كشف الشبهات العصرية
عن الدعوة اإلصالحية السلفية
قال عمر لمعاوية :من أصبر الناس ؟ قال :من كان رأيه راداً لهواه .

بهجة المجالس ()814/2

قاال اباان عةةنااة  :لااقس العاقا ا لا ي يعاارخ الوةار والإاار ا عامااا العاقا الا ي ع ا رأه الوةاار ا عااه ا
( الحلقة ()339 /8

وإ ا رأه الإر اجتن ه .
جمع
عبدالعزيز بن ريس الريس
1423ها
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دولة اإلمارات المتحدة  .أبو ظبي  /بني ياس
 025835557مكت ة الققةن اإلسالمقة

بسم هللا الرحمن الرحيم
أما بعد:

السالم علقكم ورحمة هللا وبركا ه

فكاام للحماسااة اةاار المن ا ة ماان أ،اار عل ا الناااسا وكثةاار ماان المساالمةن سااةرهم ع اواهمهم باساام
اصا ارة اإلس ااالم والمس االمةن ا وح اارا ال وااةا ا
و ارءهااا نقل ا

عل ا عواص ا

والك ااافرين ا وم ااع ال ل ااو ف ااي العواها ا

ماادمرة مسااد وال صاال ا وإن أصاالح

ا واالاس ااقا

أفساادت أ ثاار ا فصااارت كماان

يبني قص اًر ويهدم مص اًر.

 ،اام عاه اام وه اام ف ااي ا ااي عا اواهمهم ( أها اوايهم ) وس ااكرها ال يرع ااوون لإ اار هللا علا ا ه اادي الص ااحابة
وأ اعهم بإحسان ا واعتبر لك فقما يلي:
 /1االندفاع والتهور في التفيري النيوع ( للمسيال
ابن قمقة القاي ألمراء الجهمقاة وق اا هم :ولها ا كنا

أن هللا عاال فااو العارا لمااا وقعا

وو اليرني (لخاي)ا

ا ورحام هللا اإلماام

أقاول للجهمقاة مان الحلولقاة والنمااة الا ين اماوا

محنااتهم :أااا لااو وافقاتكم كنا

كااف اًر ألاااي أعلام أن قااولكم كماار ا

وأااتم عنادي ال كماارون ألاكام جهاال ا وكااان ها ا ل ابااً لعلماايهم وق اا هم واااةولهم وأمارايهم ا.ه ا

1

والقاي  :ه ا مع أااي دايمااً ومان جالساني يعلام لاك مناي  :اااي مان أع ام النااس اهقاًا عان أن ينسا
معةن عل كمةر و مسةق ومعصقة ؛ عال ع ا علام أااه قاد قاما علقاه الحجاة الرساالقة التاي مان لالمهاا
1

الرد على البكري ص . 260
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ان كاف ًار اارة وفاساقًا ألاره وعاصاقًا ألاره ا واااي أقارر أن هللا قاد امار لها ه األماة ل وهاا  :و لاك

يعم الو و في المساي الوبرية القولقة والمساي العملقة ا.ها

2

ب ا بلااح الحااال ب ع ااهم أاااه ال يماار فااي التكمةاار بااةن النااو والعااةن ويقااول  :ك ا ماان كماار اوع اًا كماار
عةناً .وهو به ا يوال

الكتااا والسانة واإلجماا واالعت اار كماا قالاه اإلماام ابان قمقاة – فقماا ساقو ي

.-

 /2القييدف ف ي اليلميياا الفبييار ييان ثييان وان ي ع ميير وا لبييان – رحمه يهللا
الش ي

– حيظهييهللا

 ،-واليييوناو و

– ؛ ألاهاام لاام يوافق اوا أه اواءهم ا فتجااد العااالم المجاهااد عناادهم هااو ماان يوافااق

أهاواءهما وماان ال فااال ا فصاااروا بها ا هاام العلماااء والم قااار فااي الحكاام علا أه ا العلاام ا فقااا لةبااتهم

مت صار الجه حكمًا عل العلما ومت صار الهمج الرعا قادة يسوسون الناس.
ال عل أهوايهم أاك راهم باألمس يعتمدون عل أقوال هؤالء العلماء الك ار
وال أظهر دلة ً

المو،وقةن3ا فإ ا وقع المتن أعرضوا عنهم عل اةرهم ممن لم يكواوا معتمدين علةهم ؛ ألاهم أفتوا
ض وم ْن ِف ِ
ةهن) ا ،م
اء ُه ْم َلَم َس َد ِت َّ
الس َم َاو ُ
بما يوافق أهواءهم قال عال ( َوَل ِو ا ََّ َع اْل َح ُّق أ ْ
ات َو ْاأل َْر ُ َ َ
َه َو َ
ال أو
راهم يتعللون موادعة منهم ألامسهم ول ةرهم  :أن هؤالء العلماء لم يتكلموا بالحق عما جه ً
مراعاة للمصال

 .ويا لة

اعري كقف يجه العلماء الحقا واعلمه احن ؟ أم كقف يسعهم

السكوت مراعاة للمصال وال يسعنا ؟.

 /3وو هييءالا المتسمسيير يسييتمرلوو للييو اليااييي ثسعييي اليريي ل عليي الييد
المسلمةن ا وقد كان يسلك ه ه ال ريقة عبدهللا بان سا و الواارا والمؤلا

والسما ييي لق ااايا

للواروا علا الولقماة ال ارااد

عثمااان باان عمااان – رضااي هللا عنااه  -ا فقااد كااان يقااول أل اعااه اباادعوا فااي ال عاان عل ا أم ارايكم ا

 2جمموع الفتاوى (. )229/3
 3ومن أقرب األمثلة على هذا أهنم تناقلوا فتوى اللجنة بتحرمي التأمني – وهذا حق حيمدون عليه – لكنهم خيفون فتاوى العلماء الكبار يف
حرمة العمليات املسماة استشهادية ،أو أن مقاطعة منتجات أمريكا راجع إىل إذن ويل األمر ،كما صدرت بذلك فتوى من اللجنة برقم
( )21776واتريخ 1421 /12 / 25هـ وهكذا … !!
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وأظهروا األمر بالمعروخ والنهي عن المنكر ؛ ساتمةلوا النااس ا وادعاوهم علا ها ا األمار  4ا وهكا ا

هم مع العوام من المسلمةن ا والعامة ل ةبهم وجهلهم وحسن ال ن بهم ينودعون بكالمهم .
وإاااي ضااارا لااك مااثالً ماان الواقااع القري ا

بوااااس ااابةهةن ماان أوجااه كثة ارة بوصااحابنا ه اؤالء ال ا ين

أ كلم عنهم ا وأوجه الإ ه بةن هؤالء وأولئك ما يلي :

 -1أاهم متحمسون للإريعة عل جه .

 -2أاهم متحمسون للجهاد من اةر مراعاة لإروهه ومت يإر ا ال سقما ارط ع ن ولي األمر.
 -3أن عن اادهم الا اوًا ما ا مومًا ف ااي عقة اادة الا اوالء والبا اراء ا وإال ف ااإن النق ااام بها ا ه العقة اادة واجا ا

م اان

واج ات الدين .

 -4أاهم ي عنون في العلماء واألمراء باسم األمر بالمعروخ والنهي عن المنكر .
 -5أاهم يسةئون ال ن بوال هم وعلمايهم .

 -6أن كثة اًر من العامة ااتروا بهم ؛ ألاهم استمالوا قلوبهم بال ةرة عل الدين .

أ اادري ماان أولئااك ؟ عاهاام اإللاوان ( علاوان ماان هااا هللا ) 5الا ين لرجاوا علا الملااك عباادالعزيز باان
عباادالرحمن ل سااعود – بحجااة األماار بااالمعروخ والنهااي عاان المنكاار وجهاااد الكمااار  -ا وقااد وق ا

العلماااء الربااااةون الساالمةون جاااه ه اؤالء وقمااة قويااة صاادعوا فةهااا بااالحق المبااةن اةاار م ااالةن باسااتنكار
العامة و هويلهم.

وه ه مقت مات من كالم أيمة الدعوة السلفقة النجدية في بقان حال هؤالء ( علوان من أها هللا):

 قااال الإااقم محمااد باان عباادالل قف وعبااد هللا باان عباادالعزيز العنقااري  -رحمهمااا هللا  : -أمااا بعاادعلام ديان اإلساالم

من عل بادية اجد في لر ها ا الزماان باإلا اال علا
فإن هللا س حااه و عال لما ّ
والعما بااه ا وكثاار لااك فااةهم وااتإاار ا ورأه الإااق ان ماانهم قااوة فااي لااك وحرص ااً علا الوةاار ياائس

مانهم أن يااردهم علا حااالهم األولا التاي ااتقلاوا منهاااا فولا فااي فاات أباواا ماان أباواا الإاار حسيينها

 4اتريخ الرسل البن جرير الطربي (. )340 /4
 5ال أعين هبذا كل املسمني ( إبخوان من طاع هللا ) ،بل املراد من خرج على امللك عبدالعزيز ،وطعن يف العلماء ،وإال فإن هناك طائفة من (
إخوان من طاع هللا ) سائرون على جادة علمائهم قائمون حبقوق ويل أمرهم ،فهؤالء غري معنيني ابلنقد  ،بل هم على خري اللتزامهم ما عليه
علماؤهم علماء السنة  .وانظر الدرر ( )199/9الطبعة اخلامسة .
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لههللا ونينها وجيلها ف لالب القول والصيبثي في اليد

 ،ووو اي وذيب نهيا فهيهللا المتمسيموو ثمليي

إني ام هللا  ،واي ك هييا فقييد كي ر الييي إني ام هللا وهييبا هييو الميهييو اي

رييد اللييير – ،اام قااال – وممااا

أدل الإاق ان علا بعال المتادينةن اكهيا علمياا المسيلمر ثالمداهنيي و يوا الظي نهيهللا  ،وعيد
ا ذب عنههللا ا وه ا ساب

لحرماان العلام الناافع ا والعلمااء هام ور،اة األابقااء فاي كا

ماان ومكاان فاال

يتلق ا العل اام عال عاانهم ا فم اان ه ااد فااي األلا ا ع اانهم ولاام يقبا ا م ااا اقلااوه ا فق ااد ه ااد فااي مةا ا ار س ااةد
المرسلةن واعتاض عناه ثألوا العهلي ال)اثطر الب

األمناااء علا دياان هللا ا فواجا

علا ك ا مكلا

ال راييي لهيهللا ثأحميا الشي ييي ا والعلمااء هام

ألا الاادين عان أهلااه ا كمااا قااال بعاال الساال  :عن

ه ا العلم دين فاا روا عمن ول ون دينكم  .فوما من علق ب واهر ألماظ من كالم العلمااء المحققاةن

ولم يعرضها عل العلماء ب يعتمد عل فهماه وربميا ليا ح حعتنيا اعموعيي التوحريد وو يب الييالهللا
اليبن ي  ،وهييو ال يي ي د اقصييو ل نييبلن الفييب فييلو هييبا جه ي و ييب ا وماان المعلااوم أن أع اام
الكااالم وأصااحه كااالم هللا العزيااز فلااو قااال عاسااان  :مااا اقبا عال القاارن ا و علااق ب اااهر لما ال يعاارخ
معناااها أو أولااه عل ا اةاار وويلااه فقيييد

يياه ال)ييوار المييارلر ا فااإ ا كااان ه ا ا حااال ماان ا تم ا

بالقرن عن السنة فكقف بمن علق بولماظ الكت

وهو ال يعرخ معناها وال ماا ياراد بولماظهاا ا والكتا

أي اا فةهاا ماان األحادياح الصاحق وال ا قف والم لاق والمقةاد والعااام والواام والناسام والمنسااو ا

فاإ ا لاام يولا العااامي عاان العلمااء النقاااد الا ين هاام للحااديح بمنزلاة الصااقارفة للا ه
ل

والم ااة ا ولا

عإوه و اه في وادي جهالة عمقا – ،م قال – ع ا عرخ ها ا باةن أن الا ي يادعي أااه يسيتين

ثمعموعي التوحرد ع ا ذب عي علمياا المسيلمر مو ا ا ألن النباي صال هللا علقاه وسالم كار
أن سااب

اا ل العلاام مااوت العلماااء ا فااإ ا ها

ال وسااولوهم وأل ا وا
العلماااء ا وا الناااس رعساااء جهااا ً

بمت اواهم ضاالوا وأضاالوا قااا ًا بااا  .وامييا و ذيي الشيي طاو وياييا إ يياال الظيي نييول ا ايي وعييد
الطاعي له  ،فلو هبا ا وعظهللا المياص وهو اي ي العاهل يي اليب ال ي وو السيمل والطاعيي
ن ا ا ب ك منهم يستبد برأيه ا وقد

اهرت األدلاة مان الكتااا والسانة فاي وجاوا السامع وال اعاة
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لو لاي األمار فاي العسار والقسار والمنإا والمكاره حتي ليا " ا يمل ووعيل  ،و و وذيب االين و ي
ظه ر " فتحرم معصةته واالعتراض علقه في واليته وفي معاملته وفي معاقد ه ومعاهد ه ا.ها. 6
 وقال الإقم محمد بن عبدالل قف بن عبدالرحمن فاي رساالة كتبهاا :واااكروه أي اًا علا ماا م ّانبه في ه ا الزمان من والياة ها ا اإلماام الا ي أسا ح هللا علاقكم علا يدياه مان الانعم الع قماة ودفاع باه
عنكم من النقم الكثةرة ولولكم مما أع اه هللا و ابع علقكم عحسااه ص ةركم وكبةاركما وقاام بماا أوجا

هللا علق ااه حسا ا

ال اق ااة واإلمك ااان ا وا ا اره ف ااي مص ااال المس االمةن وم ااا يع ااود امع ااه عل ااةهم ا ودف ااع

الم ار عنهم وحسم ماواد الإار أولا مان ا اركما والفميا ليهللا يسصي لمي هيو وفاي انيه ،فاليب

يطلب ا ايور علي الفميا ووو كفيوو علي ير ل ال)ليياا فهيو عاليب اسيا اال ا فاسامعوا لاه وأهقعاوا
وراعوا حقه وواليته علاقكم واحا روا اارور الإاق ان و ساويله ولدعاه ومكاره ا فإااه متكا علا ااماله

يدأا بةن األمة بإلقاء الإحناء والعداوة ا و مريق الكلمة بةن المسلمةن عادة له ما كاان وال يسالم مان

َم ْك ا ِره عال ماان ارق ا
عاا ة ما يصةر علقه في مآله ا وراجع أه ال صاير والمعرفة من أه العلام الا ين لهام قادم ارسام فاي
هللا فااي س اره وعالاةتااه ا ووق ا

عنااد أقوالااه وأعمالااه وحركا ااه وسااكنا ه و مكاار فااي

المعرفة والمهم ا فإن كان أحد ممن يدعي العلم ين لكام لاك وألقا علاقكم التإاكقكات والتإابةهات ا

وحساان لكاام هريقااة أه ا البااد وال ااالالت فاااعلموا أاااه منمااا سااوء يباادي لكاام مااا يوفقااه كةاره ويل ا س
ب اي الفتييا والسييني في الطيي علي ا لمييي وال يوالل
علااقكم دياانكم ا فااإن كااان ياادعي وو ايييه ليير ا
وعلميييالههللا  ،فلربييي ن إلرنيييا ثميييا لدييييه فييينس ليييه اقيييانلوو وانييياظ وو ثيييالسعل القاعييييي والبييي اهر
السيياعيي ماان كتاااا هللا وساانة ابقااه محمااد صاال هللا علقااه وساالم وسااةرة الولماااء المهااديةن التااي جلااو
عان القلا

عمااه و اارد المعاارض عان ااتكاسااه ا فيهللا

ميهللا

إنييا ال نيليهللا علي وجيه ا ر

اي لا

وغ با واما اال وجنوبا ا)صيا وحيو ووولي ثامااايي انيه ا واعتقاد صاحة عمامتاه و،بو هاا ألن عمامتاه
عمامااة عسااالمقة وواليتااه واليااة دينق اة ا فلااو اعلاام أن علقااه ماان المثال ا والم اااعن اااةئاً يوجا موالمتااه
ومناب ه لكنا أول منكم بالنص له و حا يره ومراجعتاه ا فلنيه و السميد يقبي السيو امي جياا ثيه

6

الدرر السنية  ،كتاب اجلهاد ( الطبعة الثانية ( ، )298-294 /7الطبعة اخلامسة (. ))135-127/9
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وال يسيتنف

اي الناصي  ،واقاااكيه ونصييسه وادافيتييه عي ام ييب ووهلييه وبيب إحسييانه وعيييول

وعد انتقااه اهر ل نر الورى ال يعسدها إال اياند اماح ٌ ا.ها
 -وكت ا

7

الإااقم سااعد باان حمااد باان عتةااق – رحمااه هللا – عل ا اإلل اوان…  :وامييا انتسلييه ثييي

هيييءالا العهليييي الميييي وري اال يييت)ياد نوالييييي المسيييلمر والتسييياه ثم)الييييي إايييا المسيييلمر ،
وال) و ع عاعتيه ،واالفت ياع عل يه ثياليوو وغري لا وها ا مان الجها والساعي فاي األرض بالمسااد
بمكااان ا يعاارخ لااك ك ا

ي عق ا وإيمااان ا وقااد علاام بال اارورة ماان دياان اإلسااالم أاااه ال دياان عال

بجماعااة ا وال جماعااة عال بإمامااة ا وال عمامااة عال بساامع وهاعااة ا وإن الوااروا عاان هاعااة ولااي أماار
المسلمةن من أع م أسا اا المسااد فاي الابالد وال ااد والعادول عان سابة الهاده والراااد – ،ام قاال –
وا ذلن اا ولل ا غبل هءالا ا اكها وه اليلهللا والد

 ،ونسبتههللا إل التقصر وكي ر الي يا

بسانه وكيال  ،و تماو اا ييلموو اي السيو  ،وليهللا يدر هيءالا وو

ثما وجب علرههللا ا وا

اغت ا وه اليلهللا والد والتيفيه ثيأع ا الميءانر يهللا لاكي و اا فير و ميهللا وا ي ابير ا قاال
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
احتَ َمُلوا ُب ْهتَااًا َوِإ ْ،مًا ُمِبةنًا)
ين ُي ْؤ ُ و َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
هللا عال ( َوال َ
ةن َواْل ُم ْؤ ِمَنات ِب َ ْة ِر َما ا ْ تَ َس ُبوا َفَقد ْ
8
ا.ها
من اللوم أو سدوا المكان ال ي سدوا
أقلوا علةهم ال أبا ألبقكموا
 -وفااي رسااالة كتبهااا الإااقم عباادهللا باان عباادالعزيز العنقااري  :وقااد بل نااا وو الييب واييم عل ي مهللا وو

اع ا)الطي الفيار واياالتههللا ثمصالسي ونسوها ولدواههللا عل ول ا ا ؛ جي ذلين ونهيا هي
اواالل المش ر المنه عنها ف اآلياع وا حا ي  ،وربميا فهميتهللا ذلين اي اليدالل التي صين
الش

ل ماو ن عبد

ال  :ابةن لكام ساب
أو ً

ن الش  ،وا

بر النعال للش

حمد ن عترو .

صانقف الادالي فاإن الإاقم سالقمان صانمها لماا هجما

اجد في وقته وأرادوا اجتثا

وأحبوا ظهورهم ا وك لك سب

العساا ر التركقاة علا

الدين من أصله ا وساعدهم جماعة من أها اجاد مان ال ادياة والحاضارة
صانقف الإاقم حماد بان عتةاق سابة النجااة هاو لماا هجما

العساا ر

التركقة عل بالد المسلمةن وسااعدهم مان سااعدهم حتا اساتولوا علا كثةار مان باالد اجاد ا فمعرفاة

 7الدرر السنية ( ط ، )282 /7( 2ط. ))104/9( 5
 8املرجع السابق (ط ، )302/7( 2ط. ))139/9( 5

This file was downloaded from QuranicThought.com

8

كشف الشبهات العصرية عن الدعوة اإلصالحية السلفية

سااب

التصاانقف ممااا يعااةن عل ا فهاام كااالم العلماااء ا فإاااه بحمااد هللا ظاااهر المعن ا فييلو الم ي ا ثييه

اوافقي الفيار عل

ي ههللا  ،و ظهار او كههللا واياونتههللا علي المسيلمر  ،وكسسير وفييالههللا و ظهيار

الطاعييي واالني ييا لهييهللا عليي

ييي ههللا  ،وامايييا وفقييه

لييهللا يقيييل فيي ايي ا اميييا ذ يي فلنييه إايييا

المسلمر ا والناظر في مصالحهم ا والند له ا اليتسي علي رعاييال ووال تيه اي اليدو ا جانيب
ا والمإااايم – رحمهاام هللا – كالإااقم ساالقمان باان عباادهللا والإااقم عباادالل قف والإااقم حمااد باان عتةااق
ع ا كروا مواالة المإركةن فس وها ثالموافقي والنص ل والميونيي وال

ي ثأفييالههللا ،فيأنتهللا وفقفيهللا

راجيوا باهيهللا كعيدوا ذلين ميا ذ نيا ا قاال الإاقم حماد بان عتةاق فقماا اقلاه عان الإاقم سالقمان بان

عبدهللا ل الإقم – رحمهم هللا – وك لك قوله صل هللا علقه وسلم فاي الحاديح مان جاامع المإار
وسكن معه فإاه مثله عل ظاهره وهو أن ال ي يادعي اإلساالم ويكاون ماع المإاركةن فاي االجتماا

والنصرة والمنزل بحةح يعده المإركون منهم فهو كافر ماثلهم وإن ادعا اإلساالم عال أن يكاون ي هار
دينه وال يتول المإركةن ااته ا فاا ر وفقك هللا عل قوله في ه ه ال اارةا وكاون المإاركةن يعدوااه

منهم يتبةن لك أن ه ا هو ال ي أوج

كمره ا وأماا مجارد االجتماا معهام فاي المنازل فاإن لاك بادون
فها ا اةار ااافع

عظهار الدين معصقة – ،م قال – وأما أل كم العلم مان مجارد أفهاامكم أو مان الكتا
َها َ الا ِّ ْ ِر ِع ْن ُك ْناتُ ْم ال َ ْعَل ُماو َن) وقاال
اساوَلُوا أ ْ
ا وألن العلم ال يتلق عال من م ااه وأهله قاال عاال ( َف ْ
ِ َّ ِ
ِ
الرس ِ
ُّ ِ
وا ُه ِم ْان ُهم) وقاال عاال ( َفاِإ ْن
ين َي ْستَْنِ ُ َ
ول َوإَِل أُولِي ْاأل َْم ِر م ْن ُه ْم َل َعل َم ُه ال َ
عال ( َوَل ْو َردوهُ عَل َّ ُ
ِ
نا عتم ِفي َاي ٍء َفرُّدوه ِعَل َّ ِ
ِ ِ
الرس ِ
َح َس ُان َاو ِْويالً)
ول ِع ْن ُك ْنتُ ْم ُ ْؤ ِم ُنو َن ِبا َّ َواْلَة ْو ِم ْاْلل ِر َ ل َ
اك َل ْةار َوأ ْ
ْ ُ ُ
َّللا َو َّ ُ
ََ َ ْ ُ ْ
وقااال اااقم اإلسااالم قااي الاادين أحمااد باان قمقااة – رحمااه هللا – فااي المنهاااا بعااد كااالم ساابق  :وماان

المعلااوم أن الناااس ال يصاالحون عال بااالوالة ا وأاااه لااو ااول ماان هااو دون ه اؤالء ماان الملااو ال لمااة

يعناي يزيااد والحجااا واحوهمااا؛ لفيياو ذليين ذري ا اي عييداههللا مييا يقييا ح ييتوو ييني اييل إاييا جييال
ذر ا لرلي واحدل نب إاا ا ويروه عن علي – رضي هللا عنه – أاه قال  :الباد للنااس مان عماارة

برة كاا

أو فاجرة ا قة له :ه ه البرة قد عرفناها فما بال الماجرة ؟ قاال :ياومن بهاا السابة و قاام بهاا

الحدودا ويجاهد بها العدو ا ويقسم بهاا المايء  .كاره علاي بان مهادي فاي كتااا ال اعاة والمعصاقةا

وقااال فقااه أي اًا  :وأه ا الساانة يقولااون أا اه أي اإلمااام يعاااون عل ا الباار والتقااوه دون اإل،اام والعاادوانا
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وي ا في هاعة هللا دون معصاةتها وال يوارا علقاه بالساقف ا وأحادياح النباي صال هللا علقاه وسالم
عاما دل عل ه ا ا.ها
-

9

وقااال الإااقم عماار باان محمااد باان ساالقم فااي رسااالة كتبهااا :فااإن هللا س ا حااه لمااا ماان عل ا باديااة

المسال مةن مان أها اجاد فاي لاار ها ه األ ماان باإلا ااال علا

علام دياان اإلساالم ورأه الإاق ان ماانهم

قوة في لك وحرصاً عل الوةرا وأيس أن ياردهم علا حاالهم األولا التاي ااتقلاوا منهاا ألا فاي فات

أب اواا الإاار وحساانها لهاام ونينهييا ف ي لالييب القييول والصييبثي ف ي الييد

 ،ووو ايي وذييب نهييا فهييو

المتمسن ثملي إن ام هللا ،وا ك ها فقد ك ر الي إن ام هللا – ،ام قاال – ومان كةاد الإاق ان – أي اًا –
ال ي صدهم عن علم العلم وهل ه :اكها علماا المسلمر ثالمداهني و وا الظ نهيهللا وعيد ا ذيب

عنههللا ا وه ا سب

لحرمان العلم الناافع ا فاإن العلمااء هام ور،اة األابقااء ا ومان هاد فاي األلا عانهم

فقد هد في مة ار سةد المرسلةن ا والعلماء هم األمناء عل ديان هللا ا فواجا

علا كا مكلا

ألا

والااال م لع اوام المساالمةن س اؤال العلماااء وأ اااعهم قااال عااال (

الاادين عاان أهلااه ا فااإن الماارض الواج ا
َه َ ال ِّ ْ ِر ِع ْن ُك ْنتُ ْم ال َ ْعَل ُمو َن ) وقال النبي صال هللا علقاه وسالم  :فإاماا ااماء العاي الساؤال
اسوَلوا أ ْ
َف ْ
أي سؤال العلماء ا وقال يحم ه ا العلم من ك لل عدوله ينمون عنه حرياف ال االةن وااتحاال
الم لااةن و ووي ا الجاااهلةن وأمااا ماان را ا

عاان س اؤال العلماااء أو قااال :حعتنييا الفتييا اليبن ي وو

اعموعي التوحرد وو يب الييالهللا اليب ني وهيو ال ييي د اقصيو ل نيبلن  ،فيلو هيبا جهي و يب ا
فإن أع م الكالم كتاا هللا فلو قال عاسان ما اقبا عال القارن و علاق ب ااهر لما لام يمهام معنااه وأولاه
عل ا اةاار وويلااه فقااد ضاااه أه ا البااد الموااالمةن للساانة ا فااإ ا كااان ه ا ا حااال ماان ا تم ا ب اااهر

القرن عماا بةنتاه السانة فكقاف بمان علاق بولمااظ الكتا

وهاو ال يعارخ معناهاا – ،ام قاال – ع ا عارخ

هيبا كبير وو اليب يسيتين ثمعموعيي التوحريد وو يقليد اي يق وهيا عل يه وهيو ال ييي د ايناهيا ليد
ولل ف جه و ب ن يعب عل ه ا ذب اي علمياا المسيلمر  .واي ريد الشي طاو  -وياي ا –
ي وه ي العاهل ييي الييب ال ي وو السييمل
إ يياال الظ ي نييول ا ا ي وعييد الطاعييي لييه وهييو ا ي
والطاعي نا ًٌا ب ك منهم يستبد برأيه وهواه ا وقد

اهرت األدلة من الكتاا والسانة علا وجاوا
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السامع وال اعاة لااولي األمار فااي العسار والقسار والمنإا والمكارها حتي لييا " ا يمل ووعييل و و وذييب
االين و ي

ظهي ر " فتحارم معصاقة ولاي األمار ا واالعتاراض علقاه فاي واليتاه وفي اياالتيه وفي

ايالدكه واياهدكه واصالسته الفيار ا فإن النباي صال هللا علقاه وسالم حاارا وساالم وصاال قريإاًا
صل الحديبقة ا وهادن الةهود وعاملهم عل لةبر وصال اصاره اجارانا وكا لك الولمااء ال اراادون
من بعده ا وال يجو االعتراض عل ولي األمر في ايء من لك ألاه اايا

المسالمةن والنااظر فاي

مصاالحهم ا وال يعون االفت اع عل ه ثياليوو وغري ل وعقيد البايي والمياهيدل إال ثلذنيه ا فإااه ال ديان
عال بجماعاة وال جماعاة عال بإماماة وال عمامااة عال بسامع وهاعاة ا فاإن الوااروا عان هاعاة ولاي األماار

من أع م أس اا المساد في البالد وال اد ا.ها

10

 -وفي رسالة كتبها مجموعة من العلماء من سعد بن حمد بن عتةق وسلقمان بان ساحمان وصاال

ب اان عب اادالعزيز وعب اادالعزيز ب اان عب ااد الل ق ااف وعم اار ب اان عب اادالل قف وعب اادالرحمن ب اان عب اادالل قف

ومحماد باان عباراإقم علا … – سالمهم هللا ماان األهاواء وألاازمهم كلماة التقااوه ماةن -ا وبعااد ا فوااارفنا
علا كتااابكم ال ا ي أرساالتم عل ا اإلمااام عباادالعزيز – ساالمه هللا عااال  -كاار م فااي ل اره أاااا ال اجتمااع
وإيا عن لالم

اةئًا مما كراا عال كما يجتمع الماء والنار ا وهبل لمي ذا مي ونليي وذ ميي  ،كيد

عل ونفهللا و م كهللا ا ا وعواتهللا عل ال)ي و علي ولي واي المسيلمر  ،والت)لي

عي

الهدى  ،و لور اسلن وه الي وال ى ا واحن اب أر عل هللا من لك وممن فعلاه أو ساب

أعان علقه ا ألاا ما رأينا من اإلمام عبدالعزيز ما يوجا

يبر وهي
فقاه أو

لاروجكم علقاه وااز الةاد مان هاعتاه ا وإ ا

صادر مناه اايء ماان المحرماات التاي ال سااواها الإاريعة فسسيب عالييب السيو الييدعاا ليه ثالهدايييي
وبييب النص ي سي عليي الوجييه المشيي وع ا وأمااا الوااروا واااز الةااد ماان هاعتااه فه ا ا ال يجااو ا وأاااتم
زعمااون أاكاام علا هريقااة مإااايوكم وأاكاام مااا وااالمواهم فااي ااايء يرواااه لكاام ا وال ااادري ماان ه اؤالء

المإ ااايم أه اام مإ ااايم المس االمةن أم اة اارهم؟ مم اان س االك اة اار س اابةلهم ا ويري ااد ف اات ب اااا الم ااتن علا ا

اإلسااالم والمساالمةن ا أياان الو ا الا ي قااد ااارفتمواا علقااه؟ أياان الساؤال ال ا ي سااولتمواا عنااه وأفتةنااا م

فقه؟ أين األمر ال ي ااور مواا علقه؟ حت الو ال ي دعون أاكم نصاحون اإلماام عبادالعزيز عان
 10املرجع السابق (ط ، )313 /7( 2ط. ) )166/9( 5
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أمااور يمعلهااا أاااتم مإااايم أامسااكم حللااون و حرمااون عل ا أامسااكم ا وال رفعااون لنااا لب ا ًار فااي ااايء ا

ودعوا م أاكم عل هريقة المإايم يك به ما صدر منكم ا وقد علمتم حنققة ما عنداا وماا اعتقاده مان
حاةن مااا حااد

مانكم الوااوض وكثاارت ماانكم الو اوط والم ارسااالت ل مااام ا وعرفناا م بمااا عناادااا ومااا

اعتقااده وااادين هللا بااه ا وهااو وجااوا الس امع وال اعااة لماان واله هللا أماار المساالمةن ا ومجاا ااة الو،ااوا
علقااه ا ومح ااة اجتمااا المساالمةن علقااه ا وال ا ل لماان رأه الوااروا علقااه ومعادا ااه ا ا اع اًا لقااول
الرس ااول ص اال هللا علق ااه وس االم اعب اادوا ربك اام وص االوا لمس ااكم وص ااوموا ا ااهركم وأدوا ك اااة أما اوالكم
وأهقعوا ا أمركم دللوا جنة ربكم والا ي ااره لكام التوباة علا هللا سا حااه واالسات مار وعادم التماادي

واالسترسا ااال ما ااع دواعا ااي الجه ا ا وال ا ااي وال ا ااالل ا وأن لتزم ا اوا ما ااا أوج ا ااه هللا علا ااقكم ما اان النقا ااام
بالواج ااات واجتن اااا المحرم ااات ومال م ااة هاع ااة م اان واله هللا أم ااركم ا واا ااروا و مك ااروا ف ااي أحا اوالكم

سااابقاً والحق اًا ا واعرفاوا اعمااة ربكاام وااااكروه علةهااا ا فااإاكم كنااتم أوالً فااي جاهلقااة عري ااة وحالااة عاان
الحق بعةدة ا رعساعكم أ ثرهم هوااة ك ارا وعوامكم جماة أارار ا ال عرفون حقاايق ديان اإلساالم
ا وال عملون بالحق عال بما هوه اموسكم مع ماا كاان بةانكم مان سامك الادماء واها

األرحاام و عاادي حاادود هللا واةاار لااك ماان المحرمااات وع اقم المنكارات ا ميهللا هييدا هللا

األماوال وق قعاة
لمي فييي نييه

واليم ي نتوحرييدل  ،و ييلور اسييلن وه ي ام ييب والتوحرييد ،وانتش ي ع نريينفهللا تييب السيين واآلمييار ،
واصنياع علماا ام ب ا ،م أاتم اْلن ااتقل

بكم األحاوال علا

ا ومناب ة أه اإلسالم وممارقة جماعتهم ا فا قوا هللا ااد هللا وا
ِ
َّللاِ عَلق ُكم ِع ْ ُك ْنتُم أَعد َّ
َّ ِ ِ
اء َفوَل َ
َّللا َجمقعًا َوال ََم َّرُقوا َوا ْ ُ ُروا ا ْع َم َ َّ َ ْ ْ
ْ َْ ً
َو ُك ْنتُم َعَل َاَما ُحْم َ ٍرة ِم َن َّ
َّللاُ َل ُك ْام
الن ِار َفو َْاَقا َ ُ ْم ِم ْن َهاا َكا َ لِ َك ُيَب ِّاة ُن َّ
ْ

أاكام حااولون الواروا علا اإلماام
كاروا قولاه عاال ( و ِ
صاموا ِبحبا ِ
َ ْ
اعتَ ُ َ ْ
ِ
َصاَ ْحتُ ْم ِبِن ْع َمِتاه ِع ْل َواااًا
َب ْة َن ُقُلوب ُ
ِك ْم َفو ْ
َياِ ِاه َل َعَّل ُك ْام َ ْهتَ ُادو َن) فماا أاا ه اللةلاة

بال ارحااةا وه ا ا ال ا ي كرااااه لكاام وأا اراا بااه علااقكم ماان الساامع وال اعااة ل مااام وعاادم اااز الة اد ماان

هاعته ا وعدم الإاقا والواالخ و ار أسا اا التمار وااللاتالخ ومجاا اة ساب أها ال اي وال االل

واالعتساخا هو اعتقاداا ال ي احن علقه منقمون وله عل مر الزمان معتقدون ا وباه مستمساكون ا

وعلقااه موالااون ومعااادون ظاااه ًار وباهناًا سا ًار وعالاقااة ا وماان اسا
ال المةن ا وسقجزيه هللا بما يجزي به ال المةن والممترين ا فإن بتم علا ربكام ورجعاتم عماا عان لكام
علةنااا اةاره فهااو علةنااا ماان الكااا بةن
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واستحس اانته اموس ااكم فالحم ااد ل را الع ااالمةن ا والمن ااة ل ف ااي ل ااك عل ااقكم  ،و و ونريييتهللا إال الشيييقا
والينا و يلفتهللا اسيالن وهي اليي واليسيا  ،اعلميوا ونيا نبي و إلي

اينفهللا  ،ونشيهد

وابلفتيه

ا اييي وولمتهييا

وعبييا ل المييءانر عل ي ذطييكفهللا و ييبلفهللا  ،إنف يهللا لييد ذيياليتهللا اييا يياو عل ييه ييل
ِ
ِ
ِ
وعلماا الملي والد  ،ولد لا كيال ( َو َا ْ ُي َشال ِو الَّ ُ و َ ا ْ َث ْيد َاا َكَب َّير َ َل ُ
يه اْل ُه َيدى َوَي َّت ِب ْ
يل َغ ْريَ
ِِ
ِِ
ِ
َّ
ِ ِ
ياا ْع َا ِصيير ا وفي السييد عي النبي صييل
َ يبر اْل ُمي ْيء ِانر َ ُن َوليه َاييا َك َيول َوُن ْصييله َج َهي َّين َهللا َو َ َ

عل ه و لهللا " ا وحدث حدم ا وو وى اسدم ا فيل يه لينيي

والمبلفيي والنيام وجميير " فنساول هللا

أن يوفقنا وإيا م لسالو صاراهه المساتنقم ا وأن يجنبناا جمقعاًا مواقاع ساو ه وع اباه األلاقم ا وصال
11
هللا عل محمد و له وصح ه أجمعةن ا.ها

عاا

لك ما علقه هؤالء الوارجون عل الملك عبدالعزيز بن عبادالرحمن ل ساعود مان الاو فاي

الدين عل جه ا وهعن في العلماء واألمراء وإساءة ال ن بهم ا وفي المقاب بادا لاك جلقاًا ماا علقاه
العلماء الربااةون المتمسكون بما به النجاة من ال الل والعصمة من الماتن ا أال وهاو الكتااا والسانة
الصحقحة عل فهم السال

الصاال ا قارر لاده كا

ي عقا ااصا لنمساه أن النجااة والموارا مان

المتن لزوم ما علقه عامة المسلمةن وإمامهم كما قال رساول هللا صال هللا علقاه وسالم لح يماة لماا قاال

له  :فما ا ومراي يا رسول هللا عن أدركني لك ا قال :لازم جماعاة المسالمةن وإماامهما قاال ح يماة :
فااإن لاام كاان لهاام جماعااة وال عمااام؟ قااال :فاااعتزل لااك الم ار كلهاااا ولااو أن عاال عل ا أص ا اااجرة
حت ا ي ادرك ك المااوت وأا ا

عل ا

لااك متمااق علقااه .فجع ا رسااول هللا صاال هللا علقااه وساالم الناص ا

ألمة النجاة والمورا من المتن التزام ما علقه عمام المسلمةن.
 /4انتقا

اليلماا ندعوى ونههللا عل جه ثيقه الوالل ا وه ه فرية ول كبرها اإللاوان المسالمون

وأ اعهم من الق بةةن والساروريةن ا قاال الإاقم بكار أباو ياد :ومان ها ا سامقة الجماعاات المعاصارة
لمن ينتمي علةهم ألاًا وأاه فاهم وملتزم ا ومن لم ينتم عل الجماعة باسام اْللارينا ومان أحابهم ومان
11
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لم ين م علةهم ينبزواه باسم متعاه

ومتعاون وعادي وهةا ا والعاالم الا ي لام يناتم علاةهم يلقا

بوااه

لقس وا قًا أو اةار وا ٍ باالواقع أو اةار فااهم باالواقعا وإلصاا الاتهم الكا باة بالعلمااء ا والتنمةار مانهم
والن اار علااةهم بعااةن السااو واالستص ا ار وهك ا ا إااةةد جساار ممتااد ماان ال مااز واللمااز لعلماااء األمااةا

والتنقص بهما ب وص الحال عل التكمةر فما دواه مما يساتورجواه مان قااموس من اارهم الحزباي ا
وما ه ا من اهوة التكمةر لده بعل المر الم ايرة ب عةد ا.ها

12

ودحل ابهة رمي العلماء بالجه بالواقع يكون كالتالي :

أ  /حديد معن فقه الواقع :
فه المراد بمقه الواقع ت ع الصح

والمجالت والقنوات واإل اعات المبنقة علا التورصاات وال ناون

والتي ال ُيعلم صدقها من ك بها ؟ ا ألاها ما بةن اق أو حلة ا فالنق ال يؤمن مان الكا ا ألااه ماا
اسا ااق ِبَن ا ا ٍاو َفتَبة َُّن ا اوا أ ِ
با ااةن لبا اار كا ااافر أو فاسا ااق ا وهللا يقا ااول ( ِعن جا اااء ُ م َف ِ
اةبوا َق ْوم ا ااً ِب َج َهاَلا ا ٍاة
ْ
َن ُصا ا ُ
َ َ
ْ َ َ ْ
ِِ
ةن) والتحلةا ال يااؤمن مان الو ااو وأهلااه فقاه موتلمااون كا ماانهم يو ا
صاِ ُحوا َعَلا َماا َف َعْلااتُ ْم َاااادم َ
َفتُ ْ
اْللارا فهاو مبناي علا

وارم وظناون وقاد قاال أباو هريارة :قاال رساول هللا صال هللا علقاه وسالم :

عيا م وال نا فإن ال ن أ ا الحاديح متماق علقاه ا فاإن كاان ها ا الماراد بمقاه الواقاع فعلماعااا عناه

بمعزل ا وأحسن هللا عزاء أهله في أعمارهم وهاقا هم المهادرة فقماا ال ينماع ا وماا أحسان دعااء رساول
هللا صل هللا علقه وسلم اللهم عاي أعو بك من علم ال ينمع .

وإن كان المراد بمقه الواقع أن العلماء ال يمتون في واقعة عال بعد صاورها ع الحكام علا الإايء فار

عاان صااوره ا و لااك يكااون بد ارسااة مااا لااه أ،اار فااي المتااوه وبمإاااورة أه ا التوصااص فنإااهد بااا أن
علماءاا قد قاموا به ا ا فجزاهم هللا عن اإلسالم والمسلمةن لةر الجزاء .

واعتباار لااك بحاارا الولااقج ( ااازو الع ا ار للكوي ا
فصاااروا فااي أماار م اريج ا ك ا ينعااق بمااا يوااال

) ا فقااد أظهاار هللا لة ااة وفإ ا دعاااة فقااه الواقااعا

وي ل ا بااه صاااح ه ا فماانهم ماان أقساام أال

اارا

ساويد القرهااس باه

أمريكا الكافرة الع ار ا ومنهم من أقسم أال معا العا ار ااةئًا ..الام مماا ال أحا
ا فحم ا هللا أع اراض المساالمةن ا ورد كةااد ال ااااةن الحاساادين بمتاااوه علماينااا وعل ا أرسااهم اإلمامااان
 12حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب واجلماعات اإلسالمية ص. 148
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عبااد العزيااز باان بااا ومحمااد باان صااال العثقمااةن – رحمهمااا هللا – التااي لالصااتها االسااتعااة بالكمااار
مقاب اايء مان ح اام الاداقا لارد عادو باا ٍ يرياد عفسااد الاداقا والادين ا وعلا أرساه التوحةاد الا ي هاو
حق هللا عل العبةد.

وحق ااً لمااا هجاام ال اااة ورد هللا كةاادهم أمنااا فااي أوهاانااا ا وإن كنااا لس اراا اااةئاً اةاار قلة ا ماان ح ااام

الااداقا ا لكنااه بمقابا مااا هااو أ ثاار ماان الااداقا ا با وقبا
لك الحمد أبد اْلبدين .

لااك حما الاادين واألرواح األعاراضا فاااللهم

ا  /ج ااد كثةا ا ًار مم اان يله ااج بمق ااه الواق ااع و جهةا ا العلم اااء ب ااه ال يقا ا

عن ااد ها ا ا الح اادا با ا يتع ااده

ويعترض عل العلماء في أحكامهم الإر قة مع كواه جاهالً بالإار أو علا أقا قادير لاقس متمكناًا
مناه ا فماا لاه ال يحتارم التوصاص ويتار العلام ألها العلام ويتمثا قاول القايا  :رحام هللا ام أً
ار عاارخ
قاادر امسااه ؟؟ا أم أن عااوده علا القة ا والقااال فااي األمااور السقاسااقة ماان اةاار ثبا

ج ا أره علا القة ا

والقال في األمور الإر قة .

ووذر ي ا  /وهللا عاااي ألااامق عل ا أه ا فقااه الواقااع ماان ال اان ال ا ي هااو أ ا ا الحااديح قااال رسااول هللا

صل هللا علقه وسلم  :عياا م وال ان فاإن ال ان أ ا ا الحاديح متماق علقاه ا وهاو مان القةا والقاال

ال ي كره لناا كما ألرا الإقوان أن رساول هللا صال هللا علقاه وسالم قاال :وكاره لكام ،ال،ااً قةا وقاال
. ...

وبيد ،فه ه مناظرة علمقة ل قمة أقرا بها األدلةا ووجه الداللةا واالعتراضاتا والرد علةهاا وأص
الساير عل هريقة سلمنا الصال وعلماينا الك ار كابن با وابن عثقمةن والمو ان بالناص ا واْللر
الموال

المتو،ر با ( علوان من ها هللا ) بالمنصوح .

* قال الناص للمنصوح /عاي وهللا أ ار عل حالة ال أرضاها ألحد من علوااي المسلمةن؛ ألاه ا
موالمة ل ما جاء في الكتاا والسنة بدافع الحماسة وال ةرة عل الدينا وإيا أن مهم من كالمي ه ا
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قدحي في صالح اةتك فقد كون اةتك حسنة صادقةا لكن حسن النقة وحدها لقس من ال مه حسن
هللا علقه وسلم بمهم سل

األم ة

األعمال ما لم كن عل ار هللا وفق هدي رسول هللا صل
ِ
ةن ) قال اإلمام ابن قمقة  :وإاما المت ع في ع ،ات
األلقار كما قال عال ( َوَيتَِّ ْع َا ْة َر َسِبة ِ اْل ُم ْؤ ِمن َ
أحكام هللا :كتاا هللا وسنة رسوله صل هللا علقه وسلما وسبة السابقةن أو األولةنا ال يجو ع ،ات
حكم ارعي بدون ه ه األصول الثال،ة ا اصًا واستن اهًا بحال ا.ها
* قال المنصوح /ج از هللا لة ًار عل اصحك وح ك الوةر ل ةر ا وبما أاك بدأت فاعلم أاني –
13

أي ًا – أستنكر علقك أمو ًار لكن أ م ما بدأت بها وفي أ،ناء قرير أورد علقك ما عندي فتم

–

ارح هللا صدوراا للحق . -

* قال الناص  /مةنا أسول هللا أن يرينا الحق حقاًا وير قنا ا اعه وال اه باهالً وير قنا اجتنابه.

ألي الكريم عاي أ ار

عن و ستنقص علماءاا ووال نا .

* قال المنصوح /لح ة أيها الناص

لس

أل ايهما وه ا من عاكار المنكر ال ي ف ل

بالمعروخ والنهي عن المنكر .

أهعن فةهم ل وا هما وإاما أاا ااص
به ه ه األمة  .فه أا

لألمة ببقان

في اك من فري ة األمر

* قال الناص  /معا هللا .كقف أ ون اا ًا في فري ة األمر بالمعروخ والنهي عن المنكرا
والنصوم متوا رة في قريرها واألمر بهاا فإن الإك في ارعةتها كمر ا لكن ال نس أن مجرد

الت ج بالنقام به ه الإعةرة ال يكمي ما لم يكن القايم بها موافقاً في اقامه بها للكتاا والسنة بمهم
سل

األمة فقد احتج

الووارا والمعتزلة بالنقام باألمر بالمعروخ والنهي عن المنكرا لكنهم

صوروه ب ةر صور ه وجعلوه التكمةر بال اوا والوروا عل السل ان الماسق ا فلقس ك من احتج
بالنقام به ه الإعةرة مصة اً في دعواه ا وإاما العبرة بواقع الحال .

* قال المنصوح /عن النصوم الدالة عل األمر بالمعروخ والنهي عن المنكر عامة لم مر بةن
أمةر وال مومور وال عالم وجاه .

 13اقتضاء الصراط املستقيم (. )694-693 /2
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* قال الناص  /كال .عن النصوم عل فهم سلمنا فرق

ألم يق رسول هللا صل هللا علقه وسلم

الدين النصقحة قالوا :لمن .قال ل ولكتابه ولرسوله وأليمة المسلمةن وعامتهم وأيمة المسلمةن هم
العلماء واألمراء فلما أفردهم بال كر دل عل أن اصحهم م اير ل ةرهم من عامة الناس .

* قال المنصوح  /أعكد أاي هال

للحقا وأاي لس

صاح

هوه مت ما بةن لي الحق بدلةله.

* قال الناص  /وأاا مثلك ولوال ه ا ما اجتمعنا ا وفتحنا باا الحوار .

* قال المنصوح /عن استداللك بحديح الدين النصقحة استدالل وجقها لكن ااية ما فقه بقان أن
اصحهم م اير لنص اةرهما ولم يبةن ه ا الدلة كقف اصحهم؟ فه لديك ما يدل عل كقفقة

اصحهم؟.

* قال الناص  /اعم .لكن حت يكون الكالم مر ًا أبدأ بمناقإة َق ْد ِح ُكم في الوالة ،م العلماءا والترت
أن أبدأ المناقإة بالوالة قب العلماء ؛ ألن كثة ًار من قدحكم في العلماء سب ه ظنكم مداهنتهم للوالة .
* قال المنصوح /ابدأ مستعةنًا با .

* قال الناص  /قب أن أبدأ أمهد ما أريد هرحه بسؤال أوجهه علقك :ه وال نا –عند – كمار أم

مسلمون؟

* قال المنصوح /ال .مسلمون لكن عندهم أل اء ولقسوا كاملةن .

* قال الناص  /اعم .اسول هللا أن يهدينا وإياهم للوةرا لكن ال يزالون مسلمةن؛ ألن من معتقد أه

السنة أاهم ال يكمرون بال ا

* قال المنصوح /اعم .صدق

.

وقد قل

لك عاي ال أ مرهم .

* قال الناص  /علمنا ديننا ك لةر فقه النجاة والمالحا ومما علمنا ديننا الموق

الصحق ال ي

يكون به لةر الداقا والدين من الحكام المسا ا وكان سلمنا أفهم الناس وأادهم اقاماً بها فالوةر ك
الوةر في ا ا من سل .

يتلوص منهج الكتاا والسنة عل فهم السل

جاه الوالة فقما يلي:
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-1اعتقا الب يي لههللا ف

وعنالنا كما روه اإلمام مسلم عن ابن عمر أاه قال :قال رسول هللا

صل هللا علقه وسلم  :من مات لقس في عنقه بقعة مات مةتة جاهلقة واحوه في الصحقحةن عن
ابن

اس .

* قال المنصوح /ألي الناص لي بعل االعتراضات والمدالالت .
* قال الناص  /دعني أ م أوالً ،م أسمع ك ما لديك .
* قال المنصوح /م

أ م واع راي عل المقاهعة .

* قال الناص  /وأعود ال كمال منهج أه السنة جاه الوالة.
 -2عد ال) و عل الوالل و و فسقوا وجاروا :ألرا مسلم عن ابن عمر أاه قال :قال رسول هللا
صل هللا علقه وسلم :من للع يداً من هاعة لقي هللا يوم النقامة ال حجة له  .قال ابن كثةر في
البداية والنهاية :ولما لرا أه المدينة عن هاعته – أي :يزيد – وولوا علةهم ابن م قع وابن

حن لةا لم ي كروا عنه – وهم أاد الناس عداوة له – عال ما كروه عنه من ارا الومرا وإ قااه
بعل القا ورات… ب قد كان فاسقًاا والماسق ال يجو للعها ألج ما يثور بسب

لك من المتنة

ووقو الهرا – كما وقع في من الحرة  . -وقد كان عبدهللا بن عمر بن الو اا وجماعات أه
بة النبوة ممن لم ينقل العهدا وال بايع أحدًا بعد بقعته لةزيدا كما قال اإلمام أحمد :حد،نا
عسماعة ابن علقة :حد،ني صور بن جويرية عن اافع قال :لما للع الناس يزيد بن معاوية جمع
ابن عمر بنقه وأهله ،م إهد ،م قال :أما بعد فإانا بايعنا ه ا الرج عل بقع هللا ورسولها وإاي
سمع

رسول هللا صل

هللا علقه وسلم يقول :عن ال ادر ينص

له لواء يوم النقامة يقال :ه ا

ال عل بقع هللا
ادرة فالن  .وإن من أع م ال در – عال أن يكون اإلا ار با  -أن ي ايع رج رج ً

وبقع رسولها ،م ينكح بقعتها فال يولعن أحد منكم يزيدا وال يسرفن أحد منكم في ه ا األمرا فقكون
الفقص بةني وبةنه  .وقد رواه مسلم والترم ي من حديح صور بن جويرية وقال الترم ي :حسن

صحق ا.ها

والنصوم في حريم الوروا متوا رة من الكتاا والسنة وإجما
موتص ًار :

علماء األمةا وإلقك هرفًا منها
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َهقعوا َّ ِ
ِ
ول َوأُوِلي ْاأل َْم ِر
قعوا َّ
الرُس َ
َّللا َوأَه ُ
أ  /ك اص يدل عل السمع وال اعة لوالة األمر كقوله ( أ ُ َ
ِم ْن ُك ْم ) يدل عل حرمة الوروا ا ومن لك ما روه مسلم عن ح يمة أن رسول هللا صل هللا علقه
وسلم قال :اسمع وأهع لألمةر وإن ضرا ظهر وأل مالك فاسمع وأهع وما روه مسلم – أي ًا

– عن ابن عمر أن رسول هللا صل
النقامة ال حجة له

هللا علقه وسلم قال :من للع يداً من هاعة لقي هللا يوم

وألرا اْلجري بإسناد صحق

عن سويد بن املة قال :قال لي عمر بن

الو اا لعلك أن ول بعدي فوهع اإلمام وإن كان عبدًا ح إقًاا وإن ضربك فاصبرا وإن
حرمك فاصبرا وإن دعا عل أمر منقصة في داقا فق  :سمعًا وهاعة دمي دون ديني  14وفي

رواية ألره

وإن ظلمك فاصبر

فه ا عمام ظالم يول األموال وي را ويدعو لما فقه منقصة

في الصحقحةن

الدينا ومع لك أمراا بالصبر والسمع وال اعة له في اةر ما حرم هللا  .كما ،ب

عن ابن عمر أن رسول هللا صل هللا علقه وسلم قال :عل المرء المسلم السمع وال اعة فقما أح
وكره عال أن يؤمر بمعصقة هللا فال سمع وال هاعة .
ا  /عن عوخ بن مالك قال :قال رسول هللا صل هللا علقه وسلم  :أال من ولي علقه وال فره

عن يدًا من هاعة رواه مسلم.
يو ي اةئًا من معصقة هللا فلقكره ما يو ي من معصقة هللاا وال ينز ّ
وه ا اص صري في حريم الوروا عل الحا م الماسق ألاه أمراا بكره المعصقة وعدم از الةد من
هاعة هللا .

ا /وألرا اإلمام مسلم في صحقحه أن سلمة بن يزيد الجعمي سول رسول هللا صل

وسلم فقال :يا ابي هللا أرأي

عن قام

هللا علقه

علةنا أمراء يسولواا حقهم ويمنعواا حقنا فما ا ومراا؟

فوعرض عنه ،م سولها فوعرض عن ه ،م سولها فج به األاعح بن اقس فقال رسول هللا صل

هللا

علقه وسلم  :اسمعوا وأهقعواا فإاما علةهم ما حملوا وعلقكم ماحملتم وه ا اص صري في السمع

وال اعة للحا م ال ي يمنع حقو الناس المالقة واةرها من أمور الداقاا وصري – أي اً – في
عدم الوروا علقه ألن علقه ما حم وعلقكم ما حملتم  .وقد ااعقد عجما
الوروا عل

السل ان واستقر م هبهم عل

ه ا ودواكم كت

السل

عل

عدم

عقايد أه السنة فاا روها جدوا

 14انظر شرح اآلجري هلذا األثر يف كتاب الشريعة (.)3810382/1
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التو ةد عل ه ا األمر ا قال ابن قمقة  :وله ا كان المإهور من م ه
الوروا عل األيمة وقتالهم با لسقف وإن كان فةهم ظلما كما دل

عل

أه السنة أاهم ال يرون
لك األحاديح المستفق ة

عن النبي صل هللا علقه وسلم – ،م قال – ولعله ال يكاد يعرخ هايمة لرج
وكان في لروجها من المساد ما هو أع م من المساد ال ي أ الته ا.ها
ان يره السقف

15

عل

ي سل ان عال

قال ابن حجر :وقولهم

يعني كان يره الوروا بالسقف عل أيمة الجورا وه ا م ه

لكن استقر األمر عل

ر

لك لما رأوه قد أف

عل

أاد منه في وق

األاعح واةرهما ا ع ة لمن دبر ا.ها 16ا وقد حك النووي اإلجما عل

للسل

قديما

الحرةا ووقعة ابن

حرمة الوروا عل

الحا م الماسق .
 -3وو وا العها اناط نوالل ا ا ال ثير ههللا ا فال يإر الجهاد عال بإ اهما ويدل ل لك ما يلي:

أ – ما روه ال واري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول هللا  قال :عاما اإلمام جنة يقا

من ورايه

ويتق بها فإن أمر بتقوه هللا عز وج وعدل كان له ب لك أجرا وإن يومر ب ةره كان علقه منه
فه ا لبر بمعن

األمر وهو اص في المسولة قال النووي:

اإلمام جنة أي كالستر؛ ألاه يمنع

العدو من أ ه المسلمةنا ويمنع الناس بع هم من بعلا ويحمي بق ة اإلسالما ويتنقه الناسا

ويوافون س و ها ومعن يقا
وال لم ا.ها

17

من ورايه :أي يقا

معه الكمار وال اة والووارا وساير أه المساد

وقال ابن حجر :ألاه يمنع العدو من أ ه المسلمةنا ويك

والمراد باإلمام ك قايم بومور الناس ا.ها. 18

أ ه بع هم عن بعلا

ا -ما روه الإقوان أن ح يمة بن القمان – رضي هللا عنه – قال :قل  :يا رسول هللا فما ره عن
أدركني لك؟ قال :لزم جماعة المسلمةن وإمامهم فقل  :فإن لم كن لهم جماعة وال عمام ا قال:

فاعتزل لك المر كلهاا ولو أن عل عل أص اجرة حت يو قك الموت وأا
 15منهاج السنة (. )391/3
 16ترمجة احلسن بن صاحل بن حي .
 17شرح مسلم (. )230 /12
 18فتح الباري (. )136 /6
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الداللة /أاه مومور بالتزام جماعة المسلمةن وإمامهم وأال يمارقهم .فإن قة  :ال ي ي ه
عل الجهاد هو ينتق من جماعة مسلمةن وإمامهم عل

– اْلن –

جماعة مسلمةن لرين وإمامهما فهو ع ًا

مال م لجماعة المسلمةن وإمامهم .قة  :ه ا ال ي جو وهو عةن ال در ال ي اه

عنه رسول هللا

صل هللا علقه وسلم فقما رواه الإقوان عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صل هللا علقه وسلم
قال  :عن ال ادر ينص

له لواء يوم النقامةا يقال :ه ا ادرة فالن وقد استدل به ابن عمر عل

حرمة للع البقعة من يزيد عل ابن م قع وابن حن لة – كما مر امًا  . -ومن األدلة – أي ًا –
عل حرمة مث ه ا ما لرجه مسلم عن ابن عمر أن رسول هللا صل هللا علقه وسلم قال :من

للع يدًا من هاعة لقي هللا يوم النقامة ال حجة له .
جا ) ك دلة يدل عل وجوا السمع وال اعة لوالة األمر في اةر ما حرم هللا يدل عل أن الجهاد
ال يجو للمعةن عال بإ ن ولي أمره ألاه ال يو ن بالجهاد.
عال به فهو واج  .فه ه القاعدة دلة عل

د ) ما لم يتم الواج

علةق أمر الجهاد بولي األمر وإال

لصار األمر فوض ا ولتنا الناس فقما بةنهم ا ب لع بع هم يقت بع ًاا فه ا ال يره الجهاد
مناس ًاا واْللر يقا له لتصوره أاه ينكر ارعةتها و لرون يقا لون هايمة مسلمة ابتداء ل نهم كمرهم

وهك ا ...

 -4جمل النام علرههللا و ن ان اسا نههللا وعد
يتثب

منها ويدل عل ه ا ما يلي:

بههللا ثما فرههللا فابا عما ل س فرههللا ومما لم

أ – ك دلة دال عل السمع وال اعة لهم ألاهم يومرون بجمع الناس علةهم وعدم سبهم.
ا -ك دلة دال عل حرمة الوروا ؛ ألن سبهم يؤدي عل الوروا علةهم فإن ك لروا فعلي
مسبو بوروا قولي.

جا -ألرا الترم ي عن ياد بن كسة
وهو يو
بكرة :اسك

العدوي قال :كن

وعلقه ،قاا رقا  -فقال أبو بالل :اا روا عل
سمع

مع أبي بكرة ح

منبر ابن عامر –

أمةراا يل س ،قاا المسا ا فقال أبو

رسول هللا صل هللا علقه وسلم يقول :من أهان السل ان في األرض أهااه هللا

ا.ها حسنه اإلمام األل ااي .وقال صال بن عبدالعزيز العثقمةن  :فإ ا كان الكالم في الملك ب ة ة أو
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مراعاة ما

اصحه جه ًار والتإهةر به من عهااته التي وعد هللا فاعلها بإهااتها فال اك أاه يج
كرااه لمن است ا اصقحتهم من العلماء ال ين ي إواهم ويوال واهما وينتمعون بنصقحتهم دون
اةرهم – عل أن قال – فإن موالمة السل ان فقما لقس من ضروريات الدين علنًاا وإاكار لك علقه

في المحاف والمساجد والصح
تر بمن يمع

لكا وإن كان عن حسن اقةا فإاه لالخ ما علقه السل

وهللا يتول هدا ا.ها

و ل ن ثي

ومواضع الوع واةر لكا لقس من باا النصقحة في ايءا فال

19

لماع السل

واليلماا عل اا نس ثصد ل ح

ألرا ابن أبي اة ة واةره عن سعةد بن جبةر قال :قل
ابن

اس :عن لإة

األ،ر الثاب
و،ب

عن ابن

أن يقتلك فالا فإن كن

البن

اس :مر عمامي بالمعروخ ؟ قال

فاعالً ففقما بةنك وبةنه ا وال

ت

عمامك وه ا

اس صري في عدم اة ة الوالة وكقفقة اصحهم .

عن حكقم بن حزام  -فقما ألرا ابن أبي اة ة واةره – أاه قال :ال أعةن عل دم للقمة أبدًا

بعد عثمان فققال له  :يا أبا معبد أو أعن
دمه .

عل دمه ؟ فققول  :عاي أعد كر مساويه عوااً عل

وألرا ابن عبدالبر في التمهةد عن أبي عسحا السبقعي أاه قال :ما س

لةره.
و،ب

الصال المقتده بهم

فقما ألرا ا بن اجويه عن أبي مجلز أاه قال :س

ولكن حالقة الدين.

وألرا ابن عسا ر عن ابن الم ار أاه قال :من استو

باألمراء هب

داقاها ومن استو

باإللوان هب

قوم أمةرهم عال حرموا

اإلمام الحالقةا ال أقول :حالقة الإعر
بالعلماء هب

لر ه ا ومن استو

مروء ه .

 19مقاصد اإلسالم ص. 393
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قال ابن جماعة عادًا حقو والة األ مر :رد القلوا النافرة عنه علقها وجمع مح ة الناس علقه؛ لما
في لك من مصال األمةا واات ام أمور الملة .وال ا عنه بالقول والمع ا وبالمال والنمس واأله

في ال اهر وال اهنا والسر والعالاقة ا.ها

20

 -5النص لههللا والتياوو ايههللا عل ال)ر :
عن اصقحة الناس عامة دين يح ه هللا فكقف بويمة المسلمةن كما جاء لك في حديح
النصقحة

الدين

ا لكن اصقحة الوالة م ايرة لنصقحة اةرهم للمنزلة التي جعلها هللا لهما وقد قدم -
اس لسعةد بن جبةر :فإن كن

قري ًا – قول ابن

ال ففقما بةنك وبةنه وال ت
فاع ً

عمامك

وإلقك كالمًا ممةدًا ل مجموعة من أيمة الدعوة منهم الإقم محمد بن عبراإقم وسعد العتةق – رحمهم
هللا رحمة واسعة – قالوا :وأما ما قد يقع من والة األمور من المعاصي والموالمات التي ال وج
الكمرا والوروا من اإلسالما فالواج

علقه السل

فةها :مناصحتهم عل الوجه الإرعي برفقا وا ا ما كان

الصال من عدم التإنقع علةهم في المجالس ومجامع الناسا واعتقاد أن لك من

عاكار المنكر الواج

عاكاره عل ال ادا وه ا ال فاحشا وجه ظاهرا ال يعلم صاح ه ما يتر

علقه من المماسد الع ام في الدين والداقاا كما يعرخ لك من اور هللا قل ها وعرخ هريقة السل

الصال وأيمة الدين ا.ها

21

وقال اإلمام عبدالعزيز بن عبدهللا بن با – كالماً اافعًا  -لوص فقه منهج الكتاا والسنة وسل

األمة في اصقحة السل انا قال – رحمه هللا – لقس من منهج السل

التإهةر بعةوا الوالة و كر

لك عل المنابر؛ ألن لك يم ي عل الموض ا وعدم السمع وال اعة في المعروخا ويم ي عل

الووض ال ي ي ر وال ينمع .ولكن ال ريقة المت عة عند السل  :النصقحة فقما بةنهم وبةن السل ان

والكتابة علقها أو اال صال بالعلماء ال ين يتصلون به حت يوجه عل الوةر .وإاكار المنكر يكون

من دون كر الماع ا فةنكر الزا ا وينكر الومر وينكر الربا من دون كر من فعلها ويكمي عاكار
المعاصي والتح ير منها من اةر كر أن فالاًا يمعلهاا ال حا م وال اةر حا م .ولما وقع
 20حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم ص . 64
 21الدرر السنية ط. )119/9( 5
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في عهد عثمان قال بعل الناس ألسامة بن يد – رضي هللا عنه – أال نكر عل عثمان؟ قال:
أأاكر علقه عند الناس؟ لكن أاكر علقه بةني وبةنها وال أفت باا ار عل الناس .ولما فتحوا الإر

في من عثمان – رضي هللا عنه -ا وأاكروا عل عثمان جهرة م
يزال الناس في ،اره عل الةوما حت حصل

المتنة والقتال والمساد ال ي ال

المتنة بةن علي ومعاويةا وقت عثمان وعلي بوس اا

لكا وقت جم كثةر من الصحابة واةرهم بوس اا اإلاكار العلني و كر العةوا علناًا حت أب ل
قتلوه .اسول هللا العافقة ا.ها

الناس ولي أمرهما وحت
ّ
العثقمةن – رحمه هللا  : -فا هللا في فهم منهج السل

الصال في التعام مع السل انا وأن ال

ال إل،ارة الناسا وإل
يتو من أل اء السل ان سبة ً

نمةر القلوا عن والة األمورا فه ا عةن

22

وقال الإقم العالمة محمد بن صال

الممسدةا وأحد األسس التي حص بها المتنة بةن الناس .كما أن م ء القلوا عل

يحد

الإر والمتنة والموض  .وك ا م ء القلوا عل

العلماء يحد

والة األمر

التقلة من اون العلماءا

وبالتالي التقلة من الإريعة التي يحملواها .فإ ا حاول أحد أن يقل من هة ة العلماء وهة ة والة
األمر :ضا الإر واألمن .ألن الناس عن كلم العلماء لم يثقوا بكالمهما وإن كلم األمراء مردوا

عل كالمهم فحص الإر والمساد .فالواج
ي

أن ان ر ما ا سلك السل

جاه وي السل انا وأن

اإلاسان امسه وأ ن يعرخ العواق  .ولقعلم أن من يثور عاما يودم أعداء اإلسالما فلقس

العبرة بالثورة وال باالامعالا ب العبرة بالحكمة …ا.ها

23

وقال الإقم محمد بن عبدالوهاا – رحمه هللا  :-والجامع له ا كله :أاه ع ا صدر المنكر من أمةر
ال يقب منه بوفقةا
أو اةره أن ينص برفق لفقة ما يإترخ أحدا فإن وافق وإال استلحق علقه رج ً

فإن لم يمع فقمكن اإلاكار ظاه ًارا عال عن كان عل

وافقا فةرفع األمر علةنا لفقة ا.ها

أمةر واصحه وال وافقا واستلحق علقه وال

24

-6الدعاا لههللا ثال)ر والتوفرو /

 22من فتوى للشيخ مطبوعة يف آخر رسالة " حقوق الراعي والرعية " البن عثيمني ص. 28-277
 23كتاب حقوق الراعي والرعية .
 24الدرر السنية ط. )121/9( 5
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لما كان كر مساويهم من اةبتهم – كما قدم – والوروا علةهم مما ال يح ه هللاا وكان جمع الناس
علةهم وإب ار محاسنهم مما يح ه هللا كان الدعاء لهم بالصالح والتوفةق منهجًا أله السنة؛ ألن في

صالحهم عز اإلسالم والمسلمةن  .وقد بةن علماء السنة أن من معتقدهم ومنهجهم الدعاء

للسل انا فمن أراد النجاة فلقسلك سبةلهم فال هريق موص عل

هللا عال سبةلهما قال أبو عثمان

الصابواي :ويرون الدعاء لهم باإلصالح والتوفةق والصالحا وبس العدل في الر قة وقال اإلمام
البربهاري في ارح السنة :فومراا أن ادعو لهم بالصالحا ولم اؤمر أن ادعو علةهما وإن ظلموا
وجاروا؛ ألن ظلمهم وجورهم عل

أامسهما وصالحه م ألامسهم وللمسلمةن ا.ها وقال أبو بكر

اإلسماعةلي في كتابه اعتقاد أه السنة :ويرون الدعاء لهم بالصالح والع

عل العدل ا.ها وروه

أبو ا قم بإسناد صحق عن الم ة بن قاض أاه قال :لو أن لي دعوة مستجابة ما صةر ها عال

في اإلمام .قة  :وكقف لك يا أبا علي ؟ قال :مت صةر ها في امسي لم جزايا ومت صةر ها
-ا فصالح اإلمام صالح ال اد والبالد … فقب ابن الم ار جبهته

عم
في اإلمام – يعنيّ :
وقال :يا معلم الوةر! من يحسن ه ا اةر ؟ ا.ها وألرا الوالل في كتاا السنة بإسناد صحق

عن اإلمام أحمد أاه قال :وإاي ألدعو له بالتسديد والتوفةق في اللة والنهار والتويةدا وأره لك

واج اً علي ا.ها وقال ال حاوي في عقةد ه  :وال اره الوروا عل أيمتنا ووالة أموراا وإن جارواا وال
ّ
ادعو علةهما وال انز يداً من هاعتهما واره هاعتهم من هاعة هللا عز وج فري ةا ما لم يومروا

بمعصقةا وادعو لهم بالصالح والمعافاة ا.ها

لدي موتص ًار من منهج أه السنة جاه الوالةا واع راي عل اإلهالة.
ألي المنصوح ه ا ما ّ
ال وأاكر عل محاولة التدلة عل ك ما قولا عال أن لدي
* قال المنصوح /قد سمعتك هوي ً

بعل االعتراضاتا وأعكد أاي متجرد للحق مت ما ا
اإئ

لي الدلة ا عته ضاربًا بعواهمي وما

علقه مع بعل أصحابي عرض الحاي  .قولك – ألي – :اعتقاد البقعة في أعناقنا اري ؛

ألن هؤالء الحكام الموجودين أل وا الحكم ال ة وقوة ال التقا اًرا فل ا لقس

ك اروط اإلمامة

متوافرة فةهم ومنها ارط وا رت السنة ب كره وأجمع علقه أه العلما وهو كون اإلمام (ولي األمر)
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قراقًا .وقب

كر باقي اعتراضا ي أح

عن كان لديك جواا أن جة

فه لديك جواا عل ه ا االعتراض؟

ال بوولا
عل ك اعتراض أو ً

* قال الناص  /اعلم – ألي – أن من أل الحكم ال ة استقر الحكم له وصار أمة ًار وحا مًا يسمع
له وي ا ا ويدع له بالوةر من اةر ا ر ألي ارط مادام مسلماًا وعل ه ا أجمع أه العلما
قال الحاف ابن حجر :وقد أجمع المقهاء عل وجوا هاعة السل ان المت ل

والجهاد معها وأن

هاعته لةر من الوروا علقها لما في لك من حقن الدماء و سكةن الدهماء ا.ها

المجدد محمد بن عبد الوهاا –رحمه هللا :-األيمة مجمعون من ك م ه
بلد أو بلدان له حكم اإلمام في جمقع األاقاء ا.ها

25

وقال الإقم

عل أن من ل

عل

26

وقال الإقم عبدالل قف بن عبدالرحمن بن

المعروخ يرون امو أحكامها وصحة عمامتها ال يوتل

في لك ا،نانا ويرون المنع من الوروا

حسن ل الإقم – رحم هللا الجمقع  :-وأه العلم … متمقون عل

هاعة من

ل

علةهم في

علةهم بالسقف و مريق األمة ا وإن كان األيمة فسقة ما لم يروا كم ًار بواحاً .واصوصهم في لك
موجودة عن األيمة األربعة واةرهم وأمثالهم وا رايهم ا.ها 27و،ب في ال واري عن عبدهللا بن دينار
قال :اهدت ابن عمر حةح اجتمع الناس عل

عبدالملك قال :كت  :عاي أقر بالسمع وال اعة

لعبدهللا عبدالملك أمةر المؤمنةن عل سنة هللا وسنة رسوله ما است ع ا وإن بني قد أقروا بمث
ّ
لك ا.ها ومن كلمات اإلمام أحمد – رحمه هللا  :-ومن ال علةهم بالسقف حت صار للقمة
وسمي أمةر المؤمنةن فال يح ألحد يؤمن با والةوم اْللر أن يبة

ا.ها

28

* قال المنصوح  /أحسن

ووجد ه حا ماً علةها.

وال يراه عمامًا ب ًار كان أو فاج ًار

– ج از هللا لة ًار – لكنني لم أبايعه اوصقًاا وإاما ولدت في أرض

 25فتح الباري (. )7 /13
 26الدرر السنية يف األجوبة النجدية (. )239/7
 27جمموعة الرسائل واملسائل النجدية (. )168/3
 28األحكام السلطانية أليب يعلى ص . 23
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* قال الناص  /م ايعة ك رج اوصقًا ل مام بالحكم لقس ارهًا وإاما الواج

اعتقاد أن لهم

بقعة في أعناقنا حت ال اموت مةتة جاهلقة فنسمع وا قع لهما ومن المعلوم أن عامة الناس ع

أله الح والعقد منهم ا فإ ا بايع أه الح والعقد دل عامة الناس عًا .

* قال المنصوح  /كرت حرمة الوروا عل السل ان الجاير ا وأوردت أدلة صريحة صحقحة عل

حرمة ه ا المع ا و كرت أن اإلجما ااعقد عل

حرمة الوروا ومع عقراري بون األدلة صريحة

وكافقة لك متجرد عال أن ه ا اإلجما فقه ا را فقد قرأت في كتاا اإلمامة الع م للدمقجي م

 : 539ما اصه :ب قد صرح ( أي اإلمام أحمد ) بالولع للمبتد عند االست اعة ف كر ابن أبي
يعل في ي كتابه – ه قات الحنابلة – كتابًا كر فقه بالسند المتص اعتقاد اإلمام أحمد قال فقه:
وكان يقول :من دعا منهم عل بدعة فال جةبوه وال كرامةا وإن قدر م عل للعه فافعلوا ا.ها فه ا
صري منه رحمه هللا بون صاح

البدعة عن قدر عل للعه فللمسلمةن لك.

* قال الناص  /عن ه ه المساي الع ام ال يعول في قريرها عل ك من كت

ما لم يكن معروفًا

بالسنة وا ا علماء السنةا وه ه المساي – ول الحمد – م سوهة موضحة في أ ثر كت

عن لم يكن كلها واال ًا ع ا درسها الدارس من كت

المعتقد

من لم يعرفوا بعلم وال سنة وقع في أل اء

وااحرافا ت قد هلكه و ردي بدينه وامسه فقما ال يحمد  .وقب مناقإتي لما اقلته من كتاا اإلمامة
الع م

أضرا مثالً بكتاا ل مؤلمه في قرير ه ه المساي وهو كتاا (هاعة أولي األمر )

لعبدهللا ال ريقي ا فقد قرر في الكتاا عل ص ر حجمه باليا منها :

 /1أاه هون من السمع وال اعة في األمور الم احة وفر بةن أمره بالم اح واهقه عنها وأاه عاما
يسمع له فقما أمر به ال ما اه عنه عل

مصة أورده من بنقات عقله لم يبنه عل أ،ارٍة من علم

فقال – عما هللا عنه  :-وال ي ي هر لي :التمصة هنا و لك بالتمريق بةن األمر الم اح والنهي
عنه .فإ ا أمر با لم اح مث كثةر من التن قمات اإلدارية ومث
واحو لك فه ا يج

امتثاله – ،م قال – أما ع ا اه

بعل الثمار وركوا بعل المركوبات والسكن

علم العلوم الداةوية و و ق المدن

عن أمر م اح :مث أ

في أما ن معةنة  .ومث  :السد

اللحوم و راعة
ف

واور

الس ا ي وو التعمياع – ،م قال – فه ا مح ا ر بحةح يمر بةن النهي المردي والنهي الجماعي
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– ،م قال – وإن كان جما قًا – أي مقصودًا به جملة الناس – و لك بون يصدر فقه عمقمات
عامة وقوااةن من مةا فه ا ال ي ا فقها ألاه يعتبر بمثابة التإريع الموال

من حريم الحال ل ومنعه .لك عن ال اعة في المعروخ ا.ها والرد عل

لإر هللا لما في لك

مث ه ا الكالم ي ولا

لكني أ تمي باإلاارة عل أمرين:
األول  /أن ه ا التقرير يوال

النصوم التي سبق عيرادها من أن السمع وال اعة في ك ايء

عال ما حرم هللا ا وهاعتهم في ر الم اح لقس مما حرمه هللا .

الثااي  /قوله :عن النهي ع ا كان جما قًا من مًا فهو من التإريع الموال

لإر هللا اري ا موال

للنصوم الإر قة اْلمرة بالسمع وال اعةا ،م عن الحكم والتإريع ال ي اه هللا عنه أن تر حكم

هللا عل حكم اةره ال أن اجع حكمًا عامًا ال يوال
يحرم الوقوخ عند اإلاارات المرورية ع ا كاا

حكم هللا ا ،م ال أدري ه استمةد من ه ا أاه

حمراء؛ ألن ه ا اهي عام عن أمر م اح ومثله ال

سمع وال هاعة فقه .
 /2قرر في اإلاكار عل السل ان والنص له أاه ك ةره ال مزية لها وقد سبق رد ه ا بما ال مزيد
علقه .

 /3هون من السمع وال اعة ل مام اةر العادل ويورد الوالخ في المسولة ولو كاا
الزموإري. 29

وفي الكتاا أمور ألره أ ركها هل اً لاللتصار ا وحت ال ا ه

من المعتزلة

بعةداً عما احن فقه .

* قال المنصوح  /لع ه ه المالح ات بلح مؤلمها ويتراجع عنها في كتابه امسه أو اةره حت ال

يتإبح بها ضعماء النموس ممن لديهم لل في ه ا ال اا وما أ ثرهم – هدااا هللا وإياهم لما يح ه

ويرضاه  -ا ولنعد عل

ما أورد ه علقك من كتاا اإلمامة الع م

فإاي متإوخ مناقإة كالمه

ل ني أن للقًا و،روا به .

* قال الناص  /في كالم الدمقجي  -أصلحه هللا – عدة أل اء :

 29كما يف ص( . )44-42 ،25
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األول /أاه ع از اق ه ا الكالم عل أب ي يعل ا والواقع أاه لقس من كالمه وإاما مما أضافه المحقق
ملحقًا بالكتاا .
الثااي /اس

القول ل مام أحمدا والواقع أن القاي أبو الم

عبدالواحد بن عبدالعزيز التمقمي في

حديثه عن اعتقاد اإلمام أحمد .
التمقمي واإلمام أحمد

الثالح /أاه عم أاها بالسند المتص ا والواقع أن السند منق ع بةن أبي الم

فإن بةنهما ما يزيد عل ماية ولمسةن عامًا .

التمقمي عن اإلمام أحمد ال يعتمد علقه ألاه من أع م المايلةن عل

الرابع /أن اق أبي الم

األااعرة كما بةنه ابن قمقة . 30

وقد استمدت ه ا النقد عل كتاا اإلمامة الع م من مقال هرحه األ الماض  /لالد ال مةري

في ا كة سحاا السلفقة (  ) www.sahab.netفجزاه هللا لة اًر .

* قال المنصوح  /قد كرت أاه يإترط في الجهاد ع ن ولي األمرا لكن أما ره أن الجهاد ع ا كان
فرض عةن فال يلتم

عل ولي األمر .

مناط ارعًا بولي

* قال الناص  /كال .ألن الجهاد سواء كان فرض عةن أو كماية فهو واج

األمر ال اةره ا فإن قصر في النقام به فعلقها وال ايء في متنا .
* قال المنصوح  /فه

؟.

قول – ع اً – بون ال ين هبوا عل الجهاد بدون ع ن والة أمرهم لقسوا اهداء

ال علةناا لكن ال ي يهمني حكم فعلها ارعًا
* قال الناص  /الحكم لمعةن بإهادة أو عدمها لقس موك ً
ال الحكم عل المعةنةن منهما أسول هللا أن يعمو عنا وعنهم .

* قال المنصوح  /ما رأيك لو قال قاي  :أ ه
با

معصةته ا لكن ع ا م

عل

الجهاد ب ةر ع ن ولي األمر فو ون متل سًا

أل ت أجر الإهداء ا والإهةد ي مر له ك

ا

عال الدين ؟

 30جمموع الفتاوى (. )168-167 /4
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* قال الناص  /قد أفت اقونا صال المو ان – حم ه هللا – بون مث ه ا ال يول أجر الإهداء.

وفتوه اقونا – وهللا أعلم – من باا أن الإريعة عام اإلاسان بننقل قصدها كما دل عل

لك

حديح عايإة المتمق علقه في قصة بريرة .

* قال المنصوح /قد كرت كالماً ممةدًا في كر محاسنهم وعدم سبهم أسول هللا أن يعةننا علقها
لكن مما يدعو بعل الناس – أحقااًا – له ا عواهمهم وحماسا هم الإر قةا وبع هم قد يكون
سب

صدور مث ه ا منه بسب

موي

ح له من ح وظ الداقا .

* قال الناص  /من كان دافعه ال ةرة عل الإريعة فلةتق هللا ولةنته عما هو فقه؛ ألن ااسقاقه وراء

عاهمته في موالمة الإر هو من ا ا الهوه ا وقد امتدح هللا من اه امسه عن الهوه كما قال
َما من لاخ مَقام رب ِ
ِه َوَا َه َّ
النْم َس َع ِن اْل َه َوها َفِإ َّن اْل َجَّن َة ِهي اْل َمو َْوه) ،م عن معالجة الو و
(وأ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ّ
َ
َ
بو و مثله ال يزيده عال سوء  .أما من كان دافعه أم ًار داةويًا فلةت كر ما هو فقه من النعم ولقحمد
هللا علةهاا فإن  ،ات النعم بالإكرا ولقعلم أن س ه لولي األمر معصقة ومعصقة هللا ال ستجل

بها

النعم ا ولةت كر ما لرجه الإقوان عن أبي هريرة أن رسول هللا صل هللا علقه وسلم قال، :ال

ال

يكل مهم هللا يوم النقامة وال يزكةهم ولهم ع اا ألقم  -و كر منهم – رج بايع عمامًا ال ي ايعه عال
أعداينا

لداقاها عن أع اه ما يريد وف له ا وإال لم يف له  .عل أاني أظن كثة ًار من ه ا بسب
في الوارا ال ين يوالموانا في المعتقدا وأحقااًا في الدينا وقد يكون للعلمااةةن دور كبةر حت

يزعزعوا ،قة الناس بحكام قايمةن بكثةر من أمور الدين كحكامنا – جزاهم هللا عنا لة ًار كثة اًر -ااإقك
المكرية التي ربي ا ابنا عل فكر الثورة وفي مقدمها كت

عن كثةر من الكت

هللا المسلمةن اره . -

* قال المنصوح /كرت الدعاء لهم وأح
أحمد أاه قال :لو كاا

أن ألم

ا ر عل

سةد ق

– كم

أن المقولة المإهورة عن اإلمام

لي دعوة مستجابة لجعلتها في السل ان ا ال ثب

.

* قال الناص  /ألي الماض أاا لم أستإهد به ه المقولة عن اإلمام أحمدا وإاما استإهدت بها عن
ال .
اإلمام ف ة بن قاض ا وهي ،ابتة عنه – كما قدم – ه ا أو ً

أما ،ااقًا :فقد اقل

عن اإلمام أحمد باإلسناد الصحق الدعاء للوالةا وأاه يراه واج ًا علقه.
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أما ،الثاً  :فكت

العقايد اص

ورابعًا :لما ا التعن

عل أن الدعاء للسل ان من منهج أه السنة – كما قدم .-

في مث ه ه الكلمة عن اإلمام أحمد مع أاها ،ابتة عمن هو قبلها وقد ،ب

عن اإلمام أحمد ما هو أبلح منهاا وه ه الكلمة قد ناقلها أيمة أجالء كابن قمقة – رحمه هللا . -

* قال المنصوح /أوردت ه ا من باا المايدة العلمقةا وإال فإن الحال كما كرت  .ألي الناص

كرت كالمًا اره بعل العلماء يوالمواه كالعز بن
عاك لما كلم عن هريقة اص الوالة
َ
عبدالسالم فإن قصصه في مواجهة الحكام مإهورةا وفي كت التراجم مزبورة .
* قال الناص  /عن فعال حاد العلماء يحتج لها ال بهاا فما وافق الكتاا والسنة وهدي سل

األمة

احتججنا به وما ال فالا والقصص التي استح رها للعز بن عبدالسالم فةها أاه قام وأاكر عل
الحكام في وجوههم أمام المأل ا وفي بعل فعاله ادة ال يوافق علةهاا وعل ك ٍ فوص اإلاكار
أمام الحا م لقس مح الن از ا عاما مح الن از التكلم في السل ان من ورايه في المجالس وعل
المنابر وهك ا ا ،م ولو قدر أن للعز بن عبدالسالم كالماً في السل ان من ورايه فإن فعله مردود
علقه وهو محجوا بما سبق عيراده من أدلة وأقوال سل

األمةا وبالمناس ة قد رأي

بعل الدعاة

الثوريةن أفرد محاضرة في سةرة العز بن عبدالسالم ومنهم من أفرد ل ة ا وكااوا في لك مركزين
عل

مواقمه الإديدة ضد السالهةن ا وقد وقعوا بمعلهم ه ا في أل اء من أهمها أاهم يهقجون

العامة والدهماء عل حكامهم وعلمايهم؛ ألاهم به ا يصورون للناس أن علماءهم مقصرونا و لك

أاهم لم يمعلوا فعلها وما علم هؤالء أو قد يكواوا عالمةن لكن جاهلوا أن علماءاا لةر من يقوم به ه

األمورا لكنهم فقما بةنهم وبةنه عل وفق اصقحة ابن

ا س لسعةد بن جبةرا ومن أع م األل اء

أاهم بمعلهم ه ا يإهرون اوصقة العز بن عبدالسالم عند ال ام من األااما فةت ع الناس بعد لك
فتاويها فقكواوا به ا قد اإوا األمة ؛ ألن العز بن عبدالسالم أاعري في المعتقد صوفي في

ال ريقة التعبدية ا وإلقك بقان ايء من أل ايه اصحًا لألمة :

 -1أول صمة األصابع ل ا قال في فتاويه م : 56معن قول النبي صل هللا علقه وسلم  :قل
المؤمن بةن عص عةن من أصابع الرحمن أن هللا مستول علقه بقدر ه و صريمه كقف يإاء من كمر

عل عيمان ا ومن هاعة عل عصقان ا أو عكس لك ا.ها.
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-2أول عدة صمات كالرضا وا لسو والمح ة والرحمة واةرها ولم يثب
س عًا .

31

 -3جع قول اللسان وعم األركان من اإليمان المجا ي ال الحنققي.
-4جع

من صمات هللا ال ا قة عال

يادة اإليمان واقصااه راجعاً عل متعلقه ال عل

 -5أاه صوفي يع م الصوفقة فقد ف

العارخ عل

اه.

32

33

العالم 34ا وقال  :ال را الثااي :علوم

بها عما في القلوا ا فةره أحدهم بعةنقه من ال اي ات ما لم جر العادة بسما

علهامقة ا يكإ

مثله  ...ومنهم من يره الماليكة والإقاهةن والبالد النايقة ا ب ين ر عل ما ح

من يره السماوات وأفال ها وكوا بها وامسها وقمرها عل

الثره ا ومنهم

ما هي علقه ا ومنهم من يره اللوح

المحموظ ويق أر ما فقه ا وك لك يسمع أحدهم صرير األقالم وأصوات الماليكة والجان ا ويمهم

أحدهم من ق ال ةر ا فس حان من أعزهم وأدااهم ا.ها

35

 .وقد اق ابن قمقة ،ناء العز بن

عبدالسالم عل األااعرة و مه أله السنة بوصمهم بالحإوية ،م قال  :وأي ًا فققال لهؤالء الجهمقة

الكالبقة – كصاح
.

ه ا الكالم أبي محمد وأمثاله – ا.ها

36

والمراد بوبي محمد العز بن عبد السالم

* قال المنصوح /ألااا الناص ه ا كله في حق الحا م المسلم ولو كان فاسقاً فاج اًر ا أما الكافر

فلقس ك لك فكالمك ه ا حجة عل من ال يكمرا أما من يكمر فال م لك أال يعتقد أن له بقعة وال

سماعاً وال هاعة وهك ا .
* قال الناص  /صدق

لكني أام من كالمك أم ًار ع قمًا وهو رايحة التكمةرا فه األمر ك لك.

 31راجع اإلمام يف بيان أدلة األحكام ص(. ) 233، 231 ،226-219
 32انظر فتاواه ص.74
 33انظر فتاواه ص. 73
 34كما يف فتاويه ص. 139-138
 35قواعد األحكام (. )140/1
 36جمموع الفتاوى (. )158/4
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* قال المنصوح  /معا هللا أن أقدم عل أمر ل ةر مث ه اا ولو لم يكن من ل ور ه عال أن
المكمر اةره بال حجة صحقحة يرجع كمةره علقه كما ص

لك عن رسول هللا صل

وسلما وه ا في عامة الناس فكقف في الحكام والسالهةنا وفي ظني اال

جهال متحمسون ال دين عندهم راد .
* قال الناص  /أحسن

– بار هللا فقك – ويالة

يمسدوا الداقا والدين بحماسا هم اةر المن
* قال المنصوح /قد جالس

ة.

هللا علقه

من يقدم عل

المتحمسةن المندفعةن يعقلون ما عقل

بعل هؤالء المندفعةن ووجدت ابههم ال ورا عن ،ال

ها

قب أن

ا ها فحب ا

لو دارسناها واحدة واحدة لعلها أن بلح متحمسًا فةر د أو امقهها لمناصحتهم والرد عل باهلهم
وحماستهم .
* قال الناص  /استعن با لكن ب كرها ابهة ابهة .

* قال المنصوح /الشبهي ا ول  :أاهم يكمرون هؤالء الحكام كم اًر أ بر بالحكم ب ةر ما أازل هللا
َّللا َفوُوَلِئ َك ُه ُم اْل َك ِاف ُرو َن) .
ويستدلون بودلة من أاهرها قوله عال ( َو َم ْن َل ْم َي ْح ُك ْم ِب َما أ َْا َزَل َّ ُ
* قال الناص  /عن المتمسك بالتكمةر بمث ه ا لم يتمسك بإيء ألاه ،ب عن ابن اس والتابعةن
أاهم حملوا اْلية عل

الكمر األص ر وأوصقك بالرجو عل

الثااي عل العلوان المسم
رده

عل

عبدالرحمن

ما كت ه عبدالرحمن البراإقم في رده

ع حاخ اإللوان بمزالق العلوان وبما كت ه األ  /بندر العتةبي في
المحمود

() www.sahab.netا وما في كتاا

وهي

موجودة

في

موقع

قواعد ومساي في وحةد اإللهقة

سحاا

السلفقة

ا وقد اقلوا هنا

أن

الإقم عبدالعزيز بن با وابن عثقمةن واألل ااي يرون أن ر الحكم بما أازل هللا كمره أص ر ال
أ بر ا ،م لو قدر أن كمره ا بر فإن نزيله عل

وااتماء موااعها فالجاه ال يكمرا وك ا صاح

األ قان ال يتو

عال بعد وافر اروط التكمةر

الإبهة المتوول ال يكمرا فال أدري كقف است اع

الحماسة أن ق ي عل ه ا كله عند المتحمسةن و حول بةنهم وبةن عد ار ها وما أحسن ما اقله
الإقم سلقمان بن سحمان – رحمه هللا – عن عبدهللا بن عبدالرحمن أبو ب ةن أاه قال :وأي ًا :فما
نا

العلماء في كواه كم ًار فاالحتقاط للدين التوق

وعدم اإلقدام ما لم يكن في المسولة اص

This file was downloaded from QuranicThought.com

33

كشف الشبهات العصرية عن الدعوة اإلصالحية السلفية

صري عن المعصوم صل

هللا علقه وسلم .وقد استزل الإق ان أ ثر الناس في ه ه المسولةا

فقصر ب ايمة فحكموا بإسالم من دل

اصوم الكتاا والسنة واإلجما عل كمرها و عده بآلرين

فكمروا من حكم الكتاا والسنة مع اإلجما بواه مسلم  .ومن العج

مسولة في ال هارة أو البقع واحوهما لم يم

أن أحد هؤالء لو سئ عن

بمجرد فهمه واستحسان عقلها ب ي حح عن كالم

العلماءا ويمتي بما قالوها فكقف يعتمد في ه ا األمر الع قم ال ي هو أع م أمور الدين وأادها

ل ًار عل مجرد فهمه واستحسااه؟ فقا مصة ة اإلسالم من ها ةن ال ايمتةنا ويا محنته من ةنك
البلةتةنا واسولك اللهم أن هدينا الصراط المستنقما صراط ال ين أاعم

علةهم وال ال الةن ااته ا.ها

علةهم اةر الم

وا

37

* قال المنصوح /الشبهي ال ان ي :أن كثة اًر من الحكام عندهم مواالة للكمار فةن بق علةهم قوله
عال ( َو َم ْن َيتََوَّل ُه ْم ِم ْن ُك ْم َفِإَّا ُه ِم ْن ُهم) .
* قال الناص  /عن هنا فرقاً بةن الوالء المحرم والتولي الكمري والمعاملة الحسنة الجايزةا ب قد
كون مستح ةا وقد أبان ه ه المسولة بقااًا اافقًا أبو عبدهللا القمني في ردوده الثال

الو ةر وااصر المهد المسم

عل

علي

الوقمات عل ايء مما في كتاا التبقان من الم ال ات ا وك ا

أبااها بقااًا جلقًا األ  /بندر العتة بي في رده عل كتاا التبقان للمهدا وه ه الردود موجودة في موقع
سحاا عل ا كة االاترا ا وقد بةن المر بةن ه ه األمور الثال

أيمة الدعوة في مجلد الجهاد

من الدرر السنقةا ،م لو قدر أن أحد الحكام ل س بالكمر فال يلزم من لك كمةره بعةنها ع كمر

العةن راجع عل

وا فر الإروط وااتماء الموااعا وأعلم الناس بها أه العلم فكقف ارر بهؤالء الإ اا

حت أقدم بع هم عل التكمةر وعلماعه موالمون له ؟

* قال المنصوح  /الشبهي ال ال ي ح أن هؤالء الحكام أما وا الجهاد في سبة هللا .
* قال الناص  /قولهم :أما واا كلمة مجملةا ه يريد أاكروا ارعةتها فإن كان ك لك فه ا كمرا أما

أاه أراد أاهم لم يقوموا به فه ا له حالتان:

37

منهاج أهل احلق واالتباع ص. 77
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األول  /عن كان ألاهم أللدوا عل الداقا دون اْللرة فمعلهم حرام ولقس كم ًار؛ ألن ااية ما فقه أاه

معصقة .

الثااقة /أاهم راابون في الجهاد ولكنهم ضعماء ال يست قعون لك فهم اةر متوهلةن ال من جهة
القوة اإليمااقة وال القوة العسكرية ا فمن ر الجهاد به ه النقة فهم مثابون و وو ا رة ،اا ة يدركها
من وق

عل

كالم أه العلم كما راه في الرد األول عل

العلوان المسم

ع حاخ اإللوان

بمزالق العلوان ا فإ ا كان ال يلزم من ر الجهاد التكمةرا فتكمةر هؤالء مردود اةر مقبول دافعه
الحماسة والجه .
* قال المنصوح  /قد كرت أاه يإترط في الجهاد ع ن ولي األمرا وقد أفاد اإلمام ابن قمقه أن

في جهاد الدفع ال يإترط أي ارط باإلجما .
* قال الناص  /صدق

جها الدفل ال يشت ط له و ا ط ،لف

 /1ونه إذا هعهللا عدو اف عل

نبي التنب ه إل واور:

ولي اسلمي وبةننا وبةن هؤالء الكمار عهد ومةثا

وك ْم
ص ُر ُ
لنا مناصرة علواانا المسلمةن ضد هؤالء الكافرين كما قال عال ( َوِإ ِن ْ
استَْن َ
َّ
ص ُر ِع َّال َعَل َق ْو ٍم َب ْةَن ُك ْم َوَب ْةَن ُه ْم ِمةثَا ) .
الن ْ

ا فإاه ال يص
ِفي ِ
الد ِ
ين َف َعَل ْق ُك ُم
ّ

* قال المنصوح /عجة ع ًا اجع الكمار يقتلون علواانا بمرئ منًا .
* قال الناص  /كال .ب لنا حالتان:

ا ول  /أن اكون أقوياءا وإاهاء العهد والمةثا ينمع أ ثر مما ي ر لقو ناا فمي مث ه ه الحالة
(وِإ َّما َ َوا َف َّن ِم ْن َق ْو ٍم ِلَق َاا ًة َف ْااِب ْ
انهي العهد بةننا وبةن الكمار عل علم من الكمارا كما قال عال َ
ِعَل ْة ِه ْم َعَل َس َواء) .
ال ان ي /أن اكون ضعماءا وإاهاء العهد والمةثا

ي ر أ ثر مما ينمع ل عمناا فمي مث ه ه

الحالة ا ق عل عهداا وال انصر علوااناا كما فع رسول هللا صل هللا علقه وسلم ولم ينصر أبا

بصةر وأبا جندل في أ،ناء صل الحديبقة ا واا ر أقوال أه العلم في كتاا مهمات في الجهاد
.
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 /2وو جها
حكم المست
ِ
ةن
ُم ْستَ ْ َعم َ
مِ
صة اًرا ِع َّال
َ

الدفل توقف إذا كيلب الفيار ا وصار مام األمور بويديهم ا ويكون حكم المسلمةن
عمةنا كما قال عال (ِع َّن َّال ِ ين َوَّفاهم اْلم ِ
ِ
الي َك ُة َ ِ ِ
ِِ
قم ُك ْنتُ ْم َقاُلوا ُكَّنا
َ َ ُُ َ
ظالمي أ َْاُمسه ْم َقاُلوا ف َ
ِ
ِ ِ
ض َقاُلوا أََلم َ ُكن أَرض َّ ِ ِ
ِفي ْاأل َْر ِ
َّ
اء ْت
ةها َفوُوَلئ َك َمو َْو ُ
ْ ْ ْ ُ
َّللا َواس َع ًة َفتُ َهاج ُروا ف َ
اه ْم َج َهن ُم َو َس َ
ِ
اْلمستَ ع ِمةن ِمن ِ ِ ِ
النس ِ
اء َواْل ِوْل َد ِ
قعو َن ِحةَل ًة َوال َي ْهتَ ُدو َن َسِبةالً) ا
ُْ ْ َ َ َ ّ
ان ال َي ْستَ ُ
الر َجال َو ّ َ

فالمسلم المست قع عقامة دينه ي ق

وأصحابه في مكةا وعل

ويست قع الهجرة فإاها ج

ا وإال فلةهاجر كما فع

رسول هللا صل

ه ا عجما أه العلم  :أن المست ع

هللا علقه وسلم

ال ي ال يست قع عظهار دينه

علقه  .واا ر كتاا مهمات في الجهاد .

 /3وو المسموار الواوو ثالسمهللا الب ون اه إاااههللاا وهم ع لها فال يص لهم أن ي هبوا بدون
ع اه؛ ل ا الصحابة الكرام لم ينصروا أبا بصةر وأبا جندلا ب التزموا ما عقده عمامهم رسول هللا
صل هللا علقه وسلم من صل .

* قال المنصوح  /فعالً ويؤيد ما كرت أن أ ثر الحركات الجهادية ضرت اإلسالم أ ثر مما امعته.

أسول هللا أن يرفع ال قم عن علواانا وير قنا ض ًا لحماستنا وعواهمنا .

* قال الناص  /قد ااتهةنا – الحمد ل من الكالم فقما يتعلق بالوالةا ولننتق اْلن للدفا عن
علماينا الك ار األجالء كالإقم عبدالعزيز بن عبدهللا بن با ومحمد بن صال العثقمةن ومحمد

ااصر الدين األل ااي وصال المو ان وعبدالعزيز ل الإقم وعبدهللا ال ديان ومحمد أمان ومقب
الوادعي وعبدالمحسن ال اد – رحم هللا حةهم ومةتهم . -
* قال المنصوح  /استعن با وفقك هللا .

* قال الناص  /عن هؤالء السمهاء ال اعنةن في العلماء عددت دوافعهم في ال عن فواا ا رها

دافعًا دافعًا مع اإلجابة عل ك واحدة  -عن ااء هللا : -
 -ا الدوافل وو اليلماا  -ف نظ ههللا – اداهنوو للسما .

واإلجابة عل ه ا الدافع  /أن كلمة ( المداهنة ) حمالة أوجها أيريدون أاهم ال ي هرون اإلاكار
عل الحكام أمام المألا فإن كان ك لك فه ا من محامدهما فإاه قدم كالم ابن

اس – رضي هللا

عنه – واةرها أم يريدون أاهم يدعون لوال هم ويجمعون الناس علةهم في الوةرا ويرون لهم حق
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السمع وال اعةا فإن كااوا يريدون ه ا فهو من محاسنهم ألاه منهج سلمنا الصال كما قدم  .أم
يريدون أاهم يقرواهم عل المنكر فإن كااوا يريدون ه ا فما أاد ك بهم وما أجرأهم عل اإل،م عل
أاه مما ين ي التم ن له أن العالم قد يسك

عن أاكار منكر لمصلحة دفع منكر أاد أو جل

مصلحة أع م .

 -ا الدوافل وو اليلماا ال ييقهوو الوالل.

وه ه كلمة ف ماضة يرددها المتو،رون بدعوة اإللوان المسلمةن من السروريةن والق بةةنا وإال فإاه
ال ضاب لمقه الواقع عندهم وأصوله المستمدة منه اةر مو،و بها ال من جهة النق وال التحلة ا
وقد قدم في مقدمة الرسالة كالم عل ه ا فلةراجع فإاه ممةد .
 -ا الدوافل ونههللا

وو اليلماا ال وافقوو حما تههللا وعواعيههللا الممرهة في معالجة ق ايا

المسلمةن .

الحماسةون العاهمةون ي نون العالا هو الكالم الكثةر عن مآسي المسلمةن بدون عم ا ويرجعون
الإريعة جعل
ِ
َص ْبتُ ْم م ْثَل ْة َها ُقْلتُ ْم أََّا َه َ ا ُق ْ
أَ
الحا م ال الم كما قال عال

السب في مآسي المسلمةن عل الحكام وقوة العدوا وه ا ل و فإن
ل ع المسلمةن أامسهم كما قال عال (أَوَل َّما أَصاب ْت ُكم م ِ
صةَ ة َق ْد
َ
َ َ ْ ُ
ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد أ َْاُم ِس ُك ْم) وبةن ربنا في القرن أن ال اوا سب سل
َّ ِ ِ
ِ
ِ
ةن َب ْع اً ِب َما َك ُااوا َي ْك ِس ُبو َن) وأاد ال اوا وأع مها الإر األ بر ال ي
ل ال الم َ
(وَك َ ل َك ُا َوّلي َب ْع َ
َ
عم أ ثر بلدان العالم اإلسالمي ما لال المملكة العربقة السعودية – حرسها هللا  -ا فإاها علن
ّ
الحرا عل

السب

الريقس

الإر ا و هدم الن اا وال راي ا و ربي أبناءها من اعومة أظمارهم عل

التوحةد

الوالص في المدارس الن امقة والحلقات والمساجد .

 ا الدوافل وو ال اون البايي عند ر ا الشبا ح روو حوبروو أو متو،رون بالحزبةةن.ب بع هم قد ل م بالبد الموتلمة كس

الصحابة و ووي

يات الصماتا وعلماعاا – ول الحمد –

دعاة وحةد وسنة فهم يردون البد وعل المبتدعة ؛ ل ا لهم كلمات محموظة في كثةر من الرمو
الالمعة عند الإ اا فألج ه ا صار بعل الإبة ة ي عن في علماينا.
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* قال المنصوح /أحسن هللا علقك ما أجم كالمك وأقواها وأضقف عل

ما كرت أن المنتمع من

ال عن في العلماء هم العلمااةون ؛ أل ن ال عن فةهم ينزل من مكااتهم عند الوالة والعامة فت ع
االستجابة للعلماء ال ين هم حماة الإريعة.

* قال الناص  /ال فل فو ا و كر ألي ما روه ال واري عن أبي هريرة أن رسول هللا صل هللا

علقه وسلم قال :قال هللا عال  :من ه لي ولقاً فقد اته بالحرا وإن لم يكن العلماء أولقاء هللا
فمن هم ع ًا ؟
* قال المنصوح  /الحق ال ي أاهد هللا علقه أاي لم أر في كالمك عال ما ينإرح له الصدر؛ ألاه
ُص ِد ُق َك فقه أاي أام من وراء
مدعم بنور الوحيا ويدل علقه العق الصحق ا لكن ال ي أح أن أ ْ
المك رايحة الجامقةا فكواك متو،ر بهم .

* ق ال الناص  /أاكر عل صدقك و جرد للحق ا فإن هللا حق ويقول الحق ويح ها وكواك ممن
يقدح في الجامقة ا فقاحب ا أن بةن ما ا عرخ عنهم وعن دعو هم ؟
* قال المنصوح /الجامقة – فقما أعلم وأسمع – فرقة معاصرة لرج

ال عن في الجماعات اإلسالمقة الت ي عل
و جري الدعاة والمصلحةن واةبتهم و
والعلماء حت

بعد حرا الولقج ديداهم

الساحة كاإللوان المسلمةن وجماعة التبلقح واةرهاا

ةقع الوق

في لك ا ال سقما سةد ق

وال لو في الحكام

صار كثةر منهم م احح عند الدولة وال يرون الجهاد والمجاهدين ب بلح الحال

ب ع هم أاه يدعو عل المجاهد أسا مة بن الدنا و راهم لقسوا أصحاا دعوةا فلقس

عندهم أاااةد

وال ما،ة ا ب هم ينكرون ه ه الوساي التي هده هللا بها للقًا ا وما راهم يدللون جمعًا من
مدرسة أو مدينة عال ويمرقواه حت يكون بع هم ي عن في بعلا ل ا كم من ااا التحق بهم
فااتكس .فولإ – وهللا – أاك متو،ر بهم .

* قال الناص  /أوردت – ألي – كالمًا كثة ًار فما رأيك أن اتدارسه واحداً واحداً .
* قال المنصوح /اعم .لكن قد أقاهع علقك كالمك فتحملني .

* قال الناص  /الجامقة اس ة عل عالم مصل اسمه محمد أمان بن علي الجامي رج

ال عل كالمي ه ا أن سمع ما ائ
بالح بالعقةدة الصحقحة دعوة وارحًا ا يكمي دلة ً
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في ارح كت

المعتقد كإرح الواس قة أوالحموية أو التدمرية فإن فةها علمًا جمًا مقس ًار بوحسن

أسلواا وقد كاه وأ،ن

علقه في حقا ه وبعد وفا ه علماء أفاض أاق كالم ا،نةن منهم الإقم

عبدالعزيز بن با وصال المو ان .

قال الإقم عبداليويو ن ثان رحمه هللا في كتابه رقم  64في 1418/1/9ها قال عن الإقم محمد
لدي بالعلم و الم
أمان :معروخ َّ

و حسن العقةدةا و النإاط في الدعوة عل

التح ير من البد و الورافات امر هللا له و أسكنه فسق جنا ه و أصل

عياه في دار كرامته عاه سمقع قري
و تب فارلي الش

ا.ها.

هللا س حااه و

ريته وجمعنا و عيا م و

الدكتور صال بن فو ان المو ان في كتابه المؤر 1418/3/3ها قايالً :الإقم

محمد أمان كما عرفته :عن المتعلمةن و حملة الإهادات العلقا المتنوعة كثةرون ,و لكن قلة منهم
من يستمةد من علمه و يستماد منها و الإقم محمد أمان الجامي هو من لك القلة النادرة من

العلماء ال ين َّ
سو روا علمهم و جهدهم في امع المسلمةن و وجةههم بالدعوة عل هللا عل بصةرة من
لالل دريسه في الجامعة اإلسالمقة وفي المسجد النبوي الإريف وفي جوال ه في األق ار

اإلسالمقة الوارجقة و جواله في المملكة إللقاء ال دروس و المحاضرات في موتل المناهق يدعو
ِ
ويوجه ا اا األمة عل منهج السل الصال و يح ِّ رهم من
عل التوحةد و ينإر العقةدة الصحقحة ّ
الم ادئ الهدامة و الدعوات الم للة .و من لم يعرفه اوصقًا فلقعرفه من لالل كت ه الممةدة و
أارهته العديدة التي ت من فقل ما يحمله من علم ازير و امع كثةر ا.ها.

ولما لرا في أ مة الولقج من عارض علماءاا في فتواهم بجوا االستعااة بالكمار األمريكان ضد

صدام ال ااي وا هم علماءاا بواهم جهال بالواقع فال يعرا عل كالمهم ا وكان ي ل
فكر الثورة وال عن في الحا م وكا ن من كالمهم السة

عل هؤالء

في حق علماينا وحكامنا أن قال أحدهم:

عاني أعتقد أن من الإكوه المجردة قد ااته أو كاد ينتهيا أعني :أن دور الوةرين والوةرات ال

يجو أبداً أن يتوق

عند مجرد الإكوه للجهات الموتصةا حص ك ا وحص ك ا وحص ك ا .

وأقول :عن ه ا الدور ال ي وق

عند مجرد الإكوه فق ا قد ااته

ألس اا أهمهاا أو يكاد أن

ال :لو كان هنا عصرار من القمم عل منع ري الت ةةر والمسادا ألحكموا
ينتهي ألس اا أهمها  :أو ً
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الق النواف … ،ااقًا :ض وط النموس ال يمكن عهمالها بحال من األحوال .اْلن واحن في عصر

صار للجماهةر فقه و،ةر كبةر فوسق وا عماء وهزوا عرواًا وح موا أسوا ًار وحواجزا وال ال
صور العزل ال ين يواجهون الدبابات بصدورهم في اال حاد السوفةتي بعدما قام االاقالا الإةوعي
صور أولئك العزل يتدافعون في وجوه الدبابات باْلالخا ب بعإرات

األلةر ال ي فإ ا ال ال

اْلالخا حت است اعوا – وهم ال يملكون وال رصاصة واحدة – أن يقموا في وجه لك االاقالا
ويمإلوه .ال ال

الصورة ما،لة لأل هانا وقد رها العالم كلها حقة عل

الهواء في ارقه واربه

…ا.ها
فاا ر كم في ه ا من دعوة عل الثورة والوروا عل السل ان ا وقال أحدهم :األحدا

في الولقج لم زد عل
وأ دت عل

أاها كإم

أاهم لقسوا عل

التي حد،

النقاا عن عل ا وأدواء لفقة كان المسلمون يعااون منهاا

مستوه مواجهة مث ه ه األحدا

الكبةرةا وكإم

ك لك عن عدم

وجود مرج قة علمقة صحقحة ومو،وقة للمسلمةنا بحةح أاه حصر ا ا الوالخ ا و ست قع أن
ال ااضجًا… ا.ها
ال جاه ًاز صحقحًاا و حلة ً
قدم لهم ح ً
لما صدر ه ا وأضعافه من بع هم اابره الإقم محمد أمان وإلوااه هل ة العلم لرد ه ا الكالم
وأمثاله ورفع منزلة العلماء والت كةر بحق الوالة التي جعلها هللا لهم ا ف
فصاروا يحاولون ال عن في ه ا العالم الجلة وإلوااه بالتصري
* قال المنصوح /لح ة – يا ألي – أعو با

الموالمون وأ اعهم

ارة وبالتلمق ألره.

من ه ا الكالم وصاح ه ا لكن ألم يتوبوا ويتركوا

ه ا المكر الممسد ؟
* قال الناص  /والجواا عل ه ا من أوجه:

يندم عل

ما م

ا ويعزم أال يعود ا وي هر وبته

 /1أاي ال أعرخ عنهم التوبة؛ ألن التاي
َّ ِ
َصَل ُحوا َوَبة َُّنوا ) .
عالاقةا كما قال عال (ِع َّال ال َ
ين َ ُابوا َوأ ْ
 /2أاهم يسةرون عل هريق ولقم موال ل ريق رسول هللا صل

هللا علقه وسلم وأصحابه

والتابعةن لهم بإحسانا لك أاهم ال ينقمون عقةدة البراء من البد والمبتدعة والرد عل الموالمةن
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ال الةنا وه ه موالمة أله السنة السايرين عل هريقة النبي صل هللا علقه وسلم وأصحابه في
أص من أصولهما فكن ح ًار .
بعد ادم عل
ب عن أحدهم ُ
لمؤسسة دعوية – عموا –

رده عل

ال زالي المعاصر الجامع لبد

ات ا و لر أمةن

عام

م للقاً كثة ًار من أه البد ا منهم فهمي هويدي ومحمد عمارة
المصريانا وأمةر جماعة اإللوان المسلمةن في السودان و لرون منهم .

ال لعز األمة هو لالخ هدي السل
 /3أن منهج التجمقع ال ي يسةر علقه هؤالء وي نواه سبة ً

–

ما قدم –ا وأي ًا هو اتاا لل ع قم عندهم – هداهم هللا – بةن العرض والعالا والدواء ا فلما

أروا ضع

المسلمةن ظنوا العالا جمعهم و كتةلهم ا و ناسوا أن الصحابة هزموا يوم حنةن لما

َع َجَب ْت ُك ْم َكثْ َرُ ُك ْم َفَل ْم ُ ْ ِن َع ْن ُك ْم َا ْةئاً) ا
أعجبوا بكثر هم فلم نمعهم كما قال عال ( َوَي ْوَم ُحَن ْة ٍن ِع ْ أ ْ
وإال لو كااوا سايرين عل هدي السل الصال وهدي علمايهم لعلموا أن ضع المسلمةن و ل

األعداء عرض الداء ال الداءا وأن الداء الحنققي ول المسلمةن عن دين ربهم وأع م لك ولمهم
ِ
َص ْبتُ ْم ِم ْثَل ْة َها
َص َاب ْت ُك ْم ُمصةَة َق ْد أ َ
عن التوحةدا و ل س كثةر منهم بالإر األ بر قال عال (أ ََوَل َّما أ َ
ِ ِ ِ ِ
ظ َه َر اْلَم َس ُاد ِفي
َّللا َعَل ُك ِّ َا ْي ٍء َق ِدير) وقال عال ( َ
ُقْلتُ ْم أََّا َه َ ا ُق ْ ُه َو م ْن ع ْند أ َْاُمس ُك ْم ِع َّن َّ َ
الن ِ
اْلَب ِّر َواْلَ ْح ِر ِبما َكسَب ْ أ َْي ِدي َّ
اس) .
َ َ
فالناص للمسلمةن حقاً يدعوهم لتعاهي الدواء ا وهو الرجو عل التوحةد الوالص و ر الإر
ووسايله والبد ال الت اضي عن الداء واالات ال بالعرض .

و مر عن ه ا الول أاك ال ره هؤالء يدعون عل التوحةد بواواعه الثال،ةا والتح ير من الإر
األ بر كال واخ حول القبور وال ب لألموات واعتقاد علم األولقاء لل ة ا وال راهم يح رون من أه

البد حت بدأ ي هر ساهلهم و مقعهم مع الراف ة .أسول هللا العافقة .
* قال المنصوح /أسول هللا العافقة والسالمة فلن يصل

لر ه ه األمة عال بما صل به أولها كما

قاله اإلمام مالك .
* قال الناص  /أسول هللا لنا ولهم الهداية ا ب عهمالهم ألمور التوحةد ا والدعوة علقه ا والتح ير من

الإر ا ووسايله ا قد يكون هريقًا من هر الإق ان اللعةن إلرجا الإر األ بر لجزيرة العرا
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ويرب عل فقه
– حماها هللا  -ا و لك أاه ع ا اإو جة ال يسمع الدعوة عل التوحةد عال قلة ً
الا ُ
الجرايد والمجالت وكت الممكرين ا فلن كون عنده اةرة عل التوحةدا وال حماسة له ا ،م هك ا
يكون الداء في الجة ال ي بعدهم أع
ما في ال واري من قول ابن

فتم نوا له ا يا اة

اس .

وا اا التوحةدا وربوا عل التوحةد أهلقكم ا ومن است عتم من المسلمةن.

* قال المنصوح /لح ة  .قد سمع
مرج قة علمقةا وأاه يج
يتركها الإ اا بسب

الصح

ا فةنس التوحةد والإر ا فقصبنا ما أصاا قوم اوح

عل

أحدهم في لقاء معه في ( )mbcيقول :عانا احتاا عل

العلماء أن يمتحوا أبوابهم للإ ااا وأن كثة ًار من األل اء التي

عهمال العلماءا وردد مث ه ا القول لر في القناة التلما ية األول ا و لر في

المحلقة ا فما رأيك في قولهم ؟

* قال الناص  /ال أظن قولهم ه ا عال من ال ي وال لم ال ي ال يح ه هللا ا وهو من ال عن في
أولقاء هللا ب ةر حق ا و لك يت

بما يلي:

 قولهم احتاا عل مرج قة علمقة كلمة يرددواها قديمًا في حقاة الإقم عبدالعزيز بن باوالإقم ابن عثقمةن – رحمهما هللا – كما قدم في كالم أحدهم  .وه ه م ال ة مكإوفة وإال فما هي
اللجنة ل فتاء ؟ ومن هم هةئة ك ار العلماء ؟ ومن الإقم العالمة محد
عبدالمحسن ال اد ؟ حت ي ال

المدينة النبوية

بمث ه ه الم ال ةا وحنققة األمر أن القوم لما لم يروا العلماء

موافقةن لهم في وجها هم ورغ ا هم صاروا يحاولون عسقاههم ا و عزعة الثقة بهم حت يلتم

علةهم دون هؤالء العلماء ا لكن لةربعوا عل أامسهم ا ولقعرفوا قدرها .
والعجة

كناه صورة يومًا لةوهنها

الناس

فلم ي رها وأوه قراه الوع

أن أحدهم أل يإةد بالإقم ابن با – رحمه هللا – وأاه يريد مثله  .فسلوه – عن كان

ين ق – أين هو عن كالم اإلمام ابن با في حرا الولقج ا وفتوه جوا االستعااة بالكمار ؟ وأين
هو عن كالم ابن با لما دعا (ياسر عرفات) أن يبرم صلحاً مع الةهود ؟ وأين هو عن كالم
أصحابه في حقاة اإلمامةن ابن با وابن عثقمةن – رحمهما هللا – من أاه بةن أال مرج قة علمقة ؟
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-

قولهم أاه يج

عل العلماء أن يمتحوا أبوابهم للإ اا  .ه ه مقولة من ال يدري ما يقول؟

أو من ال يدري ما علقه العلماء ؟ وإال فإن كثة ًار من علماينا – السقما من يعم في اإلفتاء كالإقم
المو ان وعبدالعزيز ل الإقم – يجلسون للتدريس بعد المجرا ،م ي اارون عملهم في اإلفتاء عل
الساعة الثااقة ظه اًر عجابة عل السايلةن باللقاء أو عبر الها

حت

بلح مكالمات السايلةن ل فتاء

فق ألمةن مكالمة قري ًا ا اةر من يو ةهم ويسولهم ا ،م بعد الم را يو ي
يومقاً عبر الها
ال الا للدراسة علةهم ا وبع هم كون له دروس بعد العإاء ا اةر ما يجةبون علقه عبر الها
في بةو هم ا وكتابة المؤلمات والمقدمات للكت
أيقول منص

بون هؤالء مقملون أبوابهم ؟!

ا والردود عل

الموالمةن وهك ا … ف ا
عهمال العلماء

علقكم

 .بعد ه ا الجهد

 قولهم عن كثة اًر من األل اء التي ير كبها الإ اا بسبوالعم الدعوا ا يإكر العلماء بمث ه ا ! و ِم ْن َم ْن ؟ من أااس محسوبةن عل الدعاة !! أال
ِ
يعرخ هؤالء قوله عال (ه ج َز ِ
األ ْحس ِ
ان) ؟ وأال يعرفون أن لحوم العلماء مسمومة
ان ِع َّال ْاأل ْح َس ُ
اء ْ َ
َْ َ ُ

؟ ه ا كله لو كااوا صادق ةن في دعواهما أما وهم لقسوا ك لك ا وأن أل اء الإ اا جاءت ألس اا
ثةرة منها :أاهم علقوا ب ةر علمايهم وربوهم عل فكر الثورة ك عل هؤالء الدعاة  .وإن مما أق ع

به أاه لوال العلماء لكاا
العلماء العاملةن .

أل اء الإ اا أضعافًا م اعمة ا لكن هللا سّلم ولّم

* قال المنصوح /هللا أ بر .ما أحسن اإلاصاخ ا ومعرفة الم

أله الم

بجهود هؤالء

.

قد كرت في ،نايا كالمك أن هؤالء الدعاة وأ اعهم حاولوا إويه سمعة الإقم الجامي وإلوااه فه
ست قع أن برهن عل

لك؟

* قال الناص  /اعم .وبسهولةا فإن من أع م البراهةن صور واةر التصور الواه عن ه ا
الإقم الجامي وإلوااه ا وبرهان لر – في ا ري – ٍ
كاخ إلسقاط هؤالء الدعاة وهو أن سماحة
األلسن عن ال ة ة ا

الإقم عبدالعزيز بن با – رحمه هللا – أصدر بقااًا أ يع في اإل اعات بك
فاست مرض القلوا ه ا البقان وقالوا :عن المراد أه المدينةا يعنون :الإقم محمد أمان والإقم
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ربقعًا المدللي وإلوااه ا وإ ا أردت معرفة المزيد عن ه ا الموضو فاسمع اري ًا أصدر ه
سجةالت منهاا السنة بعنوان اح روهم فإاهم يك بون .
* قال المنصوح /عن ه ا لإيء اري

والك ا قدح في العدالةا أسول هللا الث ات.

* قال الناص  /وقب أن أاهي حديثي عن الإقم محمد أمان بن علي الجامي ألم

ا ر عل أمر

ل قف ي أهمقة بال ة وهو :أن كثة اًر من الس ا يقدح في الإقم الجامي – رحمه هللا – ؛ ألاه
عاا عل بعل الدعاة فكر الثورة ال ي يدعون علقه ا واْلن بعد م ي سنوات ر هؤالء الدعاة
فكر الثورة ا وأدركوا ل و استعماله في الدعوة عل

هللاا فإ ا كان ك لك أفال يستحق ه ا الإقم

الجامي من هؤالء الدعاة وأ اعهم الإكر والدعاء ؟ ؛ ألاه كان يدعوهم عل لةر لم يتم نوا له عال

مؤل اًر ا فلما ا ال يزالون امةن له ؟
* قال المنصوح  /اعم  .ما لم

الن ر علقه حق ا وأاا أست مر هللا مما سل

مني .

* قال الناص  /اْلن أاتق لمناقإة ما أ،ر ه عن الجامقة واحدة واحدة :
االنتقا ا و  /أاهم أه الو في الحكام والعلماء :ه ه كلمة مجملة .وهريقة أه البد

عند

هعنهم في أه السنة أن يو وا باأللماظ المجملة لةروا اقدهم وقدحهما فه رأيتهم أهاعوا العلماء

واألمراء فقما حرم هللا ؟ وهم يرددون كثة اًر أن السمع وال اعة في اةر معصقة هللا كما قدم بقااه

ممصالً .

االنتقا ال ان  /أن ديداهم جري الدعاة والمصلحةن  :ه ه – أي اً – كلمة مجملة ا فمن المراد
بالدعاة والمصلحةن أهم الثوريون والمربون للإ اا عل فكر الثورة والتحزا والتمقع مع أه البد ؟
أم أن المراد بهم الدعاة السايرون عل هريقة علماينا الك ار وهي هريقة سل

األمة ؟ الواقع أاهم

عاما جرحوا النو األول .ألن هؤالء لالموا اهج الكتاا والسنة ول سوا عل العوام دينهم وربوهم عل
الزهد في العلماء الربااةةن وال عن وسوء ال ن بحكامهما وه ا كله لالخ منهج سل
قدم ، .م قولك :عن ه ا ديداهما يمةد أاه ال ا

األمة كما

لهم عال ه ا ا والواقع ال ي لقس له من دافع أاهم

هم أصحاا الدروس والمؤلمات وهم المإهورون بالعلم والتعلم ا ،م لو قدر أن ديداهم بقان ل و
المو ئةن والرد عل

ا لمل سةن لكان ه ا من محاسنهم؛ ألاه من األمر بالمعروخ والنهي عن
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المنكرا لكنه في الإبهات التي يوم أمرها عل الكثةر .ولقعلم أن الرد عل المو ئةن بوسمايهم
لقس من ال ة ة في ايءا ب هو من النص لعامة المسلمةنا فقد كر العلماء أن رسول هللا صل

قدحًا أو مدحًا ألج مصلحة الرضا به وجًاا فإ ا جا ه ا

هللا علقه وسلم جو بقان حال الواه

في مث ه ه الحالة الواصة فجوا ه اصحاً في حالة عامة وهو النص للمؤمنةن من باا أول  .وقد
قال الحسن ال صري واإلمام أحمد :ويحك عن لم سمه مت يعرفه الناس؟ وقال اإلمام أحمد :ع ا

سك

الجاه ل جهله ا وأمسك العالم نقةا فمت
العة

وقال الإاعر:

من الدين كإ

وقال الناظم:

القدح لقس ب ة ة في ساتة

قوم ل حجة ؟

عن ك كا ا

ولوال رجاال مؤمانون لهدما
ومن

وعن ك بدعي أ

بالمصاي

معااق دين هللا من ك جان
متا لم ومعارخ ومح ر

ولم هر فسقًا ومستم
ومن لك قولك  :عاهم ي عنون في الجماعات اإلسالمقة كجماعة اإللوان المسلمةن والتبلقح ا وه ا
من محامدهم ا وحت

هل

اإلعااة في ع الة منكر

عرخ لك البد أن عرخ حال ها ةن الجماعتةن:

وو اال  /جماعي امذواو المسلمر ح
جماعة ال دعو عل وحةد اإللهقة ا والتح ير من الإر األ بر ا والتح ير من البد ا ب هي
متل سة ببد موتلمة ا و لك يت

بما يلي :

 /1معرفة حال المؤسس األول له ه الجماعة وهو حسن البنا :

أ  -أاه صوفي بايع عل ال ريقة الحصفقة  38ا ويره اد الرحال عل القبور . 39

ا -أاه موالي للةهود والنصاره بزعم أن الدين اإلسالمي الحنقف ال يعاديهم دينًاا وأاهم علوان لناا
وأن عداو نا مع الةهود عداوة أرض فحس

ا  -أاه من دعاة القومقة العربقة . 41

.40

 38كتابه مذكرات الدعوة والداعية (. ) 32 ، )28-25
 39مذكرات داعية ص . 33
 40كتاب اإلخوان املسلمون أحداث صنعت التاريخ ( )409/1وكتاب يف قافلة اإلخوان املسلمني ( )262 ،194/1وكتاب حسن البنا
مواقف يف الدعوة والرتبية ص (. ) 163 ،120
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د -أاه من دعاة التقري

مع الإقعة .42

ها  -أاه كان يح ر الموالد وينإد ه ا ا لبة
ه ا الحبة

في رسول هللا صل هللا علقه وسلم :

مع األح اا قد ح ار

وسام الك فقما قد م
اقله عنه ألوه عبدالرحمن البنا  .43وه ا البة
م

وجره

مت من للإر األ برا ألاه ال أحد يسام فقما

ال .
وجره عال هللا س حااه ا ومع ه ا فلقس كاف ًار ألاه قد يكون جاه ً

 /2أاها جماعة اإوت في أرض يكثر فةها الإر األ بر ا فال راهم يحاربواه وينكرواه ا وكان
الممترض لو كااوا سايرين عل هدي الرسول صل

هللا علقه وسلم وأصحابه أن يؤلموا المؤلمات

الكثةرة في عاك ار الإر بدل المؤلمات المكرية الملةئة باألل اء العقدية ا لكن أا لهم ه ا ا وهم
فاقدوه ا وفاقد الإيء ال يع قه .

 /3أن الإيء يعرخ بآ،اره ا واأل،ر ال ي للمته امتالء السجون بالإ اا ا وكثرة االعتقاالت بسب
فكر الثورة ال ي رب

 /4أاها بنة

الإ اا علقه .

عل أسس منها :القاعدة التي يرددها حسن البنا اتعاون فقما ا مقنا علقها ويع ر

بع نا بع اً فقما التلمنا فقه .

وه ه قاعدة فاسدة معناها مةقع الوالخ مع المبتدعة من الصوفقة والراف ة والمعتزلة واةرهم؛ ل ا

أاكرها علماعاا األجالء كسماحة الإقم عبد العزيز بن با 44ا والإقم محمد بن صال العثقمةن45ا
والإقم محمد ااصر الدين األل ااي.46
 41كتاب حسن البنا مبادئ وأصول يف مؤمرات خاصة ص (. )64-63
 42كتاب موقف علماء املسلمني من الشيعة والثورة اإلسالمية ص 13وما بعدها ،وكتاب ذكرايت ال مذكرات ص (. )250-249
 43انظر كتاب "حسن البنا أبقالم تالمذته ومعاصريه " ص( )72-71أتليف جابر رزق – بواسطة كتاب اإلخوان املسلمني يف ميزان اإلسالم
ص . - 66
 44جمموع الفتاوى (. )58 /3
 45الصحوة اإلسالمبة ضوابط وتوجيهات (. )219-218/1
 46جملة الفرقان الكويتية عدد  77ص . 22
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واا ر كتاا جر المتهاون ب رر قاعدة المع رة والتعاون للإقم حمد العثمان ا قري الإقم عبد
المحسن ال اد ومراجعة الإقم صال المو ان .
مان ا  /جماعي التبل غ ح

بما يلي :

وهي جماعة ضالة ا و لك يت

 /1معرف ااة ح ااال المؤس ااس  :ه ااو محم ااد علق اااس محم ااد علق اااس ب اان محم ااد ب اان عس ااماعة الكاا اادهلوي
الديوبنادي الحنماي ما إ ًا األااعري الماا رودي عقةادة الصاوفي هريقاة  .ألا البقعاة الصاوفقة علا يااد

الإقم راةد أحمد الكنكوهي ،م جددها بعد موت الإقم راةد عل يد الإقم أحماد الساهاراموري الا ي
أجا ه في م ايعة اةره عل النهج الصوفي المعروخ .

وقد كان محماد علقااس يجلاس فاي الولاوة عناد قبار الإاقم ااور محماد البادايواي وفاي المراا اة الجإاتقة
سق ر علقه فكرة وحدة الوجود ا.ها. 47

عندقبر قدوس الكنكوهي ال ي كاا

اااعة

وقااال الإااقم سااقف الاارحمن عاان محمااد علقاااس :هااو الحنمااي م ا إ ًا والصااوفي مإ اربًا قلة ا ال
العلمق ااة اة اار ا ااهةر فةه ااا لك اان ك ااان ق ااوي الحم اااس لل اادعوة علا ا ال اادين اإلس ااالمي – با ا علا ا ال اادين

الصوفي – وإل المسلك التصوفي ال رقي …ا.ها
وفي كالم هؤالء األجلة رد عل
علقاس دا قة سلمي يدعو عل

48

.

أولئك التبلق ةةن الموجودين في جزيرة العرا الزاعمةن أن محمد
وحةد األلوإقة واب الإر با  .فاا ر عل

بعقول الناس؟ وإل أي حد بلح التدلقس والك ا ؟ .

 /2أن هبل العماعي ال كهتهللا ثالدعول إل كوحرد امله ي (العبا ل
أرسل

الرس وأازل

الكت

أي مده بلح التالع

وهي الدعوة التي من أجلها

ال أن اعبدوا هللا
وللق الثقالن اقال عال )ولقد بعثنا في ك أمة رسو ً

واجتنبوا ال ااوت ( وقال )وما للق

الجن واإلاس عال لقعبدون ( وهي وإن كرت من أصولها

 47كتاب حقيقة الدعوة إىل هللا تعاىل ص. 75
 48كتـاب نظـرة عـابرة اعتباريـة حـول مجاعـة التبليـ ص . 7،8وانظـر كتـاب مجاعـة التبليـ يف شـبه القـارة اهلنديـة ليبسـتاذ أيب أسـامة سـيد طالـ
الرمحن ص . 21، 19
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الكلمة ال ة ة (ال عله عال هللا ومحمد رسول هللا ) عال أاها من أبعد الناس عنها و لك أن التوحةد

ال ي يعتنون به هو وحةد الربوبقة ال ي أقر به كمار قريش ولم يدللهم في اإلسالم دون وحةد
األلوإقة ال ي من أجله أرسل

الرس .49

والدلر عل وو هبل العماعي ال كيتن نتوحرد امله ي (العبا ل اأ لي ولتص عل مبمي وه ح
أ -وو في ا ييوههللا الي ل س في الهنييد والسييو او لبييورا ا وكا ا بجاوار مركاازهم الاريقس فااي اريااي واااد
بال ا ستان .كر ه ا من لبرهم وعايإهم ،مان سنوات الإقم المعروخ سعد الحصةن .50

ا -وو و ان المنتسبر إلرها عل عقالد ا ي وبدع يا ومع لك ما الاوا مان أ اابرهم فها ا يادل
داللااة واضااحة عل ا أن الجماعااة ال ااالي بتوحةااد ال ااادة  .قااال األسااتا  /سااقف الاارحمن ب ان أحمااد

الدهلوي :عن أ ابر أه التبلقح يراب ون عل القبورا وينت رون الكإ
ماان أه ا القب ااورا ويقاارون بمسااولة حق اااة النبااي صاال هللا علق ااه وسا َّالم وحقاااة األولق اااء حقاااة داةوي ااة ال
والك ارماات والمةاوض الروحقاة

بر لقااة مث ا مااا يقاار القبوريااون باانمس المعن ا ا.ها ا 51وقااد اق ا الإااقم حمااود التااويجري –رحمااه هللا-
اهادات س عة أاوام مع وااقعهم أن ه ه الجماعة عندها كمريات وبد .52

ا -ونن إذا جالست وفي ا هيبل العماعيي رو يت كيسير ههللا للفلميي الطربيي ثميا تيليو نتوحريد ال بوب يي
وو ا لوم ييييي .فجااارا ج ااد –حم ااا هللا . -وإن ك ااون ها ا ه الجماعا ااة ال ه ااتم بالتوحة ااد ك ا ٍ
ااخ فا ااي
ا سااقاههم عنااد الموحاادين السااايرين علا هريقااة النبةااةن والمرساالةن لااك ألن دعااوة األابقاااء والمرساالةن
هاي الادعوة علا عفاراد هللا سا حااه بال اادة دون أحااد ساواه فماان لاالمهم فااي الادعوة فلااقس مان أ اااعهم

الناجةن .

د -أن ها ا ه الجماع ااة أع اادت أل اعه ااا م اان العج اام كت اااا
الاادعوة الصاريحة عل ا هلا
ار أ بر مح

بلق ااي اص اااا وفقا اه – كم ااا س ااقو ي –

الإااماعة ماان رسااول هللا صاال هللا علقااه وساالم ا وها ا كمااا يقاارر علماعاااا

للعم ومورا من الملةا ف إعادادهم لها ا الكتااا والحاح علقاها با و و يعاها كاون

 49انظــر كتــاب الص ــفات الســتة عنــد مجاع ــة التبلي ـ ص ، 22،28القــول البلي ـ ص، 205 ،8كتــاب مجاعــة التبلي ـ يف شــبه القــارة اهلندي ــة
ص، 22وكتاب وقفات مع مجاعة التبلي ص. 17
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جماعة التبلقاح قاد أدااا

بواهاا لقسا

مهملاة لادعوة التوحةاد فحسا ا با هاي دا قاة اار  .اساول هللا

السالمة .

 /3وو هبل العماعي لد انيمست ف البدع الم)تليي فهام ي اايعون العجام ومان يثقاون باه مان العارا
عل ال ر الصوفقة المبتدعة األربعة الجإتقة والنقإبندية والقادرية والسهروردية . 53

و بلن تانههللا الميد كبياعههللا اي اليعيهللا "كبل يي نصيا " ف يه اي البيدع الف ري ل المهلفيي انهيا ح
أ-الحااح عل ا الساامر عل ا المدينااة النبويااة بقصااد يااارة قباار الرسااول صاال هللا علقااه وسا َّالم بعااد الحااج
بدلة من حج فلم يزراي فقد جمااي وه ا المع بدعة والحديح موضو .
ا-الحح عل التوجه لقبره صل هللا علقه َّ
وسلم بالدعاء اْل ي يا رسول هللا أسولك الإماعة .
ا -صمة السالم عل العمرين أباي بكار وعمار جئنا ماا اتوسا بكماا علا رساول هللا صال هللا علقاه
َّ
وسلم لقإمع لنا ويدعو لنا ربنا .
د -فقه أن النبي صل هللا علقه َّ
وسلم ألارا ياده مان قباره لةاتمكن الإاقم /أحماد الرفااعي (فاي القارن
السااادس الهجااري ) ماان قبةلهااا عل ا م ارأه ماان سااعةن أل ا

التالع

مساالم .فقااا س ا حان هللا عل ا ه ا ه الدرجااة

بعقول الناس واألصحاا األقس من بةنهم رج راةد ؟

ها ا – فقااه أن الك ااة ا ه

علاا بعاال الص ااالحةن فااي أم ااا نهم  .54ف حااح الجماع ااة عل ا كت اااا

بلق ي اصاا كون جماعة التبلقح دا قة للبد الموبقة .

50

كتـاب حقيقــة الــدعوة ص 78-77و انظـر القــول البليـ ص 12وانظـر كتــاب الصــفات السـتة ص،81علمـاأ أن الشــيخ سـعداأ احلصــني ــن

زكاه أهل العلم قال فيه الشيخ صاحل الفوزان :فضـيلة أخينـا العالمـة الشـيخ سـعد بـن عبـد الـرمحن احلصـني –حفظـه هللا -وزاده علمـاأ ففعـاأ وعمـالأ
صاحلاأ ،فقد كشف زيف هذه اجلماعات عن علم هبا وخربة أبهدافها ومقاصدها ،وذلـك يف كتابـه القـيم الـذي بـني أيـدينا بعنـوان "حقيقـة الـدعوة
إىل هللا تعاىل وما اختصت به جزيرة العرب وتقومي مناهج الدعوات اإلسالمية الوافدة إليها "ا.هـ من مقدمة الكتاب ص. 4
 51ص 47كتاب نظرة عابرة اعتبارية حول اجلماعة التبليغية –بواسطة القول البلي ص 12وانظر القول البلي ص. 14-12
 52القول البلي ص 190-187وكذلك نقل أبو أسامة صاح كتاب مجاعة التبلي شهادات عن مجاعة راجعها ص . 452، 445
 53ذكر هذا الشيخ سعد احلصني يف رسـالته املتضـمنة نصـيحة لـرئيع مجاعـة التبليـ حاليـاأ انظرهـا مذيلـة يف آخـر الكتـاب  ،وانظـر القـول البـديع
ص. 137،209، 9-7
 54راجــع كتــاب حقيقــة الــدعوة إىل هللا تعــال  82وكتــاب الصــفات الســتة ص( ) 59-51، 40 ،25وكتــاب وقفــات مــع مجاعــة التبلي ـ
ص 65والقول البلي ص.200
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 /4ال هتهللا التبل يروو ثاليلهللا ول س عندههللا ف اناهعههللا اليليهللا ثمينيال السيو -معرفاة أحكاام الإار

بودلته -والدراسة عل العلماء فهام ممرهاون فاي اارط ال اادة الثااايا وهاو المتابعاة لرساول هللا صال
هللا علقه َّ
وسلم  .55فقا س حان هللا ع ا لم يكن عنادهم علام فاإل أي اايء يادعون ؟ وها فاقاد الإايء
يع قااه؟ ودعااوة األابقاااء دعااوة علا علاام اقااال عااال ) قا ها ه ساابةلي أدعااو علا هللا عل ا بصااةرة أاااا

ومن ا عني  ( ..فألج عدم اهتمامهم بالعلم وقعوا في بد كثةرة في بااا ال اادات – ياادة علا ماا
سبق كره من البد .56 -

فااإ ا قاارر ه ا ا واسااتقر فه ا ه الجماعااة اادعوا عل ا الإاار األ باار بتو يعهااا كتاااا

بلق ااي اصاااا

الا ا ي فق ااه  :وج ااه علاا قب اار رس ااول هللا ص اال هللا علق ااه وس االم بال اادعاء اْل ااي ي ااا رس ااول هللا أس ااولك
الإاماعة ا فلاو لام يكان عنااد التبلق اةن عال ها ا لوجا

الباراءة ماانهما والتحا ير مان اوجههم لةا اهااار

حماية للتوحةد مما ينافقه ا فقد قرر علماعاا أن ه ا الدعاء ار أ بر – وال قا با . -

فإن قة  :ه ا في حق التبلق ةةن لارا السعودية أما من داللها ا فلقسوا ك لك ا فالرد من أوجه :
 –1وو ه يءالا التبل يريير الهنييو ونسييوههللا ابتدعييي – عل ا أق ا األح اوال  -فالواج ا

الب اراءة ماانهم ا

والتح ير من سلو هريقهم ال االاتساا علةهم والدفا عنهما كما هاو حاال التبلق ةاةن الموجاودبن فاي
جزيرة العرا .لا الش

حمو التويع  :وأما قول الساي :ه أاصحه باالوروا ماع التبلق ةاةن فاي

دال ا الاابالد  -و الييبب السيييو يي – أوفااي لارجهااا أم ال ؟ فجوابااه أن أقااول عاااي أاص ا الساااي

وأاص اةره من الا ين يحرصاون علا ساالمة ديانهم مان أداااس الإار وال لاو والباد والو ارفاات أن

ال ين ااموا علاا التبلق ة ااةن ا وال يورجا اوا معه اام أب اادًاا وسا اواء ك ااان ل ااك ف ااي ال اابالد الس ااعودية أو ف ااي
لارجها؛ ألن أهون ما يقال في التبلق ةةن أاهم أه بدعة وضاللة وجهالاة فاي عقايادهم وفاي سالوكهم
اومان كااااوا بها ه الصاامة ال مقمااة ؛فاال اااك أن السااالمة فااي مجاااابتهم وال عاد عاانهم ،-.اام قااال – وقااد
ااان الساال

الصااال يح ا رون ماان أه ا البااد ا وي ااال ون فااي التحا ير ماانهما وينهااون عاان مجالسااتهم

ومصاحبتهم وسما كالمهم اويومرون بمجاابتهم ومعادا هم وب
55
56

هم وهجرهم .

انظر كتاب مجاعة التبلي ص، 48وقفات مع مجاعة التبلي ص. 199، 29 ،22
راجع كتاب الصفات الستة ص(. )63-60، 35-31
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لا الش

إ ماعر ن عبد ال حم الصانون ف "عقردل وه السني والعماعيي "ح ويجااابون أها

البااد وال االالت ا ويعااادون أصااحاا األهاواء والجهاااالتا وي

ااون أه ا البااد ال ا ين أحااد،وا فااي

الدين ما لقس منها وال يحبواهم وال يصحبواهم وال يسامعون كالمهام وال يجالساواهم وال يجاادلواهم فاي

الاادين وال يناااظرواهما وياارون صااون ااهاام عاان سااما أباااهةلهم التااي ع ا ماارت باااْل ان ووقاارت فااي
القلوا؛ ضرت وجرت علةها الوساوس والو رات الماسدة ا.ها لا اماا إ يماعر الصيانون  :وا مقاوا
مااع لااك عل ا القااول بقهاار أه ا الب ااد وإ اللهاام وإل ازايهم وإبعااادهم وإقصااايهم اوالت اعااد ماانهم وم اان
مصاحبتهم ومعاار هم اوالتقرا عل هللا عز وج بمجاابتهم ومهاجر هم ااته .ا.ها

57

القول البلي ص. 32– 30
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 -2وو هيءالا التبل يرير المنتسيبر لليقريدل السيلة ي اتشيبهوو ثأولكين المبتدعيي في اليدعول إلي
وقد ،ب عند اإلمام أحمد وأبي داود عن ابن عمر أن رسول هللا صل هللا علقاه وس َّالم قاال  :مان
إا ه بقااوم فهااو ماانهم وها ا اااص عااام يإاام حتا المبتدعااة وقااد عممااه هايمااة ماان أها العلاام حت ا
أاد وأض ّ ؟ المبتدعة .
عل المسا فكقف بمن هم ّ
 -3ونهيهللا و و ييلموا امييا عنييدههللا اي الشي اع إال ونهيهللا ليهللا يسييلموا اي ا اييور ا ذي ى البدع ييي
58

والدعول ثعهي ا ومان المإااهد لكا

ي بصاةرة أن كثةا اًر مانهم جهاال لاقس لهام عناياة بعلام با ااواهم

فااي المج ااالس حكايااة القص ااص –التااي هللا أعل اام بص ااحتها – واألمثااال وها ا ا ماان المإ ااهور المع ااروخ

عانهم فهااو انااي عاان البرهااان والتادلة ا وجهلهاام ها ا بالإاار سا ّاب لهام أمااو ًار م مومااة ماان الوقااو فااي
البد ا و ناق األحاديح ال قمة ب واس ة بعل األقوال علا رساول هللا صال هللا علقاه وس َّالم ظناًا
منهم أاها من كالمه صل هللا علقه َّ
وسلم ا ومجالساة أصاحاا المنكارات حاال ل ساهم باالمنكر وعادم
اإلاكار علةهم .59
 -4ونههللا وليوا ف ما وليل ف يه كبل ييو الهنيد وبا سيتاو اي ال)ي و ثالعهيا لليدعول إلي

ا وقاد

سبق أن ه ا من البد ا وأن فاقد الإيء ال يع قه .

 -5ونهيهللا ييال وو عل ي ع يقييي كييء إل ي كقس ي هللا المسييلمر وجيلهيهللا وحواث يا وا ي يا ا و لااك أاهاام
س ااموا باس اام جدي ااد مح ااد جعله اام متما ازين ب ااه ع اان ب اااقي المس االمةن الس ااايرين علا ا هريق ااة الس اال
الماضااةن ومعلااوم كاام له ا ا ماان األ،اار فااي مريااق المساالمةن وإاااعال الوصااومة بةاانهم فصاااروا يساامون

أصااحابهم أح اب اًا ودروسااهم بقاا اًا وماان المتقاارر فااي الإاار أن مااا أده عل ا مريااق المساالمةن وجعلهاام
ِ
ِ َّ ِ
أح ازباًا محاارم قاال عااال  ( :وال َ ُك ُ ِ
اااوا ِا َاقعًا ُكا ُّ ِحا ْاز ٍا
ين َف َّرُقاوا دي َان ُه ْم َوَكا ُ
ةن .م َان الا َ
وااوا م َان اْل ُم ْإا ِارِك َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّللا َجمقعًا َوال ََم َّرُقوا )
اعتَص ُموا ِب َحْب ِ َّ
ِب َما َل َد ْي ِه ْم َف ِر ُحو َن) وقال عال ( َو ْ
 58ومن أولئك العلماء القرطيب والصنعاين والنووي إذ حرم الضرب ابلصفاقتني ؛ ألنه تشـبه ابملننثـني .راجـع روضـة الطـالبني ( )206/8وسـبل
السالم ( )238/4وكتاب التشبه املنهي عنه ص. 69
 59القول البلي (. )275 ،15-13
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ليييا الشييي

اسميييد نييي صيييال الي مييير  :ل ااقس ف ااي الكت اااا وال الس اانة م ااا يب ااق

ع اادد الجماع ااات

واألحزاا ب في الكتاا والسنة ما ي م لك ا.ها ،م باةن ل او قاول القايا  :ال يمكان للادعوة أن قاوه
و نتإر عال ع ا كاا

ح

حزا.60

وقااال سااماحة الإااقم عبااد العزيااز باان بااا – رحمااه هللا  : -فالواج ا

عل ا علماااء المساالمةن وضااق

الحنققة ومناقإة كا جماعاة أو جم قاة واصا الجمقاع باون يساةروا فاي الوا الا ي رسامه هللا ل ااده
ودعااا علقااه ابةنااا محمااد  ا وماان جاااو ه ا ا أو اسااتمر فااي عناااده لمصااال اوصااقةا أو لمقاصااد ال
يعلمهااا عال هللا ا فااإن الواج ا

التإااهةر بااه والتح ا ير منااه مماان عاارخ الحنققااةا حت ا يتجن ا

الناااس

ه اريقهم وحت ا ال ياادل معهاام ماان ال يعاارخ حنققااة أماارهم فق االوه ويصاارفوه عاان ال ريااق المسااتنقم
صار ِ
ِ
ال ي أمراا هللا با اعه في قوله ج وعال ) َوأ َّ
اهي ُم ْساتَ ِنقماً َفاا َِّ ُعوهُ َوال َتَِّ ُعاوا ُّ
الس ُاب َ َفتََم َّار َ
َن َها َ ا َ
صااا ُ ْم ِبا ِاه َل َعَّل ُكا ْام َتَُّقااو َن ( .وممااا ال اااك فقااه أن كث ارة الماار والجماعااات فااي
ِب ُك ا ْم َعا ْان َس اِبةلِ ِه َ لِ ُكا ْام َو َّ
المجتمع اإلسالمي مما يحرم علقه الإق ان أوالً وأعداء اإلساالم مان اإلااس ،ااقااً؛ ألن ا ماا كلماة
المسلمةن ووحد هم وإد ار هم الو ر ال ي يهددهم ويساتهدخ عقةاد هم يجعلهام ينإا ون لمكافحاة لاك
والعم في ص

واحد من أج مصالحة المسالمةن ودرء الو ار عان ديانهم وبالدهام وإلاوااهما وها ا

مسلك ال يرضاه األعداء من اإلاس والجن ا.ها

61

وللعلماااء الك ااار فتاااوه فااي ه ا ه الجماعااة جااد كثة ا اًر ماان ه ا ه المتاااوه فااي كتاااا اإلمااام اباان قمقااة

وجماعااة التبلقااح  .وماان أحساان الكت ا

المؤلمااة فااي ال اااا كتاااا القااول البلقااح فااي جماعااة التبلقااح

ل مام المجاهد الإقم حمود بن عبد هللا التويجري – رحمه هللا .-

 60كتاب الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات ص  . 155 ، 154وراجع – فضالأ ال أمراأ – كتاب حكم االنتماء فإنه مـن خـرية مـا كتـ
يف هذا الباب .
61

جمموع فتاوى ابن ابز (. ) 203 /5
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االنتقا ال ال

 /أاهم ال يرون الجهاد  :وه ه لم ة مجملة البد فةها من مصة علا احاو ماا قادما

فال يست قع أحد أن يثب

عن أحد هؤالء أاهم أاكاروا اار قة الجهااد والبةناة علا المادعيا وهللا عناد

لسان ك قاي وقلم ك كا .
االنتقا ال اثل  /أن بع اهم يادعو علا أساامة بان الدنا والجاواا :اعلام ألاي أن أول مان قادح فاي
أسااامة باان الدن سااماحة اإلمااام عباادالعزيز باان عباادهللا باان بااا – رحمااه هللا – فقااال – رحمااه هللا:-

واصاقحتي للمساعري والمنقاه وابان الدن وجمقاع مان يسالك سابةلهم أن يادعو ها ا ال رياق الااولقما وأن
يتق اوا هللا ويح ا روا اقمتااه وا ا ها وأن يعااودوا عل ا رااادهما وأن يتوب اوا عل ا هللا ممااا ساال

ماانهم …

ا.ها ا 62و كاار – رحمااه هللا  :-عن أسااامة باان الدن ماان الممساادين فااي األرضا ويتحااره هاار الإاار
الماسدة ولرا عن هاعة ولي األمر.63
وكان ين ي علقك قب استنكار القادح فاي ابان الدن أن ساول لماا ا قادحوا فقاه؟ عن ألساامة بان الدن
الم اادعو محم ااد المس ااعري أو ارقا ااً يرس االها بالما س ااات فةه ااا هة ااقج للإ ااع

وإظهااار معاي ا

الس ااعودي علا ا حكومت ااه

الحكااام و هويلهااا ا ،اام هااو قااد ااااتهج اهااج التكمة اريةن حت ا عاااه قااال بعااد ض اربة (11

ساابتمبر ) ااقساام الناااس عل ا فس ا اهةن :فس ا اط عيمااان ال امااا فقااها وفس ا اط امااا ال عيمااان فقااه .
وبها ا ه الكلم ااة كم اار حك ااام ال اادول اإلس ااالمقة وعلماءا ااا كالإ ااقم عب اادالعزيز ل الإ ااقم والإ ااقم ص ااال

اللحةدان واةاره ممان لام يقاروا عملقاة مجةارات ( 11سابتمبر ) ا وفاي صاريحه األلةار فاي ااهر ي
الحجة من ها ا العاام 1423ه ا صارح بتكمةار جمقاع حكاام العارا وفاي مقادمهم األمةار عبادهللا وقاال:
ال ف اار ب ااةن ك اار ا أف ااس ااتان وك اار ا الري اااض ( يعن ااي المل ااك عب اادالعزيز – رحم ااه هللا ) -ا ووصا ا
علماءاا بالمداهنةا وأاهم علمااء السال انا ووصا

فتااواهم فاي حارا الولاقج ضاد العا ار بواهاا فتاوه

مداهنااةا فالإااقم اباان بااا واباان عثقمااةن وبنقااة عل اوااهم العلماااء – عنااده  -مااداهنون  .أسااول هللا أن

يعامله بما هو أهله .

 62جملة البحوث اإلسالمية (. )14/50
 63جريدة املسلمون والشرق األوسط  9 -مجادى األوىل 1417هـ .
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،م ال سول كم جن

حديا ه وعملقا اه التمجةرياة مان دماار علا المسالمةن فاي أرض أف ااساتانا فاال

يعلم عال هللا كم هتك من عرض وسمك من دما وكم أ هق
ا ااوه

م اان أب اادانا وك اام ه اادم

من أاماسا وكام ق عا

مان أااالءا وكام

م اان دور علا ا أهله ااا وه اام أحق اااءا كا ا ها ا ا اتقج ااة الحماس ااة اة اار

المن ا ة واة اار المقروا ااة ب ااالعلم الإ اارعيا فها ا بع ااد ها ا ا ي ااالم م اان يحارب ااه ويح ااارا أمثال ااه مم اان

يحملون المكر التهوري المراهق ؟ وه بعد ه ا يالم من جاهد بالحجة والبقاان ماا علقاه أصاحاا ها ا
التوجه من ضالالت حماية لدماء وأعراض وممتلكات المسلمةن ؟

* قااال المنصااوح /اات اار ألااي ألااقس الإااقم العالمااة محمااد باان صااال العثقمااةن قااد أ،ن ا و ك ا اباان
الدن؟

* قاال الناصا  /لاقس الإاقم ابان عثقماةن – رحماه هللا – وحاده الا ي أ،نا علا ابان الدنا با حتا

العلماااء اْلل ارين لكاان ه ا ا قب ا أن ي هاار فك اره التكمةااري الثااوري للعلماااء والسااالهةنا و لااك لمااا كااان
ديداااه الجهاااد أيااام الجهاااد األف ااااي األول .أمااا وقااد صااار حالااه كمااا اارها فااإن العلماااء ي مواااه وال

يوافقواااها وال يساات قع أصااحاا اب اان الدن المدلسااون أن يااو وا بكلمااات ع اان الإااقم اباان عثقمااةن ف ااي

زكق ااة اب اان الدن بع ااد ظه ااور فكا اره الممس اادا و زكق ااة الإ ااقم اب اان عثقم ااةن قديم ااة لم ااا ألقا ا اب اان الدن

محاضرة في القصقما وه ا بال ع قب عظهار عدايه له ه الدولة؛ ل ا كاا

محاضر ه فةها .

* قال المنصوح /ه معن كالمك أاك كمر أسامة بن الدن ؟

* قال الناص  /أب أر عل هللا من كمةرها وال ال م بةن كمةره وكواه ممسداً .

االنتقييا ال)ييااس  /أاهاام لقس اوا أصااحاا دعااوة ألاااه لااقس عناادهم أاااااةد وال مثة ا ا الج اواا :كااواهم
لقس اوا أصااحاا دعااوة ه ا ه لم ااة مجملااة :أ ريااد عل ا ه اريقتكم ماان الاادعوة باألاااااةد والتما،ة ا التااي
حرمهااا كثةاار ماان العلماااء وأق ا مااا فةهااا أاهااا ماان الإاابهات التااي يحساان اجتنابهااا كمااا قااال رسااول هللا
صل هللا علقه وسلم  :من ا ق الإابهات فقاد اساتب أر لديناه وعرضاه فانعم هام لقساوا أصاحاا دعاوة

عل ا ه ا ه ال ريقااةا ب ا ها اريقتهم هااي هريقااة رسااول هللا صاال هللا علق ااه وساالم بتعلااقم الناااس الحا ارام
والحالل في الدروس و جمعاات النااس ووع هام و واويمهم مان الناار و ا كةرهم بالجناة ا ،ام عن رساول
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هللا صل هللا علقه وسلم لم يتو األاااةد والتما،ة وسةلة يدعو بهاا فها معنا ها ا أااه لاقس دا قاة
صل هللا علقه وسلم ؟.

وقاد كاارت أن كثةا ًار ماان الناااس اهتادوا بها ه الوساااي ولااو ساالم
الوسةلةا ولو كاا

بها ا – جاادالً – فااإن ال ايااة ال باارر

ه ه الوساي لة اًر لما ركها رسول هللا صل هللا علقه وسلم وأصحابه .

االنتقييا السييا م /أاهاام فرقاوا الإا اا وجعلاوا بع ااهم ي عاان فااي بعاالا والجاواا :ها ه – أي ااً –
لمااة مجملااةا فااإن أماار الناااس بااالوةر واهااةهم عمااا يسااةرون علقااه ماان ه اريااق لاهئااة موالمااة لهاادي

سال

األمااة لاقس مريقاًا با هااو جماع الناااس وردهام لمااا علقاه الساال

الصاال ا و لااك مثا أن يواارا

دا قااة مصاال فااي أرض كثاار فةهااا البدعااة كمصاار – مااثالً  -فةاادعوهم عل ا التوحةااد والساانة ويتماار

النااس بعااد لااك علا فاريقةن :فريااق مساتجة

ا و لاار معاارض عنةادا فااإن ها ا الدا قاة ال يا م ويعاااا

علقه مريقه للناسا وإاما ال ي ي م ويعاا من لم يستج

للحقا ومث ه ا ق فقما احن بصدده.

االنتقييا السيياثل /أاهاام م احااح وعمااالء للدولااة  :ه ا ه – أي ااً – كلمااة مجملااة ا عن أردت بهااا أاهاام
معةنااون دولااتهم دولااة التوحةااد عل ا مااا فقااه حم هااا ماان ااارور أه ا الإاار س اواء كااااوا ماان الاادال أو
الوارا ا فه ا لةر وعم صال ومن التعاون عل البر والتقوه وهو صانع العلمااء كالإاقم ابان باا

– رحمه هللا – ا وإن أردت أاهم يعةنون الدولة عل ما ال يرضي هللا ا فا ق هللا واعلام أن الكاالم فاي

أعراض عامة ا لناس بال بةنة كبةرة ا فقد ألارا اإلماام أحماد وأباو داود عان ابان عمار أااه قاال  :مان
قااال فااي مااؤمن مااا لااقس فق ااه أسااكنه هللا رداااة الو ااال حت ا يو اارا ممااا قااال ورداااة الو ااال ه ااي:
عصارة أه النار .

االنتقا ال اا  /أاهم يردون عل سةد ق
الج ااامع ألل اااء عقدي ااة ا اات م اان سا ا

 :وأيم هللا عن ردهم عل ساةد ق ا

مان محاسانهم فإااه

لموسا ا علق ااه الس ااالم والص ااحابة الكا ارام و وويا ا لكثة اار م اان

الصاامات علا هريقااة أها البااد ال اااللا وقااد اوارد الاارد علقااه أ ثاار ماان عإارين عالمااً وممكا اًر ماان

أولهم محماود ااا ر – رحماه هللا – فاي سا ه للصاحابة ا وجارت بةناه وباةن ساةد ردود ا ،ام بعاد لاك
رد علقاه الإااقم الحاااف عباادهللا الاادويش – رحمااه هللا – فااي كتابااه المااورد العا ا الازاللا والإااقم ربقااع
باان هااادي الماادللي فااي عاادة كت ا

ا وماان العلماااء ال ارادين علااةهم سااماحة اااقونا عباادالعزيز باان بااا
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وااقونا محماد باان صاال العثقماةن واااقونا محماد باان ااصار الادين األل ااااي – رحمهام هللا – واااقونا
صال المو ان كما جد لك بوصوا هم في اري أقوال العلماء فاي مؤلماات ساةد ق ا

ا واا ار كتاباًا

اافعًا للإقم عصام السنااي بعنوان براءة علماء األمة مان زكقاة أها البدعاة والم ماة وهاو لاام
في الرد عل سةد ق

ا وقد قرأه الإقم محمد بن صاال العثقماةن ووقاع علا كالماه ا وقارأه وعلاق

علقااه الإ ااقم ص ااال الم ااو ان  .ف ااال أظ اان أح ااداً يعا ا ر ف ااي دفاع ااه ع اان س ااةد ق ا ا
ل الال ه عال من لم يكن عالمًا بكالمهم .

بع ااد بق ااان العلم اااء

االنتقا التا ل /أن كثة ًار ممن بنوا ه ا المنهج ااتكسوا.
وه ه دعوه حتاا عل ع ،ات ا وكون لمسة أو عإرة ااتكسوا ( عل حد عبةر ) لاقس دلاةالً كافقاًا
عل ا أن السااب وجااود ه ا ا الماانهج وإال فااإن عإ ارات ماان الإ ا اا الناااائةن عل ا الماانهج الثااوري قااد
ااتكس اوا ا السااقما بعااد أن أوق ا
وقم ا

العلماااء رعوسااهم الثااوريةن ألاهاام كااااوا ااااائةن عل ا الحماسااة وقااد

الحماسااةا ،اام لااو قاادر أاااه بسااب

الدعوة ب السب

ه ا ه الاادعوة ااااتكس كثةاار فلااقس ه ا ا دلااةالً عل ا سااوء ه ا ه

أاهم كااوا متبنةن دعوة اةر صحقحة فلما جاءت ه ه الدعوة الم اركاة وبةنا

الدعوة التي كااوا علةها ا

لهم األمر وااتكسوا ردة فع لما كااوا علقه من قب .

* قاال المنصااوح  /لمااا ا ال عاااملون ساةد ق ا
النووي والحاف ابن حجر .

معاملااة بنقااة العلماااء الا ين وقعاوا فااي أل اااء عقديااة

* قال الناص  /المر بةنهما من أوجه:

-1أن النووي والحاف ابان حجار علمااء مجتهادون ماا باةن أجار أو أجارين ا وساةد ق ا
ولقس من أه االجتهاد فال سواء .
-2أن كت
سةد ق

فسااد

النووي والحاف ابن حجر ال ي العها في ال الا

لاقس عالماًا

عال العلمااء وهاالا العلام بواالخ كتا

فإاه ال ي العها عال العوام من الإ اا واحوهم ا ب عن كثة اًر من علماينا لم يعرخ كت ه .

-3أن لده سةد ق

م ااعن ساةد ق ا

أل اء لم يق بهاا حتا األاااعرة مان سا

األابقااء والصاحابة  .واا ار كتااا

فاي أصااحاا رساول هللا صال هللا علقاه وسالم للإااقم المجاهاد ربقاع بان هااادي

المدللي – حم ه هللا . -
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-4أن في كت

النووي والحااف ابان حجار علماًا ال يسات ني عناه أها العلام بواالخ كتا

فلقس فةها – في ال ال

-5أن فاي كتا

ساةد ق ا

ساةد ق ا

– ما يحتاا علقه أه العلم .

ماا يرباي الإا اا علا التكمةار فقاد كمار المجتمعاات اإلساالمقة فاي كتاااا

ال الل في أ ثر من ،ال،ة عإر موضعاًا وفةها – أي ااً – ماا يرباي الإااا علا فكار الثاورة والتمارد
عل حكامه وعلمايه.

-6أن العلماااء وهل ااة العلاام ااتقاادوا مااا فااي كت ا

النااووي واباان حجاار ماان األل اااء العقديااة كتعلققااات

سماحة الإقم عبدالعزيز بن با وعبدهللا الدويش عل فت
اكةرا بوالخ النقد عل كت

ال ااري فُقبلا

مان لادن الإا اا مان اةار

سةد فإاهم لم يقبلوها ب واجهاوه باردة فعا عنقماةا مماا يؤكاد صاد ماا

كاره علااي عإاماوي فااي كتابااه التااريم السااري لجماعااة اإللاوان المساالمةن ماان أن ساةد ق ا

ريااقس

لتن قم سري ابع ل جماعة اإللاوان المسالمةنا وقاد كاان منادوبهم ورياقس اإللاوان فاي الساعودية مناا
الق ااانا وكااان يرس ا عل ا سااةد ق ا

التقاااريرا وإال لمااا ا ه ا ه ال ة ارة الإااديدة جاااه سااةد ق ا

اةره؟ ولما ا ال ره ه ه ال ةرة جاه المنتقدين لكت

النووي والحاف ابن حجر؟

دون

* قااال المنصااوح  /ألااقس الإااقم بكاار أبااو يااد قااد رد عل ا الإااقم ربقااع الماادللي فااي رده عل ا سااةد
ق

؟

* قال الناص  /بل  .لكن ه ا ال يعني بحال أن األل اء التي وقاع فةهاا ساةد ق ا

مب أر منهاا و لك من أوجه :

 /1أن الإاقم بكار أبااو ياد لام يا كر فاي أو ارقااه أن ساةد ق ا

– رحماه هللا –

ساالمي المعتقاد والمانهجا وإامااا ااياة مااا

فااي أو ارقااه أاااه ال يوافااق الإااقم ربقااع الماادللي عل ا أساالوبه وبعاال مااا ااتقااده علقااها ال أاااه مباارئ لااه

بالكلقة .

 /2أاااه لااو قاادر أن الإااقم بكاار مباارئ سااةد ق ا

ماان األل اااءا فااإن علماااء ل ارين أعلاام منااه وأ ثاار

موالمون له ا ويكمي من بةنهم سماحة الإقم عبدالعزيز بن با ومحد

العصار األل اااي – رحمهماا

هللا . -
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 /3أاااه لااو قاادر أن الإااقم بكاار مباارئ سااةد ق ا
علقه كت

.

سةد ق

ماان األل اااء العقديااة الإاانقعة ا فااإن أول ماان ياارد

ا ع س ه للصحابة مع انايع ألره كثةرة مزباورة مسا ورة ال يمكان أحادًا عاكارهاا

* قااال المنصااوح /اااور هللا كمااا اااور نيا لكاان أال ااره أن كالمااك فااي ه ا ه الجماعااات ا وفااي ه اؤالء

األاوام يمر الص

وي ع

قوة المسلمةن ؟

* قال الناص  /الجواا من أوجه :

ا  /أن ض ااع المس االمةن و لا ا األع ااداء س ااب ه ا ااوا المس االمةن أامس ااهم كم ااا ق ااال ع ااال ( أ ََوَل َّم ااا
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
َّللا َعَلا ُكا ِّ َااي ٍء َق ِادير)
َص ْبتُ ْم م ْثَل ْة َها ُقْلتُ ْم أََّا َه َ ا ُق ْ ُه َو م ْن ع ْند أ َْاُمس ُاك ْم ع َّن َّ َ
َص َاب ْت ُك ْم ُمصةَة َق ْد أ َ
أَ
ْ
قااال اباان جرياارُ ) :قْلااتُ ْم أََّاا َها َ ا( يعنااي قلااتم لمااا أصااابتكم مصااةبتكم بوحااد )أاا ها ا( ماان أي وجااه

ها ا وماان أياان أصااابنا ها ا الا ي أصااابنا واحاان مساالمون وهاام مإااركون وفةنااا ابااي هللا  يو قااه الااوحي
ماان السااماء وعاادواا أه ا كماار بااا وااار ق ا يااا محمااد للمااؤمنةن بااك ماان أصااحابك ) ُها َاو ِما ْان ِع ْنا ِاد
أ َْاُم ِس ُك ْم ( يقول :ق لهم :أصاابكم ها ا الا ي أصاابكم مان عناد أامساكم بوالفكام أماري و ارككم هااعتي
ال من عند اةركم وال من قب أحد سوا م ا.ها 64واقله عن جماعة من السل

كعكرماة والحسان وابان

ج اريج والساادي .وقااال أبااودرداء :عامااا قااا لون بوعمااالكم  .65وقااال الإااقم عبااد الاارحمن السااعدي :قلااتم
أا ها ا أي مان أيان أصاابنا ماا أصاابنا وهزمناا؟ قا هاو مان عناد أامساكم حاةن ناا عتم وعصاةتم مان

بعد ما أ ار م ما حبونا فعاودوا علا أامساكم بااللوما واحا روا مان األسا اا المردياة ا.ه ا  66وقاال ابان
قمقااة :وحة ااح ظهاار الكم ااارا فإامااا ا لا ا اوا المساالمةن الت ااي أوجب ا اق ااص عيمااااهما  ،اام ع ا ااابوا
ِ
ةن(
َعَل ْاو َن ِع ْن ُك ْناتُ ْم ُم ْاؤ ِمن َ
بتكمة عيمااهم اصرهم هللاا كما قال – عال َ )-وال َ ِه ُنوا َوال َ ْح َزُااوا َوأ َْااتُ ُم ْاأل ْ
ِ
َص ْابتُ ْم ِم ْثَل ْة َهاا ُقْلاتُ ْم أََّاا َها َ ا ُقا ْ ُه َاو ِم ْان ِع ْن ِاد أ َْاُم ِس ُاك ْم( ا.ه ا 67وقاال:
َص َ
ااب ْت ُك ْم ُمصاةَة َق ْاد أ َ
وقال) أ ََوَل َّماا أ َ
وأماا ال ل اة فااإن هللا عاال قاد ياادي الكاافرين علا المااؤمنةن اارةا كماا ياادي الماؤمنةن علا الكااافرينا

64
65
66
67

جامع البيان يف تفسري القرآن ( . )108 /4
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ِ َّ
ن
ص ُار ُرُساَلَنا
ما كاان يكاو ألصاحاا النباي  ماع عادوهما لكان العاا اة للمتقاةن فاإن هللا يقاول) عااا َلَن ْن ُ
َّ ِ
ِ
ِ ُّ
َا ا َاه ُاد( وإ ا ك ااان ف ااي المس االمةن ض ااعمًاا وك ااان ع اادوهم
اوم ْاأل ْ
َوالا ا َ
ين َم ُنا اوا ف ااي اْل َحَق اااة ال ااد ْاَقا َوَي ا ْاوَم َيُق ا ُ

مسات ه ًار علاةهم كااان لاك بسااب ااوبهم ول اياااهم؛ عماا لتماري هم فاي أداء الواج ااات باهناًا وظاااه ًارا
َّ ِ
ين ََوَّل ْاوا ِم ْان ُكم َي ْاوم اْلتََقا اْل َج ْم َع ِ
اان
وإما لعدوااهم بتعادي الحادود باهنااً وظااه اًرا قاال هللا عاال ) ِع َّن الا َ
ْ َ
ِ
ِعَّاماا اساتََزَّلهم َّ
الإا ْاق َ ُ ِ ِ
َصا ْابتُ ْم ِم ْثَل ْة َهاا ُقْلااتُ ْم
َصا َ
اابتْ ُك ْم ُمصاةَة َق ْاد أ َ
ان باَ ْعل َمااا َك َس ُابوا( وقاال عااال ) أ ََوَل َّماا أ َ
َ ْ ُُ
َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َّ
ين
ص َارَّن َّ
َّللا َلَق ِاو زي َع ِزياز .الا َ
ص ُارهُ ع َّن َّ َ
َّللاُ َم ْان َي ْن ُ
أَا َه َ ا ُقا ْ ُه َاو م ْان ع ْناد أ َْاُمس ُاك ْم ( وقاال عاال ) َوَلَة ْن ُ
الزَ اااة وأَمااروا ِباااْلمعر ِ
ِعن م َّكَّنا ِ
ِ
وخ َوَا َها ْاوا َعا ِان اْل ُم ْن َكا ِار َوَِّ ِ َع ِااَ ا ُة
ااموا َّ
الصا َ
ْ َ ُ
َ ُْ
االة َو َا ُاوا َّ َ َ َ ُ
ااه ْم فااي ْاأل َْرض أَ َقا ُ
ْاألُما ِ
اور( ا.ها ا
ُ

68

وقااال اباان النااقم :فلااو رجااع العبااد عل ا السااب

والموج ا

لكااان اااات اله بدفعااه أجااده

علقها وأاماع لاه مان لصاومة مان جاره علا يدياه .فإااه – وإن كاان ظالمااً – فهاو الا ي سال ه علا
ِ
َص ْابتُ ْم ِم ْثَل ْة َهاا ُقْلاتُ ْم أََّاا َها َ ا ُقا ْ ُه َاو ِم ْان ِع ْن ِاد
َص َ
اابتْ ُك ْم ُمصاةَة َق ْاد أ َ
امسه ب لمه  .قال هللا عال )أ ََوَل َّماا أ َ
ِ
)و َمااا
أ َْاُمسا ُاك ْم( فااولبر أن أ ه عاادوهم لهااما والبااتهم لهاام :عامااا هااو بسااب ظلمهاام  .وقااال هللا عااال ) َ
أَص اااب ُكم ِم اان م ِ
يك ْم َوَي ْعُم ااو َع ا ْان َكِثة ا ٍار( ا.ه ا ا 69وق ااال :وكا ا لك النص اار والتوية ااد
ص ااةَ ٍة َفِ َم ااا َك َس ا َاب ْ أ َْي ا ِاد ُ
َ َ ْ ْ ُ
الكام ا ا عامااا هااو أله ا اإليمااان الكام ا ا قااال عااال )ِعَّاااا َلننصاار رس اَلنا و َّال ا ِ ين من اوا ِفااي اْلحقا ِ
ااة الا ُّاد ْاَقا
َْ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ
ََ
َاهاد( وقال) َفوَيَّداا َّال ِ ين منوا عَل عد ِو ِهم َفوَص حوا َ ِ
ين( فمن اقاص عيماااه اقاص
َْ
وم ْاأل ْ َ ُ
ظاه ِر َ
َ َُ َ َُّ ْ ْ َ ُ
َوَي ْوَم َيُق ُ
اصة ه من النصرا والتويةدا وله ا ع ا أصة العبد بمصة ة في امسه أو مالها أو بإدالاة عادوه علقاها

فإاما هي ب اوبها عما بتر واج ا أو فع محرم .وهو من اقاص عيماااه .وبها ا يازول اإلااكال الا ي
ِ
يورده كثةر من الناس علا قولاه عاال ) وَلان يجعا َّ ِ ِ
ال( ويجةا عناه
ةن َساِبة ً
ين َعَلا اْل ُم ْاؤ ِمن َ
َّللاُ لْل َكااف ِر َ
َ ْ ََْ َ
ال فااي اْلل ارةا ويجة ا لاارون بواااه لاان يجع ا لهاام علااةهم
ثةاار ماانهم بواااه لاان يجع ا لهاام علااةهم ساابة ً
سبةالً في الحجة  .والتحقةق :أاها مث ه ه اْلياتا وأن ااتماء السبة عن أها اإليماان الكاما ا فاإ ا
ضع

اإليمان صار لعدوهم علةهم من السبة بحسا

ماا اقاص مان عيماااهما فهام جعلاوا لهام علاةهم

الساابة بمااا رك اوا ماان هاعااة هللا عااال  .فااالمؤمن عزيااز اال ا
68
69

مؤيااد منصااورا مكماايا ماادفو عنااه
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بال ا ات أياان كااانا ولااو اجتمااع علقااه ماان بوق ارهاااا ع ا قااام بحنققااة اإليمااان وواج ا ااها ظاااه ًار وباهن اًا.
ِ
ةن( وقاال عاال ) َفاال َ ِه ُناوا
وقد قال عال للمؤمنةن) َوال َ ُ
َعَل ْاو َن ِع ْن ُك ْناتُ ْم ُم ْاؤ ِمن َ
هنوا َوال َ ْح َزُاوا َوأ َْاتُ ُم ْاأل ْ
ِ
َع َماااَل ُك ْم( فه ا ا ال اامان عامااا هااو بإيمااااهم
َعَلا ْاو َن َو َّ
َوَا ْاد ُعوا ِعَل ا َّ
َّللاُ َم َع ُكا ْام َوَلا ْان َيتا َارُ ْم أ ْ
الس اْل ِم َوأ َْاااتُ ُم ْاأل ْ
وأعمااالهما التااي هااي جنااد ماان جنااود هللاا يحم هاام بهاااا وال يمردهااا عاانهم ويقت عهااا عاانهما كمااا َيِتا ُار
الك ااافرين والمن ااافقةن أعم ااالهما ع كااا ا

ضع

ل ةا ارها ول اام ك اان موافق ااة ألما اره ا.ه ا ا 70ا ع ا ق اارر أن س ااب

المسلمةن اوبهما وأن ه ا هو الداءا فعالجه ودواعه أن يؤمروا باالرجو علا هللا و ار ماا هام

علقااه ماان الموالمااات الإاار قةا وإن الاارد عل ا الموااال

ببقااان أل ايااه حت ا يتااوا عل ا هللا وال يت عااه

عز ه ه األمة و مكةنها.
اةرها صورة من صور دواء ه ا الداءا وسبة من سب ّ
 / 2أن فاي ها ا أرفاة بهاؤالء المتل ساةن بها ه البدعااة والتاي قاد صا علا الإار ؛ ألاهاام لاو ُركاوا ولاام
ُي َارد علااةهما مااا وا علا ها ه العقايااد والمناااهج ال اهلااةا وقااد أجمااع أها الساانة أن المعاصااي الإاابها قة
أع ام جرمااً مان الإااهوااقة 71ا ولساالمنا الصاال كلمااات قويااة فاي م أها البااد قاال اإلمااام البربهاااري
ال وهااو
معاصااي ضااا ً

وإ ا أريا الرجا ماان أها الساانة رديء ال ريااق والما ه ا فاسااقًا فاااج ًار صاااح
عل السنة؛ فاصح ها واجلس معها فإاه لقس ي ر معصةتها وإ ا رأي الرج مجتهادًا فاي ال اادة
متقإااماً محترقااً بال ااادة صاااح

هااوها فااال جالسااها وال قعااد معااها وال ساامع كالمااها وال مااش معااه

فاي هرياقا فاإاي ال ماان أن ساتحلي هريقتاه؛ فتهلاك معااه .ورأه ياواس بان عبةاد ابنااه وقاد لارا ماان
عند صاح

هوه فقال :يا بني من أين جئ ؟ قال :من عند فاالنا قاال :ياا بناي! ألن أ ار لرجا

من بة لنث ا أح علي من أن أ ار ورا من بة فالن وفاالنا وألن لقا هللا ياا بناي ااقاًا فاساقًا
سااارقًا لاين اًاا أح ا علااي ماان أن لقاااه بقااول فااالن وفااالن أال ااره أن يااواس باان عبةااد قااد علاام أن
الونث ال ي

ابنه عن دينها وأن صاح

70

إغاثة اللهفان (. )182 /2
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وقال اإلمام الإافعي – رحمه هللا  :-ألن يلق هللا العباد بكا

اا

ماا لاال الإار لةار مان أن يلقااه

بإاايء ماان اله اوه ا.ها ا  73وقااال اإلمااام أحمااد – رحمااه هللا –  :وقبااور أه ا الساانة ماان أه ا الك اااير
روضاةا وقباور أها البدعاة مان الزهااد حمارة ا فسااا أها السانة أولقااء هللاا و هااد أها البدعاة أعااداء
عل ااي م اان أن يك ااون

هللا ا.ه ا ا  74وق ااال أره اااة ب اان المنا ا ر :ألن يك ااون ابن ااي فاس ااقاً م اان المس ااا أحا ا
صااح هاوه ا.ه ا  75وقاال ساعةد بان جبةار :ألن يصاح ابناي فاساقاً اااه اًر سانقاً أحا
يصح

علاي ماان أن

عابادًا مبتادعًا ا.ه ا76ا وماا أحسان ماا كاره ابان قمقاة ع قاال :وقاد أمار الإاقم أباو عمارو بان

الصااالح باااات از مدرسااة معروفااة ماان أبااي الحساان اْلمااديا وقااال :أل ا ها منااه أف ا ماان أل ا عكااا
ا.ها

77

ا

فا لراد عل أه البد أرأخ بهم من اركةهم عل بدعهم مان جهتاةن :األولا  /أااه يتاداركهم حتا ال

يمو وا عل ه ه ال اوا الموبقة البد  .الثااقة  /أاه بتح يره من المبتدعة يقا ا ااعهم فتقا

،اامهم ا

فااإن ماان دل عل ا ضاااللة كااان لااه ماان الااو ر مث ا أو ار ماان عااه عل ا يااوم النقامااة ال ياانقص ماان
أو ارهاام ااايء ا قااال أبااو صااال الم اراء :حكة ا لةوس ا باان أس ا اط عاان وكقااع اااةئًا ماان أماار المااتنا
فقال :ا أستا ه – يعني الحسان بان حاي – فقلا لةوسا  :أماا وااخ أن كاون ها ه اة اة؟ فقاال:
لاام يااا أحمااق؟ أاااا لةاار له اؤالء ماان بااايهم وأمهااا هما أاااا أاه ا الناااس أن يعمل اوا بمااا أحااد،وا فتت ا عهم
أو ارهااما وماان أه اراهما كااان أضاار علااةهم ا.ها ا78ا ب ا وفااي رد أه ا الساانة عل ا ه اؤالء المبتدعااة أرفااة
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 / 3عن المساالمةن ع ا اجتمع اوا ضااد عاادوهم الوااارجي مااع الااتالفهم فااي العقايااد والمناااهج وااتصاارواا
فإاااه سااةرجع بع ااهم علا بعاال بالقتا والتإ اريد سااابقًا علا الساال ة والواليااةا ومااا لباار أف ااسااتان

األول ضد الروس عنا ب عةد .

 / 4عن الصحابة الكرام ال ين هم لةر من يقتده بهم قد ااإ لوا باالرد علا أها الباد ا با وقتاالهما
عن العدو الوارجي كماا هاو حاال اإلماام علاي بان أباي هالا
قال عمام دار الهجرة مالك بن أاس :لن يصل

– رضاي هللا عناه – ماع الواواراا وقاد

لر ه ه األمة عال بما صل به أولها .

ه ه أربعة أوجه موتصرة في منةد لكم الإ ه المتناقلة عند بعل من الت س

علقه .

* قال المنصوح /كالم وجقها لكن يسلم منك الةهود والنصاره وال يسلم منك علوااك المسلمون.
* قال الناص  /قد قدم

لك أن ه ا فقه امع لهؤالء المردود علةهما وأن فقه ع اًز ل ساالم والمسالمةن

ال ي مؤداه ال ل ة عل الكافرين من يهود واصاره واةرهما .

ال مبتادعاً ماان حةاح يادري أو ال يادري ا وهااو أن ماا ي اقل الكمااار
وبالمناسا ة قاد التار بع ااهم دلاة ً
يجا ا فعل ااه سا اواء ااتم ااع المسا االمون ب ااه أو ااررواا وم ااا يم اارح الكما ااار ال يج ااو فعل ااه سا اواء ااتما ااع
المساالمون بااه أو

اارروا .والقااول به ا ا عل ا اإلهااال فقااه ا اارا ب ا مااا ينمااع المساالمةن يمع ا س اواء

اارر الكمااار أو لاام يت ااررواا فااإن رسااول هللا صاال هللا علقااه وساالم عقااد صاال الحديبقااة لمصاالحة
اإلسالم والمسلمةنا ولم يمنعه منه فرح الكمار به وببنوده .

* قااال المنصااوح  /لكاان لمااا ا ال كتمااي ب ا كر األل اااء باادون األسااماء ال سااقما وقااد كااان رسااول هللا
صل هللا علقه وسلم يقول :ما بال أقوام ا ما بال أقوام ؟ .
* قال الناص  /ه

وال

في ار قة كر األسماء في الرد والتح ير؟

* قال المنصوح  /كال – بار هللا فقك  -ا فقد كرت – فقماا سابق – أن رساول هللا صال هللا علقاه
وسلم سم في الو ة لماهمة بن

اقس ا و كر بعل معاي

أباي جهام ومعاوياةا فاإ ا جاا ها ا فاي

المصال الواصة ا فكقف بالمصال العامة ألمة محمد صل هللا علقه وسلم ؟
* قااال الناص ا  /أحساان

– بااار هللا فقااك  -ا وعل ا ه ا ا جااره ساالمنا الصااال والعلماااء السااايرون

عل ا ه اريقتهم ال ا ين احاان ااع لهاام ا فاااق أر كتاااا الساانة للواااللا والساانة لعباادهللا باان اإلمااام أحمااد ا
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ال فااي
وااارح الساانة للبربهاااريا وعقةاادة أصااحاا الحااديح للصااابوايا با قااد أفاارد بع ااهم كتاب اًا مسااتق ً
الرد عل أاوام كالدارمي في رده عل بإر المريسيا وابن قمقه فاي ردة علا األلناايي وال كاري
 .وأ ثر كت

أيمة الدعوة النجدية السلفقة ردود عل الموالمةن .

أمااا حااديح مااا بااال أقاوام فهااو محمااول علا حاااالت ال فاياادة ماان كاار أسااماء الرجااال فةهااا فااالمراد
التح ير من المع وال ريقة ال الماعلةن لها .

* قال المنصوح /عن سمقة اسام الماردود علقاه – فاي ظناي – ينمار الساامع وال يجعلاه ينتماع ؛ لا ا لاو

اقتصرت عل اقد المع دون الماع .

* ق ااال الناصا ا  /م ااا ا ا كره ص ااحق ف ااي بع اال األح ااايةن ال دايما اًا ا وها ا ا لاض ااع لقاع اادة المص ااال
والمماسد .

وال ي اره أن بع هم يسلك منهج ر التسمقة عال في المجاالس الواصاة باه ماع أصاحابه الماوافقةن
لااه  ,وها ا ل ااو ويمااوت مصااال كثةارة  .وأ باار دلة ا واقعااي عل ا ها ا أن علماءاااا كااااوا يربوانااا عل ا
السمع وال اعة لوالة األمر و ر التحزا الم موم ا واالهتمام بالتوحةاد والسانة وابا الباد ا وماع لاك

اساات ا الحزبةااون الت ا ار ص اموخ الإ ا اا والت رياار بهاام عل ا أن سااةروهم عل ا ماانهجهم الباادعي عال
ماان رح اام هللا ا وس ااب

ل ااك أن الحا ازبةةن اس اات لوا م المإ اار ف ااي الإ اار الا ا ي يريدوا ااه وه ااو ا اار

القصااور مااع الم ال ااة فقااه دون ااار القبااورا واساات لوا م البااد فااي م الاارفل والتإااقع وماان ساال
الجهم بن صموان والجعد بن درهم فحس

ا وعلا ع،ار ها ا عماوا اا اا التوحةاد عان بااقي الباد ا

ولدوا لهم قواعد فاسدة كون سقاجًا في حماية ما ربوا الإ اا علقه كقاعدة كار الحسانات فاي
وعلةها ّ
الردا وأن هال العلم والعالم البد أن يكون عارفًا بواقعها فوا لوه بمقه الواقع ( فقاه السقاساة والج ارياد

والصااح

)ا و العب اوا بعاواهمهم لقسااتمروا معهاام ويترك اوا علماااءهم باساام همااوم المساالمةنا فاا ا لوهم

بالعرض عن المرض وهك ا …

فلماا جااءت حاارا الولاقج – ال أعادهااا هللا – كإار الحزبةااون عان أاقااابهم ا وأظهاروا مااا فاي مكنااواهم
ال ماانهم لحصاااد ،مااارهم الكاساادة ا لكاان هللا ااصاار دينااها فكاااد بوولئااك الكاياادين ا فصااار عاا ااة
عج ا ً

أماارهم لس ا ًارا فإااهر العلماااء بوساامايهم وألرج اوا فااةهم فتاااوه متعااددة ا بعاادها باادأ هايمااة ماان هااالا
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العلا اام والإ ا ا اا السا ااايرين عل ا ا هريقا ااة علما ااايهم يا ااردون عل ا ا فعا ااال ومنا اااهج الح ا ازبةةن الوا اااهئةنا

ويإهرون أسماءهم عند رجاء مصلحة ار قة ا فاتم ن أولئاك لمكار الحازبةةنا فتولاوا عانهما وااقلباوا
عل الحزبةةن وبدعهم مًا وردًا و ح ي ًار وهك ا هم – ول الحمد – في ازياد ملحاوظ ال ساقما فاي ها ه

األيام .

وه ا كله بم

هللا وحم ه لدينه الحقا ،م بوس اا ار قة منها :سمقة المواالمةن الم اال ةنا و لاك

أن م اان ل اام يس اام ع ا دع ااا الإ ا اا علاا االلتم اااخ ح ااول علم ااايهم ظ اان الم اارر به اام أن علم اااءه ها اؤالء

الحزبةااون ال ااالون .وإ ا دعاااهم عل ا عاادم ال ل ااة عل ا الموااال

فااي المساااي االجتهاديااة ظاان أن

أل اء هؤالء الحزبةةن من ه ا الجنس ا فةنكر ال ل ة علةهم وهك ا …

فك ا ه ا ا ال يعاارخ عال بالتص اري المصااحوا بعلاام وحلااما فإاااه حااق ااص اره هللا كمااا قااال عااال (ب ا ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َاْق ا ِ ُ ِ
ااء اْل َحا ُّ
اق اْلَاه ا ُ ِع َّن اْلَاه ا َ
اق َوَ َها َ
خ باااْل َح ِّق َعَل ا اْلَاه ا َفَة ْد َم ُ ا ُاه َف اإ َ ا ُها َاو َاهااق) وقااال َ
(وُق ا ْ َجا َ
ان َ ُهوقاً) والواقع لةر برهان .
َ َ
* قال المنصوح /عرف

-اْلن – السر في ربةتهم لنا عل عدم قراءة كت

* قا ااال الناص ا ا  /ب ا ا العجة ا ا

الردود .

أاها اام متناق ا ااون ؛ ألاها اام متزعما ااون الا ااردود عل ا ا والة األما ااور فا ااي

مجالسهم الواصة والعاماةا ويتنااقلون الاردود علاةهم ماع موالماة ها ا المعا للإاريعة ال اراء  .لا ا كلماا

لرجا فتنااة ضااد والة األماار أريا اا ابهم لاي ااةن فةهااا كمتنااة المسااعري وسااعد المنقااه ا وأي اًا ماان
ناق ااهم أن لهاام ردوداً عل ا العلمااااةةن يوصااون الإ ا اا بقراء هاااا وه ا ا حااق يحماادون علقااه ا لكنااه
مناقل لما أصلوه من ر قراءة كت

الردود .

* قال المنصوح /لما ا ال ي كر السلمةون حسنات الرج في مقاام الارد علقاها ألاقس كار ساةئا ه دون

حسنا ه من ال لم ؟

* قااال الناص ا  /قاارر علماعاااا باألدلااة ماان الكتاااا والساانة أاااه فااي مقااام الاارد عل ا رج ا إلسااقاهه ال
كر حسنات المردود علقها وعلا ها ا جاره سالمنا الصاال وبها ا قاال ساماحة الإاقم عبادالعزيز بان

با واألل ااي وابن عثقمةن – رحمهم هللا -ا وكت

الإقم المجاهاد ربقاع بان هاادي المادللي فاي لاك
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تاابةن مانهج أها السانة والجماعااة فاي اقااد الرجاال والكتا

وال وايا

وكتاااا المحجاة البق اااء

واا ر كتاا جر المتهاون ب رر قاعدة المع رة والتعاون للإقم حمد بن عبراإقم العثمان .

وه ا ا هااو عااةن العاادل بااالن رة الكلقااة ال الجزيقااةا و لااك أاااه ع ا لاام ا كر حساانا ه فااي مقااام الاارد اماار

الناااس منااها وكااااوا فااي صااون ماان أل ايااه فتحص ا المنمعااة الكلقااة لألمااة المحمديااة بوااالخ مااا ع ا
كرت حسنا ها فإن الناس ال ينمرون منها ب لع بع هم يعج

به لماا لاه مان حساناتا وها ا مثا

ال ا ي يصاااا بماارض فااي رجلااه فااقحكم األه اااء علةهااا بااالبتر وإال ااتق ا ضااررها عل ا الجسااد كلااها
فال ي ين ر علةها ا رة جزيقاة مماردة ي هار لاه أن البتار اةار ااافعا أماا باالن ر علا الجسام كلاه ا ارة
لقة يكون الق ع اافعًا اةر ضار.
* قال المنصوح /أحسن هللا علقكا وهللا قد كإم

الإبهة وأبن

المحجاة بالحجاة الدام اةا فجا از هللا

عني ك لةرا وكم أ من أن يعرخ ه ا علوااي اْللرون الم ارر بهام فاإن الحاق ضاالة الماؤمن، .ام
عن هاؤالء األلاوة متناق ااون ا فاوين مانهج كاار الحسانات فاي مقااام الارد لِ َام ال يمعلواااه ماع حكااامهم ؟
لكن ألي الناص لما ا ا بق مانهج عادم كار الحسانات فاي حاق ال االل مان الادعاة وال ا قاه فاي
حق ال الل من الحكام؟

* قال الناص  /الجواا بدهي يعرخ مما سبقا وهو أن منهج أها السانة والا ي ادل علقاه األدلاة –
ما قدم – أاهم في حاق الحكاام المساا والمبتدعاة ينقماون ماا أوجا

هللا علاةهم مان السامع وال اعاة

وجمع الناس علةهم والنص لهمافلقس من منهجهم الرد علةهم أمام الناس فاي اةباتهم – كماا قادم –
بوالخ المبتدعة وال الل والمو ئةن من المصلحةن والدعاةا فاإن المانهج فاي حقهام كماا هاو مانهج
السل

ودل

علقه النصوم هو الرد علةهم حت يح ر الناس ل وهما فةاتلوص مان ها ا أن المار

بةن الدعاة المو ئةن والحكام المو ئةن من وجهةن:

/1أن الحكام وإن كااوا فساقاً فقد أمراا بجمع النااس علاةهم بواالخ الادعاة المو ئاةن فإااا أمرااا باالرد
علةهم لقح ر الناس ل وهم .
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 /2أن الساكوت عاان أل اااء الاادعاة الإار قة يصااةرها ديناًا عنااد النااس ؛ لكااواهم يتكلمااون باساام الاادين
ويصدقهم الناس بوالخ أل ااء الحكاام .أماا الارد علا الحكاام با كر مسااويهم دون حسانا هم فقساب
مماسد منع منها الإر ا ومنها ب ل الناس للسل ان وافتقا هم علقه.

* قال المنصوح  /أره بعل السلمةةن عندهم ال ة وادة ا والتكلم أحقاااً في اْللرين بال دلة .
* قال الناص  /أحسن

في قولك ( بع هم ) ولم عمم  .والجواا من أوجه:

 /1عند اقد منهج من المناهجا فال بد أن يمر بةن أسس المنهج ورجاال ها والمعول في النقاد أسساه
ال رجاال اه؛ ألن الرجااال يت ةاارون مااا باةن حااةن و لاارا با قاد يسااةئون ويحساانون بتااو،ةرات لارجقااة ال

ل ات المنهج ا وها ا – ماماًا – مثا الا ين ينقادون اإلساالم باالن ر علا حاال المسالمةن ا وها ا ل او
ب أسس اإلسالم ايء واقام المسلمةن به ايء لر .

 /2أاه كما يوجد في بعل السلمةةن من يو ا وياتكلم فاي اْللارين باال دلةا ا فكا لك يوجاد كثةارون
من اةرهم ع ا عرض علةهم الدلة القاهع البةن ركوها وا عوا أهواءهم .
واسترااادت منااه  .فكاام مارة قةا  :عاااه ال دلة ا

 /3قااد اان – أحقاااًا  -أاااه ال دلةا عنااده ا فلااو ثبا
ال واحدًا .
عند فالن  .وبعد التثب وسؤاله ا
أن عنده أدلة ال دلة ً
 /4أن ال ل ااة والإ اادة لقسا ا

م موم ااة وال محم ااودة علا ا اإله ااال ا با ا لاض ااعة لقاع اادة المص ااال

والمماسدا ومن جعلها المنهج السلقم الصحق م لقاً فهو مو
.
مو

ا كمن يل ةها م لقاً فهاو – أي ااً -

وأعكد عل التمريق بةن األفراد وأسس المناهج .

* قال المنصوح /لما ا السلمةون لقس لهم دور في عاكار المعاصي الإهوااقة ؟
* قال الناصا  /ها ا كاالم مجما يحتااا علا

ماان التجمهاار عل ا ال اوالة والعلماااء وال ا

مصاة ا أ رياد أاهام ال ينكارون علا هريقاة الهمجةاةن

علااةهم بااالكثرةا وأاهاام ال ي ا كرون معاي ا

الساال ان عل ا

المنابر  .فنعم هم لقسوا ك لك ؛ ألن ها ا لاقس هريقاًا اار قاًا با هاي هريقاة ووساةلة ال ااة والواوارا
 .واصااقحة والة األماار لهااا صاامة قاادم كرهااا  .أم ريااد أاهاام ال ينكاارون ألبتااه ولااو بااال ر الإاار قةا
فه ا ك ا وبهتان ال يست قع مد قه ع ،ا ه  .وهللا الموعد .
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* قال المنصوح /لما ا-ع ًا -ولد عنداا ه ا الإعور ؟
* قال الناص  /أس اا كثةرة منها:

 /1أن ه ا ه همااة ألصااقها الحزبةااون بهاام حت ا ينمااروا الناااس ماانهما وقواهااا أاهاام ال يساالكون مساالك
التإهةر بعةاوا ولاي أمارهم عااً للنصاوم الإار قةا وهادي سال
ويةد ما يإقعون و اًر وبهتاااً .

األماةا فاسات

ها ا الحزبةاون فاي

 /2أن اهتمام أه السنة والجماعة السلمةةن بإاكار المعاصي الإابها قة ( الباد ) أااد؛ ألاهاا أع ام
جرما اًا بإجم ااا أها ا العل اام ق ااال اب اان قمق ااة :أها ا الب ااد ا اار م اان أها ا المعاص ااي الإ ااهوااقة بالس اانة

واإلجمااا ا.ها ا79ا وهااي ال ق ا

عنااد حاادا ب ا

ت ازيااد قااال البربهاااري  :واح ا ر ص ا ار المحااد،ات ماان

األمااور ا فااإن ص ا ةر البااد يعااود حت ا يصااةر كبة ا اًر ا.ها ا 80ويؤكااد ه ا ا أن النماار ال ا ين أاكاار علااةهم
عب اادهللا ب اان مس ااعود ك ااااوا يسا ا حون ماي ااة ويكب اارون ماي ااة بالحصا ا أ ث اارهم ازي اادت به اام الب ااد حتا ا

هاعنوا الصحابة يوم النهروان – أي صاروا لاوارا – كماا رواه الادارمي ؛ لا ا لسالمنا الصاال كلماات
مس ورة ا وفي الكت

مزبورة في التح ير من أه البد واإلاكار علةهم ا ومن لك:

قال اإلمام البربهاري :وإ ا رأي

الرج مان أها السانة رديء ال رياق والما ه ا فاساقًا فااج ًار صااح

معاصااي ضاااالً وهااو عل ا الساانة؛ فاصااح ها واجلااس معااها فإاااه لااقس ي اار معصااةتها وإ ا أري ا

هااوها فااال جالسااها وال قعااد معااها وال

الرج ا مجتهااداً فااي ال ااادة متقإااماً محترق اًا بال ااادة صاااح
سمع كالمها وال مش معاه فاي هرياقا فاإاي ال مان أن ساتحلي هريقتاه؛ فتهلاك معاه .ورأه ياواس
بان عبةااد ابناه وقااد لاارا مان عنااد صاااح
قال :يا بني! ألن أ ار لرج

من بةا

هاوه فقااال :ياا بنااي ماان أيان جئا ؟ قااال :مان عنااد فااالنا

لنثا ا أحا

وألن لق هللا يا بني ااقاً فاسقاً سارقاً لاينااًا أحا

علاي مان أن أ ار

وارا مان بةا

فاالن وفاالنا

علاي مان أن لقااه بقاول فاالن وفاالن أال اره أن

 79جمموع الفتاوى ( . )103 /20
 80شرح السنة ص . 61
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يااواس باان عبةااد قااد علاام أن الونث ا ال ي ا ابنااه عاان دينااها وأن صاااح
؟!ا.ها

البدعااة ي االه حت ا يكماار

81

وقال اإلمام الإافعي – رحمه هللا  :-ألن يلق هللا العباد بكا

بإيء من الهوه ا.ها

اا

ماا لاال الإار لةار مان أن يلقااه

82

وقال اإلمام أحمد – رحمه هللا – :وقبور أه السانة مان أها الك ااير روضاةا وقباور أها البدعاة مان
الزهاد حمرة ا فسا أه السنة أولقاء هللاا و هاد أه البدعة أعداء هللا ا.ها

وقااال أرهاااة باان المن ا ر :ألن يكااون ابنااي فاسااقًا ماان المسااا أح ا

83

علااي ماان أن يكااون صاااح

هااوه

ا.ه ا 84وقاال سااعةد بان جبةاار :ألن يصاح ابناي فاسااقًا اااه ًار ساانقًا أحا علاي ماان أن يصاح عاباادًا
مبتاادعاً ا.ها ا 85وقااال اباان النااقم :ب ا مااا أ ثاار ماان يتعبااد هللا بمااا حرمااه هللا علقااها ويعتقااد أاااه هاعااة
وقربةا وحاله في لك ار مان حاال مان يعتقاد لاك معصاقة وإ،مااًا كوصاحاا الساما الإاعري الا ين

يتقربون باه علا هللا عاال ا وي ناون أاهام مان أولقااء الارحمنا وهام فاي الحنققاة مان أولقااء الإاق ان ا
.ها

86

فعل ا ه ا ا صااار أه ا الساانة والجماعااة الساالمةون مهتمااةن أ ثاار بإاكااار المعاصااي الإاابها قة مااع عاادم

عام ااال المعاص ااي الإ ااهوااقةا أم ااا اة اارهم ف اارر به اام الإ ااق ان ا ف ااال ينك اارون المعاص ااي الإ اابها قة
ال وفااي بااد محصااورةا فوقع اوا فااي فاام الإااق ان وح ايلااه م اع قااديم المم ااول عل ا
(البااد ) عال قلااة ً
الماض ا ب واألاد واألهم أاهم يدافعون عن رعوس ل ووا بعدة بد كحسن البنا وسةد ق .
* ق ااال المنص ااوح /سا ا حان هللا م ااا أرو الم اانهج الس االمي وأا اامله ا لكن ااي أس اامع بع ااهم يق ااول :ب ااون
الجامقة مرجئة .
 81شرح السنة ص. 116-114
 82أخرجه البيهقي يف االعتقاد ص . 158
 83طبقات احلنابلة (. )184 /1
 84الشرح واإلابنة عن أصول الداينة رقم( . )87
 85املرجع السابق رقم(. )89
 86إغاثة اللهفان (. ) 181 /2
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* قال الناص  /ه يا ألي عرخ معن مرجئة ؟ وه

تكرم ب كر معتقدهم ؟ .

* قال المنصوح  /الحق أاي ال أعرخ معتقدهم .

* قااال الناص ا  /هكا ا ا يل سااون كع اااد هم بمااا ال يمهمااه أ ث اار السااامعةنا وإال فالمرجئ ااة هاام الا ا ين ال

ي اادللون أعم ااال الجا اوارح ف ااي اإليم ااانا وال يكم اارون باألعم ااال  .وعلماعا ااا األج ااالء ك ااابن ب ااا واب اان
عثقم ااةن واألل ااااي ومحم ااد أم ااان وربق ااع ب اان ه ااادي واة اارهم مجمع ااون علا ا أن اإليم ااان ق ااول وعما ا

واعتقاادا يزياد بال اعاة ويانقص بالمعصاقة ا وأن الكمار يكاون بالعما كالساجود للصانما والقاول كسا

ال اادينا واالعتق اااد كاعتق اااد أن هللا ،ال ااح ،ال ،ااة  .واا اار للماي اادة كت اااا اإلم ااام األل ااااي وموقم ااه م اان
اإلرجاء .

* قال المنصوح /لما ا سمون أامسكم بالسلفقة ا وال كتمون باسم المسلمةن ؟
* قال الناصا  /قاد باةن رساول هللا صال هللا علقاه وسالم أن األماة ساتمتر علا ،اال

وسا عةن فرقاة

لهااا فااي النااار عال واحاادة ا وك ا ه ا ه الثنتااةن والس ا عةن فرقااة ال ااالة منتساابون ل سااالما فلااو ااتس ا

أه الحق السم اإلسالم لما مةز أه الحق من اةرهم ا وه ا اةر محمود في الإريعة من أوجه :
اح ِم َان ال َّ ِةا ِ
 /1أن هللا س حااه يح التمايز بةن الحق وال اه ا كما قال س حااه (لَِق ِمة َاز َّ
َّللاُ اْل َوِبة َ
ّ
).
 /2أن مريد الحق ال يهتدي علقه ألاه التل علقه بال اه  .وما ال يتم الواج

عال به فهو واج .

 /3أاه ع ا لم يحص التمايز بةن الحق وال اه لم يتمكن من دعاوة النااس علا االلتحاا بوها الحاق
دون اةرهم ا وال الثناء عل أه الحق ا وال يتمكن من التح ير من أه ال اه

 /4أن سلمنا الصال مةزوا أامسهم عن باقي ال واي
والوةر ك الوةر في ا ا من سل

.

البد قة باسم الجماعة وأه األ،ر وهك ا...

والإر ك الإر في ا ا من لل
 /5أن كثة اًر ممن يعاارض علا ها ه التسامقة بحجاة عادم مرياق الصا

اةار صاادقةن فاي دعاواهم ا

و لااك أاهاام ال يمااااعون ماان ساامقة اةاارهم باألااااعرة والمعتزلااة والمرجئااة والجهمقااة والجامقااة ا وإامااا

This file was downloaded from QuranicThought.com

70

كشف الشبهات العصرية عن الدعوة اإلصالحية السلفية

حنققااة ح ااال دع اواهم ها ا ه أاهاام ال يري اادون أن يتساام الس االمةون به ا ا االس اام حت ا ال ي ه اار عا اوارهم
للناس فقح روهم .

ها ه هاي حنققاة الاادعوة المساماة لبقساًا و نمةا ًار بالجامقاةا فوساولك باا ألقسا

هاريقتهم هريقاة علماينااا

الك ار كاابن باا وابان عثقماةن واألل اااي التاي هاي امتاداد ل ريقاة سالمنا الصاال ؟ فهاي – ع ًا – دعاوة
ساالفقة علا هريقااة ساال األمااة وإامااا سااماها أعااداعها جامقااة لةل ساوا حنققااة أمرهااا عل ا ماان ال ياادري
واقعها مامًا كما سم أعداء الدعوة اإلصالحقة النجدية بالوهابقة لةل سوا علا النااس حنققاة أمرهاا ا
ااو َن) .
اص ْوا ِب ِه َب ْ ُه ْم َق ْوم َ
ه ُ
وصد هللا ( َ َإ َاب َه ْ ُقُل ُ
وب ُه ْم) وقوله (أَ ََو َ
* قااال المنصااوح /لقااد سااولتني بع ااقم .بل ا – وهللا – فااإاي ال أره ه ا ه الاادعوة اإلصااالحقة المسااماة

بالجامقاة عال امتاداداً لادعوة علمايناا الك اار التاي هاي امتاداد لادعوة سالمنا الصاال المبنقاة علا الكتاااا
وما ص من السنة النبوية .

* ق ااال الناصا ا  /أل ااي المنص ااوح احم ااد هللا علا ا الهداي ااة ا واعل اام أا ااه الب ااد وأن واج ااه م اان يح اااول

التلبقس علقك فتحصن بالعلم الإرعيا واعرخ المانهج الحاق حتا ال يلتا س علقاك بالمنااهج األلاره

ال اهل ااة .وأاص ااحك بقا اراءة ،ال ،ااة كتا ا

ممة اادة :كت اااا م اادار الن اار ف ااي السقاس ااة ب ااةن الت بقق ااات

الإار قة واالامعاااالت الحماسااقة للإااقم عباادالمالك الرم اااايا وكتاااا الق بقااة هااي المتنااة فاعرفوهااا
للإااقم العااداااي وكتاااا معاملااة الحكااام فااي ضااوء الكتاااا والساانة للإااقم عبدالسااالم باارجسا وقااد

استمدت منه في أواي المناظرة بةني وبةنك .

* قااال المنصااوح  /أسااول هللا اإلعااااة والتوفةااق والسااداد وأن يثبتنااا عل ا مااا يرضااقه وأن ي ماار لنااا مااا
سل

وكانا فإاه التواا المرح بتوبة

اده .

* قااال الناص ا  /مااةن  .وأ كاار فااي الوتااام بمحاساان وم ازيااا حكامنااا ج ازاهم هللا عنااا لةا اًرا فلااو مكاارت

في ه ه البالد التي يسوسها هؤالء الحكام لرأي

أاها الابالد الوحةادة التاي ادعو علا التوحةاد الواالص

و حارا الإر األ بر ا وجامعا ها ب وجمقع مدارسها فاي كا الم ارحا مؤسساة علا اارس العقةادة
الصحقحة من وحةد اإللهقة والربوبقة واألسماء والصامات ا فوااد اا

ويحاربواااه وينإااؤون ص ا ارهم عل ا ب

ي

اه هللا الإار هام أعاداعه

ااه وحربااها فلااو لاام يكاان ماان محاساانهم عال ه ا ا لكم ا ا وماان
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لمات الإقم العالمة ابان باا  :ال عان فاي ها ه الدولاة هعان فاي التوحةاد  .87كقاف وعناداا فاي ها ا

البلااد الم ااار منااع التباارا والساامورا ورجااال موظمااون للنقااام باااألمر بااالمعروخ والنهااي عاان المنكاار ا

ويمنااع منع اًا با اًا فاات المحااالت التجاريااة بعااد األ ان للصاالواتا ويوجااد دعاااة كثةاارون موظمااون لاادعوة
الناس عل الوةرا وفةها معلمون موظمون موتصون في المدارس لتعلقم النااائة أماور ديانهما وأااقاء
ثةارة كثةارة اسااول هللا المزياد ماان ف االها وال أعنااي بها ا أاااه ال يوجااد اقااص فاإن الكمااال عزيااز السااقما

في لر الزماان الا ي يكثار فقاه الإار والمسااد ا وإ ا أردت معرفاة حنققاة ماا اقش اا ار لمان حولاك
جااد المساااد الإااهوااي علا قاادم وسااا ا وكثةاار ماان صااالحةهم لقساوا عل ا هريقااة الساال

فااي المعتقااد

والتوحةد.

وألة اًر  /أ كر – أيها القارئ الكريم – امسي وإيا م بومور :

 /1أن الح ا

وال ا ل النااافع يااوم النقامااة مااا كااان لا ومقت ا ه ا ا أن ماان كااان عل ا هريااق اةاار

سويا فإاه ي ل في هللا  .ه ا هو الصاد في ح ه وب
 /2أن دي اان هللا أحا ا

ه ل ال الم رر امسه بها .

علةن ااا م اان كا ا أح ااد ا فمص االحة رض ااا هللا وع ااز دين ااه الح ااق مقدم ااة علا ا كا ا

مصلحة امسقة أو ار قة موهومة .

 /3عاااه ع ا ك ااان عنااد عمك ااان ععا ا ار ه اؤالء الحا ازبةةن وعاادم ع ااداو هم ألجا ا أمااور توهمه اااا فل ااقكن
السالمةون مان باااا أولا ا فإاااه مان التناااقل الباةن أن عااادي السالمةةن ألل ااايهم -المزعوماة عنااد
 -وال عادي الحزبةةن ألل ايهم المثبتة .

 /4فلنت كر دومًا وأبدأ قوله عال (وا َُّقوا يومًا رجعون ِف ِ
َّللاِ َّ ُ،م ُاوَّف ُكا ُّ َاْم ٍ
اس َماا َك َس َاب ْ َو ُه ْام
قه ِعَل َّ
َ ْ ُْ َ ُ َ
َ
َ
ال ُي ْ َل ُمااو َن) ومااا ألاارا مساالم عاان أبااي سااعةد الواادري أن رسااول هللا صاال هللا علقااه وساالم قااال :عن
الداقا حلوة ول رة ا وإن هللا مستولمكم فةهاا فةن ر كقف عملونا فا قوا الداقا وا قوا النساء .

ولنت كر الموت وما بعاده مان للاوة قبارا وبعاح واإاورا وعباور للصاراط مزلاة األقاداما والحسااا ياوم
ِ
اادر ِ
َّ
ِ
ِ ِ
ااها َوَو َج ُادوا
ص َ
صا َةرًة َوال َكِبة َارًة ِعال أ ْ
َح َ
المعاد قال عال ( َوَيُقولُو َن َيا َوْيَلتََنا َمال َه َ ا اْلكتَااا ال ُي َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
َحدًا) .
َما َعمُلوا َحاض ًار َوال َي ْ ل ُم َرب َ
ُّك أ َ
87

شريط " بالدف واحلمالت اإلعالمية " جملموعة من العلماء  ،موجود يف تسجيالت منهاج السنة .
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أسول هللا أن يجزي وال نا وعلماءاا عنا لةا ًار كثةا ًارا وأن يكاون لهام مؤيادًا واصاة ًارا وأن يولا بنواصاةنا

وإياهم للبر والتقوها ويكمةنا ار المتن ما ظهر منها وما ب ن .
وبهبا كهللا المقصو

والسالم علقكم ورحمة هللا وبركا ه
م لر عدي 1424 /4 / 15ها

المهارس
 -للحماسة اةر المن

ة صور .

2

 -منها التهور في التكمةر .

2

 -منها القدح في العلماء الك ار .

3

 منها استمالة قلوا العامة بالدين .-

الم العلماء في المو ئةن من علوان من ها هللا .

م العلماء من مسك ب واهر الكت

ككتاا مجموعة التوحةد .

 -ال يجو االفتقات عل ولي األمر في ال زو .

4-3

12 - 4
5ا7ا9
 7ا 10

 -رد همة جه العلماء بمقه الواقع .

12

 -لة ة أه فقه الواقع .

13

 -بداية المناظرة بةن ااص ومنصوح .

14

 -ملوص منهج السل

في الوالة .

 الدلة عل أاه ال جهاد عال بإ ن ولي األمر . -الدعاء لولي األمر بالوةر .
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 -يثب

الحكم لمن أل ه ال ة .

 -ل و في كتاا اإلمامة الع م .
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 -ل و في كتاا هاعة أولي األمر .

27 - 26

 -وقمة مع عقةدة العز بن عبدالسالم .

31 - 30

 -الرد عل من يكمر الوالة .

 -مسولة الحكم ب ةر ما أازل هللا .
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33 - 32

 -مسولة ععااة الكمار .

33

 -جهاد الدفع ال يإترط ع ن ولي األمر .
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 الرد عل فرية أن العلماء مداهنون . معن الجامقة . -موق

36 - 35
37

العلماء من الإقم محمد أمان الجامي .

 -بعل كلمات الحزبةةن ومواقمهم .
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 -رد فرية أن العلماء معزولون عن الإ اا .
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 -التدلة عل أن بعل الحزبةةن حاولوا إويه سمعة الجامي .
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 رد همة ال لو في الحكام . -رد همة جري الدعاة .
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 -وقمة مع جماعة اإللوان المسلمةن .

46 - 44

 -وقمة مع جماعة التبلقح .
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 التبلق ةون الموجودون في السعودية . القدح في أسامة بن الدن . رد فرية مريق األمة . -المر بةن سةد ق

وابن حجر والنووي .

 -الكالم عل رد الإقم بكر أبو يد عل الإقم ربقع .
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 المر بةن الحكام والدعاة المو ئةن .-
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