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  أھلھا�من�شاھد�وشھد

أّما القطبيون... فقد قام منهجهم <قال الصاوي: 
ابتداًء على بلورة قضية التشريع وبيان صلتها بأصل الدين 
أن الخلل الذي يغشى أنظمة الحكم في مجتمعاتنا 

  .اإلسالم وهادم ألصل التوحيد.المعاصرة ناقض لعقد 
ومعلوم أّن الكتب التي تمّثل هذا االتجاه وتعّبر عن 

قطب رحمه اهللا في مجال  منهجه هي كتب األستاذ سّيد
ألستاذ لالدعوة والمخاطبة العاّمة، وكتاب حّد اإلسالم 

  .>المجيد الشاذلي في مجال التأصيل والتنظير.. عبد
اب والجماعات [مدى شرعية االنتماء إلى األحز 

  )].١٧١اإلسالمية (ص 

��القطبية
 فاعرفوھا�الفتنة�ھي
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نا ويرضى، اللهّم صّل على احلمد هللا محًدا كثريًا طّيًبا مبارًكا فيه كما حيّب ربّ 
 محيد جميد. كإبراهيم إنّ  حمّمد، كما صّليت على إبراهيم وعلى آل  حمّمد وعلى آل

  وبعد:
وهللا  ـ شّرق وغّرب >القطبية هي الفتنة فاعرفوها<فإنّه َلّما صدر كتايب: 

عليه ، فأقبلوا فوصل إىل كثري من العاّمة واخلاّصة من أهل العلم وطلبته ـ واملّنة احلمد
حىت نفد ما طُِبَع منه، فأشار علّي بعض إخواين  ـ القتناعهم بإفادته ـ قراءة وتوزيًعا

وأحّبيت بإعادة طبعه مرّة أخرى، ليعّم النفع به، فأجبتهم إىل طلبهم، فحّررت 
ية نقية إن شاء  ـ عباراته، زائًدا يف ماّدته العلمية، ليخرج للناس مرّة أخرى يف صورة 

  .ـ اهللا تعاىل
هذا وال يفوتين أن أشكر كّل من نصح يل حني أهدى إّيل مالحظاته على ما  

  كتبت، فله مّين الشكر والثناء والدعاء الصاحل يف ظهر الغيب.
ن أراد الزيادة يف معرفة هذه اجلماعة مَ أن أزف البشرى لِ  ـ باملناسبة ـ وأوّد هنا

ؤّلفات لبعض العلماء املبعض  ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ صدر قريًباسيأكثر فأكثر، بأنّه 
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والفضالء والفاضالت، واليت تبني مناهج وأفكار تلك اجلماعة، مناقشة إيّاها 
  باحلّجة والربهان.

  اللهّم أرنا احلّق حقًّا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطًال وارزقنا اجتنابه.
  د املرسلني.وآخر دعوانا أن احلمد هللا رّب العاملني، والصالة والسالم على سيّ 

  ّمت الفراغ من مراجعته وكتابة مقّدمته
 ه١٤١٥يوم السبت غرة شهر ذي القعدة من عام 

  املؤّلف:
  أبو إبراهيم ابن سلطان العدناين
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اليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم  :احلمد هللا القائل يف كتابه

  ].٦[املائدة، آية:  اِإلْسَالَم ِديًنانِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم 
نَـُهْم ثُمَّ َال والقائل:  ٍ◌ُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ َفَال َورَبَِّك َال يـُْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ

  ].٦٥[النساء، آية:  َيِجُدوا ِفي أَنُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما
 ينَ ذِ الَّ وَ  ارِ نصَ األَ وَ  ينَ رِ اجِ هَ المُ  نَ مِ  ونَ لُ وَّ األَ  ونَ قُ ابِ السَّ وَ : أيًضا والقائل

ا هَ تَـ حْ ي تَ رِ جْ تَ  اتٍ نَّ جَ  مْ هُ لَ  دَّ عَ أَ وَ  هُ نْ وا عَ ضُ رَ وَ  مْ هُ نْـ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  انٍ سَ حْ إِ م بِ وهُ عُ بَـ اتـَّ 
  ].١٠٠[التوبة، آية:  يمُ ظِ العَ  زُ وْ الفَ  كَ لِ ًدا ذَ بَ ا أَ يهَ فِ  ينَ دِ الِ خَ  ارُ هَ نْـ األَ 

تـَرَْكُتُكْم <اهللا القائل:  عبد والصالة والسالم على خليله ومصطفاه حمّمد بن
َها ِإالَّ َهاِلٌك... أمحد يف مسنده  .>َعَلى البَـْيَضاِء، لَْيِلَها َكنَـَهارَِها، َال َيزِيُغ َعنـْ

. البخاري >َمْن َعِمَل َعَمًال لَْيَس َعَلْيِه َأْمُرنَا فـَُهَو َردٌّ <)، والقائل أيًضا: ٤/١٢٦(
)٨/١٥٦.(  

ُأوِصيُكْم بِتَـْقَوى اِهللا، <: وعلى آله وصحبه الذين قال هلم الرسول الكرمي 
بعدي َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة، َوِإْن َكاَن َعْبًدا َحَبِشيًّا، فَِإنَُّه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم يـََرى 

َعَلْيُكْم ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة الُخلَ  َها اْخِتَالفًا َكِثيًرا، فـَ َفاِء الرَّاِشِديَن الَمْهِديِّيَن، َوَعضُّوا َعَليـْ
ُكلَّ ِبْدَعٍة ِإنَّ  ُكلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة، و   بِالنـََّواِجِذ، َوِإيَّاُكْم َوُمْحَدثَاُت األُُموِر، فَِإنَّ 
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  ).٤/١٢٦. أمحد يف املسند (>َضالََلةٌ 
ة لَّ مِ  الَّ إِ  ارِ ي النَّ ا فِ هَ لُّ ، كُ ةً لَّ مِ  ينَ عِ بْ سَ وَ  ثٍ الَ ى ثَ لَ ي عَ تِ مَّ أُ  قُ رِ تَ فْ تَـ وَ <والقائل: 

احلاكم  >  يابِ حَ صْ أَ وَ  مَ وْ اليَـ  هِ يْ لَ ا عَ نَ ا أَ ؟ قال: مَ   ، فقيل له: ما الواحدةةدَ احِ وَ 
  وبعد: .)١()١٢٩ ـ ١/١٢٨(

اجلماعات < بفإنّه قد كثر الكالم يف هذه األيام حول ما يسّمى 
؛ الختالف قادح، ومادح : فيها إىل قسمنيالبية املتكّلمني، وانقسم غ>اإلسالمية

غايات النقد، ولذا أحببت أن أتكّلم حول مجاعتني منها، ألبّني ما أعتقد أنّه 
الصواب، وألبّني بعض اإلشكاالت اليت يستشكلها بعض اإلخوة الفضالء، 
وألجيب على بعض التساؤالت اليت تدور يف أذهان كثري من الشباب، رابطًا الفروع 

  منها تلك اجلماعات، فأقول وباهللا التوفيق:ل اليت تنطلق باألصو 

Z†îè·  
دعوة احلّق هي الدعوة البأّن  ـ وّفقين اهللا وإيّاك لكّل خري  ـ اعلم أخي

املتمّسكة بالكتاب والسّنة على فهم السلف الصاحل، وأّن أّي دعوة تركت شيًئا ممّا 
  ا تركت من ذلك.سبق فهي دعوة منحرفة عن طريق احلّق والصواب بقدر م

ZČÕ§a@ñìÇ†Ûaë@òÜbjÛa@paìÇ†Ûa@´i@ÖëŠÐÛa  
رى عي التمّسك بالكتاب والسّنة، فيا تُ بأّن كّل الدعوات تدَّ  ـ  أيًضا ـ واعلم
  ؟ ق بني هذه الدعوات والدعوة احلقّ ما هي الفرو 

  الفروق كثيرة جدًّا، أهّمها:
                                   

  .)٢٠٤، ٢٠٣()، رقم احلديث: ٣٦٧ ـ ١/٣٥٦انظر سلسلة األحاديث الصحيحة ( )١(
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ة على فهم السلف : أّن الدعوة احلّق هي املتمّسكة بالكتاب والسنّ أّوالً 
  الصاحل.

عي هو أو وقد يدَّ  ـ ن أنشأهاأّما الدعوات األخرى، فهي متمّسكة بفهم مَ 
ا بذلك تتمسّ  ّ فاجلهمية متمّسكة بفهم اجلعد  ـ ك بالكتاب والسّنةتّدعي لنفسها أ

  صفوان. درهم، وجهم بن بن
والتبليغية  ،)١(احلسن األشعري  واألشعرية متمّسكة بفهم أئّمتهم املنتسبني أليب

متمّسكة  ـ  ومنها القطبية  ـ متمّسكة بفهم مؤّسسها حمّمد إلياس، واإلخوانية بفصائلها
  وغريهم. >اهلضييب<و >قطب  سّيد<و >حسن البّنا<بفهم مؤّسسها 

ا يأخذون علمهم عن أئّمة الدعوة السلفية يف  ثانًيا : أّن الدعوة احلّق أصحا
جيًال بعد   ـ ء منهم، ويقرأون للمّيت منهمكّل عصر، ويتتلمذون على أيدي األحيا

م أعداء ألئّمة السلف، األحياء  ـ جيل ّ خبالف أصحاب الدعوات الباطلة؛ فإ
َّ منهم واألموات، بل هم خلف كّل خمالف ألولئك، وإن ادَّ  م مّتبعون عوا ظاهًرا بأ

  هلم.

ا أصحاب الدعوة احلّق يهتّمون بالكتب السلفية، وذلك بقراء: ثالثًا
 خبالف أصحاب الدعوات، والذّب عنها )٢(وحفظها وفهمها وحتقيقها ونشرها

م مبغضون لتلك الكتب، بل وحماربون هلا، ولنشرها، وهم ساعونالباطلة ّ  ، فإ
  لربط أتباعهم بكتب مؤسسي تلك اجلماعات. ـ أيًضا ـ

                                   
بو احلسن بثالثة أطوار؛ األّول: طور االعتزال، والثاين: طور الكالبية، والطور الثالث: لقد مّر أ )١(

  رجوعه إىل مذهب السلف. فاألشاعرة ينتسبون لطوره الثاين.
قد ينشر بعضهم كتب السلف، مع حتريف هلا، وال يُرى عليه أي أثر لتلك الكتب، وال على  )٢(

  دعوته وأتباعه.
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  ؟ ؟ وما هي مؤّلفاتهم  ن هم السلفوبعد: فقد يقول قائل: مَ 
. فهؤالء هم نهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعي فالجواب: السلف

  ن سار على نهجهم فهو سلفي.سلفنا، ومَ 

  فكثيرة جدًّا، أذكر بعًضا منها: وأّما مؤّلفات السلف
مسند اإلمام أمحد، صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن األربعة، تفسري 

م الدارمي على بشر كثري، رّد اإلما جرير الطربي، تفسري البغوي، تفسري ابن ابن
املريسي، رّد اإلمام أمحد على اجلهمية، خلق أفعال العباد للبخاري، الشريعة 

حنبل،  خزمية، السّنة لإلمام أمحد بن  منده، التوحيد البن لآلجري، اإلميان البن
بطة، السّنة  حنبل، اإلبانة البن أمحد بن اهللا بن السّنة للخالل، السّنة لعبد

اري، شرح أص كتب شيخ اإلسالم ،  واجلماعة لآللكائي ول اعتقاد أهل السّنةللرب
رمحه  ـ القّيم كّلها بال استثناء، وكذا كتب تلميذه ابن،  ـ  رمحه اهللا تعاىل ـ تيمية ابن

، وكتب أئّمة الدعوة النجدية السلفية، ككتاب التوحيد لإلمام حمّمد ـ اهللا تعاىل
احلميد، وفتح اجمليد، وقرّة عيون الوهاب، وشروحه مثل: تيسري العزيز  عبد بن

املوّحدين، والدرر السّنية، وغريها كثري، ممّا كتب على منهج أولئك الكرام من 
  السابقني والّالحقني.

 ـ كما أشرت لك سابًقا ـ إذا علمت هذا، فاعلم بأّين سأتكّلم عن مجاعتني
رة أخرى، جاعًال من تلك اجلماعات، جاعًال إحدامها فرًعا، واألخرى أصًال، أو بعبا

إحدامها أصًال ليفهم القارئ من خالله اجلماعة األخرى، وإليك البيان وعلى اهللا 
  :التكالن
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ÍîÜjnÛa@òÇbº@Zμëþa@òÇbà¦a)١(Z  
هلذه اجلماعة منهج تسري عليه، وأصول ترجع إليها، تسّمى باألصول السّتة، 

  وهي كاآليت:
  .>حمّمًدا رسول اهللا  ال إله إالّ اهللا<حتقيق الكلمة الطّيبة  ـ ١
  الصالة ذات اخلشوع اخلضوع. ـ ٢
  العلم مع الذكر. ـ ٣
  إكرام املسلمني. ـ ٤
  تصحيح النية وإخالصها. ـ ٥
  اخلروج يف سبيل اهللا. ـ ٦

انتبه أخي القارئ الكرمي هلذه األصول الستة، وانظر فيها، وتفّكر يف معىن كّل 
ا،  ؛صولذ لك بعض هذه األأصل، ّمث تعال معي آلخُ  ألبّني لك ما الذي يعنونه 

ل وتطبيقها ّمث ننظر بعد ذلك، هل هم على طريقة السلف يف فهمهم هلذه األصو 
  ؟ والدعوة إليها أْو ال

ZÍîÜjnÛa@òÇbº@wèäß@¿@ŠÛa@òàÜ×  
، إذا بّد أن تفهم ُأَخيَّ أّن هلذه األصول الستة كلمة سرٍّ  وقبل املناقشة، ال

أن تفهم مجيع أقوال وأفعال هذه اجلماعة، عندما  ـ  ن اهللا تعاىلبإذ  ـ فهمتها استطعت
  ة.ترجع بتلك األقوال واألفعال إىل كلمة السر اليت قامت عليها أصوهلم الستَّ 

                                   
القول البليغ يف التحذير من مجاعة <هذه اجلماعة انظر لزاًما كتاب:  لماء يفملعرفة أقوال الع )١(

  اهللا التوجيري رمحه اهللا رمحة واسعة.  عبد ، للشيخ محود بن>التبليغ
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 فإن كنت على استعداد لتفهم تلك األصول وكذا كلمة السر، فَهُلمَّ إيلّ 
  :ـ   وعنك كّل شرف عينِّ رَ اك لكّل خري وصَ قين اهللا وإيَّ وفّ  ـ

ة، أو االختالف رقَ ة، أو الفُ فرَ أّن كّل شيء يسبب النُّ  يا أخي هي: كلمة السرِّ 
  فهو مبتور، مقطوع، ملغى من منهج اجلماعة. ؛ـ ولو كان حقًّا ـ بني اثنني

؟ أرجو منك َتكرار النظر مع الفهم اجلّيد. كّرر مرّة   هل فهمت كلمة السر
ماعة صل األّول من أصول هذه اجلإًذا تعال معي لنأخذ األ ؟  أخرى. هل كّررت

هل تدري ما معىن حتقيق الكلمة  .>ال إله إّال اهللا<وهو: حتقيق الكلمة الطيبة 
  ؟ >ال إله إالّ اهللا<الطيبة 

معناها: حتقيق التوحيد بأنواعه الثالثة،  >ال إله إّال اهللا<حتقيق الكلمة الطيبة 
  اء والصفات.توحيد األلوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد األمس

يف فتح اجمليد  ـ عليه اهللا ةرمح ـالشيخ  حسن آل الرمحن بن قال الشيخ عبد
أي: وال  >حسابغري دخل اجلّنة بن حّقق التوحيد باب مَ <قوله: <): ٤٨(ص 

 >؛ ختليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع واملعاصيعذاب. قلت: حتقيقه
  انتهى كالمه رمحه اهللا.

إذا كان هذا هو معىن  سؤال، وهو: ـ  أخي القارئ ـ كوقد يتبادر إىل ذهن
  ؟  الطيبة، فلماذا خنتلف معهم إًذا حتقيق الكلمة

نعم.. هم  ؟ فامسع اآلن: تذّكرت ـ بعد أن تتذّكر كلمة السرّ  ـ امسع اجلواب
، ولكن ما مرادهم >ال إله إّال اهللا< قالوا: األصل األّول: حتقيق الكلمة الطيبة

؟ ألنّه ال  ملاذا ! ها هو الكالم حول توحيد الربوبيةهم بتحقيقمراد؟   بتحقيقها
يسّبب النفرة، وال الفرقة، وال االختالف بني اثنني من املسلمني. وذلك حينما ال 

  ينظر إىل الزمه من استحقاق اهللا سبحانه للعبادة دون سواه.
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ة، ، والنفر ب الفرقةه يسبّ فإنّ  ؛توحيد األسماء والصفاتأّما الكالم يف 
وجهمية، حلولية، واحتادية، وهؤالء  واالختالف، ألّن هناك أشعرية، وماتريدية، 

، وخمالفون لعقيدة السلف فيه، واألصل الذي تسري كّلهم خمتلفون يف هذا الباب
أّي شيء يسّبب النفرة، أو الفرقة، أو االختالف  : أنّ ـ كلمة السر ـ عليه اجلماعة

  من منهج اجلماعة. بني اثنني، فحكمه البرت واإللغاء
فإّن الكالم فيه ، توحيد األلوهيةوكذا القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو 

وحكمه يف منهج اجلماعة البرت والقطع واإللغاء، ألنّه يسّبب الفرقة  ـ أيًضا ـ ممنوع
فهذا سلفي، وهذا خلفي قبوري، فاألّول ال جييز شّد الرحال واالختالف والنفرة، 

ا، وال التوّسل بالصاحلني من للقبور، وال  الصالة عندها، وال إليها، وال الطواف 
م، وال.. وال..، خبالف الثاين، فكّل ذلك جائز عنده،  ا، وال االستغاثة  أصحا

  ا هو من صلب الدين عنده.بل كّل ما ذكرت لك إمنَّ 
: احلمد إذا قام قائمهم ليبّني هذا األصل ال يقول إالّ  ـ يا أخي الكرمي ـ وهلذا

  هللا الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا.. و.. و..، ممّا يتعّلق بتوحيد الربوبية فقط.
  ؟ هلمهالَّ طّبقت كلمة السّر على أصل آخر  قال أخي:
  !؟ نعم. وهل أردت لك إالّ اخلري: بكّل سرور قلت له

  العلم مع الذكر. :تعال نأخذ األصل الثالث
قال اهللا، قال رسوله، قال الصحابة، سواء يف  اك نعلم بأّن العلم هو:أنا وإيَّ 

  ؟ اخل، فما مرادهم بالعلم العقائد، أو العبادات، أو املعامالت، أو األخالق..
  .يقولون: إّن العلم نوعان: علم فضائل، وعلم مسائل

أي شيء يسّبب النفرة، أو الفرقة، أو <أُذكِّرك:  ؟ هل تذّكرت كلمة السرّ 
  .>ّن حكمه يف منهج اجلماعة البرت والقطع واإللغاءفإ ؛االختالف بني اثنني
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إًذا لنعد إىل تقسيمهم العلم نوعان: علم فضائل، وهذا لنا (أي للجماعة). 
يطلبه عند علماء  ـ أي اخلارجني معهم  ـ منكم وعلم مسائل، فهذا ألهل العلم، كلّ 

  بلده.
ئل، ومنعوه يف وملاذا أجازوا الكالم يف علم الفضا ؟  هل انتبهت هلذا التقسيم

أن يأخذوه عن  ـ كما تقّدم ـ علم املسائل، بل يطلبون من الذين خيرجون معهم
  الفرقة، وال اختالًفا، خبالف الثاين. ّببسألّن األّول ال ي ؟ علماء بلدهم

ألعلم هل فهمت   ؛أخي القارئ: هل تسمح يل بطرح سؤال آخر اختباري
  ؟ كلمة سّرهم أو ال

  ؟ باملعروف وينهون عن املنكر السؤال هو: هل سيأمرون
ألّن األمر باملعروف والنهي  ؟: ال. ملاذاسيكون اجلواب على ضوء كلمة السرِّ 

بني اآلمر واملأمور، إذن حكمه  ـ  يف زعمهم ـ والوحشةعن املنكر يسّبب النفرة، 
  البرت من منهج اجلماعة.

  ؟ سؤال آخر: إذن كيف سيأمرون وينهون
ث واآليات املرغبة يف الفعل أو الرتك، غري متطّرقني اجلواب: يَعرضون األحادي

ي فِ  مْ هُ  ينَ ذِ الَّ  ونَ نُ مِ ؤْ المُ  حَ لَ فْـ أَ  دْ قَ للجانب العقدي، فيقولون لتارك الصالة مثًال: 
ي صلِّ ما من عبد مسلم يُ <: ويقولون قال رسول اهللا  ...ونَ عُ اشِ خَ  مْ هِ تِ الَ صَ 

تطوًعا غير الفريضة، إّال بنى اهللا له بيًتا  عشرة ركعة يْ تَ نْ هللا تعالى في كّل يوم ثِ 
  وهكذا. ؟ . هذا فضل التطوع، فكيف بفضل الفريضة>في الجّنة

ا بينهم،  وهلذا فإّن من منهجهم: عدم اإلنكار على متعاطي املعصية اجملاهر 
وحنوه، بل رّمبا أعانوه على احلصول عليه أو اشرتوه  فال ينكرون على شارب الدخان

وإذا أراد حلق حليته أعطوه  !! ا محلوا له زجاجتهمبّ ب اخلمر، ورُ شار له، وكذا 
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  أخي هذه مبالغة. قد تقول ياوهكذا.  !! أو ذهبوا به إىل احلالق ! املوسى
، فارجع إىل الكتب اليت >ليس اخلرب كاملعاينة<: ـ اكهداين اهللا وإيَّ   ـ فأقول

م تَـ    العجب العجاب. رَ انتقد
تعليمهم ملبادئهم  علًما بأنَّ  ـ كر لك القليل من قصصهمأبيت إّال، فسأذ  فإنْ 

م:مبيـِّ  ـ ا هو بطريق القصةإمنَّ    ًنا تأويال
موا العلم إىل علم فضائل، وعلم مسائل، وقالوا للخارجني معهم إّن حينما قسَّ 

خارج، خشوا وخافوا أن يدخل  ا يكون عند علماء بلدة كلّ طلب علم املسائل إمنَّ 
موا تركوا اجلماعة، وهلذا جعلوا م إن تعلَّ عقول وقلوب أولئك، ألَّ  هذا الكالم إىل

بعض العوائق اليت تعيقهم عن طلب علم املسائل، وتعينهم على طلب علم الفضائل، 
  حىت لو مسعوا آية أو حديثًا فيه للعلم وفضله نزّلوه على علم الفضائل.

ثاء، وجلسة ليلة : جلسة ليلة الثالبأّن هلم جلستني ـ رمحك اهللا ـ اعلم
  األربعاء.

ن يريدون تشجيعه للخروج اجللسة األوىل: للعائدين من اخلروج، ُحيضر هلم مَ 
  معهم، أو التأثري عليه.

فيقول أمري تلك اجللسة  ؛واجللسة الثانية: الرتتيب للخروج عصر األربعاء
يبه اخلارج: فيج ؟ كم يوًما خرجت  :ـ  ليُـْعِلَم اجلدَد من املستمعني ـ ألحد اخلارجني

فيقول له  ؟ خرجت أربعة أشهر يف سبيل اهللا. فيقول له: ما شاء اهللا، أين قضيتها
اخلارج: قضيت عشرة أيام يف الدول اخلليجية، وعشرين يوًما يف أدغال إفريقيا، 
وشهًرا يف أوروبا، وشهًرا يف أمريكا اجلنوبية، وشهًرا يف شرق آسيا واهلند وباكستان، 

 رُّ : ما شاء اهللا أنت داعية، والداعية مثل السحاب ميَ ـ وانتبه ـ جللسةفيقول له أمري ا
َّ على الناس  م أشبه باآلبار إذا أصابك يف أرضهم فيسقيهم، خبالف العلماء، فإ
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الظمأ على بعد مسافة ميل، قد يقتلك العطش قبل أن تأيت تلك اآلبار، بل قد ال 
بّد من دة، فإذا أردت الشرب فالغري موجو الدلو اليت تلقى فيها  ألنَّ  ؛تشرب

  احلضور عند حافة البئر، مثّ تلقي الدلو، مثّ جتذب حىت تشرب.
من  ـ كما انقدح يف نفوس السامعني له ـ ا انقدح يف نفسكمَ هل انتبهت لِ 

  ؟ تفضيل الداعية على العامل
فأراد أن يكون  ؛ّكر تلك القّصةذ د أحدهم أن جيلس لطلب العلم تافإذا أر 

  ال أن يكون بئًرا من اآلبار.سحابًا 
بّد من بيان زيفها، فأقول وباهللا أجعلك يف حرية من هذه القصة، فالوحىت ال 
ت إّال كأل نبِ أّن السحاب ال يُ  ـ أرشدين اهللا وإياك لكّل خري وحقّ   ـ التوفيق: اعلم

يف البهائم غالًبا، وال ينبت إّال الكأل املومسي، بل إنّه إن نزل بأرض سبخة أو نزل 
  غري وقته مل ينفع، وقد يكون يف ذلك السحاب الدمار واهلالك.

ه يسقى منها، ويزرع، واملنطقة اليت فيها آبار تكون خبالف مياه اآلبار فإنَّ 
حيصدون،  يسقون، ومن َمثَّ  احلياة فيها مستقرّة غالًبا، ألّن أهلها سيزرعون، ومن َمثَّ 

م، أو  لعابر سواءً اآلبار ينتفع منها القاطن وا وهكذا، وألنَّ  ألنفسهم، أو لدوا
م وآنيتهم.   لزروعهم، أو للتزّود منها عن طريق محلها معهم يف ِقر

ا، وطاب رحيها،  وألّن اآلبار كّلما نُزَِح منها، كّلما حسن ماؤها، وصفي لو
  ؟ فهل فطنت للفرق

م ما بعثه اهللا به من اهلدى والعل على ما قلت: تشبيه النيب  رِدُ وال يَ 
بالغيث، ألّن ما جاء به هو من عند اهللا، وهو دينه الذي ارتضاه للناس كافة، فهو 

حمض وغيث نافع، خبالف تلك اجلماعة، فإنّه خليط من احلّق والباطل،  خري وحقّ 
واخلري والشّر، بل باطله وشرّه واجلهل الذي فيه أكثر وأعظم من احلّق واخلري الذي 

  غيث الوحي وغيث أولئك. ان ما بني الغيثني:فشتَّ  .فيه
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م بصرية: ـ  أيًضا ـ وإليك   قصة أخرى، لعّلك تزداد 
لرجل يريد طلب العلم الشرعي: إىل أين  ـ حبضور املبتدئني ـ يقول أحدهم

 ؟ قال له اآلخر: سأذهب لطلب العلم. فيجيبه األّول: ملاذا ؟  فالن  تذهب يا
ل: سبحان اهللا، أنت ال تعرف ألعرف احلالل من احلرام. فيقول األوّ فيقول اآلخر: 

استفت قلبك وإن أفتاك <: أمل تسمع قول النيب  !؟ احلالل من احلرام
إىل اآلن ال تعرف احلالل من احلرام وكثري من الدواب  !  . سبحان اهللا>المفتون

أال ترى إىل أّن القطة حينما تضع طعامك يف مكان ّمث تذهب عنه  !؟ يعرف ذلك
َّ مثّ تعود إليه بعد حني رب، خبالف ما ، فرتى القطة تأكل منه فإ ا ما إن تراك إالّ و

 ّ ا ستأيت إن جلست على مائدة طعامك ّمث وضعت هلا جبوارك شيًئا من الطعام فإ
  حىت تأكله عندك.

َّ َّ أفاألوىل عِلَمت  ا ا وقعت يف حرام، فلذا هربت منك، والثانية عِلمت أ
أخي العقول املؤمنة متّيز بني احلالل واحلرام،  وقعت يف حالل، ولذا أكلت معك. يا

فتون<
ُ
: هل يرضيك هذا التمثيل وهذه  . فيا>استفت قلبك وإن أفتاك امل ُأَخيَّ

  !!؟ النظرة
فال  ـ هؤالء هكما يزعم  ـ أقول إذا كانت احليوانات تعلم احلالل من احلرام

  حاجة إذن للبشرية من إرسال الرسل وإنزال الكتب.
  ثة:خذ قّصة ثال

ن يستمع إليه: حينما يريد الرتغيب يف اخلروج مَ يقول املتحّدث عنهم لِ 
ك إذا أخي إنَّ   معهم، وترك األوطان، واألهل، واألوالد، واملال، وغري ذلك: يا

وضعت يف كأس الشاهي سكًرا، ّمث صببت عليه الشاهي، ّمث قمت بشربه، من غري 
ت حالوته، فكذا اإلميان يف قْ ته ذُ كمل تذق حالوة السكر، فإذا حرَّ  ؛حتريك السكر



^âçÊ†Â^Ê<íßjËÖ]<êâ<íéfŞÏÖ] MT  

حتريكه قلب كّل إنسان هو موجود ال ميكن أن يذوق حالوته صاحبه إّال بعد 
  باخلروج مع اجلماعة.

قائًال:  :وهذا املثل ،أخي الكرمي ستبادر بإنكار هذه القصة ك يا أظنُّ وإينِّ 
افقني والكفار حىت يف قلوب املن ! اإلميان موجود يف قلب كّل إنسان ! سبحان اهللا
  !؟ واملرتدين

وطلبة العلم،  ن مل خيرج من العلماءإذن مَ  ! وستقول أيًضا: سبحان اهللا
  ة من الرجال والنساء مل يذق حالوة اإلميان.والدعاة، والعامَّ 
َثَالٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه <: أمل يقل النيب  ! سبحان اهللا: ـ أيًضا ـ وستقول

يَماِن: َأْن َيُكوَن اُهللا َوَرُسولُُه َأَحبَّ ِإلَْيِه ِممَّا ِسَواُهَما، َوَأْن َوَجَد ِبِهنَّ َحَالَوَة اإلِ 
َقَذُه اُهللا ِمْنُه   ُيِحبَّ الَمْرَء َال ُيِحبُُّه ِإالَّ ِهللا، َوَأْن َيْكَرَه َأْن يـَُعوَد ِفي الُكْفِر بـَْعَد َأْن أَنـْ

  )].١/٦٦. [مسلم (>َكَما َيْكَرُه َأْن يـُْقَذَف ِفي النَّارِ 
ذه القصة، لتنظر فيها ولتعجب  وأخريًا وليس آخًرا، أختم لك أخي احلبيب 

  بالشرع وعقل املستمع مًعا: من تالعبهم
  يقوم أمري اخلروج صباح يوم اخلميس بتقسيم اخلارجني معه إىل جمموعتني:

اجملموعة األوىل: تلزم املسجد بتكوين حلقة ذكر مستمر حىت تعود مجيع 
  موعة الثانية.جمموعات اجمل

واجملموعة الثانية: تنقسم بدورها إىل جمموعات صغرية، مكّونة من ثالثة 
م للحضور  أشخاص فأكثر، مهّمتها طرق أبوب البيوت اجملاورة للمسجد، يدعو

  واملشاركة يف برنامج اجلماعة، وليحضروا البيان الذي بعد املغرب إىل العشاء.
ات فيقول: يف إحدى املرَّ  ؛م قصة تعليميةق اجلميع حيكي األمري هلوقبل تفرُّ 

خرجت مجاعة إىل منطقة كذا وكذا، وبعد تقسيمهم إىل جمموعتني، مكثت اجملموعة 
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إىل البيوت األوىل يف املسجد، وخرجت اجملموعة الثانية بعد تقسيمها إىل جمموعات 
اب املناسب، ما طرق اخلارجون بابًا من األبواب مل جيدوا اجلو اجملاورة للمسجد، وكلَّ 

ستجاب هلم، فقال بعضهم وال االستجابة الطيبة، فما زالوا يطرقون األبواب وال يُ 
فتفّطن  !!ة، فتفّقد كلٌّ منهم إميانه فلم جيد به بأًساأحبَّ   دوا إميانكم يالبعض: تفقَّ 

أحدهم وقال: لعّل إخواننا الذين تركناهم يف املسجد غفلوا عن ذكر اهللا، فقالوا 
ا نذهب ونرى، فلّما دخلوا عليهم املسجد، وجدوهم قد غفلوا عن ونَ عُ بأمجعهم: دَ 

  ذكر اهللا.
 ـ  كما انقدح يف قلب وعقل مستمعيه ـ أخي: هل انقدح يف قلبك وعقلك

ك لو كنت خارًجا معهم، ّمث جعلوك يف حلقة املسجد، هل كنت حني مساعك بأنَّ 
ق إخوانك اهللا أن يوفِّ  ، لعلَّ ك ستجتهد فيهأم أنَّ  ؟ هلذه القصة ستغفل عن ذكر اهللا

  ؟  الذين يف اخلارج من اجملموعة الثانية، حىت تعود بأسرها
ال شّك أّن هذا هو الذي سيكون، ال سيما إذا أسند ذلك بقوله بعد تلك 

 ابَ تَ كِ   ونَ لُ تْـ يَـ  اهللاِ  وتِ يُ بُـ  نْ مِ  تٍ يْ ي بَـ فِ  مٌ وْ قَـ  عَ مَ تَ ا اجْ مَ <: القصة: قال رسول اهللا 
 مُ هُ تْـ فَّ حَ ، وَ ةُ مَ حْ الرَّ  مُ هُ تْـ يَ شِ غَ ، وَ ةُ ينَ كِ السَّ  مُ هِ يْ لَ عَ  تْ لَ زَ نَـ  الَّ ، إِ مْ هُ نَـ يْـ بَـ  هُ ونَ سُ ارَ دَ تَ يَـ وَ  اهللاِ 
  )].٤/٢٠٧٤. [مسلم (>هُ دَ نْ عِ  نْ يمَ فِ  اهللاُ  مُ هُ رَ كَ ذَ ، وَ ةُ كَ ئِ الَ المَ 

فأهل املسجد أشبه مبولِّد الكهرباء، واجلماعة الثانية أشبه باملصباح يف آخر 
  ، إذا اشتغل موّلد الكهرباء أنار ذلك املصباح، وإذا انطفأ، انطفأ.السلك

ونه سمُّ بعينه يُ  ـ من غري اخلارجني يف اجلولة ـبل قد يكّلفون بذلك واحًدا 
  .>الدينمو<

مثل هذا  ـ وهل رأيت استدالالً  ؟ أخي الكرمي مبثل هذا املثل هل مسعت يا
  !!؟ ـ االستدالل
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هات رَّ تنبيهك وحتذيرك من مثل هذه التـُّ  ةبُغيَ  وما ذكرت ذلك لك إالّ 
  مريد احلّق والصواب واخلري والسداد. واخلرافات، فانتبه يا

 ال أريد دراسة هذه اجلماعة دراسة موسعة، بل وقد أخربتك من قبل بأينِّ 
 َّ ا لكي تفهم اجلماعة األخرى، فإ ا أدّق وأخفى من تلك، فهّيء نفسك جئت 

ح برهة، ّمث تعال معي ألطوف بك على غاية رت إن شئت فاسو لفهمها فهًما حسًنا، 
هذه اجلماعة، والوسائل احملّققة هلا، مبيّـًنا كلمة سّرها ومفتاح رمزها، مناقًشا 

م ألفكارها معتمًدا يف ذلك كّله على اهللا تعاىل أوّ  ًال، ّمث على كتب القوم ومقاال
فأقول وباهللا  كانوا معهم ثالثًا.وأشرطتهم ثانًيا، وعلى أقوال الذين تركوهم بعد أن  

  التوفيق:
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ا اعتدى طاغية العراق القومي البعثي عميل روسيا على دولة الكويت مَّ لَ 
أمواهلا وأمواهلم، وهتك أعراض نسائهم، وقتل  بِ صْ غَ وشعبها، وتشريد أهلها، و 

حيد، طالبني منهم رجاهلم وسجنهم، جلأ أهل الكويت إىل اهللا أّوًال، ّمث إىل دولة التو 
م، فاستجاب حكامها وعلى رأسهم خادم  اإلعانة والنصرة لرفع الظلم النازل 

حفظهم  ـ وعلماؤها، وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء ـوفَّقه اهللا  ـ احلرمني الشريفني
متبعً  ـ وعامة أهلها ـ اهللا م، قائلني هلم: إّن العقل والشرع،  ـ  ا لقاد لنجدة إخوا

ن فيه العقول الراجحة والضمائر النبيلة احلية، جييزون لكم االستعانة مبَِ وأصحاب 
ا نزل بكم، ومحاية لنا مَ رفًعا لِ  ـ القدرة على صّد عدوان هذا امللحد الظامل الغاشم

  ولو كان من املشركني. ـ من أن ينزل بنا ما نزل بكم
ا عليه هذا مَ فانربى بعض السياسيني فقهاء الواقع إىل اختاذ موقف مغاير لِ 

  البلد وحكامه وعلماؤه وعامة أهله، قائلني:
ال جيوز االستعانة باملشركني، ألّن هؤالء القادمني حمتلون، ال مناصرون 

  مؤيدون.
عوا منها أعداًدا ال ّمث مل يكفهم ذلك، بل رّوجوا األشرطة املختلفة، ووزّ 

فتواهم، وقد صحب يف  ـ بزعمهم ـ حتصى، لتأييد موقفهم، ولبيان خطأ أهل العلم
ذلك كله توتر شديد بني الشباب أنفسهم، ووجدت فجوة بينهم وبني أهل العلم، 
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فالنًا مل يعلم،  بسعي أولئك يف التشكيك يف مواقف بعض العلماء، قائلني: بأنَّ 
ف. وهكذا حىت جعلوا الشباب يف واآلخر مل حيضر، والثالث تراجع، والرابع توقَّ 

ء، ومن بقائهم عليها، بل ظهر أولئك السياسيون بثوب حرية من صحة فتوى العلما
َّ على سالمة البلد  احلريص َّ وأهله، وأ م م اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر، وأ

الكاشفون خلطط األعداء، وأالعيبهم، ومكرهم، وكيدهم باإلسالم وأهله، فارتقى 
  هؤالء مرتًقا صعًبا.

موقف هؤالء، ومن ورائهم الشباب الذين ومل أزل يف حرية من هول األزمة، و 
مل يبلغوا من العلم الشرعي إّال القليل القليل، يدفعهم إىل ذلك املوقف حسن ظّنهم 

ات جود القوَّ بأولئك القوم، ومحاس الشباب وعنفوانه، وما يرونه ويشاهدونه من و 
ه األزمة عن  إذ قد كشفت هذ >.ة نافعةضارَّ  بَّ رُ <قد قيل: ه كما األجنبية، إّال أنَّ 

كذب دعاوى القوميني، والبعثيني، والعلمانيني من العرب، حيث انقسم هؤالء إىل 
  د أهل احلّق.يِّ لطاغية، وفريق يؤ د افريقني: فريق يؤيِّ 
عن عداء كثري من اجلامعات حلكام هذا البلد وعلمائه،  ـ أيًضا ـ وكشفت

  الذين هم على املنهج السلفي.
ا عليه علماء هذا مَ هاهنا جماعة قائمة مباينة لِ  عن أنَّ  ـ أيًضا ـ وكشفت

  .ق بها تلك الغايةالبلد، لها غاية ولها وسائل تحقِّ 
وبعد هذه املقدمة التذكريية أبدأ معك أخي الكرمي بتوضيح ما أّلفت هذا 
الكتاب من أجله، وما دفعك إىل قراءته، وأسأل اهللا التوفيق والسداد والرشاد، 

  فأقول:
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ة أهل السنَّ < بون سمَّ هم يُ ، فإنَّ إن سألت عن اسم هذه اجلماعة
: ةد بدري في مجلّ د محمَّ كما جاء ذلك في مقال محمَّ ، >والجماعة

حيث قال يف ص ه. ١٤١٠) لشهر شوال عام ٢٨يف عددها رقم: ( >البيان<
ا، وهي هي اجلماعة اليت ندعوا فصائل احلركة اإلسالمية إىل اال<): ١٥( لتزام 

  ، اجلماعة العامة الواسعة.>مجاعة أهل السنة<
ة مجيًعا إىل أهدافنا حتت راية أهل السنَّ  ريَ سِ نَ ... ولِ <): ١٨ويقول يف ص (

. وانظر أيًضا السلسلة اليت تصدرها دار الوطن للنشر حتت عنوان: >واجلماعة
  .>اجلماعة<، وأحيانًا >ةرسائل ودراسات يف منهج أهل السنَّ <

ة والجماعة معالم أهل السنَّ <:  يفوتك النظر إلى كتابهم العمدةوال
  .الهادي المصري  ، لمحّمد عبد>االنطالقة الكبرى

، >من احلزبية فرارك من األسد رَّ فِ <يف شريطه:  عايض القرنيوإىل ما قاله 
بل حنن أهل السّنة ليس لنا اسم إّال أهل السّنة... وال جيوز امتحان <حيث قال: 

سلفيًّا، أو سروريًّا، أو تبليغيًّا، وما هي مجاعتك اليت أو ، ، هل أنت إخوانيًّاالناس
  ها .>...بل جماعتك أهل السّنة والجماعةوالبّد لك من مجاعة،  ؟ تنتسب

هل هذا االسم  ـ إن شاء اهللا ـ هذا هو امسها اليت تنتسب إليه، وسأرى معك
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ا هي دعوى عريضة ال وأّن هذه إمنَّ  !؟  اهغ من أعظم حمتو فرَ اه، أم أنّه مُ مطابق ملسمَّ 
  .ـ وّفق اهللا اجلميع لطاعته  ـ واقع هلا يف احلقيقة
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إمامهم  مَّ غاية هذه الجماعة: هي إيجاد جماعة المسلمين، ومن ثَ 
  ! ودولتهم

يوّضح ذلك ما جاء يف نشرة مركز حبوث تطبيق الشريعة اإلسالمية، العدد 
، حيث >إىل األحزاب واجلماعات اإلسالميةشرعية االنتماء < ب)، واملعنونة ٤م (رق

الجماعات اإلسالمية خطوات مرحلية في <)، عنوان هو: ٣٤جاء يف ص (
  .>الطريق إلى جماعة المسلمين

إّن اجلهاد لنصبة اإلمام، وإقامة الدين، وحتكيم <ويف الصفحة نفسها قوله: 
في هذه المرحلة يأتي دور يف هذه احلالة... الشريعة، فرض على الكافة 

عات مرحلية في الطريق إلى جماعة الجماعات اإلسالمية باعتبارها تجمُّ 
 إعداد الطليعة اجملاهدة والقاعدة وغاية هذه اجلماعات أن تتوىلَّ ... المسلمين

 هو انتقالانعدام السلطة الشرعية،  )١(لقد سبق أّن األصل عن اإلميانية الصلبة...
على هؤالء أن جيمعوا   هذه السلطة إىل األّمة، ممثلة يف أهل احلّل والعقد منها، وأنَّ 

ة حول متبوع مطاع، تنتظم به الكلمة، وتتوّحد به الراية، ويبدأ من خالله كلمة األمَّ 
  ها  .>اجلهاد يف سبيل اهللا...

                                   
  كذا باألصل، والصواب: عند. )١(
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 مدخل إىل< ب) من نفس السلسلة السابقة واملعنون ١٢وجاء يف العدد رقم (
) قوهلم: ١١٦( صيف  >عات اإلسالميةامشيد العمل اإلسالمي يف مسرية اجلتر 
الحركات اإلسالمية اليوم بمثابة الجيوش، التي ينبغي  ه أنَّ واألصل في ذلك كلّ <

لدفع فتنة الكفر ورّد ، ومشاربها )١(ها على اختالف مذاهبهاة كلّ أن تنتظم بها األمّ 
كاّفة ، اليت كانت جتّند  ن الدولة اإلسالميةفهي البديل ع ؛خطره عن دار اإلسالم

وال حتجب أحًدا ّممن ثبت له عقد اإلسالم من املسلمني إذا داهم العدّو دار اإلسالم، 
  ها .>االشرتاك يف هذا اجلهاد، وال متنعه منه الغنيمة والفيء ما دامت يده مع املسلمني

 >مجاعة املسلمنيالطريق إىل <علي جابر يف كتابه   حمّمد بن  وقال حسني بن
  هدف البحث أن أبّني لألّمة اإلسالمية أّن مجاعة املسلمني غري موجودة.<): ١١(  ص

ة إقامتها، وأّن هذا الواجب هو فرض العصر وأنّه واجب على املسلمني كافّ 
  .>على كّل األّمة، حىت تقوم دولة اإلسالم وترتعرع

تيار هذا املوضوع ما من احلوافز اليت دفعتين الخ<): ١٧ ـ ١٥(وقال يف ص 
  يلي:

  غياب مجاعة املسلمني عن حياة األّمة اإلسالمية، ووجوب إقامتها... ـأ 
ة إلقصاء اإلسالم وأحكامه عن حياة البشرية، بل عن حياة األمّ   ـ ج

  اإلسالمية...
  جهل عاّمة األّمة اإلسالمية بوجوب إقامة مجاعة املسلمني... ـه 
ة لغياب الدولة بشرية كافّ ع، اليت تعيشها الالفتنة أو الشقاء، والضيا  ـ ز
  .>اإلسالمية

                                   
  يف األصل: مذاهبا. )١(
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واجلواب  !؟هل يف األرض مجاعة املسلمني<): ٣٢يف (ص  ـ أيًضا ـ وقال
  .>ليس يف األرض مجاعة املسلمني مبفهومها الشرعي

ذا املفهوم، وعلى وجه احلقيقة، والواقع هي مجاعة  والذي ميكن أن نقول بوجوده 
  ة لبعض املسلمني، وليس مجاعة املسلمني وال دولة املسلمني.من املسلمني، ودول

هذه األدّلة تدّل على عدم وجود مجاعة <): ٣٥(يف ص  ـ  أيًضا ـ وقال
املسلمني يف حياة األّمة اإلسالمية، وعليه فواجب األّمة اإلسالمية كافة أن تسعى 

فتكون  ـ  مري هلمأهل احلّل والعقد يف األّمة يتفقون على أ ـ إلجياد هذه اجلماعة
  .>...احلكومة اإلسالمية واخلالفة اإلسالمية

) الصادرة يف يوم ١٧٥يف مرآة اجلامعة عدد (يف مقابلته  )١(وقال مناع قطان

                                   
التاريخ <يف كتابه  قال >التنظيم اخلاصقادة آخر <بأّن علي عشماوي  ـ أخي القارئ ـ اعلم )١(

وبعد أن  :>قيادات املهجر<) عن مناع القطان: ٦٢(ص  >ي جلماعة اإلخوان املسلمنيالسرِّ 
مناع <مسعت قصته عن حال اإلخوان فأجاب: إّن اإلخوان يف السعودية قد اختاروا الشيخ 

الدين سعد <واإلخوان يف إمارات اخلليج اختاروا  ـ وًال عنهمئمس ـ كذا يف األصل ـ >عقطا 
ا.عرِّ وًال... وجيدر بنا أن نُ ئمس >إبراهيم   ف بكّل شخصية من هذه الشخصيات اليت ذكر

الشيخ مناع القطان هو أحد إخوان املنوفية، وقد هاجر وقيل إنّه أّول مصري جيرأ على جتنيد 
سعوديني يف دعوة اإلخوان بالسعودية، دون استشارة أحد، حىت أّنين حينما عدت من السعودية 

  ؟  ول هنائم، استقبلين األخ حمّمد هالل يف املطار وسألين: من املس١٩٦٤بعد زيارة هلا عام 
  فقلت له: إنّه الشيخ مناع القطان...

م، إىل ليبيا، ١٩٥٤: أحد اإلخوان الذين هربوا من مصر عام >األخ سعد الدين إبراهيم<
ا بعض الوقت، ّمث اجته بعد ذلك إىل اخلليج، حيث ع اش مّدة طويلة هناك وانتخبه واستقّر 

  .>وًال عنهم...ئاإلخوان مس
مناع < قد صدر قرار من األخ ـ يف هذه الفرتة ـ هة أنَّ ...خاصَّ <): ١٠٤يف (ص  ـ أيًضا ـ وقال

من اجلماعة،  >سعيد رمضان<بفصل األستاذ  ـ ول عن اإلخوان يف السعوديةئاملس >القطان
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شبابنا إىل مىت سيبقى حاهلم <حيث جاء فيها: ه ١٤١٤من شوال  ٩االثنني 
  ؟ هكذا
  يها.ه بني جناحإىل أن يأذن اهللا بقيادة إسالمية رشيدة تضمُّ  ـ

ا   ؟ أمنية تتمنَّو
أن تقوم دولة اإلسالم العاملية وتستعيد ماضيها وتقود البشرية، مؤدية  ـ

  .>ه هللا...رسالتها، حىت يكون الدين كلُّ 
فالشعوب اإلسالمية <: >ة الغائبةاألمَّ <يف شريطه  سلمان العودةويقول 

عن حقيقة مشاعرها  م ال يعربونشون يف واٍد آخر، ألَّ ييف واٍد، وحكامها يعتعيش 
ا أن أقول  اليت يف قلبها، وال ميثلون حقيقة الدين الذي تنتسب إليه... ويؤسفين جدًّ
ا، فكانت راسخة  يف مقابلة ذلك: هناك دول قامت على أساس قناعة الناس 

  نة.عميقة ممكَّ 
ا دولة اإلسالم اليت حتكم املسلمني منذ عهد اخلالفة الراشدة، فهذا أمر أمَّ 
  ال حيتاج إىل بيان.واضح 

ت دولة الخالفة قائمة قرونًا تزيد على ثالثة عشر قرنًا من الزمان، فقد ظلَّ 
  تحميها القلوب قبل األيدي، وتحميها الدعوات قبل المعارك والضربات.

جه إليها األنظار غالًبا األمثلة التي تتَّ  أّما في واقعنا اليوم، فالمؤسف أنَّ 
  ها .>هي أمثلة غير إسالمية

والغائبة ضّد احلاضرة  ـ >الغائبة< بة ى هذه األمَّ أمل تر أخي كيف َمسَّ 
  ة مل تأت بعد.إذن فهي أمَّ  ـ واملوجودة

                                   
، إلعادته مرة أخرى، وكان حوله الكثري >لبديع صقرعبد ا<وكانت هناك حماوالت من األستاذ 

  ها .>م احلذرامن اللغط، واألقاويل اليت كان األوىل البعد عنها، والتز 
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ت أكثر من ثالثة عشر قرنًا من دولة اخلالفة استمرّ  إنّ <وكيف قال: 
، وبعدها زالت اخلالفة واإلمامة >الخالفة العثمانية<، ويعين بذلك: >الزمان
  ة.العامّ 

لماذا يخافون من <جواب سلمان العودة في شريطه إىل  ـ أيًضا ـ وانظر
، حيث سئل: ال يخفى عليكم نظام الحكم في ليبيا، وما فيها من >اإلسالم

ون فرُّ يَ  وَ أَ  ؟محاربة لإلسالم والمسلمين، فما هو واجب المسلمين هناك
  ؟ بدينهم

  ها .>...هذا في كّل بلد<: فأجاب بقوله
 ):٢٦٦/٢سفر الحوالي في شرح الطحاوية رقم (وانظر إىل ما قاله 

، وما ة األولى للدولة اإلسالميةنَ بِ فشوقنا كبير أن تكون أفغانستان النواة واللَ <
  ها .>ذلك على اهللا بعزيز
: >ا لجراحات المسلمينـي<يف شريطه  ـ  أيًضا  ـ انـسلماله ـوإىل ما ق

ما هي رايات الرايات المرفوعة اليوم في طول العالم وعرضه إنَّ ...<
  ها  >.علمانية...

ك حكيم إّن ربَّ <العزيز الجليل في رسالته الرابعة   وإلى ما قاله عبد
)، حيث قال فيهما: ١١٦(ص  >وقفات تربوية<)، وكتابه ٤٣(، ص >عليم

نا نريد منهًجا دعويًّا يقوم على سلفية المنهج وعصرية المواجهة... أي أنَّ <
فحسب عند القضايا العقدية، التي واجه بها حيث ال نقصد بالسلفية الوقوف 

سلفنا الصالح انحرافات عصرهم، وكانت فريضة الوقت يومئذ، ثّم نتخلى عن 
المعارك الطاحنة التي تديرها الجاهلية في المجتمعات المعاصرة، حيث 

  ها >.مظُ ضاعت إسالمية الراية وإسالمية النُّ 
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Ý–Ï@ @
@μg@Þì•ìÜÛ@òÇbà¦a@êˆç@Ýöbë@¿bèníbË  

على اسم هذه اجلماعة وغايتها، فإّنك قد  ـ أخي الكرمي ـ بعد أن أوقفتك
  ؟ تقول: هل هلذه اجلماعة من وسائل لتحقيق ما تصبو إليه

  .>نعم< بفسأجيبك واثًقا هادئًا 
 ـ بعون اهللا وتوفيقه ـ وسأذكر لك هذه الوسائل خمتصًرا أوًال، ّمث أعود عليها

ثانًيا، فهل  ـ إن شاء اهللا تعاىل  ـ لدافع لكّل لبس يف نفسكبالتفصيل الشايف الرافع ا
  ؟ أنت على استعداد ألن تسمع

  ى إليك من احلقائق والرباهني.لقَ ا يُ مَ لِ استمع إذن 

Z‰b–nüa@éuë@óÜÇ@ÝöbìÛa@æbîi  
ن من خالل قراءيت لرسائل هؤالء، واستماعي ألشرطتهم، والتقائي بكثري ِممَّ 

ذه اجلماعة ثالث وسائل رئيسية هلعليهم، خلصت إىل أّن  تركهم، وقراءيت للردود
  لتحقيق غايتهم، وهي:

  .>تالتثبُّ <، و>فقه الواقع<، و>العدل واإلنصاف<

، يف لعلى المدعويين والقراء بثوب ُمْجمَ  هذه الوسائل تُعَرض علًما بأنّ 
 ، كما بّينت لك من قبل كلمةعندهم وهذه هي كلمة السرِّ  ـ غاية من اإلمجال
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حىت يتسّىن هلم التوفيق واجلمع بني املوافق  ! السّر عند مجاعة التبليغ، فتنّبه
  واملخالف، فإذا حصل ذلك تكّونت هلم مجاعة املسلمني.

: إلدخال اجلماعة اإلسالمية يف مجاعة واحدة، أطلقوا عليها فالوسيلة األولى
  .>القطبية<هم ق عليها غريُ طلَ ، وأَ >ة اجلماعةأهل السنَّ <

م إىل مصاف األئمَّ وسيلة الثانيةوال ة والعلماء، واحلّط من : لرفع َمْنزلة دعا
  م ال يفقهون الواقع...ماء، ألَّ لعالشأن 

م أومهوا : لرتويج ما يقولونه من شائعات، وتقريرات، وتّصورات ألَّ والثالثة
 َّ م،  ت، ويف الوقت نفسه للدفع عن مجاعتهم وأفرادهم م أهل التثبُّ الناس بأ ودعا

  ه إليهم.جِّ إذا وُ  ـ ولو كان حقًّا حمًضا ـ كّل رّد ونقد
ًال، حيسن بنا أن نتبّني موقف إّال أنّه قبل الكالم على تلك الوسائل مفصَّ 

 لنا املقارنة بني املوقفني منها: موقف حىت تتسىنَّ  ؛السلف من األلفاظ اجململة
  السلف، وموقف السياسيني.
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Ý–Ï@ @
ÑÓìß@æbîi@¿@þa@åß@ÑÜÛaÛòÜàa@ÃbÐ  

الصواعق املرسلة <يف كتابه:  ـ  رمحه اهللا تعاىل ـ القيم اجلوزية  قال اإلمام ابن
إّن هؤالء المعارضين للكتاب <): ٩٢٨ ـ ٣/٩٢٥( >لةعلى اجلهمية واملعطِّ 

ما يبنون أمرهم في ذلك ة بعقلياتهم، التي هي في الحقيقة جهليات، إنَّ والسنَّ 
، ويكون ما فيها من االشتباه تحتمل معاني متعّددةهة محتملة، على أقوال مشتب

ن مَ   ـ لقبَ حبّق وباطل، فبما فيها من احلّق يَ  ايف املعىن، واإلمجال يف اللفظ يوجب تناوهل
ا علًمامل حيُِ  ما فيها من الباطل، ألجل االشتباه وااللتباس، ّمث يعارضون مبا فيها  ـ  ط 

ن ضّل من األمم قبلنا، وهو منشأ هذا منشأ ضالل مَ و من الباطل نصوص األنبياء، 
إىل رّدها ا قبلت، ولبادر كّل أحد مَ البدعة لو كانت باطًال حمًضا لَ  ، فإنَّ البدع كّلها

ها تشتمل ة، ولكنّ وإنكارها، ولو كانت حقًّا حمًضا مل تكن بدعة، وكانت موافقة للسنَّ 
 قَّ وا الحَ سُ بِ لْ تَـ  الَ وَ قال تعاىل:  على حّق وباطل، ويلتبس فيها احلّق بالباطل، كما

  ].٤٢[البقرة:  ونَ مُ لَ عْ تَـ  مْ نتُ أَ وَ  قَّ وا الحَ مُ تُ كْ تَ وَ  لِ اطِ البَ بِ 
فنهى عن لبس احلّق بالباطل وكتمانه، ولبسه به خلطه به حىت يلتبس أحدمها 
باآلخر، ومنه التلبيس، وهو التدليس والغّش، الذي يكون باطنه خالف ظاهره، 

ّق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل يف صورة احلّق، وتكّلم فكذلك احل
ه أراد املعىن م السامع أنَّ بلفظ له معنيان: معىن صحيح، ومعىن باطل، فيتوهَّ 
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  الصحيح، ومراده الباطل،فهذا من اإلمجال يف اللفظ.
فيكون له وجهان، هو حّق من أحدمها، وباطل من اه يف املعىن بوأّما االشت

فأصل ضالل بني آدم فيوهم إرادة الوجه الصحيح، ويكون مراده الباطل،  اآلخر،
من األلفاظ المجملة، والمعاني المشتبهة، وال سيما إذا صادفت أذهانًا مخبطة، 

ّبت قلبك ثمثّبت القلوب أن ي لْ فسَ  ؟  بفكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصُّ 
اإلمام أمحد يف خطبة كتابه يف الرّد  على دينه، وأن ال يوقعك يف هذه الظلمات. قال

احلمد هللا الذي جعل يف كّل زمان فرتة من الرسل بقايا من أهل <على اجلهمية: 
ى، حييون بكتاب اهللا ن ضّل إىل اهلدى ويصربون منهم على األذالعلم، يدعون مَ 

املوتى، ويبصرون بكتاب اهللا أهل العمى، فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه، وكم من 
على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون ئه ضاّل قد هدوه، فما أحسن أثرهم تا

عن الكتاب حتريف الغالني وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني، الذين عقدوا ألوية 
البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم خمتلفون يف الكتاب، خمالفون للكتاب متفقون على 

مون هللا، ويف اهللا، ويف كتاب اهللا بغري علم، يتكلَّ خمالفة الكتاب، يقولون على ا
ا يشبهون عليهم، فنعوذ باهللا من فنت ال الناس مبَِ هَّ باملتشابه من الكالم، وخيدعون جُ 

اخلطاب، أو وافقه   . وهذه اخلطبة تلقاها اإلمام أمحد عن عمر بن>نياملضلِّ 
  ها  .>فيها

ZÝî–ÐnÛa@éuë@óÜÇ@ÝöbìÛa@ÙÜm@æbîi  
ًما دُ ك أخي الكرمي ما ذكرته آنًفا، فال بأس من أن منضي سويًّا قُ إذا تبّني ل

نتذّكر للوقوف على تفصيل القول يف كّل وسيلة باحلّجة والربهان، لكن بعد أن 
ج روَّ أو فكرة أو مقولة يراد لها أن تُ وسيلة  أّن أيّ <: هم هيسويًّا بأّن كلمة سرّ 

 فقواالم  ـ قف منها الجميعل ليمَ جْ بّد من عرضها بثوب مُ فال ؛بين الناس
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  .>موقف الحياد على أقل تقدير ـ والمخالف
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ã⁄aë@Þ†ÈÛa@Zμëþa@òÜîìÛbÏNÒb–  
 َّ ام قد ذكرت لك أ لوا اجلماعات خِ دْ كي يُ  سلكوا هذه الوسيلة، ونادوا 

اإلسالمية يف مجاعتهم املقرتح إنشاؤها، مع بقاء كّل فرد ضمن مجاعته، ولكن 
فإذا حصل ذلك  ؛ة، واألمور اليت حتّقق اخلريملصاحل املشرتكة العامَّ يتعاون اجلميع يف ا

  ة أو اجلماعة األّم.تكّونت اجلماعة العامَّ 
ع، ال فهم ينظرون إىل اخلالف بني اجلماعات اإلسالمية على أنّه خالف تنوُّ 

  يات واألصول.خالف تضاد، خالف يف اجلزئيات والفرعيات، ال يف الكلّ 
علًما  ـ بواقع اجلماعات اإلسالمية القائمة ومناهجهاوهذا ال شّك جهل 

 ّ ّ بأ   ! م فقهاء واقعم يزعمون أ
ج تلك ههذا إذا مل يكونوا يعلمون، أّما إن كانوا عاملني بفساد منا

اجلماعات، ومع ذلك أدخلوا خالفهم ضمن اخلالف السائغ، فهذه خيانة عظمى، 
  وغّش لعاّمة املسلمني، واهللا املستعان.

م عن هذا املبدأ كثري من الُكتَّاب، ه قد تكلّ بأنّ  ـ اك للرشدهديُت وإيّ  ـ مواعل
  واخلطباء، واحملاضرين، يف رسائل عديدة، وأشرطة كثرية.

منهج أهل <بعنوان:  الرحمن الصويان  عبد رسالة أحمد بنفمن الرسائل: 
مة واجلماعة يف تقومي الرجال ومؤلّ السنَّ  يف  نيإسماعيل الصي  هشام بن، و>فا

. >ة واجلماعة يف النقد واحلكم على اآلخرينمنهج أهل السنَّ <رسالة بعنوان: 
يف رسالته:  زيد الزيد، و>من أخالق الداعية<يف كتابه وشريطه:  سلمان العودةو
قواعد <يف:  المقطري، و>اجلماعات اإلسالميةضوابط رئيسة يف تقومي <

  ، وغريها كثري.>ن أراد تقومي اجلماعات والرجالمَ لِ االعتدال 
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كلمة <، مع تطبيق مدار البحث واملناقشةولنأخذ منها رسالة تكون هي 
ضوابط رئيسة يف تقومي اجلماعات <على النقاط املبحوثة، ولتكن رسالة:  >السرّ 

  ، إذ هي خالصة تلك الرسائل.)١(للزيد >اإلسالمية

                                   
يف جريدة  >الوسطية يف اإلسالم<الكرمي الزيد بعنوان  عبد قرأت مقالة نشرها الدكتور: زيد بن )١(

ر يل منذ عّدة سنوات كتيب وقفة مهّمة: صد<) وقد قال يف آخرها: ٩٦٨٨الرياض عدد (
 ت لديَّ نته مخسة ضوابط موجزة، وقد جدَّ حول ضوابط يف تقومي اجلماعات اإلسالمية ضمَّ 

معلومات، وطرأت أحداث توجب إعادة النظر يف العديد منها، بل إعادة النظر يف فكرة الكتاب 
  .>مجلة. واهللا املوفق

فيها فيما كتبت  تَ عْ قَـ نك عن أخطاء وَ فقلت: يا زيد مل تصنع شيًئا، إذ هي توبة ورجوع م
ر. وعلى كلٍّ فرجوع شخص عن مقالة حذَ تُ لتها لفصَّ  فهالَّ  ـ على املنهج السابق ـ بألفاظ جمملة

نة أو منهج معّني، ال يستلزم بالضرورة زوال ذلك املنهج واندثار تلك املقولة، ال سيما إذا معيَّ 
كتب واألشرطة واألشخاص الداعني إليهما، كما انتشر وانتشرت، واشتهر واشتهرت عن طريق ال

رجوع أيب احلسن األشعري عن مذهب املعتزلة والكالبية إىل مذهب أهل السّنة واجلماعة مل  أنّ 
ألّن املقالة ال متوت مبوت  ـميُح مذهب املعتزلة والكالبية من الوجود، بل بقيا إىل يومنا هذا 

  . هذا أّوًال.فكذا هنا تشارهااحبها وال برجوعه عنها، ال سيما بعد انص
على ذلك املنهج وتلك  من الردِّ  وثانيا: إّن رجوع الشخص عن منهج قائم منتشر ال مينع

إّال بذلك. وهذا   ردُّ املقوالت، ولو كانت بعض املقوالت لذلك الكاتب التائب، ألّن الباطل ال يُ 
توبة بعض علماء  ـم وغريمها القي تيمية وابن ة واجلماعة كابنكما مل متنع بعض أهل السنَّ 

  من الرّد عليهم. ـ كالرازي واجلويين والغزايل وغريهم ـ  الكالم
وثالثًا: ليعلم أّن منهج السلف الصاحل منهج كامل متكامل ال نقص فيه بوجه من الوجوه، ويف 
الوقت نفسه هو منهج واضح كوضوح الشمس يف رابعة النهار، لكثرة األدلة املتضافرة من 

مستقّر غري خاضع واضح ة على توضيحه، فهو منهج ب والسّنة وأقوال الصحابة واألئمّ الكتا
 ـ  وحنوهامياء كيزياء واليكالطب واهلندسة واجليولوجيا والف ـللتجربة والتجريب، كاملناهج الدنيوية 

  =  ت لدي معلومات، وطرأتوقد جدَّ <: ـ وفقه اهللا ـ فعلى هذا ال يصح قول الزيد
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اختالف   لكلّ  : املرجع األولالضابط األول<: ـ وّفقه اهللا لكّل خري  ـ قال
  .> كتاب اهللا وسّنة رسوله 

اختالف وتنازع إىل   ّمث ذكر اآليات واألحاديث الداّلة على وجوب إرجاع أيّ 
  .كتاب اهللا وسّنة رسوله 

وهذا الكالم فيه إمجال، ألّن كّل اجلماعات اإلسالمية تنادي بذلك، وتّدعي  
ّ  كلٌّ    فها واختالفها إليهما.ا متمّسكة بالكتاب والسّنة، ومرجعة كّل خالمنها أ

 ة رسوله كتاب اهللا وسنّ   ؛اختالف املرجع األول لكلّ <فالواجب أن يقال: 
  .>على فهم السلف الصاحل
يرجعون إىل الكتاب والسّنة لكن بفهم أئّمتهم  ـ بزعمهم ـ وإّال فاألشاعرة

كّل   ـ هذه دعواهم ـ األشعرية، وكذا املاتريدية، واجلهمية، واملعتزلة، بل والرافضة
، واجلماعات اإلسالمية كذلك تهيرجع إليهما، لكن بفهم شيخه وأصحاب طريق

ا أراد إدخال اجلميع رفع هذا القيد، ولو أنّه صرّح به خلرجت مجيع مّ يفعلون، لكن لَ 
  الطوائف، وبقيت الدعوة الصحيحة، لكّنه أمجل حىت يوافقه اجلميع.

ومي على نصوص اجلماعة : االعتماد يف التقالضابط الثاني<قال الزيد: 
  وأنظمتها، ال على أقوال املنتسبني إليها...

إّن دراسة اجلماعة واحلكم عليها وتقوميها ينبغي أن يستند إىل نصوص 
ا الرمسية فحسب.   نظامها ومستندا

وليس من العدل واإلنصاف أن تنتقص من مجاعة خلطأ وقع فيه أحد 
  أفرادها.

                                   
  .>ب إعادة النظر يف العديد منها، بل إعادة النظر يف فكرة الكتاب مجلةأحداث توج   =
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ا بني رأي الفرد  هناك  املنتسب إىل اجلماعة، ورأي اجلماعة، بلوفرق كبري جدًّ
بني رأي قائد اجلماعة بصفته الشخصية، وصفته الرمسية، فما قاله بصفته فرق كبري 

  الشخصية ال ينسب إىل اجلماعة حبال من األحوال.
أنّه مّر بقوم يلقحون، فقال:  يقول: ما روى ذلك أنس  أليس الرسول 

م فقال: >حَ َلْو َلْم تـَْفَعُلوا َلَصلَ < ، >؟ َما لَِنْخِلُكمْ <. قال: فخرج شيًصا، فمّر 
ُتْم َأْعَلُم بَِأْمِر ُدنـَْياُكمْ <قالوا: قلت: كذا وكذا، قال:    .>َأنـْ

مبا  )١(وقد قاله بصفته الشخصية فقط، وحنن متعّبدين فهذا قول الرسول 
لك جاء يف الرواية غ عن اهللا سبحانه وتعاىل، ولذبلِّ يُ  >بشًرا رسوالً <قاله بصفته: 

  ها  .>رٌ شَ ا بَ نَ ا أَ مَ نَّ إِ فَ  يٍ أْ رَ  نْ مِ  ءٍ يْ شَ بِ  مْ كُ تُ رْ مَ ا أَ ذَ ، إِ رٌ شَ ا بَ نَ ا أَ مَ نَّ إِ <األخرى، فقال: 

  ولنا مع هذا الكالم وقفات:
ا النقد املوّجه جلماعتهاألولى  : هذا الكالم أعطى لكّل مبطل شبهة يدفع 

عليه أن يقول: يا أخي هذا الكالم مل تقل به إذ ال يعسر  ـ ولو كان النقد حقًّا ـ
ا ه إمنّ اجلماعة، وليس هو من منهجها، بل هو قول ذلك الشخص وذلك القائد، ألنّ 

  تكّلم بصفته الشخصية، ال الرمسية.
مل تأمر اجلماعة ذلك الشخص باملعروف وتنهه عن فإذا قالوا ذلك، قلنا: فَِلَم 

تتربأ من تلك األقوال املخالفة للشرع، وإالّ  بل جيب على تلك اجلماعة أن  ؟ املنكر
  اها.ة هلا معتقدة إيَّ كانت مقرَّ 

: هذا القول أشبه بقول بعض التبليغيني حينما قلت هلم: إّن يف  الثانية
من الشركيات والبدع واألحاديث املوضوعة ما اهللا به  >تبليغي نصاب<كتابكم 

                                   
  دون.كذا باألصل، وصوابه: متعبِّ  )١(
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  ؟ غريكمجونه بينكم وبني عليم، فلماذا تعتمدونه، وتروِّ 
فقال يل أحدهم: يا أخي هذا الكتاب كتبه رجل حمّب للجماعة، ال أنّه من 

  اجلماعة.
دار اإلفتاء قامت بطبع ونشر كتب علوي مالكي  فقلت هلم: أرأيتم لو أنَّ 

الكتب اخلبيثة، أكان يغين يف الذّب عن فساد منهج الدار القول بأّن كاتب هذه 
  اجلواب: ال. فكذا فيما قلتم. !؟ للدار، ال أنّه من أهلها حمبٌّ 

زون وباملناسبة، ينبغي أن تعلم أخي الكرمي أّن عند مجاعة التبليغ مصطلًحا مييِّ 
ن هو خمالف هلم يف املنهج، به بني اخلارجني معهم، ال سيما إذا كان بينهم مَ 

م يقولون عنه حينما تسنح فرصة  ّ   للجماعة. لتعارف: فالن حمبٌّ لواألفكار، فإ
  ن كان منهم: فالن من اجلماعة.مَ ن لِ ويقولو 

غري   ـ وهلذا إذا أطلق املصطلح األول على شخص ما، فإّن صافرات اإلنذار
نة، ومن أشخاص ل هذا الشخص معاملة معيَّ تنطلق، فيعامَ  ـ املرئية وغري املسموعة

، حىت تنتهي فرتة خروجه، حفاظًا على الذين خرجوا معهم من أن يفسد نيمعّين
  !!! هلمعليهم عقو 

، وقد قاله بصفته الشخصية فقط، وحنن فهذا قول الرسول <قوله: : الثالثة
كالم باطل. إذ حنن متعبدون ه ا  .>مبا قاله بصفته بشًرا رسوالً  ـ  هكذا  ـ متعبدين

حينما  فعله أو أقّره، إّال ما استثناه الدليل، وهلذا فإّن الصحابة أو بكّل ما قاله 
، مل يقولوا له: هل قلت هذا الكالم يا رسول اهللا >لوا لصلحلو مل تفع<مسعوا قوله: 

فنحن  ـ  إن صّح التعبري  ـ أو بصفتك الرسالية ـ  فنحن يف حلّ   ـ بصفتك الشخصية
وا على هذا األمر حىت جاءهم ممتثلون لك. بل مبجّرد مساعهم له تركوا التأبري، واستمرّ 

  .>م بأمر دنياكمأنتم أعل<البيان، وهو قوله عليه الصالة والسالم: 
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  : أّن هذا القياس إّما فاسد، أو ال يؤّدي إىل ما يريد.الرابعة
توضيحه: أّن األصل يف أقوال الرسول عليه الصالة والسالم وأفعاله وتقريراته: 

فإذا كان ذلك   ؛ـ  كما أوضحنا أدلّته ـ ، ال ينتقل من هذا األصل إّال بدليلالتشريع
جيعل األصل فيه أنّه إذا تكّلم أو  ى الرسول قائد مجاعة عل كذلك، فقياس أيّ 

ل على صفته الرمسية، ال ينتقل من ذلك األصل إىل صفته مَ فعل أو قّرر حيُ 
  الشخصية إالّ ببيان.

ي إىل ما يريد الزيد، ألنّه مل يلحق تلك األقوال واألفعال وهذا القياس ال يؤدّ 
لو مل تفعلوا <: صطفى ما ينقلها إىل الصفة الشخصية أي بيان، خبالف قول امل

  .>أنتم أعلم بأمر دنياكم<، فإنّه حلقه البيان، وهو قوله: >لصلح
الختالف  ؛جعل األصل يف األمري الصفة الشخصية، فسد عليه القياس نْ إِ فَ 

األصلني، إذ األصل يف الرسول عليه الصالة والسالم الصفة التشريعية الرسالية، 
  عنده.واألصل يف األمري الصفة الشخصية 

قون بشخص قال منا لكم ذلك، فلماذا تتعلَّ ا سلَّ : هب أنَّ الوقفة الخامسة
ببيان فساد مقولته،  ؟  اكم يف ردعهحد وإيّ وملاذا ال نتَّ  ؟ الباطل ودعا إليه وأمر به

واألخذ على يده وحتذير الناس من االغرتار به وبباطله، وذلك بتوجيههم إىل احلّق 
، وتربير ق الشباب به، وذلك بتلميعه، ومتجيدهبل يعلِّ وأهله، أّما أن يسكت عنه، 

  أخطائه، فهذا موقف ال حيمده الشرع وال العقل، لكونه غشًّا وخيانة.

قياس مع الفارق، إذ احلادثة اليت قال فيها الرسول هذا : أّن الوقفة السادسة
 :>لو مل تفعلوا لصلح< َّ م ال ، حادثة دنيوية، ال دينية، خبالف زعمائكم، فإ

  !!! هالقياس، فتنبَّ  حّ مون يف أمر الدنيا، بل يف أمر الدين، فافرتقا، فلم يصيتكلّ 
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يف  ـ رمحه اهللا ـ : إذا قارن القارئ بني ما حكاه عن النوويالوقفة السابعة
يف شرحه لصحيح مسلم  ـ رمحه اهللا ـ هذه الرسالة، وبني ما ذكره النووي

  ع إليه.جَ  يدّل على ما ذكره الزيد، فلريُ )، جيد فرقًا بني الكالمني، ال١٥/١٦٦(

: ال تتعرض للنقد إّال إذا كان حيّقق مصلحة الضابط الثالث<قال الزيد:
  ها .>راجحة

أّن اخلالف بني اجلماعات اإلسالمية ليس من باب  ـ أخي الكريم  ـ اعلم
ا هو من خالف التضاد واخلالف يف أو خالف الفروع، إمنَّ  اخلالف السائغ،

  .األصول
إذن ليس اخلالف بيننا وبني اجلماعات من باب نقل الشخص من املنزلة 
املفضولة إىل املنزلة الفاضلة، وكذا العكس، بل حنن حناول نقله من الضاللة إىل 

  اهلدى، ومن البدعة إىل السّنة، ومن الشرك والكفر إىل التوحيد واإلميان.
ذا كان حيّقق مصلحة فهل بعد هذا يصح أن يقال: ال تتعّرض للنقد إّال إ

فأين املصلحة الراجحة إذا تعارضت الضاللة مع اهلدى، والبدعة مع  ؟ راجحة
  ؟  ة، والشرك مع التوحيدالسنَّ 

ا كان عرض أفكار هذه اجلماعة بألفاظ جمملة، وجب التفصيل مَّ لكن لَ 
  .ـ بإذن اهللا تعاىل ـ والصواب ليتضح احلقّ 
أّن ما نقله الزيد عن شيخ اإلسالم ال  ـ أخي الكرمي ـ فاعلم ،ضح ذلكتَّ اإذا 

يدّل على ما يريد، إذا كان اخلالف من باب اخلالف يف األصول، ال اخلالف يف 
 له أن ينقل كالم شيخ اإلسالم، ا جعل الزيد كالمه جممًال تسّىن مّ الفروع، لكن لَ 

  ا.لكّنك إذا أنزلته على واقع اجلماعات اإلسالمية اليوم، اتضح ما قلت لك سابقً 
ن نقل شخًصا من طريقة مفضولة إىل فكالم شيخ اإلسالم ُمْنَصبٌّ على مَ 
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...فإّن بعض املتفّقهة يدعون الرجل <طريقة فاضلة، يوّضح ذلك قوله رمحه اهللا: 
إىل ما هو أفضل من طريقته عندهم، وقد يكونون خمطئني، فال سلك األول، وال 

ه أكمل شيخ على وجه األرض، الثاين، وبعض املتصوفة املريد يعتقد أّن شيخ
رجل أن يأتي من طاعة اهللا  وكالهما انحراف، بل يؤمر كلّ وطريقته أفضل الطرق 

(تنّبه) من طاعة اهللا ورسوله بطريقته، وإن كان فيها  ورسوله بما استطاعه، وال ينقل
 ا، إّال إذا نقل إىل ما هو أفضل منهما،هله نقص (تنّبه) نوع نقص أو خطأ، وال يبنيِّ 

ية، حىت يرتك احلّق وإّال فقد ينفر قلبه عن األوىل (املفضولة وإن كانت حقًّا) بالكلّ 
  )].١٤/٤٣٣([جمموع الفتاوى ه ا .>الذي ال جيوز تركه، وال يتمّسك بشيء آخر

، ألّن السالم ال يدّل على ما يريد عبد أّن ما نقله عن العّز بن ـ أيًضا ـ واعلم
ا هو من األصول، ال يف الفروع، وما ذكره العّز إمنّ  اخلالف بني اجلماعات خالف يف
مة، إّال أن يكون فيه جلب الكذب مفسدة حمرّ <باب املسائل الفرعية، حيث قال: 

  مصلحة أو درء مفسدة، فيجوز تارة وجيب أخرى، وله أمثلة:
ا، فيجوز...أحدها   : أن يكذب لزوجته إلصالحها، وحسن عشر
من ظامل يريد قطع يده، فيسأله عنه، فيقول:  : أن خيتبئ عنده معصومالثاني

  .>ما رأيته: فهذا الكذب أفضل من الصدق...
قد حذف منه كالًما هامًّا، خيّل  ـ رمحه اهللا ـ القيم علم أّن ما نقله عن ابناو 

أخي  ـ ، فتعال معيه لو ذكره لفسد عليه ما يريد إثباتهحذفه مبعىن املنقول، ألنَّ 
  قة األمر بنفسك.لتقف على حقي ـ الكرمي

شرع  إّن النيب  ـ يرمحه اهللا تعاىل ـ القيم اجلوزية يقول ابن<: قال الزيد
فإذا  ه اهللا ورسوله، إنكاره من املعروف ما حيبُّ بألّمته إجياب إنكار املنكر، ليحصل 

ه ال يسوغ كان إنكار املنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إىل اهللا ورسوله: فإنّ 
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ن تأّمل ما جرى على ومَ <. إىل أن قال: >كان يبغضه وميقت أهله...إنكاره، وإن  
اإلسالم من الفنت الكبار والصغار، رآها من إضاعة هذا األصل وعدم الصرب على 

فإنكار املنكر <. ّمث قال: >املنكر، فطلب إزالته، فتوّلد منه ما هو أكرب منه...
  :أربع درجات

  األوىل: أن يزول وخيلفه ضّده.
  ة: أن يَِقلَّ وإن مل يزل جبملته.الثاني

  الثالثة: أن خيلفه ما هو مثله.
  منه. الرابعة: أن خيلفه ما هو شرٌّ 

  مة.فالدرجتان األوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة حمرّ 
فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج، كان إنكارك من عدم 

لتهم منه إىل ما هو أحّب إىل اهللا ورسوله، كرمي النشاب الفقه والبصرية، إّال إذا نق
  وسباق اخليل وحنو ذلك.

اق قد اجتمعوا على هلو ولعب، أو مساع مكاء وتصدية، فإن وإذا رأيت الفسَّ 
نقلتهم عنه إىل طاعة اهللا، فهو املراد، وإّال كان تركهم فيه شاغًال، خريًا من أن 

ما هم فيه شاغًال هلم عن ذلك. وكما إذا  ا هو أعظم من ذلك، فكان مَ تفرغهم لِ 
كان الرجل مشتغًال بكتب اجملون وحنوها، وِخفت من نقله عنها انتقاله إىل كتب 

  .>البدع والضالل والسحر، فدعه وكتبه األوىل

  ولي معه في هذا النقل وقفتان:
ا من كالم ابن :األولى  ـ كما أسلفت ـ   رمحه اهللا ـ القيم  حذفه لكالم هام جدًّ

فإذا كان إنكار املنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض <: يث حذف بعد قولهح
قوله:  >ه ال يسوغ إنكاره، وإن كان اهللا يبغضه وميقت أهلهإىل اهللا ورسوله فإنَّ 
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وهذا كاإلنكار على الملوك والوالة بالخروج عليهم، فإنّه أساس كّل شّر وفتنة <
يف قتال األمراء الذين يؤخرون  اهللا  ، وقد استأذن الصحابة رسولإلى آخر الدهر

وقال:  >َال، َما َأَقاُموا الصََّالةَ <فقال:  ؟ الصالة عن وقتها، وقالوا: أفال نقاتلهم
ْلَيْصِبْر، َوَال يـَْنِزعنَّ َيًدا ِمْن طَاَعِتهِ <   .>َوَمْن رََأى ِمْن َأِميرِِه َما َيْكَرُه، فـَ

، >د منه ما هو أكرب منهفتولّ  فطلب إزالته<بعد قوله:  ـ أيًضا ـ :وحذف
يرى مبكة أكرب املنكرات، وال يستطيع تغيريها، بل  فقد كان رسول اهللا <قوله: 

ه على قواعد ا فتح اهللا مكة وصارت دار إسالم عزم على تغيري البيت، وردِّ مّ لَ 
خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم  ـ مع قدرته عليه ـ ، ومنعه من ذلكإبراهيم

م حديثي عهد بكفر، وهلذا مل احتمال ق ريش لذلك، لقرب عهدهم باإلسالم، وكو
ع ما هو أعظم منه،  و ا يرتّتب عليه من وقمَ يأذن يف اإلنكار على األمراء باليد، لِ 

  .>كما وجد سواء
ا هو أنّه لو نقله  ـ واهللا أعلم ـ والداعي يف نظري حلذفه هذا الكالم املهّم جدًّ

، ألّن مفسدة اإلنكار على اجلماعات اإلسالمية، كرلفسدت عليه قاعدته اليت ذ 
ألّن اإلنكار على ليست كمفسدة اإلنكار على احلكام والوالة، بل األخرية أعظم، 

 ، إذ ليس فيها إراقة دماء،الجماعات اإلسالمية يحّقق مصلحة ال مفسدة فيها
رّد هلؤالء من وال ذهاب مال وولد وبلد، وليس فيها فتنة يف الدين والدنيا، بل فيها 

مفسدة  الضاللة إىل اهلدى، ومن البدعة إىل السّنة، ومن الشرك إىل التوحيد، فأيُّ 
بخالف اإلنكار على الوالة بالخروج عليهم، ففيه فساد وإفساد  ؟ يف ذلك

للدين والدنيا، وذهاب األمن واألمان، وفيه انتشار الهرج والمرج، فكانت 
  يشرعه الشارع.فلذا مل  ؛مفسدته أعظم من مصلحته
وهذا كاإلنكار على الملوك والوالة <القيم حيث قال:  وانظر يف كالم ابن
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  .>بالخروج عليهم، فإنّه أساس كّل شّر وفتنة إلى آخر الدهر
هو: أنّه لو نقله لرآه وقرأه الشباب،  ـ أيًضا ـ ومن أسباب حذفه هلذا الكالم

م عدم اخلروج على الوالة، ن يريد فإثباته ال يتناسب مع منهج مَ  ومن َمثَّ وقر يف قلو
  إجياد مجاعة املسلمني وإمامهم ودولتهم، فوجب حينئذ حذفه.

ي إىل ما يريده، بل القيم ال يؤدِّ   أّن ما أثبته من كالم ابن :الوقفة الثانية
  ي إىل ضّده.يؤدِّ 

فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون <: ـ رمحه اهللا  ـ انظر إىل قوله
اجلماعات اإلسالمية العبة  ـ أخي الكرمي ـ ، فهل ترىها .>...بالشطرنج

َّ  ؟ القيم اق الذين ذكرهم اإلمام ابنبالشطرنج فقط، كالفسَّ  م واقعون يف البدع أو أ
كالقول باحللول، واالحتاد، والتصوف، والدعوة إىل   ـ ال سّيما كرباءهم ـ والضاللة

 ع الرافضة، بل مع األديان السماويةبعض أنواع الشرك، والدعوة إىل وحدة الصف م
وبعضهم يدعو لرتك اجلهاد، واجلهاد عنده عبارة عن اخلروج  ـ هكذا يزعمون ـ

وآخرون منهم يرون اخلروج على كّل حاكم مسلم، أو غري والسياحة يف األرض، 
  لب اجلماعات اإلسالمية معادية ألهل التوحيد يف هذه البالد ويف غريها.غمسلم، وأ

ة في السودان ليس مّنا ببعيد بل ما ألهل ُكَنر وأنصار السنَّ  وما جرى
جرى لنا في أزمة الخليج من وقوف الجماعات اإلسالمية بأجمعها في الداخل 

  ما هو مّنا ببعيد. ـ أيًضا  ـ والخارج مع طاغية العراق
  نا نفيق ممّا حنن فيه:لعلَّ  ؛مسة صادقة يف أذنك ـ  أخي العزيز ـ وامسح يل

بأّن هذه اجلماعات قد فشلت يف تصحيح األوضاع يف  ـ أخي الكرمي ـ اعلم
كذلك، فليس لنا حاجة يف تلك ذلك  بالدها اليت انطلقت منها، فإذا كان 

الدعوات الفاشلة، ال سّيما وقد أغنانا اهللا عنها بدعوة سلفية صحيحة، قامت على 
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حتميها دولة  ـ ةاملنَّ وال زالت وهللا احلمد و  ـ يد أئّمة صادقني، صاحلني، مصلحني
فما بالنا  ؛ـ إن شاء اهللا ـ رافعة لراية التوحيد منذ وجدت إىل اآلن، وبعده إسالمية،

  !؟ ُأَخيَّ نستبدل الذي هو أدىن بالذي هو خري
حينما قامت دولة التوحيد والدعوة السلفية ه ح من ذلك، فاعلم أنّ رَ صْ وإن أردت أَ 

، >الدعوة الوهابية<  بأو  >الدعوة النجدية<  ب اها خصومنا يف ذلك الوقتاليت َمسَّ 
أنشأوا طرقًا  ،وا عنها املسلمني، وحينما فشل التحذير العلين من تلك الدعوةرُّ لينفِ 

ومجاعات دعوية، ليسهل هلم نقل فسادهم املنهجي والعقدي إىل هذه الدعوة وأهلها، 
  .>قر دارهأشغلوا هذا الرجل في ع<: قين المقولة الفارسية الخبيثةمطبِّ 

كنني، حىت إذا متّكنوا، رفعوا لني، ومتسرتين، متخفني، متمسّ فجاءوا متسلِّ 
م ورؤوسهم، عن طريق أبنائنا، وإخواننا، وآبائنا، الذين هم من بين جلدتنا،  عقري

إلينا اخلالف، والشقاق، والفرقة، فأصبحنا مجاعات وفرقًا وأحزابًا، بعد أن كّنا  فدبَّ 
ظم اخلطب، فاهللا املستعان، وال ول املصيبة وعِ نهج سواء، فيا هلِ أّمة واحدة، على م

  حول وال قّوة إالّ باهللا.
وإذا رأيت <: ـ رمحه اهللا ـ القيم بأّن كالم ابن ـ أيًضا  ـ إذا علمت هذا فاعلم

ال يدّل على  ،ها .>اق قد اجتمعوا على هلو ولعب أو مساع مكاء وتصدية...الفسَّ 
  .ـ اها اهللا وإيَّ هدان ـ ما يريده الزيد

وكما إذا كان الرجل مشتغًال بكتب اجملون وحنوها، < القيم:  أّما كالم ابن
وِخْفت من نقله عنها انتقاله إىل كتب البدع والضالل والسحر، فدعه وكتبه 

فهو مؤّد لضّد ما يريده الزيد، بل هذا الكالم صادق على موقفنا حينما  .ها  .>األوىل
سالمية، إذ حنن ننكر عليهم االشتغال بالكتب البدعية، ننكر على اجلماعات اإل

  ة، ونريد أن ننقلهم منها إىل كتب السّنة، والتوحيد، واهلدى.ركية، والضالَّ شوال
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م ساعون يف نقل فسَّ  ّ اقنا ممّا هم عليه من اجملون إىل البدع أّما هم، فإ
  والضاللة، بل هم ناقلون صاحلينا إىل ذلك.

تركهم على ما هم عليه،  ؛اقنا وصالحيناذ تجاه فسَّ فالواجب عليهم حينئ
  ال نقلهم إلى كتب الشرك، والبدع، والضاللة، والشعوذة.

  !! اقة اجلوفاءفتنّبه جّيًدا أخي الكرمي، وال تغرّّنك الشعارات الربَّ 

  ها .>: بيان احلّق دون التعرض للمخطئالضابط الرابع<قال الزيد: 
هذا املنهج قائم على اإلمجال، حني إرادة عرض بأّن  ـ أخي الكرمي ـ رتذكَّ 

  منهجه ووسائله وأساليبه.
منهج السلف الصالح في إذا تذّكرت ذلك، فإنّه ينبغي أن تعلم بأّن 

  اإلنكار على المخالف له طريقتان:
  الطريقة األولى: التصريح باسم المخطئ.

  الطريقة الثانية: التلميح.
وال التلميح بإطالق، بل حبَسب فليس منهج السلف التصريح بإطالق، 

بّد من التصريح، فمنهج السلف شامل رى الاحلاجة، فأحيانًا يكفي التلميح، وأخ
للنوعني والطرقيتني، وهؤالء القوم يأخذون ما خيدم منهجهم من طريق السلف، 

  فيعّممون أو خيّصصون على حنو ما يريدون.
ة على اجلاهل، خفيّ طرقها خفية جلّية،  ـ كما أخربتك ـ وهذه اجلماعة

ن عرف منهج السلف معرفة وصاحب النظرة السطحية وحمسن الظّن، جلية على مَ 
  جّيدة، وعرف الطرق املخالفة له.

َّ وألّن هذه اجلماعة تدَّ  ، ويف >مجاعة أهل السّنة واجلماعة<ا هي عي أ
ا،  فهي أشبه باألشاعرة في الوقت نفسه تذكر بعض أقوال السلف وتتمّسك 
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ة والجماعة من ها على بعض الناس، وعدم التمييز بينها وبين أهل السنَّ خفائ
على خالف الفرق الواضحة، فلذا  ـ في الظاهر ـ جهة، وعدم بعدها عن الحقّ 

  .التبس أمرهم على كثير من الشباب
، بذكر احلسنات : العدل يف النقدالضابط الخامس<قال الزيد: 

  والسيئات...
  يذكر احلسنات والسّيئات مًعا.فالعدل حينئذ يقتضي أن 

ن ينصح مجاعة من اجلماعات اإلسالمية، مَ فليس من اإلنصاف يف شيء لِ 
ومن مثّ سائر األّمة اإلسالمية، أن يذكر األخطاء واالحنرافات واملساوئ فحسب، إّن 

  ها .>ل حلقيقة اجلماعة...هذا كما هو جماوز للعدل، فهو عرض مضلِّ 
م نادوا به ورفعوه ليتسىنَّ  ـ أخي الكرمي ـ وهذا الضابط ّ  قلت لك من قبل: إ

هلم اجلمع بني اجلماعات اإلسالمية يف مجاعتهم املزعومة، قائلني للشباب الغر: 
إّن مبدأ املوازنة بني احلسنات والسيئات هو عني العدل واإلنصاف، وهو منهج <

  .ـ كذا زعمواه ـ >السلف الصاحل
 هادي المدخلي  المجاهد: ربيع بن وقد انبرى العاِلم الفاضل والشيخ

ة والبرهان، لبيان فساد تلك الدعوى، رادًّا على قائليها بالحجَّ  ـ  حفظه اهللا ورعاه  ـ
، >ة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائفمنهج أهل السنَّ <في كتابه: 

  ه.على هذا املبدأ وقائلي الردَّ  ـ  جزاه اهللا عّنا خري اجلزاء  ـ فكفاين وكفى غريي
ة البيضاء يف محاية احملجَّ <كتابًا مستقالًّ أمساه:   ـ خلطورته ـ بل خّصص له

  .>السّنة الغراء من زالت أهل األخطاء وزيغ أهل األهواء
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يقتضي أن يذكر احلسنات والسّيئات مًعا، حينئذ  )١(العدل<: فقول زيد
 من َمثَّ ن ينصح مجاعة من اجلماعات اإلسالمية و مَ فليس من اإلنصاف يف شيء لِ 

أن يذكر األخطاء، واالحنرافات واملساوئ فحسب، إّن هذا  ؛لسائر األّمة اإلسالمية
  ها .>ل حلقيقة اجلماعة...كما هو جماوز للعدل فهو عرض مضلِّ 

  ولي معه في قوله هذا وقفات:
فليس من <، يعين يلزم، يوضِّح ذلك قوله: >يقتضي<: أّن قوله: األولى

  .>اخل اإلنصاف يف شيء...
 ـ  وهي سّيئة يف نفس األمر ـ ن اقتصر على ذكر السّيئةوعلى هذا يكون مَ 

اخل، مل يعدل، بل جار يف حكمه، بل يلزم على  لشخص أو مجاعة أو شريط...
وهذه لوازم فاسدة،  ـ أيًضا ـ ن اقتصر على ذكر احلسنة هو جائرمَ  هذا القول بأنَّ 

فسه، يوّضح ذلك قوله تعاىل: ولوازم القول إذا فسدت، دّلت على فساد القول ن
...َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اَهللا ثَاِلُث َثالَثٍَة  ٧٣[املائدة، آية.[  

ا بأيِّ   !؟ حسنة هلم، فهل هذا عدل، أم جور حيث ذكر سّيئتهم ومل يقر
ُفَق ما يريد. لكنَّ    اجلماعة حينما كان من منهجهم اإلمجال، أمجل، ليَـنـْ

أّن أهل احلّق خاضعون للحّق منقادون له، يدورون مع احلّق أينما : الثانية
كان ذلك احلّق كتابًا أو سّنة، أو آثارًا سلفية، خبالف أهل الباطل، والزيغ   دار، سواءً 

م يعتقدون أّوًال أشياء فاسدة ّ ا احلقّ  ـ والضالل، فإ ّ  يبحثون بعدئذٍ  مثّ  ـ يزعمون أ

                                   
ة منهج أهل السنَّ <ن كتب من هؤالء عن العدل بنحو ما عرَّفه به الزيد. انظر مثًال: عرَّف كثري ِممَّ  )١(

مواجلماعة يف تقومي الرجال ومؤلَّ  منهج أهل السّنة واجلماعة يف <)، و٢٧(للصويان ص  >فا
  ).٣٣(للمقطري ص  >قواعد االعتدال<)، و٢٧(للصيين ص  >النقد واحلكم على اآلخرين
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من الكتاب أو السّنة أو أقوال السلف، فإذا عثروا شيء يؤيّد ما يقولون،  عن أيّ 
 فساد ما هم عليه، وقفوا يف صدره بالرّد إن كوا به، فإذا جاءهم ما يبنيِّ عليه، متسّ 

  استطاعوا، وبالتأويل الفاسد إن مل يستطيعوا، فضّلوا وأضّلوا.
ه ا ذكر مَ وسأوّضح ما قلت لك، بأمثلة تبّني لك ما أريد، ّمث أعود بعد ذلك لِ 

  الزيد.
ها ال ا كان من عقيدة املعتزلة ومَ مَّ لَ  ن سار على منهجهم أّن العقيدة وما شا

ت إّال بقطع، نتج عن ذلك عدم قَبوهلم ألخبار اآلحاد يف هذا الباب، فذهبوا ثبُ تَ 
هو إمامنا  ينقبون ويبحثون لعّلهم جيدون ما يؤيّد مذهبهم، قالوا: اهللا أكرب، النيب 

أقصرت الصالة أم له ذو اليدين يف شأن الصالة: يا رسول  يف ذلك، أمل يقل
 قالوا: صدق، مل تصلِّ  >؟ َما يـَُقوُل ُذو الَيَدْينِ <: ... فقال الرسول ؟ نسيت

  .)١(إالّ ركعتني... احلديث
مل يقبل خربه فيما جيب فيه القطع، وحنن  قال املعتزلة: فها هو رسول اهللا 

  ألثره مقتفون متَِّبعون.
احلديث عليهم وليس هلم، هذا هذا املوقف، مع أّن  ـ أخي الكرمي ـ أرأيت

بعد أن سأل أبا بكر وعمر، فأقرَّا مقولة ذي اليدين، مل خيرجه ذلك عن   ألنّه 
شهادة  كونه خرب آحاد، وعلى فرض خروجه فأين هم من قبول الرسول 

ىل اليمن جبل إ وأين هم من بعثه معاذ بن ؟ )٢(عمر برؤية هالل رمضان ابن
م اعتقدوا أّوًال، ّمث حبثوا ثانًيا، هم قوم ال يعقلون، ألَّ لكنَّ  ؟ )٣(هم الدين أمجعهمليعلّ 

                                   
  ).١/٤٠٣رواه مسلم ( )١(
  ).٢/٤٤٦صحيح سنن أيب داود ( )٢(
  ).١/٥٠صحيح مسلم ( )٣(
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َّ >َأسِّْس ّمث استدل<شيء يؤيّد ما يعتقدونه، على قاعدة  عن أيِّ  م ، ولو أ
  وداروا حيثما دار احلّق، ألصابوا. موا هللا ورسوله استسلموا وسلَّ 

ن فعل كبرية من الكبائر، ّمث مات عليها قبل أن رج أّن مَ ا اعتقد اخلوامَّ ولَ 
شيء يؤّيد  ه كافر، خالد يف نار جهّنم، ذهبوا يبحثون عن أيِّ يتوب منها، فإنَّ 

 َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمًِّدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَّمُ مقولتهم، فقالوا: قلنا بقول اهللا تعاىل: 
  ].٩٣[النساء، آية:  ...هُ نَ عَ لَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللاُ  بَ ضِ غا وَ يهَ ًدا فِ الِ خَ 

..َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتـَِّباٌع وغفلوا أو تغافلوا عن قوله سبحانه: 
ى اهللا تعاىل فسمَّ ]، ١٧٨البقرة، آية: [ بِالَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْيِ◌ِه بِِإْحَساٍن..
ِإنَّ اَهللا َال يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه قوله تعاىل:  القاتل واملقتول وأولياءمها إخوة. وعن

  ].٤٨[النساء، آية:  َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاُء..
عت يف هذه األمثلة، مع مناقشة املخالفني فيها ولوال خشية اإلطالة لتوسَّ 

  املقام مقام إشارة، واللبيب باإلشارة يفهم. ع، ولكنَّ بتوسُّ 
ما يف زمان سابق أو الحق، فتفّسره كّل  قد يقع حدثٌ  ـ أخي الكرمي ـ وهلذا

  طائفة حبَسب ما تعتقده، لتؤيّد به معتقدها.
إىل ما ذكره الزيد  ـ بإذن اهللا ـ إذا فهمت ذلك فهًما جّيًدا، فسأعود معك

  .ـ اهم مجيًعاهدانا اهللا وإيَّ   ـ وغريه
 َّ بعًضا من الرواة الذين  تْ رَ كَ م حينما وجدوا كتب اجلرح والتعديل ذَ وذلك أ

َّ لِ اختُ  ا قرنت بني تعديلهم وجرحهم، ف يف تعديلهم وجترحيهم، أو الرواة املبتدعة، وأ
إّن منهج السلف يقتضي ذكر <طاروا بذلك فرًحا معّممني احلكم، قائلني: 

  ، ففّسروا ذلك الفعل مبا يوافق هواهم، ويؤيّد مذهبهم.>احلسنات والسّيئات
حيث  ـ حفظه اهللا ـ هادي عن هذا أتركه للشيخ الفاضل ربيع بنواجلواب 
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» منهج أهل السّنة واجلماعة يف نقد الرجال والكتب والطوائف«قال يف كتابه 
خامًسا: الرواة والشهود إذا كانوا جمروحني، جاز جرحهم <): ٣٠ ـ  ٢٨( ص

رمحهما  ـ تيمية ال ذلك وحكاه النووي وابنـبل هو واجب، قبإمجاع املسلمني، 
  .ـ اهللا

فق أئّمة اجلرح والتعديل على جرح راٍو بالكذب، أو فحش يف (أ) فإذا اتَّ 
الغلط، أو قالوا: مرتوك احلديث، واهي احلديث، وما شاكل ذلك، جاز لكّل 

ذكر شيء  ـ من قريب وال من بعيد ـوال يلزمه أن ينقل ذلك ويرويه  باحث وناقل
  حماسنه مثّ ذكرها.من حماسنه، فضًال عن البحث عن كّل 

  (ب) وأّما الرواة املختلف يف تعديلهم وجترحيهم، أو الرواة املبتدعون.
ن ب على تقدمي جرحه واألخذ به، دون التفات إىل قول مَ فالنوع األول يرتتَّ 

  ا ثبت عن سّيد املرسلني.إسقاط شيء من الدين، وِممَّ  ؛عّدله
نا حفظه، وهو أمانة يف وهذا إفساد عظيم، وتضييع شيء من الدين جيب علي

ة أعناق العلماء، فيجب حينئذ ملصلحة الدين وحفظه، وألجل املصلحة العامَّ 
ى احلقيقة، ونوازن بني أقوال أئّمة اجلرح والتعديل، ونأخذ للمسلمني، أن نتحرَّ 

ذلك ألجل هذه املصلحة، ال من أجل وجوب  بالراجح من اجلرح أو التعديل كلُّ 
اجملروح، فإذا ثبت جرحه بعد الدراسة جاز حكاية جرحه رجل املوازنة لذات ذلك ال

ا.   دون موازنة، وال يقول عامل بوجو
ا املبتدع: فإذا كّنا يف مقام التحذير من البدع، حّذرنا منه، ذاكرين بدعته وأمَّ 

فقط، وال جيب علينا ذكر شيء من حماسنه، وإذا كّنا يف باب الرواية فيجب ذكر 
ان عدًال صادقًا، ألجل مصلحة الرواية وحتصيلها، واحلفاظ عدالته وصدقه إذا ك

عليها ال من أجل شيء آخر، كوجوب ذكر جوده، وعلمه، وشجاعته، وجهاده، 
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  ا ال عالقة له بالرواية.وأخالقه، وغري ذلك ممِّ 
ن جيانب الرواية عن أهل البدع وعن أهل التهم، قال ولقد كان من السلف مَ 

، ابتدرته يقول: قال رسول اهللا  ة إذا مسعنا رجالً ا مرَّ ا كنَّ إنَّ <: عباس  ابن
ا ركب الناس الصعب والذلول، مل نأخذ من الناس أبصارنا، وأصغينا إليه آذاننا، فلمَّ 

  .>إالّ ما نعرف
ا وقعت الفتنة، قالوا: يكونوا يسألون عن اإلسناد، فلمَّ  مل<سريين:  وقال ابن

ر إىل أهل البدع، فال نظَ ل السّنة، فيؤخذ حديثهم، ويُ ر إىل أهنظَ وا لنا رجالكم، فيُ َمسُّ 
  .>يؤخذ حديثهم

سريين حيتمل أّن هذا كان مذهًبا عامًّا للسلف يف عهد  عباس وابن وكالم ابن
  ن بعدهم من التابعني.بقية الصحابة ومَ 

م يف غُ  ّ عن الرواية عن املبتدعني،  ةٍ يَ نْـ ولعّل هذا كان منهم بسبب إدراكهم بأ
منهم هذا املوقف احلازم احلاسم، فلّما اضطّر من بعدهم إىل الرواية عن فوقفوا 

بشروط وحتّفظات، تضمن أخذ السوي الصادقني من أهل البدع، أخذوها عنهم 
  معوّجها ومدسوسها. منها، وردِّ 

ومنهم <: ـ رمحه اهللا ـيعقوب اجلوزجاين  قال اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن
جة، قد جرى يف الناس حديثه، إذ كان خمذوًال يف بدعته، زائغ عن احلّق صادق الله

ف عرَ مأمونًا يف روايته، فهؤالء عندي ليس فيهم حيلة إّال أن يؤخذ من حديثهم ما يُ 
  . انتهى>به بدعته قوِّ إذا مل يُ 

 ـ  اهمهدانا اهللا وإيَّ  ـ ن وافقهبأّن الزيد ومَ  ـ أخي القارئ ـ وبعد ذلك، اعلم
حاديث، وببعض اآلثار السلفية على صّحة دعواهم، من أّن قد استدّلوا ببعض األ

العدل يقتضي ذكر احلسنات والسّيئات، وسأذكر بعًضا من أدلّتهم، مع ذكر وجه 
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مناقشتهم فيما استدّلوا به، معرًضا عن بعض  االستدالل الذي ذكروه، ومن َمثَّ 
ى به، يف سائر تذَ  حيُ  قد اعتربت ما ناقشتهم فيه أصًال ومثاالً أدلّتهم األخرى، ألينِّ 

ما تركت من أدلّتهم، وذلك خشية اإلطالة، فإّن الطريق ما زال طويًال وعًرا، فالصرب 
  الصرب.

نا القرآن الكرمي، والسّنة النبوية هذا املنهج، ومن ولقد عّلمَ <: قال الزيد
ُهْم َمْن َوِمْن َأْهِل الِكَتاِب َمْن ِإْن تَْأَمْنُه ِبِقنطَاٍر يُـ  ذلك: قوله تعاىل: َؤدِِّه ِإلَْيَك َوِمنـْ

  ].٧٥عمران، آية:  [آل ِإن تَْأَمْنُه ِبِديَناٍر َال يـَُؤدِِّه ِإلَْيك ِإالَّ َما ُدْمَت َعَلْيِه قَاِئًما
هنا مقرون، بل مسبوق باملدح، وبيان حقيقة بعض أهل الكتاب  فالذمُّ 

  ها .>واعرتاف بوفاء بعضهم باألمانة
  تدالل هنا، هو أن يقال:فاجلواب عن وجه االس

على فرض التسليم لك بأّن هذه اآلية قد دّلت على ضرورة ذكر احلسنة 
لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمن بَِني ِإْسَرائِيَل َعَلى والسّيئة مًعا، فما قولك يف قوله تعاىل: 

وحكم بكفرهم، إذ لعنهم اهللا،  ].٧٨[املائدة، آية:  ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى ْبِن َمْرَيمَ 
  !!؟  ومل يذكر هلم حسنة، فهل هذا عدل أو جور

على ما تريد، بل يدّل على ضّد ما  هنا ال يدلّ  ـ يا زيد ـكيف وما ذكرته 
  أردت، فاستمع إىل بيان ذلك:

، أي: بعض أهل الكتاب، وقوله تعاىل: َوِمْن َأْهِل الِكَتابِ ه تعاىل: إّن قول
 ُْهم   .، أي: بعضهم اآلخرَوِمنـْ

ذكر  ـ  أو الصنف األول ـ وإذا كان ذلك كذلك، فإّن اهللا حينما ذكر البعض
ذكر  ـ أو الصنف الثاين  ـ حسنتهم، ومل يذكر سّيئة هلم، وحينما ذكر البعض اآلخر

  هلم. واحدةً  سّيئتهم، ومل يذكر حسنةً 
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أليس يف ذلك  ؟  وقوَّلته ما مل يقل به ؟ فكيف َمحَّْلَت كتاب اهللا ما مل حيتمل
إذ لو كنت تعتمد فهم السلف  !؟ ترك للكتاب نفسه، وترك لفهم السلف الصاحل

  ا وقعت يف هذا اخلطأ، وسيأيت مثله بعد قليل.مَ الصاحل مطلًقا، لَ 

َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الَخْمِر َوالَمْيِسِر، ُقْل وقال اهللا تعاىل: <قال الصويان: 
  ].٢١٩[البقرة، آية:  َوِإْثُمُهَما َأْكبَـُر ِمْن نـَْفِعِهَما ِفيِهماَ ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع لِلنَّاسِ 

مهما لغلبة ه حرَّ فاهللا سبحانه وتعاىل أثبت النفع يف اخلمر وامليسر، ولكنَّ 
  ها  .>املفاسد على احملاسن

  فاجلواب هو قويل:
  ! : سبحان اهللاأّوالً 
ن ريًا وشرًّا، بل مَ ن ذا الذي نازعك يف أّن يف اخلمر نفًعا وضرًّا، خ: مَ وثانًيا

نازعك يف أنّه ال يوجد يف الدنيا شيء إّال وفيه خري وشّر، فإّن اخلري احملض ال يكون 
والشّر احملض ال يكون إّال يف النار، وأّما دار االبتالء ففيها اخلري والشّر إّال يف اجلّنة، 

  ممتزجان، واحلكم للغالب منهما.
: إّمنا نازعتك يف أّن ا ال   ـ خلري الذي عند اجلماعات اإلسالميةولكن ُأَخيَّ

اسيما ما كان يف مناهجها أو عقائدها أو مؤلَّ  ت به دون أهو خري اختصَّ  ـ فا
أم هو  ؟ ة الدعوة السلفية، القدامى منهم واحملدثنيمنهج السلف الصاحل، وأئمَّ 

  ؟ موروث عنهم
لسلف أسبق فإن قلت باألّول، فتلك ضاللة وبدعة، إذ لو كان خريًا، لكان ا

  الناس إليه.
كثري،   فال حاجة بنا إىل خري امتزج بشرٍّ  ـ وهذا أملي فيك ـ وإن قلت بالثانية

فعندنا منهج مستقيم، وأئّمة مهتدون، وكتب صحيحة سليمة مصفاة، فلماذا ال 
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  !!؟ ننهل من العذب الصايف، ونرتك الكدر
يع والتصنيع اإلمجال والتلمبّد من توضيحها، ألّن أصحاب وهنا نقطة ال

  فوجب النصح هلم: ؛يسلكون فيها مسالك ملتوية، قد ال يفهمها كثري من الشباب

ن يعيب مجاعة من اجلماعات اإلسالمية خلطأ بعض وأّن مَ <: )١(قال الزيد
  ها .>يب اإلسالم خبطأ بعض املسلمني...ن يعأفرادها، فمثله كمثل مَ 

بني مناهج اجلماعات كيف ساوى  ـ  أخي يا ـ أرأيت !  قلت: سبحان اهللا
  !! اإلسالمية، واإلسالم، إّن هذا لشيء عجيب حقًّا

هناك فرق بني املنهج، والقائم على املنهج، كما أّن <يريد الزيد أن يقول: 
هناك فرقًا بني اإلسالم واملسلم، فخطأ املسلم ال يدّل على فساد اإلسالم كمنهج 

على فساد املنهج التبليغي، وخطأ الفرد ال يدّل  ـ مثالً  ـ ربّاين، فكذا خطأ التبليغي
اإلخواين ال يدّل بالضرورة على فساد املنهج اإلخواين، وخطأ الفرد األشعري ال يدّل 
بالضرورة على فساد املنهج األشعري، وخطأ املعتزيل ال يدّل على فساد املنهج 

  .>اخل املعتزيل...
  !؟ يةن يعلم حال اجلماعات والفرق اإلسالمفهل يقول بذلك مَ 

  فإن كان ال يعلم فتلك مصيبة، وإن كان يعلم فاملصيبة أعظم.
بأّن املنهج السلفي حّق حمض ال باطل فيه، إذ هو اإلسالم،  ـ  ُأَخيَّ   ـ اعلم

والشخص السلفي أو املسلم قد حيسن وقد يسيء، فإذا أحسن ومل يقع منه خلل وال 

                                   
ن ومَ <ل: ، حيث قا>من احلزبية فرارك من األسد رَّ فِ <وكذا قال عايض القرين يف شريطه:  )١(

أو تبليغيًّا أو سروريًّا  ـ انظر ـأوجب على أحد من الناس من العباد أن يكون إخوانيًّا أو سلفيًّا 
ا احلّق، لكن يوجبه وجوبًا فإنَّ  ه يستتاب، فإن تاب وإّال قتل... هذه اجلماعات فيها خري ونصر 

  ها .>اخل باطلة...ال جيوز ألحد أن يقول: احلّق يف هذه اجلماعة كّل احلّق، وغريها 
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لفي، الذي هو اإلسالم، زلل، فحسنه واستقامته إّمنا هي مستمّدة من منهجه الس
 َّ ا منحرفة، فيها حّق، وفيها باطل، فإذا أخذ خبالف املناهج البدعية األخرى، فإ
فإنّه بال شّك سينحرف بقدر ما يف ذلك من شخص من تلك املناهج أو أحدها، 

م >ال يعطيهالشيء فاقد <ألّن تلك املناهج منحرفة من أصلها، و ؛احنراف ّ ، كما أ
ال  ـ  أيًضا إن شاء اهللا  ـ فساد املنهج األشعري، واجلهمي، واملعتزيل ال ينازعون يف

 ؛بقدر سلوكه على ذلك املنهجن سلك أي منهج منها فإنّه سيضّل ينازعون يف أّن مَ 
هل  ؟  فإذا كان ذلك كذلك، فلماذا ال جيرون ذلك على مناهج اجلماعات اإلسالمية

ا َتَسمَّْت  ا قالت: حنن مجاعات أو ألَّ  ؟لفرقدون ا باجلماعات اإلسالميةألّ
َّ  ـ  أيًضا  ـ فتلك ِفَرق إسالمية !؟  إسالمية َّ أو أ فقة من حيث املنهج ا متَّ م يقولون: إ

  ؟  ة األربعة، خمتلفون يف الفروع فقطالعام، كما هو حال األئمَّ 
يف منهج مجاعة كجماعة اإلخوان  ـ ها اإلخوةأيُّ  ـ فأقول هلم: ما قولكم

، واليت تضّم حتت كنفها الفرق اإلسالمية كّلها، فتجد فيهم اجلهمي، املسلمني
  ؟ اخل والصويف، والقبوري، والرافضي... واملعتزيل، واألشعري، واملاتريدي،

أو ما قولكم يف منهج مجاعة كجماعة التبليغ، واليت تقول عن نفسها: حنن 
  ؟ ية، والسهرورديةنبايع على أربع طرق صوفية، اجلشتية، والنقشبندية، والقادر 

قيادة األّمة إىل عليائها ورفعتها، لذلك، فلستم بأهل فإن كنتم ال تعلمون 
  !!  ، ال سّيما مع دعواكم العريضة بأّنكم فقهاء الواقع>فاقد الشيء ال يعطيه<ألّن 

كبري، ال جيوز لكم كتمه   شٌّ وإن كنتم تعلمون ذلك، فتلك خيانة عظمى، وغِ 
  وعن الناس عاّمة.عن شباب األّمة خاّصة، 

ن  ومَ  ـ ا تدعون يف احلقيقة شباب هذا البلد الطيبإمنَّ  ـ يا إخوتاه ـ كملكنَّ 
م عّما هم عليه، وفيه من املنهج  ـ كان على شاكلته يف البلدان األخرى فتنقلو
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السليم القومي، إىل مناهج وطرق تلك اجلماعات املنحرفة، اليت فشلت يف إصالح 
ا اليت انطلقت منهانفسها، وإصالح جمتمع سعيتم يا إخوتاه يف نقل  ، فهالَّ ا

  ؟ أصحاب تلك اجلماعات إىل املنهج السلفي، بدًال من العكس
ما أشبه هذا الفعل بعملية التقريب بني السّنة والشيعة، واليت  ! سبحان اهللا

  !! >اإلخوان املسلمون<ها مجاعة رَ بْـ  كِ توىلَّ 
إىل مناقشة ما  ـ أخي الكرمي ـ اكأعود وإيَّ وبعد هذا التطواف الطويل املمتع، 

  :ـ وباهللا التوفيق ـ فأقول: ذكره الصويان.
إذا أثبت اهللا النفع أراد منها أن يقول:  اه حينما ذكر تلك اآلية الكرمية، إمنَّ إنَّ 

، فالدعاة واجلماعات اإلسالمية أطيب وأشرف من يف اخلمر وامليسر مع وجود الضرِّ 
  !؟  يثبت هلم اخلري والشرّ اخلمر، فلماذا ال 

على أّن اجلماعات اإلسالمية فيها خري وفيها شّر،  ـ ُأَخيَّ  ـ قلت: أنا أوافقك
ا على اخلمر، وأنت تعلم  الفرع  أنَّ وأنت قد قست اجلماعات اإلسالمية ودعا

كم الخمر ححدا هنا، فحدا في العلة، وقد اتَّ يأخذ حكم األصل إذا اتَّ 
 ؛نتماء إلى الجماعات اإلسالمية واتباع دعاتها التحريمالتحريم، فكذا حكم اال

  ي إليه القياس.ألّن هذا هو ما يؤدِّ 
فإن أبيت إّال التمادي، فسأقول لك: أمل تعلم بأّن هذه اآلية اليت استدللت 

فكيف تستدّل بآية منسوخة احلكم، على إثباته باآلية األخرى، وهي  ؟ ا منسوخة
لَخْمُر َوالَمْيِسُر َواألَْنَصاُب َواَألْزَالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن ِإنََّما اقوله تعاىل: 

  ].٩٠[املائدة، آية:  ؟ َفاْجَتِنُبوهُ 
ا  فإذا كان اخلمر رجًسا، وحكمه وجوب اجتنابه، فقياسك اجلماعات ودعا

تأخذ حكم اخلمر الذي هو وجوب االجتناب، فإذن وجب عليه يقتضي أن 
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ا كاجتناب اخلمر، وهذا هو موقف السلف من  اجتناب تلك اجلماعات ودعا
  .املبتدعة

السمع وهو شهيد، وإّال ففيه إلزامات  ن ألقىمَ وأظّن أّن هذه املناقشة كافية لِ 
  أخرى تركتها خشية اإلطالة.

يف حديث فضل آية الكرسي،  هريرة  قال أليب إّن النيب <: قال الزيد
هريرة ّمث يطلقه، ويف  حيثو من الصدقة، وميسكه أبويف شأن الشيطان الذي جاءه 

َأَما ِإنَُّه <عنه:  الثالثة أطلقه بعد أن عّلمه فضل آية الكرسي، قال الرسول 
  ها .>َصَدَقَك َوُهَو َكُذوبٌ 

وأثبت له الصدق، وإن   ـ !! زيد هكذا يا ـ احلسنات فقد ذكر الرسول 
ثرة كذب الشيطان من ذكر صدقه ك  كانت صفة الكذب مالزمة له، ومل مينعه 

  .>ةيف هذه املرَّ 
أثبت الصدق للشيطان الذي ديدنه الكذب، فلم  فالنيب <قال الصويان: 

  ها .>ل اخلري الذي دّل عليهمينع ذلك من تقبُّ 
إخوتاه: أسألكم باهللا َمن ِمن الناس نازعكم يف أّن الكّذاب قد يصدق، كما 

  ؟  صدق إبليس
  ؟ يف أّن اجلماعات اإلسالمية فيها خري وفيها شرّ  وَمن ِمن الناس نازعكم

ه بني يدي بِ كَ ا ومن الشباب العائد إىل اهللا أن جيثو على ُر كم تريدون منَّ أم أنَّ 
ني، لينهل من علمهم ني املضلِّ الني، واملبتدعني، والضالِّ ابني، والشياطني، والدجَّ الكذَّ 

  !؟ الكدر النكد
فكيف تطالبوننا بأخذ  !لقبَ فار والكذابني ال تُ علًما بأّن رواية الشياطني والك

ز بني احلّق والباطل، وبني الصحيح أن مييِّ  بل كيف للغرّ  !!؟ الدين عنهم
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  إّن هذا لشيء عجاب. !!؟ والسقيم
ة وهل خلت األرض من الصاحلني واملصلحني، الثقات األثبات، أهل السنّ 

د املبتدعة، واملخرفني، واجلماعة، أتباع السلف الصاحل، حىت يطلب العلم عن
  .>وحبمدك، أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهمَّ < !!!؟ واملنحرفني
إخوتاه: حنن يف بلد طّيب، رايته سلفية، وعلماؤه سلفيون، أمثال الشيخ  يا

غديان،   عثيمني، والشيخ ابن  بن دباز، والشيخ: حممّ   العزيز بن  العامل العامل: عبد
ن، والشيخ صاحل اللحيدان، والشيخ صو غ خ: ابنوالشيخ صاحل الفوزان، والشي

وخارجها، أمّد اهللا يف البالد الشيخ، وغريهم كثري من داخل   العزيز آل عبد
  آمني. أعمارهم، وبارك يف أعماهلم، وجعلهم ذخًرا للعباد والبالد، اللهمَّ 

  !!؟ فلماذا يا إخوتاه نلتفت إلى النطيحة والمتردية، وما أكل السبع
  يف نفوس هؤالء، واهللا املستعان على ما يصفون. ولكن حلاجة

إىل ما كتبه الزيد والصويان لننظر معك فيما  ـ أخي الكرمي ـ وبعد هذا، فلنعد
  ؟ قااله، أهو صواب أم خطأ

احلسنات، وأثبت له الصدق، وإن كانت  فقد ذكر الرسول <: قال الزيد
  ها .>صفة الكذب مالزمة له...

ألنّه مل يذكر له إّال حسنة واحدة، وهو صدقه  ، خطأ،>احلسنات<فقوله: 
  يف هذه املرّة.

أثبت الصدق للشيطان الذي ديدنه   فالنيبُّ <، فقد قال: وأّما الصويان
  ها .>الكذب، فلم مينع ذلك من تقّبل اخلري الذي دّل عليه

>، الصدق<اليت يف  >أل<، فهل >أثبت الصدق للشيطان<فقوله: 

  ؟ االستغراق اجلنس، أو ماذ
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  .>ل اخلري الذي دّل عليهفلم مينع ذلك من تقبُّ <وقوله: 
حىت قبض، فهل  مل يلق النيب  هريرة  فأقول: أرأيت يا أخي لو أّن أبا

ا شرع يتقرب به إىل اهللا، ونتقّرب به إليه أو  سريوي أبو ّ هريرة تلك احلادثة على أ
مل يعلم بأنّه شيطان،  ريرة ه أّن أباال شّك أّن اجلواب هو األخري، علًما ب !!؟ ال

  .إالّ بعد إخبار الرسول 
ه ليس خبري واحلال فإذا كان ذلك كذلك، امتنع قبول ذلك اخلري املزعوم، ألنّ 

  هذه.
صدقك <: كان ذلك خريًا بعد قول الرسول   ؟ إذن، فمىت كان ذلك خريًا

  التحذير من قبول قوله. >وهو كذوب<: ، بل يف قوله >وهو كذوب
قلت لك، قد يصدق الكاذب والكافر، والدجال واملشعوذ، فهل إذا وكما 

أو أنّنا نتثّبت، ومنّحص، وندّقق تلك األقوال  ؟ أخربنا أحد من هؤالء نقبل خربه
ا وال كرامة، وإن وافقَ تْ فَ املنقولة، وذلك بعرضها على الشرع، فإن خالَ  ه، تْ ه رمينا 

ا، ألَّ  هؤالء هم الذين أنشأوا ذلك وأتوا به من ا من الشرع، ال على أّن عملنا 
  ؟ عند أنفسهم

  من كثري من اخللط والتلبيس. ـ بإذن اهللا ـ فتنبه هلذه النكتة، تسلم
  : أي وافق احلّق، ال أنّه أنشأه.>صدقك<: إذن، فمعىن قول رسول اهللا 
عن الكاهن الذي يسرتق السمع من السماء،  يوّضح ذلك قول الرسول 

 >ه، ويزيد فيها مئة كذبةلمة احلّق، خيطفها فيقذفها يف أذن وليِّ تلك الك<قال: 
  ].٤/١٧٥٠[مسلم 

فهذا الكاهن أو الساحر قال تلك الكلمة احلّق، فصدق يف مقولته تلك، 
  ألنّه موافق للحّق، ال أنّه أنشأه.
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كما لو قال لك رجل مشهور بالكذب: هذا احلديث رواه البخاري، فقلت 
ح البخاري، فقال لك: انظر هنا، فوجدته كما أخربك، فإنّه له: أخرجه يل من صحي

  يف هذه احلال يكون صدقك وهو كذوب.
 كما أخربتك أّن غايتهم ألينِّ  ؛بصدد مناقشة طويلة هلذا املبدأ ـ  أَُخيَّ   ـ ان هوإينِّ 

مجاعة أهل السّنة <  بوه مسَْ من هذا املبدأ هو صهر اجلماعات اإلسالمية يف بوتقة ما أَ 
  واستئناف احلياة اإلسالمية. ـ  بزعمهم  ـ ، إلقامة اخلالفة الراشدة>اعةواجلم

إّن الوصول إىل هذا اهلدف ال ميكن حتقيقه على يد مجاعة واحدة، بل البّد 
د الصفوف والُقوى، وحَّ حتت راية واحدة، ومن خالهلا تُ من جتميع تلك اجلماعات 

  ه إىل اهلدف املنشود حتقيقه.وجَّ وتُ 
ذه السهولة، وهلذا قاموا بإبراز هذا املبدأ، وهذا األمر ب الطبع لن يتّم هلم 

، وعرضوه عرًضا جممًال غري مفّصل، ألّن باإلمجال >مبدأ العدل واإلنصاف<
أي الفرقان بني  ـ وبالتفصيل حيصل التفريق ـ أي بني احملّق واملبطل ـ حيصل التجميع
  .ـ احلّق والباطل

اب الضرورة عند السلف، أال وهو اجلمع بني ا على ما كان من بوْ طَ وهلذا سَ 
ف فيه، واملبتدع، فعّمموه وجعلوه هو األصل، وما كان اجلرح والتعديل يف الرجل املختلَ 

  هو األصل عند السلف جعلوه مبثابة الضرورة، بل قالوا: ليس هذا من منهجهم.
قت هم عليه يف الو تِ يَ رْ ما أعظم جهلهم مبنهج السلف، وفِ  !! فسبحان اهللا

  !!!  نفسه
  وهلذا قالوا: العدل: يقتضي أن تذكر احلسنات مع السّيئات.

  ! ن مل يفعل فما عدل وأنصف، بل جار وخانفمَ 
على  ـ بزعمهم ـ والغريب أّن هؤالء قد اعتمدوا يف تقرير مذهب السلف
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مبدأ املوازنات، مع العلم بأّن  للذهيب، مستخلصني منه >سري أعالم النبالء<
البداية <هو أشبه بكتب التاريخ، فهو أشبه بكتاب  >لنبالءسري أعالم ا<

فلني عن كتب الذهيب اليت اغافلني أو متغ ـ  رمحهما اهللا تعاىل ـ كثري  البن >والنهاية
ميزان < كوازنة بني احلسنات والسّيئات، سارت على منهج احملّدثني، يف عدم امل

  ، وحنوها.>الكاشف<، و>املغين<، و>االعتدال
التسليم اجلديل هلم بصّحة ما ذهبوا إليه، فإّين أطالبهم بأن  وعلى فرض

يذكروا لنا حسنات وسّيئات اجلماعات اإلسالمية، والكتب الفكرية، واألشرطة 
، والفردية، وكذا حسنات وسّيئات الدعاة إىل اجلماعية اإلسالمية، واألعمال الدعوية

  نذر.، ونعرف ما اهللا تعاىل مفّصلة، لنكون على بصرية، فنعرف ما نأخذ
  على ما أقول هو: ـ أيًضا ـ والدليل

كتبهم، وال يف رسائلهم، بل وال يف   يف أنّه ال وجود للتفصيل عندهم، ال
أشرطتهم، وال يف األجوبة الصادرة عنهم، على بعض األسئلة املوّجهة إليهم، بل 

  .نراهم يصّرحون بالضدّ 
م يف الثناء على اجلماعات سأنقل لك كثريًا من أقواهل ـ أخي الكرمي ـ وهنا

ا، ومؤسِّسيها، وسأنقل م يرون أّن  ـ أيًضا ـ اإلسالمية املختلفة، وعلى قاد ّ عنهم أ
  اخلالف بني اجلماعات اإلسالمية إّمنا هو من باب خالف التنوع ال خالف التضاد.

المية إىل عنهم دعوة اجلماعات اإلس ـ ، إن شاء اهللاأيًضا  ـ وسأنقل
، أي: >أهل السّنة واجلماعة<، مجاعة >مجاعة األمّ < مجاعتهم االنضمام إىل

  وإليك ذلك مفّصًال: ..>القطبية<
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إلى جميع  ..< ):٦(ص  >معالم االنطالقة الكبرى< قال المصري في
لمين المخلصين.. أفرًدا وجماعات، الذين يتطّلعون إلى ميالد فجر المس

صادق، وبدء مرحلة جديدة، وانطالقة حقيقية تجاه الهدف اإلسالمي 
إىل مجيع املسلمني الواعني.. أفراًدا.. ومجاعات الذين يدركون أّن إحياء ، المنشود

ِ األّمة اإلسالمية من سُ  ا إىل مكابا الطبيعي لتقود نفسها  اا العميق، والدفع 
لن يتحّقق من خالل جهود أفراد  ـ بأمر اهللا ـ أّوًال، وتقود البشرية مجعاء مّرة أخرى

جتّمعات صغرية، أو كبرية، مهما تعّددت، طاملا أّن كالًّ منها تغلق مهما كثروا، أو 
ا، وحتيط نفسها بسياج من األوهام، مينعها من التعاون، والتشاور، وتبادل  با

ا هي وحدها على احلّق، ا ّ لنصيحة مع اآلخرين، وحتذر نفسها بدعوى مظنونة: أ
والطائفة املنصورة، وما عداها باطل، وأّن نصر اهللا هلا  ،وهي وحدها الفرقة الناجية

.. أفراًدا.. إلى جميع المسلمين من أهل السّنة والجماعة وحدها آت...
  ها .>...وجماعات

 ضإّن هذا يقودنا إلى موقف بع<: )١٨٧(يف ص  ـ أيًضا ـ وقال
الجماعات اإلسالمية المنتشرة في البالد، التي تنتسب إلى السّنة، ويدين أكثر 
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وهي غالب الدول المنتشرة على طول  ـ أهلها على الجملة بعقائد أهل السّنة
إّن موقف هذه الجماعات لعجيب حقًّا، . ـ العالم اإلسالمي باستثناء إيران

أو التجمعات األخرى التي تنتشر ماعات التقليدية في الساحة، منها الج سواءً 
فالناظر في شعارات بعض هذه الجماعات تصدمه  في ميدان العمل اإلسالمي.

ة فوارق حقيقية بين شعارات بعض هذه حقيقة أولية، وهي: عدم وجود أيَّ 
اجم كّل منها األخرى، وتُ الجماعات   ها .>ه أفكارهاسفِّ ، تربّر أن 
فلماذا ال يترك كلٌّ منهم اآلخر <): ١٨٩  ـ ١٨٨(يف ص  ـ أيًضا ـ وقال

بدًال من أن  ـ على أقل تقدير ـ يسير في طريقه ويقف منه موقًفا محايًدا
وما من شرع أو أثارة من علم أو عقل،  دون دليل ـ هميهاجم، ويفاصل، ويتَّ 

فيما يستطيعون  ـ بجماعته كلٌّ  ـ منهم إذا تعاون مع أخيه دين كلٍّ  ىالضرر عل
  ؟ منهم بأسلوبه، وأدواته، وجماعته فيه أن يتعاونوا، مع استقالل كلٍّ 

اجتهادها يف الساحة اإلسالمية هلا  ـ أو جتّمع ـ جماعة كلَّ كر أّن نإنّنا ال ن
يف تقدير الواقع احمليط على اجلملة، ويف تقدير الطرق واألساليب اليت ميكن  الخاصّ 

ال ننكر أّن  ـ وأيًضا ـ سالمي ملشكالت هذا الواقع،أن يبدأ منها احلّل اإل
حركة اجلماعة بصبغة االختالف يف هذه االجتهادات اخلاّصة لكّل مجاعة، تصبغ 

متفًقا على مبعىن: أّن الكّل قد يكون  ـ وليست فكرية أو سلوكية ـ حركية خاّصة
الف يف تقدير ، وأمام االختابتداءً  >أهل السّنة واجلماعة<االلتزام بفكر وسلوك 

  الواقع، وتقدير طريق املواجهة، يبدأ االختالف يف أسلوب العمل: مشكالت
  ، ونشرها بني املسلمني.فهذه الجماعة تركز على جانب العقائد

  .التربية واإلعدادوهذه تركز على جانب 
  .اسي، ونشر الوعي الحركييالعمل السوهذه تركز على 
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  .بة البدع، في السلوك واآلدابالدعوة للسّنة، ومحار وهذه تركز على 
م لاللتزام بني عاّمة الناس،  نشر المفاهيم اإلسالميةوهذه تركز على  ودعو

  بتعاليم الدين.
  واملواجهة مع الباطل.. اإلعداد العسكريوهذه تركز على جانب 

االجتهادات اليت ترى أّن الساحة اإلسالمية يف حاجة هلا  خر هذهآإىل 
واحد، وهو  في النهاية في مصبٍّ  ّمل بعضها بعًضا، وتصبُّ بل إنّها تكمجيًعا، 

، وحتريك هذا اجلسد النائم، ليفيق من ة المسلمة من سباتها العميقإيقاظ األمَّ 
املطلوب منه يف هذه  دوره، اليت تقوده حنو ممارسة ويفرز قيادته الحقيقيةغفوته، 

  ها .>احلياة الدنيا بأمر اهللا
إّن املرء قد يتساءل أمام هذه <): ١٩١ ـ ١٩٠(يف ص  ـ أيًضا ـ وقال

ر الحقيقي لوجود مخاصمة بين كثير إذا كان األمر كذلك، فما هو المبرِّ احلقائق 
  ...؟ >السّنة والجماعة<من هذه الجماعات، التي ترفع كّلها شعار 

إّن الفكرة السائدة بين كثير من هذه الجماعات: وهي اعتقاد كّل منها 
  ها .>جماعة أهل السّنة..<أنّها هي وحدها 

إّن العمل لإلسالم من خالل هذه <): ١٩٣(يف ص  ـ أيًضا  ـ وقال
  ها >....الجماعات أمر ال غبار عليه، ال شرًعا، وال عقالً 

مصري حني جعلت اخلالف بني  ما هذه التمويهات يا !! قلت: سبحان اهللا
بينهم اختالف، إّمنا بل ليس  !؟ ع ال خالف تضادّ اجلماعات اإلسالمية خالف تنوُّ 

  !! الواقع بينهم إّمنا هو اجتهاد
ال اجلماعات اإلسالمية وحال مؤسِّسيها، فقد خنت اهللا حفإن كنت تعلم 

ورسوله واملؤمنني عاّمة، والعلماء وطلبة العلم خاّصة، برتوجيك لتلك األفكار
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مريهم حمّمد وإن كنت ال تعلم، فاعلم بأّن مجاعة التبليغ أّسسها أ !! وعدم اإلنكار
د إمساعيل احلنفي، الديوبندي، اجلشيت، الكاندهلوي، املولود سنة حممّ  إلياس بن

حمّمد  )، ّمث جاء من بعده ابنه حمّمد يوسف بنه١٣٦٣، واملتوىف سنة (ه)١٣٠٣(
  إلياس، مثّ جاء من بعده حمّمد إنعام احلسن.

)، ١١(ص  أصول سّتة، كما ذكرت لك من قبل وهذه اجلماعة قائمة على
، >فضائل األعمال< >تبليغي نصاب<وهلم كتب معتمدة عندهم، منها: كتاب 

أمحد خليل <حملّمد زكريا الكاندهلوي، اجملاز إجازة عاّمة من ِقبل شيخه املرشد 
، باملبايعة، واإلرشاد، على أربع طرق صوفية، وهي: اجلشتية، >السهارنفوري
  والقادرية.والسهروردية، والنقشبندية، 

والكتاب السابق ذكره، قد مأله مؤلفه باألحاديث الضعيفة واملوضوعة، 
عريب القائل بوحدة الوجود،  وحكايات ومنامات الصوفية، وإجالل مشائخها كابن

ة، وجبوارها ترمجتها يَّ دِ رْ صورًا من هذا الكتاب باللغة األُ  )١(وسأجعل يف آخر البحث
  ضح للقارئ الكرمي مدى ما فيه من الضالل، واهللا املستعان.يتَّ لباللغة العربية 

، حملّمد يوسف الكاندهلوي، وهو  >حياة الصحابة<والكتاب الثاين 
فعليك بقراءة الكتابني  ـ أخي الكرمي ـكسابقه. وإن كنت يف شّك ممّا قلت لك 

وقفات مع مجاعة <حملّمد ثاين حسين، و >سوانح حمّمد يوسف<و، السابقني
حلسن جناحي،  >حهيم جيب أن تصحَّ امجاعة التبليغ: مف<للجربوع، و >لتبليغا
حملّمد تقي الدين اهلاليل،  >السراج املنري<حملّمد أسلم، و >مجاعة التبليغ<و
القول <، لسيف الرمحن الدهلوي، و>حول اجلماعة التبليغية نظرة عابرة اعتبارية<و

                                   
  انظر ملحق الوثائق. )١(
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حقيقة الدعوة <ود التوجيري رمحه اهللا، وللشيخ مح >مجاعة التبليغالبليغ يف التحذير 
  للشيخ سعد احلصّني. >إىل اهللا

لذي أنشأها وأّسسها: حسن البّنا، ا جماعة اإلخوان المسلمينواعلم بأّن 
على الطريقة الصوفية  >الوهاب احلصايف عبد<و >بسيوين العبد<بايع شيخه: 

  احلصافية.
ا، فمن ز  م:ولإلخوان املسلمني زعامات كثرية جدًّ قطب،  سّيد عاما

واهلضييب، والتلمساين، والسباعي، والغزايل، والقرضاوي، وفتحي يكن، والغنوشي، 
  .كثري  قادة جبهة اإلنقاذ اجلزائرية، والرتايب، وغريهمو 

وهذه اجلماعة عبارة عن مزيج غريب األفكار واألقوال واألفعال، وإليك مناذج 
  على ما أقول:
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) مبيّـًنا يف جانب األمساء ٤٩٨(يف جمموعة رسائله ص  >حسن البنا<قال 
وحنن نعتقد أّن رأي السلف من السكوت وتفويض علم هذه املعاين <والصفات: 

  ها .>إىل اهللا تبارك وتعاىل أسلم وأوىل باالتباع..

أخبث املذاهب، إذ هو مذهب املفوضة، بل هذا  هذا املذهب من: قلت
املذهب أسوأ حاًال من مذهب املؤّولة، وليس هذا مذهب السلف، بل مذهبهم هو 

 على الوجه الالئق به ـ  وعال هللا جلّ  ـ معرفة معاين تلك الصفات، مثبتني حقائقها
ا. فتن ـ سبحانه وتعاىل ـ   ّبه.فهم يعلمون معىن تلك الصفات، ويفّوضون كيفيا

اإلخوان املسلمون أحداث صنعت <يف كتابه  الحليم محمود عبدوقال 
، وكّنا نذهب جميًعا كّل ليلة إلى المسجد السّيدة زينب<): ١/١٠٩( >التاريخ

ّدي صالة العشاء، ّمث خنرج من املسجد ونصطّف صفوفًا يتقّدمنا األستاذ املرشد ؤ فن
نرّدده من بعده يف صوت جهوري ينشد من أناشيد املولد النبوي، وحنن  >البنا<

  ها ».مجاعي يلفت النظر

وأّما بالنسبة لموقف جماعة اإلخوان المسلمين من الرافضة، فهو موقف 
 >البنا<، وهذا املوقف هو موقف موحَّد، قائم على التقريب بين السّنة والشيعة
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 >فتحي يكن<و >التلمساين<و >الغزايل<و >زهرة أيب<و >شلتوت<و
 >خّالف<و >الشكعة<و >الكرمي زيدان عبد<و >يأنور اجلند<و
 >املودودي<و >وايف األعظمي<و >سعيد حوى<و >البهنساوي<و
 >الدين إبراهيم عز<و >الرتايب<و >حسن أيوب<و >الغنوشي<و >الندوي<و

  ، وغريهم.>علماء املسلمني وموقفهم من الثورة الشيعية<صاحب كتاب 
كان السيد  ـ  على ما أذكر  ـ عينات..ويف األرب<: التلمسانيفمن ذلك قول 

العام، ووقتها كان  زل ضيًفا على اإلخوان في المركزنْ يَـ  ـ  وهو شيعي  ـ >يمِّ القُ <
عن مدى .. وسألناه يوًما يعمل جادًّا على التقريب بين المذاهباإلمام الشهيد 

ة.. فنهانا عن الدخول يف مثل هذه املسائل الشائك ؟  اخلالف بني أهل السّنة والشيعة
ال إله إّال اهللا، وأّن <فقال: اعلموا أّن أهل السّنة والشيعة مسلمون، جتمعهم كلمة 

  ).٢١ ـ ٥(ص اء املسلمني انظر موقف علمه ا  .>..ـ  هكذا  ـ >حمّمًدا رسول اهللا
إّن اإلسالم أخّوة <): ١١٢(وقال الغزايل يف كتابه اإلسالم واالشرتاكية ص 

  .>يف الدين واشرتاكية يف الدنيا

  .> احلكمإّن عمر كان أعظم فقيه اشرتاكي توىلَّ <) قال: ١٨٣(ويف ص 
ذّر   إّن أبا< ):١٠٣(ص  >اإلسالم املفرتى عليه<يف كتابه  ـ أيًضا ـ وقال

  .>كان اشرتاكيًّا، وإنّه استقى نزعته االشرتاكية من النيب عليه الصالة والسالم
ول اهللا، وعلى صحابته فانظر أخي املسلم إىل هذا الكذب على اهللا وعلى رس

رضي اهللا عنهم أمجعني، فال حول وال قّوة إّال باهللا. فماذا سيصنع الغزايل بقوله 
[سورة النساء،  وُه َهِنيًئا مرِيًئاـُه نـَْفًسا َفُكلُ ـِطْبَن َلُكْم َعن َشْيٍء ِمنْ  ِإنـفَ تعاىل: 

  ].٤ :آية
َنُكم بِالَباِطِل ِإالَّ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال  يَاوبقوله تعاىل:  تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكم بـَيـْ
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  ].٢٩[سورة النساء، آية:  َأن َتُكوَن ِتَجارًَة َعن تـََراٍض ِمنُكمْ 
َأَال َال َتْظِلُموا، َأَال َال َيِحلُّ َماُل اْمِرٍئ ِإالَّ <وبقوله عليه الصالة والسالم: 

، وصحيح اجلامع الصغري وزيادته )٢/٨٨٩، مشكاة املصابيح (>ِبِطيِب نـَْفٍس ِمْنهُ 
مسلم  >ِإنَّ ِدَماءَُكْم َوَأْمَواَلُكْم َحَراٌم َعَلْيُكْم..<: ـ أيًضا ـ وبقوله ).٢/١٢٦٨(
)٢/٨٨٩.(  

نعم أنا كنت من املعنيني بالتقريب بني املذاهب <: ويقول الغزالي
 حمّمد<اإلسالمية، وكان يل عمل دؤوب ومتصل يف القاهرة، وصادقت الشيخ: 

، ويل أصدقاء من >حمّمد جواد مغنيه<، كما صادقت الشيخ: >تقي القمي
 ـ ٢١(ص انظر موقف علماء املسلمني ه ا  .>العلماء واألكابر من علماء الشيعة..

٢٣.(  
إّن االجتاه اإلسالمي احلديث تبلور، وأخذ شكًال واضًحا <: يشوقال الغنو 

 ، ممثلي أهمِّ >مييناخل<، و>قطب<و >املودودي<و >اإلمام البنا<على يد 
 ـ ٤٢املصدر السابق (ه ا .>االجتاهات اإلسالمية يف احلركة اإلسالمية املعاصرة

٤٣.(  
إّن ثورة اخلميين ثورة إسالمية، والقائمون عليها هم <: وقال المودودي

مجاعة إسالمية، وشباب تلقوا الرتبية اإلسالمية يف احلركات اإلسالمية، وعلى مجيع 
التأييد، وتتعاون  واحلركات اإلسالمية خاصة أن تؤيّد هذه الثورة كلّ املسلمني عامة 

)، وموقف علماء املسلمني ص ٣(انظر الشقيقان ص ه ا .>معها يف مجيع اجملاالت
)٤٨.(  

إّن <ميان طفيل محمد:  >المودودية<وقال أمير الجماعة اإلسالمية 
  ).٣( قيقان صانظر الشه ا .>الخميني هو قائد المسلمين في العالم كّله
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يف مؤمتر  ـ أمير الجماعة اإلسالمية لمدينة الهور ـ وقال أسعد جيالني
إّن هذه <إحياء الذكرى السنوية للثورة اإلسالمية اإليرانية املنعقد يف الهور: 

  ها  > !!!..وحكومة خلفائه الحكومة اإليرانية مثل حكومة النبي 
طاغية ظامل  بد لكلِّ وال<ريكا: الرمحن يف حماضرة ألقاها يف أم وقال عمر عبد

من هنا كانت الثورة ، وكما أزيل أنور السادات، هزال من احلياة كما أزيل الشاأن يُ 
ها لتبعث في والقوة والمجد، وإنَّ  اإلسالمية في إيران مظهًرا من مظاهر العزِّ 

ة، وفي مصر بخاّصة، روح األمل في كّل مكان بعامَّ  روح المسلمين المجاهدين
قين. هذه الثورة التي أزالت وما زالت تزيل طواغيت وجب علينا نحن والي

المسلمين أن نزيلها، لقد مرغت أنفهم في التراب وجعلتهم يتحّدثون عن قّوة 
هذه الثورة اإلسالمية في إيران مشرق أمل ومبعث فرحة  اإلسالم ويرهبونها.

مون ان يترسَّ وسرور، وانطالق للجهاد في سبيل اهللا، والمسلمون في كّل مك
  ها  .>خطاها ويفرحون بانتصاراتها العظيمة

ا  <وقال املودودي:  ّ إّن هذه مل تكن مطالبة ملنصب وزير املالية فقط، بل إ
كانت مطالبة للدكتاتورية ونتيجة لذلك كان وضع سّيدنا يوسف عليه السالم يشبه 

ا وضع موسوليين يف إيطاليا اآلن   .])٢٠(الشقيقان ص [ه ا .>جدًّ
إّن سّيدنا يونس كانت قد صدرت منه بعض التقصريات يف تبليغ <قال: و 

  )].٢١([الشقيقان ص ه ا .>فريضة الرسالة
إّن سّيدنا نوح عليه السالم أصبح مغلوبًا أمام نزواته وطغت عليه <وقال: 
  )].٢٢([الشقيقان ص ه ا .>عاطفة اجلاهلية

ره علي عشماوي يف قطب يرتك صالة اجلمعة، كما ذك وهذا هو إمامهم سّيد
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) حيث قال: ١١٢(ص  >التاريخ السري جلماعة اإلخوان املسلمني<كتابه: 
..وجاء وقت صالة اجلمعة، فقلت له: دعنا نقم ونصلي، وكانت املفاجأة أن <

أّن صالة  ـ ايًّ فقه ـ ه يرىأنّه ال يصلي اجلمعة. وقال: إنَّ  ـ وألّول مرّة ـ علمت
  .>، وأنّه ال مجعة إالّ خبالفة..اجلمعة تسقط إذا سقطت اخلالفة

ات واالحنرافات غيض من فيض. ومع تلك الطامَّ  ـ أخي الكرمي ـ وهذا
صهم والطعن يف والضالالت من الكذب على اهللا والتحريف لشرعه وسّب أنبيائه وتنقُّ 

ة وقادة، ودعاة، وعلماء واقع، أئمَّ  نا عليه الصالة والسالم، يبقى هؤالءصحابة نبيِّ 
أخي  ـ فهل رأيت !!! وعلوًّا ازدادوا ضالًال، ازدادوا يف أعني تابعيهم رفعةً  فكّلما
  إذن فامحد اهللا على املعافاة والسالمة. !!؟ انتكاس القوم يف مفاهيمهم ـ الكرمي
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العلمانية، والقومية،  وأّما موقف مجاعة اإلخوان املسلمني من األحزاب
  والبعثية، بل األديان كاليهودية، والنصرانية، فهو موقف سلمي، بل أخوي.

 أمام جلنة التحقيق الربيطانية األمريكية >البنا< يدّل على ذلك قول
..إنّه ال يريد أن يتحّدث عن مشكلة فلسطني من <: ـ  لبحث قضية فلسطني ـ

جتماعية، فقد طال فيها البحث، وال حاجة النواحي السياسية، واالقتصادية، واال
نقطة بسيطة من الوجهة الدينية..  ؛إىل تكرار ما قيل.. والناحية اليت سأحتّدث عنها

متنا لليهود ليست خصومة دينية، ألّن القرآن الكريم حّض على و فأقّرر أّن خص
، مصافاتهم، ومصادقتهم، واإلسالم شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية

اإلخوان املسلمون <انظر ه ا .>وقد أثىن عليهم، وجعل بيننا وبينهم اتفاقًا..
  ).٤١٠  ـ ١/٤٠٩( >أحداث صنعت التاريخ

م:  >البنا<وقال  وليست حركة اإلخوان موجهة ..<يف أحد احتفاال
وال  ضّد عقيدة من العقائد، أو دين من األديان، أو طائفة من الطوائف، ...

في البالد العربية واإلسالمية، وال  ءون األجانب النُّزالالمسلميكره اإلخوان 
اليهود المواطنين لم يكن بيننا وبينهم إّال العالئق يضمرون لهم سوًءا، حتى 

  ).١٣٢(ص  >الطريق إىل اجلماعة األم<انظر  ها .>بةالطيِّ 
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: ٤٦٩٦عدد  ـ القطرية ـ يف حديث جلريدة الراية وقال يوسف القرضاوي
. (انظر >ما من أجل األرض..اتل اليهود من أجل العقيدة، وإنَّ إنّنا ال نق<

  ملحق الوثائق).
فليس اإلسالم ديًنا معاديًا للنصرانية، بل هو <: >السباعي<وقال 

معترف بها مقّدس لها.. واإلسالم ال يفرق بين مسلم ومسيحي، وال يعطي 
مساواة  للمسلم حقًّا في الدولة أكثر من المسيحي، والدستور سينص على

) اإلسالم دين ١، ّمث أقرتح أربع مواد: (جميًعا، في الحقوق والواجبات المواطنين
) األحوال ٣السماوية محترمة ومقدسة، ( األديان )٢(، اإلسالمية الدولة

) ال يحال بين مواطن وبين ٤ية للطوائف الدينية مصونة ومرعية، (الشخص
ه ا .>و الجنس أو اللغةالوصول إلى أعلى مناصب الدولة بسبب الدين أ

  .])١٣٤(ص  >الطريق إىل اجلماعة األم<انظر: [
ة حكم املسلمني فإنّه  سدَّ أرأيت لو أّن نصرانيًّا توىلَّ  ! قلت: سبحان اهللا

فما بالهم ال جيوز اخلروج عليه،  ـ  يف زعمهم ـ واحلال هذه سيكون حاكًما شرعيًّا
  !!؟ غوا مبلغ أولئكيجيزون الخروج على حكام المسلمين وهم لم يبل

ومع ذلك <): ١٥٣ ـ ١٥٠(ص  >ومن هنا نعلم<وقال الغزايل يف كتابه 
التاريخ السابق فإنّنا حنّب أن مند أيدينا وأن نفتح آذاننا وقلوبنا إىل كّل دعوة تؤاخي 

  ع من قلوب أتباعها أسباب الشقاق.ِز نْ بني األديان، وتقرب بني بنيها، وتَـ 
نني إىل البناء ال اهلدم، لى كّل وحدة توجه قوى املتديِّ نا نـُْقِبل مرحبني عإنَّ 

كرهم بنسبهم السماوي الكرمي، وتصرفهم إىل تكريس اجلهود حملاربة اإلحلاد ذ وت
والفساد، وابتكار أفضل الوسائل لرّد البشر إىل دائرة الوحي بعد ما كادوا يفلتون 

بني الصليب واهلالل، احتاد  منها إىل األبد..، إننا نسرتيح من صميم قلوبنا إىل قيام
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نا نريده تعاونًا بني املؤمنني بعيسى وحمّمد، ال بني الكافرين باملسيحية واإلسالم بيد أنَّ 
  ها .>مجيًعا

  !!؟ راء ومحق وسفه وضالل مثل هذا ـ  أخي الكرمي ـ فهل مسعت
َصاَرى َحتَّى َوَلن تـَْرَضى َعنَك اليَـُهوُد َوَال النَّ أمل يقرأ هذا األمحق قوله تعاىل: 

يَن َال يـُْؤِمُنوَن بِاِهللا َوالَ ذِ قَاتُِلوا الَّ وقوله تعاىل:  ].١٢٠[البقرة، آية:  تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهمْ 
بِاليَـْوِم اآلِخِر َوَال ُيَحرُِّموَن َما َحرََّم اُهللا َوَرُسولُُه َوَال يَِديُنوَن ِديَن الَحقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوتُوا 

  ].٢٩[التوبة، آية:  تَّى يـُْعطُوا الِجْزيََة َعن يٍَد َوُهْم َصاِغُرونَ الِكَتاَب حَ 
 هَ لَ إِ  وا: الَ ولُ قُ ى يَـ تَّ حَ  اسَ النَّ  لَ اتِ قَ أُ  نْ أَ  تُ رْ مِ أُ <وقوله عليه الصالة والسالم: 

ى لَ عَ  مْ هُ ابُـ سَ حِ وَ ا هَ قِّ حَ بِ  الَّ إِ  مْ هُ الَ وَ مْ أَ وَ  مْ هُ اءَ مَ ي دِ نِّ وا مِ مُ صَ ا عَ وهَ الُ ا قَ ذَ إِ فَ  اهللاُ  الَّ إِ 
  )١/٥٣مسلم ( >اهللاِ 

حّق التطبيق، إذ نائب الرئيس  ا املنهجذمطبقة هل >الترابي< بل إّن حكومة
  نصراين، وكثري من وزراء الدولة نصارى، وكذا كثري منهم يف جملس الشعب.

فما ، بأّن قادة الجماعة من أئمة الدعاة إلى االشتراكية ـ أيًضا ـ واعلم
 >اإلسالم واالشرتاكية<قطب، و لسّيد >العدالة االجتماعية<تقرأ  عليك إّال أن
ملصطفى  >االشرتاكية اإلسالمية<له أيًضا، و >اإلسالم املفرتى عليه<للغزايل، و

  السباعي، وغريها كثري.
فهذا حّدث عنه وال أّما تكفير القطبيين للمجتمعات اإلسالمية قاطبة، 

حيث قال يف كتابه  ،هو القرضاويأال و ، ويكفي شهادة أحدهم عليهم حرج
يف هذه املرحلة ظهرت كتب الشهيد <): ١١٠(ص  >أولويات احلركة اإلسالمية<
ريه، واليت تنضح بتكفري اجملتمع، كاليت متثل املرحلة األخرية من تف >قطب سّيد<

وتأجيل الدعوة إىل النظام اإلسالمي، والسخرية بفكرة جتديد الفقه، وتطويره، 
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تهاد، وتدعو إىل العزلة الشعورية عن اجملتمع، وقطع العالقة مع وإحياء االج
  ها .>..ةوإعالن الجهاد الهجومي على الناس كافَّ اآلخرين، 

ولقادة هذه اجلماعات احنرافات كثرية وكثرية، ولو ال خشية اإلطالة لنقلت 
قلب  ن كان لهمَ لك ما سّطروه يف كتبهم، ولكن أظّن أّن ما ذكرته هنا فيه كفاية لِ 

ا.   وعقل ودين، ليعلم فساد منهج هذه اجلماعة، وكذا كثري من أفكار قاد
تجعل الخالف بين الجماعات  ـ أيها المصري ـ فهل بعد هذا كّله

بل تجعله من باب  ؟ اإلسالمية إّنما هو خالف في الفروع، ال في األصول
  !!؟ االجتهادات السائغة

وقفات < ، في كتابهالجليلناصر  العزيز بن عبد وانظر إىل ما قاله
)، بعد أن أخذ حسنة السلفيني، وهو منهجهم ١٦٢ ـ ١٦٠(ص  >تربوية

َّ  ـ العقدي السليم، وحسنة اإلخوان املسلمني وهو  ـ ا حسنةعلى فرض التسليم بأ
  يَتهم، ومواجهتهم للمشاكل العصرية.تنظيمهم، وِسرِّ 

املنهج < بأمساه بعد ذلك نصب منهًجا ومهيًّا، جعله هدفًا له،  ّمث◌ّ 
جام غضبه، مع العلم بأّن ما ادعاه من النقص يف ذلك  عليه صبَّ  >السلفي

  !! ا هو يف ذهنه فقط، وال حقيقة له يف اخلارج، فسبحان اهللا وحبمدهاملنهج، إمنَّ 

نا نريد منهًجا دعويًّا، يقوم على سلفية المنهج أي: أنَّ <: قال الجليل
ية: العودة بأصول الفهم واالستدالل إىل . ونقصد بالسلفوعصرية المواجهة

ن تبعهم ومَ  لدى أصحاب رسول اهللا ، )١(الكتاب والسّنة، وقواعد الفهم املعتربة
املعاصرة بإحسان، وذلك لنتمّكن من خالل هذا املنهج من املواجهة السلفية 

                                   
  !!؟ غري معتربة ـ رضوان اهللا عليهم ـ هل أفهم بأّن هناك قواعد فهم لدى الصحابة )١(
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ال نقصد بالسلفية: الوقوف فحسب عند ملشكالت عصرنا املتجّددة، حيث 
ا سلفنا الصاحل احنرافات عصرهم، وكانت فريضة قديةالقضايا الع ، اليت واجه 

ى عن المعارك الطاحنة التي تديرها الجاهلية في ثّم نتخلَّ الوقت يومئذ، 
  .المجتمعات المعاصرة، حيث ضاعت إسالمية الراية وإسالمية النظم

في بعض المواقع، تحرير إّن السلفية الحّقة ال تقبل أن تستهدف الدعوة 
لعقائد من شرك األموات، والتمائم، وتضرب صفًحا عن شرك األحياء، ا

  ، واليت ال تقل عن شرك األصنام، وكال الشركني خطري.واألوضاع، والنظم
 كما ال تقبل السلفية الحّقة أن تحارب التشبيه والتعطيل في صفات اهللا

كيم وتقف عند ذلك وال تعلن الحرب على تعطيل الشريعة، وتح ـ وجلّ  عزّ  ـ
  .القوانين الوضعية، وفصل الدين عن الدولة

وإنّنا بهذا المنهج الشامل والسلفية المعاصرة، نسلم وتسلم عقيدتنا 
خلط أو اهتزاز، كما هو الحاصل في هذه األيام، ولكّنها الفتن  الثابتة من أيِّ 

  ها .>نعوذ باهللا منها ما ظهر منها وما بطن
) ٢٨عدد ( >البيان< ي في مجلةما قاله محّمد محّمد بدر وانظر إىل 

وهي الجماعة <: >ة والجماعةتحت راية أهل السنَّ <: بعنوان) ١٨ ـ  ١٥( ص
التي ندعو فصائل الحركة اإلسالمية إلى االلتزام بها، جماعة أهل السّنة، 

وال شّك أّن وجود هذا الصنف من الدعاة هو املقّدمة  الواسعة.. ةالجماعة العامَّ 
يف كّل احلركة اإلسالمية وإزالة  >أهل السّنة واجلماعة<اهيم الصحيحة لتعميم مف

احلواجز بني العاملني لإلسالم، حبيث ال يتحرّج فرد من االنتساب إىل فصيل من 
  ة والتعاون مع اآلخر يف اخلري..فصائل احلركة اإلسالمي

كّل إخواننا إىل العمل على تكامل فصائل احلركة اإلسالمية إنّنا ندعوا  
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ا يف هذا اإلطار الذي حنسبه صوابًا، وال ندعي له الكمال، وإّمنا هو حماولة وتعاو
  .اخل >وخطوة على الطريق يعوزها التواصل املستمر..

): ٤٤ ـ ٤٣(ص  >نحو وحدة العمل اإلسالمي< ـ  أيًضا ـ وقال يف كتابه
هي ن ينفصل بطريق دون إخوانه يف احلركة اإلسالمية، ويعتقد أّن جمموعته إىل مَ <

  الوحيدة صاحبة احلّق يف التواجد على الساحة اإلسالمية..
وأقول: إّن التعّصب جلماعة، والوالء هلا، ورفض بقية اجلماعات اليت تنتمي 

ا، هي يف حقيقتها دعوى جاهلية، يقال ألهلها   >أهل السّنة واجلماعة< ل ومعادا
  ها .>  >ُمْنِتَنةٌ  َدُعوَها َفإنـََّها<للمهاجرين واألنصار:  كما قال النيب 

وحدة العمل اإلسالمي بين <: في كتابه >البيانوني<وانظر إلى ما قاله 
ال يستوعب فهم حقيقة تعّدد َمن ومنهم <): ٢٠  ـ ١٨(ص  >األمل والواقع

م ومواقفهم.. فكثًرا ما تصّور  !  اجلماعات اإلسالمية، فيسيئون إليها بتصّرفا
د اجلماعات اإلسالمية العاملة يف الساحة الشباب املسلم العامل لإلسالم، تعدّ 

اإلسالمية عقبة كئوًدا أمام حتقيق وحدة العمل اإلسالمي، إذ كيف ميكن أن يكون 
  !!؟ هناك عمل إسالمي واحد مع وجود جتّمعات ومجاعات إسالمية متعّددة
 ـ أحيانًا  ـ فإذا كان تعّدد اآلراء العلمية يف املسألة الواحدة، يف الدين الواحد

فإّن تعّدد الجماعات اإلسالمية ا، تعرف يف حماهلِّ ألسباب  )١(أمًرا طبيعيًّا وشرعيًّا
في الساحة اإلسالمية، في اإلسالم الواحد أمر طبيعي، وشرعي أيًضا، وال سيما 

                                   
فهل !  هذا قياس فاسد، إذ يقول: كما أنّه ساغ اخلالف يف الفروع، فليسغ اخلالف يف األصول )١(

ا أمجع عليه مَ  األصول، وهذا خمالف لِ ؟! إذ فيه تسويغ اخلالف يف بعد هذا الضالل من ضالل
العلماء، من أنّه ال جيوز اخلالف يف األصول، وإّال كان اختالًفا مذموًما، ال اختالفًا جائزًا، بل 

  ؟! ن قال لك: إّن كّل خالف يف الفروع فهو سائغمَ 
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  ها .>في هذا الزمن
عندما يتحّول اخلالف من تنوع إىل <وانظر إىل املقال الذي بعنوان: 

)، حيث قال صاحبه: ٩٨()، ص ٥٢عدد ( >البيان<لة املنشور يف جم ،>تضاد
وهذا من رمحة  ـ تتعّدد وتتنوع، ما بني صيام، وصدقة، وصالة،كما أّن العبادات <

ا، وتتنوّع ما بني وعظ  ـ أيًضا ـ كذلك ـ  اهللا وحكمته تتعّدد أساليب الدعوة وجماال
ي عن املنكر، وتأليف وتصنيف، وتر  بية، وأعمال خريية، وخطابة، وأمر باملعروف و

  اخل. وإغاثة...
في قناة  في الدعوة، والعمل اإلسالمي ينصبُّ  وهذا التعّدد ينصبُّ 

ي هذا إىل ظهور التحّزب والتفّرق ويصاحب ذلك .. ويؤدِّ )١(>اختالف التنوع<
 َّ ون حتت راية الدعوة اإلسالمية، م يستظلُّ شعور العداء والبغضاء بينهم، رغم أ

  ها .>ة واجلماعةومنهج أهل السنّ 
، عدد >البيان< محّمد محّمد بدري في مجلةوانظر إىل ما قاله وكتبه 

الوحدة واالئتالف.. ونبذ الفرقة < ) حتت عنوان٣٩ ـ ٣٨(ص ) ١٣(
وأّن من أعظم ما أصاب املسرية اإلسالمية الفرقة <حيث قال:  >واالختالف

اعات كثيرة، دعواها بجم فساحة العمل اإلسالمي تغصُّ والتنازع واالختالف، 
ها متنافرة فيما واحدة وهي اإلسالم، وإعادة مجد اإلسالم، وأّمة اإلسالم، ولكنَّ 

                                   
َّ  قلت: سبحان اهللا )١( م، لتشابه منهجهم، وبعد ذلك يزعمون أ ت مقوال يسوا مجاعة، م ل! تشا

وليس هلم منهج إّال منهج أهل السّنة واجلماعة، الذين هم سلفنا الصاحل، فهل هذا هو منهج 
السلف الصاحل، والذي جيمع حتت لوائه: الصويف، والقبوري، والتكفريي، والرافضي، واألشعري، 

 افرتاء على ؟!! سبحانك اللهم وحبمدك، إّن هذا إالّ  واملاتريدي، بل والداعي إىل وحدة األديان
  املنهج السلفي وأهله.



^âçÊ†Â^Ê<íßjËÖ]<êâ<íéfŞÏÖ] TN  

بينها، تتراشق االتهام.. بل يصل األمر إلى الرمي بالمروق من الدين، واالتهام 
عن الهوى، والتعصب، لرجل أو  ئبالضالل، وهذا هو الخالف المذموم، الناش

ن له.. ونحاول إيجاد صيغة لاللتقاء على الحّق وتبيُّ ف عرُّ جماعة، بدون تَ 
بين تجمعات أهل السّنة والجماعة، العاملة في الساحة  )١(واالنسجام

  ها .>اإلسالمية، بحيث تمضي القافلة المسلمة في طريق واحد نحو هدفها
 )،٩٧( ص)، ٢٦عدد ( >البيان<لة جموانظر إىل ما جاء يف بريد القراء يف 

ا  ـ ا مجاعات أهل السنةنَ وْ عَ نقول لألخ الرباك: منذ البداية دَ .. <قوهلم:  يعين 
، >اجملددي<نا من أمثال ر إىل االحتاد والتعاون، وحذ ـ فصائل اجلهاد األفغاين

م عليهم التعاون والتناصر ما حتِّ بها المسلمون تُ  مرُّ والظروف الصعبة التي يَ 
  ها .>داموا ضمن إطار أهل السّنة

جهاد <اإلسالمي األّول والذي بعنوان:  ما جاء يف كتاب املنتدىوانظر إىل 
)، حيث قال كاتبه: ١٣ ـ ١٢(يف ص  >املسلمني يف أفغانستان مير بأخطر مراحله

على حزب من األحزاب، أو مجاعة  ـ  األفغان ـ يستحيل اجتماع كلمة اجملاهدين<
ّنهم يؤّكدون بأنّهم لكمن اجلماعات، وقد بذلوا حماوالت من هذا القيبل ففشلوا، 

، وما كان عليه الصحابة رضوان اهللا يسيرون على ما كان عليه الرسول 

                                   
، يريد إجياد صيغة لاللتقاء >بدري<يقي، فالداعية امللهم فأرأيت هذا املنهج الرتقيعي التل )١(

الباطل،  واالنسجام بني األحزاب واجلماعات اإلسالمية، ومل يقل هلم: دعوا ما أنتم عليه من
!! فبدًال من أن ُختِضَع املنهج  ج السلف الصاحلوارجعوا إىل املنهج املتكامل، واملنهج احلّق، منه

احلاكم السلفي لرغبات أولئك، اْسَع إىل إخضاعهم لالنقياد له، وإّال انقلبت املوازين، فصار 
  حمكوًما، واحملكوم حاكًما، وهذا عني الباطل.
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ج أهل السّنة همنأي  ـ )١(ن تبعهم من رجال خير القرونومَ  ـ !!  هكذا ـ عليهم
.. وقد التقينا بمعظم قادة المجاهدين فقالوا لنا: إنّهم يلتزمون ـ والجماعة

  ها .>منهج أهل السّنة والجماعة

الوجه  >نصر أو هزيمة< واستمع إلى ما قاله عائض القرني في شريطه
واإلسالم أوسع، أوسع من أن جتعل يل دوائر ضيقة لتقييدي، <الثاين، حيث قال: 

  .اإلسالم رحب، واإلسالم واسع، أستفيد من كّل أحد
  الداعية الذي يهتّم بالرقائق معي.

  والداعية الذي يهتّم بالعقيدة معي.
  ية الذي ينادي باحلاكمية هللا معي.والداع

ن دخل معه هو ا أن جيعل اإلنسان حوله دوائر مغلقة، ويرى أّن مَ أمَّ 

                                   
اليت مل تكن متحدة  ـ بأمل تتحد هذه األحزا .ُقْل َهاُتوا بـُْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتم َصاِدِقينَ قلت:  )١(

أمل يقل حزب  ؟! ر من أهل السّنة وأمريهم، وتشريد الباقني منهمنَ على قتل أهل كُ  ـ يف يوم ما
عام  القعدة ذي ٢٨)، الصادر بتاريخ ٣٣٨يف عددها ( >شهادات<حكمتيار يف جريدته 

قد  ولكن مع ذلك فإّن أعداء اإلسالم<: >الفرصة ال زالت موجودة<حتت عنوان ه ١٤١١
  أدخلوا فينا فتنة ثانية بديلة من القاديانية، أال وهي فتنة الوهابية.

فإّن الوهابية مذهب دخيل على اإلسالم، وهذه أخطر خطط االستعمار والصهيونية ضّد 
الذين  فإّن الوهابية اإلسالم، ألّن األعداء يريدون أن حياربوا اإلسالم بأن يفّجروه من الداخل.

تل أبيب، وواشنطن، ولندن، هم الذين حيكمون على املسلمني بالشرك..  يستخدمون مباشرة من
كشفت خمّططات هؤالء، وعرف الناس  ـ  أيًضا ـ وهللا احلمد كما رفع الستار عن وجه االستعمار

  ها .>ما هي هذه الطائفة العميلة لألجانب واكتشفوا جّيًدا..
باطًال، والباطل حقًّا، لكّنه كما قال  فاقرأ أخي القارئ، واعجب من موقف هؤالء، وقلبهم احلقّ 

  .>ِإَذا َلْم َتْسَتِح فَاْصَنْع َما ِشْئتَ <عليه الصالة والسالم: 



^âçÊ†Â^Ê<íßjËÖ]<êâ<íéfŞÏÖ] TP  

من احلزبية  رَّ فِ <بل استمع إىل شريطه:  .>اخل..ن خالفه املخطئ، فال.املصيب، ومَ 
  .)١(، يتضح لك صدق ما قلت لك آنًفا>فرارك من األسد

.. قال: >تقويم الرجال< دة في شريطهما قاله العو إىل  ـ أيًضا ـ واستمع
، فأنت إذا هم ميادين شتى: رجاالت اإلسالم في هذا العصرأيّها اإلخوة: <

نظرت مثًال يف ميدان الدعوة إىل اهللا، وجدت رجاًال عرفوا بالدعوة، وأثروا يف 
م أبلغ تأثري،  لعّل من األسماء البارزة المشهورة أمثال الشيخ حسن جمتمعا

  أو غريهم من املصلحني. األعلى المودودي،  أبو البنا، أو
قطب،   نظرت في مجال األدب والفكر، أمثال األستاذ سّيد وإذا
األعلى  ، وكذلك كتابات أبووغريهم من الكتاب املشهورينقطب،  ومحّمد

  .الحسن الندوي، وغيرهم المودودي، وأبو
لماء أفذاذ، ، والفقه، والفتوى، واحلديث، وجدت عيويف جمال العلم الشرع

ولعّل من األجياد الذين يشاد بذكرهم أمثال الشيخ:  ـ أو غريها  ـ يف هذه اجلزيرة
باز،  العزيز بن حمّمد ناصر الدين األلباين، يف جمال احلديث والسّنة، والشيخ عبد

تجد صاحل العثمني، وكذلك ال تنكر جهود اآلخرين يف غري هذه البالد،  وحمّمد بن
  ى الزرقا، ويوسف القرضاوي.بحوث للدكتور مصطف

، ولعّل اجلهاد وإذا نظرت في مجال الجهاد وجدت شخصيات بارزة
رّب الرسول سياف،  عبداألفغاين على الساحة أبرز ما يلفت األنظار، أمثال: 

  أو غريه.. ،اهللا عزام ى الجهاد كعبدن تبنَّ وبرهان الدين رباني، وحكمتيار، أو مَ 

                                   
هو تراجع بألفاظ جمملة، حتتاج إىل  >معامل يف املنهج<كتابه يف  راجعه عن بعض ما أخطأ فيه وت )١(

  وأصلح أعمالنا، آمني.إيضاح وتطبيق عملي بّني، وفق اهللا اجلميع ملرضاته وأخلص نياتنا، 
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عبد الحميد كشك، وأحمد قطان، : مثل وفي مجال الخطبة والوعظ
وليس هديف يف هذه اجللسة ذكر األمساء،  ، وغريهم، واألمساء كثرية.وإبراهيم عزت

  ولكن ذكرت هذه األمساء حيث يكثر الكالم حول عدد منهم.
ر يف رجل داعية، أثَّ  ـ رمحه اهللا ـ خذ نموذًجا آخر: الشيخ حسن البنا

يف سبيل اهللا تعاىل،  ـ إن شاء اهللا ـ تل فيما حنسبهاجملتمع املصري تأثريًا كبريًا، وقُ 
وضوعات، آثار علمية، أو ما كتب يف عدد من امل وترك آثاًرا طّيبة بكّل حال، سواءً 

نة، فيها كثري من االنتقاص، واإلشارة جتد أّن كثريًا من الناس ينظرون إليه نظرة معيَّ 
فّن احلديث.. وقد يـُْنتَـَقد ألنّه وأنّه ال يتقن  ـ مثالً  ـ إىل ضعف علم هذا الرجل

اجتهد يف عدد من املسائل الدعوية والواقعية، اجتهاًدا قابًال للنقاش، واألخذ والرّد، 
ًما خيالف ما ن ينتقد الرجل ألنّه تكّلم يف عدد من مسائل االعتقاد، كالوقد جتد مَ 

أن يوضع يف  ّن هذا اخلطأ ينبغيأاملقصود اآلن: اإلشارة إىل  عليه منهج السلف..
ية، بل يقال: أخطأ يف كذا، ويبقى للرجل إطاره الصحيح، فال يسقط الرجل بالكلّ 

  ها .>لته وكرامته وبالؤه يف اإلسالم..منز 
): ٨(ص  >قل هذه سبيلي<واقرأ ما قاله عائض القرين يف رسالته 

الداعية الشهري والكاتب اخلطري  األعلى املودودي وباكستان أرض األستاذ أيب<
  الذي أوذي يف سبيل اهللا وحبس فصرب واحتسب:و 

نفسي فدتك أبا األعلى وهل بقيت
أما استحى السجن من شيخ ومفرقه

  

ن صحبنفسي ألفديك من أهل ومِ  
ها  .>نور لغري طالب احلّق مل يشب

  

  ).٢٤  ـ  ٢٣يف الرسالة السابقة (ص  عن حكمتيار ـ  أيًضا  ـ وانظر إىل ما قاله
) ٦٦(ص  >ةاإلسالميكتب يف الساحة <رسالته وقال عائض القرين يف 

قطب، وحمّمد  ..وكتب سّيد<: ـ م عن الكتب املهمة يف هذا العصروهو يتكلّ 
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احلسن الندوي، وكتب املنطق والرقائق  األعلى املودودي، وأيب وكتب أيب قطب،
  .>ئق، حملّمد أمحد الراشد وغريهم..اوالعو 

)، ٢٠(ص  >حلن اخللود<يف كتابه لعائض القرين ما قاله  ـ أيًضا ـ واقرأ
  ، واليت قال فيها:>يف جنازة شهيد<قطب، بقصيدة أمساها  حيث مدح سّيد

كــــم حــــاولوا إغــــراء عــــز
فحلفــــــت ال ترضــــــى وال
فصمدت يا قطب المعـا
أهـــــديت للشـــــعب اليتيــــــ
شـــعب ســـيحيا فـــي ظـــال
مــا زال زجعــك فــي الربــو
الحـــــــــق صـــــــــداح بكـــــــــم

  

ك بالمناصــــــب والنــــــدى  
الفـدا تبخل على المجد

ـــ ن قـــد هـــددالـــي رغـــم َم
ًمــــــا فيــــــه الهــــــدىمعالِ  م

لــك فــي حماســك غــردا
ع علـــى الروابـــي منشـــدا
ــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــي أدب والبغ

ها .>مرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
  

، >مغالطة وحتريض حاقد<، واليت بعنوان: ة منصور األحمدلوانظر إلى مقا
ا جملة  أو .. <)، حيث قال فيها: ١٠٠(يف ص  )،١٩، عدد (>البيان<اليت نشر
من الفكرية التي يتمتع بها الندوي والمودودي بين المسلمين حسًدا للمكا

، وطمأنت حمدثي، ال تغضب وال يؤملك إتاحة بني مسلمي اهلند فقط..ال  ة،عامَّ 
ا األخرية، ويوم اجلمعة هلذا املوتور كي ينضحها بفكره،  فلعّل جريدة القبس صفحا

هما فيكتشفون فكًرا قراء لم يقرأوا فكر المودودي والندوي بعد، يهرعون إلي
  ها .>..لجدل، وسموًّا في القصد والغايةأصيًال، وتحليًال عميًقا، وعفة في ا

صالح أربعون نصيحة إل<واقرأ ما سطّره حمّمد صاحل املنجد يف رسالته: 
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كما أّن هناك عدًدا من الكتب اجليدة <) حيث قال: ٢٥ ـ ٢٣(ص  >البيوت
مثل: املستقبل  ـ رمحه اهللا ـ قطب ستاذ سّيداجملاالت املختلفة، فمنها: كتب األيف 

 هلذا الدين، هذا الدين، معامل يف الطريق، خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته.
، واقعنا املعاصر، ٢ ـ  ١وكتب األستاذ حمّمد قطب مثل: منهج الرتبية اإلسالمية 

يد، هل حنن التقالرؤية إسالمية يف أحوال العامل املعاصر، قبسات من الرسول، معركة 
ومن كتب األستاذ  مسلمون، جاهلية القرن العشرين، ومذاهب فكرية معاصرة.

احلسن  ولألستاذ أيب األعلى املودودي، تفسري سورة النور، واحلجاب، واجلهاد.  أيب
الندوي، مثل: ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني، والصراع بني الفكرة اإلسالمية، 

  ها .>والفكرة الغربية

: نايف زين العابدين في كتابه ما قاله محّمد سرور بنر إىل وانظ
وَيظِلُم <)، حيث قال: ٣٢٣ ـ ٣٢١(ص  >دراسات يف السرية النبوية<

م معجبون به يه، ألَّ صنفان من الناس: يظلمه بعض تالميذه وحمبِّ  )١(قطب سّيدَ 

                                   
بيان  أهل العلم وطالبه يف ـ حفظه اهللا ـهادي  قطب، فقد كفى الشيخ ربيع بن ا سيدأمَّ  )١(

أضواء إسالمية على عقيدة <أخطائه، وضالالته، واحنرافاته العقدية، يف أربعة كتب له، هي: 
قطب من  دا يف كتب سيّ العواصم ِممَّ <، و>قطب يف الصحابة مطاعن سيد<، و>قطب سّيد

  .>احلّد الفاصل بني احلّق والباطل<، و>القواصم
ملّخًصا ملا فيها، وعليك بالرجوع إليها لرتى تفصيل ذلك؛ طعن سّيد يف  ـ أخي القارئ ـوإليك 

ة عثمان، وتكفريه للمجتمعات قاطبة، وقوله خبلق موسى عليه السالم، وطعنه يف الصحابة وخاصَّ 
ل واجلرب، وتعطيله لبعض صفات اهللا على طريقة اجلهمية الغالة، القرآن، ووحدة الوجود، واحللو 

اخل.  وعدم قبوله ألخبار اآلحاد الصحيحة واملتواترة يف العقائد، وقوله باالشرتاكية املادية الغالية...
ال، إّال عند من أحرق التعّصب  ؟!! اللهمَّ  فهل بعد هذا كّله يستحّق التبجيل والتلميع واإلمامة

  قلبه وعقله.املمقوت 
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هللا، أشّد اإلعجاب: معجبون بثباته على احلّق، وصربه على األذى يف سبيل ا
 ونحن نشاركهم في هذا كّله...فطرته، وعمق خربته...  معجبون بسعة أفقه وصفاء

إّال من خالل أخطائه  ـ  رمحه اهللا  ـ وأّما الصنف اآلخر من الناس، فال يذكرون سّيًدا
  العلمية:

فتارة يزعمون بأنّه أشعري، وتارة أخرى يقولون: إنّه من دعاة وحدة الوجود، 
  .>!!  إنّه من غالة اخلوارج<ّددون أقوال الظاملني: ويف غري هذه وتلك ير 

وإّمنا كان أديًبا من تالمذة ، )١(صوفيًّاوال  )١(أشعريًّا ـ  رمحه اهللا  ـ وما كان

                                   
قطب، حينما يقرأ تفسريه  ن استمات يف الدفاع عن سّيدن شاكله ِممَّ ماذا سيقول سرور ومَ  )١(

ستواء على الا<): ٣/١٧٦٢الستواء اهللا بالسيطرة واهليمنة كما يف ظالله، حيث قال: يف (
)، ١/٥٤)، (١/٥٣. وانظر أيًضا (>العرش كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة...

  ) وغريها.٥/٢٨٠٧)، (٤/٢٠٤٥)، (٣/١٢٩٦(
ا <): ٦/٤٠٠٢حيث قال يف ( ـ أيًضا ـوحينما يقرأ قوله بوحدة الوجود، كما يف ظالله  إ

أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إّال حقيقته، وليس هناك وجود حقيقي إّال وجوده، وكل 
احلقيقة  حقيقته من تلك ا يستمد وجوده من ذلك الوجود احلقيقي، ويستمدموجود آخر فإمنّ 

الذاتية... ومىت استقّر هذا التصور الذي ال يرى يف الوجود إّال حقيقة اهللا، فستصحبه رؤية هذه 
  .>احلقيقة يف كل وجود آخر انبثق منها

ا يف توحيد وحينما يقرأ تقريره أّن اخلالف بني الرسل وأقوامهم مل يكن يف توحيد األلوهية، وإمنّ 
ا قضية الربوبية فقضية األلوهية مل تكن حمّل خالف، إمنّ <): ٤/١٨٤٦يف ظالله (الربوبية، بقوله 

  .>هي اليت تواجهها الرساالت، وهي اليت كانت تواجهها الرسالة األخرية...

): ٦/٤٠٠٨وحينما يقرأ رّده ألحاديث اآلحاد وعدم قبوهلا يف باب العقائد، بقوله فيه (
ا يف أمر< العقيدة، واملرجع هو القرآن، والتواتر شرط لألخذ  وأحاديث اآلحاد ال يؤخذ 

  .>باألحاديث يف أصول االعتقاد...
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إلى الكتابة في العلوم اإلسالمية، كالتوحيد اد، وعندما سلك طريق الدعاة اجته العقَّ 
، واجتمع يف أسلوبه )٢(كتبوالتفسير، وغيرهما، فوّفقه اهللا سبحانه في معظم ما  

  الصفات واملزايا التالية:
ال خيشى يف اهللا لومة الئم، وكان يعلم أّن الطاغوت  )٣(جريًئا ـ  رمحه اهللا ـ كان

عن املناصب  ـ رمحه اهللا  ـ يرتبص به الدوائر، ويقدم له العروض واإلغراءات، فأعرض
كان متجّرًدا  اىل، وطمًعا جبّنته.الرفيعة، واجلاه العريض، ابتغاء مرضاة اهللا سبحانه وتع

زب من األحزاب، وما كان يتحّدث عن حال يتعّصب ملذهب من املذاهب، أو 
وقد بلينا يف هذا العصر بأشخاص ال  نفسه، ولو فعل لكان معه كثري من احلّق.

م.   يذكرون مكرمة وال فضًال من خالل احلديث عن ذوا
 قطب الت العصر كسّيدال أعرف كاتًبا يف العصر احلديث عرض مشك

كان  فقد كان أميًنا يف عرضها، ويف وضع احللول املناسبة لعالجها. ـ رمحه اهللا ـ

                                   
؟ هل نصدقك يف قولك الذي مل تُِقم عليه دليًال واحًدا إّال النفي الدال  فماذا نقول بعد يا سرور
؟ أو نصدق املقولة نفسها، والذي يشهد كالمه عليه بأنّه أضل أيًضا   على جهلك أو جتاهلك

  ؟!! األشاعرة من
ّ <): ٦/٣٢٩١بل كان صوفيًّا، يدّل على ذلك قوله يف ظالله ( )١(   م=وهناك أناًسا يعبدون اهللا أل
ا، وال ينظرون وراء ذلك إىل جّنة أو نار، وال إىل نعيم أو نيشكرونه على    = عمه اليت ال حيصو

  .>عذاب على اإلطالق
وضالالته تقول يا سرور: وفقه اهللا يف معظم ما   وبعد كّل ما سبق ذكره من بعض احنرافاته )٢(

فَِإنـََّها َال تـَْعَمى األَْبَصاُر َوَلِكن تـَْعَمى !! سبحانك اللهم وحبمدك، وصدق اهللا إذ يقول:  كتب
  ].٤٦[سورة احلج، آية:  الُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدورِ 

وسادات  هللا موسى عليه الصالة والسالم،نعم، كان جريًئا يف حتريفه لكتاب اهللا، وطعنه يف نيب ا )٣(
  اخل. عات قاطبة...تماألّمة من الصحابة رضوان اهللا عليهم، وتكفريه اجمل
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كانت له جوالت  بعيًدا عن الغلّو، وكانت أدلّته من الكتاب والسّنة وأقوال األئّمة.
، وتوضيح مدلوالت >ال إله إّال اهللا حمّمد رسول اهللا<وجوالت يف شرح معاين 

  والتحذير من الشرك والنفاق.األلوهية، 
، وقد رّد على ببعض األخطاء، ولكّنه لم يكن صوفيًّا ـ رمحه اهللا  ـ ووقع

، )١(ولم يكن من المؤمنين بمنهج الخوارج الصوفيني يف مواضع كثرية من الظالل.
ومل يكن من أهل االعتزال، أو من فلول املدرسة  وكتبه تشهد على ذلك.
يف تفسري سورة الفلق، ويف تفسري سورة الفيل، ويف  ، )٢(اإلصالحية، وقد رد عليهم

  ها  .>خصائص التصور اإلسالميكتابه 

ثناء سلمان العودة  ـ أخي القارئ ـ أنّه ال يخفى عليك ـ إن شاء اهللا ـ وأظنّ 
 ثناؤه على فصائل الجهاد ـ ر وحكومتهما، وال يخفى عليكيعلى الترابي والبش

وأيًضا ال يخفى عليك تأييده لحزب ، >سقوط كابل< األفغاني في شريطه

                                   
يف هذه املرحلة ظهرت  <): ١١٠(ص  >أولويات احلركة اإلسالمية<قال القرضاوي يف كتابه  )١(

بتكفري اجملتمع...  قطب، اليت متّثل املرحلة األخرية من تفكريه واليت تنضح  كتب الشهيد سّيد
  ه.ا>وإعالن اجلهاد اهلجومي على الناس كافة

لقد استدار الزمان <): ٢/١٠٥٧حيث قال يف ( >الظالل<بل اقرأ ما كتبه سّيد نفسه يف كتابه 
كهيئته يوم جاء هذا الدين إىل البشرية بال إله إّال اهللا، فقد ارتّدت البشرية إىل عبادة العباد، وجور 

  ه.ا>عن ال إله إالّ اهللا، وإن ظّل فريق منها يرّددون على املآذن ال إله إّال اهللا األديان، ونكصت
هني، قطب أخبث وأضّل من منهج اخلوارج، فال تغّرت بكالم املموِّ  فعلى هذا يكون منهج سّيد

  ملمعي املبتدعة وبدعهم.
الذي  رباهني، على الكالمأخي القارئ، هل نقبل الكالم اإلنشائي العاطفي، اخلايل من األدلة وال )٢(

أعين كتب الشيخ  ـ للكتب السابقة الذكر ـ أخي القارئ الكرمي ـ؟! فارجع  قام باحلّق وللحقّ 
  جتد فيها احلّجة والربهان الساطع القاطع. ـ ربيع وما كان على شاكلتها
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، بفوزهم في االنتخابات >بلحمر<  لاإلصالح اليمني، وبعثه بالبرقيات تهنئة 
  .)١(الشعبية هناك

وانظر إلى المجلة الصادرة عن مركز بحوث تطبيق الشريعة اإلسالمية 
شرعية االنتماء إلى األحزاب والجماعات < ) والتي بعنوان:٤عدد (
)، عنوان يف وسط الصفحة، يقول: ٣٤(ث جاء يف ص حي >اإلسالمية

، ّمث الجماعات اإلسالمية خطوات مرحلية في الطريق إلى جماعة المسلمين<
وإقامة الدين، وحتكيم الشريعة، فرض على  إّن اجلهاد لنصبة اإلمام<قال حتته: 

الفرائض  ة، يف هذه احلالة، وال سبيل إىل ذلك مع الشتات والتناثر، وإّن إقامةالكافَّ 
اجلماعية من: استفاضة البالغ، وإقامة احلّجة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

نة، ألّن سقوط والتناصف بني املسلمني، وإعداد العّدة للجهاد، وحنوه، فرائض متعيِّ 
ذه الواجبات، وال سبيل إىل أدائها   الوالية اإلسالمية ال يعين سقوط التكليف 

  ؟ لتهارج، فما هو املخرج إذنكذلك مع الفرقة وا
في هذه المرحلة يأتي دور الجماعات اإلسالمية، باعتبارها تجمعات 

  مرحلية، في الطريق إلى جماعة المسلمين.
أن يجتمع أهل الحّل والعقد لتصّفح  ـ كما سبق ـ إّن الصورة المثلى

الراية،  أحوال أهل اإلمامة، وتقديم أكثرهم فضًال، وأكملهم شروطًا، ليعقدوا له
  ى به، ويقاتل من ورائه.تقَ ة يُ نَّ ، ليكون للناس جُ ة حولهوليجمعوا كلمة األمَّ 

فإذا عسر ذلك، أو طال أمده، أو وقفت دونه بعض العوائق، من تعّدد 

                                   
ذا وأطلب منك االستماع لشريكلو ال خشية اإلطالة، لنقلت كّل ذلك، ول )١( البينة <ط: ين أكتفي 

  له أيًضا، ففيهما غنية. >رسالة إىل سلمان واجلربوع<، حملّمد املدخلي، وكذا شريط >على املدعي
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االجتهادات، وتفاوات األساليب املقرتحة للتغيري، أو التنازع على بعض املسائل 
كما  ـ بتوثيق الواقع، أو تكييفه، فهنا يأيت العلمية أو العملية، كتلك اليت تتعّلق

ى إعداد الطليعة . وغاية هذه الجماعات أن تتولّ دور اجلماعات اإلسالمية ـ ذكر
، اليت جتعل من قضية اإلسالم ّمهها األول، وشغلها المجاهدة اإليمانية الصلبة

اعية، اليت والروح اجلماألكرب، يف هذه احلياة، وذلك يف إطار من الربامج املنظمة، 
تشّجع على املسارعة إىل اخلري، والتنافس يف أداء الواجبات، فهي مبثابة احملاضن 
اإلميانية هلذه الطليعة اجملاهدة، تدفع عنها بإذن اهللا غوائل الشبهات والشهوات، 
وتعمق يف نفوسها حقائق التوحيد واإلميان، وختلصها من بقايا اجلاهلية وموروثها، 

  ها.>ها بطابع اإلميان واجلهادوتطبع عقلها وروح
مدخل إىل ترشيد العمل <) والذي بعنوان ١٢وأيًضا جاء يف عددها (

ولهذا فال ...<)، قوله: ١١٤(ص  >اإلسالمي يف مسرية اجلماعات اإلسالمية
من جنس تعّدد  يصّح تأسيس النظرة إلى فصائل العمل اإلسالمي على أنّه

  ها .>.الِفَرِق المذموم.
قد اكتفيت مبا نقلته لك، لوضوح تلك األقوال  ـ ي الكرميأخ ـ وأظّنك
فطن، حمّب للحّق  يهٌ بِ ال خشية اإلطالة لزدتك، لكّنين أعلم بأّنك نَ   وصراحتها، ولو

  وهلذا كفاك ما سبق نقله. ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ مّتبع له
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ك من مناقشة هذا املبدأ وهذه الوسيلة، وعلمنا الغاية من اوإيَّ  وبعد أن فرغتُ 
سلوكه، أال وهي إجياد مجاعة املسلمني، فإّنك لذكائك املتوّقد ستسأل فورًا: ما 

اية املطاف إىل مجاعة إىل تلك اجلماعات املؤدِّ  ـ عندهم ـ حكم االنتماء ية يف 
  ؟ املسلمني

ك يف مقاله املنشور يف ، وذلالكناني فالجواب يصلك من صالح علي بن
، >رؤية نقدية<)، حتت عنوان ٤٣ ـ ٤٣) يف صفحة (١٩عدد ( >البيان<جملة 

أصبحوا يفتون ، )١(ومن العجيب أّن بعض المنتسبين إلى العلم<حيث قال: 
  ها .>شرعية االنتماء إلى جماعة إسالمية... مالناس بعد

لشريعة اإلسالمية يف سلسلته اليت يصدرها مركز حبوث تطبيق ا ومن الصاوي
مدخل إىل ترشيد العمل اإلسالمي يف مسرية <) واليت بعنوان: ١٢عدد رقم (

...وعندما سئل عن دور اجلماعة <)، حيث قال: ٧٢(ص  >اجلماعات اإلسالمية
يف هذه احلال، فأجاب بأّن دورها يتمّثل يف التعاون على الّرب والتقوى، وعدم املعونة 

قتال الفئة الباغية حىت تفيء إىل أمر اهللا، ويف جماهدة أئّمة على اإلمث والعدوان، ويف 

                                   
  قلت: ومن هذا البعض املزعوم هيئة كبار العلماء، وغريهم من علماء هذه البالد وغريها. )١(
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وهل <: ـ ّمث تساءل ـ اجلور، والقيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر...
بغٌي أوضح من تعطيل شرائع اهللا، واحلكم بني الناس، وإنفاذ األمر بينهم، على 

  ؟ خالف أمر اهللا ورسوله
ه كأمر اهللا أعظم من إنفاذ أمر اهللا ورسوله، التعاون عليجيب ر بوهل من 

وهذا هو الهدف  ؟ كون كلمة اهللا هي العلياتوشرائعه، والتمكني لدينه، واجلهاد، ل
الذي قامت الجماعة أصًال لتحقيقه، وهو أمر واجب على كّل المسلمين، وال 

فلزم العمل في جماعة تهدف لتحقيق هذا الهدف  ؛يمكن أن يحّققوه أفراًدا
م كإثمه عن ترك أثَ ن تخلف عن االنضمام لمثل هذه الجماعة، فإنّه يُ كبير، ومَ ال

  ها .>فرض أو تكليف شرعي أيِّ 
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عة عند القطبية، حيسن بنا أن يقبل أن نتكّلم عن التنظيم والب ـ القارئ  ـ أخي
  بغريه.ن اتعظ ن جّرب تنظيمهم، لنّتعظ ونعترب، فالسعيد مَ نقرأ نصيحة مَ 

ص  >خ السري جلماعة اإلخوان املسلمنيالتاري<تابه كقال علي عشماوي يف  
  أسباب كثرية جعلتين مرتّدًدا يف أن خيرج هذا الكتاب إىل النور، منها:<): ٤ ـ ٣(

ومل أكن ألبيح الرغبة يف احلفاظ على أسرار كثرية عشتها وتفاعلت معها، 
  ًضا.لنفسي أن أخوض فيها بغري سبب قوي خيدم غر 

ين كنت أرى أّن الوقت غري مناسب للنشر، فالكلمة ينبغي أن تقال ومنها: أنّ 
ا املناسب، وإالّ مّرت دون أن يلتفت إليها أحد أو يعيها قارئ.   يف أوا

وكان هناك سبب أخري يسوقه احمليطون يب، وهو خشيتهم علّي من انتقام 
ويف  ـ كلمة اليت أراها حقًّاالهذا السبب مل يكن ليمنعين أن أقول  موتور، ولكنَّ 
مهما حتّملت يف سبيلها من عنت ومشّقة، واقتناعي التام أّن األمر   ـ وقتها املناسب

البشر لن يستطيعوا أن يتدّخلوا بشيء يف  كّله بيد اهللا، املطلع على النوايا، وأنَّ 
  ه األمر من قبل ومن بعد.لَّ لِ على قدر اهللا، فالتأثري 

ة التي نعيشها في مصر والوطن العربي، والتي ازداد المصيريإّن المرحلة 
وعتمت فيها الخلط في األمور إلى الدرجة التي اختلط فيها الحابل بالنابل، 
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وضاع الشباب وسط هذا الضجيج العالي  >الطرق<الُرأى، وتشابكت  فيها
الرؤية ضيق  >غبش<وزاد في  ـ  وخاصة الدينية منها ـمن التيارات الفكرية 

طريق يغيبون فيه  س أيِّ لمُّ االقتصادية الذي دفع بالشباب إلى اليأس وتَ الحياة 
عن واقعهم األليم. والساحة مليئة بالتيارات المختلفة التي خرج الكثير منها 

 ـ فكريًّا وتنظيميًّا ـ، وإن كان كّل في واد بعيد »اإلخوان المسلمين«من عباءة 
ف عن الهدف، وهو الدين انحر وزاد الخالف بين الجماعات، وزادت زاوية اال

تختلف أّمتي إلى <الحنيف، ونسوا حديث الرسول عليه الصالة والسالم،: 
ن استمسك بكتاب اهللا بضع وسبعين شعبة، كّلهم في النار إّال شعبة واحدة: مَ 

  هم اآلخرين بالبطالن.كّل أنّه على الحّق، واتَّ واعتقد   .>وسّنتي
شعارهم الشهير بين الجماعات يرفعون  >اإلخوان المسلمون<ووقف 

ا نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعًضا فيما ونَ عُ دَ <والهيئات اإلسالمية: 
لون به اإلمساك بموقع الريادة، وتوجيه دّفة و وهو شعار يحا .>اختلفنا فيه

األمور لصالحهم، دون محاولة الوقوف لتصحيح المسار أو تالفي السلبيات، 
اف الذي استفحل أمره في مجال الحركة اإلسالمية حتى أو تقويم االنحر 

أصبحت توصم بالعنف واإلرهاب في كّل بالد الدنيا، وكان سبب هذا كّله 
  وقوع الكثيرين إّما في إفراط شديد، وإّما في تفريط مخّل.

فإنّني أرى أنّه قد آن األوان ألقف محّذرًا وفاتًحا المنافذ لهذا كّله 
ن هواؤها، فِّ أن يدخل إلى سراديب الجماعة التي عُ  للشمس والهواء النقي

س خطاه، نت رائحتها، وحتى تكون تجربتي معهم نذيًرا للشباب أن يتلمَّ وتعطَّ 
وأن يرى مواقع أقدامه قبل أن يخطو، وأّال يلغي عقله وال كيانه، ليعطي السمع 

ال ينبغي أن والطاعة ألحد أيًّا كان.. فقد وهبنا اهللا العقل تكريًما لإلنسان، ف
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  شعار. نتنازل عنه، حتى ال يلعب بأقدارنا أحد أيًّا كان، وتحت أيِّ 
التنظيمات اإلسالمية  >أم<كانت   >اإلخوان<وبداية فإنّني أعتبر أّن 

بقية التنظيمات بعد  >فّرخت<ها أقدمها، وهي التي في العالم العربي، ألنَّ 
  ذلك.

  فسهم.وبداية االنحرافات جاءت من داخل اإلخوان أن
م، وحتى خرجت من ١٩٥١إّن مشواري مع اإلخوان بدأته من عام 

ة مسؤولية تجاه ما ال أنفي عن نفسي أيَّ  ـ أي ثالثة وعشرين عاًما ـالسجن 
ترتدي  لشبابنا الذي بات تتقاذفه تيارات ـ كما قلت ـي أقدمه ولكنِّ  حدث..

ضّم أهوال م في خِ ويلقون بأنفسهثوب اإلخوان، وال يعرفون عن أهدافها شيًئا، 
  ها >.ال ينبغي لهم أن يتورطوا فيها

وهذه  :أمراض التنظيمات السرية<): ٤٩  ـ ٤٨(ص يف  ـ  أيًضا ـ وقال
  تندرج حتتها بعض النقاط:

: وهو من أخطر األمراض اليت تنشأ داخل اإلحساس بالملكية ـ ١
ضوعة حتت السرية، ويعين إحساس أحد املسؤولني مبلكية اجملموعة املو نظمات امل

م واختربهم، وعلَّ  م.قيادته، ألنّه هو الذي أتى    مهم، ودّر
السمع والطاعة  : أي أّن األمر قائم علىعدم وجود ضوابط للديمقراطية  ـ  ٢

املطلقة، فالعمل السري ال حيتمل املناقشات الكثرية والرتّدد يف اختاذ القرارات، وهذا 
  ني وضيقهم من املناقشة.ممّا يوجد اإلحساس بالتسّلط عند املسؤول

ي املنضبط هو خري فاجلو السرِّ  :)١(عدم اكتشاف فساد القيادة بسهولة ـ ٣
                                   

إّن  ـ قطب دسيّ  ـا قاله وكان ِممَّ <): ٨١(وّضح علي عشماوي هذه النقطة بقوله يف ص  )١(
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ناك همناخ لتغطية القائد الفاسد، وعدم كشفه يف الوقت املناسب، وإذا اكتشف ف
  خماطرة من أبعاده خوفًا من كشف التنظيم.

عزلني عن اجملتمع ال : وهذا ممّا جيعل األفراد منعدم التعّود على العلنية  ـ ٤
ا يشاركون فيه، إلحساسهم أّن هناك انفصاًال فكريًّا وعقائديًّا بينهم وبينه. وِممَّ 

يبعدهم أكثر عن املشاركة العلنية، يف أمور اجملتمع واعتبار أتفه األمور من األسرار 
واخلوف من احلديث عّما يف نفوسهم مع غري املنتمني إليهم، خوًفا من ردود فعل 

  ستمع حىت وإن كان الكالم عاديًّا وموضوعيًّا...امل
: والشّك الدائم يف نوايا رجال السلطة، هي إحدى الشّك في السلطة  ـ ٥

م، حىت وإن حتّدثوا باإلخالص ويف  مسات املنتمني إىل تنظيمات سرية، وعدم الثقة 
  أمور موضوعية.

، م دائًما: ورجال التنظيمات السرية يعيشون ومعهاإلحساس بالخطر  ـ ٦
 ـ مع طول املدة ـ جهة أو فرد، وهذا اإلحساس وعدم الثقة واالطمئنان إىل أيِّ 

                                   
 ّ   م=األستاذ البنا كان يعلم أّن اجلماعة مستهدفة من اخلارج، ومن القوى املعادية لإلسالم، وأ

بعض أعضائهم، أو جّندوا من داخل اجلماعة أفراًدا يعملون لصاحلهم. على  أدخلوا إىل اجلماعة   =
عالية من املاسونية، وقد  كان ماسونيًّا، بدرجة  >حمّمد مخيس محيدة<سبيل املثال: ذكر الدكتور 

كان ممثًال للمخابرات » حلمي املنياوي«وصل إىل أن أصبح وكيل عام اجلماعة. وأن احلاج 
  اإلجنليزية داخل اجلماعة.

والواقع أّن مسألة اخرتاق اجلماعة من أعلى عن طريق املاسونية أو املخابرات اإلجنليزية وغريها  
قطب قد أشاروا إىل هذا  ض اإلخوان اآلخرين غري األستاذ سّيدكان أمرًا غريًبا علينا، إّال أّن بع

: >من معامل احلّق يف كفاحنا اإلسالمي احلديث<األمر، مثل األستاذ حمّمد الغزايل يف كتابه 
بينهم األستاذ حسن اهلضييب نفسه  >املاسون<عن انتساب عدد من كثريًا ولقد مسعنا كالًما  <

بالضبط كيف استطاعت هذه اهليئات الكافرة باإلسالم أن  جلماعة اإلخوان، ولكين ال أعرف
  ها ).٢٢٦(ص  >ختنق مجاعة كبرية على هذا النحو الذي فعلته
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ا، ومدّمر للنفس   ها .>مرهق جدًّ
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  !! : إذن عندهم تنظيم وبيعةـ أخي القارئ  ـ وبعد هذه ستقول يل
  : نعم، وإليك أقواهلم الداّلة على ذلك. بوجوايب 

التاريخ السري لجماعة اإلخوان <ال علي عشماوي في كتابه: ق
في هذه المرحلة ينبغي على األفراد <): ٩٩، ٩٥، ٩٤(ص  >المسلمين

يشاركوا في شيء  المنتظمين في الحركة أن ينفصلوا شعوريًّا عن المجتمع، وأالَّ 
تربيتهم،  بينهم وبين أنفسهم، وال يجهرون بذلك حتى يكتمل نضجهم، وتتمَّ 

وتتّم توسعة رقعتهم، وزيادة أعدادهم على قدر اإلمكان. ثّم تأتي بعد ذلك 
وهي أن يقف رجاالت هذه الدعوة  >المفاصلة<مرحلة أخرى هي مرحلة 

ن أراد أن المجتمع، ويقولوا: إّن هذه طريقنا، وهذا طريقكم، فمَ  >ويفاصلوا<
 فر، ولكلٍّ ، فقد حكم على نفسه بالكن وقف ضّدناومَ يلحق بنا فهو مسلم، 

أن يتخذ ما يراه من موقف في هذه الحالة، وحين يفصل اهللا بين الطرفين 
بشيء أو بآخر، فإّما أن ينصر الفئة المؤمنة، وتأخذ بزمام األمور، وإّما أن 

كما حدث   يكون العكس، ويكون في قضاء اهللا أن تذبح هذه الفئة المؤمنة،
قضي عليهم عن طريق  قومهم، ثمّ  >فاصلوا<ألصحاب األخدود، الذين 

إضافة لذلك كان األستاذ و  دفنهم في األخدود، كما جاء في القرآن الكريم...
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وفي    ـ اإلسالمية قواعد وأحكاًما فقهية مختلفة كثيًراقطب يرى أّن للحركة  سّيد
دي. وسمعنا منه ألول عّما هو مقّرر في الفقه اإلسالمي العا ـ  كثير من الحاالت

 ، وكان يقول أحكاًما قائمة على فقه الحركة، مخالفة>حركةفقه ال<مّرة تعبير 
  األحكام العامة. ـ  إلى حّد ما  ـ

كان يفرد   > ـ الجزء الثاني  ـ معالم الطريق<وفي كتابه الذي لم ينشر: 
ولكّنه عندما أخذ رأيي في نشر هذا الكتاب  >فقه الحركة<جزًءا كامًال سّماه 

قسامات واختالفات كثيرة، وسيثير الدنيا رجوته أن ال ينشره، ألنّه سيثير ان
ووافق على رأيي، قطب ابتدع في اإلسالم بدعة.   علينا، وسيقولون: إّن سّيد

  ولم ينشر الكتاب، وال أعرف مصيره بعد ذلك.
أّن هذه الرؤية قد اتضحت له أثناء » قطب سّيد«وقد أخبرنا األستاذ 

ليه بعشر سنوات م، وحكم ع١٩٥٤وجوده في السجن، عندما اعتقل عام 
وكان يتأّمل ما حدث ورافقه في هذا التأّمل األستاذ قضاها في السجن، 

وشاركه في  ـ م١٩٦٥الذي أعدم في أحداث  ـ >محّمد يوسف حواش<
  الرأي.

يجب أن نعتبره الشخص  >محّمد يوسف حواش<وقال: إّن األستاذ 
الفكر نفسه،  ـ يًباتقر  ـ الثاني بعده فإذا أصابه مكروه فلنلجأ إليه، وأنّه هو

  والرأي نفسه، والمشورة نفسها...
تّم االتفاق على أن يكون ما سبق هو الخّط الفكري العام للتنظيم الذي 

اإلخوة  ـ نحن بصدده، وأن نبدأ فورًا في إعادة تشكيله وصياغة أفكار الناس
 قطب، وما رآه. وقد اقترح علينا حسب ما قال األستاذ سّيد ـ المنتظمين معنا

مجموعة من الكتب نبدأ بها، ومنها على سبيل المثال: هل نحن مسلمون، 
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العدالة االجتماعية في اإلسالم، معالم في الطريق، الغارة على العالم 
، >للدكتور محّمد حسين<االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر اإلسالمي، 

جهل أبنائه  اإلسالم بين، >الألستاذ البنّ <العقائد، اإلسالم في طور جديد 
  .>القادر عودة  لألستاذ عبد<وعجز علمائه 

بعد أن سأَلَنا عن عدد األفراد الذين في أيدينا  ـ قطب يرى وكان سّيد
 ـ على األقل ـ كان يرى أّن سبعين منهم  ـ  وأخبرناه أنّهم حوالي ثالثمائة

هؤالء  وقال: يجب أن نبحث عنسيكونون قادة مبرزين أو إيجابيين أكثر، 
ين وأن نعمل على إعطائهم جرعات أكثر من الفكر، وأن نبدأ بتدريب السبع

هؤالء تدريًبا خفيًفا، حتى يكون ذلك بداية لتأهيلهم، في أن يكون قادة العمل 
  الذي نحن بصدده في المستقبل القريب.

تّمت إعادات تشكيل المجموعات، وكانت المجموعة بين ثالثة إلى 
لكّل خمسة مجموعات قائد، وكّل قائد على خمسة أفراد واتفق على أن يكون 

 أيِّ وبهذا نتمّكن من عزل عالقة مباشرة برئيس المنطقة التي يقوم بالعمل فيها، 
هذه  عنمجموعات يتّم كشفها، أو القبض على أحد أفرادها بتهريب المسؤول 

المجموعات، وبهذا ال يتّم كشف التنظيم كّله، كما كان يحدث سابًقا في 
التي كانت إذا اعتقل أحد اإلخوة يتّم  >الهرمية<ات اإلخوة أغلب تنظيم

االعتراف على باقي التنظيم، ومعرفة كّل أفراده بسهولة شديدة، وبدأ العمل في 
  ها .>تجنيد مجموعات جديدة من الشباب المتحّمس لإلسالم...

) ٨٣(  عدد >البيان<واقرأ ما كتبه حمّمد حمّمد بدري يف مقاله املنشور يف جمّلة 
 >روح الفريق واملبادرات الذاتية<، حتت عنوان: ه١٤١٥الصادر يف رجب عام 
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وال تستطيع أّمة من األمم أن تحّقق أقصى الفعالية <): ٤٤(حيث قال يف ص 
في الداخل والخارج إّال إذا كان النظام الجماعي هو الذي ُيَسّير خطوات 

لعمل اإلسالمي المعاصر األّول لجميع فصائل اأفرادها، ومن هنا فإّن الواجب 
هو بداية مسيرة التعاون من أجل بناء األّمة اإلسالمية القوية التي تستطيع 

... تلك الرسالة ةمواجهة كّل أعدائها، وحمل رسالتها الحضارية إلى كّل البشري
التي ال يمكن أن يحملها فرد أو مجموعة أفراد، إنّما تحملها مجموعات متعاونة 

روح الفريق والمبادرات <لية مدروسة تقوم على أساس من تعمل وفق خطة تكام
  ها  .>  >الذاتية

 ـ ١١٣(ص  >صناعة احلياة<يف كتابه  :)١(وقال محّمد أحمد الراشد
..، ، فالظاهر يسع كّل أّمة حمّمد لها داخل وظاهر فالدعوة دارٌ ..<): ١١٦
ه موطن فقط، ألنَّ  ، وهو مأوى األشداء الثقات النبالء األمناءالداخل َحَرم ولكنَّ 

تساهل يف ذلك قد ينتج عنه االحنراف،  اختاذ القرار واختيار اخلطة واألسرار، وأيُّ 
بّد من وجود الصفوف   الوالء العابد املتواضع.. والولذلك لن يصل له إّال القدمي

بل وفي معظم اخللفية الرتبوية حيث أهل النقاء وااللتزام وحيث الثوابت واالستقرار، 
، حىت يف ال يجب استتار هذه الصفوف بسبب الضرورات األمنيةاألحو 

أن يبقى مصنع الرجال الخلفي  ؛كّلهي هو خير من ذلك  ذوالحل الالغرب.. 
وال تسهيل، وأن يبقى مصدرًا وال تبديل،  المستتر، ال يمسه ترخص، وال إعالن،

للقرار، وتكون هناك واجهة من بعض المقيمين على شكل حزب أو 

                                   
اسم حركي، وحقيقة امسه: عبد املنعم بن صاحل العلي العزي، العراقي اجلنسية، املقيم يف دولة  اهذ )١(

  ن يرتددون عليه.مَ اإلمارات العربية، ويتوىل بنفسه توزيع كتبه على أتباعه و 
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، وأمهية القيادة يف العمل اإلسالمي، وأن جودة عمل صناعة احلياة ال ..)١(جمعية
بد من طاعتها، والصدور عن أمرها... فهي قلب العمل، وأداة  يلغي دورها، وال

وكّل البراهين الشرعية االنسجام، والتناغم، وطريق املناقلة، وحزام الربط... 
 ـ أيًضا ـطاعتها  والعقلية، كوجوب العمل الجماعي، تصدق على وجوب

  ها .>ووجوب بروزها، وشخوصها، وسيطرتها على العمل...
تطبيق الشريعة اإلسالمية، ما جاء يف نشرة مركز حبوث  ـ أخي الكرمي ـ واقرأ

إّن اجلهاد لنصبة اإلمام، وإقامة <)، حيث جاء فيها قوهلم: ٣٤()، ص ٤عدد (
احلالة، وال سبيل إىل ذلك مع  يف هذه ة،الدين، وحتكيم الشريعة، فرض على الكافَّ 

الشتات والتناثر، وإّن إقامة الفرائض اجلماعية من استفاضة البالغ وإقامة احلّجة، 
صف بني املسلمني، وإعداد العّدة للجهاد اوالتنواألمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

ذه  سقوط الوالية اإلسالمية ال يعين سقوط التكليفنة، ألّن وحنوه، فرائض متعيِّ 
 ؟ الواجبات، وال سبيل إىل أدائها كذلك مع الفرقة، والتهارج، فما هو املخرج إذن

يف هذه املرحلة يأيت دور اجلماعات اإلسالمية، باعتبارها جتّمعات مرحلية يف الطريق 
  إىل مجاعة املسلمني.

أن جيتمع أهل احلّل والعقد لتصّفح أحوال  ـ  كما سبق ـ إّن الصورة املثلى
ة وتقدمي أكثرهم فضًال، وأكملهم شروطًا، ليعقدوا له الراية، وليجمعوا  مَّ أهل األ

  ة يتقى به، ويقاتل من ورائه.نَّ كلمة األّمة حوله، ليكون للناس جُ 
فإذا عسر ذلك، أو طال أمده، أو وقفت دونه بعض العوائق، من: تعّدد 

ى بعض املسائل االجتهادات، وتفاوت األساليب املقرتحة للتغيري، أو التنازع عل

                                   
  وهذا أشبه بالتنظيم املاسوين الباطين. )١(
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كما  ـ العلمية، أو العملية، كتلك اليت تتعّلق بتوثيق الواقع، أو تكييفه، فهنا يأيت
  دور اجلماعات اإلسالمية. ـ ذكر

وغاية هذه اجلماعات أن تتوىل إعداد الطليعة اجملاهدة، اإلميانية، الصلبة، اليت 
هذه احلياة، وذلك  جتعل من قضية اإلسالم ّمهها األول وشغلها الشاغل األكرب يف

يف إطار من الربامج املنظمة، والروح اجلماعية، اليت تشجع على املسارعة إىل اخلري 
احملاضن اإلميانية هلذه الطليعة اجملاهدة، تدفع والتنافس يف أداء الواجبات، فهي مبثابة 

الشبهات والشهوات، وتعمق يف نفوسها حقائق التوحيد عنها بإذن اهللا غوائل 
ا، وتطبع عقلها وروحها بطابع اإلميان واإلميا ن، وختلصها من بقايا اجلاهلية وموروثا
  ها  .>واجلهاد

إّن البيان والتذكري <)، قوهلم: ١٦()، ص ١٢يف عددهم رقم ( ـ  أيًضا  ـ واقرأ
األوىل حترم يف إطار إسالمي، خبالف الثانية،  فريضة ثابتة يف احلالتني، إذ الفرض أنَّ 

ا تتحرك يف  ّ   ر ألصوله اجململة.إطار علماين، أدار ظهره لإلسالم وتنكَّ فإ
اليوم بمثابة الجيوش، التي أّن الحركات اإلسالم كّله واألصل في ذلك  

لدفع فتنة  ؛ينبغي أن تنتظم فيها األّمة كّلها، على اختالف مذاهبها ومشاربها
، اليت كانت عن دار اإلسالم، فهي البديل عن الدولة اإلسالميةخطره  الكفر وردِّ 
ة املسلمني إذا داهم العدو دار اإلسالم، وال حتجب أحًدا ممن ثبت له عقد جتّند كافَّ 
من االشرتاك يف هذا اجلهاد، وال متنعه من الغنيمة والفيء ما دامت يده  )١(اإلسالم

                                   
ا، وعقائدها، فأين  )١( كالرافضة، والزنادقة، واملنافقني، والقبوريني، والطوائف الصوفية بكّل اجتاها

ا   ؟ هي السنة اليت يّدعو
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  .)١(مع املسلمني
جيب أن توضع فيه احلركات اإلسالمية، عندما تكون اإلطار الذي هو هذا 

ن تقامسوا على حرب اإلسالم، وإبادة مَ حلة الدفاع، واملواجهة، والتصدي، لِ يف مر 
أحواهلا كذلك، ما دامت السيادة لغري اإلسالم يف بالد اهللا،  أهله، وهي يف معظم

  وما دام جنده حمجوبني عن الشريعة يف هذه البالد.
ب وانعدام شرعية الراية في أغل، )٢(ذلك أنّه بسقوط الخالفة اإلسالمية

، نظًرا النعدامها على العلمانية، وحتكيم القوانني الوضعية، بالد المسلمين
ة بدًال من التحاكم إىل الكتاب والسّنة، أخذت احلركات والتحاكم إىل أحوال األمَّ 

اإلسالمية على عاتقها مهّمة اجلهاد، الستئناف الوجود اإلسالمي، وإلقامة الدولة 
  ها .>)٣(ر القادم من الغرب ومن الشرقاإلسالمية، والوقوف يف وجه الكف
، >وقفات تربوية<ناصر اجلليل يف كتابه  العزيز بن واقرأ ما كتبه ونقله عبد

في   >محّمد قطب<وما أحسن ما كتبه األستاذ: <: حيث قال)، ١٦٢(ص 

                                   
جم عن ن أحن كان، ومَ ن دخل يف تنظيمهم فهو منهم كائًنا مَ ويظهر من قوهلم هذا: أّن مَ 

؟ ومن أين تأيت  ن جياهدونتنظيمهم البدعي فهو عدوهم الذي يستباح دمه وماله، وإّال فمَ 
  ؟! الغنائم

يقتلون أهل <حيث قال يف اخلوارج األولني، وامتدادها من هؤالء:  صدق رسول اهللا  )١(
. فهؤالء مع الغرب محامات سالم، ومع املسلمني أسود >اإلسالم، ويدعون أهل األوثان

  !! الشرى
أمل تعلم بأّن اخلالفة العثمانية اليت تتباكى عليها كانت حتكم بالقوانني الوضعية، ويف الوقت نفسه  )٢(

  ؟! حتتضن صوفية وحدة الوجود، واحللول، وتشيد هلا القبور
وهل دولتكم القائمة يف السودان حتكم بالشرع، وحتارب الكفر القادم من الشرق والغرب؟ أو  )٣(

  ؟!! ها من الدول اإلسالمية األخرى، بل أسوأ حاالً كغري 
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ن يستطول ، حول أمهية الرتبية، والرّد على مَ >واقعنا المعاصر<كتابه القيم 
أّما الذين <): ٤٨٦(الثمرة قبل استكماهلا، فقال ص طريقها، ويريد قطف 

فال نستطيع أن نعطيهم موعًدا  ؟ ي دون أن (نعمل)بِّ يسألون إلى متى نظل نر 
فهذا رجم  ! حمّدًدا، فنقول هلم: عشر سنوات من اآلن، أو عشرين سنة من اآلن

ي حتى ما نستطيع أن نقول لهم: نظل نربِّ وإنَّ على دليل واضح،  بالغيب ال يعتمد
  ها .>تتكّون القاعدة المطلوبة بالحجم المعقول...

 .>...؟ أّما الذين يسألون مىت نظّل نريب دون أن (نعمل)<وانظر إىل قوله: 
  ؟  >دون أن نعمل<! فلماذا فّرق بينها وبني قوله: ؟ أليست الرتبية عمالً 

ى األنظمة فرَّق بني الرتبية والعمل، ألنّه يريد عمًال خمصوًصا، هو اخلروج عل
  زيادة تفصيل. ـ إن شاء اهللا ـ احلاكمة وأهلها، وسيأيت هلا

، حيث >اإلسالم واحلزبية<بل استمع إىل ما قاله سلمان العودة يف شريطه 
أّما الكالم يف البيعة اليت توجد عند بعض اجلماعات اإلسالمية... الذي <قال فيه: 

ة فيها ا مَ أحواهلا أن تكون مكروهة، لِ  أقلَّ  أراه أنَّ  من التشبه أو من مشا
  ها  .>النذر...

ًء: الكراهية، لكن احكم النذر ابتد بأنَّ  ـ  اك للرشدوإيَّ  هديتُ  ـ يَّ واعلم ُأخَ 
 ـ عندهم ـ إذا أقدم الشخص وجب، فإذا كان كذلك، فبيعة اجلماعات اإلسالمية،

ا  ابتداًء مكروهة كالنذر، لكن إذا التزمها الشخص وجبت يف عنقه، ولزمه ا لوفاء 
  كالنذر، بعد إقدامه عليه.

وعندهم أال تقاطعين قائًال: ما دام عندهم تنظيم  ـ أخي الكرمي ـ وأرجوك
 سأقول لك: إذن فلماذا كّل هذا إن مل يكن ألينِّ !! ! بيعة، فهم متأهبون للخروج

  مع...ت!!! وإن شئت املزيد فاس؟ ذلك هو آخر مطافهم
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) سنة ٢٦، عدد (>السّنة<قول محّمد سرور في مجّلة يوّضح ذلك 

...ومن خالل هذه الفقرات املختارة <) حيث قال: ٣ ـ ٢، يف صفحة (ه١٤١٣
  ا جيري يف عاملنا اإلسالمي.يفهم القراء كثريًا ممِّ 

  اليوم: وللعبودية طبقات هرميةهذا 
جورج <، رئيس الواليات المتحدةى عرشها ع عل: يرتبَّ األولىفالطبقة 

  .>كلينتون<وقد يكون غًدا  >بوش
  .الحكام في البلدان العربيةهي طبقة  والطبقة الثانية:

ون إليه، وهؤالء يعتقدون أّن نفعهم وضررهم بيد بوش، وهلذا فهم حيجُّ 
  ويقدمون إليه النذور والقرابني.

، من: الوزراء، ووكالء الوزراء، وقادة حكام العربحاشية : والطبقة الثالثة
نون هلم كّل باطل، دون حياء فهؤالء ينافقون ألسيادهم، ويـَُزيِّ  ؛اجليش، واملستشارين
  وال خجل وال مروءة.
، وهؤالء كبار الموظفين عند الوزراء: والخامسة والسادسة والطبقة الرابعة

لنفاق والذل وتنفيذ كّل أمر يصدر يعلمون أّن الشرط األّول من أجل يرتفعوا، ا
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  ها .>إليهم...
  !؟  ، وما يرمي إليهرًا ملعانيهمتدبـِّ  ـ  أخي الكرمي  ـ قلت: هل قرأت هذا الكالم

حفظين اهللا وإيّاك من كّل   ـ فإن كنت قد استعجلت يف القراءة، فامسح يل
  أن أوقفك على بعض ما أرى يف مقالته هذه: ـ سوء وفتنة
ه أراد أن خيربك بكفر احلكام العرب، وحاشيتهم من الوزراء، بأنّ  ـ أخي ـ اعلم

ووجب  ،ا فال مسع وال طاعةواألمراء وقادة اجليوش، ومستشاريهم، فإذا كانوا كّفارً 
م مرتّدين.   اخلروج عليهم لكو

  وِقْف معي هنا الوقفات اآلتية، حىت ترى ما قلت لك قبل قليل:
اين، وكذا كلينتون، فهل هلؤالء مسع ج بوش كافر نصر ور : ال شّك أّن جأّوالً 

  !! اجلواب: ال.؟ وطاعة، ووالية علينا
  !!! !! اجلواب: أتركه لك؟ إذن فمن كان مثله فهل له ذلك

  .>الثانية هي طبقة احلكام يف البلدان العربية... الطبقة<: قوله: ثانًيا
! وأين ذكر حكام ؟ سبحان اهللا، وأين ذكر حكام الدول الكافرة أصالً 

أم أّن الكفار هم احلكام العرب فقط، وحكام البلدان  ؟ لبلدان اإلسالميةا
كإيران وأفغانستان وباكستان والدول اإلسالمية اليت كانت حتت احلكم  ـ اإلسالمية
م أن ال يفهم القارئ أنّه يريد تكفري أم أنّه خشي إن عمَّ  !!؟ موّحدون ـ الشيوعي

  !؟  حكام اجلزيرة العربية، فلذا خّصص
العدد الثالث  ـ >السنة<قول سرور في مجّلته ا يدل على ذلك وِممَّ 
ذا <): ٢٩ ـ ٢٧(ص ه ١٤١٥مجادى الثاين  ـ واألربعون قال صاحيب: ما رأيك 
العزيز من البطانة العلمانية التي تحيط بهم، لما كانت   لو سلم أبناء عبدالقول: 

  بطانتهم العلمانية...هم أخبث من أبا...   لت: ياق... ؟  األمور بهذا السوء
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  ...؟ فلماذا اختيارهم على الفاسدين والعلمانيني واملنافقني دون غريهم
العزيز أخبث من بطانتهم، ألّن عقائد  الد عبدإّن أو وهلذا فإّنين أقول: 

ة العزيز هم الذين يفرضون على األمَّ  ، ومن جهة ثانية فأوالد عبدطرفين واحدةال
  ها .>كون مع العلمانيني يف التخطيط هلا وإعدادهاالقرارات اجلائرة اليت يشرت 

العزيز أخبث من  كيف حكم بأّن أبناء عبد  ـ أخي القارئ ـ فهل رأيت
  !؟  ل ذلك بقوله: ألّن عقائد الطرفني واحدةبطانتهم العلمانية وعلَّ 

بأّن العلمانية كفر، والعلمانيني كفار، فإذا   ـ أخي القارئ  ـ واعلم علم اليقني
  ن كان أخبث من العلمانيني فهو أشّد كفًرا منهم.كذلك، فإّن مَ   كان ذلك

هذا الذي يريد أن يصل إليه هذا الضال املنحرف، فإذا متّهد له ذلك، ترتبت 
  .ـ بزعمهم  ـ عليه مثرته، أال وهي اخلروج على أولئك الكفار

د وزراء وعلماء أوال أن حيكم بكفر ـ هذا الضال وأمثاله ـ لكّنين أقول: يلزم
م هم احلاشية ألولئك احلكام، بل أقول: كيف خفي هذا  عبد العزيز قاطبة، ألّ

اخلبث والكفر والعلمنة على فحول العلماء الذين بايعوا أولئك احلكام، ومسعوا هلم، 
إىل يومنا  ـ رمحه اهللا ـ )١(وأطاعوهم يف غري معصية اهللا منذ عهد امللك عبد العزيز

  !!؟ هذا
األمر على أولئك الكرام، ويعلمه شرير لئيم طريد بعيد  أقول كيف خيفى هذا

  !!؟ عيش بني أظهر الكفار يف لندني
ا ال : من املعلوم شرًعا أّن طلب كشف الضّر وجلب النفع من املخلوق ممِّ ثالثًا

                                   
وأوالده يف نشر العقيدة السلفية، ارجع لزاًما إىل كتاب  ـ رمحه اهللا ـالعزيز  ملعرفة جهود امللك عبد )١(

الوهاب السلفية  عبد عقيدة الشيخ حمّمد بن«اهللا العبود:  عبد فضيلة الدكتور الشيخ: صاحل بن
  ».وأثرها يف العامل
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أّن تقدمي النذور  ـ  أيًضا  ـ يقدر عليه إّال اهللا كفر أكرب خمرج من امللة، ومن املعلوم
ا أراد احلكم فلمّ من امللة،  ـ  أيًضا  ـ ف احلج لغري اهللا كفر أكرب خمرجوالقرابني، وصر 

وهؤالء يعتقدون أّن نفعهم <بقوله: وصفهم بذلك،  )١(على احلكام العرب بالكفر
  .)٢(>وضررهم بيد بوش وهلذا فهم حيّجون إليه ويقّدمون له القرابني

اء، والوكالء، وقادة ا أراد تكفري حاشية احلكام العرب من: الوزر مّ : لَ رابًعا
ووصفهم بتحليل كّل حرام  ـ والنفاق كفر ـ وصفهم بالنفاق ؛اجليوش، واملستشارين

  !!؟ فهل فطنت لذلك ؛ـ وحتليل احلرام كفر أكرب خمرج من امللة ـ وباطل،
والنفاق   ـ تكفري كبار موظفي الدولة رماهم بالنفاق ـ أيًضا  ـ ا أرادمّ : لَ خامًسا

م ينفِّ و  ـ كما قلت لك كفر ّ ذون كّل أمر يصدر إليهم، وهذا هو شرك وصفهم بأ
  .ـ  أيًضا ـ الطاعة، وهو كفر
 : وأعجب من كّل ما سبق تكفريه العلماء الذين وقفوا مع هذه الدولةسادًسا

حينما غزا طاغية العراق صدام حسني الكويت، وأراد هذه الدولة  ـ دولة التوحيد ـ
دون النبالء الشرفاء جبواز االستعانة باملشركني، فقال بسوء، فأفىت هؤالء العلماء املوحّ 

  فيهم:
): ٣٠ ـ ٢٩( يف عددها الثالث والعشرين، ص >السّنة<أوًال: يف جملته: 

م.. < فإذا وصنف آخر يأخذون وال خيجلون، ويربطون مواقفهم مبواقف سادا

                                   
ا أنا موّضح لكالمه قائًال له: اجعل يف ) قلت: أنا لست مدافًعا عن احلكام العرب بأمجعهم، وإمنَّ ١(

قولك إحدى أدوات االستثناء، حىت ال يكون حكمك حكًما عامًّا، أم أّن أدوات االستثناء ال 
  ؟!! وجود هلا يف قاموس لغتك

فكيف حبال العاكف  ـ ر إّال مرة واحدةواحلّج ال جيب يف العم ـإذا كان هذا هو شأن احلاج  )٢(
  ؟!! ؟ بل كيف حال سدنتها يا سرور الراكع الساجد عند تلك الكعبة
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ذا شد األدلة التي تجيز هكان، انبرى العبيد إلى حياستعان السادة باألمر 
 >، وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضة، تذكر العبيد خبث الرافضة..العمل..

  :ـ  مثّ قال عنهم  ـ
لقد كان <ته السادس والعشرين، بعد ذكره للكالم السابق: ثانًيا: يف عدد جملَّ 

وال ينقضي ًدا مباشًرا، أّما اليوم، فالرق معقد، الرق يف القدمي بسيطًا، ألّن للرقيق سيِّ 
(انتبه) من الذين يتحّدثون عن التوحيد وهم عبيد عبيد عبيد عبيد  عجبي

  ها .>دهم األخير نصرانيوسيِّ العبيد، 
  !!!؟ أدبًا من هذا الكالم وأخبث هل مسعت أو قرأت أقلَّ 

َّ >يتحّدثون عن التوحيد<أمل تسمع لقوله  ا هم م ليسوا من أهله، وإمنَّ ، أي: أ
دهم وهم عبيد عبيد عبيد عبيد العبيد، وسيِّ <يوّضح ذلك قوله:  ؛متحّدثون عنه
  !!!  دهم األخري نصراينمل يكن سيِّ  ـ  يف نظره  ـ . فلو كانوا موّحدين>األخري نصراين
 >حركة النفس الزكية<: ما قاله العبدة في كتابهإىل  ـ أيًضا ـ وانظر

ولم أقصد دراستها من الناحية الشرعية، وأعني بذلك السؤال <): ٦( ص
ما ... وإنّ ؟ ة الجور أو الرحه العلماء: هل يجوز الخروج على أئمَّ الذي يط

قصدت دراستها كواقع حصل في التاريخ اإلسالمي، وهل يمكن االستفادة 
  ها .>؟ منها في حياتنا المعاصرة، عندما ندرس أسباب نجاحها وفشلها

ا ألَّ  ! تعجب >ومل أقصد دراستها من الناحية الشرعية...<وانظر إىل قوله: 
فال جيوز فعلها  ـ كما هو احلّق الذي عليه السلف الصاحل ـ مة شرًعاإن كانت حمرَّ 

ا.وال التأسِّ    ي بأصحا
ه حينما اعتقد بأّن اخلروج على أئّمة اجلور جائز، بل واجب، تطرق إىل لكنَّ 



^âçÊ†Â^Ê<íßjËÖ]<êâ<íéfŞÏÖ] MMP  

  ن معه منها.دراستها لكي يستفيد هو ومَ 
)، ١٣٨(ص  >يسنجروعد ك< الحوالي في كتابهسفر ما كتبه بل اقرأ 

إّن ما أصابنا مل يكن إّال مبا كسبت أيدينا، <ًقا النظر والفهم، حيث قال: مدقـِّ 
ومجاهرة بما حّرم اهللا،  وخروج عن شرع اهللا،واقرتفنا من ذنوب وعصيان، 

اون يف حّقه، وتقصري يف دعوة اهللاومواالة أعداء اهللا اشترك في ذلك  ؛، و
لجاهل، والصغير والكبير، والذكر واألنثى، على الحاكم والمحكوم، والعالم وا

  تفاوت فيما بينهم...
لقد ظهر الكفر واإللحاد في صحفنا، وفشا المنكر في نوادينا، ودعي 

، حىت أّن بنوك دول الكفر ال تبعد إلى الزنا في إذاعتنا وتلفزيوننا، واستبحنا الربا
  عن بيت اهللا احلرام إالّ خطوات معدودات.

فالحّق أنّه لم يبق  ـ  تلك الدعوى القديمة  ـ م إلى الشرعأّما التحاك
األحوال <للشريعة عندنا إّال ما يسّميه أصحاب الطاغوت الوضعي: 

  ها  .>، وبعض الحدود التي غرضها ضبط األمن>الشخصية
فشوقنا كبير أن <): ٢٦٦/٢واعلم أيًضا بأنّه قال يف شرحه للطحاوية رقم (

بنة األولى للدولة اإلسالمية، وما ذلك على اهللا تكون أفغانستان النواة والل
  ها .>بعزيز

وسؤايل للشيخ هو: ما رأيك اآلن يف احلكومة األفغانية، هل ال زالت هي 
  !؟ النواة واللبنة األوىل للدولة اإلسالمية، أو ماذا

فلماذا خيافون <: قول سلمان العودة في شريطهوإن تعجب، فأعجب منه 
سؤال: ال خيفى عليكم نظام احلكم يف ليبيا، وما < فيه:حيث جاء  >من اإلسالم

أََو يفرون  ؟ فما هو واجب املسلمني هناك ؛فيها من حماربة لإلسالم واملسلمني
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  ؟ بدينهم
  ها .>..!!! الجواب: هذا في كّل بلد

أنت من أهل  ـ  شيخ سلمان  يا ـ تقول هذا يف كّل بلد ! قلت: سبحان اهللا
! فما بالك نسيت اللبنة األوىل للدولة اإلسالمية ؟ لتعميمالتدقيق ومن احملاربني ل

أو  !؟ أم كيف أنساك التعميم احلكومة اإلسالمية يف السودان !؟ أفغانستان
  !!؟ واخلالفة الراشدة يف اليمناحلكومة 
شيخ سلمان، ملاذا يلجأ الدعاة اإلسالميون كالغنوشي، والعبدة، وسرور،  يا

لني إليهم أن إىل الغرب طالبني منهم، بل متوسِّ  ؛كلتهمن كان على شا واملسعري، ومَ 
  !!!؟ لوا على أرضهم، وحتت كنفهم ومحايتهمقبَ يُ 

مل جتيزوا ألهل هذا البلد االستعانة باملشركني يف صّد عدوان  ! سبحان اهللا
ة دعوتكم اللجوء السياسي عندهم، يعيشون بني امللحد صدام، وجتيزون ألئمَّ 

جلأوا  !! فهالَّ ؟ ن برايتهم، ويتحاكمون إىل أنظمتهم عند اخلصامو ظهرانيهم، ويستظلُّ 
  !؟  >اليمن<، و>السودان<، >أفغانستان< كإىل احلكومات اإلسالمية الراشدة 

ى عليكم، إذ لو كانت مواقف شرعية لَ أم أّن هذه مواقف منهجية سياسية متُ 
ا من املتماثالت، ال من املختلفات.   لكان احلكم واحًدا، لكو

فالشعوب <، حيث قال فيه: >األّمة الغائبة<بل استمع لشريطه: 
رون عن عبِّ هم ال يُ ألنَّ  ؛شون في واد آخرياإلسالمية تعيش في واد، وحكامها يع

حقيقة مشاعرها التي في قلبها، وال يمثلون حقيقة الدين الذي ينتسب 
  ها .>...إليه

قال فيه:  ، حيث>يا لجراحات المسلمين<واستمع لقوله يف شريطه: 
ما هي رايات الرايات المرفوعة اليوم في طول العالم اإلسالمي وعرضه إنَّ <
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  ها  .>..علمانية
 >وقفات تربوية< ما كتبه الجليل في كتابها يوّضح األمر السابق وِممَّ 

ثّم نتخّلى عن المعارك الطاحنة التي تديرها  ..<حيث قال:  )١٦١( ص
يث ضاعت إسالمية الراية وإسالمية الجاهلية في المجتمعات المعاصرة، ح

النظم.. وإنّنا بهذا المنهج الشامل والسلفية المعاصرة، نسلم وتسلم عقيدتنا 
أيام غزو  ـ خلط أو اهتزاز، كما هو الحاصل في هذه األيام الثابتة من أيِّ 
  ها .>..ـ صدام للكويت

ýue@ âc@ ýubÇ@ æìuŠ‚î@ áèČãc@ óÜÇ@ òÛa†Ûa@ pb•bç‰⁄a@ åß@ ZbĆîãbq@L
ŞßbÈÜÛ@áèvîîèmNŠßþa@ñüë@óÜÇ@ò  

، حيث >هموم فتاة ملتزمة<: قول سلمان العودة في شريطه ذلك يبنيِّ 
ين أعتقد أّن زمن الشكوى اجملّردة قد انتهى أو كاد ينتهي، أعين: أّن َدْوَر إنَّ <يقول: 

، ةاخلريين واخلريات ال جيوز أبًدا أن يتوّقف عند جمّرد الشكوى للجهات املختصَّ 
  حصل كذا، وحصل كذا، وحصل كذا.

وأقول: إّن هذا الدور الذي وقف عند جمّرد الشكوى فقط، قد انتهى 
  ها، أو يكاد أن ينتهي ألسباب أمهها:ألسباب، أمهُّ 
لو كان هناك إصرار من القمم على منع ريح التغيير والفساد، أّوًال: 

  ألحكموا غلق النوافذ...
  مالها بحال من األحوال.ا: ضغوط الناس ال يمكن إهثانيً 

فأسقطوا زعماء،  ؛اآلن ونحن في عصر صار للجماهير فيه تأثير كبير
يواجهون وال زالت صور الُعزَّل الذين ، موا أسوارًا وحواجزطَّ وا عروًشا، وحَ زُّ وهَ 
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الدبابات بصدورهم يف االحتاد السوفييت بعد ما قام االنقالب الشيوعي األخري الذي 
ل يتدافعون يف وجوه الدبابات باآلالف، بل أولئك العزَّ  فشل، ال زالت صور

أن يقفوا  ـ ميلكون وال رصاصة واحدةال وهم  ـ بعشرات اآلالف، حىت استطاعوا
ال زالت الصورة ماثلة لألذهان، وقد رآها العامل   يف وجه ذلك االنقالب ويفشلوه.

  ها .>يف شرقه وغربه...ة على اهلواء كّله، حيّ 
 >من هنا.. وهناك< ما جاء في شريط ـ أيًضا ـ ى ذلكا يدل علوممِّ 
ك هذه الجموع مهما كثرت ...أرجو أن ال تغرّ <قرأ رسالة تقول:  حيث ،للعودة

 >حسن البنا<أشباحها، وتواصلت اتصاالتها، وتوالت رسائلها، ولنا في 
  أقرب مثال وأوضحه. >عباس مدني<و

تأّكد من أّنك تضع على ك قدمك أو تضعها، ها الشيخ: قبل أن تحرِّ أيُّ 
ك خلفها أقدام، وكم يمتلكني أرض متماسكة، واعلم أّن هذه القدم تحرِّ 

لت مصير هذه الصحوة عندما تكون الخطوات ما تخيَّ كلّ  ـ ؟ لماذا  ـ الخوف
  ها .>!!! ولكن أكيد المفعول غير محسوبة، نريد بطًئا،

  أقول: ال تعليق عندي.
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أّن من وسائل التهييج عندهم: اإلنكار العلين على  ـ أخي الكرمي ـ واعلم
الوالة، واإلكثار من غمزهم وملزهم، ونشر أخطائهم على املأل والعاّمة، ليوغروا 

بأيديهم  وا زواهلم إن مل يسعوا يف ذلكة على الوالة، فيتمنّ بذلك صدور العامّ 
  وأرجلهم.

ّ وقد اس على ما يريدون  ا تدلّ تدّل هؤالء السياسيون ببعض اآلثار، زاعمني أ
ما وقعوا فيه من التدليس  ـ بعون اهللا ـ من اإلنكار العلين على الوالة، وسأبنيِّ 

  والتلبيس، فأقول:

من ذلك <: >لماذا نخاف من النقد< قال سلمان العودة في شريطه
 وهذا موجود يف كلِّ  ـ للمال نيب كوا يف قسمة المثًال: أّن بعض الناس شكَّ 

َّ ـ  زمان ا وجه اهللا، فقال النيب ، وأ رَِحَم اُهللا َأِخي ُموَسى، <: ا قسمة ما أريد 
  .>َقْد ُأوِذَي بَِأْكثـََر ِمْن َهَذا َفَصبَـرَ 

على هذا الرجل الذي قال مل يأمر بالقبض  والثابت يف الصحيح أّن النيب 
مل يأمر بالقبض عليه قّط،  ـ قيادة النيب  ـ ادة العلياتلك الكلمة وشّكك يف القي

وال أودعه يف السجن، وال فتح حماضرة للتحقيق معه، وال حكم بسجن مؤبّد، وال 
بشيء،  مل يتعّرض لهبغري مؤبّد، وال شّهر به، وال فضحه أبًدا، وإّمنا تركه حرًّا طليًقا 
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، >َقْد ُأوِذَي بَِأْكثـََر ِمْن َهَذا َفَصبـَرَ َرِحَم اُهللا َأِخي ُموَسى، <قال:  ه سوى أنَّ 
ُنَـزَّه.. وهو 

لنبوي هذا املنهج الرتبوي ا رسول اهللا، الصادق املصدوق، املربء امل
كانوا   ، سواءً للمسلمني قرونًا طويلة، من بعد النيب بعة العظيم ظّل هو السّنة املت

  ها  .>ة الناس..مَّ لفاء واحلكام، أو من العلماء والدعاة، أو من عامن اخل

  ولي مع هذا الكالم وقفات:
 ؟ فعل الرجل وقوله كان جائًزا، أم ال : يا سلمان: هل تقول إنَّ الوقفة األولى

  إًذا فال حّجة لك فيه. ـ  فيكوهذا ظينِّ   ـ »ال« بفإن كان اجلواب 
  !!! وإن قلت بالثانية فتلك مصيبة

كان هو البذرة األوىل للخوارج، : يقول العلماء: إّن ذلك الرجل  الوقفة الثانية
  !!؟ فهل تسوغ لك نفسك بأن يكون قائدك البذرة األوىل للخوارج

مت لك جدًال أّن هذا احلديث يدّل على جواز اإلنكار : سلَّ الوقفة الثالثة
  فما عداه من باب أوىل. ه إذا جاز ذلك يف حّق النيب العلين على الوالة، ألنَّ 

 أنكر على ومن مثَّ ا لوجه، وجهً  لرسول لكن، الرجل هنا جاء إىل ا
يف خطب  ا تفعلون من الذهاب إىل املساجد، سواءً ، فأين هذا ممِّ املصطفى 

 طرح وإلقاء ما ترونه ة يف املناطق البعيدة، ومن مثَّ اجلمع، أو إلقاء احملاضرات العامَّ 
  ة.من املنكر الذي وقع فيه الوالة على مسامع الناس، ال على مسامع الوال

ة، وفرق  فأنتم يف هذه احلال مل تنكروا على الوالة، بل ذكرمت ما عندهم للعامَّ 
  كبري بني اإلنكار عليهم، وبني ذكر ما عندهم للغري.

 أمسعوهم ما ، أو بواسطة، ومن مثَّ النصح هلم فاذهبوا إليهم مباشرة فإن أردمت
  من النصح هلم. ـ واحلال هذه  ـ تريدون، وحنن ال خنالفكم

ة : إّن الكالم يف احملاضرات العامَّ ـ يهرف مبا ال يعرف  ـ نقد يقول ملقَّ لكن 



^âçÊ†Â^Ê<íßjËÖ]<êâ<íéfŞÏÖ] MNL  

ة كشف أخطائهم عند العامَّ   ، واألشرطة املسجلة تبلغ هؤالء، بل إنَّ وخطب اُجلَمع
  يردعهم عن التمادي يف باطلهم.

فإن كنت مصلًحا فاسلك  ؟  فأقول له: هل أنت مصلح تريد اإلصالح، أو ال
: ه سبيل املصلحني، والشرع قد ورد فيه قول الرسول الكرمي طريق الشرع، ألنَّ 

  .>هُ لَ تَـ قَ فَـ  اهُ هَ نَـ وَ  هُ رَ مَ أَ فَ  رٍ ائِ جَ  امٍ مَ ى إِ لَ إِ  امَ قَ  لٌ جُ رَ ، وَ ةُ زَ مْ حَ  اءِ دَ هَ الشُّ  دُ يِّ سَ <
  وإن كنت مفسًدا، فال كالم يل مع املفسدين.

الذي  نصحك وأزيدك شيًئا آخر مل تفطن له، وهو: ما يدريك من أنَّ 
نصحت به يف شريطك، أو حماضرتك، أو خطبتك، قد وصلت للوالة على وجهها 
الصحيح من غري حتريف فيها وال تبديل، ال سيما وأنتم لكم أعداء يرتّبصون بكم 

  !!؟ كالعلمانيني، والقوميني، والنفعيني، وغريهم ـ   كما تزعمون ـ الدوائر
ه يك خططهم، ال سيما وأنت الفقا على أولئفلماذا ال تكون فطًنا نبيًها مفوتً 

  !!؟  بالواقع، العامل بسبل اجملرمني وخططهم وأهدافهم
إذا فهمت ذاك اجلواب، فهمت اجلواب عن كّل ما استدّلوا به من اآلثار 

من <الدالة على جواز اإلنكار العلين على الوالة، كالذي ذكره سلمان يف كتابه 
ا مّ لك أّن مروان بن احلكم لَ ومن ذ<): ١٥١ ـ ١٤٩(ص  >ائل دفع الغربةسو 

، قام أخرج املنرب يوم العيد، وبدأ باخلطبة قبل الصالة، خمالًفا بذلك سّنة النيب 
إليه رجل، وقال له بصريح العبارة: يا مروان: خالفت السّنة، أخرجت املنرب يف يوم 
عيد، ومل يكن خيرج فيه، وبدأت باخلطبة قبل الصالة، فأيّده على هذا اإلنكار 

ه قام بالواجب أي: أنَّ  >ا هذا فقد قضى ما عليهأمَّ <وقال:  سعيد اخلدري   أبو
  .>َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا...<الذي يقتضيه حديث: 

كان موقف أقوى من موقف هذا الرجل، ولعّله   نفسه سعيد  وكان أليب
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  قبل هذه احلادثة.
الفطر واألضحى  قال: كان رسول اهللا خيرج يوم سعيد اخلدري  فعن أيب

ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس  إىل املصلى، فأول شيء يبدأ به الصالة، مثّ 
جلوس على صفوفهم، فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثًا، 

  قطعه، أو يأمر بشيء، أمر به، مثّ ينصرف.
وهو أمري  ـ سعيد: فلم يزل الناس على ذلك، حىت خرجُت مع مروان قال أبو

الصلت، فإذا   يف أضحى أو فطر، فلما أتينا املصلى، إذا منرب بناه كثري بن ـ املدينة
مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجذبت بثوبه، فجذين، فارتفع، فخطب قبل 

 قد ذهب ما تعلم فقلت: ما أعلم ! الصالة، فقلت له: غّريمت واهللا. فقال: أبا سعيد
ا ال أعلم، فقال: إّن الناس مل يكونوا جيلسون لنا بعد الصالة، خٌري ممِّ  ـ واهللا ـ

  ها .>فجعلناها قبل الصالة
االحتساب على الوالة كغريهم من املسلمني،  بأنَّ  ـ أخي الكرمي ـ اعلم

ن رأى من أمريه منكًرا فليأمره يسلك يف ذلك الشرع بال إفراط وال تفريط، فمَ 
نكر الذي فعله، ولو كان حبضرة األمري بعض باملعروف الذي تركه، وينهاه عن امل

  .ـ إذا كان حيّقق مصلحة راجحة  ـ الناس، كما يف اآلثار السابقة
أّما أن تكون يف مكان، والوايل يف مكان آخر، ال يسمعك وال يراك، أو قد 

من اإلنكار يف يسمع صوتك املسجل، ولكن بتحريف وتغيري لكالمك، فليس هذا 
  ا يرتّتب على ذلك من املفاسد الكبرية الكثرية.مَ لِ  شيء، بل هو عبث وسفه،

أقول هلم: إذا جاز اإلنكار  سعوه، فإينّ وعلى فرض التسليم بصحة ما ادَّ 
  على الوالة علًنا، فألن جيوز اإلنكار على أولئك الدعاة من باب أوىل.

فإن قال قائل: هذا ال يصح، ألّن اإلنكار على الدعاة علًنا يسبب الفرقة 
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الدعوة، ويشتت الكلمة، ويورث الشحناء والبغضاء، ويشّكك فيما حيملون  ويعيق
  من احلّق.

فسأقول: إّن املفاسد املرتتبة من اإلنكار العلين على الوالة، أعظم وأعظم من 
  املفاسد املرتتبة على اإلنكار العلين على الدعاة.

 أوالدعاة، بل أقول له: ملاذا يغضبون إذا أنكر بعض علمائنا على داعية من 
على مجاعة من اجلماعات يف شريط له، أو كتاب وزع على الشباب والناس، 

  روا ما عند ذلك الداعية وتلك اجلماعة من خطأ وباطل.ليحذَ 
ا ة اليت تعلّ ة اليت أجازت لعلمائنا اإلنكار، هي العلّ فإّن العلّ  ـ وأيًضا ـ لون 

متفشٍّ منتشر، فالبّد من نكر إّن امل<وهي قولكم: اإلنكار على احلكام والوالة، 
ذا املبدأ حني يكون لكم، وترتكونه إذا كان >إنكاره علًنا . فلماذا تأخذون 

  !!؟ ضدّكم
ذا املنهج يسبب الفوضى، ألّن املوظف سينكر على مديره علًنا،  بل االلتزام 

  اخل. .ندي سينكر على قائده علًنا و..والطالب سينكر على شيخه علًنا، واجل

  .>وشّكك يف القيادة العليا...<: قوله: قفة الرابعةالو 
دة العليا يف اإلسالم هي القيادة الشرعية ااعلم أخي القارئ بأّن القي

لة يف احلاكم وويل األمر، وحتت هذه القيادة قيادات أخرى من أوالها: السياسية، ممثَّ 
  .ـ ماء عندناكهيئة كبار العل ـ القيادة العلمية الشرعية، ممثلة يف أهل العلم

جاز  وسلمان يقول: إذا جاز التشكيك يف القيادة العليا، قيادة النيب 
ا    القيادات من باب أوىل. منالتشكيك فيما دو

املبدأ لفسدت الدنيا، ولفسد فأقول لسلمان: أرأيت لو أّنك التزمت بذلك 
ا من الصوفية سيقومون ويشككون يف تلك القيادة العليا وما دو الدين، ألنَّ 
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القيادات، وكذا الرافضة، وكذا العلمانيون، وكذا كّل املبطلني، فإذا حصل هذا، 
  !!؟ أليس هو الفساد واإلفساد بعينه

بل قد يقول قائل: إذا جاز ذلك، جاز التشكيك فيكم من باب أوىل، فإن 
قبلتم ذلك كان فيه عليكم من املشقة ما اهللا به عليم، وإن منعتم ذلك، نقضتم 

  الذي أّصلتم.أصلكم 

مل يأمر بالقبض عليه قّط، وال أودعه يف السجن، <: قوله: الوقفة الخامسة
وال فتح حماضر التحقيق معه، وال حكم عليه بسجن مؤبّد، وال بغري مؤبّد، وال شّهر 

  .>ا تركه حرًّا طليًقا مل يتعّرض له بشيء...به، وال فضحه أبًدا، وإمنّ 
عن هذا الرجل  مان، أمل تسمع قول النيب ا وعنك يا سلقلت: عفا اهللا عنَّ 

 الَ  رآنَ القُ  ونَ أُ رَ قْ ًما يَـ وْ ا قَـ ذَ هَ  بِ قِ ي عَ فِ  وْ ا أَ ذَ هَ  ئِ ضِ ئْ ضِ  نْ مِ  نَّ إِ ..<حينما أدبر: 
 لَ هْ أَ  ونَ لُ تُـ قْ ، يَـ ةِ يَّ مِ الرَّ  نَ مِ  مِ هْ السَّ  وقَ رُ مُ  مِ الَ سْ اإلِ  نَ مِ  ونَ قُ رُ مْ ، يَ مْ هُ رَ اجِ نَ حَ  زُ اوِ جَ يُ 

ْتَل َعادٍ ، انِ ثَ وْ األَ  لَ هْ أَ  ونَ عُ دَ يَ ، وَ مِ الَ سْ اإلِ  تَـْلتُـُهْم قـَ سنن  >لَِئْن أَنَا َأْدرَْكتُـُهْم قـَ
  ).٥/١٢٢داود (  أيب

  .>ادٍ عَ  لَ تْ قَـ  مْ هُ تُـ لْ تَـ قَـ  مْ هُ تُـ كْ َر دْ أَ  نْ ئِ لَ <يقول:  وهذا النيب 
ة ذلك الرجل وفروعه، أفال ترى بأنّه يّ فهو عليه الصالة والسالم يريد قتل ذرّ 

يه الصالة والسالم لو متّكن وقدر على قتل الذي هو أساسهم وأصلهم لفعل، عل
  منعه من ذلك خشية أن يقول الناس: إّن حمّمًدا يقتل أصحابه. لكنَّ 

فهل يصلح بعد ذلك أن تقول: مل يأمر بالقبض عليه..، وال شّهر به، وال 
ضحهم، بل وأمر وف ـ أيًضا ـ ! بل قد شّهر به، وفضحه، بل شّهر ذريّته؟ فضحه..

 ّ قتلى على وجه األرض، فماذا بعد هذا من التشهري  م شرُّ بقتلهم، وبّني أ
  !!؟ والفضيحة
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ق هذا املنهج، لكانت حياتنا أشبه باحلياة لو طبَّ الوقفة السادسة: 
  !!! الدميقراطية، فتدبّر وتنّبه

åíìènÛaë@õbàÜÈÛa@¿@áèäÈ@ZáèuëŠ@óÜÇ@òÛa†Ûa@pb•bç‰⁄a@åß@ZbĆrÛbq@
ČßbÈÛa@†äÇ@áènÛŒäßë@Láèãd‘@åßČ•b¨aë@òNò  

 َّ م علماء سلطان، وأ ّ َّ وذلك بوصفهم بأ م م حاشية حكام، ال أ
  السالم. عبد : العّز بن>سلطان العلماء< ك

  يأيت: ايوّضح ما قلت لك م
، حيث قال >وقفات مع إمام دار الهجرة<قول سلمان في شريطه  أ)

ا، لم يبق لها من ... في بالد العالم اإلس<فيه:  المي اليوم جهات كثيرة جدًّ
لم  ـ أو عن الشؤون الدينية ـ أحيانًا ـ ولة عن الفتيائوقد تكون مس ـ أمر الدين

  ها .>يبق لها إالّ أن تعلن عن دخول شهر رمضان أو خروجه
  !؟ >جهات كثيرة...<: ن هم المعنيون بقول سلمانفمَ 

ن كان على لماء يف بلد التوحيد، ومَ ال أراه يقصد بذلك إّال هيئة كبار الع
  شاكلتهم من غريهم يف البالد األخرى.

  وإليك الربهان:
اإلماراتية مع سلمان العودة،  >اإلصالح<ب) جاء في حوار مجلة: 

.. األحداث التي حدثت في الخليج لم <)، قوله: ١١()، ص ٢٢٣عدد (
سلمون يعانون تزد على أنّها كشفت النقاب عن علل، وأدواء خفية كان الم

هم ليسوا على مستوى مواجهة مثل هذه األحداث منها، وأّكدت على أنَّ 
الكبيرة، وكشفت كذلك عن عدم وجود مرجعية علمية صحيحة وموثوقة 
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َّ للمسلمين اخلالف، وتستطيع أن تقّدم هلم حالًّ جاهًزا  قاطا حتصر ن، حبيث أ
  ها .>صحيًحا، وحتليًال ناضًجا...
حلن <، يف كتابه >دع احلواشي واخرج<رين يف قصيدته: ج) قال عائض الق

  ):٤٧ ـ ٤٦(ص  >اخللود
ـــــت ويف ـــــاض اخلـــــري قـــــد جئ ـــــا ري ي
ال حتـــــــــــــدثين عـــــــــــــن العمـــــــــــــران يف
أنــــا ال أرغــــب ســــكىن القصــــر مــــا
صـــل مـــا شـــئت وصـــم فالـــدين ال
أنــــــت قســــــيس مــــــن الرهبــــــان مــــــا
تـــــــــــرتك الســـــــــــاحة لألوغـــــــــــاد مـــــــــــا
أو دعـــــــــــــــــيٍّ فـــــــــــــــــاجر أوقـــــــــــــــــع يف

خ مـــــاال تخـــــادعني بـــــزي الشـــــي
ـــــــت تأليفـــــــك لألمـــــــوات مـــــــا أن
ــــى ــــوم تشــــرح المــــتن عل كــــّل ي
والحواشــي الســود أشــغلت بهــا
ال تقــــل شــــيخي كالمــــا وانتظــــر
والسياســــــات حمــــــى محــــــذورة

  

ــــــــــا بلقيــــــــــاك تســــــــــامى   جعبــــــــــيت أ
أرضـــكم يـــا صـــاح واألهـــل يتـــامى
دام قلـــــيب يف حثـــــى الـــــذل مســـــاما

ن صــــلى وصــــامايعــــرف العابــــد َمــــ
أنــــت مــــن أمحــــد يكفيــــك املالمــــا

الزمامــــــاقــــــزم مقــــــرف يلــــــوي بــــــني
ذاك التآمـــــــــــــاأمـــــــــــــيت جرحـــــــــــــا أىب 

دامـــــــت الـــــــدنيا بـــــــالًء وظالًمـــــــا
أنـــت إال مـــدنف حـــب الكالمـــا
مــذهب التقليــد قــد زدت قتامــا
حينما خفت من الباغي حساما
عمـــــر فتـــــوى مـــــثلكم خمســـــين
عامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ال تــــــــدانيها فتلقيــــــــك حطامــــــــا

  

م من كهيئة كبار العلما ـ د) دعواهم الفجة العريضة أّن العلماء ء هنا وإخوا
ال يفقهون الواقع، والعامل  ـ ن هم على شاكلتهم وعلى منهجهمخارج هذه البالد ِممَّ 

واملفيت الذي ال يفقه الواقع تكون فتواه غري صحيحة، وغري صائبة، خبالف هؤالء 
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 َّ ة الفتوى يف آن واحد، فكانوا هم األوىل ة فقه الواقع، وأئمَّ م أئمَّ السياسيني، فإ
شريطه  ين رفع لواء دعوى فقه الواقع: ناصر العمر، فمَّ ومِ ! !  تباع والتقدميباال
  .>فقه الواقع< بي أصبح فيما بعد كتابًا أسماه الذ

الوسيلة  قد أخربتك بأّن هذا املبدأ هو بأينِّ  ـ هديت للرشد  ـ واعلم ُأَخيّ 
أ ليرفعوا من شأن هم رفعوا هذا المبدبأنَّ  ـ اأيضً  ـ وأخربتك الثانية لتحقيق غايتهم،

 ـ  أصحاب اجملالت، واجلرائد، واإلذاعات، والقصص، والقصاصات  ـ دعاتهم
ه ألنَّ  ـ أصحاب احلواشيو أصحاب الكتب الصفراء،  ـ نوا من شأن أهل العلمويهوِّ 

 ؛ل عليهم حينئذ قيادة وتوجيه اهلمج، والرعاع، والببغاواتهُ إذا حصل هلم ذلك، سَ 
أهداف وغايات، فجعلوهم أشبه باآلالت اليت ال تسمع إىل ما يريدون حتقيقه من 

  وال تبصر وال تفهم وال تعقل، فال حول وال قّوة إّال باهللا.
مبناقشة هذا املبدأ وصاحبه مناقشة  ـ إن شاء اهللا  ـ  سأقوم هناوهلذا فإينِّ 

كلمة خشية اإلطالة، بعد أن نتذّكر سويًّا  ـ يّسر اهللا مناقشتها مفصلة ـ خمتصرة
هم التي تقول: إّن المبادئ واألفكار واألسس والغايات التي يريدون عرضها سرّ 

بد من عرضها بقوالب وألفاظ مجملة ال ـ ا يوجب االختالفمَّ مِ  ـ على الناس
  ى لهم ما يريدون.ليتسنَّ 
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ÉÓaìÛa@éÔÏ@Zïçë  

بأّن غاية ما ميكن أن يقال عن علم فقه الواقع املنادى  ـ الكرميأخي  ـ اعلم
أن يكون من فروض الكفايات إن مل  ـ إن صّحت تسميته علًما وفقًها ـ به اليوم

  يكن من املباحات.
ا فروض  ا، فاق  إّال أّن صاحب فقه الواقع أخرجه يف صورة مبالغ فيها جدًّ

  األعيان.
ا: أشار ابن<: >فقه الواقع<قال العمر يف   القيم  إحكام الفتوى وإتقا

  .>ية فقه الواقع للمفيتإىل أمهِّ  ـ رمحه اهللا ـ
 >إعالم املوقعني<القيم رمحه اهللا يف كتابه  وهو يشري بذلك إىل قول ابن

...وال يتمّكن املفيت وال احلاكم من <: ـ رمحه اهللا  ـ )، حيث قال٨٨ ـ ١/٨٧(
   من الفهم:الفتوى واحلكم باحلّق إالّ بنوعني

أحدمها: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن، 
  واألمارات، والعالمات، حىت حييط به علًما.

والنوع الثاين: فهم الواجب يف الواقع، وهو حكم اهللا الذي حكم به يف  
  .>أو على لسان رسوله يف هذا الواقع، مثّ يطّبق أحدمها على اآلخر...كتابه، 
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كانت يف العقائد، أو   يف كّل مسألة، سواءً  عامٌّ  ـ  رمحه اهللا ـ القيم فكالم ابن
ة، الداخلية أو ة، أو العامَّ يف املعامالت، أو يف العبادات، أو يف السياسات اخلاصَّ 

  .>احلكم على الشيء فرع عن تصّوره< ف اخل.  اخلارجية، أو حىت الدنيوية...
الصحفيني احلركيني السياسيني يا  هؤالءفما هو المراد بفقه الواقع عند 

  !!!؟ ترى
ا السرية جتاه اإلسالم المراد به : فقه السياسات الغربية، ومعرفة خمّططا

  واملسلمني.
الذي ننكره وال نرضاه  وهذا الفقه شيء حممود، ال ننكره وال حناربه، ولكنَّ 

   غري.قع الاهو: جعلهم العامل الذي يـُْقَتَدى به هو الفقيه بذلك الو 
َنظِّر< ب ـ  ه الواقعيأي: فق ـ ون ذلك الفقيهوهلذا جندهم يسمُّ 

ُ
، >امل

َُوجِّه< بو
  اخل. ...>احلركي< ب، و>الداعية< ب، و>املفكر< ب، و>امل

َّ مَّ ولَ  ج هؤالء قائًما على األلفاظ اجململة، أومهوا القارئ بأ م موافقون ا كان 
َّ  البن َّ م مقتفون آلالقيم يف كالمه، وأ ا، والَفَ◌ِطن النبيه يعلم بأ م ثاره، قائلون 
، ، وهذا خاصٌّ ان بني الفقهني، فذاك عامٌّ صون لكالمه، مقّيدون إلطالقه، فشتَّ خمصِّ 

  !  )١(وذاك مطلق، وهذا مقّيد، فأّىن يستويان
علم يبحث في فقه <ذلك تعريفهم لفقه الواقع حيث قالوا: هو ح يوضِّ 

امل المؤثّرة في المجتمعات، والقوى المهيمنة على األحوال المعاصرة، من العو 
ة الدول واألفكار الموجهة لزعزعة العقيدة، والسبل المشروعة لحماية األمَّ 

  .])١٠(فقه الواقع للعمر ص [. >ها في الحاضر والمستقبلورقيِّ 

                                   
َّ القيم يريد بفقه الواقع مالبسات الواقعة بعد وقوعها، أمَّ  فابن )١( م يريدون بفقه الواقع ا هؤالء فإ

  فهم احلادثة قبل وقوعها.
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  ؟ إذن فما هو احلامل هلم على ذلك
م هو: ترويج ما يدعون إليه من مناهج وأفكار، إذ لو مل تكن هلم احلامل هل

ة، فهم أشبه يف ذلك املنهج ة واخلاصَّ آثار سلفية النكشفوا وانفضحوا لدى العامَّ 
جالله، وعنوا به تعطيله سبحانه  جلّ  واملسلك باألشاعرة، حيث قالوا: بتنزيه الربِّ 
ة، فما أشبه هم إّال قلَّ عَ بِ ا تَ مَ عطيل ابتداًء لَ وتعاىل عن كثري من صفاته، إذ لو قالوا بالت

  .>ولكّل قوم وارث<! !  الليلة بالبارحة
بأّن صاحب فقه الواقع قد ذكر  ـ اك لكّل خريقين اهللا وإيَّ وفَّ  ـ واعلم أخيّ 

ا على صحة دعواه، وهي يف حقيقة األمر ليس هلا  بعض األدلة الشرعية مستدالًّ 
  تفصيل ذلك: ـ أخي الكرمي ـ ، وإليكواقع مبعناه اخلاصّ صلة مبا قّرره من فقه ال
ة فقد حفلت بكثري من الوقائع والشواهد ا السنَّ أمَّ < ):١٤(قال العمر ص 

  .ـ أي فقه الواقع ـ ذا اجلانب اليت تدّل على عناية املصطفى 
فها حنن نراه يوّجه املستضعفني من صحابته باهلجرة إىل احلبشة، وهذا برهان 

  على معرفته مبا يدور حوله وأحوال األمم املعاصرة له. ساطع
 ؟فلماذا مل يرسل الصحابة إىل فارس والروم أو غريهم، وملاذا اختار احلبشة

  ها.>ِإنَّ ِفيَها َمِلًكا َال ُيْظَلُم ِعْنَدُه َأَحدٌ <بقوله:  يبّني ذلك 
 ! هذا احلديث يدّل على معرفة األمور واألحوال! : سبحان اهللاقلت

الظاهرة، واليت يشرتك فيها أكثر الناس، فأين داللته على االشتغال بتتّبع اجلرائد، 
ذا الطريق نعلم خطط اخل، بزعم أنَّ  واجملالت، واألفالم، والتقارير الغربية... نا 

  !!؟ ية، واملوجهة جتاه اإلسالم واملسلمنيوأهداف الغربيني السرِّ 
.. <) حيث قال: ١٦ ـ ١٥(ه الواقع ص فيما قاله يف فق ـ أيًضا ـ ويقال هذا

ومن أقوى األدلة على عناية الكتاب والسّنة بفقه الواقع قصة فارس والروم، وفيها يربز 
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كما وردت يف سورة يته، والقّصة  ذا العلم، وإدراكهم ألمهِّ  ـ  أيًضا  ـاهتمام الصحابة 
م، وهنا حزن ه قامت حرب بني فارس والروم فانتصر الفرس على الرو الروم: أنَّ 

وراهن أحد املشركني على انتصار الروم على  بكر   املسلمون هلذا األمر، فقام أبو
بذلك، فأقرّه  رسول اهللا  بكر   الفرس، وحّدد لذلك أجًال قصريًا، فأخرب أبو

  .>وأمره بزيادة مّدة األجل، إىل عشر سنني، ففعل أبو بكر..
انتصار اإلسالم واملسلمني يف كثري ب ـ  أيًضا ـ : حنن فرحنا بذلك، وفرحناقلت

تّم  بانتصار اإلسالم واملسلمني ونفرح من البقاع واألزمان، وإن مل حنضر أو نرهم، و
يف هذا العصر وبعده، ولكن يا فقيه الواقع: أين الداللة من هذه احلادثة على 

  ؟ اخل االهتمام باجلرائد، واجملالت والتحليالت الغربية والشرقية...
ذا،  ـ  كما تقول ـ فقه الواقع ال يتمُّ  هألنَّ  بل كّل ما ذكرته من األدلة هو إّال 

ذه املثابة، حيث يستوي فيها كثري من الناس، العامل منهم واجلاهل، والذكر 
  واألنثى، الصغري والكبري.

قه إىل دول، وَعِلم وإّال فالعاَمل عِلم بسقوط الشيوعية يف االحتاد السوفييت، ومتزُّ 
حبرب العراق وإيران، وعلم العامل حبرب اخلليج، واحلرب اليمنية، بل  ـ أيًضا ـ ملَ العا

 هعلم العامل بالصلح مع إسرائيل، فهل هو فقه الواقع الذي تريده، والذي يستوي في
  !!؟  أكثر الناس

كم قد أحطتم بأسرار أنَّ  ـ ن سار على دربكومَ  ـ  يا فقيه الواقع  ـ أم تزعم
ا، وأهدافها الدقيقة واجلليلة، الظاهرة واخلفية، القريبة تلك الوقائع، وخمطّ  طا

! وإن كانت األخرى، فال ؟ فإن كان ذلك كذلك، فأظهره ونوِّر لنا دربنا ؟ والبعيدة
  .>رحم اهللا امرًءا عرف قدر نفسه<تلعبوا بعقولنا وبعقول شبيبتنا، و

هر وانتشر أّن ا علم واشته ِممَّ ، وهو: أنَّ ويمكن تقرير الجواب بوجه آخر
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أمريكا كانت ختّطط لعدّوها اللدود الدب األمحر روسيا، وكانت روسيا تفعل مثل ما 
ا التقليدية أمريكا، وكانت بينهم حرب تسمَّ  كاحلرب ى حبرب اجلواسيس، تفعل عدّو

العسكرية، أو أشّد، وكانوا يتبادلون األسرى فيما بينهم، وال خيفى على أحد ما 
َّ  ـ من اإلمكانات املادية اهلائلة للتجسس، واملراقبةلدى تلك القوتني  م لدرجة أ

ا منهم أسرار وخمّططات خصمه  ه مل يكتشف كلٌّ ومع ذلك كلّ  ـ غزو الفضاء 
!!! وأنتم ال متلكون شيًئا من ذلك، بل وال معشار معشار ؟  لكم ذلكالسرية، فأىنَّ 

كم تعتمدون على ه أنَّ لك كلِّ ما ميلكون من هذه الوسائل املادية، بل العجيب يف ذ
اخل، كما هو واضح من   ما يكتبون ويقولون من تقريرات، ونشرات، وتصرحيات...

، >ةمَّ كشف الغُ <حتليالتكم السياسية ألزمة اخلليج، واليت تصّدر هلا سفر يف كتابه 
حتكمون وترشدون،  فسبحان اهللا ما لكم كيف جتمعون وحتللون، وتربطون، ومن َمثَّ 

  !!؟ يف ذلك كله معتمدون على أخبار الكفرة الفجرة الكذبةوأنتم 
  كم قلتم:واعلموا أنَّ 

بّد أن يكون لدى فقيه وأنّه الإّن من مقومات فقه الواقع التأصيل الشرعي، 
من ا ال يعذر جبهله ، ِممَّ الواقع من العلم الشرعي ما يحتاج إليه في تخّصصه

  فرض العني أو الكفاية.
ده، ولتشعب هذا العلم وشموله الع وتجدُّ االطِّ بد له من سعة  وال

العلوم الشرعية، كالعقيدة،  ص فيه إلى كثير من الفنون، سواءً فيحتاج المتخصِّ 
والفقه، أو العلوم االجتماعية، كالتاريخ، أو العلوم المعاصرة، كالسياسية، 

  جرا. واإلعالمية، وهلمَّ 
 ا حيتاج إليه، فسينعكسا، ِممَّ علم من هذه العلوم أو غريه ر يف أيِّ وإذا قصَّ 

  ذلك سلًبا على قدرته على فقه الواقع، وتقومي األحداث، واحلكم عليها.
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إلى قدرة فائقة على المتابعة والبحث في كّل  ـ أيًضا ـ وهذا العلم يحتاج
، في متابعة األحداث ص أن يكون لديه دأب ال يكلُّ جديد، لذا يلزم المتخصِّ 
لشعوب، فلو انقطع عنه فرتة من الزمن أثّر يف حتصيله وقدرته ودراسة أحوال األمم وا

  يف فهم جمريات األحداث وتقوميها.
بعد جمع األخبار ومن مقّوماته: القدرة على الربط، والمقارنة، والتحليل، 

بد أن   الفقيه اإليجابي مع الواقع، وال من تفاعل ـ أيًضا ـ بدّ  والمعلومات، وال
در ذلك الفقه، فمصادره متعّددة متنوعة، متباينة، يكون حسن االختيار لمصا

فمن مصادر إسالمية، إلى مصادر مادية، ومن مراجع قديمة إلى مراجع 
معاصرة، ومن أخبار المسلمين، إلى أخبار الكفار والملحدين، وهكذا 

  .كَ يْ دوالَ 
إّن مصادر فقه الواقع كثيرة جدًّا، منها: القرآن الكريم  ـ أيًضا ـ وقلتم

يره، والسّنة النبوية وشروحها، وسير السلف الصالح، من القادة والعلماء وتفس
والمصلحين، وكتب العقيدة والفقه، ودراسة المعاصرين والمتقّدمين من كتب 

السياسية، كمذّكرات السياسّيين، الذين قضوا سنوات طويلة تتعّلق بالجوانب 
وعات سياسية  في غمار السياسة ودهاليزها، والكتب التي تبحث في موض

ات السفراء، ونحو كالعالقات الدولية، وعالقة السياسة باالقتصاد، ومهمَّ 
ذلك، والكتب التي تتحّدث عن خفايا السياسة وأساليبها، ودور المنظمات 

منظمة األمم <، و>الميكافيلية<و، >لعبة األمم< الدولية، ككتاب
  .>مجلس األمن<  كو، >عصبة األمم<و، >المتحدة

ه: المصـــادر اليوميـــة، كالصـــحف، والمجـــالت، والـــدوريات، ومـــن مصـــادر 
ونشرات وكاالت األنبـاء العالميـة، واإلذاعـات، والتلفزيـون، واألشـرطة والوثـائق، 
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  إلى غير ذلك من الوسائل اإلعالمية المعاصرة.
ولو كان من  ـال ميكن ألحد من أهل العلم ه : إذا ُعِلم هذا، فليعلم بأنَّ قلت

ة األربعة، أو ، أو أحد األئمَّ بكر وعمر وعثمان وعلي  يبسادات الصحابة، كأ
أن يقوم بعشر ما  ـ ن هو مثلهمالقيم، ومَ  تيمية، أو ابن حىت شيخ اإلسالم ابن

ا ذكرته وقام معي أّنك قد أملمت بكّل هل تدَّ  ـ يا فقيه الواقع ـ سبق ذكره، بل أنت
سطة دولة متكاملة، قوية، غنية، ه ال ميكن أن يقام بذلك العمل إّال بوا! بل إنّ ؟ بك

  !؟ هلا من اإلمكانات املادية والعلمية الشيء الكثري، فهل أنتم دولة
إّن فقهاء الواقع يريدون حشر الشباب السذج، البسطاء، األغرار يف دهاليز 

املخيفة، ومكرها الدفني، ليكونوا على شاكلتهم متابعني هلم، فال  االسياسة وظلما
  اك.محْ اك رُ محْ وال يسمعون نصًحا، فاللهّم رُ علًما، يفقهون 

بعض خمّططات األعداء من أيديهم على أيدي  فإن قال قائل: قد تتسرب
  نشرها. ن أراد الشهرة واملال، وذلك بكتابة مذّكراته ومن َمثَّ بعضهم ِممَّ 

قلت: هذا ممكن وأنا ال أتكّلم عن اإلمكان العقلي، بل أتكّلم عن الواقع يا 
بأّن ذلك وقع، فكم يا ترى من كتاب، ونشرة، وتقرير،  ـ أيًضا ـ ع، وهبأهل الواق

ش عليه، كما يفعله الكاهن حينما يقول احلّق ينشر بضّده، ليعمى على القارئ، ويشوِّ 
ا يعلن وينشر الذي اسرتقه الشيطان من السماء ّمث يكذب معه مئة كذبة. بل الكثري ِممَّ 

ليل، وال ميثل حقيقة سياستها ونواياها املستقبلية، هذا تريد به تلك الدول التعتيم والتض
  إن أصدرته هي، فضًال عن أن تكون مصادره مستقلة عنها.

ى بأخرى، فإذا كان ه إذا أراد غزوة ورَّ وشرعه أنَّ  من هدي النيب  بل إنَّ 
  !!؟ ن ال دين هلم إالّ الكذبهذا من ديننا، فكيف مبَِ 

ة ذلك كّله، نَ ؤْ ا مُ ينَ فِ قد كُ  ـ التوحيد والسّنة بلد ـ إنّنا في هذا البلد الطيب
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ة متابعة نَ ؤْ قد كفونا مُ  ـ اهم ووفقنا اهللا وإياهم لكل خيرهدانا اهللا وإيَّ   ـ فحكامنا
  األحوال السياسية الداخلية والخارجية، اإلقليمية منها والعالمية.

لحكم على تلك ا نةَ ؤْ قد كفونا مُ  ـ اهمحفظنا اهللا وإيَّ  ـ وهيئة كبار العلماء
فما علينا إّال أن نتفّرغ لطلب العلم النافع، والعمل  ؛السياسات واألحداث

الصالح الديني والدنيوي، والمناصحة الصادقة الهادفة للجميع، والدعاء لهم 
  بالتوفيق في الدين والدنيا.

  هذا هو سبيل المؤمنين في اإلصالح، إن كنتم مصلحين.
 أخي القارئ الكرمي ـ أن أُذَكِّر ـ إىل املسألة اآلتية وال يفوتين هنا قبل أن أنتقل

شهرين منها يف  يِّ ضِ بأّن هذه املسألة مل تطرح للساحة إّال يف أزمة اخلليج، بعد مُ 
م احملاضرة هو عايض القرين، وعندي استشكال واستفسار هو: ا، ومقدِّ هَ بْـ منطقة أَ 

هيئة كبار العلماء أصابت  نَّ ألَ !! أَ ؟ ملاذا عرضت يف ذلك الوقت ويف ذلك املكان
  !!؟ ا...يف فتواها أم ألَّ 
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 نْ إِ ، وَ يرِ مِ ألَ لِ  يعُ طِ تُ وَ  عُ مَ سْ تَ <ة والسالم: . وكقوله عليه الصال>ةً يَّ لِ اهِ جَ  ةً تَ يْ مَ  اتَ مَ 
  .>عْ طِ أَ وَ  عْ مَ اسْ ، فَ كَ الَ مَ  ذَ خَ أَ وَ  كَ رَ هْ ظَ  ربَ ضَ 

 كَ طِ شَ نْ مَ ، وَ كَ رِ سْ يُ وَ  كَ رِ سْ ي عُ ، فِ ةَ اعَ الطَّ وَ  عَ مْ السَّ  كَ يْ لَ عَ <وكقوله: 
  .)١(>كَ يْ لَ أثرة عَ ، وَ كَ هِ رَ كْ مَ وَ 

ا ، أمّ ةلخليفة الذي تخضع له البلدان عامّ ة، أو اما المراد بها إمام العامّ إنَّ 
                                   

  ).١٤٦٧، ١٤٧٦، ٣/١٤٧٨رواها مسلم ( )١(
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  األوضاع احلالية، فال تصدق عليها هذه األحاديث.
قالوا ذلك لكي يتجرّأ الشباب على اخلروج على حكامهم، وال سيما يف هذه 

  البالد الطيبة.
بأّن اإلمامة الكربى ال تكون إّال يف قريش، وهؤالء ليسوا من  ـ أيًضا ـ وزعموا
  ية هلم وال بيعة.قريش، فال وال

َقْد ... <: وال أدري أين ذهبوا عن قول املصطفى  َمْن يُِطِع اَألِميَر فـَ
ذر  يف حديث أيب ـ أيًضا ـ وقوله )١(>َأطَاَعِني، َوَمن يـَْعِص اَألِميَر فـََقْد َعَصاِني

إّن خليلي أوصاين أن أمسع وأطيع، وإن كان عبًدا جمدَّع <حيث قال: 
  كثري.  . وغريها)٢(>األطراف

اإلمامة الكربى، وال كونه من  ففي هذه األحاديث مل يشرتط الرسول 
تُـْؤِمُنوَن بِبَـْعِض الِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض َفَما َجَزاُء َمن يـَْفَعُل َذِلَك قريش،  َأفـَ

َيا َويـَْوَم الِقَياَمِة يـَُردُّوَن ِإَلى أَ  نـْ َشدِّ الَعَذاِب َوَما اهللاُ ِمنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِفي الَحَياِة الدُّ
  ].٨٥[البقرة، آية:  ِبَغاِفٍل َعمًّا تـَْعَمُلونَ 

): ١٢٤ ـ ١/١٢٣يف أضواء البيان ( ـ رمحه اهللا  ـ قال الشيخ الشنقيطي
ّلت على أّن ذلك دالنصوص الشرعية  فاشرتاط كونه قريشيًّا هو احلّق، ولكنَّ <

م الدين، وإطاعتهم هللا ورسوله، فإن التقدمي الواجب هلم يف اإلمامة مشروط بإقامته
  وينفذ أوامره أوىل منهم. ـ تعاىل ـ ن يطيع اهللاخالفوا أمر اهللا فغريهم ِممَّ 

 فمن األدلة الدالة على ذلك: ما رواه البخاري يف صحيحه عن معاوية 
ْم َأَحٌد ِإنَّ َهَذا اَألْمَر ِفي قـَُرْيٍش، َال يـَُعاِديهِ <يقول:   مسعت رسول اهللا ... فإينِّ 

                                   
  ).٣/١٤٦٦رواه مسلم ( )١(
  ).٣/١٤٦٧رواه مسلم ( )٢(



^âçÊ†Â^Ê<íßjËÖ]<êâ<íéfŞÏÖ] MOR  

  .>َما َأَقاُموا الدِّينَ  ؛ِإالَّ َكبَُّه اهللاُ َعَلى َوْجِههِ 
فيه  >ما<ألّن لفظة:  >ما أقاموا الدين<: وحمّل الشاهد منه قوله 
وتقرير املعىن: إّن هذا  ؛>إّن هذا األمر يف قريش<مصدرية ظرفية، مقيِّدة لقوله: 

م إن مل يقيموه مل يكن فيهم. َّ األمر يف قريش مّدة إقامتهم الدين. ومفهومه: أ
  ها .>وهذا هو التحقيق الذي ال شّك فيه يف معىن احلديث

وأقول هلؤالء أيًضا: أجتهلون واقع املسلمني حينما سقطت الدولة األموية يف 
الشام، وقامت يف األندلس، وقامت الدولة العباسية يف بغداد، فكانت آنذاك 

األموية يف األندلس،  ـ  دولة األغالبة واألدارسة بل كانت هناك ـ دولتان يف آن واحد
  ؟ والعباسية يف بغداد

فهل سيقول هؤالء السياسيون بأّن ذلك الوقت خال عن إمام مبايع له 
  ؟ بالسمع والطاعة، وخال عن اجلهاد والغنيمة

فيرتكون ما  ـ كما هو القول احلقّ  ـ منهما بيعة ومسع وطاعة لكلٍّ أم سيقولون 
  !!؟ رونويزمِّ يطنطنون به 
  افتح بيننا وبينهم باحلّق، وأنت خري الفاحتني. اللهمَّ 

ة، ومل بل اخلالفة العثمانية اليت تتباكون على سقوطها مل تكن خالفة عامَّ 
  !!؟ )١(يكن اخلليفة قرشيًّا. فهل سيقولون جاز ألولئك وال جيوز هلؤالء

م من اجلهاالت واخللل والتناقضا م وسياسا ت واالضطراب وكم يف حيا

                                   
نصيحة مهمة يف <ن أراد الزيادة باختصار وفائدة عظيمة يف الوقت نفسه، فعليه بقراءة رسالة: مَ  )١(

اهللا الوائلي،  عبد ، إعداد أيب>املعلوم من واجب العالقة بني احلاكم واحملكوم<، و>ثالث قضايا
وجوب طاعة <باز، و عثيمني، ومعها فتوى للشيخ ابن يخ ابنللش >حقوق الراعي والرعية<و

  حملمد العريين. >السلطان يف غري معصية الرمحن
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  !! واملماحكات

@õbàÇ‹@òÈîi@lìuìi@Ýi@L‹aì @áìÓ@LxëŠ‚ÜÛ@áèmb•bç‰g@åß@ZbĆßb
òîßý⁄a@ pbÇbà¦a،   كما سبق ذكره عند الكالم على التنظيم والبيعة، وعند

  .ـ ُوفِّقت لكّل خري  ـ تكفريهم للحكام، فارجع إليهعلى الكالم 
 ـ بلد التوحيد ـة هذا البلد الطيبفلو كان هؤالء يعتقدون وجوب البيعة لوال

  !!!ا أجازوا تلك البيعات املناقضة هلا، فتنّبهمَ لَ 
م إمنَّ  ا هي مثل وال خيدعّنك قوهلم: إّن بيعة زعماء اجلماعات اإلسالمية وإمر

ة بيعة األمري يف السفر وإمرته، ألّن تأمري األمري يف السفر ال يناقض البيعة العامَّ 
  .هذا أوالً وإالّ مل جيز. للحاكم أو الوايل، 

: هذه اإلمرة خمصوصة بالسفر، فإذا انتهى السفر انتهت اإلمرة بل إذا وثانيًّا
افرتقوا يف السفر ملصلحة عرضت ألحدهم، انتهت إمرة اآلخر عليه، خبالف البيعة 
للخليفة، أو احلاكم، أو الوايل، فال تنقطع بفراقه لتجارة، أو دراسة، أو ما أشبه 

  !! أطول سفر القوم ذلك، فما
ح بعدم وجود )، صرَّ ٦٠(ص  >قواعد االعتدال<المقطري في  بل إنَّ 

...والناظر اليوم إلى <السلطان المسلم الذي تجب له البيعة، حيث قال: 
م شرع اهللا حكِّ !! الذي يُ ! ه ال يوجد السلطان المسلمواقع المسلمين يرى أنَّ 

عة على السمع والطاعة في المنشط في كّل نواحي الحياة، والذي تجب له البي
  .>والمكره، والعسر واليسر، ويأثم كّل مستطيع إن ترك مبايعته

ouŠ@ pb×Š§@ áèna‰…ë@ áçŠ×‡@ ZxëŠ‚ÜÛ@ áèmb•bç‰g@ åß@ ZbĆ…b@
 áèàÇŒi  @†öaìÐÛaë@ ÈÛa@ bèäß@ åíˆe@ LÝ’Ï@ bèšÈië@ L|¬@ bèšÈi،  وذلك
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س المقدّ  ـ لعبدة في كتابهلمعرفة أسباب نجاحها، وأسباب فشلها، كما قاله ا
ومل أقصد دراستها من <)، حيث قال: ٦(ص  >حركة النفس الزكية< ـ عندهم
اخلروج على الشرعية، وأعين بذلك السؤال الذي يطرحه العلماء، هل جيوز الناحية 

ا قصدت ين ال أقصد الدراسة التارخيية البحتة ..وإمنَّ .. كما أنَّ ؟ ة اجلور أم الأئمَّ 
وهل يمكن االستفادة منها في حياتنا اقع حصل يف التاريخ اإلسالمي، دراستها كو 

  .>؟ المعاصرة، عندما ندرس أسباب خروجها أو فشلها
إّن كثريًا من علماء املسلمني مل يكونوا <): ١١  ـ ١٠(ومن ذلك قوله ص 

ا ألمثال حركة بيًّ دَ يف دمشق وبغداد، وقد قدم بعضهم سنًدا أَ  القصورراضني عن 
األكثرية من  هم كانوا يريدون التطبيق الشامل لإلسالم، ولكنَّ ألنَّ الزكية، النفس 

من ا فيه مَّ العلماء كانوا يرون الخروج على الحكام فيه من المفاسد أكثر مِ 
ًال قويًّا لتغيير الحكم بدون فتن وإراقة هم ال يملكون تكتُّ المصالح، ألنَّ 

  .>دماء...
من العلماء كانوا يرون اخلروج على كثرية األ ولكنَّ <انظر ومتعن يف قوله: 

م وهِ ، هكذا يا عبدة تُ >اخل ا فيه من املصاحل...احلكام فيه من املفاسد أكثر ِممَّ 
ه ال يوجد فيها نصوص القضية قضية ترجيح مصاحل على مفاسد، وكأنَّ  القارئ بأنَّ 

 نر  على وجوب السمع والطاعة، وإن ظلم وجار، ما ملقاطعة ثابتة صرحية، تدل 
احلكم فيمن أراد  م اخلروج عليهم، وأنَّ رِّ كفًرا بواًحا عندنا فيه من اهللا برهان، وحتُ 

ه سيكون إنَّ <ن كان، كما يف قوله عليه الصالة والسالم: اخلروج القتل كائًنا مَ 
ة وهي مجيع فاضربوه بالسيف كائًنا ق أمر هذه األمَّ فرِّ ن أراد أن يُ ، فمَ تهنا تهنا
  ).٣/١٤٧٩(مسلم  >ن كانمَ 

عصاكم  ن أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشقَّ مَ <وقوله: 
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  ).٣/١٤٨٠مسلم ( >ق جماعتكم فاقتلوهأو يفرِّ 
ية سلفية وحاكم حتت راية سنِّ جمتمعون يف هذا البلد  ـ  ةوهللا احلمد واملنَّ   ـ وحنن

نا، ويذهب برايتنا ت مشلق مجعنا، ويشتِّ ن كان أن يفرِّ فال نسمح ألحد كائًنا مَ  ؛مسلم
  ا املطلوب اإلصالح باملعروف.هذا إفساد ديننا ودنيانا، وإمنَّ يف ووالتنا، ألّن 
م ال ...ألَّ <مقارنًا بني كالم العبدة حيث قال:  ـ أخي الكرمي ـ وانظر
  .>ًال قويًّا لتغيري احلكم بدون فنت وإراقة دماء...ميلكون تكتُّ 

إًذا من <: >ة الغائبةاألمَّ <يطه وبين كالم العودة حيث يقول في شر 
قضية نريد لها أن تنجح  قة نستطيع أن نقول: كلُّ خالل هذه األمثلة المتفرِّ 

  .>ة بقلوبهم وعقولهم ومشاركتهم...علينا أن نحشد لها جماهير األمَّ 
د قطب في  ناصر الجليل عن أستاذه محمَّ  العزيز بن وبين ما نقله عبد

ا الذين أمَّ <د قطب: )، حيث يقول حممَّ ١٦٢(ص  >وقفات تربوية< كتابه:
 ؛فال نستطيع أن نعطيهم موعًدا حمّدًدا ؟ )نعمل(يسألون إىل مىت نظل نريب دون أن 

فهذا رجم بالغيب ال  ! فنقول هلم: عشر سنوات من اآلن، أو عشرين سنة من اآلن
كون ي حتى تتنربِّ  ما نستطيع أن نقول لهم: نظلُّ وإنَّ يعتمد على دليل واضح، 

  .>...القاعدة المطلوبة بالحجم المعقول

áèuëŠ@pb•bç‰g@ åß@ ZbĆÈib@ bĆšíc @Ôyc@¿@áènÇbäÓ@â†Ç@ò÷îç@ òî
†ÜjÛa@ aˆç@¿@ õbàÜÈÛa@ ‰bj×  ِّقرار جتاه هؤالء السياسيني وذلك  حني اختاذهم ألي

 َّ   م ال يفقهون الواقع.حينما رمى أولئك السياسيون تلك اهليئة العظيمة بأ
قول سلمان في شريطه لك األقوال اليت قالوها يف اهليئة وغريهم: فمن ت

..في بالد العالم اإلسالمي اليوم جهات  <: >وقفات مع إمام دار الهجرة<



^âçÊ†Â^Ê<íßjËÖ]<êâ<íéfŞÏÖ] MPL  

ا لم يبق لها من أمر الدين أو   ـ أحيانًا ـ ولة عن الفتيائوقد تكون مس ـ كثيرة جدًّ
ول شهر رمضان أو لم يبق لها إّال أن تعلن عن دخ ـ عن الشؤون اإلسالمية

  .>خروجه..
عدد  اإلماراتية، >اإلصالح<ة وفي الحوار الذي أجرته معه مجلَّ 

َّ <) قال: ١١(ص )، ٢٢٣( ا  ... األحداث اليت حدثت يف اخلليج مل تزد على أ
دت على كشفت النقاب عن علل وأدواء خفية، كان املسلمون يعانون منها، وأكَّ 

 َّ وكشفت كذلك عن ثل هذه األحداث الكبرية، م ليسوا على مستوى مواجهة مأ
َّ ة صحيحة، وموثوقة للمسلمينيعدم وجود مرجعية علم ا حتصر نطاق ، حبيث أ

  .>م هلم حالًّ جاهًزا صحيًحا، وحتليًال ناضًجا...اخلالف، وتستطيع أن تقدِّ 
كشف الغمة عن علماء < بويف كتاب سفر الذي وجهه للهيئة، والذي أمساه 

وعد  < ب، وحيًنا آخر >حقائق حول أزمة اخلليج< بيًنا آخر ، وح>ةاألمَّ 
وبعد.. اآلن وبعد أن استعرضنا القضية <): ١٢٧، ١٢٦(، قال يف ص >كيسنجر

ا،  املسألة مسألة  ، أتظلُّ وإخراجهامن بدايتها، وجذورها، وخططها، وإرهاصا
ا من جهة مَّ .. أاستعانة، كما فهم املشايخ واإلخوان األفاضل أصحاب الرأي األول

ا وعلينا  ـ فاهليئة تقول استعانة، وهم يقولون احتالل  ـ الواقع فاملناط خمتلف جدًّ
ة، ويسقط املؤاخذة، ويدفع عذاب اهللا معرفته ومدارسته، واخلروج مبا يربئ الذمَّ 

  .>ا..عنَّ 
ذه املناسبة أن أتوّجه لسفر بسؤال هامٍّ  ا، وهو: هل حنن اآلن وأريد  يا  ـ جدًّ

التحالف ال زالت باقية يف الطرقات  توهل قوا ؟ ني، أو الال زلنا حمتلِّ  ـ سفر
 َّ   ؟ ا رحلتواملطارات، واملدن، والقرى، واملناطق النفطية، أو أ

  ؟ هل برئت ذّمة اهليئة اآلن وسقطت عنهم املؤاخذة، أو ال ـ وأيًضا ـ
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نفوسهم ونفوس ا انغرس ذلك الشيء يف مَّ ه لَ إذا ُعِلم ما سبق، فاعلم أخي أنَّ 
مل ينصاعوا للقرارات اليت صدرت من اهليئة ولو كانت جممعة على ذلك ؛أتباعهم

ه حينما أفىت أهل العلم جبواز االستعانة، أفىت السياسيون بعدم القرار، يوّضحه: أنَّ 
  .هذا أوالً ا هي احتالل، عوا أّن هذه ليست استعانة، وإمنَّ جوازها، بل ادَّ 
حفظه اهللا ورعاه وسّدد  ـ للملك ـ املزعومة ـ ا نصيحتهمهو : حينما وجَّ وثانًيا

قاموا بنشره يف اجلرائد اخلارجية، وأعلنوها على رؤوس األشهاد،  ـ خري خطاه لكلِّ 
ا فضيحة، فقامت اهليئة باستنكار ذلك الفعل  ا نصيحة إىل كو فخرجت عن كو

َّ  ؟ وذلك العمل، فهل سكت أولئك القوم نكار اهليئة ومتادوا يف م استنكروا استأم أ
  ؟ همغيِّ 

من قبل   ـ : حينما أمجعت اهليئة على استدعائهم وتقريرهم بأخطائهموثالثًا
ومن َمثَّ طلب منهم الكّف عن تلك املمارسات، وتلك األخطاء، فإن  ـ والة األمر

عوا اخلُطب، واحملاضرات، والدروس، والتدريس، محاية نِ امتثلوا فبها ونعمت، وإّال مُ 
  فاق اهليئة.مجتمع من أخطائهم، وذلك باتِّ لل

  ؟ فهل امتثلوا ما قيل هلم، أو ال

@ êìc@ bČàÇ@ ´’½a@ áèãýÇg@ áèuëŠ@ pb•bç‰g@ åß@ ZbĆäßbqبZ@>@òä¦
òîÇŠ’Ûa@ÖìÔ§a@åÇ@ÊbÏ†Ûa<Nb@õüûç@†îídmë@L  

... فهذه الجمعية أو اللجنة عملها <حيث يقول سلمان في شأنها: 
ا جميًعا، فعلينا أن نؤازرها، وأن كفاية بالنيابة عنَّ جليل وهي قامت بفرض  

نساعدها، وأن نراسلها، وأول ذلك: أن نبعث إليها ببرقيات الشكر على هذا 
  .>المشروع الجليل الذي بدأوا به...
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بسبعة  قد مّهد لقيام هذه اجلمعية قبل ظهورها سلمان العودةعلًما بأّن 
حقوق اإلنسان يف <يف حماضرته اليت بعنوان:  احيث دعا إىل إنشائه ـ تقريًبا ـ أشهر

نحن نحتاج إلى جمعيات تدافع عن حقوق ...<حيث قال فيها:  >اإلسالم
على لدفاع عن حقوق اإلنسان حكًرا اإلنسان المسلم، وال يجوز أن يكون ا

  ألغراض دعائية. ـ أحيانًا  ـ النصارى الذين يستخدمون مثل هذه األشياء
ن يقيمون في بالد العالم  هل القدرة واإلمكانية مَ ينبغي أن ينبري من أ

ة الدفاع عن حقوق اإلنسان كلها جمعيات للدفاع عن حقوق اإلنسان، وخاصَّ 
  .>مثلما نجد في منظمات العفو... ؛المسلم

احلمد هللا <ته هيئة كبار العلماء حينما قالت: واجلواب عن ذلك قد تولَّ 
داه.آله وصحبه ومَ والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى    ا بعد:أمَّ  ن اهتدى 

فإّن جملس هيئة كبار العلماء، يف دورته األربعني، املنعقدة يف الرياض، يف 
لع على النشرة املعنون هلا ، اطَّ ه١٩/١١/١٤١٣إىل ه ١٠/١١/١٤١٣الفرتة من 

، املوقعة من كّل من: محد >إعالن عن تأسيس جلنة الدفاع عن احلقوق الشرعية<  ب
اجلربين، الرمحن   عبد  اهللا بن سليمان املسعري، وعبد اهللا بن يفيح، وعبدالصل
 نمحود التوجري، الذي إبراهيم الرشودي، وعبد اهللا بن  اهللا احلامد، وسليمان بن وعبد

وأبدوا استعدادهم  ـ كما يقولون  ـنوا أنفسهم جلنة للدفاع عن احلقوق الشرعية عيَّ 
م مبظلمة، أو معلومة موثقة، تعينهم على ن يرغب يف هذه النشرة الستقبال مَ  موافا

بوا أنفسهم له، ووضعوا لذلك عناوين وهواتف ميكن استقبال الرسائل القيام فيما نصَّ 
  واملكاملات عليها.
م جلنة إذ يستغرب تصّرف هؤالء اإلخوة يف تكوينهم أنفسه والمجلس

ا يف وسائل اإلعالم األ جنبية، ويستنكر هذا للدفاع عن احلقوق الشرعية، وإعال
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، ألّن يقّرر باإلجماع عدم شرعية قيام هذه اللجنة، وعدم جواز إقرارهاالعمل، 
م شرع اهللا، واحملاكم الشرعية منتشرة يف مجيع كِّ اململكة العربية السعودية حبمد اهللا حتُ 

، وال مينع أحد من رفع ظالمته إىل اجلهات املختّصة يف احملاكم أو ديوان أرجائها
ظامل، وكاتبو النشرة يعلمون ذلك متام العلم، وِلما يرتّتب على وجود هذه اللجنة امل

  د عقباها، واهللا ويل التوفيق واهلداية.مَ من أمور ال حتُ 
  . انتهى>وصلى اهللا وسلم على نبّينا حمّمد وآله وصحبه

حمّمد بأّن الناطق الرمسي هلذه اللجنة يف بريطانيا  ـ أخي القارئ ـ واعلم
فسقط يف أيدي أتباعه  ـ وهللا احلمد ـ اهللا املسعري قد فضح نفسه  بدع بنا

إيضاح من الناطق الرمسي للجنة الدفاع <يه، حيث قال يف نشرة له بعنوان: ومادح
املوافق ه ٢٢/١٠/١٤١٥والصادرة يف لندن، يوم اخلميس  >عن احلقوق الشرعية

  م حيث جاء فيها:٢٣/٣/١٩٩٥
َّ أوالً < ا قلت باحلرف الواحد: ، وإمنَّ باز بالكفر العزيز بن م الشيخ عبد: مل أ

جبواز الصلح مع إسرائيل قد إّن كثريًا من العلماء واملشايخ يرون أنّه بعد فتواه <
  .>تقارب الكفروصل إىل مرحلة 

ا رأيي الشخصي فهو: أّن الشيخ ولقد نقلت رأي هؤالء العلماء واملشايخ، أمَّ 
 مل أرى منه  خلرف والسفه، والضعف التام، ولكينِّ باز قد وصل إىل مرحلة من ا ابن

  .عليه برهان من اهللا سبحانه وتعاىل كفًرا لديَّ 

ا ذكرت الوهاب رمحه اهللا، وإمنَّ   عبد  : مل أتعرض لعقيدة الشيخ حمّمد بنثانيًّا
 قضايا ومواقف ساذجة، احلقيقة، وهي أنّه كان رجًال ساذًجا، وليس عاِلًما وتبىنَّ 

اجة القوم يف جند، يف تلك األيام، ومل أهامجه شخصيًّا وحسابه على تتناسب مع سذ
الدنيوية ا هامجت موقفه من إعطاء السلطة الدينية للمشايخ والسلطة اهللا، وإمنَّ 
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الم، بل مع املسيحية اليت تعطي شى مع اإلساسعود، وقلت: إّن هذا ال يتم  آلل
  ع.صر ما لقيصر، وهللا ما هللا، واحلّق أحّق أن يتبيقل

ي على سؤال من سفيان، قلت يف معرض ردِّ   أيب : فيما يتعّلق مبعاوية بنثالثًا
ين أعتقد أنّه سيلقى ، وأنَّ >مغتصًبا<ين أعترب معاوية أحد اإلخوة الشيعة احلضور: إنَّ 

ره، بل أكدت كفِّ  مل أُ جزاءه من اهللا يوم القيامة على ما ارتكبه من جرائم ولكينِّ 
  سعود.  أصلح من عهد آلعلى أّنين أعترب عهده 

ا عن إشاريت إليه د اخلميين كما زعمت األجهزة السعودية، أمَّ جمِّ : مل أُ رابًعا
، فإّمنا هي من باب استعمال اللفظ الشائع، وال يعين اعرتايف >اإلمام<بتعبري 
، ال يعين >إنّه زعيم تارخيي عظيم وعبقري<باملعىن الشرعي، كما أّن قويل: بإمامته 
  ايف بوالية الفقيه، كما أوضحت يف جوايب على سائل آخر.أبًدا اعرت 

 مل أكن ، ولكينِّ >سّتة<: صحيح أّنين قلت: إّن أركان اإلسالم خامًسا
جادًّا، وإّمنا كنت أسخر من النظام السعودي الذي قلت إنّه أضاف إىل أركان 

  .>التابعية السعودية<ا جديًدا هو اإلسالم اخلمسة ركنً 
احلقيقة اليت يعرفها اجلميع فهي: أّنين عضو يف حزب التحرير : ..أّما سادًسا

ذه العضوية، كما أنَّ اإلسالمي، منذ أكثر من عشرين عاًما،  ين أفتخر وأنا أفتخر 
لت هذه احلقيقة ن أّسس قواعد هذا احلزب يف جزيرة العرب، وقد سجَّ  أول مَ بأينِّ 

ياض، وسوف أظّل وفيًّا ملبادئ هذا طائًعا خمتارًا أمام احملكمة الشرعية الكربى بالر 
تبديًال إن شاء ل وجّل دون أن أبدِّ  ألقى اهللا عزّ احلزب اإلسالمي العظيم حىت 

  ها .>اهللا..

  ولي مع هذا اإليضاح وقفات:
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إّن كثريًا من العلماء واملشايخ يرون أنّه بعد فتواه <مع قوله:  الوقفة األولى:
  .>رحلة تقارب الكفرجبواز الصلح مع إسرائيل قد وصل إىل م

ة الظاملة، لكثري أال تستحي من نسبة هذه املقولة الضالَّ  ـ  يا مسعري  ـ أقول:
 من العلماء واملشايخ، ألّن ذلك ال ميكن أن يصدر عن جاهل فضًال عن عامل، وإينِّ 

  هذا أوًال.ي لنا واحًدا من أولئك العلماء، بأن تسمِّ  ـ  مسعري  يا  ـ هنا أطالبك

 ويعلم أولئك الذين نسبت إليهم ذلك القول ـ مسعري يا  ـ تعلم: أمل وثانًيا
من املسائل الفقهية الفرعية، وليست من  ـ ومنهم اليهود ـ بأّن الصلح مع املشركني ـ

  !!؟ نواقض اإلميان

ن دعا إىل وحدة : ملاذا مل تصدر ويصدر أولئك ذلك احلكم على مَ وثالثًا
ا الدائر بيننا وبني اليهود ليس سببه الدين، وإمنَّ  ن زعم أّن النِّزاعاألديان، أو على مَ 

  !!؟ ألّن اليهود غصبوا أرًضا عربيةً 

باز قد   ا رأيي الشخصي فهو أّن الشيخ ابنأمّ <: مع قوله: الوقفة الثانية
وصل إىل مرحلة اخلرف والسفه والضعف التاّم ولكّين مل أر منه كفًرا بواًحا لدّي 

  .>تعاىلعليه برهان من اهللا سبحانه و 
عمران،   [سورة آل ُقْل ُموُتوا ِبَغْيِظُكمْ فما أقول إّال كما قال اهللا تعاىل: 

  ].١١٩ :آية
  الَّ إِ  ونَ ولُ قُ ن يَـ إِ  مْ هِ اهِ وَ فْـ أَ  نْ مِ  جُ رُ خْ تَ  ةً مَ لِ كَ   تْ رَ َكبُـ وكما قال اهللا تعاىل: 

  ].٥ :[سورة الكهف، آية بًاذِ كَ 

كنت تبطنه من كره وحسد وحقد ما   ـ يا مسعري ـ : قد أظهرتوأقول أيًضا
قد وصل إىل مرحلة من اخلرف <لعلماء الدعوة السلفية النجدية، حينما قلت: 
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حفظه  ـ العزيز  . وأقول: سبحان اهللا: هذا الشيخ عبد>والسفه والضعف التاّم...
ار، وها هو يدرِّس منذ الصباح دروسه  ـ اهللا وأمّد يف عمره يفيت الناس ليل 

اؤه الطلبة يقرأون عليه، وإخوانه العلماء يستفيدون منه، فهل خفي املعتادة، وأبن
!! ؟ ختريف الشيخ وسفهه وضعفه على هؤالء عاّمة، وعلمه مسعري بريطانيا خاّصة

  !!؟ سبحانك اللهّم إالّ أن تكون كهانة

ولكّنين مل أر منه كفًرا بواًحا لدّي عليه برهان من اهللا سبحانه <: وأّما قوله
  .>وتعاىل

يف  ـ حفظه اهللا ورعاه ـ باز  هذا عذر أقبح من ذنب، إذ الشيخ ابن: أقولف
نظر املسعري مل يصل إىل درجة الكفر املخرج من امللة لكّنه أوغل يف الضالل 

  سبحانك اللهّم، إّن هذا إالّ اختالق. !!! واإلضالل
 العزيز إذا كان هذا هو موقف املسعري من فضيلة الشيخ عبد ـ أيًضا ـ وأقول

إذن فموقفه من باقي هيئة كبار العلماء وطلبة العلم أردأ،  ـ ن هووهو مَ  ـ باز بن
  !!! وأسوأ وأخبث

  فهل بعده يسوغ ملسلم أن يسمع من املسعري قوًال يف أحد منهم.

 عبد  بنامل أتعّرض لعقيدة الشيخ حمّمد <: مع قوله: الوقفة الثالثة
  .>اخل الوهاب...

، يدّل على أّن >ن رجًال ساذًجا وليس عاِلًماإنّه كا<: إّن قوله: فأقول
احلسد واحلقد قد أكل قلبه، وأعمى بصره وبصريته، والعياذ باهللا، وإّال فإّن أقوال 

الدعوة السلفية النجدية واجملّدد املصلح الشيخ: حمّمد  موأفعال وكتب إما
 ضل، وشهدتشهد له بالعلم واحللم والف ـ رمحه اهللا رمحة واسعة ـ الوهاب  عبد بنا
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له بذلك العلماء الصاحلون املصلحون، فهو قد جاوز القنطرة، فال حيتاج  ـ أيًضا ـ
  !!!؟ إىل تعديل من عدل، فكيف حيتاجه من مدخول جمروح مفتون

 قضايا ومواقف ساذجة تتناسب مع سذاجة القوم يف جند يف وتبىنَّ <: وقوله
  .>تلك األيام...

به إّال مبا جاء  ـ رمحه اهللا تعاىل ـ الوهاب عبد : مل يأت الشيخ حمّمد بنأقول
من األمر بالتوحيد والنهي عن الكفر والشرك باهللا، واألمر بإقامة الصالة  الرسول 

ن استطاع إليه سبيًال، واألمر باملعروف مَ وصوم رمضان، وحّج البيت لِ وإيتاء الزكاة 
 وحدوده، فهل الدعوة والنهي عن املنكر، واجلهاد يف سبيل اهللا، وإقامة شعائر اهللا

  !!؟ تعترب دعوة إىل قضايا ساذجة ـ يا مسعري ـ إىل هذه القضايا
ية إلقامة شرع اهللا وحكمه كما وهل السعي يف اختاذ األسباب الشرعية املؤدِّ 

  !!؟ أمر اهللا مواقف ساذجة

أيب سفيان، قلت يف  فيما يتعّلق مبعاوية بن<: مع قوله: الوقفة الرابعة
  .>لى سؤال من أحد اإلخوة الشيعة احلضور...معرض ردِّي ع

ن قال بتحريف  خذالنًا من اهللا أن يكون مَ  ـ يا مسعري  ـ : يكفيكأقول
ن قال: إّن ن قال: بالبداءة على اهللا، ومَ كتاب اهللا بالزيادة والنقصان فيه، ومَ 

كان وما مجيًعا إّال نفًرا قليًال، ومن قال: إّن األئمة يعلمون ما  الصحابة قد ارتّدوا 
ن قال إّن قرب أمري املؤمنني يزوره اهللا مع يكون وما مل يكن لو كان كيف سيكون، ومَ 
ن يقول إّن تسعة أعشار الدين يف ومَ مالئكته، ويزوره األنبياء ويزوره املؤمنون، 

ن يقول: إّن ألئّمتنا مقاًما ال يبلغه ملك مقّرب، ن ال تقية له، ومَ مَ التقية، وال دين لِ 
اخل، أًخا لك،  ن قال ال يتصّور يف األئّمة السهو أو الغفلة...مرسل، ومَ وال نيب 
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 واألخّوة مثرة احلّب، واهللان أحّب، فإّن الرجل حيشر مع مَ ! !  فلتهنأك تلك األخّوة
 اهللاَ  ادَّ حَ  نْ مَ  ونَ ادُّ وَ يُـ  رِ اآلخِ  مَ وْ اليَـ وَ  اهللاِ بِ  ونَ نُ مِ ؤْ ا يُـ مً وْ قَـ  دُ جِ تَ  الَ تعاىل يقول: 

  )].٢٢[سورة اجملادلة، آية ( هُ لَ و سُ رَ وَ 
ين أعترب معاوية إنَّ <: سفيان  أيب عن معاوية بن ـ يا مسعري  ـ وقولك

ه سيلقى جزاءه من اهللا يوم القيامة، على ما ارتكبه من ين أعتقد أنَّ نَّ أمغتصًبا، و 
يف و  )١(>ِإَذا ذُِكَر َأْصَحاِبي فََأْمِسُكوا<: ، فهو خمالف لقول النيب >جرائم...

  !! الوقت نفسه موافق لقول أخيك الشيعي
، من ُكّتاب النيب   ـ أيب سفيان بأّن معاوية بن ـ يا مسعري ـ ولتعلم

ومن ُكّتاب الوحي، فطعنك فيه، طعن يف رسول اهللا ويف كتاب اهللا، وكفى بذلك 
  خزيًا.

  بأّن العام الذي بويع له باخلالفة، يسمى بعام اجلماعة. ـ أيًضا ـ واعلم
ِّ و  بارتكاب اجلرائم فأعّد له جوابًا حني يقف لك خصًما بني  امك له أّما ا

عذر أقبح من  ـ أيًضا ـ ، فهذا> مل أكّفرهولكينِّ <يدي اهللا يوم القيامة، وقولك: 
  ذنب، إذ هو يف نظرك أفسق الفاسقني، وأضّل الضالني، فال حول وال قّوة إّال باهللا.

أنّه مل ميّجد اخلميين، ومع ذلك وصفه بأنّه : زعم املسعري بالوقفة الخامسة
فإذا مل يكن ذلك متجيًدا فما هو التمجيد إمام، وزعيم تارخيي عظيم، وعبقري، 

  !؟ إذن
ن يقتدى به، كما قال بأّن اإلمام ال يطلق إّال على مَ  ـ يا مسعري ـ أمل تعلم

َراِهيَم َكاَن أُ اهللا تعاىل عن إبراهيم عليه السالم:  مًَّة قَانًِتا ِهللا َحِنيًفا َوَلْم َيُك ِإنَّ ِإبـْ
                                   

  ).٣٤انظر الكالم حول احلديث يف سلسلة األحاديث الصحيحة، رقم ( )١(
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 ]. فإذا أطلق لفظ اإلمام بال تقييد١٢٠[سورة النحل، آية:  ِمَن الُمْشرِِكينَ 
اد منه، انصرف إىل يوّضح املر  ـ كإمام يف البدعة أو إمام ضاللة، أو إمام املشركني ـ

  .ّوالً أهذا املعىن احملمود، 
!! ؟!! ويف أّي شيء كان عظيًما؟اخلميين إماًماشيء كان  : ففي أيِّ ثانًياوأّما 

  !!؟شيء صار عبقريًّا ويف أيِّ 

أّما احلقيقة اليت يعرفها اجلميع، فهي أّنين عضو <مع قوله:  الوقفة السادسة:
ذه العضوية   .>يف حزب التحرير اإلسالمي منذ أكثر من عشرين عاًما، وأنا أفتخر 

هنيًئا لك هذا احلزب، وتلك العضوية : ال أملك إّال أن أقول للمسعري أقول
!! إذ قد استبدلت اهلدى بالضالل، والنور بالظلمات، واحلّق بالباطل، والدعوة !  فيه

  !!!  السلفية النقية، بالدعوة البدعية احلزبية، فهنيًئا لك مثّ هنيًئا لك
سه بأّن حزب التحرير حزب نشأ يف األردن، أسَّ  ـ يا مسعري ـ ولتعلم

العقائد  أنّ  )١(لنبهاين املتخرج يف جامعة األزهر، والذي من مبادئ حزبهالدين ا تقي
، كأخبار اآلحاد، ال تؤخذ إّال عن يقني، وأنّه حيّرم أخذ العقيدة بناًء على دليل ظينِّ 

م على أعضاء حزب التحرير االعتقاد بعذاب القرب، وظهور املسيح وهلذا حيرِّ 
  الدحال، ألّن أحاديثها ظنية...

أّن اإلسالم قد بىن العقيدة على العقل فيما يدركه، أو عن طريق <: ومنها
  .>مصادر ثابتة بالعقل، مثل القرآن واحلديث املتواتر

ضلة، أو امن دعوة إىل األخالق الف ؛أعمال وال يرى احلزب القيام بأيِّ 

                                   
)، ٢٩٤ ـ ٢٨١إىل مجاعة املسلمني حلسني جابر ( ظر تلك املبادئ وغريها يف الطريقان )١(

  ).١٤١ ـ ١٣٥سرة (واملوسوعة املي
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ة التعليمي والعلمي، يدل على ذلك قوله: الصالة والصيام، أو رفع مستوى األمَّ 
الدعوة اإلسالمية كتلة سياسية، وال جيوز ك جيب أن تكون الكتلة اليت حتمل لذل<

أن تكون روحية، وال كتلة أخالقية، وال كتلة علمية، وال كتلة تعليمية، وال شيًئا من 
ومن هنا كان حزب التحرير ذلك وال ما يشبهه، بل جيب أن تكون كتلة سياسية، 

  .>اخل حزبًا سياسيًّا يشتغل بالسياسة...
القول جبواز تقبيل املرأة األجنبية،  ؛ومن آراء حزب التحرير الفقهية

  ومصافحتها.
  ومن أقواله الشاّذة أيًضا: إباحته النظر إىل الصور العارية، وغري ذلك.

ومن آراء حزب التحرير السياسية جتويزه لغري املسلمني أن يكونوا يف جملس 
  .ىعضًوا يف جملس الشور  للمرأة أن تكون ـ  اأيضً  ـ الشورى، وجتويزه

وآخًرا وليس أخريًا، أعتذر لك أخي القارئ عن نقلي تلك اآلراء الباطلة 
مدى ضالل الساقطة، واملنحرفة عقائديًّا وسلوكيًّا وأخالقيًّا، ولكن حىت تعلم 
وأنا أفتخر <واحنراف حزب التحرير وأهله، ومع ذلك الضالل كّله، يقول املسعري: 

وف أظّل وفيًّا ملبادئ هذا احلزب اإلسالمي العظيم حىت ألقى ذه العضوية..، وس
  .>ل تبديًال..وجّل، دون أن أبدِّ  اهللا عزّ 

ن أّسس قواعد هذا احلزب يف جزيرة ل مَ كما أّنين أفتخر بأّين أوَّ <: وأّما قوله
  .>العرب..

عما أنت عليه من الضالل واالحنراف  ـ يا مسعري ـ : بادر بالتوبةأقول
ن تبعك إىل أفسدت، من قبل أن يأتيك األجل، وإّال فإّن عليك إمث مَ  وأصلح ما

َوَمْن َسنَّ ِفي اِإلْسَالِم ُسنًَّة َسيَِّئًة، َكاَن َلُه <: يوم القيامة، كما قال املصطفى 
ُقَص ِمْن َأْوزَارِِهْم َشيْ  رواه  >ءٌ ِوْزرَُها َوِوْزُر َمْن َعِمَل ِبَها َمْن بـَْعَدُه ِمْن َغْيِر َأْن يـَنـْ
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  ).٢/٧٠٥مسلم (
بأّن هذه اجلزيرة العربية بعد أن طّهرها اهللا من الشرك  ـ يا مسعري  ـ واعلم

الوهاب ومؤازرة   عبد واألوثان والبدع بفضله أّوًال، ّمث بفضل دعوة الشيخ حمّمد بن
واستمرار ذلك الوضع إىل يومنا هذا،  ـ رحم اهللا اجلميع ـ سعود  اإلمام حمّمد بن

ى حتتاج من اجلميع الشكر والعمل على حفظها ورعايتها، وما أرى نعمة كرب 
إحداثك يف هذه اجلزيرة وإحداث زعماء اجلماعات اإلسالمية املنحرفة إّال وهو 

ن أحدث فيها عبادة األوثان، حيي فيها، إذ هو أّول مَ  شبيه بإحداث عمرو بن
ك أول مَ وأنت ومَ  طانية، فإىل اهللا ن أحدث فيها البدع والتحزّبات الشين شا
  املشتكى.

 أخي القارئ، بعد ذلك كّله أوّد أن ألفت انتباهك إىل أّن هؤالء قد أنشأوا

حقوق شرعية حفظوا، وأي ظلم  جلنة للدفاع عن احلقوق الشرعية، فأيُّ  ـ  بزعمهم ـ
وعدوان دفعوا، حيث مل يسلم من طعنهم األموات، الذين ال حول هلم وال قّوة، ومل 

  .ـ  أيًضا ـ هم األحياءيسلم من طعن
حيث وصفوه بأنّه مغتصب للخالفة، بل  فلم يسلم من طعنهم معاوية 

قد طعنوه فيمن عاصره من الصحابة والتابعني، حيث مل يقوموا برفع ذلك الظلم 
  والغصب، ومل يأمروا باملعروف وينهوا عن املنكر.

ماء عصره الذين الوهاب ودعوته وعل عبد يف الشيخ حمّمد بن ـ أيًضا ـ وطعنوا
  تابعوه.

  وطعنوا يف والة أمر املسلمني الذين ناصروا ذلك اإلمام ودعوته.
 ـ  بزعمهم ـ يف علماء املسلمني يف هذا البلد حيث اتبعوا ـ أيًضا ـ وطعنوا

  شيًخا قد أصابه اخلرف والسفه والضعف التاّم.
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ا وصفت  ؛والغريب العجيب من أمر تلك اللجنة وناطقها الرمسي ّ اخلميين أ
بأنّه  سفيان  أيب بأنّه إمام، وزعيم تارخيي عظيم وعبقري، ووصفت معاوية بن

غاصب وسيلقى جزاءه من اهللا يوم القيامة على ما ارتكبه من جرائم، ومل تصف 
ا نسب إليه، واخلميين يداه ملّطختان بريء ِممَّ  اخلميين بذلك مع أّن معاوية 
  !!؟ بدماء األبرياء األتقياء األنقياء

  اللهّم اكفنا شّر هذه اللجنة وناطقها مبا شئت.
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Ý–Ï@ @
ÙÛˆÛ@áèmbjîmŠmë@´îjİÔÛa@xëŠ@åìß  

عن موطن خروجهم،  ـ أخي الكرمي ـ وبعد ذلك كّله، قد تتساءل أو تسأل
م لذلك   ؟ وما ترتيبا

مع شرح كالمه  فسأجعل محّمد العبدة يجيبك على ذلك خطوة خطوة،
قوم ومواقفهم، مع تدخل مين بالشرح والتعليق والربط بني وأقواله بأقوال هؤالء ال
  تلك األقوال، فاستمع:

متهيد: سبقت <): ١٧(ص  >حركة النفس الزكية<قال العبدة في كتابه 
المفروض حسن حركات قامت يف املدينة ويف الكوفة،  اهللا بن  عبد  حركة حمّمد بن

 ؟ ابقة، كيف قامتفيمن يقوم بحركة قوية أن يدرس ويحلل من الحركات الس
ة ، خاصّ ويحاول أن يتجّنب أخطاءها ويستفيد من إيجابياتها ؟ ولماذا فشلت

ا مجاعة  من أهل البيت، ومن الفرع احلسيين، وأّن حركتني من احلركات السابقة قام 
ايتهما مأساة مروعة  علي، على يزيد بن حيث خرج احلسني بن معاوية، وكانت 

، امللك  عبد  احلسني على هشام بن علي بن ام زيد بنالبيت واملسلمني، وق  آلل
  .ـ أيًضا ـ وفشل

وال شّك أّن آثار هاتني احلركتني كانت ماثلة أمام النفس الزكية وأخيه إبراهيم 
لذا  ؟ وملاذا فشلت ؟ وسنستعرض باختصار هذه احلركات، ملاذا قامت ووالديهما،



^âçÊ†Â^Ê<íßjËÖ]<êâ<íéfŞÏÖ] MQP  

مون كّلهم بعدئٍذ وهل استفاد المسل ؟ هل استفاد النفس الزكية منها
  ها .>؟  منها

ا حركة فاشلة، بل سأذكر اخلطّة أقول : لن أذكر هنا حركة النفس الزكية لكو
كما ذكرها العبدة، ّمث أعود ملناقشة ما ت إىل جناحهم  اليت سار عليه العباسيون فأدّ 

  فيها.
...تدّل خطة العباسيني على ذكاء وخربة باألمور <): ٤٧، ٤٥(قال يف ص 

س العباسية فقد اختار مؤسِّ ية واالجتماعية، ومعرفة عميقة بنفسية الناس، السياس
عباس الزمان والمكان واألشخاص، أّما المكان،   اهللا بن عبد علي بن محّمد بن

، وهذا عدا عن >مادة خام<فأهل خراسان بتعبري اليوم  فهو إقليم خراسان...
، سب وهو ضعف الدولةواختار الزمان المنا >دمشق< بعدها عن مركز الدولة

امللك، حيث تتابعت األحداث بعد هشام   عبد العزيز وهشام بن عبد بعد عمر بن
ا زاد من بانقسام بني البيت األموي، وظهرت البدع الكالمية يف أواخر أيامهم، ِممَّ 
حركة  ـ نقمة علماء أهل السّنة، وكان الطالبيون قد خرجوا على الدولة زمن هشام

ا أرهق مَّ مِ جعفر،   بنااهللا  عبد معاوية بن اهللا بن ذلك حركة عبدوك ـ علي زيد بن
  .الدولة األموية، فجاء العباسيون ليقطفوا الثمرة

وأّما من ناحية التخطيط، فقد جعل بينه وبين خراسان قاعدة في الوسط، 
وهي الكوفة، وأهلها وإن كانوا شيعة، فالدعوة العباسية رفعت شعارًا عامًّا، 

عار هو: أّن املبايعة ش، هذا اللشيعة، ويرضى عنه أهل السّنة تقريًباترضى عنه ا
، بدون تعيني اسم، وال تعيني هل هو من البيت العباسي، أم حمّمد   للرضا من آل
شعارًا واضًحا جادًّا من ناحية الفكر كما أّن العباسيين لم يرفعوا  ؟  من الطالبيني
  .والعقيدة
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للهجرة تقريًبا، وكان الدعاة جيتمعون سنويًّا  ٩٩وبدأت الدعوة العباسية سنة 
علي العباسي، الذي استقّر يف قرية صغرية مغمورة، يف األردن   باملؤّسس حمّمد بن

ببعض  ـ أحيانًا ـ، ومع علم الدولة األموية >احلميمة<من بالد الشام، امسها 
ار أمري سي حترّكات العباسيني، ولكّنها مل تشعر خبطرهم الكامل، إّال نصر بن

فأرسل إىل اخلليفة يف دمشق حيّذره وينذره، ولكن  ؛ر باخلطر الداهمخراسان فقد شع
  بدون جدوى.

وبعد اثنتني وثالثني سنة كان اجليش العباسي يزحف من املشرق وال يقف 
ر الزاب يف معركة فاصلة.   أمامه شيء، وانتهت الدولة األموية عند 

الب من الخروج السريع المفاجئ ط أبي علي بن فأين ما كان يفعله آل
حيث كان التنظيم هرميًّا، القائد  ؟  بدون إعداد وال تخطيط، من فعل العباسيين

  ؟ ، واثنا عشر نقيًبا في الكوفة، وكّل نقيب عنده سبعون داعية>الحميمة<في 
إّن بني العباس لم يعتمدوا على حّب الناس لهم كما يعتمد الطالبيون، بل  

  ها .>ستخدمون قدرات اآلخرين بأساليب ماهرةكانوا واقعيين ي
تدّل خطة العباسيني على ذكاء <إىل قوله:  ـ  أخي القارئ الكرمي ـ أمل تر

 ؛وخربة باألمور السياسية، ومعرفة عميقة بنفسية الناس... وأّما من ناحية التخطيط
علي  بينه وبني خراسان قاعدة يف الوسط...فأين ما كان يفعله آلفقد جعل 

طالب من اخلروج السريع املفاجئ، بدون إعداد وال ختطيط، من فعل  أيب بن
، واثنا عشر نقيًبا يف >احلميمة<العباسيني، حيث كان التنظيم هرميًّا القائد يف 

  ها .>؟ الكوفة، وكّل نقيب عنده سبعون داعية
إّن هذا يدّل على أّن هؤالء كأولئك يف التنظيم والتخطيط، بل هؤالء أدّق 

  .وأخفى
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ولذا فارجع إىل مبحث التنظيم، حىت تعيد الذاكرة ما قرأته سابًقا، ّمث قارنه 
للهجرة تقريًبا... وبعد  ٩٩بدأت الدعوة العباسية سنة<وتفّكر يف قوله:  ذا.

اثنتني وثالثني سنة كان اجليش العباسي يزحف من املشرق وال يقف أمامه شيء 
ر الزاب يف   .>معركة فاصلة وانتهت الدولة األموية عند 

، حيث >من هنا... وهناك< مقارنًا بينه وبين ما قاله العودة في شريطه
أرجو أن ال تغّرك هذه اجلموع مهما كثرت أشباحها، <جاء فيه قول قائل له: 

ا، وتوالت رسائلها، ولنا يف   >عباس مدين<و >حسن البنا<وتواصلت اتصاال
  أقرب مثال وأوضحه.

ك تضع على حّرك قدمك أو تضعها تأّكد من أنَّ أيّها الشيخ: قبل أن ت
كني وكم يتملَّ  حرك خلفها أقدام.أرض متماسكة، واعلم أّن هذه القدم تُ 

لت مصير هذه الصحوة، عندما تكون الخطوات غير ما تخيَّ الخوف كلَّ 
  !!!  >محسوبة، نريد بطًئا، ولكن أكيد المفعول

): عن شيخه ١٦٢(ص  >وقفات تربوية< وبما نقله الجليل في كتابه:
وما أحسن ما كتبه األستاذ حمّمد قطب يف كتابه القيم <قطب، حيث قال:   حمّمد

ن يستطول طريقها، ويريد قطف ية الرتبية، والرّد على مَ حول أمهِّ  >واقعنا املعاصر<
 دون أّما الذين يسألون إىل مىت نظّل نريبِّ <): ٤٨٦(الثمرة قبل استكماهلا، فقال ص 

ال نستطيع أن نعطيهم موعًدا حمّدًدا، فنقول هلم: عشر سنني من اآلن، ف ؟  أن (نعمل)
ا نستطيع أو عشرين سنة من اآلن، فهذا رجم بالغيب ال يعتمد على دليل واضح، وإمنَّ 

  .>ي حتى تتكون القاعدة المطلوبة بالحجم المعقول...نظّل نربِّ أن نقول هلم: 
اها بين يديه، قبل إلقاء وبما قاله مادُح سلماَن في القصيدة التي ألق

  :حيث قال الشاعر، >حقيقة التطرف<سلمان محاضرته التي بعنوان: 
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ا رجالــك يــا ســلمان فــامض بنــاإنَّــ
إنّــا رجالــك مهمــا قــال حاســدكم

ا رجالــــــــك لــــــــو قــــــــالوا زبانيــــــــةإنَّــــــــ
هــــذي جمالســــهم غرقــــى خبمرمهــــو

ا لنــــا خطنــــا منشــــي عليــــه كمــــاإنَّــــ
متطرفـــــــــــــــون نعـــــــــــــــم هللا خالقنـــــــــــــــا

ــــــــديإنَّــــــــ ــــــــاا اهت ــــــــور اهللا خالقن نا بن
  

ـــــــت القـــــــدوة املثـــــــل   أىنَّ أردت فأن
ا رجالـــك لـــو ســـبوا ولـــو عـــذلواإنَّـــ

معتــــدل أو ذاك منحــــرف أو ذاك
هـــــذي منـــــابرهم فليعتـــــل الســـــفل
للكـــافرين صـــنوف الزيـــغ والســـبل

ولية بــــــــــاهللا تتصــــــــــلـذا أصـــــــــــوكــــــــــ
فكيـــــف يصـــــرفنا عـــــن نـــــوره هبـــــل

  

فالدعوة العباسية رفعت عة الكوفة وأهلها وإن كانوا شي<وافهم جّيًدا قوله: 
، وهذا الشعار هو: شعارًا عامًّا ترضى عنه الشيعة ويرضى عنه أهل السنة تقريًبا

، بدون تعيني اسم، وال تعيني هل هو من البيت  حمّمد أّن املبايعة للرضا من آل
ا، من العباسي أم من الطالبيني... كما  أّن العباسيين لم يرفعوا شعارًا واضًحا جدًّ

  .>حية الفكر والعقيدةنا
أهل <حّق التطبيق، مطلقني على أنفسهم قون هذا املنهج فهاهم يطبِّ 

ذا اإلطالق، ألّن مصطلح ، وال يتكلَّ >السّنة  لفظ جممل، >أهل السّنة<مون إّال 
راد به ما عدا الرافضة، فيدخل يف هذا اإلطالق مجيع الفرق ييطلق و  ـ أحيانًا ـ

المية خال الرافضة، ويطلق إطالقًا آخر وال يراد به إالّ واجلماعات اإلسوالطوائف 
ذا اإلطالق مجيع الفرق الضالة.   أهل السّنة احملضة، فتخرج 

جممًال، أطلقوه ليقف منه السلفيون  >أهل السّنة<ا كان هذا اللفظ فلمَّ 
املتكّلم به من بين جلدتنا،  د، وعلى أقّل تقدير موقف احملايد، ألنَّ موقف املؤيِّ 

م يقفون ذلك املوقف، وأّما املخالف كاألشعرية،  فيجعلهم ُحسن ظّنهم 
ّ  ـ  أيًضا ـ واملاتريدية، واجلماعات اإلسالمية، فيقفون منه  م همكموقف السلفية، أل
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، وال جيدون يف الوقت >أهل السّنة واجلماعة<يطلقون على أنفسهم  ـ أيًضا ـ
ا عدائيًّا، بل جيدون منهم الثناء واإلطراء نفسه من أولئك الدعاة واملتكّلمني به موقفً 

واملدح، وغض الطرف عن أخطائهم العقدية، واملناداة مببدأ العدل واإلنصاف 
  فوقفوا منهم بسبب ذلك، ذلك املوقف. ؛جتاههم

وقف اجلميع منهم لولو أّن هؤالء أفصحوا عن منهجهم صراحة بال إمجال، 
م حينئذ قِ  ؛ـ كما يزعمون  ـ الفةهلم إقامة اخل موقًفا واضًحا، ومل يتمّ   ة، فال يتمّ لّ أل

  هلم ذلك إالّ باإلمجال والتعميم.
 >صفة الغرباء<هذا هو منهجهم، قام سلمان في كتابه ا كان مَّ ولَ 

ى له جمع الجميع في بالتفريق بين الفرقة الناجية والفرقة المنصورة، ليتسنَّ 
جميع الفرق والجماعات على  >الفرقة الناجية<جماعته الجديدة، فأطلق 

على الصفوة من تلك، كاإليمان مع  >الطائفة المنصورة<اإلسالمية، وأطلق 
ه ال يشّك في ألنَّ  ؛ـ بزعمه ـ اإلسالم، وهو بهذا العرض قد كسب الجميع
ه قد أدخلهم في الفرقة الناجية، رضى الفرق والجماعات اإلسالمية عنه به، ألنّ 

ة الُخلَّص، فقال لآلمر منهم بالمعروف، ل السنّ ا أهوهذا ما يصبون إليه. وأمّ 
ن وافقهم في ذلك من والناهي منهم عن المنكر، والمجاهد في سبيل اهللا، ومَ 

ن ، ومَ >الطائفة المنصورة<الِفرق الضالة والجماعات اإلسالمية: أنتم من 
  د.له بذلك ما يري فتمَّ  ـ ال الِفَرق الهالكة ـ >الفرقة الناجية<س، فهو من تقاع

  !!!  ولهذا فإّن التفريق: سياسي حركي، منهجي، ال علمي، فتنّبه
 ّ م منادون بذلك االسم العام، أو اجململ فما عليك وأّما إذا أردت أن تعلم أ
رسائل ودراسات يف منهج <رهم، دار الوطن: اإّال أن تلقي نظرة على سلسلة د

  .>أهل السّنة
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منهج <للمصري، و >قة الكربىأهل السّنة واجلماعة معامل االنطال<وكتاب 
للصيين، واملقاالت اليت تنشر  >أهل السّنة واجلماعة يف النقد واحلكم على اآلخرين

  .>السّنة<تهم ، وجملّ >البيان<تهم يف جملّ 
س الدعوة العباسية حمّمد ...فقد اختار مؤسِّ <فهًما دقيًقا لقوله:  ـ  معي  ـ وافهم

وكان الدعاة جيتمعون سنويًّا <، وقوله: >شخاصعباس الزمان واملكان واأل  علي بن  بنا
  .>حيث كان التنظيم هرميًّا<، وقوله: >علي العباس  س حمّمد بنباملؤسِّ 

 سأطرح عليك فإينِّ  ـ إن شاء اهللا ـ ولكي تفهم الكالم السابق فهًما صحيحً 
 ثالثة أسئلة، ّمث أجيب عنها مبا أستطيعه من قرائن وأحوال، سائًال املويل التوفيق

  ا األسئلة، فهي:والسداد يف ذلك. أمَّ 
@áèuëŠ@æìØî@åíc@_  
@flßëéi@æìßìÔî@åíˆÛa@˜b‚‘þa@áç@å@_  
@ÙÛˆÛ@kbä½a@æbßŒÛa@ìç@bßë@_AA  

ZÞëþa@ÞaûÛbÏ جزيرة اإلسالم<جاب عنه سلمان العودة في رسالته أ< 
، واختار هو اخلالق، وهو املختار، خلق البشر ـ وجلّ  عزّ  ـ إّن اهللا<حيث قال: 

 ممنهوخلق املالئكة، واصطفى  ـ عليهم الصالة والسالم ـ منهم الرسل واألنبياء،
ر منها بقاًعا أفضلهم: جربيل، وميكائيل، وإسرافيل، وخلق البالد واألرضني، واختا

واصطفاها  ـ وجلّ  عزّ   ـ اختارها اهللاهناك أماكن  ..هي أفضلها وأطهرها
ا فلنقف   ا ورد يف فضائلها:، وطرف ممِّ على شيء منها واختّصها، وهي كثيرة جدًّ

  : لقد اختار اهللا تعاىل مكة واحلرم من حوهلا...مكة والحرم ـأ 
  .المدينة المنورة ـب 
فاة بالد احلجاز يف إّن من األماكن الفاضلة املصط :أرض الحجاز  ـ ج
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إّن <عمر الذي رواه مسلم:   يف حديث ابن اجلملة، حىت لقد قال فيها النيب 
اإلسالم بدأ غريًبا، وسيعود غريًبا كما بدأ، وهو يأرز بني املسجدين، كما تأرز احلية 

  . أي بني مسجدي مكة واملدينة.>يف جحرها
  إذن، فالدين جيتمع ويرجع إىل بالد احلجاز، إىل مكة واملدينة وما بينهما.

: من األماكن الفاضلة: اليمن، وهي جزء من جزيرة العرب، وقد اليمن  ـ د
ويف  .>...اإلميان ميان، واحلكمة ميانية...<رد يف فضلها عّدة أحاديث منها: و 

  .>الفقه ميان، واحلكمة ميانية<رواية 
واليمن يشمل مواقع عديدة، فحىت أهل املدينة هم يف األصل من اليمن، 
وكذلك ما تيامن عن الكعبة، فيعّد من اليمن، وليس اليمن مقصوًرا على البقعة 

، وإن كانت هذه الرقعة اجلغرافية داخلة فيه >اليمن< بيت تسمى اليوم اجلغرافية ال
  دون شّك.

يف أحاديث عدة، وتلك  >جزيرة اإلسالم<جاء ذكر اجلزيرة العربية 
  األحاديث على نوعني:

  النوع األول:
 >عاصمة اإلسالم<حكم لهذه الجزيرة  نصوص صريحة أّن النبي 

ه ال جيتمع فيها دينان، وال وهو: أنّ  ،بحكم خاصٍّ  عن كّل بالد الدنيا،ها تتمّيز بأنّ 
يساكن اإلسالم فيها ملة أخرى، ال يهودية، وال نصرانية، وال جموسية، وال وثنية، وال 

  غريها...
 ـ  تعاىل ـ ، وألّن اهللاها المنطلق األول واألخير لإلسالموما ذلك إّال أنّ 

ا ُأو َوالَِّذيَن تـَبَـوَّ وجّل:  عزّ  ، كما قال اهللا>الدار<كتب أن تكون يف هذه اجلزيرة 
ْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوَال َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِهْم  اَر َواِإليَماَن ِمن قـَ الدَّ
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  ].٩[سورة احلشر، اآلية:  َحاَجًة ِممًّا ُأوُتوا
ان، فهي دار اإلميان، وبالده، وأرضه اليت يأوي إليها أهل اإلميان من كّل مك

  ويف كّل زمان.
  ت هذا الموقع:اميز 

هذه الجزيرة التي اختارها اهللا لتكون دار اإلسالم، ومأوى المؤمنين، 
  تتمّتع بعّدة ميزات، ال تجتمع في غيرها من البالد، منها:

سرنا يف البسيطة  ـ حنن املسلمني ـ ، فكأنّناها وسط في األرض كّلهاأنَّ  ـ
نا، وقلنا: هذا هو موقعنا الذي اختاره اهللا لنا حىت إذا صرنا يف مركز األرض قعد

  .>جزيرة العرب<
ها ي، وجعل فوجّل أودع في تلك األرض كنوزًا وخيرات كثيرة أّن اهللا عزّ  ـ

  خزائن األرض.
ان من النفط، والنفط اليوم هو أعظم ثروة فإّن هذه اجلزيرة تقوم على خزَّ 

يستغين الناس اليوم يف الشرق أو  مادية تقوم عليها احلياة البشرية، فال ميكن أن
تهم، بشىت ألّن اقتصادهم، وصناعتهم، ووسائل مدنيِّ  ؛الثروةالغرب عن تلك 

  بنية على الثروة النفطية.مأنواعها، 
 ات اليت أودعها اهللا فيها ستكونتتمّكن من التحكم احلقيقي باخلري  إّن األّمة يوم

ا، هي القائمة على األمم، القادرة  ـ  بدون شكّ   ـ على قيادة البشرية، وتوجيه مسري
  غًدا لناظره قريب. ونشر دين اهللا يف أرجاء الدنيا من أقصاها إىل أقصاها، وإنَّ 

إّن اجلزيرة العربية بكّل هذه امليزات تستطيع أن تستغين عن الدنيا كّلها، 
ا ومشسها ا وخريا وجّوها، وموقعها.. عن كّل أمم  تستطيع أن تستغين بثروا

  رض.األ
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  كّال.. ال تستطيع. !؟ ولكن.. هل تستطيع أن تستغين عن هذه اجلزيرة
ا  ّ إّن هذه اجلزيرة متلك قبل كّل شيء أمًرا عظيًما من ذلك كّله، أال وهو أ

غ ذلك الدين توصل اهلداية إىل البشرية، أن حتمل هذا النور إىل العاملني كاّفة، أن تبلِّ 
إّال التيه، ني قاطبًة بنشره بني األمم، اليت ال متلك املسلم ـ تعاىل ـ الذي كّلف اهللاُ 

  والضياع، والضالل، والدمار، والبوار.
ّمث متلك من خزائن الدنيا ومفاتيح احلضارة واالقتصاد، ما ال ميلكه العامل كله 

  ها .>! من أقصاه إىل أقصاه
ب، هو: أنّه ا هي جزيرة العر أّن انطالقتهم إمنَّ  ـ  مع ما سبق  ـ ا يؤّكد أيًضاوممِّ 

م املسلمني  حينما قام اجلهاد األفغاين، وحتّرك كثري من الناس والدعاة لنصرة إخوا
، وبدأ الشباب >إّن اجلهاد فرض عني<هناك، حىت أّن بعض أولئك الدعاة قال: 

  ب من هذا البلد بالذهاب إىل اجلهاد األفغاين.الطيِّ 
شباب من هذا البلد إىل وحينما انزعج هؤالء من تلك الفتاوى ومن ذهاب ال

  هناك، أصدر سفر كتابًا يرّد فيه على القائلني بأّن اجلهاد فرض عني.
وأجاب سلمان العودة عن سؤال عن الذهاب إىل أفغانستان يف آخر شريطه: 

ال شّك أّن الذهاب إىل أفغانستان للتدريب <، قائًال: >أال إّن نصر اهللا قريب<
  !!! ب يف كّل وقتأمر طيِّ 

الذهاب للجهاد فال ينبغي أن يذهب اإلنسان إّال بإذن والده، فإن مل  وأّما
  ها .>!!!  له بذلك، فال يذهبيأذن 

ملناطق عّدة،   ـ حفظه اهللا ـ عثيمني بل سعى أولئك يف دعوة الشيخ ابن
كاملنطقة الشرقية، والغربية، وغريمها، إللقاء بعض احملاضرات، وما أن ينتهي الشيخ 

إّال وُيسأل عن حكم اجلهاد يف أفغانستان، هل هو فرض عني، من حماضرته تلك، 
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 ـ  حفظه اهللا ورعاه ـ الشيخ ه سيقول مبا يوافق رأيهم، لكنّ !! ألنّ ؟ أو فرض كفاية
كما يعتقد غريه من إخوانه العلماء ال سيما علماء هذا البلد، بأّن إلمام هذا البلد 

هاد ال يكون فرض عني إّال يف اجل<يف أعناقهم بيعة شرعية، فهو يقول يف جوابه: 
  حالة من إحدى احلاالت الثالث التالية:

ن استنفرهم اإلمام، واإلمام مل إذا استنفر اإلمام: وجب وتعّني اجلهاد على مَ 
  يستنفر، فال يكون فرض عني، بل فرض كفاية.

 عليه القتال، والذين هنا مل ن حضر ذلك تعنيَّ ان، فمَ والثانية: إذا التقى الصفّ 
  صل هلم هذا.حي

م من املسلمني دفع شّر ذلك املعتدي، وجب على  والثالثة: إذا مل يستطع جريا
  .>املسلمني، ومل حيصل ذلك، فلم يكن فرض عني ن بعدهم، وهكذا إىل أن يعمّ مَ 

 ّ ه فرض عني إّال حلاجة يف م مل يقولوا: إنّ خبالف أولئك السياسيني، فإ
لوقت واملال، واجلهد، وعّلمناهم، وربّيناهم، ا بذلنا انفوسهم، وهي: أنّنا إمنّ 

ا أن يذهبوا فيموتوا يف الستخدامهم يف الوقت املناسب، يف املكان املناسب، أمّ 
ألّن األفغان وبالدهم مل يكونوا من  ؟ جبال أفغانستان، فما فعلنا شيًئا يذكر. ملاذا

  اجلزرة العربية وأهلها.املصطفني، خبالف 
على بقعة من هذه البالد، أال  ـ ن يرّكزونوال يزالو   ـ د رّكزوابل إّن هؤالء القوم ق

  ، وما حوهلا، وذلك ألمور أّمهها:>اهَ بْـ أَ <  كوهي املناطق اجلنوبية من اململكة، 
أّن هذه املنطقة َجَبلية وعرة، ال تكاد تصل إليها السيارات، ال سيما إذا  ـ

  قطعت طرقها.
ها، ونزوهلا، وتسّلق جباهلا، وذلك من وأّن كثريًا منهم قد تدّرب على صعود ـ

، واليت خيضع >املكتبات< ب، وكذا ما يسمى >املراكز الصيفية<خالل رحالت 
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جّلها هلؤالء احلركيني، فإذا ذهبوا قاموا بتدريب هؤالء الشباب على احلراسات 
الليلية، واهلجوم على املعسكرات األخرى، وهي يف ظاهر أمرها ترفيه، ويف باطنه 

  العّدة لليوم الكريه. إعداد
وأّن كثريًا من الشباب الذين ذهبوا إىل اجلهاد األفغاين قد تدّرب على مثل  ـ

  تلك املناطق.
مات احلياة الكاملة فيها، فاألرض فيها آبار وأشجار وزروع، ولتوّفر مقوِّ  ـ

  واجلّو جّيد، ممطر غالًبا، خبالف غريها.
ريب السالح إليها   ـ   ن الداء.مَ كْ وهذا هو مَ  ـ  من اليمن ال سيما  ـولسهولة 

اليمنني، ووصفه لليمن وانظر إىل كالم سلمان العودة يف احلرب الدائرة بني 
الشمايل بأحسن األوصاف، بل وصفه بتطبيق اإلسالم صغريه وكبريه، قليله وكثريه، 

 ّ   م خوارج، حيث قال عنهم:ووصفه للجنوبيني بأ
لحمته وجنوب، بل كّله مين واحد،  ه ليس يف اليمن مشال...الواقع أنّ <

وسداه اإلسالم، وحاكمه الشريعة، وقدوته الرسول عليه الصالة والسالم، 
ومبدأه التحاكم إلى اهللا والرسول، وال يجوز ألحد أن ينفر أو ينفرد عن هذه 

وجّل، أو نظامه، أو سّنة  أو يتمّرد على شريعة اهللا عزّ  ها،ليالقاعدة، أو يخرج ع
ي أبناء اليمن كّله، وكّلهم فال فرق عندنا بين شمال ونحن نحيِّ .. رسوله 

وجنوب، وال بين قبيلة وأخرى.. فالعبرة عندنا بأولئك األبطال من أبناء اليمن 
وا إليه، عَ اهللا عليه، فاتقوا اهللا تعالى، ودَ شماله وجنوبه، الذين صدقوا ما عاهدوا 

لمعروف، ونهوا عن المنكر، ووالوا وتناصروا فيه، وتوّحدوا على كلمته، وأمروا با
ما تنال والية اهللا في اهللا، وعادوا في اهللا، وأخذوا في اهللا، وأعطوا في اهللا، وإنَّ 

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن  باإليمان، حتى قال اهللا: فهنيًئا لهم موعود رسول اهللا  ؛بذلك
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ُهْم ِبَقْوٍم ُيِحبـُّ َفَسْوَف يَْأِتي اُهللا  ـ في أزمنة الرّدة  ـ آَمُنوا َمن يـَْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنهِ 
َوُيِحبُّونَُه، أِذلٍَّة َعَلى الُمْؤِمِ◌نِيَن، َأِعزٍَّة َعَلى الَكاِفرِيَن، ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اِهللا 

  .َوَال َيَخاُفوَن َلْوَمَة الَِئمٍ 
  .>هُ َوُهْم َهَذا َوقـَْومُ <: ـ وأشار إىل أيب موسى األشعري ـ قال النيب 

فأهل اليمن هم الثابتون في زمن الرّدة، في غير موضع من تاريخ 
اإلسالم، ولعّل اهللا تعالى أن يجّدد في أهل زماننا هذا منهم، ومن غيرهم، ما 

  عرفه التاريخ وحفظه لهم.
على منطقة بعينها من اليمن، وهو حديث طريف ال ة حديث آخر ينّص وَمثَّ 

خيرج من عدن أبني اثنا عشر <قال:  ّن النيب أ بأس بإيراده، عن ابن عباس 
م اإلسالم، هم خري ما بيين وبينهم . واحلديث صّححه >ألًفا، ينصر اهللا تعاىل 

وفيه بشارة خاّصة ألهل تلك البالد، بأّن اهللا تعاىل سوف . غري واحد من أهل العلم
  ها .>وحوله وقّوته..يعّز أمر الدين، وينصر امللة، ويقيم احلّق، وجيمع الكلمة، بإذنه 

ïãbrÛa@ ÞaûÛa@ åÇ@laì¦a@ bČßcë@ìèÏ:  إّن الذين سيقومون بذلك اخلروج هم
ن هو من ن كان على منهجهم ممِّ أبناء أناس من أبناء اجلزيرة العربية خاّصة، ومَ 

م هم الذين اتصفوا بصفات َخلقية وُخُلقية تؤّهلهم للقيام بذلك، بل ألَّ  ؛خارجها
أسره، ألّن جزيرة العرب هي عاصمة اإلسالم واملسلمني، وأهلها هم لقيادة العامل ب

م، وهلذا مل يهتّم القطبيون باألفغان، والسودان، والصومال، واجلنسيا  تقاد
وإالّ لو كان ذلك   ـ  أيًضا ـ م مل يتصفوا بذلك، وبالدهم ليست كذلكاألخرى، ألَّ 

  السودان بعد حكم البشري هلا. كذلك، جلاهدوا مع األفغان بأنفسهم، وهلاجروا إىل

آنفة  ـ >جزيرة اإلسالم<، يف رسالته وإليك توضيح سلمان العودة لذلك
 ومن طريف ما تتحّدث عنه بعض النظريات ..<حيث يقول:  ـ الذكر
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أّن جزيرة العرب حبكم وجودها يف املنطقة املتوّسطة بني الشرق  الفسيولوجية:
، ولذلك فإّن أجسام أهلها تناسب جّوها، والغرب، فإّن جّوها معتدل نسيبًَّ◌ا

، فكأّن وتستطيع التكيف مع األجواء األخرى يف املناطق احلارّة، واملناطق الباردة
، وبالتايل صارت أجسامهم تتأقلم مع كّل هاأهلها قد هّيئوا لحكم الدنيا كلّ 

  األرجاء وكّل البيئات.
اردة، كأهل البالد يف املناطق الب ـ  مثالً  ـ وهذا خبالف الذين يعيشون

 ّ ّ األمريكية، فإ م إذا جاءوا م ال يستطيعون التكيف مع جّو هذه اجلزيرة، ولذلك فإ
هم، بل بعد فرتة ينتقل وجوههم، وتتغري مالحمو  مإليها فسرعان ما تتأثّر سحنا

  التأثري إىل أجهزة أجسامهم، فال يستطيعون البقاء فيها طويًال.
ّكنهم من غزو بالد الدنيا كّلها، لنشر دين يرة، متُ إذن، فهذه ميزة ألهل اجلز 

  اهللا يف أحنائها، فهم يستطيعون أن يعيشوا يف كّل األجواء يف البلدان املختلفة.

  فضل العرب وقبائلهم وبالؤهم في اإلسالم:
كان   ين لست من القوميني الذي يقّدمون العرب على كّل األجناس، سواءً إنّ 

، فإّن تلك القومية دين آخر ـ حاشا هللا ـ وًدا أو نصارىأولئك العرب مسلمني أو يه
 يف الوقت نفسه لست من الشعوبيني الذين ينتقصون ولكّين  غري دين اإلسالم.

م، ويفضِّ العرب، ويتَّ    لون عليهم شعوبًا أخرى.همو
ت أّن للعرب ثبِ  أريد أن أُ كّال.. لست من هؤالء وال من أولئك، ولكّين 

  ة، ويشهد له التاريخ.فضًال، تؤيّده األدل
الذي عليه أهل السّنة واجلماعة <. ـ رمحه اهللا ـ تيمية يقول شيخ اإلسالم ابن

اعتقاد أّن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عربانيهم، وسريانيهم، وروميهم، 
  .>وفارسيهم، وغريهم...
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أفضل من جنس العجم وقد يوجد يف  ـ  على سبيل اإلمجال ـ فجنس العرب
ا ثبت هذا الفضل للعرب على غريهم بسبب راًدا أفضل من العرب.. وإمنّ العجم أف

ا العرب ومن أبرز ذلك:   مزايا عديدة، وخصائص فريدة، خّص اهللا 
  املزية األوىل: اللغة... ـ ١
  املزية الثانية: احلفظ... ـ ٢
  املزية الثالثة: العقول. ـ ٣

ية منتجة، عقول كيف ة يف هذه البالد يتمّيزون بعقول علمفالعرب وخباصّ 
يصلون إىل ما يريدون، كيف خيطون الطريق لنصر دينهم، كيف جياهدون يف سبيل 

ّ  !!؟ اهللا عت كثريًا من ة صافية، مل تدمرها ضالالت الفلسفة، اليت ضيَّ ا عقول حيَّ إ
العقول األعجمية، ومل تستهلكها سفاهات الرتف والضياع واجلري خلف أمور ال 

  طائل حتتها.
  املزية الرابعة: الغرائز واألخالق. ـ ٤

ا غريهم، وهذا أمر ال يشّك فيه  إّن العرب يتمّيزون بأخالق وغرائز ال يتمّيز 
فهم أطوع للخير، وأقرب ن عايش العرب، وعايش غريهم من األمم والشعوب، مَ 

اهلية، فقد كان هلم ، حىت يف اجلللسخاء، والحلم، والشجاعة، والوفاء من غيرهم
اهلية طبيعة محيدة، وسجايا كرمية، لكّنها كاألرض الطيبة اليت مل ينزل عليها يف اجل

الغيث، فلّما جاء اإلسالم واعتنقه أبناء اجلزيرة كان كالغيث الذي نزل على أرض 
يج.   طيبة، فاهتّزت وربت وأنبتت من كّل زوٍج 

 لقد كانوا في جاهليتهم يبعدون عن الغطرسة واالزدراء، وكانوا يهيمون
 ، وال يستمرئون اخلسف، بأيِّ بالحرية، ويأبون الذّل واالستعباد، وال يقبلون الضيم

حال من األحوال، يف حني أّن الشعوب األخرى، كانت ال تأىب الضيم، وال تأنف 
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  من االستعباد...
ا العرب فال يعرفون في حياتهم التزلف والنفاق، وتحمل االستعباد، بل أمَّ 

ة، وعّزة النفس، واالعتدال في التعظيم، حتى كانوا لوا على حّب الحريبِ جُ 
  من تلبية مطالب بعض ساداتهم وملوكهم. ـ  أحيانًا  ـ يمتنعون

  :ثناء نبوي
على قبائل العرب، وبّني بالءها يف اإلسالم، فيما  ولقد أثىن رسول اهللا 

  مضى، وفيما يستقبل، وهو كثري يطول الكالم فيه، ولكن من ذلك:
النَّاُس تـََبٌع ِلُقَرْيٍش <، فقال: >قريش<الصالة والسالم على  أنّه أثىن عليه

  .>ِفي َهَذا الشَّْأِن، ُمْسِلُمُهْم تـََبٌع ِلُمْسِلِمِهْم، وََكاِفُرُهْم تـََبٌع ِلَكاِفرِِهمْ 
َأْسَلُم َساَلَمَها اهللاُ، َوَغَفاُر َغَفَر اهللاُ <، فقال: >ارغفَّ <و >أسلم<وأثىن على  ـ

  .>َلَها
َنُة، ومزينة، <ل عليه الصالة والسالم: وقا ـ قـَُرْيُش، َواألَْنَصاُر، َوُجَهيـْ

، لَْيَس َلُهْم َمْوًلى ُدوَن اِهللا َوَرُسوِلهِ    .>َوَأْسَلُم، َوَغَفاُر، َوَأْشَجُع، َمَواِليَّ
: ال أزال أحّب بين متيم، منذ ثالث مسعتهّن من رسول هريرة   وقال أبو ـ

  .>ُهْم َأَشدُّ ُأمَِّتي َعَلى الدََّجالِ <يقول:  اهللا، مسعت رسول اهللا 
م فقال النيب قال: وجاء قال:  >َهِذِه َصَدقَاُت قـَْوِمَنا<: ت صدقا

َأْعِتِقيَها فَِإنـََّها ِمْن َوَلِد <: وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال رسول اهللا 
  .>ِإْسَماِعيلَ 

هذه الجزيرة لتكون هي  كّل ما أسلفنا يدّل على أّن اهللا تعالى اختار
الالت جزيرة اإلسالم، وعاصمة الدين، وهذا أمر تؤّيده شواهد التاريخ، ودِ 
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  ها .>الواقع، واألخبار النبوية عن المستقبل
هل أدركت أخي الكرمي ما الذي كان العودة يريده حني إيراده هلذا الكالم 

  !!؟  احلقّ 

ČßcëZsÛbrÛa@ÞaûÛa@åÇ@laì¦a@b قطب،   جلواب عنه حمّمدفقد كفاين عن ا
)، حيث قال: ١٦٢(ص  >وقفات تربوية<فيما نقله عنه تلميذه اجلليل يف كتابه 

فال نستطيع أن نعطيهم  ؟ دون أن (نعمل)ا الذين يسألون إىل مىت نظّل نريبِّ أمَّ <
موعًدا حمّدًدا، فنقول هلم: عشر سنوات من اآلن، أو عشرين سنة من اآلن، فهذا 

ي نظّل نربِّ ا نستطيع أن نقول هلم: عتمد على دليل واضح، وإمنَّ رجم بالغيب، ال ي
  ها .>حتى تتكّون القاعدة المطلوبة بالحجم المعقول...

والسؤال هو: كيف يعرفون أن القاعدة المطلوبة قد تكونت بالحجم 
  ؟!!!.  المعقول

د وكان الدعاة جيتمعون سنويًّا باملؤسس حممَّ < والجواب ما قاله العبدة:
  ه.ا >علي العباسي... بنا

ه قد تكّونت هلم تلك القاعدة املطلوبة ومن األمور اليت يعرف هؤالء أنَّ 
املناسبات العاّمة اليت جيتمع فيها الناس، كاحلّج واالعتمار يف  باحلجم املعقول:

ة واملشاركة يف املراكز الصيفية واملكتبات رمضان، وحضور احملاضرات والندوات العامَّ 
  وغريها.

ؤالء، يتابع لم بأّن كّل فرد يف تلك املراكز الصيفية، أو املكتبات اخلاصَّ واع ة 
ا، لينتقي من تلك اجملموعة مَ  ن سيكون قياديًّا فيما بعد، وإليك متابعة شديدة جدًّ

بعض النماذج واليت هي مبثابة التقارير اليت تكتب عن أفراد املكتبة، علًما بأّن هذه 
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ية. [انظر ألسواق، ويف مكتبات القرطاسية، فهي علنية سرِّ النماذج تباع علًنا يف ا
  النموذجني التاليني يف الصفحتني التاليتني].
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فإّن معرفته  ؛واعلم بأنّه حني متأل هذه األوراق من قبل الشخص املباشر هلم
مبصري تلك األوراق تنقطع من حني رفعها ملسؤوله املباشر، فال يدري عنها شيًئا، وال 

خذون ن هم الذين يتَّ !! ومَ ؟ وأنا بدوري أتساءل إىل أين تذهب ري أين تذهب.يد
  !!؟ قرار االنتقاء من أولئك املنتظمني بتلك املكتبة

طرق أخرى ملعرفة حجم تلك القاعدة عن طريق احملاضرات  ـ أيًضا  ـ وهناك
ن مَ اجلواب الصحيح لِ <وكمشروع سفر لرتمجة  >الدش<كاحلديث عن ة،  العامَّ 

لشيخ اإلسالم، وكمشروع سلمان الذي أقامه يف القصيم،  >ّدل دين املسيحب
  .>السّنة<باسم: 

ZáèuëŠ@oÓë  
ون تلك وأّما ساعة صفرهم فأظّنها كانت يف أزمة اخلليج، حيث كانوا يعدُّ 

اللحظة حلظة انطالقهم، فلّما جاءت األمور يف أزمة اخلليج على غري ما كانوا 
َّ إىل السرِّ  يتوّقعون أرادوا العودة م مل يستطيعوا ذلك، ألّن األمر قد خرج من ية، إّال أ

  أيديهم.
ألقى ناصر العمر يف الرياض  ـ تقريًبا ـقبل احتالل الكويت بشهرين   ـ ١

  ، فجعلنا كاألندلس.>أسباب سقوط األندلس<حماضرة بعنوان: 
از وبعد وقع االحتالل مباشرة، وبعد إفتاء هيئة كبار العلماء جبو   ـ ٢

فستذكرون ما <االستعانة باملشركني، انربى سفر يف الرّد عليهم يف شريطه املعروف: 
، بّني فيه أّن >كيسنجروعد  < بكتابًا أمساه  ـ   فيما بعد ـ ، الذي أصبح>أقول لكم

ومعلوم أّن الدولة احملتلة يسقط  هذه احلادثة حادثة مفتعلة الحتالل هذه البالد.
ا قد ذلك أنَّ  وجودها احلقيقي، فينتج من ه ال مسع وال طاعة يف أعناقهم هلا لكو

  سقطت، فوجب الدفاع، ومحل السالح، واجلهاد.
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ا من جهة أمَّ  ..<): ١٢٨ ـ ١٢٧(يدّلك على ذلك قوله للهيئة يف ص 
ا، وعلينا معرفته ومدارسته، واخلروج مبا يربئ الذمَّ  ة، الواقع فاملناط خمتلف جدًّ

  ها .>ا...اب اهللا عنَّ ويسقط املؤاخذة، ويدفع عذ
، فاحلكم >احتالل<عند سفر ، ومناطه >االستعانة<فمناطه عند اهليئة 
  عندهم: اجلواز، وسفر احلكم عنده: التحرمي.إذن خمتلف، فاهليئة احلكم 

إىل قوله يف التفرقة بني احلكمني، وأّن اهليئة يف واد وهو يف واٍد  ـ أيًضا ـ وانظر
نستطيع الوصول <): ١٣٤ ـ ١٣١(ص  >سنجروعد كي<آخر، قوله يف كتاب 

ا الذمّ    ة إن شاء اهللا:إىل احلقيقة اليت تربأ 
هل من االستعانة أن يكون املستعان به جيوًشا غفرية، ورايات كثرية،   ـ ١

 الفرصة القتحام املنطقة من سنني، ويصبح عددهم لدول عظمى طامعة، تتحنيَّ 
  !؟ ة واآللة فال نسبة بني الفريقنيعدَّ ا المثانية أضعاف اجليش املستعني، أمَّ 

، وهو >بوش<الفة، حهل من االستعانة أن يصبح زعيم اجليوش املت  ـ ٢
 صاحب األمر والنهي يف القضية، سلًما أو حربًا إن شاء، وإن رفض التنازل مطلًقا

ا وبه، وكذا غريه من حكام املنطقة ورمبَّ  ـ الصباح آل ـ مع رضى صاحب القضية ـ
  ؟لح مطلًقا مع صدامقبل الص
  ؟ كيف نوافق بني تقييد الضرورة زمانًا ومكانًا، وكمًّا، وكيًفا، وبني الواقع  ـ ٣

فمن جهة الزمن: ال حتديد هلم وال حيّده األيام، والناس يعلمون أّن األمريكان 
يستأجرون اجملموعات السكنية وغريها بعقود طويلة، هذا مع قوهلم إّن احلرب قد 

  تنشب.
  ؟ ة املكان: هل تركوا مطارًا أو قاعدة عسكرية مل يـَْنزلوهاومن جه

 َّ م كّل يوم يف ازدياد ألوًفا مؤّلفة، ومن جهة الكّم: يسمع الناس كلهم أ
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  ؟  )٤٠٠٠٠٠األمريكان وحدهم سيزيدون عن (
الكيف: هم أصحاب القضية، وبيدهم زمام املوقف، فال يقال ومن جهة 

يستعينوا باجليوش العربية، ولو يف بعض األمور أم  ال ندري أيقبلون أن ؟ هلم: كيف
  ؟ ال

هل من االستعانة أن يكون اجلندي املسلم شبه أعزل، واجلندي الكافر  ـ ٤
املستعان به مدّجًجا بأحدث األسلحة، من رأسه إىل أمخص قدميه، وحتسب 

  ؟ ما دخل أو خرجالرصاصات على املسلم كلّ 
ا خّطط له األمريكان منذ عشر سنوات، هل من االستعانة: أن يتحّقق م  ـ ٥

ات السعودية واألمريكية قيادة مشرتكة، ونظام اتصال موّحد، وهو أن يكون للقوَّ 
ما شخصية معنوية واحدة ّ   ؟ ونظام إنذار مبّكر موّحد، حبيث أصبحتا وكأ

ا بعمل املتاريس،   ـ ٦ هل من االستعانة: أن تقوم اجليوش املستعان 
املنشئات البرتولية، وشبهها، ويبنون قواعد عسكرية داخل والستحكامات على 

  ؟  نا من البلد إالّ هيوال يهمُّ  ؟  ا حنرسها من أهلهااملدن، ولسان حاهلم يقول: إمنَّ 
كفرنسا  ـ حت به بعض دول احللفاء الكربىهل من االستعانة: ما صرَّ  ـ ٧
َّ  ـ وروسيا الدويل، أي: دون النظر  ا لن تدخل احلرب إّال مبوافقة جملس األمنمن أ

  ؟  إىل رغبة دول املنطقة ورأيها
هل من االستعانة: أن يصرّح املستعان به بأّن مهّمته هي تغيري البلد  ـ ٨

اديًّا، لتصبح حياته على النمط الغريب سياسيًّا، واجتماعيًّا، واقتص ؛املسلم املستعني
، واقرأوا صحفها  >أمريكاصوت <وامسعوا إن شئتم إذاعة  .وخاصة ما يتعّلق باملرأة

  ؟ كّل يوم تقريًبا
هل من االستعانة: أن تأيت إىل بالدنا جيوش مل نطلب حنن جميئها   ـ ٩



]^âçÊ†Â^Ê<íßjËÖ]<êâ<íéfŞÏÖ MSR  

ا،  نبها أمريكا، والدولة اليت ؤ كا، حىت إّن الدولة اليت تتلكأ تا طلبتها أمريوإمنَّ وعو
  ؟ تريد سحب جيوشها أو تبديلها تستأذن أمريكا

ا يف هل من االستعانة: أ ـ ١٠ ن يكون من أغراض نزول القوات املستعان 
أرض اإلسالم محاية أمن اليهود، كما صرّح بذلك زعماء أمريكا، وللعلم نقول: إّن 

  !! يهودي ـ نورمان شوارسكوف  ـ القائد العام جليوش التحالف
ا كلَّ  ـ ١١ يوم  هل من االستعانة: أن تطالعنا صحافة الدول املستعان 

ا، وعلمائها، بانتقاص هذه ال بالد، وحتقريها، والسخرية من دينها، وشعو
ذه الكثرة من قبل، ومن ذلك ما نشرت التامي يف  وحكامها، وهو ما مل تكن تفعله 

٣  َّ قوا شعاًرا على أحد اخلطوط السعودية يف أمريكا، م علَّ سبتمرب املاضي، من أ
  ؟ >خذوا برتوهلم واضربوا أدبارهم<يقول: 

ل أن يكون موقفنا أمام صدام أضعف من موقف إخواننا اجملاهدين عقَ يُ أَ  ـ ١٢
األفغان أمام الروس، وحنن أثرى بلد يف العامل، وشعبنا معدن الشجاعة يف الدنيا، 

ا الروس ر يف ذلك، أمَّ ه مل يفكِّ هذا وصدام مل يهامجنا، بل هو يرّدد أنَّ  ؟وأرضنا قارة
 مة دوليًّا بكّل أنواعهاا بأسلحة الدمار احملرَّ ها بالفعل، وحاربو فقد ملكوا البالد كلَّ 

  ؟ وكان مصريهم ما يعلمه العامل كّله ـ ما عدا النووي منها ـ
لقد استطاع اجملرم صدام بناء أسوار هائلة من الرمال، واحلواجز،  ـ ١٣

واأللغام، جتعل اخرتاق الدبابات األمريكية املتطورة صعًبا للغاية، أكان يعجزنا أن 
  ق جيشنا فيه.فأستطيع اجلزم بتفوُّ  سالح اجلوّ  اأمّ  ؟ ثلها لنصّد دبابتهنفعل م

أمل تستسلم عشرات الدبابات العراقية للمملكة، ولو ال احلواجز لتدّفق  ـ ١٤
ا صادقني مع اهللا، معادين ألعداء اهللا، فاضحني حلزب البعث، فلو كنَّ  ؟ املزيد

ا كان دخوهلم مَ وا لنا، ولَ عانونه، الطمأنُّ مواسني إلخواننا املسلمني يف العراق، فيما ي
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إىل فاحتني للعراق، ا حولناهم حدودنا، لو أمر به صدام إّال استسالًما لنا، بل رمبَّ 
  ؟ رين له من الكفر البعثيحمرِّ 

وأخريًا نسأل: أليس وقوع ما حّذر منه الناصحون، وأخرب به  ـ ١٥
فلماذا ال  ؟ الرائد ال يكذب أهله الصادقون، كما حّذروا، وأخربوا، دليًال على أنّ 

  ها .>؟ رييتاح هلم فرصة املزيد من النصح والتحذ
وزات، وجمازفات، ابأّن يف كالمه السابق جت ـ  اك للرشدوإيَّ  هديتُ  ـ اعلم أخيّ 

ا، وبعدها عن الواقعومبالغات، بيَّ    فال داعي ملناقشتها. ؛نت احلرب كذ
مل يدع بيًتا من الوبر وال املدر إالّ  العجيب الغريب أّن شريطه ذلك ولكنَّ 

دخله، ومع ذلك يقول أتباعه: إّن املسألة مسألة خالفية، ويف الوقت نفسه يلزمون 
 رأيهم، ويشنعون النكري عليهم، بل مل ألتق بأحد على فكر هؤالء، إالّ الناس بتبينِّ 

َّ >احتالل<وهو يعتقد أّن املسألة  بحان اهللا، هذا ا مسألة استعانة، فقلت: س، ال أ
 إذ لو كان موقًفا شرعيًّا لكان ؛ه موقف شرعيم، ال أنَّ حركي منظَّ موقف منهجي 

ين ن ال جييز، لكنَّ ن جييز، ومنهم مَ هناك خالف بينهم، فمنهم مَ  ـ على أقّل تقدير ـ
ا مسألة اتِّ  على تنظيمهم، ال  ه موقف منهجي حركي، دالٌّ فاقية، فعلمت أنَّ وجد

  غري.
هر من أزمة اخلليج ألقى ناصر العمر حماضرة يف املنطقة الشرقية يف وبعد ش ـ

وذلك ألّن سفًرا حينما خالف هيئة   .>حلوم العلماء مسمومة<الدمام، بعنوان: 
، مبيّـًنا أّن املسألة الدفاع عنه كبار العلماء، بدأ بعض الناس يتكّلم فيه، فأحبَّ 

  تثريب على من خالف. خالفية على أبلغ تقدير، وما كان هذا شأنه فال
قلت: حكم القاضي يرفع اخلالف بال خالف، فكيف إذا استفىت الوايل أو 

فهل يبقى  ؛احلاكم علماءه يف مسألة خالفية فاختلفوا عليه، ّمث اختار أحد القولني
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الكالم، ونشر خالفه، أم الواجب يف حّقه السكوت بعد أن أّدى ما  ـ اآلن ـ لآلخر
!! ؟ لة خالفية، واحلاكم قد قضى بالعمل بأحد هذين القولنيعليه، ال سيما واملسأ

  !!؟ !! أََو حيَِقُّ ألحد اآلن تفريق كلمتهم؟ فكيف إذا مل حيصل بني علمائه خالف
مع ناصر العمر قائًال:  ـ أخي القارئ الكرمي، بعد أن بّينت لك  ـ وأتركك

فيها آخرون من  ثالثًا: قد يفتي بعض العلماء بفتوى لها أسبابها، فيخالفهم<
هم بإثارة الفتنة، وحب العلماء أو طلبة العلم، فيطعن في المخالف، ويتَّ 

  .الخ الظهور، وسرقة األضواء، وقلة العلم...
  ا يلي:مَ وهذا تصّرف غري سليم، فعلينا أن ننتبه يف هذا األمر لِ 

  جاء به.، وما إالّ رسول اهللا  ـ  وكذا أنتم  ـ ردّ (أ) أّن كالًّ يؤخذ من قوله ويُ 
(ب) أّن املخاِلفني علماء، كما أّن املخاَلفني علماء، فيجب تقدير 

  املخاِلفني، وحفظ أعراضهم، وعدم أكل حلومهم.
  ف بالرجال.عرَ فون باحلّق، وليس احلّق يُ عرَ (ج) أن نعلم أّن الرجال يُ 

(د) أن نتثّبت من صّحة الفتوى، واكتمال شروطها عند كّل فريق من 
هم هو صّحة الفتوى، واكتمال شروطها، بغّض النظر عن الفريق الذي الفريقني، فامل

  ها .>صدرت منه من الفريقني
ن قلت: ما شاء اهللا يا ناصر، أصبحت حكًما على العلماء، فتعرف مَ 

ن توّفرت يف فتواه شروط صّحتها ك قد عرفت مَ نَّ ن أخطأه، ألأصاب احلّق ومَ 
  !!! واكتماهلا

سوغ فيها اخلالف، ولقد وقع اخلالف بني أّن مسائل االجتهاد ي(ه) 
َال ُيَصلَِّينَّ َأَحدُُكُم الَعْصَر ِإالَّ ِفي بَِني <: الصحابة يف فهم قول الرسول 

ذلك مل يؤّد  ، لكنَّ ووقع اخلالف بينهم بعد وفاة الرسول رواه البخاري،  >قـَُرْيَظةَ 
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  م إىل الفتنة والطعن يف األعراض.
سع صدورنا للخالف يف املسائل ق على أنفسنا، وأن تتَّ نضيِّ  فيجب إذن: أالَّ 

  االجتهادية.
(و) أّن املخالفة ليست خطأ، وال عربة هنا بصغر سّن املخالف أو كربه، بل 
العربة بتوافر شروط الفتوى، ومل يزل العلماء قدميًا وحديثًا خيالف صغريُهم كبريَهم، 

  وقد يكون احلّق مع الصغري.
ن هو خالف علماء بلده ممِّ  ـ رمحه اهللا ـ !!! تيمية ابن ومن أمثلة ذلك أنّ 

  ها .>أكرب منه سنًّا وثبت أّن احلّق معه
  !!! قلت: فكذا سفر على حّد قوله هذا

وبعد شهر آخر من أزمة اخلليج، وبعد إلقائه لتلك احملاضرة، قام ناصر  ـ ٣
، فرفع >فقه الواقع<بعنوان:  >اْ أَ <بإلقاء حماضرة أخرى له يف  ـ أيًضا ـ العمر

بل وصف   ـ فيها من شأن السياسيني، وحّط فيها من أقدار أهل العلم الكبار،
 ـ بعض أهل العلم بالعلمنة الفكرية كما يف شريطه، فاهللا املستعان على ما يصفون

مشريًا بذلك إىل أّن فتوى هيئة كبار العلماء مل تكن مطابقة للواقع، خبالف غريهم 
  نه فقيًها بالواقع.لكو  ؛ن خالفهمممِّ 

وبعد شهر آخر من أزمة اخلليج قام سلمان العودة بإلقاء حماضرة له يف  ـ ٤
  قها على واقعنا.، فذكر فيها أسبابًا طبَّ >أسباب سقوط الدول<الرياض، بعنوان: 

من  وحينما وقعت فتنة النساء الاليت خرجن يف الرياض، هاج وماج كثري ـ ٥
ويف ذلك الوقت قام ناصر العمر  ال أّن اهللا سّلم. والشباب، وكادت أن تقع فنت ل

  !!  >السكينة السكينة<وان: بإلقاء حماضرة بعن
نريد بطًئا ولكن أكيد <قول القائل لسلمان:  ـ أخي القارئ ـ ّكرذ وت
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  .>املفعول
د صدام من الكويت، وعاد أهلها إليها، رِ ة، وطُ ا انكشفت الغمّ مّ ولَ 

جلزيرة، ُأْسِقط يف أيدي القوم، فقيل هلم: أين ما  وانسحبت القوات األجنبية من ا
  ؟ كنتم تزعمون من االحتالل

قال لسان حاهلم ومقاهلم: أنتم اعتقدمت أنّه احتالل عسكري، هذا من سوء 
  !!! اخل  ا عنينا به االحتالل االقتصادي، والسياسي، والفكري...!! وإمنَّ ! فهمكم

 ـ  كنتم ـ كما، فَِلَم ال تعرتفون بأنَّ الرتبية الصوفية الباطنية بعينهقلت: هذه 
  !!؟ خمطئون
وبعد حترير الكويت قام السياسيون بذكر بعض اآلثار املرتتبة على   ـ ٦

قة حينما ليبيِّنوا للناس أّن اهليئة، هيئة كبار العلماء مل تكن موفَّ  ؛االستعانة باملشركني
ذ مناط احلكم خمتلف، أجازت االستعانة باملشركني، ال من حيث األدلة الشرعية، إ

م من  وال من حيث ترجيح املصاحل على املفاسد، فما ترّتب على االستعانة 
  اد أعظم من املصاحل، فاهليئة خمطئة يف كال احلالني.سالف

، بنيَّ >هشيم الصحافة الكويتية<ى سلمان العودة محاضرًة بعنوان: فألق
ازدادت سوًءا فوق سوئها األّول،  فيها أّن الصحافة الكويتية مل ترتدع عن غّيها، بل

  فهذه واحدة.
تحرير األرض أم تحرير <بعد ذلك محاضرة باسم  ـ  أيًضا  ـ وألقى

ؤالء وصرفتم مَ ، قائًال لِ >اإلنسان ن أجاز االستعانة باملشركني: أنتم حينما جئتم 
عليهم األوقات واألموال الكثرية، هل كان هدفكم طرد طاغية العراق، وجعل طاغية 

كم حينئٍذ مل تصنعوا شيًئا، إذ ليس هذا هو فإنَّ  ؟  خر مكانه هو طاغية الكويتآ
ا املقصود من التحرير هو حترير اإلنسان ، وإمنَّ >حترير األرض<حرير املقصود من الت
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من عقائده الفاسدة، وربطه باهللا، وإقامة حكم اهللا يف تلك األرض، ومل حيصل شيء 
  من ذلك.

مع األحزاب الظاملة، واملبتدعة، والضاّلة املضّلة،  قلت: وأنتم حينما وقفتم
، ضّد املوّحدين من أهل كنر، وحصل ما حصل من انتهاك احلرمات، وسفك الدماء

إىل إسقاط كابل بعد سقوط خوست،  ـ بزعمكم ـ  توّجهت تلك األحزابومن مثَّ 
  !!؟  >حترير األرض، أم حترير اإلنسان<قصود هل كان امل

قصود حتريرها من الشيوعيني الروس، مع بقاء الشيوعيني يا سلمان: هل امل
 >حترير اإلنسان<!! أو املقصود ؟  األفغان إىل جانب الصوفية، والباطنية، والرافضة

ه، وطرد الشيوعيني، وإعطاء األرض للموّحدين ليقيموا حكم اهللا وتعلقيه بربِّ 
  !!؟ هناك

ا عن التنصري يف جزيرة بإلقاء حماضرة تكلَّم فيه ـ أيًضا ـ  وقام سلمان ـ
ومل يذكر أّن حمّمد العرب، أرعد فيها وأبرق، وبالغ فيها ما شاء اهللا له أن يبالغ، 

) عسكري ٢٠٠٠قد أسلم على يديه أكثر من ( ـ  موظف يف أرامكو ـ اسالعكَّ 
أمريكي، وعقد دورات وجمالس مناظرة يف املنطقة الشرقية، وعلى كلٍّ فأنا ال أختلف 

جيب أن مينع هؤالء النصارى من السعي يف بّث مسومهم، والدعوة إىل  همعه يف أنَّ 
  دينهم، ال هنا، وال يف بالد املسلمني األخرى.
ار ـ  والرتايبريولكن أين هذا املوقف من حكومة البش ا ليل   ـ اليت متدحو

بل  !!؟واليت نائب الرئيس فيها نصراين، ويف جملس حكومته عشرات من النصارى
الم عليها حينما استقبلت البابا، وهو رافع لصليٍب طوله أكثر من عشرة أين الك
  !!؟ أمتار

بل أين الكالم عن دعوة السودان لوحدة األديان، ورعايتها هلذا املؤمتر يف 
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يف بيت ن استحّل دماء املسلمني من أنصار السّنة بل أين الكالم على مَ  !!؟ أرضها
  !!؟ استحّل اليهود دماء املسلمني يف فلسطنيمن بيوت اهللا بعد صالة اجلمعة، كما 

فيها نصارى، وهلا أكثر من  >أرامكو<بل أقول له: هذه شركة تنقيب النفط 
ر يف فأتين يا سلمان بسعودي تنصَّ  ؛مخسني عاًما تنقب عن النفط يف اململكة

  اخلمسني سنة.
ا، ريمه، وغ>البث املباشر<، و>مؤمتر السالم< ـ أيًضا ـ موا عنها تكلّ وممِّ 

ا كانت بسبب االستعانة باملشركني، فما هي زاعمني بأّن هذه اآلثار السيئة إمنّ 
  !!؟ املصاحل اليت حّققناها يا ترى

حفظهم اهللا ورعاهم وسّدد لكّل  ـ بأّن مشاخينا ـ ديت للرشدهُ  ـ واعلم أخيّ 
حينما وقعت أزمة اخلليج وقفوا خلف علمائنا الكبار أهل  ـ خري خطاهم آمني

تنا وقادتنا، ناصحني هللا، ولكتابه، ولرسوله، وألئّمة الَّ علم والفضل، وخلف وُ ال
املسلمني، وعاّمتهم، مناصحني ألولئك السياسيني بأشرطة، ورسائل، وكتب، 

م، وأشرطتهم، لعّلهم  وغريها، راّدين عليهم ما رأوه باطًال من أقواهلم، وكتابا
فلم يزدهم ذلك الفعل، وذلك  هم فيه.ا يرجعون إىل احلّق، ولعّلهم يفيقون ممِّ 

  إالّ نفورًا، ومتاديًا يف الكيد ألولئك الكرام الفضالء النبالء. ؛املوقف
 ّ ا مواقف سياسية، منهجية، فارتاب مشاخينا من ذلك املوقف، وعلموا أ

  حزبية، ال شرعية.
شيء أغرب من موقف أولئك  يفاجئهمر، مل نَ ّما حصلت حادثة كُ ّمث لَ 
نا ال ندري حقيقة األمر، وما جيري بني إنّ <، حيث نادوا قائلني: السياسيني

بل كّل ما نعرفه هو معلومات  ؟ ن املظلوم من الظاملاجملاهدين، وال ندري حقيقة مَ 
ة عن هذا أو ذاك، بل تلك فتنة حفظ اهللا منها أيدينا فلنحفظ منها ألسنتنا، عامّ 
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ة وهذا نداء من إخوانكم يف اهليئة العامّ  ماؤنا.يقّرره عل انا ندعو اجلميع بااللتزام ملوإنّ 
  .>الستقبال التربعات يطلب منكم ذلك فأجيبوه

كانوا عاملني بفقه الواقع يف أزمة  ! سبحان اهللا ـ حفظهم اهللا ـ قال مشاخينا
ّ اخلليج، وأنّ  م فعلوا، ه كان خيّطط هلذه األزمة منذ أكثر من عشر سنوات، وأ

  ذلك اهلذيان الصحفي.وفعلوا، وفعلوا... إىل 
وهو جهاد يف  ـ أيًضا ـا اجلهاد األفغاين، الذي له أكثر من عشر سنوات أمّ 

مجلته حّق، مل يفقهوا واقعه، وال واقع تلك األحزاب، وتلك اجلماعات، ومل يعلموا 
!! إّن هذا ! منهم من البدعي، وال احملّق من املبطل، وهم العلماء بفقه الواقعالسينِّ 

  غريب مريب. لشيء عجيب
قاطبة، وهنا يدعون الناس إىل الوقوف  ويف أزمة اخلليج خالفوا العلماء

  !!! خلفهم
 َّ م ال يعلمون احملّق من املبطل، وال الظامل من املظلوم، ومع وهنا يعرتفون بأ

ه ذلك ينادون جبمع التربعات هلم، فهل هذا هو املوقف الشرعي، واحلال هذه، أو أنّ 
  !!؟ ـ اأيضً   ـ موقف سياسي
ن ِمن هؤالء ستعطون التربعات، وأنتم ال تعلمون املظلوم من مَ وأيًضا لِ 

  !!؟ الظامل
الفضالء النبالء الشرفاء  ـ أصبح لدى مشاخينا ـ ومن غريه ـ ا سبقوممِّ 
قناعة تاّمة بأّن هلؤالء أهدافًا، وغايات، ومناهج، وسياسات، وارتباطات  ـ الكرماء

  اخلارج.فكرية، يقام بتوجيهها من 
ا علم أولئك السياسيون بأّن أولئك املشايخ قد وقفوا على حقيقة أمرهم، مّ ولَ 

يفضحوهم عند العلماء وعند العاّمة، فقاموا ساعني يف التشكيك أن خشوا من 
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وبأّن دافعهم يف الكالم يف ، وبالعمالة، )١(فيهم عند أولئك، فرموهم باجلاسوسية
ّ ا هو احلسد واحلقد الدالدعاة إمنّ  ذا الصنيع ساعون يف تفريق األمّ فني، وأ ة، م 

ا، وتشتيت مشلها فيسهل على األعداء اقتناصها حينئذ، فأجلبوا على  ؛ومتزيق وحد
مشاخينا خبيلهم ورجلهم، وما أوتوا من قوة يف التدليس، والتلبيس، والتشويه، حىت ال 

لعّلها أن خترس تقوم هلم قائمة، وال يسمع أحد منهم قوًال، وال نصًحا، بل 
  ألسنتهم، وتكّف أيديهم عن الكتابة فيهم.

 ـ حفظه اهللا ورعاه ـ باز العزيز بن وا يف استصدار بيان من الشيخ عبدعَ فسَ 
وبعد إحلاح شديد أصدر الشيخ بيانًا عامًّا، قام أولئك السياسيون فيما بعد فيهم، 

ا كان ة، بأّن الشيخ إمنّ بشرحه، وبيانه، وتـَْنزيله على مشاخينا، حيث أومهوا العامّ 
حينما تطاول عليها املتطاولون  ـ  أي: هم ـ قصده الدفاع عن أعراض الدعاة

  هكذا بزعمهم. ـ  املعتدون
بعًضا من أقوال أولئك السياسيني يف مشاخينا  ـ  أخي القارئ الكرمي ـ وإليك

أي:  ـ لالكرام، مردفًا تلك األقوال بالبيان الشايف الكايف من صاحب البيان األوّ 
  لتعلم حينئذ الصادق من الكاذب، واحملّق من املبطل. ـ  العزيز الشيخ عبد

                                   
ّ مّ ه لَ أنّ  ـ أخي القارئ  ـاعلم  )١( ا هي مجاعة املسلمني أو هي جزء منها، ا اعتقدت كّل مجاعة أ

 ّ بزعمهم، وإّال فنحن  ـم كفار وطواغيت لتحكيمهم القوانني الوضعية وحكمت على احلكام بأ
علماء وطلبة العلم والعامة وكان هناك كثري من ال ـ يف هذا البلد الطيب حيكمنا الشرع وحنكم به

تهم من مل يدخل يف تنظيمهم، رموهم باجلاسوسية، ال سيما إذا نصحوا هللا ورسوله وأئمّ 
املسلمني، وذلك ببيان أخطاء واحنرافات هؤالء احلزبيني، ألّن هؤالء يف نظر احلزبيني واحلال هذه 

ه م، فإذا وصفوا شخًصا بأنّ على املسلمني ومجاعته ـ أي احلكام ـمظاهرين للكفار واملنافقني 
 ّ   م حكموا برّدته والعياذ باهللا.جاسوس، فكأ
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  فإذا عرفت ذلك، فاتبع الصادق احملّق، واترك الكاذب املبطل.
...يا <:>تحرير األرض أم تحرير اإلنسان<قال سلمان في شريطه 

اجه منذ العزيز إخر  أخي: اخلطاب الذي قرأته عليكم، حنن اقرتحنا على الشيخ عبد
كثرة مشاغل الشيخ حالت دون ذلك...   ثالثة أشهر، وكان مقتنًعا بإخراجه، لكنَّ 

ه أبًدا الموضوع بكامله أنا على علم به، منذ أن كان هذا الخطاب والواقع أنّ 
 !!! به وأبعادهفكرة، ومشروع، وكيفية صياغته، وتوقيع الشيخ عليه، وما يتعّلق 

  ها .)١(>لمدينةوالمقصود به بعض المرجفين في ا
وسأله شخص قائًال: ِلَم ال يتّم... فضح األشخاص الذين تكّلموا على 

  !!؟ هم على باطلالعلماء والدعاة ما دام أنَّ 
يكفيك ما سّود اهللا به وجوههم من خالل خطاب <فأجاب بقوله: 

  .>العزيز... الشيخ عبد
 رجمختصر معا<في أحد دروسه، في شرح وقال محّمد سعيد القحطاني 

جون بأشرطة ..يأتي هؤالء السفهاء فيروِّ <، في مدينة جدة، حيث قال: >القبول
مأجورة للطعن، ويجيدون كتابة التقارير في الخلف على هؤالء العلماء.. وهم 

س هذا المجلس بذكر وال ننجِّ  ـ  هكذا  ـ ومعروفين ـ  وهللا الحمد  ـ شرذمة
  أسمائهم.

                                   
وجل،  وحرام الكذب على عباد اهللا عزّ <): ١٨ ـ ١٧(قال عائض القرين يف معامله ص  )١(

والكذب على العلماء أشّد، كتحميل أقواهلم ما ال حتتمله، ونسبة ما مل يقولوه إليهم، واالنقطاع 
  ها .>هوى املتكّلم، دون أن يكون هذا الكالم مقصوًدا من كالمهم ما يوافق

  !!! العزيز على أهل املدينة عائض نفسه قلت: وممن نّزل بيان الشيخ عبد
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 شيخ، ّمث تكرر هذا األمر منهم!)، فرفضوا نصيحة ال! هم معروفني (هكذا
 ـ حفظه اهللا ـ فأبوا إّال العناد، والتشهري، والتشكيك، فكتب ـ  معهم ـ حفظه اهللا ـ

  ها .>هذه النصيحة..
ن شرح هذا البيان شرًحا تفصيليًّا سفر احلوايل، وال أطيل بنقل كالمه إذ وممِّ 

  هو كسابقه.
ي على تلك الرتهات الرّد الصارم املنك ـ أخي الكرمي  ـ وبعد: إليك

  بعه، فإّن احلّق أحّق أن يتبع.والشنشنات، والطنطنات، فاستمع للحّق واتَّ 
عن  ـ حفظه اهللا ـ باز اهللا بن عبد العزيز بن سئل مساحة الشيخ العالمة عبد

، يف ه٢٨/٧/١٤١٢مراده بالبيان الصادر عن مساحته، فأجاب مساحته يف تاريخ 
  :>شريط مسّجل وذلك عن<مكة املكرمة مبا نصه 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا وصلى اهللا على رسوله، وعلى آله <
  ا بعد:وأصحابه، أمَّ 

فالبيان الذي صدر منا، المقصود منه دعوة الجميع، جميع الدعاة 
وعدم التعرض بالتجريح ألشخاص معينين من إخوانهم إىل النقد البناء،  والعلماء،
ناصحه باهللا   ولعباده، وإذا علم من أخيه خطأهللا بل كّل واحد ينصح الدعاة،

وجّل، باملكاتبة، أو باملشافهة، من دون جتريح يف أشرطة، أو صحافة، أو غري   عزّ 
ة، والوالء، والتعاون على الّرب على احملبَّ  مستمرّةو ذلك، حىت تبقى القلوب مستقيمة، 

لم والمدرسين وليس المقصود إخواننا أهل المدينة من طلبة العوالتقوى، 
  ا املقصود العموم.وليس املقصود غريهم يف مكة أو الرياض أو يف جدة، وإمنَّ  والدعاة،

وإخواننا المشايخ المعروفون في المدينة ليس عندنا فيهم شّك، هم من 
د أمان ة والجماعة، مثل الشيخ محمَّ بة، ومن أهل السنَّ أهل العقيدة الطيِّ 
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سعد السحيمي،   دي، ومثل الشيخ صالح بنها  علي، ومثل الشيخ ربيع بن  بن
هادي، كّلهم معروفون لدينا   ومثل الشيخ محّمد بننافع،   ومثل الشيخ فالح بن

ا مَ نسأل اهللا هلم املزيد من خري، والتوفيق لِ  بة،باالستقامة، والعلم، والعقيدة الطيِّ 
  يرضيه.

ن ولكن دعاة الباطل، وأهل الصيد في الماء العكر، هم الذي يشّوشو 
 !!  على الناس، ويتكّلمون في هذه األشياء، ويقولون: المراد كذا، والمراد كذا

محل الكالم على أحسن احملامل، وأّن املقصود: التعاون د، الواجب وهذا ليس جبيِّ 
  ب الشحناء والعداوة.سبِّ على الّرب والتقوى، وصفاء القلوب، واحلذر من الغيبة اليت تُ 

  انتهى .>واهلدايةنسأل اهللا للجميع التوفيق 
 باز اهللا بن  عبد العزيز بن : عبدوهذا نّص جواب سماحة الشيخ العالمة

نور <وذلك في برنامج على سؤال ألقي عليه حول البيان السابق،  ـ  حفظه اهللا ـ
  .>على الدرب

، يقول: صدر من مساحتكم بيان >ع. ف. غ<من املواطن  :نص السؤال
غي للدعاة والعلماء من النقد البناء، وعدم جتريح منذ أسبوعني تقريًبا، حول ما ينب

 نني، فماذا ترون يف هذا التأويلاألشخاص، فتأّوله بعض الناس على أناس معيَّ 
  ؟ ـ  جزاكم اهللا خريًا وأحسن إليكم ـ

ى اهللا على رسول اهللا، بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا وصلَّ  :نص الجواب
فهذا البيان الذي أشار إليه  داه، أّما بعد:ن اهتدى وعلى آله وأصحابه ومَ 

م فيما  السائل، أردنا منه نصيحة إخواين العلماء والدعاء، بأن يكون نقدهم إلخوا
يصدر من مقاالت، أو نصيحة، أو حماضرة، أو ندوة، أن يكون نقًدا بّناًء بعيًدا عن 

ميع، وكان ب شحناء وعداوة بني اجلالتجريح، وتسمية األشخاص، ألّن هذا يسبِّ 
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ه على وطريقته، إذا بلغه عن أصحابه شيء ال يوافق الشرع نبَّ  من عادة النيب 
عليه  ـ  األمر الشرعي، ّمث يبنيِّ >َما بَاُل َأقْـَواٍم قَاُلوا َكَذا وََكَذا<: ذلك بقوله 

ا أنا فأصلي وال أنام، ومن ذلك: أنّه بلغه أّن بعض الناس قال: أمَّ  ـ الصالة والسالم
ال آخر: أّما أنا فأصوم وال أفطر، وقال آخر: أّما أنا فال أتزّوج النساء، خطب وق

َما بَاُل َأقْـَواٍم قَاُلوا َكَذا وََكَذا، َوَلِكنِّي <، ومحد اهللا وأثىن عليه، ّمث قال: الناَس 
 سَ يْ لَ ي فَـ تِ نَّ سُ  نْ ُأَصلِّي َوأَنَاُم، َوَأُصوُم َوأُْفِطُر، َوأَتـََزوَُّج النَِّساَء، َفَمْن َرِغَب عَ 

  .. واملقصود هو ما قاله النيب >ينِّ مِ 
التنبيه يكون مبثل هذا الكالم، وبعض الناس يقول كذا، وبعض  مقصودي بأنَّ 

الناس قال كذا، والواجب كذا، والشرع كذا، يكون االنتقاد بغري جتريح ألحد معّني، 
وع كذا، وينبغي كذا، ولكن من باب األمر الشرعي، أّن الواجب كذا، وأّن املشر 

ة بني اإلخوان، ومن غري أن يقال: فعل فالن، وقال فالن، حىت تبقى املوّدة واحملبَّ 
 ا قصدت العموم،نني، وإمنَّ وبني الدعاة وبني العلماء، ولست أقصد بذلك أناًسا معيَّ 

  قصدت مجيع الدعاة، ومجيع يف الداخل واخلارج.
يتعّلق بالنصيحة والنقد من طريق نصيحيت للجميع: أن يكون التخاطب فيما 

ام، ال من طريق التعيني، إذ املقصود التنبيه على اخلطأ والغلط، والتنبيه على ما  اإل
ينبغي يف هذا املقام من بيان الصواب واحلّق، من دون حاجة إىل جتريح فالن أو 
هللا فالن، هذا هو املقصود، وليس املقصود أحًدا معيّـًنا بذلك دون غريه، وّفق ا

  . انتهى>اجلميع
ول، لبيانه األ ـ  حفظه اهللا  ـ  بيان الشيخ ـ أخي الكرمي ـ وبعد أن قرأت

 أزف إليك خطاب هيئة كبار ؛وعلمت الصادق من الكاذب، واحملّق من املبطل
العلماء يف إيقاف أولئك السياسيني عن احملاضرات، والندوات، واخلطب، والدروس 
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محاية للمجتمع من <لك سبب ذلك، بقوهلم:  ة، والتسجيالت، معّللنيالعامَّ 
[انظر اخلطاب يف  ـ اك لكّل خري آمنيوإيَّ  ديتُ هُ  ـ . فاقرأ، وافهم>أخطائهما

  الصفحة التالية].
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ا طلبته منهما هيئة كبار العلماء ووالة مَ رى استجاب أولئك لِ لكن هل يا تُ 
  ؟ األمر

ما، بل الغريب ا طلب منهِممَّ اجلواب: مل يستجب أحد منهما لشيء 
 َّ زاعمني فيه  ـ حفظه اهللا ـ باز العزيز بن ما بعثا خبطاب إىل الشيخ عبدوالعجيب أ

أّن الشيخ قد طلب منهما أن يكتبا له مبا جرى بينهما وبني وزارة الداخلية، حول 
عمل، وقد جاء يف ذلك لموضوع إيقافهما عن الدروس واحملاضرات وفصلهما من ا

  قوهلم: ـ ه يف كّل مكانالذي نشرو  ـ اخلطاب
  وها جتاوزات، تنقسم إىل أربعة أقسام:هذه النقاط اليت َمسَّ  ـ  ٣<
، وهي  ة ال حقيقة هلا، ودعاوى عارية عن الوثيقة والدليلقأشياء خمتل ـأ 

  كثرية.
  ال جيادل فيه أحد، وذلك مثل: ها حقٌّ ا، ولكنَّ أشياء ثابتة عنَّ  ـب 
  ين.القول بأّن السياسة جزء من الد ـ
  القول بأّن ما أصاب أمريكا هو بسبب بعدهم عن اهللا. ـ
  وأضراره. >الدش<بيان خطر  ـ
  القول حبرمة املسامهة يف البنوك الربوية... ـ
  حّث بعض الشباب أن يذهبوا للدعوة إىل ألبانيا وغريها. ـ
  دعوة الناس إلخراج الزكاة واإلنفاق يف جّو اخلري. ـ
  ة.احلديث عن القومية العربي ـ

أ منه مسلم، ربَّ توعلى هذا النمط أشياء كثرية هي حّق ال شّك فيه، وال ي
فضًال عن داعية أو طالب علم، فهي جزء من ميثاق الكتاب الذي أخذه اهللا على 

  ها .>ن أتوهمَ 
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ب كّل العجب من هذه احلركات الصبيانية عجَ يَ أخي القارئ: إّن اإلنسان لَ 
ن ِمن العلماء قال بفصل السياسة عن الدين، أو الضاحكة بعقول تابعيها، وإّال فمَ 

قال إّن  كا، أويقال: إّن ما أصابنا مل يكن بسبب ذنوبنا، فضًال عّما أصاب أمر 
أو  ؟ ليس فيه خطر وال ضرر، أو قال جبواز املسامهة يف البنوك الربوية )١(>الدش<

دم إخراج الزكاة الناس إىل ع اأو دع ؟ منع الشباب من الدعوة إىل اهللا هنا أو هناك
ى عن احلديث عن القومية العربية.   واإلنفاق يف وجوه اخلري، أو 

 َّ لعوا على ملخص جملالس ودروس م قد اطَّ بل الذي قاله العلماء أمجع: إ
وعد  <، ونسخة من كتاب سفر احلوايل ه١٤١٤املذكورين من أّول حمّرم 

د الدراسة واملناقشة لع كذلك على بعض التسجيالت هلما، وبع، واطَّ >كيسنجر
  رأى اجمللس باإلمجاع: مواجهة املذكورين باألخطاء اليت عرضت على اجمللس.

باز أخطاء  العزيز بن ه يف ذلك اخلطاب املوّجه للشيخ عبداما ذكر  لفه
  !؟ وجتاوزات تستوجب منهما االعتذار عنها

ات الشيء من املغلطات والتناقض )٢(هذا اخلطابيف بأّن  ـ  أخي الكرمي  ـ واعلم
ا مع الرّد عليها، ولكن فيما سبق تنبيه وكفاية.   الكثري، ولو ال خشية اإلطالة لذكر

  

                                   
بل  ـ يا فقهاء الواقع ـبل أنتم الذين تنظرون إليه، وتقتنونه لتتابعوا األحداث وما جيري يف العامل  )١(

؟  هل لديكم دش<) حينما سئل: ١٧٥جامعة عدد (إّن مناع القطان قال يف مقابلته يف مرآة 
  .>نعم، ترفيه لألوالد، مع التوجيه الدائم<قال:  > ؟ ملاذا

 انظره يف ملحق الوثائق. )٢(
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 مون أّن خططهم وأهدافهم قد تنكشف، نادوا بوسيلتهم الثالثةا كانوا يعلَ مَّ لَ 
م، وهي: الدعوة إىل التثّبت. فأصبحوا  ـ رنَ يف حادثة كُ اليت أطلقوها  ـ لتحقيق مآر

يكثرون من ذكرها، واالستدالل هلا باألدّلة الشرعية، حىت أومهوا السامعني والقرّاء 
 ّ ، خبالف ت وتبنيُّ ، فما جاء منهم، فال حيتاج فيه إىل تثبُّ ت والتبنيُّ م أهل التثبُّ بأ

  غريهم.
فيما بعد سالًحا دفاعيًّا وهجوميًّا يف الوقت نفسه، إّن هذا املبدأ أصبح 

م، فما أن يعرتض عليهم سالًحا دفاعيًّا  م، وأقواهلم، وحتليال عن مبادئهم، وتصّرفا
  .>تثّبت<ا حيملون إالّ قالوا له بكّل بساطة وهدوء: شيء ممِّ  معرتض بأيِّ 

مبدأ يريدون وهجوميًّا، على كّل شخص، أو مجاعة، أو كتاب، أو شريط، أو 
فيسقط ولو كان  ـ نةولو بكلمة من غري بيِّ  ـحتطيمه، فما عليهم إّال أن يطعنوا فيه 

 ّ ّ حقًّا، أل   م أهل التثبت.م غرسوا يف نفوس سامعيهم: بأ

Zòrîj@ñ†ÇbÓ  
 >ةحركة النفس الزكيَّ <قاعدة خبيثة ذكرها يف كتابه:  >حمّمد العبدة<أسس 

عباس مل يعتمدوا على حّب الناس هلم كما يعتمد إّن بين ال<) حيث قال: ٤٧(ص 
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  ها .>بل كانوا واقعيين يستخدمون قدرات اآلخرين بأساليب ماهرةالطالبيون، 
  ه.وهذه القاعدة طّبقها أتباعه السياسيون هنا هناك، على أحسن وجه وأَمتِّ 

تبّني  ـ إن شاء اهللا ـ ولن أطيل الكالم هنا، بل سأضرب أمثلة خمتصرة واضحة
  ا أقول:م

استغالهلم لفتاوى بعض العلماء القائلني بأّن اجلهاد يف أفغانستان ليس  ـ  ١
  ه فرض عني، مع أّن مأخذ احلكم خمتلف.ن قال بأنَّ فرض عني، راّدين بذلك على مَ 
م يعتقدون أّن لويل األمر هنا بيعة ألَّ  ؛ه فرض كفايةفاملشايخ هنا قالوا: بأنَّ 
ان، وهنا مل يلتقيا، أو ون فرض عني إّال إذا التقى الصفَّ يف أعناقهم، واجلهاد ال يك

م عن صّد ذلك العدوان، وهنا مل حيصل عجز، أو  عجز املسلمون الذين جياورو
  استنفر اإلمام، واإلمام هنا مل يستنفر.

لوا هناك، وهم قد قتَ ا هم، فمنعوهم عن الذهاب للجهاد خشية أن يُ أمَّ 
  وهم ليوم هنا.أعدُّ 

سلسلة ختدم منهجهم الذي يدعون إليه،  >دار الوطن<دارهم  أنشأت  ـ ٢
، أقحمت فيه كثريًا >رسائل ودراسات يف منهج أهل السّنة< :بّمست هذه السلسلة 

من رسائل املشايخ السلفيني، ليكملوا النقص احلاصل عندهم، مومهني بذلك أّن 
  هؤالء على منهجهم سائرون، وله مقتفون.

تزكيات من  ـ الناطق املنهجي حلركتهم  ـ >بيانال<ة استصدرت جملّ   ـ ٣
 شرعية وفتوى ،قعود، وصاحل احلصني عثيمني، وابن باز وابن  بعض العلماء، كابن

 هلا، التعديل مبثابة ذلك فكان واإلفتاء، العلمية للبحوث الدائمة اجلنة من صادرة
  هلا. الزكاة أموال دفع جتيز ،)١(منهجها وتزكية تها،وتزكيَ 

                                   
  انظر ملحق الوثائق. )١(
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 مسؤولية شبابنا< حماضرته يف سفر قال ر،نَ كُ  حادثة وقعت احينم ـ ٤
م، أو نشيع عند الناس هذه املشاكل، أو ناس هنا مل نا نعمِّ ا أنَّ ..أمَّ < :>؟ نمَ 

ا كّل ما سوف يكون هو نوع شيء إجيايب، إمنَّ  وا أيَّ هم املوضوع، حقيقة لن يؤدُّ يهمُّ 
م، ونوع من االنعكاس سيظه ع ر يف قبض اليد عن التربُّ من التأثّر يف قلو

  .>للمجاهدين يف عمومهم...
باز لصاحلهم، مع كونه عامًّا كما  العزيز بن شرحهم بيان الشيخ عبد ـ ٥

  ).١٨٤( صسبق بيانه قريًبا 
ا عن ، دافع فيه>قل موتوا بغيظكم<ألقى ناصر العمر حماضرة بعنوان:  ـ ٦

  وهاجم فيها السقاف. ـ  حفظه اهللا  ـ الشيخ األلباين
فقه <وبعد أن بلغ الشيخ األلباين شريطه، سافر إليه ليقرأ عليه كتابه: 

  ة سلمان.. وليحصل منه على ثناء عليه وعلى أصحابه، وخاصَّ >الواقع
نفسه، ليحصل منه على جرح خلصومه التقليديني: أهل املدينة،  ويف الوقت

  .>قل موتوا بغيظكم<على ما يريد، وهللا احلمد واملنة  فلم حيصل
يف مجعيتهم وجلنتهم  ـ حفظه اهللا ـ جربين اهللا بن هم للشيخ عبدزجُّ  ـ ٧
 ، إّال أّن هذا اخلداع للشيخ مل يطل>جلنة الدفاع عن احلقوق الشرعية< :باملسماة 

ي المسعري نفسه، بل أفتى فا ومنهم، هبل أعلن براءته من ـ ةهللا احلمد واملنَّ و  ـ
  .ـ >!!! حامية التوحيد< ـ وفي نشرته التي يصدرها من لندن

  :وإليك نّص فتواه
  جربين سلمه اهللا. اهللا بن فضيلة الشيخ عبد

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أّما بعد:
د املسعري، يصدرها من بريطانيا، انتشر يف هذه األيام أوراق للمدعو: حممَّ 
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  األخطاء.يذكر فيها بعض 
  ؟ د املسعريما رأي فضيلتكم يف هذا الشخص حممَّ أوًال: 

  ؟ ثانًيا: ما رأي فضيلتكم يف توزيع هذه األوراق ونشرها
  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.

  : عليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد:الجواب
دراسة ص يف هذا الرجل ليس معروفًا بالعلم الشرعي، ومل يُعرف عنه ختصُّ 

ويف غري بالد أهل السّنة، وال شّك اها بغري اللغة العربية، علمية، وغالب دراسته تلقَّ 
  ا جيلب الشّك يف أمره، وإن كان والده وأسرته من أهل السّنة.أّن ذلك ممِّ 

فأرى عدم توزيعها ونشرها، بقطع  ؛أّما أوراقه اليت يرسلها بواسطة الفاكس
ا فيها من إفشاء األسرار، ونشر مَ عدمه، وذلك لِ النظر عن صّحة ما جاء فيها أو 

ه يصوغها حسب ما األخطاء اليت قد يكون هلا مربّر وهو ال يعلم، والغالب أنَّ 
ا انتقاًدا، وقد يكون الكثري منها ال صّحة له، وكان الواجب  يهوى، ويبالغ يف كو

ذه األوراق وال اخلطأ، وبيان احلّق له، فال جيوز نشر هن وقع منه مَ عليه النصح لِ 
يف  ى اهللا على حمّمد وآله وصحبه وسّلم.توزيعها، واهللا أعلم، وصلّ 

  انتهىه. ٢٣/٣/١٤١٥
تصنيف الناس بني الظّن <زيد:   استغالهلم كتاب الشيخ بكر أبو  ـ ٨
أضواء إسالمية على عقيدة <دراًكا، على كتاب: ، وما كتبه است>واليقني
ا عىن اء بأّن الشيخ بكًرا إمنَّ ليومهوا القرَّ  ـ هللاحفظه ا ـ للشيخ ربيع >قطب وفكره سيد

ن كان معه، ناصبني على دعواهم تلك ما كتبه بالكتاب األول الشيخ ربيًعا، ومَ 
الشيخ استدراًكا على كتاب أضواء إسالمية، بل قائلني إّن الشيخ بكًرا على 

  السلفية. هفقطريقتهم، ناسني أو متناسني موامنهجهم و 
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منهما  ر كلٌّ م من ذلك، أال وهو: اإليقاع بني الشيخني، لينفِّ بل أرادوا أعظ
منهما باآلخر، تاركني باطل أولئك القوم يصول وجيول،  عن اآلخر، وليشتغل كلٌّ 

اهللا سبحانه وتعاىل رّد كيدهم يف حنرهم، ففضحهم يف رابعة النهار،  ولكنَّ 
  وسيفضحهم إن شاء اهللا أكثر وأكثر.

ة األمر والعلماء من الَّ يف وجه وُ  ـ حفظه اهللا ـ يكانهم للشيخ العبزجُّ   ـ ٩
وهو كذلك  ـ ، فرفعوه مكانًا عليًّا>سلطان العلماء< :بألجل ذلك إخوانه، ولّقبوه 

ما هم عليه من  ـ  حفظه اهللا ووّفقه لكّل خري ـ  للشيخولكن عندما تبنيَّ  ـ حفظه اهللا
ن هو له وتركوه. وال أدري مَ روا الباطل، مل جيارهم فيه بل أنكر عليهم، فتنكَّ 

  ؟ عندهم اآلن >سلطان العلماء<
كثري من هؤالء السياسيني ال يكتب كتابًا إالَّ وحياول تقريظه ِممّن  ـ ١٠

ليكون ذلك عونًا له وهلم يف نشر باطلهم، بل إنَّ بعضهم قد يرتجم اشتهر علمه، 
  لَعَلٍم من أولئك األعالم، لُيحسب عليه.

، لكن حينما طويلةً  ةً سياسيون عن اجلهاد األفغاين مدَّ سكت هؤالء ال  ـ  ١١
اهللا أكرب فتح < ،>اهللا أكرب سقطت كابل<قارب قطف الثمرة صاحوا وناحوا قائلني: 

، فخطفوا األضواء والشهرة، واجلهد واجلهاد، وسحبوا البساط من حتت أقدام >الفتوح
  !!!  الستغالل واالستغفالأقوام كانوا له معاصرين متابعني، فسبحان اهللا ما أقبح ا

وأظّن أّن ما ذكرته لك أخي من وقائع وأحداث يف الكفاية، ألن تفهم تلك 
 >يني يستخدمون قدرات اآلخرين بأساليب ماهرةعبل كانوا واق<القاعدة اخلبيثة، 

  بل ماكرة.
  فإذا فهمتها، وفهمت تلك الوقائع السابقة، فأحلق النظري بنظريه إذا وجدته.
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™aë@pbšÓbämZpbz™bÏ@pbz  
ا هي يف الغالب مواقف سياسية، ال لتعلم أخي القارئ بأّن مواقف هؤالء إمنَّ 

م، لتحكم بعد ذلك عليها، واهللا  مواقف شرعية، لذا سأذكر لك بعًضا من تناقضا
  املوّفق:

  قالوا: ال جتوز لكم االستعانة باملشركني لصّد عدوان صدام حسني.  ـ ١
  !!! االشرتاكيني والشيوعيني يف اليمن مثّ قالوا: بوجوب الوحدة مع

  !!!  وقالوا: بوجوب االستعانة بالرافضة والشيوعيني لفتح كابل
  !!! وقالوا: جبواز االستعانة باملشركني يف البوسنة واهلرسك

  !!! وسكتوا عن استعانة األكراد يف مشال العراق باألمم املتحدة
يف طرد صدام حسني وإخراجه قالوا: ال جتوز لكم االستعانة باملشركني،   ـ ٢

  من الكويت.
وأجازوا ألنفسهم اللجوء السياسي للغرب، بل والسكىن بني ظهرانيهم، 

 ـ وقد يكون يف ذلك مظاهرة هلم على أهل التوحيد ودولة التوحيد  ـ وتكثري سوادهم
م فيكون ذلك الشخص  ـ عن اختيار ـ بل أدهى من ذلك وأمّر أخذ جنسيا

  اخل.  ريطانيًّا، والثالث أملانيًّا، والرابع أمريكيًّا...فرنسيًّا، واآلخر ب
  ون لذلك.فإن قالوا: حنن مضطرُّ 

 ـ  بزعمكم ـ احلكومة اإلسالمية يف السودان قلنا: هذا كذب حمض، ألنَّ 
فإن أبت فعليكم  !!! واالحرتام والتقدير كما استقبلت البابا ستستقبلكم باحلبِّ 

َّ  ـ أفغانستان ـ اإلسالميةبالنواة واللبنة األوىل للدولة    !!! ا إىل أخباركم باألشواقفإ
وا بالعدل مع اخللق أمجعني، بل مع املالحدة والشياطني، وذلك بذكر نادَ   ـ ٣
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م، ومل يطّبقوا ذلك املبدأ مع مَ  م وسّيئا ن خالفهم من مشاخينا وأساتذتنا، حسنا
 َّ ج النظري األعوج، بل ال حلم، وأسلم منهًجا من أصحاب املنهوأم أعلم، مع أ

  مقارنة بينهم.
م نا نعمِّ ا أنَّ أمَّ <: >؟  نشبابنا مسؤولية مَ <قال سفر احلوايل يف حماضرته:   ـ  ٤

حقيقة لن يؤّدوا  ؛أو نشيع عند الناس هذه املشاكل، أو ناس هنا مل يهّمهم املوضوع
م، ونوع من ا كّل ما سوف يكون هو نوع من التأثري يف قلوشيء إجيايب، إمنَّ  أيَّ 

انعكاس سيظهر يف قبض اليد عن التربع للمجاهدين يف عمومهم، وبلبلة حتدث عند 
  ؟  وملاذا هذا مل يفعل ؟! من هذا ومن ذاك، وملاذا هذا فعل!  الناس

منها أيدينا،  ـ تبارك وتعاىل ـ هدها، وحفظ اهللامل نشوهكذا أمر أو أحداث 
هم الذين  ـ أن ندعوا اجلميع باسم علمائناألسنتنا، و  ـ أيًضا ـ فينبغي أن حنفظ منها

وا عن الفنت، وعن االختالف وعن االقتتال فيما بينهم، أن يكفُّ  ـ يسمع هلم هناك
ق بني أحد من دوا صفوفهم يف حماربة الذي ال يرحم أحًدا، وال يفرِّ وأن يوحِّ 
  املسلمني.

ا أن أمَّ  م.وهلذا أنا أقول: ال أرى أن تنشر هذه النشرات على املستوى العا
هذا  ؛ة، ليعرفوا احلقائق، ويوّجهوا النصيحةيعطاها بعض الناس، بعض اخلاصَّ 

وال أرى أن يصل األمر النشر العام، ال أرى ذلك،  بد منه، لكنَّ ضروري، وال
 وهذا رأيي ة، أو إلى جمهور المسجد بحال من األحوال، هذه نصيحتي،للعامَّ 

  ها .>على كّل حال
  !!؟ هذا هو موقفك يف أزمة اخلليج قلت: ملاذا مل يكن

امتنعت عن فتواك خشية بلبلة الشباب، فضًال عن الناس، وتفريق  فهالَّ 
  !!؟ الصف حلظة تسويته ورّصه، لرّد اخلطر الداهم
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..اجلانب القليب <: >يا جلراحات املسلمني<قال العودة يف شريطه:   ـ ٥
عوامل أخرى كثرية مبنية عن موضوع يف االعتبار، وقد يضاف إليه عناصر وأسباب و 

سوء الظّن املتبادل بني األطراف، وعلى اعتقادات وتصّورات، وخلفيات تارخيية 
نة، وهذا اخلالف جيعل األعداء يف كثري من األحيان ال حيتاجون إىل التدخل بني معيَّ 

 ة القضاء على أخيه املسلم، أو مقاومة جهده.املسلمني، فاملسلم نفسه يقوم مبهمَّ 
أنا اليوم أكتب كتابًا، وأؤّلفه، وأنشره بني املسلمني، فبدًال من أن يسعى  ـ  مثالً ف ـ

هناك  العدو إىل القضاء على هذا الكتاب أو حماربته، ال حيتاج العدو إىل شيء، ألنَّ 
مسلًما آخر سوف ينربي ويتصّدى إلصدار كتاب للرّد على هذا الكتاب، وبالتايل 

قضي على يى بعض، فال أنا بالذي استطعت أن تتحّطم هذه اجلهود بعضها عل
اجتهادات أخي املسلم اآلخر، وال هو بالذي استطاع أن يقضي على اجتهادايت، 

نا ال ، كلُّ ه أنا وأخي ذلك الذي رّد عليَّ نا استطعنا وجنحنا أن نقنع املسلمني بأنَّ ولكنَّ 
لغرينا  نصلح لشيء، ونتخالف ونتهارش حول قضايا، وبالتايل تركنا الساحة

  ها .>واشتغلنا..
فقط بقي دعاة <، حيث قال: >خلل يف التفكري<يف شريطه  وقال ما يضادّ 

رون عدم احلديث، اإلسالم وعلماؤه املخلصون، هم الذين يف كثري من األحيان يؤثِّ 
م بصورة صحيحة.   ولذلك مل يظهر صو
ا، هي أمَّ إًذا ال داعي أن حناجر هذه األمَّ   ـ  إن شاء اهللا  ـ ةة، ونفقد الثقة 

  يعين ستنضج مىت أعطيناها الثقة.
نشر هذا الكتاب، وأنا أة، وفيه خري، كتاب ترى نشره على األمَّ  ـ   مثالً   ـ عندك

ة تقرأ ودع األمَّ أنشر هذا الرّد،  ـ  أيًضا  ـ عندي رّد على هذا الكتاب، ما يف مانع
  قائق، وإلى النتائج.الكتاب، وتقرأ الرّد على هذا الكتاب، وتحكم، وتصل إلى الح
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وإذا أخطأ واحد ما أخطأ عشرة، وال يصح إّال الصحيح، وحيّق اهللا احلّق 
يف خوف شديد ورعب  ـ يعين ـ ويبطل الباطل، فما يف داعي أن نظل دائًما وأبًدا

  ة، ال ينبغي هذا.على هذه األمَّ 
ركة يف ة إىل املشااألمَّ  ة بعض الثقة، وحناول أن جنرَّ ينبغي أن تعطي األمّ 

إحقاق احلّق، وإبطال الباطل، والتفكري، يشارك معنا حىت يكون يف الصورة، إن 
م يفاجَ حصل خطأ أدركوا، وإن حصل صواب أدركوا وباركوا، أمَّ  باخلطأ أون ا كو

َّ  ؟ وهم ما علموا به، ما الذي حيصل م ينحون بالالئمة: أنتم قلتم، وأنتم حيصل أ
ا يكونوا مَّ ه مل يكن عندهم خرب سابق، لكن لَ ألنَّ  ؟ فعلتم، وأنتم، وأنتم، ملاذا

مشاركني معك يف التفكري أصًال، يكونون كما يقال: يف الصورة معك، مشاركني يف 
  ها .>أون بشيءجَ االصورة وبالتايل ال يف

َّ ؟ هما نأخذقلت: هذان رأيان، فبأيِّ  ما على حسب املواقف، فاخرت ! أم أ
  !!؟ ة ذاكة هذا ومرَّ مرَّ 

ة تقرأ الكتاب، وتقرأ الرّد على هذا الكتاب، ..ودع األمَّ <ل إّن قوله: ب
، كالم باطل، ألّن كثريًا من الشباب >...وتحكم وتصل إلى الحقائق وإلى النتائج

ة، فكيف نسمح للباطل املمزوج بشيء من تدّين جّهال بشرعهم فضًال عن األمَّ امل
! إّن هذا لشيء !  ز بني احلّق والباطليِّ احلّق أن يصل إليها، ونطالبها بعد ذلك أن متُ 

  .هم يحجزون على أتباعهم قراءة الكتب الراّدة عليهمعلًما بأنَّ !! !  عجاب
بل إّن تطبيق هذا يؤّدي إىل إفساد األّمة، ألّن كثريًا من املبتدعة سيقولون 

ندع  فيما حنمله من باطل، مثّ  ـ أيًضا  ـ دعونا نناقش ما حتملونه من حّق، وناقشونا
  ة حتكم بينا وبينكم، وال يصح حينئذ إالّ الصحيح.األمَّ 

  !!؟ فما رأيك أخي القارئ يف هذا املبدأ
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هذه اجلماعة هلا أهداف، وغايات، ووسائل، ومبادئ لتحقيقها، وهلا    ـ ٦
ا مثل: كتب سيدكتب معيَّ  العدالة <، و>الظالل<قطب:  نة يقرأو
، >حنو جمتمع إسالمي<، و>اليةسالم والرأمسمعركة اإل<، و>االجتماعية

، >معامل يف الطريق<، و>السالم العاملي<، و>دراسات إسالمية<و
، >اإلسالم بني جهل أبنائه وعجز علمائه<حملّمد أمني املصري، و >املسؤولية<و

هذا الدين بني جهل <، لفتحي يكن، و>املوسوعة احلركية<لعبد القادر عوده، و
، >املسار<، و>صناعة احلياة<لسيل الوكيل، وحملّمد ا >أبنائه وكيد أعدائه

حركة <ها ألمحد حمّمد الراشد، وكلُّ   >البوارق<، و>العوائق<، و>املنطلق<و
جاهلية القرن <للمصري، و >معامل االنطالقة الكربى<للعبدة، و >ةالنفس الزكيَّ 
اقرأ وربك <قطب، و دحملمَّ  >قبسات<، و>ماذا خسر العامل<، و>العشربن
هذا <جلمال سلطان، و >اإلسالم احلديث<لسعدي جودت، و، >األكرم
فقدان التوازن <جلاسم مهلهل ياسني، و >القيادة<قطب، و لسيد >الدين

  ا هو مشابه هلا.جلودت سعيد، وغريها ممِّ  >االجتماعي
بل هؤالء   متدرج.بل إّن قراءة هذه الكتب ال تكون إّال وفق جدول معنيَّ 

اهلم أفكار معيَّ    يف وقت معّني، يف داخل هذه البالد وخارجها. نة يطرحو
وكّل ذلك ضمن برنامج ُمعّني من قبل أصحاب هذه اجلماعة، ال جتد هذه 

ا، أو يف مشاهلاالربامج ختتلف يف شرق امل ا، أو يف وسطها،  ملكة أو يف غر أو يف جنو
  ف فيها.يها، بل حىت األمور الرتفيهية ال اختالال يف كتبها وال يف طريقة تلقِّ 

إّال من مشايخ على  ؛وهذه اجلماعة ال تتلقى دراستها، وتثقيفها، وتوجيهها
بل ال جتد مواقف أتباعها ختتلف من مكان آلخر، بل جتده موّحًدا أينما منط معّني، 

  .وهذا يدّل على وحدة مصادر التلقي عندهماجتهت 
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لسرور،  ـ البدعة ـ >السّنة<للعبدة، و >البيان<اهتمامهم الكبري مبجلة 
  ة يف توزيعها وتروجيها بينهم وبني غريهم.تواالستما دُّ واجلِ 

بل !! ! وبعد ذلك كّله يقولون: حنن لسنا مجاعة، وليس لنا تنظيم وال قيادة
لدنيا إّن هذه ا<!! فما أشبه مقولتهم هذه مبقولة املالحدة: ! وجدنا هكذا صدفة

وجدت هكذا  >وبارئهاالدالة على خالقها <مبا فيها من غرائب وعجائب 
  .>صدفة

ه ليس لديهم تنظيم، وال مجاعة، وال ارتباط باخلارج، وال زالوا زعموا بأنَّ  ـ ٧
 مْ كُ مُ تُ كْ ال نَ <سرور يثبت ذلك بقوله للشيخ مقبل الوادعي:  ينادون بذلك، وحمّمد

  .>نا مجاعة، وحنن نوايل كّل مسلم، ليس لدينا تعّصبأنَّ 
صاحل   اهللا بن الشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبدانظر هذا الكالم يف رسالة 

  العبيالن يف ملحق الوثائق.
 ه كتاب كتبه رجل جمهول ال نعرفه، وحننقالوا ال تقرأوا هذا الكتاب ألنَّ  ـ ٨

  ال نقرأ إالّ للمشاهري املعروفني. ـ  بزعمهم ـ
يتم الشباب على كتب ال تعرف أمساء كاتبيها قلت: سبحان اهللا، قرأمت وربَّ 

، فكاتبها >صناعة احلياة<، و>املسار<، و>املنطلق<، و>ائقالعو < كقيقية، احل
صاحل  املنعم بن عبد<، أّما امسه احلقيقي فهو: >أمحد حمّمد الراشد<امسه احلركي: 
  ارات العربية.، عراقي اجلنسية، مقيم بدولة اإلم>العلي العزي

 محّمد اهللا الدكتور عبد<: اسمه الحركي >وجاء دور المجوس<وكاتب 
صاحب ، >نايف زين العابدين محّمد سرور بن< واسمه الحقيقي:، >الغريب

  المنتدى اإلسالمي بلندن.
 هاسم، >الدعوة اإلسالمية فريضة شرعية وضرورة بشرية<وكاتب 
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، وغري >اهللا عزام  عبد<: واسمه الحقيقي، >الدكتور صادق أمين<: الحركي
  هؤالء كثري.

كتبهم باألباطيل والترهات والتدليسات،   علًما بأّن هؤالء قد مألوا
ه موثق مّدلل عليه باألدلة والبراهين فإنَّ  ـ إن شاء اهللا تعالى ـ بخالف ما ذكرت

  !!؟ والقرائن الصحيحة، فما لكم كيف تحكمون
ه ليس في اليمن والواقع أنَّ ... <: قال سلمان في وصفه لليمن  ـ ٩

داه اإلسالم، وحاكمه الشريعة، وقدوته ن واحد حلمته وسه ميَ ، بل كلُّ شمال وجنوب
الصالة والسالم، ومبدأه التحاكم إىل اهللا والرسول، وال جيوز ألحد أن الرسول عليه 

  ها  .>ينفر أو ينفرد عن هذه القاعدة، أو خيرج عليها...
 >اجلمهورية<يف بيان نشر يف  بجمعية علماء اليمنوقال مصدر مسؤول 

نفى <، جاء فيه: ه١٤١٥صفر  ٦اجلمعة )، الصادر يوم ٩١٣٢يف عددها (
مصدر مسؤول جبمعية علماء اليمن نفيًّا قاطًعا ما رددته بعض اإلذاعات ووكاالت 
األنباء الفرنسية يف اليمن حول موقف علماء اليمن من احلزب االشرتاكي اليمين، 

م باستبعاد االشرتاكي من املشاركة يف السلطة.   وما نسبه املراسل إىل دعو
أّن بيان علماء  >سبأ<ة األنباء اليمنية د المصدر في تصريح لوكالوأكّ 

اليمن الذي صدر في ختام اجتماعاتهم يوم أمس األول لم يطالب بحظر على 
  حزب االشتراكي اليمني من المشاركة في السلطة.ال

ه على العكس من ذلك، فقد نّص البيان على ترسيخ الحرية وأضاف أنَّ 
ة محافظات ين جميع أبناء الشعب اليمني، وفي كافَّ والعدالة والمساواة ب

الجمهورية اليمنية، وعلى نبذ الظلم واالستبداد، وضرورة االلتزام بمبدأ التداول 
  ها .>لسلطةلالسلمي 
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ادرة يوم اخلميس ـ) الص١٦١عدد ( >لـاألم<دة ـوجاء يف جري
فون يهدمون المقدسات [أضرحة الهاشمي المتطرِّ <ه): ٣/٤/١٤١٥(
  .عيدروس وزاوية الجيالني].. والرئيس يأمر ببنائهاوال

  ها .>شتراكي... والمؤتمر بعد ستة أشهرأميًنا عامًّا لإل >مقبل<
وهي الناطقة باسم التجّمع اليمين لإلصالح  >الصحوة<وجاء يف جريدة 

تعليًقا للتجمع ه ١٤١٥ربيع ثاين عام  ٣) والصادرة يوم اخلميس ٤٣٢عدد (
تابع التجمع <ى أحداث هدم األضرحة والقبور، قال فيه: اليمين لإلصالح عل

الباسلة لإلصالح باهتمام كبير األحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة عدن 
من قبل بعض العناصر غير المسؤولة التي تفهم  يومي اجلمعة والسبت املاضيني

ألصول الدين فهًما قاصًرا، فتجعل من الفروع قضايا أساسية، بينما تتغافل عن ا
  والقضايا الجوهرية...

إّن التجمع اليمني لإلصالح يستنكر ويدين بشدة هذه الممارسات 
الدين وقيم اإلسالم، والتي ال هدف لها سوى إثارة الفتن  البعيدة عن جوهر

  ها .>وشغل الناس، والمجتمع بقضايا هامشية...
زب مجعية علماء اليمن، مل تطالب باستبعاد احل ـ يا سلمان ـ فها هي

االشرتاكي من املشاركة يف السلطة، بل طالبت بضرورة االلتزام مببدأ التداول السلمي 
  للسلطة.

 جيعلون هدم القبور واألضرحة ـ بزعمهم ـ أهل اإلصالح ـ أيًضا ـ وها هم
من القضايا الفرعية ال اجلوهرية، بل يقولون عن  ـ د من دون اهللاعبَ اليت هي أوثان تُ  ـ

  د عن جوهر الدين وقيم اإلصالح.ه بعيهدمها: إنَّ 
  !!؟ فهل هذه األقوال واألعمال من حلمة وسدى اإلسالم
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  !!؟ وهل هذا هو احلكم باإلسالم والتحاكم إليه
  !!؟ وهل هذا هو االقتداء بالرسول عليه الصالة والسالم

يف الوجه األول:  >أحوال السودان< قال الجربوع في شريطه ـ ١٠
لناس إىل السودان وإعالن احلكم باإلسالم هنالك ..لذلك اشرأبت أعناق ا<

بالسودان واحملاوالت القدمية على يد زعماء احلركات اإلسالمية أو على احلركات 
اإلسالمية هنالك وحماولتهم حلكم أو حماولتهم ألن حيكموا اإلسالم وأن حيكم البلد 

  باإلسالم.
لدعاة إّن اإلسالم والسودان بلد عريق يا إخوة قدمي ال غرو أن قال بعض ا

  دخله، ودخل تلك املنطقة قبل أن يدخل املدينة، وذلك يف بعثة احلبشة.
ه يعيش فإنَّ والسودان معشر اإلخوة ليس مثله مثل غريه من البلدان األخرى، 

  أنواًعا من املعتقدات.
  وكفى أن يوجد به ما يقارب من خمسين طريقة للصوفية ال غير.

  م مباشرة بغمضة عين هنالك.فليت شعري هل اإلسالم سيحك
إّن اإلسالم ما أصبح له دولة يف املدينة وكيان إّال بعد ثالثة عشر عاًما من 

  وجّل، وحماولة توطيد قواعد احلكم هنالك. الدعوة إىل اهللا عزّ 
فالسودان: الطرق الصوفية فقط ما يقارب من خمسين طريقة، ناهيكم 

لة في نفوس بعض الناس هنالك، عن القباب واألمور الشركية هنالك المتأصِّ 
ناهيكم عن النصرانية المختلطة بشعب السودان المسلم  انتزاعها صعب. فإنَّ 

أّن السودان ولألسف الشديد احتل  ـ أيًضا ـ وتعلمون هنالك النصراني.
مصريًّا، ولألسف الشديد احتالل بريطاني مصري، كما هي  ابريطانيًّ  احتالالً 

ن تكون على منهاهجها التعليمية وغيرها هي المناهج المدارس في الخرطوم اآل
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  .>القطبية المصرية النصرانية
وقد قال البشير في كلمة ألقاها في حفل أقيم الفتتاح مقر الطريقة 

بعد أن قّدم له مقّدم احلفل ه) ١٨/١٠/١٤١٢ليلة اجلمعة ( البرهانية الصوفية
على أشرف املرسلني، سّيدنا  بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم<بقوله: 

 ةٍ مَّ أُ  رَ يْـ خَ  مْ نتُ كُ جّل   ن قال فيهم املوىل عزّ حمّمد خامت األنبياء واملرسلني، باسم مَ 
  .َوتـُْؤِمُنوَن بِاهللاِ  رِ نكَ المُ  نِ عَ  نَ وْ هَ نْـ تَـ وَ  وفِ رُ عْ المَ بِ  ونَ رُ مُ أْ تَ  اسِ لنَّ لِ  تْ جَ رِ خْ أُ 

اء مبايعة لك، وباسم شيخها ها إىل السمباسم هذه اجلموع اليت رفعت أكفَّ 
ع ائه، باسم الركَّ وأحبَّ وباسم مريدي الطريقة الربهانية  إبراهيم حمّمد عثمان،

وباسم السبحة، وباسم الآللوبا، والسجود، باسم القائمني، باسم ال إله إّال اهللا، 
 وباسم املذحبة، وباسم الركوة، باسم هؤالء مجيًعا، باسم أخوايت الالئي بايعنك، فهالَّ 

 فت هذه الساحة وهذه احلضرة وهذه احلولية، فهالَّ مت أخي الرئيس وشرَّ تكرَّ 
  .>متتكرَّ 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، <: البشير فقال مقا مَّ ثُ 
ن تبع والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سّيدنا حمّمد، وعلى آله وصحبه ومَ 

  جهم إىل يوم الدين.
السيخ حمّمد عثمان عبده الربهاين، اإلخوة واألخوات أبناء  إبراهيم ابنالشيخ 

  الطريقة الربهانية، السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته،
 َّ رفع حلظات سعيدة أن نقف يف هذه الليلة املباركة ليلة اجلمعة حيث تُ  اإ

لكرمي الذي التقى فيها األعمال إىل اهللا سبحانه وتعاىل، أن نلتقي مع هذا اجلمع ا
ا ة يف اهللا سبحانه وتعاىل، مل جتمعهم أمور دنيوية، وال مكاسب زائلة، وإمنَّ حمبَّ 

ي في هذه الليلة ني أحيِّ فإنَّ اجتمعوا على كلمة ال إله إّال اهللا حمّمد رسول اهللا، 
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ي مريديه، ي ابنه الشيخ إبراهيم، وأحيِّ ذكرى الشيخ محّمد عثمان عبده، وأحيِّ 
ا قدموه خدمة للدين بنشر التعاليم، وتنبيه مَ يهم جميًعا لِ وتالمذته، أحيِّ وطلبته، 

  ة ومن غيرهم، إلى الطريق السديد..الغافلين، من أبناء هذه األمَّ 
ي كّل أبناء الطرق الصوفية وشيوخها، نا في هذه الليلة المباركة نحيِّ إنَّ 

عن طريق  نسودالقد دخل اإلسالم إلى ال موه خدمة للدين.على ما قدَّ 
  ها  .>مشايخنا مشايخ الطرق الصوفية..

 ا أقوال وأفعال حسن الرتايبهذا بعض من أحوال وأقوال رئيس البالد، أمَّ 
، )١(املخالفة لصريح الشرع، فال ختفى على كّل منصف ـ  الرجل الثاين يف البالد ـ

ن جبهة حملاربة  الدعوة إىل وحدة األديان السماوية، وتكوياجلميع قام بتبينِّ  يكفي أنَّ 
  العلمانية والالدينية.

وسأقوم هنا بنقل بعض عناوين ومقتطفات من الصحف الصادرة يف السودان 
  وغريها، واليت قامت بتغطية أحداث تلك املؤمترات املتكررة، فمن ذلك قوهلم:

مرحًبا بالبابا... واجملد هللا يف األعايل وعلى األرض السالم، يف أرض <
القوات املسلحة منرب الرأي ه. ا .>ة للحريات الدينيةالة تامَّ التسامح الديين كف

  م.١٩٩٣فرباير  ١٠، املوافق ه١٤١٣شعبان  ١٨األربعاء 
  ؛الخرطوم تستقبل الباب وسط احتفاالت حاشدة<و

وسط احتفاالت حاشدة استقبلت اخلرطوم أمس الباب يوحنا بولس الثاين، 
ى فيها رائية الكاثوليكية باخلرطوم، وأدَّ وعقب وصوله مطار اخلرطوم توّجه إىل الكاتد
كما التقى برجال الدين اإلسالمي  الصالة، وخاطب حشود اإلخوة املسيحيني.

العلماء يف ترسيخ مبادئ  ورواملسيحي بسفارة الفاتيكان باخلرطوم وأّكد على د
                                   

  ».الصارم املسلول يف الرّد على الرتايب شامت الرسول«انظر بعًضا من تلك املخالفات يف كتاب  )١(
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  التسامح الديين واالنسجام بني معتنقي الديانات السماوية.
إىل الساحة اخلضراء حيث احتشدت أعداد كبرية من   توّجه سيادتهومن مثَّ 

ل أداء الصالة ترنيم وأدعية تنادي وقد ختلَّ  املسيحيني ألداء الصالة مع البابا. اإلخوة
هذا وقد قدمت  بالسالم واخلري للسودان، كما وقدم وعظًا أثناء تأدية الرتانيم.

، ه١٤١٣شعبان  ٢٠يس القوات املسلحة اخلمه. ا .>مطرانية اخلرطوم هدية للبابا
  م.١٩٩٣فرباير  ١٠املوافق 

 ـ الرأي ـ السودان احلديثه ا .>ة والسالمزيارة البابا رحيق للمحبَّ <وقوهلم: 
  م.١٩٩٣فرباير  ١٠، املوافق ه١٤١٣شعبان  ١٨األربعاء 

  املصدر السابق.ه ا .>إىل مساحة البابا يف أرض السالم<وقوهلم: 
لون ثالثني دولة، مخسمائة شخص ميثِّ حوايل  )١(وقد حضر املؤمتر<وقوهلم: 

لني ألكثر من مخسني كنيسة وخنبة من قيادات ورموز املسلمني واملسيحيني، ممثِّ 
ة النور جملَّ ه ا .>سات وهيئات دينية وطرق صوفيةومنظمة إسالمية، ومؤسَّ 

  ).٦(ص ه ١٤١٥الصادرة يف رجب عام  ـ  اليمنية ـ اإلسالمية
تليت بعد ذلك آيات  ؤمتر بقراءة من القرآن اجمليد.. مثّ ئ املدِ وقد بُ <وقوهلم: 
ما أروع املكان <ا قاله: وممِّ  ـ املطران كابوتشي ـ وقد تكلم يف املؤمتر من اإلجنيل..

الذي مجعنا، حنن إخوة، حنن أبناء األسرة الواحدة، ال متييز وال تفريق بني األديان، 
فهذا هو املهم، أحسنكم أخالًقا ، )٢(ال يعنيين ماذا تدين، ما دمت تعبد اهللا

                                   
مجادى األوىل  )٦ ـ ٤(. يف فرتة من >جملس الصداقة الشعبية العاملية<عقد يف املؤمتر الذي  )١(

  م.١٩٩٤أكتوبر  ١٠ ـ ٨، املوافق ه١٤١٥
  = ن كان أن يعبد اهللا على غري دين اهللا الذي ختم به الديانات كّلها، والال جيوز ألحد كائًنا مَ  )٢(
الذي ختم اهللا به  اهللا  عبد   حملّمد بنجيوز ألحد أن يتبع أحًدا من رسل اهللا بعد إرسال اهللا    =
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وأنفعكم لوطنه هذا هو املهم، تضافرت جهود الديانتني اإلسالمية 
، ه١٤١٥مجادى األوىل  ١٦اخلميس  ـ اليمنية ـ الصحوةه ا .>واملسيحية...

  م.٢٠/١٠/١٩٩٤املوافق 
اهللا الترابي األمين العام  الدكتور حسن عبدومن جهته دعا <وقوهلم: 
بي واإلسالمي الذي خاطب المؤتمر إلى إقامة نظام ديني عالمي للمؤتمر الشع

وإيجاد آلية تمثل المسلمين والمسيحيين بوضع ميثاق للتوحيد وسّد الطريق 
والتوسع اإلمربيايل، واهليمنة  ون الدين في تأجيج الصراعات،أمام الذين يستغلُّ 

                                   
َر اِإلْسَالِم ِديًنا فـََلن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن الرساالت كّلها. قال تعاىل:  َوَمن يـَْبَتِغ َغيـْ

 هللاِ اى بِ فَ كَ وَ  والً سُ رَ  اسِ لنَّ لِ  اكَ نَ لْ سَ رْ أَ وَ ). وقال تعاىل: ٨٥عمران آية: ( سورة آل الَخاِسرِينَ 
 يًراذِ نَ يًرا وَ شِ بَ  اسِ لنَّ لِ  ةً افَّ كَ  الَّ إِ  اكَ نَ لْ سَ رْ ا أَ مَ وَ )، وقال تعاىل: ٧٩سورة النساء، آية: ( يًداهِ شَ 

ى لَ عَ  هُ رَ هِ ظْ يُ لِ  قِّ الحَ  ينِ دِ ى وَ دَ الهُ بِ  هُ ولَ سُ رَ  لَ سَ رْ ي أَ ذِ الَّ  وَ هُ ). وقال تعاىل: ٢٨سورة سبأ، آية: (
 ونَ نُ مِ ؤْ يُـ  الَ  ينَ ذِ وا الَّ لُ اتِ قَ ). وقال تعاىل: ٩سورة الصف، آية: ( ونَ كُ ِر شْ المُ  هَ رِ كَ   وْ لَ وَ  هِ لِّ كُ   ينِ الدِّ 

وا وتُ أُ  ينَ ذِ الَّ  نَ مِ  قِّ الحَ  ينَ دِ  ونَ ينُ دِ يَ  الَ وَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  اهللاُ  مَ رَّ ا حَ مَ  ونَ مُ رِّ حَ يُ  الَ وَ  رِ اآلخِ  مِ وْ اليَـ بِ  الَ وَ  اهللاِ بِ 
  ).٢٩سورة التوبة، آية: ( ونَ رُ اغِ صَ  مْ هُ وَ  دٍ يَ  نْ عَ  ةَ يَ زْ وا الجِ طُ عْ ى يُـ تَّ حَ  ابَ تَ الكِ 

، هِ بِ  تُ ئْ ا جِ مَ بِ ي وَ وا بِ نُ مِ ؤْ يُـ وَ  اهللاُ  الَّ إِ  هَ لَ إِ  الَ  نْ وا أَ دُ هَ شْ ى يَ تَّ حَ  اسَ النَّ  لَ اتِ قَ أُ  نْ أَ  تُ رْ مِ أُ <: وقال 
. رواه مسلم >ى اهللاِ لَ عَ  مْ هُ ابُـ سَ حِ ا وَ هَ قِّ حَ بِ  الَّ إِ  مْ هُ الَ وَ مْ أَ وَ  مْ هُ اءَ مَ ي دِ نِّ وا مِ مُ صَ عَ  كَ لِ وا ذَ لُ عَ ا فَـ ذَ إِ فَ 

 هِ ذِ هَ  نْ مِ  دٌ حَ ي أَ بِ  عُ مَ سْ يَ  الَ  هِ دِ يَ بِ  دٍ مَّ حَ مُ  سُ فْ ي نَـ ذِ الَّ وَ <: وقال  ).١/٥٢يف صحيحه (
 ابِ حَ صْ أَ  نْ مِ  انَ كَ   الَّ ، إِ هِ بِ  تُ لْ سِ رْ ي أُ ذِ الَّ بِ  نْ مِ ؤْ يُـ  مْ لَ وَ  وتُ مُ يَ  مَّ ، ثُ يٌّ انِ رَ صْ نَ  الَ وَ  يٌّ ودِ هُ ، يَـ ةِ مَّ األُ 
  ى وسَ مُ  نَّ أَ  وْ لَ  هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ ي نَـ ذِ الَّ وَ <: وقال  ).١/١٣٤. رواه مسلم يف صحيحه (>ارِ النَّ 
  ).٣/٣٨٧. رواه أمحد يف املسند (>ينِ عَ بَـ تْ يَـ  نْ أَ  الَّ إِ  هُ عَ سِ ا وَ يًّا مَ حَ  انَ كَ 

ناسخ جلميع  به نبّينا حمّمد  وقد أمجع العلماء قاطبة على أّن دين اإلسالم الذي بعث اهللا
ه جيوز ألحد أن يعبد اهللا بغري شرع اهللا الذي أنزله على خامت ن اعتقد أنَّ الديانات اليت قبله، وأّن مَ 

  ه كافر ال يقبل اهللا منه عدًال وال صرًفا يوم القيامة.أنَّ  اهللا  عبد رسله حمّمد بن
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قامة أمم متحدة، وجملس ية إودعا إىل أمهِّ  وفرض الالدينية اليت تسود العامل اآلن.
  أمن جديد، ال يقوم على حّق الفيتو وهضم حقوق الشعوب.

وأضاف أّن أصل األديان كلها واحد ويجب أال يكون هناك صراع بين 
المسلمين والمسيحيين، وال بين البيض والسود، ما دام يجمعهم مصير وإله 

  ها .>واحد
فعال الشنيعة وما ذكرت هنا هو غيض من فيض من تلك األقوال واأل

قام هؤالء ة، ومع ذلك كله، ة وإمجاع األمَّ واملخالفة صراحة للكتاب والسنَّ 
حسن <وُمَنظِّرها ، >عمر البشير< السياسيون بمدح حكومة السودان وقائدها

  ، ومن ذلك:>الترابي
اإلسالم ...<: >الصحوة يف نظر الغربيني<يف شريطه  قول سلمان العودة

  .ي السودانينتصر يوًما بعد يوم ف
ق إلغاء الربا يف مجيع البنوك، ومع ذلك حقَّ  على الصعيد االقتصادي َمتَّ 

ق استغناء قه منذ سنني طويلة، وحقَّ االقتصاد السوداين ارتفاًعا يف املعدالت ما حقَّ 
  عن مجيع املعونات..

زراعة الذرة، أو السكر، أو القمح أو  وحّقق انتصاًرا على صعيد الزراعة سواءً 
وأنتم تعلمون اليوم أّن السكر السوداني يباع حتى في هذا البلد، وفي ا، غريه

نا .. إضافة إىل أنَّ جميع البقاالت، تجد السكر السوداني يباع وبأسعار منخفضة
ف من األصابع اإليرانية اليت تعمل داخل السودان، وتبذل جمهوًدا، وتستغل نتخوَّ 

الصادقة في دعوتها إلى  تخلى المسلمين جميًعا عن هذه الحكومةالذي 
استعداًدا أن مينح اإلسالم فرصة ليجرب،  ـ أي ذنب ـ إّال أنه ليس لديه ..اإلسالم

هل يملك اإلسالم حلوًال في عهد عمر البشير كما كان يملك حلوًال في عهد 
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  ها .>ليس لدى الغرب استعداد أن جيرب ذلك ؟  الخطاب أم ال بناعمر 
...يقول <عن الرتايب:  >حقيقة التطرف<: وقول سلمان العودة يف شريطه

يقول عن أحد  ـ وهو مراسل إلحدى الصحف األمريكية يف الشرق األوسط ـ موريف
إنه منظر إسالمي فذ، لكنه أصويل، أصويل يعرف <يف السودان: زعماء اجلبهة 

 جيًدا كيف يستغل الظروف ويستخدمها لصاحله، وهو قادر على التأقلم مع الواقع
ويرضى مبهادنة األنظمة بدون أن  ـ األلفاظ: قادر على التأقلم مع الواقعالحظ  ـ

  .>يتخلى عن مطالبه...
أوًال: ال أحد يستطيع أن يمدح الترابي وال غيره بأفضل <قال سلمان: 
  .>من مثل هذا الكالم

العدد اخلامس والعشرون، الصادر  >ةالسنَّ < تهوقول محّمد سرور في مجلّ 
حّق للسودان في <)، حتت عنوان: ٢٣ ـ ٢١(ص ه ١٤١٣م يف ربيع الثاين عا

  :>ة كّل داعيةذمَّ 
ال يهدأ لها بال وال يقر لها قرار وهي ترى دولة مجاورة مصر مبارك <

من أجل إسقاط وهذا اهلدف يتلخص يف سعيهم احلثيث  تحكم كتاب اهللا...
لنظام ، وعودة نظام األحزاب الفاسدة، أو االحكومة اإلسالمية في السودان

  العسكري اجلاهلي املستبّد...
فإّن هذه الحملة الشرسة ضّد السودان سببها تحكيم وقصارى القول: 

  النظام السوداني لإلسالم...
، فقد نصرها اهللا سبحانه وتعاىل على قوات وألّن هذه الدولة إسالمية ـ
  قرنق...
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ها دولة إسالمية، فقد خلصت السودان من نظام األحزاب وألنَّ  ـ
اني ال يأتيه الباطل من بين يديه ة على منهج ربَّ علمانية العميلة، وجمعت األمَّ ال

  وال من خلفه.
ها دولة إسالمية فلقد انتعش االقتصاد السوداني، واختفت السرقة، وألنَّ   ـ

  كانت تستورده..وأصبحت السودان من الدول المصدرة للسكر الذي  
منقادة للشرق أو للغرب.. لقد ها دولة إسالمية فلم تعد السودان وألنَّ  ـ

هللا جل  مستقلة متحررة ال سلطان عليها إالَّ  ـ والحمد هللا ـ أصبحت السودان
  ها .>وعال..

نا إنَّ < حين يقول البشير:صنع بذلك املدح والثناء غري الواقعي، نأقول: ماذا 
موه أبناء الطرق الصوفية وشيوخها على ما قد ي كلَّ في هذه الليلة المباركة نحيِّ 

خدمة للدين، لقد دخل اإلسالم إلى السودان عن طريق مشائخنا مشائخ 
  .>الطرق الصوفية

وحني نقرأ ما نقلته الصحف حول املؤمترات اليت تدعو إىل وحدة األديان، 
  تها السودان ودعت إليها.واليت تبنَّ 

ال جتد يف مباحث العقيدة <وحني نقرأ من أفكار الرتايب املنحرفة كقوله: 
ا عن الفن، كأّن التوحيد جيمع احلياة كلَّ ا حديثً  ا ونسكها وحمياها ومما ها صال

مباحثنا العقدية اإلسالمية مباحث فقرية، وليست  الواقع أنَّ  ويرتك الفن، ولكنَّ 
  .)١(>مباحث توحيدية

، آخذ طيبِّ  ـ أي األمر بغمس الذبابة إذا وقعت يف اإلناء  ـه أمر إنَّ <وقوله: 

                                   
  نقًال عن حماضرة ألقاها يف اخلرطوم. )١(
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  .)١(>وال أجد يف ذلك حرًجا البتة فر، وال آخذ بقول الرسول فيه بقول الكا
 علينا أن نعيد إليه اعتباره، كأصل له مكانته ا املصدر الذي يتعنيَّ أمَّ <وقوله: 

  .)٢(>ودوره، فهو العقل...
نعمل إذا رأينا أن نأخذ من كّل الصحابة أو ال نأخذ، قد جني <وقوله: 

مصلحة، نتحفظ فيه،  هى حديثًا عنده فيتنقيح جديد، نقول الصحايب إذا رو 
ا.   ونُعِمل روايته ودرجة ضعيفة جدًّ

مصلحة، نأخذ حديثه بقوة أكثر، وميكن  هوإذا روى حديثًا ما عنده في
  .)٣(>نة يف صدق الروايةتصنيف الصحابة مستويات معيَّ 

..وهي اليوم تشهد جتارب جديدة يف ثورة إميان يف <قوله يف ثورة اخلميين: 
أروع مناذجها يف الثورة اإليرانية اإلسالمية،  وس تنقلب ثورة قوة يف الواقع، ولعلَّ النف

ا هذه األيام.. ص  . جتديد الفكر اإلسالمي>اليت نسمع قصتها ونعيش عرب
)٢٠٣.(  

ه يف إطار الدولة الواحدة والعهد الواحد جيوز أن أقول إنَّ  وأودُّ <وقوله: 
  .)٤(>دينه للمسلم كما جيوز للمسيحي أن يبدل

يكاد يكون ضرب يف اهلواء،  ـ أي الدف واآللة الوترية ـ ...وكالمها<وقوله: 

                                   
   عن حماضرة ألقاها يف اخلرطوم.نقالً  )١(
  ).٢٦(جتديد الفكر اإلسالمي ص  )٢(
  .>قضايا فكرية وأصولية وحديثية<عن حماضرة له بعنوان:  )٣(

وكالمه هذا موافق لكالم الرافضة، حيث ال يرون عدالة الصحابة رضوان اهللا عليهم، وهذا خمالف 
  ة كلهم عدول.ة واجلماعة، من كون الصحابلكالم ومعتقد أهل السنَّ 

  ألقاها يف جامعة اخلرطوم. >حتكيم الشريعة<عن حماضرة له بعنوان:  )٤(
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  الدف واآلالت والعزف والصفارة واملزمار ليست كلها إالّ آالت وذبذبات يف اهلواء.
  وهذه حماوالت اصطناعية وهو فقه فين اصطناعي.

  اجلنة...ة الذي يدخلون به هو باب الفنانني يف قد يكون باب اجلنَّ 
ه فاجلمهور املسلم يف ممارسته الصوفية، ويف مدائحه ويف فنونه الشعبية، لعلَّ 

  .)١(>أقرب إىل فطرة التدين الفين، أو الفن الديين...
وحني نقرأ بعًضا من فقرات نص مبادرة احلكومة السودانية للسالم مع 

الثقايف والعرقي ع و االعرتاف بالتن<املتمّردين يف اجلنوب، حيث جاء فيها قوهلم: 
  والديين للسودان.

  توزيع عادل للثروة ومشاركة عامة يف السلطة. ـ
السودان قطر واحد متنوع األعراق والثقافات، وجيمع بني أهله العديد من  ـ

  العادات املشرتكة واملواطنة واألخوة وحب الوطن.
ائية، استثناء املناطق ذات الغالبية غري املسلمة من تطبيق الشريعة اجلن ـ

  واعتماد العرف كمصدر للتشريع.
 عليه بناء الوحدة الوطنية وتتخذ لتويلِّ  تعترب املواطنة هي األساس الذي يتمُّ  ـ

املناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية والوظائف التنفيذية األخرى دون النظر إىل 
  الدين أو العرق أو اجلنس.

ة لشعائر والدعوة والتبشري لكافَّ ل حرية االعتقاد والعبادة وإقامة اتكفّ  ـ
جريدة ه ا .>نني واحرتام األديان ورموزها...املواطنني، وتسعى الدولة لتوقري املتديِّ 

  م.١١/١١/١٩٩٢) بتاريخ ٥٠٩٧الشرق األوسط عدد (

                                   
  ألقاها يف جامعة اخلرطوم. >حتكيم الشريعة<) عن حماضرة له بعنوان: ١(
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أحوال <وحني نسمع مادح السودان اجلربوع وهو يقول يف شريطه 
 طريقة للصوفية.. ناهيكم وكفى أن يوجد ما يقارب من مخسني ..<: >السودان

عن القباب واألمور الشركية هنالك املتأصلة يف نفوس بعض الناس هنالك.. ناهيكم 
  .>النصرانية املختلطة بشعب السودان املسلم هنالك النصراين..

!! وهل هذه هي ؟ ةفهل هذا يا سرور ويا سلمان حتكيم الكتاب والسنَّ 
  !!؟ عونالدولة اإلسالمية اليت تنشدون وهلا تدَّ 

اين الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه وهل هذا هو املنهج الربَّ 
هذا هو تصويركم  أو أنَّ  ؟ والذي مجعت احلكومة السودانية السودانيني عليه

  !!؟ لإلسالم وتطبيقه
قد انتعش االقتصاد السوداين... وأصبحت السودان من لف<ا قول سرور: وأمَّ 

  .>للسكر الذي كانت تستورده... رةالدول املصدِّ 
السكر السوداين يباع  ...وأنتم تعلمون اليوم أنَّ <وزيادة سلمان عليه بقوله: 

  .>حىت يف هذا البلد ويف مجيع البقاالت...
وإّال فالواقع يشهد خبالف  ـ فعلى فرض تصديقهما والتسليم هلما مبا قااله

ا هو مثرة من مثار على أّن ذلك إمنَّ فانتعاش السودان اقتصاديًّا ليس دليًال  ـ ذلك
تطبيق السودان لإلسالم، وحتكيمه بل هذا قد يستوي فيه السودان وغريه من 

  البلدان األخرى كدول أوروبا وأمريكا واليابان وغريها.
وألّن هذه الدولة إسالمية، فقد نصرها اهللا سبحانه وتعاىل <ا قول سرور: وأمَّ 

  .>على قوات قرنق...
...إّن الدين مل يكن سبًبا يف الصراع الدائر يف <ل الرتايب: فيكذبه قو 

ًدا أّن هذا املؤمتر السودان، رغم املزاعم عن االضطهاد الديين وعدم املساواة، مؤكِّ 
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) ٢٩. جريدة املستقلة عدد (>العاملي جاء تأكيًدا على أّن اخلالف ليس دينيًّا
 ١٧، املوافق ه١٤١٥دى األوىل مجا ١٣السنة الثانية، والصادرة يف يوم االثنني 

  م.١٩٩٤أكتوبر/تشرين األول 
ه ليس لديه استعداد أن مينح اإلسالم فرصة إّال أنَّ <ا قول سلمان: وأمَّ 

ليجرب، هل ميلك اإلسالم حلوًال يف عهد البشري كما ميلك حلوًال يف عهد عمر 
  .>؟ بن اخلطاب أم الا

بعًضا من احنرافات  ـ لقارئأخي ا ـفما أملك أن أقول له بعد أن ذكرت لك 
ى مَ عْ ن تَـ كْ لَ وَ  ارُ صَ بْ ى األَ مَ عْ تَـ  ا الَ هَ نـَّ إِ فَ كما قال تعاىل: القوم، ال أملك إالّ أن أقول  

ن جيرؤ على أن يشبه عمر البشري بالفاروق . وإّال فمَ ورِ دُ ي الصُّ ي فِ تِ الَّ  وبُ لُ القُ 
  !؟ الراشد عمر بن اخلطابواخلليفة 

ا تعجب منه، إذ أولئك  أعجب أكثر ممِّ فإينِّ  ـ رئأخي القا ـ وإن تعجب
ار بأنَّ يصرِّ  مبادئهم كذا وكذا، وحكومتهم قائمة على كذا  حون ويصرخون ليل 

وكذا، وفهمهم لإلسالم على حنو كذا، وهؤالء مستميتون يف الدفاع عنهم، بل 
 يثًادِ حَ  ونَ هُ قَ فْ يَـ  ونَ ادُ كَ يَ  الَ  مِ وْ القَ  ءِ الَ ؤُ هَ ا لِ مَ فَ مستميتون يف تزكيتهم فسبحان اهللا 

 َّ   !!؟ >عْنز ولو طارت<م سائرون على مبدأ: أم أ
  مقومات فقه الواقع:<: قال ناصر العمر في فقه الواقع ـ ١٠
  التأصيل الشرعي. ـ
 ص فيه إىل كثري من الفنون، سواءً صِّ ختسعة االطالع وجتديده... فيحتاج امل ـ

و العلوم االجتماعية، كالتاريخ، أو العلوم املعاصرة  العلوم الشرعية كالعقيدة، والفقه، أ
  .جرَّا وهلمَّ  ،كالسياسة واإلعالمية

 ذلك فسينعكس إليه، حيتاج اممِّ  غريها أو العلوم هذه من علم أيِّ  يف رقصَّ  وإذا
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  عليها. واحلكم األحداث وتقومي الواقع، فقه على قدرته على سلًبا
 يلزم لذا جديد،.. كلّ  يف والبحث املتابعة ىعل فائقة قدرة إىل حيتاج العلم فهذا

 األمم أحوال ودراسة األحداث، متابعة يف يكلُّ  ال دأب لديه يكون أن املتخصص

 جمريات فهم يف وقدرته حتصيله على رأثَّ  الزمن من فرتة عنه انقطع فلو والشعوب،

  وتقوميها.. األحداث
 كتب السلف، سري وية،النب ةالسنَّ  وتفسريه، القرآن الواقع: فقه مصادر ـ

 السياسيني، كمذكرات السياسية املصادر السنن، وفقه التاريخ دراسة والفقه، العقيدة،

 وأساليبها، السياسة، خفايا عن تتحّدث اليت والكتب الدولية، العالقات وسياسة

 املتحدة، األمم ومنظمة وامليكافيلية، األمم، لعبة ككتاب الدولية املنظمات ودور

 واجملالت، كالصحف، اإلعالمية، واملصادر األمن، وجملس مم،األ وعصبة

 واألشرطة، والتلفزيونات، واإلذاعات، العاملية، األنباء وكاالت ونشرات والدوريات،

  .> خلا والوثائق...
 من فجزء< ):٤٤( ص >األنبياء علم هكذا< كتابه يف العودة سلمان وقال

 يف التوحيد عقيدة إنسان أليِّ  تشرح أن عتستطي حبيث العقيدة، يف اليسر ،اليسر هذا
  .>حنوها... أو دقائق عشر

 عقيدة ـ أتباعهم عن فضالً  ـ اإلسالمية اجلماعات زعامات عّلمت هالّ  أقول:

  دقائق. عشر يف التوحيد
 دقائق عشر يف أقول ال التوحيد، عقيدة اإلسالمية اجلماعات شبيبة متعلَّ  أو

  سنوات. عشر يف أقول بل قلت، كما
 عقيدة هممتَ علَّ  هل  ـ سلمان يا صنعت فماذا انتهى، قد األفغاين اجلهاد هو فها

  !!؟ التوحيد عقيدة على ذلك بعد أصبحوا وهل ؟ األفغاين اجلهاد طيلة التوحيد،
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 ومجاعة التبليغ ومجاعة التكفري ومجاعة املسلمني اإلخوان مجاعة هم ها بل

 يا تزعم كما دقائق عشر يف وعلمتهم عقائدهم صححت هل خل.ا الرتايب..

  !!؟  سلمان
 يطوفون واإلسالمية العربية البلدان بعض يف املسلمني جهلة بعض همها بل

ا، ويستغيثون هلا ويذحبون بالقبور  عقيدة أتباعك همعلم أو علمتهم فهالَّ  بأصحا

  !؟ دقائق عشر يف التوحيد
 زالوا ال واإلسالمية، يةالعرب البلدان من كثري يف املنتشرة الصوفية الطرق هذه بل

  دقائق. عشر يف التوحيد عقيدة مهملتعلِّ  إليهم ذهبت فهالَّ  ة،الضالَّ  طرقهم على
 وليقل دقائق، عشر يف الواقع فقه الناس علِّم العمر: لناصر ـ سلمان يا  ـ قل بل

  ل.متََ  وال تكلُّ  ال عمرك طيلة التوحيد عقيدة الناس عّلم وأنت لك: هو
  !!؟ التوحيد عقيدة تعّلم من أهمَّ  ـ عندكم ـ الواقع فقه تعلُّم أنّ  أم
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 يدي بني املريد ا ديتقيَّ  وتعليمات ملريده، الشيخ تربية يف مبادئ للصوفية
  .>غاسله يدي بني كامليت الشيخ يدي بني كن< قوهلم: منها شيخه،

 الشمس إنّ  اإلمام لك قال إذا< م:قوهل وهو املبدأ، هلذا مشابه مبدأ وللرافضة
  .>غائبة فقل: السماء، كبد يف وهي غائبة

 أذهان يف غرسوا حيث املبدئني، هذين أتباعهم مع السياسيون هؤالء سلك وقد
 علينا، أثنوا كيف تروا أمل< هلم: قائلني معهم، املشايخ بأنّ  ومريديهم أتباعهم
 اخلطابة، من ومنعونا أوقفونا حينما نلك !!؟ والدعاة بالعلماء بوناولقَّ  وأطرونا،

 ِقَبل من عليهم الواقعة الضغوط بسبب ذلك كان إمنا واحملاضرات، والتدريس،
  .>احلكومة

 على يطلقون كانوا حيث وأتباعه، >جهيمان< يقوله كان مبا أشبه وهذا
 الشيخ إنّ < خالفهم: أو تبعهم نمَ لِ  يقولون وكانوا ،>احلديث أهل<أنفسهم:

 إىل يذهب أن إالّ  عليه فما ذلك يف شكّ  نفمَ  وفينا، ِمّنا معنا، باز بن يزالعز  عبد
  .>خريًا علينا سيثين هفإنَّ  !!؟  احلديث أهل يف تقول ما شيخ، يا له: قائالً  الشيخ

  الرافضية. الصوفية الرتبية هذه أخبث ما اهللا، سبحان قلت:
 بل !!؟ مشاخينا زاهةون وصدق نتديُّ  يف طعن املقولة وتلك القول هذا يف أليس
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  .إليهم وكتمانه وحماربته، احلّق، وطمس وتأييده، ونصرته، الباطل، إظهار نسبة فيها إنّ 
  أولئك. قاله اوممِّ  هؤالء، يقوله اممِّ  إليك أنرب  اإنَّ  اللهمَّ  ،وحبمدك اللهم فسبحانك

 ينسبوا مل لو إذ املقوالت، تلك يقولوا أن إالّ  هلؤالء سبيل ال هأنَّ  خيَّ أُ  واعلم

 أحد كلّ  وألمكن أحد، تبعهم وَلَما وانفضح، أمرهم التضح ؛العلم أهل إىل أنفسهم

 افتضح أحد. ال قالوا: فإن !!؟ عليه أنتم ما على يوافقكم العلم أهل ِمن َمن يقول: أن

 من مينعهم ولكن وفالن، فالن معنا يقولوا: أن إالّ  هلم فما ضالهلم، وبان أمرهم،

  !!سلطانال خشية التصريح
 والرتبية الصوفية، والرتبية الرتبيات، هذه بني فرقًا رأيت هل الكرمي، أخي

  !!! ال اللهمَّ  !!؟ الرافضية
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 الشباب، إخواين وبيد بيدي يأخذ أن القدير العلي اهللا إىل هأتوجَّ  اخلتام، ويف

  .ـ  آمني اللهمَّ  ـ ويرضاه اهللا هحيبُّ  ما لكلِّ  ؛تناالَّ ووُ  تنا،وعامَّ  ودعاتنا، ومشاخينا،
 أنَّ  وليعلموا الدنيوية، واألمور الدينية، األمور يف اخلري من فيه هم امبَِ  اهمإيَّ  ًرامذكِّ 

 ال حقيقة الصاحل السلف منهج على كبارا، أئمة فضالء، علماء هلم أهيَّ  قد اهللا
 أن عن فضالً  دعة،مبت ليسوا ـ  اهللا شاء إن ـ مصلحني صاحلني ةالَّ وُ  هلم وهيَّأ دعوى،

  مسلمون. هم بل كفارًا، يكونوا
 األعالم علمائهم أيدي يف أيديهم يضعوا أن ةخاصَّ  والشباب ةعامَّ  ةاألمَّ  فعلى

 بنيمتأدِّ  منهم، علموا مبا عاملني الصحيح، علمهم من ناهلني ـ العلماء كبار كهيئة ـ

م،   .العلية َمْنزلتهم هلم رينومقدِّ  ألعراضهم، حافظني بأد
 السرِّ  يف هلم ناصحني ـ وتعاىل سبحانه ـ اهللا طاعة يف أمرهم ةالَّ لوُ  طائعني

  واإلصالح. الصالح سبل سالكني لوائهم، حتت الكلمة مجع يف ساعني والعلن،
 النعيم، من فيه أنتم امبَِ  فاستمتعوا عزيز، الكمال بأنّ  إخوتاه ـ  أيًضا  ـ واعلموا

 ويف نفوسنا يف الدين إلقامة إخوتاه، مجيًعا ولَنْسعَ  قه،وتوفي فضله من املزيد اهللا واسألوا

 ـ  احلمد وهللا  ـ املسلمة الدولة هذه ظلّ  يف القومي الصحيح بالطريق ؛جمتمعنا ويف بيوتنا،
 فاقد ألنّ  بالدها، يف تفلح مل واليت  ـ إلينا وفدت اليت والفرق اجلماعات تلك نابذين

 الدعوة ةأئمَّ  سلكه الذي القومي باملنهج كسَّ ولنتم ظهريًّا، خلفنا ـ  يعطيه ال الشيء
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  .ـ  والعباد للبالد اخلري فيه امَ لِ  منهم احليَّ  ّفقو و  وثّبت تهم،ميِّ  اهللا رحم  ـ النجدية
 ـ  احلمد وهللا ـ البلد هذا يف والعلماء الصاحل، السلف منهج هو املنهج هذا فإنّ 

 املستقيم الصراط هذا عن بواتتنكَّ  أن اهللا فاهللا حمافظون، وعليه له تناالَّ ووُ  سالكون، له

  باهللا. إالّ  قوة وال حول وال كربى، خسارة فتخسروا وأهله،
  والدنيا. الدين يف فتنة هي أهله منازعة بأنّ  إخواين واعلموا
 اختذوه، فيما الوالة وال رأوه، فيما ننازع فال واألمراء، العلماء هم هنا أمرنا وأولوا

 وبني بيننا الرسل ولنجعل ،>نفسه قدر عرف امرءً  اهللا حمر < لنفسه: منا كل ليقل بل

َّ  علماءنا، أمرنا والة   والبصرية. البصر وأهل واحلِلم، واإلميان، العلم أهل الصفوة، مفإ
 ذلك إلفساد ساع من وكم ودنيانا، ديننا بسبب حمسودون بأنّا إخوتاه ولنعلن

 ؛يريد ما عليه مفوتني حازمة ة،صادق وقفة املفسدين احلاسدين وجه يف فلنقف علينا،
  دنيانا. لنا وتبقى ديننا، لنا ليبقى

 سّيد على والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد أن دعوانا آخر وليكن

  آمني. أمجعني، وصحبه وآله اهللا، عبد بن حمّمد املرسلني،

  االثنني ليلة منه الفراغ مت
  ه١٤١٥ لعام اآلخر ربيع شهر من عشر الثاين
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