آخره   إىل 21.(..تمن سائر املنكرا

 

فيكتب  ذا جترد ويلتزم ما أصله من تأصيالت  أن يكون  الصاوي  فنرجو من صالح  وبعد هذا 

   .ابات يف عداء هؤالء والتحذير منهم ويرتاجع عن الدفاع عنهمكت

 

  زعمه أن تقسيم التوحيد إىل ربوبية وألوهية وأسامء وصفات ال دليل   :االستدراك الرابع عرش

وعىل هذا فال مشاحة يف :  158حدود فاصلة بني هذه األنواع الثالثة فقال ص  عليه وليست هناك

وبني ما يدخل يف توحيد   ،حدود فاصلة بني ما يدخل يف توحيد الربوبية وليست هناك    ،االصطالح

بل إن هذا التقسيم ابتداء عىل هذا النحو مل   ،وبني ما يدخل يف توحيد األسامء والصفات  ،األلوهية

وليس باأللفاظ   ،والعربة كام يقولون باملقاصد واملعاين  ،نعلم آية حمكمة أو سنة متبعة  يرد به فيام 

قرون طويلة   .باينوامل واستقراره عرب  التقسيم  استخدام هذا  العلم عىل  أهل  تتابع  وإن كان  هذا 

 ا.هـ فينبغي قبوله عىل أال يكون يف ذاته معقد والء وبراء ،من الرتاث السلفي اجيعله جزء  

 

 . ( 951  ، 950/   2) يف ظالل القرآن  21
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ْن ﴿:  اىل قال تع  ، سبيل املؤمنني  اله يقر أن أهل العلم تتابعوا عليه ومع ذلك خيالفهم خمالف    اب  عج مح وح

ىلَّ  تحوح ا  مح ِه  لِّ ُنوح املُْْؤِمننِيح  بِيِل  سح رْيح  غح تَّبِْع  يح وح ى  اهْلُدح ُه  لح ح  بحنيَّ تح ا  مح ْعِد  بح ِمْن  ُسولح  الرَّ اِقِق  نَّمح    ُيشح هح جح ِه 
ُنْصلِ وح

ِصري   ْت مح اءح سح أال يعرف أن   ،ثم يزعم أنه ال دليل عليه وهذه منه مكابرة أو جهل وأحالمها مر  ﴾اوح

دليل عىل أنه   "إهنا متداخلة    "وقوله    ،ذا موجود يف القرآن والسنة وأن دليله السرب والتقسيم ه

فالقوم غرقاء يف بحار الكتب الفكرية التي   اومعناه وهذا ليس غريب    ،جيهل حقيقة هذا التقسيم

   .هتم عن كتب التوحيد والسنة التي هي حياة القلوب صد

 

 .. .اوأخري  

 أنبه إىل ما ييل:  االستدراكات وبعد هذه 

أن صالح  1 اإلعانة  ا/  الكفار بمجرد  بإعانة  يكفر  أن    ، الصاوي ال  الكفرية عنده  اإلعانة  وإنام 

هل يا ترى لكن    -إن شاء اهلل    –وهذا هو الصواب    .164-160تكون ألجل الدين كام قرره ص

 .سلفيني ألجل هذه املسألة! كام نبزوا هبا بعض ال؟يصفه إخوانه الرسوريون بأنه مرجئ

ومن هذه  :  223/ عذر الصاوي من ال يكفر احلكام الذين حيكمون بغري ما أنزل اهلل فقال ص2

تية يف التأويالت املتنازع عليه تأول بعض املنتسبني إىل العلم عدم تكفري كثري من األنظمة الطاغو

ومل يقفوا من رشائعه موقف   ،وا اإلسالممنهم إىل أن هؤالء احلكام مل يرفض  اذهاب    ، عاملنا املعارص

الرشعية  ،الرد األحكام  تبديل  يستأنفوا  مل  سابقة   ، فهم  عهود  من  البديل  هذا  ورثوا  وهم   ،وإنام 

البالد من الضغوط   ملا تتعرض له  انظر    ،ولكن بإرادة واهنة وساعد كليل   ، يريدون تطبيق اإلسالم

وال شك أن مثل هذا التأول عىل فساده ال   .رابات الداخليةوملا تعج به من الفتن واالضط  ،العاملية

وهو   ،لتعلقه بتحقيق املناط ودراسة الواقع ونحوه  ،مناص من قبوله يف نفي شبهة الكفر عن قائله
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ا.هـ فهل يعي هذا   مة يف هذه األياملواقع االلتباس وعدم التاميز الذي يغشى األ  انظر    ،من املتشابه

ذر الصاوي احلكام الذين حيكمون بغري ما أنزل اهلل فلم يكفرهم ألن من أهل ! وهال ع؟أصحابه

   .العلم من ال يكفرهم 

فعليه تبقى حقوق   ،مسألة اجتهادية تكون شبهة يدرأ هبا حكم التكفري عن املعني  –  اإذ    – فهذه  

فاد ذلك اإلمام حممد املختلف فيها ال يصح أن يكفر هبا املعينون كام أ فإن املسائل ،اإلمامة ثابتة له

يف اللقاء   -رمحه اهلل    –وغريه إىل شيخنا حممد بن صالح العثيمني    –رمحه اهلل    –الوهاب    بن عبد

 . املفتوح

السيام إذا تذكر الصاوي وغريه أن ممن ال يرى تكفري احلكام بمسألة احلاكمية اإلمامني ابن باز 

قرره هذان العاملان هو احلق املدعم باألدلة الرشعية وإن ما    .-عليهام رمحة اهلل الواسعة    –أللباين  وا

وقد من اهلل عيّل وبينت حكم املسألة بالدليل   ،وليس هذا موضع إيرادها  ،الصحيحة رواية ودراية

احلكم بغري ما   "ويف رشيطني ناقشت فيهام كتاب    "قواعد ومسائل يف توحيد اإلهلية    "يف كتايب  

وأحكامه   أحواله  اهلل  عبدلل  "أنزل  املحمود  دكتور  العملية   "وكتاب    الرمحن  اإليامن  نواقض 

لكن الذي هيمني اآلن أنه بام أن املسألة اجتهادية   ،اللطيف  للدكتور عبد العزيز العبد  "والقولية  

 .مسائل اجتهادية ال سيام وقد عذر من ال يوافقه عىل التكفري بأهنا ؟فكيف يكفر هبا احلكام

ورده   -  اجزاه اهلل خري    –وي أخونا الشيخ عويد بن عايد الشمري  / قد رد عىل صالح الصا3

حتليل ملا يف كتاب الثوابت والتغريات يف مسرية العمل   "موجود يف مكتبة سحاب السلفية بعنوان  

 . بالدنا فلرياجع فإنه ربط بني تقعيدات الصاوي وتطبيقات احلركيني يف "..اإلسالمي
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الرتبية اجلهادية   "ييل هذه الرسالة برد خمترص عىل يشء مما يف كتاب  وبعد هذا رأيت من املناسب تذ

 ،العزيز اجلليل بجامع أن كليهام اشرتكا يف التقعيد للفكر الثوري وفتن هبا كثري من الشباب  لعبد  "

 : من املالحظات واالستدراكات اوإليك شيئ  

إذ االستدراك األول: اجلهأنك  يعني  ظننته  الكتاب  عنوان  قرأت  أفغانستان  ا  أرض  يف  اد 

 أنه يعني اخلروج عىل احلكام يف بالد املسلمني  اوالشيشان والواقع الذي أقر به يف الكتاب مرار  

يف :  46قال ص املسلمني  عن  تدافع  التي  اجلهادية  احلركات  تلك  الثاين  املوقف  يف  املعني  ليس 

مواجهة األنظمة الطاغوتية يف وإنام املعني هم أولئك الذين يرون    ،أفغانستان والشيشان وغريها

وقبل وضوح راية الكفر يف   ،بلدان املسلمني دون احلصول عىل احلد األدنى من اإلعداد والقدرة

ودون وضوح راية أهل اإليامن يف مقابل ذلك مما ينشأ عنه اللبس والتلبيس   ،تلك البلدان للناس

الناس األو  ،عىل  املستفتختلط  املجاهدون  هؤالء  وجيد  وجه  راق  أنفسهم  أمام   اعجلون  لوجه 

وأن اخلارجني   ،إخواهنم املسلمني الذين غرر هبم ولبس عليهم وقيل هلم بأن حكومتهم رشعية

فحينئذ تقع الفتنة   .ومل جيد الناس من يزيل عنهم هذا اللبس  ،عليها متطرفون إرهابيون مفسدون

هادية التي أعلنت جهادها عىل الكفار أما تلك احلركات اجل  .اعض  ويقتل بعضهم ب  ،بني املسلمني

الوثنيني اهلندوس  ملواجهة  كشمري  يف  أو  الصليبي  التحالف  ملواجهة  أفغانستان  مثل  يف   ،يف  أو 

الشيوعيني املالحدة  ملواجهة  حركات   ،الشيشان  فإهنا  الغاشمني  اليهود  ملواجهة  فلسطني  يف  أو 

كام أنه جهاد للدفاع   ،لمني يف تلك األماكنوزوال اللبس عن املس  ،ةمرشوعة لوضوح الراية الكفري

، 5وكرر هذا يف عدة مواضع ص   ا.هـ  عن الدين والعرض واملكان حتى ال ترتفع فيه راية الكفار

150. 
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فقال ص  االستدراك الثاين: أكثر من موضع  دولة مسلمة يف  إىل عدم وجود  وهذا :  87يشري 

أما جهاد الطلب   ،يف بلدان املسلمني املعتدى عليهابابه اليوم منعقدة  وأس  ، الكالم يف جهاد الدفع

وغزو الكفار يف عقر دارهم فهذا يسبقه قيام دولة وكيان للمسلمني وقدرة متكنهم من فتح بالد 

أوال    .الكفار الكيان  هذا  بإقامة  له  اإلعداد  لقتال   ،ولذلك جيب  املجاهدين  وإعداد  تقويته  وثم 

 ا.هـ لدين كله هللون فتنة ويكون االكفار حتى ال تك

فبهذا تدرك   –حرسها اهلل    –   (السعودية)فهو هبذا ال يرى أن هناك دولة مسلمة حتى بالد الوحيد  

فإذا   ،سبب عدم استثنائه لبالد التوحيد السعودية ولو مرة واحدة مع استعامله لعبارات العموم 

عاة اخلروج حتى يف بالد التوحيد أنه من د اي  ربطت بني كالمه هذا وما نقلته عنه قبله تبني لك جل

 .عن بقية بالد املسلمني السعودية فضال  

  .حرسها اهلل (السعودية)لذا تراه يعمم احلكم بالطاغوت وال يستثنى بالد التوحيد 

وأما اجلواب : 28أنه متيم بفكر سيد قطب الثوري والغايل يف احلاكمية ص االستدراك الثالث:

طالعي القارص عىل من تكلم يف هذا املوضوع املهم بكل عزة ورصاحة ر حسب امل أعث  :املفصل 

   ا.هـ  كام تكلم هذا الرجل عليه رمحة اهلل

 .فإذا عرفت إجالله وتعلقه بسيد قطب مل تستغرب ثورته الفكرية

ص  االستدراك الرابع: فقال  كفرية  بأهنا  ويصفها  املتحدة  األمم  هليئة  باملنضمني  : 54يتهكم 

ا األمن  ملفاو بمجرد  طريق جملس  أو عن  السياسية  املفاوضات  بمجرد  جملس   –أعتذر    –ضات 

ـ  الطاغوتية أو هيئة األمم الكفرية ،اخلوف  ا.ه

من جنس املعاهدات والصلح   كصلح احلديبية فهو  امع أنه لو عقل لعلم أن االشرتاك فيها هو متام  

 جتد علامءنا كاإلمام حممد بن إبراهيم مع الكفار ودرء املفسدة الكربى باملفسدة الصغرى ؛ لذا ال
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واإلمام   عتيق  بن  سعد  اهللواإلمام  واإلمام    عبد  محيد  العزيزبن  واإلمام  عبد  باز  ابن   بن  حممد 

 – حفظهام اهلل    – آل الشيخ    عبد العزيزوالشيخ صالح الفوزان والشيخ    –رمحهم اهلل    – عثيمني  

بأهنا كفرية قال شيخنا العالمة حممد بن صالح   عن احلكم عليها  ينكرون االنضامم هلذه اهليئة فضال  

إىل غري اهلل سبحانه   ايض  بعض الناس يقول إن االنضامم إىل األمم املتحدة حتاكم أالعثيمني ملا سئل:  

   ؟فهل هذا صحيح ،وتعاىل

فأهل اإلسالم حيتكمون    ،فكل حيكم يف بلده بام يقتضيه النظام عنده  ،هذا ليس بصحيحفأجاب:  

أن حيكم بغري ما حيكم به   ا وال جترب األمم املتحدة أحد    ،وغريهم إىل قوانينهم  ،والسنة  إىل الكتاب

وقد ،  22ا.هـ  إليها إال من باب املعاهدات التي تقع بني املسلمني والكفاروليس االنضامم    ،يف بالده

 .فصلت القول فيام يتعلق هبذه اهليئة يف ردي عىل املقديس

سألة احلاكمية والقيام باجلهاد وجعلهام سبب ضعف املسلمني غلوه يف م  االستدراك اخلامس:

 ،حيث تسلط الكفار عىل بلدان املسلمني  ،وهذا أمر مشاهد وبارز يف عرصنا اليوم:  79فقال ص

الكفار خرياهتم يأكل  الركب  املسلمون يف مؤخرة  ويتسلطون   ،ويتدخلون يف شؤوهنم  ،وعاش 

ومن ذلك   ،ال بتعطيل أحكام اهلل وترك االحتكام إىل رشعهوما ذاك إ  ،عليهم بأنواع الذلة واملهانة

 ا.هـ  تعطيل شعرية اجلهاد

معتدال   كان  رشق    لصدر  ولو  املسلمني  بالد  أكثر  عم  الذي  األكرب  الرشك  ذنب  ال   اوغرب    اذكر 

ليس   اوال اجلهاد الذي تركه مع القدرة معصية ال كفر وأيض    ،احلاكمية التي يف التكفري هبا قوالن 

اإلطالق  كهتر عىل  القدرة  ،معصية  عند  الدواء   .بل  أن  عىل  الدالة  الرشع  دالئل  تكاثرت  وقد 
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ختليصهم من الذنوب ويف مقدمها الرشك األكرب املجمع   – اليوم    – ج أدواء املسلمني  الناجع يف عال

 .عىل أنه رشك مناقض للتوحيد

جمل  االستدراك السادس: صاحب  العابدين  زين  نايف  حممد رسور  أحد وصفه  بأنه  السنة  ة 

يف هذا الكتاب  فأبى إال أن يظهر    ،يف احلاشية  ملا أحال عىل جملته  197  -195الدعاة الناصحني ص

والواصف علامءها كابن باز وابن عثيمني بأهنم   (السعودية)الثناء عىل هذا املكفر لدولة التوحيد  

هذا وللعبودية ل حممد رسور:  قا  ،(والد الرئيس األمريكي احلايل)عبيُد عبيٍد لرجل نرصاين بوش  

 ( جورج بوش)اليات املتحدة  طبقات هرمية اليوم: فالطبقة األوىل: يرتبع عىل عرشها رئيس الو

وهؤالء يعتقدون أن   .والطبقة الثانية: هي طبقة احلكام يف البلدان العربية  .كلينتون   اوقد يكون غد  

والطبقة الثالثة:   .ليه النذور والقرابنيوهلذا فهم حيجون إليه ويقدمون إ  ،نفعهم ورضرهم بيد بوش

فهؤالء ينافقون   ،وزراء وقادة اجليش واملستشارينمن الوزراء ووكالء ال  ،حاشية احلكام العرب

مروءة وال  خجل  وال  حياء  دون  باطل  كل  هلم  ويزينون  واخلامسة   .ألسيادهم  الرابعة  والطبقة 

الوزراء عند  املوظفني  كبار  يعلمون  ،والسادسة:  يرتفعوا  هؤالء  أن  أجل  األول من  الرشط   ، أن 

ـ ا.  النفاق والذل وتنفيذ كل أمر يصدر إليهم  23ه

وصنف آخر يأخذون وال   :ويقرر حممد رسور زين العابدين يف هذه املسألة وهي التكفري فيقول

فإذا استعان السادة باألمريكان انربى العبيد إىل  ...ويربطون مواقفهم بمواقف ساداهتم ،خيجلون

ا العمل حشد  التي جتيز هذا  الرافضة تذكر  .ألدلة  إيران  السادة مع  العبيد خبث ..، وإذا اختلف 

ـ   الرافضة لقد كان ثم قال عنهم يف عدد جملته السادس والعرشين بع ذكره للكالم السابق:    24ا.ه
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ذين أما اليوم فالرق معقد وال ينقيض عجبي من ال  ،امبارش    األن للرقيق سيد    االرق يف القديم بسيط  

ـ  ري نرصاينوسيدهم األخ  ،وهم عبيد عبيد عبيد عبيد العبيد يتحدثون عن التوحيد  ا.ه

رمحه اهلل   –وليعلم أن ملحمد رسور مجاعة كام رصح بذلك هو نفسه للشيخ العالمة مقبل الوادعي  

 ، 25وقد نرش هذا الشيخ مقبل يف بعض أرشطته وكتب ورقة يف ذلك  ،–

ة وذكر مؤاخذات موبق   ،-  اجزاه اهلل خري    –  "القطبية    "اين يف كتابه  وقد رد عىل هذه املجلة العدن

الفوزان    ،فإنه مفيد  ،أخرى فلرياجع اهلل    –وصدق شيخنا صالح  الذي سامها بمجلة   –حفظه 

هبا بأن استامتوا يف الثناء عىل   قاتل اهلل الرسورية ما أخزاها وأبر أبناءها الرسوريني  .البدعة ال السنة

 كان جير اللوم واألذى عليهم !!  مؤسسها ولو 

 

  وسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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