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 تنبيهات على من زعم منع نقد حركة طالبان بامسها

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد. 

تنبيهات   تغريدات    فهذه  العلم  عىل  طلبة  بعض  فيهاُيَبر   أوردها  نقد    ُر  حركة  "عدم 

قد  و  ،اكم للح  نقدا  باسمها يعتب  ها  نقدن  أ ومنهم،    أصبحاحلاكم    ن  أبحجة    ، باسمها  "طالبان 

 : ك بعضهايها، ودونَ علالتنبيه   حُسن، ف مجلة من املخالفاتعىل  كالمه اشتمل  

للرشيعة    الحزابإن    :ول ال  خمالفتها    إناماملخالفة  حيث  ومن  أصوهلا  حيث  من  تنقد 

 الرشعية حتى حيذر الناس رشهم وشبههم، ال من حيث المور الدنيوية والسياسية. 

املجتمع    الحزاب بوجود    الصلن  أ  الثاين: الرشع أمر  وتعددها يف  ما  منكر يف  وهذا   ،

  ، أهل البدعال  إبل مل يقره  نه الئمة املعارصون،  من التحذير منه وبي    وا كثرأو  أهل السنة قرره  

خمالفات  إف عن  السكوت  احلُ ل  وَ تَ   ن  مَ   حزب    ن  املنكر  القول  ذلك  من  فرع  هو  ن  إ ف  ، كم 

   ال حزب واحد ومجاعة واحدة.إ حتى ال يبقى   الحزابنكار  إالواجب 

 احلاكم ال احلزب، فال عالقة بينهام. الرشعي هو مر  إن ويل ال :لثالثا 

له    :الرابع حزب  كل  جيب  أصولإن  احلق  احلاكم،    ختالف  له  انتسب  ولو  باسمه  نقده 

فام زال العلامء    ،وال يمنع من ذلك كون احلاكم من ضمن هذا احلزب   ، وهذا مذهب السلف

وينتقدوهنا باسمها  اجلهمية  الناس  ،  يسمون  ومحل  ونارصهم  منهم  كان  من  عىل  وأعظم 

واملعتصم   والواثق  املأمون  اجلهمية  خلفاء-معتقد  يسم  -ثالثة  الذهبي  وكان  )دولة  ،  يها 

هو    إنامك الوقت  ل واجلهمية يف ذ  ،يف )الرد عىل اجلهمية(   وألف اإلمام أمحد كتابا    ،اجلهمية( 
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نقدا   نقد اجلهمية  اخلبيثة  إنامللخليفة    اخلليفة وحزبه، وليس  نقد لصوهلم  نقد    ،هو  وهكذا 

 ة. مشهور ةمعروف نةلصول أهل الس الفات طالبانخم، وكل حزب

مجاعة منحرفة هلا اسم خاص جيب نقده باسمه    إن كل حزب خرج من رحم    :اخلامس 

  مرا  أ ن التحذير من املخالفني ومناهجهم ليس  إاخلاص حتى حيصل املقصود من التحذير، ف 

نام له معنى رشيف وهو حتذير الناس من هذا االنحراف، وهذا  إو  ، تعبديا غري معقول املعنى

وإاملعنى ال حيصل   هبا،  يعرف  التي  بتسميته  هوإ ال  بل  التحذير،  فائدة من  فال  لتدليس  ل  ال 

 لنصيحة التي تستفاد من التحذير. لقرب منه  أ

نقد  إ  :السادس يكفي  ال  وخمالفات  ببدع  املتلبسة  احلركات  نقد  العقدأن  دون  صوهلا  ية 

البدعية  ال التعرض   انتساب احلاكم هلذه احلركة  الناس، بحجة  املعروف عند  املعارص  سمها 

ه، ولذلك  عطاؤُ إ عطاء احلاكم من السلطة واالتباع ما ال جيوز  إ فإن هذا إغراق يف اإلرجاء، و

العلامء   بنقد    "النجدات"و   "الزارقة "نقد  يكتفوا  ومل  العقديأ باسمها  من  -صلها  وهي 

لعن  »:  ريض اهلل عنهم    بل قال بعض الصحابة  ،هلم الزكاة  ت  يَ ب  وقد حكموا وُج   ،-اخلوارج

الزارقة حتقيقا  « اهلل  هذا  وكل  من    ،  التي  رُش  أللمصلحة  من    عَ جلها  والتحذير  هلها  أ البدع 

وابتعادا    ، وتسميتهم هلم،  والنصح  الناس  من  ع   وهو حتذير  الذي هو  والتلبيس  التدليس  ن 

 رفني عن السنة. صفات املنح

ن نفسه من االنتقاد ليس  لكان كل حزب يريد أن حيص    لو كان هذا القول صوابا    :سابعال

ويشهر اسمه يف    ،أحد   إليهيتجنب فيه الفرق القديمة بحيث مل يسبقه    عليه إال أن خيرتع اسام

يشتهر ذلك عند الناس فيتحصن  واملعاهدات ويصدر الحكام باسم حزبه حتى    املعاقدات 
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الضحالة  هذه  من  وأرفع  أنزه  فهي  هذا،  بمثل  تأيت  ال  والرشيعة  لوبذلك،  بل  هذا    ،  ُجعل 

 وه عليه. ابُ عَ لَ   برش   حكمَ 

مما التبس عىل صاحب تلك التغريدات هو اعتباره ملصطلح عريف جرى عليه  إن    :الثامن 

والسياسينيعرف   العوام  من  الناس  احلكم  بعض  فيه  خالف  رشعيا  حكام  عليه  فرتب   ،

يف تسميته  ن بعض الناس اصطلح  أ الرشعي القطعي التي تواترت الدلة عىل تقريره، وذلك  

كم الذي تول زمام المور يف أفغانستان بقوهلم: )حكومة طالبان( فكأن مصطلح  ا لذلك احل

حد االمراء والرؤساء، وهذا  ألو قيل: )حكومة فالن( باسم    )طالبان( صار اسام للحاكم كام

الذي   املسألة،  أمن أسباب اخللط  -ن هذا املصطلح  أذلك  ونتج عنده اخلطأ يف احلكم عىل 

طالبان( يعدو    -)حكومة  لفظيا  أال  مصطلحا  يكون  يمكن  ،  ن  الأ ال  عليه  تبنى  حكام  ن 

 . الرشعية

ينقد احلاكم    بناء  أفال يقال:  ينقد  و )حركة طالبان(،  أعىل قول: )حكومة طالبان(    و ال 

 م  وال يُ 
يُ أن  ك    املعروفة يف كل عرص بناء    الفرق املخالفةيف التحذير من    السلف    صُل أ   َل عط  ن 

قول: )حكومة طالبان(   طالبان(، أعىل  ال    و )حركة  كلية  اعتبارات  تبنى عىل  الحكام  فإن 

ل يتع  ،فظية اعتبارات  فيام  بالعقيدة،  وخاصة  لفظلق  َس   (طالبان )   :فغلبة  الناس  أن  و  بني  غ 

  ،، ال أن غريها ال يصح أن يطلق عليه ذلك بل يصحعقدت حكومة طالبان كذا وكذا   :قاليُ 

يقال  ا  :ولكن لكثرة دوران غريه كأن  أو  يقال  ،حلكومة املرصية حكومة مرص  حكومة    :وال 

يقال  : ويقال  ، اإلخوان وال  طالبان  اإلخوانحكم  حكم  وكثرة  :  ذلك  دوران  فألجل   ،

عدمه أو  ذلك  إضافة  الناس  استساغ  قلته  أو  أك  ،استعامهلا  ال  لفظية  أقلفاملسألة  وال  ،  ثر 
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تبنى   أن  والنصوص    أصول فالعجب  الكلية  القواعد  وترتك  لفظية  اعتبارات  عىل  الرشيعة 

 . القطعية 

أنه    يقال  والواقع  أن  اإلخ  :يصح  حكومة  وكذا، عقدت  كذا  مريس  أيام  مرص  يف    وان 

منتم  أ باعتبار   رئيسهم  اجلامعة،   ن  يصح    لتلك  أيام  أ كام  املرصية  احلكومة  عقدت  يقال:  ن 

ف مريس   وكذا،  ش كذا  يف  ويترصف  احلكم  سدة  يمسك  حزب  أن  ؤكل  يصح  الدولة  ون 

يف بعض الدول يغلب    تضاف له الحكام التي يصدرها يف الدولة لغة وعقال ورشعا إال أنه 

اسم   يغلب  اآلخر  البعض  واملعاهدات ويف  املعاقدات  أو  الحكام  له  فتضاف  احلزب  اسم 

 القطعية والعقدية عىل مقدمات لفظية.  فال يعول يف املسائلالدولة فتضاف هلا الحكام، 

ب  : التاسع الف  تفريق  ال القول  الق رَ بني  فتُ ق  منها  باسمها   قد تَ ن  ديمة  احلاكم  كان  وبني  ولو   ،

، قول ليس  نقدها هتييج عىل احلاكم  إذا كان احلاكم منها لن  باسمها  قدتَ ن  احلديثة فال تُ   قرَ الف  

 . عليه دليل من كتاب وال سنة وال قول عامل، وال عقل سديد يدل عليه

  الحزاب بنقد    رمحهم اهلل تعال   لبايناملعارصون كالشيخ ابن باز وال  السنة   أمر أهُل وملا   

هو حمض افرتاء عىل  نقدها كون احلاكم منها، فهذا القول    من   التي تلبست بالبدع مل يستثنوا 

 . هل العلمأحد من أره قر  حداث مذهب جديد مل يُ إ وحماولة  ،مذهب السلف

عُ إو  اجلامعات  إف:  ذلك  مَ ل  ذا  هذه  نقد  الفرقأ  الحزابو  أن  شئت-  و  ما  ها    -سم 

الرشعية هو  املخالفة لأل  احلاكم  أمر  صول  انتسب هلا  و مل ينتسب هلا، وسواء  أرشعي سواء 

ثر له، لذلك جاء نقد الشيخ ابن باز رمحه اهلل  أو حديثة، فكل ذلك ال  أكانت مسميات قديمة  

ق بني  كانت وما زالت هلم دولة وحكم وقد    ،باضية هل العلم لفرقة اإلأ وغريه من   ، فمن فر 
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قديمة   لفرقة  احلاكم  لفرقةانتساب  قول  وانتسابه  كان  وإال  بالدليل،  اإلتيان  فيلزمه  ه  جديدة 

 م. وعمله لعلماأهل لقول خمالفا  

وهو التفريق بني جواز انتقاد املذهب العقدي الذي نشأ  -ومما يبني ضحالة هذا القول   

ن  أ  -نشأه احلاكمأليه احلاكم وعدم جواز نقد املذهب العقدي الذي  إ احلاكم ثم انتسب    قبل

قبل    أ ذا تقلده احلاكم، فلو نشإما هو البعد الزمني للمذهب العقدي الذي جيوز نقده    :يقال 

ينشأ معه؟ أ البد    أمو ال؟  أو عرش سنوات فهل جيوز  أمائة سنة   وكل ذلك حمض حتكم    ،ن 

 . ثرأو ألم ل عإواتباع للرأي الفاسد دون استناد 

من طالبان التي نشأت هذه احلركة يف وقته، ثم مات ثم    لو تول حاكم    :وتوضيح ذلك  

نه صار  ل  مجاعته باسمها؛  فالثالث جيوز نقد  ،جاء حاكم آخر منهم ثم مات، ثم جاء ثالث 

ول الذي نشأت  ما الأخوان،  مجاعة اإل  إلمنتسبا جلامعة سابقة عليه كام ينتسب حاكم اليوم  

وقته   يف  جيوزف احلركة  باسمها  ال  مجاعته  هتييجل  نقد  يقال-كالم    فهذا  ،!! عليه  نه    -كام 

ل دليل  إيستند  هذا كالم ال ، ؟!افهل الرشيعة تأيت بمثل هذ  ،إبطاله تكلف  حكايته تكفي عن 

 وال قياس صحيح وال رأي سديد. وال قول عامل 

  السنة أن احلاكم ال ينقد باسمه عالنية بل عامة أهل  إن من املعلوم واملقرر عند    :العارش

بل    عليه   باسمها هتييج  واجلامعات والحزاب  الفرق  أصول ليس يف نقد  و    حتفظ له مكانته،

ن نفوق الرشك والكفر والبدع  وتوضيحه : أ،  جلناب التوحيد  وهداية للخلق وحفظ  فيه نور  

وقه باسم حاكم أو رئيس، بل ال مقارنة بني هذا  باسم الفرق والحزاب أعظم بكثري من نف

ذا  إ، و سامء هذه الفرقأب يضل الناس    إنام، ولذلك  ال ترى أن احلاكم نفسه ينتسب هلاوذاك، أ

ينتسبون  إ انتسبوا   فال  بسبب  إليها  منهم أليها  احلاكم  ينتسبون  إو  ،ن  تغرير  إ نام  بسبب    ليها 
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بل احلاكم نفسه إن دافع دافع عن هذه  عن التحذير منهم،    أهل السنة   وسكوت    ، ا هبم دعاهت  

هلا  ،الفرق انترص  انترص  الفرق  ،وإذا  هذه  هي  عليه  نقده   ،فاملعول  الشارع  أباح  ا  ولذلك 

وهو  ،  فطري يستوي فيه احلاكم واملحكومأمر    واالنتساب،  عالنية وحرم نقد احلاكم عالنية

  فإن راج رش وضالل فإنام راج عن طريقه  ،أنه يبحث عن احلق وينتسب له ويسميه وينارصه

ال  فرق بل وجوب تسميتها أحيانا كام ق وهذا رس جواز تسمية هذه ال   ،واسمه  -االنتساب   –

« ويف  فاحذروهم  اهلل   سمى بعون ما تشابه منه، فأولئك الذين  إذا رأيتم الذين يت  »   :ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  

 .فإذا مل حتصل التسمية مل حيصل احلذر املنشودفإذا رأيتموهم فاحذروهم«   »لفظ:

بو الفرق  كل  نقد  هو  به  املعمول  املشهور  السلف  عليها  أمذهب  والكالم  ولو  -سامئها 

هل  احلاكمانتسب  مجعا    مع  -ا  احلاكم،  عىل  الكالم  اآلمرة  ترك  النصوص  من    بني  بالتحذير 

، وهكذا الرشيعة الغراء  وخمالفتها للسنة، مع عدم التعرض للسلطانارها  وَ ق وكشف عَ رَ ف  ال

َ وكل   ، تجمع بني املصالحفتفتح بابا من جهة وتغلقه من جهة أخرى  م  كَ يف احل   اإلنسانُ   نَ ع  ام َت

 الزداد إيامنا عىل إيامنه.  الباهرة والدقيقة يف أحكام الرشيعة

حاكمه يُ ال  نه  أ  عرش:ادي  احل عىل  قامت  ثورة  أن  نقد  عرف  أجل  من  السنة ا    أهل 

كان  مجيع الثورات التي قامت  بل   ليه، إالتي توجد يف حزبه الذي ينتمي   الرشعية للمخالفات 

يلتفتون لسنة أو بدعة  ،ذاع النقد والتهييج هو الدنياأمن    هدف نقد    ل إجيرهم ذلك  ، ووال 

عىل من  مر  فقد يلتبس هذا ال  ،اء سفك الدمه من  ما جتر  و الثورات  صل  أ، فهذا  احلاكم باسمه 

حقيقة الفهم، وتأثر تارة بمذهب اخلوارج وتارة بمذهب املرجئة،    أهل السنةمل يفهم منهج  

واجلامعات    الحزاب ن قصدهم بالتحذير من  إ، فأهل السنة ويف مجيع ذلك مل يصب مذهب  

لأل املخالفة  ولرسوله  والفرق  تعال  هلل  النصح  هو  الرشعية  املسلمني    ملسو هيلع هللا ىلص صول  ولئمة 
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وعامتهم، ال يقصدون سياسة دنيوية وال منابذة لوالية رشعية، وهم مع ذلك ال يتعرضون  

 ملكانته التي جعلها الرشع له.  لذات السلطان حفظا  

 مور: أ ثالثة صيلأالتركاكة هذا  مما يدل عىل  عرش: الثاين 

الول  احلزب  أنه    :المر  هذا  اشتهر  حَي  لو  نَ رُ الذي  باسمه دُ ق  م  املغرد -  ه  بسبب    -بزعم 

  الصل بمخالفة هذا    فاشتهروا عندنا وعند الناس  ،بمخالفة أصل أو ببدعة   انتامء احلاكم له

به   ب فسميناهم  ببعض  واجلبية  القدرية  اشتهرت  هبذا  في  ،دعهمكام  انتقادهم  هذا  جوز عىل 

لنه    ؛وهذا الضعف باد  م اآلخر فجائز وحرام يف آن واحد،  انتقادهم باالس، وال جيوز  االسم

وعىل هذا القول لو انترش دعاة طالبان يف  كله مبني عىل أمور لفظية،  مر  ال  إن  :سابقا  كام قلنا 

يَ أ املراكز  املعمورة وفتحوا  لبدعهم ليال  عُ د  نحاء  الناس من    ،اسم طالبانب  وهنارا    ون  وخرج 

  جيوز بل    :ليوإن ق ن قيل: ال جيوز التحذير منهم باسمهم فهذه الطامة،  إل البدعة، ف إالسنة  

 فام الذي أوجب هذا التفريق؟! فالدعاة موجودون واملخالفة حاصلة. التحذير منهم، 

الثاين  اجتمع    :المر  اجلهمية  ألو  فقال  الساذجة  الفتوى  هذه  بعد سامع  البدعة  هل هذه 

هم فعلوا ذلك، فجاء السلفي  شاعرة كل  الرافضة واخلوارج والقدرية وال  كذلك ونغري اسمنا 

املعروفني عندنا،    صحاب الرشأال يراها العامي موجودة يف عرصه وسكتنا عن    سامء  أ وانتقد  

أتوا ببدع وسموها  تول حاكم منهم الوالية    ذاإمة، ف ي رش ودخول للبدع سيحصل يف الأف

والشبهات عن طريق هذا االسم   البدع  االسم وأخذوا ينرشون  احلاكم هذا  فارتىض  باسم 

  ، !! من أجل أن احلاكم انتسب لهفقط    ، صولفال جيوز أن ننتقد هذا احلزب ونبني خمالفته لأل 

ملذهب   وانتقل  املذهب  هذا  احلاكم  ترك  انآولو  جاز  جديد  وباسم  جديد  الول خر    تقاد 

الثاين انتقاد  والرشك  ،  !!وعدم  البدع  لتحصني  ذريعة  القول  هذا  احلكام  يتخذ  أن  آمن  وال 
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ن اإلخوان أغبياء ملا حكموا مرص حني أشاروا عىل  اوك   أن ينتسب احلاكم هلذا احلزب،بفقط  

الرسمي  ،جلامعةمريس أن خيرج من ا أو كان  ة،  وأن ال يذكر اسم مجاعة اإلخوان يف المور 

جديدا   اسام  استحدثوا  القل  بدع  هلم    عىل  من  أرادوا  ما  وينرشون  بذلك  يتحصنون 

 !!.باالسم امعة ون أن ينقد أحد هذه اجلت عن طريق هذا االسم اجلديد دوضالال

فهو ال يسمن وال يغني من جوع،  يدة  وأما انتقاد االسم العام بعد خروج مسميات جد 

   مُ هَ ف  يَ   ن  فمَ 
ن نقد اخلوارج هو حتذير  أل الدين من املبتدئني  إينتسب    ن  ن العامة بل حتى مَ م 

، فهل هذا  ؟!ل مذهب السلف إيوافقهم ممن ينتسب    ن  بعض مَ   ن  وم    ،املسلمنيخوان  من اإل

انتقاد االسم  ربام شاركوا هذا الشخص يف    املنحرفة  ن هؤالء اجلامعاتإ، ف ؟!م تلبيس أنصح  

ومثل هذا ال يمكن  ،  كام هو معلوم ومشاهد   لتلك اجلامعة  املنحرف  صل العقديوال  العام

ب  لعاقل أن ه، ولكن قد يدعو من قال به االستعجال وعدم الرتوي، وقد يكون سببه  يلتزم 

 كان يسعه السكوت عنها.  اتورط  يف  ل الوقوعإ ذلك فأداه،  عدم فهم مذهب السلف

فهل حيرم    و ديمقراطيأ  له اسم خاص   لو كان احلاكم منتسبا حلزب علامين  المر الثالث:

هل الرشعية  املخالفات  احلبيان  احلاكمزذا  يمنحه  له؟  ب النتامء  احلاكم حلزب ال  فانتساب   ،

العصمة، وكام لو اشتهر حاكم  ببدعة أو معصية فيجب التحذير من هذه البدعة أو املعصية  

باسمها ولو اشتهر هبا احلاكم، وكذلك جيب التحذير من احلزب البدعي باسمه ولو اشتهر  

 به احلاكم وانتسب له. 

سواء  -ي عذر يقال  أو خمالفته بأن القول بالسكوت عن بدعة احلاكم  أ  :مر وخالصة ال

و غري ذلك من الكالم الذي ليس عليه  أ ن بدعته ليست متعلقة به  أ و  أل حزب  إنه منتسب  أ

 . مفاده الغلو يف احلاكم الغلو البدعي الذي يشبه غلو بعض الفرق يف احلاكم -ثر علم النبوةأ
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ركان  أعجيب، مل يتوفر فيه يشء من  أمر  بان عىل العوائل احلاكمة  قياس طال   عرش: الثالث

عند   الصحيح  ف أ القياس  العلم،  العوائل  إهل  و  إنامن  نسب  وطالبان    قرابة،جيمعهم 

املنحرفة والرشيعة  خمالفة    أصول  جتمعهم    عموما  والحزاب  ثم  للعقيدة  العوائل  ن  إ، 

أو غري حاكمة كانت حاكمة  نقدها عموما سواء  تنقد    إناملنك    ؛والقبائل والرس ال جيوز 

واخلبيثونسب  نسال الطيب  وفيهم  وحرمة،  عرض  هلم  مسلمون  وهم  الفرق  ا  نقد  وأما   ،

فإنك   هذه  ي   وضالالت    ا  وبدع  أصوال  تنقد    إناموالحزاب  هلا  يف  ،  الحزابنتسب  فأنت 

أ تنقد  ال  نسب   صوالالعوائل  أو  أخالقيات  تنقد  وإنام  للرشيعة  ترصفاتخمالفة  أو  فليس  ا   ،

معتقدات   وأصوال    هناك  هبا  حر    ،خمالفة   يدينون  النبي  ولذلك  الرجُل   ملسو هيلع هللا ىلصم  هيجو    قبيلة    أن 

جرما  »  :ملسو هيلع هللا ىلص    فقال الناس  أعظم  القبيلةَ إن   إن  هيجو  شاعر  أرسها   سان  تع،  «من  مم  لنك 

وهذا   هذا،  مثل  يف  يصح  ال  وال أوالعموم  واجلامعات  الفرق  يف  جيوز  ال  فال  يضا  حزاب، 

يف   احلكم  تعميم  وخالق  أجيوز  ينتسب   نياتونسب  اجلامعة، إ  من  تلك  لو    ما   بخالف  ل 

أصوهلا التي بنيت عليها فهذا جائز، فنقد البدعة واملخالفة الرشعية يشء ونقد نسب  نقدت  

 ن يشتبه هذا بذاك. أء آخر ال يمكن  خالقه يشأوعرضه والرجل 

ن هيدي  أ ن ينفع هبا، و أ، والتي أسأل اهلل تعال  ات التغريد  تلكهذه بعض التنبيهات عىل  

 هواء ونزغات النفوس. ن جينبهم الفتن والأ ل سواء السبيل، وإاملسلمني مجيعا 

 واحلمد هلل رب العاملني. 
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