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بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيياات أعمالنيا
من يهده الله فال مضل له ومن يضيلل فيال هياده ليه وأشيهد أن ال إليه إال الليه وحيده ال
شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  ،أما بعد...
ففي شهر ربيع األول لعام خميس وعشيرين وأربعمائية وأليف مين هجيرة النبيي صيلى
الله عليه وسلم وفي قناة الـ  mbcبانو راماا برنيامج إضياءات عقيد تركيي اليدخيل ميع
تركييي الحمييد لقييا ًء حواري يا ً ،وأخييذ تركييي الييدخيل يسييأل الحمييد أسييالة ويحيياوره فمييرة
يعارضه ومرة يوافقه  ،فجرى في هذا الحوار أشياء منكره غيير محميودة يجيل عليى
كل مسلم سائر على طريقة سلف هذه األمة أن ينكرهيا بقلبيه و بميا يسيتميع مين إنكيار
قييولي  ،ألن المييؤمن إذا علييم المنكيير وإييل عليييه إنكيياره بقلبييه  ،أمييا اإلنكييار القييولي
واإلنكار الفعلي فهو راإع إلى االستماعة .
كما خرج مسلم من حديث أبي سعيد أنه صلى الليه علييه وسيلم قيال  " :مين رأى مينكم
منكرا ً فليغيره بيده فإن لم يستمع فبلسانه فإن لم يستمع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان".
و لما علمت بهذا اللقاء وبما إرى فيه تذكرت ما خرج الشيخان من حيديث حذيفية أنيه
قال  " :كان الناس يسألون رسول الله صلى الليه علييه وسيلم عين الخيير وكنيت أسيأله
عن الشر مخافة أن يدركني  ،فقلت  :يا رسول الله قيد كنيا فيي إاهليية بالليه فجياء الليه
بهذا الخير هيل بعيد هيذا الخيير مين شير  :قيال  :نعيم  ،قليت  :وهيل بعيد هيذا الشير مين
خير :قال  :نعم  ،وفيه دخن  ،قال  :وما دخنه  :قال  :قوم يهتيدون بغيير هيديي تعيرف
منهم وتنكر  ،قلت  :هل بعده من شر  :قيال  :نعيم  ،قليت  :صيفهم لنيا ييا رسيول الليه ،
قال صلى الله عليه وسلم  :دعاة على أبيواب إهينم مين أإيابهم قيذفوه فيهيا  ،قليت  :ييا
رسول الله صفهم لنا  ،قال  :من إلدتنا ويتكلمون بألسنتنا  " ...إلى آخر الحديث .
تأمل قوله صلى الله عليه وسلم  " :من إلدتنا ويتكلمون بألسنتنا "،
وقييد قييال تركييي الحمييد كالميا ً خميييرا ً بعضييه كييالم كفييره لييو قامييت عليييه الحجيية فيييه
تكفييره ألن
لكان كافرا ً خارإا ً من ملة محميد صيلى الليه علييه وسيلم  ،لكين ال نسيتميع
َ
تكفير المعين مشروط بإقامية الحجية علييه  ،وسيأناقض بعي َ ميا إيرى فيي الحيوار ال
كله لتعلموا سو َء هذا اللقاء وشدة مخالفته لدين محمد صلى الله عليه وسلم .
وقبل أن أبدأ بمناقشة ما إرى في اللقاء ؛ أقدم بمقدمات :
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المقدمة األولى  :يكثر عند كثيرين ترداد ( احترام التخصص )  ،وهذا حق فيال يصي
لغير المبيل أن يتكلم في المل  ،وال يص لغير المهندس أن يتكلم فيي الهندسية  ،وال
يص  -أيضا ً  -لغير العالم واليدارس والمتخصيص فيي الشيرن أن يخيو فيي دقيائق
الشييرن ،وأن ينييازن أهييل التخصييص ميين أهييل الشييرن ،ولكيين كثييير مميين يميير هييذه
المقولة يريد بها أنه ينبغي لعلماء الشرن أال يتدخلوا في أمور دنياهم .
وهذا فيه تفصيل:
فييإن كانييت أمييور الييدنيا هييذه قييد حكييم اللييه فيهييا ورسييولُه صييلى اللييه عليييه وسييلم ؛ فإنييه
واإل على أهل العلم أن يتدخلوا في هذه األمور وأن يبينوا حكم الليه فيهيا فمين خيالف
بَيّن أنيه مخيالف لحكيم الليه سيبحانه  ،ومين وافيق بَييون أنيه موافيق لحكيم الليه سيبحانه .
فالدين ليس في المساإد فحسل وليس في القيام بالعبادات المحضية ؛ بيل هنياو أوامير
شيرعية مييا بييين واإبية أو مسييتحبة  ،ونييواهي شييرعية مييا بييين محرميية أو مكروهيية قييد
حكييم اللييه فيهييا علييى العبيياد فييي أمييور دنييياهم  ،فييال بييد للعبيياد أن يلتزمييوا هييذه األمييور،
فالشييريعة حرمييت أشييياء أو أخبييرت بأشييياء نييم يييأتي َميين يييأتي فيعييار مييا أخبيير بييه
الشرن من إهة نظره ،وخياالته  ،وما يتوهمه من معرفة للواقع  ،وهذا خمأ ال يجيوز
ْ
.
فالشرن أخبر بما أخرج البخاره من حديث أبيي هرييرة  ،أنيه صيلى الليه علييه وسيلم
قال  " :إذا وقيع اليذباب فيي إنياء أحيدكم فليغمسيه نيم لينزعيه فيإن فيي أحيد إناحييه دا ًء
وفييي ارخيير شييفا ًء " ؛ فييأنكر بع ي ُ العقالنيييين و المتييأنرين هييذه األمييور وعارضييها
بعقله  ،فلما أنبته المل آمن به !!
ومن ذلك أن (حسنا ً الترابي ) كيان ينكير هيذا الحيديث  ،ويقيول  :ل أقبيل كيالم المبييل
الكافر وال أقبل كالم محمد صلى الله عليه وسيلم !وهيذا أمير خميير! ؛ ألن الرسيول
إذا حكم في شيء وإل على الجمييع أن يؤمنيوا بيه كميا قيال تعيالى  { :فَ َاا َو َر ِباََ َا

يُ ْؤ ِمنُ َ
ِاه ْم َح َر اًاا ِم َّماا
ون َحتَّى يُ َح ِك ُموكَ فِي َما َ
ش َج َر بَ ْينَ ُه ْم ث ُ َّم َا يَ ِجدُوا فِي أ َ ْنفُس ِ
ضى اللَّهُ
َان ِل ُم ْؤ ِم ٍن َو َا ُم ْؤ ِمنَ ٍة ِإذَا قَ َ
س ِلي اما } ،وقال { َو َما ك َ
قَ َ
س ِل ُموا ت َ ْ
ض ْيتَ َويُ َ
سولُهُ أ َ ْم ارا أ َ ْن يَك َ
ُون لَ ُه ُم ا ْل ِخيَ َرةُ ِم ْن أ َ ْم ِر ِه ْم } .
َو َر ُ

إذا قضى الله ورسوله أمراً ،فإن كان خبيرا ً ؛ وإيل عليى الجمييع تصيديقُه  ،وإن كيان
طلبا ً على وإه اإلليزام وإيل عليى الجمييع القييام بيه  ،وإن كيان طلبيا ً عليى غيير وإيه
اإللزام استحل للجميع القيام به  ،ك ٌل بحسل الدليل الشرعي .
وإن لم يحكم الشرن فيها بحكم فال يص لهم أن يتدخلوا عليى أنهيم علمياء شيرعيون ،
بل يكونون كعامة الناس .
المقدمة الثانية  :يكثر من العقالنيين والليبراليين وأذنابهم االستدال ُل بما أخيرج مسيلم
من حديث عائشة وأنيس وإياء أيضيا ً مين حيديث طلحية بلفي مقيارب  ،أنيه صيلى الليه
عليه وسيلم قيال  " :أنيتم أعلي ُم بيأمر دنيياكم "  ،فيأخيذون مين هيذا الحيديث أن كيل أمير
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يتعلق بالدنيا فال يص للشرن أن يتيدخل فييه ؛ ألن رسيول الليه صيلى الليه علييه وسيلم
قييال  " :أنييتم أعلييم بييأمور دنييياكم "  ،وقييد نيياقض هييذا الحييديث رواي يةً ودراييية اإلمييام
ي في المجلد الثياني مين "التنكييل" وفيي كتابيه "األنيوار الكاشيفة" فيي رده عليى
ال ُمعلّم ّ
تعرف سبل إيراد هيذا الحيديث حتيى تفقيهَ الحيديث وتجرييه عليى
أبي رية ،وينبغي أن
َ
مدلوله ومعناه .
ساِل  :هل ينفع تأبير النخل  :قال (فيي روايية)
فسببه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ُ
 " :ال أظنه ينفع "  ،فلم يُأَبّر الصحابة النخ َل  ،فجاؤوا وقد رأوا أن هذا ضرهم  ،فقيال
ّ
فظين هيؤالء المخميؤون أن هيذا
صلى الليه علييه وسيلم  " :أنيتم أعليم بيأمر دنيياكم " ،
الحديث أص ٌل في عدم تدخل الشريعة في أمور الدنيا  ،وهذا خمأ فإن الشريعة حرمت
الربا وهو معاملة بين طرفين أو أكثر وهو من أمور الدنيا ّ
لكين لميا حرمهيا الشيرن ليم
يص ألحد أن يقول إن الربا ليس حراما ً ؛ ألنكم أنتم أعلم بأمور دنياكم .
وكا ا قااد حرماات البااريعة بعااأ األاعمااة كوكااي الخنزياار والميتااة فييال يصي ألحييد أن
يقول  :ال نقبل كالم الله وال كالم رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه األمور ألنكيم "
أعلم بأمور دنياكم "  ،وإنما هذا الحديث في حالة خاصة وهي  :إذا لم يكين هنياو أمير
من الشرن ورإعت األمور إلى تجارب العباد  ،هنا يقال أنتم أعلم بأمور دنياكم .
نم لو ص استداللهم بهذا الحديث على دعواهم وال يص -كميا تقيدم – فإنيه إنميا يسيلم
به فيما كان دليليه السينة النبويية ال القيرآن الكيريم وهيم يمردونيه حتيى فيميا كيان دليليه
القرآن .
المقدمااة الثالثااة  :إن العقالنيييين والليبييراليين وأذنييابهم يُييوردون أدليية فييي ننايييا كالمهييم
ذر الرمياد فيي
وهذه األدلة ال يوردونها على وإه االحتجاج حقا ً ؛ وإنما هيي مين بياب ّ
العيون فيعتقدون أشياء نم يبحثون عن أدل ٍة توافق ما عنيدهم  ،ويوضي هيذا أن األدلية
تكون متكانرة على تقرير أمر فيُعرضون عن هذا األمر بل عن أمور كثيرة ويأخيذون
ما دل عليه ولو دليل واحد في زعمهيم وفيي ظينهم  ،ويزعميون أنهيم متبعيون لليدليل ،
ذر الرمياد فيي العييون  ،وإال ليو كانيت
والواقع أنهم إنميا يرييدون هيذه األدلية مين بياب ّ
األدلة الشرعية حجة عندهم حقا ً لرأيتهم يسيرون مع اليدليل حييث سيار ال يحتجيون بيه
تارة ويدعونه تارات كثيرة .
المقدمااة الرابعااة  :هييؤالء الليبراليييون وأذنييابهم متناقضييون فييي األدليية ،وذلييك أنييك إذا
أوردت عليهم دليالً شرعيا ً من القرآن قالوا لك  :هذا صحي لكن هيذه اريية ال تناسيل
َ
الحدث الفالني  .فإذا أتيت بدليل من السنة قالوا  :وما ييدريك لعيل اليدليل غيير صيحي
 ،تقييول  :خرإييه البخيياره ومسييلم  ،يقولييون :إن فييي البخيياره ومسييلم أحاديييث غييير
صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،نم تراهم في المقابل يستدلون بأدلة قيد
تكون موضوعة غير صحيحة عن رسيول الليه صيلى الليه علييه وسيلم وهيذا ييدل أنهيم
متناقضون ألنهم لم يجعليوا األدلية الشيرعية عميدة لهيم وإنميا مين بياب ذر الرمياد فيي
العيون .
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خرإه الشييخان  ،قيال  :ال
أذكر مرة أنني ناقشت رإالً متأنرا ً بهم فأوردتُ عليه دليالً ّ
ي باألحادييث ألنيه يوإيد فيي البخياره ومسيلم أحادييث غيير صيحيحة  ،فلميا
تستدل عل ّ
استمر بنا الكالم إاء واستدل بأنر ال بحديث وهذا األنر ضعيف غير صحي  ،فقليت
له  :أنت تتالعل باألدلة  :ارن أوردت لك دلييالً مرفوعيا ً عين رسيول الليه صيلى الليه
عليه وسلم وال تقبله وهو مخرج فيي الصيحيحين وهيو حيديث صيحي عنيه صيلى الليه
عليه وسلم  ،نم تأتيني بيأنر ال بحيديث وهيو ضيعيف وتسيتدل بيه !! أرأييتم كييف أنهيم
متناقضون في استداللهم  ،فإذن ال يغتير بميا ييوردون مين أدلية ألنهيم أوالً ؛ يسيتدلون
باألدلة من بياب ذر الرمياد فيي العييون  ،ونانييا ً ؛ هيم متناقضيون فيي هيذه األدلية ألنهيا
ليسوا صادقين في االستدالل .
المقدمااة الخامسااة  :عنييد هييؤالء الليبييراليين والمتييأنرين بهييم غلي ليو فييي األدليية المادييية
الحسية  ،فتراه يغلو في األدلة المادية الحسية  ،ويدنيدن كثييرا ً عليى أن األميور الغيبيية
واألمييور التييي ال يقبلهييا عقلييه ال يسي ِيلّم بهييا أو يشييكك فييي صييحتها  .وفييي المقابييل تييراه
يَستدل بأدلة ال تقبل حتى من إهة العقل إذا وافقت هواه .
ففييي ننايييا اللقيياء مييع تركييي الحمييد قييال  :ل يوإييد عنييدنا مشييكلة وهييي سياسيية تسييييس
اإلسالم  ،وتسييس التدين وإلزام الناس به إليى آخير كالميه  ،فقيال المقيدّم ( المنياقض
له )  :كيف دريت إن عندنا تسييسا ً لألمور الدينية :
ه.
قال  :والله رأيت أنر هذا على أوالده أو على ولدَ ّ
قال المقدم  :سبحان الله ! تحكم حكما عاما ً وتصدن ِبه وتجعل قناعتك متعلقة به وأنيت
بنيته عليى اننيين !والمنتسيبون إلييه ُكثير وتبنييه عليى ميا رأييت مين اننيين أو نالنية مين
أبنائك !
لما كان الحكم موافقا ً ألهوائهم نسوا األدلة المادية المحسوسة .
وأيض يا ً أخييرج تركييي الحمييد مقيياالً  ،ذكيير فيييه أن المراكييز الصيييفية يوإييد بهييا شييباب
يدربون على الخروج إلى آخره  ،قال  :وقيد حيدنني بهيذا رإيل قابلتيه فيي المميار .
ميين هييذا الرإييل  :معلييوم أم مجهييول  :نقيية أم ضييعيف  :صيياده أم كيياذب  :تلقيياه فييي
الممييار اللقيياء األول فتبنييي علييى أخبيياره ! نييم تعمييم علييى المراكييز الصيييفية كلهييا! 1
أرأيتم كيف أن هؤالء إذا أرادوا شياا ً نسوا األدلة المحسوسة والمادية وصياروا يبنيون
قناعاتهم على مجاهيل.
كالمه :

بعد هذه المقدمات الخمس أبدأ بمناقشة بع

1لست بصدد النفي أو اإلنبات وإنما بصدد تساهل هؤالء اللبراليين في األدلة إذا وافقت أهواءهم
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األميير األول  :يقييول تركييي الحمييد وهييو يريييد أن يق ِعّييد قاعييدة  :وهييي متييى يُييردّ الباطييل
وينكيير ويمنييع  :قييال  :إذا كييان الباطييل ُمتشيدِّدا ً أو مؤدِّييا ً للعنييف فقي  .إذا كييان الباطييل
متشددا ً أو مؤديا ً للعنف فإنه يُرد !
معنييى هييذا الكييالم  :أن الشييرو  ،والكفيير  ،والبييدن  ،واألخيياله السييياة  ،والمعاصييي
الشهوانية  ،كل هذه األمور ال ترد وال تمنع وال تنكر  ،وإنما يرد ما كيان فييه تشيدد أو
ما كان يؤده إلى العنف ! وهذا يخالف المتواتر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله
عليه وسلم في وإوب إنكار المنكر .
وقبل أن أرإع إلى نقده أحل أن تفهم أن الخالف في الشرن نوعان :
خاف سائغ  :ويسمى بالمسائل االإتهادية  ،وهذا أكثره في المسائل الفقهية .
وخاف غير سائغ  :ويسمى بالمسائل الخالفية  ،وهذا أكثره في المسائل العقدية .
وفي الخالفين يحصل إنكار  ،لكن في النون األول وهو الخالف السيائغ يكيون اإلنكيار
على القول دون القائل وال يضلل القائل  .أما في المسيائل التيي ال يسيوا الخيالف فيهيا
فيكون اإلنكار عليى القيول وعليى القائيل  ،وقيد يضيلل القائيل بضيواب شيرعية ذكرهيا
أهل العلم  .وقد ذكر هذا التقسيم اإلما ُم ابن تيمية فيي كتابيه " بييان اليدليل عليى بميالن
التحلييل " 6وابين القيييم فيي " إعييالم الميوقعين " 4وابين مفلي فيي " ارداب الشييرعية "
3والنووه في " شر مسلم " 5وأشيار إلييه أبيو مظفير السيمعاني فيي كتابيه " القواطيع
" .2إذن الخالف نوعان ونحن ولألسف نعيض إفراطا ً وتفريميا ً فيي هيذا األمير؛ طائفية
تقييول ال تنكييروا البتيية وال تضييللوا المخييالف مملق يا ً وكييل يخميي .إلييى آخيير كالمهييا .
منتشرا بيننيا هيو التمييع
وطائفة أخرى تشدد حتى في المسائل االإتهادية ،و الذه أراه
ً
في مسائل الخالف  ،وال يفرقون بين المسائل الفقهية وال العقدية ويتميعون في الجمييع
ومهما أخمأ المخم .غضوا المرف عنه لكن بشرط  :أن يكون محبوبا ً إليهم  ،أما ليو
لم يكن محبوبا ً إليهم فإنه لو أخمأ في مسألة اإتهادية ولو فقهيية شينّعوا علييه وصياروا
يشوهون سمعته في كل مكان .
فإنه لما إاء أحد األفاضل وأفتى بجواز سفر المرأة بال محرم في السيفر ارمين –وهيو
قييد أخمييأ فييي هييذه المسييألة الفقهييية  -شيينعوا عليييه وصيياروا ينييادون فييي كييل تجمييع  :ال
تعولوا على فتاواه  .لكن لما إاء رإل محبوب إليهم وهو مين كبيار الحيركيين 7وقيال
ِّ
 :ال أرى بأس يا ً بإقاميية مييدارس خاصيية بالشيييعة يدرسييون فيهييا كتييبهم سييكتوا مييع كييون
خماه يتعلق بالعقييدة وقيالوا  :كيل يخمي .و ميا مين عيالم إال وليه زلية ! أ رأييتم كييف
تالعبت بهم األهواء !!.
6ص135
)611/4( 4
)111/1(3
)64/6(5
)24/5(2
7الرإل هو سفر الح والي كما ترى تونيق كالمه في رسالتي (قيادات الصحوة التقلل والتغير حقائق وأخمار)
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إذن تركي الحمد يقول  :ال ييرد الباطيل وال ينكيره إال إذا كيان فييه تشيدد أو ييؤده إليى
العنف  .وهذا إنما قاله تركي الحمد ألنه  -بلسانه كميا سييأتي  -ليبراليي  ،والليبراليية :
تعني حرية الفيرد فيي اليدين  ،وفيي االقتصياد ...الي  .فألنيه يرييد الحريية وييدعو إليى
الحرييية المفرطيية  -كمييا سيييأتي الكييالم عليهييا  -صييار يقييول  :كييل لييه أن يقييول مييا شيياء
بشرط أال يؤذه غيره و أال يكون قوله مانعا ً غييره ميا يرييد فيال ينكير وال يمنيع عليى
من يقول إن الله غير موإود أو :إن محمدا ً كذاب أو :إن دين اإلسالم أبمل دين عليى
وإه األر وهكذا...
و هذا الكالم لو عقله تركي الحمد وأدرو أبعاده ولوازمه لكيان كيافرا ً خارإيا ً عين ملية
محمد صلى الله عليه وسلم .
األميير الثيياني  :يييذكر تركييي الحمييد أنييه يتبنييى الليبرالييية لكيين بمعنييى الحرييية للفييرد
وللمجتمع حتى في اإليمان واعتناه ميا يرييد مين األدييان  ،وكيل إنسيان يقيول ميا يرييد
ويتبنى ما شاء ؛ فالزنديق يدعو لزندقته  ،والجهمي الضال يؤسس تجهمه  ،و المبتيدن
الزائغ ينشر ضالله و النصيراني يصيدن بدينيه الكفيره فيي بيالد المسيلمين  .هيذه هيي
اللبرالية التي يتبناها تركي الحمد ويدعو إليها!!
ميا كنييت  -والليه  -أصييده أن يقيول الحمييد أميام المييأل  :نعام أنااا أتبناى الليبراليااة بهييذا
المعنى إلى حد كبير .فإذن على نفسه َح َكم وبما قال يُدان .
وبعد هذا يقول  :ممكن أن نأخذ الليبرالية من القرآن ! قاتله الله ما أكذبه وما أإرأه
ِين } ،
يقول  :من قول الله عز وإل  { :اَ إِك َْرا َه فِي الد ِ
فييَفهم ميين هييذه ارييية الكريميية  :أن ميين شيياء أن يتنصيير فلييه أن يتنصيير ،وميين شيياء أن
يتهود فله أن يتهيود  ،ومين شياء أن يكيون مبتيدعا ً فليه أن يكيون مبتيدعا ً  ...إليى آخيره،
وقد أخمأ وضل غاية الضالل  .وإنما المراد من هذه ارية ؛ أنه ال يُليزَ م أحيد باإلسيالم
كافرا أصليا ً كتابيا ً  ،يُدعى لإلسالم وال يلزم بيه كميا رواه ابين إريير عين ابين
إذا كان ً
عباس قتادة وسعيد بن منصور عن الحسين وقييل كانيت قبيل فير إهياد السييف كميا
خرإه ابن أبي حاتم عن سليمان بن موسى وذكير القيولين اإلميام ابين كثيير  ،و شييخنا
8
اإلمام ابن باز
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذه نزل عليه هذا القيرآن قيال  -فيميا خيرج
البخاره من حديث ابن عباس  " : -من بدل دينه فاقتلوه "  ،فلم يجعل له خيياراً .ولميا
ذكر الخيوارج قيال " :إلن أدركيتهم ألقتلينهم قتي َل عياد " وقيال فيي حيديث أبيي ذر فيي
صحي مسلم  " :شر الخلق والخليقة "  .وهذا قبل أن يخرإوا بل بمجرد اعتقادهم فلم
يجعلهم أحرارا ً
وخرج ارإره وغيره عن صبيغ بن عسل إنه كان يتتبيع المتشيابه مين القيرآن فيدعاه
عمر وحسر عن رأسه ،وقال :لو رأيتَ محلوقاا ا لضاربتُ عنقَاَ يشيير إليى أنيه يكيون
من الخيوارج فيقتليه ألن مين صيفتهم التحلييق  ،فالخليفية الراشيد عمير بين الخمياب ليم
يتركه حرا ً يعتقد ما شاء بما أنه لم يؤذ ارخرين .
 8مجمون فتاوى ومقاالت متنوعة لإلمام ابن باز ()687/8
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فهذه اللبرالية الكفرية تصادم اإلسالم وتخالف مسلماته وأسسه بل مقتضاها عدم إنكيار
الكفر والشرو وتخماة رسول الله لما قام منكرا ً للشرو ومحمما ً األصنام!!
وبعد هذا سال تركي الحمد  :هل ترضى بالليبرالية األوروبية والفرنسية في بالدنا :
قييال  :أمييا الليبرالييية بمعناهييا فييي فرنسييا وغيرهييا فييال أرضيياها فييي بالدنييا ألنهييا خمييأ
سياسي .
عجبا ً له ! لما كان األمير متعلقيا بنظيام الدولية ونظيام المليك المخيالف لميا يقعدونيه مين
لبرالية كفرية تبرأ منها أما ميا يخيالف اليدين ويغضيل رب العيالمين فيال يبيالي بيه بيل
يتبج بالدعوة إليه بمسمع من ماليين .
نم قال –بعد هذا: -العلماء متخصصون في الفقيه  ،أميا فيي تفسيير الينص فلكيل فهميه .
العا ِلم متخصص في الفقه ؛ هذا حرام وهذا حالل  ،أما في تفسيير النصيوص فيال يليزم
أحد وال يلزمنا أن نرإع إلى العلماء كل يأخذ ما بدا له .
في تقرير الحمد هذا من التناق البين وذليك أنيه رضيي بكيالم العلمياء فيي الفقيه دون
فهم النص وتفسيره وهل الفقه إال فهي ٌم للينص  :وهيل مين فقيه إال وهيو مبنيي عليى فهيم
النص :
نم هو يقر بلزوم أخذ أقوال العلماء في بيان الحالل والحرام فإذا كيان كيذلك فميا معنيى
مخالفاته الكثيرة لهم في تحليل ميا حكميوا علييه بالحرمية ومين أعظيم ذليك اليدعوة إليى
الليبرالية التي تصادم صري الكتياب والسينة وأقيوال علمياء األمية  :والواقيع أن سيبل
تفريييق الحمييد بييين تفسييير العلميياء لليينص والفقييه هييو التلبييس واإليهييام والنتيجيية واحييدة
وهي رد الكتاب والسنة وأقوال علماء األمة بحجة أن هيذا مين فهيم الينص ال مين الفقيه
ولييو كييان ميين أوضي الفقهيييات وأصيير النصييوص دالليية كتحييريم اللبرالييية الكفرييية
التي إوزها ودعا إليها .
وهذا المسكين يظن العلمياء يفسيرون النصيوص بيأهوائهم و آرائهيم المحضية ليذا أراد
مشاركتهم بزعمه أن لكل أن يفسر النص بفهمه !!
وبعييد هييذا دعييا تركييي الحمييد إلييى أن يتغييير المجتمييع وأن يكييون عنييد المجتمييع حرييية
وتسام ،
قال له المقدِّم (المناقِض)  :طيل ما ضاب الحرية :
قال  :يضبمها القانون .
سبحان الله ! رضيي بالقانون أن يكون ضابما ً للحريية  ،وليم يير بحكيم الليه وحكيم
رسوله ليكون ضابما للحرية !
ومما إرى في اللقاء أن قال  :المنظمات اإلسيالمية تيرف التعدديية والرسيول صيلى
أقر التعددية !
الله عليه وسلم و
عجبا ً له ! هل أقر الرسول صيلى الليه علييه وسيلم التعدديية بمعنيى أن للمسيلم أن يكفير
ي واليهوده والمبتدن ينشر ما عنده مين ضيالالت  ،كيال والليه ؛
 ،!:أو ترو النصران و
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لشرو ولم يقر الكفار على شيركهم بيل أنكير
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ا
َ
الربا  ،وكل محرم .
انظييروا كيييف فقييه هييذا الرإييل وفهمييه للنصييوص الشييرعية  ،لمييا إيياء لحييديث  " :ال
يجتمع في إزيرة العرب دينان " قال :
المييراد بهييذا الحييديث  :ال يجتمييع فييي إزيييرة العييرب سيييادتان بمعنييى ؛ أن للكفييار ميين
اليهود والنصارى أن يسكنوا إزيرة العرب لكن بشرط أال يسودوا إزيرة العرب .
وهذا كالم باطل عاطل يناق أصل النص ،ولو كان كذلك لما أإلى عمر رضي الليه
عنه يهود خيبر كما في البخاره .ويهود خيبر لم تكن لهم السيادة ،ولم يكونوا مميالبين
بالسيادة وميع ذليك بمجيرد وإيودهم أإالهيم رضيي الليه عنيه  ،والينص صيري  ،قيال
ّ
ألخرإن اليهود والنصيارى مين إزييرة العيرب
صلى الله عليه وسلم كما في مسلم ":
حتى ال أدن إال مسل ًما " والحديث من حديث عمر رضي الله عنه .
فتأويله هذا دليل على تالعبه بالنصوص فهو ال يستميع أن يصر بكفيره بالنصيوص
الشرعية وإنما انتقل إلى التأوييل الباطيل اليذه ال ينمليي عليى أهيل العليم  ،نيم حتيى ال
يُحسل عليه هذا التأويل قال  :كالم العلمياء يُقبيل فيي الفقيه دون تفسيير األحادييث ،ميع
أن دخييول الكفييار إزيييرة العييرب وعييدم دخييولهم لهييا ميين المسييائل الفقهييية ويييذكرها
الفقهاء في كتل الفقه  ،وهذا يؤكد ما سبق ذكره من أنه متناق بل وال يعقل وييدرو
ما يخرج من رأسه .
وقد ذكر في اللقاء أن الدين اإلسيالمي يعميي المبيادل العامية  ،أميا المجتميع هيو اليذه
يحدد هذه المبادل!
هذا كالم عاطل باطل وميؤداه إليى إلغياء الشيريعة المحمديية ألن حقيقية اللبراليية إلغياء
للشرن فهي ضد له ال تجتمع معه فلما كان ال يمكن تقريير اللبراليية إال بإلغياء الشيرن
وهذا ميا ال يسيتميع التصيري بيه أتيى بمثيل هيذا التقريير ليسيتتر بيه إال إذا كيان مغفيالً
ينعق بما ينعق به دعاة الغرب الكافر من دون معرفة .
ومعنى كالميه هيذا أن الشيرن دعيا إليى العبيادة والنياس يحيددون صيفتها و ميا يرييدون
التعبد به  ،والشرن دعا إلى العدل والناس يحددون ما يتحاكمون به وهكذا...
فعلى قوله يص إنكار السنة النبوية ألنه ال فائدة منها فإن الشرن إاء بالمبادل العامية
وهي موإودة في القرآن بيل والزم قوليه الكفير بيالقرآن اليذه ذكير بتفاصييل المبيادل
العامة على حد عبارته كقتل القاتل وحرمة الربا وهكذا....
وأحل أن أنبه بعد هذا إلى تنبيهات :
التنبيه األول  :بدأ بع المس ومين باإلسالميين  -من اإلخوان المسلمين والمتأنرين بهيم
يهادنون العلمانيين والليبراليين والمتأنرين بهما  ،وهذا والله عجل !
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ألنهم كانوا قبل ُم ْش ِهرين راية الرد على من يسيمونهم بالعلميانيين وبيالليبراليين  ،وبيه
ْ
ذهبت األيام إال ومدوا ييد
كسبوا عواطف الشباب وإعلوهم يلتفون حولهم  ،لكن ما إن
س ّميْن بالعلمانيين وبالليبراليين .
الهدنة مع هؤالء ال ُم َ
من أمثلة ذلك :
مجلة " الجساور " والتيي يشيرف عليهيا عاو القرناي صياحل كتياب " الحدانية " -
قييديما  -فييي أول عييدد لهييا و فييي الصييفحة السادسيية والعشييرين إلييى الصييفحة الثالنييين
أإرت لقا ًء مع تركي الحمد!
ُكفرونه ويضللونه  ،والييوم يميدون ييد الحيل والتعياون معيه  .وييا لييت تركييا ً
بألمس ي ّ
الحمد قال كالما ً تنازل فيه عن مبادئه  ،كال والليه  ،بيل قيال كالميا ً
ّ
يعتيز فييه بمبادئيه ،
ولألسف الذه تنازل عن مبادئه هم هؤالء اإلخوانيون والمتأنرون بهم .
أذكر من كلمات تركي الحمد التي نشرت في هذه المجلة أنه يقول :
( تييدره مييا هييي مشييكلتنا  :نحيين لييدينا  %11ميين المتفييق عليييه  ،ونتصييارن فييي %1
وليييس لييدينا اإلطييار العييام الييذه يجمعنييا  ،قييد يقييول لييي قائييل إن اإلسييالم هييو الييذه
يجمعنا ) ...إلى آخر كالمه .
فيجعل المسيلمين مجتمعيين فيي  ، 11ومختلفيين فيي  ! %1بالليه علييكم ! هيل يجتميع
السني السلفي مع رإل خرافي ُمشرو في الربوبية يدعي أن األولياء ينزلون األمميار
و يعلمون الغيل  !:بالله عليكم هل يجتمع السني السيلفي ميع رإيل يعبيد األوليياء مين
ي السلفي مع رإل مبتدن ضا ّل يتبنيى البيدن و
دون الله  !:بالله عليكم هل يجتمع السن ّ
ضيالل مخيالفين
ي ميع إخيوان مسيلمين وتبليغييين ُ
ي السلف ّ
يدعو إليها  !:هل يجتمع السن ّ
ألهل السنة في أصول الدعوة إلى الله !!:
بل هل يجتمع مسلم مع ليبرالية هذا حالها من الكفر .
نم يقول  :الخالف بين المسلمين بنسبة  ، %1وينشر هذا في
" مجلة الجسور" في العدد األول والمشيرف عليهيا عيو القرنيي وال يسيتدرو علييه
ولو بكلمة واحدة .
صيور مي ِدّ الحيركيين والحيزبيين يي ِد المحبية والتعياون إليى هيؤالء المسيمين
وأيضا ً مين
ِ
بالعلمانيين والليبراليين هو:
ما طالعنا بيه عاائأ القرناي قبيل نالنية أسيابيع فيي برنيامج " إضياءات "  ،مين ميد
لعبييد الييرحمن الراشييد رئيييس تحرييير إريييدة " الشييره األوس ي " سييابقا ً  ،ويقييول أنييا
أُصب على مقاالته  ،نم طالعنا في مجلة " فواصل "  ،وقال عالقتي بغااي القيايبي
عاقة صفاء ووفاء وإخاء وإسور من المحبة والتعاون على البر والتقوى !!
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بييياألمس يسيييمون غازييييا ً القصييييبي بالعلمييياني والليبراليييي – كميييا يسيييمي هيييو نفسيييه
بالليبرالي ،-ويكفرونه في الخمل وفي الكتل ،واليوم يجعل عالقتهم بيه عالقية صيفاء
ووفاء وإخاء  ...إلى آخره !
ولما شارو عائ القرني في برنامج " إضاءات "  ،قال له تركي الدخيل  :كنت مين
قبل تقول كذا وكذا فيي غيازه القصييبي وارن تقيول هيو أخيي وصياحبي ورفيقيي إليى
آخييره  ،مييا الييذه إييرى  :أحييد نالنيية أمييور  :إمييا اإلسييالم تغييير ،أو أنييت تغيييرت  ،أو
غازه القصيبي تغير!
فحار إوابا ً ألنه ال يستميع أن يقول إن اإلسالم تغير ،وال يسيتميع أن يقيول إن غازييا ً
القصيبي تغير ألن غازيا ً على أصوله التي كان يسير عليها  ،وال يستميع أن يقر أميام
المأل ويقول نعم أنا تغيرت وإنما هرب من الجواب هروبا ً مكشوفا ً  ،وليم يجيل إوابيا ً
واضحا ً .
أيضا ً من صور مد يد المحبة والتعاون لهؤالء :
أن سالمان العااودة خييرج بعييد الحييوار الييوطني األول فييي قنيياة عالنييية أمييام المييأل وقييال
صديقي العزيز عبدالله الغدامي !
باألمس يصنفون عبد الله الغدامي بأنه ليبرالي ومين ليم ييوافقهم فيي تصينيفهم شينعوا
عليه  ،واليوم يقول العودة عنه صديقي العزيز !!
أرأيتم كيف مدوا يد األلفة والمحبة مع هؤالء  ،وييا لييتهم لميا ميدوا ييدهم إلييهم تنيازل
َمن يسمونه بالعلماني عين مبيادئهم أو تنيازل هيذا الليبراليي تركيي الحميد عين مبادئيه ،
ه عليى مبادئيه ويصيدن بهيا عالنيية وليم يبيال بهيم  ،أميا هيم
كال ،بل إن تركيا ً الحمد بيا ٍ
فتساقموا  -والله أعلم  -؛ سيفعلون كما فعل اإلخوان المسلمون في مصر ؛ قبيل فيإنهم
كانوا شديدين على هؤالء نم بعد صاروا إخوانا ً لهيم ينملقيون مين خنيده واحيد  ،حتيى
ي  ،لميييا يمرحيييه مييين
إنيييك إذا سيييمعت اإلخيييواني المصيييره
َ
إزميييت بأنيييه علميييان ّ
أفكاركفهمي هويده الذه يقيول  (:ا باو أن تتارك الادعوة إلاى الادين والتوحياد فاي
مقابي توحيد الاوان  ..دن النياس يكونيوا مشيركين فيي مقابيل توحييد اليوطن والوحيدة
الوطنية .
ه يقييول عيين فهمييي هويييده بمييلء فيييه  :فهمييي هويييده
نييم سييمعتُ بييأذني القرضيياو ّ
صده فهميي هوييده
إخواني من اإلخوان المسلمين ال يص الكالم فيه  .نم دلل على ِ
عذب في السجن ال ينبغي الكيالم فييه ،أميا يعليم أنيه
عذّب معه في السجن ،فمن ُ
بأنه قد ُ
يارة
قد عيذب فيي السيجن كفيار  ،و مبتدعية  ،و أهيل سينة  ،فلييس التعيذيل والسيجن أ َم َ
على صده الرإل وال على ضالله وإنما اليدليل واألميارة أفعاليه وأقواليه واعتقاداتيه .
لكيين هييذه طريقيية القييوم يخييدعون النيياس بتحريييك العواطييف والحماسيية حتييى تحجييل
بصائرهم .
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التنبيه الثاني :
بيييدأ بعييي اإلسيييالميين المتيييأنرين بيييدعوة اإلخيييوان المسيييلمين يقربيييون إليييى هيييؤالء
األمور كبع ما يتعلق بيالمرأة  .فقيد كيانوا مين قبيل يسيتلهبون
الليبراليين في بع
عواطف الناس ويجمعونهم حولهم ال سيما الشباب باسم الغيرة على الميرأة وصيونها .
واليوم نرى بأعيننا تنازالتهم فيما يتعلق بالمرأة .
بعد الحيوار اليوطني الثياني  :خيرج سيلمان العيودة وعيائ القرنيي وسيعيد بين مسيفر
أمر إيجابي  ،وأنهم يدعون إليى اسيتمرار
وأقروا بأن وإود المرأة في الحوار الوطني ٌ
المرأة ووإودها.
وأيضيييا ً ِمييين تقيييرب وقيييرب اإلخيييوانيين والمتيييأنرين بيييدعوة اإلخيييوان المسيييلمين إليييى
الليبراليين:
أنهم ميّعوا الخالف  .فقد تقدم كالم تركي الحمد في الخالف بين اإلسالميين كميا فيي "
مجلة الجسور"  ،و أيضا ً سفر الحوالي في آخر إمعة من شعبان عام  63في الرسيالة
الملحقة بالمدينة ،قيال ( :ا أرى بوساا ا بققاماة مادار خاباة بالبايعة يدرساون فيهاا
كتبهم  ،لكن مبكلة البيعة يريدوننا أن نكون شيعة)!
أليس من معتقد الرافضة تكفير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم !:
أليس من معتقدهم الشرو في الربوبية واعتقاد إن أئمتهم يتصرفون في الكون !:
هذه أسس دينهم الباطل  .ومع هذا يقول سفر الحوالي قولته هذه الشنيعة
أرأيتم كيف أنهم تنازلوا وقربوا من هؤالء الليبراليين ومن يسمونهم بالعلمانيين !:
أ ّما السلفيون فلم يكونوا من قبل غالين في اتهام الناس بالليبرالية والعلمانيية إال بيدليل
وبينة مع ردهم على الليبراليين والعلمانيين .
أما اإلخوانيون وأذنيابهم فكفيروهم ليدافع حيزبهم ،نيم لمصيال حيزبهم رإعيوا ونكسيوا
على أعقابهم ومدوا يد األلفة والمحبة إليهم .
وقييد كييان السييلفيون يييردون علييى العلمييانيين وعلييى اإلخييوانيين  ،إال أن ردّهييم علييى
اإلخيييوانيين والمتيييأنرين بهيييم أكثييير؛ ألن اإلخيييوانيين والمتيييأنرين بهيييم يتكلميييون باسيييم
اإلسييالم  ،والمييتكلم باسييم اإلسييالم يُغتي ّير بييه أكثيير ميين غيييره  ،ومييع ذلييك ردّوا علييى
العلمانيين واهتموا بقضية المرأة .
ومين آخير ميا رأييت مييا أخيرج الباي ربيا – شيفاه اللييه واعيز بيه دينيه – مقيالين فييي
الكييالم علييى العلمييانيين بعييد الحييوار الييذه إييرى فييي " المسييتقلة " ،وأخييرج قبييل فتييرة
ردييين أو نالنيية علييى عزياازة المااان وب ييّن فيييه حقييوه المييرأة بييال إفييراط وال تفييري ،
وأخرج أيضا ً كتابا ً في المرأة قدم له الشي العالمة صال الفوزان – حفظه الله –
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والعجيييل أن هييؤالء الليبييراليين والعلمييانيين و َميين يسييمونهم بالعلمييانيين واإلخييوانيين
اإتمعوا على الطعن في علماء السنة .
فإن اإلخوانيين يمعنون في علماء السنة ويقولون  :ال تلتفتوا إليى أقيوال علمياء السينة؛
ألنه ليس عندهم فقه واقع! والليبراليون يقولون  :ال ترإعوا إلى علماء السينة ألنهيم ال
يستميعون أن يحكموا في شؤون الحياة .
وقال الليبراليون :ال تأخذوا عن العلماء إال في المسائل الفقهية  ،وقال اإلخوانيون عين
علماء السنة علماء حي ونفاس .يعني في المسائل الفقهية .
فاإتمعوا هم وإياهم على المعن في علماء السنة
ألن علميياء السيينة قييائمون بييدين محمييد صييلى اللييه عليييه وسييلم وعلييى طريقيية سييلفية،
والمريقة السلفية ودين محمد صلى الله عليه وسيلم تنبيذ كي ول َمين خيالف فيي أصيل مين
أصولها ،ويضللون كل مخم .إذا كان يستحق التضليل  .فمنهجهم مسيتقيم إياء مين
عنييد اللييه وميين عنييد رسييوله صييلى اللييه عليييه وسييلم ال يقبييل الييذوبان فييي هييذه المنيياهج
الباطلة  ،ال مناهج غربية  ،وال مناهج شرقية  ،وال مناهج إخوانيية  ،وال تبليغيية  ،وال
سرورية  ،وال قمبية  ،وإنما سائرة على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم .
وختاما ً :
الرد على العلمانيين والليبراليين واإل ،واألوإل أن يرد على من ينتسيل لإلسيالم –
كما تقدم – ألن خمأهم منسيوب إليى اليدين ويغتير النياس بيه ،لكين لييس معنيى هيذا أال
يرد على هؤالء العلمانيين والليبراليين ؛ بل الرد عليهم وبيان ضاللهم واإل.
وأيضا ً يجل على كل سلفي أن يحمد الليه تعيالى أن رأى ميا زاد يقينيه يقينيا ً مين صيحة
المنهج السلفي وعدم تناقضه ال كهيؤالء اإلخيوانيين والحيزبيين اليذين يتناقضيون يوميا ً
يوم  ،والله أعلم ماذا سيكون حالهم في المستقبل .
بعد ٍ
أسأل الله بمنه وفضله أن يعز دينه  ،و يعلي كلمته وأن يبتر لسان كل مفسيد لليدين إنيه
ولي ذلك والقادر عليه .
************
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