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  المسائل الجاهلية المعاصرة
  عند أهل األهواء

  
  
  
  
  

  د .   خالد بن مفلح آل حامد
  
  
  
  
  
  
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
 المعاصرة عند أھل األھواء مسائل الجاھلية ال

 فـال مضـل إن الحمد هللا نحمده و نستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده اهللا 
له ، ومن يضلل فـال هـادي لـه ، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك لـه وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله ، أمـا بعـد 

فإن خيـر الحـديث كتـاب اهللا ، وخيـر الهـدي هـدي محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وشـر األمـور محـدثاتها ، وكـل محدثـة :
  ر : بدعة وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة في النا

  هــذه  بعــض المســائل الجاهليــة المعاصــرة ، والتــي ُعــِرف بهــا بعــض أهــل األهــواء مــن هــذه األمــة  ، خــالفوا فيهــا الطائفــة
 المنصورة الناجية ، من السلف الصالح وأتباعهم ، مما الغنى للمسلم عن معرفتها حتى يحذر منها ومن أهلها.

 ألفها اإلمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اهللا تعالى ،  هذه المسائل كتبتها على غرار مسائل الجاهلية التي
وهي في حقيقتها  ال تخرج  عن المسائل التي قررها ، ولكنها جاءت في ثوب جديد  تلبَّس بها بعض أهل األهواء في 
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ة ، ومن األحداث هذا العصر،  فقمت بتحريرها من مؤلفاتهم  بأنواعها ، ومن أشرطتهم المسموعة ولقاءاتهم المختلف
 التي عايشتها هذه البالد حرسها اهللا في السنوات الماضية . 

  ، أسأل اهللا تعالى أن ينفع بها ، وأن يهدي ضال المسلمين ، وأن يحفظ بالدنا من كل سوء ، وأن يرد كيد الكائدين
 يه .وعدوان المعتدين ، وأن يوفق والة أمرنا وعلماءنا لكل خير  إنه ولي ذلك والقادر عل

  ــر بــبعض أحاديــث المصــطفى صــلوات اهللا وســالمه عليــه التــي جــاءت بالحــث علــى لــزوم ، وقبــل ذكــر هــذه المســائل أذكِّ
 الجماعة ،وذم الفرق المخالفة لها،  منها:

عن الخير وكنت أسأله   يقول كان الناس يسألون  رضي اهللا عنه قال :" حذيفة بن اليمانما ثبت في الصحيحين  عن 
؟ خافة أن يدركني فقلت يا رسول اهللا إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا اهللا بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر عن الشر م

قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر  .  قال نعم
ى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول اهللا صفهم لنا فقال قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة إل

هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وٕامامهم قلت فإن لم يكن لهم 
  "  موت وأنت على ذلكجماعة وال إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك ال

 عليه حقا كان إال قبلي نبي يكن لم إنه(  قال  أن  العاص رضي اهللا عنه  بن عمرو بن وفي صحيح مسلم  عن عبداهللا
 بالء آخرها وسيصيب أولها في عافيتها جعل هذه أمتكم وٕان لهم يعلمه ما شر وينذرهم لهم يعلمه ما خير على أمته يدل أن

 الفتنة وتجيء تنكشف ثم مهلكتي هذه المؤمن فيقول الفتنة وتجيء بعضها بعضها فيرقق فتنة وتجيء تنكرونها وأمور
 إلى وليأت اآلخر واليوم باهللا يؤمن وهو منيته فلتأته الجنة ويدخل النار عن يزحزح أن أحب فمن هذه هذه المؤمن فيقول
 ينازعه آخر جاء فإن استطاع إن فليطعه قلبه ةوثمر  يده صفقة فأعطاه إماما بايع ومن إليه يؤتى أن يحب يذال الناس
 .)  اآلخر عنق فاضربوا

َق  َقاَل َسِمْعُت رضي اهللا عنه بن شريح َعْرَفَجَة  وفي صحيح  مسلم عن َيُقوُل ِإنَُّه َسَتُكوُن َهَناٌت َوَهَناٌت َفَمْن َأَراَد َأْن ُيَفرِّ
َمْن َأَتاُكْم َوَأْمُرُكْم َجِميٌع َعَلى َرُجٍل َواِحٍد  " وفي لفظ لمسلم عنه"ُه ِبالسَّْيِف َكاِئًنا َمْن َكاَن َأْمَر َهِذِه اْألُمَِّة َوِهَي َجِميٌع َفاْضِرُبو 

َق َجَماَعَتُكْم َفاْقُتُلوهُ    " .ُيِريُد َأْن َيُشقَّ َعَصاُكْم َأْو ُيَفرِّ

 :المسائل 

 ينهون عن الغلو في األشخاص ، وهم من أغلى الغالة في إمامهم؟! .١

 ينهون عن التعصب للرأي  ! ثم ال يقبلون إال رأيهم؟! .٢

 أشخاصهم ؟!بيحذرون من التعلق باألشخاص !  ثم يدعون الناس بكل وسيلة ! للتعلق  .٣

 يدعون إلى الخروج على الحكام قوال وفعال ،  ثم يتبرؤون من الخوارج؟! .٤

 يؤصلون منهج التكفير والتفجير ، ثم يقولون:  نبرأ إلى اهللا منه؟! .٥

ثـم  المفجرين ؛ بحجة أنـه البـد مـن وجـود الشـروط وانتفـاء الموانـع! ذمنكرون أعمال التفجير وال يجرؤون على ي .٦
 في الجملة! فإذا قيل لهم في ذلك ؟ قالوا األصل براءة الذمة ؟!! يثنون على أعيانهم

   ،  ثم يشجبون األعمال اإلرهابية؟!  يمجدون رؤوس اإلرهاب .٧
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ئهم   : فطائفة تشجب ، وطائفة تؤيد ! وطائفة تبرر ! وطائفة تبتـز؟! فـإذا قيـل لهـم فـي بعد التفجيرات تقلبت آرا .٨
 ذلك ؟ قالوا : كل على ثغر ! وهدفنا أن نرضي الجميع؟!

يجيزون اإلنكار العلني  وبيان أخطاء الحكام أمام العامة ، ويحثون عليه مـن خـالل الكلمـة والمحاضـرة والخطبـة  .٩
 السلمية  ؟!  ثم يحذرون  من مفاسد الخروج على السلطان؟!! ، وال مانع من المظاهرات 

بشروا بالصحوة فإذا هي تكفير وتفجير ، والزال أكثر الناس عن  مهمات الدين  في سبات عميـق ! والعجـب  .١٠
 العجاب أنهم الزالوا  يفتخرون باسمها ! وأعجب منه ، كثرة أتباعهم ، وكأنهم ال يبصرون ؟! 

مـن كـان يتفيـأ ظاللهــم ! ويـزعم أنهـا صـحوتهم !! فــذهب عـنهم الظـالل بــذهابهم !  مـات أأمـة الصـحوة فبقــي .١١
 فأضحت  الصحوة ارتكاسا ! وتلك هي صحوتهم !

–أصبحت  دوائرنا الحكومية ثكنات عسكرية !  ، حتى اإلسالمية منها ! بسبب نتـاج صـحوتهم !  ويهيئـون  .١٢
 لجيل ثالث !! بعد انتكاستهم!!    -بجد عجيب!!!

والشجاعة والقوة عندهم هي في إظهار معصية اإلمـام أمـام النـاس !  والمـداهن بخالفـه !  فـإذا قيـل  اإلمامة .١٣
لهــم إن الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم قــال "اســمع وأطــع لألميــر وٕان أخــذ مالــك وجلــد ظهــرك " وقــال "أدوا إلــيهم 

  حقهم وسلوا اهللا الذي لكم" قالوا : هذه أدلة مرجئة الحكام  ؟!!  
ة عند العلماء ، هي  اقتراحـات يقـدمها الناصـح للمنصـوح مـع بيـان محاسـن األخـذ بهـا بأسـلوب فيـه النصيح .١٤

 تلطف ،  والنصيحة عند هؤالء افعل وٕاال؟!   

يكتــب  أحــدهم بــأن  الثــورة علــى عثمــان رضــي اهللا عنــه مــن روح اإلســالم ! فيعتــذرون عنــه بأنــه كتــب بلغــة  .١٥
 جعلون هذا األديب إمامهم؟!!  األدباء ! فهو ليس من العلماء ؟!  ثم ي

يــرون أن الثــورة علــى عثمــان رضــي اهللا عنــه مــن ! ومــن التوافــق العجيــب ! مــع إمــامهم هــذا ! أن حلفــائهم  .١٦
 هم؟!بمناق

يطعــن فــي صــحابة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ويســيء األدب مــع األنبيــاء ، فيعتــذرون عنــه بأنــه لــم  .١٧
 يجعلونه من أأمة الهدى والدين ؟! يقصد ذلك ! ولكن خانته العبارة !!  ثم

-يجعلون  من وقع في الطـوام العقديـة والفكريـة إمامـا مـن أأمـة الهـدى  ، و الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب .١٨
 مجرد مصلح اجتماعي؟!-الذي جدد الملة بعد شدة الغربة  -رحمه اهللا

البعيـد !! ثـم ينسـبونه لكتـب يبرؤون مؤلفات إمامهم مـن مـنهج التكفيـر وهـي المليئـة بـه ! بشـهادة القريـب و  .١٩
 التوحيد ! كالدرر السنية؟!

فإن موقـف اإلسـالم مـن هـذه المجتمعـات الجاهليـة كلهـا يتحـدد فـي عبـارة واحـدة :إنـه قال إمامهم ما نصه "  .٢٠
بجملتهــا بمــا فيهــا  البشــرية" وقــال : "يــرفض االعتــراف بإســالمية هــذه المجتمعــات كلهــا وشــرعيتها فــي اعتبــاره . 

 بال مـدلول، وال واقـع، وهـؤالء هللا ه إاللإ كلمات ال اربهاومغ رضأل ددون على المآذن في مشارق ار ي أولئك الذين
تبين لهـم الهـدى، ومـن بعـد أن كـانوا  ماد بعيوم القيامة، ألنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من  اً باذع دشأو  اً مأثقل إث

" ال  مانصـه -ممـن صـرح بأنـه قـد قـرأ جميـع كتبـه-بـه يقـول أحـد المفتـونين وأمثالهـا كثيـر . ثـم  ." في دين اهللا 
 يوجد في كالمه أي قاعدة تكفيرية ؟! وٕانما هو نوع من العنفوان اللفظي"؟!!!!
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أن  من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا " وٕامامهم يقرر بأن موته كـان  بين رسول اهللا  .٢١
بحروفه :"إن كلماتنا وأفكارنا تضل جثثا هامدة ، حتـى إذا  فقد قال؛  من أجل إحياء كلماته هو لتكون هي العليا 

يـردد نفـس العبـارة  وهذا المفتـون بـه وغذيناها بالدماء انتفضت حية وعاشت بين األحياء" ،  [!] متنا في سبيلها
مـن آخـر !  نـوععن عبارته بأنهـا  وربما اعتذر استثناء؟!  بالله بالشهادة  يجزمو في بعض كتبه بإعجاب أخاذ! 

 العنفوان اللفظي!! أنواع

يمجدون منهج أسالفهم الذي كان شؤما على أهله في كل زمان ومكان ، ولم يفلح في أي وقـت مضـى ،ولـم  .٢٢
الذي أنشأ بـالد -يخلف سوى القتل والدمار كما ترى! ، ثم يصفون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اهللا 

تتناســب مــع  بأنهــا دعــوة تقليديــة ال -عود رحمــه اهللا منــذ ثالثــة قــرون التوحيــد  بمعاضــدة األميــر محمــد بــن ســ
 الواقع؟!

يقرر إمـامهم بأنـه الجـدوى مـن األمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر فـي األصـول أو الفـروع مـالم تقـم دولـة  .٢٣
 الحاكمية ! وهم يوافقونه؟!

ــك ا .٢٤ ــراء ، ويســندون تل ــه ب ــا يعلمــون أنهــم من ــع الحــواس !   يرمــون أأمــة الهــدى والســنة  بم ــى جمي ــتهم  إل ل
وٕامامهم يصرح فـي كتبـه بـالكفر البـواح  !! ثـم يقـررون بـأن كتبـه هـي دسـتور السـائرين إلـى اهللا ؟!   بـل صـرح 

 بعضهم بأن  أحد كتبه نزل من الجنة؟! 

صرح بعض األئمة  الذين شهدوا لهم باإلمامة ، بأن منهج  إمامهم بعيد عن السنة بعد السماء عن األرض  .٢٥
 م يقررون بأن منهجه يخرج من مشكاة النبوة؟! ! ث

الذي جـدد الـدين بعـد اندراسـه فأعـاده صـافيا كمـا كـان فـي أول اإلسـالم وجاهـد بـالنفس والنفـيس إلقامـة بلـد  .٢٦
التوحيد ، و الذي الزلنا نأكل من ثماره اليانعـة ، إنمـا هـو رجـل سـاذج!! والـذي أحيـا عقيـدة  التكفيـر والتفجيـر ، 

 ساد في الشرق والغرب يعدونه من أأمة الهدى والدين؟!ونشر بفكره الف

يقــرر المؤســس األكبــر  وحــدة األديــان ، وهــو القائــل " لــيس بيننــا وبــين اليهــود خصــومة دينيــة " ؟! ويفتخــر  .٢٧
 بأن قاعدته هي قاعدة أهل السنة والجماعة؟!  هذا المفتونبانتمائه للطريقة الصوفية الحصافية !! ثم يقرر 

بأن الخالف مع اليهود لـيس عقـديا وٕانمـا هـو خـالف علـى األرض ؟!  وهـؤالء معهـم   -ثا!حدي-قرر بعضهم .٢٨
ألنـه قـال بجـواز الصـلح  -رحمـه اهللا–بال تحفظ ! بل ويجعلون القائل فوق الثريا ! وشنعوا علـى اإلمـام ابـن بـاز 

 مع اليهود؟!

بحجــة ! قــات مــع الــدول الوثنيــة يحرمــون إقامــة الســالم والعالقــات مــع اليهــود ، ثــم يحثــون علــى تقويــة العال .٢٩
 التوازن؟!

يقررون بأن الدعوة لوحدة األديان ردة عـن اإلسـالم .  ثـم يـدعون إلـى الوحـدة مـع العقائـد المضـادة للتوحيـد  .٣٠
 تحت شعار وحدة الصف ال وحدة الرأي ؟!

مضادة  عقائدالمع أشد وحدة اليدعون إلى يلمزون  من يدعو  إلى الحوار مع األديان في المتفق عليه . ثم  .٣١
  ؟!  فيه للتوحيد !  تحت شعار يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا
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التنصير والمنصرين فـي أرض الجزيـرة ، وبعـد تقـاريره المخيفـة المبنيـة علـى فقـه  عن ألقى بعضهم محاضرة .٣٢
فشـلت الكنيسـة فـي دول الخلـيج والجزيـرة  بمـا نصـه "  -جـدا–صرح في نهاية المحاضرة الطويلـة  !الواقع 

 " ؟!!ي كسب متنصرين جددف

 أرجفوا بأهل هذه البالد من أجل تحذيرهم من دعاة التنصير ، ثم يفتون بجواز اقتناء اإلنجيل ! مطلقا ؟!! .٣٣

يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ، فيعـذرون كـل صـاحب نحلـة  فيمـا هـو باطـل ! إال مـن كـان علـى  قالوا: .٣٤
 هم في ذلك ؟ قالوا : ال تنطبق عليهم شروط القاعدة ؟!منهج أأمة السلف فيما هو حق!!   فإذا قيل ل

أسالفهم ساهموا في إيصال السلطة ألعدى أعداء اإلسالم  وانتهـى بهـم الحـال إلـى القتـل والسـجون ، وأفتـوا  .٣٥
بدخول البرلمانات من أجل الوصول إلى الحكم فانتهوا إلـى حـال أسـالفهم  ! ، وناصـروا ثـورة الخمينـي ثـم  تبـين 

 وأشـعلوا فتنـة الجزائـر ، وحرضـوا األفغـان علـى المواجهـة ،  دوهم ! وناصروا العراق فـي غـزوه للكويـتلهم أنه ع
، ثم تبين ضاللهم في ذلك كله !!! فإذا قيل لهم فـي ذلـك ؟ قـالوا هـذا مـن فقـه الواقـع ؟! والعجـب غير المتكافئة 

 ؟!  يدلك على أنهم قوم اليفقهون !!    العجاب  أنهم الزالوا يتمسكون بنفس القاعدة ، رغم النتائج المطردة

زعموا نصر السنة  في أفغانستان ،  وقد ساقوا شبابنا وأموالنا لقتـال السـنة هنـاك ! فلـم يهـدأ لهـم بـال حتـى  .٣٦
 قضوا على آخر معاقل التوحيد في ُكَنر ، وهؤالء صامتون  ! كأنهم اليعلمون!!

 لطمسه؟!جاهد السلف وأتباعهم لنشر التوحيد ، وهم يجاهدون  .٣٧

استقر عند أتباع السلف بأنه ال صالح آلخـر هـذه األمـة إال بمـا صـلح بـه أولهـا ، وهـؤالء يريـدون إصـالحها  .٣٨
 ؟!!  "اإلسالم اليومـ"ب

قرروا وجوب الخروج للجهاد في العراق في بياناتهم ، وأنه أصبح فرض عين علـى القـادرين مـن أهـل العـراق  .٣٩
 ! ويقولون هذا من االستعجال غير المحمود؟! ، وممن حولهم(!!)ثم ينكرون على من خرج

 ن من الفتنة وهم أول من أشعلها ؟!ويحذر  .٤٠

 ينهون عن التطرف وهو نتاجهم ؟! .٤١

 ينسبون أنفسهم للسلف الصالح ، ثم يزدرون أئمتهم ؟! .٤٢

يــدعون إلــى التعــايش مــع المخــالف ويضــربون المثــل للرســول صــلى عليــه وســلم بأنــه تعــايش مــع الــوثنييين  .٤٣
 ثم يتهمون من أراد الصلح مع اليهود بأنهم عمالء؟! واليهود !

 يدعون إلى السنة ، ثم يثنون على أهل البدع؟! .٤٤

يدافعون عن أهل البدع ويعتذرون عـنهم ، ويغلطـون أأمـة السـلف الـذين شـهدوا لهـم باإلمامـة بحجـة تحـذير  .٤٥
 الناس !! حتى اليغتروا بهم ؟!

، ويخفون مساوئ أهـل البـدع ويثنـون علـيهم أمـام المـأل ؛ يشهرون بأخطاء الحكام والعلماء ويحذرون منها  .٤٦
 بحجة جمع الصف؟!

 يرمون علماء السنة باإلرجاء ، وهم من غالة المرجئة التي تقرر بأنه اليضر مع اإليمان ذنب! .٤٧
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" ممــا أدرك النــاس مــن كــالم النبــوة األولــى إذا لــم تســتح فاصــنع ماشــئت" وهــؤالء يــدينون  قــال الرســول  .٤٨
 وفعال ، وبذروا نبتة الخوارج  وتعاهدوها بالرعاية حتى اآلن!! ، ثم يرمون أتبـاع السـلف باإلرجـاء ! باإلرجاء قوال

 وأن الخوارج من نتاجهم ؟! وبال حياء ! والعجب العجاب تصديق األتباع ؟!!   

 يدعون إلى تحكيم الشريعة ، ثم يطالبون بالتعددية الفكرية والديمقراطية ؟! .٤٩

ــالمفهوم الغربــي غيــر مقبولــة شــرعا ، ثــم يســتميتون فــي إيجــاد مؤسســة دينيــة يقــررون بــأن الديمقر  .٥٠ اطيــة ب
 مستقلة؟!

المرجعيـــة العلميـــة "يـــذمون الديمقراطيـــة الغربيـــة ، ثـــم يـــدعون إلـــى تكـــوين حـــزب للمعارضـــة ! تحـــت شـــعار  .٥١
 ؟!! "الصادقة

؟! فـإذا قيـل "لسـلطويإيجـاد مؤسسـة دينيـة  مـؤثرة فـي المجتمـع ! مسـتقلة عـن التـأثير ا"يضربون على وتـر  .٥٢
 لهم: مالعمل عند تنازع االختصاص؟ قالوا : الشعب يقرر؟!!

 يدعون إلى مرجعية إسالمية صادقة ؟! ثم ال يقبلون ، وال يدعون إال إلى أنفسهم ؟!! .٥٣

الضابط  المقبول عندهم للمؤسسة الدينيـة المسـتقلة!"هي التـي  تعلـن خالفهـا مـع الحـاكم للنـاس ! وتزاحمـه  .٥٤
 "وليس ثّم غيرهم !! في سلطته !

تكـوين القاعـدة الشـعبية للمرجعيـة  : أصدروا قناة جديدة للفتوى شعارها الرؤية المعتدلة ؟! رسالتها الحقيقيـة .٥٥
 العلمية الصادقة؟!

سـتجد   ا كـان مـذهبك ، مهمـا كـان معتقـدك :شعار المرجعية العلمية الصادقة في الفتـوى : اتصـل بنـا  مهمـ .٥٦
  وحدة الرأي؟!! ننطلق من رؤية واحدة هي : وحدة الصف ال!! ألننا  يرضيك لدينا ما

مـن أجـل تحقيـق  ! البدعة والشرك والتوحيد في موضع واحددعاة بين  فقد جمعتهذه القناة من العجائب !   .٥٧
 الرؤية المعتدلة؟!  فياليت شعري كيف ستكون الفتاوى؟!

 ؟!!  أصلوا  منهجي التطرف ،  والتيسيرالمطلق !  ثم يّدعون الوسطية .٥٨

كانت الوسطية عندهم أن تكون متطرفا ! وفي حينها رمـوا أأمـة السـلف بالتيسـير المـذموم ، ثـم صـارت فـي   .٥٩
 ! فرموا األئمة بالتطرف ! فإذا قيل لهم في ذلك ؟ قالوا خير األمور الوسط؟!!؟كونك ميسرا 

!  حجـة المصـير المشـتركب  !تحـت لـواء واحـد ؟ الجمع بين البدعة والتوحيد والشـرك : الوسطية عندهم من  .٦٠
 وهم يريدون التوحيد؟!االتجاه اآلحادي؟!  فيالتطرف حصروا  ؟!  ووحفظ التوازن

قال تعالى في أسالفهم ( وٕاذا ذكر اهللا وحده إشمأزت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة وٕاذا ذكر الذين من دونه  .٦١
باالتجاه  مقصودهمإال اهللا يستكبرون) وهذا هو إذا هم يستبشرون ) وقال سبحانه ( إنهم كانوا إذا قيل لهم الإله 

 اآلحادي؟!

يكفِّرون من حكم بغير ما أنزل اهللا ، وال يكفرون من سب اهللا أو الرسول أو أشـرك بـاهللا الشـرك األكبـر حتـى  .٦٢
 تقوم عليه الحجة ، وهي عندهم أن يفهم ! ولو قسرا ؟! 

س بـنفس المسـار! فـإذا قيـل لهـم فـي ذلـك؟ قـالوا : يكفرون من حكم بغير ما أنزل اهللا ، ثم يريدون حكم النـا .٦٣
 التدرج ! من فضائل اإلسالم؟! 
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يصرح بعضهم بأنه لن يحكم بالشريعة إذا تسلم الحكم ؟! فوفوا بما قالوا؟! ثم يبرر هؤالء لهم : إنه من أجل  .٦٤
وفـى بمـا اسـتطاع ، و  ،  الضغوط الدولية! فال تثريب عليهم !! وحاكم هذه البالد يقسم أنه سوف يحكم بالشريعة

 فيقول نفس القوم : أرأيتم النفاق؟! 

 يدعون لجمع الصف ، ثم يلمزون حكامنا وعلمائنا بالعمالة والمداهنة؟!  .٦٥

ينشطون لنصرة المسلمين في كـل مكـان بكـل وسـيلة ، ويشـيدون بـاألحزاب اإلسـالمية مهمـا كـان عنـدها مـن  .٦٦
ت بالد التوحيد من قبل أعدائها ،  من خالل وسائل اإلعـالم ، فإذا هوجم، ويدافعون عنها بالحق والباطل الطوام 

 ، كانوا في طليعة المهاجمين ؟! أو محايدون؟!!!

ثم  ، الدولة السعودية هي الداعم األول للقضية الفلسطينية ماديا ومعنويا بشهادة األعداء على مدى التاريخ .٦٧
 أولم يقدم شيئا البتة !! أو قدم كالما ! يقدمون الشكر لغيرهم ممن ساند اليهود ضدهم ؟!!!

ــم يحــاربون  .٦٨ ــاز والشــيخ محمــد بــن عثيمــين رحمهمــا اهللا ، ث يثنــون علــى مــنهج الشــيخين عبــد العزيــز بــن ب
 منهجهما بالقول والفعل ؟!

بجلــوا  الشــيخين ابــن بــاز وابــن عثيمــين رحمهمــا اهللا ، وأظهــروا تعظيمهمــا  قبــل وفاتهمــا، ثــم يحــذرون مــن  .٦٩
 رسميين  ؟! العلماء ال

تفاف حول العلماء ، بل كانوا يطعنون في قـراراتهم بأنهـا قـرارات للم يكونوا أصال ممن يدعون الشباب إلى اال  .٧٠
ســلطانية ! وأنهــم مجــرد دمــى يفعلــون مــا يــؤمرون ! ثــم يلقــون الالئمــة علــى هــؤالء العلمــاء بــأنهم قصــروا مــع 

 باب؟!حول الش -!هم–الشباب! وكان  الواجب عليهم أن يلتفوا 

يحاســبون العلمــاء الكبــار بمــا يظنونــه خطــأ وهــو الصــواب ، وهــم أهــل الــزالت العظــام ! ويتبــين فســاد آرائهــم  .٧١
 للقاصي والداني ، والعجب العجاب أن األتباع صم بكم عمي فهم اليعقلون !

نفس الفتـوى ! ثم يفتون بـ !!اليجوز متابعتهم فيه ! زلة عالم  : أفتى العلماء بجواز الصلح مع اليهود فقالوا .٧٢
 ويستدلون بنفس األدلة !! فإذا قيل لهم في ذلك ؟ قالوا:  الدين ثوابت ومتغيرات؟!!

ويتورعـون عـن تكفيـر مـن أجمـع  ! يكفرون الناس  بما قد أجمع عليه العلماء أنـه ممـا اليجـوز التكفيـر بـه  .٧٣
 ر؟!العلماء على تكفيره ! فإذا قيل لهم في ذلك ؟ قالوا : من كفر مسلما  فقد كف

يكفرون صاحب الكبيرة إذا أظهر اسـتخفافه  بهـا وهـو خـالف اإلجمـاع ! ويتوقفـون فـي تكفيـر مـن يـّدعي أن  .٧٤
 الولي يخلق ويرزق ! وهو خالف اإلجماع ! فإذا قيل لهم في ذلك ؟ قالوا : من كفر مسلما  فقد كفر؟!

ويصـرح بـردتهم ! ، والشـرك أخرج بعضهم بيانا علنيـا يسـتنكر فيـه إعـالن زواج بعـض  الشـواذ مـن الـذكور!  .٧٥
األكبر في أوضح صوره يمارسه الماليين علنا في نفس الـبالد فـال ُينكـر؟! فـإذا قيـل لهـم فـي ذلـك ؟ قـالوا :  مـن 

 كفر مسلما فقد كفر؟!

 يّدعون فقه الواقع ثم تبين األحداث أنهم أجهل الناس به ! .٧٦

رقـون الصـفوف فـي أحلـك الظـروف ! ويلمـزون يعارضون قرار استقدام القوات األجنبيـة لـدحر العـدوان ،  ويف .٧٧
 !!سياسي؟! خطأالعلماء بما يستحي منه العاقل !  ثم بعد تجلي الحقائق قالوا : وما الخطب ؟ إنما هو مجرد 
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أرعبونا بالتقارير والمخططات ، وضربوا لنا صدورهم فقالوا: أطيعونا تفلحوا ، فإن هؤالء العلماء  قـد خرفـوا !  .٧٨
 ك للمسلمين ! ثم تبين أن الفالح ،  كل الفالح ! كان  في عصيانهم ؟!وال يعرفون ما يحا

يحذرون من المستقبل في هذه البالد خالل السنين القادمة ! إذا لم يتم فتح الحوار وتحقيق المطالب ؟! وهم  .٧٩
 وحدهم الخطر المحدق ؟!

!! وقــد قامــت علــيهم البينــة أضــرموا النيــران فــي الــداخل والخــارج ! ثــم تظــاهروا(!) بالمشــاركة فــي إطفائهــا  .٨٠
القطعية ، ونتاجهم لم يزل شاهدا عليهم ، ولم يغيروا منهجهم قيد أنملـة ! ولكـنهم طـوروه(؟!) ، ثـم يحلفـون لـك 

 بأغلظ اإليمان أنهم يخشون على هذه البالد ويريدون بها خيرا !!  والعجب العجاب أن هناك من يصدقهم؟!!

؛  بحجــة تحــذير النــاس مــن خطورتهــا علــى الــدين ،  ثــم مــدوا جســور تظــاهروا (!) بحــرب األفكــار المنحرفــة  .٨١
 التعاون مع أهلها  فأصبحت العالقة بينهم ود وٕاخاء وصفاء ! بحجة وحدة الصف الوحدة الرأي ؟!

 يدعون إلى اإلسالم بكل وسيلة ، ثم يسعون لتقويض دولة التوحيد ! تمهيدا للخالفة الراشدة؟! .٨٢

 موذجية ، باالئتالف مع أعدى أعداء التوحيد؟!يدعون للدولة اإلسالمية الن .٨٣

 يحرمون الخالف في الثوابت ، ثم يدعون إلى نقضها قوال وفعال؟! .٨٤

 للبـدع الدعاة عنده بعض المخالفات السلوكية الظاهرة في القول والفعـل ،منهـا الـدعوة أحديقرر بعضهم بأن  .٨٥
 عنه إال خيرا"؟!!  ثم يحث على االستفادة منه ؟! وبرر ذلك بقوله  " ال نعلم 

 أحـدالدعاة  يـدعو إلـى الشـرك الصـريح الـذي ال  يلتـبس ، وهـو مـن المتخصصـين فـي ذلـك ، فيسـألون  أحد .٨٦
على منهجه في الدعوة! وعلى كثرة أتباعه!! فقيل:" لكن منهجه...؟ فقال  يهؤالء عن حكم االستفادة منه ؟ فيثن

 ؟!!    ال يضر؛ ألن التخصص وارد:  

عن الحق شيطان أخرس . فكيف بمن أظهره للناس باطال ؟! أم كيف بمن صور الباطل  يقررون أن الساكت .٨٧
 حقا؟!

يقررون قوله عليه الصالة والسالم  " من دعـا إلـى ضـاللة كـان عليـه وزرهـا ووزر مـن عمـل بهـا إلـى يـوم   .٨٨
 ويحث  على األخذ منهم؟!والبدعة ؟  على دعاة الشرك  فكيف بمن يثني القيامة " 

تحت شعار وحـدة الصـف ال  ألمس أصبحوا حلفاء اليوم ! من أجل اغتيال التوحيد في عقر داره !أعداءهم با .٨٩
 وحدة الرأي !

يعملون بالليل والنهار  في هدم بناء التوحيد ، من خالل هـدم منهجـه !  مـن أجـل قيـام دولـتهم ! ثـم يرمـون  .٩٠
 بالتهمة عمالء الغرب ؟!

 غيرنا عدو لهم؟!  العقائد ! من أجل حرب العدو؟! وليس ثمَّ  يبذلون جهودهم  لتوحيد الصفوف ، مهما كانت .٩١

يحــاربون مــن ســار علــى مــنهج الســلف ؛  ألنهــم أهــل الفكــر المــأزوم ! ، وينصــرون أعــداء التوحيــد بحجــة  .٩٢
 االعتدال وجمع الصف ؟!

ــذين اليظهــرون  .٩٣ يســمون  ركــون الحكــام للضــغوط الخارجيــة مــن أجــل المصــلحة نفــاق ، ويرمــون العلمــاء ال
من باب السياسـة وجمـع ، خالف للعامة :  بالمداهنة ، ثم يبررون تواطئهم  مع أهل الشرك والنفاق وكل نحلة ال

 الصف؟!
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 تفسدوا في األرض قالوا إنما نحن مصلحون ؟! إذا قيل لهم ال .٩٤

 يأمرون بستر الرأس والكفين والقدمين ويسـكتون عـن العـورة المغلظـة ؟! فـإذا قيـل لهـم فـي ذلـك؟ قـالوا  هـذا .٩٥
 !؟!فقه األولويات من

يتـرك  فإذا قيل لهـم فـي ذلـك ؟ قـالوا :  مـاال يـدرك كلـه ال ! ؟بجهدون أنفسهم في عالج جسد مقطوع الرأس  .٩٦
 كله؟!

عنــدما رفــض النطــق  بكلمــة التوحيــد ضــنا بملــة  -وهــذه مــن العجائــب : أن ينقــل أحــدهم قصــة أبــي طالــب   .٩٧
، ثـم يقـرر :  بـأن هـذه الكلمـة د ! يحذر من الشـرك إجمـاال!! وق إجماال!!إلى التوحيد  -هذا؟-يدعووقد!   -أبيه

الكـافر هـذا و عاصمة لمن قالها ، ولو اعتقد ملة عبد المطلب قوال وفعال !؟  وأعجب منه أن هـذا هـو أفقههـم ؟! 
 !!  ؛ ألنه لم ينطق بها  أفقه منه بهذه الكلمة

في علم  العقيدة ! وينبزون علمائنا!  بـأنهم  يزعمون العلم في كل فن من الفنون ، وهم عالة على  العوام ! .٩٨
 علماء الحيض والنفاس؟!  

يدعون إلى الحوار والحرية في إبداء الرأي بقلوب مفتوحة ، ووجوب إحسـان الظـن بالمسـلم ، وهـم ينهشـون  .٩٩
 لحوم أئمة السنة باللمز والغمز ، ويحاربون الرأي المخالف بكل وسيلة؟!

ثم يقصدون الذي في طريـق المشـاة بالـدهس ؟! ألنـه اليـوافقهم  الحوار ،يحذرون من التصادم ويدعون إلى  .١٠٠
 ؟!!

 يدعون إلى الحوار وسيوف ألسنتهم وأقالمهم مصلتة لكل من يبدي خالفهم؟! .١٠١

 وٕاال كنت من أهل الفكر المأزوم !، الحوار عندهم أن توافقهم على ضالالتهم  .١٠٢

فإذا انتقدتهم بما هـو حـق    ؟!اء الكبار بماهو بهتان فينتقدون العلم! يقررون أنه الينبغي الخوف من النقد  .١٠٣
 !قالوا: الحذر الحذر فإن لحوم العلماء مسمومة ؟!

 وهي دينهم ؟! ثم يعطرونها بذكر أعدى  أعداء التوحيد؟!   ! ينزهون مسامعهم ومجالسهم من "السلفية"  .١٠٤

حاد في مواقعهم ومجالتهم وقنواتهم! يدعون إلى الحرية ، لكن بضابط الشريعة ! ثم يبيحون قول الكفر واإلل .١٠٥
 تحت شعار وحدة الصف ال وحدة الرأي ؟!   !ومن غير تعليق !

أقاموا الدنيا ولم يقعدوها في التحذير من قيادة المرأة للسيارة ، والتأكيد على حجاب المرأة ، ثم قالوا:  ليسـت  .١٠٦
 المسألة بذي بال! ومسألة الحجاب خالفية؟!

بــالنهي  والتحــذير والتخويــف مــن كــل شــيء! حتــى التغــرق الســفينة ! وأصــبحوا  كــانوا يصــدِّرون الخطــاب .١٠٧
 فإذا قيل له في ذلك؟ قالوا : الدين ثوابت ومتغيرات؟!! يصدِّرون الخطاب بـ افعل وال حرج ؟!

يحرمون الكذب والغش والتـدليس ويـأمرون بضـدها ، ثـم يفعلـون بخـالف األمـر والنهـي ؟! فـإذا قيـل لهـم فـي  .١٠٨
 ا : لمصلحة الدعوة ؟!ذلك ؟ قالو 

 وهو ذم لهم ؟! ويذمون علمائنا بالجمود ! وهو مدح لهم؟! يمدحون أنفسهم بكثرة الحركة ! .١٠٩

 يفتخرون بإرثهم من أئمة أهل الكالم والثقافة والحركة!  ويزدرون ورثة األنبياء ؟!   .١١٠
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للحـق فضـيلة ، فيجيـب لسـان إذا قيل لهم أال تبصرون تلك األخطاء الفظيعة وتتراجعوا عنها ؟ فإن الرجوع    .١١١
 حالهم : "عنز ولو طارت" ؟!

تراجعـوا عـن كثيــر مـن الحـق إلــى الباطـل !  فقـالوا : هــذه مراجعـات؟! ، وتمسـكوا بــأكثر بـاطلهم فـي القــديم ،   .١١٢
 وقالوا : تلك ثوابت ؟!

اضــحة والحقيقــة و ؟ إذا قيــل لهــم:  والســماء ذات الحبــك إنكــم لفــي قــول مختلــف ! قــالوا : هــذه مجــرد دعــوى  .١١٣
 تحجبها نظارتك الشمسية ! اخلعها حتى ترى أن شيئا لم يختلف؟!

 إذا قيل لهم:  واهللا إنكم لفي أمر مريج ، قالوا : الدين ثوابت ومتغيرات؟! .١١٤

، فـي هـذه الـبالد مطلقـا  السـلفيثنون على المبتدعة في كل البالد من غير بيان لعوارهم ، وينتقدون علماء  .١١٥
 ا : هذا هو مقتضى النقد البناء؟!فإذا قيل لهم في ذلك؟ قالو 

يضخمون السيئات في دولة السنة ، وُيَغيُِّبون الحسنات التي التوجد في بالد غيرها ، ويثنـون علـى السـيئات  .١١٦
 الكبار (؟!) في بعض البلدان  بأنها حسنات ؟!   فإذا قيل لهم في ذلك؟ قالوا ال مدح على واجب؟!

"الناصـرية ، والفيصـلية" ؟! و"دعـوة التوحيـد ، ودعـوة الشـرك" ؟! يدعون إلى اإلنصـاف ، ثـم يسـوون بـين :  .١١٧
 وما بين السماء واألرض أقرب إلى التسوية ! لو أنصفوا ؟!!

 يدعون إلى الشفافية ! والوضوح!! وهم أشد الناس رمادية ! وغموضا!! وظالما ؟! .١١٨

فــي ضــوء  للعيــان  اهرفــإذا كــان الظــ !تحــت ضــوء الشــمس! فــنحن نعمــللــيس لــدينا شــيئا نخفيــه ، : قــالوا  .١١٩
؟ يـا تـرى فوٕاظهـار مـودتهم !!! ! مـع دعـاة البدعـة والشـرك ! والثنـاء علـيهم !!  التواصل والترابط : هو  الشمس
   !؟!!تحت ضوء النجومومالذي ُيعمل ! ؟ الباطن كيف حال

 الأن كـ" فحصـل التـآلف بيـنهم فـي ألرواح جنود مجندة فمـا تعـارف منهـا ائتلـف ومـا تنـاكر اختلـف" ا قال  .١٢٠
 ويقرون الشرك والبدع ، وحصل التناكر بيننا وبينهم ألننا ندين بضد ذلك ! !؟ منهم يدعي إلمامه العصمة

الفئــة المارقــة،   الحشــوية، المجســمة ، المشــبههة ،ســلفهم مــن دعــاة البدعــة رمــوا أتبــاع الســلف بــأنهم :  .١٢١
الفكر المأزوم ،    : طالحات جديدة مثلفأضاف لها هؤالء مص، الوهابية ،  من أجل صد الناس عن سبيل الحق 

 الخوارج ؟! ، السلفية الجدد!! المرجئة ، الجامية . تشابهت قلوبهم!!

الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك ، وحرب البدع وأهلهـا ، :  أتباع السلف وهذه من عجائب السنن : أن سمات .١٢٢
يسـتجيب إال القليـل !! وسـماتهم : الـدعوة إلـى وكلها مـن الحـق فـال  ؟!  والسمع والطاعة لولي األمر بالمعروف 

الشرك ، والبدعة ، وحرب السنة وأهلهـا ، والـدعوة إلـى الخـروج علـى ولـي األمـر بـالقول والفعـل ، وكـل ذلـك مـن 
 الباطل المحض . ثم يتبعهم أكثر الناس؟!! 

ون ببنـت شـفة عـن يعقدون المؤتمرات بحجة المحبـة والـدفاع عـن الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وال ينبسـ .١٢٣
 أعظم مسبة هللا ولرسوله وهي الشرك؟! 

إلى حد الغلو ، ويقررون ما جاء في قصيدة البـردة بعينـه ! ويحرمـون  يبالغون في الدفاع عن رسول اهللا  .١٢٤
 الحالل ! ويبررون الظلم  !  من أجل محبته ! ثم يخالفونه  في أعظم مقاصد بعثته ؟! 
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تهم؟! وهم  بـذلك رون  الناس على  أعظم ناقض  لرساال ثم يق !للرسل  يطالبون بنظام عالمي يحرم اإلساءة .١٢٥
 أعظم من أساء لهم ، لكن اليفقهون! 

يوجبون على العلماء  رفـع الجهـل عـن النـاس ، ثـم يقـرونهم علـى الشـرك األكبـر مـن غيـر بيـان ! مـن أجـل  .١٢٦
 وحدة الصف؟!

 لهم ؟!يدعون  إلى االجتماع بين المسلمين وهم من أشد الناس تفريقا  .١٢٧

 يدعون إلى تحكيم الكتاب والسنة عند االختالف ، ثم يحكِّمون أهوائهم ؟ ! .١٢٨

وهـي قاعـدتهم  فـي كـل  ينبزون أتبـاع السـلف بـأنهم يقـررون قاعـدة: إمـا أن تكـون معـي وٕاال فأنـت ضـدي ، .١٢٩
 ؟!مسألة ! مطلقا 

لناس كلهـم  ، خـوارج مـع يلمزون علماء السلف بأنهم مرجئة الحكام خوارج مع الدعاة ، وهؤالء مرجئة مع ا .١٣٠
 الحكام والدعاة المناوئين لهم ، ويحسبون أن األصل معهم؟!

وقـد  إذا قيل لهم هذا مخالف لمنهج السلف.  قالوا  بلسان حالهم : طريقـة السـلف أسـلم ، وطريقتنـا أحكـم؟! .١٣١
 بأن هذه المقولة نقلت عن بعض األغبياء!! -رحمه اهللا-نص شيخ اإلسالم 

 و يحسبون  أنهم لهم وجاء ! يتكثرون بالغثاء ! .١٣٢

األصـل أن توجـد شـعبا مثاليــا بتصـحيح العقائـد واألخــالق ، حتـى تقـيم بنيـان دولــة مثاليـة  ، واألصـل عنــدهم  .١٣٣
 الدولة أوال ! ثم نوجد الشعب المثالي؟!

لهـم  جميع الرسل بدءوا بالدعوة إلى إفراده بالعبادة والنهي عن اإلشراك به ، وصبروا على ذلك ، ثم مكن اهللا .١٣٤
أنهـم يريـدون التمكـين  :في األرض ، وهكذا أتبـاعهم  ، وهـؤالء يريـدون  التمكـين قبـل الـدعوة ؟!  واألعجـب منـه

 بإقرار الشرك؟!!

!! وهــم  الســنام! فضــال عــن  إســالم" الجهــاد ذروة ســنام اإلســالم" فبــدءوا بــذروة الســنام ! ولــيس ثــمَّ قــال   .١٣٥
 جازمون أنهم سينصرون ؟!!

ــ .١٣٦ ة إلــى اهللا إذا كــان مــن طــالب الجــاه أو المناصــب أو الشــهرة ، فهــي العالمــة علــى عــدم قــرروا بــأن الداعي
المصداقية! ، ثم ترى أن  أسمى غاياتهم تكمن في تحقيق هذه األمـور مجتمعـة ! بكـل وسـيلة  ؟!  قـوال وفعـال ! 

 !!!ونتصديق األتباع ، وكأنهم اليعقل !!المصداقية ! وأعجب منه -مع ذلك-والعجب العجاب زعمهم

، وهـؤالء وأتبـاعهم  يـدعون   ] اآليـةقل هذه سبيلي أدعوا إلى اهللا على بصيرة  أنا ومـن اتبعنـي[قال تعالى :  .١٣٧
 إلى أنفسهم !  ويصدون عن سبيل اهللا على بصيرة ؟! وكأنهم(!) ال يشعرون؟!!

!) يحكــم يتشــوفون للحكــم اإلســالمي فــي كــل قطــر مــن األقطــار ، وتخفــق قلــوبهم  لكــل مــن قــال بأنــه ســوف( .١٣٨
 باإلسالم ، وهم يعيشون في كنفه؟!

إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كمـا بـدأ وهـو يـأرز بـين المسـجدين كمـا تـأرز قال عليه الصالة والسالم " .١٣٩
 " وهو كذلك اآلن ! ثم  يبحثون عن اإلسالم في كل مكان غيره؟!! وكأنهم اليبصرون؟!!  الحية في جحرها

م يقرر " أن هذا اإلسالم سيعود غريبا كما بدأ " وهم يصـرحون بانـدثار الجاهليـة الرسول صلى اهللا عليه وسل .١٤٠
 في هذا الزمان؟! 
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 !؟يتهمون  دولة التوحيد بالعمالة للغرب ، وهم قد تشربوا محبتهم ونصروهم على التوحيد قوال وفعال .١٤١

مهـم  فـي إفسـاد أس بعضهم يعـيش مـع العـدو النصـراني فـي ديـارهم ويسـتظل رايـتهم ، ويـنعم بحمـايتهم ودع .١٤٢
 اإلسالم في هذا العصر! ، ثم يرموننا بمواالة الكفار؟!! 

الذين نشروا التوحيد، وأقاموه في بالدهم قوال وفعال ، من غير مماثل على وجـه األرض باإلجمـاع ! يرمـونهم  .١٤٣
والتفجيـر ، هـم أأمـة بالنفاق !! والذين غيبوا التوحيد ، و نصروا  البدعة وأحيوها ، ونشروها ، وأنشـئوا  التكفيـر 

 الهدى والدين؟!!  

يحثون على األمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، فـإذا قلـت لهـم : بـأن أعظـم معـروف يجـب األمـر بـه هـو  .١٤٤
 ريد الفتنة؟!. قالوا: ي وأعظم منهي يجب النهي عنه هو الشرك فيجب البيان للناس   التوحيد  ،

الـدين وفـي فروعـه ، فلمـاذا ال تكـون دروسـكم ومحاضـراتكم إذا قيل لهم الناس عندهم جهل كبير فـي أصـول  .١٤٥
 عن هذه المهمات ؟ بدال من هذه المواضيع العامة التي اليضر الجهل بها ؟ قالوا : هذا الذي يريده الناس؟!

يردون تفسير السـلف لآليـات بأنـه مجـرد اجتهـاد وهـو مخـالف لظـاهر اآليـات ! ، ويقبلـون تأوبـل أهـل البـدع   .١٤٦
 أولونه ! بل صرح بعضهم بقوله: " وٕان كان التأويل متهالكا"؟! بأي تأويل يت

ال يفقهـون  مثـل أسـالفهم !بأقوال السلف على آرائهم ، وهو حجة علـيهم ، لكـنهم يحتجون بالكتاب والسنة و  .١٤٧
  !! 

 قال أتباع السلف : ال ،  لكل من خالف  الكتاب والسنة.   وقال  أعداء التوحيد : نعم لكل من خالف الكتاب .١٤٨
فإذا قيل لهم في ذلـك؟ قـالوا : وحـدة الصـف  والسنة . وقال  هؤالء : نعم ال ! في آن معا؟!  لكل من خالفهما !!

 ال وحدة الرأي؟!!!

كـالخنثى المشـكل فـي حقيقـة  -من أثبت األسماء وبعـض الصـفات ونفـى الـبعض-بعض أأمة السلف وصف  .١٤٩
 مذهبهم ، وتلك هي حقيقتهم؟!

زمــان يســمونها بغيــر اســمها ، وهــذا ديــدنهم ، فيصــورون الخطــأ صــوابا ! و عــن الخمــر فــي آخــر ال قــال  .١٥٠
التأخر تقدما! وفشل الصحوة تجربة! والخروج إصالحا! وغيبة والة األمر والعلماء  نقدا ! وتهوين العقيدة تأليفـا! 

 وتمييع الدين تيسيرا ! والجهل علما! ثم يصدقهم األتباع؟!

" والعجب العجاب  أن هؤالء األتباع، و بعـد كـل تلـك اللـدغات  حد مرتينوا جحرالمؤمن من  " اليلدغ قال  .١٥١
  ، الزالوا في إثرهم ! وكأنهم ال يشعرون؟!!  

 واهللا تعالى أعلم ، وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

  مـن عـام تسـعة ،  بانشـعمن شـهر   لألول الموافق ،  السبتصبيحة يوم ، تم االنتهاء منها في مدينة الرياض
 وعشرين وأربعمائة وألف  .                                                           

  خالد بن مفلح آل حامد                                                             
  
 
 

  
  


