مذاهب الناس

يف الشيخ حممد انصر الدين األلباين
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني ،وبعد.

ما من قضية من قضااي الدين وأصوله إال وجتد الناس يذهبون فيها إىل ثالثة فرق ومذاهب،

فريق جينح إىل اإلفراط وال غلو والتشدد والتنطع  ..وفريق آخر مقابل له جينح إىل اجلفاء والتفريط ..
وبينهم ااا فري ااق وس ااطال ال إىل ه ااالالء وال إىل ه ااالالء  ..ال إىل اإلفا اراط والغل ااو جي اانح وال إىل التفا اريط

واجلفاااء جياانح  ..وإلااا يلتاايم الوسااطية املتمالااة يف الت ايام املشاارو املنصااوو عليااه ماان ا ايدة وال
لو وال جفاء ،وهم اجلماعة الذين يكونون على ما كان عليه النيب  وأصحابه

نقصان  ..ومن

الكرام من السنة واهلدي وااللتيام.

ومن هذه القضااي اهلامة مواقف الناس ومذاهبهم من العلمااء  ..قادًاو وحاديااو  ..قادًاو اد
النااس ققاقلاو وقفرقاو ،وعقاادال الاوالء والا اء علاى األئمااة األربعاة  ..إىل حاد وصال لناااس أن ال
ييوجوا ابنتهم ممن ينتسب إىل مذهب العامل اآلخر  ..فالشافعي ال يايو ابنتاه مان حنفاي  ..واحلنفاي

ال ييو ابنته من شافعي !!..

فالنيب  بني ألمته املقياس واملييان الذي به وعليه ققبل الرجال أو قرد ،فيقول ":من أاتكم

قرضون دينه وخلقه فيوجوه "  ..بينماا سااداقنا األحناان قناادوا وقتإاذ إكا أاتكام احلنفاي فيوجاوه ..
ويف املقابل قنادى ساداقنا الشافعية فقالوا إكا أاتكام الشاافعي فيوجاوه  ..وهكاذا قعالاو الصايحاال

اجلاهلياة مان جديااد ،ولكان هااذه املارة ساام العلمااء ومااذاهبهم ،ولايأ ساام القبائال أو االنتماااءاال

اجلنسية والقومية !!..

ويف ماننا قشاهبو صيحاال الناس مبن ققدم ككرهم من الناس من قبل  ..فتنادوا مصبحني

وممسااني  ..ويف الساار والعلاان  ..ويف كاال واد واند أن ال ققبلااوا احلااق إال ماان الشاايخ فااالن وفااالن ..
وفاالن  ..فاالقول قاوهلم والادين دياانهم  ..وال ديان ا ديانهم  ..فااحلق مااا قاالوا ،وكال قاول ااالف

قوهلم فهو طل وحمدث ومردود ولو كان منصوصاو علياه يف الكتااب أو السانة  ..ال ققبلاوا احلاق إال
إكا جاااء ماان طريااق الشاايخ فااالن  ..ولااو جاااء احلااق ماان ا طريقااه وقولااه فهااو مااردود وخاارو عاان
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الطاعة واإلمجا أو على األقل ال يُرفع له رأساو وال اعتباراو وال الو كما لو جااء عان طرياق الشايخ ..
من واىل الشيخ واليناه مهما كان منه من عمل  ..ومن جافاه وعاداه أو نقاده بقاول أو فهام عادينااه

وجافيناه ،واستعدينا عليه الناس مهما كان منه من عمل ..؟!!

يكفي لتجار الدين حىت قرو بضاعتهم وقنفق كتبهم يف األمصاار  ..وقُشاهر أااامهم  ..أن

يقول أحدهم :أان من قالميذ الشيخ فالن  ..أان أحب الشيخ فاالن  ..أان جالساو الشايخ فاالن أان

سافرال مع الشيخ فالن  ..أان آكلو الشيخ فالن  ..أان من حيب الشيخ فالن  ..يكفيه أن يقول

كلك ا صادقاو كان أم كاك و ا لتُقبال النااس علاى شاراء كتباه واقتنائهاا ا بغا وعاي وال دراياة ا علاى ماا
فيها من اائية وقيح ،ودم فاسد  ..وال حول وال قوة إال هلل !!

ماان هااالالء الشاايول والعلماااء الااذين اختلااف علاايهم الناااس ،وكهبااوا فاايهم مااذاهب :الشاايخ

احملدث حممد انصر الدين األلباين رمحه هللا.

فريااق اااىل يف مواالقااه :فعقاادوا عليااه الااوالء وال ا اء  ..فوالااوا فيااه وعااادوا فيااه  ..وقعصاابوا

ألقواله وأفعاله كأهنا أحرن منيلة من الساماء ال ققبال التعقياب أو الارد  ..يكفاي أحادهم لكاي يقارر
مسااألة أو ياارد علااى نااالف أن يقااول لااه :قااال الشاايخ انصاار  ..ولاايأ بعااد قولااه قااول  ..ولااو جت ارأ

املخالف على الرد والتعقيب ا ولو كان حمقاو ا لقالوا له :من أنو حىت قارد علاى الشايخ قولاه  ..أناو
قرد على السنة  ..أنو من أعداء السنة وأهل السنة !!

ومان شاذوكاال هاذا الفرياق مان النااس و لاوهم :أهنام جعلاوا كاالم الشايخ انصار هاو املعياار

واملقياس للسلفية ،وملعرفة من هو سلفي ومن هو

سلفي  ..فكل قاول قاال باه الشايخ انصار أو

وافق عليه فهو سلفي ومان السالفية ،وإن مل يكان علياه هادي السالف األول  ..وكال قاول مل يقال باه
الشاايخ أو مل يوافااق عليااه فهااو لاايأ ساالفي وال ماان الساالفية يف شاايء  ..وإن كااان يقااول بااه الساالف

األول رضي هللا عنهم أمجعني(!! )1
اااااااااا

( )1لعل من أبر دعاة هذا الفرياق مان النااس  ..الاذين نكلاون سام الشايول  ..وينشارون كتابهم وأفكاارهم سام
الشيول  ..ويكذبون على الناس سم الشيول  ..علي احلليب  ..فانظر ماالو ما يقول يف مقدماة كتااب التحاذير مان

فتنااة التكف ا  ":إن مشااا نا األجااالء هااالالء ا يعااب األلباااين ،واباان  ،واباان عايمااني رمحهاام هللا ا هاام ااوم اهلاادى،
ورجوم العِدىال من متسك بغرسهم فهو الناجي ،ومن انوأهم وعاداهم فهو املظلم الاداجي  ..فااحلكم الاذي يتفاق
عليه مال هالالء األئمة الك اء والعلماء الفقهاء ال يُبعد عن الصواب ا كا او ا من يدعي

أنااه اإلمجااا  ،وأنااه احلااق ،وأنااه اهلاادى والرشااادال ألهناام أئمااة اليمااان ،وعلماااء العصاار واألوان  .فلعاال املخااالف هلاام
مفارق للجماعة ،ونالف عن حسن االقبا وصواب الطاعة !! " ..
وهذا الكالم فيه من الغلو ما فيه  ..فهو أوالو كاهم على هللا  ..فهو مل يقل حنسبهم كذا وكذا 
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اااااااااااا
 وال ناايكيهم علااى هللا  ..كمااا أماار بااذلك الرسااول  يف احلااديا الصااحيح املتفااق عليااه فقااال ":ماان كااان ماانكم
مادحاو أخاه ال حمالة فليقل :أحسب فالانو ،وهللا حسيبه ،وال أ كي علاى هللا أحادا ،أحسابه كاذا وكاذا ،إن كاان يعلام

كلك منه ".

قد يرد علينا احلليب الكذاب بقوله :إطراء مشا نا هالالء ومدحهم ال ُ شاى علايهم مناه الفتناة  ..و لتاا

مدحهم وإطرامهم وعدمه سواء!

فنقاول لاه قااد جااء يف صااحيح البخااري عان أق ُمليكااة قولاه :أدركااو ثالثاني مان أصااحاب النايب  كلهاام

ان النفاق على نفسه ،ما منهم أحد يقول :إنه على إًان ج يل وميكائيل.

وال نظن أحداو من مشا نا الفضالء هالالء  ..قالوا عن أنفسهم أو أحداو هم قال عانهم أهنام أفضال أو
مال الصحابة الاالثني هالالء رضي هللا عنهم .
وفيااه كااذلك ا أي قااول احللاايب املتقاادم ا  :أنااه جعاال اقفاااق هااالالء العلماااء الاالثااة علااى شاايء هااو اإلمجااا
الذي ال جتو نالفته  ..فمن قبعه فقد ى  ..ومن خالفه فقد هلك !!
وهااذه فريااة عظيمااة علااى العلاام وأهاال العلاام  ..وجهالااة ال ينبغااي لطويلااب العلاام أن يقااع فيهااا  ..فهااذا
االدعاااء مل يتج ارأ عليااه أحااد ماان أهاال العلاام أن يدعيااه لتئمااة األربعااة لااو اقفقااوا علااى شاايء فاقفاااقهم يعااب اإلمجااا
الاذي ن نالفاه  ..واألئماة األربعاة بيقاني هام أفضال ماان هاالالء العلمااء الاالثاة  ..وإمجااعهم علاى شايء بيقاني هااو
أقااوى ماان إمجااا هااالالء العلماااء الاالثااة  ..ومااع كلااك مل يتج ارأ أحااد ماان أهاال العلاام علااى ثاايم ماان ااالف األئمااة
األربعة من أهل العلم على أنه قد خالف اإلمجا !!
وفياه كاذلك :أن مان مقتضاى كالماه أناه جعال ماااوى هاالالء العلمااء اجلناة بيقاني  ..وهاذا ناالف لعقيادة أهاال
السنة واجلماعة اليت قنص على أنه ال يُشهد ملعني من أهل القبلة جبنة وال انر ،إال من جاء فيهم نص يفياد أهنام مان
أهل اجلنة  ..وهو إضافة إىل كلك فيه من التأ علاى هللا بغا علام  ..نساأل هللا قعااىل أن يعفاو عان الشايول ويغفار

هلم ويرمحهم ،ويُسكنهم فسيح جناقه  ..فهذا خ هلم من إطراء وقيلف ،و لو و

علي احلليب!!

فإن قيل قد رميو الرجل لكذب فما برهانك على كلك ..؟!

أقول :لو كان كذب الرجل مقصوراو على الدرهم والدينار واملعاامالال املادياة والدنيوياة ملاا عنينااه لاذكر،

وملااا رميناااه هبااذه املصاالة املشااينة  ..أمااا أن يكااذب علااى أهاال العلاام ويف مسااائل اإلًااان والكفاار ا انتصاااراو ملذهبااه
املبيااا يف اإلرجاااء الااذي مل يعااد يعاارن كيااف يااتملص منااه وماان قبعاقااه ،خوف ااو علااى مسااتقبل كتبااه ورواجهااا يف بااالد
احلرمني ا فهذا ماال نرضاه وال نسكو عليه ،وإليك املااال التاا علاى سابيل ال هاان والتادليل علاى ماا رمينااه باه ال

احلصاار :ق ااال يف قعليقاقااه وقش ااويهاقه علااى كت اااب " التح ااذير ماان فتن ااة التكف ا " و ، 74نقا االو عاان الش اايخ اب اان

العايماني قولاه ":قااد يكاون ا أي الااذي يطباق قااانوانو نالفااو للشار ا الاذي خملااه علاى كلاك خوفااو مان أانس آخاارين

أقوى منه إكا مل يطبق ،فيكون هذا مداهناو هلم ،فحينإاذ نقاول :هاذا كاملاداهن يف بقياة املعاصاي " انتهاى نقلاه األماني

عن الشيخ ابن العايمني رمحه هللا !

وقد قادر هللا أن ينقال نفاأ كاالم الشايخ ابان العايماني " أباو أناأ علاي بان حساني أباو لاو " يف قعليقاقاه
على كتاب " فتنة التكف " و ،28فقال :قال الشيخ ابن العايمني ":قد يكون الذي خمله على كلك 
3
This file was downloaded from QuranicThought.com

اااااااااا
خون من أانس آخرين أقوى منه إكا مل يطبقه ،فيكون هناا ماداهناو هلام ،فحينإاذ نقاول :هاذا كاافر ،كاملاداهن
ُ 

يف بقية املعاصي " انتهى.

أرأيو الفارق يف النقل أيها القارئ  ..احلليب ينقل عان الشايخ قولاه:ح فحينإاذ نقاول إن هاذا كاملاداهن يف
بقية املعاصي ] ،وأبو لو ينقل عن الشيخ قوله:ح فحينإذ نقول هذا كافر ،كاملداهن يف بقياة املعاصاي ] .والفارق

بااني املااداهن العاصااي ،واملااداهن الكااافر فاارق كبا ي قااب عليااه مسااائل ومسااائل  ..ولااو أثبااو علااي احللاايب كلم اة "

كافر " ومل يغ ها وخرفها ،ألبطل مذهبه اإلرجائي كله !!..
فااإن قياال ا وهااذا ماان حااق القااارئ املنصااف ا ملاااكا يكااون احللاايب هااو الكااذاب يف نقلااه عاان الشاايخ اباان
العايمني وليأ أ لو ..؟!
أقااول الااذي محلنااا علااى ال جاايح هن الكااذاب هااو علااي احللاايب ولاايأ أ لااو  ..أن األصاال يف املساالم
العدالااة وال ا اءة حااىت ياب ااو يف حقااه الاادليل ال ااذي يطعاان بعدالتااه  ..فبالنساابة " ألق ل ااو " ال نعاارن عنااه دل اايالو
يسمح لنا أن نطعن يف عدالته  ..فهو على الا اءة األصالية الايت منحهاا لاه اإلساالم  ..أماا علاي احللايب فقاد عهادان
عليه الكذب من قبل على أهل العلم انتصاراو هلواه وماا ًيال إلياه مان مساائل  ..لاذا رجحناا أن يكاون هاو الكاذاب
 ..وإليك هذا ال هان والدليل على سبيل املاال ال احلصر.

قال علي احلليب يف رسالته الصغ ة احلجم والشأن " البيعاة باني السانة والبدعاة " طباع املكتباة اإلساالمية،
و ،36انقالو عن شيخ اإلسالم ابن قيمية ا رمحه هللا ا قوله يف إبطال شرعية البيعة االستانائية لغ اإلماام العاام كماا
عام ،مان ومااو الفتااوى  ":18/28ماان أناه إكا كااان مقصاودهم هبااذا االقفااق واالنتماااء والبيعاة التعاااون علاى الا

والتقااوى ،فهااذا قااد أماار هللا بااه ورسااوله ،لااه ولغ ا ه ،دون كلااك االقفاااق ،وإن كااان املقصااود ب اه التعاااون علااى اإل
والعادوان ،فهاذا قاد حرماه هللا ورسااوله ،فماا قصاد هباذا ماان خا  ،ففاي أمار هللا ورسااوله بكال معارون ،اساتغناء عاان
كلك االقفاق ،وما قصد هبذا من شر فقد حرمه هللا ورسوله " ا -ها .
قلو :ليأ هذا هاو نفاأ كاالم ابان قيمياة رمحاه هللا كماا يف الفتااوى  ،18/28فشايخ اإلساالم مل يتعار
قط لذكر البيعة أو االقفاق ،وكان رمحه هللا يتكلم عن شرعية شد وسط التلميذ ملعلمه  ..وإلياك كالماه بتماماه كماا
يف الفتاوى  ":18/28وال يشد وسط التلميذ ملعلمه وال لغ معلمهال فإن شد الوسط لشاخص معاني وانتساابه إلياه
ماان بااد اجلاهليااة ،وماان جاانأ التحااالف الااذي كااان املشااركون يفعلونااه ،وماان جاانأ قفاارق قاايأ وًاان  ..فااإن كااان
املقصاود هباذا الشاد واالنتمااء التعااون علاى الا والتقاوى فهاذا قاد أمار هللا باه ورساوله لاه ولغا ه بادون هاذا الشااد،
وإن كان املقصود به التعاون على اإل والعدوان فهذا قد حرمه هللا ورساوله ،فماا قصاد هباذا مان خا ففاي أمار هللا
ورسااوله بكاال معاارون اسااتغناء عاان أماار املعلمااني ،ومااا قصااد هبااذا ماان شاار فقااد حرمااه هللا ورسااوله ،فلاايأ ملعلاام أن
خالف قالمذقه على هذا " انتهى.
فتأمل الفارق بني نقل احلليب عان ابان قيمياة  ..وباني حقيقاة كاالم ابان قيمياة  ..وكياف أن احللايب قاد قاول
ابن قيمية ما مل يقل  ..فجعل قوله ":فاإن كاان املقصاود هباذا الشاد واالنتمااء التعااون  "..كالتاا  ":مان أناه إكا كاان
مقصودهم هبذا االقفاق واالنتماء والبيعة  "!!..و

كلك من التحريفاال والتيويراال اليت ال ختفى على 
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وم اان آهر ه ااذا الغل ااو ا أو اإلره اااب الفك ااري س اام ال اادين! ا أن كاا ا او م اان طا االب العل اام

والباحاني ال جيرمون أن يتصدوا للشيخ انصر يف بعض ما أخطأ فياه ،أو يُنصافوا احلاق مناه  ..خشاية

أن يُرموا من هذا الفريق من الناس ا الواسع االنتشار يف األمصار ا ههنم ا سالفيني ،أو أهنام أعاداء
للسنة  ..وملنهج أهل السنة !!

وهااذا الفريااق ماان الناااس ا سااواء علمااوا أم مل يعلمااوا ا يطاااهلم قولااه قعاااىل :اختااذوا أحبااارهم

ورهباهنم أر و من دون هللا التوبة .31:كل حبسب ما فيه من االحنران والتشبه لاذين نيلاو فايهم
هذه اآلية الكرًة.

قال البغوي يف التفسا  : 285/3فاإن قيال إهنام مل يعبادوا األحباار والرهباان ا مبعاع الركاو

والس ااج ود ا قلن ااا :معن اااه أهن اام أط اااعوهم يف معص ااية هللا ،واس ااتحلوا م ااا أحل ااوا وحرم ااوا م ااا حرم ااوا،
فاختذوهم كاألر ب.

وعن عدي بن حامت  قال :أقياو رساول هللا  ويف عنقاي صاليب مان كهاب فقاال  ":اي

عدي اطرح هذا الوثن من عنقك " ،فطرحته فلما انتهيو إليه وهو يقارأ :اختاذوا أحباارهم ورهبااهنم

أر و ماان دون هللا  حااىت فاار منهااا قلااو :إان لساانا نعباادهم ،فقااال ":ألاايأ خرمااون مااا أحاال هللا
فتحرمونه ،وخلون ما حرم هللا فتستحلونه ؟" ،قال :قلو بلى ،قال ":فتلك عبادهتم " ا-ها.

ااااااااااا
 من يدقق بني القولني املنقولني عن ابن قيمية رمحه هللا.
هااذا ماااال أيهااا القااارئ  ..مل ناارد منااه استقصاااء كااذ ال هااذا الرجاال علااى أهاال العلاام ،فاملوضااع هن ااا مل
صص لذلك  ..وإلا خصص ملذاهب الناس يف الشيخ انصر رمحه هللا.
والعجيب يف األمار أن أقباا احللايب مان الشاباب املتعصاب املضالل  ..ر ام أهنام يعرفاون أو سايعرفون كال
ما ققدم بيانه عن هذا الرجل  ..ومع كلك يظلون يتابعونه ،ويستأمنونه على دينهم ..؟؟!!
يشااكون ماان احليبيااة والتحاايب الااذي يقااع بااه الناااس ويقعااون يف أسااوئه  ..ويشااكون ماان عصاابية الناااس
للمذاهب والرجال على حساب احلق  ..ويقعاون يف أساوئه  ..وهاذا كلاه ياتم سام السالفية واقباا السالف  ..وال
حول وال قوة إال هلل!!
ا قنبيه :در مالخراو أن قصدر كتب وأحباث  ..بعناوين وأااء ال قصاح شارعاو ،كقاوهلم ":التحاذير مان فتناة

التكف " أو " فتنة التكف " أو " ظاهرة التكف " وحنو كلك  ..فهذه عناوين

شرعيةال ألن الكفار أو التكفا

حكم شرعي أطلقه الشار  ،وألايم باه العبااد  ..وهاو ظااهرة شارعية كاأي حكام مان أحكاام الشاريعة ،ال جياو وصافه
هنه فتنة ،أو حتذر منه على أنه فتنة !!..
ولو قالوا :التحاذير مان فتناة الغلاو يف التكفا  ..أو مان ظااهرة الغلاو يف التكفا  ..لكاان التعبا دقيقااو،
ومقبوالو شرعاو !
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قال ابن قيمية يف الفتاوى  :267/10فمن جعال ا الرساول جتاب طاعتاه يف كال ماا نمار

بااه وينهااى عنااه ،وإن خااالف أماار هللا ورسااوله فقااد جعلااه نااداو ،ورمبااا صاانع بااه كمااا قصاانع النصااارى
ملسيح ،فهذا من الشرك الاذي يادخل صااحبه يف قولاه قعااىل :ومان النااس مان يتخاذ مان دون هللا

أنداداو خبوهنم كحب هللا والذين آمنوا أشد حباو هلل  ا -ها.

هذا فريق  ..وفريق آخر مقابل هذا الفريق قد اىل يف وافااة الشايخ ومعاداقاه :يتماال هاذا

الفرياق يف أعااداء الشاايخ وخصااومه ماان الصااوفية ،واألشاااعرة ،و ااالة التكف يااني  ..وهااالالء اختلفااو
إطالقاهتم وأحكامهم يف حق الشيخال فهي قدور بني التفسيق ،والتضليل ،والتكف  ،والتجهيل!..

نعام بلاا العاداء واحلقاد ،واجلهال بفرياق ماان النااس مبلغااو أوصالهم إىل قكفا الشايخ والعياااك

هلل  ..إىل حد أهنم لو اعوا من أحد ي حم على الشايخ ،أو صاه لرمحاة عناد ككار اااه لسارعان
ما يبادرون إىل هنيه ،واإلنكار عليه  ..على أنه كافر ال جتو الرمحة عليه !!

ومن أبر هالالء الظااملني املاارق الباوطي  ..حياا ياتهم الشايخ يف كتاباه السايء " اجلهااد يف

اإلسالم " ا الذي جاء قشويهاو ملبدأ اجلهاد يف اإلسالم ،وخدمة كبا ة لطا ياة الشاام ،وق ياراو إلجراماه
حبق اإلسالم واملسلمني يف بالد الشام ا هناه عميال لليهاود  ..وأناه رجال مشابوه مان هاذا اجلاناب ..

وأن الذي محله على القول هبجرة املسلمني من فلسطني ممن يتعرضاون لفتناة وإرهااب اليهاود  ..هاو
خدمة اليهود  ..وعالقته املشبوهة ليهود !!..

هاذا هااو قولااه الظااامل يف الشاايخ انصاار  ..مااا محلااه عليااه إال الكا  ،واحلسااد ،واهلااوى وبغااض

االجتاه السالفي بكال قشاعباقه  ..بينماا قولاه يف طا ياة الشاام اهلالاك يرقاى إىل درجاة يرفعاه فيهاا إىل

مقام الربوبية واأللوهية  ..وأن الطا ية لنسابة لاه يعتا املعلام والشايخ األكا الاذي قعلام مناه قادراو
كب او من اإلًان واليقني(!!..)1
فتأمل اإلنصاان املعادوم عناد ماال هاالالء الظااملني  ..لكان ال راباة مان كلاك ماا داماوا قاد

قعلموا القدر الكب من اإلًان واليقني من شيخهم الكب طا ية الشام النص ي !!..

وبني الفريق الذين الوا يف الوالء  ..وهذا الفريق الذي اىل يف اجلفاء والعداء ،يوجاد فرياق

هلا هنج يف الشيخ ا رمحه هللا ا مانهج أهال الوساط واالعتادال ،نساأل هللا قعااىل أن جيعلناا مانهم :ال
إىل هالالء  ..وال إىل هالالء  ..فشهد للشيخ مبا له وماا علياه  ..فأنصافه وأنصاف احلاق مناه  ..أثباو

فضله كعامل كب من علماء األمة ،له جهود طيبة مباركة يف خدمة احلاديا والسانة ،وحمارباة الشاعوكة
والبدعة ،والتقليد األعمى ،وإحياء العمل لدليل ،والدليل الصحيح فقط  ..ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا

( )1انظر مقالنا " هذا هو البوطي فاحذروه " وهو منشور يف موقعنا على اإلن نو.
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جيو كفراهنا أو نكراهنا  ..ال جيحدها إال ظامل  ..بل ال حنايد الصواب لو قلنا :أن الشيخ ا رمحه هللا ا
كان اجملدد األول هلذه املعاين اهلامة يف هذا اليمان ،بعد أن كاادال قنادرس قعاليمهاا ومعاملهاا يف كاا

من األمصار  ..فجياه هللا عن األمة واإلسالم واملسلمني خ اجلياء.

ويف مساائل العقيادة مبااا اص علام األااااء والصافاال  ..فقاد نصاار الشايخ ماذهب الساالف

الصاحل نصراو مال راو  ..وأثبو لدليل وال هان بطالن مذهب امللف مان األشااعرة واجلهمياة املعطلاة
 ..ومن خالل مطالعيت ووقويف على كالم الشيخ يف هذا اجلانب :وجدقه أفضل ا ولايأ مان أفضال ا
ماان كتااب وقكلاام ماان علماااء هااذا العصاار يف هااذا اجلان اب اهلااام ماان العقياادة والتوحيااد  ..هااذه هااي

شهاديت  ..وهذا هو قو أثبته هنا إنصاافاو للشايخ  ..وإحقاقااو للحاق والعادل الاذي أُماران أن نصاد

به ولو على أنفسنا ..وليأ قيلفاو أو اس ضاء ألحد مان النااس  ..أو طمعااو مباا يف أياديهم مان حطاام
 ..فمرضاة الناس اية صعبة ال قدرك  ..وقد هادان هباا ا بفضال هللا ومنتاه ورمحتاه ا مناذ مان طويال
 ..ومرضاة هللا قعاىل اية سهلة قدرك ملن سهلها هللا عليه  ..نستشرن ونستعذب املوال يف سابيلها

!

ا مآخذان على

الشيخ:

للشيخ أخطااء كناا ناود أناه مل يقاع فيهاا  ..ولكان الكماال عيياي  ..واملعصاومون هام األنبيااء

والرسل  ..وما سواهم يُصيبون و ُ طإون ُ ..خسنون ويُسيإون  ..يالخذ منهم ويُرد عليهم  ..يُسألون
عما يفعلون  ..والذي ال يُسأل عما يفعل هو هللا قعاىل وحده.
وأباار مااا أخااذانه علااى الشاايخ موقفااه ماان " مساامى اإلًااان "  ..مواقفااه ماان مسااائل الكفاار

واإلًان  ..والوعد والوعيد.

حياا نعتقاد أن الشايخ مل يوفاق إىل احلاق والصاواب ا الاذي علياه أهال السانة واجلماعاة ا يف

هذه املسائل  ..فهو بكل وضوح يالصل لعقيدة جهم الضاال يف اإلًاان  ..وهاو يعلام أو ال يعلام ..

فهااو لاايأ مرجاامي يف اإلًااان وحسااب  ..باال هااو جهمااي جلااد كمااا كنااا قااد أثبتناااه وبيناااه يف كتابنااا "

االنتصار ألهل التوحيد  ..مالحظاال وردود على شريط الكفر كفران ".

وهنا لسو يف صدد نقل أقوال الشيخ يف املسألة  ..ونقل ردودي عليه  ..فهذا له مواضاع

أخرى من كتبنا وأحباثنا  ..وهو يعب ا لو فعلنا ا أننا سنكتب مصنفاو كامالو صفحاقه ملإاال  ..وهاذا
مااا ال نري ااده هنااا ،ل ااذا ساانكتفي ب ااذكر اعتقاااد الش اايخ يف املسااألة عل ااى وجااه اإلمج ااال  ..وم اان أراد
التفصيل ا والوقون على األدلة ا فل اجع كتابنا املذكور أعاله.

فأقول :اإلًان الذي ينجي صاحبه يوم القيامة عناد الشايخ :هاو اإلًاان أو االعتقااد القلايب

 ..فمن أقى العتقاد القليب فهو مالمن ان يوم القيامة وإن مل يفعل طيلة حياقاه خا او قاط  ..وإن مل
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يقاال يوم ااو رق ا فاار خطيإاايت يااوم الاادين  ..ومهمااا كااان ظاااهره شااارداو عاان الطاعااة ملتيم ااو لكفاار
والعصيان  ..وهذا هو عني قول جهم بن صفوان الضال!!
والكفار عنااد الشايخ كااذلك ينقسام إىل قساامني وكفارين :كفاار ظااهر ًُااارس علاى اجلااوارح ال

ر صاحبه من امللة مهما كان بواحاو  ..وكفر طان حمصاور يف التكاذيب أو االساتحالل القلايب ..

وهذا هو عني قول جهم الضال الذي خصر الكفر يف التكذيب واالستحالل القليب !..

فاإلًان والكفر عند جهم بن صفوان :هو قصاديق القلاب ،وقكذيباه  ..وهكاذا جياد املتتباع

لكالم الشيخ انصر يف املسألة ،أنه يقول بنفأ القول !!..

كذلك االستحالل فإنه عند الشيخ استحالالن :استحالل ظاهر للكفر واملعاصي ال ِ
يكفر
 ..واستحالل طن قليب ِ
يكفر  ..وهذا ققسيم ما أنيل هللا به من سلطان  ..وال أعرن ا من املرجإة

األولني ا من سبق الشيخ إليه ..جرأ كا او من الطوا يو والعصاة على استحالل املعاصي والذنوب،
بال وعلااى الوقااو يف الكفاار  ..يقااول لااك أحاادهم لااو سااألته :أان اسااتحل الااذنوب والكفاار بلساااين

وجوارحي  ..ومل أستحله بقليب  ..والدليل ما قاله الشيخ انصر من أن االستحالل استحالالن !!

أان أستحل حماربة هللا ورسوله بلساين ويدي ،وجوارحي  ..ومل أستحله يف قليب  ..والدليل ما

قاله الشيخ انصر ..؟!!

فإن قيل :ولكن الشيخ نيت بتعريفاال أهل السنة واجلماعاة ملسامى اإلًاان  ..فكياف يُرماى

لتجهم ؟!

أقا ااول :املسا ااألة ال ققا ااف عنا ااد حا اادود التعريفا اااال  ..أن الشا اايخ ما اان خا ااالل قفصا اايالقه

وشااروحاقه ،ومناظراق ااه ،وكتا قااه  ..يبط اال كاال ه ااذه التعريفاااال لاً ااان الاايت يق ااول هبااا أه اال الس اانة

واجلماعة ،ونيت بضدها !..

فالذي يقول أن اإلًان :اعتقاد وقاول وعمال ليماه أن يقاول :أن الكفار يكاون العتقااد أو

القول أو العمل !..

والذي يقول أن اإلًان :اعتقاد وقاول  ..ليماه أن يقاول :أن الكفار يكاون كاذلك العتقااد

والقول  ..والشيخ ال يرى الكفر لقول ،ما مل يكن هذا القاول دلايالو صارخاو علاى اساتحالل القلاب
وقكذيبه ،كماا يف مساألة شاامت هللا ورساوله  .. فإناه ال يارى كفاره حاىت يقاول :أناه يساتحل شاتم هللا

والرسول يف قلبه !!..

ومن يقاول أن اإلًاان :هاو قصاديق القلاب  ..ليماه أن يقاول :أن الكفار حمصاور يف قكاذيب

القلب وجحوده فقط  ..وهذا الذي يقول به الشيخ انصر  ..وهذا هو مذهب جهم !!
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وماان يقااول أن اإلًااان :يييااد وياانقص  ..ليمااه أن يفاارق بااني أثاار صااغائر الااذنوب وبااني كبااائر

الذنوب  ..وبني املكار وبني املقل منها  ..وبني العمل املكفر والعمل الغ مكفر  ..من حيا األثر

على اإلًان قوة وضعفا  ..وجوداو وعدما !

أما الشيخ انصر يعت الذي ال خكم مبا أنيل هللا مائة مرة  ..ألف مرة  ..ملياون مارة  ..ا

..كالذي ال خكم مبا أنيل هللا مرة واحادة مان حياا أثار كلاك علاى إًاان صااحبه  ..وعادم خروجاه

من امللة !!

ماان لااوا م القااول هن اإلًااان يييااد وياانقص  ..اعتبااار ال ا ابط والعالقااة املتبادلااة بااني الظاااهر

والباطن ،وأثر و ثر كل منهما آلخر !..

بينما أنظر الشيخ ماكا يقول كما يف " الكفار كفاران " :التفرياق باني كفار وكفار هاو أن ننظار

إىل القلب! فإن كان القلب مالمناو والعمل كاافراو ،فهناا يتغلاب احلكام املساتقر يف القلاب علاى احلكام
املستقر يف العمل  !!..ا -ها.

فأين القول هن اإلًان ينقص ويضعف لذنوب واملعاصي  ..وحبسب نوعها وكمها ؟!!

ماكا ينفع التعريف إكا أقينا به على وجه سارد املعلومااال النظرياة نانقض ونبطال لوا ماه

ومتطلباقه ،وأصوله  ..بشروحاال و صيالال أخرى ؟!!

هااذا الااذي قلتااه وأقولااه يف الشاايخ إشاافاقاو ألمااة ماان أن قتبااع الال العلماااء وسااقطاهتم ..
فتهلك وقضل !..
هذا الاذي قلتاه وأقولاه  ..إحقاقااو للحاق وإبطااالو للباطال  ..ولاو جااء هاذا الباطال مان أانس

حنبهم يف هللا  ..فاحلق أحب إلينا من الشيخ ،ومن أنفسنا وكواقنا وكل ما للك !!..

هذا الذي قلته وأقوله  ..وكنو أود صاادقاو أن الشايخ مل يقال هباذا لقاول املطا  ..حاىت ال

نقول فيه ما قلناه!

هذا الذي قلته وأقوله  ..قد أمسكو عن قوله عادة سانواال ،نلاتمأ فيهاا التأويال للشايخ

 ..ونقااول لعلااه يقصااد ماان كالمااه كااذا ،ويريااد كااذا  ..ال نريااد أن نشاامو بنااا األعااداء  ..ولكاان مااع

كلك كان الشيخ يصادر قباعااو مان الكتاب واألشارطة السامعية ،ماا محلناا مضاطرين ا إنصاافاو للحاق ا

وحنن كارهني على أن نقول ما قلناه يف الشيخ !..

وكتاق " االنتصار ألهل التوحيد  ..مالحظاال وردود على شاريط الكفار كفاران " كناو قاد

أرسلته للشيخ قبل طباعته ا وهاذا كاان قبال وفااال الشايخ رمحاه هللا بساو سانواال ققريبااو ا وقبال أن
نخذ الكتاب طريقه للنشر والظهور  ..أماالو يف أن ي اجاع الشايخ عان قولاه  ..أو علاى األقال ينفاي
عن نفسه ما أخذانه عليه يف مسألة اإلًان  ..وكان يكفي من الشيخ أن يقول كلمة
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واحدة يف كلك حىت نقوم حبرق الكتاب  ..وكأنه مل يكن !

ولكاان الشاايخ ا إضااافة إىل جتاهلااه الاارد علااى الكتاااب ا فاجااأين بكتابااه " التحااذير ماان فتنااة

التكف ا " بتعليااق وققاادا الكااذاب احللاايب الااذي اد الطااني بلااة  ..واملاارق اقساااعاو  ..وجاااء فيااه مااا
ص ب و ص ردي عليه ،قول احلليب يف املقدمة ا وقاد اطلاع علياه الشايخ انصار و ركاه وأياده ،كماا

وروجع عليه نفسه ،مقاراو لنشاره!" ا  :مان هاالالء املتاأخرين ا مااانو
هو مكتوب على الن الكتاب" ُ
قيي باييهم ،ظان أناه ( بصا )
وحاالو ا مشا ب عنيد ،ومشاكأ جديد ،قعدى على أعالم األمة،
َّ
وهو أعمى ،وقوهم نفسه ( حليمة ) وهي ضيبة بغيضة !!..

أم ااا املنحرف ااون املخ ااالفون ،فه اام ص اانون :ف ااأوهلم كاك األعم ااى ال ااذي يظ اان نفس ااه بصا ا او
لصواب  !!..ا -ها .هذا كالمهم يف وردهم العلمي السلفي ..؟!
أهكذا يكون الرد العلمي السلفي اي " حليب " ..؟!!

رميناك لكذب على أهل العلم وقد أقينا علاى كلاك ل اهاني واألدلاة  ..فهال قساتطيع أن

قابااو أننااا خالفنااا عقياادة أهاال الساانة واجلماعااة يف شاايء ..

الكاكبة ..؟!

يت عليااه لاادليل والبينااة الصااادقة ال

كنااا قااد طلبنااا كلااك منااك منااذ أكااار ماان عشاار ساانواال ،حااىت نكافإااك خا او  ..ولكاان بعااد

االنتظار الطويل قفاجإنا مبال هذه الشتائم اليت ال قصدر إال عن مفلأ متيلف حاقد !!..

كنو أقوقع وأقرقب من الشيخ انصر أن يعقب برد ينفي ما أخذانه عليه يف كتاق االنتصاار

ألهل التوحيد  ..ولكن بعد صدور الكتاب ومضي أكار من مخأ سانواال وإىل أن قاوهللا هللا الشايخ

مل أر ومل أاع من الشيخ شيإاو خبالن عادقاه ماع نالفياه  ..حياا أن الشايخ مان عادقاه أن يارد علاى
كل من يعقب عليه يف قصحيح أو قضعيف حديا ،ويف صفحاال عدة  ..كما يف رده علاى حساان

عبد املنان يف السلسلة و ها !!..

فعالم الشيخ مل يرد علينا ،أو يصحح لنا فهمنا عنه ،أو يدافع عن نفسه ومعتقده يف مسألة

هامة هلا مساس لعقيدة واألصولال كمسألة مسمى اإلًان  ..؟!!

كل كلاك جعلناا نارجح أن مواقاف الشايخ مان مساائل الكفار واإلًاان ،والوعاد والوعياد ..

ليسو عبارة عن هفواال  ..أو ورد إطالقاال طمي ويايل هباا العاامل ً ..كان ويلهاا و اض الطارن

عنها  ..وإلا هي عبارة عن أصول وقواعد استدل هلا هدلة وشروح  ..قبناهاا ودعاا هلاا مناذ أن كتاب
قعليقاقه على منت الطحاوية قبل أكار من مخأ وعشرين عاما!!..

فااإن قياال ا وقااد قياال ا عااالم هااذه احلاادة والشاادة علااى الشاايخ ،وهااو واارد خطااأ يف مسااألة

واحدة ،وهي ال شيء لنسبة جملمو حسناال الشيخ ..؟!
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أقااول :ولكاان أي مسااألة هااذه الاايت أخطااأ فيهااا الشاايخ  ..ليتهااا كانااو مسااألة هلااا مساااس يف

الفقااه أو الفاارو  ..هلااان املطااب ،وأجلمنااا اللسااان  ..وكسااران األقااالم  ..ولكاان القضااية هلااا مساااس
ألصول  ..مبسائل الكفر واإلًان  ..والوعد والوعيد  ..املطأ فيها ي قب عليه آهر سلبية وخط ة

على العباد والبالد !

من آهر قاول الشايخ يف اإلًاان  ..اخاتالن األماة وانقساامها إىل فارق وأحاياب فيماا اص

طوا يو الكفر احلاكمني يف هذا اليمان  ..الذين وقعوا يف الكفر البواح من مجيع طرقه ،وفروعه

ومسالكه !!..

فريق يرى املرو عليهم  ..وفريق ال يارى املارو  ..وفرياق بينهماا  ..والاذين يارون املارو

يضللون ويالمثون من ال يرى املرو  ..والعكاأ كاذلك  ..وهاذا مارده كلاه إىل قاول الشايخ املااطمي
يف اإلًان !!

ماان آهر قااول الشاايخ املاااطمي يف اإلًااان  ..أننااا وجاادان كا ا او ماان الشااباب الساالفي املعاصاار

يدخل يف مواالة الطوا يو الظااملني ،وبعضاهم ال يتاور أن يعمال عنادهم كجاساوس علاى املسالمني
املوحدين  ..ولو سألتهم أو هنيتهم عما هم فيه من طل وضالل  ..الستدلوا علياك هقاوال الشايخ

يف اإلًان !!..

اختلطااو األنساااب  ..وضاااعو احلقااوق  ..حااىت وجاادان الناااس ييوجااون بناااهتم ماان أانس

مرقدين ال يعرفون صالة وال صاياما  ..ولاو هنياتهم أو حاذرهتم مان مغباة وخطاأ ماا هام علياه  ..لاردوا

علياك هقااوال الشايخ انصاار يف اإلًاان ،وأن األعمااال ليساو شاارطاو لصاحة اإلًااان  ..وال حااول وال

قوة إال هلل!!

إكاو هي قضية ليسو كتلك القضااي اليسا ة الايت ًكان الساكوال أو اض الطارن عنهاا ..

أو مناقشااتها علااى طريقااة " أياان بع ا ك الشااارد اي خااوال "  ..باال هااي قضااية كب ا ة وهامااة جيااب أن
قناقش على طريقة " كأن حب الرمان يتفقأ من وجهه " لصلتها لعقيدة والتوحيد !..

ألجال كلاك كلاه كاناو قلاك احلادة والشادة الايت أخاذال عليناا  ..وهاي شادة ليساو ُمارادة

ل ااذاهتا  ..ومل ن اارد منه ااا ك ااذلك التجا اريح بش ااخص الش اايخ ،ال وهللا  ..وإل ااا أردان منه ااا نص اارة احل ااق
وإنصافه ،وأطر النااس إىل احلاق الاذي يرضاي هللا قعااىل ورساوله  ولاو كاان كلاك لسالسال  ..وإن
سخط علينا الساخطون املرجفون املتيلفون !!

أن الشاايخ كاقااه قااد ُعهاادال عليااه حاادة شااديدة مااع نالفيااه أصاااب يف بعضااها وأخطااأ يف

ب عضها اآلخر  ..فها هو يرمي ابن حيم ا إمام وجبل من جبال العلم ا هناه جهماي جلاد يف الصافاال
 ..ويقول عنه كما يف السلسلة  ،1019/6بعد أن نقل قول ابن حيم ":ال حجة ألحاد دون رساول
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هللا  " فقااال الشاايخ انصاار معقب ااو عليااه ":كلمااة حااق أريااد هبااا طاال  "..ا -هاا .فحكاام علااى طاان

وقصد ابن حيم أنه أراد من مقولته طال ..؟!!

باال وصاالو حاادة الشاايخ وشاادقه علااى ماان الفااه أن يطعاان ا بطريقااة ا مباشاارة ا بكبااار

الصحابة والتابعني ،ويرميهم ههنم التقوا مع املوار يف بعض قوهلم ،كما يقاول يف رساالته حكام اترك

الصالة ":فلو قال قائل هن الصالة شرط لصاحة اإلًاان ،وأن اتركهاا نلاد يف الناارال فقاد التقاى ماع

املوار يف بعض قوهلم هذا  "!!..ا -ها.

وكلنااا يعلاام أن كبااار الصااحابة والتااابعني رضااي هللا عاانهم أمجعااني يقولااون أن الصااالة شاارط

لصحة اإلًان ،وأن اتركها كافراو كفراو نرجاو من امللة !..

فعاالم ال يُقااال أن الشايخ فيااه حادة وشاادة علاى كبااار الصاحابة وأهاال العلام  ..وينكاار عليااه

قوله فيهم  ..أم أن الصحابة و هم من كبار التابعني وأهل العلام لايأ هلام باواكي  ..وحلاومهم ا

مسمومة ..؟!!

ومما ينبغي ككره هنا ا إمتاماو للبحا والفائدة ا أن نذكر بعض مان قعقبناا يف ردان علاى الشايخ

انصر من الذين يتعصبون السم الشيخ وككره  ..ولو يف الباطل!

فااأقول :كنااو وال أ ال أمتااع وأحااب أن أقااف علااى رد علمااي انصااح يتعقبااب فيمااا قلتااه يف

الشيخ لكي أستفيد  ..وعسى أن يكون احلق يف خاالن ماا قلتاه وماا أان علياه  ..فاأقراجع عان قاو
احلق ؟!

بكل نفأ رضية طائعة قنشد احلق  ..وماكا نريد

ولكن بعد اليمن الطويل من نشر ردي على الشيخ وقعقيب عليه يف مسألة اإلًان  ..مل أجد

ممن قعقباب يف ردي علاى الشايخ :إال الكاذب ،والظلام ،واجلهال ،واالفا اء ،والعصابية العميااء السام

الشيخ !!..

نقبااوا يف مجيااع ماللفااايت وأحباااثي ،ومااا صاادر عااب  ..فلاام جياادوا مأخااذاو ا وهلل احلمااد واملنااة
والفضل ا نخذونه علينا ،قد خالفنا فيه عقيدة أهل السنة واجلماعة !..

حباوا ونقبوا فلم جيدوا ممسكاو أو سبيالو صادقاو للطعن بنا  ..يطفمي اي قلاوهبم وأحقاادهم،

ولالمهم ،وحسدهم  ..مما محلهم كلك على الكذب ،والتضليل ،والتلبيأ  ..وهاذا كلاه وحنان أحيااء

 ..فكيف بعد املماال ..؟!!

وأضرب لوكجاو على هذا الظلم والكذب يف ماالني:

املاااال األول :هااو أبااو مصااعب سااعد الاادين باان حممااد الكاايب ،ماادير معهااد اإلمااام البخاااري

للشريعة اإلسالمية يف عكار مشال لبنان  ..كما هو يعرن عن نفسه!

يقول هذا الرجل يف حماضرة له ا مكتوبة ومسموعة ،ومنشورة يف موقع السرا املن
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علااى اإلن نااو ا بعنااوان " التحااذير ماان مجاعااة التكف ا " :وماان لااوهم يف التكف ا  :أهناام يكفاارون

املداوم على الكب ة كما يف كتاب أق بص التكفا ي ،حياا يارد علاى احملادث األلبااين عادم قكفا ه
من يداوم على أخذ الر ويقول :هللا يتوب علينا بدان نعيش  .قاال أباو بصا التكفا ي :ال متناع مان

قكف ا ه ،إك ال قعت ا ماان موانااع التكف ا املعت ا ة شاارعاو ح االنتصااار ألهاال التوحيااد  .] 121وكااذلك
يكفر املداوم على اليان ويعت دوامه استحسان واستحالل قليب ..ا-ها.

هااذا هااو نقلااه عااب  ..وهااذا هااو ظلمااه وافا امه وكذبااه ،وإليااك أيهااا القااارئ املنصااف كاماال

كالم الشيخ يف هذه املساألة ،وكامال ردي علياه مان نفاأ املصادر الاذي عايى إلياه الرجال  ..لاتعلم

شدة ظلم هالالء الناس ،وسهولة الكذب على أنفسهم !!..

قااال الشاايخ انصاار :إكا اسااتحل الاار بقلبااه كمااا اسااتحله بعملااه فهااو كفاار ردة ،وإىل جهاانم

وبإأ املص  ،أما إكا قال :هللا يتوب علينا ،وبدان نعيش ،ومن هذه الكلماال الفار ة هذه ..

قلو يف قعقييب على الشيخ كما يف كتااب االنتصاار و :121قولاه بادان نعايش و ا كلاك

مان الكلماااال الفار اة الاايت يستشااهد هباا الشاايخ ال قا ر لااه املطااأ ،وال متناع عنااه حلاوق الوعيااد بااه يف

الاادنيا واآلخاارة ،ولااو وقااع يف الكفاار بسااببها فهااي ال متنااع ماان قكف ا ه بعينااه ،إك ال قعت ا ماان موانااع

التكف املعت ة شرعاو .انتهى.

هااذا هااو كااالم الشاايخ انصاار  ..وهااذا هااو كالمااي  ..فااأين كالمااي أنااب أكفاار املااداوم علااى

الكب ة ..؟!!

أال يوجد فرق بني قو " ولو وقع يف الكفار بساببها " أي بسابب هاذه األعاذار والكلمااال

الواهية الفار ة  ..وبني قوله عب هين أكفر املداوم على الكب ة ..؟!!

والكيب مل يكذب علي وحساب بال كاذب علاى الشايخ انصار وقولاه ماا مل يقال  ..فقاال عان

الشيخ ":حيا يرد على احملدث األلباين عدم قكف ه من يداوم على أخذ الر !! "..

والشيخ ا من خالل كالمه املتقدم ا مل يكان ياتكلم عان عادم كفار املاداوم علاى أخاذ الار ..

وإلا كان يتكلم مىت يكفر آكل الر ومىت ال يكفر  ..والفرق بني كالم الشيخ وباني نقال الكايب عناه

واضح وجلي !..

اضاابط النقاال اي " كاايب "  ..فماان كااان مااديراو ملعهااد اإلمااام البخاااري  ..عليااه أن يتحلااى مبااا

عرن به هذا اإلمام الكب من الصدق والدقة يف ضبط الرواايال واألحاديا !..
!! "..

أما قوله عب ":وكاذلك يكفار املاداوم علاى الايان ،ويعتا دواماه استحساان واساتحالل قلايب
أقول :هذا من الظلم واالف اء الذي ن أ إىل هللا منه  ..وإليك ا أيها القارئ املنصف ا
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متااام كالمااي الااذي قلتااه يف " االنتصااار " و  ،127-126الااذي جاااء يف صاادد احلااديا عاان أن
االسااتهانة يف الصااغائر قااد قااالدي بصاااحبها إىل الوقااو يف الكبااائر ،واالسااتهانة يف الكبااائر قااد قااالدي

بصاااحبها إىل الوقااو يف الكفاار  ..وقولنااا " قااد " أي أحياااانو قااالدي االسااتهانة بصاااحبها للوقااو يف

الكفر ،وأحيااانو ال قاالدي  ..فتنباه لاذلك  ..فقلاو ":إن االس ساال يف املعاصاي واالساتهانة هباا قاد
قالدي إىل ما هاو أعظام منهاا ،كماا يقاول أهال العلام :فاالساتهانة لصاغائر واإلكااار منهاا قاد قاالدي
بصاااحبها إىل الوقااو يف الكبااائر ،واإلكاااار ماان الكبااائر واالسااتهانة هبااا قااد قااالدي إىل الكفاار والعياااك
هلل ".

إىل أن قلو مستدالو على هذا الكالم إلدمان علاى شارب املمار ،واإلدماان علاى الاي ..

وسأد ما ككرقه عن املدمن علاى املمار إىل حاني الارد علاى املااال الاااين مان الكاذابني  ..وسأقتصار
هنا على ككر ما قلته خبصاوو الاياين  ..وهاو ماا يناساب الارد علاى كاالم الكاذاب الكايب  ..وإلياك

كالمي بتمامه ":الياين عندما ييين أول مرة ،قراه يقع يف الندم واحلار الشاديدين لوقوعاه يف الاذنب،

فااإن عاااد و هنيااة يقاال عنااده احلاار  ،وهكااذا يف الاالاااة والرابعااة حااىت ينعاادم عنااده مطلااق احلاار
والندم ،وينتقل احلر عنده ا ماع التكارار ا إىل سارور واستحساان ملاا يصانع ،ولرمباا يصال باه فجاوره

إىل أن يباااهي اآلخارين بفجااوره ومبااا يصاانع ،ويعتا كلااك ماان حقوقااه الشخصااية الاايت ال دخاال ألحااد

فيها ،فيقع بذلك يف الكفر البواح " انتهى.

هذا الذي قلته  ..فأين قو هن املداوم على الي هو كافر ألنه مستحل ..؟!!

فهو يقع بذلك يف الكفر عندما يصل به احلال إىل استحسان الي  ..ويعت الاي حقااو مان

حقوقه الشخصية اليت ال دخل ألحد فيها  ..وليأ ألنه مداوم عن الكب ة ؟!!

مل قو " ولرمبا يصل به فجاوره  "..الاذي يفياد احتماال أن يصال باه فجاوره إىل الكفار

 ..وهذا لايأ ال مااو علاى الادوام الحتماال حصاول اآلخارال وهاو أن ال يصال باه فجاوره إىل الكفار "

فرب " حرن جر يفيد التكا أو التقليل من الشيء  ..وال يفيد عموم ومطلق الشيء.
َّ
فهذا كله قد فل عنه الكذاب الكيب مدير معهد اإلمام البخاري !!..

الذي قلناه قاله قبلنا أهل العلام ،قاال ابان أق العاي احلنفاي يف شارحه للعقيادة الطحاوياة:

النفاق والردة مظنتهما البدعة والفجور ،كما ككر املالل يف كتابه السنة بسنده إىل حممد بن س ين،
أنااه قااال :إن أساار الناااس ردةو أهاال األهااواء ،وكااان ياارى هااذه اآليااة نيلااو فاايهم :وإكا رأيااو الااذين
وضون يف آايقنا فأعر عنهم حىت وضوا يف حديا

ه  ا -ها.

وقال الشيخ انصر يف السلسلة  :14/5يف قعليقه على إنكار ابن مسعود على أصحاب
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احللقاال الذين كانوا يذكرون حلصى  ..وجاء يف األثر أن أصاحاب هاذه احللقااال أنفساهم هام ممان

قاقل علياو  مع املوار يف النهروان  ..قال الشيخ انصر معلقاو على كلك ":من الفوائاد الايت قالخاذ
من احلديا والقصة أن البدعة الصغ ة بريد إىل البدعة الكب ة ،أال قرى أن أصحاب قلاك احللقااال
صاروا بع ُد من املوار الذين قتلهم املليفة الراشد علي بن أق طالب ،فهل من معت ؟! " ا -ها.
قلو :واملالن على كفر املوار خالن معرون عند أهل العلم !..

املاال الااين :وهو الدكتور عبد هللا الفارسي ،كما يُعرن عان نفساه ،وهاو أكاذب مان الاذي

قبله !!..
هلل.

وإليك قوله الظامل فينا  ..نقياك بعاد كلاك التعقياب والارد علياه  ..وال حاول وال قاوة إال
فقااال حتااو عنااوان التنااوير حبااال املاادعو" أبااو بصا " ،كمااا يف مقالااه املنشااور يف موقااع " أان

املساالم للحااوار اإلسااالمي " علااى اإلن نااو :فكاار املااوار ا أي الااذي قولنااا إايه ا قااال يف كتابااه
املاذكور أعااله ا وهااو كتابناا انتصاار ألهاال التوحياد  ..مالحظااال وردود علاى شاريط الكفار كفاران ا

و 126و  ":127فتأمل قوله  ( مدمن مخر كعابد وثن ) وقوله ( ال يدخل اجلناة مادمن مخار ):

اإلدماان علااى الشاايء البااو مااا يتبعااه استحسااان هلااذا الشايء  ..احلااديا خماال عليااه ا هكااذا ا علااى
ظاهره املكفر واملخر له عن امللة .وكذلك الياين  !!!!!!!!!!!!!!!!!!"..انتهى.

قل ااو :قب اال أن أنش ااغل يف ال اارد عل ااى ه ااذا املفا ا ي الظ ااامل  ..أود أن أشا ا إىل أن إش اااراال

التعجب املاب تة أعاله هي من صنيع الرجل  ..حيا من عادقه كلماا كتاب عباارة أو بضاعة كلمااال ا

ال قستحق استفهاماو وال قعجباو ا أن يضاع بعادها عشاراال إشااراال التعجاب قعبا او عماا يف نفساه مان
حسد ،وحقد و ي  ،ولالم على عباد هللا !..

لكن العبارة املابتة أعاله قستحق ا عما يبدو ا هذا العدد الكب من إشااراال التعجابال ألناه

وضعها قعجباو من جرأقه على الكذب والظلم ،وكأنه يقول :هاأنذا أكذب وأظلم بكل وقاحة وجرأة،
وال أستحي من النااس ،وال رب النااس  ..هاو يتعجاب مان وقاحتاه وجرأقاه علاى الكاذب والظلامال

فيضع قلك اإلشاراال التعجبية على نفسه!

عودة إىل ما نقله هذا الكذاب املف ي الظامل عب فأقول :ما نقله هذا الرجل عاب لايأ هاو

كالمااي  ..وإلااا هااو كااالم مبتااور ومااأخوك ماان كالمااي بطريقااة خبياااة قظهاار كالمااي علااى ا حقيقتااه
ومعناااه الااذي أردقااه ،وإليااك ا أيهااا القااارئ املنصااف ا كالمااي بتمامااه الااذي جاااء كتاادليل علااى أن

االستهانة ملعاصي والتهاون هبا مع االس سال هبا قاد ياالدي إىل ماا هاو أكا منهاا حياا قلاو كماا
يف نفأ املصدر الذي عيى إليه كاك املف ي ،و  :126فتأمل قوله  ":مادمن مخار كعاباد وثان "
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وقوله ":ال يدخل اجلنة مدمن مخر " ،ومال هذا الوعيد الشديد ال يكون حبق مان يشارب املمار مارة
أو مرقنيال ألن اإلدماان علاى الشايء البااو ماا يتبعاه استحساان هلاذا الشايء وخصال لاه مان االنقيااد
ماال خصل لغ ه ،ولرمبا يصل احلاال بصااحبه إىل أن ياوا ويعاادي علياه ،ويقاقال يف سابيله وألجلاه،
وهذا نالحظه عند مدمب املخدراال الاذين يضاحون جبمياع ماا ًلكاون يف سابيل املخادراال ،وقكاون

املخدراال لنسبة هلم حمور اهتماماهتم وحياهتم ،وال شك يف أن املارء إكا وصال باه اإلدماان إىل هاذه
املرحلة فإن احلديا ُخمل عليه على ظاهره املكفر واملخر له عن امللة  .انتهى كالمي.
هااذا هااو كالمااي أيهااا القااارئ ،فأعااد قراءقااه هنيااة

ماال حجاام الب ا  ،والتحريااف ،والتيوياار

الذي جلأ إليه هذا الرجل ..؟!

فاحلديا ُخمل عليه على ظاهره إكا وصل اإلدمان على املمار ملادمن موصاالو أدى باه إىل

أن يوا فيه ويعادي فيه ،ويقاقل يف سبيله ،ويضحي يف سبيله كل ما ًلاك ا مان ديان وعار وماال

وأر ا ويكون املمر لنسبة له حمور اهتماماقه وحياقه  ..فهذا الاذي قلناا عناه ُخمال احلاديا علياه

على ظاهره !

أال يوجد فرق كب بينه وبني ما حاول إثباقه وإلصاقه بنا الدكتور الفارسي ..؟!
قو " إكا وصل به اإلدمان  " ..يفيد أنه إكا مل يصل به اإلدماان إىل ماا ققادمو اإلشاارة

إليه  ..ال ُخمل احلديا عليه على ظاهره املكفر .

ويفيااد كااذلك أنااه ال يسااتليم لضاارورة أن كاال ماادمن علااى املماار ساايقع مبااا ققاادم ككااره ممااا

يستليم التكف  ..وكذلك قو " الباو ما يتبعه  ..ولرمبا يصل احلال  "..الذي ال يفيد اجليم أن كل
من أدمن سيقع يف االستحالل والكفر !..

فكالمااي واضااح وصاريح وهلل احلمااد  ..ال مااو فيااه وال التااواء  ..ولكاان الفارسااي أ إال

أن خمله ماال ختمل ،ويقولنا ماال نقول ،ويليمنا وراو وهبتاانو مذهب املوار الضالل !! ..

أما قوله عب " وكذلك الي " ومن دون أن ياذكر متاام كالماي  ..فقاد ققادم الارد علياه عناد

الرد على الكذاب األول مدير معهد اإلمام البخاري !!..

أقول للفارسي :إن كالماو حمكماو صرخاو فصالو ا ويف مواضاع عديادة مان كتايب وأحبااثي،

وردودي ا أرد فيه على املوار قكف هم لكباائر  ..وأبارأ فياه إىل هللا قعااىل مان قاوهلم واعتقاادهم ..
فعااالم أ فلااو عنااه اي فارسااي  ..و ضضااو الطاارن عنااه ا مااع علمااك بااه ا مادمااو قااد قصااديو

للحديا عن عقيديت يف أهل الكبائر ؟!!

مااا الااذي محلااك علااى هااذا الظلاام اي فارسااي  ..البحااا العلمااي املنصااف  ..أم أنااه اهلااوى،

واحلقد واحلسد ،واملر  ،وحب صرن وجوه الناس إليك ،وإشغاهلم بك ..؟!!
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سهل عليك اي فارسي أن ققول اآلن ما قشاء  ..وقكتب ماا قشااء  ..وقفا ي علاى إخواناك

ما قشاء  ..ولكن عند هللا قعاىل يوم القيامة سيصعب عليك أن جتيب عان كال ماا قادمو يف حياقاك
من ظلم واف اء على إخوانك !!..

وممااا قالااه الاادكتور الفارسااي كااذلك :أعطااي ماااالن مماان ياارو لفكاار التكفا  ..ح فااأقى علااى

ككر الشيخ سفر ا حفظه هللا ا كماال أول ممن يرو لفكر التكف .] !..

عر علاى ككاري كمااال هن أرو لفكار التكفا فقاال ":قاال املادعو أباو بصا يف رده

السيمي على العالمة احملدث األلباين رمحه هللا :وقال ابن القيم :وأما كفر العمال فينقسام إىل ماا يضااد

اإلًان وإىل ماال يضاده ،فاألول :كالساجود للصانم  ...واحلكام بغا ماا أنايل هللا  !!!! "..و،71

كيف جعل السجود للصنم واحلكم بغ ما أنيل هللا يف النو األول فقط وابان القايم رمحاه هللا جعلاه

يف الااين ،وقال عنه" ال ر من امللة " ؟؟؟؟!!!!!!!!!! انتهى.

هذا هو كالمه مبا يف كلك إشاراقه التعجبية واالستفهامية  ..وأرد عليه يف النقاط التالية:

 -1هذا النقل عن ابن القيم لايأ

 ..فاأان مل أنقال عان ابان القايم  ..وإلاا نقلاو ماا قالاه

الشايخ سااليمان باان عبااد هللا بان حممااد باان عبااد الوهااب يف كتابااه " قوحيااد املااالق " صاافحة ،135

نقالو عن ابن القيم  ..فالناقل عن ابن القيم هو الشيخ سليمان  ..وأان انقل عن الشيخ سليمان !..
و لتا فإن الفارسي يف حقيقته يرد علاى الشايخ ساليمان آل الشايخ ولايأ علاي  ..ولكان

حلقده ،وجبنه وخوفه من أحباب الشيخ سليمان يف اجلييرة و ها مل يتجرأ على ككر اسم الشيخ ..

واكتفى بذكر ااي لعلمه أن أ بص سهل املنال  ..وليأ له بواكي !!

 -2ما نقله الفارسي  ..ليوهم أنه قعقبب يف نقلي عن ابن القيم  ..ليأ هو نفأ ما ككرقه

يف كتاق " االنتصار ألهل التوحيد  "..كما نقلته عن الشيخ سليمان آل الشيخ  ..وإلا حذن وبا

و ور كعادقه اليت جبل عليها  ..فظلمب بذلك وظلم الشيخ ساليمان آل الشايخ رمحاه هللا  ..وإلياك
كالمي بتمامه كما يف املصدر املذكور و ،71الذي اااه الفارساي لارد السايمي علاى الشايخ انصار

!..

قلو :قال الشيخ سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب رمحهم هللا قعاىل يف كتاباه "

قوحيااد املااالق " نق االو عاان اباان القاايم :وههنااا أصاال آخاار وهااو أن الكفاار نوعااان :كفاار عماال ،وكفاار

جحود وعناد ،فكفر اجلحود أن يكفار مباا علام أن الرساول جااء باه مان عناد هللا جحاوداو وعنااداو مان
أاااء الارب وصافاقه وأفعالاه وأحكاام ديناه وماا جااءال باه رساله ،وهاذا الكفار يضااد اإلًاان مان كال

وجاه  .وأماا كفار العمال فينقسام إىل ماا يضااد اإلًاان وإىل مااال يضااده ،فااألول :كالساجود للصاانم،

واالستهانة ملصحف وقتل النيب ،وسبه واالستهياء مبا جاء به ،واحلكم بغا ماا أنايل هللا حياا كاان
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فيااه رد لاانص حكاام هللا عياااانو راضااياو بااذلك ،وقاارك الصااالة عناااداو وبغي ااو ا -ه اا.ح انظاار كتاااب قوحيااد
املالق ،طبع دار طيبة ،صفحة .] 135

هذا الذي قلته ونقلته عن الشيخ سليمان  ..وهذا الذي قاله الشيخ سليمان نقاالو عان ابان

القيم كما يف املصدر املذكور أعاله  ..فهال هكاذا كاان نقال الادكتور الفارساي عناا  ..اجلاواب يعرفاه

كل قارئ منصف هنه ال !..

فهو كذب يف نقله أكار من مرة:

مرة ملا قاال :قاال املادعو أباو بصا  ..وقاال ابان القايم  ..والصاواب :قاال الشايخ ساليمان

آل الشيخ قال ابن القيم !!..

وماارة ملااا ب ا النقاال بصااورة قساايء  ،وللشاايخ سااليمان  ..والباان القاايم رمحهمااا هللا قعاااىل،

وكلك عندما قال" واحلكم بغ ما أنيل هللا "  ..والصواب املابو ":واحلكم بغا ماا أنايل هللا حياا

كان فيه رد لنص حكم هللا عياانو راضياو بذلك " فهذه اليايدة اليت قعمد حذفها قوضاح صافة احلااكم
الذي يرى الشيخ سليمان ،وابن القيم كفره بسببها !!..

وماارة ملااا قااال عااب ":كيااف جعاال السااجود للصاانم واحلكاام بغ ا مااا أناايل هللا يف النااو األول

فقط ،وابن القيم رمحه هللا جعله يف الااين ،وقال عنه :ال ر من امللة !! "..

وأان مل أجعاال شاايإاو ماان هااذا كلااه  ..وإلااا الااذي فعلتااه نقلااو كااالم الشاايخ سااليمان عاان اباان

القيم فقط ومن دون أي قعليق !!..

ومرة ملا كذب على ابن القيم وقوله ما مل يقلال وكلك عندما أظهر ابن القيم أنه ال يرى كفار

احلاكم بغ ما أنيل هللا !!..

والصواب :أن ابن القيم ا كغ ه من أهل العلم ا يقسام احلكام بغا ماا أنايل هللا إىل قسامني:

قسام يكفاار ،وقساام ال يكفار ،وإليااك قولااه كماا يف باادائع التفسا  :112/2احلكام بغا مااا أناايل هللا
يتناول الكفرينال األصغر واألك حبسب حال احلاكم ،فإن اعتقد وجوب احلكم مبا أنيل هللا يف هاذه

الواقعة ،وعدل عنه عصياانو ،مع اع افه هنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصاغر  .وإن اعتقاد أناه ا
واجب ،وأنه ن فيه ،مع قيقنه حكم هللا ،هذا كفر أك ا -ها.

ومرة ملا أوهم القراء أنب ال أرى التقسيم الذي ققدم ككره عن ابن القايم  ..حياا أناب أرى

احلكم بغ ما أنيل هللا على االطالق كفراو أك نرجاو عن امللة  ..وهذا خبالن مذهبنا الاذي أثبتنااه
يف كا ا ماان كتبنااا وأحباثنااا  ..ويعلاام كلااك عنااا ماان لااه أد درايااة بكتبنااا ومااا يصاادر عنااا  ..فكيااف
لباحاني " أماال الدكتور الفارسي " الذي يبحا عن اهلفواال يف املياه العكارة  ..ال شاك أناه يعلام
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كلك عنا يقينا  ..ولكن حقده ،وحسده ،وكذبه اجملبول عليه محله على أن في كلك عنا ويقولنا ما

مل نقل وال نرى !..

وقد أثبتنا كلك التقسيم يف كتابنا " االنتصار ألهل التوحيد  "..صفحة  ،111-110وهو

ال شك من الكتب اليت وقف عليها الفارسي ،وقد فاله صفحة صفحة عسى أن جياد فياه ماا يشافي
ليله وحقده  ..ولكن أ َّ !!

كل هذه الكذ ال قد كذهبا علينا الدكتور الفارسي يف هذا النقل الذي أراد أن يتعقبنا فياه،

والذي ال يتجاو السطرين !!..

مشاكلتنا معااك ا اي فارسااي ا ومااع مان هاام علاى شاااكلتك  ..لايأ املااالن علاى ققرياار هااذا

التقساايم الاابااو عاان أهاال العلاام ،فااال أحااد تلااف معااك ا ومااع ماان هاام علااى هنجااك وطريقتااك ا يف
احلكم بغ ما أنيل هللا أن منه ما يكون كفراو أك  ،ومنه ما يكون كفر دوم كفر !..

ولكاان املشااكلة الك ا ى معكاام قكماان يف قوصاايف احلاااكم الااذي يكفاار ماان احلاااكم الااذي ال

يكفاار  ..قكماان يف املااالن علااى طوا يااو احلكاام والكفاار واإلج ارام املعاص ارين ،الااذين دخلااوا يف
مواالة اليهود والنصارى ،وحاربوا هللا ورسوله ،واملالمنني  ..من أي صنف هم  ..هل هم من الصنف

الذين كفروا كفراو أك  ،أم من الذين كفروا كفراو دون كفر  ..هنا قكمن املشكلة معكم ،وهناا يكمان
موطن املالن والنيا ..؟!!
 -3عم الفارسي أنه استطا أن يتعقب الشيخ انصر ا يف مسائل اإلًاان ا مان قلقااء نفساه

 ..ومن دون أن يسبقه لذلك أحد قد اساتفاد مناه ،ومان قعليقاقاه ،فقاال عان الشايخ انصار كماا هاو

منشور يف موقع " أان املسلم للحوار اإلسالمي " متسائالو ":هل حذر ااحة الشيخ ابن

رمحه هللا

وسائر اللجنة معه من لة العالمة األلباين رمحه هللا ا أي لته يف اإلًان ا الاذي يظهار مان عادة أماور،
أنااه نعاام فعلااوا  ..إىل أن قااال :وال شااك أن قااول الشاايخ األلباااين " الكفاار عماال القلااب ولاايأ عماال

البدن "ح شريط الكفر كفران ] .وحنوه من العباراال أخطاء جسيمة ومن أقاوال االة املرجإاة نساأل

هللا العافية ،وواجب على من عارن احلاق أن جيتناب ماال قلاك الايالال إن كاان انصاحاو لنفساه ويرياد

لنفسه امل والنجاة !..

ويف نفااأ املوضااع يقااول :وكااون الشاايخ رمحااه هللا ورضااي عنااه وافااق يف بعااض عباراقااه بعااض

أقوال أهل اإلرجاء ال جيعله كلك مرجإااو والعيااك هلل! بال هاو ساب سالفي وتهاد ماأجور إن شااء هللا
 ..ا -ها.

أقول :أملص قعليقي على كالمه الساقط هذا يف النقطتني التاليتني:
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أوالو :كيف نوفق ا اي فارسي ا من كون الشيخ يقول بقول الة املرجإة ا وليأ بقاول املرجإاة

وحساب ا وأن الشايول خاذرون مان لتاه يف اإلًااان  ..وباني قولاك أن الشايخ لايأ مرجإااو ،وإلاا هااو

سب سلفي يف مسائل اإلًان ..؟!!

لعلك قريد أن ققول :أن الشيخ وإن قال بقول الة املرجإة  ..إال أنه هو بعينه ليأ مرجمي

لوجود املوانع اليت متنع من حلوق حكم اإلرجاء به  ..فإن كان هذا هو مرادك ا وال ُخمل كالمك إال
على هذا احململ ا فأظهر لنا هذه املوانع أيها الفحل الفارسي !!..

عرفك ا وعارن ا ك ا علاى أن الشايخ يقاول بقاول االة املرجإاة  ..ألايأ
هنياو :من الذي َّ
كتابناا  ":مالحظاااال وردود علاى شاريط الكفار كفاران " الاذي قصاافه هناه ساايمي  ..والاذي قمنااا فيااه

بتفريا الشريط ،والرد عليه كلمة  ..كلمة ؟؟!

حذار أن قكذب ا كعادقاك ا وققاول للنااس أناك ا مان خاالل اجتهاادك وحبااك وقنقيباك يف

آهر الشيخ ا قد اكتشفو من قلقاء نفسك شاريط " الكفار كفاران "  ..وأن الشايخ يقاول فياه بقاول
الة املرجإة ..؟!!

فهال أمسكو عن التشبع مبا مل قعط  ..ورددال الفضل إىل أهله ؟!

فهااذا الااذي قطلقااه حبااق الشاايخ انصاار يف هااذه األايم ا وقشااغل الشااباب بااك و طالقاقااك

املتناقضااة الاايت قاانم عاان اجلااق واملااون ا قااد ككاارانه بصااورة واضااحة جليااة ،وصاادعنا بااه ا وحتملنااا
مساالوليته وقبعاقااه ا انصااحني مشاافقني قبال وفاااة الشاايخ بسااو ساانواال  ..أماا أنااو فلاام قتجارأ علااى

التاانفأ فيمااا قاايعم أنااك اكتشاافته ماان قلقاااء نفسااك إال بعااد وفاااة الشاايخ  ..ممااا ياارجح أنااك ال قريااد
النصح  ..وإلا قريد الشهرة ،وصرن وجوه الناس إليك ،وهي مثن !!..

من خالل عباراال واهية حمرفة وميورة لفقتها علينا ا هي عليك وليسو لك ا جترأال بسببها

على أن ققول يف حقنا أننا من دعاة ال ويج إىل فكر املوار والتكف !!..

والشيخ من خاالل عباراقاه الصارخة والواضاحة أهناا مان أقاوال االة املرجإاة ا كماا ققاول ا مل

قتجرأ على القول حبقه أنه مرجمي  ..بل هو سب سلفي مأجور كما عمو ..؟!
هال محلو نفسك على العدل واإلنصان اي فارسي ..؟!!

 -4أما قولك عنا ا اي فارسي ا هننا نرو التكف  ..لتنفر عنا الناس!!

نقول لك ا وملن كاان علاى شااكلتك ممان خاذر مان التكفا ا بكال وضاوح وحايم وجاد ،ا

م ا ددين ،وال شاااكني ،وال خااائفني :نعاام

 ..حناان ماان الاادعاة إىل التكف ا  ..قكف ا ماان كفاارهم هللا

ورسوله من الطوا يو اجملرمني  ..دعاة إىل قكف مان خااد هللا ورساوله ،وخاارب اإلساالم واملسالمني
 ..قكف من بدل شر الرمحن بشرائع الكفر والطغيان  ..قكف من جعل من نفسه
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نداو يف خاصية التشريع أو يف أي خاصية من خصوصياال هللا قعاىل وحده !!..

املشااكلة فاايكم  ..أنكاام مل حتساانوا التمييااي بااني التكف ا وبااني الغلااو يف التكف ا  ..فحاااربتم

واستعديتم مطلق التكف ال مبا يف كلك التكف الذي أليم هللا قعاىل به العباد ،وشرعه يف دينه !!..

أما حنن ا وهلل احلمد واملنة والفضل كله ا فإن هللا قعاىل قد هاداان إىل قكفا مان جياب قكفا ه

شرعاو  ..كما أنه قعاىل قد هداان إىل اعتيال وحماربة الغلو يف التكف .

ا خالصة القول يف الكذابني:

من خالل وقوفنا على كالم املخالفني من الكذابني الوضاعني  ..نستخلص النتائج التالية:

 -1أن كتبنااا وأحباثنااا ا وهلل احلمااد واملنااة والفضاال ا وخباصااة منهااا كتابنااا " االنتصااار ألهاال

التوحيااد  "..هااي نظيفااة وخاليااة ماان أد نالفااة لعقياادة أهاال الساانة واجلماعااة  ..الطائفااة املنصااورة
الناجيةال بدليل أن املخالفني لنا ا علاى ماا أقاوا مان جارأة علاى الكاذب والتيويار ،والتحرياف  ..وبعاد

البحا والتنقيب الطويل ا مل يتمكنوا من أن نخذوا علينا مأخذاو صحيحاو واحداو  ..مما محلهام كلاك
على الكذب واالف اء الذي قد ققدم الرد عليه !..

 -2من جرأة القوم على الكذب أهنم يكذبون علينا وحنن أحياء  ..ومع علمهام املسابق أن

كذهبم سيُعرن  ..فكياف هبام بعاد مماقناا  ..ال شاك أهنام سايكونون أكاار جارأة يف الكاذب عليناا ..

لااذا ننصااح إخواننااا وكاال منصااف طالااب للحااق أن ال يقباال كااالم أحااد يُقااال فينااا إال بعااد مراجعااة مااا
قاالوه عناا مان مصاادران يف كتبناا وأحباثناا ،وكالمناا املنشاور واملوثاق  ..وهاي متاوافرة بكاارة باني أياادي

اإلخوان وهلل احلمد.

ورفعاو،
 -3نستفيد كذلك أن األمانة قد رقاو وخفاو عناد النااس إن مل قكان قاد فقادال ُ

وأن الكااذب هااو السااائد يف أخااالق كا ا ماان الناااس مبااا يف كلااك كا ا ماان الاادعاة يف هااذا اليمااان ..

نسأل هللا قعاىل السالمة واملعافاة يف الدين والدنيا واآلخرة!!

لذا فإنب أنصح نفسي وإخواين من الشباب أن ال يُقبلوا على أي داعية أو شيخ ا وإن قيي

بيي الادعاة واملشاايخ ،و ُشاهر صايته واااه! ا يقلدوناه ديانهم إال بعاد أن يتابتاوا مان عدالتاه وأخالقاه
واستقامته  ..هذا ما أنصح به نفسي وإخواين.

وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

عبد املنعم مصطفى حليمة

 1421/12/24ها .

أبو بص

 2001/3/19م .
www.abubaseer.com
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