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 والــصالة والــسالم عــىل أشــرف الخلــق ،الحمــد هللا رب العــالمين
أثره إىل يـوم  ىف وعىل كل من استن بسنته واهتدى هبديه واقت،والمرسلين

  .الدين
 ..أما بعد

ن ِّبيُ ت،فهذه سلسة حوارات هادئة مبسطة وميسرة وخمتصرة منهجية
بعين للكتاب والسنة عىل فهم سلف األمة َّتُلممنهج أهل السنة والجماعة ا

عــن وســطية أهــل األثــر  أو انحــراف دون إفــراط أو تفــريط ودون غلــو
 .والطريقة السلفية النقية البعيدة عن البدع والضالالت
للكتـاب  ٍوخمـالف ٍوهذه النقاشات هي على شكل حوار بين متبـع

به ُّ وإزالـة الـش يتبادل كل منهما الرأي والنقـاش إلظهـار الحـق،والسنة
 وفهـم الـسلف خوااللتباس ونشر العلم الشرعي الموافق لهدي النبي 

  .الصالح



 
 

 
  
  
 
    

 هبـا اًقد شـرعت سـابق ،وهذه الحوارات هي تتمة لحوارات قديمة
   وانقطعت عنهـا بـسبب االنـشغال ،للرد عىل أصحاب األفكار المنحرفة

  .- واهللا المستعان- 
ولبيان خطر الفكر السروري وضرره وخلطه وتدليسه على الفكـر 

 وشدة الحاجة للتفريق بين هذا الفكر والمنهج السلفي ،السلفي النقي
غير الغايل يف التبديع والغلو يف الجرح والتجريح -  السني المعتدل الحق

 نبـدأ ؛- وال الجايف المميع مع أصحاب األفكـار المنحرفـة! ألهل السنة
قــاش الــذي ســيبين مــن خاللــه مكــان الثغــرات والمخالفــات هبــذا الن

 .واالنحرافات المخالفة للكتاب والسنة عىل فهم سلف األمة
عليه أفضل الصالة -  عىل نبيه ا مصلي، عليهًالِّ متوك، باهللاًافأبدأ مستعين

 .- وأتم التسليم
 
 

  



 
 

 
  
  
 
    

 
  

 ؛اً ومنهجـً الكتاب والسنة بفهم سلف األمة عقيدةعـِأتب أنا 
 وأسير عىل عقيـدة ،كما فهمه السلف الصالح أصحاب القرون الثالثة األوىل

  .أهل السنة والجماعة يف مجيع األبواب
 عقيـديت الكتاب والسنة بفهم سلف األمـة يفعـِأتب وأنا  !

ؤمـن ُ وأ،ثبت األسماء والصفات دون تأويل أو تعطيل أو تمثيـل أوتـشبيهُوأ
نـاكح بـين الفكـرين ُوأ!  لكن أسير عىل منهج حزبـي حركـي،باألمور الغيبية

! وأقطف من كل الجماعات زهرة من بـستاهنم! محسن! خرج بفكر جديدَأل
   !ألفقه الواقع

 ة واتباعهما عـىل فهـم الـسلف إن االنتساب للكتاب والسن
ويغنـي عـن هـذا التنـاكح المتولـد منـه ! والخبط !الصالح يغني عن الخلط

  !اإلعاقات والطفرات الفكرية والمنهجية
 ، فال فرق بينهما بـالعموم،والمنهج منبعهما من الكتاب والسنة يدةوالعق

  ؟؟!!الحركي ! فلماذا هذا التفريق؛والمنهج يشمل العقيدة وغيرها
  !ال يحتاج المنهج المستمد من الكتاب والسنة لالستدالل بغيرمهاًأيضا و

 

                                                 
 . للشيخ المحدث عيل الحلبي » واقعية يف المناهج الدعويةرؤية«كتاب :  راجع)١(



 
 

 
  
  
 
  
  

  

  .مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة! وقولك بالتفريق قول باطل
وأما حصرك عقيدة أهل السنة والجماعة بإثبات األسماء والصفات عـىل 

 فعقيـدة أهـل ،حـصر غيـر صـحيحفهو  !أهل السنة والجماعة فقط )منهج(
   !وال محصورة فيه! والجماعة ليست يف هذا الباب فقطالسنة 

  فمن كان يسير عىل منهج السلف يف األسـماء والـصفات وهـو يف القـدر 
ــثال-  ــة أو - ًم ــب أو المرجئ ــروافض أو النواص ــر ال ــذ فك ــالفهم أو يأخ  يخ

ــوارج ــة؛الخ ــسنة والجماع ــل ال ــن أه ــيس م ــذا ل ــدهتم ، فه ــىل عقي  وال ع
   !ومنهجهم

أنا أتفق معك يف أن الكتاب والسنة مها أسـاس التـشريع ، 
لنطبـق !  وأن نتعاون مع باقي المناهج األخرى،بد من أن نفهم الواقع لكن ال

)Â Á À ¿(]ونطبق قاعدة،]٢:املائدة ) :اتفقنـا مـانتعـاون في 
فنـشكل باقـة مـن الزهـور مـن !! ) فيما اختلفنا فيهاً ويعذر بعضنا بعض،عليه

  !! ةمناهج متعدد
  دام أن العقيـدة  ال يـؤثر مـا،وهذا االختالف بيـنهم هـو اخـتالف سـائغ

 

                                                 
يف معرفة أصـول   وراجع للتوسع،والعقائدوالجماعة يف المناهج كتب أهل السنة : انظر )١(

 . شاطبي لل»االعتصام« :البدع



 
 

 
  
  
 
    

  ! سلفية
عىل منهج الكتاب اً إن التعاون المزعوم ال بد أن يكون مبني 

 والتعــاون بــين أهــل الــسنة والجماعــة واجــب لكــن التعــاون مــع ،والــسنة
ن عـىل اإلثـم  بـل هـو مـن التعـاو،المخالف وإقراره عىل مخالفته ال يجـوز

  .والعدوان
  !عىل مخالفته للكتاب والسنةٌأحد عاون ُ فال ي؛والبدع من أشد اآلثام

 فهـو األسـاس ؛أما التناصح واألخـذ والـرد بـالعلم والحلـم والحكمـة
  .والواجب الشرعي يف بيان أخطاء المخالف

وليس االختالف بين الفرق هو اختالف مستـساغ كـاختالف المـذاهب 
 وكـل افتـراق اخـتالف ال ،هو افتراق بين أهل السنة وغيـرهم وإنما ،الفقهية
  !العكس

بأصول   لما أخبر بافتراق األمة المنهي عنه الذي فيه االفتراقخوالنبي 
 مل يذم االخـتالف الفقهـي المبنـي عـىل االخـتالف يف ؛أهل السنة والجماعة

  ! الفروع مع اتفاقهم يف أصول منهج السلف الصالح
  !ذا وذاك كما فعلت بالسابقفال يخلط بين ه

                                                 
 .»االعتصام« يف كالم الشاطبي :  راجع)١(



 
 

 
  
  
 
  
  

  

وألـبس  ، وألبس الثوب القصير، أنا مظهري متشابه معك
 وتـرد ، وتناقشني، فلماذا تخالفني؛ وأعفي اللحية،الشماغ والعمامة والعباءة

  !؟عيل
مانع مـن الخـروج ُأوال  !قطبي التفكير!  بنائي الحركة،فأنا سلفي العقيدة

  !!للدعوة مع األحباب
 إن التشابه يف المظهر ال بد أن يرافق معه التشابه يف البـاطن 

 وليست المظـاهر هـي األسـاس بـل هـي تبـع ،والتشابه يف العقيدة والمنهج
  ! للباطن ومتالزمة معها

 وال يتقن الموافقة ،حتى العامي! وقد يحسن المشاهبة يف الظاهر أي أحد
  .ينِّانيَّمنهجهم من العلماء الربلمنهج الكتاب والسنة إال من سار عىل 

وصـندوق  وال يهم الهيكل الخارجي للمركبة إن كان محركهـا الـداخيل
  !!التروس لمركبة أخرى
لسلف الصالح هو بسبب البعد عن منهج ا!) الكوكتيل(وإن هذا الخلط و

  .ومنهج الكتاب والسنة
شرعي  منذ سنين طويلة وأنت تدعو للتوحيد والعلم والـ

!  ومـا أصـلحت رؤوس الهـرم،ومل تنخرط مع باقي المناهج! وأنت مكانك
   ومـاذا!؟فمـاذا أنتجـت! وتقول بالتـصفية والتربيـة! وبقيت تصلح القاعدة

 



 
 

 
  
  
 
    

  !صنعت؟
الحمد هللا الذي أعزنـا بالـدعوة إىل اهللا عـىل هنـج الـسلف ، 

وهـو هنـج  ، وهـذا شـرف عظـيم لـشرف الـدعوة،والدعوة للتوحيد بأنواعه
  .األنبياء ومن سار عىل طريقهم

 وإرشــاد النــاس ،واإلصــالح الحقيقــي هــو البــدء بالتــصفية والتربيــة
  !!  والتأسيس من القاعدة وليس من رأس الهرم وإسقاطه،وتعليمهم والدعوة

  !صِّتربُنتجه هذه الدعوة المباركة معلوم لكل منصف غير مُوما ت
                                                 

فـإين أنـصح الـشباب ": )٧/١٢٤٢(» السلـسة الـصحيحة« يف قال الشيخ األلبـاين  )١(
أن يلتفتـوا إلصـالح الـداخل، وتأجيـل : ا لـرب العبـادس للجهاد، والمخلص حقـِّالمتحم

؛ لتحقيـق مـا ًا طـويالًا، وزمنـً دؤوبـًذي ال حيلة فيه، وهذا يتطلب عمالاالهتمام بالخارج ال
 ؛ فإن القيام هبذا ال يـنهض بـه إال مجاعـة مـن العلمـاء األصـفياء)التصفية والتربية(أسميه بـ 

  ! وبخاصة يف الجماعات التي تخرج عىل الحكام؛والمربين األتقياء، فما أقلهم يف هذا الزمان
 اإلسالمية، وقد يـزعم وقد ينكر بعضهم ضرورة هذه التصفية؛ كما هو واقع بعض األحزاب

بعضهم أنه قد انتهى دورها، فانحرفوا إىل العمل السياسي أو الجهاد، وأعرضوا عن االهتمام 
ًبالتصفية والتربية، وكلهم وامهون يف ذلك، فكم من مخالفات شرعية تقع منهم مجيعا بـسبب 

 ممـا حـرم اًثيركاإلخالل بواجب التصفية، وركوهنم إىل التقليد والتلفيق؛ الذي به يستحلون 
اسمع شريط ، و"الخروج عىل الحكام؛ ولو مل يصدر منهم الكفر البواح: وهذا هو المثال! اهللا

 .، وغيرها)١٠٠٢(» الهدى والنور«



 
 

 
  
  
 
  
  

  

ومل تقـم بالـدعوة إىل توحيـد،نواعـه دعوت للتوحيـد بأ  
 ومـا اسـتفدنا منـك إال ،وما رأينا منك سوى االنعـزال الـسياسي! الحاكمية

  !العلميالتنظير 
فعندي درس يف التوحيـد ، سأرد عليك يف المجلس القادم 

  .منشغل اآلنأنا لطلبة العلم و
دان الحريـة وأنا مشغول بالمـشاركة بمظـاهرة عنـد ميـ! 

   .لإلصالح
  !والسالم عليكم



 
 

 
  
  
 
    

  
  

ومل تقـم بالـدعوة إىل توحيـد ، دعوت للتوحيـد بأنواعـه 
وما اسـتفدنا منـك إال ،  وما رأينا منك سوى االنعزال السياسي!الحاكمية

  ! العلميالتنظير
 أن التوحيد يشمل :العقيدة إن مما قرره أهل العلم يف كتب 

ــات ــة واإلثب ــد المعرف ــصد،توحي ــب والق ــد الطل ــد   أن: أي، وتوحي التوحي
 وهـذا باالسـتقراء ، وتوحيد األسماء والـصفات، وتوحيد األلوهية،للربوبية

  !اًثَحدُ ماً وليس تقسيم،والسبر للنصوص الشرعية
 ومل يجعلـه ،أما توحيد الحاكمية فهو داخل يف توحيد األلوهية والربوبيـة

وال أرى هذا التقسيم دخل إليـك إال مـن !  وحدهاًأهل العلم المتقدمين قسم
  !لوثتك المنهجية القطبية

وقضية الحكـم بغيـر! ن من مسألة الحاكميةِّ أنت هتواً إذ  
 

                                                 
 ألن توحيـد ؛هذا التقسيم ال وجه لـه" : فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينقال  )١(

م، ويف توحيد العبادة من جهـة تنفيـذ الحاكمية داخل يف توحيد الربوبية من جهة وضع الحك
 ).٣٤- ٣٣ص( »فتاوى عىل الطريق«. "الحكم

، وغيرهـا مـن كتبهمايف  ابن القيم تلميذه ، وكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية :  راجع)٢(
 .كتب أهل العلم



 
 

 
  
  
 
  
  

  

  ! والزم كالمك التجويز لهذه المسألة الخطيرة! ما أنزل اهللا
وال يلـزم مـن عـدم جعـل ،الم مل أتكلمـه لقد ألزمتني بكـ 

  ! أنني أهون من هذه الموضوعا مستقالًالحاكمية قسم
 وصـاحبها ،اوقضية الحكم بغير ما أنزل اهللا مسألة عظيمة وخطيـرة جـد

  .وهو تحت الوعيد الشديد! كما فصل أهل العلم ؛بين الكفر والظلم والفسق
وهـو، كـافر الكفراألكبـر:هللا إن الحاكم بغيـر مـا أنـزل ا  

z y x w v u t } ( : وقـد قـال تعـاىل،ةَّخرج من الملُم

  ! فدل عىل كفره؛]٤٤:املائدة[)| {
إن استداللك هبذه اآلية فقط بمعزل عـن بـاقي النـصوص  

 /)|(: وقـد جـاءت اآليـات بلفـظ! استدالل ناقص موافق لهواك
)Á(/)M (] عىل أن الحكم فدل، ]٤٧ و٤٥ و٤٤:املائدة 

  .بغير ما أنزل اهللا يتراوح بين الفسق والظلم والكفر
 : وقـال،"ليس بالكفر الـذي تـذهبون إليـه"وقد فسر ابن عباس اآلية أنه 

  ." ينقل عن الملةاً وليس كفر،كفر دون كفر"
                                                 

 /٤/١١٤٣(» تفسير ابـن أبـي حـاتم«، و)٢/٥٢١/٥٦٩(» تعظيم قدر الصالة«: انظر )١(
 .)٢/٣١٣(» المستدرك«، و)٤/٢٣٧(» التمهيد«، و)٦٤٣٥



 
 

 
  
  
 
  

وهـو تفـسير صـحابي يـصيب !  إن هذا التفسير ضـعيف
  .الكفر األكبرفال بد من محله عىل ! ويخطئ

ثينِّحـدُ إن هذا التفسير قـد صـححه أهـل العلـم مـن الم، 
واآلثـار  وليس بأمثالك من ينصب نفسه ليضعف األحاديث ،وتلقوه بالقبول

  !ويصححها عىل هواه
 أن قول الـصحابي الموقـوف الـذي :ومما تقرر عند أهل العلم والتفسير

 فإنـه لـه حكـم ؛غيبـي ومـا أشـبهليس فيه مجال للرأي أو التكلم عن شـيء 
  !المرفوع

يف حـديث رجـم الـزاين  )١٧٠٠ (»صـحيح مـسلم«فكيف وقد جـاء يف 
  .نزلت يف الكفاركلها  أن اآليات :- اًأيض- اليهودي 

                                                 
ِّمر على النبي: قال عن البراء بن عازب )١( َّ ُِ َّ َ ْ بيهـودي محممـا مجلـودا، فـدعاهم خ َ َ ً َّ ُُ َ َ َ ً ْ َ ٍّ ُ َُ ِ ؛ خِ

َفقال َ ْهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟«: َ ُ َِ َ َ َِ ِ ِ َّ َّ َ ُ َِ َ«.  
ُقالوا َنعم، فدعا رجال من علمائهم، فقا: َ َ َْ َ َ ِْ ِ َِ ُ َْ ًَ ُ َ َأنشدك باهللا الـذي أنـزل التـوراة علـى موسـى«: َلَ ُ ََ َ َْ َّ َ َ ُْ ُ َْ َِ َّ ِ ِ َ !

ْأهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ُ َِ َ َ َِ ِ ِ َّ َّ َ ُ َِ َ َ«.  
َقال ُال، ولوال أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده: َ َ ْ َُ َ ْ َ َِّ َ ْ ِْ ِْ ُ ََ ََ َِ َ َ َ َّالرجم، ولكنه كثر في أشـرافنا؛ فكنـا: َ َ َُّ َ ُِ ِ َِ َ َ َّْ ََ ُ ََ َ إذا ْ ِ

َأخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا َ َْ ْ َُ َ ْ َ َ َّْ َ ََ ْ َ ُِ َِ َّْ ََ َ ََ ََ َِ ْ ٍتعالوا فلنجتمع على شيء : َِّ ْ َ َ ْ ََ ْ ْ ْ َِ َ َ َ َ
ِنقيمه على الشريف والوضيع؛ فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ْ َّ َ َ َُ َ ََ َّ ُْ ْ ْ ْ ََ َ ْ َ َ َ َ ُِ ِ َِ ِ ِ ِ َّ َ.  
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فيدخل ؛ ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ 
  !غيرهم ممن مل يحكم بغير ما أنزل اهللا من الحكاممعهم 
أن الحاكم الذي يقول بأن حكمـه : إن مما ذكره أهل العلم 

َّأفضل من حكم اهللا أو مساو له أو أنه سي  وأما إذا حكـم للهـوى ، فإنه كفر؛انٍ
  . فإنه ظلم وفسق وال يخرج من الملة؛والمعصية مع إقراره لحكم اهللا

  !  التهوين أو التجويز لهذه المسألة الخطيرة:وليس معنى ذلك
 وجئـت إليـك ، تقضي بما أنـزل اهللااا شرعيً قاضي- ًمثال- ولو كنت أنت 

   وخالفـت ، وقـد طاوعـت هـواك ونفـسك فأخـذهتا،وقدمت لـك الرشـوة
   فلمــاذا الكيــل، فإنــك لــن تكفــر نفــسك وتخرجهــا مــن الملــة؛حكــم اهللا

 

                                                                                                                                      
َفقال =    َ ِرسول اهللاَ ُ ُ ُاللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه«: خ َ ْ ُْ َ َ ْ َ ََ َ َ َْ ِ َِ ُ َّ ِّ َّ َ، فـأمر بـه فـرجم، فـأنزل »!ُ َ ْ َ ََ َ ََ ُ َ َِ ِ ِ  
ِ إلــــى قولــــه) :)k j i h g f e d cُاهللا  ِ ْ َ َ ِ :) ©

¬ « ª(]ُيقول، ]٤١: المائدة ُ ًائتوا محمدا: َ َُّ َُ ْ؛ فإن أمـركم بـالتحميم والخ ْ َ ِْ ِ َّ ِ ْ َ َُ َ ْ ِجلـد َِ ْ َ
ُفخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحـذروا؛ فـأنزل اهللا َ َ ْ ََ َ َ َ ْ ْ ُ َُ َّ ْْ َ ُِ ْ ِ ُ َ ِ ُ  :) z y x w v u t

 )Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(، ]٤٤:المائدة[)} | {

ِفــي : ]٤٧:المائــدة[)N M L K J I H G F E( ،]٤٥:المائــدة[
َالكفار كلها ُّ ُْ ِ َّ ُ. 



 
 

 
  
  
 
  

  !؟بمكيالين
                                                 

هـذا فيـه ": )٣٥٦- ٥/٣٥٥ (»فتـاوىلامجمـوع « يف ابـن بـاز قال سماحة الـشيخ  )١(
من حكم بغير ما أنزل وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنـزل اهللا، :  أن يقال: وهو،تفصيل

 ولكن استباح هذا األمر، ورأى أنه ال حرج عليه يف ذلك، وأنه يجـوز لـه ،وأنه خالف الشرع
ء؛ كالحكم بالقوانين الوضـعية ا أكبر عند مجيع العلماً فهو كافر كفر؛أن يحكم بغير شريعة اهللا

 ممن زعم أنه يجـوز الحكـم هبـا، أو ،التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم
 إن شـاء ؛أو زعم أهنا تـساوي حكـم اهللا، وأن اإلنـسان مخيـر، زعم أهنا أفضل من حكم اهللا

 بإمجـاع العلمـاء من اعتقد هذا كفر؛ حكم بالقرآن والسنة، وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية 
  . - كما تقدم- 

 وهو يعلم أنـه عـاص هللا ولرسـوله، ،أما من حكم بغير ما أنزل اهللا لهوى أو لحظ عاجل
 فإنـه ال يكفـر بـذلك الكفـر ؛ا، وأن الواجب عليـه الحكـم بـشرع اهللاًا عظيمًوأنه فعل منكر

 ذلـك ابـن عبـاس ا أصـغر، كمـا قـالً وكفرً كبيرةًا ومعصيةًا عظيمًاألكبر، لكنه قد أتى منكر
ا ًا دون ظلم، وفسقًا دون كفر، وظلمًومجاهد وغيرمها من أهل العلم، وقد ارتكب بذلك كفر

  . دون فسق، وليس هو الكفر األكبر
  .أهل السنة والجماعة وهذا قول

ــال اهللا  ــد ق ــبحانه- وق ــدة[)ª » ¬ ® ¯ °(: - س ــاىل،]٤٩:املائ ــال تع   :  وق
)} | { z y x w v u t(]٤٤:املائدة[، ) ¼ » º ¹

Â Á À ¿ ¾ ½(]ـــــــدة   L K J I H G F E( ،]٤٥:املائ
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   =N M (]ـــدة ـــال ،]٤٧:املائ ¬ ® ¯ ° ±  :) ³ ² وق

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´(]النـــــــــساء: 

ــال ،]٦٥ ــدة[) :)Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð وق  ،]٥٠:املائ
 العاجـل  وبه صالح األمة وسعادهتا يف، وهو الواجب االتباع،فحكم اهللا هو أحسن األحكام

  ."واآلجل وصالح العامل كله، ولكن أكثر الخلق يف غفلة عن هذا
فأما الكفـر ": )٣٤٦- ١/٣٤٤( »مدارج السالكين« يف وقال اإلمام ابن قيم الجوزية 

  .كفر أكبر، وكفر أصغر: فنوعان
  . هو الموجب للخلود يف النار:فالكفر األكبر

وكـان ممـا يـتىل - ما يف قوله تعاىل  ك؛ موجب الستحقاق الوعيد دون الخلود:واألصغر
اثنتـان يف أمتـي، « يف الحديث خوقوله ، "ال ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم" - فنسخ لفظه
دبرهـا فقـد  من أتـى امـرأة يف «:»السنن« وقوله يف ،»الطعن يف النسب، والنياحة: مها هبم كفر

 فقـد ؛ا فصدقه بام يقـولًافَّأو عرا ًمن أتى كاهن «: ويف الحديث اآلخر،»كفر بام أنزل على حممد
  .» يضرب بعضكم رقاب بعض؛اًال ترجعوا بعدي كفار«:  وقوله،»كفر بام أنزل اهللا على حممد

z y x w v u t ( :وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة يف قولـه تعـاىل

فعله فهـو  ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا:  قال ابن عباس،،]٤٤:املائدة[)} | {
كفـر دون  هـو: كفر، وليس كمن كفر باهللا واليوم اآلخر، وكذلك قال طاوس، وقال عطـاءبه 

  .كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق
  ا له، وهو قـول عكرمـة، وهـوًومنهم من تأول اآلية عىل ترك الحكم بما أنزل اهللا جاحد
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  . سواء حكم أو مل يحكم؛تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفر=   
 الحكـم :ويـدخل يف ذلـك: ولها عىل ترك الحكم بجميع ما أنـزل اهللا، قـالومنهم من تأ

 بعيد، إذ الوعيد عـىل نفـي - اًأيض- بالتوحيد واإلسالم، وهذا تأويل عبد العزيز الكناين، وهو 
  .الحكم بالمنزل، وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه

 ؛جهل به وال خطأ يف التأويلا من غير ًومنهم من تأولها عىل الحكم بمخالفة النص تعمد
  .اًحكاه البغوي عن العلماء عموم

ومنهم من تأولها عىل أهل الكتاب، وهو قول قتـادة، والـضحاك وغيرمهـا، وهـو بعيـد، 
  .وهو خالف ظاهر اللفظ، فال يصار إليه

  .ا ينقل عن الملةًومنهم من جعله كفر
 بحسب حـال ؛ واألكبر،ألصغر ا: أن الحكم بغير ما أنزل اهللا يتناول الكفرين:والصحيح

  :الحاكم
ا، مـع ًفإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنـزل اهللا يف هـذه الواقعـة، وعـدل عنـه عـصيان

  . فهذا كفر أصغر؛اعترافه بأنه مستحق للعقوبة
   . فهذا كفر أكبر؛وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخير فيه، مع تيقنه أنه حكم اهللا

  .، له حكم المخطئين فهذا مخطئ؛وإن جهله وأخطأه
  الذي هـو العمـل؛ أن المعاصي كلها من نوع الكفر األصغر، فإهنا ضد الشكر:والقصد

   .بالطاعة
 ."فالسعي إما شكر، وإما كفر، وإما ثالث، ال من هذا وال من هذا، واهللا أعلم



 
 

 
  
  
 
  
  

  

رع وحكام اليوم بـدلوا شـ  لكن اهللا حكم عليهم بالكفر؟
  !اهللا

وكفـر ، كفـر أكبـر: أن الكفر كفـران:مه أهل العلمَّ مما قس 
 ويف بعـض ، وقد سمى بعض العلماء الكفر األصـغر بـالكفر العمـيل،أصغر

وغيرهـا النصوص وصف النائحة والطاعن بالنسب ومن أتى المرأة يف دبرها 
الكفـر  ( وقـد محلـه أهـل العلـم عـىل الكفـر األصـغر،بالكفرمن النصوص 

  .)العميل
 وتـصور ، فهذا إطالق غير صحيح؛وأما القول أن الحكام بدلوا شرع اهللا

ا من المظـاهر الـشرعية واألحكـام الـشرعية يف ً ونحن نرى كثير،غير واقعي
  . مع وجود التقصير يف كثير من الجوانب،البالد اإلسالمية

 ،فيـرهم تك:وعدم التحكيم لشرع اهللا يف أمور كثيـرة ال ينبنـي عـىل ذلـك
   .والخروج عليهم

  .ن من هذه المسألة العظيمةِّهوُوبالمقابل ال ن
وال تكفر ،أنت تحصر الكفر بالجحود! ا الزم كالمكً إذ 

  ! المجمع عىل كفر تاركها؛وبالتايل ال تكفر تارك الصالة! بالعمل
النـشغايل اآلن بـبعض؛بين لـك يف المجلـس القـادمُ سـأ   

 

  .ألمور العلميةا



 
 

 
  
  
 
    

عندي تجهيز للقـاء تلفزيـوين ألقـوي ف ، وأنا منشغل اآلن
ن سواعد اإلخـاء ِّكوُلن! بسواعدي اإلخوة يف اهللا وزمالئي يف العمل الدعوي

  .الدعوية
  .والسالم عليكم



 
 

 
  
  
 
  
  

  
  

وال تكفر ،حودأنت تحصر الكفر بالج! ا الزم كالمكً إذ 
  ! المجمع عىل كفر تاركها؛وبالتايل ال تكفر تارك الصالة! بالعمل

لقد ألزمتني بالزم غير صحيح  !  
  :والكفر يكون من حيث السبب

  ؟ خ والنبي   الدين واهللاِّكسب :بالقول
 وإلقــاء المــصحف يف ، والــذبح لغيــر اهللا،كالــسجود للــصنم :والعمــل

  .القاذورات
  .ككفر فرعون والصابئة وغيرهم :قادواالعت

  :وأن الكفر أنواع
  .ككفر فرعون :تكذيب
  .ككفر اليهود :استكبار
  .ككفر من يعرض عن سماع الرسول :إعراض

  .ككفر من يشكك يف الرسالة :شك
  .ككفر المنافقين :نفاق

                                                 
  ):٢٤٤ص(» ينِّ يف الـدهمـنهج الـسالكين وتوضـيح الفقـ« يف  قال الشيخ الـسعدي )١(
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  ." بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك؛ين اإلسالم إىل الكفرِمن خرج عن د: والمرتد هو"=   

وأمـا الكفـر "): ٣٤٧- ١/٣٤٦(مـدارج الـسالكين « يف وقال اإلمام ابـن قـيم الجوزيـة 
كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفـر :  فخمسة أنواع؛األكبر

  .شك، وكفر نفاق
 - تعـاىل-  اعتقاد كذب الرسل، وهذا القسم قليل يف الكفـار، فـإن اهللا :تكذيب فهوفأما كفر ال

د رسله، وأعطاهم من البراهين واآليات عىل صدقهم ما أقام به الحجة، وأزال به المعذرة، َّأي
 ،]١٤:النمـل[)! " # $ % &( : عن فرعون وقومـه- تعاىل- قال اهللا 

  .]٣٣:عاماألن[)© ª » ¬ ® ¯ ° ± ²( :خوقال لرسوله 
  . فصحيح، إذ هو تكذيب باللسان- اًأيض-  )كفر تكذيب( :وإن سمي هذا

 فنحو كفر إبليس، فإنه مل يجحد أمر اهللا وال قابله باإلنكار، وإنما - وأما كفر اإلباء واالستكبار
  .تلقاه باإلباء واالستكبار

 ً لـه إبـاء ومل ينقـد؛ كفر من عرف صدق الرسول، وأنـه جـاء بـالحق مـن عنـد اهللا:ومن هذا
 : عـن فرعـون وقومـه- تعاىل- ا، وهو الغالب عىل كفر أعداء الرسل، كما حكى اهللا ًواستكبار

)X W V U T S R(]وقول األمم لرسلهم، ]٤٧:املؤمنـون: ) º ¹

  .]١١:الشمس[)M L K J(:  وقوله،]١٠:إبراهيم[)« ¼ ½
 : وقـال،]٨٩:البقـرة[)1 2 3 4 5 6( : كما قال تعـاىل؛وهو كفر اليهود

  .]١٤٦:البقرة[)$ % & '(
 فإنه صدقه ومل يشك يف صدقه، ولكن أخذته الحمية، وتعظيم آبائه ؛اًوهو كفر أبي طالب أيض

  .أن يرغب عن ملتهم، ويشهد عليهم بالكفر
= 

  



 
 

 
  
  
 
  
  

 فهي مسألة فقهية خالفية قديمة بين العلماء ؛أما مسألة حكم تارك الصالة
 والشافعي ال يقول ، القول بكفره: وعن أمحد روايتان منها، تاركهاحول حكم

  .بكفره
                                                                                                                                      

عرض بسمعه وقلبه عـن الرسـول، ال يـصدقه وال يكذبـه، وال ُ فأن ي؛وأما كفر اإلعراض=   
: خا جاء به البتة، كما قـال أحـد بنـي عبـد ياليـل للنبـي يواليه وال يعاديه، وال يصغي إىل م

 فأنـت أجـل يف عينـي مـن أن أرد عليـك، وإن كنـت ؛اً إن كنت صادق: أقول لك كلمة!واهللا
  . فأنت أحقر من أن أكلمك؛اًكاذب

 فإنه ال يجزم بصدقه وال يكذبه، بل يشك يف أمره، وهذا ال يـستمر شـكه إال ؛وأما كفر الشك
 فال يسمعها وال يلتفـت ؛ مجلةخاإلعراض عن النظر يف آيات صدق الرسول إذا ألزم نفسه 

 وال ؛ فإنه ال يبقى معه شك، ألهنـا مـستلزمة للـصدق؛إليها، وأما مع التفاته إليها، ونظره فيها
  .سيما بمجموعها، فإن داللتها عىل الصدق كداللة الشمس عىل النهار

  فهذا هـو النفـاق؛ان، وينطوي بقلبه عىل التكذيب أن يظهر بلسانه اإليم:وأما كفر النفاق فهو
 ."األكبر

سئل عن تارك الـصالة مـن غيـر ": لشيخ اإلسالم ) ٢٢/٤٠(» مجموع الفتاوى« يف )١(
   هل هو مسلم يف تلك الحال؟؛عذر

 لكـن ، فهو كافر بالنص واإلمجـاع؛ا لوجوهباًأما تارك الصالة فهذا إن مل يكن معتقد" :فأجاب
أن يـصيل بـال :  مثـل،يعلم أن اهللا أوجب عليه الصالة، أو وجوب بعض أركاهناإذا أسلم ومل 

 أو يصيل مع الجنابـة فـال يعلـم أن اهللا أوجـب ،وضوء، فال يعلم أن اهللا أوجب عليه الوضوء
  ." إذا مل يعلم؛ فهذا ليس بكافر؛عليه غسل الجنابة
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 وال يعنـي القـول بكفـر ، لتركهـاواإلمجاع المذكور لمـن كـان مـستحال
ا أنـواع ً فقـد ذكـرت آنفـ، حصر الكفر باالسـتحالل أو الجحـود:المستحل

  ! وأسباب الكفر
 التهـوين مـن شـأن :ابعدم الكفر أو بحث المسألة فقهيـوال يعني القول 

  ! ونعوذ باهللا من ذلك القول،الصالة أو التقليل من أمهيتها
 فإن الحكم بغير ما أنزل اهللا مع التفصيل السابق يتبين أن الكفـر ال ؛وعليه

  .يكون عىل إطالقه وفيه تفصيل
وال بـد مـن ،عذر الحاكم بغير مـا أنـزل اهللا بالجهـلُ ال ي 

  ! من الملةتكفيره وخروجه
وليس كل ، إن العذر بالجهل هو قول أهل السنة والجماعة 

 ، الشروط وانتفـاء الموانـعوجودبد من   فال،من وقع بالكفر وقع الكفر عليه
  .المخطئ  والمتعمد غير، والمختار غير المكره،فالعامل غيرالجاهل

                                                                                                                                      
» نية يف األجوبـة النجديـةالـدرر الـس« يف وقال اإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب =   

 الشهادتان، ثم األركان األربعة، فاألربعة إذا أقـر :أركان اإلسالم الخمسة، أولها"): ١/٧٠(
  .  فال نكفره بتركها؛ فنحن وإن قاتلناه عىل فعلها؛اًهبا، وتركها هتاون

ه العلمـاء  من غير جحود، وال نكفر إال ما أمجع عليـًوالعلماء اختلفوا يف كفر التارك لها كسال
 ."الشهادتان: كلهم، وهو



 
 

 
  
  
 
  
  

ها أهـل العلـم  وذكر،واألدلة عىل هذا الكالم معروفة من الكتاب والسنة
  . كشيخ اإلسالم ابن تيمية وغيره؛من أهل السنة

                                                 
 فالـصواب ؛)التكفيـر(وأما "): ١٢/١٨٠(» مجموع الفتاوى« يف  قال شيخ اإلسالم )١(

 ومن تبين ، بل يغفر له خطؤه، مل يكفر؛ وقصد الحق فأخطأخن اجتهد من أمة محمد َ م:أنه
 ؛ر سـبيل المـؤمنين واتبع غيـ، فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى؛له ما جاء به الرسول

 ثـم قـد ، فهو عاص مذنب؛ وتكلم بال علم، وقصر يف طلب الحق، ومن اتبع هواه،فهو كافر
  .  وقد تكون له حسنات ترجح عىل سيئاته،اًيكون فاسق

 فلـيس كـل مخطـئ وال مبتـدع وال ، يختلف بحسب اخـتالف حـال الـشخص)التكفير(ـ ف
، )مسألة القـرآن( ال سيما يف مثل ؛اً وال عاصي بل،اً بل وال فاسق،اًجاهل وال ضال يكون كافر

  ."ينِّوقد غلط فيها خلق من أئمة الطوائف المعروفين عند الناس بالعلم والد
ُيف قـصة الرجـل الـذي أمـر أن يحـرق) ٤١٠- ١١/٤٠٩(» مجموع الفتاوى« يف وقال  َ َّ :

  . يعيده إذا صار كذلك فظن أنه ال،فهذا الرجل ظن أن اهللا ال يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق"
 لكنه كان مـع ، كفر؛ وإنكار معاد األبدان وإن تفرقت،- تعاىل- وكل واحد من إنكار قدرة اهللا 

 فغفـر اهللا لـه ؛اً مخطئ، يف هذا الظن ضاال، بذلكًإيمانه باهللا وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهال
  . ذلك

ا يف  وأدنى هذا أن يكـون شـاك،والحديث صريح يف أن الرجل طمع أن ال يعيده إذا فعل ذلك
 هو بـين يف عـدم إيمانـه، - إذا قامت حجة النبوة عىل منكره حكم بكفره-   وذلك كفر،المعاد

  .- تعاىل- باهللا 
  ، فقد أبعـد النجعـة؛ ضيق: أو بمعنى، قضى: بمعنى»لئن قدر اهللا علي«: ومن تأول قوله
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واهللا ، و يتعـاونون معهـم، إن الحكام اآلن يتولون الكفار 
  ! فدل عىل كفرهم؛]٥١:املائدة[)/ 0 1 2 3( :تعاىل يقول

وأن ، التفريـق بـين التـويل والمـواالة: مما قرره أهل العلم 
 عـنهم، وإعـانتهم بالمـال والبـدن ِّفر يخرج من الملة، وهو كالذب ك:التويل

 الـدواة، أو بـري القلـم، أو ِّ كبيرة من كبائر الذنوب، كبل:والرأي، والمواالة
  .التبشش لهم، أو رفع السوط لهم

 لين الكالم، وإظهار شيء من البـشاشة، أو لياثـة الـدواة، :والمواالة مثل
يـنهم، ِيرة، مـع إظهـار البـراءة مـنهم ومـن دوما أشبه ذلك من األمـور اليـس

  . فهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو عىل خطر؛وعلمهم بذلك منه
   إكرامهم، والثناء عليهم، والنـصرة والمعاونـة لهـم عـىل:وأما التويل فهو

 

                                                                                                                                      
  ."ريقه لئال يجمع ويعاد فإنه إنما أمر بتحريقه وتف،وحرف الكلم عن مواضعه=   

 بـبعض هـذه ًمن النـاس مـن يكـون جـاهال"): ١١/٤٠٦(» مجموع الفتاوى« يف وقال 
 ؛ فال يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بالغ الرسـالة،عذر بهُ يًاألحكام جهال

º (:  وقال تعـاىل،]١٦٥:النـساء[)X W V U T S R Q(: كما قال تعاىل

À ¿ ¾ ½ ¼ »(]١٥:ءاإلرسا[.  
 مل يكفـر ؛ أو مل يعلـم أن الخمـر يحـرم،ولهذا لو أسلم رجل ومل يعلم أن الصالة واجبة عليـه

  ." بل ومل يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية،بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا



 
 

 
  
  
 
  
  

ا؛ فهذا ردة من فاعله، يجب ًالمسلمين، والمعاشرة، وعدم البراءة منهم ظاهر
كام المرتدين، كما يدل عىل ذلك الكتاب والـسنة وإمجـاع أن تجرى عليه أح
  .األمة المقتدى هبم

 أن يودهم ويود ما هم عليه من الكفر، ويطمئن إىل ذلك ويرضـى :فالتويل
  . فهذا كفر بال ريب؛به

 أن يــودهم لغــرض دنيــوي، مــع كراهتــه لمــا هــم عليــه، :أمــا المــواالة
  .متعرض للوعيدوهو وب،  فهذا قد أتى كبيرة من كبائر الذن؛وتضليلهم

                                                 
 الشيخ عبد اهللا بن عبـد اللطيـف سئل: )٨/٤٢٢ (»الدرر السنية يف األجوبة النجدية«يف  )١(

 كالـذب : كفـر يخـرج مـن الملـة، وهـو:التويل": فأجاب بين المواالة والتويل؟ الفرق :عن
  .عنهم، وإعانتهم بالمال والبدن والرأي

 الـدواة، أو بـري القلـم، أو التبـشش لهـم، أو رفـع ِّ كبل؛ كبيرة من كبائر الذنوب:والمواالة
  ."السوط لهم

  يعــرف مــا قــرره فيجــب ويتعــين عــىل كــل مــسلم ناصــح لنفــسه أن ": )١٥/٤٧٩(وفيهــا 
  .من الفرق بين التويل والمواالة العلماء 

ين الكالم، وإظهار شيء من البشاشة، أو لياثـة الـدواة، ومـا أشـبه ِ ل:المواالة مثل: قالوا 
يـنهم، وعلمهـم بـذلك منـه، فهـذا ِذلك من األمور اليسيرة، مع إظهار البراءة مـنهم ومـن د

  .خطرمرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو عىل 
   إكرامهم، والثناء عليهم، والنصرة والمعاونة لهم عىل المسلمين، والمعاشرة:وأما التويل فهو
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وأنـت توافـق !  لقد أتعبتني هبذه التقريرات وأنت معانـد
ــة ــشابه المرجئ ــشغل اآلن ،وت ــدبكات وإين من ــيد وال ــشاركة يف األناش  للم

  احتفال لنصرة األقصى والقضية الفلسطينيةيف اإلسالمية 
ن احتفالك سيكون الرد والبيان لكالمك عندما تنتهي م!  

  .والسالم عليكم
  

                                                                                                                                      
ا؛ فهذا ردة من فاعله، يجب أن تجرى عليـه أحكـام المرتـدين، ًوعدم البراءة منهم ظاهر=   

  .كما يدل عىل ذلك الكتاب والسنة وإمجاع األمة المقتدى هبم
النـوع : محمد بن عبد اهللا بـن سـليم يف هـذا المعنـى، قـال ومن كالم العالمة القصيمي 

 فهـذا كفـر بـال ؛أن يودهم ويود ما هم عليه من الكفر، ويطمئن إىل ذلك ويرضـى بـه: األول
  .ريب

 فهـذا قـد أتـى ؛أن يودهم لغرض دنيوي، مع كراهته لما هم عليـه، وتـضليلهم: النوع الثاين
 ."كبيرة من كبائر الذنوب، متعرض للوعيد



 
 

 
  
  
 
  
  

  

  
  

وأنـت توافـق !  لقد أتعبتني هبذه التقريرات وأنت معانـد
يف كتابـه ! وقـد بـين شـيخنا الحبـر !وتشابه المرجئة وكالمك كـالم إرجـاء

  .هذا الكالم !»ظاهرة اإلرجاء«
 وهـم ،من طائفة المرجئـة إن أهل السنة والجماعة بريئون 

 ويف كتـب العقائـد التحـذير مـن ،يحذرون مـن ضـاللها وفـسادها وبـدعها
 وليس القول بالتفصيل بمسألة الكفر األكبر واألصغر والكفر ،اإلرجاء وأهله

 وليس البحث يف مسائل التكفير وضرورة ،العميل يلزم منه الوقوع يف اإلرجاء
  !  الوقوع يف عقيدة اإلرجاء:نه الشروط وانتفاء الموانع يلزم موجود

 كمـا هـي ،فهذه المسائل والتقريرات هي تقريرات أهل السنة والجماعة
التـي ظاهرهـا ! والباطنـة!  ولسنا بحاجة لكتبكم الظـاهرة،معروفة يف كتبهم

  ! الرمحة وباطنها العذاب والبدع
 ككتـب شـيخ ؛كتب أهل السنة التي تبين اإليمانكفانا بوالحمد هللا الذي 

  الحقيقـي الـسني غيـر!  التـي تـدل عـىل معـامل الطريـقإلسالم ابن تيميةا
 

                                                 
، »مجمــوع الفتــاوى«، و»اإليمــان األوســط«، و»اإليمــان الكبيــر« يف  انظــر كالمــه )١(

 .وغيرها



 
 

 
  
  
 
    

  !الملوث بالحزبية المقيتة
 ، وضع األلقاب عىل أهـل الـسنة للتنفيـر عـنهم:وإن من عادة أهل الزيغ

بل يردون عىل مجيع تلك الفرق بأدلة الكتاب ! ونبزهم بألقاب هم بريئون منها
س عـىل ِّلـبُبعقيدة فاسدة ي! وكاسدة !اة ولكن من كانت بضاعته مزج،والسنة

  !س فيطعن بأهل السنة وعقيدهتمِّدلُالناس وي
 بل ،وليس دفاع أهل السنة عن عقيدهتم باألدلة الشرعية هو عناد ومعاندة

  !هو للدفاع والرد عىل شبهات أهل الزيغ واالنحراف
 بيـان الكفـر األصـغر وأسـميته يف  لقد ذكرت فيما سـبق

  ! وعدم التكفير بالعمل، فيلزم عىل كالمك نفي العمل من اإليمان،بالعميل
 بينت لك أن تسمية أهل العلم الكفر األصغر بالكفر العميل 

 فالــسجود للــصنم وإلقــاء المــصحف يف ، عــدم التكفيــر بالعمــل:ال يعنــي
  .القاذورات وغيرها أعمال يكفر صاحبها

 أن يخـرج : للكفـر األصـغر بـالكفر العمـيلوال يلزم من القول بالتسمية
  ! قائله ويدل عىل جهل، وهذا الزم باطل،العمل من اإليمان

 ، وعمـل بـالجوارح واألركـان، واعتقاد بالجنان، قول باللسان:فاإليمان
  . وينقص بطاعة الشيطان،يزيد بطاعة الرمحن

  هـل كمـا قـرر أ؛ومن قال هبذا الكالم فهو بريء من اإلرجاء أوله وآخره
 



 
 

 
  
  
 
  
  

  

  .العلم ذلك
 سمعنا لك ولمشايخك مـصطلحات يظهـر ويلـزم منهـا 

  !وعليها نقول بوقوعك يف اإلرجاء! اإلرجاء
والتي يمتحن الناس هبـا؛ إن حرب المصطلحات الحادثة ، 

 اً إذ أن كثيـر، حرب خطيرة؛ويبنى الحكم عليها دون توضيح وتحرير وتبيين
 ،ا تقبلً وليست دائم،ا عىل صوابًالحات الحادثة ليست دائممن هذه االصط

 لمـن ؛ لألخـذ والـردٌرضـةُ وهو ع،اً ليس معصومخوكالم غير اهللا والنبي 
  .يتأمل ويمحص المسائل

 :) e d c، كمـا قـال فالعصمة للكتاب والسنة لحفظ اهللا لهما

q p o n m l k j i h g f(]ـــصلت َف ِّ ـــال، و]٤٢:ُ :  ق
)l k j i h gn m (]والذكر يشمل الكتـاب ،]٩:ِاحلجـر 

: ) = < ; : 9 8 7 6 5 كمـا قـال ؛والسنة

   .]٤٤:النحل[)< ?
   ومـا سـوامها فهـو عرضـة للـرد،فالعصمة والحفظ للنصوص الـشرعية

 

                                                 
اإليمان قول وعمـل، : ومن قال": )١٢٩ص (»شرح السنة« يف لبرهباري قال اإلمام ا )١(

 ." أوله وآخره؛ فقد خرج من اإلرجاء كله؛يزيد وينقص



 
 

 
  
  
 
    

 ، المصطلحات هي أساس سوء الفهـم- !حرب-  وإن ،والتخطئة والصواب
  !لحقبد من معرفة سيرة ومذهب القائل ليعلم أنه يريد ا وال

 وكثيـر منهـا يكـون النـزاع ،منازعات العلماء من جهة األلفاظمن وكثير 
 فال بد قبـل الحكـم عـىل اآلخـر أن يحـرر المـصطلح ويفهـم معنـاه ،الفظي

طعن ُ حتى ال ي؛نيُّ وأن يعلم حال القائل وتاريخه الس،ومقصوده وما يريد منه
  !!بأهل السنة كما تطعنون

اً هذه الفروع الدقيقة يجعلك مرجئ دخولك يف!  
إن الخالف يف فروع العقائد لـيس كـالخالف يف أصـولها ، 

 ؟ هل هو قبل الصراط أم بعـده؛خ يف موقع حوض النبي - ًمثال- فالخالف 
 ؟ العـرش أم القلـمًلق أوالُ أو من خ،أو الخالف يف عدد النفخات يف الصور

                                                 
 أن أكثـر :ومما ينبغي أن يعـرف"): ٧/٢٩٧ (»اإليمان الكبير« يف  قال شيخ اإلسالم )١(

 /١٨(» مجمـوع الفتـاوى«، وقـال يف "التنازع بين أهل السنة يف هذه المسألة هو نزاع لفظي
وكثير من منازعات النـاس يف مـسائل اإليمـان ومـسائل األسـماء واألحكـام هـي ": )٢٧٩

  ."واب واهللا سبحانه أعلم بالص، فإذا فصل الخطاب زال االرتياب،منازعات لفظية
والكلمـة الواحـدة ": )٣/٤٨١(» مـدارج الـسالكين« يف وقال اإلمام ابن قـيم الجوزيـة 

 محـض الحـق، واالعتبـار : أعظم الباطل، ويريـد هبـا اآلخـر:يقولها اثنان، يريد هبا أحدمها
 ."بطريقة القائل، وسيرته ومذهبه، وما يدعو إليه ويناظر عليه



 
 

 
  
  
 
  
  

 واألمثلـة كثيـرة عـىل هـذه ،ام أنه يثبت األصـلد الينبني عليه تبديع لقائله ما
ال و ، ومنها بحوثات مسائل اإليمان الفرعية الدقيقـة ومـصطلحاهتا،المسائل

أنـه مـن أهـل الـسنة والجماعـة  يلزم منها الحكم عىل اآلخر باإلرجاء ما دام
  !ويقول أن العمل من اإليمان

 بنكهة مختلفةإنك يف أقل أحوالك من مرجئة الفقهاء!  
كما نقـل ؛ إن مرجئة الفقهاء عدهم أهل العلم من المرجئة 

 - اًأيـض-  وذكـر ذلـك عنـه ،»مقاالت اإلسـالميين«أبو الحسن األشعري يف 
   .شيخ اإلسالم ابن تيمية

ل الخـالف مـع مرجئـة  وقد أخطأ مـن جعـ،اوليس الخالف معهم لفظي
   .اا لفظيًالفقهاء خالف
شرح العقيـدة «إلمام األلباين هذه المسألة يف تحقيقه وتعليقه عىل كما رد ا

  . البن أبي العز الحنفي)٦٢ص (»الطحاوية
                                                 

 اإلقـرار باللـسان :واإليمـان هـو":  قول المؤلـفعند  األلباينقال الشيخ المحدث  )١(
 ؛ا للسلف ومجاهير األئمةً خالف،هذا مذهب الحنفية والماتريدية: قلت : "والتصديق بالجنان

:  فـإن هـؤالء زادوا عـىل اإلقـرار والتـصديق،كمالك والشافعي وأمحد واألوزاعي وغيـرهم
  . )العمل باألركان(

  ،- رمحـه اهللا تعـاىل-  كما ذهـب إليـه الـشارح ؛ا صورياًوليس الخالف بين المذهبين اختالف
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 ؛ وأنه يف مـشيئة اهللا،ا اتفقوا عىل أن مرتكب الكبيرة ال يخرج عن اإليمانًبحجة أهنم مجيع=   

ا فإن الحنفية لو كـانوا غيـر ً فإن هذا االتفاق وإن كان صحيح،إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه
 التفقوا معهـم عـىل أن ؛ إنكارهم أن العمل من اإليمانمخالفين للجماهير مخالفة حقيقية يف

 مع تضافر أدلة الكتاب والـسنة واآلثـار ، وأن زيادته ونقصه بالمعصية،اإليمان يزيد وينقص
 ،]٣٤٤- ٣٤٢) [٣٨٧- ٣٨٤ص(وقـد ذكـر الـشارح طائفـة طيبـة منهـا ، السلفية عىل ذلك

 وتكلفوا ،ة يف الزيادة والنقصانولكن الحنفية أصروا عىل القول بخالف تلك األدلة الصريح
 بـل حكـى ،ا منهـاًنموذج] ٣٤٢) [٣٨٥ص( ذكر الشارح ،ًا بل باطالًا ظاهرًيف تأويلها تكلف

ًاإليـامن بـضع وسـبعون شـعبة« :عن أبي المعين النسفي أنه طعن يف صحة الحديث َ ْ َْ ُ َ ٌُ َ ُْ ِ َ ِ  مـع »...ْ
، وهـو مخـرج يف »يحيهماصـح« البخـاري ومـسلم يف :احتجاج كل أئمة الحديث به ومنهم

  .، وما ذلك إال ألنه صريح يف مخالفة مذهبهم)١٧٦٩ (»الصحيحة«
: ا وهم يجيزون ألفجر واحد منهم أن يقولثم كيف يصح أن يكون الخالف المذكور صوري

هم يعلـ- إيماين كإيمان أبي بكر الصديق بل كإيمان األنبياء والمرسـلين وجبريـل وميكائيـل 
مهمـا كـان -  ال يجيـزون ألحـدهم - بناء عىل مذهبهم هذا- كيف وهم ! ؟- الصالة والسالم

 ا، واهللا أنـا مـؤمن حقـ: ، بـل يقـول- إن شاء اهللا تعاىل- أنا مؤمن :  أن يقول- اًا فاجرًفاسق
ـــــول D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 (: يق

 R Q PO N M L K J IH G F E
S(]٤- ٢:األنفال[، )١٢٢:النساء[)3 4 5 6 7 8[...  

عد هذا مجال للشك يف أن الخالف حقيقي؟ ومن شاء التوسع يف هذه المسألة فليرجع فهل ب
 ."ف يف هذا الموضوعِّلُ؛ فإنه خير ما أ»اإليمان«: إىل كتاب شيخ اإلسالم ابن تيمية



 
 

 
  
  
 
  
  

  

 واعتقـاد ، قـول باللـسان: اإليمـان: وقال،ومن جعل العمل من اإليمان
 ويـنقص بطاعـة ، يزيد بطاعـة الـرمحن، وعمل بالجوارح واألركان،بالجنان

  .البرهبارياإلمام  كما جاء عن ؛ فقد برئ من اإلرجاء؛الشيطان
 وتجعلون أهل السنة من فرق المرجئة الضالة ، وتلمزون،سونِّدلُفلماذا ت

 تجعـل صـاحبها يـدخل يفالتـي تلك هي الحزبية والبدع الخفية  !؟المضلة
  . أعراض أهل السنة والجماعة

وعندي بعض األمور ،معك!  لقد مللت اليوم من النقاش 
 ومـن يفـوز يـربح ، وسنوزع الجوائز عىل الفـائزين،وية يف مخيم دعويالدع

! »مذكرات الدعوة والداعية«و! »معامل يف الطريق«و! »يف ظالل القرآن«كتاب 
  !وقد نعطيه رتبة داخل التنظيم السري

  !نية التي تتبع فيها الدليلُّ ألفكارك الس؛وال نرغب بمشاركتك معنا
 ونحن ال نمل مـن بيـان الحـق،نعمة السنة الحمد هللا عىل ، 

وال نريد جوائزكم التي تنشرون فيها حـزبيتكم وأفكـار ! وال نمل من مللكم
 والحمد هللا عىل وجود كتب أهل الـسنة المنتـشرة مـن ،شيوخكم ومنظريكم

  .ذلك عقيدة وتفسير وفقه وغير
 االتبـاع ونـزداد مـن ، ونرتفـع بـذلك،وعدم مشاركتنا لكم هو فخـر لنـا

  .التمسك بالكتاب والسنة و



 
 

 
  
  
 
    

  ! وال عدوان إال عىل الظالمين،والحمد هللا رب العالمين
  .والسالم عليكم



 
 

 
  
  
 
  
  

  

  
  

 إن تقريراتك السابقة يف مسائل التفصيل يف الحكـم بغيـر 
  ! ني ال يهم؛اً أصغراً ومتى يكون كفر،اً أكبراً ومتى يكون كفر،ما نزل اهللا

 الخـروج عـىل : هـو- !أم مل نكفـرهم! سواء كفرنـاهم- بد منه  والذي ال
وهتيـيج العامـة !  وعمل المظـاهرات واالعتـصامات!الحكام وتغيير المنكر

  ! والدمهاء وتأليبهم وشحنهم للخروج
فنحن نعلم أنك تريـد !  وال تلف وال تدور،ها من األولْلُ ق
  !  عىل السالطين والحكامتشريع الخروج: من ذلك البحث

 أن الخروج عىل الحاكم يكـون :وإن مما ذكره أهل العلم يف كتب العقيدة
 مع مراعـاة المـصلحة والمفـسدة ،عند كفره الكفر األكبر المخرج من الملة

َإال أن ت« :لحديث ْ َ َّ ًروا كفرا بواحاـِ َ َْ ً َْ ُ...«، وعند توفر الـسالح الـذي يقاتـل 
  .األدلة المتوافرة  وغيرها من،"؟فال ننابذهم بالسيفأ" :فيه الحاكم للفظ

نـا أهنـم َّ وبي، عدم تكفير الحكام عىل إطالقه وتفصيل ذلكاًنا سابقَّوقد بي
   وذكرنـا تفـصيل مـنهم،مع وجود الظلـم والفـسق والمعاصـي عىل اإلسالم

 

                                                 
 .)١٧٠٩ (» مسلمصحيح«، )٧٠٥٦(» صحيح البخاري« )١(

 .)١٨٥٥ (» مسلمصحيح« )٢(



 
 

 
  
  
 
    

 وشـبهة التـويل، ضية التبديل للشريعة وشبهة ق،مسألة الحكم بغير ما أنزل اهللا
التي تبنـون عليهـا قواعـدكم فتقولـون بتكفيـر !  وغيرها من الشبه،للكافرين

  !الحكام ومن ثم الخروج عليهم وإراقة الدماء
وهـو مخـالف لمنهجنـا !  عدم كفرهمًم لك جدالِّسلُ سأ

هي التي ترسـم لنـا !  فالعدالة االجتماعية،وأقوال علمائنا ومراجعنا! القطبي
  !يف الظالل لنستظل! الطريقالمعامل يف 

بد من تغييـر المنكـر  إال أنه ال! وعىل القول بالتسليم لك يف هذه المسألة
  !؟والخروج عليهم! عىل الحكام المسلمين عىل حد قولك

 )± ° ¯ ® ¬(]بعـد كـل هـذه ! ]٥:الرعد
  وتـرى،زلت غير مقتنع بعدم إطالق الكفر عىل الحكام األدلة والبحوثات ما

  )!  ولو طارتٌعنزة (:عىل مبدأ! الخروج عليهم حتى مع عدم كفرهم
 حيث أن هذه اللوثات تسربت لعقلك من منهجـك ؛عجب من ذلك وال

  !المختلط من الحزبية والقطبية وغيرها
   فال يجـوز الخـروج، الكفر:وبما أننا ذكرنا الشروط إلزالة الحاكم ومنها

 

  !غير موجودين فكيف والسالح والكفر ،عليهم بالسالح
  واألدلة يف الكتاب والسنة كثيرة يف بيان الـسمع والطاعـة للحـاكم الظـامل

 



 
 

 
  
  
 
  
  

  

  .»الصحيحين« وكثير منها يف ، وعدم الخروج عليه،والفاسق يف غير معصية
  . وقد أمر اهللا بإطاعة أويل األمر يف كتابه يف غير معصية

من أنت و! لحكام لظلم اٌدِّ ومؤيٌلِّ أنت بكالمك هذا مخذ
وأنت تحشر نفـسك بمـسائل ! علماء البالط والسيراميك! علماء السالطين

 مواقفنـا - الحمـد هللاو- ونحن ! تدخل بدماء الناس دم الحيض والنفاس وال
! وأفتينا بالـدماء والخـروج !مشرفة للعامة ونبض الشارع أثناء الربيع العربي

 والبعـوض نجـس أم ِّ هل دم البـقمع أنني من الناحية الفقهية لآلن ما تبين يل
  !! واألدلة قوية من الطرفين، والمسألة بحاجة لبحث أكثر وأكثر،ال

إقرار الحكام عىل ظلمهم :يعني  إن عدم القول بالخروج ال 
تكون يف تحليل الحرام   وال،بل ذكرت لك أن الطاعة يف المعروف! وفسقهم

  !وتحريم الحالل لهم
! م من البطانة السيئة التي تزين له الـشر والـسوءِيكون العالوال يجوز أن 

هي التي تبين شرع اهللا وبطانة الخير ! فبطانة السوء هي بطانة البالط المزعوم
  .وحكم اهللا

                                                 
ُإنام الطاعة «: خ قال )١( َ َّ َ َّ ِفي المعروفِ ِْ ُْ  ).٧١٤٥ (أخرجه البخاري ،»َ

ِما استخلف خليفة إال له بطانتان«: خ قال )٢( َ ُ َُ َ ِ َ َّ ِ ٌ َ ِ َِ َْ ْ ٌبطانة تأمره بالخير وتحـضه عليـه، وبطانـة : َ ٌَ ََ ِ ِ ِ َ َِ َ ُ ُ َ ُِ ْ ْ ُ َُ ُّ َ َ َْ
ُتأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َُّ َ َ ُ َ ْ ِّ ُ ُِ َ ُّ َ ََّ ِ  ).٦٦١١ ( البخاريأخرجه ،»ْ



 
 

 
  
  
 
    

والعجب منك أنـك تـدخل يف دمـاء النـاس وتبـيح لهـم الخـروج دون 
 تتورع  وأنت،وترى أن هذه الدماء سهلة ورخيصة! الرجوع لشروط الخروج

وتتهم غيرك أهنـم  !يف مسألة فقهية وتريد البحث عن نجاسة دم ما السائل له
وال يهتمون بالمسائل العظيمة الكبيرة التي ! يفتون بمسائل الحيض والنفاس

  !!يبنى عليها سفك الدماء
والحمــد هللا أن أهــل الــسنة والجماعــة يحقنــون دمــاء المــسلمين قــدر 

ــد الــشارع،عامــة والــدمهاء وإن خــالفوا رأي ال؛اإلمكــان  ! ومل يكــسبوا تأيي
  فالعبرة بموافقة الكتاب والسنة ! والميدان

وسياسـاهتم  يف التعامل مع الحكـام! وقد رأينا وسمعنا وتسامعنا تلونكم
   !َّدثةَحُة متطورة مَدثْحُوأقوال قديمة وأقوال حديثة م! والكيل بمكيالين

هــم :يل األمــر المقــصود هبــا إن اآليــة المــذكورة يف أو 
 »الكــشاف«و! »يف ظــالل القــرآن«راجــع كتــب التفــسير كتفــسير  !العلمــاء

  !للزمخشري
                                                 

ممـن :  فقال؟ا البن عمر، وسأله رجل عن دم البعوضًكنت شاهد: عن ابن أبي نعم قال )١(
 يسألني عن دم البعـوض وقـد قتلـوا ابـن !انظروا إىل هذا: من أهل العراق، قال: أنت؟ فقال

خــاري ، أخرجــه الب»اَيْنُّ الــدَنِ مــَايَتــَانَحْيَ رَامُهــ«:  يقــولخ وســمعت النبــي !!خالنبــي 
)٥٩٩٤.( 



 
 

 
  
  
 
  
  

  

 بل الـذي جـاء كتـب التفـسير الـسنية التـي تـستظل بظـل 
 األمــراء :أن أويل األمــر المقــصود هبــم! الكتــاب والــسنة وأقــوال الــسلف

تنايف بين   وال،يوافق الكتاب والسنة وقد بينت اآلية أن طاعتهم بما ،والعلماء
 وطـاعتهم لتـستقيم أمـور الـدين ، فالعلماء واألمراء هم المرجع،التفسيرين

 وطـاعتهم ، دون تزيين الباطل لهـم؛ وذلك بما يوافق الكتاب والسنة،والدنيا
  . وغيرها من األمور المخالفة للكتاب والسنة، أو ادعاء العصمة،يف المعصية

 رزقنا كتب التفـسير الـسنية التـي تبـين تفـسير الـسلف والحمد هللا الذي
تفــسير «ـ  كــ؛ التــي تــستظل يف ظــل نــصوص الــوحيين؛الموافــق للــوحيين

  .  وغيرها،»والطبري وابن كثير والسعدي، البغوي
                                                 

È Ç (: قولـه تعـاىل": )١/٦٥٠(» معامل التنزيل« يف تفسيره  قال اإلمام البغوي )١(

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É(]اختلفــوا يف ]٥٩:النــساء )قــال ابــن )أويل األمــر ،
ينهم، وهو قول الحـسن ِهم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معامل د: عباس وجابر 

l k j i h g f e d (: قولـه تعـاىل :والضحاك ومجاهد، ودليلـه

o n m(]٨٣:النساء[.  
  . هم األمراء والوالة:وقال أبو هريرة

 فإذا فعـل ، حق عىل اإلمام أن يحكم بما أنزل اهللا ويؤدي األمانة:وقال عيل بن أبي طالب 
  ."الرعية أن يسمعوا ويطيعوا ذلك فحق عىل



 
 

 
  
  
 
    

إنني منشغل اآلن ببعض وسائل التواصـل االجتمـاعي ، 
! وفيـدوهايت! ين لتغريدايتوعشاق منهجي المتابع! وعندي بعض التغريدات

وبلغ  !بشغف لدغدغة عواطفهم واللعب بمشاعرهمني ينتظرون! وتيكتوكايت
 ،وعندي مجهوري الخاص الذي ينتظرين! عدد ماليين المتابعين والمعلقينال

  !فأعتذر ليوم غد إلكمال النقاش
 ونعيقك يف ،!)والمشغول ال يشغل( إن شغلك المنشغل به 

 كالـذي يـرقص ؛وتنظيرك من وراء الشاشات!  ومجهورك الومهي،تالتغريدا
 بل ،وليست العبرة بكثرة التغريدات وال بعدد المتابعين لها! بالعتمة والحمام

وكل شـر يف ابتـداع  ... وكل خير يف اتباع من سلف ،بموافقة الكتاب والسنة
  .من خلف

 :، وهـيدتمالستفدتم وأفـ! ًمقولة لو طبقتم معشارها! وقد قال شيخكم
  ."! تقم لكم يف أرضكم،أقيموا دولة اإلسالم يف قلوبكم"

مـع شـبهة جديـدة مغلفـة ومزينـة بغـالف  - إن شاء اهللا-  اًوبانتظارك غد
  !َّمزوق



 
 

 
  
  
 
  
  

  

  
  

العلمـاء :منا لـك أن المقـصود بـأن أويل األمـر هـمَّ سل 
  !وال إمجاع فيها! ج خالفية لكن المسألة يف الخرو،واألمراء

بل نقل غير واحد مـن ، إن القول بعدم اإلمجاع غير صحيح 
 كـأبي الحـسن األشـعري والنـووي وابـن ؛أهل العلـم اإلمجـاع يف المـسألة

  .وغيرهم حجروابن تيمية
أو تـسويغ ! اًوليست هذه من المسائل التي يجعل فيها الخالف مستـساغ

بل هي من مسائل االفتراق التي يقع ! سألة فقهية خالفيةالخروج بحجة أهنا م
                                                 

وأمجعـوا ": )١٦٨ص(» ىل أهـل الثغـر إتهرسال« يف  قال اإلمام أبو الحسن األشعري )١(
ا مـن أمـورهم عـن رضـى أو ً وعىل أن كل من ويل شيئ،عىل السمع والطاعة ألئمة المسلمين

أو عـدل، وعـىل أن   جار؛ ال يلزم الخروج عليهم بالسيف؛غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر
ويـصىل خلفهـم  ،يغزوا معهم العدو، ويحج معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها

  ."الجمع واألعياد
 يف الحديث :بن بطالاقال "): ١٣/٧ (»فتح الباري« يف وقال اإلمام ابن حجر العسقالين 

 وقد أمجع الفقهاء عىل وجوب طاعـة الـسلطان ،حجة يف ترك الخروج عىل السلطان ولو جار
ن الـدماء  لمـا يف ذلـك مـن حقـ؛ وأن طاعته خير من الخروج عليـه، والجهاد معه،المتغلب

 ."وتسكين الدمهاء



 
 

 
  
  
 
    

وليــست مــن مــسائل الخــالف الفقهــي ! فيهــا مــن تلــبس بفكــر الخــوارج
بل هـذه المـسائل يبنـى عليهـا إراقـة !  كمسائل الطهارة والصالة؛المستساغ

  ! الدماء وقتل النفس التي حرم اهللا والوقوع بالمنكرات
عظمهــا يف خــروج عــىل الحكــام ومواألحاديــث كثيــرة يف النهــي عــن ال

  .البخاري ومسلم
وحكامنـا !  إن األحاديث المذكورة ال تنطبق عىل واقعنـا

وتلك األحاديث تتحدث عن الحكام الذين يطبقون الشريعة ولـيس ! الطغاة
  !الذين يرضون بالذل والهوان ويتولون الكفار! المطبعين! كالحكام الطغاة
ن األحاديث المذكورة والمعروفة صـالحة ومـصلحة  بل إ

 وقد عمـل هبـا الـسلف ، وتنطبق عىل الحكام يف كل عصر،لكل زمان ومكان
 وهـي ،ابن حنبـل يف فتنـة خلـق القـرآناإلمام  كما طبقها ،والخلف من قبل

 ، ومع ذلك صبر اإلمام أمحـد عـىل الـسجن والظلـم والـضرب،عقيدة كفرية
  . ومع ذلك حقن الدماء، بأصبعه لهم لتحركواوكان له مجاهير ولو أشار

 الصبر عىل ظلمهم وعدم الخروج وعـدم هافيجاء واألحاديث المعروفة 
 فله ،وتغلب  رأسه كزبيبة مجدع األطرافاً حبشياً حتى لو كان عبد؛تكفيرهم

 الحريـة والـسالمة مـن : فإذا كان أول شروط تـويل الحكـم،السمع والطاعة
قدت يف هذا العبد الحبشي الـذي ال ُقد فوهذه  ،اًقير وأن ال يكون ح،العيوب



 
 

 
  
  
 
  
  

  

ومع ذلـك أمـر ! بأطرافه المبتورة ! عن خدمة غيرهًيستطيع خدمة نفسه فضال
  . بطاعته إن تغلبخالنبي 

 ، والطـاغوت يـشمل إبلـيس،اًوقد ذكرنا تفصيل التويل والمـواالة سـابق
 ويشمل من حكم ،ادعى الغيبمن  و، ومن دعا لعبادة نفسه أو غيره،والسحر

  !يف بيان فسقه أو ظلمه أو كفرهبغير ما أنزل اهللا عىل التفصيل السابق 
والجمل الرنانـة التـي تكرروهنـا لتكـسبوا هبـا !) الكالشيهات(وإن هذه 

  !  معروفة ومكشوفة؛عواطف الناس وتسامهون عىل الخروج
نوأنـت مـ! ا أنت توافـق عـىل ظلـم وفـسق الحكـامً إذ 

  والزم كالمـك إقـرارهم عـىل مـا ! لهـم! جينِّرين والمسحِّلين والمزمِّالمطب
 

                                                 
َاسمعوا وأطيعـوا، وإن اسـتعمل «: خ قال رسول اهللا: )٧١٤٣ (»صحيح البخاري«يف  )١( ِ ِْ ُ َ ُ َ ُْ ِْ ِ َ َ

ٌعليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة َ َ َ ِْ َ ُ َ َ َْ َ ٌّ ْ َّْ َ َ ِ ٌ ُ : قـال ٍّعـن أبـي ذر : )١٨٣٧ (»صحيح مـسلم«، ويف »َ
ِإن خليلي أوصاني" َ ْ َ ِ ِ َ َّ َ أن أسمع:ِ َ ْ َ َ وأطيع، وإن كان عبدا حبشيَْ َ ْ َ َ َِ ًِ َ َ َْ ِ ِ مجدع األطرافاُ َ ُْ َ ْ َ ََّ". 

: )١٩٥ص(» ثالثـة األصـول« يف    قال اإلمـام المجـدد محمـد بـن عبـد الوهـاب )٢(
رمحـه اهللا -  قـال ابـن القـيم ،وافترض اهللا عىل مجيع العباد الكفر بالطاغوت واإليمـان بـاهللا"

  .  من معبود، أو متبوع، أو مطاع؛لعبد حده ما تجاوز به ا:الطاغوت: - تعاىل
، ومن دعا النـاس ٍن عبد وهو راضَإبليس لعنه اهللا، وم: والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم مخسة

 ."ا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل اهللاًإىل عبادة نفسه، ومن ادعى شيئ



 
 

 
  
  
 
    

  !هم فيه
بـل إنكـار المنكـر لـه ، لقد ألزمتني بالزم مل أقله ومل أذكره 

 ، فتارة يكون باليد واللسان بالـشروط المعروفـة عنـد أهـل العلـم؛ضوابطه
  ! مجيع األحوال وال بد من اإلنكار القلبي عىل ؛وتارة بالقلب

وإن اهتاماتكم التي تتقولون فيها عىل أهل السنة والجماعة وتلمزون هبـم 
باطلة  هي اهتامات ؛وتطعنون هبم وتلزموهنم بلوازم ما أنزل اهللا هبا من سلطان

  .مكشوفةوافتراءات مفضوحة مردودة 
والفـسق  ومجرد القول بالصبر عىل جور األئمة فيه إثبات لوجـود الظلـم

مـن قبـل لهـم  وال يجوز تزيين المنكـر ، مع عدم إقرارهم عىل ذلك؛والجور
  ! يفتون هبواهم لموافقة أهواء الحكامن الذي؛علماء السلطان! البطانة السيئة

 لـيس مـن بـاب ؛أما قول أهل السنة والجماعة بعـدم الخـروج والـصبر
 فبينهمـا ، وليس من فعل أهل األهواء من علمـاء الـسلطان،التقرير للمعصية

 »منهـاج الـسنة«كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيميـة يف ! فرق كبير وبون شاسع
  . غيره من أهل العلمذكرها  و،»مجموع الفتاوى«و

؛ وقع من آحاد السلف مـن قـام بـالخروج عـىل الحكـام  
 

 ونحـن لنـا! فيجوز مخالفة األحاديث الصحيحة لفعلهـم! كالحجاج وغيره
  !سلف هبذه األمور



 
 

 
  
  
 
  
  

  

وكثير مـن أهـل ، إن الحجاج مختلف يف كفره عند السلف 
ومما تقرر ، ومن خرج عليه ظن كفره وظن توفر السالح معه! السنة ال يكفره

 أن مخالفة الصحابي لنـصوص الكتـاب والـسنة وعـدم العمـل :يف األصول
ونأخـذ بالكتـاب !  ال عبرة بمخالفته؛بالنص الشرعي بل ومخالفته لما يرويه

الطعن بالصحابة  مع عدم ،سنةوال
.  

 ،ومواقـع الخلـل! يهـبط عـىل شـواذ المـسائل وأنتم حالكم كحال مـن
 وفعل آحاد ، وتأتون لآلثار الضعيفة،وتتركون النصوص الصريحة الصحيحة

  !فحالكم كحال الذباب ال كالنحل! السلف ممن خالف النص
القتـال والفتنـة  وكـان، لقد اختلف الصحابة فيما بيـنهم 

 وخرج معاوية وعائشة ومن معهم عـىل أميـر المـؤمنين عـيل بـن أبـي ،بينهم
 فـدل عـىل جـواز الخـروج عـىل ، ظانين أهنم يريـدون تغييـر المنكـر،طالب

  !الحكام
 يف بيـان مـا حـصل مـع!  الـشهيد»الظـالل« صاحب ًاوقد أبىل بالء حسن

فـدل عـىل ! بفعلهـمونحـن نـستدل !  مع وقوعه يف اللمز ببعضهم،الصحابة
  ! وال إمجاع من الصحابة عىل ذلك،جواز الخروج

                                                 
 .للشوكاين» إرشاد الفحول«:  راجع)١(



 
 

 
  
  
 
    

إن ما وقع بين الصحابة  نا اهللا مـن َمَّ مـن فـتن قـد سـل
ــائهم ــوض يف دم ــزهم،الخ ــهم وال نلم ــوض يف أعراض ــواء يف ؛ وال نخ  س

  . أو غيره! »ظالل«
 لـيس مـن بـاب  أن مـا شـجر بـين الـصحابة :ومما ذكره أهل العلم

 ومل يكن معاوية ومن معه يريدون الخروج عىل عـيل بـل ،روج عىل األئمةالخ
 ومل يكـن معاويـة ،كانوا يريدون االقتصاص من قتلة عثمان وعدم إهدار دمه

 وما كانت عائشة تريد الـسلطة أو تريـد ،يريد الخروج عىل عيل ألخذ السلطة
ليس القتال  و، بل كانت تريد الصلح والدفاع عن دم عثمان،الخروج عىل عيل

 بـل ،بين الفئتين من الصحابة وقتال الفئة الباغية هي من سبيل فعل الخوارج
   . وقد أصلح اهللا بينهم،هي فتنة بينهم

 ونـاظرهم ابـن ، قتلوا عثمان وعيل وغيرهم؛والخوارج كانوا فرقة أخرى
 كما ذكر القاضي ابن العربي ؛ه الصحابة عن قول وفعل الخوارجِّنزُ ون،عباس

منهـاج الـسنة « وشـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة يف ،»لعواصم من القواصـما«يف 
عبـد  إلمـام المجـدد محمـد بـنوا ،»البداية والنهاية« وابن كثير يف ،»النبوية

  . وغيرهم،»رسالة الرد عىل الرافضة«يف الوهاب 
 وأن فعلهم من ،وإن لوثتك الفكرية يف جعل فعل الصحابة مبيح للخروج

   وهـي خارجيـة، فكـره»ظـالل«منتقـاة مـن !  قطبية هي لوثة؛فعل الخوارج
 



 
 

 
  
  
 
  
  

  

   !عصرية بنكهة جديدة
مـا رأيـك أن تـصبح !  يكفينا اليوم من نقاش متعب للبال

 ،حـذر منـاُت  وال،وتثنـي علينـا!  وتسكت عن ردودك علينا عـىل األقـل،معنا
 متون العقيدة سِّدرُ وت، ونتعاون فيما اتفقنا عليه،وتشاركنا يف أمورنا الدعوية

!  وندعمك ونكفيك المؤونةا مالياً عىل أن نخصص لك مغلف،السلفية والفقه
ويكـون  ،اً ونصنع لك مجهور،ونعمل لك حسابات عىل التواصل االجتماعي

 وكل منـا يـسير عـىل ،وهكذا نحل اإلشكال ونغلق ملف الخالف! الوالء لنا
  !خطه
 ولـسنا بحاجـة ،نة وأهلهـاُّ الحمـد هللا الـذي أعزنـا بالـس 

  ! لدعمكم المادي الممول من أعوانكم
 !والحمد هللا أننا أحرار ولسنا كالعبيد نعتق فيكون الـوالء لمـن أعتقنـا
  ! فنبيع والءنا الذي هو للكتاب والسنة لموافقة الحزب والفكر ومنهجكم

وألن يعيش طالب العلم بدعوته السنية عىل مـنهج الكتـاب والـسنة عـىل 
  م سلف األمة وهو عىل توسط وكفاف بالعيش خير له من أن يجنـد معكـمفه

 

                                                 
: خقـال النبـي : ا وغيرمهـ)١٥٠٤ (»صحيح مـسلم« و)٤٥٦ (»صحيح البخاري«يف  )١(
َالوال« َ لمن أعتقُءَ َ ْ َْ َ ِ«. 



 
 

 
  
  
 
    

  ! ويخصص له من مخصصاتكم
وألن يرتفع السني رتبة يف العلم وطلب العلم خير لـه مـن أخـذ رتبـة يف 

  .واهللا المستعان! حزبكم
  



 
 

 
  
  
 
  
  

  
  

د مـن تغييـر  فـال بـ؛منا لـك بـذلكَّ إذا قلنا بقولك وسـل
 ، أن تغيير المنكر يكون باليد واللـسان والقلـبخ وقد أخبر النبي ،المنكر

ًوقد أبلينا بـالء حـسن! وعليه يجوز اإلنكار العلني وتأليب الناس وهتييجهم  اً
  !وأنتم من المخذلين القاعدين! بيأيام الربيع العر
 خـالف  وخ إن اإلنكار العلني خالف ما جاء عـن النبـي

 بأن من أراد أن ينصح الحاكم خعن النبي صح  وكما ،فعل السلف الصالح
 وأسقط عنـه ، وهبذا يكون قد أدى الذي عليه،فال يبده عالنية وليأخذ بيده

  .واجب النصح واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 فـإن مل ، أن النصح يكون بمقابلـة الحـاكم ونـصحه:وقد ذكر أهل العلم

 فإن مل يستطع فيقابل ويراسل نوابه ومن ينـوب عنـه ،اسله مراسلةيستطع فير
  . ومن مل يستطع فعليه بالدعاء،إليصال النصح له

                                                 
ْمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يـستطع «: خقال : )٤٩(» صحيح مسلم«يف  )١( َ ُ ِْ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ِّ ُ ً ُ ْ َ ََ َ ْْ ِ َ َِ َ َ ُْ ْ َ

ِفبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ََ َ َ َْ َ ْ ْ ََ ْ ِ وذلك أضعف اإل؛ِ ْ ُ َ َْ َ َ ِ ِيامنَ َ«. 

 . أللباينلمحدث ال) ١٠٩٦ (» ومعها ظالل الجنة،السنة البن أبي عاصم« )٢(

  هل من منهج الـسلف نقـد الـوالة": »فتاوىالمجموع «يف كما  ؛ابن باز الشيخ سئل  )٣(
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  من فوق المنابر؟ وما منهج السلف يف نصح الوالة؟=   

كر ذلك عىل المنابر؛ ألن ذلـك يفـضي ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الوالة، وذ: ج
إىل الفوضى وعدم السمع والطاعة يف المعروف، ويفضي إىل الخوض الذي يـضر وال ينفـع، 

النصيحة فيما بيـنهم وبـين الـسلطان، والكتابـة إليـه، أو : ولكن الطريقة المتبعة عند السلف
  .االتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إىل الخير

 فينكر الزنا، وينكر الخمر، وينكر الربا من دون ذكـر مـن ؛المنكر بدون ذكر الفاعلأما إنكار 
ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غيـر أن يـذكر ، فعله، فذلك واجب؛ لعموم األدلة

   .ا وال غير حاكمً ال حاكم؛من فعلها
تكلـم عثمـان؟ أال : قال بعض الناس ألسـامة بـن زيـد  ولما وقعت الفتنة يف عهد عثمان

ً دون أن أفتتح أمرا ال ؛ إين أكلمه فيما بيني وبينه!إنكم ترون أين ال أكلمه إال أسمعكم؟: فقال
  .أحب أن أكون أول من افتتحه

ا عظمـت ًوأنكروا عىل عثمـان علنـ  ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر يف زمان عثمان
اره إىل اليوم، حتى حصلت الفتنـة بـين عـيل  الذي ال يزال الناس يف آث؛الفتنة والقتال والفساد

بأسباب   بأسباب ذلك، وقتل مجع كثير من الصحابة وغيرهمومعاوية، وقتل عثمان وعيل 
  .ا، حتى أبغض الكثيرون من الناس ويل أمرهم وقتلوهًاإلنكار العلني، وذكر العيوب علن

َمن أر«:  قالخ أن رسول اهللا :وقد روى عياض بن غنم األشعري ََ ٍاد أن ينصح لذي سـلطان ْ َ ْ ُ ِ ِ َ َ َْ َ ْ َ
ِفال يبده عالنية، ولكن يأخذ بيده فيخلوا به، فإن قبل منه فذاك، وإال كان قد أدى الذي عليه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ ُ ََ َ ُ ْ َ ََّ َّ َ ْ ْ ْ ُ َ ََ َ ًَ َْ َّ ِ َِ َ َُ َ َ َِ ِ ِ ْ َ ُْ«.  

وصـىل اهللا  ب، إنه سميع مجي؛نسأل اهللا العافية والسالمة لنا وإلخواننا المسلمين من كل شر
 ."وآله وصحبه وسلم عىل سيدنا محمد،



 
 

 
  
  
 
  
  

 ذكرنا كما- وإنكار المنكر باليد والخروج عىل الحاكم بالسيف منهي عنه 
ــد كفــره ووجــود الــسالح ومراعــاة المــصلحة،- اًســابق   وال يكــون إال عن

  .والمفسدة
 وليس وراء ذلك من ،بي عىل مجيع األحوال ال بد من وجودهواإلنكار القل

  ! ممن مل ينكر بقلبه؛اإليمان شيء
 فكم من !وفساد عظيم! ووباء كبير! بليتم به األمة فهو بلية عظيمةما وأما 

 وكـم وكـم !؟ وكـم قتيـل سـقط بفتـاويكم!؟دماء أريقت وأسيلت بسببكم
  !! وكم

ظر من خلف الشاشات ويقول والشر األعظم أن يجلس من هو مثلك فين
! للميـدان! وال يرسـل أوالده! بالخروج عىل الحكـام وهـو جـالس بالبيـت

 ممـن ؛الذين هم شر أنواع الخوارج! فأصبح حالك كحال الخوارج القعدية
 اًخوفـ! وهو أول من يجلـس يف بيتـه! يقول بالخروج ويزينه للعامة والدمهاء

  .واهللا المستعان! اً وتلونًاوجبن

                                                 
سـمعت عبـد اهللا بـن "): ٣٦٢ص (»مسائل اإلمام أمحد رواية أبي داود السجـستاين« يف )١(

قعد الخوارج هـم أخبـث الخـوارج، وقعـد الجهميـة هـم : محمد أبو محمد الضعيف قال
  ."األوقفة

= 

  



 
 

 
  
  
 
    

ُأفضل« : أن لقد جاء يف النص َ ْ ِ الجهادَ َ ِ َ كلمة حـق عنـد :ْ ْ ِ ٍِّ َ ُ َ َ
ٍسلطان جائر ِ َ ٍ َ ْ ُ« ،بـل ،الحق تقولون وأنتم ال! ونحن نقول الحق ونصدع به 

  !لباطل للطغاة وتقولون خالف الحقتزينون ا
والحمـد هللا أنـك ، إن الحديث الذي أشرت إليـه صـحيح 

  ! دل بالصحيح ال باآلثار الضعيفة لموافقة أفكارك ومنهجكاآلن تست
ومما بينه أهل العلم أن من يستطيع الوصول للحاكم الظـامل وأنكـر عليـه 

 كمـا جـاء ؛ وإذا قتله الحاكم فهو خير شـهيد، فهو من أعظم الجهاد؛)أمامه(
  .بالحديث

بتسكين - ون ُّويْحَّن كما بينه ال؛ يستفاد منه الظرفية المكانية»َدْنِع«ويف لفظ 
   !من مال ونحا عن الكتاب والسنة فأخطأليس ك ،- الحاء المهملة ال بفتحها

   وال تكـن، اذهب عند الحكـام وأنكـر أمـامهم:ونحن نقول لك ولغيرك
 

                                                                                                                                      
 قوم من الخوارج كانوا :لقعديةا": )١/٤٣٢ (»فتح الباري« يف قال الحافظ ابن حجر =   

 الـذين :القعديـة": )١/٤٥٩(، وقـال يف " بـل يزينونـه،يقولون بقولهم وال يـرون الخـروج
 . " وال يباشرون ذلك،يزينون الخروج عىل األئمة

 . أللباينلمحدث ا ل)١١٠٠(» صحيح الجامع« )١(

ِسيد الشهداء«: خ قال )٢( َ َُ ُّ ِّ َّ حمزة بن عبد المط:َ ُ ْْ ِ ْ َْ ُ َُ ٍلب، ورجـل قـام إلـى إمـام جـائر، َ ِ َِ ُ ٍَ َ َ َِ َِ ٌَ ُأمرهَفـِ َ َ َ 
ُونهاه ََ َ فقتله؛َ َ َ  . أللباينلمحدث ا ل)٣٧٤(» السلسلة الصحيحة«، »َ



 
 

 
  
  
 
  
  

  

 ، فعندها تكون من خير المجاهـدين؛فإن أنكرت وأديت ما عليك! كالقعدية
التـي تطلقوهنـا لـشيخوكم  ال كألقاب الـشهيد ،وإن قتلت فأنت من الشهداء

 فتطلقـون عليـه تلـك ، وال كألقاب من مات بمظاهرة أو اعتصام،ومنظريكم
   !األلقاب

أمام   تارة؛وقد رأينا التناقض من أمثالك ممن كان بوجهين ويقول بقولين
  ! وتارة أمام الجماهير بقول،الحاكم بقول

ــي ــد ض ــعَّ لق ــ! اًقت واس ــتنكر المنك ــى س ــأمر فمت ر وت
 وأنت تـرى الفـسق والفجـور المنتـشر بالـدول - !عىل كالمك- بالمعروف 

  !؟اإلسالمية
فواجب كل! ؟! ومن قال بعدم إنكار المنكرات أو إقرارها  

 

فـإن ، مسلم إصالح الناس وإرشادهم وإنكـار المنكـر وأمـرهم بـالمعروف
 وتأليـب  دون هتيـيج؛ منكـرات الحكـام:فعلت ذلك بـالعموم دخـل معهـم

  !وخروج عىل الحكام
  عـد الحكـام والعامـةُيخفى عليه ب والقاصي والداين والصغير والكبير ال

 

                                                 
ِإن شر الناس ذو الوجهين«: خ قال )١( ْ َ ْ َ ُ ِ َّ َّ َ َّ ٍ الذي يأتي هؤالء بوجه، وهؤالء بوجـه؛ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ َِ َِ َُ ُ ْ َ َّ، وبـوب »َّ

 ).اب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلكب: (عليه البخاري



 
 

 
  
  
 
    

  . واهللا المستعان،عن دين اهللا
عـدهم عـن ُ فسق العـوام وب:وإن ظلم الحكام وجورهم من أعظم أسبابه

ي اهللا عـىل هـذه األمـة ِّولُ فكيف يـ، واآلثار كما جاء يف األحاديث؛دين اهللا
  ! مثال الخلفاء وهي بعيدة عن الكتاب والسنةأ

ليـويل  ؛فعليك بإصالح الناس وتصفيتهم وتربيتهم عىل نصوص الوحيين
  !  فحكام الناس أعمالها،اهللا عليهم خيارهم واألصلح

 إقرار المنكرات عىل الحكام وتـسويغ :- كما نكرر القول- هذا وال يعني 
  .بل ينكر بالشروط السابقة! لك لهمذ

ُّستنَونحـن نـ!  جاء عن بعض السلف ممن أنكر عالنيـة 
  !بفعلهم

 ولو صح فـالعبرة ،كثر ما جاء عن اإلنكار العلني ال يصحأ 
 أن مخالفة الـصحابي وغيـره : ومما تقرر يف األصول،بتقديم الكتاب والسنة

  لنــصوص الكتــاب والــسنة وعــدم العمــل بــالنص الــشرعي بــل ومخالفتــه 
   ونأخـذ بالكتـاب والـسنة مـع عـدم الطعـن، ال عبـرة بمخالفتـه؛ا يرويـهلم

 

                                                 
ِولم ينقصوا المكيال والميزان إال أخذوا بالسنين، وشدة المئونـة، وجـور ...«: خ قال )١( ْ َ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ َ َْ ِّ َ َّْ َِّ ُ ُ ِ َ َ ُ َ َ

ْالسلطان عليهم ْ ُِّ َ َْ ِ  . أللباينلمحدث ا ل)١٠٦(» السلسلة الصحيحة«، »َ



 
 

 
  
  
 
  
  

  

  . بالصحابة 
نكروا أمام َأهم فعىل األقل ! وشتان بين فعل من تستدلون بفعله وأفعالكم

ــام ــدماء،الحك ــستبيحوا ال ــرية، ومل ي ــات س ــاس بتنظيم ــوا الن ــا هيج !  وم
 بـأفخم الفنـادق وما سافروا إىل البلدان الغربية وجلـسوا! واجتماعات خفية

 بتنظيـراهتم وفتـاويهم والعامـة تقتـل وتـذبح! وركبوا أحدث وسائل النقـل
فـشتان بيـنكم ! نكروا أمام الحاكم وبوجههَأهم بل  !ودعوهتم لهم بالخروج

 ولـو صـح ،غيـر صـحيح قـلُفكيف وبعـض مـا ن ،وبين من تستدلون بفعله
  .خفمخالف لهدي النبي 
ويجعلـون لنـا ، الحكام ألهنم يساعدوننادنا بعضَّ لقد أي 
 ونحن نسكت عـىل ضـاللهم ،ويدعموننا باألمور المادية! شيئا من الكراسي

  !من باب المصلحة والمفسدة
 يف النهـي عـنخ إن فعلكم هو عين مـا هنـى عنـه النبـي   

 

، سخط عليه وإن مل يعط منها ، فإن أعطي منها أطاعه؛مبايعة الحاكم للدنيا
  ! خرج عليهومن ثم 

  عـضوية يف النيابـة أو تـشكيل وزاري فإن أعطيت المنصب والكرسي أو
 

                                                 
 .)٢٨٨٦ (»صحيح البخاري« )١(



 
 

 
  
  
 
    

  !!هذا هو الضالل المبين!  وإال خرجت عليه،أطعته
 فبئـست ؛فإن مل تكن المبايعة لخدمة الكتاب والسنة وحقن دمـاء النـاس

  !البيعة
عـادة  أن : وغيـره»منهـاج الـسنة«وقد ذكر شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة يف 

   . واهللا المستعان! للدنيا وللسلطةالخروج عىل الحكام يكون
فقد مللت وتعبـت وعنـدي درس!  يكفينا اليوم نقاشات  

 

 ،لمجدد محمد بن عبد الوهابلشيخ ا ل»األصول الثالثة«يف العقيدة يف شرح 
  !!السند وشهادة معتمدةعىل يدي وسأعطي من يتخرج 
كما شـرحه أحفـاد ؛ح بشرح الكتاب الشرح الصحيح أنص 

! دون دس الـسم بالعـسلو!  وكما شرحه العلماء دون قـص ولـصق،الشيخ
 ، لنشر أفكارك ومنهجك أثنـاء الـدرس؛ بمعزل عن اآلخراًوأن ال تأخذ كالم

  ! عند وصولك لمعنى الطاغوتاًخصوص
  !!واللبيب من اإلشارة يفهم

  .والسالم عليكم
                                                 

 أن الخـروج : العادة المعروفة:وبالجملة": )٥/١٥٢(» منهاج السنة النبوية« يف  قال )١(
 ."عىل والة األمور يكون لطلب ما يف أيديهم من المال واإلمارة، وهذا قتال عىل الدنيا



 
 

 
  
  
 
  
  

  

  
  

 األحاديث التي ذكرت الخوارج هي عن فترة معينة وقـد 
 وقد ، فال تستطيع التحذير من الخروج والخوارج من هذه األحاديث،انتهت

  !كانوا يف فترة زمنية معينة وانقضت
 إن قولك بأن الخوارج المحذر منهم كانوا يف زمن عثمـان 
 وأن ما بعدهم من كان عىل فكرهم وهنجهـم ال يوصـف ،طوعيل وغيرهم فق
 وخـالف مـا ،خ وخالف أحاديـث النبـي ،غير صحيح! بأنه من الخوارج

  ! قرره أهل العلم يف كتب العقائد وشروحات األحاديث
َكلام خرج منهم قرن قطع«: وقد جاء يف الحديث أنه َِ ُِ ٌَ ْ ْ َُ ْ َ َ َّ ِ حتى يخـرج فـي ،ُ َ َُ ْ َ َّ

ُأعراضهم  َِ ِ ْ ُجالَّالدَ َّ« ،وليسوا فقـط ،فدل عىل وجود الخوارج يف كل عصر 
  !يف فترة زمنية محددة

 !؟؛ فلماذا تأخذ فكرهم وتنظر بقولهم أهنم قد انتهواًمنا لك جدالَّولو سل
  !فالعبرة بموافقة األقوال ال األبدان فقط

ــسيف ــون بال ــانوا يخرج ــذكورين ك ــوارج الم    إن الخ
 

                                                 
 . أللباينلمحدث ا ل)٢٤٥٥(» السلسلة الصحيحة« )١(



 
 

 
  
  
 
  

 فلـيس هـذا مـن ؛ما القول باللسان وهتييج الناس وإنكار المنكـر أ،والسالح
  !الخروج

أن الخروج يكون باألبدان واألقـوال : مما ذكره أهل العلم 
  !  وال يحصر بالخروج المادي بالسالح وغيره فقط،واللسان

ا ً علنـخالذي أنكر عىل النبي -  من ذي الخويصرة خفلما حذر النبي 
 فدل ، وأخبر عن الخوراج، منه ومن كان عىل شاكلته ومنهجه حذر- وبلسانه

  ! عىل أن الخروج باللسان مقدمة للخروج باألبدان
 ؛وقد حذر أهل العلم من الخوارج القعدية الذين هم شر أنواع الخـوارج

يف ًجالـسا ويهـيج الـدمهاء والعـوام ويظـل ! ممن يزين الخروج وال يقوم به
  !!بيته

                                                 
َيمرقـون «: ولهـذا قـال")١٧١ص(»  الباب المفتوحلقاء« يف قال الشيخ ابن عثيمين  )١( ُ ُ ْ َ

ِمن اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية ِ ِ َِّ َّ ََّ َُ ُ ْْ ُ َ َ َ ِ َ ْ  ؛ السهم إذا ضرب الرمية كالرصاصة ضربت الطيـر،»ِ
 حينمـا خ، وأولهم كـان يف عهـد الرسـول مرقت وخرجت، فهم هكذا وصفهم النبي 

هذه قسمة ما أريـد هبـا ": أو قال، "!اعدل يا محمد":  فقال له رجل؛ الغنيمةخم النبي َّقس
  .- !نعوذ باهللا-  "وجه اهللا

 وخروج بالسيف والقتال، واألول خروج بالقول،:  ألن الخروج نوعانوهذا خروج بالقول؛
  مقدمة للثـاين؛ ألن الـذين يخرجـون بالـسيف ال يخرجـون هكـذا فقـط يحملـون الـسالح 
= 

  



 
 

 
  
  
 
  
  

  

 هـم يقومـون بعمـل !؟اتـركهم وشـأهنم! ما لـك ولهـم 
فلماذا تحـذر ! وينكرون المنكرات ويهيجون العامة! دعوي وواجب شرعي

 وإن كـانوا عـىل شـر ، إن كانوا عىل خير فسينتـشر الخيـر؟منهم ومن أقوالهم
 وأنت مـا رأينـا منـك سـوى الـردود والتحـذير مـن ،فسيظهر للناس شرهم

نـسأل ! عىل الخيـر  للباطلاً فما كنت إال عون،رجمنهجنا وفكرنا وفكر الخوا
  !اهللا لك الهداية
 بل التحذير من خطر وفكر الخوارج والمنـاهج المنحرفـة 

 إذ أن شرهم عىل البالد والعباد معروف ألهل ؛واجب شرعي ومطلب دعوي
 وال يوجد كتاب من كتب العقيدة ألهل السنة والجماعـة إال ويحـذر ،العلم
 وما مناظرة ابن عبـاس للخـوارج ، واآلثار أمرت بقتالهم والرد عليهم،منهم

  ! إال من قبيل الرد عليهم وعىل أفكارهم المنحرفة
فيمـا معهم  وأن تتعاون ،وال يجوز السكوت عنهم بحجة العمل الدعوي

والعياذ - فهذا من الغش !  فيما اختلفتم فيهاً ويعذر بعضكم بعض، عليهماتفقت
  .- !باهللا

                                                                                                                                      
ًا وعـداء ًغـضُ أن يملئـوا قلـوب الـشعوب ب: وهـي، ال بد أن يقدموا مقـدمات!ويمشون=   

 ."ٍ وحينئذ يتهيأ األمر للخروج،هتمَوالِل



 
 

 
  
  
 
    

إال أننـا نقـول بجـواز !  نحـن ال نكفـر بـالكبيرة مـثلهم
  !الخروج ونزينه للناس
 ليس فقط عقيـدة الخـوارج منحـصرة بـالتكفير لمرتكـب 

 وتكفيـر ، الخـروج عـىل الحكـام: منهـا، بل عقائدهم أكثر من ذلك،الكبيرة
 ،صالةيـرى بـأن تقـضي الحـائض الـكان  - اًقديم-  وبعضهم ،المجتمعات

كما ذكـر !  فهم دركات؛ وغيرها من الضالالت،وبعضهم ينكر بعض السور
  . وغيره»مقاالت اإلسالميين«أبي حسن األشعري يف 
 ما رأيك أن نجهز لك تأشيرة للخارج وهتـاجر مـن هـذا 
 عىل ؛ وتخرج وتنظر،ونؤمن لك السكن والدعم المادي! البالد ألهنا دار كفر

!  وهتـيج العامـة والـدمهاء، وتنكـر المنكـر، وتنـشر أفكـارك،أن تنضم معنا
 ،وال تتأثر!  وهكذ تكون قد محيت نفسك؟!وتساعد الثورات والربيع العربي

  !وقد تأخذ الجنسية من بالد الغرب
؛ إن وصف البالد بأهنا دار كفر أو دار حـرب أو دار إسـالم 

 تغلـب أهـل إذا و،يغلب عىل البلد وما يحكـم فيهـايكون بغالب سكاهنا وما 
  . كما بين ذلك أهل العلم؛الكفر وحكموا هبا

 زال ومـا! فال يجوز وصف البالد اإلسالمية بأهنا دار كفـر ويهـاجر منهـا
   مـع،فيها الشعائر اإلسالمية وغيرها من المظـاهر  ويظهر،فيها أهل اإلسالم

 



 
 

 
  
  
 
  
  

  

سق والظلـم وتحكـيم القـوانين إقرارنا بوجود المعاصي والمحرمـات والفـ
ا ًوال نــصف الــبالد حكامــ! إال أهنــا ال تخــرج عــن دار اإلســالم! الوضــعية

  !ومحكومين بالكفر
وتتـراءى ! والعجيب أنك تريد السفر لبالد الكفر وتعيش بين ظهـرانيهم

حتى تقول بفكرك وتشحن الناس بتكفيـر ! وتأخذ جنسيتهم! نارك مع نارهم
  !بالدهم

  ! ونعوذ باهللا من شر هذا الفكر،من التناقض والخذالننعوذ باهللا 
للـذهاب مـع بعـض !  أنا منـشغل اليـوم برحلـة كـشافة

 اً نعلمهم من خاللـه دروسـ،الشباب الصغار والمراهقين لعمل مخيم دعوي
 وندرب الـشباب عـىل ،ونبث من خاللها منهجنا وأفكارنا! يف العقيدة والفقه

 فحبذا لو تشاركنا دون أن! فريق الواحد والصبر عىل المشاقالتعاون بروح ال
  ونؤمن لـك! ترد وتنكر ما تراه من أخطاءدون أن  و،تبين أدلة الكتاب والسنة

 

                                                 
وكون األرض دار كفر ودار "): ١٨/٢٨٢(» مجموع الفتاوى« يف  قال شيخ اإلسالم )١(

 فكـل ، بل هي صـفة عارضـة بحـسب سـكاهنا، ليست صفة الزمة لها؛إيمان أو دار فاسقين
 وكـل أرض سـكاهنا ،تقـون هـي دار أوليـاء اهللا يف ذلـك الوقـتأرض سكاهنا المؤمنون الم

 وكل أرض سـكاهنا الفـساق فهـي دار فـسوق يف ذلـك ،الكفار فهي دار كفر يف ذلك الوقت
  ." فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم،الوقت



 
 

 
  
  
 
    

 وتكـون لـك سـياحة تخـرج هبـا مـن ضـغوطات طلـب العلـم ،وجبة غداء
 فـنجمعهم ، وتـوزع الجـوائز علـيهم،وتسأل األسـئلة للـشباب! والتدريس

وسـيتخلل الرحلـة زيـارة ! احد حر يف تبني منهجه وفكـرهوكل و! ونكتلهم
  !بعض الدعاة والدكاترة ممن يخالفونا يف بعض العقائد إال أهنم عىل منهجنا

وألن  ، أعتذر عن الذهاب ومشاركتك يف رحلتك الدعويـة
 ،وأسبح بأنفاس كتب أهـل الـسنة والجماعـة! أصعد جبال المسائل العملية

 ؛ وأدعو إىل اهللا عىل علم وأعمل به،ق الدعوة للكتاب والسنةوأصبر عىل مشا
أحب إيل من أخرج برحلة يخرج هبا المعتزيل مع األشعري مـع الـصويف مـع 

  ! تربية التصفية ووتكثير العدد دون بحجة التكتيل ! الرافضي مع غيره
ليـست عـىل مـنهج الـسلف ! فمهما كثرتم من أعـداد وكتلـتم مـن كتـل

ومـن جـرب مثـل تجـربتكم ! دكم هذا التجميع والتحزيـب لن يفي؛الصالح
  ! عرف مثل معرفتكم
  .والسالم عليكم



 
 

 
  
  
 
  
  

  

  
  

ا حـول مـسألة الحاكميـة والخـروج ً لقـد تناقـشنا كثيـر
 ونحن نتحاور ونشغل وقتنـا وإخواننـا يف ،والتكفير ومسائل اإليمان وغيرها

 واألصل الذهاب للجهاد معهم تحت أي ،لون ويذبحونالبلدان األخرى يقت
  .بشتى الوسائل  والوقوف معهم،راية كانت وتحت أي فكر

  ! تجلس يف بيتك وتنظر باألدلة،ًما وجدناك إال متخاذالأنت و
الجهـاد : ومنـه، الجهاد عبادة عظيمة وذروة سنام اإلسالم 
 : ومنـه، جهـاد الـدفع: ومنـه، والجهاد بالحجة والبرهـان،بالسيف والسنان

  .جهاد الطلب
 هنـى خ والنبـي ، أن تكون الراية ظاهرة وواضحة:ومن شروط الجهاد

 وال يكون كل فـصيل ، ليست واضحة المعامل،عن الجهاد تحت راية عمية
  ! ويكون المجاهد يف حيص بيص!يحارب اآلخر ويهامجه
ت وتـذهب ألي  أنت عليك أن تركب وسائل المواصـال

  !وتكون تحت أي راية!  وهناك تتضح لك المعامل! فيها جهادبالد
                                                 

َومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصب...«: خ قال )١( َ َ ُ ْ ْ َِ ٍ ِ ٍَ ْ َ ََّ ِّ َ ََ َ ََ ُة أو يـدعو إلـى عـصبة أو ينـصر َ ُ ْ َ َ ُ ْْ َْ ََ ٍَ ٍَ َ ِ
َعصبة فقتل ِ ُ ًَ َ َ ٌ فقتلة جاهلية؛َ ٌَّ ِ ِ َِ َْ  .)١٨٤٨(مسلم ، أخرجه »..َ



 
 

 
  
  
 
    

والذهاب دون دراسة ودراية ومعرفـة ! إن كالمك متناقض 
د ويـشترط يف الجهـا!  تخـبط؛من تقاتل ومع من تقاتل وتحت أي لواء تقاتل

  .شروط ذكرها أهل العلم يف كتبهم
تسلل وتذهب ألي بالد دون ضـوابط أما أن تركب سيارتك وتذهب أو ت

  . فهذا مخالف للكتاب والسنة؛وشروط
والتـضييق فيـه مخـالف  ، الجهـاد مفتـوح لمـن يرغـب
  !للنصوص الشرعية
ويل األمــر أمــر  اشــتراط : ممــا بينتــه النــصوص واآلثــار

 ،ن الوالـدينبـد مـن إذ  وال،ة يقاتل من ورائهَّنُ وأن اإلمام ج،للجهاد
   .وغيرها من الشروط

                                                 
ُوإذا استنفرتم، فانفروا...«: خ قال )١( ْ ِْ ِْ َ ُ ْ ُ َْ َ مـسلم و، ) وغيـره١٨٣٤(البخـاري ، أخرجـه »..ِ
 .»مجموع الفتاوى« و»المغني«: ، وانظر) وغيره١٣٥٣(

ٌإنام اإلمام جنة...«: خل  قا)٢( َّ ُ ُ َ ِ َ َّ ِ يقاتل من ورائه،ِ ِ َِ َ ْ ُ َ َ ِ ويتقى به،ُ ِ َ َّ ُ ، )٢٩٥٧(البخاري ، أخرجه »..َ
  ).١٨٤١(مسلم و
:  فاسـتأذنه يف الجهـاد، فقـال؛خجاء رجـل إىل النبـي : لا ق عبد اهللا بن عمرو عن )٣(
، ومـسلم )٣٠٠٤(البخـاري أخرجـه  ،»ْدِاهـَجَ فَامِيهِفـَف«: نعـم، قـال: ، قال»؟َاكَِدالَ وٌّيَحَأ«
)٢٥٤٩.( 



 
 

 
  
  
 
  
  

  

وال ، وال يحكمـون بمـا أنـزل اهللا، إن الحكام اليوم طغاة 
  ! لكفرهم؛عبرة بإذهنم

عـدم  َّبينـت لـك و،ا عىل هذه المسألةً ذكرت لك الرد سابق
 ،بد من وجود الشروط وانتفـاء الموانـع الأنه  و، عىل اإلطالقتكفير الحكام

  .مسألة الحكم بغير ما أنزل اهللاَّفصلت لك و
 ، فال عجب من كـون الفـرع غيـر منـضبط؛وإذا كان األصل عندك هكذا

  !واهللا المستعان
وترضى لمـا يحـصل إلخوانـك ،ا أنت من المخذلينً إذ 

  !  وهذا يدل عىل فساد قولك،المسلمين
لقد ألزمتني بكالم ليس بالزم !  

ــ ــضعفين دعاء هللا وال ــسلمين المست ــن الم ــرج ع ــأن يف ــد ،ب  وأن يؤي
  . وأقل أنواع النصرة، واجب شرعي؛المسلمين الذين يقاتلون بحق

  . كل حسب قدرته؛والجهاد يكون بالنفس والمال واللسان
                                                 

ٌثم إنها تخلف من بعدهم خلوف...«: خقال )١( ُ ْ َُ ُْ ِ ِ ِْ َْ ُ َ َّ ِ َّ َ يقولون ما ال يفعلـون، ويفعلـون مـا ال ؛ُ ََ ََ َ َُ ُ َُ َ َْ َْ َ َُ
ْيؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلـسانه فهـو مـؤ ْ ُْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ََ ُ َ َ ْ َ ٌ َ ُ َ َ ُْ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ ْمن، ومـن جاهـدهم ُ َُ َ َ ْ َ ٌَ ِ

ٍبقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اإليامن حبة خردل َ َ َ َ َ َ َ ٌ َْ َ ْ َُ ُْ ََّ ِ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْْ ُ َ ِ  ).٥٠(، أخرجه مسلم »ِ



 
 

 
  
  
 
    

 وأنـت ،والعجب أنك هتيج النـاس وتقـول لهـم بالجهـاد دون ضـوابط
  كـان عـىل شـاكلتكخوانك ومنتجلس يف بيتك وال تخرج أنت وأوالدك وإ

  .واهللا المستعان! كذلك
وسـاهم بالتعبئـة! اشـحن العـوام!  وأنت ماذا يـضرك؟، 

، وصـالحة ونيتهم طيبة!  وكل يبعث عىل نيته!ج العوام ودغدغ عواطفهمِّوهي
  .واهللا يتقبل منهم
اًبـد أن يكـون منـضبط  إن الدعوة إىل الجهـاد الـشرعي ال 

 ولــيس بــالعواطف الجياشــة والمــشاعر الــصادقة غيــر ،بــضوابط وشــروط
 ونـسأل اهللا أن ،ولسنا ندخل بنيات الناس التـي ال يعلمهـا إال اهللا! المنضبطة

  .يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم
ا ً مـا كـان موافقـ:فالعمل المقبول! وال يلزم من صدق النية صحة العمل

  .لكريما لوجهه اً خالص،للكتاب والسنة
 أنا منشغل اليوم بعمل دعوي مع بعـض الـشباب لعمـل 

 مع بعض الفعاليات ،مسرحية تمثيلية يف نصرة األقصى يف المسرح اإلسالمي
فحبذا لـو تـشاركنا  ،وشيء من األناشيد اإلسالمية والدبكات الشعبية! الفنية

  !لنصرة القضية الفلسطينية



 
 

 
  
  
 
  
  

  

تك يف األمــسية الفنيــة والمــسرحية  أعتــذر عــن مــشارك
ل وأكذب عـىل نفـسي ِّمثُوألن أمتثل بالكتاب والسنة خير يل من أ! اإلسالمية

! والـرقص فال يجتمع الكتاب والسنة مع الغناء والموسيقى! وأرقص وأغني
  !سواء صبغت بصبغة إسالمية أو حزبية
¥ ¦ § ¨ © ª » ( ؛والنصر الحقيقـي بنـصر الـوحيين

 ، واتباع النصوص الشرعية أول النصر وأساسه،]٧:مدحم[)¬ ® ¯
لن يصلح هذه األمة يف آخرها إال كما صـلح " :وكما قال اإلمام مالك وغيره

  .وعليه التكالن ،واهللا المستعان، "أولها
  

                                                 
 . للشيخ األلباين »تحريم آالت الطرب«كتاب :  راجع)١(



 
 

 
  
  
 
  

  
  

وهتـتم هبـا  ! هذه المـسائلاً كثيرد تردك أالحظ عليك أن
مـن علمـاء !  من األمناًمغرر! ًوما أراك إال مبرطال! ها قضية مفصليةوتجعل

  !السالطين وبالطهم
 ،َّ الـذين يحملـون هـم الـشعوب؛واألصل أن تكون مثـل علمـاء األمـة

 ويقومـون بتهيـيج العـوام ، واليخافون، ويصدعون بالحق،ويفقهون الواقع
ي من الكتاب وأنت وشيوخك تنشرون العلم الشرع! وزيادة محاس الجماهير

  !والسنة ونسيتم فقه الواقع
  مـن علمـاء الـسوء الـذين يزينـون اًحذر أهل العلم كثيـر 

من البطانة السيئة  - ًأيضا- وحذروا  ،الباطل ويفتون هبواهم وهوى السالطين
  وحـذروا  !الـشرعيةتقدم النـصيحة  وتخون المشورة وال! التي تنصح بالشر

  ! األحاديث ويكذب ليرضي هبا السلطانمن حال من يضع  - ًأيضا- 
 والـسمع ، ومنـع المظـاهرات، وعدم الخـروج،وإن القول بعدم التكفير

  ! ليس من سبيل البرطلة؛والطاعة بالمعروف
                                                 

وال يـشير عـىل ويل " :)٦٤٤- ٢٨/٦٤٣(» مجموع الفتـاوى« يف قال شيخ اإلسالم  )١(
   إال؛مر المسلمين بما فيه إظهار شعائرهم يف بالد اإلسالم أو تقوية أمرهم بوجه من الوجـوهأ
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م الذي يحذر مـن الخـروج ويـأمر بالـسمع والطاعـة بـالمعروف ِوالعال
! أو حزبية وال ألجندات سياسية ،لهواه  ال يقول،وغيرها من المسائل المهمة

   .بل يتكلم بنصوص الكتاب والسنة بفهم سلف األمة
!  ولو خالفوا رأي العامة والجماهير المـشحونة؛وهؤالء هم علماء األمة

 ابن حنبل وابن تيميـة وابـن القـيم : كأمثال؛كالعلماء المتقدمين والمتأخرين
  . وغيرهم ممن سار عىل هنجهم،وابن باز وابن عثيمين واأللباين

معلومــة ومكــشوفة ! اًامــاتكم المغلفــة المعلبــة المجهــزة مــسبقوإن اهت
  !للقاصي والداين

                                                                                                                                      
 أن يكونوا : مثل، أو رجل له غرض فاسد،رجل منافق يظهر اإلسالم وهو منهم يف الباطن=   

 ال يعـرف الـسياسة ، أو رجـل جاهـل يف غايـة الجهـل،برطلوه ودخلوا عليه برغبة أو رهبـة
ا ًلهية التي تنصر سلطان المسلمين عىل أعدائه وأعداء الدين؛ وإال فمن كان عارفـالشرعية اإل

 أشار عليه بما يوجـب نـصره وثباتـه وتأييـده واجتمـاع قلـوب المـسلمين عليـه ؛ا لهًناصح
  . ومحبتهم له ودعاء الناس له يف مشارق األرض ومغارهبا

  . - تعاىل-  وإذالل أعداء اهللا ، وإظهار كلمة اهللا،ين اهللاِإنما يكون بإعزاز د وهذا كله
 وفـتح ، وأيـدهم،وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين وصالح الدين ثم العادل؛ كيف مكنهم اهللا

  .  وأذل لهم األعداء؛ لما قاموا من ذلك بما قاموا به،لهم البالد
  .  وكبته،- تعاىل-  كيف أذله اهللا ؛وليعتبر بسيرة من واىل النصارى

 ."- وهللا الحمد- اجين إليهم وليس المسلمون محت



 
 

 
  
  
 
    

 ما ذكرت من العلماء حـضرنا دروسـهم وتعلمنـا مـنهم 
!  مع أننا نخالفهم يف بعض المـسائل واآلراء،وتتلمذنا عىل أشرطتهم وكتبهم

 ال  والعـصمة لنـصوص الـوحيين،خفكل يؤخذ من قوله ويـرد إال النبـي 
  !ألقوال العلماء
  ليست العبرة أن تـذكر أنـك درسـت عـىل الـشيخ الفـالين

مجلـس  فقد اعتزل واصل بـن عطـاء! وأنت تخالف منهجه وفكره وعقيدته
  !  يف االعتزالاً وأصبح رأس،- التابعي الجليل- الحسن البصري 

سنة والعبرة بالسير عىل خطى أهل العلم وطريقهم يف تعظيم الكتـاب والـ
  .وفهمهما عىل فهم السلف الصالح

 كـالخالف يف ؛ فخالف بما فيه يستساغ الخالف؛وأما مخالفتك ألي عامل
  .الفروع ال يف أصول عقيدهتم
 لكـن ،خ وكل يؤخذ من قوله ويرد إال النبي ،وال ندعي العصمة ألحد

التدليس عىل العامة بأنك قرأت ودرست يف فترة ما عـىل مـشايخ أهـل الـسنة 
 وخرجت بفكر جديـد مجـع بـين الحزبيـة ،تخالف عقيدهتم ومنهجهموأنت 

والـشيخ بـريء مـن منهجـك !  أنـا شـيخي فـالن وفـالن: وتقول،والسلفية
 ومل يدع المشايخ لحزبية وال شـللية وال الـدخول بـدهاليز التكتيـل ،وفكرك
  !الحزبي



 
 

 
  
  
 
  
  

  

 أنت لماذا تنكر عىل غيرك وكأنك حصرت الـسلفية بـك 
والـسلفية الجهاديـة والتبليغيـة !  فنحن نرى السلفية التقليديـة!؟خكوبشيو

وغيرها من االتجاهات الفكريـة ! والسلفية اإلخوانية أمثالنا! واإلسكندرانية
 ، وأن تقطف من كل بستان زهرة،وأنت عليك أن تختار ما تحب! والمنهجية

ة تثبـت  وأنت أصولك سلفي،وتخرج بباقة تحمل من مجيع األفكار والمناهج
  ! األسماء والصفات وغيرها والباقي يستساغ فيها الخالف

  ! فلماذا كل هذا الرد والتحذير والمخالفة
 ــددة ــلفيات متع ــدة ال س ــسلفية واح ــذه ! إن ال وإن ه

 ومـا جـاءت إال مـن ،التقسيمات تقسيمات باطلة ما أنزل اهللا هبا من سـلطان
 ينظـرون بعقـولهم ويحللـون  ممـن؛أهل اإلعـالم والمستـشرقين وغيـرهم

  ! وهم ال يحسنون الوضوء،بفهمهم
 اً وجعـل منهجـك قـسم، موافقتـك للتقـسيم:ومما يزيد الطين بلـة هـو

والحق واحـد أبلـج والباطـل ! وتسويغك لهذا االفتراق واالختالف! اًجديد
  !متعدد لجلج

لقد رأينا ممن يقول بقولك يف المسائل التي تتكلم عنهـا  
 بـل ويقـول! ويخرجك من دائرة أهل السنة والجماعة! ويبدعك ويجرحك

  !ويصدر الفتاوى ضدك ويحذر منك! أنك سروري مثلنا



 
 

 
  
  
 
    

 نفـسكم أنكـم عـىل المـنهج الـسلفيأفإذا كنتم أنتم الذين تقولـون عـن 
  !الصحيح وجدنا بينكم التفكك والتبديع وغيرها

 ونسأل اهللا لهـم ، لهمغفر اهللا- ! إن غالة الجرح والتجريح 
ومع معصيتهم هللا يف جرحهم ألهل الـسنة ممـن !  إخواننا بغوا علينا- الهداية

 مـع ردنـا ، ونطيـع اهللا فـيهم،إال أننا ال نعـصي اهللا فـيهم! كانت أصوله سنية
وأن ســيفهم موجــه !  وبيــان أخطــائهم وســوء طــريقتهم،ومناصــحتنا لهــم

 وأن جرحهم غيـر ،يس بمجرح وأن جرحهم لمن ل،إلخواهنم من أهل السنة
 وأن جرحهم لمن وقع من أهل السنة بزلـة أو زلتـين وكانـت أصـوله ،مفسر

مـع عـدم تبديعـه  ، فإنـه يغتفـر مـا وقـع بـه مـن زالت؛ومنهجه سني سلفي
  .ومناصحته والرد عليه برفق ولين وحجة وبرهان

هموا ف! عىل زعمهم أما إلزامهم بلوازم ما قالوا هبا وتبديعهم بأقوال ثقات
 ، ونسبوه له وهو يتبـرأ منـهًا فبنوا عليه قوالً مغلوطاًفهم! من كالم شخص ما
  .طريقة علماء السلف وعلماء الجرح والتعديلوخالف فهذا خالف السنة 

 وأن يبـدع مـن بدعـه الـشيخ الفـالين وإن مل ،وكذلك عقد الوالء والبراء
 ،ذا غلو وإفراطفه!  ويتسلسل مسلسل التبديع والتجريح،تبدعه فأنت مبتدع

  . واهللا المستعان،قطع للطريق وطعن بخاصرة الدعوة السلفية وهو
  والـرد عـىل! أما التحذير من العقائد الباطلة والمناهج الفاسدة والكاسدة

 



 
 

 
  
  
 
  
  

  

ال عليه علماء السلف ز  كان وما، فهو واجب شرعي سني؛أهل الزيغ والبدع
 ؛لتجـريح والتبـديعهذا الرد والتجريح لمن هـو مـستحق ل، ومن أهل السنة

  !لمن كانت أصوله مخالفة لمنهج السلف الصالح
أن يرجعهم لعهدهم وعقلهـم  و،إخواننا البغاة الغالةوندعو اهللا أن يهدي 

  .ومنهجهم
أصلح غيـرك ممـن يبـدعك ؛ قبل أن ترد علينا وتصلحنا 

  !ويخرجك من أهل السنة والجماعة
 ان عـوار مـنهجكم هـو أسـاس الـردبل الرد عليكم وبيـ، 

وكذلك الرد عىل أهل الجرح والتجريح يف غلوهم وإلزامهم بالباطل ال يقـل 
  !  مع عدم تبديعنا لهم وعدم الغلو هبم،خطورة عن منهجكم

وال ! وال تـدنيس!  وال تلبـيس! دون تدليس؛عىل قدر الخطأيكون والرد 
  !المين، وال عدوان إال عىل الظواهللا المستعان! تقديس

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  

  
  منتصر بيربس .م ✍

   األردن-عمان      
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