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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

َة اهلل وبركاته  ... أما بعد:  السالم عليكم ورمحم

األفاضل   اإلخوة  بعض  قام  خرًيا-فقد  اهلل  العواجي،    -جزاهم  حُمسن  عىل:  الردِّ  بتفريغ 

النقول بعض  إصالح  ، وتوثيق  إىَِل  ََيتاج  ما  بعض  بعض   ،وإصالح  زدت  عيلَّ  ُعرضت  فلام 

ما رأيُت إصالحه مناسًبا؛ ألن يِف الكلامت اإللقائية كثرًيا ما يكون    -أيضاً –وأصلحت    ،الزيادات 

دك   "ورأيت أن أسمي هذه الرسالة    ،ومعلوٌم الفرق األسلوِِب بني اإللقاء والكتابة  ،النقل باملمَعنَى

 . "حصون احلزبية يف بالد التوحيد السعودية 

ب هذه املحارضة يف األصل الرد عىل كالم الدكتور الزراعي حمسن العواجي يف كالمه  وسب

ومن سار عىل طريقته ودعوته   –رمحه اهلل    –الوهاب    عىل دعوة اإلمام املجدد املصلح حممد بن عبد

كإخالله   ولُيعلم أنه ليس خاصًا بالرد عليه لذا مل أذكر كل ما أعلمه عنه  ،التجديدية إىل يومنا هذا 

الثاين عند هالكه بولس  يوحنا  البابا  التنصري وطاغوته  الكفار مع رأس  الرباء من  وقد   ،بعقيدة 

   "وقفات مع حدث وفاة البابا  "رددت عليه يومذاك ضمن حمارضة ألقيتها بعنوان 

العوا حمسنًا  أن  بلغني  عبدومما  بن  حممد  اإلمام  كتب  جتاه  رشًا  مبيتون  معه  وآخرين   جي 

وستصوب عليه سهام املوحدين   ،فإن عزم عىل ذلك فلن يرض إال نفسه  ،-رمحه اهلل    – الوهاب  

الدعوة  هلذه  املعارضني  أسالفه  كام قضت عىل  حياة  من  فيه  بقي  ما  لتقيض عىل  من كل جانب 

من   كثري  كون  مع  ذكرهم ومخد صيتهم  علمفانقطع  ذوي  السابقني  ركبوا    ،املعارضني  ملا  لكن 

بمن هو أجنبي عن   فكيف  .الباطل فعارضوا هذه الدعوة اإلصالحية املباركة مل ينفعهم علمهم

   .والعلم عنه بمعزل كهذا العواجي املفتون برأيه ،العلم

مهم   وقد ذيلت هذا الكتاب برد عىل مقال له أثبته يف موقعه املسمى بالوسطية وهذا املقال

 اعرتافه عىل أن لديه تنظيامت رسية مع سفر احلوايل وسعد الفقيه. ويعترب وثيقة الحتوائه
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ملَِا  عليهم  واملمَردود  هيدينا  وأن  السنة  لنرص  سبياًل  وجيعله  الكتاب  هبذا  ينفع  أن  اهلل  أسأل 

َق بإذنه ُتلِف فيه من احلم  إنه هيدي من يشاء إىَِل رصاطه املمُستقيم. ،اخم

َة اهلل وبركاته.والسالم   عليكم ورمحم

 

 عبد العزيز بن ريس الريس

 املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق 

http://islamancient.com 

 هـ1426/  7/  30
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

َمَد هلل ونعوُذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعاملنا،   ،ونستغفره ،ونستعينهُ  ،َنحمدهُ  ،إن احلم

 ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له  ،ومن يضلل فال هادي له  ،من هيده اهلل فال ُمضلَّ له

 وأشهد أن حُممًدا عبده ورسوله. 

 أما بعد: 

َزيرة  ، جهِلجرة النَّبِي    1424ففي ُمنتصف شهر رمضان لعام     بل "امج:  يِف برن  ،ويِف قناة اجلم

وهو املمُسمى:   ، طالعنا دكتور يِف غري العلوم الرشعية بل يف الزراعة وبالتحديد يف الرتبة  "حدود

سن  َد منصور  ،العواجي  ُمح اإلخوايِن املمَشهور واملمَعروف   ،وقد أجرى اللقاء مع هذا الدكتور: أمحم

 نبز علامء السنة.  -قدر االستطاعة-وحُماولته  ،بعدائه هِلذه الدولة وعلامئها

ا معروفة بعدائها وَبثِّ  ِري لقاًء فيه ُُمالفات رشعية؛ ألَّنَّ َزيرة أن جُتم وليس بغريب عىل قناة اجلم

ا ٍد: أن ََيرج فيها أناٌس قد تربوا يِف واملمُزعج صدًقا، واملمُؤملِ   ،شبهاِِتا، لكن الغريب حقًّ  لكل ُمَوحِّ

البالد، ويتسمون باسم اإلصالح والدعوة فألقى كالًما مؤملًِا ما    ،هذه  العواجي  كام فعل حُمسن 

ُم اهلل -كنت أظن   أن يصدَر من مثله.   -وايم

واَر موجودٌ  يِف موقع القناة   وَحتَّى ال أكون متجنًيا عىل الرجل أنقل لكم نصَّ كالمه؛ ألن احلمِ

   .(1) مكتوًبا ومسموًعا

أنبه إىَِل أنه مِمَّا زاد يِف خطورة اللقاء مداخلتان من رجلني: األول: د.   ،وقبل أن أذكر كالمه

َوايِل   . -إن شاء اهلل-سأذكره  وجرى منهام ما ،امن الدويشيوالثايِن: سل ،سفر احلم

 

 

(1  )http://www.aljazeera.net/programs/no_limits/articles/2003/11/11-9-1.htm 
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د عليه َأَودُّ أن أقدم بِمقدمات:   ،وقبل أن أبدأ بذكر كلمه  والرَّ

د األوََل: اْلمحقدمة  اْلمحخالف:  عىل الرَّ

ُد عىل املمُخالف َمطلٌب رشعي   هاد يِف سبيل اهلل  ،الرَّ - ذكر اإلمام ابن القيم    ،بل هو من اجلمِ

دِّ عىل املمُخالف   أن ِجهاد  "مفتاح دار السعادة"وكتاب    "زاد املمَعاد"  يِف كتاب   -رمِحه اهلل تعاىَل  الرَّ

 أفضل وأعظم درجة من ِجهاد قتال العدو، فقال:

والسنان  باليد  جهاد  نوعني:  اجلهاد  كان  كثري  ،وهلذا  فيه  املشارك  اجلهاد    ،وهذا  والثاين: 

وهو أفضل اجلهادين   ،وهو جهاد األئمة  ،وهذا جهاد اخلاصة من اتباع الرسل  ، باحلجة والبيان 

َوَلوم  )( وهي مكية  52  –  51قال تعاىل يف سورة الفرقان )  ،وكثرة أعدائهلعظم منفعته وشدة مؤنته  

َيٍة َنِذيراً  ُهمم بِِه ِجَهادًا َكبرِيًا( فهذا جهاد هلم بالقرآن  ِشئمنَا َلَبَعثمنَا يِف ُكلِّ َقرم َكافِِريَن َوَجاِهدم َفال ُتطِِع الم

بل كانوا   ،قني مل يكونوا يقاتلون املسلمني فإن املناف  ، وهو جهاد املنافقني أيضاً   ،وهو أكرب اجلهادين

َا النَّبِيه َجاِهِد )وربام كانوا يقاتلون عدوهم معهم ومع هذا فقد قال تعاىل    ، معهم يف الظاهر َيا َأهيه

ـ  ( ومعلوم أن جهاد املنافقني باحلجة والقرآن ا.ه ُلظم َعَليمِهمم اَر َواملمُنَافِِقنَي َواغم ُكفَّ الم
1  

د عىل هاد.  إذن الرَّ   املمُخالف جهاٌد، وهو من أعظم وأفضل أنواع اجلمِ

أن أقول فالن كذا   : وقال بعضهم ألمحد بن حنبل: أنه يثقل عيلَّ -رمحه اهلل    –قال اإلمام ابن تيمية  

ومثل   .فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف اجلاهل الصحيح من السقيم  .وفالن كذا

أئمة البدع من أهل املقاالت املخالفة للكتاب والسنة أو العبادات املخالفة للكتاب والسنة فإن  

بيان حاهلم وحتذير األمة منهم واجب باتفاق املسلمني حتى قيل ألمحد بن حنبل: الرجل يصوم 

البدع أهل  يف  يتكلم  أو  إليك  أحب  ويعتكف  فإنام    ،ويصيل  واعتكف  قام وصىل  إذا  هو  فقال: 

فبني أن هذا نفع عام للمسلمني   .وإذا تكلم يف أهل البدع فإنام هو للمسلمني هذا أفضل  ،لنفسه

 

 . (271/ 1مفتاح دار السعادة )   1
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إذ تطهري سبيل اهلل ودينه ومنهاجه ورشعته ودفع بغي  اهلل  يف دينهم من جنس اجلهاد يف سبيل 

رضر   ولوال من يقيمه اهلل لدفع  .هؤالء وعدواَّنم عىل ذلك واجب عىل الكفاية باتفاق املسلمني

فإن هؤالء إذا   ،وكان فساده أعظم من فساد استيالء العدو من أهل احلرب   ،هؤالء لفسد الدين

تبعاً  إال  الدين  من  فيها  وما  القلوب  يفسدوا  مل  القلوب    ،استولوا  يفسدون  فهم  أولئك  وأما 

ـ    1ابتداءا.ه

َد    وقد كثر من أئمة السنة الرد عىل املمُخالفني وألفوا يف ذلك كتبًا كاإلمام ردَّ    -رمِحه اهلل-أمحم

َهمية اجلم الدارمي  ،عىل  بن سعيد  َهمية  وُعثامن  اجلم املمِرييس  ، ردَّ عىل  أيضا عىل برش  أبىل   ورد  وقد 

فأفرد كتاًبا يِف   ،يِف هذا املمَيدان بالًء حسنًا، وفعل أعجب ما يفعل فيه  -رمحه اهلل-اإلمام ابن تيمية

ه:   وَسامَّ الصوفية  وَسامه:    ،"ةاالستقام"الرد عىل  ازي  الرَّ الرد عىل  يِف  التأسيس "وكتاًبا   ، "نقض 

ه:   د عىل األشاعرة وَسامَّ د عىل البكري  ،"درء تعارض العقل والنقل"وكتاًبا يِف الرَّ  ،وكتاًبا يِف الرَّ

 وأذهب يف ذلك كثريًا من الوقت.  

إن    فقال:   حاجة إىَِل ذلك؟مِلَ ال تكتب لنا مصنًفا يِف الفقه فإنَّا يِف   فقال:  تلميذه  أحد  سأله  وقد

بِخالف   ،الكتابة يِف الفقه يستطيعها كل أحد، واملمُخطئ فيها ما بني أجٍر وأجرين وال يرضه خطؤه

د َطأ فيه يرض أمة حُمَمَّ َطأ يِف أصول الدين، فإن اخلم    .-صىل اهلل عليه وسلم- اخلم

د بن عبد الوهاب    ،وعىل ذلك سار أئمة اإلسالم - إىَِل أن جاء اإلمام املمُجدد املمُصلح حُمَمَّ

  ، وأبىل بالًء عظياًم بأن جرد قلمه للردِّ عىل املمُخالفني  ،فرفع وأشهر راية الرد عىل املمُخالف  -رمِحه اهلل

د عىل املمُخالفني وهكذا تالميذه من بعده ملََّا أسس هَلم دو  ،فإن أكثر كتبه يِف الرَّ لة بِمعاونة إذ إنه 

د بن سعود    ،صار هؤالء التالميذ َُيافظون عىل هذه الدولة دولة التوحيد  -رمِحه اهلل-اإلمام حُمَمَّ

فربَّام ردوا عىل الرجل الواحد أكثر من   ، فريدون عىل كل ُُمالف التوحيد وأهله يِف الرشق والغرب 

 

 . ( 232- 28/230جمموع الفتاوى )  1
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 مرة. 

َن بن حسن  كداود بن جرجيس فقد َردَّ عليه اإلمام عبد اللطيف بن عب   - رمِحه اهلل-د الرمحم

املمُخالف ُمَقسٍّ للقلب  ،مرتني ُُمترًصا وآخر مطوالً  دَّ عىل  الرَّ أو   ،ومَل يقولوا يوًما من األيام: إن 

  .ويف هذا امليدان مربزين  ، بل كانوا جُماهدين  ،مضيعٌة للوقت كام يقول بعض من غرر به من شبابنا

الشيخ   إمامنا  أن جاء  إىَِل  باز  وهكذا،  بن  العزيز  الردِّ عىل   -رمِحه اهلل-عبد  يِف  قلمه  د  فجرَّ

رمِحه  -أو يكتب أحدهم كتاًبا فيقدم له    ،أو مقالة يطرحها يِف صحيفة  ،إما برسالة يكتبها  ،املمُخالفني

 .-اهلل

  ل   إنه"  :إىَِل خطأ مقولة متناقلة عند طائفة من شبابنا، وهي قوهُلم  -بذلك    -وأود أن أشري   

ا  الردود؛  كتب  ِف   راءةالق  يصح  يضيع   ذلك  ألن   اْلمحخالف؛   عىل  الرد  يصح  ول  ،القلب  تقيس  ألَّنَّ

  ."الوقت

َميع بل عىل من يريدون، أما إذا كان األمر    ،فحجروا هذا الباب  بل أغلقوه لكن ليس عىل اجلم

ا عىل  1الرد َيدم مصلحة احلزب  م من أشدِّ ما يكونون ردًّ فهم عىل املمَنابر وغريها    ،املمُخالفني، فإَّنَّ

ُكام د عىل احلم الرَّ يتورعون من  إن    ،والتشهري بأخطائهم  ،ال  إذ  َخَطًأ رشًعا؛  مع كون فعلهم هذا 

 وال تقرُه.  ،الرشيعة ال تدعو إليه

د عىل املمُخالف"أين أنتم من قولكم:    ولو سألناهم:   ، ! ملِاذا تردون عىل املمُخالفني"عدم الرَّ

د عىل املمُخالفني يقيس القلب؟! وأن  تم تقولون إن الرَّ

 

فلام علم ذلك منهم   ، بل هو طيب حمب للدين ، مع قناعتي أن كثريًا من شبابنا ال يدري أنه يسري عىل خطى حزب دخيل  1

ثم بعد ذلك غري قادة    ،ريوا شبابنا من حيث ال يدرون باسم الدين فغرروهم وزجوا بكثري منهم يف السجون قادة احلزبيني س 

وأن هذه التفجريات فعال شباب ذي محاسة   ،احلزبيني طريقتهم ولبسوا لباسًا آخر ظهروا فيه أمام الناس أَّنم أهل اعتدال 

مت بصريِتم ويعلم اهلل أن كثريًا من شبابنا طيب ذو دين غرر به  لكن الشباب أبوا وأرصوا ألن احلامسة أع  ، طاملا نصحوهم

 . قادة احلزبيني وعند اهلل جتتمع اخلصوم
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ملَِاذا َنخاف من النقد؟! إذا مَل ننتقد أنفسنا فلن نصل إىَِل الكامل. ال   ،هذا نقد  ،يا أخي  فيقول:

 ، إله إال اهلل! فعلكم يعد نقًدا حَمموًدا مطلوًبا وفعل غريكم ال يعد نقًدا، وإنَّام خطٌأ، وتضييٌع للوقت

 قلوب!  وتقسيٌة لل

َاكم  فقد خالفوا من جهتني:   ،ُثمَّ تعال انظر إىَِل حاهِلم فيام يتعلق باحلم

َر   األوََل: ُتَشهَّ أالَّ  َاكم  احلم نصح  يِف  الرشعية  الطريقة  ألن  غري رشعية؛  طريقًة  سلكوا  م  أَّنَّ

 كام سيأِِت بيانه. ،أخطاؤه

د عىل املمُخالف.  الثانية: دوه من عدم الرَّ  خالفوا ما قعَّ

فيهم  الطعن  عن  يتورعون  ال  جَتدهم  بعلامئنا:  يتعلق  فيام  إليهم  يِف   ،وانظر  أحدهم  َسمعت  أَما 

حينام خرج عىل الناس يِف التلفاز   -هداه اهلل-وهو عبد الوهاب الطريري    "دين ودنيا"برنامج:  

ر، ويتهم علامءنا باِم ليس فيهم! أو باَِم فيهم و هم مصيبون  وجلس أكثر من نصف ساعة يرد، وُيَشهِّ

َقَّ  تِي قاهَلا:    ، فيه، لكن جِلهله مَل يعرف احلم  أدعو  سنة  عرشة  َثامِن   قبل   كنت"وال أنسى كلمته السيئة الَّ

 أن   العلامء  وأدعو  الكلمة  هذه  من  إليه  وأتوب  اهلل  أستغفر  واآلن  ،علامئهم  حول  يلتفوا  أن  الشباب

  ."الشباب حول هم يلتفوا

أن   الشباب من َسمع كالمه ظن  بعيدون عن  الشباب   ،علامءنا  م أغلقوا دورهم عن    ، وأَّنَّ

م ال جَيلسون بعد الفجر للتدريس املمُسلمني  ، وأَّنَّ واإلجابة عىل األسئلة   ،وال يِف الصباح إلفتاء 

َال ببعضهم   ،وال جَيلسون بعد العرص واملمَغرب يعلمون الناس  ،مشافهة ومهاتفة وأحياًنا يستمر احلم

تِي يؤلفوََّنا،   ،"نور عىل الدرب "شاء، ويفتون الناس عرب برنامج:  إىَِل بعد الع ناهيك عن الكتب الَّ

ذلك غري  إىَِل  ويقدمون ألصحاهِبا،  يراجعوََّنا  تِي  الَّ عن .والكتب  منعزلني  يعدهم  ذلك  ومع   .

دون لرأيتهم لو كان علامؤنا يقولون باَِم يري  ،واهلل  ،ألن علامءنا ال يقولون باِم يريدون  ؟الشباب! ملِاذا

 أرسع الناس ملِدحهم.  
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الثايِن: وهو: د. نارص العمر   يأِِت  بِمرأى ومسمع ماليني    "املمَجد"يِف قناة:    -هداه اهلل -ُثمَّ 

 هكذا يرميها عىل عواهنها، يقول:  ،ويقول كلمة

ًا  أكون  العلامء  كبار  هيئة  أقول:  أنا" يبت  رصْيم   هيئة  حقيقة  ،ِِبا  أرض  العلامء  كبار  هيئة  نظام  ،غح

مح   اآلن  ،مكانة  وََلا  ،وقع  ََلا  كان  التسعينات  بداية  ِف   نشأت  عندما  سنة  ثلثي   قبل   العلامء   كبار  اسم

قيقة:  قول  عىل  واتفقنا  ،ِل  يئة  اْلمَ ا  ،اْلمَكانة  تلك  ََلا  تعد  لَ   اَلمَ  نظامها   ؟ْلِاذا  ،القوة  تلك  ََلا  تعد  لَ   بياناُتح

يئة  ألن  أسباِِبا؛  من  سبب  ََلم  قيل   إذا  وَيمتنعون  ،اكتبوا  ََلم  قيل   إذا  يكتبون  ،مستقلة  ليست  اَلمَ

   امتنعوا.

يئة لكن قال: ُثمَّ    ."بالنظام نعمل  َنحن لنا: فيقولون نناقشهم اَلمَ

د بن إبراهيم   -زيز بن باز  وخلفه الشيخ عبد الع  -رمِحه اهلل-يعنِي منذ أن تويفِّ الشيخ حُمَمَّ

 وإىَِل يومنا هذا وعلامؤنا مغيبون عن املمُجتمع!   -رمِحه اهلل

  ،هذه كلمة خطرية! واهلل لو قيلت يِف أحدهم ألقاموا الدنيا ومَل يقعدوها ولقالوا: أعوذ باهلل

 هذه غيبة! حُلوم الدعاة مسمومة! إىَِل آخر كالمهم. ! كيف تتكلم يِف أعراض الدعاة

وهم من أشد    ،يقولون: ال ترد عىل املمُخالف  ،هم متناقضون يِف دعواهم  - يا إخوايِن -إذن  

املمُخالف عىل  ا  ردًّ حق  ،الناس  غري  عىل  لألسف  السلفية  ،لكن  دعاة  مع  فعاهِلم  إىَِل  انظر   ، ُثمَّ 

وقدًحا ا  ذمًّ يكونون  ما  أشد  جَتدهم  ها  سعيد   ، ومشاَيم بن  د  حُمَمَّ وهو  أحدهم  َسمعت  إينِّ  َحتَّى 

السلفيني  القحطايِن  املمَشايخ  بعض  درسه  يِف  ذكر  بذكر "قال:    ،ملََّا  املمَسجد  ُأَنجس  أن  أريد  ال 

اَمئهم ؟ أليس إذا كانت للرجل حسنات فإنه ال يرد "عدم الرد عىل املمُخالف"! أين قاعدتكم  "أسم

د عليكم تدرع  ،! أم أنكم تتالعبون هِبذه القواعد عىل ما تشتهون -عندكم-عليه   تم فإن كان الرَّ

ا مه والعياذ باهلل!   ،هِبا وإال رميتم هِبَا وراءكم ظهريًّ رجل مسلم ال تريد أن تنجس املمَسجد بذكر اسم

 إىَِل آخر كالمهم الذي ال أحب أن أطيل فيه.
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 وأححب أن أشري إََِل أن اْلمَسائل اْلمحختلف فيها نوعان:  

الف فيها، وهَلَا حظ من النظر، واختلف علامء السلف    اجتهادية:  مسائل   األوََل: ِ يسوغ اخلم

وإنَّام ُيَبنيَّ خطأ القول دون التشنيع   ،فيها، فهذه ال ُيعنَّف عىل املمُخالف فيها، وال جَيوز الطعن فيه

يل"يِف كتابه:  - رمِحه اهلل-كام ذكر ذلك اإلمام ابن تيمية   ،عىل القائل نفسه قيم وابن ال ،"إبطال احلمِ

 .  "اآلداب الرشعية"وابن مفلح يِف:  "إعالم املوقعني"يِف:  -رمِحه اهلل-

الف  خلفية:  مسائل   الثانية: ِ تِي ال يسوغ فيها اخلم فهذه    ،ومَل ََيتلف فيها علامء السلف  ،وهي الَّ

ع القائل  ،ُيبنيَّ ضعف القول وخطأ القائل ا، أما إال إذا أخطأ خًطأ كليًّ   ،لكن ال يلزم فيها أن ُيبدَّ

ُزئي فال يبدع صاحبه َطأ اجلم يِف كتابه   -رمِحه اهلل-وُيعتمد يِف هذا الباب عىل ما ذكره الشاطبِي    ،اخلم

ُزئية والكلية "االعتصام"  ويِف املمَسألة تفصيل.  ،من التفريق بني األخطاء اجلم

َركيون فيلبسون عىل الناس زبيون احلم
و يؤلف كتاًبا  أ  ،فيأِِت أحدهم ويلقي حُمارضة  ، أما احلمِ

الف ِ حينام اختلفا، فلام انتهيا أخذ ابن   ب فيذكر مناظرَة ابِن عباس وزيد بن ثابت    ،عن أدب اخلم

. فيقول: انظر إىَِل أدب  "علامئنا  مع  نتأدب   أن   أمرنا  هكذا"عباس بِخطام دابة زيد بن ثابت وقال:  

الف عند األولني!   ِ  اخلم

َق   اهلل  جَيعل  أن   وددت   إال  رجالً   ناظرت   ما":  -رمِحه اهلل-أو يورد كلمة الشافعي    لسانه   عىل  احلم

 كيف كان متحلًيا باألدب!   ،. فيقول: انظر إىَِل أدب الشافعي"

الفيةوال يفرقون بني املمَسائل االجتهاد  ،يطلقون الكالم عىل عواهنه ِ م كثرًيا ما    ،ية واخلم بل إَّنَّ

فيها الف  ِ اخلم تِي ال يسوغ  الَّ املمَسائل  يِف  هِبذا األدب  أتيتهم  ،يطالبون  الشافعي   ،فإذا  وقلت: هذا 

ريد  يحرضبوا  أن  الكلم  أهل   ِف   حكمي"الذي قال تلك الكلمة قال أيًضا:     ِِبم  ويطاف  ،والنعال  باْلمَ

 . "والسنة الكتاب وترك الكلم علم عىل  أقبل  من جزاء اهذ ويقال: ،والقبائل  العشائر بي

الشافعي هذا ُُمالًّ باألدب؟ كالَّ  يِف   ،فهل يعد قول  املمُخالف  الشافعي هذا عىل  وإنَّام كالم 
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الف تِي ال يسوغ فيها اخلمِ أما كالمه املمَبنِي عىل األدب فهو  ،وهو منهج سار عليه األئمة ،املمَسائل الَّ

الف فيها.  يِف املمَسائل ِ تِي يسوغ اخلم  االجتهادية الَّ

اولة الثانية: اْلمحقدمة    عنهم: الشباب وتغييب العلامء حجب ُمح

يِف هذه األزمان: حُماولة حجب علامء األمة اإلسالمية، علامء أهل   -لألسف-إن مِمَّا نعيشه  

اَمعة السائرين عىل طريقة السلف د   ،السنة واجلم وعىل رأسهم اإلمام عبد العزيز بن باز واإلمام حُمَمَّ

د نارص الدين األلبايِن   فتجد حجًبا وتغييًبا عجيًبا.  -رمِحهم اهلل-بن صالِح العثيمني واإلمام حُمَمَّ

 وََلم ِف ذلك خطوات: 

تِي تصلح هَلم يعلقوََّنا يِف كل    ،أن ََيجبوا الشباب عن علامئهم  األوََل: مسجد،  فالفتوى الَّ

ى منظر، َحتَّى تروج بني الناس أما ما َُيالف طريقتهم   ،ويوزعوََّنا يِف كل مكان وَُيرجوََّنا يِف أهبم

 فرتاهم َُيفوََّنا وال يظهروََّنا.   ،وحزبيتهم

ا قتل ٌللنفس  ،فانظر مثاًل إىَِل فتوى علامئنا الكبار يِف عدم جواز العمليات االنتحارية   ، وأَّنَّ

د بن صالِح العثيمني يِف موضعني يِف رشح رياض الصاحِلني:  َحتَّى قال الشيخ حُمَ  من فعل هذه  "مَّ

وصاحبه يِف النار إال أينِّ ال أحكم   ،الفعلة كام يفعل يِف أرض فلسطني فإنه يعد انتحاًرا ال شهادة

 .  -رمِحه اهلل-. إىَِل آخر كالمه "عىل هذا املمُعني؛ ألنه قد يكون متأوالً أو قد ُلبِّس عليه...

ا ال جَتوز    .وكذلك الشيخ ابن باز ،وكذلك األلبايِن فقد ذكر أَّنَّ

والعجب أن لدهيم قدرة عجيبة    ،ُثمَّ تراهم َُيفون فتاوى العلامء هذه وينرشون ما يريدون 

تِي توزع يِف املمَدارس يكتبون    ،ويِف نرش ما يريدون   ،يِف اإلعالم َداول الدراسية للطالب الَّ َحتَّى اجلم

 َحتَّى املمَساجد يضعون فيها ما يريدون.  ،ا يريدون عليها م

الشباب  بعض  إىَِل  جاء  األقارب  أحد  أن  اللجنة    ،وأذكر  فتوى  تعلقون  أراكم  هَلم:  وقال 

وهذه أيًضا فتوى اللجنة   -جزاكم اهلل خرًيا وزادكم من فضله -الدائمة يِف حَتريمم التأمني وهذا خري  
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 ،ال تفعل   ،أرجو أن تأخذوها وتعلقوها، قالوا: اتِق اهلل  يِف عدم صحة مقاطعة منتجات أمريكا،

د   !!  جإنك إن فعلت خذلت أمة حُمَمَّ

اللجنة فتوى  أن  علاًم  الثانية؟  دون  األوىَل  أخذوا  فلامذا  العلامء  مرجعهم  كان  كانت    (1) إذا 

أيًضا   -رمِحهام اهلل-والبن باز وابن عثيمني    ،-حفظه اهلل-برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ  

 فتوى مؤيدة للجنة.  

فام يريدونه يظهرونه وما ال  ،طريقتهم األوىَل حجب الشباب عن علامئهم -يا إخوايِن -إذن 

 يريدونه يغيبونه.

  "فقه الواقع"مثاًل أخذوا يشيعون ويعظمون   ،استنقاص العلامء بأسلوب غري مبارش   الثانية:

ويقولون أيًضا: دماء املمُسلمني! َمنم جِلراحات املمُسلمني؟ َحتَّى   ،َحتَّى انترش هذا القول بني الناس 

ُثمَّ يقولون لك بالتلميح ُثمَّ بالترصيح: إن فتوى   ، هييجك فتصبح يِف ثورة عىل جراحات إخوانك

َرائد والصحفملِاذا؟ أل  ،العلامء ال ُتقبل ُثمَّ   ،نه ليس عندهم فقه الواقع وفقه السياسية وفقه اجلم

ُطوة الثالثة.   بعد ذلك ينتقلون من التلميح إىَِل الترصيح وهي اخلم

طوة هَلم  الثالثة:  اْلمح مُمهدة  أصبحت  األرض  ألن  العلامء؛  يِف  الرصيح  والطريق    ،الطعن 

أمام   -عالنيةً -ويطعن يِف علامئنا    "دين ودنيا"وإال مَتى كان ََيرج الطريري يِف برنامج:    ،مفتوًحا

وال يتكلمون إال   ،علامؤنا مغيبون منذ ثالثني سنة"ويقول:    "قناة املمَجد"الناس! وََيرج العمر يِف:  

تكلموا هَلم  قيل  يِف:  "إذا  العواجي  وَيرج  َزيزة"،  اجلم سيأِِت -  "قناة  العلامء ويطع  -كام  يِف  ن 

ميني"ويسميهم   ! "الرسم

طوة الرابعة: َحتَّى يقوى قوهُلم وجيهزوا عىل العلامء يأتون اآلن ويتباكون عىل اإلمام ابن   اْلمح

إن مرجعيتنا ابن باز وابن "أو يقولون:    "لو كان حيًّا ملََا رأينا كذا وملََا حصل كذا"باز ويقولون:  

 

 . ’ 1421/    12/    25( تاريخ:  21776( رقم ) 1)
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 . -إن شاء اهلل-أِِت من كالم العواجي ويرددون هذا الكالم كام سي "عثيمني

باز   ابن  إنه  أوقفهم؟  الذي  من  أتساءل  اهلل-وأنا  العلامء   -رمِحه  كبار  فتوى  لكم  وسأذكر 

نايف باز لألمري  ابن  تِي رفعها  الَّ َاع  العودة  ،باإلمجم بإيقاف سلامن  رفعها للملك  وسفر    ،واألمري 

َوايِل   . (1) احلم

َاع-علامء  من الذي أوقفهم؟ هيئة كبار ال وعىل رأسهم ابن باز! ملََّا خرج العواجي يِف   - باإلمجم

قال:   َزيرة  ُقوق "اجلم احلم هيئة  وإىَل  لإلصالح  ندعو  وكنا  اإلصالح  علينا  حجروا  علامء  هؤالء 

 . "نريد طريقة ابن باز".. لكنهم وقفوا يِف وجوهنا ُثمَّ قال بعد ذلك: (2) "الرشعية

ا ال جَتوز؟ أليس اإلمام ابن باز  تعال وانظر: من الذي أفَتى بِ  رمِحه  -خطأ طريقتكم وقال: إَّنَّ

د بن صالِح العثيمني -اهلل  ؟ -رمِحه اهلل-؟ ومن الذي أخرج فيها رشيًطا أليس الشيخ حُمَمَّ

 أال ََتافون اهلل رب العاملنَي!   ،فلامذا التلبيس عىل املمُسلمني

قدٌم عىل كل  ََكم: يشءاْلمحقدمة الثالثة: الرَشع مح  ، وهو احلم

تعاىَل:   ِسِهم  ﴿قال  َأنفح ِف  وا  ََيِدح ثحمَّ ل  م  َبينَهح َشَجَر  فِياَم  وَك  َكِمح َحتَّى ْيح ؤِمنحوَن  يح َوَربَِّك ل  َفل 

لِيممً  وا َتسم مح
َسلِ ا َقَضيمَت َويح  .  (3)﴾اَحَرَجًًا َِّمَّ

وهح إََِل اهللِ وا﴿وقال:   دُّ تحم ِف يَشٍء َفرح نتحم تحؤِمنحوَن باهللِ َواليوِم اآلِخرِ َفإِنم َتنَاَزعم وِل إنم كح سح    .(4) ﴾لرَّ

َكم: كتاب اهلل وسنة رسوله اَمسات   ،احلم تِي يسموََّنا    ،ال العواطف وال احلم وال هذه األشياء الَّ

الواقع" واملمَجالت "،  "فقه  َرائد  اجلم إما   ،"فقه  الرشع  ُيعارض  صار  منهم  كثرًيا  أن  نراه:  والذي 

 .  "فقه الواقع"أو بالفقه الذي يسميه  ،أو بَِحامسته ،أو بعاطفته ،بعقله

 

 (. 34هيئة كبار العلامء )ص   ( انظر: بيان1)

ُقوق الرشعية:2)  ( رابط صوِِت لبيان هيئة كبار العلامء يِف جَلنة احلم

http://www.sahab.ws/884/bookmarks.php?action=jump&bmid=3761 

 (. 65( النساء: آية ) 3)

 (. 59( النساء: آية ) 4)
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َدلَّتم عليه الرشيعة وهو   ُكام"وأرضب لكم مثاًل ملِخالفتهم شيًئا  خالفوه   "املمَوقف من احلم

اَمسة ،والعاطفة ،باسم التجربة  والغرية عىل الدين.  ،واحلم

كام كثرًيا؟ْلِاذا تذكر اْلمَوقف من   وقد يقال:    اْلمح

ُكام   فأقول: ُكام ووقف علامؤنا مع احلم ألنه هو بوابتهم للطعن يِف العلامء فهم ملََّا أسقطوا احلم

تِي يريدها رب العاملنَي منهم ُكام ،الوقفة الَّ لذلك كان البد  ،جاءوا وطعنوا يِف ُعلامئنا من بوابة احلم

ُكام لسب  بني:  أن نربز للناس املمَوقف الرشعي من احلم

 ألن هذا هو الذي يريده اهلل سبحانه.   األول:

تِي يلجون من خالهِلا للطعن يِف علامئنا.  ثانًيا:  إلغالق هذه البوابة الَّ

اكم  •  ما ييل: -َحتَّى لو كان فاسًقا ظاْلًِا-خلصة اْلمَوقف الرشعي من اْلمَ

   ل َسمع ول طاعة:فإن أمر بِمعصية ف ،أن نسمع ونطيع للحاكم ِف غري معصية اهلل  -1

عىل : »قال-صىل اهلل عليه وسلم-أن النَّبِي  ملِا ثبت يِف الصحيحني من حديث ابن عمر  

فإن أحمر بِمعصية فل َسمع   ،إل أن يؤمر بِمعصية اهلل  ،اْلمَرء اْلمحسلم السمع والطاعة فيام أحب وكره

   .«ول طاعة 

-وسلم عليه  اهلل صىل-أنه قال: قال رسول اهلل    ويِف الصحيحني من حديث ابن مسعود  

أي: معايص وذنوًبا، فقالوا:   «وأموًرا تنكروََّنا»  ،أي: استئثاًرا بالدنيا   «إنكم ستلقون بعدي أثرة»  :

ق الذي عليكم: »باِمذا تأمرنا يا رسول اهلل؟ قال ق الذي لكم ،تؤدون اْلمَ  .  «وتسألون اهلل اْلمَ

وض: »يِف الصحيحني  ويِف حديث أسيد   . «فاصربوا َحتَّى تلقوِن عىل اْلمَ

  ، وأن نعطيه حقه  ،نهوالصرب عىل ما يأتينا م  ، أمرنا بالسمع والطاعة له  ، إذن هذا حاكم ظاملِ 

َق الذي لنا، ال أن ننرَش عيبه يِف املمَجالس بل   ،كالَّ   ،وال أن نوغر صدور الناس عليه  ،ونسأل اهلل احلم

د تِي أمرنا هِبَا حُمَمَّ  .-صىل اهلل عليه وسلم- نلتزم الطريقة الرشعية الَّ
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اكم مغاير لنصح غريه ،وأن ننصحه -2  . ولكن نصح اْلمَ

-صىل اهلل عليه وسلم-أن النَّبِي   والدليل عىل ذلك حديث أِِب رقية ََتيم بن أوس الداري  

 ،وألئمة اْلمحسلمي   ،ولرسوله  ،ولكتابه  ،هلل: »قلنا: ملِن يا رسول اهلل؟ قال  ، «الدين النصيحة»  ال:ق

أن ُنصحهم «وعامتهم َدلَّ ذلك عىل  الناس؛  املمُسلمني عن عامة  أئمة  أفرد  فلامَّ  . أخرجه مسلم. 

 مغاير لنصح غريهم.  

ج الشيخان    بوقد بنيَّ عبد اهلل بن عباس وأسامة بن زيد  طريقة نصحهم للحاكم؛ فقد خرَّ

َاكم    عن أسامة بن زيد   وتنهاه   ،باملمَعروففتأمره    -وهو عثامن -أنه قيل له: أال تقوم هِلذا احلم

قال:   املمُنكر،  وبينه"عن  بينِي  فيام  ألكلمه  وفتنةٍ   ، إينِّ  ضاللٍة  باب  مفتًِّحا  أكون  أن   "!أتريدون 

 . 

قال: قلت البن عباس: آمر إمامي    ،عن سعيد بن جبري  سعيد بن منصور يف سننهوثبت عند  

وال  ، فإن كنت فاعاًل ففيام بينك وبينه ،إن خشيَت أن يقتلك فال": قال ابن عباس  ؟باملمَعروف

 .  "تغتب إمامك

ال ُأِعنُي عىل دِم خليفٍة  "أنه قال:    -فيام أخرج ابن أِِب شيبة وغريه-وثبت عن حكيم بن حزام  

أعنَت عىل دمه؟! فيقول: إينِّ أعده ذكر مساويه عوًنا عىل   أوَ   ،فيقال له: يا أبا معبد  ،أبًدا بعد ُعثامن 

 ."دمه

نَ   -3 عليهوأن  الناس  الفتنة   ،جمع  نحخمد  عليه  ،وأن  روج  اْلمح رمة  حح للناس  نبيِّ  بل   ،وأن 

  وندعو له بالصلح:

الصابويِن  عثامن  أِِب  كتاب  مثل  املمُعتقد  كتب  إىَِل  جَتدهم    ،والطحاوي  ،انظروا  وغريها، 

  ."ويرون الدعاء ََلم بالصلح والعافية "يقولون:  
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- إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة  "  :-رمِحه اهلل-بل قال الربهَباري  

  ."وإذا رأيت الرجل يدعو عىل السلطان فاعلم أنه صاحب هوى ،-إن شاء اهلل

تِي يلجون منها للطعن يِف علامئنا ال يصح أن تفتح   فإذا عقلنا هذه األمور عرفنا أن البوابة الَّ

 وإنَّام هي عليهم لو كانوا يتقون.  ،هَلم

َحتَّى أن حُمسنًا العواجي له موقع عىل   ،"الوسطية"كثرًيا ما يردد هؤالء كلمة    اْلمحقدمة الرابعة:

مه   ، ما هذه الوسطية؟"الوسطية"اإلنرتنت اسم

هل مرجع الوسطية عقولنا؟ أو كلام رأينا أمرين أحدُُها غالًيا واآلخر جافًيا أخذنا الوسط؟ 

 . 1وهدي سلف األمة ،جوسنة رسوله  ،ال، وإنَّام الوسطية: كتاب اهلل

تعاىَل:   أحَمًة  ﴿قال  م  نَاكح َجَعلم خياًرا( 2) ﴾َوَسًطاَوَكَذلَِك  عدوالً  أي:  الوسط    ، .  ََتتاروا  أن  ال 

َاكم كان سبًبا يِف  بعقولكم! إن خللهم هذا يِف فهم الوسطية وخللهم يِف التعامل الرشعي مع احلم

 بذرهم بذور الثورة.  

عام  من  يقرب  فيام  الشباب  بني  راجت  تِي  الَّ األرشطة  تلك  عن  غافلون  أنكم  أظن  وال 

َليج  ،’ 1409 تلك األرشطة مشحونة بفكر الثورة ضد وبعدها، وكانت    ،واشتدت قبيل أزمة اخلم

ُكام م ال يفقهون الواقع! وصاروا يعدون ذلك من الصدع بكلمة   ،احلم وبالطعن يِف العلامء؛ ألَّنَّ

األرشطة   تلك  ومن  َق!  لكم"احلم أقول  ما  اْلوال  "فستذكرون  ملتزمة "  و  ،لسفر  امرأة  وم   "ُهح

تِي بذرت بذور الثورة. ، إىَِل آخر كلُها لسلامن العودة "سلطان العلامء"و  تلك األرشطة الَّ

فلام بذروا   ،وصار ََيمل فكًرا عدائيًّا حِلكامه بناًء عىل تلك األرشطة  ،كم من شبابنا تغري فكره 

 

وهي موجودة بتسجيالت البينة يف مدينة الرياض بحي  "الوسطية بني اإلفراط والتفريط  "ويل يف ذلك وحمارضة بعنوان    1

 . هلل يف رسالة مستقلة بحمد ا –السويدي أمام املعهد العلمي وقد طبعت 

 (. 143( البقرة: من اآلية )2)
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وبفضل اهلل تعاىَل منعوا من إَتام سقايتها؛ َحتَّى منعوا من   ،وسقوها فرتة من الزمن  ،بذور الثورة

وصارت تنمو رويًدا رويًدا، ولو    ،سقايتها كلية، ولكن لألسف جذورها قد رسخت يِف األرض

ووقع منهم   ،ُثمَّ خرج هؤالء الشبيبة  -كام سيأِِت ذكره-َحتَّى جاء بعد ذلك من سقاها    ،عىل قلة

بذروا    ،التفجري الذين  آخرفخرج  بوجه  الناس  إىَِل  الفتنة  التفجريات  ،بذور  هذه  إنكار   ، وهو 

 وإنكار هذه الدعاية التخريبية. 

يِف أول   هَلم  الذين كانوا معارضني  العلامء  بالالئمة عىل  ليتهم وقفوا عىل هذا، بل رموا  ُثمَّ 

قائِق األمر، وحاولوا   اْلمَ بالباطلِ   ،َقلمَب  ِق  اْلمَ هِبذه    ،وَلبمس  م ال يرضون  أَّنَّ الناس  أمام  وظهروا 

اًم معارضني هَلا، وأن املمُتسبب فيها هم أه م كانوا قديم كام سيأِِت بسط ذلك -ل العلم  األمور، وأَّنَّ

 . -إن شاء اهلل

وأعلق قدر   ،سأقف عىل بعض كالم العواجي  :-وباهلل التوفيق-أقول    ،وبعد هذه اْلمحقدمات 

يِف بيان بطالن   -بإذن اهلل-ولعل جُمرد ذكر بعضه كاٍف    ،عىل بعضه  -ولو باختصار-ما أستطيع  

 باقيه:  

َد منصور  :الرد األول وارالذي أج  -سأله أمحم عن سبب التفجريات وعن مرجعية   -رى احلمِ

 املمُفجرين فيها.  

ية لبعض ما كان يدرس ِف مدارسنا، خصوًصا "  فقال: التارْيم اْلمَرجعية ترجع إََِل جذورنا 

تمعنا وإن َل ََتمل السلح ا الَّتِي ل يزال ََلا جذور فكرية إََِل اآلن ِف ُمح ادة جدًّ تلك   ،تلك اآلراء اْلمَ

اربة اْلمح  اِِب: ُمح انب اإلَيم انب السلبِي ََلا، اْلمَ ركة اإلصلحية الوهابية، اْلمَ ذور الَّتِي ََلا علقة باْلمَ

انب السلبِي هو التعطش للتكفري والتعطش  رافات وهذه كل اْلمحسلمي معه، لكن اْلمَ الرشك واْلمح

رون     ."ليوم هو امتداد لههذا األمر اليل يعترب ما نعاِن منه ا ،أيًضا لقتال من يحكفَّ

َق بالباطل وسأبنيِّ لكم    ،ومن الظلم والبهتان   ،انظروا إىَِل كالمه هذا، كم مَجع من لبس احلم
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 :من كالم أهل العلم أن هذا الكالم ظلٌم وجوٌر، وال يصح بحال

د بن عبد الوهاب    أولً:  - ينبغي أن تعلموا أن الطعن يِف دعوة اإلمام املمُجدد املمُصلح حُمَمَّ

قيقة-أن الطعن ِف دعوته  أمٌر خطرٌي ليس بالسهل وذلك    -رمِحه اهلل تعاىَل  ليس طعنًا ِف   -ِف اْلمَ

د  ،ول ِف فكر شخص ،شخص َمَّ  ْلِاذا؟  ،وأصحابه  ،جوإنَّام طعٌن ِف دعوة ُمح

د بن عبد الوهاب    ألن َمَّ مِدًثا  - رِِحه اهلل-اإلمام ُمح ًدا ل ُمح دِّ ، فهو مَل يأت بدين جديد، يعد ُمح

د وأصحابه إىَِل وقتنا -صىل اهلل عليه وسلم-وإنَّام جدد ما كان عليه دعوة األولني من لدن نبينا حُمَمَّ

ا من كالم هذا اإلمام املمُجدد   يِف بيان أنه مَل يأت بدين   -اهلل رمِحه  -هذا، وأحب أن أذكر لكم نصًّ

 يقول:  ،جديد، وإنَّام هو جُمدد ِما ملَِا اندرس من أعالم الرشيعة

مبتدع  -وهلل اْلمد -وأخربك  " متبع ل  أهل    ،أنِّ  به مذهب  اهلل  أدين  الذي  عقيدِِت ودينِي 

امعة الذي عليه أئمة اْلمحسلمي مثل األئمة األربعة وأتباعهم إََِل  يوم القيامة لكنِّي بينت   السنة واْلمَ

هلل الدين  إخلص  وغريهم  ،للناس  الصاِْلي  من  واألموات  األنبياء  دعوة  عن  وعن   ،وََّنيتهم 

َّا هو حق اهلل الذي ل   ،إرشاكهم فيام يحعبد اهلل به  من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغري ذلك َِّم

وهو   ،لرسل من أوَِلم إََِل آخرهموهو الذي دعت إليه ا  ،يرشكه فيه ملك مقرب ول نبِي مرسل 

السنة واْلامعة الرافضة   ،الذي عليه أهل  ََلم أن أول من أدخل الرشك ِف هذه األمة هم  وبيَّنت 

اجات وتفريج الكربات  ،اْلمَلعونة الذين يدعون عليًّا وغريه وأنا صاحب   ،ويطلبون منه قضاء اْلمَ

 فأنكر هذا بعض الرؤساء؛ ألنه خالف عادة نشئوا عليها.  ،مسموع الكلمة  ،منصب ِف قريتِي

وََّنيتهم    ،وأيًضا ألزمت من ََتت يدي بإقام الصلة وإيتاء الزكاة وغري ذلك من فرائض اهلل

اْلمحسكر الربا ورشب  اْلمحنكرات   ،عن  ِف هذا وعيبه لكونه   ،وأنواع من  القدح  الرؤساء  يحمكن  فلم 

ى عنه من الرشك  ،آمر به من التوحيد   فيام  قدحهم وعداوَُتمفجعلوا    ،مستحسنًا عند العوام   ،وما أَّنم

ا، وأجلبوا علينا بِخيل   ولبَّسوا عىل العوام أن هذا خلف ما عليه أكثر الناس وكربت الفتنة جدًّ
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ومنها: ما   ،منها: إشاعة البهتان باَِم يستحي العاقل أن َْيكيه فضًل عن أن يفرتيه  ،الشيطان ورجله

 .  (1)-رمِحه اهلل -إىَِل آخر كالمه  "أنِّ أكفر ََجيع الناس إل من اتبعنِي...ذكرتحم 

إليه الرسل من توحيد اهلل   إىَِل ما دعت  املمُجدد يدعو  وهو متبٌع ألئمة    ،إذن هذا اإلمام 

إىَِل دين اهلل َلبمَسِِ -وإنَّام أعداء الرسل    ،املمُسلمني يِف جانب الفقه ويرجع الناس  كام هي عادُِتم 

بالباطل َق  به   - احلم ُبعثت  الذي  التوحيد  إىَِل  يدعو  الوهاب  عبد  بن  د  حُمَمَّ إن  للناس:  يقولون  ال 

د    ،الرسل م لو قالوا ذلك التبع الناس حُمَمَّ وإنَّام أتوا بعبارات    -رمِحه اهلل-بن عبد الوهاب  فإَّنَّ

ر الناس"منفرة مثل قوهِلم:  َكفِّ  إىَِل آخر ذلك.   "أنه أتى بدين جديد"و: "أنه يح

َّا يؤسف ويؤِل: د ابن عبد الوهاب    وَِّم أن ََيرج حُمسن العواجي أمام الناس وَيتَِّهم اإلمام حُمَمَّ

وكم ََتنيت أن   ،ويشكره عىل كالمه  ،-هداه اهلل-اخله سفر احلوايِل  ُثمَّ يد   ،هِبذه التهمة   -رمِحه اهلل-

ُثمَّ زاد األمر سوًءا إذ رجع وقدح يِف حكام   ،ينكر يِف مداخلته شيًئا ولو قلياًل عىل حُمسن العواجي

أن يغار   -وهو دكتور يِف العقيدة-وكان املمُفرتض منه    -إن شاء اهلل  ،كام سيأِِت ذكره  -هذه البالد  

د بن عبد الوهاب    عىل ا يغار عليها  -رمِحه اهلل-دعوة اإلمام حُمَمَّ وُيبنيِّ خطأ حُمسٍن   ،لو كان حقًّ

 العواجي الذي يبثهُه عرب قناة يستمع إليها املمَاليني من الناس.  

وأشكر ألخي الدكتور حُمسن ما تفضل به، وإن "امن الدويش وقال:  ي ُثمَّ بعد ذلك داخل سل

بعض ما قاله وما يتبناه من طرح نظريات، سيام يِف مسألة انتقاده للجانب   كنت أختلف معه يِف 

الوهاب   عبد  د  حُمَمَّ الشيخ  دعوة  منهج  من  تعاىَل -اآلخر  اهلل  تشنجيًّا   -رمِحه  موقًفا  أعتربه  وأنا 

 .  "وانتقاًدا للنموذج الذي ذكره، وقرأه علينا من الدرر ناتج عن سوء فهمه له ،متجنًيا

الف  "قال:    ،لكن ماذا قال بعده مبارشة  ،مه هذاويشكر عىل كال    ."ل يفسد للود قضية  واخلمِ

د بن عبد الوهاب والطعُن فيه   ليس    -كام قلت لكم-ال إله إال اهلل! هذا الرجل يطعن يِف حُمَمَّ

 

د بن عبد الوهاب  1) َامس    -رمِحه اهلل -( مؤلفات الشيخ حُمَمَّ  (. 36الرسائل الشخصية ص   - )املمُجلد اخلم
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ثُ  بالعبادة  إفراد اهلل  إىَِل  الداعني  التوحيد  أئمة  التوحيد ويِف  يِف  مَّ تقول: طعنًا يِف رجٍل وإنَّام طعٌن 

للودِّ قضية" يفسد  للودِّ "واخلالف ال  يفسد  الرسل ال  املمُعادين لدعوة  الف مع 
ِ اخلم ملِاذا يكون   .

 قضية؟  

  ،إذن انظروا إىَِل هذا الرجل وإن كان ُيشكر عىل ما قال يِف جانب إنكاره عىل حُمسن العواجي

 لكن اللوم عليه يِف تسهيله من خطأ العواجي.  

  ’ 1424/  24/7يِف قناة املمَجد يِف    -هداه اهلل-يأِِت سلامن العودة    -أنا أعجبو-ُثمَّ قبل ذلك  

د بن عبد الوهاب    "ساعة حوار"يِف برنامج:   - فيصف الدعوات السلفية ومنها دعوة اإلمام حُمَمَّ

اهلل فقال:    - رمِحه  فكرها،  يِف  تقليدية  ا  سنة"بأَّنَّ مائتِي  من  أكثر  عمرها  يعنِي  الوهابية   ، الدعوة 

ند ِ زيرة العربية  ،ِف الشام  ، ِف مرص  ،التيارات السلفية ِف السودان   ،التيارات السلفية مثًل ِف اَلم  ، ِف اْلمَ

كثري من هذه التيارات السلفية ربَّام كان من ثقافتها وفكرها   ،َحتَّى ِف العاَل الغرِِب   ،ِف اْلمَغرب العرِِب 

ا كانت تنأى بنفسها َحتَّ   ُتفِرط  فربَّام كانت يعنِي  ،إََِل السياسة بصلة  َيمته ى عن كل ما  التقليدي أَّنَّ

  ."ِف البعد عن معايشة واقع الناس وحاَِلم

..؟ ما الذي دعاهم َحتَّى أجلبوا بِخيلهم ورجلهم عىل ...؟ ما هَلم. ما الذي أصاب القوم

د بن عبد الوهاب   كان املمَرجوه منهم أن يدافعوا    -ىَل رمِحه اهلل تعا-دعوة اإلمام املمُجدد املمُصلح حُمَمَّ

لكن أن يطعنوا يِف هذا    ،أو عىل أقل تقدير أن يسكتوا كام هي حالتهم من قبل  ،عن هذه الدعوة

ما ال ُيرِِض مسلاًم يعرف ما عليه حقيقة  -واهلل-ويِف دعوته فهذا  -رمِحه اهلل تعاىَل -اإلمام املمُجدد 

 .  -رمِحه اهلل تعاىَل -دعوة هذا اإلمام 

اللقاء   ذلك  يِف  العواجي  حُمسن  قاله  ا  نصًّ لكم  أذكر  أن  وجه  -وأريد  عىل  ََيكيه  وهو 

واالستنكار من  "يقول:    ،-االستهجان  أخذته  نص  اآلن  عندي  األجوبة   الدرر)أنا  ِف  نية  السَّ

هذا النص الذي "يقول:    -وهو يرضب به مثاًل عىل التشدد والغلو يِف الدعوة الوهابية -  "النجدية(
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هو الذي يعطي ََيب أن نرفضه كلنا اآلن، لكنه لألسف فيه من يتشبث به، هذا الذي يتشبث به  

الدعم اللوجستِي ملِثل هؤالء يقول هذا الرجل... يقول مثاًل مؤلف هذا الكتاب ومتحدًثا عن 

ول  منهم يقول:    طريقة أرسة آل الشيخ وهي أرسة ََتيمية عريقة َنحرتمها، لكن يتحدث عن الغالة

الفة ما استمروا   -رِِحَهم اهلل-.. العدول عن طريقة آل الشيخ  . ينبغي ألحد من الناس العدول وُمح

أصحاب  طريق  سلك  فقد  عنه  حاد  من  الذي  اْلمحستقيم  الرصاط  فإنه  الدين،  أصول  ِف  عليه 

حيم  . "اْلمَ

 :وفيام نقله العواجي جناية وهبتان وسوء فهم للكالم من وجهني

تِي أتى هِبا  ا لوجه األول: هل املمُؤلف اآلن يعظم آل الشيخ لذواِِتم أو للطريقة التجديدية الَّ

الوهاب؛ لذا  د بن عبد  حُمَمَّ هِبا  أتى  تِي  الَّ التجديدية  أنه للطريقة  الوهاب؟ واضح  د بن عبد  حُمَمَّ

 يعنِي بذلك: التوحيد.   "أصول الدينيِف "الحظوا أنه قال: 

د   "ما استمروا عليه"ال:  ق  :الوجه الثاين يعنِي ليس شيًئا أحدثوه وإنَّام شيًئا جدده اإلمام حُمَمَّ

حُمسن العواجي -لكن هذا الرجل    ،ُثمَّ استمرت هذه األرسة عليه  -رمِحه اهلل-بن عبد الوهاب  

  استغل هذه الفرصة للطعن يِف هذه الدعوة بِمثل هذا الكالم؛ ألنه َُياطب من ال يعلم.  -هداه اهلل

د بن عبد الوهاب    -يا إخوايِن -إذن   جُمدد، وليس مبتدًعا، وسبق كالم   -رمِحه اهلل- اإلمام حُمَمَّ

 .الشيخ نفسه عن دعوته باَِم يناقض كالم هذا الرجل

ا تدعو للتكفري وظلمه هذا ليس   ،ثانًيا: ظلم العواجي الشديد َِلذه الدعوة اْلمحباركة ْلََّا زعم أَّنَّ

وأريد أن أذكر لكم كالًما لإلمام عبد اللطيف بن   ، لدعوة جَتديدية إصالحيةراجًعا لشخص وإنَّام

َن بن حسن آل الشيخ  ( وهو يذكر 42صفحة ) "مصباح الظالم"يِف كتابه:  -رمِحه اهلل-عبد الرمحم

د بن عبد الوهاب   َرمني  -رمِحه اهلل-كالًما يِف الرد عىل رجل يزعم أن اإلمام حُمَمَّ  ، يكفر بالد احلم

واب أن يقال: هذه كتب الشيخ وهذه تصانيفه ورسائله أي كتاب وأي ":  -رمِحه اهلل-قول  ي واْلمَ
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 فتوى وأي ناقل يعتد به بعد نقله ِف زعمه أن بلد اْلرمي بلد كفر. 

البغدادي: ومنها ما ذكرتحم أنِّ أكفر ََجيع    - رِِحه اهلل-  (1)قال الشيخ إََِل السويدي  ِف رسالة 

وأزعم أن أنكحتهم غري صحيحة. ويا عجًبا! كيف يدخل هذا ِف عقل عاقل   ،إل من اتبعنِيالناس  

ر من عرف .هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو َُمنون .. إََِل أن قال: وأما التكفري فأنا أحَكفِّ

وأكثر   ، أكفرهفهذا هو الذي    ، دين الرسول ثحمَّ بعدما عرفه َسبَّه وََّنى الناس عنه وعادى من َفَعله

مد-األمة   ليسوا كذلك.    -وهلل اْلمَ

وأما الكذب والبهتان ومثل قوَِلم: أنَّا نكفر  "ِف رسالته للرشيف:    -رِِحه اهلل تعاََل -وقال  

ومثل هذا وأضعاف  معنا  قاتل  يح وَل  دينه  إظهار  قدر عىل  إلينا عىل من  جرة  ِ اَلم بالعموم ونوجب 

وإذا كنا ل    ،الذي يصدون به الناس عن دين اهلل ورسوله  كل هذا من الكذب والبهتان  ،أضعافه

َد البدوي وأمثاَِلام؛ ألجل  َعَبَد الصنم الذي عىل عبد القادر والصنم الذي عىل قرب أِحم نكفر من 

فكيف نكفر من َل يرشك باهلل وَل هياجر إلينا أو َل يكفر ويقاتل؛ سبحانك   ،جهلهم وعدم من ينبههم

تان عظيم   ."هذا ِبح

اللطيف   عبد  الشيخ  اهلل-فقال  الشيخ  -رِِحه  كلم  هذا  كان  فإذا  اهلل-:  عبد   -رِِحه  فيمن 

جة-الصنم الذي عىل القبور   ا   -إذا َل يتيرس له من يعلمه ويبلغه اْلمح رمي أَّنَّ فكيف يطلق عىل اْلمَ

من   يناسبه  ما  مقام  كل  يعطي  مستقيم  ورصاط  نبوي  منهاج  عىل  والشيخ  كفر  َال بلد  اإلَجم

   ."والتفصيل 

َن بن حسن   موجود   -رمِحه اهلل-وهذا النص الذي أورده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحم

تِي عزا إليها العواجي.    أيًضا يِف املمُجلد األول من الدرر السنية الَّ

َن بن حسن   عن    -رمِحه اهلل-وهذا أيًضا كالم آخر نقله الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحم

 

د بن عبد الوهاب 1)  . -رمِحه اهلل -( أي: الشيخ حُمَمَّ
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د بن عبد الوهاب الشيخ اإلمام املمُجدد حُمَ   قال:  -رمِحه اهلل تعاىَل -مَّ

د بن عبد الوهاب: الذي ما يدخل ََتت طاعتِي كافر  ،عىل الطغام  ََتوهيهوكذلك  " َمَّ   ، يقول ُمح

تان عظيم بل نشهد اهلل عىل ما نعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد   ،فنقول: سبحانك هذا ِبح

أي زمان وأي مكان وإنَّام نكفر من أرشك باهلل ِف إََليته بعدما   وتربأ من الرشك وأهله فهو اْلمحسلم ِف 

جة عىل بطلن الرشك وكذلك نكفر من حسنه للناس، أو أقام الشبه الباطلة عىل إباحته،   ،نبي له اْلمح

ِف  وسعى  أنكرها  من  وقاتل  عندها،  باهلل  يرشك  الَّتِي  اْلمَشاهد  هذه  دون  بسيفه  قام  من  وكذلك 

 .  -رمِحه اهلل تعاىَل -إىَِل آخر كالمه  ."انتهى اْلمَقصود منه ، اْلمحستعانواهلل ،إزالتها

 ،وخرج عليه من خرج  ،من دعا إىَِل التوحيد الذي دعت إليه الرسل  - يا إخوايِن -باهلل عليكم  

الرسل   لدعوة  املمُخالفة  الدعوة  عىل  وأرص  األكرب–وعارض  الرشك  وهي  يستحق   -أال  أال 

يقل أمَل  اَْلاِِسينَ ﴿:  اهلل    التكفري؟!  ِمَن  وَننَّ  َولتكح َعَملحَك  َبَطنَّ  َلَيحم َت  كم َ َأرشم يقل (1) ﴾َلئِنم  أمَل   ،

ج الشيخان من حديث ابن عمر  -صىل اهلل عليه وسلم-النَّبِي من قال لصاحبه: يا »  :فيام خرَّ

 من أَُهها أمران:   ،. َدلَّ هذا النص عىل أمور«وإل حارت عليه  ،كافر؛ فإن كان كام قال

أنه ال يصح الترسع يف التكفري؛ ألنه سريجع عىل صاحبه الذي أطلقه ومَل يكن ُمتثبًِّتا   األول:

 فيه. 

فإن »  وأنه إذا وقع عىل من يستحقه فهو كافر، ولذلك قال:  ،أن التكفري بِحق يصح  الثاِن:

 . «كان كام قال وإل حارت عليه

سن   ُمح قال:  الوهابية  "  العواجي:ثالًثا:  اإلصالحية  َركة  باحلم عالقة  هَلا  تِي  الَّ ُذور  اجلم تلك 

ُرافات  اِِب: حُماربة الرشك واخلم َانب اإلجيم َانب السلبِي هَلا، اجلم  . "وهذه كل اْلمحسلمي معهاجلم

هل عقله   ،ملََّا قرأت هذا الكالم أخذت أنظر وأتفكر يِف قائل هذا الكالم  -يا إخوايِن -واهلل  

 

 (. 65( الزمر: من اآلية ) 1)
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أن هناك من سيحاسبونه وينتقدون  يِف  يعلم  الكلمة؟ هل  ر  ُيَقدِّ يقول؟ هل  ما  يعي   رأسه؟ هل 

هل اْلمحسلمون وأنا أسألكم:    ،أم بلغ به الغرور مبلًغا َحتَّى ظن أن كالمه مقبول وال يعارض  ،كالمه

د بن عبد الوهاب  َمَّ رافة -رِِحه اهلل-ََجيًعا مع الشيخ ُمح  ؟ ِف إنكار الرشك واْلمح

اح  -ولألسف-انظر فيمن حولك فإن أكثر الدول املمُجاورة     ، يوجد هِبَا الرشك األكرب الرصه

أال وهو الرشك يِف الربوبية فإذا كان يِف  ،بل فيها الرشك الذي مَل يرشك به ال أبو جهل وال أبو هَلب

 ،فون حول قربه اجتمع عند قرب البدوي يِف يوم مولده ثالثة ماليني نسمة يطو  ،للهجرة  1416عام  

 . 1ويدعونه من دون اهلل  ،وينذرون له ،ويذَبحون له

َج بعض الوافدين   َرم يِف مثل رمضان واحلم وقد يكون بعضهم من أهل  -بل إنك ترى يِف احلم

ُم اهلل   -تراهم وهم يطوفون بالكعبة يتلفظون بالرشك األكرب،    -هذه البالد، كأن يكون رافضيًّا وايم

ني لقد َسمعت عجوًزا كبرية يِف السن تطوف بالكعبة يِف رمضان قبل عام   -الذي ال إله إال هو

 .  "مدد مدد يا رسول اهلل"وهي تقول يِف طوافها:  

انظر إىَِل البالد املمُجاورة كم فيها من قرٍب ُيعبد من دون اهلل! بل إنك إذا خرجت من هذه البالد  

تتعب تعًبا شديًدا َحتَّى جَتد مسجًدا مَل يبن عىل قرب أو ليس فيه قرب، فكيف يأِِت العواجي ويقول: 

 ، اإلخوان اْلمحسلميبل تعالوا إىَِل أكرب دعوتني منسوبتني لإلصالح: دعوة    ،"هوكل اْلمحسلمي مع"

لإلصالح    ،التبليغييودعوة   املمَنسوبتني  الدعوتني  هاتني  حال  ما  ننظر  الذنوب  -تعالوا  مع  ال 

 ، بل مع الرشك األكرب:  -واملمَعايص

الذي يقول  -حسن البنا    -فاكمكام ال ََي -: فمؤسسها األول  (2)  ََجاعة اإلخوان اْلمحسلميأما  

َن البنا أنه كان ََيرض املمَوالد    -عنه أصحابه بأنه شهيد  -املمَولد النبوي- نقل عنه أخوه عبد الرمحم

 

 . اجلزء األول  . "دمعة عىل التوحيد   "كام يف كتاب   1

 ( انظر إِىَل منهج مَجاعة اإلخوان يِف هذا املمَوقع: 2)

 http://www.sahab.ws/884/news/1444.html 
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 :  (1)وكان يردد هو وأصحابه

 وسـامح الكل فيام قد مىض وجرى   هذا النَّبِي مع األحباب قد حرضا 

ما حكم هذا الكالم؟ رشٌك أكرٌب ! إذا كان هذا يوجد يِف مؤسس أكرب    -يا إخوايِن -أسألكم  

 دعوة منسوبة لإلصالح فكيف بغريها؟! 

تشنيًعا عىل    - وهو أحد املمُرشدين الدينيني جِلامعة اإلخوان -بل إينِّ قرأت لعمر التلمسايِن  

العامة فعاهَلم عند قبور الصاحِلني ينكرون عىل  ولئن كان هواي مع "واألولياء، ويقول:    الذين 

ولئن كان شعوري الغامر باألنس والبهجة ِف زيارُِتم ومقاماُِتم   ،أولياء اهلل وحبهم والتعلق ِِبم

التوحيد اه معي  ،باَِم ل َْيل بعقيدة  إََِل آخره أمر تذوق  ،فإنِّ ل أروج لِّتِّ  ، فاألمر كله من أوله 

اد. وأقول للمحبي:   ،ر: هوًنا ماوأقول للمتشددين ِف اإلنكا فام ِف األمر من رشك ول وثنية ول إْلمَ

وى غلب ،هوًنا ما  .  (2)"َحتَّى ل يكون ْلِتشدد عليكم سبيًل وإن كان اَلمَ

- وهذا مصطفى السباعي املمُرشد العام لإلخوان يِف سوريا ينظم قصيدة يستغيث فيها بالنبِي

 : (3)يقول-صىل اهلل عليه وسلم

 بابـك أشكـو الربح من سقمي   إىل يا سيدي يا حبيـب اهلل جئت

 من شدة السقم َل أغفلم وَل أَنمِ  يا سيدي قد ََتادى السقم ِف جسدي 

بل هذا عمر التلمسايِن املمُرشد العام لإلخوان املمُسلمني يقول: فال داعي للتشدد يِف النكري  

. (4)إليهم يِف قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد  عىل من يعتقد يِف كرامة األولياء واللجوء

 

كتاب:  1) انظر  ومعارصيه حسن"(  تالمذته  بأقالم  ميزان    "البنا  يِف  املمُسلمني  اإلخوان  كتاب:  بواسطة  رزق  جابر  تأليف 

 (. 66اإلسالم )ص  

اَمعة األم"( انظر كتاب: 2)  (. 36)ص   "الطريق إىَِل اجلم

اَمعة األم"(, من كتاب سيف العجمي, وانظر كتاب:  563,  562)ص    "حضارة اإلسالم"( جَملة:  3)  (. 29)ص  "الطريق إىَِل اجلم

بن"(  4) املمِحراب عمر  شهيد  َطاب  )ص    "اخلم التلمسايِن  عمر  كت226لألستاذ  وانظر  اَمعة "اب:  (,  اجلم إِىَل    "األم  الطريق 

 (. 29)ص
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 هذا بالنسبة لإلخوان املمُسلمني.  

اَمعة والذي ينرشونه بني العجم  -  "تبليغي نصاب"فكتاب  أما ََجاعة التبليغ:   املمُقرر عند اجلم

د"فيه هذا الكالم:  -باملمَاليني َمَّ  . (1)"واسأله الشفاعة-صىل اهلل عليه وسلم-اذهب إََِل قرب ُمح

 ما حكم هذا الكالم عند علامئنا؟ 

فكيف   ،فإذا كانت هذه املمُخالفات العقدية عند مؤسيس أشهر مَجاعتني منتسبتني لإلصالح

إنكار  يِف  الوهاب  د بن عبد  حُمَمَّ املمُسلمني مع  إن  بالقول:  املمُسلمني  التلبيس عىل  فلامذا  بغريها؟! 

ُرافة؟!   الرشك واخلم

أنا أريد أن أصحح بأنه يعنِي للغرابة أن هذه املمُحارضة قد وافق عليها  "  رابًعا: قال العواجي: 

سلمية ََتايل عليها َحتَّى ألغاها عىل غري علم بوِل وزير الشئون اإلويِل العهد، والذي ألغاها هو  

هذا  من  الباقية  البقية  هو  أسف  كل  مع  اإلسلمية  الشئون  وزير  وهو  وهو..  فلحظ  العهد، 

 .  "..التيار

ألنه ال يريد    هو بقية باقية من الفكر اليل تكلمنا عنه؛  -هدانا اهلل وإياه-هذا الوزير  "  وقال:

سه، ال يريد أن يظهر إال صوته أو ال  َامعة الذي درَّ صوت الذي َُيدده هو َحتَّى لو كان أستاذه يِف اجلم

ُطباء... ،أن يعطيه فرصة َحتَّى يأِِت ليواجهه  .  "عىل كل حال ولذلك هو مسئول عن فصل اخلم

حفظه اهلل تعاىَل وأطال عمره  -هذا طعن يِف فضيلة الشيخ صالِح بن عبد العزيز آل الشيخ  

َليل شاع صيته بني الناس يف معرفته العلم الرشعي   -مًعا للبدعةنرصًة للسنة وق هذا الشيخ اجلم

السيام فيام يتعلق بالتوحيد فإنه من أشهر الناس دعوة إىَِل هذا ومن   ،وتأصيله وتربية الناس عليه

أشهر الناس رشًحا لكتاب التوحيد، والتسجيالت مليئة بأرشطته يِف تقرير أصل األصول الذي 

 .  يد اهلل هو: توح

 

 (. 82)ص    "حقيقة الدعوة إِىَل اهلل"( انظر كتاب: 1)
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وزير الشئون اإلسالمية  -طعن العواجي يِف فضيلة الشيخ صالِح بن عبد العزيز آل الشيخ  

، ملِاذا قال ذلك؟ ألن هذا الشيخ مَل "البقية الباقية من غلة الوهابية"وقال عنه أنه من:    -يِف بالدنا

والة األمر يِف السمع ويقيم حقوق  ،يوافقهم عىل ما يريدون من الباطل؛ وألنه متمسك بالتوحيد

وألنه يسري عىل طريقة السلف وليس حركيًّا وال حزبيًّا وال إخوانيًّا   ،والطاعة يِف غري معصية اهلل

لكن ملََّا كان ُُمالًفا   ،وثناًء عليه  ،ولو كان كذلك لرأيتهم أشد الناس نرصًة له  ، وال متأثًرا باإلخوان 

 ب بطل العجب. فإذا عرف السب ،هَلم رموه بالتههم الكاذبة

اْلمَرجعية ترجع إََِل "قال العواجي يِف هذا اللقاء عندما ُسئل عن مرجعية املمُفجرين:  خامًسا:

ية لبعض ما كان يدرس ِف مدارسنا تِي ال يزال جذورنا التارْيم ا الَّ َادة جدًّ ، خصوًصا تلك اآلراء احلم

ا مَل حَتمل  يِف جُمتمعنا وإن  إىَِل اآلن  ركة   ،لسالحهَلا جذور فكرية  باْلمَ ََلا علقة  الَّتِي  ذور  اْلمح تلك 

  ."اإلصلحية الوهابية

الفكر اإلرهاِِب إََِل دعوة اإلمام اْلمحجدد    نشوء  وسبب  ،ينسب العواجي سبب هذه التفجريات

د بن عبد الوهاب   َمَّ ميي( وإََِل مناهجنا  -سبق تفنيد هذا-ُمح ، ويريد وإََل العلامء ويسميهم: )الرسم

 الم يِف مناهجنا أنه يوجد فيها العداوة الشديدة للكفار ويوجد فيها إذكاء هِلذه الفتن. بالك

مناهجنا   إىَِل  نظرت  إذا  الرشعية-وإنك  املمَواد  عن  أحَتدث  احلمد-وجدَِتا    -وأنا   - وهلل 

َامعية الوحيدة يِف العامَل ترِبِّ الصبيان منذ الصغر إىَِل أن يتخرجوا من الثانوية بل َحتَّى املمَ  راحل اجلم

املمُتخصصني- اهلل    ،-وحتَّى غري  إفراد  َالص  تربيهم عىل  اخلم التوحيد  وتربيهم عىل   ،بالعبادة 

َعى إال اهلل  َبد وال ُينمَذر وال ُيدم د الطفل وهو صغري أنه ال خالق وال رازق وال ُيعم أين جَتد  ،وُتَعوِّ

 ويِف أيِّ دولة من دول العامَل من رشقه إىَِل غربه؟  ،هذا

بالتفجري   يتعلق  ما  إىَِل  انظر  تعال  التفجري-ُثمَّ  عن  يتحدث  أن  يريد  مقرراتنا    -وهو  يِف 

بل عىل حرمة قتل   ،ص عىل حرمة التفجريات واالغتياالت وقتل األنفس بغري حقومناهجنا الن



 27 

فلامذا تنسب هذه الدعاوى إىَِل مناهجنا   ،املمُعاهدين من الكفار الذين دخلوا بعهد إىَِل بالد املمُسلمني

 الدراسية. 

َديث عن املمَناهج الدراسية أحيلكم إىَِل كتاٍب نافع ذُ  كر فيه إحصاءات وحتَّى ال أطيل يِف احلم

انمخفاض  يِف  ا سبب  وأَّنَّ املمَواد  أحسن  مدارسنا هي  يِف  الرشعية  املمَواد  أن  برهنت  مفيدة  وأشياء 

املمُجتمع يِف  َريممة  بعنوان:    ،اجلم ودعوات "الكتاب  الرتبية  أصالة  بي  الرشعي  التعليم  مناهج 

 ملِؤلفه فالِح الفضيل. (1) "التشكيك

قيقية للتفجريات: األسباب  •  اْلمَ

للتفجريات؟ هل   احلقيقية  األسباب  فام  التفجريات،  يِف  السبب  ليست  مناهجنا  أن  دام  ما 

َوايِل -السبب حدوث املمُنكرات   ال، بدليل أن املمُنكرات موجودة يِف بعض   -(2) كام قال د. سفر احلم

 يها أكثر من هذا البلد!  الدول املمُجاورة أكثر من هذا البلد ومع ذلك مَل نسمع بالتفجري ف

تكون هي    ،إذن  أن  أما  الشباب  حَتمس هؤالء  يِف  سبًبا  كانت  وإن  دافًعا،  ليست  املمُنكرات 

فهذا ليس صحيًحا   ،السبب الرئيس أو الدافع املمَعنوي لفعل هذه التفجريات والعمليات التخريبية

وهل السبب   ،مع هِبذه التفجريات قطًعا؛ ألن هذه املمُنكرات كانت موجودة من قبل ومَل نَر ومَل نس

 وجود البطالة؟ قطًعا ال؛ ألن تفجري العليا القديمم كان وال بطالة.  

ُثمَّ إينِّ قد َسمعت وصايا الذين فجروا يِف رشق الرياض فقد أبدوا ورصحوا يِف كالمهم أن  

ُهال: إ"قال أحدهم:    ،الدافع لفعل هذا التفجري ليس عدم وجود وظائف ن دافعنا يقول بعض اجلم

هاد "عدم وجود وظائف. وهذا قطًعا خطأ ألننا يِف أحسن معيشة . ُثمَّ سلطوا األضواء عىل فكر اجلمِ

 

 يِف مكتبة سحاب السلفية عىل هذا الرابط:  ( الكتاب موجود 1)

 http://www.sahab.org/books/book.php?id 

فعاًل إىَِل الرشيعة،   تلغي كل القوانني الوضعية، وتتحاكم .. يعنِي  .عىل الدولة أن تعالِج هذه املمُشكلة، يعنِي  جَيب"  قال: (  2)

وََتنع   هؤالء،  تستفز  تِي  الَّ املمُنكرات  وتزيل  الرشعية،  غري  يعنِي  والوالءات  املمُعاهدات  وتلغي  القضاء،  نظام  ل  وُتعدِّ

َاد وسخرية بالدين ويِف اإلعالم وغريه الُكتَّاب الذين يكتبون بعض   . "الكالم اليل به إحلم
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قال أحدهم:    ،املمُتصور أسامة بن الدن "ُثمَّ  َبيب  احلم َليل  اجلم الشيخ  إىَِل  العمل  وأهدي هذا 
هو   (1) 

 .  "ًما يِف فعل هذه األمورالذي علمنا وربانا وشجعنا وغرس هذه األمور يِف نفوسنا وكان مقد

قيقية:  ،فهم إذن قد رصحوا بنفي كون البطالة سبًبا  وإليكم بعض األسباب اْلمَ

قيقي األول:    السبب اْلمَ

واِل    ،وسلامن العودة  ،الطريقة الثورية الَّتِي كان يسري عليها بعض الدعاة كالدكتور سفر اْلمَ

به ويرضاه-ونارص العمر وغريهم    ،وعبد الوهاب الطريري  فقد   -أسأل اهلل أن هيدينا وإياهم ْلَِا ْيح

َليج   وعدم   ،كانوا يشعلون يِف فكر الشباب الثورة  -وبعدها، إىَِل ما قبل السجن- كانوا قبل أزمة اخلم

وم امرأة ملتزمة"االلتفات للحاكم َحتَّى إينِّ َسمعت رشيًطا لسلامن العودة بعنوان    يقول يِف   "ُهح

 آخر الرشيط:  

ينتهي" كاد  أو  انتهى  قد  اْلمحجردة  الشكوى  زمن  أن  أعتقد  ريين   ،إننِي  اْلمَ دور  أن  أعنِي: 

اْلمحختصة للجهات  الشكوى  رد  ُمح عند  يتوقف  أن  ََيوز  ريات ل  كذا  ،واْلمَ كذا وحصل   ، حصل 

رد الشكوى فقط قد انتهى ألسباب أَُهها:  ،وحصل كذا  وأقول: إن هذا الدور الذي وقف عند ُمح

 .. .أولً: لو كان هناك إرصار من القمم عىل منع رياح التغيري والفساد ألحكموا غلق النوافذ 

األحوال من  بِحاٍل  ا  اَلح إُهم يحمكن  ل  النفوس  ضغوط  صار    ، ثانًيا:  عرص  ِف  وَنحن  اآلن 

ول زالت صور   ،تأثري كبري فأسقطوا زعامء وهزوا عروًشا، وحطموا أسواًرا وحواجزللجامهري فيه  

ل زالت صور أولئك العزل يتدافعون ِف وجوه الدبابات   ،النقلب الشيوعي األخري الذي فشل 

أن يقفوا ِف   - وهم ل َيملكون رصاصة واحدة-َحتَّى استطاعوا    ،بل بعرشات اآللف  ، باآللف

ال ماثلة لألذهان  ،نقلب ويفشلوهوجه ذلك  الصورة  حية عىل   ،كله  العامل   وقد رآها  ،ل زالت 

واء ِف رشقه وغربه  إىَِل آخر كالمه.    ."اَلمَ

 

 (. 40( انظر: فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز يِف أسامة بن الدن )ص:1)
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اَمئهم  ،وأناٌس آخرون هم سبب وجود هذا الفكر الثوري  ،إذن هو وغريه مِمَّن سبق ذكر أسم

اًم ال نعرف هذه األمور  -واهلل-وإال   وكان العوام عندنا إذا قيل هَلم يشء عن والِِتم قالوا:   ،ُكنَّا قديم

أبمخص" يقومون   ،الشيوخ  علامء  وعندنا  الوزر،  فيتحملون  طئي  ُمح كانوا  وإن  ندري  ل  َنحن 

نصحهم هؤ  ."بوظيفة  جاء  ملَا  إال  فيهم  تقدح  وال  حكامها،  تسب  العامة  كانت  النفر وما  الء 

الفتنة َاكم   ،فأشعلوا  احلم أخطاء  والتشهري   ،وأشاعوا  والسب  َاكم،  احلم مناصحة  بصورة  وظهروا 

 بأخطائه َحتَّى أوغروا صدور الناس.  

ا-إذن من أعظم أسباب التفجري   تِي أنشأها أولئك النفر، لذا    :-حقًّ تلك األفكار الثورية الَّ

لامء ما حصل من أرشطة هؤالء، وسأذكر لكم كالم الشيخ ملََّا طال األمر عرض عىل جَملس كبار الع

باز   بن  اهلل  عبد  بن  العزيز  تعاىَل -عبد  اهلل  قال:   -رمِحه  العودة حينام  َوايِل وسلامن  احلم د. سفر  يِف 

اْلمَذكورين باألخطاء" .. فإن اعتذرا عن تلك التجاوزات والتزما بعدم العود إََِل يشء .مواجهة 

طب والدروس   ،مد هلل ويكفيمنها وأمثاَِلا فاْلمَ  نعا من اْلمححارضات والندوات واْلمح وإن َل َيمتثل مح

 .  (1) "العامة والتسجيلت ِِحاية للمجتمع من أخطائهام

َوايِل  امن الدويش شجعاًنا ليبينوا هذا  يوال سل  ،وال حُمسن العواجي  ،ولألسف مَل يكن سفر احلم

َوايِل عاد   ،حقيقة األمرالسبب الرئيس للناس َحتَّى يفهموا   بل املمُؤسف غاية األسف أن سفًرا احلم

تِي ينبغي أن تكون   إىَِل طريقته األوىَل يِف هذا اللقاء إذ قال: إنه مظلوم وحَمروم من بعض حقوقه الَّ

ه نصيحة لوالة األمر وذكر بعض العيوب منها ما هو موجود  ألي مواطن أو مقيم والتفت وَوجَّ

كومة "وهذا نص كالمه:    ،موجود  ومنها ما هو غري ل َْيفى عليكم أهيا اإلخوة ما فعلت ِِب اْلمح

ِِبَا أي  يتمتع  الَّتِي  قوق  اْلمح َُمروم من كثري من  اللحظة  َحتَّى هذه  وأنا  منذ مدة طويلة،  شخصيًّا 

َمد هلل، اهلل كرمنِي وأغنايِن من فضله كام فعل بغريي من  مواطن أو مقيم ِف هذا البلد، مشايخ   احلم

 

 (. 33( انظر: بيان هيئة كبار العلامء )ص1)
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َمد هلل   وأعزنا لكن أقول يعنِي أن هناك حقوق مرشوعة ل زالت ََّمنوعة علينا وأغنانا مَجيًعا واحلم

  ."الدعوة إََِل اهلل الذي َنحن َُمرومون منه ِف بيوت اهلل -أو بل واجب-وأَُهها حق 

كومة بالفرتة األخرية، بعضها رضوري"وقال:   ا اْلمح ذُتم ا    هناك قرارات خاطئة اَّتَّ لِح جدًّ ومح

العقيدة  قضايا  من  أمور  وحذف  اْلمَناهج،  وتغيري  التعليم،  دمج  مثل  عنه،  الرجوع  ََيب  يعنِي 

وأبواِِبا، وكذلك أشياء ََتس حاجيات الناس، مثل: فرض التعليم اإلجباري، مثل الوعد برفع 

ة يعنِي األسعار، ويعنِي كذلك يعنِي عدم فتح أبواب العمل والوظائف للشباب، كذلك مشكل

   ."احتكار الوظائف العليا يعنِي ألفراد معيني وقيامها عىل اْلمححاباة مع وجود األكفاء...

قيقة كلمتان ونصيحتان أقدمهام لكل "وقال:   أنا أدخل مبارشة ِف مسألة نصيحة أو هي ِف اْلمَ

الب منها  يعاِن  الَّتِي  األمنية  اْلمحشكلة  هذه  ِف  اللذان  الطرفان  اْلمحنتسبي الطرفي،  اإلخوة  أعنِي  لد، 

كومة    ."من جهة أخرى -يعنِي: قيادة البلد-للجهاد من جهة، واْلمح

حيث تكون بني الناصح وويِل األمر  -وقد سبق الكالم عىل الطريقة الرشعية يِف نصح احلاكم  

املمَنابر باز    -دون تشهري باألخطاء عىل  ابن  د بن   وشيخنا  -رمِحه اهلل تعاىَل -وقد ذكر شيخنا  حُمَمَّ

ا طريقة :  -رمِحه اهلل تعاىَل -صالِح بن عثيمني   اكم خلف طريقة السلف وأَّنَّ أن التشهري بأخطاء اْلمَ

ا سبب الثورة  ،أهل البدع ثحمَّ بعد عىل صحابة   وسبب الفتنة األوََل الَّتِي كانت عىل عثامن    ،وأَّنَّ

 .  (1) "ومن بعدهم إََِل يومنا هذا ،جرسول اهلل 

قيقي الثاِن:   السبب اْلمَ

قيقة  ،سكوت الدعاة العاْلِي باَِم ََيري عىل أرض أفغانستان م عن اْلمَ وعدم إخبار   ،سكوُتح

ال د اْلمَقديس  أخرج    ،الناس بِحقيقة اْلمَ َمَّ لية ِف تكفري "كتابه:    ’ 1410يِف عام  أبو ُمح الكواشف اْلمَ

 

َاكم واملمَحكوم ":  -رمِحه اهلل - ( انظر كتاب الشيخ ابن باز  1) ,  "وصايا وتوجيهات يِف الفتن ", ورشيط:  "املمَعلوم يِف العالقة بني احلم

ُكام يِف "وكتاب:    . -رمِحه اهلل  - ابن برجس  للشيخ عبد السالم   "ضوء الكتاب والسنة   معاملة احلم
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وما   ،أِِت سليم الصدر عىل حكامه وعلامئهوحكى فيه أن الشباب السعودي ي  "الدولة السعودية

إن كنت "ويقول:    ،ويوغر صدره  -كام يزعم-إن يلبث قلياًل َحتَّى ُيكلم وُيبنيَّ له حقيقة األمر  

بال حينام يقولون:   تِي يرددها الشباب السعودي وغريه عىل اجلمِ إنا أنسى فال أنسى تلك الكلامت الَّ

رمي من حكامها الطغاة..  إىَِل آخر كالمه.  ".قادمون إنا قادمون لتحرير أرض اْلمَ

ما إن يلبثوا    كان شبابنا يذهبون إىَِل هناك بصدور سليمة عىل حكامهم وعلامئهم لكن  إذن؛

 ’ 1408و  1409إذن منذ عام    ،’ 1410َحتَّى يفسدهم أولئك النفر، هذا الكتاب خرج يِف عام  

ملِاذا مَل يبينوا    ،وأنا أتساءل: أين أولئك الدعاة  ،والشباب توغر صدورهم عىل حكامهم وعلامئهم

 حقيقة األمر وجُيلوه للناس؟

لدينه املمُتحمس  الغر  بالشباب  يذهبون  عليه    ،ملَِاذا  وتفسد  إال  أولئك  يِف رشاك  يقع  إن  فام 

 بل ويِف حق جُمتمعه.   ،تصوراته ومنهجه يِف حقِّ حكامه وعلامئه

وذكر أن    ،وأذكر قبل سنتني أن أحد الدعاة أخرج يِف أحد الصحف ما رأى يِف أفغانستان 

تِي تسوء املمَقال أخذيِن فلام علمت هبذا    ،الفكر التكفريي موجود هناك وأنه رأى بعض األمور الَّ

ملَِاذا ملََّا أتيت كنت   ؟الغضب مأخًذا شديًدا، سبحان اهلل! ملِاذا تكلمت اآلن؟ أين أنت أول ما أتيت

هاد األفغايِن؟ َحتَّى ذهب من ذهب من شبابنا؟ ملَِاذا تأِِت أنت وغريك إىَِل   ساكًتا؟ وكنت تشيد باجلمِ

َ   -خاصةً -حكامنا وعلامئنا   احلم هَلم أن  فاليوم وبعد هذه   ،ال والواقع أحسن ما يكون وتذكرون 

َال!   السنني تأِِت وتبني حقيقة احلم

وسكتوا، ومَل    ،إذن أول من يتحمل وزر هذا األمر: هم الدعاة العاملِون بِحقيقة الواقع هناك

 يبينوه للعلامء.  

ية يِف  قيل له: يا شيخ: خرجت حركة جهادية سلف  -رمِحه اهلل-بل أذكر أن اإلمام األلبايِن  

 املمَكان الفاليِن. 
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هاد األفغايِن  :-رِِحه اهلل-قال الشيخ األلباِن  َطأ األول كام أخطأنا يِف اجلمِ أتريدون أن نعيد اخلم

ُثمَّ اآلن تريدون أن نعيد األمر مرة   ،األول! صورَُتوهم لنا خًطأ وقلتم وقلتم َحتَّى أفتينا باَِم أفتينا

 أخرى! 

يكتفو مَل  الدعاة  بالسكوت فهؤالء  أرض   ،ا  يِف  إن  ويقولون:  العلامء  إىَِل  يأتون  صاروا  بل 

والعامِل    ،وجاء مِمَّن يثق هِبم  ،.. وفيها َحتَّى يقتنع العامِل لكوَِّنم تكاثروا عليه... وفيها.أفغانستان 

 وُعرف ظاهًرا هِبذا.  ،وليس له إال الثقة بِمن يظهر النصح والتدين ،ليس َشمًسا َُييط بكل يشء

د بن صالِح العثيمني   ملََّا جاء أسامة ابن الدن قبل أن    -رمِحه اهلل-َحتَّى أذكر أن الشيخ حُمَمَّ

د بن صالِح   ،ويرسل فاكساته  ،ُيظهر عداءه جاء إىَِل القصيم وألقى حُمارضة حرضها الشيخ حُمَمَّ

َمع من ذكٍر حسن له يِف كم كنت أََتنَّى أن ألق"وقال:    -رمِحه اهلل-العثيمني   ى أسامة بن الدن ملَِا أسم

هاد يِف أرض أفغانستان  لكن الشيخ ابن عثيمني   ،كان وقتها التكفري شائًعا يِف األرض هناك   ،"اجلمِ

املمَسعري  ،مَل يطلع عليه  -رمِحه اهلل- ملََّا جاءت فاكسات  ُثمَّ أرسل ابن الدن فاكساته علم   ،لكن 

نا ما عليه ابن ال د بن صالِح بن عثيمني البن   ،وغريه  (1) دن مشاَيم فعلم بذلك أن تزكية الشيخ حُمَمَّ

القصيم   يِف  ابن الدن  ألقاها  تِي  الَّ املمُحارضة  أنه كان بعد  ُيظهر عداءه بداللة  الدن كانت قبل أن 

يخ ابن َفبِه ُعلم أن تزكية الش  ،ووقتها كان مسموًحا له أن يدخل املمَملكة؛ ألنه مَل يظهر خبيئته بعد

 فال حجة للمتمسكني هِبَا.  ،عثيمني قبل أن يظهر تغري حاله

قيقي الثالث:   السبب اْلمَ

  كتب اإلخوان اْلمحسلمي واْلمحتأثرين ِِبا: ،الكتب الثورية

رأيت   "معاِل ِف الطريق"  و  "العدالة الجتامعية"وكتاب:    "الظلل"فإنك إذا قرأت كتاب: 

 

 منهج ابن الدن يِف هذا الرابط:  ( انظر إِىَل 1)

 http://www33.brinkster.com/almadni/Osamah.htm 
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قد كفر املمُجتمعات اإلسالمية   (1) سيد قطببل أذكر أن    ،للمجتمعات اإلسالميةالتكفري الرصاح  

بل كان ال يصيل يِف   ،فقد حكى أن هذه املمُجتمعات جُمتمعات جاهلية  ،(2)يِف أكثر من عرشة مواضع

ًعا أنه جاء مرس  :"الدعوة الرسية عند اإلخوان اْلسلمي"إذم َذَكَر عيل عشاموي يِف كتابه:  ،املمَساجد

؟! فقال سيد قطب: كيف تريد أن  ُمعة ودخل عىل سيد قطب وقال له: مِل مَلم تصلِّ بعد صالة اجلم

َاهلية!   أصيل يِف معابد اجلم

اكمية"بل أصيب سيد بالفناء يِف مسألة   َحتَّى إنه قال يِف سورة املمَائدة:  "اْلمَ

طيبي" ألناس  ويعجب  أحياًنا  لريثى  اإلنسان  باْلمَعروف   ،وإن  األمر  ِف  جهدهم  ينفقون 

بينام األصل الذي تقوم عليه حياة اْلمحجتمع اْلمحسلم ويقوم عليه األمر   ،والنهي عن اْلمحنكر ِف الفروع

  "باْلمَعروف والنهي عن اْلمحنكر مقطوع!

تمع ل يعرتف بسلطان اهلل"ثحمَّ قال:   يعبد   ول  ،وما غناء أن تنهى الناس عن سب الدين ِف ُمح

اَم يتخذ أرباًبا من دونه  ،فيه اهلل  ، وقيمته وموازينه   ،ينمزلون له رشيعته وقانونه ونظامه وأوضاعه  ،إنَّ

ا ليس ِف دين اهلل  .  "والساب واْلمَسبوب كلُهح

قال:   وطاقتهم "ثحمَّ  جهدهم  الطيبون  هؤلء  فيه  ينفق  َّا  َِّم وأعمق  وأوسع  أكرب  األمر  إن 

إنه  .واهتاممهم اْلمَرحلةِف ه-..  كانت هي   -ذه  ولو  مهام تكن ضخمة  الفرعيات  تتبع  أمر  ليس 

بِحاكمية اهلل دون سواه ابتداًء عىل العرتاف  تقوم  َل يصبح حقيقة   ،حدود اهلل، فحدود اهلل  فإذا 

للترشيع الوحيد  اْلمَصدر  اهلل هي  رشيعة  اعتبار  ِف  تتمثل  وقوامته هي   ،واقعة  اهلل  ربوبية  واعتبار 

للسلطةاْلمَصدر   ضائع.الوحيد  الفروع  ِف  جهٍد  فكل  الفروع عبث وكل    ،..  ِف  اولة  واْلمحنكر  . ُمح  .

 

مَجع الشيخ عصام السنايِن, قرأه    "واْلمَذمةمن أهل البدعة   علامء األمة براءة"فتاوى العلامء يِف سيد قطب يِف كتاب:   ( انظر إِىَل 1)

د بن عثيمني    . - حفظه اهلل-وراجعه: الشيخ صالِح الفوزان  -رمِحه اهلل -وأقره: الشيخ حُمَمَّ

االجتامعية )ص   (, العدالة2122/  4(, )1816,  1492/ 3(, )1057/  2(, الظالل ) 103  -101الطريق )ص   ( معامِل عىل 2)

216 .) 
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هد واْلمححاولة من سائر اْلمحنكرات..   آخره. إََِل  ( 1) "األكرب أحق باْلمح

َطأ الشنيع يعنِي   َاكم  -يا سيد-وهذا من اخلم ومَل يأت    ،من ذلك اليوم وحتَّى اآلن مَل تغريوا احلم

اع    ،حاكم ََيكم باَِم أنزل اهلل أال -فهل تطالب املمُجتمع أن يتوقف عن إنكار الكفر األكرب باإلمجم

د   ؟! -جوهو االستهزاء والسخرية بدين حُمَمَّ

اكمية"أال يعد هذا من الغلو يِف مسألة   ؟!  "اْلمَ

الناس ويعد ُيمنع  املمَسألة؟! كيف  الفناء يِف هذه  م أهدروا   ،هم طيبنيأال يعد هذا من  وأَّنَّ

َاكم  م ينكرون املمُنكرات؛ ألجل أال يضيعوا هذه الطاقات َحتَّى يتغري احلم  ، طاقاِِتم وأوقاَِتم ألَّنَّ

 ويأِِت حاكم ََيكم باَِم أنزل اهلل. 

د كم جلسوا    ،وأصحابه-صىل اهلل عليه وسلم- ُثمَّ تعالوا انظروا إىَِل هدي النَّبِي الكريمم حُمَمَّ

ومع   ،هل كان لدهيم حاكم؟ هل كان كتاب اهلل ََيكم الناس؟ كالَّ   ،يِف مكة؟ ثالث عرشة سنة

النَّبِي يقل: دعويِن   ،يؤصل األساس وهو توحيد اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم- ذلك جعل  ومَل 

ُكم  ا األنبياء وهكذ  ،وإنَّام بدأ باألساس األول وهو دعوة الناس إىَِل توحيد اهلل    ،َحتَّى نتوىلَّ احلم

َاكم سواء حكم باَِم   ،أول ما يأِِت النَّبِي إىَِل قومه فإنه يدعوهم إىَِل التوحيد  ،والرسل وال ينظر إىَِل احلم

 أنزل اهلل أو بغري ما أنزل اهلل. 

ككتاب   الثورية  اإلخوانية  الكتب  و"الظلل"إذن؛  الجتامعية"،  هِبم   "العدالة  تأثر  ومن 

َوايِل  لل  "ظاهرة اإلرجاء"ككتاب   -وسأفرد لكم أخطاء هذا الكتاب    -هداه اهلل-دكتور سفر احلم

التأُثر بسيد قطب يِف فكر الثورة  2- إن شاء اهلل الكتاب تأثر غاية   ،لكن يكفيك أن تعلم أن هذا 

ُكم باَِم أنزل اهلل وأصبح متحمًسا هَلا َحتَّى إن له عبارات يستفاد منها أنه ال توجد دولة حَتكم   ،واحلم

 

 . ( 951,  950/ 2)  ( يِف ظالل القرآن 1)
 يف كتاب   –إن شاء اهلل  –وقد تم هذا بحمد اهلل يف رشيطني موجودين يف موقع اإلسالم العتيق وسيطبع قريبًا   2
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َاهلية  ، أنزل اهللباَِم  وقد نقل كالًما كثرًيا لسيد قطب يِف التحميس   ،وأن هذه الدول غلبت عليها اجلم

َحتَّى قال:   َاكمية  كفر أصغر فقد دخلت عليه   احلكم بغري ما أنزل اهلل  من قال بأنوالغلو يِف احلم

 شبهة اإلرجاء. 

 . مرجئهو  وقال مرة أخرى:

 !  هو أشد من اْلمحرجئة األوائل  ومرة ثالثة:

َة اهلل-فامذا يكون ابن باز واأللبايِن   هل   ؟ -فهام ََيتاران أنه كفر أصغر ال أكرب  - عليهام رمحم

 ابن باز مرجئ؟ هل األلبايِن مرجئ؟ هل ُُها أشد من املمُرجئة األوائل؟! 

بقو يأخذ  فيمن  رأيك  ما  املمُقدم:  فسأله  املمَجد  قناة  يِف  خرج  عثيمني  َحتَّى  وابن  باز  ابن  ل 

 واأللبايِن يِف أن احلكم بغري ما أنزل اهلل كفر أصغر؟  

 . "ال جَيوز أن يتبعوا يِف هذا األمر ألن هذه زلة عاملِ "فقال: 

َزيرة قال:   جَيب عىل  "وهو يعتقد أن دولتنا حَتكم بغري ما أنزل اهلل؛ لذلك ملَِا خرج يِف قناة اجلم

املمُ  هذه  تعالِج  أن  الوضعية.يعنِي  ،شكلةالدولة  القوانني  كل  تلغي  يعنِي  إىَِل   ،..  فعاًل  وتتحاكم 

 . (1) "الرشيعة

الكتب: كتاب   هادية "أيًضا من هذه  ِ اْلم َليل    "الرتبية  العزيز اجلم إذا   -هداه اهلل- لعبد  فإنك 

أو  أفغانستان  أو  فلسطني  أرض  عىل  هاد  اجلمِ هاد:  باجلمِ املمُراد  أن  ذهنك  إىَِل  يتبادر  العنوان  قرأت 

هاد ِف أرض فلسطي أو "قال:    -يِف أكثر من موضع-لكن املمُؤلف    ، الشيشان  ِ هاد اْلم ِ ل أريد باْلم

روج عىل الطغاة ِف بلد اْلمحسلميوإنَّ  ،أفغانستان أو الشيشان هاد اْلمح ِ   ."ام أريد باْلم

ُكام الذين يسميهم   ة للخروج عىل احلم بل أخذ يؤصل يِف كتابه    ،"طغاة"إذن هذه دعوة رصَيم

 

 www. Islamancient.netنقاش ذلك يِف ردٍّ مستقلٍّ يِف رشيطني:  -بِحمد اهلل -( َتم  1)
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ُكام للشباب  ُروج عىل احلم طريقة اخلم
 (1) . 

ا  بانتشار  يعلمون  كانوا  الذين  األولون  والدعاة  األفكار  وهذه  الكتب  يِف  إذن هذه  لتكفري 

هذه األمور كلها هي   ،الذين هيجوا الشباب وسكتوا عام جَيري عىل أرض أفغانستان   ،أفغانستان 

 سبب هذا الفكر الذي ظهر علينا. 

الثاِن: أرض    الرد  إََِل  يذهبوا  أن  للشباب  إذَِّنم  عىل  والعلامء  الدولة  العواجي  سن  ُمح لم 

البد من أن نعرف املمُشكلة من جذورها، ولو رجعنا إىَِل ما ََيصل يِف املمَملكة "وقال:    ،أفغانستان

.. يعنِي .من  العربية السعودية لوجب علينا أن نربطه باَِم ََيصل يِف العامَل، وما ََيصل يِف العامَل اليوم

هادي يِف أفغانستان ويِف البوسنة ويِف  .. ويِف .اضطهاد املمُسلمني بشكل عام وللذين تولوا العمل اجلمِ

هادية تذهب الشيشان بشكل خاص،   ِ لعلمنا أن جذر هذه اإلشكالية يبدأ منذ أن بدأت الوفود اْلم

باَِم فيها كومة السعودية والشعب السعودي   إََِل أفغانستان ََتديًدا، حينام كانت ََجيع األنظمة  اْلمح

إََِل .وكلنا علامؤنا ودعاتنا وسياسيونا ومفكرونا وصحفيونا كلنا التوجه  إََِل  األمة  .. كلنا ندفع 

 . "أفغانستان

 والرد عىل هذا الكلم من عدة أوجه: 

العواجي-مَحلت    األول: ذلك    -أهيا  يِف  موقفك  فام  والوزر،  املمَسئولية  والعلامء  الدولة 

عىل العلامء   - إن ُسلِّم لك-الوقت؟ وما موقف الدعاة الذين تشيد هِبم؟ املمَسئولية والوزر فقط  

مييالذين تسميهم ) ُكامالرسم احلم أنت وأصحابك ومن هم عىل طريقتك فال وزر   ،( وعىل  أما 

نوا  عليكم! من الذين كانوا يذهبون وََيثون الشباب بالذهاب إىَِل أرض أفغانستان؟ من الذين كا 

الرسول سياف وغريه  بعبد رب  يأتون  الذين كانوا  الشباب؟ من  َُيرجون األرشطة يِف حَتميس 

 

املخترص الشايف يف الرد عىل كتاب الثوابت واملتغريات لصالح الصاوي   "( وقد تم الرد عىل هذا الكتاب يف ذيل عىل كتاب  1)

" . 
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 ويشيدون هِبم عند الشباب؟

وإنَّام حكموا بِحسب ما ظهر هَلم مِمَّن نقل هَلم مِمَّن وثقوا   ،تقدم أن علامءنا ليسوا َشمًسا  الثاِن:

 ، إذن من أفَتى بعد استثبات فإن ذمته بريئة  ،خطأً   فيه من هؤالء الدعاة الذين ذهبوا ونقلوا الصورة

 والوزر عىل من نقل الصورة خطًأ.

 وبدل أن َُيمدوا عىل هذا يذمون؟!   ،حكامنا أيدوا الذهاب  الثالث:

اَم أذنوا بالذهاب إىَِل أرض أفغانستان َحتَّى ََيدموا  يقول العواجي وغريه:   ُكام إنَّ إن هؤالء احلم

أمريكا؛ ألن هناك حرًبا باردة بني أمريكا وروسيا، فصارت السعودية ترسل شباهَبا وأبناءها إىَِل 

. "أرض أفغانستان َحتَّى تفرح أمريكا وترضيها؛ ألن قتال السعوديني سيضعف من قوة الروس

 َُيرفون الكلم عن مواضعه!   انظر كيف

أذنت   السعودية  الدولة  أن  الرشعي: صحيح  املمِيزان  من جهة  الكالم  هذا  يِف  ننظر  وتعال 

املمُسامة )بالعظمى(   ََتنع منه الدولة  مَل  ملََّا  هاد وشجعت عليه  أسأل اهلل أن يزيلها وأن جَيعل -باجلمِ

دية أذنت بالذهاب ملََّا مَل ََتنعها من هي أقوى لكن كون الدولة السعو  -العاقبة لإلسالم واملمُسلمني

 هل يذم بقيامه بدين اهلل؟  ،منها، هل تالم عىل ذلك؟ من أقام دين اهلل بعد أن ُسمح له به

بِمثال: ب هذا  اقتتال  أحقرِّ وهناك كافر قوي    ،واآلخر: كافر  ،أحدُُها: مسلم  ،لو أن رجلني 

فلام حصلت   ،فتوقفت؛ ألنه أقوى منك  ، تساعدهوقال لك: ال  ،منعك من مساعدة أخيك املمُسلم

منعك الذي  والكافر  للمسلم  املمُقاتل  الكافر  بني  مع   ،خصومة  الكافر  وقاتل  اذهب  وقال لك: 

ألنك أذنت ملِجرد   ،لن أذهب  ،هل من الرشع والعقل أن تقول: ال  ،ُثمَّ ذهبت وقاتلت  ،أخيك

 العقل؟ قطًعا ال.  وتدع أخاك يرضب ويقتل! هل هذا من الدين و ،مصلحتك

ومن القواعد   ،إذن ذهابك ونرصة أخيك واجبة رشًعا، فلام فتح لك املمَجال اهتبلت الفرصة

تِي سبق أن بينتها لكم يِف جَمالس سابقة- : أن الرشيعة تنظر إىَِل مصلحة املمُسلمني بغض النظر -الَّ
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ُديبية كان الصلح يِف -مصىل اهلل عليه وسل-لذلك ملََّا كتب النَّبِي ،عن مصلحة الكافرين صلح احلم

رأى فيه منفعًة له وألصحابه بأن  -صىل اهلل عليه وسلم-لكن النَّبِي  ،ظاهره منفعة لكفار قريش

ومَل َيمتنع عن فعله؛ ألن كفار قريش سيستفيدون من هذا   ،لذلك بادر إليه  ،حقن به دماء أصحابه

 الصلح.  

 َ املمُستضعف الذي ال يستطيع  أيًضا الرشيعة أوجبت بالكتاب والسنة واإلمجم املمُسلم  اع عىل 

جرة من بالد الكفار إىَِل بالد املمُسلمني ِ ُكم    ،إظهار دينه أوجبت عليه اهلم - ولو نظرت إىَِل هذا احلم

جرة من ديار الكفر ِ جرة لكي ََتلو هَلم الديار،   -أال وهو: اهلم ِ لوجدت أن الكفار ينتفعون هِبذه اهلم

 إىَِل فائدة الكافر وإنَّام نظرت إىَِل فائدة املمُسلم. لكن الرشيعة مَل تنظر 

إذن ملََّا ُسمح لدولتنا بنرصة إخواَِّنا وفتح املمَجال هَلا، هل من الدين والعقل أن ََتتنع وتقول:  

فهم قد   ، ألن املمُنتفع هِبذا النرص أنتم أهيا الكفار األمريكان؟ قطًعا هذا خطأ   ، لن أنرص إخوايِن   ،ال

ومَل يأِت اإلفساد من جهة نرصِِتم   ،ونرصوا إخواََّنم عىل املمُقتىض الرشعي  ،واجب الدينِيقاموا بال

تقدم-وإنَّام جاء اإلفساد    -ال واهلل-إلخواَِّنم   يبثون    -كام  الذين أخذوا  النفر  أولئك  من جهة 

وغريك من الدعاة ما عليه أرض   -أهيا العواجي-الفكر اإلرهاِِب بني الشباب وإال لو بينت أنت  

الواقع يِف  ون  ،أفغانستان  لذهبوا  الشباب  ن  يترضروا وُحصِّ ومَل  األفغان ورجعوا  إخواََّنم  رصوا 

 وإن ترضر بعضهم فإن الكثري يسلمون.   ،بيشء

وانتفاع   أفغانستان  ألرض  السعودي  الشباب  بذهاب  الدولة  َسامح  أن   : وأبنيِّ أكرر  إذن 

الدولة تقيم دين اهلل بغض   ،أمريكا هِبذا األمر ليس مربًرا رشعيًّا المتناع  الواجب عليها أن  بل 

فالعربة واألساس  ،هَلا مصالِح من هذا األمر أم ليس هَلا مصالِح ،ر انتفعت أمريكا أو مَل تنتفعالنظ

 هو إقامة دين اهلل. 

ملََّا ذهب األمري سلطان بن عبد العزيز   َرمني الرشيفني    -حفظه اهلل-لذا  نائًبا عن خادم احلم
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فهد   اهلل  -املمَلك  الكلم  - رمحه  ألقى  املمُتحدة  األمم  قال:  إىَِل  مِمَّا  فكان  املمَلك  نيابة عن  ونشكر "ة 

ابية مع إخواننا اْلمحجاهدين األفغان ضد اْلمحعتدين عليهم إل أننا نشجب   ،أمريكا عىل وقفتها اإلَيم

أراضيهم واغتصاب  الفلسطينيي  إخواننا  قتال  ِف  اليهود  مع  السلبية  لروسيا   ،وقفتهم  ونشكر 

فلسطي قضية  ِِّتاه  اِِب  اإلَيم إخواننا   ،موقفها  عىل  واعتداءها  السلبِي  موقفها  عليها  ونشجب 

  ."اْلمحجاهدين ِف أفغانستان

أفغانستان:   يِف  املمُجاهدين  إخواننا  عن  قال  تتعلق "ومِمَّا  قرارات  ِف  يبت  أن  يصح  ول 

م  . كالمه  إىَِل آخر  ".ويسمع منهم كام يسمع من الروس..  ،باْلمحجاهدين األفغان إل أن ََترض قاداُتح

أسألكم باهلل هل هذا كالم رجل مداهن؟ رجل يصدع ببيان ال يرِض الدولتني القويتني ويِف  

السعودية الدولة  الترصيح  هذا  يرض  وقد  املمُتحدة  األمم  هل   ،هيئة  وبينوا،  ذلك رصحوا  ومع 

ُرم العظيم م كذبة غري صادقني؟! واهلل إن هذا من اجلم م منافقون؟! وأَّنَّ مَّ ثُ   ، يوصف هؤالء بأَّنَّ

ج له ونقول: لعله   ،أنت ليس لك إال الظاهر ًا أخذنا ُنَخرِّ ملِاذا الداعية إذا قال كالًما خطًأ رصَيم

ُكام فإذا قالوا كالًما   قد جَتد بالتكلف العقيل ََتطئة   -يريد كذا! لعله سبق لسان! أما العلامء واحلم

املة بالظاهر؟ ما لكم تدخلون يِف بادرت إليه وغلبته دون األول! أين حسن الظن؟ وأين املمُع  -له

ُكام ويِف نيات علامء املمُسلمني؟! أليس هذا من التناقض والتالعب؟ بىل واهلل.  نيات احلم

الثالث  ميي(الرد  )الرسم العلامء  ِف  الطعن  العواجي  ردد  مراًرا-  :  َسامهم  عن   -كام  قال 

اْلمحخلصي"املمُفجرين:   الناصحي  للعلامء  استمعوا  أ  ،لو  أكون صادق ول  َحتَّى  ميي  الرسم قول: 

   ."وواضح

نريد علامء كابن باز، وأشاد به مراًرا، وهذه كلمة حق يراد هِبا باطل؛ ألن ابن باز من    وقال:

ومِمَّا ال شك فيه   -كام تقدم- ومنع ما أرادوا فعله باسم اإلصالح    ،أوائل من وقف يِف وجوههم

َة اهلل عليه-أن ابن باز   إمام املمُسلمني يِف هذا الزمن.   -رمحم
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أنا أقول بكل رصاحة: الفكر الوسطي اآلن تتبناه الدولة ويتبناه العلامء ما  "قال العواجي:  

هؤلء   ميي  الرسم العلامء  اْلمحؤس -عدا  يعنِي:  ميةأو  الرسم وفاة    -سة  بعد  أصًل  رصاحة  بكل  هذه 

  ."الشيخ عبد العزيز بن باز يعنِي تعترب حيدت أو خرجت عنها

تثنِي   العواجي-اآلن  الناس  -أهيا  تعمي  َحتَّى  باز  ابن  العلامء    ،عىل  يِف  بالطعن  ترجع  ُثمَّ 

ميني وَسامحة الشيخ صالِح   -حفظه اهلل-يِف َسامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ    ،الرسم

الفوزان   الغديان    -حفظه اهلل-بن فوزان  َن  الرمحم  -حفظه اهلل-وَسامحة الشيخ عبد اهلل بن عبد 

العلم  من   - واهلل-فتجعل ثناءك عىل ابن باز طريًقا لقدحك يِف هؤالء، هذا    ،وغريهم من أهل 

 التالعب واملمَكر املمَكشوف. 

ننظر: تعالوا  يِف   ثحمَّ  وقف  الذي  الذي من  من  الثوري؟  بالفكر  خرجوا  ملََّا  هؤالء  وجوه   

املمُسامة:    ،-رمِحه اهلل- أوقفهم؟ إنه ابن باز   َْلنة "فإن العواجي اشتكى من الذين أوقفوا اللجنة 

قوق الرشعية  مع كون املمُوقِّف هَلا العلامء وعىل رأسهم اإلمام ابن باز.  "الدفاع عن اْلمح

باسم ابن باز وابن عثيمني؟ ألنك تريد أن تظهرهم بصورة   -جيأهيا العوا-ملَِاذا ال ترصح  

املمَوجودين هؤالء  عىل  بالقدح  فرتجع  كبار   ،املمَدح  هيئة  خطاب  به:  وعدتكم  ما  لكم  وسأذكر 

طاب موجود   ،-رمِحه اهلل-كتبه الشيخ عبد العزيز بن باز    -رمحه اهلل    -العلامء للملك فهد   ِ هذا اخلم

كتاب   آخر  يِف  والنفعالت  م"بصورته  الرشعية  التطبيقات  بي  السياسة  ِف  النظر  دارك 

امسية  .  (1) "اْلمَ

ُجج الظاهرات يِف   وباملمُناسبة أوصيكم أن تقرءوا هذا الكتاب مراًرا ملَِا فيه من البينات واحلم

داية ،بيان واقع هؤالء الذين يفسدون باسم اإلصالح  ِ طاب:   ،أسأل اهلل هَلم اهلم ِ  وهذا نص اخلم

 

 ( الكتاب موجود يِف مكتبة سحاب السلفية عىل هذا الرابط: 1)

 http://www.sahab.org/books/book.php?id=39 
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َع عىل ذلك هيئة كبار العلامء  ،-رمِحه اهلل-هذا كالم َسامحة الشيخ عبد العزيز بن باز     ، بل أمجم

َرمني املمَلك فهد   طاب عن كثري   -رمحه اهلل  -ورفعه َساَمحة الشيخ إىَِل خادم احلم ِ ملَِاذا غيب هذا اخلم

ومَجعوا الدعاة وبينوا    ،ه الوقفةباَِم أن هيئة كبار العلامء وقفوا هذ  -يا إخوايِن - من الشباب؟ أسألكم  
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 ملِاذا أرص الدعاة عىل ما هم عليه َحتَّى سجنوا؟  ،هَلم أن فعلهم خطٌأ رشًعا

قبل أن يسجن بساعات أخذ يبني أنه البد من   - هداه اهلل-َحتَّى إينِّ أذكر أن سلامن العودة  

ا    ،الثبات عىل املمَبدأ وأنه يسجن من أجل دين اهلل ُثمَّ اآلن ملََّا خرجوا    ،عىل ما هو عليهيعنِي كان مرصًّ

من   ما مىض  عىل  يتباكون  الرشعية"أخذوا  قوق  ويرتاجعوا    "اْلمح اهلل  إىَِل  يتوبوا  مَل  ملِاذا  وغريها، 

 بوضوح؟  

ولألسف أنه قال: جربنا الطرق فرأينا    ،ومن املمَعلوم أن بعضهم تراجع عمليًّا كسلامن العودة

 . 1أن أحسنها هذا الطريق 

صار دين اهلل مبنيًّا عىل التجارب! أين النصوص الرشعية    ، رت املمَسألة جَتارًبا ال رشًعاصا

تِي سبق ذكرها-الواضحة   ضري والفهد   ،وهذه طريقة رشعية ال طريقة جَتريبية  -الَّ خالًفا لعيل اخلم

هِلداه- اهلل  الطر  -وفقهم  هذه  أن  فوجدنا  جربنا  قالوا:  رمضان  أواخر  يِف  خرجوا  تِي  ملََّا  الَّ يقة 

 سلكناها ال تصح. 

أليس هناك نصوص رشعية واضحة يِف حسم هذه   التجارب؟!  مبنيًّا عىل  دين اهلل  أيكون 

 األمور؟! فلامذا إذن نرجعها إىَِل التجارب؟! 

وار"ردد العواجي وغريه    :الرد الرابع ِ وهذه كلمة جُمملة حَتتاج    ،حوار هؤالء الشباب   "اْلم

وار العفو عن الشباب الذين بارشوا التفجري  ،إىَِل تفصيل وأعانوا عليه وقبض   ،فإن كان املمُراد باحلمِ

فهذا خطٌأ قطًعا، بل البد أن يعاقبوا، وأن يؤدبوا، وإن رأى   -(2) كام رصح بذلك العواجي-عليهم  

 

جراه معه تركي الدخيل يف  علاًم أن العودة رصح مرارًا أنه مل يرتاجع عن يشء إال اإلنكار العلني كام يف اللقاء الذي أ  1

 . -واهلل أعلم   –فمن املحتمل أن يكون بعض تغريه العميل اسرتاحة حمارب أو غري ذلك   ،برنامج إضاءات

م َعَفوا عن جَمموعة من الشيعة الذين خربوا  "( حينام قال:  2) َا نكون اآلن إِىَل تشجيع والة أمرنا عىل العفو؛ ألَّنَّ
إننا أحوج ملِ

اَمعيلية الذين حاولوا اغتيال أمري َنجران، وَعَفوا َحتَّى عن    يِف الرشقية يِف  بداية التسعينات، وَعَفوا عن جَمموعة من اإلسم

م ُُمربون ومفجرون، فاألقربون أوىَل باملمَعروف، نريد من آبائنا   وأنمخاهم وهم    - أنا أقوهُلا -الربيطانيني الذين ثبت أَّنَّ

 . "بعني العطف والشفقة ألبنائهم أهل للنخوة و.. وأطلب منهم أن ينظروا
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م مف سدون يِف األرض كام رصح هِبذا شيخنا صالِح بن القضاة الرشعيون أن يقتلوا فيقتلوا؛ ألَّنَّ

أما أن نأِِت ونقول: دعونا ُنحاورهم فإن تابوا أخرجوا؛ فهذا   -حفظه اهلل تعاىَل -فوزان الفوزان  

 خطٌأ.  

َة للمسلمني    -أهيا العواجي-وإن كنت نظرت   َة هِلؤالء الشباب فأين عني الرمحم بعني الرمحم

أنفسهم وقتلت  دورهم!  هدمت  هؤالء   ،ويتموا   ،ورشدوا  ، الذين  َة  رمحم من  أنت  أين  ورملوا! 

  ، املمُسلمني؟! فبام أن هؤالء قبض عليهم وهم مفسدون يِف األرض فالبد أن يأخذوا حكم اهلل فيهم

َحتَّى َيموتوا عىل عقيدٍة صحيحٍة   وار معهم  ًَة هِبم -فإن أجري احلمِ أما أن يكون    ،فال بأس  -رمحم

 َ وار ذريعًة لعدم احلم
 زم جِتاههم فهذا خطٌأ.  احلمِ

تِي تكتب باِمء الذهب    -حفظه اهلل-لذا من كلامت األمري نايف   قوله:    -يِف هذا الصدد-الَّ

 فأقفل هذا الباب.   "ليس بيننا وبينهم إل البندقية والسيف"

وار حوار الشباب الذين يبارشون العمليات التفجريية فهم   ،ومَل يقبض عليهم  ،وإن أريد باحلمِ

ِري مع هؤالء الشباب وخففت العقوبة خَلرج خارج   وار لو ُأجم
السجون؛ فهذا أيًضا خطأ؛ ألن احلمِ

وار ،كل يوم من خرج وقام باَِم يريد فهؤالء الشباب الذين تلطخوا بإثمم  ،ُثمَّ بعد ذلك يطالب باحلمِ

د أن يؤخذ بل الب  ،فهؤالء ال يصح معهم حوار  -ومَل يسلموا أنفسهم -التفجري أو باإلعانة عليه  

َزم  فإذا قبض عليهم بعد ذلك ُحِوُروا ألجل إصالح عقيدِِتم.   ،معهم باحلم

وار حوار الشباب الذين مَل يتلطخوا هِبذا اإلثمم   وإنَّام حصل منهم سوء فهم -وإن أريد باحلمِ

عح إََِل  ﴿ كام قال تعاىَل:    ،وهو من الدعوة إىَِل اهلل  ،فهذا مطلب رشعي  -رشعي َمِة ادم َسبِيمِل َربَِّك بِاِْلكم

َسنح   [.  125]النحل:  ﴾َواْلوِعَظِة اَْلَسنَِة َوَجاِدَلمم بِالتي ِهَي َأحم

العواجي:   قول  ننشد"أما  أن  .َنحن  ونريد  ميع  اْلمَ مع  واْلمحساواة  العدالة  ننشد  َنحن  نعم   .

م فعًل رشع اهلل َحتَّى يؤخذ اْلمحخطئ بِخطئه، ويعدل مع الناس،   . اآلن الدولة ََلا تاريخ .اآلننححكِّ
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انب  . جانب العفو أكثر ما أذكر جانب .ِف العفو، أنا برصاحة ِف هذه الليلة أحتاج أن أركز عىل اْلمَ

   ."...العقوبة

 .  ".نكون اآلن إََِل تشجيع ولة أمرنا عىل العفو. ما أحوج إننا "وقوله: 

أن يشملهم العفو العام! أين غريتك عىل ال إله إال اهلل! كل هذا اإلفساد التدمريي وتدعو  

 دماء املمُسلمني؟! أين غريتك عىل أموال املمُسلمني؟!! أين غريتك عىل أمن املمُسلمني؟!!!  

بعضهم   أن  الصبيح-ُثمَّ الحظ  نارص  بن  اهلل  عبد  د.  فعل  معه  ،كام  أن    -ومَجاعة  حاولوا 

فأخذوا يرددون ويقولون    ،لةيستغلوا وجود هؤالء الشباب خارج السجون بالضغط عىل الدو

وأن تتنازيِل عن بعض ما عندك َحتَّى يأِِت هؤالء الشباب   ،وأن ََتضعي  ،للدولة: ال بد أن تتواضعي

 ويسلموا أنفسهم ونستطيع حوارهم.  

ليس  "فحسموا هذا الباب حينام قالوا:    ،َوفََّق والة أمرنا، وأرشدهم  -بِمنه وفضله-لكن اهلل  

ال إل  لو   ."بندقية والسيفبيننا وبينهم  م  املمُفسدين حوار، وصدقوا، ألَّنَّ بيننا وبني هؤالء  ليس 

ُحِوروا لتامدوا، وكثرت مطالبهم وَِتديدهم: َحاِوُروَنا واستجيبوا ملَِطالبنا وإال سندعو املمُفجرين 

 للتفجري، فصاروا بذلك عصابة يِف البلد للضغط عىل الوالة.  

هل تعلمون من هؤالء الشباب    ،د. عبد اهلل بن صبيح وغريك  ُثمَّ إينِّ أتساءل: هل تعلم يا

 َحتَّى حُتاِورهم أو تتكلمون عن جَماهيل؟! 

بوا وإن مَل تكونوا    ،فإن كنتم تعلمون هؤالء الشباب وسكتم عنهم فإنكم آثِمون وجَيب أن تؤدَّ

هِبم هِبم  ،عاملنِي  جاهلون  وتقولون:    ،بل  تأتون  مطالبات"فكيف  أن "و  "ََلم   "حتاوروهم  البد 

وار أم ال؟ ،وأنت ال تعرفهم  وهل هم راغبون يف احلمِ

َالية يأِِت هِبَا هؤالء؛ ليصطادوا يِف املمَاء العكر.   إذن هذه كلامت إمجم

َركيني   ،ويعيل كلمته  ،أسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعز دينه زبيني احلم
  ،وأن هيدي هؤالء احلمِ
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َعني هذا الفكر  أو يفضحهم عىل رءوس األشهاد، وأسأله أن يبعد عن بالدنا وبالد املمُسلمني أمجم

 إنه ويِل ذلك والقادر عليه. ،املمَشبوه

 ألسئلةا

َوايِل وغريه؟ السؤال: •  هل للعواجي عالقة دعوية مع د. سفر احلم

واب:  • ملة العاْلَية ْلِقاومة العدوان"افتح موقع    ،عالقة واضحة  ،نعم  اْلمَ األمني العام    "اْلمَ

َوايِل  مي هو: د. حُمسن العواجي.   ،هَلا هو: د. سفر احلم  والناطق الرسم

مم َما َكَسبمتحمم َول  ﴿هناك من يردد هذه اآلية:  السؤال: • ٌة َقدم َخَلتم ََلا َما َكَسَبتم َوَلكح تِلمَك أحمَّ

َملحونَ  َألوَن َعامَّ َكانوا َيعم . ويقول: ال تردوا عىل املمُخالف؛ ألنه ال جَيوز الكالم عىل األموات (1)﴾تحسم

 .  «دموال تسبوا األموات فإَّنم قد أفضوا إَل ما ق» حِلديث:

واب: • زبيون:   اْلمَ  هذه شبه يرددها احلمِ

 نريد أن نعرف موقع هذه الشبهة رشًعا.   أولً:

 ؟ «ل تسبوا األموات فإَّنم قد أفضوا إَل ما قدموا»  مع هذا الدليل:  - واقًعا-كيف هم    ثانًيا:

َد    أما رشًعا: بل وحكى ابن تيمية    ،أن اْلمحبتدع ل غيبة لهفقد ذكر اإلمام ابن سريين واإلمام أمحم

وغريه اإلَجاع عىل ذلك فيتعي وجوب التحذير من اْلمحبتدع َحتَّى لو مات؛ ألن أقواله وبدعته تبقى 

ا النا ،بعد موته إََِل ما شاء اهلل   س.فلبد من تفنيد هذه البدع َحتَّى ل َيغرت ِِبَ

د بن عبد الوهاب    أما من جهة الواقع: فأين أنتم عن حَماسن املمَوتى من كالمكم يِف اإلمام حُمَمَّ

َامي  -رمِحه اهلل تعاىَل - د أمان بن عيل اجلم -؟! أين أنتم عن حَماسن املمَوتى يِف طعنكم يِف اإلمام حُمَمَّ

اهلل العلامء؟!!-رمِحه  كبار  هيئة  يِف  تطعنون  وأنتم  املمَوتى  حَماسن  عن  أنتم  أين  إذن ؟!!  مَل   ،!  أنتم 

 

 (. 134( البقرة: آية ) 1)
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 تطبقوا هذا واقًعا وخالفتم األمر رشًعا. 

د عىل املمُخالف ذكر حسناته؟  السؤال: •  هل يشرتط يِف الرَّ

واب:   • ذكر َسامحة شيخنا عبد    ،قد ُحسم هذا األمر من لدن علامئنا بأدلة الكتاب والسنة  اْلمَ

د بن صالِ   ،-رمِحه اهلل تعاىَل -العزيز بن باز   وشيخنا   ،-رمِحه اهلل تعاىَل - ح العثيمني  وشيخنا حُمَمَّ

د نارص الدين األلبايِن    ،-حفظه اهلل-صالِح بن فوزان الفوزان   أنه ال   ،-رمِحه اهلل-والشيخ حُمَمَّ

ر حسنات املمَردود عليه   ،وال يشرتط هذا   ، يصح يِف الرد عىل املمُخالف أن نذكر حسناته بل إنَّ ِذكم

د.   يضعف الرَّ

د بن صالِح العثيمني  واستدل فضيلة الش َألوَنَك َعِن  ﴿بقوله تعاىَل:    -رمِحه اهلل-يخ حُمَمَّ َيسم

لم فِيمِهاَم إِثمٌم َكبرٌِي َوَمنَافِعح لِلنَّاسِ  ِر َواْليمرِسِ قح  قال الشيخ:   ،اآلية (1)﴾اَْلمم

مَل تكن   ا  املمَنافع واملمَساوئ؛ ألَّنَّ َمر بعد، ذكرت الرشيعة  مَل حُترم اخلم َمرملََّا   ،بصدد حَتريمم اخلم

رح واْلَيمرِسح ﴿لكن ملََّا كانت الرشيعة بصدد منعه وحَتريممه مبارشة نزل قوله:   مم ا الِذيَن آَمنحوا إِنَّاَم اْلمَ َ َيَأهيُّ

َتنِبحوهح  َفاجم يمَطاِن  الشَّ َعَمِل  ِمنم  ٌس  ِرجم لمح  األَزم َو  ذكر  ،اآلية  (2) ﴾َواألَنَصابح  اآلية  هذه  يِف  َيِرد   ومَل 

 للمنافع؛ ألن املمَقام مقام رد وإغالق للباب.  

َسنات    -رمِحه اهلل-كام ذكر اإلمام األلبايِن  -ُثمَّ انظر إىَِل طريقة السلف   جَتدهم ال يذكرون احلم

د وإنَّام يردون عىل املمُخالف وإن كانوا يريدون    ،فإن أرادوا إسقاطه شددوا يِف العبارة  ،يِف مقام الرَّ

 أالنوا يِف العبارة َحتَّى يتضح للناس أخطاؤه.  بيان أخطائه فقط 

َرح والتعديل"ألف ابن أِِب حاتِم كتاًبا بعنوان    ثحمَّ إنِّ رأيت وَسمعت بعضهم يقول: ومَل    "اجلم

َرح  َرح فقط.  ،يقل كتاب اجلم د تذكرون اجلم  وأنتم يِف مقام الرَّ

 

 (. 219اآلية )  (البقرة: من 1)

 (. 90اآلية ) (املائدة: من2)
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َف لبيان  فكتاب ابن أِِب حاتِم وغريه مَل ي  ،فرق بني األمرين  فيقال: د وإنَّام ُألِّ ؤلف ألجل الرَّ

واة.   حال الره

أنسيت أن للذهبِي كتاًبا    ،"الكامل يِف الضعفاء"أنسيت أن البن عدي كتاًبا بعنوان:    ثانًيا:

املمِيزان "والبن حجر كتاب:    ،"ميزان االعتدال"بعنوان:   يِف   "لسان  الذي  أتى هؤالء بالضعف 

واة ا  واة ومَل يأتوا بالره اوي. انتهى.   ،لثقات الره  إذن يا إخوايِن فرٌق بني الرد والرتمَجَة للرَّ
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- ابن باز    للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل   "َُمموع فتوى ومقالت متنوعة "صورة من كتاب:  
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 (.100صفحة  -)املمُجلد التاسع  ،مفتِي عام املمَملكة العربية السعودية "-رمِحه اهلل

 ذيل   

 اعرتاف العواجي بتنظيامته مع اْلوال والفقيه  

 

مقاالً يعترب 1( املرشف عليه)لقد كتب الدكتور الزراعي حمسن العواجي يف موقعه الوسطية  

 وإليك نص الوثيقة: ،وثيقة اعرتافية يدين نفسه وسفرًا احلوايل من خالهلا

فكريا   نتفق  أو  قد نختلف  العقل،  نعمة  فهذااحلمد هلل عىل  أمر   ودعويا وحركيا وسياسيا 

آدم، لكن مل أكن  طبيعي وطبعي حتى لو وصل األمر إىل اشد من ذلك مما اعتاده البرش منذ نزول

الشيخ سفر احلوايل بالذات، سفر  أتصور أن اللؤم ونكران اجلميل بلغ بسعد الفقيه هذا املبلغ ضد

ينهش الفقيه وغريه حني  عن  لسانه  الذي كف  سبا وشتام   عرضه احلوىل  وأتباعه  الفقيه  فيغرقه 

)طالوت املعافري( اىل الساحة مما أجازه سعد الفقيه يف  واستهزاء يف موقعه، هذا الذي نقله األخ

 وابكاين ألنه دناءة وخسة ولؤم ليست من شيم الرجال..  موقعه، أبكاين وأبكاين

كريمة ودفاعه اخلاص تفاصيل ملواقف الشيخ سفر الذكريات و من حقي قول هذا ألين أمحل

طلبة العلم الذين كانوا َيذرون اجلميع من سعد وتقلباته ورسعة دورانه   عن سعد الفقيه أمام

 وتلذذه السادي بتوريط املؤيدين له والتخيل عنهم، إن هذا املوقف )اللئيم( من سعد للخلف،

  واحلضيف. والفقيه الفقيه شخصيا هو ما اضطرين إىل كشف قصة ال يعلمها بعد اهلل إال احلوايل

 

إال، فال   من باب اإلخبار ليس طبعا هذا)عندما بدأنا بالتخطيط إلنشاء مكتب اللجنة يف لندن  

املستعان( أمر مىض وانتهى واهلل  ندم  بيتي مقرا فخر وال  الثالثة   واَتذنا من  لالجتامعات نحن 

 

 هـ 1426/   5/    6الوسطية / احللقة الفكرية     1
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اجتامعتنا شبه االسبوعية ما بني ربيع الثاين  الفقري وتواصلت حممد احلضيف وسعد الفقيه والعبد

هـ، وقبل أن نخرب أحدا باملرشوع أمضينا عدة أشهر 1414ن العرشين من رمضا هـ وحتى1414

طبعا،  لبلورته قبل طرحه عىل اآلخرين الذين مل يقرصوا معنا فيام بعد والتخطيط والرتتيب للتفكري

ا وكان  األول  ثالثة:  حماور  عىل  يرتكز  العالقةاملرشوع  والثاين:    خيباملشا ملايل، 

 املؤثرين، والثالث اإلدارة يف الداخل واخلارج. 

خ وطلبة يسعد الفقيه قد حطم كل انواع العالقة بينه وبني املشا وبحكم أن  وتقاسمنا املسئوليات،

  العبء اإلسالمية باعرتافه وباعرتافهم أيضا قبل سفره، فقد محلني األَخَوان واجلامعات  العلم 

توفري أكثر من   عن خ وطلب املدد املايل وفعال تم ذلك وكنت مسئوالياألكرب يف االتصال باملشا

السجن  95 دخويل  قبل  الفقيه  التي وصلت سعد  التربعات  من  املرشوع  باملئة  يلوث  أن  وقبل 

املايل نكثا ملا تعاهدنا عليه قبل  باملصدر اآلسن عندما سمح جلهات خارجية بالدخول عىل اخلط 

ليلقه اليم  بساحل مشبوه غري النقي الذي خططنا  لتحمله أمواجهم العاتية فتلقيه يف اليم    رسفال

تفاصيل ما حدث بيني وبني من فاحتتهم من طلبه العلم بخصوص   للرسو عليه، ودون الدخول يف

سعد يف حينه، هيمني ما دار بني وبني الشيخ سفر احلوايل الذي تشفى  حتفظهم الشديد عىل شخص

وتنكر جلميله و سلط عليه سعد كل )كلب( عقور يف خيمته البالية عليه من اهلل  د من مرضهسع

 يستحق:  ما

ومتميزة  ممتازة  سفر  الشيخ  مع  اهلل  بحمد  تزال  وال  عالقتي  وذلك ألخالقه كانت    جدا 

املشا من  أحد  وبني  بيني  وليس  وصدقه  وبينهيونبله  بيني  ما  مثل  هذا  خ  بذكر  رسا  وأترشف 

يف وشجاعته  نخوته  من  أرسع  العلم  طلبة  يف  أر  فلم  نقرتحه وعالنية،  أمر    كل 

فقررت  دائام.  هلا  أهال  نكون  أن  بالرضورة  ليس  بنا  ثقته  فسافرت  مبديا  به    االبتداء 

عام   رجب  شهر  يف  وقابلته  املكرمة  مكة  منزله1414إىل  يف  العوايل هـ  )حي    احلايل 
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نعيش  يف ذلك الوقت كنا) يل فاستبرش خريا ودعا لناجنوب مكة( ورشحت له مرشوعنا بالتفص

وسألني عن   متنفس لنا للتعبري( منعا عاما عن مجيع الدورس واخلطب والكلامت وال يوجد أي

فركزت عىل املادي   ،ثانيا  املادي أوال واملعنوي  الدور الذي ممكن أن يقدمه لنا فقلت له: الدعم

بدعمنا عامة ودعم سعد خاصة إن هو  ل أبدى استعدادهالرج حلاجتنا إليه أكثر، ويشهد اهلل ان 

التزامه باملنهج الرشعي يف النصيحة مؤكدا عىل  بال حدود مشرتطا ضحى من أجل هذا املرشوع و

فاحتته هبذا املرشوع، وكنت أعلم حينها أن الشيخ سفر وإىل  عن ذلك طاملا أين مسؤليتي الشخصية

وأوالده قد  دة وأعلم أن بيته املتواضع الذي يسكن فيهأصحاب املال واألرص اليوم ليس من هذا

 فأكربت فيه هذه الشهامه القروض واليزال يسدد يف باقي قيمة بنائه إىل عهد قريب، شيده من

بقدرتك ثقتك  الرمحن  عبد  أبا  يا  له:  فقلت  أم والنخوة،  ذاتية  أهي  فقال  املادية حريتني:  ماذا؟ 

املقال.....قال)واهلل الذي الإله  اليوم و من أجلها كتبت هذا العبارة التي حفزتنا حينذاك وأبكتي

سعد الفقيه ما دام ناطقا باحلق مدافعا عنه وفق  ألبيعن بيتي هذا وندعم فيه إال هو لو اضطررنا

  الرشع(. ضوابط

جزاه حينها  وقاال  احلوايل،  بموقف  حينها  واحلضيف  الفقيه  أخربت  خريا  طبعا    اهلل 

كغريه – السجن فيام بعد ..طبعا حتمل الشيخ يف.م معنوي سمعناه من شيخوكان موقفه أفضل دع

احلقوق الرشعية ودافع  للجنة الدفاع عن متاعب كبرية جتاه موقفه املؤيد والداعم  -من املشائخ

بمن فيهم الفقيه نفسه  داخل السجن وخارجه عن موقف كل داعية وطالب علم ومثقف ومن

مما يمليه عليه دينه وما ورثه من نخوة  فيه وال تكرم أنطالقا رشعيا المنةوكل ذلك مما يراه واجبا 

يف تسري  ال وأصالة  الذين  الرجال  االنسانية. دماء  واملواقف  الفكرية  اخلالفات  بني    َيلطون 

 

سفر جتاه  الفقيه  سعد  وهذا  الفقيه...........  سعد  جتاه  احلوايل  سفر  فأي ) احلوايل هذا 
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  أن كنتم مؤمنني؟( الفريقني أحق باألمن

ويدير  يظن أن الناس أطفال يرتعون حوله وهو الوحيد الذي يعلم الرسائر  طبعا سعد الفقيه

 من حوله قارصون وهو احلق املطلق الذي اليسئل عام يفعل وال يزال يصدق أن العامل األفالك

يف منتداه  رمنيالكتاب املج سذج أغبياء عمالء خونة باعوا دينهم للسلطان....لديه جمموعة من

أبيه صلب  يف  كان  بعضهم  و  يستهدفه  من  عىل  احلوايل يطلقهم  عرض  للفقيه  عندما  دعهمه 

فقط، يكتبون عام يصيب  مستأجر)للنباح( وبعضهم مل تطأ قدماه أرض املمكلة مطلقا وبعضهم

ون  املرض والكرِب والعمى واشكال العي  يكتبون عن الناس من أقدار اهلل وكأَّنا مرشوع خاص هبم

وكأَّنا من جرائم البرش، يستحسن الفقيه ذلك  والعرض واللون  واللحى وطريقة النطق والطول

 ثن يتنكر ألتباعه، وعليه فمن املتوقع أن يكتب الفقيه بيانا مقاومة الضغوط عليه إىل أن يعجز عن

مما يتربأ  املرض يف موقعه  يبلغ  أن  بعد  )َتثيال(  ويتوعد ويزبد  أتباعه وهيدد   منتهاه ويطري كتب 

أنه ال إله إال الذي ) بأنه يؤمن بعباراِتم الركبان، وهذا دأبه املمقوت ملا يدركه الغرق فقط يتظاهر

النجاة معهم )إين بريء منكم إين أرى ماال  مل يستطع آمنت به بنو إرسائيل(!!! ثم يقول ألتباعه اذا

بينام اهلل!!(  أخاف  إين  احلرة جتد   املواقع ترون  وماال َيب احلوارية  بام َيب  للجميع  النقد  فيها 

 قد يعذر املرشف أما جلهله بتفاصيل ما قد يدور بموقعه أو بموافقته عىل وحينها صاحب املوقع،

من لديه  يقبل به جمرد النقد أما التجريح واالستهزاء بالذوات وما قدر اهلل عىل البرش فال النقد

  مثال ذرة من عقل حتت أي مربر كان.

ب  لكبارقارنوا  الشهم  املوقف  بينهم ني  كان  ما  رغم  الشيخ  جتاه  بالدولة    املسئولني 

موقف وبني  ودعويا،  فكريا  مثل وبينه  يف  يبقى  أمل  فأي  مجيل!  لكل  املتنكر    الفقيه 

إن  اللؤم؟  هذا  بعد  املخلوق  موقع هذا  قبل  من  سفر  الشيخ  حق  يف  قيل  الذي    الكالم 

ال كالم  التام  وبرضاه  الفقيه  العرب يكتب سعد  )محري(  عقول  مستوى  يف  هم  من  وال    ه 
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يأِت من يقرتح  اإلسالم وأخالقيات املسلم، وهلذا ال يستغرب أن  يف اجلاهلية فضال عن سمو تعامل

مرض عالج  ونخوة بأن  أخالق  بدورة  التحاقه  رضورة  يف  يكمن  األنبياء  الفقيه  عند  ليس 

دورة  مسلام، وإنام عليه أن جيتاز م كونهفهذا مقام مل يملك الفقيه مؤهالته بعد رغ ،والصاحلني

وأِب هلب وفرعون   والنخوة ولوعند أمثال أِب جهل تأهيلية َتهيدية ألبجديات األصاله والرشف

االصالح العام وانقاذ األمة من  كل العزاء ملن علقوا عليه آمال ليكون مؤهال ملا بعدها، والعزاء

  الغمة!..

نزال وال  اختلفنا  لقد  اهلل  حبل سبحان  ولكن  القضيا  من  الكثري  يف  الدولة  مع    نختلف 

حتى بيننا  قائم  االنسانية  رمحه املودة  والدي  املرض  عاود  ملا  سجوَّنا،  يف  كنا    ملا 

السجن بشهرين بعد خروجي من  بالداخل اهلل  نفقته  نايف عالجه عىل  أو  عرض علينا األمري 

شهامة األمري مل  احلوايل عجل اهلل بشفائه،يعرضه القادة اليوم عىل   اخلارج، نفس املوقف الذي

وملا تويف   اإلنسانية التي أبداها، اخلالف املعروف و الذي ال ينكره أحد منا وبني املواقف َتلط بني

عن أخربه  مل  ألين  عاتبني  اهلل  رمحه  يقوم والدي  لكي  حينه  يف  األرسة  وفاته  بمواساة 

  م إنسانيا.بينه  فيام وعزائها...هكذا تعودنا وتعود البرش

وال مدحا  عنه  يكتب  بال  ذا  مرشوعا  يعد  مل  الفقيه  بأن  يقول  أن  قائل  حق    قدحا من 

و الفقيه  لغرائب  مثاال  القصة  هذه  عن  للتنويه  اضطررت  ولكني  حقيقة    شهادة  وهذه 

سوآت سعد  يف  ما باحلق بعد أن رأيت ما رأيت من وقاحة يصعب السكوت عليها، علام بأن أسوأ

أنه ي يزعمالفقيه  فهو  البهائم  به وال  يقبل  أن   حرية مثل َتثيال مكشوفا ال  منتداه دون  الرأي يف 

لعقوهلم فقط، وقد يقبل منه هذا تنزال  يعرتف بالعرشات ممن يشهدون عليه بطردهم من موقعه

لذاته واحدة  نقد  بعبارة  يسمح  أنه  مثل   لو  كانوا  لو  أو حللفائه حتى  املهدية  أو حلركته  املقدسة 

القذايف، لكن رقابته عىل موقعه املوصوف باإلصالح زورا وهبتانا رقابة    معمر  الرشيد أومضاوي  
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ورود  انتقائية يستحيل  التي  والليبية  والسورية  العراقية  الرقابة  نوع  ومن  عالية    وبكفاءة 

الوالة أعراض  أما  حال،  بأي  املقدسة  الذات  جتاه  يقبل  وال  سهوا  وال  عمدا    اخلطأ 

واملشاي عىلوالدعاة  اهلل  قدره  مما  والتشفي  املوتى  وقضايا  األبرياء  وعامة    خ 

عن التعبري  من  نوع  سعد  العم  عن  كله  فهذا  بالقتل  والتهديد  املحصنات  وقذف    البرش 

منهم يتربأ  من  أول  فهو  بالرأس  الفأس  وقع  إذا  أما  األذى  يصله  ال  طلام    الرأي 

  أال شاهت الوجوه!.........

أنوه   أن  أحب  منسوبةأخريا  رسالة  وجود  احلائر إىل  سجن  من  اخلالدي  أمحد    لألخ 

ثبت بالدليل القاطع  احلوايل، إال أنه بحمد اهلل وتوفيقه تتداوهلا مواقع الفقيه وغريها، ضد الشيخ

باإليامن املغلظة أَّنا ليست له وال تليق  بلغني من مصادر موثوقة أنه أقسم أَّنا مكذوبة عليه فقد

الذي أشهد  إىل اهلل منها قبل السجن ويف السجن وبعده هذا لشيخ سفر وأنه يربأمنه جتاه ا به وال

إن   شهدنا إال بام علمنا وما كنا للغيب حافظني،   وما به وًأشهد اهلل عليه، الذين آمنوا  فـ)يا أهيا 

 فتصبحوا عىل مافعلتم نادمني(  فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة جاءكم

  بينا حممد.اهلل عىل ن وصىل

 

 يف هذا املقال الوثائقي عدة أمور:

ومن رشوط التوبة    (ال ندم)أن حمسنًا العواجي مل يتب من فكره الثوري لذا قال   -1

 .فعىل هذا ركونه يف هذه األيام ال ُيطمأن إليه ،الندم

ذووا تنظيامت رسية فام يشاع عن   ، أن سفرًا احلوايل وحمسنًا العواجي وسعدًا الفقيه -2

عىل   دلياًل  أصدق  وال  اإلطالق  عىل  كذبًا  ليست  رسية  تنظيامت  من  احلركيني 

العواجي    ومنها اعرتاف  ،به ال سيام إذا كان باختياره  اإلنسان من لسانه الذي ينطق
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 . هذا

وما يرددونه من تظلم ال    ،ملا سجنتهم مل تكن ظاملة هلم  –حرسها اهلل    – أن الدولة   -3

 .يصدق إذ هذا هو اعرتافه عىل نفسه بالتنظيامت الرسية

أهل خديعة -4 احلركيني  الناس  ،أن هؤالء  للتعمية عىل  املجملة  باأللفاظ    ، ويأتون 

لكن أقترص عىل مثال واحد نحن بصدده وهو أن سفرًا    ،واألمثلة عىل ذلك كثرية 

ا يلتزم  احلوايل  أن  الفقيه  سعد  عىل  للنصيحة)شرتط  الرشعي  فباهلل   ،!!(املنهج 

لندن   إىل  الرجل سيذهب  أن  اشرتطه مع علمه  الذي  الرشعي  املنهج  ما  عليكم 

  . قطعًا ال  ؟هل املنهج الرشعي املشرتط أن يناصح الوالة رساً   ؟جلنة هناك  ويقيم

! ؟املنهج الرشعي املشرتطإذن ما    .ألنه لو كان كذلك ملا احتاج أن يذهب إىل لندن 

ويذكرين هذا    ،أرأيتم أن القوم يأتون بالعبارات املجملة ويراد منها تعمية العيون 

قناة   برنامج إضاءات  الدخيل يف  تركي  أجراه  الذي  مع عائض   (mbc)باللقاء 

القرين فلام سأله عن حكم تدريس الرتبية البدنية يف مدارس البنات قال: جيوز لكن  

ل  .برشوط الرشوطقال  ما  الدخيل:  تركي  بني    ؟ه  اختالط  هناك  يكون  أال  قال 

فاستنكر تركي الدخيل هذا الرشط قائاًل أنا أسألك عن مدارسنا   . األوالد والبنات 

وهكذا القوم ال   ؟فام فائدة الرشط  ،يف السعودية وهي ال يوجد هبا اختالط أصالً 

يعلموا أن أساليبهم هذه لكن ل  ،يرتكون أساليبهم املشتملة عىل التعمية والتدليس

وقبل هذا وبعده فإن اهلل مطلع    ،إن انطلت عىل أناس فإَّنا ال تنطيل عىل اجلميع

 ؟ عىل حقائق األمور فأين املفر

واجلزائر أفغانستان  يف  فعلوا  كام  األمة  عىل  والنكبات  الويالت  هؤالء  جر  ما  أكثر    ، وما 

 .-حرسها اهلل   –ومؤخرًا بالد التوحيد السعودية 
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فانظروا كيف فضحه سبحانه عىل رؤوس األشهاد   ،ما أعظم مكر اهلل بعبده املاكر -5

ففضح ما كان مستورًا من تنظيامت وأنطقه بمدح   ،ه وبرضاه واختيارهمهومن ف

وكرم حلم  من  فيها  بام  الفقيه  ،الدولة  لثورة  سببًا  كان  أكرم  وقد  دولة  تهم عىل 

 . وحلمت عليهم

باإلصالح -6 املسمى  الفقيه  موقع  ينتقد  كذبًا   ،أخذ  املسمى  موقعه  عن  هو  وغفل 

والذي صار منربًا ألهل البدع الطاعنني يف الثوابت من عقيدة    ، وزورًا بالوسطية

 .فياهلل ما أجرأه .أهل السنة

لقب بقلم املنتدى وقد رد عليه يف الساحة السياسية كثريون أنقل رد أحدهم حلسنه وهو رد امل

 إذ قال:

  العزيز بن باز رحم اهلل اإلمام الشيخ عبد

  عثيمني  رحم اهلل اإلمام الشيخ حممد بن

  رحم اهلل الشيخ العالمة حممد أمان اجلامي

  واال افرتوا عليهم وال ظلموهم ما كذبوا عليهم

  لساَّنم  ومن ،يأبى اهلل سبحانه إال أن يظهر احلق

إىَِل  )يقول تعاىل   السالمة والعافية نسأل اهلل  ،ويوم احلساب أعظم  يا ما يشوف  ، واليل يعيش

ِجُعُكمم مَجِيعاً  َتلُِفونَ  َفُينَبُِّئُكم باَِم ُكنُتمم  اهلل َمرم  ( 48 :)املائدة (فِيِه ََتم

سعد الفقيه تنرش  يف موقع والذي نفيس بيده أنك لست عىل هدى من اهلل   ،حمسن العواجي 

ومل تكتب   عثيمني وسائر علامئنا يف موقع سعد الفقيه تم تكفري ابن باز وابن  رجعقيدة اخلوا

ورضبت عدوك وصديقك   ،،وأشهرت سالحك  ،،غضبت بينام هنا   يف ذلك ربع مقالك هذا 

 ؟أتعرف ملاذا طواعية ما قد يعجز عن إخراجه السجان  اهلل منك وأخرج  ،،من شدة غضبك
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ولو كانت للدين لكان    بل هي غضبة ومحية للحزب   ،ليست لدين اهلل ألن غضبتك هذه 

 للعلامء ودعوة إىل عقيدة أشد وأنت تعلم ما يكتب يف منتدى الفقيه من سب وتكفري غضبك

أنك لست عىل هدى اخلوارج تقر وتعرتف أن ما سبق وفعلتموه  ،،والدليل  كان   ها أنت 

طبعا هذا من )هنا تقول  ولكنك    ،والتائب ال بد أن يندم  ،واملسلم يتوب من اخلطأ  ،خطأ 

ندم فخر وال  فال  إال،  ليس  اإلخبار  تعاىل   (باب  َوَبيَّنُوام )يقول  َلُحوام  َوَأصم َتاُبوام  ِذيَن  الَّ  إاِلَّ 

ِحيمُ  اُب الرَّ َلـِئَك َأُتوُب َعَليمِهمم َوَأَنا التَّوَّ   60:البقرة (َفُأوم

املسألة متعلقة بالدين وليست مسألة  ألن   ،،تب واندم وبني اآلن،  وبينوا  ،،وأصلحوا  ،،تابوا 

وبني بينك  سعود شخصية  واحد ابن  السجون وكم  يف  اآلن  شعاراتكم    ،،وواحد  نتيجة 

بينام هم تلقفهم غريكم وأكملوا هبم    (فرملتوا)ولكنكم   وتغرييركم ، ، وضالالتكم  ،،الزائفة

  جوف الليلتستغرب إن سمعت أن أحدًا منهم يدعوا عليك أنت وأصحابك يف   فال،  املسري

العيريي   فال أظنك ستنكر رسالة يوسف  ،،تنكر رسالة اخلالدي من سجن احلاير وإن كنت

 . اهلل رمحه

اهلل سبحانه وتعاىل  أن  وأقول ملن غضب من العواجي ألنه كشف عن بعض املستور للعامة

وفالن أن فإن كنتم خائفني عىل فالن   وهو سبحانه أوىل أن َتافوا منه ،،يعلم الرس وأخفى

 أن تناصحوهم خوفًا من عقاب رب العاملني األوىل ِتتز صورته أمام الناس

 ،،بغريه السعيد من وعظ  ،،حمسن العواجي

  يورث الندم حني ال ينفع ندم ولكن هي خري من التعتيم الذي قد كلامِت ربام تكون قاسية 

 واهلل املستعان

 


